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 The purpose of the study is to study the condition and performance problems of 

the construction supervisors and to find ways of solving the performance problems of 

the construction supervisors. The population in the study is the teachers controlling the 

construction and the primary school admisnistrators in Nakhon Ratchasima, the 

primary educational service area office 1 (Amphoe Mueang and Amphoe Nonsung) 

in 85 schools consisting of 170 persons. The equipment of the study was the 

questionaires for 170 persons and the data were analyzed in percentage. The results of 

the study were summarized that, for the condition and performance problems of the 

construction supervisors, the appointment of the teachers controlling the construction 

is mostly considered with the teachers having the knowledge of construction. The 

construction control mostly affects the academic management. For the consideration of 

the performance, the  respondents perform correctly according to the principles; for 

example, preparation, format study, making understanding with the contractors, 

monitoring and supervising, pursuing and activating, problem solving, and 

investigating, etc. For the ways of solving the problems, the design and construction 

group of the Basic Education Commission Office should hold a conference about the 

knowledge of the construction control and the investigation of the important parts of 

the construction in cooperation with Nakhon Ratchasima, the primary educational 

service area office 1.    
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมรับผิดชอบในกำร
จัดและส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรศึกษำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำประเทศในด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ และมี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆอย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับสภำพ
ควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ กำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ต้องอำศัยปัจจัย
หลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่มีส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุผล ซึ่งแต่ละปีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนต้องจัดสรรงบประมำณจ ำนวนมำกให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำทั่ ว
ประเทศในกำรก่อสร้ำงแต่ละโรงเรียนจะต้องจัดครูเป็นผู้ควบคุมงำนให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำม
แบบรูปและรำยกำรตำมข้อก ำหนดของสัญญำจ้ำง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดของอำคำร ซึ่งใน
กำรก่อสร้ำงมักพบปัญหำหลำยด้ำน เช่น ควำมผิดพลำดของแบบรูป รำยกำร สภำพพื้นที่ ศักยภำพ
ของผู้รับจ้ำง มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรขำดควำมรู้ควำมช ำนำญของครูผู้ควบคุมงำน ให้ตรง
กับสำยงำนในวิชำชีพ 
 งำนก่อสร้ำงเป็นงำนที่มีควำมละเอียดอ่อนต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง ต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมที่ 
เมธี  ปิลันธนำนนท์  (2528) ได้กล่ำวถึงกำรควบคุมงำนไว้ว่ำ กำรควบคุมงำนและกำรตรวจสอบกำร
ก่อสร้ำงเป็นสิ่งจ ำเป็นมำก เพื่อช่วยประสำนงำนให้มั่นใจได้ว่ำ กำรก่อสร้ำงจะเป็นไปตำมสัญญำ ไม่
ว่ำจะเป็นวัสดุก่อสร้ำง เช่น ขนำดของเสำเข็ม ขนำดของเหล็ก ส่วนผสมของคอนกรีตและอ่ืนๆอีก
มำก เพรำะถ้ำมีกำรใช้ผิดขนำด หรือไม่ถูกต้อง อำจต้องท ำให้เสียเวลำร้ือถอนและสิ้นเปลืองค่ำใช่
จ่ำยเพิ่มขึ้นอีกก็ได้หรือในกรณีที่คนคุมงำนปล่อยให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนผิดแบบรูปรำยกำร นอกจำกจะ
มีควำมผิดถูกลงโทษทำงวินัยแล้ว ยังเป็นผลท ำให้อำคำรที่ก่อสร้ำงขำดคุณภำพ ขำดควำมสวยงำม  
ขำดควำมมั่นคงแข็งแรงได้ และถ้ำเป็นโครงสร้ำงผิดอำจท ำให้อำคำรพังลงได้ ซึ่งจะเป็นอันตรำยต่อ
ชีวิตของเด็กนักเรียน และครูอำจำรย์ที่จะใช้อำคำรนั้นๆได้ เพรำะฉะนั้น คนคุมงำนจะต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยควำมเอำใจใส่ มีควำมระมัดระวัง  มีควำมละเอียดรอบคอบมำก
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ที่สุด ต้องควบคุมดูแลงำนอย่ำงใกล้ชิด ต้องไม่ให้งำนก่อสร้ำงผิดพลำดจำกแบบรูปรำยกำร และกำร
ปฏิบัติงำน ต้องให้ถูกต้องตำมระเบียบแบบแผนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกำรคุมงำนด้วย 
 จำกปัญหำที่กล่ำวมำจึงมีควำมจ ำเป็นต้องศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติของผู้ควบคุม
งำนก่อสร้ำง เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข เสนอแนะปัญหำ เป็นข้อมูลพื้นฐำน ส ำหรับกลุ่ม
ออกแบบและก่อสร้ำง ส ำนักนโยบำยและแผน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง และส่งเสริมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงให้มีประสิทธิภำพอันจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อกำรศึกษำของประเทศ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  
1.2.2 เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง กรณีศึกษำโรงเรียนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1 (อ ำเภอเมืองและอ ำเภอโนนสูง) สังกัด
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบประจ ำปีงบประมำณปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 10  ล้ำนบำท  
 
1.4  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 กลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้ได้แก่ ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงโรงเรียนและผู้บริหำร
โรงเรียน ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1   (อ ำเภอเมือง และ อ ำเภอโนนสูง)                     
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งได้รับมอบหมำย หรือแต่งตั้งจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และผู้บริหำรโรงเรียน 
 
1.5  ค ำนิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 สภำพกำรปฏิบัติงำน  หมำยถึง สภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำ
หน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำงในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 
 ปัญหำกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ  73  
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 กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง หมำยถึง กำรก ำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบและประสำนงำนกำร
ก่อสร้ำงอำคำรที่ได้รับงบประมำณก่อสร้ำง ในปีงบประมำณ  2558  ตำมแบบรูปรำยกำรรำยละเอียด
และข้อก ำหนดในสัญญำ 
 ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง หมำยถึง ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำ ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ท ำหน้ำที่ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงของโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผู้บริหำรโรงเรียน หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร หรืออำจำรย์ใหญ่หรือผู้รักษำกำร                        
ในต ำแหน่งดังกล่ำวในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 หน้ำท่ีของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง หมำยถึง กำรควบคุม ตรวจสอบและประสำนงำนก่อสร้ำง
ที่ผู้รับจ้ำงท ำอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ ตั้งแต่งำนเร่ิมต้นจนกระทั่งแล้วเสร็จ ให้ถูกต้องตำมแบบรูป
รำยกำร รำยละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำ  
 
1.6  ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 1.6.1 ผลกำรวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับโรงเรียน กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไขและส่งเสริมกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำรก่อสร้ำงให้มีประสิทธิภำพ 

 1.6.2 ผลกำรวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐำน ประกอบกำรพิจำรณำวำงแนวทำงในกำรป้องกัน
ปัญหำด้ำนวินัยที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ทั้งใน
ระดับโรงเรียนและระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



4 

 

บทที ่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรม 

  
ในกำรศึกษำและสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำงำนวิจัย เร่ืองกำรศึกษำสภำพและ

ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง กรณีศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน บทนี้น ำเสนอ
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำและสนับสนุนงำนวิจัย  มีเนื้อหำ
ตำมล ำดับดังนี ้

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

2.1.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรควบคุมงำน 
 จำกกำรส ำรวจวรรณกรรมพบว่ำมีผู้ให้ควำมหมำยของกำรควบคุมงำนแตกต่ำงกัน ดังนี ้
 Sherwin (1974)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรควบคุมงำนว่ำ คือ กำรด ำเนินงำนเพื่อที่จะปรับ
ให้งำนนั้นเข้ำกับระดับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ โดยอำศัยกำรรำยงำนเป็นเคร่ืองมือ 
 จุมพล  หนิมพำนิช (2531) มีควำมเห็นว่ำ กำรควบคุมงำน คือ กระบวนกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้ด ำเนินไปในขอบเขตที่ก ำหนดเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 ประกอบ  บ ำรุงผล  (บ.ป.ป.) ได้ให้ควำมหมำยของกำรควบคุม หมำยถึง กำรควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินไปตำมแผนและตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
 เอกชัย   กี่สุขพันธ์  (2533)  กล่ำวว่ำ กำรควบคุม คือ กระบวนกำรในกำรก ำกับและติดตำม
กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้แน่ใจหรือมั่นใจว่ำผู้ปฏิบัติงำนนั้น ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมวัตถุประสงค์หรือได้
มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
 จำกควำมหมำยข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรควบคุมงำน หมำยถึง กำรก ำกับ ติดตำม ดูแล  
ตรวจสอบ เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือขอบเขตที่ก ำหนด 
 2.1.2  ควำมส ำคัญของกำรควบคุมงำน 
 กำรควบคุมงำนเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญของผู้บริหำร ที่จะท ำให้ผู้บริหำรเชื่อมั่นได้ว่ำ กำร
บริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ นั้น เป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม กำรควบคุมมีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อน 
ไปกว่ำกำรวำงแผน หำกแต่เป็นภำรกิจ ซึ่งเกื้อกูลซี่งกันและกัน 
 ธนชัย  ยมจินดำ (2532) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุมไว้ว่ำ ในเร่ืองควำมส ำคัญ
ของกำรควบคุมนั้น แม้ว่ำคนส่วนมำกจะมองกำรควบคุมไปในลักษณะที่เป็นไปในทำงลบ เช่น มอง
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ว่ำกำรควบคุมมีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยเป็น
จ ำนวนมำกอันไม่จ ำเป็น แต่ก็ยังมีพวกที่เห็นว่ำ กำรควบคุมเป็นสิ่งที่จะขำดเสียไม่ได้ ถ้ำองค์กำร
ต้องกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังเช่นที่ Newman เขียนไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำร
ควบคุมในแง่สร้ำงสรรค์ดังนี้  

1.  กำรควบคุมเป็นสิ่งจ ำเป็นและเป็นสิ่งสร้ำงสรรค์สังคม ดังจะเห็นได้ว่ำระบบกำร
ควบคุมได้ถูกน ำมำใช้เพื่อกิจกรรมนั้นเป็นกำรสร้ำงสรรค์ สิ่งที่ดีให้กับสังคมเป็น
จ ำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็นระบบควบคุมที่มนุษย์ใช้เพื่อกำรส่งยำนอวกำศออกไป
ศึกษำข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคมของ มวลมนุษย์หรือระบบ
ตรวจสอบที่แพทย์ใช้เพื่อกำรให้กำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย เป็นต้น ระบบควบคุมที่
น ำมำใช้ดังกล่ำว ล้วนเป็นสิ่งจ ำเป็นและสร้ำงสรรค์ให้กับสังคมทั้งสิ้น 

2.  กำรควบคุมที่ได้ประสิทธิผล เป็นสิ่งชี้บอกแนวทำงให้กับพฤติกรรมของคนโดย
ช่วยชี้บอกแนวทำง และประสมประสำนพฤติกรรมซึ่งแตกต่ำงกันของแต่ละบุคคล 
ให้อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ อันเป็นสิ่งที่ทุกคนพยำยำมที่จะท ำให้บรรลุสู่
ผลส ำเร็จ 

3.  ระบบกำรควบคุมท ำหน้ำที่เป็นตัวที่ช่วยชี้บอกปัญหำโดยช่วยเป็นเคร่ืองมือ ในกำร
วัดและตรวจสอบผลงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้สำมำรถทรำบปัญหำที่จะเกิดขึ้นได้
ล่วงหน้ำ 

 และท ำให้สำมำรถแก้ไขหรือปรับปรุงสถำนกำรณ์ให้คงมุ่งสู่แนวทำงแห่ง
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

4.  ระบบกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ ช่วยให้องค์กำรสำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
แน่นอนที่องค์กำรต้องเผชิญอยู่ได้โดยกำรเป็นตัวช่วยพยำกรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
ลักษณะต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นและสร้ำงควำมไม่แน่นอนให้กับองค์กำรก่อนที่กำร
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ จะเกิดขึ้นจริง เช่น สำมำรถบอกให้ทรำบได้ว่ำ ยอดขำยหรือ
ยอดกำรผลิตก ำลังเคลื่อนไหว หรือเป็นไปในแนวโน้มที่เคลื่อนที่ตำมสภำวะขึ้นลง
ของระบบเศรษฐกิจ ในกรณีนี้ก็จะท ำให้องค์กำรสำมำรถแก้ไขกำรขึ้นลงนั้นให้
เปน็ไปในแนวทำงที่มั่นคงขึ้นได้  

 Jerome (1961) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรควบคุมงำนไว้ดังนี้  
1.  เพื่อบังคับให้ผลงำนเข้ำมำตรฐำน เพรำะกำรท ำให้ผลงำนได้มำตรฐำนเป็นกำร

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและหำทำงลดต้นทุนให้ต่ ำลง 
2. เพื่อใช้ป้องกันทรัพย์สินขององค์กำรที่จะน ำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
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3. เพื่อให้มีกำรจ ำกัดขอบเขตของผู้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยไม่ต้องอนุมัติจำกผู้บริหำร
ชั้นสูงอีกครั้งหน่ึง  

4. เพื่อให้วัดงำนต่ำง ๆ ที่ก ำลังปฏิบัติอยู่ว่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
5. เพื่อใช้ประกอบในกำรวำงแผนและก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  
6. เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถจัดควำมสมดุลในระหว่ำงแผนงำนกลุ่ม     

ต่ำง ๆ 
7. เพื่อใช้ส ำหรับกระตุ้นเตือนหรือจูงใจสมำชิก 

จำกแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรควบคุมงำนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้กำรปฏิบัติงำน
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และท ำให้ทรำบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหรือไม่
อย่ำงไร 
 2.1.3 ควำมส ำคัญของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (2531) ได้กล่ำวถึง กำรควบคุมงำนก่อสร้ำงว่ำ เป็นงำนที่
เร่ิมตั้งแต่กำรตรวจสอบแผนปฏิบัติงำนที่จะท ำกำรก่อสร้ำง  ควบคุมกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบ
รูปรำยกำรละเอียด และวิธีกำรที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรก่อสร้ำง  ควบคุมวัสดุและ
อุปกรณ์ตลอดจนวิธีกำรก่อสร้ำงและกำรติดตั้งให้ถูกต้อง  บำงคร้ังอำจต้องเก็บตัวอย่ำงวัสดุเพื่อ
น ำไปทดสอบคุณภำพ ตรวจสอบกำรวำงเหล็ก  และแบบคอนกรีตก่อนกำรอนุมัติ  ให้เทคอนกรีต 
และหำกงำนส่วนใดไม่อำจท ำได้ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำง  จะต้องจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจำรณำแก้ไขปัญหำทันที  เพื่อมิให้งำนก่อสร้ำงส่วนอ่ืนต้องล่ำช้ำไปด้วย  และหำกมีกำรแก้ไข
รูปแบบรำยกำรจะต้องรำยงำนให้เจ้ำของโครงกำรทรำบทันที เพื่อให้ควำมเห็นชอบและพิจำรณำลด
หรือเพิ่มค่ำก่อสร้ำงไปพร้อม ๆ กันด้วย  
 2.1.4 วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 กองกำรมัธยมศึกษำ กรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2525) ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงไว้ ดังนี ้

 1.  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้ำงทุจริต 

 2.  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงผิดแบบรูปรำยกำรและสัญญำ 

 3.  เพื่อควบคุมดูแลให้งำนก่อสร้ำงด ำเนินไปถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและถูกต้อง

ตำมเงื่อนไขสัญญำ 

 4.  เพื่อควบคุมดูแลให้งำนก่อสร้ำงด ำเนินไปตำมล ำดับขั้นตอนทุก ๆ ระยะของกำร

ก่อสร้ำง และให้ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 
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 5.  เพื่อคอยเร่งรัดให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนให้เสร็จทันตำมเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ 

 6.  เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โรงเรียน สถำปนิก 

วิศวกร  ผู้รับจ้ำง ฯลฯ  

 7.  เพื่อช่วยรำยงำนผลกำรก่อสร้ำง ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ของกำร

ก่อสร้ำงให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ 

 8.  เพื่อให้ทำงรำชกำรได้อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงที่มีคุณภำพดี ทั้งในแง่ของกำรใช้

สอยในแง่ของควำมมั่นคงแข็งแรง คุ้มกับเงินค่ำก่อสร้ำงที่ทำงรำชกำรลงทุน 

 2.1.5 หลักกำรและขั้นตอนในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง  

 กองกำรมัธยมศึกษำ กรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2525) กล่ำวถึงขั้นตอนในกำร
ควบคุมงำนว่ำ กำรควบคุมงำนจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระบบของงำนที่มี
คุณภำพ กำรปล่อยให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนข้ำมขั้นตอน  อำจมีผลกระทบต่อโครงสร้ำง ท ำให้ขำดควำม
แข็งแรง คุณภำพของงำนอำจลดลงไป ไม่สมบูรณ์ตำมที่คำดหวังไว้ 
 1.  ขั้นกำรเตรียมงำน ก่อนที่ผู้ รับจ้ำงจะลงมือก่อสร้ำง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก

ผู้บริหำรให้ท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง ต้องเตรียมกำรดังนี้ 
 1.1  เตรียมแบบรูปรำยกำรส ำเนำสัญญำรำยกำรประกอบสัญญำให้ครบถ้วน 
 1.2  ผู้ควบคุมงำนจะต้องศึกษำแบบรูปรำยกำรตลอดจนบทก ำหนด และสัญญำ

จ้ำงอย่ำงละเอียดและถี่ถ้วนยิ่งกว่ำผู้ใด  ในจ ำนวนผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ก่อสร้ำงท ำเคร่ืองหมำยและเขียนข้อควรปฏิบัติหรือเตือนใจไว้ให้ชัดเจน  

อ่ำนแบบล่วงหน้ำก่อนออกไปคุมงำนแต่ละวัน  จุดไหนเห็นว่ำส ำคัญที่สุด 
ต้องเพ็งเล็งเป็นพิเศษในขณะที่ไปท ำกำรตรวจ กำรที่ท ำแบบม้วนใหญ่ ๆ ไป
ทั้งหมดจะไม่สะดวก  ควรท ำแบบย่อให้เล็กลง  พับและพกติดตัวไปได้
สะดวกถ้ำพบแบบขัดแย้งกันเองต้องรีบปรึกษำสถำปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบ 
หรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อพิจำรณำชี้ให้ชัดลงไปว่ำจะเห็นควรให้
ปฏิบัติอย่ำงไร ไม่ควรตัดสินใจเอง 

 1.3  ศึกษำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้อย่ำงละเอียด รวมทั้งกำรท ำรำยกำร  
ส ำคัญ ๆ ที่ต้องอ้ำงอิงพกติดตัว จะสะดวกมำกในกำรตรวจสอบและควบคุม
งำน 

 1.4  เตรียมเคร่ืองมือส ำหรับวัดตรวจสอบ เช่น เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ ตลับเมตร  
ไม้สเกล สมุดบันทึก เป็นต้น 
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 2.  ขั้นด ำเนินกำร เมื่อผู้รับจ้ำงลงมือท ำงำน จะต้องชี้แจงวิธีกำรด ำเนินงำนให้เป็นที่
เข้ำใจตรงกันให้เป็นไปตำมขั้นตอน 
2.1 ก ำหนดเขตบริเวณกำรท ำงำน 

2.1.1  ที่กองวัสด ุ
2.1.2  ที่พักคนงำน 
2.1.3  ทำงเข้ำออก 
2.1.4  กำรใช้น้ ำและไฟฟ้ำ 
2.1.5  กำรกั้นเขตบริเวณก่อสร้ำง 
2.1.6  แนวปักผัง 
2.1.7  ที่เก็บวัสดุที่ต้องป้องกันฝนและควำมชื้น 

 2.2 กำรปักผังอำคำรที่จะก่อสร้ำงและเตรียมพื้นที่ กำรปักหมุดหรือแบบอำคำร
จุดที่ตอกเข็มศูนย์เสำ และตรวจสอบเมื่อปักผังเสร็จแล้ว 

 2.3  ถ่ำยระดับและก ำหนดระดับให้เป็นหมุดถำวรและท ำระดับ + - 0.00 กับ
ระดับพื้นอำคำรที่ก ำหนดให้ในวันชี้สถำนที่ 

2.4 กำรตอกเข็ม 
2.5 กำรขุดหลุม เตรียมที่กองดิน กำรกั้นดินพังทลำย 
2.6 ดัดเหล็กตะแกรงฐำนรำกไปพร้อม ๆ กับกำรขุดหลุม 
2.7 หล่อลูกปูนหนุนเหล็ก 
2.8 ตัดหัวเข็มที่แตก หรือลงไม่ได้ระดับ 
2.9  เทคอนกรีตหยำบ    
2.10 วำงตะแกรงฐำนรำกและเหล็กตอม่อ 
2.11 ตั้งแบบฐำนรำก 
2.12 เทคอนกรีตฐำนรำก 
2.13 ตั้งแบบตอม่อและเทคอนกรีตตอม่อ 
2.14 ท ำแบบหรือใช้ดินแต่งระดับท้องคำนคอดิน หรือ คำนรับพื้นติดดิน 
2.15  ผูกเหล็กคำนคอดิน หรือคำนรับพื้นชั้นล่ำง 
2.16 ประกอบแบบคำนคอดิน หรือคำนรับพื้นชั้นล่ำง 
2.17 เทคอนกรีตคำนคอดินหรือคำนรับพื้นชั้นล่ำง 
2.18 กำรเทพื้นชั้นล่ำง 
2.19 กำรผูกเหล็กเสำรับพื้นชั้นที่  2 
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2.20 กำรตั้งแบบเสำ 
2.21 กำรตั้งแบบชำนพักบันได 
2.22 กำรตั้งแบบชำนพักบันไดและชั้นบันได 
2.23 กำรผูกเหล็กชั้นบันได 
2.24 กำรเทคอนกรีตเสำรับคำนรับพื้นชำนพัก และรับคำนรับพื้นชั้นที่ 2 
2.25 กำรเทคอนกรีตเสำรับคำนรับพื้นชำนพักและรับคำนรับพื้น 
2.26 ด ำเนินกำรส่วนประกอบของชั้นที่ 2 
2.27 ด ำเนินกำรส่วนที่เป็นขั้นต่อไปจนถึงโครงหลังคำ 
2.28 ตกแต่งฉำบปูน ติดตั้งอุปกรณ์ประตูหน้ำต่ำง 
2.29 เดินท่อต่ำง  ๆ  
2.30 กำรเดินสำยไฟฟ้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ติดสำยล่อฟ้ำ 
2.31 ท ำครุภัณฑ์ ติดตั้งปั้มน้ ำ และสุขภัณฑ์ 
2.32 ทำสี  
2.33 ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง 
2.34 ท ำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ และร้ือสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวแล้วส่งงำน 

 ทั้ง  34 ข้อ เป็นล ำดับขั้นตอนของกำรท ำงำนซึ่งบำงกรณีอำจสลับขั้นตอนกันได้ตำมควำม
จ ำเป็นหรือควำมเหมำะสม แต่ต้องไม่ข้ำมขั้นตอนจนท ำให้ขำดควำมแข็งแรงหรือเกิดควำมเสียหำย 
 อรุณ  ชัยเสรี (2535) กล่ำวถึงหลักกำรปฏิบัติในกำรควบคุมงำนดังนี้                                           

1. ศึกษำแบบรูป ข้อก ำหนด และสัญญำโดยละเอียดล่วงหน้ำก่อนที่งำนก่อสร้ำงนั้น
จะเร่ิม หำกพบว่ำมีข้อขัดแย้งกันเองในแบบหรือข้อก ำหนด หรือสงสัยว่ำจะมี
ข้อผิดพลำด จะต้องรีบรำยงำนต่อผู้ออกแบบเพื่อขอค ำวินิจฉัยทันที 

2. ศึกษำค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้อย่ำงละเอียด 
3. ท ำรำยกำรย่อที่ส ำคัญ ๆ ที่จะอ้ำงอิงบ่อย ๆ และย่อแบบส่วนที่ก ำลังก่อสร้ำงเพื่อน ำ

ติดตัวไว้ตลอดเวลำ จะสะดวกมำกในกำรตรวจงำน 
4. หมั่นตรวจวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ว่ำมีคุณสมบัติและคุณภำพตรงตำมตัวอย่ำงที่

ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ หำกไม่ตรงต้องรีบสั่งเปลี่ยนโดยด่วน ไม่ควรปล่อยให้ใช้
จนมำกแล้วจึงจะสั่งร้ือและถ้ำเกิดควำมผิดพลำดขึ้น และเห็นว่ำไม่สำมำรถจะร้ือ
เปลี่ยนได้จะต้องรีบแจ้งวิศวกรหรือสถำปนิกผู้รับผิดชอบทันที เพื่อพิจำรณำหำ
วิธีแก้ไข 
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2.1.6  ควำมหมำยและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำมีผู้ให้ควำมหมำยของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ดังนี ้
 กองแผนงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2522) ให้ควำมหมำยของผู้ควบคุมงำนว่ำ หมำยถึง 

ผู้ควบคุมงำนระดับ 1 และผู้ควบคุมระดับ 2  ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกทำงมหำวิทยำลัยให้ท ำหน้ำที่
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำร 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 2522 (อ้ำงถึงใน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531)  ได้
ให้ควำมหมำยของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ไว้ว่ำ ผู้ควบคุมงำนหมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำร
อ ำนวยกำรหรือกำรควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้ให้ควำมหมำยของผู้ควบคุมงำน
ว่ำ หมำยถึง บุคคลที่ทำงรำชกำรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่  หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรสังกัดอ่ืน โดยควำมยินยอมของหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่บุคคลนั้นสังกัด  แต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่
ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 อรุณ  ชัยเสรี (2535) กล่ำวถึงผู้ควบคุมงำนว่ำ หมำยถึง ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอำจเป็นบุคคลเดียว
ส ำหรับงำนขนำดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือบริษัท หรือส ำนักงำนที่ปรึกษำส ำหรับงำนขนำดใหญ่ 

โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบหรือคนละชุดก็ได้  หรืออำจอยู่ในกลุ่มผู้จัดกำรก่อสร้ำง  ผู้บริหำร
โครงกำรก็ได้ มีหน้ำที่หลักคอยควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบ ข้อก ำหนดและหลัก
วิชำ 
 จำกควำมหมำยของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นพอจะสรุปได้ว่ำ  ผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงหมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง มีผู้ก ำหนดดังนี้ 
 กองแผนงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2522) ก ำหนดคุณสมบัติ คุณวุฒ ิ และประสบกำรณ์
ของผู้ควบคุมงำนไว้ ดังต่อไปนี้  

1.   มีอำยุยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว 
2.  ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3.  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่ทำงมหำวิทยำลัยเห็น

ว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปีนับแต่วันพ้นโทษ และมหำวิทยำลัยเห็นสมควรยกเว้นให้ 

4.  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
5.  ต้องสำมำรถมำปฏิบัติงำน และอยู่ประจ ำในสถำนที่ก่อสร้ำงได้อย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ   

วันละ 8 ชั่วโมง 
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6.  ผู้ควบคุมงำนจะต้องมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
6.1  ผู้ควบคุมงำนระดับ 1 เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม

หรือวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ำกว่ำขั้นภำคี 
 6.2  ผู้ควบคุมงำนระดับ 2 ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำเดียวกัน 
7.  ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 1 ปี และต้องเคยผ่ำนงำนใน

ลักษณะอำคำรประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมำแล้ว 
8.  ต้องเป็นผู้มีจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ โดยให้น ำเอำมรรยำทแห่งวิชำชีพ

ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม และจรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นหลักปฏิบัติโดยอนุโลม 

9.  ส ำหรับประเภทของงำนที่ต้องกำรบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบกำรณ์
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรควบคุมแบบ 
และแผนผังของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนดเป็นกรณี ๆ ไป 

 ประณัย  สัตยวณิช (2525) กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนไว้ ดังนี ้ 
1. จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สำมำรถเข้ำกับคนได้ทุกชั้น รู้จักเคำรพกฎเกณฑ์ ศึกษำ

และเข้ำใจถึงสำยกำรบังคับบัญชำ 
2. จะต้องเป็นผู้ที่ฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน วิเครำะห์ถึงข้อดีข้อเสียเพื่อน ำมำปรับปรุง

แก้ไขให้เข้ำกับงำนที่กระท ำ 
3. เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของงำน ศึกษำรำยละเอียดของงำน เพื่อเตรียมขั้นตอนกำร

ท ำงำน หรือเตรียมกำรแก้ไขปัญหำล่วงหน้ำ 
4. เป็นผู้ที่ใฝ่หำควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะได้น ำมำใช้ในกำรให้

ค ำแนะน ำและชี้แจงเหตุผลของกำรกระท ำนั้น ๆ ได้  
5. จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง มีควำมเที่ยงธรรม หนักแน่น ยุติธรรม

และซื่อสัตย์ 
6. จะต้องเป็นคนช่ำงสังเกต และมีควำมเอำใจใส่งำน และควรรู้ว่ำสิ่งไหนส ำคัญที่

ควรเอำใจใส่เป็นพิเศษ 
7. เป็นผู้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมได้ สำมำรถท ำงำนร่วมกับหัวหน้ำงำน 

บุคลิกลักษณะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับควำมเคำรพนับถือจำกคนงำนทั้งหลำย 
8. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มั่วสุมในอบำยมุขต่ำง ๆ เช่น เป็นนักกำรพนันหรือนักเลงสุรำ 

อันจะท ำให้ขำดควำมศรัทธำ และยังมีผลท ำให้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้ำงได้ 
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9. ต้องไม่เป็นผู้ที่ก้ำวก่ำยกำรบริหำรของผู้รับจ้ำง เว้นแต่สืบทรำบว่ำกำรบริหำรนั้น
ไม่ถูกต้องอันจะน ำควำมเสียหำยร้ำยแรงแก่งำนที่รับผิดชอบได้ 

 นอกจำกนี้ยังได้กล่ำวถึงควำมรู้พื้นฐำนของผู้ควบคุมงำนว่ำ  ควรจะมีควำมรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชำต่อไปนี้  

1. ศึกษำและเข้ำใจในกำรตีควำมสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง และข้อก ำหนดต่ำง ๆ โดย
ละเอียด 

2. สำมำรถอ่ำนตีควำมแบบและเขียนแบบก่อสร้ำงรวมทั้งเข้ำใจในสัญลักษณ์ต่ำงๆ 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

3. สำมำรถคิดรำคำงำน แยกปริมำณงำนและประมำณรำคำก่อสร้ำงได้ใกล้เคียงกับ
รำคำจริง 

4. เทคนิคในกำรก่อสร้ำงและกำรส ำรวจ 
  4.1  กำรใช้เทป กล้องระดับ กล้องแนวได้อย่ำงถูกต้อง 
  4.2  สำมำรถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้ถูกต้อง รวมทั้ งสำมำรถ

ตรวจสอบคุณภำพของวัสดุตำมของเขตหน้ำที่ 
  4.3  รู้จักขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงว่ำจะต้องด ำเนินกำรก่อนหลังอย่ำงไร 
  4.4  รู้จักคุณสมบัติของวัสดุและวิธีกำรควบคุมกำรท ำงำนให้ถูกต้อง ตำมหลัก

วิชำกำรเพื่อให้ได้คุณภำพสูงสุด เช่น กำรผสมคอนกรีต กำรจัดวำงเหล็กเสริม 
เป็นต้น 

4.5  สำมำรถใช้และบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือทดสอบ และเคร่ืองจักรกลในกำรก่อสร้ำง
ได้อย่ำงถูกต้อง 

ประเสริฐ  ด ำรงชัย และคณะ (2530) กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้ควบคุมไว้ ดังนี ้ 
1. มีควำมเที่ยงธรรม มีคุณธรรม 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงนั้น 
3. มีลักษณะเป็นผู้น ำเป็นที่เคำรพของคนงำน 
4. หนักแน่นซื่อสัตย์ 
5. ท ำงำนร่วมกับหัวหน้ำงำนหรือผู้รับจ้ำงได้เป็นอย่ำงดี 
6. ปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำโดยไม่มีอคติ 
7. ช่ำงสังเกต รู้ว่ำต้องเอำใจใส่ส่วนใดเป็นพิเศษ 
8. ไม่ควรต ำหนิหรือโจมตีระบบงำนของผู้รับเหมำ 
9. ไม่ควรต ำหนิใครโดยแจ้งชัด ควรเป็นคนอ่อนโยน 
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10. อย่ำเจำะจงให้ท ำงำนอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ 
อรุณ  ชัยเสรี (2535) กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนไว้ ดังนี ้ 

1. ซื่อสัตย์ต่อวิชำชีพ ไม่ใช้ควำมรู้ในทำงที่ผิด 
2. ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทุกข้อโดยเคร่งครัด 
3. ไม่ใช้อำรมณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
4. ให้ควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
5. มีควำมรับผิดชอบต่องำน 
6. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกำรภำยในของผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
7. ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำของโครงกำร ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมำก่อสร้ำงในระดับ

หนึ่งเพื่อให้กำรก่อสร้ำงด ำเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

พเยำว์  บัวจันทร์  (2539)  กล่ำวถึงคุณสมบัติของนำยช่ำงคุมงำนไว้  ดังนี ้ 
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถอ่ำนแบบและเข้ำใจแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง และสัญญำได้

เป็นอย่ำงดี ต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ใช้ในแบบ เช่น 
สัญลักษณ์ ต่ำง ๆ ระยะ ชนิด ขนำดของวัสดุที่ใช้ สำมำรถตรวจสอบควำมสัมพันธ์
หรือควำมขัดแย้งที่อำจมีในชุดแบบเดียวกัน 

2. มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติและสัญญำจ้ำงเป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแพ่ง มำตรำ 420 กฎหมำยอำญำมำตรำ 148, 149 
และมำตรำ 157 ระเบียบปฏิบัติในกำรแก้ไขสัญญำ กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ 
ควำมผิดวินัยข้ำรำชกำร เป็นต้น  

3. มีควำมรู้เร่ืองกำรก่อสร้ำงตลอดจนเทคนิคกำรท ำงำนก่อสร้ำงทุกขั้นตอน
ตำมล ำดับของงำน เช่น กำรวัดระยะ กำรหำศูนย์เสำ กำรตอกเข็ม กำรผสม กำรเท
คอนกรีต กำรท ำงำนไม้ งำนเหล็กงำนไฟฟ้ำ  ฯลฯ 

4. มีควำมสำมำรถ ท ำแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงให้งำนและเวลำสัมพันธ์กันตลอด
สัญญำ และควบคุมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจงำนและผลจำกกำรร่วมหำรือกับช่ำงและผู้รับจ้ำง  

5. มีระบบกำรท ำงำนที่ดี มีกำรบันทึกข้อมูลประจ ำวันเพื่อกำรตรวจสอบและรำยงำน
ทุกเวลำ 

  -   ท ำกำรบันทึกประจ ำวัน บันทึกรำยละเอียดกำรท ำงำน ปริมำณงำนจ ำนวนช่ำง
และกรรมกำร วัสดุและเหตุกำรณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบถึงกำรท ำงำน 
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 -   เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรท ำงำนตลอดสัญญำในที่ 
ปลอดภัย 

6. ใฝ่หำควำมรู้และเตรียมงำนล่วงหน้ำ โดยศึกษำแบบรูปและรำยกำรล่วงหน้ำ เพื่อ
เตรียมแก้ปัญหำได้ทันท่วงทีงำนไม่หยุดชะงัก งำนใดที่มีควำมซับซ้อน หำควำมรู้
เพิ่มเติม เพรำะกำรก่อสร้ำงย่อมมีวิวัฒนำกำรทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือและเทคนิดใน
กำรท ำงำนเสมอ ๆ  

7. มีกำรตัดสินใจสั่งกำรด้วยควำมรอบคอบชัดเจนไม่โลเล ก่อนกำรตั ดสินใจ
ตรวจสอบข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจปัญหำอย่ำงถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
และเสียอำรมณ์ของทุกท่ำน 

8. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท ำหน้ำที่ประสำนงำนร่วมกับทุกฝ่ำยให้เกิดควำมเข้ำใจ 
และร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม 

9. มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ มีควำมอดทนสำมำรถท ำงำนกลำงแจ้งได้ ไม่เป็นโรค
ภูมิแพ้ ไม่กลัวควำมสูง มีสุขภำพจิตและขวัญก ำลังใจดี 

10. มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ โดย
ติดตำมตรวจสอบ ควบคุมงำนสม่ ำเสมอไม่ละทิ้งงำน ค ำนึงถึงควำมมั่นคงแข็งแรง
และควำมปลอดภัย ทั้งระหว่ำงด ำเนินกำรและหลังก่อสร้ำงเสมอ 

11. มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมกับทุกฝ่ำย วำงตัวเป็นกลำง ไม่
กลั่นแกล้งหรือหำประโยชน์ ไม่ใช้อำรมณ์เหนือเหตุผล 

 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง หำกขำดควำมรู้ ขำดคุณธรรม และขำดประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำง ก็
จะไม่สำมำรถควบคุมดูแลตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงให้ถูกต้องเป็นไปตำมแบบ 
รูปรำยกำรในสัญญำทุกประกำร 
 2.1.7 หน้ำท่ีของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  
 กองแผนงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2522) ได้ก ำหนดหน้ำที่ของผู้ ควบคุมงำน                     
ไว้ดังนี้คือ  
 1.  ควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำง และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำคำร รูปแบบและ

รำยกำรก่อสร้ำงทุกประกำร 
 2.  ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน และถูกต้องตำม

หลักวิชำช่ำง 
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 3.  เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงผู้ รับจ้ำงก่อสร้ำง เจ้ำของงำน สถำปนิกและวิศวกร
สำขำต่ำง ๆ  

 4.  จัดท ำรำยกำรแสดงผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยวันตำมแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด                    
ให้เสนอต่อมหำวิทยำลัยเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยละเอียดทุกสัปดำห์ 

 5.  จัดท ำรำยกำรแสดงวัน เดือน ปี และเวลำตรวจงำน และปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรก่อสร้ำงอำคำรนั้น ๆ ของสถำปนิกและวิศวกรเจ้ำของงำน ตลอดจน
ผู้ เกี่ ยวข้องกับโครงกำรนั้น  รวมทั้ งผู้ เยี่ ยมชมงำนก่อส ร้ำง ตำมแบบที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้เสนอต่อทำงมหำวิทยำลัยโดยละเอียดทุกเดือน 

 กองกำรมัธยมศึกษำ กรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2525) ได้กล่ำวถึงหน้ำที่ของผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำงไว้ว่ำ เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่
ทุกคนมีภำระหน้ำที่ประจ ำ ในทำงปฏิบัติไม่สำมำรถจะเฝ้ำดูกำรก่อสร้ำงได้ตลอดเวลำงำนก่อสร้ำง
นั้น ๆ  ทำงรำชกำรจึงต้องให้มีคนคุมงำน เพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำหน้ำที่
คอยเฝ้ำดูผู้รับจ้ำงท ำงำน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้ำงทุจริต หรือป้องกันผู้รับจ้ำงท ำผิดแบบรูปรำยกำร 
อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงจึงอำจสรุปได้ ดังนี้  

1. ดูแลให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนให้ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและสัญญำ 
2. ดูแลงำนก่อสร้ำงที่ผู้รับจ้ำงท ำอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งงำน

แล้วเสร็จ 
3. ควบคุมให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 
4. ชี้แจงแก่ผู้รับจ้ำง ผู้แทนผู้รับจ้ำง ผู้แทนโรงเรียนให้เข้ำใจแบบรูปรำยกำร หรือ

รำยละเอียดอ่ืนใด  
5. ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ ำงผู้ รับจ้ำง โรงเรียน สถำปนิก วิศวกร และ

คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
6. กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน 
7. จัดท ำสมุดบันทึกกำรคุมงำนทุกวันตั้งแต่เร่ิมสัญญำจนงำนเสร็จ 
8. กำรสั่งกำรในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
9. กำรส่งงำนของผู้รับจ้ำง 

 ชัย  มุกตพันธุ์  (2525)  ได้กล่ำวถึงหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมงำนไว้ ดังนี้  
1. ควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแบบรูปและข้อก ำหนด 
2. ตรวจตรำวัสดุที่ ใช้และผลกำรทดสอบวัสดุ  เช่น เหล็ก คอนกรีต ดิน ตำม

ข้อก ำหนด 
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3. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเสนอปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
4. ท ำรำยงำน ตลอดจนสรุปควำมก้ำวหน้ำของงำน 

 ประณัย  สัตยวณิช  (2525) กล่ำวว่ำ ผู้ควบคุมงำนมีหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรควบคุมงำน
ก่อสร้ำงและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับงำนซึ่งกระท ำโดยผู้รับจ้ำงมำกที่สุด ดังนั้นผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้ที่รู้
เห็นปัญหำต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้น และจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
คือ  
 1.  ตรวจสอบดูแลกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง ให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงและ

ข้อก ำหนดในสัญญำ 
 2.  เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำของและผู้รับจ้ำง 
 3.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนเป็นระยะ ๆ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรก่อสร้ำง

ส่วนใด  ซึ่งผิดจำกแบบและข้อก ำหนด ต้องรำยงำนให้วิศวกรทรำบทันที 
 4.  เสนอแนะในกำรท ำงำนและช่วยแก้ปัญหำภำคสนำม เพื่อให้งำนก่อสร้ำงด ำเนินไป

ได้ตำมวิธีที่ถูกต้อง 
 5.  ดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หำกพบจุดบกพร่องอันจะน ำควำมเสียหำย                            

แก่หน่วยงำน ต้องแนะน ำให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข 
 6.  ตรวจสอบผลงำน กำรขอเบิกงวดกำรช ำระเงินเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในกำรอนุมัติ

กำรจ่ำยเงิน 
 7.  ประสำนงำนกำรก่อสร้ำง เตรียมกำรติดตั้งอุปกรณ์ฝังในผนังคอนกรีต ส ำหรับงำน

อ่ืน ๆ เช่น ระบบเคร่ืองกลและไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมกับล ำดับ และ
ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 (อ้ำงถึงใน พเยำว์  บัวจันทร์ 
: 2539) กล่ำวถึงหน้ำที่ของช่ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงไว้ ดังนี้  
 1.  ตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ รับจ้ำง ให้ เป็นไปตำมแบบรูป

รำยละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำร ณ สถำนที่ก่อสร้ำงทุกวัน 
 2.  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และเหตุกำรณ์แวดล้อมที่ เกี่ยวข้องเป็น

รำยวันมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและวัสดุที่ใช้ด้วย 
 3.  ท ำสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง (2 ชุด)  
  ชุดที่  1  รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบทุกสัปดำห์ 

ชุดที่  2  เพื่อเก็บเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำรมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เมื่อเสร็จ
งำนแต่ละงวด ส ำหรับกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่  
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 4.  ท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงว่ำเป็นไปตำมสัญญำหรือไม่ เมื่อถึงเวลำ
ก ำหนดในสัญญำ คือ  

 4.1  วันที่ผู้รับจ้ำงต้องเร่ิมท ำงำนที่จ้ำงตำมสัญญำ ข้อ 5 (หำกไม่มีกำรเร่ิมท ำงำนใน
วัน ดังกล่ำว ให้หมำยเหตุข้อมูลแวดล้อมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำไว้ด้วย) 

 4.2  วันที่ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตำมสัญญำข้อ 5 (หำกงำนยังไม่
เสร็จ ให้ระบุรำยกำรงำนที่ยังไม่เสร็จด้วย) 

 4.3  วันท ำสัญญำก ำหนดให้งำนต้องแล้วเสร็จในแต่ละงวดตำมสัญญำข้อ 5 (หำกมี
กำรส่งงำน ให้ระบุรำยกำรงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จตำมงวดด้วย) 

 4.4  วันที่ผู้รับจ้ำงส่งงำนจริง ๆ แต่ละงวด (อำจเร็วหรือช้ำกว่ำที่สัญญำก ำหนดไว้ 
ทั้งนี้ให้เสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่
วันที่ก ำหนดตำมสัญญำ หรือวันที่ได้รับแจ้งส่งงำนจำกผู้รับจ้ำง 

 5.  สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงำนจ้ำงตำมที่เห็นสมควรตำมหลักวิชำ
ช่ำงเพื่อให้งำนเป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำ (ใน
กรณีที่เปลี่ยนแปลงไปจำกสัญญำ ต้องหำรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและขอ
อนุมัติผู้มีอ ำนำจก่อน) 

 6.  สั่งหยุดงำนหรือพักกำรท ำงำนเฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไว้ก่อน ใน
กรณีที่มีปัญหำ เช่น  

 6.1 ผู้รับจ้ำงท ำงำนผิดแบบรูปรำยกำร หรือผิดขั้นตอน 
 6.2  มีข้อสงสัย ตัดสินใจแก้ปัญหำไม่ได้ 
 6.3  เกิดปัญหำในขณะก ำลังปฏิบัติงำน 
 เมื่อมีกำรสั่งหยุดงำนหรือพักงำน ให้รีบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทันที  (เพื่อ
รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่อไป) ขณะเดียวกันให้รีบหำรือสถำปนิก วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
หำ ข้อยุติ และสั่งด ำเนินกำรต่อไปโดยเร็วที่สุด 
 อรุณ  ชัยเสรี (2535) กล่ำวถึงหน้ำที่ประจ ำของผู้ควบคุมงำนว่ำมี ดังต่อไปนี้  

1. ควบคุมดูแลให้ก่อสร้ำงด ำเนินไปตำมแบบ ข้อก ำหนด และหลักวิชำกำรด้วยควำม
เรียบร้อยและถูกต้องตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลให้กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติ 
3. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
4. ท ำรำยงำนประจ ำวัน 
5. ท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห ์
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6. ท ำรำยกำรประจ ำเดือน 
7. ท ำรำยกำรประจ ำงวด 
8. ท ำ Progress Chart และแผนภูมิต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น 
9. ท ำรำยงำนสรุปผลก้ำวหน้ำของงำนแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด   
10. ตรวจผลกำรทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรม เช่น คอนกรีตและเหล็ก หำกปรำกฏว่ำ

คุณภำพต่ ำกว่ำที่ก ำหนด ต้องรีบรำยงำนวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยด่วน ก่อนจะมีกำร
ตรวจรับงำนจะต้องตรวจสอบว่ำผลงำนมีปริมำณและคุณภำพตรงตำมงวดหรือไม่ 

11. ดูแลควำมปลอดภัยในหน่วยงำนก่อสร้ำง ให้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงจัดมำตรกำร
ป้องกันอันตรำยต่ำง ๆ มิให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในเขตก่อสร้ำงและบริเวณ
ข้ำงเคียง 

12. รวบรวมปัญหำข้อขัดแย้งที่ไม่สำมำรถจะตกลงกันได้ และอุปสรรคต่ำง ๆ เสนอ
ต่อวิศวกร สถำปนิก หรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้วแต่กรณี 

 จำกกรอบกำรด ำเนินกำร กำรก่อสร้ำงอำคำรสำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับเป็น
กรอบในกำรวิจัย เร่ือง กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรได้ 
ดังนี ้
 1.  กำรด ำเนินงำนก่อนลงมือท ำกำรก่อสร้ำง 
  -  พิจำรณำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมอ ำนำจของผู้บริหำรและวงเงินงบประมำณ 
 -  กำรจัดท ำให้งบประกำศแจ้งควำมประกวดรำคำหำผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้ำง 
 -  กำรจ ำหน่ำยแบบรูปรำยกำรละเอียดและกำรชี้สถำนที่ 
 -  กำรประกวดรำคำจ้ำง 
 -  กำรร่ำงและท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
 2.  กำรควบคุมงำนระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
 -  กำรตรวจสอบและควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรรำยละเอียด                         

และข้อก ำหนดไว้ในสัญญำทุกประกำร 
 -  กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อม 
 -  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง 
 3.  กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขระหว่ำงประกันสัญญำ 
 พเยำว์  บัวจันทร์  (2537) กล่ำวถึงหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงไว้ มีดังนี้ 

1. หน้ำที่ในช่วงก่อนสัญญำเร่ิม 
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1.1  ศึกษำแบบรูปรำยกำรประกอบแบบของสัญญำให้ชัดเจน ท ำควำมเข้ำใจแบบ
ทุกแผ่นตรวจดูควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบรูปรำยละเอียด กำรก่อสร้ำงรำยกำร 
และสัญญำ  หำกมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจให้พบสถำปนิก วิศวกรเจ้ำของแบบ 
เพื่อขอทบทวนควำมเข้ำใจ แนวควำมคิด ควำมต้องกำรของเจ้ำของแบบ 
ตรวจดูควำมสมบูรณ์ของแบบรูปรำยกำรให้ตรงกัน แบบที่ใช้ควบคุมงำนต้อง
ตรงกับแบบรูปที่แนบท้ำยสัญญำ 

1.2 ศึกษำเทคนิคกำรก่อสร้ำง และล ำดับขั้นตอนของกำรท ำงำน ท ำควำมเข้ำใจ
วิธีกำรและเทคนิคของช่ำงแต่ละสำขำ เพื่อสำมำรถประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องสำมำรถท ำแผนปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตั้งแต่เร่ิมงำนฐำนรำกจน
งำนเสร็จ สำมำรถตรวจและแนะน ำขณะปฏิบัติงำน และตรวจสอบผลงำนได้
เป็นอย่ำงดี  ท ำกำรศึกษำด้วยกำรค้นคว้ำต ำรำ ปรึกษำ ผู้ รู้ผู้ช ำนำญที่มี
ประสบกำรณ์เชื่อถือได้ โดยยึดถือสัญญำและหลักวิชำช่ำงเป็นส ำคัญ 

1.3  ศึกษำรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำทุกข้อ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสิทธิ
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย เช่น กำรก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำน  เงิน ควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำงกำรตรวจงำนจ้ำงกำรแก้ไข กำรปรับ กำรบอกเลิก
สัญญำ กำรขยำยเวลำ กำรประกันสัญญำ เป็นต้น  

1.4  ศึกษำกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง เช่น ควำมรับผิดชอบของผู้
ควบคุมงำนตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยอำญำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง
ในขณะปฏิบัติงำนก่อสร้ำง กำรประกันและกำรป้องกันอุบัติภัย ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ กำรตรวจงำน กำรสั่ง
หยุดงำน เป็นต้น 

1.5  ศึกษำวิธีแก้ปัญหำ และข้อสงสัย เกี่ยวกับแบบรูปและเทคนิคกำรท ำงำนโดย
ปรึกษำหำรือผู้ช ำนำญกำร จำกสถำปนิกและวิศวกร และผู้ช ำนำญกำรที่เชื่อถือ
ได้ หรือดูงำนกำรก่อสร้ำงจริง เพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำขณะปฏิบัติงำน 

1.6  ประชุมปรึกษำหำรือกับผู้บริหำร และคณะกรรมกำรโรงเรียน เพื่อก ำหนด
ระเบียบและข้อตกลงกับผู้รับจ้ำงในกำรใช้สถำนที่ กำรก ำหนดขอบเขตบริเวณ
กำรท ำงำนกำรใช้น้ ำ ไฟฟ้ำ ถนน กำรขนส่งวัสดุ กำรสร้ำงเรือนพักคนงำน 
ห้องน้ ำห้องส้วม เนื่องจำกในช่วงเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงต้องใช้เวลำนำน 
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ทั้งนี้เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำย และเกิด
อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ำย โดยเฉพำะนักเรียน จึงควรมี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทั่วถึง  เพื่อควำมปลอดภัยและควำมเข้ำใจของทุก
ฝ่ำย 

1.7  ศึกษำระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงกำรท ำงำน เป็นผู้ให้ข้อมูลกำรรำยงำน
ผลงำน อุปสรรคและปัญหำควำมก้ำวหน้ำของงำนในฐำนะผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง กำร
ติดต่อระหว่ำงผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ รับจ้ำง 
สถำปนิกและวิศวกรเจ้ำของงำนเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว ลดควำมเสียหำยอัน
อำจเกิดขึ้น 

2. หน้ำที่ในขณะด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
2.1 ปฏิบัติตำมหน้ ำที่ ของช่ำงควบคุมงำนที่ ก ำหนดไว้ในระเบี ยบส ำนั ก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ เช่น ต้องอยู่ปฏิบัติงำนในที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำ 
จัดท ำบันทึกกำรท ำงำนประจ ำวันของช่ำง บันทึกข้อมูลและสภำวะแวดล้อม
ขณะด ำเนินงำน ตรวจและควบคุมกำรก่อสร้ำงทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตำมแบบ
รูปรำยกำรสัญญำ เป็นต้น 

2.2 เป็นผู้ประสำนงำนที่ดี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้แทนผู้รับจ้ำงสถำนที่ก่อสร้ำง 
เพื่อวำงระบบกำรท ำงำนให้เหมำะสม ประสำนงำนกับสถำปนิกและวิศวกร 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หน่วยงำนและผู้รับจ้ำง เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ 
ปัญหำและอุปสรรค และให้ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ 

2.3 ติดตำมเร่งรัดกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงอย่ำงใกล้ชิด วำงแผนแก้ปัญหำล่วงหน้ำ
เพื่อให้งำนด ำเนินได้โดยไม่หยุดชะงัก ตรวจสอบควำมถูกต้องทุกขั้นตอนด้วย
ควำมรวดเร็วไม่หน่วงเหนี่ยวให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

2.4 อ่ำนแบบล่วงหน้ำ ชี้แจงรำยละเอียดและให้ข้อสังเกต ข้อควรระวังกำรท ำงำน 
ลดข้อผิดพลำด บำงคร้ังอำจต้องท ำ Shop Drawing ช่วย 

2.5 ประชุมวำงแผน กำรท ำงำนร่วมกับนำยช่ำงคุมงำนของผู้รับจ้ำง และหัวหน้ำ
ช่ำงสำขำต่ำง ๆ เป็นประจ ำเพื่อทรำบผลงำนเปรียบเทียบกับแผน มีกำรหำรือ
แก้ไขอุปสรรคปรับปรุงคุณภำพงำนและปรับแผนตำมควำมเหมำะสมและทัน
กำร 

2.6 ตรวจสอบคุณภำพวัสดุทุกชนิดที่น ำเข้ำมำใช้ให้ถูกต้องตำมสัญญำ รวมทั้งให้
มีที่เก็บรักษำอย่ำงถูกต้อง เพื่อควำมเป็นระเบียบและมิให้วัสดุเสื่อมคุณภำพ 
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กำรตรวจสอบควรตรวจร่วมกับฝ่ำยผู้รับจ้ำงเพื่อทรำบผลพร้อมกัน หำกมีกำร
สั่งกำรใด ๆ จะได้รับทรำบทันที 

2.7 หำกพบปัญหำที่ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ในขณะด ำเนินกำรให้รีบรำยงำนและ
หำรือผู้ช ำนำญกำรทันที ในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำหำกท ำงำนต่อไปจะเกิด
ควำมเสียหำยได้อำจต้องสั่งหยุดงำนไว้ก่อน และลงบันทึกไว้เป็นหลักฐำน 
กำรหำรือต้องท ำเป็นกำรด่วนเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำย 

2.8 ให้ท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของช่ำงขณะด ำเนินงำนโดยเฉพำะงำนใน
จุดส ำคัญ ๆ ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อมิให้เกิดควำมผิดพลำดและเป็น
กำรตรวจคุณภำพฝีมือไปพร้อม ๆ กัน 

2.9 ใช้ข้อก ำหนดในสัญญำให้เกิดประโยชน์ ในกำรสงวนสิทธิประโยชน์ให้กับ
ทำงรำชกำรผู้ว่ำจ้ำงทุกคร้ังที่เกิดปัญหำ 

2.10 ให้ตรวจงำนที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติที่โรงงำน ตลอดจนตรวจสถำนที่เก็บวัสดุเป็น
ประจ ำ เพื่อมิให้เกิดควำมผิดพลำด และควำมเสียหำยอันจะส่งผลถึงงำนตำม
สัญญำ 

2.11 ให้ตรวจควำมมั่นคงแข็งแรงของเคร่ืองมือกล และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงเป็นประจ ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติภัยในขณะท ำงำนก่อสร้ำง หำก
พบให้สั่งงดใช้ชั่วครำวจนกว่ำจะปรับปรุงแก้ไขให้มีสภำพมั่งคงแข็งแรง 

2.12 ให้กวดขันเร่ืองควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย เช่น กำรประกันภัย กำร
ประกันสุขภำพคนงำน กำรใช้สถำนที่ และสำธำรณูปโภคตำมขอบเขตตกลง
ที่ท ำไว้กับหน่วยงำน 

2.13 อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อลด
อุปสรรค ปัญหำ บันทึกรำยละเอียดเหตุสุดวิสัย พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ตลอดเวลำกำรก่อสร้ำง  

2.14 ตรวจสอบรับรองควำมสมบูรณ์เรียบร้อยของงำนทุก ๆ เร่ือง เช่น ควำม
ถูกต้องด้ำนวัสดุ ขนำดและระยะต่ำง ๆ คุณภำพของงำน ฝีมือช่ำง ให้ผลงำน
ถูกต้องครบถ้วนตำมแบบรูปรำยกำร และสัญญำทุกงวดก่อนกำรส่งงำนทุก
คร้ัง โดยเฉพำะงำนงวดสุดท้ำยต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ  

2.15 ควบคุมและเร่งรัดให้ท ำกำรร้ือถอนโรงเรือนที่ปลูกสร้ำงขึ้น เพื่อกำรก่อสร้ำง
ให้เรียบร้อยพร้อมกับท ำควำมสะอำดพื้นที่ กลบหลุมบ่อและเก็บเศษวัสดุให้
เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด ภำยในเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ 
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3. หน้ำที่หลังจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จ 
 3.1 ตรวจและส ำรวจควำมช ำรุดเสียหำยของอำคำรในส่วนที่ผู้ รับจ้ำงต้อง

รับผิดชอบตำมสัญญำประกัน (ข้อ 8) ในระยะเวลำอันควร แล้วรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อแจ้งผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไข ติดตำมและ
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อทรำบทุกคร้ัง 

 3.2  ในกรณีที่พบควำมช ำรุดเสียหำยร้ำยแรงฉุกเฉิน (รอเวลำไม่ได้จะเกิดควำม
เสียหำยมำกขึ้น) ให้รีบแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อแจ้งผู้รับจ้ำง
ให้ด ำเนินกำรแก้ไขโดยด่วน 

 3.3  ติดตำมควบคุมกำรแก้ไขอย่ำงใกล้ชิดตำมค ำแนะน ำจำกสถำปนิก และ
วิศวกรเพื่อให้เป็นกำรแก้ไขที่ถูกต้องมีผลดี แล้วรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงทรำบเปน็ระยะ 

 3.4  ตรวจสอบควำมช ำรุดเสียหำยคร้ังสุดท้ำยก่อนสิ้นสุดสัญญำในเวลำอัน
สมควร (ประมำณ 3 เดือน) เพื่อแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ 
และมีกำรแก้ไขก่อนสิ้นสุดสัญญำประกัน 

 3.5  รำยงำนผลกำรซ่อมแก้ไขคร้ังสุดท้ำยให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบ 
เมื่อครบก ำหนดสัญญำค้ ำประกัน 

 อำจสรุปได้ว่ำลักษณะงำนควบคุมก่อสร้ำง ผู้ควบคุมงำนต้องท ำงำน  3 ลักษณะดังนี้ 
1.   ควบคุมกำรท ำงำนตลอดเวลำทุ กขั้นตอนของกำรก่อส ร้ำง ทั้ งงำนด้ ำน

สถำปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยตรวจสอบกำรท ำงำนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 
และถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรสัญญำจนกว่ำงำนจะเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตำมที่
ก ำหนดในงวดสัญญำทุกประกำร 

2.  ตรวจสอบให้มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ ชนิด ขนำดถูกต้อง คุณภำพฝีมือ
ท ำงำนของช่ำงได้มำตรฐำน ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิตและตรงตำมสัญญำ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหำและควำมเสียหำยต้องร้ือต้องแก้ไขในภำยหลัง 

3.  ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงตลอด
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง โดยเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงผู้รับจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำง (ผ่ำน
ประธำนคณะกรรมกำรและสถำปนิก วิศวกรเจ้ำของแบบ อ ำนวยควำมปลอดภัยใน
บริเวณที่ก่อสร้ำง ให้มีกำรป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดขึ้นได้ทั้ งกับบุคลำกรของ
โรงเรียน ช่ำงที่ท ำกำรก่อสร้ำงและผู้ เกี่ ยวข้อง และส ำคัญที่สุด ต้องรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
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2.2  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จำกกำรส ำรวจวรรณกรรม พบว่ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมงำน มีดังนี้ 
 อภินันท์  เหงี่ยมสง่ำ (2532) ได้เสนอผลกำรวิจัยเร่ือง กำรศึกษำสภำพและปัญหำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรควบคุมงำนในโรงเรียนเอกชนอำชีวศึกษำ เขตกำรศึกษำ 5” พอสรุปได้ดังนี้  

ด้ำนกำรควบคุมก่อนกำรปฏิบัติงำนนั้น  ผู้บริหำรส่วนใหญ่ได้ติดตำมสอบถำมปัญหำโดย
เฉพำะที่น่ำหนักใจ ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจ แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรควบคุมไว้อย่ำง
แน่นอน ปัญหำกำรควบคุมในระดับนี้ ได้แก่ ควำมเฉื่อยชำของผู้รับมอบงำน  
 นิตยำ  เทพอรุณรัตน์  (2537) ได้เสนอผลกำรวิจัยเร่ือง “กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำร
ปฏิบัติงำนของครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงในโรงเรียนมัธยมศึกษำ  สังกัดกรมสำมัญศึกษำ” สรุปได้
ดังนี้ ครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงปฏิบัติงำนทั้ง 4 ด้ำน  ตำมหน้ำที่ของครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยเป็น
กำรตรวจสอบและควบคุมงำนก่อสร้ำงเฉพำะขั้นตอนที่ส ำคัญ  ส่วนสิ่งที่ครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
โรงเรียนมัธยมศึกษำ  ควรได้รับกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงแก้ไข  ได้แก่  กำรเตรียมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทำงช่ำง กำรทบทวนเร่ืองภำระงำน และกำรให้สิ่งจูงใจที่มำกขึ้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน ของครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 ศักดิยุทธ   ดุลยไพรี (2539) ได้เสนอผลกำรวิจัย  เร่ือง “กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดกรมสำมัญศึกษำ ในเขตพื้นที่
ภำคใต้”สรุปได้ดังนี้ ครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องมีควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเป็นอย่ำง
มำก  แต่ครูผู้ควบคุมงำนก่อส ร้ำงได้ รับควำม รู้จำกกำรอบรมเพี ยงระยะสั้นๆ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควรจัดให้มีกำรสัมมนำครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงหลังจำกที่ได้
ลงมือปฏิบัติหน้ำที่ไปได้สักระยะหนึ่ง  เพื่อจะได้น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ๆไปปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบสูง 
ต้องควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ผู้บริหำรควรลดคำบ
กำรสอนให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลำในกำรดูแลงำนก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิด  รวมทั้งด้ำนสวัสดิกำร และ
ค่ำตอบแทนเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงปฏิบัติหน้ำที่ ได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
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บทที ่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 ในบทนี้จะกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ประชำกรและตัวอย่ำง เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร
วิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตำมล ำดับ 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรและตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี ้
 1.   ประชำกรผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงในโรงเรียน  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  1  (อ ำเภอเมือง  และอ ำเภอโนนสูง)  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน  อำคำรประกอบที่ได้รับจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ  2558 ในวงเงินไม่เกิน 10  ล้ำนบำท จ ำนวน 85 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
จ ำนวน 85 คน  จำกตำรำงกำรก ำหนดตัวอย่ำงของ   YAMANE   พบว่ำจ ำนวนตัวอย่ำง
เท่ำกับ  85  คน  

 2.   ประชำกรผู้บริหำรโรงเรียน ได้แก่ ครูใหญ่ หรืออำจำรย์ใหญ่หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 1 (อ ำเภอเมือง และ
อ ำเภอโนนสูง) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน       ที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ในวงเงิน
ไม่เกิน 10     ล้ำนบำท จำกตำรำงกำรก ำหนดตัวอย่ำงของ  YAMANE  พบว่ำ  จ ำนวน
ตัวอย่ำงเท่ำกับ  85  คน  

 
3.2   เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   ได้แก่  แบบสอบถำมเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัย
สร้ำงขึ้น จำกกรอบงำนตำมหน้ำที่ของครูผู้ควบคุมงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 73 และแนวปฏิบัติในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน  อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำง  ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ ำนวน   2  ชุด  
ประกอบด้วย 
 ชุดที่  1  เป็นแบบสอบถำมส ำหรับผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ 
อำยุรำชกำร ต ำแหน่งหน้ำที่ วิชำที่ปฏิบัติกำรสอน จ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์  ประสบกำรณ์ใน
กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ ำนวน  9  ข้อ  

ตอนที่  2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของครูผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงโรงเรียน 

ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 1  (อ ำเภอเมือง  และอ ำเภอ
โนนสูง)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีลักษณะเป็น    แบบเลือกตอบซึ่ง
ครอบคลุมงำนตำมหน้ำที่ของผู้ควบคุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  
ข้อ 73 และแนวปฏิบัติในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน  อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง    ใน
โรงเรียนสังกัดสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ได้แก่ ตรวจและควบคุมงำน
ก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรรำยละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำร  สิ่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงำนจ้ำงหรือสั่งให้หยุดงำนตำมที่เห็นสมควร  และตำมหลัก
วิชำช่ำง บันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้
รับจ้ำง  รวมจ ำนวน  22  ข้อ 
 ชุดที่  2  เป็นแบบสอบถำมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ 
อำยุรำชกำร  ต ำแหน่งหน้ำที่  วิชำที่ปฏิบัติกำรสอน จ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์ ประสบกำรณ์ใน
กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  จ ำนวน  5  ข้อ  

ตอนที่ 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมหน้ำที่   ของผู้
ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 73 และแนว
ปฏิบัติในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 (อ ำเภอเมืองและอ ำเภอโนนสูง)  มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ ำนวน  23  ข้อ 
 
3.3   กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
  1.  ศึกษำหลักกำร ทฤษฎี และผลงำนวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมงำนจำกเอกสำรต่ำง ๆ 

เช่น หนังสือ วำรสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและหำข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

 2.  ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยตำมหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 และแนวปฏิบัติในกำรควบคุม
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งำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1  ดังนี ้
- ตรวจและควบคุมงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรรำยละเอียด และ

ข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำร 

- สิ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงำนจ้ำงหรือสั่งให้หยุดงำนตำมที่

เห็นสมควรและตำมหลักวิชำช่ำง 

- บันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อม 

- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง 

 3.  สร้ำงเคร่ืองมือ โดยอำศัยกรอบแนวคิด ตำมหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 และแนวปฏิบัติในกำร
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1  (อ ำเภอเมืองและอ ำเภอ
โนนสูง)      

 4.  ส่งเคร่ืองมือที่สร้ำงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจแก้ไข 
 5.  ปรับปรุงเคร่ืองมือตำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ให้ข้อเสนอแนะ 
 6.  น ำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแล้ว ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 2 คน พิจำรณำตรวจสอบตรง

ตำมเนื้อหำและควำมเหมำะสมของภำษำที่ใช้ โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำกนักวิชำกำร
ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ นักเทคนิคด้ำนกำรก่อสร้ำงและผู้บริหำรโรงเรียน ที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง                                                            

 7.  น ำเคร่ืองมือที่ได้ผ่ำนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วน ำมำปรับปรุงร่วมกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำแล้วน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4    กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในกำรวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำมไปยัง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ จ ำนวน  170  คน 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
               กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมทั้ง  2  ชุด  ซึ่งมี 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 ตอนท่ี  2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 1  (อ ำเภอเมืองและอ ำเภอโนนสูง)   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ข้อมูลทั้ง  2  ตอน  ผู้วิจัยน ำมำวิเครำะห์ โดยกำรแจกแจงควำมถี่หำค่ำร้อยละและเสนอผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ในรูปตำรำงประกอบค ำบรรยำย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 กำรวิจัย เพื่อศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง กรณีศึกษำ
โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็น  
2 ตอน ดัง 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ วุฒิสูงสุด ทำง
กำรศึกษำ อำยุรำชกำร ต ำแหน่งหน้ำที่  วิชำที่ปฏิบัติกำรสอน จ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์ 
ประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ  
แล้วน ำเสนอเป็นตำรำงประกอบค ำบรรยำย 
 ตอนท่ี 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ประกอบด้วย 
กำรตรวจและควบคุมงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร รำยละเอียดและข้อก ำหนดใน
สัญญำทุกประกำร กำรสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงำนจ้ำง หรือสั่งให้หยุดงำนตำมที่
เห็นสมควรและตำมหลักวิชำช่ำง กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อม กำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ แล้ว
น ำเสนอเป็นตำรำงประกอบค ำบรรยำย 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม มีรำยละเอียดปรำกฏดังตำรำง 
ที่ 4.1 – 4.5 ตำมล ำดับดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 4.1 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิสูงสุดทำง                 
 กำรศึกษำ และอำยุรำชกำร 

สถำนภำพ 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

          ชำย 
          หญิง 

 
71 
14 

 
83.53 
16.47 

 
70 
15 

 
82.35 
17.65 

 
141 
 29 

 
82.94 
17.06 
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ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ) 

สถำนภำพ 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

2. อำย ุ
          น้อยกว่ำ 30 ปี 
          31 – 40 ป ี

          41 – 50 ป ี

          51 ปี ขึ้นไป 

 
0 
3 
12 
70 

 
0.00 
3.53 
14.12 
82.35 

 
2 
8 
11 
64 

 
2.35 
9.41 
12.94 
75.29 

 
2 
11 
23 
134 

 
1.18 
6.47 
13.53 
78.82 

3. วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ 
          ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
          ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
          สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
0 
21 
64 

 
0.00 
24.71 
75.29 

 
2 
59 
24 

 
2.35 
69.41 
28.24 

 
2 
80 
88 

 
1.18 
47.06 
51.76 

4. อำยุรำชกำร 
          น้อยกว่ำ 5 ปี 
          5 – 10 ป ี

          11 – 15 ป ี

          16 – 20 ป ี

          21 ปีขึ้นไป 

 
0 
1 
3 
12 
69 

 
0.00 
1.18 
3.53 
14.12 
81.18 

 
2 
6 
3 
10 
64 

 
2.35 
7.06 
3.53 
11.76 
75.29 

 
2 
7 
6 
22 
133 

 
1.18 
4.12 
3.53 
12.94 
78.24 

 
 จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นชำยมำกกว่ำหญิง คือเป็นชำย จ ำนวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.94 และเป็นหญิง จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06 
 อำยุ 51 ปีขึ้นไปมีมำกที่สุด จ ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 78.82 รองลงมำ อำยุระหว่ำง   
41 – 50 ปี จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 อำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี จ ำนวน 11 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 6.47 และอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี มีน้อยที่สุด จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี มีมำกที่สุด จ ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.76 รองลงมำ คือ ระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 และระดับ  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีน้อยที่สุด จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 อำยุรำชกำร 21 ปีขึ้นไป มีมำกที่สุด จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 78.24 รองลงมำอำยุ
รำชกำรระหว่ำง 16 – 20 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 และอำยุรำชกำรน้อยกว่ำ 5 ปี มี
น้อยที่สุด จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
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ตำรำงที่ 4.2  จ ำนวนและร้อยละของประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

ประสบกำรณ์ 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการควบคุม 
    งานก่อสร้าง 
          ไม่มีประสบการณ์ 
           มีประสบการณ์ 
             1 – 5    ครั้ง 
            6 – 10   คร้ัง 
          11 – 15   คร้ัง 
          16 – 20   คร้ัง 
          มากกว่า 20 คร้ังขึ้นไป 

 
 
30 
55 
37 
10 
3 
1 
4 

 
 

35.29 
64.71 
43.53 
11.76 
3.53 
1.18 
4.71 

 
 

28 
57 
46 
 6 
 2 
 2 
 1 

 
 

32.94 
67.06 
54.12 
7.06 
2.35 
2.35 
1.18 

 
 

58 
112 
83 
16 
5 
3 
5 

 
 

34.12 
65.88 
48.82 
9.41 
2.94 
1.76 
2.94 

 
 จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง
มำกกว่ำผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88 และ
ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 
 เมื่อจ ำแนกวิเครำะห์ผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบ 
ถำมมีประสบกำรณ์  1 - 5 คร้ัง มีมำกที่สุด จ ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82  รองลงมำ มี
ประสบกำรณ์ระหว่ำง 6 – 10 คร้ัง จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 และมีประสบกำรณ์ระหว่ำง 
16 - 20 ครั้ง มีน้อยที่สุด จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 
 

ตำรำงที่ 4.3  จ ำนวนและร้อยละของวิชำที่ปฏิบัติกำรสอน 
 

วิชำที่ปฏิบัติกำรสอน 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

วชิาชีพ 
     - งานช่างพื้นฐาน 
     - คอมพิวเตอร์ 
     - เกษตรกรรม 
     - งานบ้าน 
     - งานประดิษฐ์ 

10 
1 
2 
5 
1 
1 

11.76 
1.18 
2.35 
5.88 
1.18 
1.18 
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ตำรำงที่ 4.3  (ต่อ) 
 

วิชำที่ปฏิบัติกำรสอน 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

วชิาสามัญ      
- สอนทุกรายวิชา 
     - ภาษาไทย 
     - คณิตศาสตร์ 
     - วิทยาศาสตร์ 
     - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - สุขศึกษาและพลศึกษา 
     - ศิลปะ 
     - ภาษาอังกฤษ 
ไม่ระบุ     

71 
44 
5 
9 
2 
3 
4 
1 
3 
4 

83.53 
51.76 
5.88 
10.59 
2.35 
3.53 
4.71 
1.18 
3.53 
4.71 

 
 จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ปฏิบัติกำรสอนกลุ่มวิชำสำมัญมีมำกกว่ำกลุ่ม
วิชำชีพจ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 83.53 กลุ่มวิชำชีพ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ
ไม่ระบุ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 
 เมื่อจ ำแนกวิเครำะห์กลุ่มวิชำสำมัญ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมปฏิบัติกำรสอนทุกรำยวิชำ
มำกที่สุด จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 รองลงมำ คือวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.59 และวิชำศิลปะมีน้อยที่สุด จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มวิชำชีพ พบว่ำ ปฏิบัติกำรสอนวิชำเกษตรกรรม มำกที่สุด 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 รองลงมำ คือ วิชำคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 
และน้อยที่สุด คือวิชำงำนช่ำงพื้นฐำน งำนบ้ำน และงำนประดิษฐ์ เท่ำกัน จ ำนวน 1 คน  คิดเป็น 

ร้อยละ 1.18 
33 
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ตำรำงที่ 4.4  จ ำนวนและร้อยละของจ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์ 
 

จ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์ 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

จ านวนคาบทีส่อนต่อสัปดาห์ 
           น้อยกว่า 10 คาบ 
           11 – 15 คาบ 
           16 – 20 คาบ 
           21 คาบขึ้นไป 

 
0 
3 
29 
53 

 
0.00 
3.53 

34.12 
62.35 

 
 จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีจ ำนวนคำบสอนต้ังแต่ 21 คำบขึ้นไป มีมำก
ที่สุด จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 62.35 รองลงมำคือ มีจ ำนวนคำบสอนอยู่ระหว่ำง 16 – 20 คำบ
ต่อสัปดำห์ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 และมีจ ำนวนคำบสอนระหว่ำง 11 – 15 คำบต่อ
สัปดำห์ มีน้อยที่สุด จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 
 
ตำรำงที่ 4.5 จ ำนวนและร้อยละของต ำแหน่งหน้ำที่  และกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำน                 
 ก่อสร้ำง 

 

ต ำแหน่งหน้ำท่ี  
และ กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 

 

 
จ ำนวน 

 

 
ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที ่ 
           - ผู้ช่วยผู้บริหาร 
           - ครูอาจารย์ 
 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง 
           - ไม่เคยรับการฝึกอบรม 
           - เคยรับการฝึกอบรม 

 
5 
80 

 
69 
16 

 
5.88 

94.12 
 

81.18 
18.82 

 
 จำกตำรำงที่  4.5 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ด ำรงต ำแหน่งครูอำจำรย์มำกกว่ำผู้ช่วย
ผู้บริหำร โดยเป็นครูอำจำรย์ จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหำร 
จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 
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 ส ำหรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ไม่เคย 
รับกำรฝึกอบรม มำกกว่ำ เคยได้รับกำรฝึกอบรม โดยไม่เคยได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.18 และเคยรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82  
 

ตอนท่ี 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีรำยละเอียดปรำกฏดังตำรำงที่ 4.6 – 4.36 ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 4.6 จ ำนวนและร้อยละของกำรแต่งต้ังครูท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ     

1  ข้อ) 
 

กำรแต่งตั้งครูท ำหน้ำท่ีควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ในการแต่งตั้งครูท าหน้าทีค่วบคุมงานก่อสร้างน้ัน 
ท่านปฏิบัติอย่างไรในการแต่งตั้ง  
           - แต่งตั้งครูให้ท าหน้าที่โดยไม่ต้องสอบถามความสมัครใจ 
           - แต่งตั้งจากครูที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
           - แต่งตั้งจากครูที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน 
           - แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน 
           - แต่งตั้งครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาคาร 
             สถานที่มาก่อน 

 
 
 3 
59 
 5 
 6 
12 

 
 

 3.53 
69.41 
5.88 
7.06 

    4.12 

 
 จำกตำรำงที่ 4.6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุว่ำ แต่งตั้งครูท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
โดยพิจำรณำแต่งตั้งจำกครูที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีมากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.41 รองลงมา คือแต่งตั้งครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่มาก่อน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 และแต่งตั้งครูให้ท าหน้าที่โดยไม่ต้องสอบถามความสมัครใจ มี
น้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53  
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ตำรำงที่ 4.7  จ ำนวนและร้อยละของคุณสมบัติของครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง                  
 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

คุณสมบัติของครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ท่านพจิารณาคุณสมบัติในด้านใดของครูทีท่่านแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม 
งานก่อสร้าง  
     - มีความรู้ไม่ต่ ากว่า ปวช. 
     - มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของการก่อสร้าง 
     - ปฎิบัติการสอนทางสาขาอาชีพ 
     - มีความสนใจด้านงานก่อสร้าง 
     - มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 
     - มีความรับผิดชอบ โปร่งใส 
     - มีความเสียสละ มาดูงานเป็นประจ า 

 
 
7 
48 
4 
6 
15 
3 
2 

 
 

   8.24 
56.47 
  4.71 
  7.06 
17.65 
  3.53 
  2.35 

 

 จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุว่ำ พิจำรณำคุณสมบัติของครูที่แต่งตั้ง เป็น
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยพิจำรณำจำกผู้ที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะ ของการ
ก่อสร้าง มำกที่สุด จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 56.47 รองลงมำ พิจำรณำจำกผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และพิจารณาจาก ผู้ที่มีความเสียสละ 
มาดูงานเป็นประจ า มีน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 

 

ตำรำงที่ 4.8  จ ำนวนและร้อยละของผลกระทบต่อกำรท ำงำนในหน้ำที่อันเนื่องมำจำกกำร 
                     ก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

การก่อสร้างมีผลกระทบต่อการท างานของท่านหรือไม่อย่างไร 
           ไม่มีผลกระทบใด ๆ 
           มีผลกระทบ ทางด้าน 
           - งานวิชาการ 
           - งานปกครอง 
           - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง 

 
25 
60 
56 
27 
2 

 
29.41 
70.59 
93.33 
45.00 
3.33 
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 จำกตำรำงที่ 4.8 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุว่ำ กำรก่อสร้ำงมีผลกระทบกับกำรท ำงำน
มำกกว่ำ ไม่มีผลกระทบ จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 และไม่มีผลกระทบ จ ำนวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.41 
 เมื่อจ ำแนกวิเครำะห์กลุ่มที่มีผลกระทบ พบว่ำ กำรก่อสร้ำงมีผลกระทบกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนวิชำกำร มีมำกที่สุด จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมำ มีผลกระทบกับกำร
บริหำรงำนด้ำนงำนปกครอง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมีผลกระทบกับ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง มีน้อยที่สุด จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
ตำรำงที่ 4.9 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ด้ำนกำร
 เตรียมกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรเตรียมกำร 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานจัดเตรียมแบบรูป 
รายการส าเนาสัญญา รายการ 
ประกอบสัญญาให้ผู้ควบคุมงาน
ครบถ้วนหรือไม่ 
    ไม่มีจัดเตรียม 
    จัดเตรียม โดยวิธี 
       - ถ่ายเอกสารให้เอง  
       - ขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         ด้วยตนเอง 
      - มอบให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
        จัดให้ 
      - ขอจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 
 
2 
85 
69 
37 

 
56 

 
16 

 
 
 
 

2.35 
97.65 
83.13 
44.58 

 
67.47 

 
19.28 

 
 
 
 
0 
85 
79 
49 

 
55 

 
23 

 
 
 
 

0.00 
100.00 
92.94 
57.65 

 
64.71 

 
27.06 

 
 
 
 
2 
168 
148 
86 

 
111 

 
39 

 
 
 
 

1.18 
98.82 
88.10 
51.19 

 
66.07 

 
23.21 

 
 จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ระบุว่ำ จัดเตรียมแบบรูปรำยกำรส ำเนำสัญญำ 
รำยกำรประกอบสัญญำ จ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82   และไม่ได้จัดเตรียม จ ำนวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 เมื่อจ ำแนกวิเครำะห์กลุ่มที่จัดเตรียมแบบรูปรำยกำร พบว่ำ จัดเตรียมแบบรูปรำยกำรโดยวิธี 
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ถ่ำยเอกสำรให้เอง มีมำกที่สุด จ ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 รองลงมำ คือจัดเตรียมแบบรูป
รำยกำรโดยวิธีมอบให้อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องจัดให้ จ ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 และจัดเตรียม
แบบรูปรำยกำรโดยวิธีขอจำกหน่วยงำนต้นสังกัด มีน้อยที่สุด คือ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 
 
ตำรำงที่ 4.10 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ด้ำนกำรศึกษำ

แบบรูปรำยกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 

กำรศึกษำแบบรูปรำยกำร 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างศึกษาแบบรูปรายการ (พมิพ์เขียว) รายละเอยีด 
ประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารสัญญาจ้าง และรายละเอยีดแนบท้าย 
สัญญาจ้างให้เข้าใจหรือไม่อย่างไร 
           ไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจ 
            ศึกษาท าความเข้าใจ โดยวิธี 
                 - ศึกษาด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว 
                 - ประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้าง 
                 - ขอค าแนะน าจากผู้รู้โดยทั่วไปหรือผู้บริหารโรงเรียน 
                 - สอบถามหัวหน้าช่าง 

 
 
 
0 
85 
19 
76 
68 
39 

 
 
 

  0.00 
  100.00 
22.35 
89.41 
80.00 
45.88 

 
 จำกตำรำงที่  4.10 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดระบุว่ำ ศึกษำแบบรูปรำยกำร 
รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง เอกสำรสัญญำจ้ำงและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำจ้ำงให้เข้ำใจ  
จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อจ ำแนกวิเครำะห์กลุ่มที่ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ พบว่ำ ศึกษำท ำควำมเข้ำใจโดยวิธีประชุม
หารือกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้าง จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 89.41 รองลงมำ คือ 
ขอค ำแนะน ำจำกผู้รู้โดยทั่วไปหรือผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และศึกษำ
ท ำควำมเข้ำใจโดยศึกษาด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว มีน้อยที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 
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ตำรำงที่ 4.11 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ด้ำนกำรท ำ
 ควำมเข้ำใจกับผู้รับจ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับจ้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานท าความเข้าใจกับ 
ผู้รับจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือ 
ท างานหรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ท าความเข้าใจ 
   ท าความเข้าใจกัน โดยวิธี 
    - ชี้แจงการด าเนินงานและข้ันตอน  
      การท างานให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทน 
      เข้าใจตรงกัน 
   - จัดประชุมผู้ด าเนินงานทุกฝ่าย 
     เพื่อตกลงวิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจ 
     ตรงกัน 
   - บันทึกการท างานในแต่ละวัน 
      และให้ตัวแทนหรือผู้รับจ้าง 
     ทราบทุกคร้ัง 
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18.52 
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100.00 
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15.29 
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2.35 
97.65 
84.34 

 
 

47.59 
 
 

16.87 

 
 จากตารางที่ 4.11  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ได้ท าความเข้าใจกับผู้รับจ้างก่อนที่  
ผู้รับจ้างจะลงมือท างาน จ านวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.65   และไม่ได้ท าความเข้าใจ จ านวน    
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ท าความเข้าใจกับผู้รับจ้าง พบว่า ท าความเข้าใจโดยวิธีชี้แจงการ
ด าเนินงานและขั้นตอนการท างานให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนเข้าใจตรงกัน มีมากที่สุด คือ 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.34 รองลงมา ท าความเข้าใจโดยวิธีจัดประชุมผู้ด าเนินงานทุกฝ่าย เพื่อตกลงวิธี
ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน คือ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 และท าความเข้าใจโดยวิธีบันทึกการ
ท างานในแต่ละวันและให้ตัวแทนหรือผู้รับจ้างทราบทุกคร้ัง มีน้อยที่สุ ด คือ 28 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 16.87 
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ตำรำงที่ 4.12 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำรตรวจ
 และกำรควบคุมงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรตรวจและกำรควบคุมงำน 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานสามารถท าการตรวจและ
ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวนั
หรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ท าการตรวจและควบคุมทุกวัน 
  ท าการตรวจและควบคุมงานทุกวัน      
  โดยวิธี 
      - ไปตรวจงานก่อสร้างทุกวัน 
      - นัดกับผู้รับจ้างเป็นวัน ๆ ไป 
      - ไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน 
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45.00 
23.75 
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42 
14 

 
 
 

18.82 
81.18 

 
98.55 
60.87 
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21 
149 

 
133 
78 
33 

 
 
 

12.35 
87.65 

 
89.26 
52.35 
22.15 

 
 จากตารางที่ 4.12  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า สามารถท าการตรวจและควบคุมงาน
ก่อสร้างทุกวัน จ านวน  149 คน คิดเป็นร้อยละ 87.65 และไม่ได้ท าการตรวจและควบคุมงานทุกวัน 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ท าการตรวจและควบคุมงานทุกวัน พบว่า ท าการตรวจและ
ควบคุมงานทุกวัน โดยวิธีไปตรวจงานก่อสร้างทุกวัน มีมากที่สุด คือ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 89.26 
รองลงมา นัดกับผู้รับจ้างเป็นวัน ๆ ไป คือ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.35 และไม่มีก าหนดเวลา           
ที่แน่นอน มีน้อยที่สุด คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15 
 
ตำรำงที่ 4.13 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 ตรวจสอบแบบรูปรำยกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรตรวจสอบแบบรูปรำยกำร 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างด านินการตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการ และรายละเอยีดประกอบแบบก่อสร้าง ใน
สัญญาหรือไม่อย่างไร 
           ไม่ได้ด านินการ 

 
 
 
20 

 
 
 

23.53 
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ตำรำงที่ 4.13 (ต่อ) 
 

กำรตรวจสอบแบบรูปรำยกำร 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

            ด าเนินการ โดยวิธี  
                 - ประเมินด้วยสายตาจากงานที่ผู้รับจ้างท าเสร็จแล้ว 
                 - ตรวจตราการท างานของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง 
                   ตามแบบรูปรายการทุกขั้นตอน 

65 
34 
59 

76.47 
52.31 
90.77 

 

 จากตารางที่ 4.13  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างในสัญญา จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.47 และไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ท าการตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างในสัญญา พบว่า ด าเนินการโดยวิธีตรวจตราการท างานของผู้
รับจ้างให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการทุกขั้นตอน มีมากที่สุด คือ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77 และ
ด าเนินการโดยวิธีประเมินด้วยสายตาจากงานที่ผู้รับจ้างท าเสร็จแล้ว คือ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31  

 

ตำรำงที่ 4.14 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำน
 กำรศึกษำเทคนิคและล ำดับขั้นตอนกำรก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรศึกษำเทคนิคและขั้นตอนกำรก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างศึกษาเทคนิคการก่อสร้างและล าดับข้ันตอน 
การก่อสร้างให้เข้าใจหรือไม่อย่างไร 
           ไม่ได้ศึกษา 
            ศึกษา โดยวิธี  
                 - ค้นคว้าจากต าราด้วยตนเอง 
                 - ปรึกษาผู้รู้ผู้ช านาญจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 

 
 
2 
83 
39 
76 

 
 

2.35 
97.65 
46.99 
91.57 

  

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ได้ศึกษาเทคนิคการก่อสร้างและล าดับ
ขั้นตอนการก่อสร้าง  จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 และไม่ได้ศึกษา จ านวน 2 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 2.35 
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 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ศึกษาเทคนิคการก่อสร้างและล าดับขั้นตอนการก่อสร้าง พบว่า 
ศึกษาโดยวิธีปรึกษาผู้รู้ผู้ช านาญจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 
มีมากที่สุด จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 91.57 และด าเนินการโดยวิธีค้นคว้าจากต าราด้วยตนเอง 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 46.99  

 
ตำรำงที่ 4.15 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 ติดตำมเร่งรัดกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรติดตำมเร่งรัดกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ในการติดตามเร่งรัดการท างานของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
     ไม่ได้ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติ โดยวิธี  
          - สอบถามผู้รับจ้างถึงสาเหตุและอุปสรรคที่ท าให้ท างานล่าช้า 
          - ก าชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้ทันตามก าหนด 

 
 
2 
83 
64 
70 

 
 

2.35 
97.65 
77.11 
84.34 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการ
ท างานของผู้รับจ้าง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 และไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 2 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 2.35 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ได้ติดตามเร่งรัดการท างานของผู้รับจ้าง พบว่า ได้ติดตามเร่งรัด 
การท างานของผู้รับจ้าง โดยวิธีก าชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้ทันตามก าหนด มีมาก
ที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 84.34 และโดยวิธีสอบถามผู้รับจ้างถึงสาเหตุและอุปสรรคที่
ท างานล่าช้า จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 77.11  
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ตำรำงที่ 4.16 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ด้ำนกำรแก้ไข
 ปัญหำกำรก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ขณะควบคุมงานก่อสร้าง  
หากพบปัญหาทีไ่ม่สามารถ 
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  
ผู้ควบคุมงานด าเนินการ 
หรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
  ด าเนินการ โดยวิธี 
      - รายงานคณะกรรมการ 
         ตรวจการจ้าง 
      - รายงานผู้บริหาร 
      - แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน 
        ชั่วคราวเฉพาะจุด 
        ที่มีปัญหา 

 
 
 
 
 
0 
85 
67 

 
0 
59 

 
 
 
 
 

0.00 
100.00 
78.82 

 
0.00 
69.41 

 
 
 
 
 
0 
85 
57 

 
76 
62 

 
 
 
 
 

0.00 
100.00 
67.06 

 
89.41 
72.94 

 

 
 
 
 
 
0 
170 
124 

 
76 
121 

 
 
 
 
 

0.00 
100.00 
72.94 

 
44.71 
71.18 

 
 จากตารางที่ 4.16  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่า มีการด าเนินการเมื่อพบปัญหา 
ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีรายงานคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง มีมากที่สุด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94 รองลงมาด าเนินการโดยวิธีแจ้งให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานชั่วคราวเฉพาะจุดที่มีปัญหา จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 71.18 และด าเนินการ โดยวิธี
รายงานผู้บริหาร มีน้อยที่สุด จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 
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ตำรำงที่ 4.17 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 ตรวจสอบ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

ด้ำนกำรตรวจสอบ 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ขณะควบคุมงานตรวจพบว่าคุณภาพฝีมือของช่างก่อสร้างไม่ดี  
ท าให้ผลงานไม่เรียบร้อย สวยงาม ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
ด าเนินการหรือไม่อย่างไร 
           ไม่ได้ด าเนินการ 
            ด าเนินการ โดยวิธี  
                 - รายงานผู้อ านวยการ 
                 - รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 
 
0 
85 
76 
54 

 
 
 

0.00 
100.00 
89.41 
63.53 

 
 จากตารางที่  4.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการด าเนินการเมื่อตรวจพบว่า 
คุณภาพฝีมือของช่างก่อสร้างไม่ดี  ท าให้ผลงานไม่เรียบร้อย สวยงาม  จ านวน 85 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 100.00  
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีรายงานผู้อ านวยการมีมาก
ที่สุด จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 89.41 และด าเนินการโดยวิธีรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 63.53  

 
ตำรำงที่ 4.18 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง    ด้ำนกำรดูแล
 ควำมเรียบร้อยบริเวณก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

เมื่องานก่อสร้างเสร็จ ผู้ควบคุมงานด าเนินการหรือไม่อย่างไร  
เพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการร้ือถอนรรงเรือนทีป่ลูกสร้างขึน้  
ท าความสะอาดพืน้ที ่และเก็บวสัดุให้เรียบร้อยภายในเวลา 
ทีก่ าหนดในสัญญา 
      ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

1.18 
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ตำรำงที่ 4.18 (ต่อ) 
 

กำรดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

      ด าเนินการ โดยวิธี  
           - แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการด้วยวาจา 
           - บันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างด าเนินการ 
           - เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการ 
             ตรวจการจ้าง เพื่อรับทราบ 
          - ตรวจความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างก่อนจ่ายเงิน 

84 
65 
59 
74 

 
79 

98.82 
77.38 
70.24 
88.10 

 
94.05 

 
 จากตารางที่ 4.18  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ได้ดเนินการให้ผู้รับจ้างท าการร้ือถอน
โรงเรือนที่ปลูกสร้างขึ้น ท าความสะอาดพื้นที่ และเก็บวัสดุให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนดใน
สัญญา มีการด าเนินการ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82  และไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.18  
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีตรวจสอบความเรียบร้อย
บริเวณก่อสร้างก่อนจ่ายเงิน มีมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 94.05 รองลงมาด าเนินการ
โดยวิธีเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อรับทราบ จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.10 และด าเนินการโดยวิธีบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างด าเนินการ 
มีน้อยที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 70.24  
 
ตำรำงที่ 4.19  จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำรแก้ไข
 ปัญหำกำรก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เมื่องานก่อสร้างเสร็จ  
และมีการตรวจพบความช ารุด 
เสียหายของอาคารน้ัน ๆ  
ผู้ควบคุมงานด าเนินการ 
หรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0.00 
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ตำรำงที่ 4.19  (ต่อ) 

กำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
  ด าเนินการ โดยวิธี 
      - รายงานคณะกรรมการ 
         ตรวจการจ้าง 
      - รายงานผู้อ านวยการ 
      - แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ 
        แก้ไขด้วยตนเอง 
      - ท าหนังสือลงทะเบียน 
        ขอปรับให้ผู้รับจ้างทราบ 

85 
73 

 
0 
69 

 
34 

 

100.00 
85.88 

 
0.00 
81.18 

 
40.00 

85 
79 

 
67 
56 

 
36 

100.00 
92.94 

 
78.82 
65.88 

 
42.35 

170 
152 

 
67 
125 

 
70 

100.00 
89.41 

 
39.41 
73.53 

 
41.18 

 
 จากตารางที่ 4.19  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการด าเนินการแก้ปัญหาเมื่อตรวจ
พบความช ารุดเสียหายของอาคาร จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีรายงานคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้าง มีมากที่สุด จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 89.41 รองลงมาด าเนินการโดยวิธีแจ้งให้
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขด้วยตนเอง คือ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 และด าเนินการโดยวิธี
รายงานผู้อ านวยการ มีน้อยที่สุด คือ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41  
 
ตำรำงที่ 4.20 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำร
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อย 
ตามงวดงาน แล้ว ผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ปฏิบัต ิ

 
 
 
0 

 
 
 

0.00 

 
 
 
0 

 
 
 

0.00 

 
 
 
0 

 
 
 

0.00 
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ตำรำงที่ 4.20 (ต่อ) 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
  ปฏิบัติ โดยวิธี 
      - บันทึกเสนอคณะกรรมการ 
        ตรวจการจ้าง เพื่อก าหนด 
        นัดวัน เวลา ตรวจรับ 
        มอบงาน 
      - บันทึกเสนอผู้อ านวยการ 
      - ร่วมกับคณะกรรมการ 
        ตรวจการจ้าง ตรวจรับ 
        มอบงาน 
      - ตรวจสอบงวดงาน 
        ที่ผู้รับจ้างส่งมอบ 
        ว่าถูกต้องหรือไม่ 

85 
76 

 
 
 
0 
63 

 
 
59 

100.00 
89.41 

 
 
 

0.00 
74.12 

 
 

69.41 

85 
80 

 
 
 
69 
58 

 
 
55 

 

100.00 
94.12 

 
 
 

81.18 
68.24 

 
 

64.71 

170 
156 

 
 
 
69 
121 

 
 

114 

100.00 
91.76 

 
 
 

40.59 
71.18 

 
 

67.06 

 
 จากตารางที่ 4.20  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่รายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่า ปฏิบัติโดยวิธีบันทึกเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อก าหนดนัดวัน เวลา ตรวจรับมอบงาน มีมากที่สุด จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.76 รองลงมา ปฏิบัติโดยวิธีร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับมอบงาน
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 71.18 และปฏิบัติโดยวิธีบันทึกเสนอผู้อ านวยการ มีน้อยที่สุด 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59  
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ตำรำงที่ 4.21 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำร
 ควบคุมงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การควบคุมงานก่อสร้าง 
ขณะทีม่ีคาบสอน ผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
  ไม่ได้ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติ โดยวิธี 
      - ไปควบคุมดูแลเฉพาะ 
         ขั้นตอนที่ส าคัญ 
      - มอบหมายงานให้นักเรียน 
         ท าในชั้นเรียน 
      - แจ้งให้ฝ่ายวิชาการจัดครู 
         เข้าสอนแทน 
      - ฝากครูห้องข้างเคียง 
        ให้ช่วยดูแลนักเรียน 

 
 
 
6 
79 
73 

 
56 

 
45 

 
34 

 
 
 

7.06 
92.94 
92.41 

 
70.89 

 
56.96 

 
43.04 

 

 
 
 
4 
81 
78 

 
63 

 
46 

 
43 

 
 
 

4.71 
95.29 
96.30 

 
77.78 

 
56.79 

 
53.09 

 
 
 
10 
160 
151 

 
119 

 
91 

 
77 

 
 
 

5.88 
94.12 
94.38 

 
74.38 

 
56.88 

 
48.13 

 
 จากตารางที่ 4.21  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
ขณะที่มีคาบสอน จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และไม่ได้ด าเนินการจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีไปควบคุมดูแลเฉพาะ
ขั้นตอนที่ส าคัญ มีมากที่สุด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 94.38 รองลงมา ด าเนินการโดยวิธี
มอบหมายงานให้นักเรียนท าในชั้นเรียน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 74.38 และด าเนินการโดย
วิธีฝากครูห้องข้างเคียงให้ช่วยดู มีน้อยที่สุด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 48.13  
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ตำรำงที่ 4.22 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 ป้องกันควำมผิดทำงวินัยอันเนื่องมำจำกกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ      
 1 ข้อ) 

 

กำรป้องกันควำมผิดทำงวินัย 

อันเน่ืองมำจำกกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือไม่อย่างไรเพือ่ป้องกันมิให้เกดิ 
ความผดิทางวนัิยอันเน่ืองมาจากการควบคุมงานก่อสร้าง 
     ไม่ไดป้ฏิบัต ิ
     ปฏิบัติ โดยวิธี  
          - ตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอและอย่างละเอียด 
            ทุกขั้นตอน  
          - เมื่อมีข้อสงสัยรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที  
          - ตรวจสอบข้อมูลและท าความเข้าใจอย่างชัดเจน 
            ก่อนการตัดสินใจใด ๆ 
          - ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
          - บันทึกรายละเอียดการท างานทุกวันและให้ตัวแทน 
            ของผู้รับจ้างลงนามรับทราบ 

 
 
1 
84 
75 

 
70 
64 

 
69 
67 

 

 
 

1.18 
98.82 
89.29 

 
83.33 
76.19 

 
82.14 
79.76 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดทางวินัยอันเนื่องมาจากการควบคุมงาน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82 และไม่ได้
ปฏิบัติ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ปฏิบัติ พบว่า ปฏิบัติโดยวิธีตรวจสอบและควบคุมงานอย่าง
สม่ าเสมอและอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 รองลงมา 
ปฏิบัติโดยวิธีเมื่อมีข้อสงสัยรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที จ านวน 70 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 83.33 และปฏิบัติโดยวิธีตรวจสอบข้อมูลและท าความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจ
ใดๆ มีน้อยที่สุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19  
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ตำรำงที่ 4.23  จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำร 
 เปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรเปลี่ยนแปลง 
แบบรูปรำยกำร 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
แบบรูปรายการ 
  ไม่ได้ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติ โดยวิธี 
      - ระบุงานที่ขอเปลี่ยนแปลง 
      - บันทึกถึงคณะกรรมการ 
         ตรวจการจ้าง 
      - บันทึกเสนอผู้มีอ านาจ 
         เพื่อขออนุมัติ 

 
 
 
 
2 
83 
21 
53 

 
69 

 
 
 
 

2.35 
97.65 
25.30 
63.86 

 
83.13 

 

 
 
 
 
6 
79 
27 
47 

 
72 

 
 
 
 

7.06 
92.94 
34.18 
59.49 

 
91.14 

 
 
 
 
8 
162 
48 
100 

 
141 

 
 
 
 

4.71 
95.29 
29.63 
61.73 

 
87.04 

 
 จากตารางที่ 4.23  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการปฏิบัติในเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 95.29    และไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 8 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ 4.71 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ปฏิบัติ พบว่า ปฏิบัติโดยวิธีบันทึกเสนอผู้มีอ านาจเพื่อขออนุมัติ 
มีมากที่สุด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 87.04 รองลงมา ปฏิบัติโดยวิธีบันทึกถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 และปฏิบัติโดยวิธีระบุงานที่ขอเปลี่ยนแปลง     
มีน้อยที่สุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63  
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ตำรำงที่ 4.24 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำรแก้ไข
 ปัญหำกำรก่อสร้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนผิดพลำด  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรแก้ปัญหำกำรก่อสร้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

เมื่อพบว่าผู้รับจ้างด าเนินงานผดิพลาดและปรากฏว่าได้ท าผดิ 
ไปมากแล้ว ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
     ไม่ได้ด าเนินการ 
     ด าเนินการ โดยวิธี  
          - บันทึกเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแนวทางแก้ไข 
          - แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบ  

 
 
1 
84 
79 
66 

 
 

1.18 
98.82 
94.05 
78.57 

 
 จากตารางที่ 4.24  ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการแก้ปัญหาเมื่อพบว่าผู้รับจ้างด าเนินงาน
ผิดพลาด และปรากฏว่าได้ท าผิดไปมากแล้ว จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82   และไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีบันทึกเสนอผู้มีอ านาจ 
อนุมัติแนวทางแก้ไข มีมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 94.05 และด าเนินการโดยวิธี แจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 
 
ตำรำงที่ 4.25 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำรจัด
 เวลำปฏิบัติงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรจัดเวลำปฏิบัติงำน 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ในกรณีทีม่ีความจ าเป็น 
ไม่สามารถไปควบคุมงานในวนัน้ันได้ 
     ไม่ได้ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติ โดยวิธี  
          - แจ้งให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
          - มอบหมายให้เพื่อนครูดูแลแทน 

 
 
2 
83 
68 
24 

 
 

2.35 
97.65 
81.93 
28.92 
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 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีการแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน  
มีความจ าเป็นไม่สามารถไปควบคุมงานได้ มีการด าเนินการ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 
และไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ด าเนินการ พบว่า ด าเนินการโดยวิธีแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบ มีมากที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 81.93 และด าเนินการโดยวิธีมอบหมายงให้เพื่อนครู
ดูแลแทน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92 

 
ตำรำงที่ 4.26 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ในกำรสั่งให้
 ผู้รับจ้ำงหยุดงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ในการส่ังให้ผู้รับจ้างหยุดงาน 
     ไม่ได้ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติ โดยวิธี  
          - บันทึกเหตุผลที่ต้องสั่งหยุดงานในสมุดงาน 
          - แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและเซ็นชื่อรับทราบ 
          - บันทึกรายการที่สั่งหยุดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
            ทราบโดยด่วน 
          - แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
            ให้ผู้รับจ้างทราบ 

 
6 
79 
75 
65 
63 

 
69 

 

 
7.06 
92.94 
94.94 
82.28 
79.75 

 
87.34 

 
 จากตารางที่ 4.26  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน จ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94 และไม่ได้ปฏิบัติ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่ปฏิบัติ พบว่า ปฏิบัติโดยวิธีบันทึกเหตุผลที่ต้องสั่งหยุดงานใน
สมุดงาน มีมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 94.94 รองลงมา ปฏิบัติโดยวิธีแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้รับจ้างทราบ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 87.34 และ
ปฏิบัติโดยวิธีบันทึกรายการที่สั่งหยุดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบโดยด่วน มีน้อยที่สุด  
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 
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ตำรำงที่ 4.27 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนกำร
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ของผู้รับจ้ำง 
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติ 
หรือไม่อย่างไรในการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
  ไม่ได้ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติ โดยวิธี 
      - บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
        ทุกวัน 
      - บันทึกรายการที่ปฏิบัติ  
        บอกงาน/ปริมาณงาน  
        จ านวนคนงาน 
        และเหตุการณ์แวดล้อม 
      - บันทึกรายการวัสดุ 
        ที่น าเข้ามาในสถานที่ 
        ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม     

 
 
 

1 
84 
79 

 
68 

 
 
 

56 
 

 
 
 

1.18 
98.82 
94.05 

 
80.95 

 
 
 

66.67 

 
 
 
1 
84 
81 

 
67 

 
 
 
49 

 
 
 

1.18 
98.82 
96.43 

 
79.76 

 
 
 

58.33 
 

 
 
 
2 
168 
160 

 
135 

 
 
 

105 

 
 
 

1.18 
98.82 
95.24 

 
80.36 

 
 
 

62.50 
 

 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82 และไม่ได้รายงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 เมื่อจ าแนกวิเคราะห์กลุ่มที่รายงานพบว่าปฏิบัติโดยวิธีวิธีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวัน 
มีมากที่สุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24  รองลงมาปฏิบัติโดยวิธีบันทึกรายการที่ปฏิบัติ
บอกงาน/ปริมาณงาน จ านวนคนงานและเหตุการณ์แวดล้อม จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 80.36 
และปฏิบัติโดยวิธีบันทึกรายการวัสดุที่น าเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม มีน้อยที่สุด 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 
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ตำรำงที่ 4.28  จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนปัญหำ
 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ปัญหำด้ำนคุณสมบัติ 
ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหา 
ด้านคุณสมบัติอย่างไร 
      - มีความรู้และประสบการณ์ 
        ในงานก่อสร้างน้อย 
      - สุขภาพร่างกายและจิตใจ 
        ไม่พร้อมที่จะเป็น 
        ผู้ควบคุมงาน 
      - ขาดความมั่นใจในการ 
        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุม 
        งานก่อสร้าง          

 
 

65 
 

15 
 
 

47 
 

 
 

76.47 
 

17.65 
 
 

55.29 

 
 

76 
 

11 
 
 

53 

 
 

89.41 
 

12.94 
 
 

62.35 

 
 

141 
 

26 
 
 

100 

 
 

82.94 
 

15.29 
 
 

58.82 

 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีมำกที่สุด คือ มีความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้างน้อย มีจ านวน   
141 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.94 รองลงมา คือ ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อมที่จะ เป็น        
ผู้ควบคุมงานมีน้อยที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 
 

ตำรำงที่ 4.29 จ ำน วนและ ร้อยละของสภำพกำรปฏิบั ติ งำนของผู้ ค วบคุม งำนก่ อส ร้ำง                         
 ด้ำนปัญหำในกำรศึกษำแบบรูปรำยกำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

ปัญหำในกำรศึกษำแบบรูปรำยกำร 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

การศึกษาแบบรูปรายการมีปัญหาอย่างไร 
     - ไม่มีรายละเอียดก าหนดไว้ทั้งในแบบรูปรายการ 
     - รายละเอียดในแบบรูปและรายการขัดแย้งกันเอง 
    - ไม่เข้าใจแบบรูปรายการและหลักวิชาช่าง 
    - ไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้ เนื่องจากขาดความรู้ความช านาญ 

 
14 
52 
24 
72 

 
16.47 
61.18 
28.24 
84.71 
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 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุปัญหาที่มีมากที่สุดในการศึกษาแบบรูป
รายการ คือ ไม่สามารถพิจารณาตัดสินใจได้เนื่องจากขาดความรู้ความช านาญ จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.71 รองลงมา คือ รายละเอียดในแบบรูปรายการขัดแย้งกันเอง จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.18 ไม่เข้าใจแบบรูปรายการและหลักวิชาช่าง จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.24 และ
ไม่มีรายละเอียดก าหนดไว้ทั้งในแบบรูปรายการ มีน้อยที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 
 
ตำรำงที่ 4.30  จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนปัญหำใน
 กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ปัญหำ 
ในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การด าเนินงานก่อสร้าง 
มีปัญหาอย่างไร 
  - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ 
    ให้ถูกต้องตามขั้นตอน 
    และระเบียบปฏิบัติ 
  - ผู้รับจ้างขาดความรู้ 
    ความช านาญ  ด้านเทคนิค/ 
    การบริหารงาน 
  - ช่างไม่มีความรับผิดชอบ 
  - งานก่อสร้างล่าช้า 
    กว่าก าหนด    

 
 
76 

 
 
57 

 
 
62 
74 

 

 
 

89.41 
 
 

67.06 
 
 

72.94 
87.06 

 
 

74 
 
 

54 
 
 

69 
65 

 
 

87.06 
 
 

63.53 
 
 

81.18 
76.47 

 
 

150 
 
 

111 
 
 

131 
139 

 
 

88.24 
 
 

65.29 
 
 

77.06 
81.76 

 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่า ปัญหาที่มีมากที่สุดในการด าเนินงาน
คือ ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ  มีจ านวน 150 คน  คิดเป็น         
ร้อยละ 88.24 รองลงมา คือ งานก่อสร้างล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 81.76  
ช่างไม่มีความรับผิดชอบ จ านวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.06 และผู้รับจ้างขาดความรู้ ความ
ช านาญ ด้านเทคนิค/การบริหารงาน มีน้อยที่สุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.29 
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ตำรำงที่ 4.31 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนปัญหำใน
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การปฏิบัติหน้าทีข่อง 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
มีปัญหาอย่างไร 
   - มีคาบสอนมาก 
   - เวลาคุมงาน 
     ต้องทิ้งงานสอน 
  - โรงเรียนไม่จัดครู 
    สอนแทน      

 
 
 
65 
69 

 
44 

 
 
 

76.47 
81.18 

 
51.76 

 
 
 
69 
72 

 
47 

 
 
 

81.18 
84.71 

 
55.29 

 
 
 

134 
141 

 
91 

 
 
 

78.82 
82.94 

 
53.53 

 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างมีปัญหา กล่าวคือ เวลาคุมงานต้องทิ้งงานสอน มีมากที่สุด จ านวน 141 คน คิดเป็น ร้อยละ
82.94 รองลงมา คือ มีคาบสอนมาก จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 78.82 และโรงเรียนไม่จัดครู
สอนแทน มีน้อยที่สุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.53 
 
ตำรำงที่ 4.32 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนขวัญและ
 ก ำลังใจของผู้ควบคุมงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ขวัญและก ำลังใจ 
ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ขวญัและก าลงัใจของผู้ควบคุม
งานก่อสร้างมีปัญหาอย่างไร 
    - ขาดขวัญและก าลังใจ 
    - การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง 
      อันตรายเสี่ยงต่อการผิดวินัย 
      และอ่ืน ๆ 
    - เกิดความเครียดเพราะ 
      ต้องรับผิดชอบ 2 หน้าที่    

 
 
54 
72 

 
 
 
65 

 
 

63.53 
84.71 

 
 
 

76.47 

 
 
58 
77 

 
 
 
67 

 
 

68.24 
90.59 

 
 
 

78.82 

 
 

112 
149 

 
 
 

132 

 
 

65.88 
87.65 

 
 
 

77.65 
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 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขาดขวัญและ
ก าลังใจ เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย เสี่ยงติอการผิดวินัยและอ่ืน ๆ มีมากที่สุด จ านวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 87.65 รองลงมา คือ เกิดความเครียดเพราะต้องรับผิดชอบ 2 หน้าที่ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 และขาดขวัญและก าลังใจ มีน้อยที่สุด จ านวน 112 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 65.88 
 
ตำรำงที่ 4.33 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนปัญหำ
 กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ปัญหำ 
กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน 

ผู้บริหำร ผู้ควบคุมงำน รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การส่ังให้ผู้รับจ้างหยุดงาน 
มีปัญหาอย่างไร 
   - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
   - ทักท้วงให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
     ให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ 
     แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมปฏิบัติตาม 
   - ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการก่อสร้าง 
     ไม่ตรงตามมาตรฐาน 
     ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   - ผู้รับจ้างมีอิทธิพลในพื้นที่ 

 
 
14 
53 

 
 
8 
 
 
10 

 
 

16.47 
62.35 

 
 

9.41 
 
 

11.76 

 
 
12 
32 

 
 
30 

 
 
11 

 
 

14.12 
37.65 

 
 

35.29 
 
 

12.94 

 
 
26 
85 

 
 
38 

 
 
21 

 
 

15.29 
50.00 

 
 

22.35 
 
 

12.35 

 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปัญหาที่ท าให้เกิดการสั่งให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานมากที่สุด  คือ  ผู้ควบคุมงานทักท้วงให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ แต่ผู้รับ
จ้างไม่ยอมปฏิบัติตาม มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการ
ก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ผู้รับจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และผู้รับจ้างมีอิทธิพลในพื้นที่ มีน้อยที่สุด 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 
 
 
 
 



56 

 

ตำรำงที่ 4.34 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 บันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

บันทกึการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีปัญหาอย่างไร 
          - ไม่บันทึกทุกวัน และบันทึกไม่ชัดเจน  
          - สมุดควบคุมงานไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับครบทั้งสองฝ่าย 
          - ไม่เข้าใจแบบฟอร์มและวิธีการบันทึก 
          - ไม่มีการบันทึกการสั่งงานหรือสั่งแก้ไขงานหรือตักเตือนผู้รับจ้าง 
             ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
32 
34 
11 
8 

 
37.65 
40.00 
12.94 
9.41 

 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ปัญหาที่มากที่สุดของการบันทึก
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง คือ สมุดควบคุมงานไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับครบทั้งสองฝ่าย มีจ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ไม่บันทึกทุกวัน และบันทึกไม่ชัดเจน จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.65 ไม่เข้าใจแบบฟอร์มและวิธีการบันทึก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 และ
ไม่มีการบันทึกการสั่งงานหรือสั่งแก้ไขงานหรือตักเตือนผู้รับจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีน้อยที่สุด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 
 

ตำรำงที่ 4.35 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ด้ำนควำม 
 รู้สึกของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

ควำมรู้สึกของผู้ควบคุมงำน 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างาน 
          - พอใจ  
          - ไม่พอใจ 
          - ไม่มีความรู้สึกใด ๆ 

 
57 
12 
16 

 
67.06 
14.12 
18.82 

 

 จากตารางที่ 4.35 ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อได้รับมอบหมายให้ท างาน พบว่า 
รู้สึกพอใจ มีมากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 67.06 รองลงมา คือ ไม่มีความรู้สึกใด ๆ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 และรู้สึกไม่พอใจ มีน้อยที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 14.12 
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ตำรำงที่ 4.36  จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   ด้ำนกำร
 จัดกำรอบรม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

กำรจัดกำรอบรม 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 

ผู้ควบคุมงานคิดว่าการควบคุมงาน ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ 
หรือไม่ 
   - ไม่จ าเป็น อ่านจากต ารา 
   - ควรจัดการอบรมจากผู้ที่มีความรู้จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     นครราชสีมา เขต 1 
   - ควรจัดอบรมโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   - จัดอบรมหรือไม่จัดอบรมก็ได้  

 
 
13 
39 

 
24 
9 

 
 

15.29 
45.88 

 
28.24 
10.59 

 
 จากตารางที่ 4.36 เกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่า ควรจัดการอบรมจากผู้ที่มีความรู้จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 มีมากที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 รองลงมา คือ ควรจัดอบรม โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24 ไม่จ าเป็น อ่าน
จากต ารา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และจัดอบรมหรือไม่ จัดอบรมก็ได้ มีน้อยที่สุด 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 
               กำรศึกษำคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง  และเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่   ผู้บริหำรและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงรวมจ ำนวน  170   คน   
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1  (อ ำเภอเมือง และ
อ ำเภอโนนสูง)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่
ควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรเรียน   อำคำรประกอบ    ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำง  ประจ ำปี
งบประมำณ   2558   ในวงเงินไม่เกิน  10  ล้ำนบำท    จ ำแนกเป็น   ผู้บริหำร  จ ำนวน  85 โรงเรียน 
โรงเรียนละ  1  คน และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงในโรงเรียน  จ ำนวน 85 โรงเรียน โรงเรียนละ  1  คน   
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ ำนวน  2  ชุด  ประกอบด้วย  ชุดท่ี  1  เป็น
แบบสอบถำมส ำหรับผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม   ตอนที่  2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงโรงเรียน
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 (อ ำเภอเมือง และอ ำเภอโนนสูง)  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ชุดท่ี  2  เป็นแบบสอบถำมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน 
แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ  ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม   ตอนที่ 2  สภำพและ
ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 73   และแนวปฏิบัติในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง
อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 (อ ำเภอเมืองและอ ำเภอโนนสูง)  ผลกำรศึกษำได้ข้อสรุปดังน้ี 

1. ผลกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำม  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (ร้อยละ 82.94)    มีอำยุ 51 ปีขึ้นไปมำกที่สุด (ร้อยละ 78.82)    มี
วุฒิทำงกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรีมำกที่สุด  (ร้อยละ 51.76)   มีอำยุรำชกำร 21 
ปีขึ้น มำกที่สุด   (ร้อยละ 78.24)    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำน
ก่อสร้ำง (ร้อยละ 65.88)   โดยมีประสบกำรณ์ 1 - 5 คร้ัง มำกที่สุด (ร้อยละ 48.82)  เมื่อ
จ ำแนกตำมกลุ่มวิชำที่สอน  พบว่ำ      ผู้ควบคุมงำนส่วนใหญ่เป็นผู้สอนกลุ่มวิชำสำมัญ 
(ร้อยละ 83.53)   และเป็นผู้ปฏิบัติกำรสอนทุกรำยวิชำ มำกที่สุด  (ร้อยละ 51.76)   
รองลงมำเป็นผู้สอนกลุ่มวิชำชีพ  (ร้อยละ 11.76)  และเป็นผู้ปฏิบัติกำรสอนวิชำ
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เกษตรกรรม มำกที่สุด (ร้อยละ 5.88)    ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  มีจ ำนวนคำบ
สอนต้ังแต่ 21 คำบขึ้นไป (ร้อยละ 62.35)  โดยส่วนใหญ่มีต ำแหน่งครู  (ร้อยละ 94.12)  
และไม่เคยได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง มีจ ำนวนมำกที่สุด (ร้อย
ละ 81.18)  

2. ผลกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  พบว่ำ กำร
แต่งตั้งครูท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยส่วนใหญ่จะพิจำรณำจำกครูที่มีความรู้
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  ทั้งนี้ การควบคุมงานก่อสร้างมีผลกระทบกับการบริหารงาน
วิชาการเป็นส่วนใหญ่  เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการ  ผู้ตอบแบบสอบถามจะมี
การด าเนินการตามหลักการที่ถูกต้อง  เช่น   การเตรียมการ  การศึกษาแบบรูปรายการ  
การท าความเข้าใจกับผู้รับจ้าง  การตรวจและควบคุมงาน  การติดตาม เร่งรัดการท างาน  
การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 
5.2  อภิปรำยผล 

               จำกกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงกรณีศึกษำ
โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1   (อ ำเภอเมือง และอ ำเภอโนนสูง)  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีประเด็นที่ควรน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
               ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  ซึ่งอำจกล่ำวได้
ว่ำ  เป็นไปตำมลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนช่ำงต่ำ ง ๆ ซึ่ง
เหมำะสมกับเพศชำยมำกกว่ำ เนื่องจำกเพศหญิงส่วนมำกรักควำมสวยงำม  ไม่ชอบควำมเปรอะ
เปื้อน   ด้ำนอำยุ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  51 ปีขึ้นไป  และมีวุฒิทำงกำรศึกษำสูงกว่ำ
ระดับปริญญำตรี ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่มีควำมรับผิดชอบสูงและมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม   
สอดคล้องกับงำนและภำระกิจที่ได้รับมอบหมำย   ด้ำนอำยุรำชกำร มีอำยุรำชกำร 21 ปีขึ้น นับได้ว่ำ
เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ได้ศึกษำระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่
มำแล้ว ส่วนประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์  
1 - 5  คร้ัง ซึ่งอำจจะมีประสบกำรณ์ไม่มำกนัก  ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกำรที่โรงเรียนจะได้รับจัดสรร
งบประมำณเพื่อก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเรียนหรืออำคำรประกอบต่ำง ๆ ต้องขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลำยอย่ำง  เช่น  ต้องขึ้นอยู่กับจ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ เพรำะกำร
จัดสรรงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจะให้กับโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหำเร่งด่วนก่อน   
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               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ผู้ควบคุมงำนส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนกลุ่มวิชำสำมัญ  
ปฏิบัติกำรสอนทุกรำยวิชำ มีจ ำนวนคำบสอนต้ังแต่ 21 คำบขึ้นไป  และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับกำร 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง  อำจเป็นเพรำะว่ำโรงเรียนประถมศึกษำส่วนใหญ่มี  ครู
จ ำนวนน้อย   จึงมีคำบสอนมำกและสอนวิชำสำมัญ   เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ จึงมอบหมำยให้ครูท ำหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำง  โดยที่ครูเหล่ำนั้นไม่มี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับด้ำนช่ำง   ประกอบกับกำรที่ครูต้องสอนวันละ 4-5 คำบ  และต้องควบคุม
งำนก่อสร้ำงทุกวันทุกขั้นตอนของกำรก่อสร้ำง  ซึ่งผู้ศึกษำวิจัยเห็นว่ำ  กำรที่ครูจะท ำงำนทั้งกำร
สอนและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงให้เกิดประสิทธิผลนั้น  โรงเรียนควรช่วยเหลือเอ้ืออ ำนวยให้แก่ครู  
เช่น  จัดคำบสอนให้น้อยลงแบ่งให้ครูคนอ่ืนรับคำบสอนแทน  ส่งครูเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้และเพิ่มสมรรถนะกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง  เป็นต้น    
               ตอนท่ี 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  พบว่ำ  ผู้บริหำรส่วนใหญ่แต่งตั้งครูท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง  
โดยพิจำรณำจำกครูที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  และเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
ช่างตามลักษณะของการก่อสร้าง    ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประณัย  สัตยวณิช (2525)  ที่
กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของผู้ควบคุมงานว่า ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาช่าง  ศึกษาและเข้าใจใน
การตีความสัญญา  รายการก่อสร้างและข้อก าหนดต่างๆ โดยละเอียด   รวมทั้งเข้าใจสัญญลักษณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  รู้เทคนิคในการก่อสร้าง   
                ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนผลกระทบต่อกำรท ำงำนในหน้ำที่อันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำง  
พบว่ำ  กำรก่อสร้ำงส่วนใหญ่มีผลกระทบกับกำรท ำงำนและกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งผู้
ศึกษำวิจัยเห็นว่ำ  โรงเรียนควรให้ควำมช่วยเหลือครูผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง  โดยกำรลดคำบ
สอนให้กับครูเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อทำงโรงเรียน 
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเตรียมกำร  พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้
จัดเตรียมแบบรูปรำยกำรส ำเนำสัญญำ  รำยกำรประกอบสัญญำให้ผู้ควบคุมงำน    โดยใช้วิธีถ่ำย
เอกสำรให้เอง  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำ  ผู้บริหำรควรมอบหมำยให้ครูผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ผู้ควบคุม
งำน   

              ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำแบบรูปรำยกำร พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
ได้มีกำรศึกษำแบบรูปรำยกำรรำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง เอกสำรสัญญำจ้ำงและรำยละเอียด
แนบท้ำยสัญญำจ้ำงให้เข้ำใจ  และท ำควำมเข้ำใจโดยใช้วิธีประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้รับจ้าง    ส่วนด้านการท าความเข้าใจกับผู้รับจ้าง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ท าความเข้าใจกับผู้รับจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือท างาน  โดยใช้วิธีชี้แจง
การด าเนินงานและขั้นตอนการท างานให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนเข้าใจตรงกัน   ซึ่งสอดคล้องกับ พเยาว์ 
บัวจันทร์ (2537)  ที่กล่าวว่า  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่
ใช้ในแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควรเป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท าหน้าที่ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  
สามารถควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ความรู้  ความเข้าใจ
งานและผลจากการหารือร่วมกันกับช่างและผู้รับจ้าง 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตรวจและควบคุมงาน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่สามารถท าการตรวจและควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน    โดยใช้วิธีไปตรวจงานก่อสร้างทุกวัน  
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตรวจสอบแบบรูปรายการ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างในสัญญา   โดยวิธีตรวจตราการท างานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามแบบรูป
รายการทุกขั้นตอน  
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาเทคนิคการก่อสร้างและล าดับขั้นตอนการก่อสร้าง  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ศึกษาเทคนิคการก่อสร้างและล าดับขั้นตอนการก่อสร้าง  
โดยใช้วิธีปรึกษาผู้รู้ผู้ช านาญจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1     
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการติดตามเร่งรัดการท างานของผู้ รับจ้าง  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดการท างานของผู้รับจ้าง  โดยใช้วิธีก าชับให้ 
ผู้รับจ้างเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้ทันตามก าหนด    
              ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรสร้ำง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
การด าเนินการเมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   ซึ่งด าเนินการโดยวิธีรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตรวจสอบ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
ด าเนินการเมื่อตรวจพบว่าคุณภาพฝีมือของช่างก่อสร้างไม่ดี ท าให้ผลงานไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม    
และด าเนินการโดยวิธีรายงานผู้อ านวยการ  
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้าง  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ด าเนินการให้ผู้รับจ้างท าการร้ือถอนโรงเรือนที่ปลูกสร้างขึ้น ท าความ
สะอาดพื้นที่ และเก็บวัสดุให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญา    และใช้วิธีตรวจสอบความ
เรียบร้อยบริเวณก่อสร้างก่อนจ่ายเงิน  
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               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำง   พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดด าเนินการแก้ปัญหาเมื่อตรวจพบความช ารุดเสียหายของอาคาร   โดยวิธีรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง   พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมดมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง   โดยวิธีบันทึกเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อก าหนดนัดวัน เวลา ตรวจรับมอบงาน  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีการด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างขณะที่มีคาบสอน  โดยใช้วิธีไปควบคุมดูแลเฉพาะขั้นตอนที่
ส าคัญ  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้านการป้องกันความผิดทางวินัยอันเน่ืองมากจากการควบคุมงาน
ก่อสร้าง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดทางวินัย
อันเนื่องมาจากการควบคุมงาน   โดยใช้วิธีตรวจสอบและควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอและอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำร  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  โดยวิธีบันทึกเสนอผู้มีอ านาจเพื่อ   
ขออนุมัติ  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำงเมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนผิดพลำด 
พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาเมื่อพบว่าผู้รับจ้างด าเนินงาน
ผิดพลาดและปรากฏว่าได้ท าผิดไปมากแล้ว   โดยวิธีบันทึกเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแนวทางแก้ไข  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรจัดเวลำปฏิบัติงำน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การด าเนินการแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ควบคุมงานมีความจ าเป็นไม่สามารถไปควบคุมงานได้ โดยใช้
วิธีแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  
               ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน   พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน  โดยใช้วิธีบันทึกเหตุผลที่ต้องสั่งหยุดงานในสมุดงาน  
              ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง   พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  โดยใช้วิธีวิธีบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกวัน  
              ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ อรุณ  ชัยเสรี  (2535)  ที่กล่าวถึง
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  มีดังนี้ 
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1.  ควบคุมดูแลให้ก่อสร้ำงด ำเนินไปตำมแบบ ข้อก ำหนด และหลักวิชำกำรด้วยควำม
เรียบร้อยและถูกต้องตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.  ดูแลให้กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติ 
3.  ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
4.  ท ำรำยงำนประจ ำวัน 
5.  ท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 
6.  ท ำรำยกำรประจ ำเดือน 
7.  ท ำรำยกำรประจ ำงวด 
8.  ท ำ Progress Chart และแผนภูมิต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น 
9.  ท ำรำยงำนสรุปผลก้ำวหน้ำของงำนแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด   
10.  ตรวจผลกำรทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรม เช่น คอนกรีตและเหล็ก หำกปรำกฏว่ำ

คุณภำพต่ ำกว่ำที่ก ำหนด ต้องรีบรำยงำนวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยด่วน ก่อนจะมีกำร
ตรวจรับงำน จะต้องตรวจสอบว่ำผลงำนมีปริมำณและคุณภำพตรงตำมงวดหรือไม่ 

11.  ดูแลควำมปลอดภัยในหน่วยงำนก่อสร้ำง ให้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงจัดมำตรกำร
ป้องกันอันตรำยต่ำง ๆ มิให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในเขตก่อสร้ำงและบริเวณ
ข้ำงเคียง 

12.  รวบรวมปัญหำข้อขัดแย้งที่ไม่สำมำรถจะตกลงกันได้ และอุปสรรคต่ำง ๆ เสนอ
ต่อวิศวกร สถำปนิก หรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้วแต่กรณี 

และสอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 (อ้ำงถึง
ใน พเยำว์  บัวจันทร์ : 2539)   ที่กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้ำงไว้  ดังนี้  
 1. ตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง ให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยละเอียด

และข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำร ณ สถำนที่ก่อสร้ำงทุกวัน 
 2. จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และเหตุกำรณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นรำยวันมี

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและวัสดุที่ใช้ด้วย 
 3.  ท ำสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง(2 ชุด)  
  ชุดที่  1  รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบทุกสัปดำห์ 
  ชุดที่  2  เพื่อเก็บเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำรมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เมื่อเสร็จงำนแต่
ละงวด ส ำหรับกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่  
 4.  ท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงว่ำเป็นไปตำมสัญญำหรือไม่ เมื่อถึงเวลำก ำหนด

ในสัญญำ คือ  
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 4.1 วันที่ผู้รับจ้ำงต้องเร่ิมท ำงำนที่จ้ำงตำมสัญญำ ข้อ 5 (หำกไม่มีกำรเร่ิมท ำงำนในวัน 
ดังกล่ำว ให้หมำยเหตุข้อมูลแวดล้อมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำไว้ด้วย) 

 4.2 วันที่ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตำมสัญญำข้อ 5 (หำกงำนยังไม่เสร็จ 
ให้ระบุรำยกำรงำนที่ยังไม่เสร็จด้วย) 

 4.3 วันท ำสัญญำก ำหนดให้งำนต้องแล้วเสร็จในแต่ละงวดตำมสัญญำข้อ 5 (หำกมีกำร
ส่งงำน ให้ระบุรำยกำรงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จตำมงวดด้วย) 

 4.4 วันที่ผู้รับจ้ำงส่งงำนจริง ๆ แต่ละงวด (อำจเร็วหรือช้ำกว่ำที่สัญญำก ำหนดไว้) ทั้งนี้
ให้เสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่ก ำหนด
ตำมสัญญำ หรือวันที่ได้รับแจ้งส่งงำนจำกผู้รับจ้ำง 

 5.  สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงำนจ้ำงตำมที่เห็นสมควรตำมหลักวิชำช่ำง
เพื่อให้งำนเป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำ (ในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกสัญญำ ต้องหำรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและขออนุมัติผู้มี
อ ำนำจก่อน) 

 6. สั่งหยุดงำนหรือพักกำรท ำงำนเฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไว้ก่อน ในกรณีที่มี
ปัญหำ เช่น  

 6.1 ผู้รับจ้ำงท ำงำนผิดแบบรูปรำยกำร หรือผิดขั้นตอน 
 6.2  มีข้อสงสัย ตัดสินใจแก้ปัญหำไม่ได้ 
 6.3  เกดิปัญหำในขณะก ำลังปฏิบัติงำน 

เมื่อมีกำรสั่งหยุดงำนหรือพักงำน ให้รีบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทันที  (เพื่อ
รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่อไป) ขณะเดียวกันให้รีบหำรือสถำปนิก  วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
หำ ข้อยุติ และสั่งด ำเนินกำรต่อไปโดยเร็วที่สุด 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้างน้อย   
        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ำนปัญหำในกำรศึกษำแบบรูปรำยกำร พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ไม่สามารถพิจารณาตัดสินใจได้เน่ืองจากขาดความรู้ความช านาญ           
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาในการด าเนินงานก่อสร้าง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ  
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา คือ เวลาคุมงานต้องทิ้งงานสอน  
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          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขวัญและก าลังใจของผู้ควบคุมงาน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการขาดขวัญและก าลังใจ กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย เสี่ยงต่อ
การผิดวินัยและอื่น ๆ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ำนปัญหำกำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน  พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีปัญหา กล่าวคือ ผู้ควบคุมงานทักท้วงให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ แต่
ผู้รับจ้างไม่ยอมปฏิบัติตาม  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง  พบว่า   ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา กล่าวคือ สมุดควบคุมงานไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับครบทั้งสอง
ฝ่าย  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านความ รู้สึกของผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานมีความรู้สึกพอใจ   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรอบรมให้ความรู้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดการอบรมจากผู้ที่มีความรู้จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  
               แนวทางแก้ไข  ควรให้กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง  และตรวจสอบการก่อสร้างตามขั้นตอน
ในส่วนที่ส าคัญๆ ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
               ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานต้นสังกดั  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  ควรจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ระยะยาวเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   เพื่อจัดสรรเงิน
งบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเดือดร้อนมากที่สุดลดหลั่นกันไปตามล าดับความเดือดร้อน ซึ่ง
ไม่ควรใช้วิธีการจัดสรรเงินงบประมาณแบบเฉลี่ ยเงินให้ทุกโรงเรียนเท่า ๆ กัน โดยไม่ค านึงถึง
โรงเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
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ค ำชี้แจง 
 
               1.  แบบสอบถำมฉบบันี้ศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
กรณีศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1 
               2.  เป้ำหมำยผู้ตอบแบบสอบถำมฉบับนี้ คือ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ที่รับกำรแต่งต้ังจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำ 
3.  แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ได้แก่ 
                  ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม   
                  ตอนที่ 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   
               4.  ผู้วิจัยขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ ของท่ำนที่ได้ตอบแบบสอบถำมฉบับนี้  จะใช้เป็นข้อมูล 
ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น    ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับ    และจะท ำลำยเอกสำรฉบับนี้หลังจำกงำนวิจัย 
เสร็จสิ้นแล้ว   
               5.  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม  
มำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 

นำยประวุฒิ  ภู่ริยะพันธ์ 
นักศึกษำปริญญำโท  สำขำกำรบริหำรกำรก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 

สำขำวิศวกรรมโยธำ  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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แบบสอบถำมชุดที่ 1  ส ำหรับผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 
ตอนท่ี 1    ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมำย    ลงในช่อง  [     ]   หน้ำข้อควำม หรือกรอกข้อควำมในช่องว่ำง 
                    ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
1.    เพศ 
        [     ]   ชำย  
        [     ]   หญิง 
 

2.    อำยุ 
        [     ]   น้อยกว่ำ  30  ปี 
        [     ]    31 – 40  ปี        
        [     ]   41 – 50  ปี            
        [     ]   51  ปีขึ้นไป 
 

3.    วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ           
        [     ]   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี            
        [     ]   ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ           
        [     ]   สูงกว่ำปริญญำตรี 
 

4.    อำยุรำชกำร           
        [     ]   น้อยกว่ำ  5  ปี            
        [     ]   5 – 10  ป ี          
        [     ]   11 – 15  ป ี
        [     ]   16 – 20  ป ี          
        [     ]   21  ปีขึ้นไป 
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5.    ประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง           
        [     ]   ไม่มีประสบกำรณ์            
        [     ]   มีประสบกำรณ์                     
 [     ]   1 – 5  คร้ัง 
        [     ]   6 – 10  คร้ัง 
       [     ]   11 – 15  คร้ัง 
         [     ]   16 – 20  คร้ัง 
      [     ]   มำกกว่ำ  20  คร้ังขึ้นไป 
 

6.    วิชำที่ท่ำนปฏิบัติกำรสอน 
 [    ]  วิชำชีพ  
       [     ]   งำนช่ำงพื้นฐำน 
         [     ]   คอมพิวเตอร์ 
      [     ]   เกษตรกรรม 
       [     ]   งำนบ้ำน 
     [     ]   งำนประดิษฐ์ 
        [    ]  วิชำสำมัญ  
          [     ]   สอนทุกรำยวิชำ 
       [     ]   ภำษำไทย 
        [     ]   คณิตศำสตร์ 
 [     ]   วิทยำศำสตร์ 
      [     ]   สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
        [     ]   สุขศึกษำและพลศึกษำ 
      [     ]   ศิลปะ 
       [     ]   ภำษำอังกฤษ 
 
 

7.    จ ำนวนคำบที่สอนต่อสัปดำห์  
       [    ]  น้อยกว่ำ 10  คำบ  
       [    ]  11 – 15  คำบ  
       [    ]  16 – 20  คำบ  
       [    ]  21  คำบขึ้นไป  
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8.    ต ำแหน่งหน้ำที่ 
       [    ]  ผู้ช่วยผู้บริหำร  
       [    ]  ครูอำจำรย์ 
 

9.  กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
      [    ]  ไม่เคยรับกำรฝึกอบรม 
      [    ]  เคยรับกำรฝึกอบรม 

 

ตอนท่ี 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   
 

ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย     ลงใน  [    ] หน้ำรำยกำรที่ตรงกับสภำพกำรปฏิบัติงำน 
                ของท่ำน ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนท่ำนสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ และถ้ำข้อใดต้องกำร 
                 เพิ่มเติม โปรดระบุลงในรำยกำรอ่ืน ๆ 
 

10.   ผู้บริหำรได้จัดเตรียมแบบรูปรำยกำรส ำเนำสัญญำ  รำยกำรประกอบสัญญำให้ผู้ควบคุงำน 
        ครบถ้วนหรือไม่อย่ำงไร 
         [    ]  ไม่ได้จัดเตรียม 
         [    ]  จัดเตรียม โดยวิธี 
 [    ]  ถ่ำยเอกสำรให้เอง 
         [    ]  ขอจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
      [    ]  มอบให้อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องจัดให้ 
     [    ]  ขอจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................ 
 
 

11.  ท่ำนศึกษำแบบรูปรำยกำร (พิมพ์ขำว) รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง เอกสำรสัญญำจ้ำง  
        และรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำจ้ำงให้เข้ำใจหรือไม่อย่ำงไร 
      [    ]  ไม่ได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ 
 [    ]  ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ โดยวิธี 
 [    ]  ศึกษำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว 
 [    ]  ประชุมหำรือกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้รับจ้ำง 
 [    ]  ขอค ำแนะน ำจำกผู้รู้โดยทั่วไปหรือผู้บริหำรโรงเรียน 
 [    ]  สอบถำมหัวหน้ำช่ำง 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 
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12.   ท่ำนท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับจ้ำงก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะลงมือท ำงำนหรือไม่อย่ำงไร 
      [    ]  ไม่ได้ท ำควำมเข้ำใจ 
         [    ]  ท ำควำมเข้ำใจกัน  โดยวิธี 
 [    ]  ชี้แจงกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ผู้รับจ้ำง หรือผู้แทนเข้ำใจตรงกัน 
 [    ]  จัดประชุมผู้ด ำเนินงำนทุกฝ่ำยเพื่อตกลงวิธีปฏิบัติงำนให้เข้ำใจตรงกัน 
 [    ]  บันทึกกำรท ำงำนในแต่ละวันและให้ตัวแทนหรือผู้รับจ้ำงรับทรำบทุกคร้ัง 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
 

13.   ท่ำนสำมำรถท ำกำรตรวจและควบคุมงำน ณ สถำนที่ก่อสร้ำงทุกวันหรือไม่อย่ำงไร 
        [    ]  ไม่ได้ท ำกำรตรวจและควบคุมทุกวัน 
        [    ]  ท ำกำรตรวจและควบคุมงำนทุกวัน  โดยวิธี 
        [    ]  ไปตรวจงำนก่อสร้ำงทุกวัน 
  [    ]  นัดกับผู้รับจ้ำงเป็นวัน ๆ ไป 
 [    ]  ไม่มีก ำหนดเวลำที่แน่นอน 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................... 
 
 

14.   ท่ำนด ำเนินกำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดประกอบ                                     
        แบบก่อสร้ำงในสัญญำหรือไม่อย่ำงไร 
        [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
        [    ]  ด ำเนินกำร  โดยวิธี 
 [    ]  ประเมินด้วยสำยตำจำกงำนที่ผู้รับจ้ำงท ำเสร็จแล้ว 
 [    ]  ตรวจตรำกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงให้ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรทุกขั้นตอน 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 
 

 

15.   ท่ำนศึกษำเทคนิคกำรก่อสร้ำงและล ำดับขั้นตอนกำรก่อสร้ำงให้เข้ำใจหรือไม่อย่ำงไร 
        [    ]  ไม่ได้ศึกษำ 
        [    ]  ศึกษำ โดยวิธี 
       [    ]  ค้นคว้ำจำกต ำรำด้วยตนเอง 
 [    ]  ปรึกษำผู้รู้ผู้ช ำนำญจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1 
  [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... 
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16.   ขณะควบคุมงำนก่อสร้ำงหำกพบปัญหำที่ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเองท่ำนด ำเนินกำร                      
        หรือไม่อย่ำงไร 
     [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
          [    ]  ด ำเนินกำร โดยวิธี 
 [    ]  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 [    ]  รำยงำนผู้บริหำร 
 [    ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำนชั่วครำวเฉพำะจุดที่มีปัญหำ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 
 

17.   ขณะควบคุมงำนท่ำนตรวจพบว่ำคุณภำพฝีมือของช่ำงก่อสร้ำงไม่ดี ท ำให้ผลงำนไม่เรียบร้อย  
        สวยงำม  ท่ำนด ำเนินกำรหรือไม่อย่ำงไร 
 [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
     [    ]  ด ำเนินกำร โดยวิธี 
 [    ]  รำยงำนผู้อ ำนวยกำร 
 [    ]  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………. 
 

18.   เมื่องำนก่อสร้ำงเสร็จและท่ำนตรวจพบควำมช ำรุดเสียหำยของอำคำรนั้นๆ ท่ำนด ำเนินกำร                   
        หรือไม่อย่ำงไร 
   [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
         [    ]  ด ำเนินกำร  โดยวิธี 
          [    ]  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 [    ]  รำยงำนผู้อ ำนวยกำร 
         [    ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขด้วยตนเอง 
          [    ]  ท ำหนังสือลงทะเบียนขอปรับให้ผู้รับจ้ำงทรำบ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………......……… 
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19.    เมื่อผลงำนเสร็จเรียบร้อยตำมงวดงำนแล้ว  ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไร 
          [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
          [    ]  ปฏิบัต ิ โดยวิธี 
   [    ]  บันทึกเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อก ำหนดนัด วัน เวลำ ตรวจรับมอบงำน 
 [    ]  บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำร 
        [    ]  ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ตรวจรับมอบงำน 
      [    ]  ตรวจสอบงวดงำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบว่ำถูกต้องหรือไม่ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………….........………………. 
20.   กำรควบคุมงำนก่อสร้ำงขณะที่มีคำบสอน  ท่ำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร 
          [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
          [    ]  ปฏิบัต ิ โดยวิธี 
 [    ]  ไปควบคุมดูแลเฉพำะขั้นตอนที่ส ำคัญ 
 [    ]  มอบหมำยงำนให้นักเรียนท ำในชั้นเรียน 
          [    ]  แจ้งให้ฝ่ำยวิชำกำรจัดครูเข้ำสอนแทน 
 [    ]  ฝำกครูห้องข้ำงเคียงให้ช่วยดูแลนักเรียน 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………. 
 

21.   ท่ำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำร 
         [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
         [    ]  ปฏิบัต ิ  โดยวิธี 
 [    ]  ระบุงำนที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 [    ]  บันทึกถึงคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 [    ]  บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อขออนุมัติ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………….. 
 

22.   เมื่อพบว่ำผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนผิดพลำดและปรำกฎว่ำได้ท ำกำรผิดไปมำกแล้ว  ท่ำนด ำเนินกำร                       
        หรือไม่อย่ำงไร  

         [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
         [    ]  ด ำเนินกำร  โดยวิธี 
 [    ]  บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติแนวทำงแก้ไข 
 [    ]  แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้รับจ้ำงทรำบ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………… 
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23.   ท่ำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติของผู้รับจ้ำง 

         [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 

          [   ]  ปฏิบัติ  โดยวิธี 

 [   ]  บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกวัน 

 [   ]  บันทึกรำยกำรที่ปฏิบัติ บอกงำน/ปริมำณงำน จ ำนวนคนงำนและเหตุกำรณ์แวดล้อม 

 [   ]  บันทึกรำยงำนวัสดุที่น ำเข้ำมำในสถำนที่ก่อสร้ำง 

 [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................   
 

24.   ผู้ควบคุมงำนมีปัญหำในด้ำนคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง 

 [   ]  ควำมรู้และประสบกำรณ์ในงำนก่อสร้ำงมีน้อย 

 [   ]  สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ควบคุมงำน 

       [   ]  ขำดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำง 

       [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................................................    
 

25.   กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงมีปัญหำอย่ำงไร 

 [   ]  ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงขำดควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนเทคนิค/กำรบริหำรงำน 

         [   ]  งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
 

26.   กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  มีคำบสอนมำก 

         [   ]  เวลำคุมงำนต้องทิ้งงำนสอน 

         [   ]  โรงเรียนไม่จัดครูสอนแทน 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
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27.   ขวัญและก ำลังใจของผู้ควบคุมงำนมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ขำดขวัญและก ำลังใจ 

         [   ]  กำรปฏิบัติหน้ำที่เสี่ยงอันตรำย เสี่ยงต่อกำรผิดวินัยและอื่น ๆ  

         [   ]  เกิดควำมเครียด เพรำะต้องรับผิดชอบ  2  หน้ำที่  

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
 

28.   กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำนมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

         [   ]  ทักท้วงให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขให้ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรแต่ผู้รับจ้ำงไม่ยอมปฏิบัติตำม 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงมีอิทธิพลในพื้นที่ 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
 

29.   บันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ไม่บันทึกทุกวัน และบันทึกไม่ชัดเจน 

         [   ]  สมุดควบคุมงำนไม่มีกำรลงลำยมือชื่อก ำกับครบทั้งสองฝ่ำย 

         [   ]  ไม่เข้ำใจแบบฟอร์มและวิธีกำรบันทึก 

        [   ]  ไม่มีกำรบันทึกกำรสั่งงำนหรือสั่งแก้ไขงำนหรือตักเตือนผู้รับจ้ำงให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
 

  30.   ท่ำนรู้สึกอย่ำงไร  เมื่อไดรั้บมอบหมำยให้ท ำงำน 

         [   ]  พอใจ 

         [   ]  ไม่พอใจ 

         [   ]  ไม่มีควำมรู้สึกใด ๆ 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
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31. ท่ำนคิดว่ำกำรควบคุมงำน  ต้องมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้หรือไม่ 

         [   ]  ไม่จ ำเป็น อ่ำนจำกต ำรำ 

 [   ]  ควรจัดอบรมจำกผู้ที่มีควำมรู้จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1 

    [   ]  ควรจัดอบรมโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

       [   ]  จัดอบรมหรือไม่จัดอบรมก็ได้ 

     [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

 

................................................................................. 
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ค ำชี้แจง 
 
               1.  แบบสอบถำมฉบบันี้ศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
กรณีศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 1 
               2.  เป้ำหมำยผู้ตอบแบบสอบถำมฉบับนี้ คือ ผู้บริหำรโรงเรียน หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้บริหำรโรงเรียน 
3.  แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ได้แก่ 
                  ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม   
                  ตอนที่ 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   
               4.  ผู้วิจัยขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ ของท่ำนที่ได้ตอบแบบสอบถำมฉบับนี้  จะใช้เป็นข้อมูล 
ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น    ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับ    และจะท ำลำยเอกสำรฉบับนี้หลังจำกงำนวิจัย 
เสร็จสิ้นแล้ว   
               5.  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม  
มำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 

นำยประวุฒิ  ภู่ริยะพันธ์ 
นักศึกษำปริญญำโท  สำขำกำรบริหำรกำรก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 

สำขำวิศวกรรมโยธำ  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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แบบสอบถำมชุดที่ 2  ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ตอนท่ี 1    ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมำย    ลงในช่อง  [     ]   หน้ำข้อควำม หรือกรอกข้อควำมในช่องว่ำง 
                    ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
1.    เพศ 
        [     ]   ชำย  
        [     ]   หญิง 
 

2.    อำยุ 
        [     ]   น้อยกว่ำ  30  ปี 
        [     ]    31 – 40  ปี        
        [     ]   41 – 50  ปี            
        [     ]   51  ปีขึ้นไป 
 

3.    วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ           
        [     ]   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี            
        [     ]   ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ           
        [     ]   สูงกว่ำปริญญำตรี 
 

4.    อำยุรำชกำร           
        [     ]   น้อยกว่ำ  5  ปี            
        [     ]   5 – 10  ป ี          
        [     ]   11 – 15  ป ี
        [     ]   16 – 20  ป ี          
        [     ]   21  ปีขึ้นไป 
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5.    ประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง           
        [     ]   ไม่มีประสบกำรณ์            
         [     ]   มีประสบกำรณ์                     
 [     ]   1 – 5  คร้ัง 
 [     ]   6 – 10  คร้ัง 
 [     ]   11 – 15  คร้ัง 
 [     ]   16 – 20  คร้ัง 
           [     ]   มำกกว่ำ  20  คร้ังขึ้นไป 
 

ตอนท่ี 2  สภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง   
ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย     ลงใน  [    ] หน้ำรำยกำรที่ตรงกับสภำพกำรปฏิบัติงำน 
                ของท่ำน ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนท่ำนสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ และถ้ำข้อใดต้องกำร 
                 เพิ่มเติม โปรดระบุลงในรำยกำรอ่ืน ๆ 
 
 

6.   ในกำรแต่งตั้งครูท ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำงนั้น ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไรในกำรแต่งตั้ง 
 [    ]  แต่งตั้งครูให้ท ำหน้ำที่โดยไม่ต้องสอบถำมควำมสมัครใจ     

          [    ]  แต่งตั้งจำกครูที่มีควำมรู้เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง                   

          [    ]  แต่งตั้งครูจำกครูที่พีกอำศัยอยู่ในโรงเรียน     

          [    ]  แต่งตั้งจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียน 

          [    ]  แต่งตั้งจำกครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำคำรสถำนที่มำก่อน  

          [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................   
 

7.   ท่ำนพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนใดของครูที่ท่ำนแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
          [   ]  มีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำระดับ ปวช.     
          [   ]  มีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนช่ำงตำมลักษณะของกำรก่อสร้ำง 
          [   ]  ปฏิบัติกำรสอนทำงสำขำวิชำชีพ     
         [   ]  มีควำมสนใจด้ำนงำนก่อสร้ำง     
          [   ]  มีประสบกำรณ์ในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
          [   ]  มีควำมรับผิดชอบ  โปร่งใส             
          [   ]  มีควำมเสียสละ มำดูงำนเป็นประจ ำ     
          [   ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
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8.   กำรก่อสร้ำงมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือไม่อย่ำงไร 

 [   ]  ไม่มีผลกระทบใดๆ     

          [   ]  มีผลกระทบ  ทำงด้ำน     

 [   ]  งำนวิชำกำร     

 [   ]  งำนปกครอง 

          [   ]  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง         

 [   ]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................................................................................  
 

9.   ผู้บริหำรได้จัดเตรียมแบบรูปรำยกำรส ำเนำสัญญำ  รำยกำรประกอบสัญญำให้ผู้ควบคุงำน 
       ก่อสร้ำงครบถ้วนหรือไม่อย่ำงไร 
       [    ]  ไม่ได้จัดเตรียม 

        [    ]  จัดเตรียม โดยวิธี 

 [    ]  ถ่ำยเอกสำรให้เอง 

        [    ]  ขอจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 

        [    ]  มอบให้อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องจัดให้ 

     [    ]  ขอจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................ 
 
 
 

10.   ท่ำนท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับจ้ำงก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะลงมือท ำงำนหรือไม่อย่ำงไร 
         [    ]  ไม่ได้ท ำควำมเข้ำใจ 
         [    ]  ท ำควำมเข้ำใจกัน  โดยวิธี 
 [    ]  ชี้แจงกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ผู้รับจ้ำง หรือผู้แทนเข้ำใจตรงกัน 
 [    ]  จัดประชุมผู้ด ำเนินงำนทุกฝ่ำยเพื่อตกลงวิธีปฏิบัติงำนให้เข้ำใจตรงกัน 
 [    ]  บันทึกกำรท ำงำนในแต่ละวันและให้ตัวแทนหรือผู้รับจ้ำงรับทรำบทุกคร้ัง 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 
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11.   ผู้ควบคุมงำนสำมำรถท ำกำรตรวจและควบคุมงำน ณ สถำนที่ก่อสร้ำงทุกวันหรือไม่อย่ำงไร 
         [    ]  ไม่ได้ท ำกำรตรวจและควบคุมทุกวัน 
         [    ]  ท ำกำรตรวจและควบคุมงำนทุกวัน  โดยวิธี 
 [    ]  ไปตรวจงำนก่อสร้ำงทุกวัน 
  [    ]  นัดกับผู้รับจ้ำงเป็นวัน ๆ ไป 
 [    ]  ไม่มีก ำหนดเวลำที่แน่นอน 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................... 
 

12.   ในกำรติดตำมเร่งรัดกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง  ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร 
         [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
         [   ]  ปฏิบัติ  โดยวิธี 
 [   ] สอบถำมผู้รับจ้ำงถึงสำเหตุและอุปสรรคที่ท ำให้งำนล่ำช้ำ 
 [   ] ก ำชับให้ผู้รับจ้ำงเร่งรัดด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้ทันตำมก ำหนด 
 [   ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………… 
13.   ขณะควบคุมงำนก่อสร้ำงหำกพบปัญหำที่ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
         ผู้ควบคุมงำนด ำเนินกำรหรือไม่อย่ำงไร 
 [    ]  ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
      [    ]  ด ำเนินกำร โดยวิธี 
 [    ]  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 [    ]  รำยงำนผู้บริหำร 
 [    ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำนชั่วครำวเฉพำะจุดที่มีปัญหำ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 
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14.   เมื่องำนก่อสร้ำงเสร็จ  ผู้ควบคุมงำนด ำเนินกำรหรือไม่อย่ำงไร  เพื่อให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรร้ือถอน 
       โรงเรือนที่ปลูกสร้ำงขึ้น  ท ำควำมสะอำดพื้นที่และเก็บวัสดุให้เรียบร้อยภำยในเวลำที่ก ำหนด 
       ในสัญญำ 
       [   ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
       [   ]  ด ำเนินกำร  โดยวิธี  
 [   ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรด้วยวำจำ 
 [   ]  บันทึกเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร 
 [   ]  เชิญผู้รับจ้ำงเข้ำร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อรับทรำบ 
 [   ]  ตรวจสอบควำมเรียบร้อยบริเวณก่อสร้ำงก่อนจ่ำยเงิน 
 [   ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 
 

15.   เมื่องำนก่อสร้ำงเสร็จและมีกำรตรวจพบควำมช ำรุดเสียหำยของอำคำรนั้นๆ ผู้ควบคุมงำน 
        ด ำเนินกำรหรือไม่อย่ำงไร 
       [    ]  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
    [    ]  ด ำเนินกำร  โดยวิธี 
      [    ]  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
  [    ]  รำยงำนผู้อ ำนวยกำร 
       [    ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขด้วยตนเอง 
       [    ]  ท ำหนังสือลงทะเบียนขอปรับให้ผู้รับจ้ำงทรำบ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………......……… 
 

16.  เมื่อผลงำนเสร็จเรียบร้อยตำมงวดงำนแล้ว  ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติอย่ำงไร 
       [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
      [    ]  ปฏิบัต ิ โดยวิธี 
 [    ]  บันทึกเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพื่อก ำหนดนัด วัน เวลำ ตรวจรับมอบงำน 
   [    ]  บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำร 
    [    ]  ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ตรวจรับมอบงำน 
     [    ]  ตรวจสอบงวดงำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบว่ำถูกต้องหรือไม่ 
 [  ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………..... 
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17.   กำรควบคุมงำนก่อสร้ำงขณะที่มีคำบสอน  ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร 
 [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
     [    ]  ปฏิบัต ิ โดยวิธี 
 [    ]  ไปควบคุมดูแลเฉพำะขั้นตอนที่ส ำคัญ 
 [    ]  มอบหมำยงำนให้นักเรียนท ำในชั้นเรียน 
        [    ]  แจ้งให้ฝ่ำยวิชำกำรจัดครูเข้ำสอนแทน 
 [    ]  ฝำกครูห้องข้ำงเคียงให้ช่วยดูแลนักเรียน 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………. 
 

18.   ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร  เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมผิดทำงวินัยอันเนื่องมำจำก 
         กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
         [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
         [   ]  ปฏิบัติ   โดยวิธี  
 [   ]  ตรวจสอบและควบคุมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ และอย่ำงละเอียดทุกขั้นตอน 
 [   ]  เมื่อมีข้อสงสัยรีบรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทันที 
 [   ]  ตรวจสอบข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนก่อนกำรตัดสินใจใด ๆ  
 [   ]  ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
 [   ]  บันทึกรำยละเอียดกำรท ำงำนทุกวันและให้ตัวแทนของผู้รับจ้ำงลงนำมรับทรำบ  
   [   ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………........………………………………………… 
 

19.   ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำร 
         [    ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 
         [    ]  ปฏิบัต ิ  โดยวิธี 
 [    ]  ระบุงำนที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 [    ]  บันทึกถึงคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
    [    ]  บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อขออนุมัติ 
 [    ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………….. 
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20.   ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถไปควบคุมงำนในวัน
นั้นได้ 

        [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 

       [   ]  ปฏิบัติ   โดยวิธี 

 [   ]  แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ 

 [   ]  มอบหมำยให้เพื่อนครูดูแลแทน 

 [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................  
 

21.   ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไรในกำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำน 
         [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 

         [   ]   ปฏิบัติ   โดยวิธี 

 [   ]  บันทึกเหตุผลที่ต้องสั่งหยุดงำนในสมุดงำน 

 [   ]  แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบและเซ็นชื่อรับทรำบ 

      [   ]  บันทึกรำยกำรที่สั่งหยุดให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทรำบโดยด่วน 

       [   ]   แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงทรำบ 

       [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................   
 

22.   ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติของผู้รับจ้ำง 
      [   ]  ไม่ได้ปฏิบัติ 

         [   ]  ปฏิบัติ  โดยวิธี 

 [   ]  บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกวัน 

 [   ]  บันทึกรำยกำรที่ปฏิบัติ บอกงำน/ปริมำณงำน จ ำนวนคนงำนและเหตุกำรณ์แวดล้อม 

 [   ]  บันทึกรำยงำนวัสดุที่น ำเข้ำมำในสถำนที่ก่อสร้ำง 

 [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................   

23.   ผู้ควบคุมงำนมีปัญหำในด้ำนคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง 
      [   ]  ควำมรู้และประสบกำรณ์ในงำนก่อสร้ำงมีน้อย 

      [   ]  สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ควบคุมงำน 

      [   ]  ขำดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำง 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................  
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24.   กำรศึกษำแบบรูปรำยกำรมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ไม่มีรำยละเอียดก ำหนดไว้ทั้งในแบบรูปและรำยกำร 

         [   ]  รำยละเอียดในแบบรูปและรำยกำรขัดแย้งกันเอง 

         [   ]  ไม่เข้ำใจแบบรูปรำยกำรและหลักวิชำช่ำง 

         [   ]  ไม่สำมำรถพิจำรณำตัดสินได้ เนื่องจำกขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................................................  
 

25.   กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงขำดควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนเทคนิค/กำรบริหำรงำน 

         [   ]  งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

26.   กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  มีคำบสอนมำก 

         [   ]  เวลำคุมงำนต้องทิ้งงำนสอน 

         [   ]  โรงเรียนไม่จัดครูสอนแทน 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

27.   ขวัญและก ำลังใจของผู้ควบคุมงำนมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ขำดขวัญและก ำลังใจ 

         [   ]  กำรปฏิบัติหน้ำที่เสี่ยงอันตรำย เสี่ยงต่อกำรผิดวินัยและอื่น ๆ  

         [   ]  เกิดควำมเครียด เพรำะต้องรับผิดชอบ  2  หน้ำที่  

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

28.   กำรสั่งให้ผู้รับจ้ำงหยุดงำนมีปัญหำอย่ำงไร 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

         [   ]  ทักท้วงให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขให้ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรแต่ผู้รับจ้ำงไม่ยอมปฏิบัติตำม 

         [   ]  ผู้รับจ้ำงมีอิทธิพลในพื้นที่ 

         [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
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รำยชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำวิจัย 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  ท่ี ชื่อโรงเรียน 
1 บ้ำนบึงทับช้ำง  26 บ้ำนหมื่นไวย 
2 บ้ำนกล้วยจอหอ  27 ชุมชนบ้ำนประโดก-โคกไผ่ 
3 บ้ำนจอหอ  28 บ้ำนไชยมงคล  (สืบสินวิทยำ) 
4 บ้ำนระกำย  29 สุขำนำรี 
5 บ้ำนบุ  (ประชำรัฐพัฒนำ)  30 บ้ำนหนองไผ่ล้อม “พยัคฆเดชบ ำเพ็ญ” 
6 ต ำบลบ้ำนโพธิ์  31 บ้ำนหนองพลวง 
7 บ้ำนหัวทะเล  32 ทหำรอำกำศบ ำรุง 
8 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก  33 บ้ำนโคกสูง 
9 บ้ำนหนองตำคง  34 บ้ำนล ำเชิงไกร 
10 บ้ำนดอนขวำง  35 วัดสว่ำงอำรมณ์ 
11 บ้ำนพะไล  36 เมืองนครรำชสีมำ 
12 บ้ำนบึงสำร  37 บ้ำนหนองไข่น้ ำ 
13 บ้ำนทับช้ำง  38 ต ำบลโคกกรวด  (ผดุงรัฐประชำนุกูล) 
14 ประชำสำมัคคี  39 บ้ำนโป่งแมลงวัน (จิรำธิวัฒน์อุปถัมภ์) 
15 บ้ำนหนองระเวียง  40 บ้ำนหนองรังกำ 
16 บ้ำนบึงตะโก  41 บ้ำนโกรกเดือนห้ำ 
17 บ้ำนดอนกระทิง-ศีรษะช้ำง  42 อ่ำงห้วยยำง 
18 บ้ำนพุดซำ  43 สวนหม่อน 
19 บ้ำนละลมโพธิ์  44 สำมัคคีรถไฟ 
20 บ้ำนสำลี  45 วัดทุ่งสว่ำง 
21 บ้ำนหนองยำรักษ์-ล ำโพง   46 ชลประทำนสงเครำะห์ 

 (รัฐประชำสรรค์)  47 บ้ำนภูเขำลำด 
22 วัดสระแก้ว  48 บ้ำนมะขำมเฒ่ำ (เปรมประชำรัฐวิทยำ) 
23 บ้ำนโคกไผ่-ขนำย  49 ชุมชนบ้ำนศีรษะละเลิง 
24 บึงพญำปรำบ  50 บ้ำนหนองปรู 
25 บ้ำนหนองกระทุ่ม    
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รำยชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำวิจัย 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  ท่ี ชื่อโรงเรียน 

51 บ้ำนเหล่ำพิทยำคม  68 บ้ำนขำมชั่งโค 

52 บ้ำนหนองหว้ำ (ประชำสรรค์)  69 บ้ำนส ำโรง (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
53 บ้ำนกระเพรำ  70 บ้ำนหญ้ำคำใต้ 
54 บ้ำนคล้ำโนนครำม  71 บ้ำนดงพลอง (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งฯ) 
55 ดอนท้ำววิทยำ  72 บ้ำนเพิก (รัฐประชำสำมัคคี) 
56 บ้ำนปรำสำท  (สุวรรณรำษฎร์  73 บ้ำนหลุมข้ำว 
 ประสิทธิ์)  74 ไตรคำมสำมัคคี 
57 บ้ำนหนองอ้อ  75 บ้ำนเกรียมโนนส ำโรง 
58 บ้ำนโนนมะกอก  76 บ้ำนหนองพลอง 
59 บ้ำนด่ำนทองหลำง  77 บ้ำนขำมเฒ่ำ 
60 บ้ำนหนองโจด  78 บ้ำนกระถินหนองเครือชุด 
61 ไตรมิตรวิทยำ  79 บ้ำนมะรุม 
62 บ้ำนโนนมันเทศ  80 บ้ำนหญ้ำคำ  ว.ท.อ. 
63 บ้ำนใหม่ (คุรุรำษฎร์พัฒนำ)  81 บ้ำนพลสงครำม (แพงรัฐรำษฎร์วิทยำ) 
64 บ้ำนดอนม่วง  82 บ้ำนเด่ินหัวบึงวิทยำ 
65 บ้ำนหนองจ ำปำ  83 บ้ำนจลก 
66 ชุมชนบ้ำนเพชร  84 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 
67 บ้ำนขนำยดี (ประชำรัฐบ ำรุง)  85 บ้ำนเสลำถั่วแปบ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 นำยประวุฒิ  ภู่ริยะพันธ์  เกิดวันที่ วันที่ 7 ธันวำคม  พุทธศักรำช  2496  เกิดที่โรงพยำบำลค
ริสเตียน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่ 17 หมู่บ้ำนโอษธิศ 1 ซอย 
31/1  แยก 4  ถนนโชคชัย 4  เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร 10230  ประวัติกำรศึกษำ พ.ศ.  2517 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง (ป .ว.ส .)  สำขำช่ ำงก่อส ร้ำง   วิทยำลัยเทคนิคภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครรำชสีมำ  พ.ศ.  2530  ระดับปริญญำตรี  ครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ศำสตร์บัณฑิต (คอ.บ.)  สำขำโยธำ  วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ  วิทยำเขตเทเวศร์  
กรุงเทพมหำนคร  พ.ศ.  2558  ระดับปริญญำโท  วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรงำน
ก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ประวัติ
กำรท ำงำน  พ.ศ.  2520  ต ำแหน่งนำยช่ำงเขียนแบบ  กองออกแบบและก่อสร้ำง  กรมสำมัญศึกษำ  
พ.ศ.  2534 – ปัจจุบัน  ต ำแหน่งวิศวกรโยธำ  กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำง  ส ำนักอ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


