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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง

อาคารขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เทคนิคการ

ระดมสมองในการระบุและแก้ปัญหา เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

โดยเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลละหารมีมุมมองร่วมกัน ดังน้ีคือ (1) ปัจจัย

ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน (2) 

ปัจจัยด้านการเงิน คือ เกิดการทุจริตในโครงการก่อสร้าง (3) ปัจจัยด้านวิธีการท างานคือ การ

ควบคุมงานไม่เข้มงวด (4) ปัจจัยอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง คือ เกิดการกล่ันแกล้งจากฝ่ายเสีย

ผลประโยชน์ หรือซ่ึงผู้วิจัยเรียกว่า 3M1O หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ท าการเลือกปัญหางานก่อสร้าง

ส าหรับผู้ปฏบัิติงานช่าง  4 ปัญหา จากปัญหาทั้งหมด 12 ข้อปัญหาและท าการใช้แผนภมูิก้างปลา

มาวิเคราะห์ปัญหาทั้ง 4 ด้าน 

ทางผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังน้ี (1) ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือ 

ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่มี

ความมุ่งม่ัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน เพ่ือน าความรู้ที่

ได้รับมาพัฒนาองค์กร (2) ด้านการเงิน ควรปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และ

ความจงรักภักดีแก่ผู้ควบคุมงานทุกคน และให้มีการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ผู้ควบคุมงาน

นอกเหนือจากเงินเดือน (3) ด้านวิธีการท างาน ควรจะมีผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการ

ควบคุมการท างานในข้ันตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (4) ด้านปัจจัยอื่นๆ ใน

การก่อสร้าง  ผู้ควบคุมงานควรศึกษาระเบียบข้อกฎหมายให้มาก มีมาตรการป้องกันและคุ้มครอง

ผู้ปฏบัิติงานช่าง และเปิดช่องทางให้หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกเข้ามาตรวจสอบโครงการด้วย  
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บทน า 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่

อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสนิใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น

อย่างมีประสทิธภิาพเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสงูสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี

ความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและรายได้ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานก่อสร้างถือเป็นกลไกส าคัญหน่ึงที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องท าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการงาน

ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต 

โดยจะเห็นได้ว่าท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ คิด

เป็นปีละหลายหมื่นล้านบาท ฉะน้ันเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อเงินภาษีของประชาชน จึงสมควร

ที่จะศึกษาถึงความสามารถของท้องถิ่นและปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ในการบริหารงานก่อสร้างประสบความส าเรจ็ และสามารถช่วยควบคุม

คุณภาพ (Quality) ได้อกีด้วย 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลละหาร  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกัน/ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานก่อสร้างอาคารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

          ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในโครงการก่อสร้างอาคาร ว่ามีผลกระทบในเร่ืองของ

คุณภาพ (Quality)    ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหารขอบเขตระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ี

ท าการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือน มิถุนายน 2558  ศึกษาโครงการก่อสร้าง  ใน

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหารกรอบความคิดในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 

- รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประสทิธภิาพของงานก่อสร้างอาคาร 
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ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในงานก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลละหาร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

2.ได้ทราบถึงศักยภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ในการ

บริหารงานก่อสร้างอาคาร 

3. ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นจากการบริหารงานก่อสร้างอาคารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เพ่ือหาแนวทางป้องกัน/ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงาน

ก่อสร้างอาคาร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจัยหลักในการบริหารงานก่อสร้างอาคาร หรือ 3M 1O  [5] สามารถแบ่งออกได้

ดังต่อไปนี้  

1 บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง (Man) 

งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยก าลังคนในการท างานเป็นส่วนใหญ่ และก าลังคนที่ใช้

ในแต่ละโครงการต้องใช้จ านวนมาก ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลายระดับ ซ่ึง

อาจแบ่งได้ดังน้ี 

- ระดับวางแผนและนโยบาย (Professional) ได้แก่ ระดับผู้บริหารโครงการ 

- ระดับช่างเทคนิค (Technician) ได้แก่ ระดับผู้ควบคุมงาน 

- ระดับช่างฝีมือ (Skilled Lobor) ได้แก่ ระดับปฏบัิติงานฝีมือ 

- ระดับแรงงาน (Labor) ได้แก่ ระดับปฏบัิติงานโดยใช้แรงงานอย่างเดียว 

บุคคลที่กล่าวมาน้ี จ าเป็นที่ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน และเป็น

บุคคลที่มีประสิทธิภาพ สมรรถภาพ มีวินัย และที่ส าคัญจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบใน

การท างาน 

2 การเงิน (Money) 

หมายถึง เงินสด (Cash) เงินผ่อนหรือเงินกู้ (Credit) เงินทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนในการ

บริหารงานก่อสร้างที่ส าคัญที่สดุ เน่ืองจากหากขาดเงินทุนแล้วกจ็ะท าให้ปัจจัยตัวอื่น ๆ ไม่สามารถ

ด าเนินการต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องจัดการสถานะทางการเงินให้มั่นคง

เพียงพอที่จะหมุนเวียนให้เกดิสภาพคล่อง มิฉะน้ันจะท าให้งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง 

3 ขั้นตอนวิธีการก่อสรา้ง (Method) 

หมายถึง ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ย่อมต้องมี

เทคนิคหรือขั้นตอนในการวางแผนงานในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างประเภทใดก็

ตาม ข้ันตอนเทคนิคและวิธีการก่อสร้างน้ันมักจะสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวเน่ืองกับหลักในการ

บริหารงานก่อสร้างทุกข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเสมอ 
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เน่ืองจากหน่วยงานที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเป็นหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่

ควบคุมงานก่อสร้าง และไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินก่อสร้างเอง จึงไม่ได้ใช้อกี 2M คือ  

1. เคร่ืองจักรในงานก่อสร้าง (Machine) หมายถึง เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองทุ่นแรง ที่

น ามาใช้ในงานก่อสร้างเพ่ือตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี เน่ืองจากงานก่อสร้างบาง

โครงการหารมีเคร่ืองทุ่นแรงไม่เพียงพอ หรือมีแต่ขาดประสิทธิภาพในการท างาน กจ็ะท าให้ไม่

สามารถท างานได้หรือหากท าได้กท็  าได้ล่าช้า เช่น งานก่อสร้างสะพาน งานสร้างเขื่อน งานสร้าง

อุโมงค์ และงานก่อสร้างอาคารสงู 

2. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) เป็นปัจจัยหลักอีกตัวหน่ึงของงานก่อสร้าง หาก

โครงการก่อสร้างใดขาดวัสดุและอุปกรณ์ ในขณะด าเนินการอยู่น้ันย่อมเกดิผลเสยีหายต่อโครงการ

ได้ เช่น ท าให้งานหยุดชะงักลงเป็นปัญหาท าให้แรงงานป่ันป่วน เน่ืองจากการที่คนงานไม่ได้ท างาน

น้ัน หมายถึง คนงานกจ็ะไม่ได้ค่าแรง และหากต้องหยุดงานเป็นระยะเวลานาน คนงานจ าเป็นต้อง

ดิ้นรนหางานท าใหม่เพ่ือให้ได้เงิน เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิต ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าให้โครงการ

ประสบปัญหาขาดแรงงานได้เมื่อโครงการจะเร่ิมต าเนินงานต่อ 

4 ปัจจัยอื่นๆ ในงานก่อสรา้ง (Other) หมายถึง ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น า้ท่วม พายุเข้า หนาว

เกนิไป ร้อนตับ ร้อนตับแลบ ฯลฯ ความล่าช้าของระบบโลจิสติกส์ สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

วันหยุดประจ าเทศกาลและวันหยุดฉุกเฉิน เป็นต้น 

 

การระดมสมอง 

การระดมสมองนับได้ว่าเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะน ามาซ่ึงการพัฒนาแนวคิดไปสู่

รูปแบบอื่นๆ โดยเทคนิคน้ีจะน าไปสู่องค์ความรู้ การวางแผนการด าเนินโครงการ การสร้างทมีงาน 

การบริหาร การปฏบัิติงาน และการพัฒนาคุณภาพในด้านอื่นๆ และที่ส าคัญในระหว่างการระดม

สมองน้ัน ความคิดหน่ึงจะก่อให้เกดิอกีความคิดหน่ึงเสมอ 

 

ขั้นตอนในการระดมสมอง 

ในช่วงของการะดมสมองน้ันถือได้ว่าเป็นการเดินทางเพ่ือเสาะแสวงหาบางสิ่ง 

บางอย่างที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน การเดินทางแห่งการค้นพบน้ี ต้องการความคิดชนิดพิเศษ ย่ิงใน

ช่วงแรก เราสามารถเปิดกว้างความคิดของเราได้เทา่ไหร่ โอกาสที่เราจะค้นพบแนวความคิดใหม่ก็

มีมากขึ้นเท่าน้ัน โดยทั่วไป การะดมสมองน้ันไม่ควรใช้เวลาเกิน 30-45 นาทต่ีอคร้ัง เพราะหาก

เกนิจากน้ีแล้ว จะท าให้พลังความคิดหมดไป และเร่ิมเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใส่แทน ที่แย่ที่สุดกคื็อ 

เกิดความเงียบขึ้ นในกลุ่มสมาชิก อย่างไรกต็ามได้แบ่งขั้นตอนในการระดมสมอง ออกเป็น 3 

ขั้นตอนดังน้ี 
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1. การส ารวจปัญหา (Define problem) 

เมื่อต้องการปัญหาใหม่ โดยต้องการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม หรือ องค์กรมีส่วนร่วม 

โดยท าการเปิดประเดน็ค าถาม เพ่ือให้สมาชิกขยายมุมมองร่วมกัน เช่น "บริษัทแห่งหน่ึงต้องการที่

จะลดต้นทุนของบริษัทโดย "ลดความสูญเสีย" ในองค์กร โดยต้องการให้พนักงานทุกคนตระหนัก

ถึงความสูญเสียที่เกิดข้ึนน้ัน จึงท าการเปิดประเดน็ว่า "มีความสูญเสียอะไรบ้างในองค์กร หรือ 

บริษัทของเรา"เมื่อสมาชิกท าการระดมความคิดเหน็แล้ว ให้ท าการรวบรวมความคิดในการจัดกลุ่ม 

ให้กับความสูญเสียเหล่าน้ัน เพ่ือระบุกลุ่มของความสูญเสียที่ชัดเจนข้ึน และพร้อมที่จะน าไป

ด าเนินการต่อไป 

2.  สรา้งความคิด (Generating Ideas) 

หลังจากที่เราได้ประเดน็ปัญหา (หัวข้อความสญูเสยี) จากข้อที่ 1 โดยสมมุติว่าหัวข้อที่

ได้ คือ ความสูญเสียจากการรอคอย จากน้ันเข้าสู่ข้ันตอนการสร้างความคิดว่า "มีสาเหตุใดบ้างที่

ท  าให้เกดิการรอคอย" 

3. การพฒันาหนทางแกไ้ข (Developing the Solution) 

น าแนวคิดที่ได้จากข้อ 2 มาเปิดประเดน็อีกคร้ังหน่ึง เช่น สาเหตุของการรอคอย ที่มา

ข้อมูล : หนังสือ 17 เคร่ืองมือนักคิด "Problem Solving Devices", วันรัตน์ จันทกิจ สถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแห่งชาติ 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ในการด าเนินงานการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือหาข้อมูลที่เกิดข้ึน

จริง โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร โดยเลือกกลุ่มผู้ควบคุมงาน 

ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง, 

วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

จากข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเร่ิมจากข้อมูลปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการ

บริหารงานก่อสร้างอาคาร ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน ด้านกระบวนการท างาน ด้าน

ปัจจัยอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง ที่เกดิข้ึนจริงทั้งหมดหลากหลายปัญหา โดยได้ปัญหา 18 ปัญหา 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

การวิจัยคร้ังน้ีโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี การระดมสมอง มาเป็นหลักในการสร้างแบบสอบถามซ่ึงมี

ค าถามทั้งสิ้น 18 ข้อซ่ึงมีอยู่ 2 ตอน ดังน้ี 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรที่ปฏบัิติงาน 

กลุ่มผู้ควบคุมงาน ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 

3. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
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4. วิศวกรโยธา 

5. นายช่างโยธา 

6. นายช่างเขียนแบบ 

7. ช่างโยธา 

8. ช่างเขียนแบบ 

9. ผู้ช่วยช่างโยธา 

10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามเป็นเร่ืองปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร

ในองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุ รี โดยลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปิด สามารถแบ่งปัจจัยที่เกิดข้ึนตามประเภทของงานที่ ส่งผล

ทางด้านคุณภาพ (Quality) ได้ 4 ประเภท คือ 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) 

2. การเงิน (Money) 

3. กระบวนการท างาน (Method) 

4. ปัจจัยอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง (Other) 

 

ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

  โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารในองค์การ

บริหารส่วนต าบลละหาร ซ่ึงในช่วงเวลาที่ ผ่านมา ผู้ศึกษาวิจัยขอต้ังประเด็นในการศึกษา 

ดังต่อไปนี้  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลละหารเป็นหน่วยงานที่ ต้ังข้ึนมาใหม่ บุคลากร

ส่วนมากจึงเป็นบุคคลที่จบการศึกษาใหม่ มีประสบการณ์ในการท างานน้อย 

2. เทคโนโลยีสมัยน้ีมีความทันสมัย และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้

ควบคุมงานขาดทกัษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏบัิติงาน 
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ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อการบริหารงานก่อสรา้งอาคาร ของผูป้ฏิบติังานดา้นช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญญาหางานก่อสรา้งส าหรบัผูป้ฏิบติังานช่าง 

ปัจจยั ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

ด้านบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

1.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการ

ควบคุมงาน 

2.ไม่มคีวามรู้ ด้านการควบคุมงาน 

1.สนับสนุนให้ทุนการศึกษาให้เจ้าหน้าที่เข้า

ศึกษาต่อในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

2.ส่ง บุคลากรเ ข้า ร่วมการฝึกอบรมจาก

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในเร่ืองการควบคุม

อาคาร 

ด้านการเงิน 1.เกดิการทุจริตในโครงการก่อสร้าง 

 

 

 

1.ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างวินัยแก่ผู้ควบคุมงานทุกคน 

2.มีการเพ่ิมค่าตอบแทนในการควบคุมงาน

นอกเหนือจากเงินเดอืน 

ด้านกระบวนการท างาน 1.การควบคุมงานไม่เข้มงวด 1.สร้างมาตรฐานในการควบคุมการท างานใน

ขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ 

ปัจจัยอื่น ๆ ในงาน

ก่อสร้าง 

1 . เกิดการกลั่ นแก ล้ งจ าก ฝ่ า ย เสี ย

ผลประโยชน์ 

1.ควรมีมาตรการป้องกันและคุ้ มครอง

ผู้ปฏบิตัิงานช่าง โดยให้ประสานเปิดช่องทาง

ให้หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกเข้ามาตรวจสอบ

โครงการด้วย 

 

 

 

 

  ด้านการเงิน 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานขาด

การประสานงานกับผู้รับจ้าง 

-เกิดการทุจริตในโครงการก่อสร้าง 

ปัจจัยอ่ืน ๆ ในงานก่อสร้าง 

ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์

ในการควบคุมงาน 

- ไม่มีความรู้ด้านควบคุมงาน 

กระบวนการท างาน 

-เกิดการกลั่นแกลง้จาก

ฝ่ายเสียผลประโยชน์ 

- การควบคุมงานไม่

เข้มงวด 
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สรุปผล 

1 ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่

ควบคุมงานขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน จากปัจจัยดังกล่าวพบว่าปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยที่

เกดิข้ึนจากผู้ควบคุมงานกบัผู้รับจ้าง ซ่ึงเป็นผู้ที่ด าเนินงานก่อสร้างให้ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

แนวทางป้องกนัและแก้ไข คือ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

หาความรู้เพ่ิมเติม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่มีความมุ่งม่ัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการก ากับดูแล

การท างานของเจ้าหน้าที่โดยแบ่งสายงานก ากบัดูแลตรวจสอบ และดูงานการพัฒนาและระบบของ

ท้องถิ่นอื่นๆ ที่ประสบความส าเรจ็เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏบัิติหน้าที่ของข้าราชการ ควรมีการ

ติดต่อประสานงานกับผู้รับงานสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมา

พัฒนาองค์กร 

2 ปัจจัยด้านการเงิน (Money) ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด คือ เกิดการทุจริตใน

โครงการก่อสร้าง 

จากปัจจัยดังกล่าวพบว่าปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง 

เน่ืองจากจะท าให้การก่อสร้างมีปัญหาด้านเกดิการทุจริตในโครงการก่อสร้าง 

แนวทางป้องกันและแก้ไข คือปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง

วินัยแกผู้ควบคุมงานทุกคน ให้มีใจรักในองค์กร และให้มีการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ผู้ควบคุมงาน

นอกเหนือจากเงินเดือน 

3 ปัจจัยด้านกระบวนการท างาน (Method) ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มากที่สดุ คือ การควบคุม

งานไม่เข้มงวด 

จากปัจจัยดังกล่าวพบว่าปัจจัยน้ีถ้าไม่มีการควบคุมงานทั้งทางฝ่ายของผู้ว่าจ้างและผู้รับ

จ้างและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานโดยตรง เพราะจะมีโอกาสเกิดความผิดในขั้นตอนของ

การท างาน 

แนวทางป้องกันและแก้ไข คือ ทางผู้ว่าจ้างควรจะมีผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ใน

การควบคุมการท างานในข้ันตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ และในส่วนของผู้

รับจ้างเองกค็วรจะมีผู้บริหารโครงการที่มีประสบการณ์เช่นกัน เพ่ือช่วยกันควบคุมงานให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ 

4 ปัจจัยอื่น ๆ ในงานก่อสร้าง (Other) ที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด คือ เกิดการกล่ัน

แกล้งจากฝ่ายเสยีผลประโยชน์ 
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จากปัจจัยดังกล่าวพบว่าปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยภายในที่ทางผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเอง

จะพบประสบมาก เพราะในบางคร้ังการที่มีการประมูลงานมาได้ อาจมีบางฝ่ายที่ไม่พอใจจึงเกิด

การกล่ันแกล้งจากฝ่ายตรงข้ามในระหว่างการท างาน 

แนวทางป้องกันและแก้ไข คือ ผู้ควบคุมงานควรจะศึกษาระเบียบข้อกฎหมายให้มาก 

และควรมีมาตรการป้องกนัและคุ้มครองผู้ปฏบัิติงานช่าง โดยให้ประสานเปิดช่องทางให้หน่วยงาน

อื่น ๆ ภายนอกเข้ามาตรวจสอบโครงการด้วย ด้านผู้รับจ้างไม่ควรที่จะมีการท างานในพ้ืนที่ ๆ มี

การแข่งขันกันสูง และควรมีความซ่ือสัตย์ในการท างาน ให้เป็นไปตามแบบแปลน่ีก าหนดไว้ มี

ความยืดหยุ่นในเร่ืองของปริมาณงาน ไม่เข้มงวดมากจนเกนิไป 

 

ขอ้เสนอแนะงานวิจยั 

1. งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างอาคาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลละ

หาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่น้ันย่อมมีปัญหาหรือปัจจัยของปัญหาที่แตกต่าง

กันออกไป โดยงานวิจัยน้ีจะเน้นการบริหารงานก่อสร้างในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลละ

หาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2 . งานวิจัยน้ี หากได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ต าบล   อื่น ๆกจ็ะเพ่ิมมุมมองในเร่ืองของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารได้มากข้ึน 

และเพ่ิมจ านวนของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้มากขึ้นกจ็ะรู้มุมมองของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

เพ่ิมมากขึ้นอกีด้วย 

3. การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคารน้ี

จะช่วยให้ค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วนช่วยหรือผลกระทบในการวางแผนการด าเนิน

โครงการก่อสร้างและใน ทุก ๆ แขนงวิชาในสาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง 
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