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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุง

เขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษปีงบประมาณ 2555 – 2559 ซึ่งมีลักษณะงานเป็นงาน
ก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่อยู่อาศัยให้แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง โดยใช้กําลังพลของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในโครงการแบ่งออกเป็น 1.กลุ่มผู้
ควบคุมงาน 2.กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ใช้กําหนดปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย และปัจจัยย่อยอีก 39 ปัจจัย 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยทําการหาระดับความสําคัญของปัจจัยเป็น
ภาพรวมท้ัง 2 กลุ่มเพ่ือนํามาวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จโดยแบ่งออกเป็นความสําเร็จด้านคุณภาพ
และความสําเร็จด้านระยะเวลาปฏิบัติงาน แล้วจึงนําไปเป็นข้อเสนอแนะทางการวิจัยเพ่ือเป็นบทเรียน
จากการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา ซึ่งความสําเร็จด้านคุณภาพ 
ปัจจัยที่สําคัญคือ ปัจจัยด้านบริหารงานการกําหนดตําแหน่ง หน้าที่กําลังพลตามความสามารถ ปัจจัย
ด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน ส่วนความสําเร็จด้านระยะเวลาปัจจัยที่สําคัญคือ ปัจจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน การปฏิบัติงานเป็นทีม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านการวางแผนงานโดยละเอียด 

ดังน้ัน จากการศึกษาจึงเห็นได้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นต้องมาจากความรู้ความสามารถ
ทั้งของตัวผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานเพ่ือการปฏิบัติงานให้ได้
เป็นทีม การวางแผนงานที่คํานึงถึงสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ 
คําสําคญั:ปัจจัยความสําเร็จ, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลผู้นํา, การบริหารงาน 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study factors affecting on construction 

productivity of the Ordnance Battalion Relocation project managed by the Special 
Engineering Equipment Battalion, SEEB, during the year 2012-2016. The project 
involves office and residential building construction. The study was conducted by 
collecting data from the project workforce, SEEB personnel. The data was separated 
into two set; labor and foreman. A survey was used to evaluate five major factors 
and thirty-nine minor factors affecting on construction quality and time. According to 
the study, the main factors affecting on the construction quality are job selection 
based on area of expertise and leadership. Moreover, the main factors affecting on 
the construction time are worker motivation and thoughtful construction planning. 

In summary, the key factors to successfully accomplish a construction 
project are effectiveness of labor and foreman, relationship between coworker and 
flexible construction planning. 
Keywords: success, motivation, leadership, management 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ผู้บังคับบัญชาควรมีความเข้าใจว่ากําลังพลทุกนายล้วนมีเป้าหมายในการทํางานที่
แตกต่างกัน ซึ่งกําลังพลแต่ละนายจะมีปัจจัยส่วนตัวและสภาพแวดล้อมที่มีความต่างกัน เป็นผลให้
การแสดงศักยภาพของกําลังพลในหน่วยงานมีความต่างกันความทุ่มเทที่จะทําผลงานให้หน่วยงานก็ไม่
เท่ากัน เช่น กําลังพลบางนายทําผลงานออกมาได้ครบถ้วน ตรงตามกําหนดเวลาหรือรู้จักวางแผนการ
ทํางานล่วงหน้า แต่กําลังพลบางนายทํางานเพียงเพ่ือให้งานช้ินน้ันเสร็จออกไปหรือเพียงแค่รอเวลา
เลิกปฏิบัติงาน ปัจจัยและองค์ประกอบกําลังพลแต่ละนายน้ันมีความลึกซึ้ง อีกทั้งกําลังพลแต่ละนายมี
ความคาดหวังในการประสบความสําเร็จในหน้าที่การทํางานไม่เท่ากัน ฉะน้ันหากผู้บังคับบัญชามี
ความคาดหวังในความสําเร็จของการปฏิบัติงานในภาพรวมแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรมีความเข้าใจใน
กําลังพลท่ีร่วมปฏิบัติงานร่วมกันร่วมถึงต้องทราบว่าการที่โครงการก่อสร้างจะบรรลุเป้าหมาย สําเร็จ
ภารกิจได้ จะต้องมีปัจจัยด้านอ่ืนอีก เช่น ปัจจัยด้านประสิทธิผลของผู้นํา ปัจจัยในการบริหารงาน เพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย 

กองทัพบกน้ันมีภารกิจหลายด้านประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในมากมาย ตามแต่
ภารกิจในแต่ละด้านของกองทัพบก ภารกิจหลักคือการป้องกันประเทศ รักษาความสงบตามแนว
ชายแดนใช้กําลังพลของเหล่ารบเป็นหลัก คือทหารราบ ทหารม้าและทหารปืนใหญ่ แต่ยังมีเหล่า
ทหารที่ทําหน้าที่อยู่เบ้ืองหลังพวกเค้าเหล่าน้ัน น่ันคือทหารช่าง 

นับต้ังแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา รัฐบาลมอบภารกิจให้
กองทัพบกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริซึ่งมุ่งหวังให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ทว่าภารกิจหลักจริงของทหารช่างน้ันคือการสนับสนุน เร่ือง
งานก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กองทัพบก ไม่ว่าจะเป็น อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย ถนน 
สะพานต่าง ฯลฯ เพ่ือให้กําลังพลที่ปฏิบัติงานท่ัวทั้งกองทัพบกนั้นมีคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่
อาศัยที่ดี ภารกิจงานก่อสร้างภายในกองทัพบกนั้น ได้มีการดําเนินมาโดยตลอด และเป็นงบประมาณ
ประจําปีที่จะต้องสร้างหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภค แต่ทว่าแต่ละโครงการที่ดําเนินการสําเร็จไปแล้ว
น้ัน ยังไม่มีการสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเหล่าน้ี ว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
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ก่อสร้างของทหารช่างภายในกองทัพบกน้ันมีปัจจัยใด และเพ่ือให้องค์ความรู้น้ันถูก
พัฒนาต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางนโยบายเพ่ือพัฒนากําลังพล 

กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เป็นหน่วยงานในกรมการทหารช่างของกองทัพบก มี
ภารกิจในการสนับสนุนงานด้านก่อสร้าง ปรับปรุง ที่พักอาศัย สาธารณูปโภค ให้หน่วยในกองทัพบก
ตามที่กองทัพบกได้กรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจมา ในการการออกปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ
ดังที่กล่าวมาน้ันน้ันก็จะมีความแตกต่างทั้งในด้านลักษณะงาน พ้ืนที่ที่ออกปฏิบัติงาน รวมถึงการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยฯ เช่น กําลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์เคร่ืองมือช่างต่างๆ 

ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจในด้านงานก่อสร้างของโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุง
เขตหลัง เข้าที่ต้ังปกติถาวร จ.สระบุรี น้ันถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของกองพันทหารช่างเคร่ืองมือ
พิเศษ เน่ืองจากเป็นการออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ต้ัง ใช้ทรัพยากรต่างๆของกองพันมาก และที่สําคัญ
ใช้เวลาในการก่อสร้างต้ังแต่ 7-12 เดือนในแต่ละปีงบประมาณ กําลังพลท่ีออกปฏิบัติงานจะต้องอยู่
ไกลครอบครัว ที่พักอาศัย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกก็จะลําบากกว่ากําลังพลท่ีปฏิบัติงานอยู่ส่วน
หลัง(ที่ต้ังปกติ) อุปสรรคของงานไม่ว่าจะเป็น ความยากของงาน ความอันตรายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง การที่กําลังต้องใช้การทํางานของร่างกายที่หนัก ถือว่าเป็นการทํางานที่ไม่พึง
ปรารถนาเน่ืองจากเป็นงานที่เหน่ือย ยาก สกปรกและเสี่ยงอันตรายเข้าข่าย3D – Dangerous , Dirty 
และ Difficult อีกทั้งสิทธิและสวัสดิการในการออกปฏิบัติงานก่อสร้างนอกพ้ืนที่น้ันก็จะถูกกําหนด
ด้วยระเบียบการปฏิบัติงานก่อสร้างของกรมการทหารช่าง เช่น การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานถึง 30 
วันจึงจะมีวันพักได้ 4 วัน , การปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานทุกวัน , เวลาในการปฏิบัติงานจะเริ่ม 
0700-1200 และ 1300-1700 ของทุกวันปฏิบัติงาน ฯลฯ จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าระเบียบการ
ปฏิบัติงานไม่ได้สร้างขวัญกําลังใจแก่กําลังพลท่ีปฏิบัติงาน อีกทั้งสภาพภูมิอากาศในบางห้วงเวลาเช่น
ฤดูฝนที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง อุปสรรคทั้งหมดน้ีล้วนแต่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งสิ้น แต่ทว่าการปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการฯนี้ ต้ังแต่งบประมาณปี 2555 
จนถึง ปีงบประมาณ 2558 ที่สําเร็จไปแล้วน้ัน ก็ประสบผลสําเร็จเรื่อยมา จึงเป็นที่น่าศึกษาเป็นอย่าง
ย่ิงว่าปัจจัยใดที่ทําให้การปฏิบัติงานก่อสร้างของกําลังพลกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษน้ันประสบ
ความสําเร็จ และผลการวิจัยน้ียังสามารถที่จะเป็นแนวทางในให้แก่การปฏิบัติงานก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือให้
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นน้ันเป็นไปอย่างย่ังยืนและพัฒนาการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไปได้อีก 
 
1.2 คําถามการวิจัย 

1.2.1 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อม
บํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 - 2559 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพัน

สรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 โดย
พิจารณาแยกเป็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา
ของผู้ควบคุมงาน และปัจจัยด้านการบริหารงานก่อสร้าง 

1.3.2 เพ่ือเสนอแนะเป็นบทเรียนการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสําเร็จของหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในกรมการทหารช่าง 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานก่อสร้างของกําลังพล
สังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิของงานด้านคุณภาพงานและการปฏิบัติงานท่ี
อยู่ภายในกรอบเวลาการปฏิบัติงานก่อสร้างในโครงการ ตามท่ีระเบียบกองทัพบกได้กําหนดไว้ 

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิจัยได้กําหนดจากกําลังพลท่ีออกปฏิบัติงานก่อสร้างนอกที่ต้ัง 
โดยมี จํานวนทั้งสิ้น 100 นาย แบ่งเป็นส่วนผู้ควบคุมงานจํานวน 10 นาย และส่วนผู้ปฏิบัติงาน 90 
นาย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ 1.ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 2.ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน 3.ปัจจัยด้านการบริหารงานก่อสร้าง 
ส่วนตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณภาพงานและการปฏิบัติได้ตามแผนงาน 
 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

กําลังพลสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ หมายถึง กําลังพลของกองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษที่มีออกปฏิบัติงานก่อสร้างช้ันยศ ต้ังแต่ สิบตรี ถึง พันตรี 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานที่เป็นไปตามมาตรฐานและแบบการ
ก่อสร้างตามข้อกําหนดของกรมยุทธโยธาทหารบก ระยะเวลาตามแผนงานของกรมการทหารช่าง 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่อยู่
ภายในตัวบุคคลมีผลทําให้บุคคลต้องกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรม ในลักษณะที่มี
เป้าหมาย 

ความรู้ความเข้าใจในงาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในงานของข้าราชการกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 
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การได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ผลงานของกําลังพลได้รับความยอมรับ
จากผู้บังคับหน่วยงาน มีส่วนร่วมต่อความสําเร็จในหน่วยงาน กําลังพลที่ปฏิบัติงานร่วมกันยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือการตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งผู้บังคับหน่วยงานได้ให้สิทธิในการตัดสินใจ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างอิสระ 

ความก้าวหน้าในการทํางาน หมายถึง การที่กําลังพลได้รับโอกาสท่ีจะพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตนเองในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ตามท่ีพึงประสงค์ ได้รับการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับหน่วยงานอย่างยุติธรรมอย่าง รวมทั้งผู้บังคับหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกําลังพล 

ความสัมพันธ์กับกําลังพลท่ีร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง การได้รับความร่วมมือจากกําลัง
พลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเดียวกัน บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันกับกําลังพลคนอ่ืนทั้งในเวลา
ปฏิบัติงานและเวลาหลังปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทนท่ีได้รับในการออกปฏิบัติงานก่อสร้าง หมายถึง เบ้ียเลี้ยงที่กําลังพลได้รับ
ในการออกปฏิบัติงานก่อสร้างนอกพ้ืนที่ จ.ราชบุรี โดยระเบียบของกองอํานวยก่อสร้าง กรมการทหาร
ช่าง ได้กําหนดไว้ 240 บาท/วัน/คน และหากมีจําเป็นต้องการปฏิบัติงานล่วงเวลาหลัง 1800 สามารถ
เบิกเพ่ิมได้ในอัตรา 10 บาท/ชม./คน 

การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน หมายถึง การที่
ผู้ควบคุมงานมุ่งช้ีนําองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยวิธีการใหม่ๆ และไม่นําความผิดพลาดไปให้
ผู้อ่ืน แต่จะวิเคราะห์สถานการณ์ หาแนวทางแก้ไข และมุ่งไปสู่สิ่งท้ายต่อไป 

การรู้วิธีการสื่อสารและการประสานงานของผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานรู้
วิธีการสื่อสารกับกําลังพล ผู้บังคับบัญชา และการประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ผลจาการศึกษาทําให้ทราบถึงตัวแปร ปัจจัยที่ด้านแรงจูงใจแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน และปัจจัยด้านการ
บริหารงาน ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง
ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

1.6.2 ผลจาการศึกษาทําให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 อันจะนําไปสู่แนวทางในการพัฒนา และเสนอแนะนโยบายการบริหาร
กําลังพลในด้านการปฏิบัติงานก่อสร้างเพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่กองทัพบกกําหนดไว้ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธ
ซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับการวิจัย เพ่ือมาเป็นแนวทางในการประมวลองค์ความรู้ในการทําวิจัย โดย
นําเสนอตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้าง บทบาทและภารกิจกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านประสทิธผิลผูน้ําของผูค้วบคุมงาน 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการบริหารงาน 
 2.6 คุณภาพของงานการก่อสร้าง 
 2.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
2.1 โครงสร้าง บทบาทและภารกิจกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

 2.1.1 ภารกิจ 
  กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมี ดําเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบทาง
ท่อ และเส้นทางขนาดใหญ่ทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภคของ
หน่วยส่วนกลางที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณที่ได้รับเพ่ือออกไปปฏิบัติงาน
ก่อสร้างน้ันคือ งบประมาณประจําปีของกองทัพบก แต่ก็จะมีเพ่ิมเติมจากงบประมาณประจําปีในกรณี
ที่ส่วนราชการอ่ืนได้โอนงบประมาณมาให้ดําเนินการเช่น โครงการจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้าของ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ กรมชลประทานและกรมทรัพยากรนํ้า เป็นต้น 

 2.1.2 การจัดหน่วยงานก่อสร้างเพื่อออกปฏิบัติงานภารกิจ 
  การจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์เพ่ือออกปฏิบัติงานก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เคร่ืองมือพิเศษน้ัน แต่ละภารกิจจะใช้ อัตรากําลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่แตกต่างกันไปตาม
งบประมาณและกรอบเวลาแต่ละภารกิจไป ดังน้ันจึงขอยกตัวอย่างการก่อสร้างในโครงการย้ายกอง
พันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง เข้าที่ต้ังปกติถาวร จ.สระบุรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานก่อสร้างหลักและ
สําคัญของกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษท่ีดําเนินการมาต้ังแต่งบประมาณประจําปี 2555 ถึง
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งบประมาณประจําปี 2559 รวมทั้งสิ้น 5 ระยะ และจะต้องดําเนินการก่อสร้างต่อไปอีกในระยะที่ 6 
ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 
  ระยะที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ  48,787,107 บาท 
  ระยะเวลาตามแผน 210 วัน 
  ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 21 พ.ค.55 – 31 ธ.ค.56 ( 224 วัน ) 
  ปริมาณงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานก่อสร้างโรงซ่อม บ. และ ฮ. ขนาด 40 x 52 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว ขนาด 21 x 35 ม. จํานวน 2 
หลัง 
   - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
   - งานระบบประปาภายนอกอาคาร 
  ระยะที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2556 งบประมาณ 28,913,300 บาท 
  ระยะเวลาตามแผน 300 วัน 
  ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 21 ม.ค.56 – 15 พ.ย.56 ( 298 วัน ) 
  ปริมาณงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 150 นาย ขนาด 18 x 92 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องส้วมทหาร ขนาด 7.5 x 15 ม. จํานวน 2 หลัง 
   - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
   - งานระบบประปาภายนอกอาคาร 
  ระยะที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 53,403,200 บาท 
  ระยะเวลาตามแผน 330 วัน 
  ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 2 ธ.ค.56 – 15 ต.ค.57 ( 318 วัน ) 
  ปริมาณงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองพัน ขนาด 19 x 39 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว ขนาด 21 x 35 ม. จํานวน 2 
หลัง 
   - งานก่อสร้างโรงครัวจุ 100-200 คน ขนาด 10 x 20 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 2,209 ม. 
   - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
   - งานระบบประปาภายนอกอาคาร 
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  ระยะที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 60,000,000 บาท 
  ระยะเวลาตามแผน 330 วัน 
  ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 15 ธ.ค.57 – 15 ต.ค.58 ( 305 วัน ) 
  ปริมาณงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว ขนาด 21 x 35 ม. จํานวน 2 
หลัง 
   - งานก่อสร้างโรงเลี้ยง 100 นาย ขนาด 16 x 20 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์จุ 16 คัน ขนาด 8 x 60.5 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างกองรักษาการณ์กองพัน ขนาด 11.6 x 13.8 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างเสาธงกองพัน สูง 14.3 ม. จํานวน 1 แห่ง 
   - งานก่อสร้างป้ายนามหน่วย ขนาด 2.5 x 6 ม. จํานวน 1 แห่ง 
   - งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 ม. ความยาว 707 ม. 
   - งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก-ตาข่ายถัก สูง 2 ม. ความยาว 70 ม. 
   - งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 234 ม. 
   - งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 11 ม. ยาว 94 ม. 
   - งานก่อสร้างท่อระบายนํ้าลอดถนนยาว 10 ม. พร้อมกําแพงปากท่อ 2 แห่ง 
   - งานก่อสร้างลานพ้ืนแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5,440 ตร.ม. 
   - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
   - งานระบบประปาภายนอกอาคาร 
  ระยะที่ 5 ประจําปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 66,177,600 บาท 
  ระยะเวลาตามแผน 330 วัน 
  เร่ิมปฏิบัติงานต้ังแต่ 6 พ.ย.58  ปัจจุบันยังดําเนินการก่อสร้างอยู่ 
  ปริมาณงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานก่อสร้างเรือนนายร้อยจุ 12 ครอบครัว ขนาด 25 x 54 ม. จํานวน 1 
หลัง 
   - งานก่อสร้างสโมสรนายสิบจุ 150-200 นาย ขนาด 30 x 32 ม. จํานวน 1 
หลัง 
   - งานก่อสร้างบก.ร้อย.สพ.ซบร.สน.ทั่วไป ขนาด 25 x 37.25 ม. จํานวน 1 
หลัง 
   - งานก่อสร้างบ้านพักพันเอก  ขนาด 13.5 x 20 ม. จํานวน 1 หลัง
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   - งานก่อสร้างบ้านพักนายพัน (พ.ต.-พ.ท.) ขนาด 9 x 9 ม. จํานวน 1 หลัง 
   - งานก่อสร้างลานพ้ืนแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,416 ตร.ม. 
   - งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 ม. ยาว 690 ม. 
   - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
   - งานระบบประปาภายนอกอาคาร 
  โดยโครงสร้างการจัดองค์กรของหน่วยงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุง
เขตหลังเข้าที่ต้ังปกติถาวร จ.สระบุรี ประมาณประจําปี 2559 จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักดังน้ี 

  2.1.2.1 ส่วนบังคับบัญชาและส่วนควบคุมงาน 
  (1)  ผู้บังคับหน่วยงาน จัดจากนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร.อ. – พ.อ. จํานวน 1 
นาย ทําหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชากําลังพลทุกนายในหน่วยงาน ควบคุมการสั่งวัสดุ ควบคุมแผนงาน
ก่อสร้าง ประสานงานเรื่องส่งกําลังบํารุงกับหน่วยต้นสังกัด รายงานความก้าวหน้าโครงการทุกๆ 15 
วันให้แก่หน่วยต้นสังกัด รวมถึงรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงานก่อสร้างในโครงการท้ังหมด 
  (2) ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางด่ิง จัดจากนายทหารประทวนหรือสัญญาบัตรช้ันยศ 
จ.ส.อ.(พ) - ร.ท. จํานวน 1 นาย ทําหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค รวมถึงงาน
ก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานในการดําเนินงานก่อสร้าง 
  (3) ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางระดับ จัดจากนายทหารประทวนหรือสัญญาบัตรช้ันยศ 
จ.ส.อ.(พ) - ร.ท. จํานวน 1 นาย ทําหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างถนน งานขุดและถมดิน และงานที่ต้อง
ใช้เคร่ืองมือช่างในการดําเนินงานก่อสร้าง 
  (4) หัวหน้าชุดสํารวจ จัดจากนายทหารประทวนหรือสัญญาบัตรช้ันยศ จ.ส.อ.(พ) - 
ร.ท. จํานวน 1 นาย ทําหน้าที่ ควบคุมชุดสํารวจในการสนับสนุนงานก่อสร้างทั้งทางด่ิงและทางระดับ 
  (5) นายงานโครงสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ 
จ.ส.อ. จํานวน 1 นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต งานเหล็กเสริม
คอนกรีต งานไม้แบบ 
  (6) นายงานก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ 
จ.ส.อ. จํานวน 1 นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานโครงหลังคาเหล็ก รวมถึงงาน
ที่ต้องใช้การเช่ือมเหล็กทั้งหมด 
  (7) นายงานก่อสร้างระบบประปา จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.อ. จํานวน 
1 นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานก่อสร้างที่เก่ียวกับงานเดินท่อระบบประปา-นํ้าทิ้ง ติดต้ังสุขภัณฑ์ 
วางถังบําบัด วางถังเก็บนํ้าใต้ดิน 
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  (8) นายงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.อ. จํานวน 
1 นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานเดินท่อระบบไฟฟ้า การติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ที่เก่ียวกับงานไฟฟ้าทั้งหมด 
  (9) นายงานชุดเกลี่ย-บด-ทับ จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.อ. จํานวน 1 
นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานก่อสร้างถนน เช่น งานก่อสร้างช้ันวัสดุคัดเลือก ช้ันดินลูกรัง ช้ันหิน
คลุก โดยจะเป็นงานใช้เคร่ืองมือช่าง เช่น รถเกลี่ย รถบดประเภทต่างๆ รถราดน้ํา 
  (10) นายงานชุดตัดและถม จัดจากนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.อ. จํานวน 1 
นาย ควบคุมและรับผิดชอบงานท่ีต้องมีการขนย้ายวัสดุในการก่อสร้าง งานถากถางพ้ืนที่ งานขุดดิน 
งานถมดิน โดยจะเป็นงานใช้เคร่ืองมือช่าง เช่น รถโกยตัก รถตักบรรทุก รถ 10 ตันเทท้าย รถถากถาง
ชนิดต่างๆ 
  2.1.2.2 ส่วนชุดปฏิบัติงานจะประกอบด้วยชุดปฏิบัติงานดังนี้ 
  (1) ชุดสํารวจประกอบด้วยกําลังพล 4 นาย มีหน้าที่ สํารวจระดับ วางหมุดระดับ
โครงการ และให้ระดับและจุดการก่อสร้าง 
  (2) ชุดสูทกรรมประกอบด้วยกําลังพล 3 นาย มีหน้าที่ ประกอบอาหารให้แก่กําลัง
พลที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
  (3) ชุดซ่อมบํารุงประกอบด้วยกําลังพล 4 นาย มีหน้าที่ ซ่อมแซมเครื่องมือช่างและ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจงานก่อสร้างทั้งหมด 
  (4) ชุดงานคอนกรีตประกอบด้วยกําลังพล 40 นาย มีหน้าที่ ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
อาคาร ระบบระบายนํ้า ฯลฯ เป็นงานที่เก่ียวกับใช้แรงงานของกําลังพลเป็นหลักในการก่อสร้าง 
  (5) ชุดงานเชื่อมประกอบด้วยกําลังพล 10 นาย มีหน้าที่ ก่อสร้างงานเช่ือมเหล็ก
รูปพรรณ ติดต้ังโครงหลังคา 
  (6) ชุดงานระบบประปาประกอบด้วยกําลังพล 4 นาย มีหน้าที่เดินท่อระบบ
ประปา นํ้าเสีย รวมถึงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของที่พักช่ัวคราวภายในหน่วยงานด้วย 
  (7) ชุดงานระบบไฟฟ้าประกอบด้วยกําลังพล 4 นาย มีหน้าที่เดินระบบไฟฟ้า 
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของที่พักช่ัวคราวภายในหน่วยงานด้วย 
  (8) ชุดเกลี่ย-บด-ทับประกอบด้วยกําลังพล 8 นาย มีหน้าที่ ขับเครื่องมือช่างและ
ยุทโธปกรณ์เพ่ือก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานถนน เป็นงานที่ต้องอาศัยความชํานาญในการใช้เครื่องมือ
และยุทโธปกรณ์สําหรับการก่อสร้าง 
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  (9) ชุดตัดและถมประกอบด้วยกําลังพล 8 นาย มีหน้าที่ ขับเครื่องมือช่างและ
ยุทโธปกรณ์เพ่ือถากถางพ้ืนที่ ขุดและถมดิน ขนย้ายวัสดุในการก่อสร้าง เป็นงานท่ีต้องอาศัยความ
ชํานาญในการใช้เคร่ืองมือและยุทโธปกรณ์สําหรับการก่อสร้าง 
  (10) กองบังคับการหน่วยงานประกอบด้วยกําลังพล 5 นาย มีหน้าที่ดําเนินการ
เรื่องเอกสารงานธุรการ คลังควบคุมการรับ-เบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การเบิกจ่ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิง-นํ้ามันหล่อลื่น เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ดีด 
 โดยในส่วนชุดปฏิบัติงานจะจัดจากกําลังพลช้ันยศต้ังแต่ พลทหาร – จ.ส.อ. ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและความชํานาญของกําลังพลแต่ละนาย แต่ในส่วนของการเป็นพลขับเคร่ืองมือช่างทุก
ชนิดจะจัดกําลังพลนายทหารช้ันประทวน จะไม่จัดจากกําลังพลพลทหารเด็ดขาด 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

 2.2.1 ความสําเร็จของโครงการ 
  การวัดความสําเร็จของโครงการ จะพิจารณาจากความสําเร็จจากบรรทัดฐานต่างๆ
ที่มีความสําคัญ 4 ประการ คือ1 
  บรรทัดฐานด้านเวลา หมายถึงการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนด 
ครอบคลุมถึงระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมของโครงการและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
ย่อยๆแต่ละงาน 
  บรรทัดฐานด้านการเงิน หมายถึงการดําเนินงานโครงการโดยคํานึงถึงการบริหาร
การเงินที่ดี โดยจะระมัดระวังเร่ืองงบประมาณ รายจ่ายของโครงการ การกําหนดงวดเงิน การเบิกจ่าย
งวดงาน การจัดวางระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบต่างๆ 
  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล หมายถึงการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของผลงานและ
วัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการเน้นเร่ืองการควบคุมคุณภาพ
เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากที่สุด นอกจากน้ันยังต้องเช่ือมสัมพันธ์กับโครงการอ่ืนๆหากมีแผนงาน
เดียวกันอีกด้วย 
  ความสําเร็จของการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยท่ัวไปแล้วขั้นตอนในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างจะมีเป้าหมายของวัตถุประสงค์อยู่ 3 ส่วน ส่วนแรกคือ คุณภาพของงาน ต้องได้ตาม

                                           
1
 David Cleland L., Project management, (New york: MvGraw – Hill, 1994), 3-

37. 
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มาตรฐานรูปแบบรายการ รายละเอียดตามแบบและแผนจัดหา ส่วนที่สองคือ ระยะเวลา ในการ
ดําเนินก่อสร้างต้องเป็นไปตามกรอบเวลาแผนงานและนโยบายของผู้บังคับบัญชา และส่วนสุดท้ายคือ
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายต้องอยู่ภายในกรอบงบประมาณ 3 ส่วนที่กล่าวไว้คือการบรรลุผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง 

 2.2.2 การบริหารโครงการ 
  จากหนังสือ The Management of Project ของ Peter W.G. Morris ได้ทําการ
ประมวลประสบการณ์จากการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือ
สหภาพยุโรป แล้วนําเสนอเป็นตัวแบบใน ในการบริหารจัดการและวางกลยุทธ์ของโครงการขนาดใหญ่ 
  ในตัวแบบน้ี Morris แบ่งตัวแปรในการจัดการเป็นกลุ่มปัจจัยรวม 4 กลุ่มด้วยกัน
คือ2 

  2.2.2.1 การรับรู้สาระสําคัญของโครงการ 
  จุดเริ่มต้นของโครงการท่ีสําคัญ คือ การที่ผู้จัดการโครงการและทีมงาน จะต้องรับรู้
และทําความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆน้ี คือ 
  (1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (2) กลยุทธ์หรือแนวทางดําเนินงานของโครงการ 
  (3) เทคโนโลยีหรือวิทยาการที่จําเป็นสําหรับโครงการ 
  (4) แบบแผนหรือข้อกําหนดที่เป็นบรรทัดฐานของโครงการ 

  2.2.2.2 ปัจจัยภายนอก การเงินและเวลา 
  สภาพแวดล้อมภายนอกและสิ่งต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกเป็นเร่ืองที่
ละเอียดอ่อนมาก Morris จึงได้แบ่งปัจจัยกลุ่มน้ีออกเป็น 3 หมวด ดังน้ี 
  (1) สภาพแวดล้อมภายนอก 
   1.1) สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทั้งในด้านที่เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ
และการเมืองภายในของหน่วยงาน 
   1.2) สภาพแวดล้อมของถิ่นฐานชุมชน 
   1.3) สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
   1.4) สภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

                                           
2
 Peter Morris W.G., The management of projects, (London: Thomas Telford 

Services Ltd, 1994) 
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  (2) ปัจจัยด้านการเงิน ประกอบด้วย 
   2.1) การจัดการด้านการเงิน 
   2.2) ต้นทุนและผลประโยชน์ 
  (3) ระยะเวลา ประกอบด้วย 
   3.1) ระยะเวลารวม 
   3.2) กําหนดห้วงเวลา 
   3.3) กําหนดเวลาเร่งด่วน หรือเวลากิจกรรมที่สําคัญ 

  2.2.2.3 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
  Morris พิจารณาว่า ผู้บริหารโครงการตลอดจน กําลังพลทุกคนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ใน
การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเชิงบวกให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญต่างๆ ต่อไปนี้3 
  (1) การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
  (2) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  (3) ความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยการทํางานเป็นทีม 
  (4) เสริมสร้างโลกทัศน์เชิงบวก 

  2.2.2.4 การดําเนินงาน 
  Morris เสนอว่า ปัจจัยในกลุ่มน้ีเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการโดยตรง 
ซึ่งมีหัวข้อต่างๆดังน้ี 
  (1) การจัดองค์กรในโครงการ 
  (2) การเล่นบทบาทผู้นํา 
  (3) การสร้างทีมงาน 
  (4) การจัดการความขัดแย้ง 
  (5) การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ 
  (6) การวางแผน การควบคุมและการรายงาน 
  (7) การประกันคุณภาพของงาน 
 ผลการปฏิบัติงานของกําลังพลจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับความรู้สึก
รวมของบุคคลที่มีต่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนคือ
ความพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ โดยสิ่ง

                                           
3
 lbid. 
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เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จ
และเป้าหมายขององค์กร4 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความสําเร็จของงานและ
องค์การ รวมทั้งความสุขของผู้ทํางานด้วย หากองค์การมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูง ก็
จะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานอีกด้วย5 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดทั้งสองมีความสอดคล้องกันในเรื่อง
ปัจจัยด้านความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติงาน เน่ืองด้วยการออกปฏิบัติงาน
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษนั้นหน่วยไม่สามารถที่จะเลือกการปฏิบัติหรือเลือกรับ
งานได้ การรับคําสั่งจะมาจากเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาโดยมีเป้าหมายคือ การก่อสร้างต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานก่อสร้างและใช้เวลาในการก่อสร้างภายในกรอบเวลาของงบประมาณ
ปี 2559 ปัจจัยความยากง่ายของงาน สถานที่ทํางาน ที่เป็นปัจจัยภายนอกหน่วยน้ัน หน่วยไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังน้ันแล้วจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของงาน ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้
การปฏิบัติงานก่อสร้างน้ันสําเร็จได้ตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชานั้นจะมาจากกําลังพลท่ีออก
ปฏิบัติงานเป็นส่วนสําคัญ กําลังพลท่ีออกปฏิบัติงานน้ีจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือตัวผู้นําหรือ
ผู้บังคับหน่วยงานและผู้ควบคุมงาน ส่วนที่สองคือกําลังพลในส่วนชุดปฏิบัติงาน ดังน้ันแล้วการใช้วิธี
บริหารงานบุคคลและการบริหารโครงการถือเป็นส่วนสําคัญในการบรรลุภารกิจโครงการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4
 ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี 

จํากัด, 2547), 122. 
5
 วรนาถ แสงมณี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์/งานบุคคล, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดประ

สิทธิภัณฑ์แอนด์ปร้ินต้ิง, 2547), 12-22. 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 
 Frederic  Herzberg ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทํางานของมนุษย์โดยการ
สํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน เพ่ือสอบถามปัจจัยจูงใจในการทํางาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวจูงใจและมิใช่ตัวจูงใจในการทํางานมีความแตกต่างกันกล่าวคือ 
ปัจจัยที่เป็นตัวจูงใจ (Motivator) ได้แก่ สิ่งที่ทําให้กําลังพลเกิดความพึงพอใจ (Satisfier) ส่วนปัจจัยที่
มิใช่เป็นตัวจูงใจ (Hygiene Factor) ได้แก่สิ่งที่ทําให้กําลังพลเกิดความไม่สบายใจ (Dissatisfier)6 
 ทฤษฎีการจูงใจของ เฮิร์ซเบิร์ก หรือ Hygiene Theory (Herzbeg’s Motivation – 
Hygiene Theory) การปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้างน้ันจะมีอยู่ 2 ปัจจัยที่จะมีส่วนสร้างความพึง
พอใจและสร้างความไม่พึงพอใจแก่กําลังพลซึ่งจะส่งผลถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานก่อสร้างของ
กําลังพล ปัจจัยชนิดแรกเรียกว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) ส่วนปัจจัยที่ 2 
เรียกว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Hygiene Factors) 
 2.3.1 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง ปัจจัยที่กําลังพลใน
หน่วยงานก่อสร้างได้รับการตอบสนองแล้ว จะสร้างความพึงพอใจส่งผลให้แก่กําลังพลอันจะส่งผลให้
เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้สําเร็จลุล่วงตามแผนงานปกติหรือแผนงานเร่งด่วนได้ 
ปัจจัยจําพวกน้ีได้แก่ 
 2.3.2 ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึงปัจจัยที่กําลังพลใน
หน่วยงานฯ ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้ความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างนั้นลดลง 
  ความรู้ความเข้าใจในงาน การที่กําลังพลที่ปฏิบัติงานในภารกิจก่อสร้างน้ัน จะ
ทํางานให้ในหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติเสียก่อนว่างานใดควรปฏิบัติก่อน-หลัง เพ่ือที่จะทําการก่อสร้างให้ถูกต้อง ไม่ผิดจากมาตรฐาน
ของข้อกําหนดในการก่อสร้าง หรือการที่กําลังพลมีความรู้ความเข้าใจในงาน ยังส่งผลถึงคุณภาพของ
งานท่ีออกมาทําให้โครงสร้างมีความแข็งแรง เน่ืองจากเข้าใจถึงความสําคัญของวัสดุที่นํามาใช้ในการ
ก่อสร้าง เช่น คอนกรีตที่ใช้เทหน้างานจะไม่สามารถเติมนํ้าลงเพ่ิมได้ เพราะจะทําให้กําลังอัดของ
คอนกรีตลดลง หรือแม้แต่การดัดเหล็กเสริมในคอนกรีตก็จะต้องใช้การดัดด้วยแรงคน ไม่ใช้นําไปเป่า
ไฟก่อนแล้วดัด เพราะจะทําให้กําลังการรับนํ้าหนักของเหล็กเสริมน้ันลดลงไป ความรู้ความเข้าใจน้ัน

                                           
6
 Frederick Herzberk, The Motivation to Work, (New York: John Wiley and Sons 

Inc, 1959) 
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หากมีมากแล้วยังสามารถถ่ายทอดให้แก่กําลังพลท่ีปฏิบัติงานร่วมกันได้ ส่งผลให้การร่วมกันทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองกําลังพลสามารถช่วยกันปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาของความ
ผิดพลาดของที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้งานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น 
  การได้ความยอมรับนับถือ ทั้ งจากกําลังพลที่ ร่ วมปฏิบัติงานหรือมาจาก
ผู้บังคับบัญชา ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติน้ันมีกําลังใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานก่อสร้างช้ินน้ันๆ การได้
ความยอมรับน้ีอาจอยู่ในรูปแบบของคํายกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กําลังใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดที่ทําให้กําลังพลน้ันรู้สึกถึงการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ส่งผล
แรงจูงใจให้กําลังพลมีความรู้สึกที่จะอยากปฏิบัติงานให้สําเร็จ 
  ความก้าวหน้าในการทํางาน การท่ีกําลังพลทุ่มเทในการปฏิบัติน้ัน โดยใช้ขีด
ความสามารถเต็มที่ พวกเขาเหล่าน้ันย่อมอยากได้รับค่าตอบแทนที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในสาย
อาชีพเช่นกัน ในการปฏิบัติงานก่อสร้างของทหารช่างนั้น กําลังพลที่ปฏิบัติงานแสดงความสามารถใน
การก่อสร้างออกมาน้ันย่อมหวังจะได้รับสิ่งตอบแทนท่ีพวกเขาได้ทุ่มเทไว้ เช่น การได้เลื่อนยศสูงขึ้น 
การได้รับการพิจารณา 2 ขั้นในจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานก่อสร้าง การที่ได้เลื่อนตําแหน่งจาก
ผู้ปฏิบัติงานในชุดงานมาเป็นหัวหน้าชุดงานหรือผู้ควบคุมงาน นับได้ว่ากําลังพลได้รับความก้าวหน้าใน
การทํางาน ส่งผลให้กําลังพลมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเต็มความสามารถ 
  ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในการทํางานของหน่วยงานทหารช่างนั้น ส่วน
ใหญ่แล้วภารกิจหรือกจิกรรมที่จะต้องปฏิบัติจะต้องใช้ความเป็นหน่วย เน่ืองจากงานน้ันไม่สามารถทํา
เพียงคนเดียวได้หรือภารกิจที่ทําจําเป็นต้องปฏิบัติให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว ฉะน้ันแล้วการที่กําลังพล
ที่ปฏิบัติงานในแต่ละชุดงานนั้นควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกันและกัน
มีการให้เกียรติกัน เคารพในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละนาย การที่กําลังพลในแต่ละ
ชุดงานตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดงานเป็นไปได้ด้วยดีน้ัน ย่อมทําให้เกิดประสานงานในการ
ทํางานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน 
  ค่าตอบแทนที่ได้รับ กําลังพลท่ีเป็นข้าราชการทหารโดยเฉพาะนายทหารช้ัน
ประทวนน้ันอัตราเงินเดือนที่ได้รับส่วนใหญ่จะไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว ดังน้ันการที่กําลังพล
ออกปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งรวมถึงการออกปฏิบัติงานก่อสร้างนอกท่ีต้ังจะทําให้กําลังพลได้รับเบ้ีย
เลี้ยงปฏิบัติงานประจําวันวันละ 240 บาท ซึ่งกําลังพลในหน่วยงานก่อสร้างจะได้รับทุกวันที่ 15 และ 
ทุกวันสิ้นเดือน การที่กําลังพลได้รับค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังเพ่ิมเติมจากเงินเดือน
แล้ว และการที่กําลังพลได้รับเบ้ียเลี้ยงตรงตามวันที่กล่าวไว้ ทําให้กําลังพลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ที่เหน็ดเหน่ือยและมีความยากลําบาก ส่งผลให้กําลังพลมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม
เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 



16 
 

 

 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ัน ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานก่อสร้างในภาพรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากกําลังพลท่ีปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน
งานในแต่ละส่วนที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับหน่วยงานลงไป ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ 
ช่วยป้องกันในการเกิดความไม่พอใจของกําลังพล เช่น ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกําลังพล ไม่ได้
ส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของงาน เพียงแต่ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ให้มี
ความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทํางานเป็นหน่วยเดียวกัน ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ความท้าทายใน
การปฏิบัติงานก่อสร้าง ที่จะดึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกําลังพลออกมาได้อย่างแท้จริง 
ดังน้ันจึงเป็นสิ่งจําเป็นของผู้บังคับหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้นําใน
แต่ละชุดปฏิบัติงานจะต้องทําความเข้าใจในปัจจัย 2 ประเภทน้ีเพ่ือสร้างแรงจูงใจอันจะส่งผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการ 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน 
 
 ประชุม โพธิกุล7 ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการท่ีค่อนข้างซับซ้อน เป็นสิ่งที่
บุคคลน้ันใช้อิทธิพลต่อคนอ่ืนเพ่ือทําให้ภารกิจงานและวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์การบรรลุผล เป็นวิธี
ทําให้เกิดการเช่ือมโยงและประสานสามัคคี การท่ีบุคคลดําเนินการ ให้กระบวนการดําเนินการได้ เป็น
เร่ืองของคุณลักษณะผู้นํา (ความเช่ือ ค่านิยม จริยธรรม คุณลักษณะความรู้และทักษะต่างๆ) 
 2.4.1 หลักการ 11 ข้อ ของภาวะผู้นํา 
  1. รู้จักตนเองและปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
  2. มีเทคนิคด้านวิชาชีพ ต้องรู้งาน เข้าใจและคุ้นเคย 
  3. รับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค้นหาวิธีการ คือ มุ่ง
ช้ีนําองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยวิธีการใหม่ๆ และไม่นําความผิดพลาดไปให้ผู้อ่ืน แต่จะ
วิเคราะห์สถานการณ์ หาแนวทางแก้ไข และมุ่งไปสู่สิ่งท้ายต่อไป 
  4. ตัดสินใจอย่างดีและให้ทันต่อสถานการณ์ เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
  5. ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  6. รู้จักกําลังพลและเอาใจใส่ดูแล รู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
  7. รู้วิธีการส่ือสารกับกําลังพล ผู้บังคับบัญชา และการประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ

                                           
7
 ประชุม โพธิกุล, ภาวะผู้นํา : ศิลปะการจูงใจ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ วันทิพย์, 2537) 
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  8. พัฒนาจิตสํานึกความรับผิดชอบ พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของกําลังพลช่วยให้กําลัง
พลมีความรับผิดชอบในอาชีพ 
  9. ทําให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานเข้าใจในภารกิจ และปฏิบัติงานให้สําเร็จ การสื่อสารเป็น
กิจกรรมหลักที่ต้องรับผิดชอบ 
  10. ฝึกกําลังพลให้ทํางานเป็นทีม 
  11. ใช้ศักยภาพในองค์การท่านให้เต็มที่ พัฒนาจิตวิญญาณของทีม 

 2.4.2 คุณลักษณะของผู้นํา 
  1. เป็นมืออาชีพ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ ปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์
ส่วนตน มีความรับผิดชอบ 
  2. บุคลิกภาพดีเหมาะสมกับอาชีพ มีความจริงใจ มีสมรรถนะ มีความเปิดเผย มี
ความมุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ ตรงไปตรงมา มีจินตนาการ 
  3. รู้ปัจจัยต่างๆ ของภาวะผู้นํา ผู้ตาม การสื่อสาร สถานการณ์ 
  4. รู้จักตนเอง เช่น จุดแข็ง จุดอ่อนของตน ความรู้ ทักษะต่างๆ 
  5. รู้ธรรมชาติของมนุษย์ เช่น มนุษย์มีความต้องการ มีอารมณ์และการตอบสนอง
ความเครียด 
  6. รู้งานอย่างมืออาชีพและฝึกฝนงานให้คนอ่ืนได้ 
  7. รู้จักองค์การ เช่น การประสานขอความช่วยเหลือ บรรยากาศ องค์การ และ
วัฒนธรรมองค์การ ใครเป็นผู้นําแบบไม่เป็นทางการในองค์การ 
  8. กําหนดทิศทาง เช่น การกําหนดเป้าหมาย การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การ
วางแผน 
  9. การดําเนินการ เช่น การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศ การประเมินผล 
  10. แรงจูงใจ เช่น การสร้างขวัญกําลังใจ การฝึกอบรมสอนงาน การให้คําปรึกษา 
  Stogdill8 ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะผู้นําระหว่างปี ค.ศ.1904 – 1948 และ
สรุปคุณลักษณะของผู้นําที่ช่วยให้กลุ่มสามารถประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ดังน้ีคือ 
  1. ความเฉลียวฉลาด 
  2. ความพร้อม 
  3. ความเข้าใจในงาน 

                                           
8
 Stogdill R.M., “Personal factors Associated with Leadership,” A survey of 

literature, Journal of Psychology 25, (n.p.: n.p., 1948), 35-71 
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  4. ความริเริ่มและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
  5. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
  6. ความต้องการที่จะรับผิดชอบ 
  7. ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม 

ระดับความสําคัญ คุณลักษณะของผู้นํา 
มาก ความสามารถในการบังคับบัญชา 

ความต้องการความสําเร็จในอาชีพ 
ความเฉลียวฉลาด 
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

ปานกลาง ความต้องการความม่ันคงในการทํางาน 
ความสร้างสัมพันธ์ 
ความคิดริเร่ิม 
ความต้องการรางวัลในรูปตัวเงิน 
การบรรลุนิติภาวะ 
ความเด็ดขาดแน่นอน 

น้อย ความเป็นชายหรือความเป็นหญิง 

รูปที่ 2.1 แสดงระดับความสําคัญของคุณลกัษณะของผู้นําที่มีผลต่อความสําเร็จของการบริหาร 

 เน่ืองด้วยการออกปฏิบัติงานก่อสร้างนอกท่ีต้ังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษน้ัน 
จะมีลักษณะการทํางานเป็นทีม (Team working) กําลังพลทุกนายมีส่วนขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
แต่สิ่งที่จะทําให้งานขับเคล่ือนไปได้น้ันก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ต้องมีผู้นําในการนําปฏิบัติหรือสั่งการ 
เพ่ือให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการปฏิบัติ 
เปรียบเสมือนการออกปฏิบัติในสถานการณ์รบ หากไม่มีผู้นําในหน่วยทหารแล้ว การรบก็คงจะต้อง
พ่ายแพ้แก่ศัตรู ดังน้ันผู้ควบคุมงานควรมีความเป็นผู้นําเพ่ือการปกครองและควบคุมกําลังพลใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ภารกิจนั้นสําเร็จลุล่วง 
 การมีความรู้ความสามารถและเข้าใจงาน เน่ืองจากงานด้านก่อสร้างน้ันเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความรู้ในมาตรฐานการก่อสร้าง ความสามารถใน
การอ่านแบบ และความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้นก่อน-หลัง ของผู้ควบคุมงานน้ันเป็น
ส่วนสําคัญที่จะทําให้การปฏิบัติงานก่อสร้างทุกๆกิจกรรมที่เกิดข้ึน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้าง มาตรฐานการก่อสร้างและควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ดังน้ันแล้วผู้
ควบคุมงานซึ่งถือว่าเป็นเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานของกําลังพลส่วนใหญ่มีความจําเป็นที่จะต้องมี
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คุณลักษณะน้ี เพราะหากไม่มีแล้วกําลังพลท่ีปฏิบัติงานจะขาดความความเชื่อถือในการสั่งการ 
คุณลักษณะของความเป็นผู้นําในด้านความรู้ความสามารถและความเข้าใจในงาน จึงมีผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ ผู้ควบคุมงานต้องมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่ได้รับสูง มีความกระตือรือร้นที่จะนําทีมงานปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จ การแสวงหา
ความรับผิดชอบยังรวมถึงการที่ผู้ควบคุมงานใฝ่หาความรู้หรือเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่พัฒนาตาม
ยุคปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถนํามาประยุกต์ช่วยในงานก่อสร้างได้ และถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าว การท่ีผู้ควบคุมงานมีความรับผิดชอบต่องาน ก็จะเป็นตัวขับเคล่ือน
สําคัญต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการ 
 มีการตัดสินใจอย่างดีและทันต่อสถานการณ์ เป็นสิ่งที่ปกติสําหรับงานก่อสร้างที่การ
ปฏิบัติงานจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากแบบก่อสร้างที่ไม่ชัดเจน ความขัดแย้งใน
ของการออกแบบระหว่างวิศวกรและสถาปนิก การท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวัสดุผิดแล้วนําไปใช้ก่อสร้าง 
รวมถึงการเสียหายชํารุดของเครื่องจักรที่ใช้ทําให้กิจกรรมหรืองานที่ต้องทําในแผนงานต้องหยุด 
สถานการณ์ต่างๆเหล่าน้ี ผู้ควบคุมงานที่ถือเป็นผู้นําหรือหัวหน้าชุดงานอยู่น้ันจะต้องสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา เพ่ืองานน้ันสามารถดําเนินต่อได้ หรือหากต้องมีการแก้ไข การดําเนินการน้ันจะต้องถูก
ตามมาตรฐานและแบบการก่อสร้างที่กําหนดไว้ โดยเกิดความเสียหายของวัสดุน้อยให้น้อยที่สุด ไม่
กระทบต่อกิจกรรมหรืองานอ่ืนๆที่จะต้องดําเนินการต่อ รวมถึงแผนงานของโครงการที่ได้กําหนดไว้
แล้ว 
 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในภารกิจ ผู้ควบคุมงานจะต้องช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานน้ัน
เข้าใจในหน้าที่ของตนเองในงานท่ีต้องปฏิบัติ การจ่ายงานหรือมอบหมายงานจะต้องพิจารณาถึง
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความสามารถท่ีจะปฏิบัติได้หรือไม่ รวมถึงการกําหนดเป้าหมายใน
แต่ละกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญที่จะต้องดําเนินกิจกรรมหรืองานให้สําเร็จลุล่วง
ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ หากผู้ควบคุมงานบกพร่องในสิ่งน้ีย่อมอาจทําให้เกิดความล่าช้าของการ
ปฏิบัติงานและอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติไม่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 การสร้างขวัญและกําลังใจในหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานน้ัน นอกจากจะมีกฎระเบียบ
คําสั่งและวินัยทหาร เป็นตัวควบคุมแล้ว การท่ีจะกําลังพลปฏิบัติงานให้สําเร็จได้น้ัน ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานก็เป็นปัจจัยที่สําคัญ เน่ืองจากทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน การที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานมีความเข้าในในสิ่งน้ีย่อมทําให้กําลังพลท่ีปฏิบัติงานมีแรงผลักดันใน
การปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนงาน การสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานน้ัน ผู้ควบคุมงานจะต้อง
แสดงให้กําลังพลเห็นถึงความศรัทธาในตัวผู้ควบคุมงาน โดย ผู้ควบคุมงานเห็นถึงคุณค่าของกําลังพลท่ี
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ปฏิบัติงาน มีความสนใจในความสําเร็จและปัญหาในการปฏิบัติงานของกําลังพลอย่างจริงจัง ผู้ควบคุม
งานปฏิบัติตนเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกําลังพลอยู่เสมอ หากผู้ควบคุมงานมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวน้ี ย่อมทําให้กําลังพลในหน่วยงานหรือกําลังพลในแต่ละชุดงาน มีความศรัทธา ความเช่ือมั่น
ในตัวผู้ควบคุมงาน แรงผลักดันและความกระตือรือร้นของกําลังพลก็จะมีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 สรุปว่า การที่จะเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานของการก่อสร้างของหน่วยงานได้น้ัน
ใช่จะอาศัยแต่เพียงตัวกําลังพลท่ีปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะเพ่ิมกําลังพลให้มากข้ึนเพ่ือ
มุ่งหวังให้การก่อสร้างน้ันเกิดความสําเร็จ แต่หากขาดผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานนั้นขาด
คุณลักษณะของความเป็นผู้นําแล้วย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกําลังพลเช่นกัน ฉะนั้นผู้ควบคุม
งานท่ีจะเป็นผู้นําคนอ่ืนน้ัน มิใช่จะสามารถเป็นได้โดยอาศัยแต่เพียงตําแหน่งและอํานาจในการสั่งการ
เพียงอย่างเดียว เพราะว่าคุณลักษณะของผู้นําจะมีความสัมพันธ์หรือเข้ากันได้กับลักษณะกิจกรรม
และเป้าหมายของผู้ตามด้วย 
  
2.5 แนวคิดเรื่องการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 
 จากบทความของ ศิลป์ชัย ถิรวัฒน9 ได้กล่าวถึง ปัจจัยสําคัญของการบริหารงาน
ก่อสร้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างมักจะมีพ้ืนฐานความรู้มาจากวิศวกรรมและในหลักสูตรการศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ไม่มีวิชาบริหารงานบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานก่อสร้างให้
มีประสิทธิภาพและย่ิงถ้าอยู่ภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็จะย่ิงด้อยทางด้านการบริหารงานบุคคล 
เพราะระเบียบกฎเกณฑ์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีมาน้ัน ทําให้บุคคลมีความมั่นคงในอาชีพมาก การให้
ออกจากงานน้ันเป็นไปได้ยาก เพียงไม่กระทําความผิดร้ายแรงก็สามารถปฏิบัติงานในอาชีพต่อได้ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงไม่เกิดขึ้น 

                                           
9
 ศิลป์ชัย ถิรวัฒน์, “ขอบเขตและหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง,” 

(17มีนาคม 2558), 
http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/download/item/445-people-
management-the-key-element-of-the-administration-building (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559). 
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 หลักการจัดการสมัยใหม่ให้ความสําคัญต่อกระบวนการจัดการ (Management 
process) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการได้แก่10 
  1. การวางแผนงาน คือ การกําหนดแนวทางในการทํางานไว้ล่วงหน้า โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การวางแผนงาน
ก่อสร้าง จะมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่ใช้ในงานต่างๆ และจัดลําดับขั้นตอนการทํางานไว้ล่วงหน้า 
โดยใช้เทคนิคการวางแผนงานรูปแบบต่างๆ 
  2. การจัดระบบงาน คือ การประสานกิจกรรมและทรัพยากร กําหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดรวมกลุ่มกิจกรรม จัดเตรียมประสานความสัมพันธ์ของโครงสร้างหน่วยงาน 
  3. การอํานวยการ คือ การกระตุ้น จูงใจ และจัดการกําลังพลให้ทุ่มเทการทํางาน
และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ปัจจัยที่สําคัญคือ ผู้จัดการควรมีภาวะผู้นํา สามารถโน้ม
น้าวบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ด้วยความสามัคคี และทํางานเป็นทีม เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 
  4. การควบคุม คือกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป การควบคุมจึงกระทําควบคู่กับการวางแผนเสมอ 
 กระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนและการที่จะ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน จะต้องมีการปฏิบัติการในข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยทรัพยากร
โครงการ ข้อจํากัดต่างๆของทรัพยากร ซึ่งได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเงิน มักจะเป็นอุปสรรค
สําคัญที่จะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทั้งในด้านขอบเขตเวลา คุณภาพ และงบประมาณ ดังน้ันจึง
ต้องมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม กิจกรรมสําคัญของการจัดการงานก่อสร้างประกอบด้วย 
  1. รายละเอียดของเป้าหมายและแผน ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตงาน งบประมาณ 
แผนกําหนดการ เลือกเทคนิคและวิธีทํางาน และเลือกผู้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ 
  2. การใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งแรงงาน วัสดุก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล ตามแผนและกําหนดการทํางานที่
กําหนดไว้ 
  3. การปฏิบัติงานตามแผนโดยการดําเนินการที่มีการประสานงานและควบคุมที่ดี
นับต้ังแต่การวางแผนงาน การออกแบบ การประมาณราคา และการก่อสร้างในทุกกระบวนการ 

                                           
10

 นพพร โทณะวณิก, “การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ,่” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ,่ พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2546) 



22 
 

 

  4. การพัฒนาการติดต่อสื่อสารและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 จากโครงการก่อสร้างมีลักษณะช่ัวคราว คือมีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยจะมีช่วง
กิจกรรมดังน้ี11 (วิสูตร จิระดําเกิง, 2548) 
  ช่วงที่ 1 : กําหนดโครงการ (Defining the project) 
  ในช่วงน้ีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นการเริ่มโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพ่ือ
ดูความเป็นไปได้ รวมถึงการประเมินแนวทางเลือกต่างๆ ในการดําเนินโครงการรวมถึงการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ เพ่ือการรับรองหรืออนุมัติ สําหรับงานออกแบบในช่วงน้ีจะเป็นแบบขั้นต้นหรือแบบ
แนวทางเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้เท่าน้ัน 
  ช่วงที่ 2 : วางแผน (Planning) 
  หลังจากมีการตัดสินใจที่จะดําเนินโครงการแล้ว ทีมบริหารงานโครงการจะต้อง
ทํางานหนัก คือการวางแผนปฏิบัติงานโครงการโดยครอบคลุมด้าน เวลาของกิจกรรมต่างๆ และเวลา
ของโครงการ ต้นทุนงบประมาณหรือคุณภาพ ทั้งน้ีจะรวมถึงการจัดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานต่างๆ
ด้วย 
  ช่วงที่ 3 : ปฏิบัติโครงการ (Implementing) 
  แผนที่ได้จัดทําอย่างดีจะถูกนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
งานในช่วงน้ีจะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเริ่มปฏิบัติโครงการ การติดตามตรวจสอบ
ควบคุมการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆในการดําเนินงาน รวมถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆระหว่างน้ันด้วย 
  ช่วงที่ 4 : ปิดโครงการ 
  งานที่ทําในช่วงปิดโครงการจะครอบคลุมต้ังแต่ การส่งมอบและการตรวจรับงานใน
บางกรณีอาจมีการฝึกอบรมการใช้งาน โดยมีคู่มือวิธีการใช้งานประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้บริหาร
โครงการควรจัดทํารายงานปิดโครงการ เพ่ือเป็นการบันทึกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการแก้ไข
ระหว่างการปฏิบัติโครงการรวมถึงเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และอ่ืนๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับ
โครงการก่อสร้างต่อไปในอนาคต 
 โครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษน้ันจะมีลักษณะเป็นโครงการ
ก่อสร้างช่ัวคราว กล่าวคือ เมื่อกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษได้รับมอบภารกิจจากกรมการทหาร
ช่างให้ออกปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างแล้ว ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จะแต่งต้ัง

                                           
11

 วิสูตร จิระดําเกิง, การบริหารงานก่อสร้าง, (กรุงเทพฯ: วรรณกวี, 2548) 
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นายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นผู้บังคับหน่วยงานโครงการก่อสร้างและมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการบริหารโครงการน้ันๆให้ ผู้บังคับหน่วยงานจะต้องจัดต้ังหน่วยงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะเป็นหน่วยงานเฉพาะภารกิจขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหน่วย คือ กําลังพล เครื่องมือช่าง
เช่น รถโกยตัก รยบ.10ตันเทท้าย ฯลฯ โดยมีการพิจารณาในการจัดหน่วยงานข้ึนจาก วิธีการก่อสร้าง
ในโครงการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมท้ังขีดความสามารถของกําลังพลท่ีจะต้องออกปฏิบัติงาน 
ดังน้ันแล้วปัจจัยในด้านการบริหารโครงการก่อสร้างเช่น ความชัดเจนในการวางแผน การจัดงานที่เป็น
ระบบ ประสิทธิผลของการควบคุมงาน จึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อความสําเร็จโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
 ความชัดเจนในการวางแผน การท่ีโครงการก่อสร้างจะเริ่มปฏิบัติงานไปด้วยความพร้อม
และความเรียบร้อยน้ัน ขั้นตอนในการกําหนดแผนงานหรือเป้าหมายถือว่ามีความสําคัญโดยงานต่างๆ
ในโครงการท่ีต้องดําเนินการน้ัน จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาในแต่ละงานให้แล้วเสร็จชัดเจนเพราะ
จะมีผลต่องานอ่ืนที่จะต้องดําเนินการต่อกันและยังต้องคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศในฤดูฝนด้วยเพราะ
ถือเป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การเตรียมกําลังและยุทโธปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับงานที่ต้องดําเนินการและให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงานและเวลาที่ต้องดําเนินงาน การ
คํานึงถึงการที่กําลังพลน้ันจะต้องลาพักตามสิทธิในการออกปฏิบัติงาน รวมถึงการสํารองเครื่องมือช่าง
ไว้เผื่อกรณีเคร่ืองชํารุดจะได้มีการทดแทนกันได้ นโยบายในการปฏิบัติงานของโครงการ การท่ีช้ีแจงให้
กําลังให้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้ามของหน่วยงาน รวมถึงสิทธิได้การลาประจําเดือน การ
หักค่าเบ้ียเลี้ยงเพ่ือใช้ในการประกอบเลี้ยงเป็นส่วนร่วมให้กําลังพลทุกคนในหน่วยงานนั้น จะช่วยให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่หน่วยงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําลังจะรู้สิทธิตนเองและ
ได้รับความยุติธรรมจากการบริหารงาน ฉะน้ันแล้วขั้นตอนต่างๆท่ีได้กล่าวไว้เป็นปัจจัยด้านการ
บริหารงานขั้นตอนแรกที่นับว่ามีส่วนสําคัญของความสําเร็จในโครงการสร้าง หากมีความชัดเจนแล้ว
ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในโครงการก็จะลดน้อยลง 
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รูป 2.2 ตารางการแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 
 
 การจัดงานที่เป็นระบบ การที่ผู้บังคับหน่วยงานต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ ที่สําคัญให้
สอดคล้องกับงานที่ต้องดําเนินการในโครงการ การที่ผู้ควบคุมงานในแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน จะต้องมีการประสานงานกัน ไม่เก่ียงงานกัน การกําหนดความรับผิดชอบในงานท่ีต้อง
ดําเนินงานน้ันในชุดงานน้ันจะทําให้งานดําเนินต่อได้ด้วยความราบร่ืนลดความขัดแย้งของผู้ควบคุม
งานและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุดงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกําลังพล
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ทั้งผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานน้ัน หรือหากกําลังพลที่มีรู้ความสามารถเฉพาะงานที่ต้องใช้กับ
ภารกิจน้ันมีไม่เพียงพอ การท่ีต้องจัดผู้ที่มีความสามารถให้อยู่ในชุดบางส่วนต้องมีความเหมาะสมกับ
ความยากของงาน การปฏิบัติงานของชุดงานจะต้องสามารถปฏิบัติต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ รวมถึง
การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานที่ดําเนินการได้อย่างเพียงพอและทันต่อการใช้งาน 
 ประสิทธิผลของการควบคุมงาน การควบคุมงานน้ันจะต้องมีการติดตามว่างานที่
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่ หากเกิดปัญหาแล้วจะต้องมีการปรับแผนงาน หรือ
เพ่ิมทรัพยากรใดๆ เพ่ืองานน้ันยังคงเสร็จตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้เพ่ือลดผลกระทบต่องานอ่ืนๆ ที่
ต้องดําเนินการต่อกัน การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและรูปแบบรายการก่อสร้าง
ที่กําหนดไม่ปล่อยให้การก่อสร้างน้ันผิดรูปแบบ หรือตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการแก้ไขได้ทันเวลา ลด
ความเสียหายที่จะต้องเกิดขึ้น หากปล่อยให้งานน้ันได้ก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แต่ผิดรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง การดําเนินการแก้ไขจะต้องกระทบต่อแผนงานที่ได้กําหนดไว้แล้วอย่างแน่นอน 
 จากปัจจัยการบริหารงานที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าการที่หน่วยงานฯ สามารถที่จะบรรลุ
ภารกิจให้สําเร็จได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ในกรอบเวลาปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
แล้ว นอกจากปัจจัยด้านกําลังพล คือผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานแล้ว ปัจจัยด้านการบริหารงานน้ัน
มีส่วนสําคัญและถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกําลังพลทุกนายใน
หน่วยงานฯ ให้เป็นไปอย่างมีกรอบและเป้าหมาย ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนและกระทบต่อ
ความสําเร็จโครงการก่อสร้าง  
 
2.6 ความหมายของคณุภาพงานก่อสรา้ง 
 
 คําจํากัดความของ คุณภาพในงานก่อสร้าง หมายถึงสิ่งที่เป็นไปตามแบบก่อสร้างและ
ข้อกําหนดพ้ืนฐานต่างๆ ตามเง่ือนไขการออกแบบ และข้อกําหนดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
รวมถึงการที่สามารถใช้งานได้จริง โดยเป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน12  
 ศรัณย์ อินทรพรหม13 ได้ให้ความหมายของคุณภาพงานก่อสร้างไว้ว่าคือ การก่อสร้างที่
ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของงาน
โครงการ 

                                           
12 George Atkinson, Construction Quality Standards, (Cornwell: Y.J.Press, 1987) 
13

 ศรัณย์ อินทรพรหม, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารในช่วงการก่อสร้าง,” 
(วิทยานิพนธ์ บธ.ม., คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), บทคัดย่อ. 
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 กมลวัลย์ ลือประเสริฐ14 ได้ให้ความหมายของคุณภาพ หมายถึง การผลิตหรือ
ดําเนินการที่ทําให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย หรือข้อกําหนดที่ตกลงกันไว้ โดยสามารถนําไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้อย่างสมํ่าเสมอ 
 เน่ืองจากในการออกปฏิบัติด้านงานก่อสร้างของหน่วยทหารช่าง มีภารกิจในการ
สนับสนุนงานด้านก่อสร้างของกองทัพบก อาคารสํานักงาน ที่อยู่อาศัย คลังสําหรับเก็บยุทธภัณฑ์ 
ถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  กองทัพบกได้มอบภารกิจให้ กรมยุทธโยธาทหารบก เพ่ือ
รับผิดชอบงานด้านการออกแบบส่ิงปลูกสร้างต่างๆ และกําหนดรูปแบบรายการวัสดุในการก่อสร้าง
รวมท้ังกําหนดมาตรฐานในการดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ันหน่วยทหารช่างทุกหน่วยรวมถึงกองพัน
ทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษจะต้องใช้แบบและมาตรฐานการก่อสร้างของกรมยุทธโยธาทหารบกเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยมีหัวข้อหลักดังน้ี 
  1. งานฐานราก (มยย.22-01-2549) 
  2. งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (มยย.22-02-2549) 
  3. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (มยย.22-03-2549)  
  4. งานมุงหลังคา (มยย.22-04-2549) 
  5. งานก่อผนังและฉาบปูน (มยย.22-05-2549) 
  6. งานไม้ (มยย.22-06-2549) 
  7. งานฝ้าเพดานและฝาผนัง (มยย.22-07-2549) 
  8. งานประตูและหน้าต่าง (มยย.22-08-2549) 
  9. งานปูพ้ืน (มยย.22-09-2549) 
  10. งานติดต้ังกระจก (มยย.22-10-2549) 
  11.งานติดต้ังอ่ืนๆ (มยย.22-11-2549) 
 
 
 
 

                                           
14

 กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, “ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา 
18-5421, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546) 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.7.1 พริญญา พรหมพูล15  ได้ทําการศึกษาปัจจัยความสําเร็จของผู้บริหารในโครงการ
ก่อสร้าง กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นวิศวกรผู้บริหารและกลุ่มที่ 2 เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา อาทิ วิศวกรสนาม วิศวกรสํานักงาน ฯลฯ จํานวนทั้งสิน 160 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านบริหาร และปัจจัยของบทบาทหน้าที่ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
โครงการก่อสร้าง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรม ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในปัจจัยน้ี 3 
อันดับแรกคือ  1.มีความรับผิดชอบ 2.มีเป้าหมายชัดเจน 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต และกลุ่มวิศวกรได้ให้
ความสําคัญของปัจจัย 3 อันดับแรกเช่นกัน ได้แก่ 1.มีความรับผิดชอบ 2.มีความซื่อสัตย์สุจริต 3.มี
ความรู้ความสามารถ ในส่วนปัจจัยด้านการบริหาร ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี 1.
การเข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจนและสามารถลําดับความสําคัญของเป้าหมาย 2.การให้ความสําคัญแก่
ลูกค้า 3.การสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และในกลุ่มวิศวกรได้ให้
ความสําคัญ 3 อันดับแรกเช่นกัน ได้แก่ 1.เข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจนและสามารถลําดับความสําคัญ
ของเป้าหมาย 2.ตระหนักถึงนโยบายองค์กร 3.การให้ความสําคัญแก่ลูกค้า ในส่วนของปัจจัยด้าน
บทบาทหน้าที่ ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.มีการติดตามผลงานแต่ละโครงการท่ี
รับผิดชอบสมํ่าเสมอ 2.ควบคุมและจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถจัดวางบุคคล
เหมาะสมกับงาน และกลุ่มวิศวกรได้ให้ระดับความสําคัญของปัจจัย 3 อันดับแรกดังน้ี 1.สามารถ
วางแผนงานและวางตําแหน่งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณใน
แต่ละโครงการ 3.สามารถจัดวางบุคคลเหมาะสมกับงาน จากการวิจัยในภาพรวมของปัจจัยที่จะ
นําไปสู่ความสําเร็จของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ได้ให้ความสําคัญ 10 อันดับแรกที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ 1.มีความรับผิดชอบ 2.มีความซื่อสัตย์สุจริต 3.มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ 
4.เข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจนและสามารถลําดับความสําคัญของเป้าหมาย 5.สามารถวางแผนงาน
และวางตําแหน่งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 6.สามารถจัดวางบุคคลเหมาะสมกับงาน 7.มีการ
ติดตามผลงานแต่ละโครงการท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ําเสมอ 8.สามารถจัดสรรและควบคุมการใช้
ทรัพยากรในแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 9.มีความรู้ความสามารถ 10.สามารถควบคุมเวลา
และงบประมาณในแต่ละโครงการ 

                                           
15

 พริญญา พรหมพูล, “การศึกษาปัจจัยความสําเร็จของผู้บริหารในโครงการก่อสร้าง,” 
(วิทยานิพนธ์ วศ.ม., สาขาวิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2552), บทคัดย่อ. 
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 2.7.2 นาทพัชร เมธานิเวศน์16 ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างกรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่หลังใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษามี ผู้รับเหมาหลัก ที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าของโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 52 คน 
โดยกลุ่มผู้รับเหมาหลักให้ความสําคัญของปัจจัยที่ทําให้โครงการประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรกดังน้ี 
1.ปัจจัยด้านประสบการณ์ ความชํานาญของทุกฝ่าย 2.ปัจจัยด้านการวางแผนงาน 3.ปัจจัยด้านแบบ
ก่อสร้างและข้อกําหนด แต่ในส่วนของที่ปรึกษาโครงการให้ความสําคัญ 3 อันดับดังน้ี 1.ปัจจัยด้าน
การวางแผน 2.ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้องของแบบ 3.ปัจจัยด้านแบบก่อสร้างและ
ข้อกําหนด ในส่วนของเจ้าของโครงการให้ความสําคัญ 3 อันดับดังน้ี 1.ปัจจัยเร่ืองการวางแผน 2.
ปัจจัยเร่ืองการขนส่งและการจราจร 3.ปัจจัยเร่ืองการจัดลําดับข้ันตอนการทํางานก่อน-หลัง และใน
ภาพรวมของโครงการเกี่ยวกับความสําเร็จของโครงการแล้ว ปัจจัยที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรกคือ 1.
ปัจจัยด้านการวางแผน 2.ปัจจัยด้านจํานวนช่างฝีมือและคนงาน 3.ปัจจัยเร่ืองประสบการณ์และความ
ชํานาญของทุกฝ่าย 
 2.7.3 ศรัณย์ อินทรพรหม17 ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
งานอาคารในช่วงการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารสอบถามผู้เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง ประกอบด้วยเจ้าของงาน ผู้
ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ออกแบบ พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน
อาคารทั้ง 39 ปัจจัยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่เกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ปัจจัยที่
เกิดจากคณะทํางานก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดกระบวนการก่อสร้าง และปัจจัยภายนอก พบว่าอับดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคาร ของแต่ละกลุ่มมีความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยสําคัญ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณงานอาคารมากสุดที่สุด คือ ความสามารถการบริหารงาน
ผู้บริหารโครงการ รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างของผู้ออกแบบ ความ
ร่วมมือกันของทีมงานก่อสร้าง และความสามารถในการประสานของผู้บริหารโครงการ ซึ่งกลุ่มปัจจัย
ที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มปัจจัยที่เกิดจากทีมงานก่อสร้าง 
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 นาทพัชร เมธานิเวศน์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จโครงการก่อสร้างกรณีศึกษา โครงการ
ก่อสร้างสํานักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย,” (สาระนิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, คณะ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), บทคัดย่อ. 

17
 ศรัณย์ อินทรพรหม, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารในช่วงการก่อสร้าง,” 

(วิทยานิพนธ์ บธ.ม., คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), บทคัดย่อ. 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงาน

โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 
2555 - 2559 โดยมี ปัจจัยที่ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลของผู้ควบคุมงาน และปัจจัยด้านการบริหารงาน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษท่ีออก
ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง ช้ันยศต้ังแต่ พลทหาร – พันตรี จํานวน 100 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
ธันวาคม 2558) โดยแบ่งประชากรเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนควบคุมงานจํานวน 10 นาย และ 2.ส่วน
ปฏิบัติงานจํานวน 90 นาย 

 
3.2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยในครั้งน้ีได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากจํานวนข้าราชการกองพัน
ทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษช้ันยศ สิบตรี – พันโท จํานวนทั้งสิ้น 100 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นไว้ที่ 95% 
    n = N 
             1 + Ne2 
โดยที่ n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง N = จํานวนประชากร e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
แทนค่าในสูตร 
    n =     100 
           1 + (100 x 0.052) 
     = 80 
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3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 
3.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ 

  3.4.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
   3.4.1.1 ความรู้ความเข้าใจในงาน 
   3.4.1.2 การได้ความยอมรับนับถือ 
   3.4.1.3 ความก้าวหน้าในการทํางาน 
   3.4.1.4 ความสัมพันธ์กับกําลังพลท่ีร่วมปฏิบัติงาน 
   3.4.1.5 ค่าตอบแทนที่ได้รับในการออกปฏิบัติงานก่อสร้าง 

  3.4.2 ปัจจัยด้านประสทิธผิลผูน้ําของผูค้วบคุมงาน 
   3.4.2.1 การมีความรู้ความเข้าใจในงาน 
   3.4.2.2 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ 
   3.4.2.3 การตัดสินใจอย่างดีและใหท้ันต่อสถานการณ์ 
   3.4.2.4 การสื่อสารให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานเข้าใจในภารกิจ 
   3.4.2.5 การสร้างขวัญและกาํลังใจในหน่วยงาน  

  3.4.3 ปัจจัยด้านการบริหารงาน 
   3.4.3.1 ความชัดเจนในการวางแผน 
   3.4.3.2 การจัดงานที่เป็นระบบ 
   3.4.3.3 ประสทิธิผลของการควบคุมงาน 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

  3.4.4 ความสาํเร็จในการปฏิบัติงาน 
   3.4.4.1 คุณภาพของงาน 
   3.4.4.2 ระยะเวลาตามแผนงาน
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3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

แผนภาพที่ 3.1 

แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

1. ความรู้ความเข้าใจ 
2. การได้ความยอบรับนับถือ 
3. ความก้าวหน้าในการทํางาน 
4. ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

ปัจจัยด้านความเป็นผู้นําของผู้ควบคุมงาน 
1. มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงาน 
2. รับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ 
3. ตัดสินใจอย่างดีและให้ทันต่อสถานการณ์ 
4. การสื่อสารให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานเข้าใจในภารกิจ 
5. สร้างขวัญและกําลังใจในหน่วยงาน 

 

 

 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 
1. คุณภาพงาน 
   - มาตรฐานงานก่อสร้าง 
   
2. ปฏิบัติได้ตามแผนงาน 
   - ตามกิจกรรมย่อย 
   - ตามระยะเวลาโครงการ 
 ปัจจัยด้านการบริหารงาน 

1. ความชัดเจนในการวางแผน 
2. การจัดงานที่เป็นระบบ 
3. ประสิทธิผลของการควบคุมงาน 

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

บทลงโทษ 
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3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionaire) 
 
3.7 แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้มีคณุภาพ 
 
 3.7.1 สร้างข้อคําถามจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร และงานวิชาการท่ี
เก่ียวข้อง 
 3.7.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หากข้อคําถามใดไม่ชัดเจน ให้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น 
 3.7.3 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliabillity) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบใช้จริงก่อน กับ
ข้าราชการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ช้ันยศ สิบตรี – พันโท จํานวน 30 คน จากน้ันนํามาหาค่า
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ Cronbach ’s Alpha ต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป แล้วจึงนําข้อคําถามที่ผ่านไปทําการ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธ
ซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 โดยการแจก
แบบสอบถามให้แก่กําลังพลของกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษที่ปฏิบัติงานก่อสร้างในโครงการย้าย
กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงซ่อมบํารุงเขตหลัง จ.สระบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ผู้ควบคุมงาน 
2.ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือดําเนินการ โดย
ส่งแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด และนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 
หัวข้อดังน้ี 

 4.1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกําลังพลที่ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้วิจัยได้แบ่งสถานะของกําลังพลในโครงการฯไว้เป็น 2 ส่วนตามหน้าที่ที่ปฏิบัติใน
โครงการฯ คือ 1.ผู้ควบคุมงาน 2.ผู้ปฏิบัติงาน 

 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการ
ย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 
2555 – 2559 
  4.2.1 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญปัจจัยความสําเร็จโดยภาพรวม 
  4.2.2 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
  4.2.3 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุม
งาน 
  4.2.4 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านด้านการบริหารงานก่อสร้าง 

 4.3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้ควบคุมงานและ
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุง
เขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 
  4.3.1 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานด้านปัจจัยแรงจูงใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  4.3.2 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานด้านปัจจัยประสิทธิผลของผู้
ควบคุมงาน 
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  4.3.3 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานด้านปัจจัยการบริหารงาน 

 4.4 การอภิปรายผลการวิจัย  
  เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจการปฏิบัติงานของผู้ควบคุม
งาน ด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน ด้านการบริหาร กับปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงาน 
  4.4.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 
  4.42 ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน 
  4.4.3 ปัจจัยด้านบริหารงาน 

 4.5 สรปุการวิจัยภาพรวม 
  สรุปผลความคิดเห็นรวมของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม และเรียงระดับความสําคัญจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
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4.1 วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกําลังพลที่ตอบแบบสอบถาม 

 สถานะของกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงสถานะของกําลังพลที่ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของกําลังพล ความถ่ี ร้อยละ 
ผู้ควบคุมงาน 10 12.5 
ผู้ปฏิบัติงาน 70 87.5 

รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถามไปน้ันแบ่งเป็น 
กําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงาน 10 นาย และเป็นผู้ปฏิบัติงาน 70 นาย รวมทั้งสิ้น 80 นาย 

4.2 วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปเก่ียวกับความคดิเห็นปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกอง
พันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารชา่งเครื่องมือพเิศษ ปีงบประมาณ 2555–2559 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการย้ายกองพัน
สรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ทางผู้วิจัยได้นําข้อมูลแบบสอบถาม
ของกําลังพล มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับ
ความสําคัญทุกปัจจัย และนําไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ SPSS เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
ในห้วงปีงบประมาณ 2555 – 2559 อันจะเป็นผลไปสู่แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

 4.2.1 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญปัจจัยความสาํเร็จโดยภาพรวมท้ัง 2 กลุ่มความ
คิดเหน็ 
 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน    

1 ความรู้ความเข้าใจในงาน    

1.1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
วัสดุที่นํามาก่อสร้าง 

4.450 0.525 26 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

1 ความรู้ความเข้าใจในงาน(ต่อ)    

1.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
วิธีการก่อสร้าง 

4.425 0.596 27 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ก่อสร้างแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

4.475 0.636 24 

2 การได้ความยอบรับนบัถือ    

2.1 ผู้ปฏิบัติงานยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน 4.625 0.537 12 

2.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับคําชมเชยจากผู้ควบคุมงาน 4.375 0.582 30 

2.3 ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระ 

4.175 0.792 34 

3 ความก้าวหนา้ในการทํางาน    

3.1 ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
จากงานที่ปฏิบัติอยู่ 

4.525 0.503 20 

3.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับพิจารณาความดีความชอบ
โดยมาจากความรู้ความสามารถ 

4.313 0.686 31 

3.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้ังใจเพราะขาดโอกาสก้าวหน้า 3.238 1.022 39 

4 ความสัมพันธกั์บผู้ร่วมงาน    

4.1 การทํางานเป็นทีมของผู้ปฏิบัติงาน 4.775 0.420 5 

4.2 การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 4.850 0.359 1 

4.3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลล้มเหลวกับงาน 3.863 1.319 36 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

5 ค่าตอบแทนท่ีได้รับ    

5.1 การได้รับเบ้ียเลี้ยงจากการปฏิบัติงาน 4.275 0.826 33 

5.2 เบ้ียเลี้ยงที่ได้รับเพียงพอต่อการใช้จ่าย 3.550 0.840 37 

5.3 การได้รับเบ้ียเลี้ยงตรงตามกําหนดเวลา 3.300 1.247 38 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผูค้วบคุมงาน    

6 มีความรู้ความสามารถและเข้าใจงาน    

6.1 ผู้ควบคุมงานมีความรู้ความสามารถในการอ่าน
แบบก่อสร้าง 

4.688 0.518 6 

6.2 การวางแผนและลําดับกิจกรรมก่อน-หลังของผู้
ควบคุมงานให้ชุดปฏิบัติงาน 

4.575 0.569 19 

6.3 การจัดอบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานการก่อสร้าง
ให้แก่ผู้ควบคุมงาน 

4.425 0.689 28 

7 มีความรับผิดชอบ-แสวงหาความรับผิดชอบ    

7.1 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 4.475 0.656 25 

7.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกับงานก่อสร้าง
ของผู้ควบคุมงาน 

4.500 0.694 23 

7.3 ผู้ควบคุมงานยอมรับข้อผิดพลาดในการสั่งการ
และนําไปปรับปรุงแก้ไข 

4.625 0.700 13 

8 มีการตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา    

8.1 ผู้ควบคุมงานตัดสินใจอย่างดีและเลือกทาง
แก้ปัญหาที่ถกูต้อง 

4.613 0.562 15 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

8 มีการตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา(ต่อ)    

8.2 ผู้ควบคุมงานมุ่งแก้ปัญหาโดยไม่เสียเวลาหา
ผู้กระทําผิด 

4.525 0.595 21 

8.3 ผู้ควบคุมงานปรับแผนงานให้เหมาะสมกับเหตุ
ชํารุดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

4.588 0.544 17 

9 การสื่อสารใหผู้้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน    

9.1 ผู้ควบคุมงานช้ีแจงหน้าที่และการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4.400 0.608 29 

9.2 ผู้ควบคุมงานกําหนดเป้าหมายและช้ีแจง
ความสัมพันธ์ของงานแต่ละงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใจ 

4.675 0.497 9 

9.3 ผู้ควบคุมงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
สอบถามการปฏิบัติ 

4.688 0.493 7 

10 การสรา้งขวัญและกําลงัใจผูป้ฏิบัติงาน    

10.1 ผู้ควบคุมงานคอยช่วยเหลือและให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

4.688 0.542 8 

10.2 ผู้ควบคุมงานให้รางวัลเมื่อปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
แผนงาน 

4.525 0.636 22 

10.3 ผู้ควบคุมงานจ้องจับผิดและคอยตําหนิเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดทําให้กําลังใจของชุดปฏิบัติงาน
ลดลง 

4.088 0.944 35 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

ปัจจัยด้านการบริหาร    

11 ความชัดเจนในการวางแผน    

11.1 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ที่ชัดเจนและ
กําหนดระยะเวลา โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่และ 
สภาพภูมิอากาศ 

4.663 0.476 10 

11.2 การจัดเตรียมทรัพยากร กําลังพลและเคร่ืองมือ
ช่างให้เหมาะสมแก่แผนปฏิบัติงาน 

4.813 0.393 2 

11.3 นโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง กฎ ข้อห้าม ข้อบังคับ 
ระเบียบปฏิบัติประจําวัน สิทธิในการลา ฯลฯ 

4.313 0.667 32 

12 การจัดงานท่ีเป็นระบบ    

12.1 การกําหนดตําแหน่ง หน้าที่ในหน่วยงานฯที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของ
กําลังพล 

4.813 0.424 3 

12.2 การวางการประสานติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติ
เมื่อมีการขอรับการสนับสนุนระหว่างชุด
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4.588 0.520 18 

12.3 การเตรียมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างให้
พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

4.788 0.469 4 

13 ประสิทธผิลของการควบคุมงาน    

13.1 การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างโดย
ละเอียดและประจําทุกวัน 

4.600 0.686 16 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ 
โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลําดับ ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

13 ประสิทธผิลของการควบคุมงาน (ต่อ)    

13.2 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติงานประจําวันและสม่ําเสมอ 

4.650 0.530 11 

13.3 การจัดประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือรายงานผล
การดําเนินการ ปัญหาข้อขัดขอ้งในแต่ละชุด
ปฏิบัติงาน 

4.625 0.560 14 

 ตารางที่ 4.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามกําลังพลในหน่วยงานฯ ส่วนใหญ่
ให้กับความสําคัญกับปัจจัยย่อยๆ 13 อันดับแรกดังน้ี  1.การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน  2.การจัดเตรียมทรัพยากรกําลังพลและเครื่องมือช่างให้เหมาะสมต่อแผนงาน  3.การ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่มี่ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของกําลังพล  4.การเตรียมวัสดุ
ก่อสร้าง และเครื่องมือช่างให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  5.การที่ผู้ปฏิบัติงานทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม 6.ผู้ควบคุมงานมีความรู้ความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง  7.ผู้ควบคุมงานเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามการปฏิบัติ  8.ผู้ควบคุมงานคอยช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน  9.ผู้ควบคุมงานกําหนดเป้าหมายและช้ีแจงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ  10.การวางแผนปฏิบัติงานโครงการฯที่ชัดเจนและกําหนดระยะเวลา โดย
คํานึงสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ  11.ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงาน
ประจําวันและสม่ําเสมอ  12.ผู้ปฏิบัติงานยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน 13.ผู้ควบคุมงานยอมรับ
ข้อผิดพลาดในการสั่งการและนําไปปรับปรุงแก้ไข จะเห็นว่ากําลังพลส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ทางด้านปัจจัยด้านบริหารงานก่อสร้างเป็นอันดับแรก อันดับสองเป็นปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้
ควบคุมงาน และสุดท้ายเป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นปัจจัยความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 
 โดยภาพรวมแล้วกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการบริหารงานมาก่อน
อาจเป็นเพราะปัจจัยน้ีเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและวางกรอบการปฏิบัติงานในโครงการไว้ทั้งหมด หาก
การวางแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทรัพยากรกําลังพล เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ ตลอดจนการกําหนด
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ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีพิจารณาถึง สภาพพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน และห้วงสภาพภูมิอากาศท่ีจะต้องเป็น
อุปสรรคระหว่างดําเนินโครงการน้ัน ไม่ได้นํามาพิจารณาให้ครบถ้วนเสียก่อน การปฏิบัติงานใน
โครงการย่อมจะเกิดปัญหาตามมาและต้องเสียเวลาแก้ไขมากข้ึน ความรับผิดชอบดังกล่าวน้ี จะมาจาก
กลุ่มของผู้ควบคุมงานและผู้บังคับหน่วยงานได้ทําการหารือเพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการก่อสร้างของ
โครงการฯ ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าปัจจัยด้านประสิทธิผลด้านผู้นําของผู้ควบคุมงานในเร่ืองความรู้
ความสามารถจึงมีลําดับความสําคัญที่สูงเช่นกัน เหมือนเป็นสิ่งที่สอดคล้องให้เกิดกระบวนการบริหาร
ที่มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ ศิลป์ชัย ถิรวัฒน1 ได้กล่าวว่า “การทํางานควรจัดทํา job description 
ของแต่ละบุคคลไว้เพ่ือเป็นหลักในการใช้งานและผู้บริหารควรจัดคนตามทักษะความสามารถความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ก็จะเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ” 
 ปัจจัยต่อมาที่กําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญรองลงมาคือปัจจัย
ด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงานประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถในการอ่านแบบ การที่ผู้
ควบคุมงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสอบถาม ผู้ควบคุมงานคอยช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานกําหนดเป้าหมายและช้ีแจงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน และผู้ควบคุม
งานรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดในการสั่งการและนําไปแก้ไข กําลังพลทั้ง 2 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญรองลงมา เพราะเมื่อถึงการดําเนินการปฏิบัติงานแล้วบทบาทของผู้ควบคุมงานที่เป็นทั้ง
หัวหน้าและผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ปฏิบัติงานน้ัน มีผลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปฏิบัติงานที่มาจาก
ความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมงาน การที่คอยช้ีแนะเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ การยอมเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ซักถาม หรือการที่แม้แต่ผู้ควบคุมงานยอมรับในข้อผิดพลาดของตนเอง เน่ืองจาก
การปฏิบัติงานของทหารน้ันแม้จะเป็นงานก่อสร้าง ความเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชายังมี
อยู่ซึ่งจะเป็นช่องว่างในการทํางานแบบเป็นทีมในชุดงานได้ การที่ผู้ควบคุมงานใช้ความเป็นผู้นําเพ่ือ
ลดช่องว่างของการสายบังคับบัญชาที่เคร่งครัดมาก ก็มีส่วนที่การปฏิบัติงานน้ันจะลดข้อผิดพลาดลง
ได้ ประชุม โพธิกุล2 ได้กล่าวไว้  “ผู้นําเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อ่ืนเพ่ือทําให้งานน้ันบรรลุ
ภารกิจ เป็นวิธีทําให้เกิดความเช่ือมโยงสามัคคี” 

                                           
1
 ศิลป์ชัย ถิรวัฒน์, “ขอบเขตและหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง,” 

(17มีนาคม 2558), 
http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/download/item/445-people-
management-the-key-element-of-the-administration-building (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559). 

 
2
 ประชุม โพธิกุล, ภาวะผู้นํา : ศิลปะการจูงใจ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ วันทิพย์, 2537) 
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 4.2.2 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุ่มความคิดเห็น 

 ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ
ของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลที่เป็น
ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

4 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.496 0.498 1 

1 ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.450 0.501 2 

2 การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 4.392 0.512 3 

3 ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 4.025 0.541 4 

5 ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน 3.708 0.676 5 

 จากตารางที่ 4.3 ในปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ากําลัง
พลส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญโดยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.214 กําลังพลให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานมาก่อน และปัจจยัย่อยต่อมาคือ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการ
ที่กําลังพลส่วนใหญใ่ห้ความสาํคัญของปัจจัยย่อย 2 ข้อน้ี อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงานในลักษณะ
งานก่อสร้างผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นทีม ไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยคนเพียงผู้เดียว 
หรือหากร่วมแรงร่วมใจกันงานก็จะสําเร็จได้ไวขึ้น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทําให้
ชุดปฏิบัติงานมีความเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น สว่นปัจจัยย่อยที่รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจในงานของ
ผู้ปฏิบัติงานน้ันมีส่วนทําให้การปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติและยังส่งผลถึงการก่อสร้างที่
ถูกต้องตามมาตรฐานอีกด้วย กําลังพลส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่าหากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นก็จะสง่ผลให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินการเพ่ิมขึ้นด้วย ในอีกแง่มุมหน่ึงจากความคิดเห็น
จะแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงานกลับไม่ได้มีความสําคัญอย่างมากในความสําเรจ็
ในการดําเนินงานของโครงการฯ
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 4.2.3 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุม
งาน ทั้ง 2 กลุ่มความคิดเห็น 

 ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ
ของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุม
งานและผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

9 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 4.588 0.460 1 

8 มีการตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา 4.575 0.500 2 

6 มีความรู้ความสามารถและเขา้ใจในงาน 4.563 0.479 3 

7 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความ
รับผิดชอบ 

4.533 0.615 4 

10 การสร้างขวัญและกําลังใจผูป้ฏิบัติงาน 4.433 0.473 5 

 จากตารางที่ 4.4 ในปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน พบว่ากําลังพลส่วน
ใหญ่ให้ระดับความสําคัญโดยที่ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.538 โดยปัจจัยย่อยที่กําลังพลส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
มากที่สุดคือ การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน เป็นเพราะการท่ีผู้ควบคุมงานได้ช้ีแจงการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานและยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ซักถามหากเกิดข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติ จะทําให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานลงได้ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการลง
มือปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส่วนการที่ผู้ควบคุมงานมีการกําหนดเป้าหมายและชี้แจงความสัมพันธ์
ของงานแต่ละงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจภาพรวมของงาน เป็นการทํางานที่ทําให้ชุดปฏิบัติงานท้ังชุด
น้ันมองเห็นเป้าหมายในการทํางานด้วยความเข้าใจและปฏิบัติอย่างมีจุดมุ่งหมาย ดังน้ันการสื่อสารน้ี
จะทําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานแบบ 2 ด้าน ทั้งแบบ top-down และ bottom-up ย่อม
ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมขึ้น ส่วนปัจจัยที่รองลงมาคือ มีการตัดสินใจอย่างดี
และทันต่อเวลาน้ัน สาเหตุน้ันอาจมาจาก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานก่อสร้างน้ันถือเป็นเร่ือง
สําคัญ อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่ เกิดน้ันบางสาเหตุอยู่เหนือการควบคุม เช่น สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง การชํารุดของเคร่ืองมือช่าง การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุของกําลังพล ดังน้ัน ผู้
ควบคุมงานจะต้องมีความเป็นผู้นําในด้านน้ีเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปโดยให้กระทบต่อแผนการ
ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และความถูกต้องตามมาตรฐานของก่อสร้างอีกด้วย 
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 4.2.4 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านการบริหาร ทั้ง 2 กลุ่มความ
คิดเห็น 

 ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ
ของปัจจัยด้านการบริหาร โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านการบริหาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

12 การจัดงานที่เป็นระบบ 4.729 0.348 1 

13 ประสิทธิผลของการควบคุมงาน 4.625 0.490 2 

11 ความชัดเจนในการวางแผน 4.596 0.362 3 

 จากตารางที่ 4.5 ในปัจจัยด้านการบริหาร พบว่ากําลังพลส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญ
ไว้มากที่สุดของทุกปัจจัยโดยมีความสําคัญถึง 4.65 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยบริหารน้ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการดําเนินการมาก โดยปัจจัยย่อยน้ี การจัดงานที่เป็นระบบ กําลังพลส่วนใหญ่ถือเป็นส่วนสําคัญ
ที่สุด เน่ืองจากข้ันตอนการเริ่มต้นงานในส่วนที่ต้องกําหนด ตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเหมาะสมกับความสามารถของกําลังพลแต่ละนายน้ัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงาน หรือ
การจัดกําลังพลลงชุดปฏิบัติตาม job descriptionของกําลังพล ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการวางการประสานงานติดต่อระหว่างชุดปฏิบัติงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนซึ่งกัน
และกันก็จะช่วยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานของชุด
ปฏิบัติงาน อีกทั้งการนําวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องมือช่างที่ต้องใช้สนับสนุนการก่อสร้าง
ให้สอดคล้องและทันต่องานที่ต้องดําเนินงาน ส่งผลให้การดําเนินงานน้ันปฏิบัติได้ต่อเน่ือง ส่งผลงาน
น้ันแล้วสําเร็จตามแผนปฏิบัติงาน 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการย้ายกองพัน
สรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ทางผู้วิจัยได้นําข้อมูลแบบสอบถาม
ของกําลังพล มาแยกกลุ่มสถานะของกําลังพลตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 1.ผู้ควบคุม
งาน 2.ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับ
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ความสําคัญทุกปัจจัย และนําไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ SPSS เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นที่อาจมีส่วนต่างกันตามบทบาทหน้าที่ อันจะเป็นผลไปสู่แนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
 4.3.1 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม 

 ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับ
ความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของ
กําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

4 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.767 0.225 1 

2 การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 4.600 0.263 2 

1 ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.500 0.572 3 

3 ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 3.867 0.633 4 

5 ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน 3.533 0.984 5 

 จากตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเฉล่ียอยู่ที่ 4.25 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยใน
หัวข้อ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญของ การได้
ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอันดับรองลงมา ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับของ
ผู้ปฏิบัติงานน้ัน ผู้ควบคุมงานให้ระดับความสําคัญน้อยที่สุดในด้านนี้ 
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 ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับ
ความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของ
กําลังพลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

4 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.457 0.514 1 

1 ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 4.443 0.494 2 

2 การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 4.362 0.512 3 

3 ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 4.048 0.527 4 

5 ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน 3.733 0.629 5 

 จากตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเฉล่ียอยู่ที่ 4.21 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยใน
หัวข้อ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญของ ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับรองลงมา ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงานน้ัน 
ผู้ปฏิบัติงานให้ระดับความสําคัญน้อยที่สุดในด้านนี้ 

 จะเห็นว่าความคิดเห็นของทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญเรื่อง ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะลักษณะในการปฏิบัติงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า 
ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน ในเร่ืองน้ีผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกําลังพลในชุดปฏิบัติงานได้ด้วย เช่นการจัดการปัญหาด้านความคิดที่
แตกต่างกันระหว่างกําลังที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้ชุดปฏิบัติงานดํารงไว้ซึ่งความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 ส่วนความคิดเห็นในอันดับที่รองลงมาท้ัง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน โดยทางผู้
ควบคุมงานให้ความสําคัญในเรื่อง การได้รับความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน แต่ทางผู้ปฏิบัติงาน
น้ันให้ความสําคัญเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน อาจเป็นได้ว่า ผู้ควบคุมงานมองว่า
เรื่องความรู้ความเข้าใจในงาน ตัวผู้ควบคุมงานน้ันสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติงาน
ได้ จึงให้ความสําคัญไปที่การผู้ควบคุมงานชมเชยผลงานของผู้ปฏิบัติงาน และการที่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันมากกว่า ส่วนทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานน้ันให้ความสําคัญในเร่ือง 
ความรู้ความเข้าใจในงานของตนเอง เป็นเพราะ การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้หรือความเข้าใจในงาน
เพ่ิมขึ้นน้ันก็จะสามารถที่จะช่วยคิดและเสนอแนวทางปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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ได้เพ่ิมขึ้น ส่วนเร่ืองการได้ความยอมรับนับถือน้ัน ผู้ปฏิบัติงานอาจมองว่าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฏิบัติน้ันอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันได้หากขาดการตัดสินใจของผู้ควบคุม
งาน 

 4.3.2 วิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุม
งานงานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม 

 ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ
ของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุม
งาน 

ลําดับ ปัจจัยประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

9 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 4.667 0.522  1 

8 การตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา 4.567 0.522 2 

7 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความ
รับผิดชอบ 

4.533 0.502 3 

10 การสร้างขวัญและกําลังใจผูป้ฏิบัติงาน 4.500 0.423 4 

6 การมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

4.400 0.584 5 

 จากตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.534 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในหัวข้อ 
การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญในหัวข้อ การตัดสินใจอย่าง
ดีและทันต่อเวลา เป็นอันดับรองลงมา ส่วนในเร่ืองการมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงานของผู้
ควบคุมงานน้ัน ผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญน้อยที่สุดในด้านนี้ 
 การท่ีผู้ควบคุมงานให้ระดับความสําคัญเช่นน้ีเป็นเพราะว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสําคัญ
ในเร่ืองการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญเน่ืองจากเห็นว่าการท่ีงาน
จะดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานแล้วน้ัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจในการปฏิบัติและเห็น
ความสําคัญของงานที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเน่ืองจากหากปฏิบัติไม่เสร็จจะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆที่ตามมาได้ ส่วนในเรื่องการตัดสินใจอย่างดีและทันเวลานั้นเป็นเพราะ การ
ปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นงานที่มีความยากและความอันตราย ดังน้ันการที่การปฏิบัติงานจะเกิดเหตุอัน
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ไม่คาดคิดหรือต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้ันจึงเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือให้งานก่อสร้างน้ันสามารถ
ดําเนินงานให้อยู่ในกรอบเวลาของแผนงานได้ 

 ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถี่ของระดับความสําคัญ
ของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

6 การมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

4.586 0.463 1 

8 การตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา 4.577 0.501 2 

9 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 4.576 0.447 3 

7 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความ
รับผิดชอบ 

4.533 0.633 4 

10 การสร้างขวัญและกําลังใจผูป้ฏิบัติงาน 4.424 0.481 5 

 จากตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.539 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในหัวข้อ 
การมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญใน
หัวข้อ การตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา เป็นอันดับรองลงมา ส่วนในเรื่องการสร้างขวัญและกําลังใจ
ผู้ปฏิบัติงานน้ัน ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญน้อยที่สุดในด้านนี้ 
 การท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ระดับความสําคัญเช่นน้ี เป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานเช่ือมั่นว่าผู้นําในชุด
ปฏิบัติงานหรือตัวผู้ควบคุมงานน้ันจะสามารถนําชุดงานให้ปฏิบัติไปในแนวทางที่ถูกต้องและทันต่อ
แผนปฏิบัติงานได้ดังนั้นความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมงานจึงเป็นสิ่งสําคัญ หากตัวผู้ควบคุมงานไม่
มีความสามารถที่จะอ่านแบบให้เข้าใจได้แล้วงานที่ปฏิบัติออกมาอาจต้องมีการแก้ไขหรือต้องมีการร้ือ
งานที่ทําไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติตามแผนงาน ส่วนการตัดสินใจอย่างดีและ
ทันเวลานั้น ผู้ปฏิบัติงานให้ความสําคัญเนื่องจาก เมื่อเกิดปัญหาในการดําเนินงานขึ้นมาแล้วการที่ผู้
ควบคุมงานจะแสดงความเป็นผู้ นําเ พ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาได้จึงเป็นสิ่ งสําคัญต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้ปฏิบัติงานน่ันเอง 
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 ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถ่ีของระดับ
ความสําคัญของปัจจัยด้านปัจจัยการบริหาร โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ควบคุมงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านการบริหาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

12 การจัดงานที่เป็นระบบ 4.667 0.314 1 

11 ความชัดเจนในการวางแผน 4.500 0.423 2 

13 ประสิทธิผลของผู้ควบคุมงาน 4.367 0.711 3 
 จากตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
การบริหารเฉลี่ยอยู่ที่ 4.511 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในหัวข้อ การจัดงานที่เป็นระบบ 
เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญในหัวข้อ ความชัดเจนในการวางแผน เป็นอันดับรองลงมา และให้ 
ประสิทธิผลของผู้ควบคุมงาน เป็นระดับความสําคัญสุดท้าย 
 การที่ผู้ควบคุมงานเห็นเช่นน้ัน เป็นเพราะการจัดกําลังพลให้เหมาะสมถูกต้องตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละนาย การเตรียมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างต่างๆ ให้พร้อม
ปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งจําเป็นตามหลักการบริหาร 4M ส่วนในเร่ือง ความชัดเจนในการวางแผนนั้น ผู้
ควบคุมงานก็ให้ความสําคัญในด้านการวางแผนงานที่คํานึงถึง สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศที่เป็น
ปัจจัยภายนอกแต่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการวางแผนงาน 

 ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านความถ่ีของระดับ
ความสําคัญของปัจจัยด้านการบริหาร โดยความคิดเห็นร่วมกันของกําลังพลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ปัจจัยด้านการบริหาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําคัญ

12 การจัดงานที่เป็นระบบ 4.738 0.354 1 

13 ประสิทธิผลของผู้ควบคุมงาน 4.662 0.445 2 

11 ความชัดเจนในการวางแผน 4.610 0.354 3 
 จากตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของปัจจัยด้าน
การบริหารเฉลี่ยอยู่ที่ 4.670 โดยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในหัวข้อ การจัดงานที่เป็นระบบ 
เป็นอันดับแรก และให้ความสําคัญในหัวข้อ ประสิทธิผลของผู้ควบคุมงาน เป็นอันดับรองลงมา และให้ 
ความชัดเจนในการวางแผน เป็นระดับความสําคัญสุดท้าย 
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 การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นดังกล่าว เป็นเพราะตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็คิดว่าการจัดกําลัง
พลลงตามความสามารถและความถนัดในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และการช่วยเหลือเมื่อมีการขอรับการสนับสนุนระหว่างชุดงานที่ชัดเจนน้ันก็จะช่วยในการปฏิบัติงานท่ี
รวดเร็วขึ้นและยังลดความขัดแย้งกันระหว่างชุดปฏิบัติงาน เพราะหน้าที่ในการสนับสนุนได้ถูกวางไว้
อย่างชัดเจนแล้ว วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็มีส่วนสําคัญเพราะหากผู้ปฏิบัติงานต้องรอวัสดุที่จะต้อง
นํามาใช้แล้ว ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานน้ันก็จะต้องเพ่ิมข้ึนตามอีกด้วย ส่วนเรื่องประสิทธิผลของผู้
ควบคุมงานน้ัน ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าการที่ผู้ควบคุมงานได้มีการตรวจงานอย่างสมํ่าเสมอก็จะสามารถ
ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ทันต่อเวลา และเมื่อผู้ควบคุมงานมีการรับฟังปัญหา
ข้อขัดข้องจากผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานร่วมกันก็จะเป็นไปด้วยความเข้าใจและมีแนวทางที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

4.4 อภิปรายผลการวิจัย 

  จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ศึกษา และผลที่ได้จากการทําแบบสอบถามของกําลังพลท่ี
เป็นผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานในเรื่อง การศึกษาปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้าย
กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2559 
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ีคือ 

 4.4.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม
ที่ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพและระยะเวลา เป็นเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานของวัสดุที่นํามาก่อสร้างรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิธีการ
ก่อสร้างจะส่งผลให้อาคารและถนนที่สร้างในโครงการฯมีคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ทําให้สามารถปฏิบัติได้อยู่ในกรอบเวลาแผนงาน 
 การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงานจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม
ที่ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา เป็นเพราะการท่ีผู้ร่วมปฏิบัติงานยอมรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของกันและกันมีผลทําให้การปฏิบัติงานของชุดงานมีข้อผิดพลาดลดลงไม่ต้อง
เสียเวลาในการแก้ไขงาน การปฏิบัติงานของชุดงานจึงสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงาน ส่วนการที่
ผลงานของผู้ปฏิบัติงานได้รับคําชมเชยจากผู้ควบคุมงานน้ันมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทําให้ผู้ปฏิบัติงานต้ังใจที่จะทํางานให้สําเร็จได้ตามแผนและบางโอกาสจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้เร็วกว่าแผนงาน และการที่ผู้ควบคุมงานให้ความยอมรับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ ผู้ปฏิบัติงานน้ันจะเกิดแรงจูงใจท่ีจะต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้ตาม
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กําหนดและแผนงานเน่ืองด้วยต้องการที่จะแสดงให้ผู้ควบคุมงานได้รับทราบว่ามีความรับผิดชอบและ
ต้องการได้รับความไว้วางใจจากผู้ควบคุมงานต่อไป 
 ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 
กลุ่มที่ออกมานั้นมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลาและด้านคุณภาพ เป็นเพราะการท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าจากกงานที่ปฏิบัติอยู่ได้น้ันทําให้ผู้ปฏิบัติงานน้ันต้ังใจท่ี
จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบให้สําเร็จตามแผนปฏิบัติงาน และการที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาความ
ดีความชอบโดยมาจากความรู้ ความสามารถของตนเอง มีผลให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานคนอ่ืนน้ันเกิด
แรงจูงใจที่จะต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนปฏิบัติงานและมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ผลงานที่ออกมาน้ันมีคุณภาพ 
 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมปฏิบัติงานจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ออกมา
น้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จในด้านระยะเวลา เน่ืองด้วยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกําลังพลเห็นว่า 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้แบ่งความรับผิดชอบเป็นบุคคลแต่เมื่อใดที่
กําลังพลในชุดงานทุกคนพยายามช่วยกันโดยคิดว่าเป็นงานของชุดงานที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จตาม
แผนงาน ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมข้ึน ผลงานที่ออกมาส่วนใหญ่จะเสร็จเร็วกว่าแผนปฏิบัติงานท่ีผู้
ควบคุมงานได้กําหนดไว้ 
 ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงานจากความคิดเห็นของกําลังพลทั้ง 2 กลุ่มที่
ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา เน่ืองจากการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับเบ้ียเลี้ยงจากการ
ออกปฏิบัติงานก่อสร้างวันละ 240 บาทต่อวันและได้รับตรงตามกําหนดเวลาทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้มีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วน
เร่ืองความเพียงพอของเรื่องเบ้ียเลี้ยงต่อค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานนอกที่ต้ังน้ันความคิดเห็นทั้ง 2 
กลุ่มคิดว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 4.4.2 ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน 
 ความรู้ความสามารถและเข้าใจงานของผู้ควบคุมงานจากความคิดเห็นของกําลังพล
ทั้ง 2 กลุ่มที่ออกมานั้นมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จในด้านคุณภาพและระยะเวลา กล่าวคือ การที่ผู้
ควบคุมงานมีความรู้ความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างได้อย่างชัดเจนน้ันทําให้การก่อสร้างน้ัน
เป็นไปได้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น การ
ความสามารถในการวางแผนงานและลําดับกิจกรรมที่ทําก่อน-หลังอย่างถูกต้องส่งผลให้เกิดความง่าย
ในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เรื่องมาตรฐานการก่อสร้าง
ให้แก่ผู้ควบคุมงานก็จะทําให้ตัวผู้นําคือผู้ควบคุมงานน้ันมีประสิทธิผลในด้านความรู้ความสามารถ
เพ่ิมขึ้น 
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 การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานจากความ
คิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา เป็นเพราะ ความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานท่ีแสดงออกมานั้นทําให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่ถูกสั่งการไว้ และการที่ผู้ควบคุมงานศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการก่อสร้างเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีผลทําให้งานก่อสร้างมี
ความรวดเร็วมากข้ึน และส่วนสุดท้ายที่สําคัญคือการที่ผู้ควบคุมงานรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดในการสั่ง
การและนําไปปรับปรุงแก้ไขน้ันทําให้ประสิทธิผลของตัวผู้ควบคุมงานมีมากข้ึน 
 การตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลาของผู้ควบคุมงานจากความคิดเห็นของกําลังพล
ทั้ง 2 กลุ่มที่ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพและระยะเวลา กล่าวคือ การตัดสินใจ
แก้ปัญหาของผู้ควบคุมงานเม่ือผู้ปฏิบัติงานทําการก่อสร้างที่ผิดแบบหรือมาตรฐานการเลือกทาง
แก้ปัญหาของผู้ควบคุมงานที่ดีจะส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีความแข็งแรงและถูกต้องตามแบบและการ
แก้ไขที่ชาญฉลาดจะทําให้งานน้ันยังคงอยู่ในแผนงานได้ อีกทั้งการที่ผู้ควบคุมงานตัดสินใจปรับ
แผนงานให้เหมาะสมกับเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น เช่น การชํารุดของเครื่องมือ เคร่ืองจักร ก็ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานตามแผนงานน้ันยังกระทําได้ตามแผนงานของโครงการฯ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดข้ึนมาน้ัน
ผู้ควบคุมงานต้องมุ่งแก้ไขปัญหาโดยไม่เสียเวลาหาผู้กระทําผิด จะมีผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจ
และความต้ังใจที่จะร่วมกันแก้ไขงานที่ผิดพลาดให้ถูกต้องภายในกรอบระยะเวลาตามแผนเดิมอีกด้วย 
 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงานของผู้ควบคุมงานจากความคิดเห็นของกําลัง
พลทั้ง 2 กลุ่มที่ออกมานั้นมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา เพราะการที่ผู้
ควบคุมงานได้ช้ีแจงหน้าที่การปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ
น้ันทําให้ผลการปฏิบัติงานท่ีออกมานั้นได้มาตรฐานมีคุณภาพประกอบกับเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติแล้วงานที่ปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วย่ิงขึ้น การที่ผู้ควบคุมงานมีการ
กําหนดเป้าหมายและช้ีแจงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงความสําคัญของ
การปฏิบัติให้ได้ตามแผนงานแล้วจะทําให้ชุดปฏิบัติงานมีแรงผลักดันที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้และผู้ปฏิบัติงานยังตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวข้ึนต่อ
แผนงานโครงการฯ ส่วนสําคัญที่สุดคือการที่ผู้ควบคุมงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามข้อ
สงสัยที่เกิดข้ึนจากการสั่งการ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและเกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นการลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
 การสร้างขวัญและกําลังใจผู้ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานจากความคิดเห็นของกําลัง
พลทั้ง 2 กลุ่มที่ออกมาน้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา กล่าวคือ การท่ีผู้ควบคุมงานคอย
ช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงาน
แม้ว่างานที่ก่อสร้างจะมีความยากและใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่มากก็ตาม การปฏิบัติงานของชุด
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งานก็จะมุ่งไปเพ่ือให้งานท่ีปฏิบัติน้ันสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด และการที่ผู้ควบคุมงานให้รางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานทั้งชุดงานเมื่องานที่ปฏิบัติน้ันสามารถปฏิบัติได้เร็วกว่าแผนงานที่กําหนด เช่น การให้สิทธิ
ในการหยุดพักงานเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีกําลังใจที่จะต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้เร็วกว่าแผนงานท่ี
กําหนดไว้ ส่วนการที่ผู้ควบคุมงานคอยแต่ตําหนิข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาด
กําลังใจที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้เช่นกัน 

 4.4.3 ปัจจัยด้านการบริหารงาน 
 ความชัดเจนในการวางแผนจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ออกมาน้ันมี
ผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา กล่าวคือ การวางแผนปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจน และ
คํานึงถึงความยากง่ายและข้อกําหนดในเร่ืองกําลังรับแรงของวัสดุเช่น อายุในการรับแรงอัดของ
คอนกรีตต้องได้ 28วัน จึงจะถอดค้ํายันได้ การวางแผนที่คํานึงสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ ของพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเพราะ หากเข้าห้วงฤดูฝนแล้วการปฏิบัติงานจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นเน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานจะไม่สามารถทําได้หรือหากการวางแผนงานที่สามารถทําได้ในอาคารก็จะช่วยในเรื่อง
ระยะเวลาของแผนงานได้ อีกหน่ึงเร่ืองคือการจัดเตรียมทรัพยากรกําลังพลและเคร่ืองมือช่างให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และต้องพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาที่ถูกกําหนดมาไว้ตามนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา การเตรียมการที่ดีจะลดปัญหาและข้อขัดข้องที่จะเกิดข้ึนเมื่องานได้เริ่มดําเนินการแล้ว 
ส่วนเรื่องการกําหนดนโยบายเก่ียวกับ กฎ ข้อห้าม ข้อบังคับ สิทธิในการลา จะทําให้กําลังพลทุกนาย
ได้รับความยุติธรรมที่เท่ากันจากการปฏิบัติงานและเม่ือมีการลาของกําลังพลจะไม่กระทบถึงแผนการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากกําลังพลท่ีมีความสามารถเหมือนกันจะถูกทดแทนหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ 
 การจัดงานที่เป็นระบบจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ออกมานั้นมีผล
ต่อปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลาคุณภาพและระยะเวลา เป็นเพราะ การกําหนด ตําแหน่งหน้าที่ใน
หน่วยงานท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของกําลังพลทําให้ กําลังพลท่ีมีความรู้ ความ
ชํานาญทําการก่อสร้างได้ตามมาตรฐานและทําการก่อสร้างได้รวดเร็วเพราะมีความชํานาญอยู่แล้ว 
การวางการประสานติดต่อสื่อสารระหว่างชุดปฏิบัติงาน คือเมื่อมีการกําหนดหน้าที่รองในการให้การ
สนับสนุนแก่ชุดปฏิบัติงานอ่ืน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแก้ปัญหา หรือมีการต้องใช้เคร่ืองมือช่าง
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานก่อสร้าง การประสานเพ่ือการปฏิบัติงานจะทําให้เกิดความราบรื่น เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง ไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างชุดปฏิบัติงานอีกด้วย ส่วนการเตรียมวัสดุ
ก่อสร้างให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานน้ัน จะเห็นอยู่แล้วว่าการก่อสร้างหากขาดวัสดุ เครื่องมือในการ
ก่อสร้างการก่อสร้างย่อมเกิดการติดขัด เสียเวลาในการรอวัสดุและวัสดุบางชนิดที่เป็นวัสดุสั่งผลิตขึ้น
รูปน้ัน จะต้องมีการเตรียมการผลิต 30-60 วัน ฉะน้ัน หากวัสดุในการปฏิบัติงานไม่พร้อมแล้วไม่ว่า
ทรัพยากรด้านอ่ืนๆจะมีความพร้อมมากแค่ไหนก็ย่อมทําให้การปฏิบัติงานน้ันล่าช้ากว่าแผนงานได้
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 ประสิทธิผลของการควบคุมงานจากความคิดเห็นของกําลังพลท้ัง 2 กลุ่มที่ออกมา
น้ันมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพและระยะเวลา เป็นเพราะ การควบคุมวัสดุในการเบิกจ่าย
ทําให้เป็นการตรวจสอบการทํางานของกําลังพลข้ันต้นว่าเบิกวัสดุไปตรงตามแบบมาตรฐานท่ีจะ
นําไปใช้ก่อสร้างหรือไม่ รวมท้ังการตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือของคลังจะทําให้ผู้ควบคุมงานสามารถ
วางแผนในการจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ เกณฑ์การสิ้นเปลืองในรอบวันรอบสัปดาห์ได้ ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดงานเป็นประจําและสมํ่าเสมอทําให้ข้อผิดพลาดในการก่อสร้างถูก
แก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเวลาไม่กระทบทั้งคุณภาพที่ออกมาและระยะเวลาท่ีต้องใช่ในการปฏิบัติงาน 
การจัดประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือรายงานผลการดําเนินการก่อสร้างเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ
ควบคุมให้ชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้และหากเกิดข้อขัดข้องทําให้แผนงานล่าช้า การ
แก้ไขปัญหาจะกระทําได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการล่าช้าต่อแผนปฏิบัติงานของ
โครงการ 
 การกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น การ
ตัดสิทธิวันลาพักตามจํานวนเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานขาดงาน หรือหากกําลังพลก่อเรื่องร้ายแรงผิดวินัย มี
การปลุกป่ันยุยงให้กําลังที่ปฏิบัติงานเกิดความขัดแย้ง รวมทั้งนําความรู้สึกไม่ดีระหว่างบุคคลมาส่งผล
กระทบต่องานส่วนรวม การด่ืมสุราในเวลาราชการซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
กระทําดังกล่าวจะต้องโดนลงโทษ โดยการส่งตัวกลับส่วนหลังและลงโทษตามวินัยของทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4.5 สรุปการวิเคราะห์โดยภาพรวม 

 จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของทั้งผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ปฏิบัติงานในโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังน้ี 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวอยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และได้นําข้อมูลน้ีมาวิเคราะห์เพ่ือหาระดับ
ความสําคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน ดังตารางที่ได้แสดงไว้ข้างต้น  

 ภาพรวมจากการวิเคราะห์หาระดับความสําคัญจากตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.11 เป็น
การวิเคราะห์เพ่ือหาระดับความสําคัญของปัจจัยโดยมีการจัดลําดับในแต่ละตาราง 
 ตารางท่ี 4.12 สรุปภาพรวมทั้งหมดจากการแสดงความคิดเห็นในการจัดลําดับ
ความสําคัญจากตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.11 จากกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่มดังน้ี 

ลําดับ ภาพรวมปัจจัยที่สําคัญ 
1 การจัดงานที่เป็นระบบ 
2 ประสิทธิผลของการควบคุมงาน 
3 ความชัดเจนในการวางแผน 
4 การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
5 การตัดสินใจอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน 
6 ความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมงาน 
7 การมีความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 
8 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 
9 ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 
10 การสร้างขวัญกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน 
11 การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 
12 ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
13 ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน 

 จากตารางที่ 4.12 จะเห็นว่าการสรุปปัจจัยย่อยในภาพรวม กําลังพลให้ความสําคัญใน
ปัจจัยด้านการบริหารมาก่อนคือ การจัดงานที่เป็นระบบ ประสิทธิผลของการควบคุมงาน และความ
ชัดเจนในการวางแผน จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญด้านนี้
เพราะว่า หลักการบริหารเป็นตัวควบคุมกระบวนการในการดําเนินงานของหน่วยงานฯ ต้ังแต่เริ่มการ
เตรียมการ ระหว่างดําเนินการ และเป็นเคร่ืองมือที่ควบคุมผลสําเร็จของงานให้มีมาตรฐานการ
ก่อสร้าง 
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 ปัจจัยหลักต่อมาคือปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงานท่ีกําลังพลได้ให้ระดับ
ความสําคัญตามมา จากการวิเคราะห์หาความสําคัญโดยภาพรวมท้ังหมดดังน้ี การสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงาน การตัดสินอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน ความรู้ความสามารถของผู้
ควบคุมงาน การมีความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน และการสร้างขวัญกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกําลัง
พลทั้ง 2 กลุ่มอาจมองว่า ผู้นํามีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถใน
งาน ความสามารถในการบังคับบัญชา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน และการที่ผู้นํามีความ
เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 และปัจจัยสุดท้ายที่กําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม ได้ให้ระดับความสําคัญคือปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานโดยประกอบด้วยปัจจัยย่อยๆดังน้ี ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 
ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่กล่าวมานี้ถึงแม้จะได้ความสําคัญเป็นลําดับท้ายแต่ก็มีระดับความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ มากถึง
มากที่สุดอยู่ เพราะกําลังพลท้ัง 2 กลุ่ม เห็นว่าการปฏิบัติงานที่เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของผู้ปฏิบัติงาน 
การยอมรับในความสามารถและให้เกียรติกันของผู้ปฏิบัติงาน การได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบจากผลงานที่ปฏิบัติ เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติ แต่ในเร่ือง
ค่าตอบแทนที่ได้รับทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญแค่ระดับ ปานกลางถึงมาก เน่ืองจากเบ้ียเลี้ยงที่ได้รับน้ัน
มีความเพียงพอแต่ต้องได้รับตรงตามกําหนดเช่นกัน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทนาํ 
 จากวัตถุประสงค์งานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 
2555 – 2559 เพ่ือจะเสนอเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสําเร็จของหน่วยอ่ืนๆ ของ
กรมการทหารช่าง 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถาม 
  จากงานวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด โดยแบ่งกําลังที่ตอบ
แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของผู้ควบคุมงาน และกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น
จํานวน 10 นาย และ 70 นาย ตามลําดับ 

 5.2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถามในการให้
ความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  จากการวิเคราะห์ระดับความสําคัญในบทที่ 4 พบว่ากําลังพลท้ัง 2 กลุ่มได้ให้ระดับ
ความสําคัญของปัจจัยย่อยในด้านน้ีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยกลุ่มของผู้ควบคุมงานได้ให้ระดับ
ความสําคัญในปัจจัยน้ี 3 อันดับแรกคือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจ
ในงานของผู้ปฏิบัติงาน การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานได้ให้
ระดับความสําคัญของปัจจัย 3 อันดับแรกคือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน การได้ความ
ยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  ในด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานได้มีความคิดเห็น
ในเรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับ 2 แต่ผู้ปฏิบัติงานน้ันกลับมองว่าการที่จะสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ัน การได้ความยอมรับนับถือมีความสําคัญกว่า ดังน้ัน ผู้ควบคุมงานที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องเข้าใจในส่วนน้ี การฝึกให้กําลังพลเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงานจะส่งผลที่ดีในด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานได้ดีกว่า 
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 5.2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถามในการให้
ความสําคัญของปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน 
  จากผลการวิเคราะห์ความถี่ความสําคัญในบทที่ 4 พบว่ากําลังพลทั้ง 2 กลุ่มได้ให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในด้านน้ีมีความแตกต่างกันอยู่ โดยกลุ่มของผู้ควบคุมงานได้ให้ระดับ
ความสําคัญในปัจจัยน้ี 3 อันดับแรกคือ การส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงาน การตัดสินใจอย่างดีและ
ทันเวลาของผู้ควบคุมงาน การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน และ
กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานได้ให้ระดับความสําคัญในปัจจัยน้ี 3 อันดับแรกคือ การมีความรู้ความสามารถ
และเข้าใจในงานของผู้ควบคุมงาน การตัดสินใจอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน การสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงาน  
  ดังน้ันมุมมองในส่วนที่ผู้ควบคุมงานน้ันมองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานน้ันเห็น
ว่าเป็นสิ่งสําคัญของปัจจัยความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ควบคุมงาน คือ การท่ีผู้ควบคุมงานมีความรู้
ความสามารถและเข้าใจในงาน เมื่อผลการวิจัยออกมาในลักษณะน้ีการที่จะอบรมหรือคัดสรรผู้ที่จะ
ควบคุมงานจะต้องคํานึงถึงเร่ืองความรู้ความสามารถเป็นสําคัญ 

 5.2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถามในการให้
ความสําคัญของปัจจัยด้านการบริหาร 
  จากผลการวิเคราะห์ความถี่ความสําคัญในบทที่ 4 พบว่ากําลังพลทั้ง 2 กลุ่มได้ให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อยในด้านน้ีมีความแตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อย โดยกลุ่มของผู้ควบคุม
งานได้ให้ระดับความสําคัญในปัจจัยน้ี 3 อันดับแรกคือ การจัดงานที่เป็นระบบ ความชัดเจนในการ
วางแผนงาน ประสิทธิผลของการควบคุมงาน และกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานได้ให้ระดับความสําคัญใน
ปัจจัยน้ี 3 อันดับแรกคือ การจัดงานที่เป็นระบบ ประสิทธิผลของการควบคุมงาน ความชัดเจนในการ
วางแผนงาน 
  ปัจจัยในด้านการบริหารงานน้ัน ผู้ปฏิบัติงานกลับเห็นว่าประสิทธิผลของการ
ควบคุมงานน้ันมีความสําคัญมากกว่าความชัดเจนในการวางแผน โดยความสําคัญน้ันอยู่ที่การท่ีผู้
ควบคุมงานหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานเป็นประจําทุกวัน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าผู้
ควบคุมงานจะต้องหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดงานโดยตลอดและอย่าเข้าใจในมุมมองของตัว
ผู้ควบคุมงานเองว่าการวางแผนที่ชัดเจนและสมบูรณ์ไว้แล้วน้ันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน แต่จะต้องให้ความสําคัญของเรื่องการควบคุมเป็นสําคัญด้วย 
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 5.2.5 การให้ความถ่ีของความสําคัญกับปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานโดย
ภาพรวม 
  จากผลการวิจัยในบทที่ 4 ครั้งน้ีสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการ
ดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2555-2559 กําลังพลท้ัง 2 กลุ่มได้ให้ระดับความสําคัญโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
  1. การจัดงานที่เป็นระบบ 
  2. ประสิทธิผลของการควบคุมงาน 
  3. ความชัดเจนในการวางแผน 
  4. การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
  5. การตัดสินใจอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน 
  6. ความรู้ความสามารถและเข้าใจงานของผู้ควบคุมงาน 
  7. การมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 
  8. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  9. ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  10. การสร้างขวัญกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน 
  11. การได้ความยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงาน 
  12. ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
  13. ค่าตอบแทนที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน 
  จากความคิดเห็นของกําลังพลทั้ง 2 กลุ่ม ได้ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยย่อย
ทั้งหมดโดยภาพรวมจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา
ของผู้ควบคุมงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  จากการจัดอันดับข้างต้นพบว่าปัจจัยด้านการบริหารมีการให้ความสําคัญของปัจจัย
ย่อยดังกล่าวมากที่สุด เช่น การจัดงานที่เป็นระบบ ประสิทธิผลของการควบคุมงานและความชัดเจน
ในการวางแผน ลําดับต่อมาที่กําลังพลท้ัง 2 กลุ่มให้ความสําคัญในปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้
ควบคุมงานคือ การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงาน การตัดสินใจอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน 
ความรู้ความสามารถและเข้าใจงานของผู้ควบคุมงาน และลําดับต่อมาท่ีกําลังพลให้ความสําคัญคือ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานคือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  เหตุที่กําลังพลทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญในปัจจัยด้านการบริหาร เป็นเพราะกําลัง
พลเห็นว่า กระบวนการในการบริหารงานต้ังแต่เริ่มต้นคือ การวางแผนปฏิบัติงานและกําหนด
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ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การเตรียมทรัพยากรด้านกําลังพลและเครื่องมือช่างให้
เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ การกําหนด ตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกําลังพลตาม
ความสามารถ การวางการประสานติดต่อสื่อสารระหว่างชุดปฏิบัติงาน และในขณะปฏิบัติงานคือ การ
เตรียมวัสดุก่อสร้างให้เข้ามาทันต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงข้ันตอนในการควบคุมตรวจสอบของผู้
ควบคุมงานและการประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องเพ่ือ
ดําเนินการแก้ปัญหาต่อไป น้ันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด หากการ
บริหารได้กระทําไปด้วยความละเอียด รอบคอบแล้วความสําเร็จของงานก็จะเกิดขึ้นโดยง่าย 
  ส่วนในปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงาน สาเหตุที่กําลังพลเห็นว่า การ
สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน การตัดสินใจอย่างดีและทันเวลาของผู้ควบคุมงาน ความรู้
ความสามารถและเข้าใจงานของผู้ควบคุมงาน และการมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ
ของผู้ควบคุมงาน ทั้งหมดล้วนแต่เป็นลักษณะของผู้นําที่ดี เน่ืองลักษณะการปฏิบัติงานของทหารน้ัน 
ตัวผู้นํานั้นมีบทบาทและส่งผลเป็นอย่างมากต่อผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงาน เพราะฉะน้ันการที่ผู้ควบคุมงาน
มีประสิทธิผลของผู้นําย่อมทําให้ การสั่งการ การบังคับบัญชาต่อกําลังพลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตที่เกิดข้ึนอย่างดีจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในชุดเกิด
ความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตน้ันไปได้ ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 
  และในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จที่กําลังพลให้ระดับความสําคัญไว้สุดท้ายคือ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยย่อยคือ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นเพราะกําลังพลทั้ง 2 กลุ่ม นั้นคิดว่า
การปฏิบัติงานน้ันต้องอาศัยการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยจะต้องปฏิบัติงานโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงทําให้ชุดปฏิบัติงานเกิดความสามัคคีในชุดปฏิบัติงาน และจําเป็นที่จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความเข้าใจในมาตรฐานของวัสดุที่นํามาใช้ วิธีการก่อสร้าง
ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างที่ผิดมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน และผลงานก่อสร้างที่
ออกมาน้ันมีความแข็งแรงตามมาตรฐานกําหนด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 เน่ืองด้วยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยของโครงการท่ีมีสถานะเป็นช่ัวคราวคือ มีการจัดต้ัง
องค์กรขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา เมื่อภารกิจจบลงแล้ว สถานะ
หน่วยงานก็จะสิ้นสุดลง ดังน้ันจึงมีส่วนที่แตกต่างจากการบริหารงานโครงการก่อสร้างโดยทั่วไป
กล่าวคือ ภารกิจที่ต้องดําเนินงานของหน่วยงานนั้น บ่อยครั้งที่การปฏิบัติงานของกําลังพลใน 1 วัน 
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อาจต้องมีถึง 8-16 ชม. โดยแบ่งการทํางานออกเป็นผลัดๆ ละ 8 ชม. แต่ค่าตอบแทนในส่วนที่
ปฏิบัติงานล่วงเวลา 1700 ไปแล้วน้ัน กําลังพลได้รับเพียงแค่ 30 บาท ตามระเบียบปฏิบัติของการ
ออกปฏิบัติงานนอกท่ีต้ัง แต่ผู้ควบคุมงานน้ันก็จะต้องดําเนินการควบคุมให้ชุดปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงาน
เพ่ือจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือต้องปฏิบัติงานให้เสร็จภายในแผนงานที่หน่วยเหนือได้กําหนดไว้ 
ดังน้ันผู้บังคับหน่วยงานจึงไม่สามารถใช้หลักการบริหารงานโครงการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวได้ 
ความสําเร็จของโครงการน้ัน มาจากการใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์การสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ความมีประสิทธิผลผู้นําของผู้ควบคุมงานเป็นสําคัญ เพ่ือให้โครงการท่ีรับผิดชอบน้ันเกิด
ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง ดังน้ันข้อเสนอแนะที่ปรากฏจึงออกมา
ในแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติ
ตนของผู้ควบคุมงานให้มีประสิทธิผล แนวทางในการวางแผนด้านกําลังพล ยุทโธปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
และแผนการปฏิบัติงาน  

  5.3.1 ปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพงาน จากผลการวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้เรียงระดับ
ความสําคัญจากมากที่สุดของปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพงานไว้ 10 หัวข้อแรกได้ดังน้ี 
  การกําหนดตําแหน่งหน้าที่กําลังพลในหน่วยงานที่ ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความสามารถของกําลังพล 
  ผู้ควบคุมงานควรมีความรู้ความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง 
  ผู้ควบคุมงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามในการปฏิบัติ 
  ผู้ควบคุมงานมีการกําหนดเป้าหมายและช้ีแจงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงานให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ 
  ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานประจําวันและสม่ําเสมอ 
  การจัดประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือรายงานผลการดําเนินการก่อสร้างและรับทราบ
ปัญหาขัดข้องของแต่ละชุดปฏิบัติงาน 
  ผู้ควบคุมงานมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิธีการก่อสร้าง 
  ผู้ควบคุมงานมีการตัดสินใจอย่างดีและเลือกทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดในการทํางาน 
  การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างเพ่ือนําไปใช้ปฏิบัติงานโดยละเอียด 
  การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าจากงานท่ีปฏิบัติอยู่ 
  จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพน้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ควบคุม
งานและปัจจัยด้านบริหารงานดังน้ันหากต้องการความสําเร็จด้านคุณภาพ โครงการก่อสร้างต่างๆของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จะต้องให้ความสําคัญในเร่ืองการวางกําลังพลให้เหมาะสมตาม
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ความสามารถ และตัวผู้ควบคุมงานจะต้องมีประสิทธิผลในการควบคุมงานรวมถึงจํานวนผู้ควบคุมงาน
จะต้องมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 5.3.2 ปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลา จากผลการวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้เรียงระดับ
ความสําคัญจากมากที่สุดของปัจจัยความสําเร็จด้านคุณภาพงานไว้ 10 หัวข้อแรกได้ดังน้ี 
  ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในชุดงาน 
  การจัดเตรียมกําลังพลและเคร่ืองมือช่างให้เหมาะสมต่อแผนปฏิบัติงาน 
  การที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องร่วมกันทํางานแบบเป็นทีม 
  ผู้ควบคุมงานคอยช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  การวางแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ที่ชัดเจนและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ 
  การท่ีผู้ปฏิบัติงานยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
เอง 
  ผู้ควบคุมงานให้รางวัลเช่น สิทธิในการหยุดพักงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อชุดงาน
ปฏิบัติงานได้เร็วกว่าแผนงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานของวัสดุที่นํามาก่อสร้าง 
  ผู้ควบคุมงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทําให้ชุดงานมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 
  พบว่าปัจจัยความสําเร็จด้านระยะเวลาน้ัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน
น่ันคือ ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานและมีการทํางานเป็น
ทีม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน การท่ีผู้ควบคุมงานสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงานยอมรับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน Bottom-up และการ
วางแผนที่ละเอียดรอบคอบโดยคํานึงถึงปัจจัยภายนอกที่จะต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 5.4.1 จากแบบสอบถามเรื่องการศึกษาปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ปีงบประมาณ 
2555 – 2559 โดยปัจจัยได้ทั้งหมดถูกกําหนดขึ้นด้วยทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความสําเร็จอันมาจากกําลัง
พลที่มีส่วนในการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานก่อสร้าง และผลการวิจัยที่ผ่านมา โดยได้แบ่งกําลัง
พลออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ควบคุมงาน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือหามุมมองของปัจจัยความสําเร็จ
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ของการปฏิบัติงานและหน้าที่ของกําลังพลแต่ละกลุ่มรวมถึงระบบของการบริหาร ซึ่งปัจจัยที่กําหนด
ขึ้นมาน้ัน มีข้อจํากัดจากกําลังพลท่ีตอบแบบสอบถามและข้อจํากัดของจํานวนปัจจัย โดยหากกําหนด
มากเกินไปจะส่งผลถึงคําถามที่ซ้อนทับกันในแง่ของความหมายและจะไม่ครอบคลุมแก่กําลังพลท่ียัง
ขาดประสบการณ์ ในด้านความรู้ทางด้านมาตรฐานการก่อสร้าง ความสําคัญและข้อจํากัดของวัสดุที่
ต้องนํามาใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง ทําให้กําลังพลมองว่าปัจจัยทุก
ปัจจัยที่กําหนดขึ้นมานั้นมีความสําคัญอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด ดังน้ันแนวทางของการศึกษาต่อ
ของผลงานวิจัยน้ีจึงควรพิจารณาถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จํานวนของสถานะกําลังพลท่ีเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้มีการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยที่จะมีความแตกต่างกันออกไป ทําให้
งานวิจัยมีมิติที่กว้างขึ้น ในทางกลับกันก็อาจศึกษาทัศนคติในอีกแง่มุมหน่ึง ทางด้านความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของ
กรมการทหารช่าง  

 5.4.2 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นมาที่การปฏิบัติงานภายในกองทัพบก แต่กรมการ
ทหารช่างยังมีการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างและพัฒนาประเทศท่ีต้องปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนๆอีก อาทิ เช่น งานบริหารจัดการนํ้าในประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน ฯลฯ ปัจจัยความสําเร็จที่จะนํามาเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามจะต้องมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่
จะต้องนํามากําหนดเพ่ือหาปัจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการประสานงานกับส่วน
ราชการอ่ืนๆอีก 

 5.4.3 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นมาที่การปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างซึ่งนําปัจจัยด้าน
มาตรฐานและระยะเวลาเป็นปัจจัยของความสําเร็จ ไม่ได้นํางบประมาณมาเป็นตัวกําหนดเน่ืองจาก
เป็นข้อจํากัดอันย่ิงยวดของผู้ทําวิจัย หากแต่ภายภาคหน้ามีผู้ วิจัยที่สามารถนําข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณเป็นตัวกําหนดความสําเร็จในการดําเนินงานได้ จะต้องเพ่ิมปัจจัยในข้ันตอนเร่ิมต้นของ
การดําเนินการโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะมีขั้นตอนการสํารวจและจัดทําประมาณการและการควบคุม
งบประมาณเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
 



64 
 

 

รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนงัสือ 

ประชุม โพธิกุล. ภาวะผู้นํา : ศิลปแห่งการจูงใจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ วันทิพย์, 2537. 
ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จํากัด, 2547. 
วรนาถ แสงมณี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์/งานบุคคล. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดประสิทธิภัณฑ์

แอนด์ปร้ินต้ิง, 2547. 
วิสูตร จิระดําเกิง. การบริหารงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร: วรรณกวี, 2548. 
Atkinson, George. Construction Quality Standards. Cornwell: Y.J.Press, 1987 
Cleland, David L. Project mangement. New York: MvGraw - Hill, 1994. 
Herzberk, Frederick. The Motivation to Work. New York: John Wiley and Sons Inc, 

1959. 
Morris Peter W.G. The management of projects. London: Thomas Telford Services 

Ltd, 1994. 
 
บทความและวารสาร 

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ. “ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง.” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา 18-5421. 
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546. 

นพพร โทณะวณิก. “การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 2546. 

Stockdill, R.M. “Personal factors Associated with Leadership.”A survey of lierature.” 
Journal of Psychology 25, 1948: 35-71. 

 

วิทยานพินธ ์

ชาริณี จันทร์แสงศรี. ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540.



65 
 

 

ปรีดา จีรวิทวัส. ปัจจัยที่มผีลต่อความสําเร็จในสายงานอาชีพของนักบัญชีธุรกิจเอกชน. สารนิพนธ์ 
บธ.ม.(การจัดการ), กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 
2546. 

นาทพัชร เมธานิเวศน์. ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาระนิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, 
กรุงเทพฯ: คณะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 

ศรัณย์ อินทรพรหม. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารในช่วงการก่อสร้าง. วิทยานิพนธ์ บธ.
ม., กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, บทคัดย่อ. 

 
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

ศิลป์ชัย ถิรวัฒน. ขอบเขตและหน้าที่ฝ่ายต่างๆในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง. 17 มนีาคม 2558. 
http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/download/item/445-people-
management-the-key-element-of-the-administration-building (11 กมุภาพันธ์ 
2559 ที่เข้าถึง). 

 
 
 



66 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



67 
 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ 

 

คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับตัวท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างตามความเป็น
จริง 

 

1. สถานะในหน่วยงานก่อสร้างโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง พ.ศ.2559 

 (   ) 1. ผู้ควบคุมงาน 

 (   ) 2. ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานโครงการย้ายกองพันสรรพาวุธ
ซ่อมบํารุงเขตหลังของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษปีงบประมาณ 2555 - 2559 

 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาข้อคําถามต่อไปนี้แล้วทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นหรือ
ความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ช่อง 

  การแปลความหมาย 

  ระดับความคิดเห็น 

 ระดับความเห็น 5 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 ระดับความเห็น 4 เห็นด้วย 

 ระดับความเห็น 3 ไม่แน่ใจ 

 ระดับความเห็น 2 ไม่เห็นด้วย 

 ระดับความเห็น 1 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

 ความรู้ความเข้าใจในงาน 

 1 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจมาตรฐานของวัสดุ
ที่นํามาก่อสร้างส่งผลให้อาคารและถนนทีส่รา้งใน
โครงการฯ มีคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 2 การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐาน
วิธีการก่อสร้างมีผลให้อาคารและถนนทีส่ร้างใน
โครงการฯ มีคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 3 การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น มีผลให้งานก่อสร้างที่ทําน้ันเสร็จ
ได้เร็วกว่าแผนงานและถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 

การได้ความยอบรับนบัถือ 

 1 การที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ของกันและกัน มีผลทําให้งานของ
ชุดงาน ปฏิบัติได้ตามแผนงาน 

 2 การที่ผลงานของผู้ปฏิบัติงานได้รับคําชมเชยจากผู้
ควบคุมงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานครั้งต่อไปมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 การได้ความยอบรับนบัถือ      

3 การที่ผู้ควบคุมงานเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
อย่างอิสระ ส่งผลใหผู้้ปฏิบัติงานต้ังใจ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 

     

 ความก้าวหนา้ในการทํางาน      

1 การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าได้จากงานที่ปฏิบัติอยู่ ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานน้ันต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบและสําเรจ็ตามแผนงาน 

     

2 การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาความ
ดีความชอบโดยมาจากความรู้
ความสามารถ มีผลให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่น
ต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบและสําเร็จตาม
แผนงาน 

     

3 ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้
สําเร็จ เพราะขาดโอกาสก้าวหน้าใน
หน่วยงานฯ 

     

 ความสัมพันธกั์บผู้ร่วมงาน      

1 การที่งานก่อสร้างในโครงการฯจะสําเร็จ
ได้น้ัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องร่วมทํางานกัน
เป็นทีม 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 ความสัมพันธกั์บผู้ร่วมงาน      

2 การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในชุดงาน มีผลทาํให้งานที่รับ
มอบของชุดงานน้ันสําเร็จได้ตามแผนงาน 

     

3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน จะส่งผลให้งานที่ได้รับมอบในชุด
งานเกิดความล้มเหลวหรือไม่เสร็จตาม
กําหนดแผนงาน 

     

 ค่าตอบแทนท่ีได้รับ      

1 การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเบ้ียเลี้ยงจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง มีผลทําให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิด
ความสําเร็จตามแผนงาน 

     

2 เบ้ียเลี้ยงปฏิบัติงานที่ท่านได้รับมีความ
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการออก
ปฏิบัติงานนอกที่ต้ัง 

     

3 หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับเบ้ียเลี้ยงตาม
กําหนดเวลา (ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของเดือน) จะส่งผลให้งานทีผู่้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบอยู่เสร็จไม่ทันตามกําหนด
แผนงาน 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา 

ของผู้ควบคุมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 มีความรู้ความสามารถและเขา้ใจงาน      

1 ความรู้ความสามารถในการอ่านแบบ
ก่อสร้างของผู้ควบคุมงานน้ัน มีผลให้งาน
ก่อสร้างน้ันเป็นไปตามแบบก่อสร้างและมี
คุณภาพ 

     

2 การวางแผนงานและลําดับกิจกรรมที่ทํา
ก่อน-หลังอย่างถูกต้องของผู้ควบคุมงาน
น้ัน ส่งผลให้ชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามแผนกําหนดงาน 

     

3 การจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เร่ืองมาตรฐาน
การก่อสร้างให้แก่ผู้ควบคุมงาน ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการฯ 

     

 การมีความรบัผิดชอบและแสวงหาความ
รับผิดชอบ 

     

1 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุม
งาน ส่งผลให้กาํลังพลในชุดงานมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทําให้งาน
ก่อสร้างสําเร็จตามแผนงาน 

     

2 การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้านการ
ก่อสร้างของผู้ควบคุมงานเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานก่อสร้าง มี
ผลทําให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา 

ของผู้ควบคุมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 การมีความรบัผิดชอบและแสวงหาความ
รับผิดชอบ 

     

3 ผู้ควบคุมงานรู้จักยอมรับข้อผดิพลาดใน
การสั่งการและนําข้อผิดพลาดไปปรับปรุง
แก้ไข ส่งผลใหก้ารดําเนินของโครงการ
ประสบความสําเร็จ 

     

 มีการตัดสินใจอย่างดีและทันต่อเวลา      

1 การตัดสินใจอย่างดีและเลือกทาง
แก้ปัญหาที่ถกูต้องของผู้ควบคุมงาน เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

2 การที่ผู้ควบคุมงานมุ่งแก้ไขปัญหาให้
ทันเวลา โดยไม่เสียเวลาหาผูก้ระทําผิด 
ส่งผลให ้ชุดปฏิบัติงานมีความต้ังใจที่จะ
แก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้องและสําเร็จ
ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 

3 การที่ผู้ควบคุมงานตัดสินใจในการปรับ
แผนงานให้เหมาะสมกับเหตุชํารุดของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของงานทั้งด้านคุณภาพ และระยะเวลา
ตามแผนงาน 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา 

ของผู้ควบคุมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 การสื่อสารใหผู้้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน      

1 ผู้ควบคุมงานช้ีแจงหน้าที่การปฏิบัติงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดเวลา 
ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา 

     

2 ผู้ควบคุมงานมีการกําหนดเป้าหมายและ
ช้ีแจงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ ส่งผลใหเ้กิด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานท้ังด้าน
คุณภาพและระยะเวลาตามแผนงาน 

     

3 การที่ผู้ควบคุมงานเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามการปฏิบัติ ส่งผล
การปฏิบัติงานน้ันลดความผิดพลาดและ
สําเร็จตามเป้าหมาย 

 การสรา้งขวัญและกําลงัใจผูป้ฏิบัติงาน      

1 ผู้ควบคุมงานคอยช่วยเหลือและให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลผู้นํา 

ของผู้ควบคุมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 การสรา้งขวัญและกําลงัใจผูป้ฏิบัติงาน      

3 ผู้ควบคุมงานที่จ้องจับผิดและคอยตําหนิ
ชุดปฏิบัติงานตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหา
หรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานน้ัน มี
ผลทําให้เกิดความล้มเหลวในการ
ปฏิบัติงานตามแผนได้ 

ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านการบริหาร      

ความชัดเจนในการวางแผน 

1 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ที่
ชัดเจน และกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยคํานึงสภาพ
พ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของโครงการฯ 

2 การจัดเตรียมทรัพยากรกําลังพล และ
เคร่ืองช่างให้เหมาะสมต่อแผนปฏิบัติงาน
ในโครงการฯ ที่ได้กําหนดไว้ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการฯ 

3 นโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง กฎ ข้อห้าม
ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติประจําวัน สิทธิ
ในการลา ฯลฯ เป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการฯ 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านการบริหาร ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การจัดงานท่ีเป็นระบบ 

1 การกําหนด ตําแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานฯ 
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถ
ของกําลังพล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการ 

2 การวางการประสานติดต่อสื่อสาร การ
ปฏิบัติเมื่อมีการขอรับการสนับสนุน
ระหว่างชุดปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโครงการฯ 

3 การเตรียมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่าง
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
น้ัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
โครงการฯ 

ประสิทธผิลของการควบคุมงาน 

1 การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง เพ่ือ
นําไปใช้ปฏิบัติงานโดยละเอียดและเป็น
ประจําทุกวัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการฯ 

2 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติงานประจําวันและสม่ําเสมอ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
โครงการฯ 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยด้านการบริหาร ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ประสิทธผิลของการควบคุมงาน 

3 การจัดประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือรายงาน
ผลดําเนินการก่อสร้าง ปัญหาข้อขัดข้อง
ของแต่ละชุดปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของโครงการฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

            

2. ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน 

            

3. ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ 

            

4. การสร้างขวัญกําลังใจให้ผูป้ฏิบัติงาน 

            

5. การจัดงานที่เป็นระบบ 

            

6. อ่ืนๆ 
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