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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการบริหาร
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ โดยการยึด
ทฤษฎีการบริหารองค์การ “POSDCORB” ที่น าเสนอโดย ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) มาเป็น
กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัย และเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างที่กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษรับผิดชอบ อันจะเพ่ิมศักยภาพด้านโอกาสแห่งความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ผลการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เชิงนโยบายด้วยการจัดท าเป็นแผนบทเรียน หรือเป็นต าราทางด้านบริหาร
โครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เพื่อให้ก าลังพลทุกระดับชั้นได้ศึกษา และน าไป
เป็นแนวทางในการท างานด้านก่อสร้างเชิงบริหารต่อไป 

ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ที่มีทั้งวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัย และวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ที่ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรแต่ละระดับชั้นในสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานก่อสร้างมีความเห็นทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันในบางขั้นตอนของการ
บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ยึดหลักกระบวนการบริหาร 
POSDCORB เป็นกรอบแนวคิด กล่าวคือ บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้างทุก ๆ กลุ่ม (กลุ่มนายทหารสัญญาบัตร , กลุ่มนายทหารประทวน , และกลุ่มทหารกอง
ประจ าการ) มีความเห็นโดยเฉลี่ยว่าขั้นตอนการวางแผน (Planning) , ขั้นตอนการจัดองค์การ 
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(Organizing), ขั้นตอนการจัดบุคลากร (Staffing), และขั้นตอนการอ านวยการ (Directing) 
มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษเหมือน ๆ กัน แต่ใน 
ขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating), ขั้นตอนการรายงาน (Reporting), และขั้นตอนด้าน
งบประมาณ (Budgeting) แต่ละกลุ่มชั้นยศกลับมีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงระดับความส าคัญต่อการ
บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษอย่างแตกต่างออกไป กล่าวคือกลุ่ม
นายทหารสัญญาบัตรมีความเห็นโดยเฉลี่ยว่าขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) มีความส าคัญ
ที่สุด , กลุ่มนายทหารประทวนมีความเห็นโดยเฉลี่ยว่าขั้นตอนการประสานงาน (Coordination) 
มีความส าคัญที่สุด , และกลุ่มทหารกองประจ าการมีความเห็นโดยเฉลี่ยว่าขั้นตอนการรายงาน 
(Reporting) มีความส าคัญท่ีสุด อนึ่ง แนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างที่กอง
พันทหารช่างเครื่องมือพิเศษรับผิดชอบนั้นสามารถท าได้จากการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในเชิงบริหารด้วยการใช้วิธีการศึกษาทางวิชาการเพ่ิมเติม การฝึกอบรม การทดลอง
งาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมเป็นหัวใจส าคัญ 

ทั้งนี้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ยังมีข้อจ ากัดบางประการด้านประชากร กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิมีจ านวนไม่เท่ากันอันส่งผลถึงอัตราความแตกต่างและอัตราการกระจายตัวของ
ข้อมูลที่ไม่สม่ าเสมอ รวมถึงจ านวนบุคลากรในกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษระดับบริหารงาน
มีน้อย ส่งผลให้ได้ข้อมูลเชิงพัฒนาอย่างจ ากัด 

 
ค าส าคัญ: POSDCORB, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ทหารกองประจ าการ , กรมการ

ทหารช่าง , ยุทโธปกรณ์ 
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ABSTRACT 

 
This independent study examined significances of management processes 

of Special Equipment Engineer Battalion (SEEB) that affected the success of the 
construction work. The research utilized Luther Gulick’s POSDCORB theory of 
management. The result of this independent study could be used as a lesson plan 
or a guideline for managing construction projects of SEEB.  The methodology of this 
research used the mixed methodology between interview (Qualitative Methods) and 
analysis of descriptive statistics (Quantitative Methods).    

The study found that the personnel in different ranks working in the 
same construction sites prioritized the significances of POSDCORB processes 
differently. In this study, the research grouped workers into three groups that were 
commissioned officers, non-commissioned officers, and privates. The groups all 
agreed in major significances that were planning, organizing, staffing, and directing. 
However, these three groups prioritized processes of coordinating, reporting, and 
budgeting differently. While the commissioned officers identified budgeting as the 
most important significance, non-commissioned officers chose coordinating instead. 
The privates, in fact, defined reporting as the most important significance. Historically, 
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the SEEB developed workers by many means such as self-studying, training and 
development, learning by doing, and learning through experiences. 

Nevertheless, this study has some limitations; that is, the sample groups 
identified were different in numbers. Also, the research pool was relatively small 
especially in the commissioned officers group.  

 
Keywords: POSDCORB, Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers, Privates, 
Engineer Department 
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บ่อยครั้ง จนกระทั่งการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
กองทัพบก และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้เข้ารับการศึกษาใน
โครงการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะส าหรับนักบริหารมืออาชีพจากสถานศึกษาแห่งนี้ 
รวมถึงขอขอบคุณ นายกฤตภาส น้อยวงศ์ และ ร้อยเอก อะโนทัย สุขประสงค์ ที่คอยให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ ต่อการค้นคว้าอิสระ ขอขอบคุณกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษที่ให้โอกาสผู้วิจัยในการท างานก่อสร้างอย่างมากมายจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะท าการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในเรื่องนี้ ขอบคุณผู้บังคับบัญชา และก าลังพลสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่
ช่วยตอบแบบสอบถาม และให้ค าสัมภาษณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระ และขอขอบคุณ
ครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยเป็นก าลังใจ จนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนท าให้การ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็น
บทเรียนทางด้านการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ รวมถึงหน่วยทหารช่างอ่ืน ๆ ให้
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานก่อสร้าง อันจะส่งผลให้เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด ารงไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม งานส าเร็จตามกรอบเวลา และใช้
งบประมาณของกองทัพและประเทศชาติอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขออภัย
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ทหารช่างเป็นทหารหน่วยหนึ่งของกองทัพบกที่ถูกสร้างและจัดไว้เพ่ือสนองภารกิจใน
กลุ่มงานด้านการช่วยรบของหน่วยก าลังรบหลัก ซึ่งกลุ่มงานด้านการช่วยรบนั้นประกอบด้วยกิจกรรม
การด าเนินงานหลาย ๆ ด้าน เช่น งานส่งก าลังให้กับหน่วยก าลังรบ งานซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ รวมถึง
งานด้านการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มงานด้านการช่วยรบที่
บรรดาเหล่าทหารช่างต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ า 

ส าหรับความรับผิดชอบด้านงานก่อสร้างของทหารช่าง กองทัพบกแบ่งหน่วยทหารช่าง
ในเชิงพ้ืนที่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. กรมยุทธโยธาทหารบก รับผิดชอบงานก่อสร้างในสภาวะปกติ หรือสภาวะที่ไม่มี
สงคราม ดังนั้นตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน กรมยุทธโยธาทหารบกจึงเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการ
ก่อสร้าง งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และงานบริการสาธารณะในกองทัพบกมาอย่างช้านาน โดย
กรมยุทธโยธาทหารบกด าเนินกิจกรรมด้านงานก่อสร้างด้วยการด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุปี พ.ศ.2535 เหมือนส่วนราชการอ่ืนทั่วไป ดังนั้น กรมยุทธโยธาทหารบกจึงไม่ได้รับการ
บรรจุก าลังพล และยุทโธปกรณ์เพ่ือปฏิบัติงานช่างเอง แต่จะเป็นองค์การที่บรรจุก าลังพลเพียงเพ่ือ
เพียงพอต่อการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบดังกล่าวเพียง
เท่านั้น 

2. ทหารช่างหน่วยก าลังที่เป็นหน่วยทางยุทธวิธีกองทัพบก ซึ่ งมีหลายระดับ อาทิ 
กรมการทหารช่าง กองพลทหารช่าง กรมทหารช่าง กองพันทหารช่าง และกองร้อยทหารช่าง บรรดา
หน่วยเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือภารกิจด้านการปฏิบัติงานช่างสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในสภาวะ
สงครามเป็นหลัก โดยพันธกิจของทหารช่างกลุ่มนี้ จะประกอบด้วย 5 ด้านที่ส าคัญ คือ การอ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนที่ของก าลังรบฝ่ายเรา (Mobility) , ต่อต้านการเคลื่อนที่ของก าลังรบฝ่าย
ข้าศึก (Counter Mobility) , การช่วยให้ก าลังรบฝ่ายเราอยู่รอดในสนามรบด้วยประการทั้งปวง 
(Survivability) , การปฏิบัติงานช่างทั่วไปทั้งมวล (General Engineering) , และงานแผนที่สนาม 
(Topography) ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยทหารช่างเหล่านี้จึงถูกบรรจุก าลังพล และยุทโธปกรณ์
อย่างเต็มที่เพ่ือสนองตอบภารกิจด้านการช่างต่าง ๆ ในยามสงครามที่จ าเป็นด้วยกองก าลังของตัวเอง
หากได้รับมอบหมาย การด าเนินกิจกรรมด้านงานช่างจะด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ปี พ.ศ.2535 เพียงบางส่วนเท่านั้น  
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สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถานการณ์การรบในภาพใหญ่ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งของกองทัพบกให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งภายในกองทัพบกเอง รวมถึงให้
การสนับสนุนต่อหน่วยงานราชการภายนอกที่มีอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการก่อสร้าง ท าให้งาน
ก่อสร้างเกิดขึ้นมามากมาย อาทิ งานก่อสร้างที่พักอาศัยของก าลังพล งานก่อสร้างอาคารส านักงาน 
งานก่อสร้างถนน สนามบิน ฯลฯ ส่งผลให้กรมยุทธโยธาทหารบกงานล้นมือจนบางครั้งสุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาที่ผูกพันกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ กองทัพบกจึงแก้ปัญหาด้วยการให้หน่วยทหารช่าง
ทางยุทธวิธี (ทหารช่างประเภทที่ 2) มาช่วยด าเนินการในงานก่อสร้างที่ล้นมือของกรมยุทธโยธา
ทหารบกดังกล่าวด้วยฐานคิดของการที่ไม่มีสภาวะสงคราม การใช้หน่วยทหารช่างเหล่านี้มาท างานใน
รูปแบบของการพัฒนาจะเป็นการฝึกฝน (Training) พัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญ (Skill) ด้านงาน
ก่อสร้างและงานช่างโดยรวม ทั้งนี้เพ่ือให้ก าลังพลเหล่าทหารช่างมีความพร้อมในวิชาชีพของตัวเองอยู่
เสมอ 

ด้วยการที่หน่วยทหารช่างทางยุทธวิธีมีทรัพยากรบุคคล (Man) และเครื่องมือ
เครื่องจักร (Machine) บรรจุไว้ในอัตรา การด าเนินกิจกรรมด้านงานก่อสร้างจึงมีต้นทุนที่ต่ าลง และ
ต้นทุนที่ต่ าลงนี้สามารถชดเชยความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่กระทบต่องานหรือโครงการก่อสร้าง
ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับบุคลากร (ก าลังพล) เป็นข้าราชการทหารที่มีวินัยต่อแบบธรรมเนียมของ
ทหาร โดยแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในเรื่องของการให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชาด้วยการเคารพ 
เชื่อมั่น และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และตัวผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องมีวินัยต่อ
แบบธรรมเนียมของทหารในแง่มุมของการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ดีมีสุข ดังนั้นสรุปได้ว่าแบบธรรม
เนียมของทหารเป็นตัวควบคุมและก ากับพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับชั้นได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้
ระบบงานด้านการก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ผลการท างานประสบความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพได้ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน ท างานได้ตามกรอบเวลา และมีการใช้งบประมาณอัน
มาจากภาษีของประชาชนได้อย่างคุ้มค่า 

ผลงานด้านการก่อสร้างที่ดี ส่งผลให้หน่วยทหารช่างทางยุทธวิธีเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงกอง
พันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยเหนือจนส่งผลให้ปัจจุบันมีงานก่อสร้าง
มากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งในด้านจ านวนงาน และกรอบงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างที่
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษได้รับมองหมายนั้น สามารถแสดงเป็นสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ได้ตาม
ตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 แสดงสถิติงานก่อสร้างที่กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษรับผิดชอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปีพุทธศักราช จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณโดยรวม (บาท) 
2552 8 81,505,479 
2553 11 73,996,440 
2554 20 51,323,230 
2555 37 294,914,173 
2556 20 234,945,682 
2557 18 345,311,462 
2558 33 251,303,200 
2559 18 229,245,350 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ, รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2559 ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ (ราชบุรี: กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ, 2559). 
 

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปริมาณงานก่อสร้างที่กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษได้รับมอบหมายนั้นมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในมิติของจ านวนโครงการ และมิติของ
กรอบงบประมาณ แต่ในขณะเดียวกันปริมาณทรัพยากรทางด้านบุคลากร (Man) และยุทโธปกรณ์ 
(Machine) ไม่ได้เพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ ด้วยความ
เป็นหน่วยงานราชการเต็มรูปแบบ ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างในยุคปฏิรูประบบราชการไทยล่าสุด     
(ปีพุทธศักราช 2540) รวมถึงไม่ได้ด าเนินโครงการก่อสร้างเพ่ือแสวงหาผลก าไรเหมือนภาคธุรกิจ
เอกชนทั่วไป จ านวนก าลังพล และจ านวนยุทโธปกรณ์ ยังคงยอดบรรจุไว้ที่อัตราบรรจุอยู่เท่าเดิม 
(444นาย) โดยแสดงรายละเอียดโดยเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามต าแหน่งหน้าที่ได้
ดังตารางที่ 1.2 และแผนภูมิในภาพรวมของกองพันได้ ดังแผนภูมิที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.2 แสดงอัตราบรรจุก าลังพล และเชื่อมโยงถึงความเก่ียวข้องในงานด้านก่อสร้าง 

รายการ ในเชิงความเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 

ยอดตามอัตราบรรจุ ยอดตามบรรจุจริง 

เก่ียวข้อง ไม่เก่ียวข้อง รวม เก่ียวข้อง ไม่เก่ียวข้อง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1. กองร้อยบังคับการ             
- นายทหารสัญญาบัตร 1 5.56 14 22.22 15 100.00 1 5.56 9 16.36 10 100.00 
- นายทหารประทวน 15 83.33 26 41.27 41 100.00 15 83.33 23 41.82 38 100.00 
- พลทหาร 2 11.11 23 36.51 25 100.00 2 100.00 23 41.82 25 100.00 

รวม 18 22.22 63 77.78 81 100.00 18 24.66 55 75.34 73 100.00 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองทัพบก, อัตราการจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2552), 5- 135. 
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ตารางที่ 1.2 แสดงอัตราบรรจุก าลังพล และเชื่อมโยงถึงความเก่ียวข้องในงานด้านก่อสร้าง (ต่อ) 
รายการ ยอดตามอัตราบรรจุ ยอดตามบรรจุจริง 

ในเชิงความเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 

เก่ียวข้อง ไม่เก่ียวข้อง รวม เก่ียวข้อง ไม่เก่ียวข้อง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษที่ 1 

            

- นายทหารสัญญาบัตร 4 2.99 1 3.85 5 100.00 2 2.06 1 4.76 3 100.00 
- นายทหารประทวน 95 70.90 15 57.69 110 100.00 61 62.89 10 47.62 71 100.00 
- พลทหาร 35 26.12 10 38.46 45 100.00 34 35.05 10 74.62 44 100.00 

รวม 134 83.75 26 16.25 160 100.00 97 82.20 21 17.80 118 100.00 

3. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษที่ 2 

            

- นายทหารสัญญาบัตร 4 2.99 1 3.85 5 100.00 3 2.80 1 47.62 4 100.00 
- นายทหารประทวน 95 70.90 15 57.69 110 100.00 70 65.42 10 47.62 80 100.00 
- พลทหาร 35 26.12 10 38.46 45 100.00 34 31.75 10 47.62 44 100.00 

รวม 134 23.75 26 16.25 160 100.00 107 83.59 21 16.41 128 100.00 

4. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
และซ่อมบ ารุง 

            

- นายทหารสัญญาบัตร 4 4.35 4 7.84 8 100.00 2 2.56 4 8.51 6 100.00 
- นายทหารประทวน 80 86.96 27 52.94 107 100.00 68 87.18 23 48.94 91 100.00 
- พลทหาร 8 8.70 20 39.22 28 100.00 8 10.26 20 42.55 28 100.00 

รวม 92 64.34 51 35.66 143 100.00 78 62.40 47 37.60 125 100.00 

5. รวมยอดในภาพรวมของ
กองพัน(4กองร้อย) 

            

- นายทหารสัญญาบัตร 13 3.44 20 12.05 33 100.00 8 2.67 15 10.42 23 100.00 
- นายทหารประทวน 285 75.40 83 50.00 368 100.00 214 71.33 66 45.83 280 100.00 
- พลทหาร 80 21.16 63 37.95 143 100.00 78 26.00 63 43.75 141 100.00 

รวม 378 69.49 166 30.51 544 100.00 300 67.57 144 32.43 444 100.00 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองทัพบก, อัตราการจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2552), 5- 135. 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของก าลังพลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง, กองทัพบก, อัตราการจัดก าลังพล
และยุทโธปกรณ์ (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2552), 5- 135. 
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ด้วยปริมาณงานที่มากขึ้น แต่จ านวนทรัพยากรบุคคลยังคงอยู่เท่าเดิม ประกอบกับการ
ออกปฏิบัติงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ นั้นจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล 30 – 50 คนใน
การปฏิบัติภารกิจ และโดยปกติแล้วจะมีโครงการก่อสร้างที่ต้องท าพร้อม ๆ กันประมาณ 5 โครงการ 
ดังนั้น จ าเป็นต้องให้ก าลังพลออกท างานก่อสร้างในช่วงเวลาเดี่ยวกันถึง 150  – 250 คน ส่งผลให้
ก าลังพลที่เหลือประจ าหน่วยเพ่ือท างานตามวงรอบ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม รวมถึงเตรียมพร้อมส าหรับ
ภารกิจส าคัญอ่ืน ๆ อาทิ งานฝึก งานบรรเทาสาธารณภัย เหลือค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจใน
พ้ืนที่ตั้งปกติ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจ าเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นในการหา
ปัจจัยด้านทรัพยากรเข้ามาในระบบงานด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการปฏิบัติเองทั้งหมดในทุก
ขั้นตอน เป็นการน าเอาผู้รับเหมาช่วงเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในลักษณะของการจ้างแรงงาน การจ้าง
เหมาแรงงาน รวมถึงการเช่าเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น เพ่ือรักษาและเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ
ของงานก่อสร้างให้ส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาศัยแนวความคิดด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management) มาช่วยเพ่ิมทรัพยากรเพ่ือให้การด าเนินโครงการก่อสร้างบรรลุผล
ส าเร็จ การเพ่ิมทรัพยากรดังกล่าวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้โครงการก่อสร้าง
บรรลุผลส าเร็จ แต่การได้มาซึ่งทรัพยากรจากภายนอกกรม กอง นั้น มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจัยจึงมองหาหนทางที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด (One Best Way) ในการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านงานก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษประสบความส าเร็จโดยรวม จึงเพ่งเล็งที่
กระบวนการบริหาร หรือหลักบริหาร หรือหน้าที่ของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ว่าเรื่องใดที่ล่อแหลม
อันจะสามารถเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารโครงการก่อสร้างได้ และจะส่งเสริมศักยภาพ
ในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างไร เพ่ือที่จะเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จนั้นให้สูงขึ้นแบบยั่งยืนต่อไป 

 อนึ่ง ภารกิจด้านงานช่าง (งานก่อสร้าง) ที่กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
รับผิดชอบนั้นมีหลากหลายมิติ เช่น งานทางดิ่ง (อาคาร ตึกสูงต่าง ๆ) งานทางระดับ (ทางและ
สนามบิน) และงานที่มีลักษณะพิเศษ (ท่าเรือน้ าลึก อุโมงค์ ฯลฯ) และในทุกมิติจะถูกก ากับดูแล
ในภาพรวมด้วยระบบเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาถึงการพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งในระดับ
ผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับกองพัน / ผู้บังคับกองร้อย) ที่เกี่ยวข้องในเชิงการบริหารองค์การ และผู้ปฏิบัติ 
(นายทหารสัญญาบัตรทั่วไป นายทหารชั้นประทวน และพลทหารกองประจ าการ) ได้ทราบและน าไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงบริหารอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จด้านงาน
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการรักษามาตรฐาน ด ารงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพการท างาน และประสิทธิผลของผลงานต่อไป 
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สิ่งส าคัญประการหนึ่งของภาคนิพนธ์นี้ คือการศึกษาถึงการพัฒนาการบริหารในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ตามเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว
ข้างต้น สามารถน าผลการวิจัยมาจัดท าเป็นแผนบทเรียนทางด้านงานก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายของกองทัพที่มีเจตนารมณ์เชิงนวัตกรรมที่
พยายามพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) ควบคู่ไปกับการ
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้องค์ความรู้นั้นเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และพัฒนาต่อ
ยอดได้ต่อไปอย่างยั่งยืน แผนบทเรียนที่จะเกิดขึ้นนี้สามารถใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในเชิงบริหาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างทุกระดับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ทราบและน าไปเป็น
แนวทางในการเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จได้อย่างเหมาะสม อนึ่ง เนื่องด้วยกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษนั้นก็เป็นส่วนราชการหนึ่งของระบบราชการของประเทศ มีการหมุนเวียนก าลังพลเข้า
รับการบรรจุในต าแหน่งตามอัตราเช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืน ๆ  การหมุนเวียนต าแหน่งของผู้ที่ต้อง
ด ารงต าแหน่งส าคัญเก่ียวกับโครงการก่อสร้าง ซึ่งมักเป็นนายทหารประเภท 1 (นายทหารสัญญาบัตร
ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , นายทหารประทวนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายสอบทหารบก) ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษามาไม่นาน ไม่มีประสบการณ์ในการ
บริหารงาน สามารถใช้ผลงานวิจัยในภาคนิพนธ์นี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วง คงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิศวกรรม และการใช้
งบประมาณของกองทัพและประเทศชาติอย่างคุ้มค่า 

 
1.2 ปัญหาวิจัย 

 

1. บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมีความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนที่ส าคัญ
ในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB 
แตกต่างกันหรือไม่ และขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร POSDCORB มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากท่ีสุด 

2. กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษควรมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
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1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เ พ่ือจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการบริหาร POSDCORB ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างที่กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษรับผิดชอบ 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ด้านประชากร 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา ได้แก่ ก าลังพลสังกัดกองพันทหารช่าง

เครื่องมือพิเศษ 
ด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเฉพาะช่วงที่ 3 ของวงจรชีวิตโครงการก่อสร้าง ซึ่งเรียกว่า  

ช่วงปฏิบัติการ หรือ ขั้นปฏิบัติการ (Implementing) เนื่องจากเป็นขั้นที่หน่วยทหารช่างระดับกองพัน
ทหารช่างด าเนินกิจกรรมด้านงานก่อสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มรูปแบบ 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. การที่สามารถล าดับของความส าคัญในกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษได้ จะท าให้ผู้บังคับหน่วยที่
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างเมื่อมีภารกิจเข้ามานั้นได้ทราบถึงขั้นตอนที่ส าคัญของ
กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง และสามารถหาวิธีพัฒนาขั้นตอนนั้นให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะ
เสริมสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จในโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษให้มากขึ้น
และยั่งยืน 

2. เพ่ือผลิตและพัฒนาแผนบทเรียนทางด้านการก่อสร้างของหน่วยให้สามารถน ามาใช้
เป็นกรอบการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างทุกระดับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชั้น
ได้ทราบและน าไปเป็นแนวทางในการเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงไว้ซึ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม งานส าเร็จตามกรอบเวลา และใช้งบประมาณของกองทัพและ
ประเทศชาติอย่างคุ้มค่า 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ

ต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างต่างๆของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานคิดในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเกิดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยต่อไป โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

1. พัฒนาการของการบริหารรัฐกิจ 
2. หลักการบริหารงานภาครัฐ 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการและโครงการก่อสร้าง 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าทหารช่างและกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
2.1 พัฒนาการของการบริหารรัฐกิจ1 
 

การบริหารกิจการบ้านเมืองนั้นเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และมีพัฒนาการควบคู่กันมากับความ
เป็นรัฐอย่างยาวนาน ทั้งนี้แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยต่างก็ไม่มีรูปแบบ หรือแบบแผนที่ตายตัว ซึ่งใน
อดีตนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน การศึกษาค้นหาหลักการบริหารที่มีหลักอย่างชัดเจน เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองอย่างเป็นระบบ และ มีแบบแผน เพ่ิงเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดย วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ได้เสนอบทความที่ชื่อว่า “The Study of 
Administration” ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารวิชาการทางด้านการบริหารรัฐกิจชิ้นแรก ส่งผลให้ วิลสัน 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการบริหารรัฐกิจในมุมมองของนักวิชาการในอเมริกาถึงแม้ว่ า
ในภาคพ้ืนยุโรปจะยกย่อง แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่เป็นเจ้าของทฤษฎี “ระบบราชการ 
(Bureaucracy)” เป็นบิดาของการบริหารรัฐกิจก็ตาม 

อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านการบริหารรัฐกิจมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าตลอด
ระยะเวลาของการพัฒนาการที่ผ่านมา นักวิชาการในแต่ละช่วงสมัยจะมีกรอบแนวคิด มุมมอง และ

                                           
1 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (เชียงใหม่: 

ธนุชปริ้นติ้ง, 2551), 30-34. 
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แบบแผน ที่ใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดการสร้างแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เทคนิค 
ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นองค์ความรู้ของการบริหารรัฐกิจปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้ง
ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนกันและกัน และที่มีความขัดแข้งกันเอง ทั้งนี้เพราะการศึกษาด้านการบริหารรัฐ
กิจนั้นเกี่ยวพันกับการเกิดขึ้น และด ารงอยู่ของสังคมที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง รวมถึงรูปแบบของแต่ละ
สังคมนั้นมีความหลากหลาย ท าให้นักวิชาการอาจมีกรอบการมอง ข้อสมมุติฐาน จุดสนใจที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การจัดแบ่งช่วงระยะของการพัฒนาการของการบริหารรัฐกิจของนักวิชาการแต่ละท่านจึง
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ก าหนด 

การจัดช่วงสมัยของการพัฒนาการศึกษาวิชาบริหารรัฐกิจแบ่งออกเป็น 4 ช่วงสมัย ดังนี้ 
1. ช่วงสมัยดั้งเดิม หรือ ยุคคลาสสิค คือ ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1887 – ค.ศ. 1944 
2. ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง คือ ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1945 – ค.ศ. 1959 
3. ช่วงสมัยก าเนินการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในแนวใหม่ คือ ช่วง ค.ศ. 1690 – ค.ศ. 1970 
4. ช่วงสมัยตั้งแต่ทศวรรษ 1970s 
ช่วงสมัยดั้งเดิม หรือ ยุคคลาสสิก (ยุคที่เก่ียวข้องหลัก ๆ ในงานวิจัย) เป็นช่วงระยะเวลา

ที่เริ่มมีการศึกษาการบริหารรัฐกิจ ในช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาแห่งการวางวางรากฐานของการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ โดยมองว่าในอดีตที่ผ่านมา (ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2) การศึกษาด้าน
บริหารรัฐกิจไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพราะการบริหารงานในอดีตใช้จารีต, ประเพณี, และการ
บริหารที่สืบทอดกับมาจากบรรพบุรุษเป็นหลัก ท าให้เกิดปัญหาอย่างมากเมื่อสภาพแวดล้อมซับซ้อน
ขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงมีความพยายามจากนักบริหารและนักวิชาการที่จะสร้าง
หลักการบริหารที่ดีขึ้นมาใช้แทนวิธีการบริหารแบบดั้ งเดิม ด้วยการมุ่งที่จะศึกษา ค้นคว้า  
หาหลักเกณฑ์การบริหารที่มีหลักการที่แน่นอนชัดเจนขึ้นมาใช้เพื่อให้การบริหารงานของรัฐ
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 เริ่มจากในปี ค.ศ. 1887 วูดโรว์ วิลสัน ได้เสนอและเผยแพร่ผลงานทางด้านบริหาร
รัฐกิจที่ชื่อว่า “The Study of Administration” 2 โดยมีเนื้อหาที่พยายามแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารงานของรัฐนั้นเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเรียนรู้ได้และมีคุณค่าต่อการศึกษา และแยกออกจาก
ศาสตร์การเมืองได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพ่ือต้องการปฏิรูประบบการบริหารงานของรัฐอย่างเป็น
รูปธรรม มุ่งหวังให้การบริหารงานของรัฐมีความเป็นอิสระจากการเมือง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

                                           
2 The Academy of Political Science, “The Study of Administration,” The 

Academy of Political Science, http://www.jstor.org/stable/2143644 (accessed Nov 22, 
2016). 
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ไม่ต่างจากการบริหารธุรกิจ ดั้งนั้นเขาจึงให้มีการน าเทคนิคทางการบริหารธุรกิจที่ดีมาปรับใช้ เพ่ือให้
การด าเนินงานของรัฐมีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลงานดังกล่าวได้จุดประกายความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ราชการของสหรัฐอเมริกาใหม่ ทั้งในด้านระบบงบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคล การปฏิรูปนี้
ถือว่าเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมในสหรัฐอเมริกาใน
ช่วงเวลาต่อมา 

ในปี ค.ศ. 1911 นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันชื่อ แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 
ได้ท าการศึกษาระบบโครงสร้างขององค์การในยุโรป โดยท าการศึกษาถึงรูปแบบการท างานของ
องค์การขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นอย่างมากในสังคม อาทิ รัฐบาล การเมือง ธุรกิจ รวมถึงกิจการทหาร 
พบว่าในองค์การขนาดใหญ่มีระบบและโครงสร้างการท างานที่แตกต่างไปจากระบบครอบครัวที่เป็น
รูปแบบดั้งเดิมของการบริหารงานภาครัฐ 

เวเบอร์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การขนาดใหญ่ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  
“ระบบราชการ” หรือ “Bureaucracy”3 ขึ้นมา โดยมีลักษณะโครงสร้างรูปแบบองค์การที่เน้นเรื่อง 
“การจัดองค์การ” โดยมีการจัดสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น การสั่งงานและการด าเนินงานอย่าง
เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มีการแบ่งงานกันตามความช านาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีการใช้ระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการบริหารงานบุคคล 

ทฤษฎีระบบราชการจาการน าเสนอของเวเบอร์นั้น กลายเป็นรากฐานส าคัญที่ส่ง
อิทธิพลต่อการจัดตั้งหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ รวมถึงการวางโครงสร้างของระบบราชการมาตราบ
เท่าทุกวันนี้ 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 นักอุตสาหกรรมชาวสหรัฐอเมริกา เฟรดเดอริก อับบลิว เทเลอร์ 
(Frederick W” Taylor) ได้พยายามค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น (One Best Way) ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
งานอย่างสูงสุด และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีในการท างานนั้นให้ส าเร็ จ จึงได้น าเสนอ

                                           
3 สุทธิกันต์ อุตสาห์, “แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ ทฤษฎีนักสังคมวิทยา Max Weber 

(แมกซ์ เวเบอร์),” http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/14-2-55-max-weber.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559).   
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แนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดการแบบวิทยาศาสตร์” หรือ Scientific Management4 ขึ้นมาด้วยยึดถือ
หลักการส าคัญคือ การแบ่งกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน การคัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับงาน 
(Put The Right Man In The Right Job) ด้วยการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า รวมถึงการจูงใจด้วย
ผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อลูกจ้างสามารถท างานได้ผลงานมาก เทเลอร์กล่าวไว้ว่า “ปัจจัยแห่งการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไม่ใช่แค่การลดต้นทุนและเพ่ิมก าไรเท่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่ท างานได้มากข้ึนอีกด้วย”  

นอกจากนี้แนวความคิดของเทเลอร์ได้เน้นถึงการออกแบบกระบวนการท างาน อีกทั้ง
เป็นจุดเริ่มต้นของการท าแผนการท างานเพ่ือที่จะระบุกิจกรรมในการท างานตามห้วงเวลาที่ต่างกัน 
(Time-Motion Study)  ซึ่งเป็นการส ารวจถึงการเคลื่อนไหวร่างกายและเวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละ
อย่าง แต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการท างาน นอกจากนี้หลักการของการจัดแบบวิทยาศาสตร์
ยังให้ความส าคัญการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีที่องค์การ
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและผลผลิตขององค์การให้สูงขึ้น 
หลักการบริหารของเทเลอร์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการท างาน
ในสายการผลิต และของผลการน าเสนอแนวคิดของเทเลอร์ ท าให้เขาได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา 

ขณะเดียวกัน ปรัชญาการบริหารตามแนวคิดของเทเลอร์กลับถูกโจมตีจากนักวิชาการ
ในยุคคลาสสิกอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมองว่า หลักการบริหารของเทเลอร์นั้นเป็นการมององค์การในแง่มุม
ของผู้ปฏิบัติในระดับล่างเท่านั้น แต่กรอบการบริหารในภาพกว้างขององค์การจะต้องมีการอยู่ร่วมกัน
ที่ต้องประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ มาท างานร่วมกัน ซึ่งในหลักการของเทเลอร์ ยังขาดความชัดเจน 
นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวนี้มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักการบริหาร จึงพยายามแสวงหาทฤษฎี
และหลักการบริหาร (Science of Administration) ที่มีลักษณะของการมองการบริหารงานของ
องค์การในภาพรวม และเชื่อว่าเป็นหลักการบริหารที่มีลักษณะความเป็นสากล สามารถน าไปใช้เป็น
หลักการบริหารงานในองค์การได้ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกสถานการณ์ โดยนักทฤษฎีกลุ่มนี้ “เน้นที่
การท างานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการมากกว่าการท างานของคนงานระดับล่าง” สมมุติฐานที่ว่า 
“ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการท างานของฝ่ายจัดการ หรือฝ่ายบริหาร” โดยมองว่าการนั้น
ต้องเป็นไปตามหลักการบริหาร และเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติ 

 
   

                                           
4 Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management (New York:  

Harper, 2002), 12- 29. 
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ส าหรับหลักการบริหารที่นักวิชาการได้เสนอไว้นั้นประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
เฮนรี่ ฟาร์ โยล์ (Henry Fayol) ได้ให้เสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบของการจัดการ 

(Elements of managerial) ไว้ว่า หลักการบริหารของผู้บริหาร “POCCC” ซึ่งแบ่งตามหน้าที่ได้ 
5 ประการ5 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ เ พ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

3. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 

4. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ
ทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) เสนอหลักการบริหารที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลักการ
บริหารแบบ “POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วยภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 7 ประการดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการจัด
วางโครงการและแผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้าเพ่ือทราบว่า ต้องท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร  
ใครเป็นผู้ท า ท าร่วมกับใคร และต้องการผลส าเร็จออกมาอย่างไร 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องแบ่งมอบ
งาน การก าหนดส่วนงานก าหนดโครงสร้างขององค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับ
อ านาจหน้าที่และขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขึ้นมาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยัง
ต้องมีการก าหนดสายการบังคับบัญชา ขอบข่ายการควบคุมให้แน่นอนชัดเจนและมีเอกภาพในการ
บังคับบัญชาด้วยทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของคนในองค์การ 

                                           
5 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ

ราช, 2539), 15- 20. 
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3. การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องจัดการ
เกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การนับตั้งแต่ การจัดอัตราก าลังการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
บุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งงาน เงินเดือน การโยกย้ายการพัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไป
จนกระท่ังถึงการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง 

4. การอ านวยการ หรือ การสั่งการ (Direction) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะต้องตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการการออกค าสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร ยอมทุ่มเทชีวิต
จิตใจความรู้ความสามารถท างานอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ 

5. การประสานงาน (Coordinating) ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องประสาน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างาน
ประสานงานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกับคือ การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยรวมขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. การรายงาน (Reporting) ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องรับฟังรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา เพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหว
ของงานส่วนต่างๆ ว่า งานต่างๆสามารถด าเนินไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรเกิดข้ึน ต้องการความช่วยเหลือค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง ซึ่งการรายงาน
ถือว่าเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย 

7. งบประมาณ (Budgeting) ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องจัดท างบประมาณการ
จัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง โดย
ปกติแล้ว งบประมาณถือว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่องค์การ
จะปฏิบัติจัดท าในระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี ฯลฯ พร้อมกับการกะประมาณ
รายรับรายจ่ายที่จะหาหมาและน ามาใช้โดยการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจน 

การที่กูลิคได้เสนอหลักการบริหารแบบ POSDCORB 7 ประการไว้นั้นก็เพ่ือก าหนด
หน้าที่ของผู้บริหาร ด้วยความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อ
การที่จะท าให้การเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์การให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อนึ่งกระบวนการบริหาร POSDCORB ที่ก าหนดขึ้นมาไว้ให้แก่นักบริหารนี้ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการ
บริหารที่สามารถน าไปใช้เป็นหลักในการบริหารงานได้โดยทั่วไปในทุกองค์การ ด้วยมุมมองเกี่ยวกับ
การบริหารรัฐกิจในยุคคลาสสิกนั้นมีกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการแยกการบริหารออกจาก
การเมืองอย่างเด็ดขาด และพยายามสร้างหลักการบริหารที่มีหลักการ ทีความชัดเจน เน้นโครงสร้าง 
เทคนิค และกระบวนการในการท างานเป็นหลัก เชื่อกันว่าจะส่งผลให้การด าเนินด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการท าหน้าที่ของผู้บริหารจ าเป็นต้องมีกรอบการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือใช้
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เป็นแนวทางในการวางแผนในการปฏิบัติ ซึ่ งถึงแม้ว่าแผนการปฏิบัตินั้นสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตามยุคสมัยได้ตามกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการบริหารรัฐกิจร่วมสมัย อาทิ 

NPA เน้น ระบบการจัดการทางวิทยาศาสตร์ ระบบที่มีความใหญ่ มีความเป็นทางการ 
ให้ความส าคัญกับสายการบังคับบัญชา ฯลฯ 

NPM เน้นการลดขนาดของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน รูปแบบของ
องค์การเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยการแตกหน่วยงาน ฯลฯ 

NPS เน้นความมีส่วนร่วม สิทธิพลเมือง ฯลฯ 
Governance เน้นการด ารงไว้ซึ่งเครือข่าย ฯลฯ 
ทฤษฎีกระบวนการบริหาร หรือทฤษฎีหน้าที่ทางการบริหารที่ถูกน าเสนอขึ้นในยุคแรก

นั้นก็ยังเป็นที่นิยมในการจัดกระบวนการบริหารในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน สิ่งที่แตกต่าง
ออกไปก็จะเป็นเพียงการขยายรายละเอียดในองค์การที่มีรูปแบบพิเศษ เช่น งานโครงการ (ดังจะกล่าว
ในหัวข้อต่อไป) และการขยายรายละเอียดดังกล่าวนั้นล้วนมีที่มาจากต่อยอดหลักคิดของกระบวนการ
บริหารที่ถูกน าเสนอในยุคคลาสสิกทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารทุกองค์การจ าเป็นต้องมีความรู้ความช านาญ 
มีความสามารถในการน าเอาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการบริหารไปใช้กับการบริหารงานภายใต้ศาสตร์
และศิลป์ของการใช้หลักการบริหารนั้น ๆ เพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ บรรลุได้
ตามวัตถุประสงค ์

 
2.2 หลักการบริหารงานภาครัฐ 

 
2.2.1 กระบวนการบริหารงานภาครัฐ6

 

“กระบวนการบริหาร” หรือ “หน้าที่การบริหาร” สามารถมองได้ 2 มุมมอง 
กล่าวคือ หากมองว่าเป็นหน้าที่ทางการบริหารหรือหน้าที่การจัดการ เป็นการมองถึงสิ่งจ าเป็นที่
ผู้บริหารต้องท าในหลาย ๆ ด้านเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่หากมองในมิติของกระบวนการบริหาร
เป็นการมองถึงขั้นตอนของการท าหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งในองค์การภาครัฐควรประกอบด้วยอย่าง
น้อย 5 กระบวนการ อันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุมในองค์การภาครัฐ (หลัก POCCC ของเฮนรี่ ฟาร์ โยล์) 

                                           
6 ไรวัลย์ เคนพรม, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 113. 
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2.2.2 ความหมายของกระบวนการบริหารภาครัฐ 

นักบริหารรัฐกิจส่วนใหญ่ได้นิยามความหมายของกระบวนการบริหารภาครัฐว่า
เป็นขั้นตอนในการด าเนินงานของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การภาครัฐ  เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

การให้ความหมายของการบริหารงานภาครัฐที่มองเป็นขั้นตอนของการบริหาร
สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารมีกิจกรรมที่ผู้บริหารต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้การท างาน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงไม่จ าเป็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะต้องท า
ตามล าดับก่อนหลัง หลายกิจกรรมอาจจะท าไปพร้อม ๆ กัน หรือบางกิจกรรมอาจต้องท าซ้ าไปซ้ ามา
หลาย ๆ ครั้ง 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มได้เสนอมุมมองอีกมิติของหน้าที่การบริหารว่าเป็น
กิจกรรมที่ผู้บริหารองค์การภาครัฐต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง และความ
ราบรื่นของการปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐ การมองในมิติหน้าที่จึงเป็นมิติที่ต้องค านึงถึงความเป็น
ล าดับขั้นหรือข้ันตอนของกิจกรรม และมองว่าหน้าที่เป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 
2.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการและโครงการก่อสร้าง 

 
2.3.1 ความหมายของโครงการ7

 

เกรย์และลาร์สัน (Gray and Larson)8 ได้ให้นิยามของค าว่าโครงการ หมายถึง 
ความพยายามในการกระท าการใดๆอันมีความสลับซับซ้อน ไม่เป็นสิ่งปกติ ในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลงานที่ระบุไว้ตามความต้องการของลูกค้า 

 

                                           
7 รัตนา สายคณิต, การบริหารโครงการ แนวทางสู่ความส าเร็จ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 26. 
8  C.F.Gray and E.W. Larson, Project Management: The Managerial Process 

(Singapore: Irwin McGraw-Hill, 2000), 4. 
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เมอรีดิชและแมนเทล (Meredith and Mantel)9 ได้ให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ 
ว่า โครงการ หมายถึง งานที่มีการระบุอย่างเจาะจงและอย่างแน่นอนว่าจะต้องท าให้ส าเร็จ นับเป็น
หน่วยเอกเทศและมีลักษณะเฉพาะบางประการ 

เคอร์ซเนอร์ (Kerzner)10 ได้ให้ความหมายว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรม 
(Activity) หรืองาน(task) ชุดใดชุดหนึ่งซึ่งมีการระบุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ต้องท าให้ส าเร็จไว้
แน่นอนระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุดโครงการ มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ (เช่น เงิน 
คน เครื่องจักร เป็นต้น) 

วิสูตร จิระด าเกิง11 ให้ความหมายของโครงการ หมายถึงกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน มีก าหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด การด าเนินการจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ 
ก าหนดเวลา และคุณภาพของงาน คุณสมบัติดังกล่าวนี้ จะเห็นว่าโครงการใดๆจะมีลักษณะชั่วคราว 
กล่าวคือ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จบสิ้นไปตามเวลาที่แตกต่างกันขึ้ นอยู่กับความ
ซับซ้อนของโครงการ 

กวี หวังนิเวศกุล12 โครงการ หมายถึงกิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
เพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานที่กล่าวถึงนั้นต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถวิเคราะห์ 
วางแผน และบริหารจัดการได้ รวมถึงสามารถบอกได้ถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมได้ ดังนั้น
โครงการจึงเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการด าเนินงานอย่าง
เป็นระเบียบ แสดงให้ทราบถึงแหล่งที่ตั้ง ช่วงเวลาด าเนินการ การผลิต การลงทุน ผลตอบแทน 
รวมถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
งานชุดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษต่างจากงานปกติและต้องท าให้ส าเร็จภายใต้ข้อก าหนดของเวลา 
งบประมาณและได้ผลงานตามท่ีก าหนด 

ดังนั้น โครงการก่อสร้าง จึงหมายถึง การลงทุนในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร 
ถนน สะพาน เขื่อน ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนั้นอย่างจงใจ 

 

                                           
9Jack R. Mereditch and Samuel J. Mantel, Jr., Project Management: A 

Managerial Approach, 4th ed. (New York: John Willey & Sons Inc., 2000), 9.  
10 Karold Kerzner, Project  Management, 6th ed. (New York: John Wiley & 

Sons Inc., 1998), 2. 
11 วิสูตร จิระด าเกิง, การบริหารโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปทุมธานี: วรรณกวี, 2555), 2. 
12 กวี หวังนิเวศกุล, การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548), 11. 
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2.3.2 ลักษณะของโครงการก่อสร้าง 

ลักษณะของโครงการก่อสร้างมีลักษณะส าคัญซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้13 
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ของโครงการอย่างชัดเจน ปกติแล้วจะ

ระบุไว้ในรูปแบบของการก าหนดต้นทุน ก าหนดเวลา และคุณภาพของผลงานทีต้องการ 
2. มีลักษณะพิเศษของตนเอง กล่าวคือ ต้องท าสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยท า และ

แม้จะเป็นโครงการในลักษณะเดียวกันกับโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว 
3. ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในลักษณะชั่วคราว กล่าวคือ มีการระบุเวลาเริ่ม

และสิ้นสุดโครงการ และเมื่อโครงการสิ้นสุดคณะท างานจะสลายตัวไป รวมถึงปิดสถานที่ท างานของ
โครงการ 

4. มีการข้ามสายงานทางด้านการบริหารองค์การ ทั้งนี้เพราะการด าเนินโครงการ
จะเกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ ในองค์การ โดยผู้ร่วมงานจากแผนกต่าง ๆ เหล่านั้นจ าเป็นต้องท างาน
ร่วมกันภายใต้การบริหารของผู้บริหารโครงการคนเดียวเพ่ือให้โครงการให้ส าเร็จลุล่วง ดังนั้นปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ อาจขึ้นได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ และประสานประโยชน์
ของทุกฝ่ายให้โครงการขับเคลื่อนต่อไปได้ 

5. มีความไม่แน่นอนในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากความพิเศษของแต่ละ
โครงการที่มีความแตกต่างจากที่เคยท า หรืออาจเป็นงานที่ไม่คุ้นเคยมากก่อน ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

6. เจ้าของโครงการมีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ เมื่อโครงการเริ่มขึ้น การด าเนิน
โครงการจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ซึ่งบางทีอาจจ าเป็นต้องใช้มากกว่าที่วางแผนไว้ตั้งแต่
ต้น องค์การจ าเป็นต้องสนับสนุน เพราะถ้าไม่ให้การสนับสนุน อาจส่งผลต่อความล้มเหลวของ
โครงการ ความล้มเหลวนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับองค์การ หรือท าให้องค์การไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์การได ้

7. มีกระบวนการของการท างานตามวงจรชีวิตของโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

8. มีผู้บริหารโครงการเป็นรับผิดชอบบริหารโครงการให้บรรลุผลส าเร็จภายใต้
เงื่อนไขทางด้านเวลา งบประมาณ และผลงานที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างมีลักษณะการด าเนินงานแบบชั่วคราว กล่าวคือ มีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการนั้นเรียกได้ว่าเป็นวงจรชีวิตของโครงการ ซึ่ง

                                           
13

 รัตนา สายคณิต, การบริหารโครงการ แนวทางสู่ความส าเร็จ, 27. 
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ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงก าหนดโครงการ ช่วงวางแผนโครงการ ช่วงปฏิบัติการโครงการ และช่วง
ปิดโครงการ14 

2.3.3 วงจรชีวิตของโครงการ 

วงจรชีวิตของโครงการแบ่งออกได้เป็นช่วงๆ แต่ละช่วงเวลาประกอบด้ายการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันทั้งในแง่ของลักษณะงาน ระดับงาน รวมถึงจุดเน้น อนึ่ง การที่โครงการมีวงจรชีวิต 
แสดงให้เห็นว่า โครงการมีช่วงอายุหรือช่วงเวลาจ ากัด กล่าวคือ มีเกิดขึ้น พัฒนา ด ารงอยู่และจบสิ้นไป15 
วงจรชีวิตของโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้น โดยแต่ละขั้นมีงานหรือกิจกรรมที่ต้องท าต่างๆ กัน 
รวมถึงมีระดับของการใช้ความพยายามในระดับที่ต่างกันด้วย ดังแสดงรูปที่ 2.1 ดังนี้  

ช่วงท่ี 1 ขั้นก าหนดโครงการ (Definitions) 
เป็นช่วงของการเริ่มโครงการ ว่าด้วยการคัดเลือกโครงการในกรณีที่มีหลาย

ทางเลือก รวมไปถึงการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือรอรับรองหรืออนุมัติ  ในขั้นตอนนี้ระดับความ
พยายามเริ่มขึ้นอย่างช้าๆ เนื้องานหลัก ๆ ประกอบด้วยการระบุขอบเขตหรือคุณสมบัติเฉพาะของ
โครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ ระบุงานส าคัญๆ ที่ต้องท าและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงจัดกลุ่มคนร่วมทีมงาน 
 

 
ภาพที่ 2.1 การแบ่งวงจรชีวิตของโครงการเป็น 4 ช่วง, C.F.Gray and E.W. Larson, Project 
Management: The Managerial Process (Singapore: Irwin McGraw-Hill, 2000), 5- 6. 
 

                                           
14

 วิสูตร จิระด าเกิง, การบริหารโครงการ, 8. 
15

 รัตนา สายคณิต, การบริหารโครงการ แนวทางสู่ความส าเร็จ, 29. 
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ช่วงท่ี 2 ขั้นวางแผน (Planning) 
ระดับความพยายามเริ่มสูงขั้น มีการจัดท าแผนโครงการ ก าหนดเวลาของงาน

ต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้โครงการจะได้รับการวางแผนในขั้นรายละเอียดทั้ง 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
เวลา, ต้นทุน, และคุณภาพ (รูปแบบรายการของสิ่งที่จะสร้าง) หน้าที่ของผู้บริหารโครงการจะต้อง
ควบคุมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ16 เช่น การแสดงรายละเอียดขอบเขตของโครงการและ แสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนดกิจกรรม โครงการหลายๆโครงการมักจะประสบ
กับความล้มเหลวเนื่องจากส่วนส าคัญ ของงานถูกมองข้ามไป ดังนั้นการแตกโครงสร้า งงาน แบ่ง
กิจกรรมที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อย ๆ จะสามารถจัดการได้อย่างครบถ้วน  รวมถึงวางการ
แผนการใช้ทรัพยากร การวางแผนการใช้เวลา อาจอยู่ในรูปแบบของ Gantt Chart ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการ ใน
ขณะเดียวกัน หรือ PERT Chart ก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับการบริหารโครงการเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารรายละเอียดข้อมูลร่วมกันของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตลอดจนวางแผนการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงในระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ จัดมาตรฐานในการท างานด้วยการระบุผลที่ได้รับจาก
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้ว่าควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ แลละมีการระบุถึงแหล่งที่มาที่อาจ
ท าให้เกิดความเสี่ยงการลงทุนด าเนินโครงการ พร้อมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ประมาณการใช้งบประมาณ โดยการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนที่จะได้รับ (Cost-Benefit 
Analysis) ต่อไป17 

ช่วงท่ี 3 ข้ันปฏิบัติการ (Implementing) 
ช่วงนี้เป็นการน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ ระดับความ

พยายามสูงขึ้นมากในระยะต้น เพราะมีการปฏิบัติต่างๆ ของโครงการ โครงการเกิดรูปร่างทั้งด้าน
กายภาพและทางด้านจิตใจ ผลผลิตทางด้านกายภาพ เช่น มีอาคารเกิดขึ้น เริ่มจากฐานรากไปยังชั้นที่   
1 และ ชั้นที่ 2 ตามล าดับ หรือ มีผลผลิตชนิดใหม่เกิดขึ้น ความขัดแย้งต่างๆในการท างานอาจเกิดขึ้น
ได้มากในขั้นนี้ แต่ได้รับการแก้ไขต่อรอง มีมาตรการในการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามเวลา 
ต้นทุน และผลงานที่ระบุ ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้ าง มีการ

                                           
16 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (กรุงเทพ: เคทีพี คอมพ์ 

แอนด์ คอนซัลท์, 2546), 485. 
17

 แมรี ่เกรซ ดัฟฟ่ี,  ทักษะการบริหารโครงการ, แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ (กรุงเทพ: 
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551),  47-49. 
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จัดท ารายงานและตรวจสอบเป็นระยะๆ ในช่วงปลายของขั้นนี้ระดับความพยายามจะลดลง การ
ปฏิบัติที่ส าคัญประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ การเริ่มปฏิบัติโครงการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมการด าเนินงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการต่อรอง ซึ่งในขั้นปฏิบัติการนี้ ผู้บริหาร
โครงการมีหน้าที่จะต้องควบคุมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานในแต่ละข้ันตอน หรือแต่ละกิจกรรม ไม่ว่า

การปฏิบัติงานนั้นจะตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ก็ตาม หากการปฏิบัติในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารโครงการจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการปรับ
แผนงาน แหล่งทรัพยากร และงบประมาณให้ลงตัวที่สุด โดยไม่ท าให้โครงการนั้นล่าช้า โปรแกรม 
Gantt Chart หรือ PERT Chart ที่จัดท าไว้ในจะเป็นตัวช่วยในการติดตามผลที่ดี ท าให้ผู้บริหาร
โครงการสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแผนงานได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การติดตามผล
การปฏิบัติงานยังช่วยให้ผู้บริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อีกด้วย18 

3. ควบคุมความก้าวหน้าของโครงการด้วยการตรวจสอบที่ชัดเจน รวมทั้งควบคุม
งบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจะมีความสอดคล้องกับตัวเลขในงบประมาณที่วางแผน
ไว้หรือไม่ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการคือการกระท าทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กรอบ
งบประมาณโดยรวมที่ก าหนดไว้เสมอ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโครงการจะต้องเฝ้าติดตาม
ความผิดปกติทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นจนส่งผลท าให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่งบประมาณก าหนดไว้ 
ตลอดจนถึงการควบคุมคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เนื่องจากสิ่งส าคัญที่ผู้บริหาร
โครงการต้องระลึกไว้เสมอคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจกับ
ผลลัพธ์สุดท้ายของการด าเนินงาน ดังนั้นอย่ามองข้ามการตรวจสอบคุณภาพเพียงเพ่ือให้โครงการ
เสร็จทันก าหนดเวลา เนื่องจากต้นทุนส าหรับการแก้ไขปัญหาในภายหลังมักจะสูงกว่าต้นทุนในการ
แก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเสมอ19 

4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารโครงการจะต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดการด าเนินโครงการ ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแผนงานให้เป็น
ปัจจุบันที่สุด อีกทั้งเป็นการกระท าเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ควบคุมให้โครงการนั้นให้สามารถด าเนินได้ตรงตามเป้าหมายในทุกมิติ20 ได้แก่ 

 

                                           
18

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 487. 
19 แมรี ่เกรซ ดัฟฟ่ี,  ทักษะการบริหารโครงการ, 96- 104. 
20 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 487. 
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ปัญหาเกี่ยวกับพันธกิจที่เปลี่ยนไป 
ผู้บริหารโครงการต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันภายในที่ก่อให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ผู้บริหารโครงการก็มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาให้ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุน เวลา หรือคุณภาพของโครงการอย่างไร21 

ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า 
ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในการบริหาร

โครงการ แต่ทั้งนี้ความล่าช้าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่โดยทั่วไปก็สามารถลงมือท า
อะไรบางอย่างเพ่ือแก้ไขหรือพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้22 

ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร 
ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร มักเป็นปัญหาที่มีความยากล าบากมากที่สุด ดังนั้นควร

เตรีมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว 
5. บ ารุงรักษาชุดเอกสารของโครงการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ผู้บริหารโครงการจะต้องปรับปรุงชุดของเอกสารของโครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่รับผิดชอบของทีมงานบางคน ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกในการรักษาข้อมูลของโครงการ รวมถึงความเป็นมาของโครงการ เมื่อทีมงานใหม่เข้ามาร่วม
งาน สามารถศึกษาได้จากชุดเอกสารของโครงการนี้ได้ทันที23 

6. แจ้งผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน ผู้บริหารและทีมงานจะต้องมีการ
สื่อสารความคืบหน้าในการด าเนินงานหรือแจ้งผลการด าเนินงานให้กันและกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารโครงการในรูปแบบทีมงานมีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้งทีมงานจะได้ทราบถึงสถานะของโครงการว่า ด าเนินการไปถึง
ขั้นตอนใดของแผนงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารโครงการยังมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าของโครงการ เพ่ือรับทราบถึงผลและปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย24 

ช่วงท่ี 4 : ข้ันส่งมอบ (Delivery) 
ในขั้นตอนนี้ระดับความพยายามลดลง เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิต

โครงการ ในขั้นนี้ประกอบด้วย งานที่ส าคัญ 2 งาน คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบผลผลิตให้ลูกค้า 

                                           
21 แมรี่ เกรซ ดัฟฟ่ี,  ทักษะการบริหารโครงการ, 110- 111. 
22 เรื่องเดียวกัน, 112. 
23 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 487. 
24 เรื่องเดียวกัน, 488. 
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และงานจัดท ารายงานรวมถึงประเมินผลงานของโครงการด้วยว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
นอกจากนี้ขั้นการส่งมอบยังหมายถึงการปิดโครงการซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเภทและวิธีการปิดโครงการ 
รวมถึงสิ่งทีต่้องจัดท าในช่วงปิดโครงการ25 ผู้บริหารโครงการจะต้องควบคุมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ต้องปรับปรุงและแก้ไขเอกสารครั้งสุดท้ายเพ่ือให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้ง
ต้องแจ้งข่าวสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกฝ่าย รวมถึงแสดงการขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือใน
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ควรมีการให้รางวัลทีมงานที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับทีมงาน 

2. ทบทวนการด าเนินงานหลังปิดโครงการ โดยจะต้องทบทวนการด าเนินงาน
ทั้งหมดตลอดระยะเวลาของโครงการว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงข้อผิดพลาดอะไรบ้างในการด าเนิน
โครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาแนวทางในการ
ด าเนินโครงการในคราวต่อไป 

3. ส่งมอบโครงการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาในโครงการด้วยการปิดลงด้วยความส าเร็จ 
ผู้บริหารโครงการและเจ้าของโครงการจะต้องมีการเซ็นสัญญารับมอบโครงการ เป็นอันเสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้าง และหมดพันธะทางกฎหมายต่อกัน แต่ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยทักษะการเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารโครงการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการเพ่ือเป็นปัจจัยในการ
น าพาสู่ความส าเร็จในขั้นตอนสุดท้ายนี้ 

2.3.4 การบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการ26 คือ การท าหน้าที่ต่างๆ ทางด้านบริหารของผู้บริหาร 
เพ่ือให้โครงการด าเนินไปได้ และบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

2.3.4.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ โครงการส าเร็จตาม

เวลาที่ก าหนด, มีการใช้งบประมาณตามที่วางแผนไว้, และได้ผลงานตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้การบริหารการ
ใช้ทรัพยากรให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ตรงตามเวลาที่ก าหนด ภายในวงเงิน
งบประมาณ และได้ผลงานตามที่ต้องการ ดังนั้นเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของการบริ หาร
โครงการจึงพิจารณาจากเวลาที่ใช้ด าเนินการโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงระดับผลงานของ
โครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

2.3.4.2 ความส าคัญของการบริหารโครงการ 
ในอดีต เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้บริหาร

โครงการอาศัยแนวทางง่าย ๆ เช่น ลดต้นทุน ก าหนดมาตรฐานการท างานของบุคลากรต าแหน่งต่าง 

                                           
25 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 488. 
26 รัตนา สายคณิต, การบริหารโครงการ แนวทางสู่ความส าเร็จ, 35. 
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ๆ ให้สูงขึ้น หรือหันมาใช้เครื่องจักรท างานแทนคนมากขึ้น ทั้งนี้ล้วนเป็นการเพ่ิมแรงกดดันให้บุคลากร
ตามต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้นเนื่องจากผู้บริหาร
ก าหนดให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่การท างานในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิด
จากภายในองค์การหรือภายนอกองค์การ อันส่งผลกระทบต่อองค์การค่อนข้างรุนแรง การใช้หลักการ
บริหารเดิม ๆ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เช่น ความ
ขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรืออาจเป็นปัญหาขวัญและก าลังใจในการท างาน
ของบุคลากรโดยรวม เป็นต้น สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ท าให้การบริหารองค์การในยุคปัจจุบัน
ท าได้ยากล าบากข้ึน 

ผู้บริหารสมัยใหม่ควรตระหนักว่า แรงกดดันที่มีต่อการด าเนินโครงการ
แตกต่างไปจากอดีต วิธีการแก้ปัญหาของการด าเนินโครงการโดยอาศัยมาตรการต่างๆ ในอดีต เช่น 
การเพ่ิมหรือลดจ านวนบุคลากร อาจจะกระทบผลงานหรือระดับก าไรของกิจการ การน าเครื่องจักร
ขนาดใหญ่มาใช้แทนแรงงานคน บางครั้งก็ไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุดเสมอไป จึงควรแสวงหาทางเลือกอ่ืน ๆ 
ในการแก้ปัญหาในรูปของการมองภาพรวมด้วยการทบทวนกระบวนการบริหารในเชิงหน้าที่ของ
ผู้บริหารโครงการเพ่ือแสวงหาจุดล่อแหลมของกระบวนการ และด าเนินการแก้ไข รวมถึงการส่งเสริม
ความล่อแหลมนั้นให้เป็นไปในทิศทางบวก อันจะส่งผลให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

2.3.4.3 การบริหารโครงการของรัฐที่ไม่แสวงหาก าไร 
โครงการของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม เป็นโครงการที่ไม่หวังผลก าไรที่เป็นตัวเงินแต่หวังผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ
ระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการอาจจะมีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่มากทีต้องใช้
งบประมาณของรัฐบาลอย่างมาก เช่น โครงการสร้างสถานที่ราชการ โครงการสร้างสะพาน โครงการ
ทางด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข โครงการทางด้านการพัฒนาชนบท โครงการวิจัยพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้บริหารโครงการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงาน หรือวิธีการท างาน หรือก าหนดเวลาการท างาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง อาจะท าให้โครงการอาจต้องหยุดด าเนินการไปบางช่วงทั้งนี้เพราะการด าเนินโครงการยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเมืองและสังคมอีกด้วย เช่น นโยบายทางเมืองของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริหารราชการคนใหม่อาจจะไม่ให้
การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ ท าให้การบริหารโครงการต้องประสบปัญหาต่างๆ เกิดความล่าช้า
และความขัดแย้งต่างๆ 
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การบริหารโครงการของรัฐจะต้องให้ความส าคัญต่อการประเมินและ
ตรวจสอบผลผลิตหรือบริหารของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า งบประมาณที่ได้รับได้ใช้ไป
กับการด าเนินโครงการ ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นและมาตรฐานของงานตรงไปตามที่ระบุไว้  โครงการ
ใหญ่ๆ ของรัฐหลายโครงการ ผู้บริหารโครงการของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าหน้าที่ทางด้านการ
บริหารงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ท าหน้าที่ควบคุมทางด้านเทคนิคค่อนข้างน้อย เพราะงานทางด้านการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการมักจะมีการมอบหมายให้เอกชนรับไปท า ผู้บริหารโครงการจึงต้องเน้น
การท าหน้าที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการที่คู่สัญญา หรือผู้รับเหมาได้
ด าเนินการไป 

2.3.4.4 การบริหารโครงการก่อสร้าง 
การบริหารโครงการก่อสร้าง27 คือ การสอดส่องดูและและก ากับให้

โครงการด าเนินไปตามรูปแบบมาตรฐานและข้อก าหนด โดยมุ่งหวังให้ผลงานก่อสร้างโครงการสนอง
เจตนารมณ์ของเจ้าของงาน สถาปนิก วิศวกรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการที่ทุก
ฝ่ายร่วมมือซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือกันหาทางประนีประนอม เพ่ือให้งานก่อสร้างบรรลุตาม เป้า
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการหาทางขจัดปัญหาเอาไว้แต่เนิ่นๆ เพ่ือการด าเนินงาน
ก่อสร้างจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น 

ในการบริหารโครงการก่อสร้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 สิ่ง
คือ ขอบเขตงาน (Scope), งบประมาณ (Cost), และเวลา (Time) โดยที่มีคุณภาพเป็นตัวควบคุมหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการก็เพ่ือท าให้โครงการนั้นใช้เวลาก่อสร้างน้อย
ที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณ (Budget/Cost) และเน้นการก่อสร้าง
โครงการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (Quality) ตามหลักวิชาการ ตามขอบเขตของงานตามสัญญา 
(Scope) และตามสัญญาที่มีระหว่างกันบรรลุถึงซึ่งความต้องการและความพึงพอใจของเจ้าของ
โครงการ (Customer’s Satisfaction) 

จะเห็นได้ว่าหลักการบริหารในเชิงหน้าที่และกระบวนการในการบริหาร
โครงการของผู้บริหารโครงการก่อสร้างนั้น ถึงแม้จะไม่ได้ใช้หลักหน้าที่ของผู้บริหารจากยุคคลาสสิก
โดยตรง แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันโดยลักษณะของการต่อยอดจากของเดิมตามลักษณะพิเศษของ
องค์การนั้น ๆ แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีหลักบริหารของเฮนรี่ ฟาร์ โยล์ และ ลูเทอร์ กูลิค ยังสามารถ
น ามาใช้ได้ดีในยุคสมัยปัจจุบัน โดยกระบวนการบริการโครงการในทุกขั้นตอนนี้สามารถน ามาใช้ใน
วงจรชีวิตของโครงการทุก ๆ ขั้น ทั้งนี้เพราะในทุกขั้นของวงจรชีวิตโครงการนั้นก็ต้องการผลสัมฤทธิ์ 

                                           
27 วีระพงษ์ ศรีนวกุล, บริหารโครงการก่อสร้างและวิธีการ (กรุงเทพฯ: บริษัทดาตั๊ม ไทย 

คอนสตัคชั่น จ ากัด, 2550), 2. 
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และการได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
บริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2.3.5 การควบคุมโครงการก่อสร้าง 

เมื่อด าเนินโครงการก่อสร้างมาถึงขั้นปฏิบัติการก่อสร้าง งานก่อสร้างจะด าเนิน
คืบหน้าไปตามขั้นตอนของงาน เป้าหมายสุดท้ายของการด าเนินการคือการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมที่จะส่งมอบต่อเจ้าของงาน ในขั้นปฏิบัติการนี้เป็นการประสานการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
โครงการ โดยอาศัยเทคนิคการจัดการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของเจ้าของ การ
วางแผนและก าหนดการท างานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้ควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด และควบคุมดูแลในเรื่องของค่าต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่ าแรงงาน ให้อยู่ใน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้28 

การควบคุมโครงการ จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ในการควบคุมโครงการ คือ การตรวจสอบผลส าเร็จในการท างาน แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับแผนการท างานหรือวิธีการท างานที่ได้ก าหนดเอาไว้ หากผลการด าเนินงานแตกต่างไป
จากเป้าหมายก็จะต้องท าการปรับปรุงแผนงาน หรือจัดท าแผนงานใหม่รวมถึงระยะเวลาและวิธีการใน
การแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหลาย และก าหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขนั้นๆ ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ
ควบคุม โครงการจะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร โดยสรุป เป้าหมายส าคัญที่
ต้องควบคุม ได้แก่ 

1. คุณภาพของงาน ต้องได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่ปรากฏใน
สัญญาเวลา 

2. การก่อสร้างต้องเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการ
เสร็จได้ทันตามก าหนดงบประมาณ 

3. ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
การควบคุมโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบ

การควบคุมโครงการที่เหมาะสม สามารถทราบผลของงานที่ท าจริงเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ 
ถ้ามีการท างานที่บกพร่อง ผิดพลาด หรือไม่ตรงตามแผนงานจะได้แก้ไขได้ทันเวลา งานวางแผนและ
งานควบคุมจึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องควบคู่กันเพราะการเปลี่ยนแปลงของงานจะ
เกิดข้ึนได้ทุกขณะ การได้ทราบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ จึงเป็นลักษณะที่ส าคัญของกระบวนการ
ควบคุม และมักจะเรียบกรวมกันว่า การควบคุมและการติดตามผลความก้าวหน้าของงาน 

                                           
28 นพพร โทณะวณิก, การวางแผนงานก่อสร้าง (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2546), 22. 
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2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าทหารช่างและกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

2.4.1 พันธกิจของทหารช่าง29
 

2.4.1.1 การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ (MOBILITY) 
การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ (MOBILITY) หมายถึง หน่วย

ทหารช่างจะต้องดูแลปฏิบัติภารกิจ อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของ หน่วยด าเนินกลยุทธ 
หน่วยยิงสนับสนุน และหน่วยกองหนุน โดยทหารช่างจะต้องด าเนินการก่อนล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่หน่วยด าเนินกลยุทธจะเคลื่อนย้ายหน่วย งานของทหารช่างในพันธกิจด้านนี้ประกอบด้วยงาน
ช่างอันได้แก่ การลบล้างสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวาง , การสนับสนุนการข้ามช่องว่าง, การ
ปรับปรุงถนนและสะพานทางยุทธวิธี และการปรับปรุงสนามบินในเขตหน้า 

2.4.1.2 การต่อต้านการเคลื่อนที่ (COUNTER MOBILITY) 
การต่อต้านการเคลื่อนที่ (COUNTER MOBILITY) หมายถึง หน่วยทหาร

ช่างจะต้องเตรียมการขัดขวางการเคลื่อนย้ายหรือการเคลื่อนที่ของฝ่ายข้าศึก ตามแนวทางที่คาดว่า
ข้าศึกจะเข้ามาหาเราด้วยการวางเครื่องกีดขวาง ฉากขัดขวาง เพื่อรั้งหน่วงความรวดเร็วการเข้ามาของ
ข้าศึก การเจาะแนวและการโอบลึกของข้าศึกงานของทหารช่างในพันธกิจด้านนี้ประกอบด้วยงานช่าง
อันได้แก่ การสงครามทุ่นระเบิด และการพัฒนาเครื่องกีดขวางต่างๆ 

2.4.1.3 การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ (SURVIVABILITY) 
การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ (SURVIVABILITY) หมายถึง หน่วยทหาร

ช่างท าการช่วยเหลือก าลังฝ่ายเราให้อยู่รอดปลอดภัยในสนามรบ เป็นการด ารงชีพในสนามให้มีชีวิตอยู่
รอดจากความโหดร้ายทารุณของสนามรบด้วยการ บริการน้ าประปาสนาม , แผนที่, ให้ค าแนะน าใน
เรื่องการพรางและการลวง, การใช้เครื่องกีดขวาง, ฉากขัดขวาง, และจัดพ้ืนที่ล้างพิษ, ท าลายล้างพิษ 
ร่วมกับหน่วยงานทหารวิทยาศาสตร์ งานของทหารช่างในพันธกิจด้านนี้ ประกอบด้วยงานช่างอัน
ได้แก่ การจัดเตรียมที่ม่ันรบและที่มั่นส าคัญ ๆ ต่าง ๆ, การจัดเตรียมที่ก าบังให้กับที่อาวุธยิงสนับสนุน, 
การสนับสนุนสิ่งก าบังเพ่ือการป้องกันสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญต่อการรบและการพราง 

2.4.1.4 การปฏิบัติงานช่างทั่วไป (GENERAL ENGINEERING) 
การปฏิบัติงานช่างทั่วไป (GENERAL ENGINEERING) หมายถึง หน่วย

ทหารช่างเข้าปฏิบัติงานช่างต่าง ๆ สนับสนุนให้กับหน่วยด าเนินกลยุทธ ให้สามารถด ารงความต่อเนื่อง
ในการรบ ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ เช่น การก่อสร้าง , ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเส้นหลักการส่ง

                                           
29 กรมการทหารช่าง, คู่มือทหารช่าง (ราชบุรี: กรมการทหารช่าง, 2556), 4. 
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ก าลังบ ารุง, สนามบินการบริการยุทโธปกรณ์สารทหารช่าง, การดัดแปลงงานตั้งรับให้แข็งแรง, การ
ควบคุมความเสียหายจากการรบ และการสร้างสนามทุ่นระเบิดเท่าท่ีจ าเป็น 

การที่สามารถปฏิบัติงานช่างทั่วไปได้นี้เองกลายเป็นจุดแข็งของบรรดา
ทหารเหล่าช่างที่รัฐบาลมักใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการด าเนินกิจการด้านพัฒนาประเทศ โดย
เฉพาะงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงงานด้านสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพราะในหน่วย
ทหารช่างทุกระดับชั้นประกอบก าลังกันอย่างมีระบบ ก าลังพลมีการบรรจุตามต าแหน่งหน้าที่และ
ความช านาญ ประกอบกับในหน่วยทหารช่างต่าง ๆ ยังมียุทโธปกรณ์ด้านงานช่างที่พร้อมสนับสนุน
งานก่อสร้างอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้สามารถรับภารกิจด้านงานช่างต่าง ๆ ได้ทันทีที่ถูกสั่งการให้
ปฏิบัติ ไม่ต้องด าเนินกรรมวิธีตามระเบียบพัสดุในบางส่วน ท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง 
นอกจากนี้ ทหารช่างยังถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าด าเนินงานในโครงการด้านงานช่างที่มี
ปัญหาในมิติต่างๆ อาทิ โครงการที่มีงบประมาณน้อย ไม่สามารถท าการจ้างเหมาในระบบจัดซื้อจัด
จ้างชนิดเกิดก าไรจากการประกอบการปกติได้ และโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหากับภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ รวมถึงโครงการเพ่ือความมั่นคงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีเงื่อนไขอีกมากมายที่จ าเป็นต้องใช้ทหารช่างเข้าด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ทั้งนี้อาศัยจุดแข็งของความเป็นทหารด้านความพร้อมเผชิญสถานการณ์ 
ความรู้ความสามารถทางด้านงานช่าง ความมีวินัยทหารและการเข้าถึงประชาชนเป็นหัวใจส าคัญ 

2.4.1.5 งานแผนที่สนาม (TOPOGRAPHY) 
งานแผนที่สนาม (TOPOGRAPHY) หมายถึง หน่วยทหารช่างเข้า

ปฏิบัติงานแผนที่สนามเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศและมองเห็นภาพของ
สนามรบ เพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินกลยุทธ งานของทหารช่างในพันธกิจด้านนี้ประกอบด้วย
งานช่างอันได้แก่ การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การผลิตและแจกจ่ายแผนที่ในสนาม 

2.4.2 โครงสร้างของหน่วยทหารช่าง 
โครงสร้างของหน่วยทหารช่างระดับกรมการทหารช่าง และความเชื่อมโยงทาง

สายการบังคับบัญชากับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ซึ่งกรมการทหารช่างนั้นมีหน่วยรองที่เป็น
ก าลังในการขับเคลื่อนภารกิจเพียงแค่หน่วยเดียวคือ กองพลทหารช่าง และในกองพลทหารช่างเองก็
ประกอบก าลังจากหน่วยทหารช่างระดับกองพันรวมทั้งสิ้นเพียง 3 กองพัน ได้แก่ 1) กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ 2) กองพันทหารช่างที่ 111 และ 3) กองพันทหารช่างที่ 602 ดังนั้น กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษจึงมีความส าคัญต่อกรมการทหารช่างในฐานะหน่วยรองที่เป็นองคาพยพหนึ่งของ
กรมการทหารช่างในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้ส าเร็จลุล่วง  

ฉะนั้นกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของงานก่อสร้างให้มีโอกาสที่สูงขึ้น เป็น
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ส่วนหนึ่งในการบรรลุพันธกิจในด้านการก่อสร้างของกรมการทหารช่าง  ซึ่งมีรายะเอียดการจัด
โครงสร้างและอัตราการจัดหน่วยทหารช่างภายในกรมการทหารช่างดังตารางที่ 2.1  

ตารางที่ 2.1 โครงสร้างและอัตราการจัดหน่วยทหารช่างภายในกรมการทหารช่าง 

หน่วย
บังคับ
บัญชา 

หน่วยใต้บงัคับบญัชา 
ที่ตั้งของ 
หน่วย

ทหารชา่ง 

 
หมายเหต ุ

ระดับกองพล ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย 

กช. พล.ช. - - บก. และ ร้อย.บก. ราชบุร ี จัดตั้งปี ๓๒ ตามค าสั่ง 
ทบ. 

(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๖๙/๓๒ 
ลง ๒๕ ก.ย.๓๒ เป็น 

นขต.กช. 

   พัน.ช.คมศ. ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ. ราชบุร ี ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) 
ที่ ๔๘/๕๒ เร่ือง อัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์ 

หมายเลข ๕-๑๓๕ 
ลง ๓๑ ก.ค. ๕๒ 

    ร้อย.ช.คมศ.ที่ ๑ ราชบุร ี

    ร้อย.ช.คมศ.ที่ ๑ ราชบุร ี

    ร้อย.ช.คม. และ ซบร. ราชบุร ี

  
ช.๑๑ - บก.และ ร้อย.บก. 

 เดิมเป็นหน่วยที่ ทบ. 
มอบการบังคับบัญชาไว้

กับ 
กช. ต่อมาได้บรรจุมอบให ้

พล.ช. ตามค าสั่ง ทบ. 
(เฉพาะ) ลับที ่

๑๖๙/๓๒ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๒ 

   ช.พัน.๑๑๑ บก.และ ร้อย.บก ราชบุร ี ซ่ึง ทบ.ได้ฝาก 
การบังคับบัญชาไว้กบั 

กช. ต่อมา ได้บรรจุมอบ
ให้ 

พล.ช. ตามค าสั่ง 
ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที ่

๑๖๙/๓๒ ลง ๒๕ ก.ย. 
๓๒ 

    ร้อย.ช.เครื่องมือ 
และ ซบร 

 
ราชบุร ี

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๑ ราชบุร ี

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๒ ราชบุร ี

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๓ ราชบุร ี

   ช.พัน.๖๐๒ บก.และ ร้อย.บก. ราชบุร ี  

    ร้อย.ช.เครื่องมือ 
และ ซบร. 

ราชบุร ี  

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๑ ราชบุร ี  

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๒ ราชบุร ี  

    ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๓ ราชบุร ี  

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมการทหารช่าง, “การจัดหน่วยทหารช่างของ กองทัพบกไทย,” กรมการทหาร
ช่าง, http://www.engrdept.com/tahanchangling/jatarmyeng_eng.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2559) 
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ตารางที่ 2.1 โครงสร้างและอัตราการจัดหน่วยทหารช่างภายในกรมการทหารช่าง (ต่อ) 
 

หน่วย
บังคับ
บัญชา 

 
หน่วยใต้บงัคับบญัชา 

 
ที่ตั้งของ 
หน่วย

ทหารชา่ง 

 
หมายเหต ุ

ระดับกองพล ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย 

    ร้อย.ช.รถยนต ์
บรรทุกเทท้าย 

ราชบุร ี เป็นกองร้อยที่ ทบ. 
ฝากการบังคับบัญชา 

ไว้กับ กช. ต่อมา ได้บรรจุ 
มอบให้ขึ้นการบังคับ

บัญชา 
กับ พล.ช. ตามค าสั่ง 

    ( ช.ร้อย.๑๔ )  

    ร้อย.ช.สะพานผสม ราชบุร ี

    ( ช.ร้อ้อย.๑๘  

    ร้อย.ช. สนับสนุน 
การก่อสร้าง 

( ช.ร้อย.๑๑๕ ) 

ราชบุร ี ทบ. (เฉพาะ) ลับ 
ที่ ๑๖๙/๓๒ 

ลง ๒๕ ก.ย.๓๒ 
   พัน.ช.กช. พัน.ช.กช.ร้อย.๑  

 
ราชบุร ี

เป็นหน่วยลูกมอื 
สนับสนุน 

การฝึกศึกษา และ
ปฏิบัติงาน 

ช่างที่จ าเป็น 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมการทหารช่าง, “การจัดหน่วยทหารช่างของ กองทัพบกไทย,” กรมการทหาร
ช่าง, http://www.engrdept.com/tahanchangling/jatarmyeng_eng.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2559) 

 
2.4.3 ภารกิจ และขีดความสามารถของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ30 

ภารกิจ 

ด าเนินการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบทางท่อ และงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไป การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารช่าง 

ขีดความสามารถ 
1. มีความสามารถในด้านการก่อสร้างทั้งก าลังพลและยุทโธปกรณ์ 
2. ลดภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่มีต่อหน่วยและก าลังพล 
3. ให้การบริการก าลังพลที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของก าลังพลและ 

ครอบครัว 

                                           
30 กองทัพบก, อัตราการจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2552), 5- 135. 
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4. ก าลังพลมีความสามารถในการท างานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่ืนๆ สอดคล้องกับระบบที่กองทัพบกจัดเตรียมไว้ 

5. มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยใช้ยุทโธปกรณ์และก าลัง
พลของหน่วย 

6. มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชนด้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว พระราชด าริ 

7. สนับสนุนก าลังพล และยุทโธปกรณ์ เพ่ือเสริมขีดความสามารถของหน่วย
ทหารช่างอ่ืนในการก่อสร้างขนาดใหญ่ และงานที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งงานก่อสร้างทางระดับและทางดิ่ง 

8. ด าเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ตลอดจนงานที่มีลักษณะพิเศษ 

9. ให้ค าแนะน าทางเทคนิคแก่หน่วยทหารช่างในการก่อสร้างงาน ที่มีลักษณะ
พิเศษ 

10. ด าเนินการผสมคอนกรีต เพ่ือสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้กับหน่วย
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน 

11. ด าเนินการผสมแอสฟัลต์ เพ่ือสนับสนุนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้กับหน่วย
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/วัน 

12. จัดตั้งต าบลจ่ายน้ าประปาได้ 2 แห่ง 
13. ท าการขนย้ายวัสดุได้ไม่น้อยกว่า 1,300 ตัน/เที่ยว 
14. ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องมือช่างตามอัตราของกองพันถึงขั้นการซ่อมบ ารุง 

2.4.4 ความช านาญการด้านการทหาร (ชกท.) 
ความช านาญการด้านการทหาร (ชกท.) ของก าลังพลระดับชั้นต่าง ๆ ที่ปรากฏใน

อัตราการจัดก าลังพลและยุทโธปรณ์ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมีดังนี้ 
2.4.4.1 นายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารสัญญาบัตรผู้บังคับหน่วยทหารช่างมีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับ
บัญชาหน่วยทหารช่างของตน, อ านวยการและควบคุมการใช้หน่วยทหารช่างในการปฏิบัติการ
ก่อสร้าง, ประเมิน - ประมาณสถานการณ์ และตกลงใจ, การอ านวยการและก ากับดูแลเรื่องเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง, วางแผน และประมาณการใช้ทรัพยากร, และการอ านวยการทางธุรการ การ
ติดต่อสื่อสาร และการส่งก าลังบ ารุงอันส่งผลต่อความส าเร็จในภารกิจของหน่วย31 

                                           
31 กองทัพบก, ระบบหมายเลขความช านาญการทางทหารส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 

(กรุงเทพ: กองทัพบก, 2514), 91- 108. 
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2.4.4.2 นายทหารประทวน 
นายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานช่างทั่วไป อาทิ งานเขียนแบบ งานโครงสร้างชนิดต่าง ๆ (ไม้ – คอนกรีต – เหล็ก) งาน
สถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานระบบประปา – สุขาภิบาล ซึ่งงานต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมานี้มี
ความสัมพันธ์กันในมิติของเวลาโดยแสดงออกมาในรูปแผนการปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการ
ประสานสอดคล้องในการท างานของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ กัน จึงจะส่งผลให้งานก่อสร้างส าเร็จได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว32 

2.4.4.3 ทหารกองประจ าการ 
ทหารกองประจ าการ หรือ ทหารลูกมือ มีหน้าที่เป็นแรงงาน และเป็น

ลูกมือในงานก่อสร้างหรืองานโยธาซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญ เช่น งานแบกหาม งานขุดคู รวมถึง
งานเบ็ดเตล็ดตามท่ีได้รับมอบหมาย33 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
นาทพัชร เมธานิเวศน์34 การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง

กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่หลังใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่
ศึกษาเก่ียวกับการล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จขณะด าเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว และ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้นต่อการด าเนินโครงการ รวมถึงการหาวิธีป้องกัน แก้ไข 
ลดผลกระทบนั้นๆ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม ท าการในเชิงปริมาณเพ่ือส ารวจหาปัจจัยโดยใช้
แบบสอบถาม และท าเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจั ยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1. ด้านแบบก่อสร้างและข้อก าหนด อันได้แก่ ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง รวมถึง
ความสอดคล้องและกรณีของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ 

2. ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ องค์ความรู้ ระดับความสามารถของบุคลากร 

                                           
32 กองทัพบก, ให้ใช้ระบบหมายเลขความช านาญการทางทหารส าหรับนายทหารชั้นประทวน

และพลทหาร (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2499), 81- 89. 
33 เรื่องเดียวกัน, 89- 91. 
34 นาทพัชร เมธานิเวศน์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่หลังใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทย,” (การค้นคว้าอิสระวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 42- 47. 
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3. ปัจจัยด้านการบริหารงาน ได้แก่ การวางแผนที่ดี 
4. ปัจจัยด้านเทคนิคการก่อสร้าง 
5. ปัจจัยด้านการประสานงาน 
สมนึก ธนสารสุขสถิต35ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างใน

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) และรถไฟฟ้ามหานครสามเฉลิม
รัชมงคล จากการส ารวจและสัมภาษณ์บุคลากรในโครงการในระดับบริหารงาน พบว่าปัจจัยที่กระทบ
นั้นประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ด้านบุคลากร ด้านการประสานงาน ด้านสภาพแวดล้อมของจุดก่อสร้าง 
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และด้านนโยบายและสภาวะเศรษฐกิจ 

กริต พร้อมขุนทอง36 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย โดยท าการส ารวจ 12 โครงการที่เป็นการก่อสร้างประเภทอาคาร ผลการส ารวจพบว่า
ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ ปัจจัยเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับเหมา วัสดุ 
บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ข้อจ ากัดของพ้ืนที่โครงการ และปัจจัยจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

อิศยา พัฒนภักดี37 ศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่มี อิทธิพลต่อระดับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ในมุมมอง
ของผู้ใช้บริการ ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสามารถพยากรณ์
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจได้ ขณะที่ในมุมมองของผู้ประกอบการนั้นมองเห็นว่ากระบวนการ
บริหารจัดการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความส าเร็จของการประกอบการ 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมของระบบการปกครอง
บังคับบัญชา และการบริหารองค์การทางทหาร ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงหน่วยทหารช่างด้วยนั้น ได้รับ
อิทธิพลในการจัดตั้งองค์การจากทฤษฎีบริหารรัฐกิจในยุคดั้งเดิม “ยุคคลาสสิก” ประกอบกับการเป็น

                                           
35 สมนึก ธนสารสุขสถิต, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, วศิวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), 94.  

36 กริต พร้อมขุนทอง, ปัจจัยที่ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย (กรุงเทพ: ม.ป.พ., 2543), 5. 

37 อิศยา พัฒนภักดี, “ปัจจัยและกระบวนการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อระดับความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาค
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
2557), 111. 
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องค์การที่มีลักษณะพิเศษอันส าคัญคือการที่ถูกจัดตั้งมาเพ่ือความมั่นคง จึงให้ความส าคัญกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารอย่างสูงสุด โดยเชื่อว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวใจส าคัญในการชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ ดังนั้นจึงมีการให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการด า เนิน
ภารกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข  

ด้วยการเป็นองค์การที่ถูกปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดในยุค
คลาสสิก การยึดถือกระบวนการการบริหารองค์การตามทฤษฎีในยุคคลาสสิกจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ส าหรับองค์การ ถึงแม้ว่ากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจทั่วไปจะเปลี่ยนไปในเชิงลด
ขนาดหน่วยงาน เพ่ิมระดับความมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่หน่วยงานทหารยังจ าเป็นต้องยึดถือ
หลักบริหารเดิมในภาพใหญ่ด้วยเหตุผลของการเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ความมีเอกภาพและ
ความมั่นคงในการปกครองบังคับบัญชายังจ าเป็นต้องธ ารงไว้ ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาหรือบริหาร
ระดับสูงยังมีความเข้มแข็งในมิติของความส าคัญต่อองค์การ แต่ทั้งนี้รูปแบบของการใช้อ านาจยังอยู่
ภายใต้การธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมที่มี “แบบธรรมเนียมทางทหาร” และ “ตัวบทกฎหมาย” 
เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมการใช้อ านาจ 

ประกอบกับทฤษฎีกระบวนการบริหารในยุคคลาสสิกที่ถูกน าเสนอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น 
POCCC ของเฮนรี่ ฟาโยล์ หรือ POSDCORB ของลูเทอร์ กูลิค เป็นทฤษฎีที่มีฐานคิดมาจากการมอง
ว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์การคือผู้ที่จะก าหนดทิศทางการท างาน และขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายได้ดีกว่าระดับผู้ปฏิบัติ ดังนั้นจะเป็นการเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะน าทฤษฎีกระบวนการ
บริหารดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ รวมถึงน ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์สถานภาพ และ
ระดับความสามารถขององค์การที่ด ารงอยู่ได้เป็นอย่างดี  

อนึ่ง กระบวนการบริหารองค์การในยุคปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างมา
หลายกระบวนทัศน์ มีการใช้แนวคิด ตัวแบบ และทฤษฎีจากศาสตร์ อ่ืน เช่น เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ ฯลฯ มาใช้ในการจัดการภาครัฐให้องค์การภาครัฐบรรลุเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ ทฤษฎีกระบวนการบริหารในยุคหลังล้วนต่อยอดมาจากทฤษฎี  POCCC และ 
POSDCORB แทบทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่า กระบวนการบริหารที่ถูกน าเสนอในยุคคลาสสิกยังเป็น
พ้ืนฐานส าคัญ สามารถน ามาปรับใช้ได้ในทุกองค์การถึงแม้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป 

ส่วนค าว่า “โครงการ” นั้น มีความแตกต่างจากองค์การปกติทั่วไป อาทิ มีความไม่
มั่นคง เกิดขึ้นแล้วต้องจบสิ้นไป รวมถึงการมีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ไม่สามารถยึดถือการปฏิบัติ
เดียวกันในโครงการต่างกันได้ ดังนั้น กระบวนการบริหารในภาพของโครงการจึงจ าเป็นต้องตอบสนอง
ต่อความแตกต่างเหล่านั้นเพ่ือส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ การใช้กระบวนการ
บริหารลักษณะขององค์การทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมเติม
รายละเอียดด้วยการเพ่ิมกระบวนการและการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารให้ดีขึ้น หลัก 
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POCCC จึงอาจไม่เหมาะสมกับการบริหารงานในรูปแบบของโครงการได้อีกต่อไป แต่สามารถใช้หลัก 
POSDCORB มาปรับใช้ได้ เนื่องจากหลัก POSDCORB มีกระบวนการเกี่ยวกับการจัดบุคลากรที่
สามารถตอบโจทย์ความไม่มั่นคง และไม่แน่นอนของรูปแบบของการท างาน รวมถึงมีกระบวนการการ
จัดการเกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือรองรับการบริหารงบประมาณของโครงการในระบบปิดได้อีกด้วย   

ดังนั้น การบริหาร “โครงการก่อสร้าง” ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจึงสามารถ
ใช้หลักการบริหาร POSDCORB มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง
ที่ด าเนินการอยู่เพ่ือส ารวจหาการปฏิบัติของผู้บริหารที่ล่อแหลม และหาแนวทางส่งเสริมความ
ล่อแหลมนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งเพ่ือที่จะเสริมสร้างศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้างของผู้บริหาร
โครงการให้สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบงานบริหารโดยรวมมีประสิทธิภาพ โอกาสแห่งความส าเร็จย่อมสูงขึ้น
เป็นผลที่ได้ตามมา 

หลักกระบวนการบริหารของ ลูเทอร์ กูลิค (POSDCORB) มีความคล้ายคลึงกับหลัก
กระบวนการบริหารของ เฮนรี่ ฟาร์ โยล์ (POCCC) ในลักษณะของการต่อยอด เพ่ิมกระบวนการ
ปลีกย่อยเพ่ือรองรับกับค าว่า “โครงการ” อันมีความแตกต่างจากค าว่า “องค์การ” ในบางประเด็น 
ความคล้ายคลึงในลักษณะของการต่อยอด สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบได้ ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบหลักกระบวนการบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล์ และ ลูเทอร์ กูลิค 

หลักบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล์ 

POCCC 

หลักบริหารของลูเทอร์ กูลิค 

POSDCORB 

Planning Planning  

Organizing  Organizing 

Staffing 

Commanding Directing 

Coordinating Coordinating 

Controlling Reporting 

Budgeting 

เหมาะสมกับองค์การทั่วไป  

(ภาพกว้าง) 

เหมาะสมกับโครงการ 

มีความต่างจากองค์การทั่วไป 

ที่มา: ดัดแปลงจากอัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2553), 49- 52. 
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ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง 
“POSDCORB”  ที่ ลูเทอร์ กูลิค น าเสนอ เพราะเห็นว่าหลัก “POSDCORB” นั้นเป็นหลักการที่ต่อ
ยอดมาจากหลักบริหาร “POCCC” ของเฮนรี่ ฟาโยล์ เพ่ือรองรับกิจกรรมที่พิเศษกว่างาน “Lutein” 
ขององค์การปกติทั่วไป จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ส ารวจหากระบวนการที่ส่งผลถึง
ความส าเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ รวมถึงใช้ผลจากการ
ส ารวจมาหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 
ภาพที่ 2.2 ความเกี่ยวข้องของกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างในวงจรชีวิตของโครงการก่อสร้าง
ในกองทัพบก, C.F.Gray and E.W. Larson, Project Management: The Managerial 
Process (Singapore: Irwin McGraw-Hill, 2000), 5- 6. 
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อนึ่งจากภาพที่ 2.2 โครงการก่อสร้างต่างท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของกองทัพบก ล้วนอยู่ใน
งานด้านการส่งก าลังของกองทัพซึ่งมีการด าเนินการร่วมกันหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น หน่วยริเริ่ม
โครงการ (หน่วยรับประโยชน์), กรมการทหารช่าง, กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก , กรมปลัดบัญชี
ทหารบก ฯลฯ โดยสามารถอธิบายในลักษณะรูปแบบของวงจรชีวิตของโครงการที่เชื่อมโยงถึงความ
เกี่ยวพันกับระบบบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษได้ ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 ข้ันก าหนดโครงการ (Definitions) 
ช่วงท่ี 2 ขั้นวางแผน (Planning) 
ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ในภาพของระบบงานด้านการส่งก าลังทางทหาร เป็นช่วงที่

หน่วยรับประโยชน์ (หน่วยที่ริเริ่มโครงการ ไม่ใช่หน่วยทหารช่าง) เสนอความต้องการในความอยากให้
เกิดก่อสร้างต่าง ๆ ใด ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานจากสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ด้วยขอใช้
งบประมาณประจ าปี โดยเสนอในรูปแบบของโครงการภายใต้หลักการและเหตุผลไปยังกองทัพบก  
หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกที่เป็นหน่วยส่วนกลางที่ขึ้นกับผู้บัญชาการทหารบกโดยตรงนั้น จะเสนอ
เรื่องผ่านกรมการทหารช่างเพ่ือรับช่วงต่อ (เป็นรอยต่อระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ของวงจรชีวิต
โครงการก่อสร้างทางทหาร) หลังจากนั้นกรมการทหารช่างจะด าเนินการเข้าประสานกับหน่วยริเริ่ม
โครงการนั้นเพ่ือท าการส ารวจ และจัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้างตามความต้องการ 

ทั้งนี้กรมการทหารช่างจะมอบหมายให้หน่วยก าลังใต้การบังคับบัญชา (กองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษ, กองพันทหารช่างที่ 111, กองพันทหารช่างที่ 602, และกองพันทหารช่างที่ 51) 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งเข้าด าเนินการ ขณะเดียวกันก็จะมอบหมายให้หน่วยระดับฝ่ายเสนาธิการที่เรียกว่า 
กองการก่อสร้าง ก ากับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดท าแผนการด าเนินการ สุดท้ายแล้ว ผล
ของการวางแผนที่ถูกจัดท าขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรครบทุกด้าน ดังนี้ 

1. คน (Man) แสดงถึงการใช้จ านวนก าลังพลที่ส่งผลถึงกรอบระยะเวลา (Time) ในการ
ท างาน และการใช้งบประมาณ (Money) ส่วนหนึ่ง ในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยงบุคคล และค่าจ้างแรงงาน
ตามความจ าเป็น 

2. วัสดุ (Material) แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณภาพมาตรฐานและ
รูปแบบรายการที่หน่วยริเริ่มโครงการหรือรับประโยชน์ต้องการ ทั้งนี้ผลของการก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของวัสดุส่งผลถึงการใช้งบประมาณ (Money) ในรูปแบบค่าวัสดุได้อีกด้วย 

3. การใช้เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) ตามรูปแบบและวิธีทางเทคนิคในการก่อสร้าง
เฉพาะทางนั้นๆ ทั้งนี้รวมถึงการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และการซ่อมบ ารุง ที่ส่งผลถึงการใช้งบประมาณ 
(Money) ได้เช่นเดียวกัน 
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4. เงิน (Money) เป็นการประมวลผลสุดท้ายจากการประมาณการใช้ทรัพยากรด้านต่าง 
ๆ ข้างต้น โดยไม่มีการรวมค่าก าไรเข้าไป มูลค่าของงานก่อสร้างจะออกมาในรูปแบบของ “ค่างาน
ต้นทุน” ที่ใช้เป็นกรอบมูลค่างานและส่งมูลค่านี้ขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพบก 

หลังจากการจัดท าแผนงานที่ได้มาซึ่งกรอบงบประมาณจะถูกส่งไปถึงกองทัพบก ผ่าน
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบกเพ่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการนั้นอย่างละเอียด  

โครงการใด ๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว กองทัพบกจะอนุมัติงบประมาณผ่านกรมปลัด
บัญชีทหารบกมาให้กับกรมการทหารช่าง เพ่ือด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ปี 2535 
(ส่วนหนึ่งของระเบียบนี้ก าหนดให้หน่วยระดับกรมการทหารช่างเท่านั้นที่สามารถด าเนินกรรมวิธี ฯ 
ในโครงการก่อสร้างของกองทัพได้ ซึ่งหน่วยระดับกองพันทหารช่างไม่สามารถด าเนินการเองได้)  

การปฏิบัติในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ในภาพของทหารแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการ
เป็นขั้นเป็นตอน มีการส่งต่อภารกิจหน่วยงานกันอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถทราบได้ถึงกรอบความ
รับผิดชอบในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นระบบราชการได้
อย่างชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ (Acountibility) และการแบ่งงานกันท าตามภารกิจ รวมถึงงาน
ก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นการกระท าเพ่ือสาธารณะ ความเป็นสาธารณะจะสื่อได้ถึง
ความไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการอย่างชัดเจน   

สิ่งหนึ่งที่มองเห็นในกระบวนการคือโครงการจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการใช้วิจารณญาณของผู้น าในแต่ละส่วน ซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือล้มเหลว ยกเลิกการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะคุณสมบัติ
ส าคัญของหน่วยงานทหารที่ให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้น าสูงสุดในองค์การ ดังนั้นหลักบริหารที่ให้
ความส าคัญกับผู้น าองค์การสามารถน ามาใช้ได้กับการบริหารงานในแต่ละภาคส่วน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของระบบคุณธรรม ซึ่งทหารมีแบบธรรมเนียมทหารเป็นตัวควบคุม 

ช่วงท่ี 3 ขั้นปฏิบัติการ (Implementing) 
หลังจากการด าเนินกรรมวิธี ฯ ตามระเบียบเสร็จสิ้น กรมการทหารช่างจะมอบหมายให้

หน่วยก าลังทั้ง 4 กองพันที่มีความพร้อมด้านก าลังพล (Man) , และยุทโธปกรณ์ (Machine) เข้า
ด าเนินการก่อสร้างต่อไปตามความเหมาะสม (โดยทั่วไปจะเฉลี่ยให้รับผิดชอบในจ านวนโครงการที่
ใกล้เคียงกัน งบประมาณโดยรวมใกล้เคียงกัน เพราะขีดความสามารถในงานก่อสร้างของหน่วยรองทั้ง 
4 กองพันใกล้เคียงกัน) การปฏิบัติที่ส าคัญประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ 

1. การปฏิบัติงาน 
หลังจากที่หน่วยระดับกองพันทหารช่าง (ในที่นี้เน้นกองพันทหารช่างเครื่องมือ

พิเศษ) ได้รับมอบหมายจากกรมการทหารช่างให้เข้าด าเนินการก่อสร้างแล้ว จะเริ่มเตรียมการ และ
วางแผนด้านการบริหารโครงการก่อสร้างนั้นๆอย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีรูปแบบการ
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บริหารในภาพย่อยต่างกันไป ถึงแม้การปฏิบัติในขั้นนี้เป็นเพียงการน าแผนงาน และผลจากการด าเนิน
กรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่ก็ต้องมีหลักการบริหารที่ดี และมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติ เพ่ือที่จะท าให้การบริหารโครงการก่อสร้างสามารถเข้ากันได้กับระบบการบริหารงาน
ภาครัฐที่มุ่งเน้นสาธารณะอย่างลงตัว และการบริหารดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
นั้นทั้งด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านงบประมาณ 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงาน 
ในระบบติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมการด าเนินโครงการนั้น กรมการทหาร

ช่างได้วางระบบไว้ในภาพรวมด้วยระบบคู่ขนาน 3 ระบบย่อยๆ ประกอบด้วย 
2.1 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ที่มีนามหน่วยว่า “ชุดตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง” ซึ่ง

กรมการทหารช่างแต่งตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการตรวจผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ หน่วยนี้ประกอบด้วย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างจากประสบการณ์การท างานที่มี
ขีดความสามารถในการตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานให้ได้ตามรูปแบบรายการ 
และมาตรฐานทางวิศวกรรม ทั้งนี้จะท าการตรวจทุกหน่วยก่อสร้างเพ่ือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบรายการ 

2.2 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 มีนามหน่วยว่า “กองอ านวยการก่อสร้าง” มีหน้าที่
ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดด้วยวิธีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ และท าการจ่ายเงินเป็นงวดงาน งวดงานละ 15 วัน 

2.3 หน่วยเฉพาะกิจที่เรียกว่า “กองการก่อสร้าง” มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด ท าการส่งมอบงานให้กับหน่วยรับประโยชน์ใดๆได้
ตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ในแผนงาน (ทางทหารช่างเรียกว่า “แผนจัดหา”) 

อนึ่ง ในระดับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษยังมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมการด าเนินงานในภาพของกองพันด้วยการตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างจากผู้บังคับกองพัน 
รองผู้บังคับกองพัน และผู้ที่ด ารงต าแหน่งวิศวกรก่อสร้างของกองพัน เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบทั้งด้านคุณภาพ เวลา และงบประมาณ ให้มีโอกาสสูงขึ้น 
รวมถึงการก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ (Moral) ในการปฏิบัติงานของก าลังพลด้วยการยึดหลักลักษณะ
ความเป็นผู้น าทางทหาร เพ่ือที่จูงใจให้ก าลังพลตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง 

นอกจากนี้ในระดับหน่วยโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ยังมีระเบียบปฏิบัติทางด้านงาน
ก่อสร้าง ซึ่งก าหนดโดยผู้บังคับกองร้อยทหารช่างที่ท าหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยงาน
ก่อสร้าง ที่ยึดหลักวิศวกรรมเป็นกรอบในการท างานด้านก่อสร้าง เช่น มาตรฐานการก่อสร้างจาก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เทคนิคและวิธีการท างานด้านงานช่างต่าง ๆ จากต าราผู้เชี่ยวชาญ 
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รวมถึงประสบการณ์อันมีค่าของผู้ทรงความรู้ มากประสบการณ์ในหน่วยงาน จะช่วยส่งเสริม
ความส าเร็จของงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการต่อรอง 
การปฏิบัติงานก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษนั้นใช้การบริหารรัฐกิจ

เป็นภาพใหญ่ และงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท านั้นเป็นการด าเนินการตามรูปแบบรายการที่ก าหนด อนึ่ง
รูปแบบรายการที่ก าหนดก็ได้ถูกระบุและก าหนดร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน (Planning) 
ท าให้ความขัดแย้ง (กับภายนอก) ในขั้นตอนการปฏิบัติโครงการนั้นเกิดขึ้นน้อยมากทั้งในเชิงของ
โอกาสที่จะเกิด และระดับของความรุนแรง โอกาสที่จะเกิดมักเกิดขึ้นในห้วงขั้นตอนของการวางแผน
ร่วมกันเสียมากกว่า ดังนั้นในขึ้นตอนของการบริหารความขัดแย้ง กรมการทหารช่างจึงลดระดับ
ความส าคัญลง ไม่ได้มีการด าเนินการที่เป็นรูปแบบที่แน่นอน แต่จะเข้าด าเนินการในกรณีฉุกเฉินจริง 
ๆ ด้วยการมอบหมายให้ผู้ที่มีความใกล้ชิด สนิทสนมกับคู่ขัดแย้ง รวมถึงผู้ที่มีศักยภาพด้านการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆ เข้าด าเนินการไกล่เกลี่ยกับคู่ขัดแย้งอย่างประนีประนอม ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นบ่อยในช่วงปฏิบัติการนี้คือความขัดแย้งภายในที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นในการท างานไม่
ตรงกัน แต่ด้วยทฤษฎีระบบราชการที่ให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้น าองค์การเป็นหลัก ปัญหานี้ถือเป็น
ปัญหาเล็กน้อย สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย แต่ทั้งนี้การได้มาซึ่งอ านาจการตัดสินใจของผู้น า (ผู้บังคับ
หน่วยงาน) นั้น อาจหาทางออกด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ก็สามารถท า
ได้อย่างคล่องตัว 

สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในการปฏิบัติงานคือการต่อรอง โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องของเวลา  
ที่หน่วยรับประโยชน์มักเรียกร้องให้ด าเนินการโครงการก่อสร้างที่ท าอยู่นั้นๆให้เสร็จโดยเร็ว เพราะ
อยากรีบใช้ประโยชน์ กรณีนี้กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เป็นหน่วยด าเนินการก่อสร้างของ
กรมการทหารช่าง โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยงานมีหน้าที่เข้าไกล่เกลี่ยเองด้วยหลักการอธิบาย
โดยใช้เทคนิคด้านมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยต่อชีวิตก าลังพลปฏิบัติงานเป็นหลัก 
เพ่ือให้หน่วยรับประโยชน์เข้าใจและรับทราบ รวมถึงยอมรับในการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องด้วย
เงื่อนไขที่ยอมรับได้ ส่วนเรื่องของคุณภาพ และเรื่องงบประมาณนั้นหน่วยรับประโยชน์มักไม่มีการ
ต่อรองเนื่องจากเงื่อนไขของระบบงบประมาณที่ผู้รับประโยชน์ไม่ได้จ่ายเงินเพ่ือการก่อสร้างโดยตรง มี
หน้าที่ใช้ประโยชน์จากผลของการก่อสร้างเท่านั้น นอกจากนี้ การก าหนดระดับคุณภาพ (รูปแบบ
รายการ) ถูกก าหนดมาตั้งแต่ต้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเงื่อนไขของระบบการตรวจสอบ
ภายในสายงานก่อสร้าง 

กระบวนการบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารช่างในขั้นตอนการปฏิบัติ การ 
(Implementing) นี้ สามารถเลือกใช้หลักกระบวนการบริหารของผู้บริหาร POSDCORB ได้ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นขั้นตอนที่มีบุคลากรใน
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องค์การเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก มีการใช้ทรัพยากรอย่างเด่นชัด ประกอบกับเป็นขั้นตอนที่ใช้
ระดับความพยายามสูงสุด และส่งผลให้เกิดสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงก าหนด
กรอบของการศึกษาไว้ในขั้นตอนของการปฏิบัติการ (Implementing) อย่างเฉพาะเจาะจง 

ช่วงท่ี 4 ขั้นส่งมอบ (Delivery) 
ขั้นตอนนี้ ส่วนการปฏิบัติของหน่วยทหารช่างโดยรวมนั้นจะต้องรีบด าเนินการส่งมอบ

งานให้กับหน่วยรับประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจการตรวจรับงานท าหน้าที่ตรวจสอบ หาก
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน ด้วยวิธีการตรวจสอบรายละเอียด 
รวมถึงการการทดสอบหรือสาธิตการใช้งาน เมื่อผ่านการตรวจสอบจะมีการเซ็นต์เอกสารรับมอบงาน
เพ่ือเป็นการยืนยันว่างานก่อสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์ หน่วยรับประโยชน์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในช่วงของการปิดโครงการ หน่วยด าเนินการก่อสร้าง (ทหาร
ช่าง) จะต้องเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนประวัติของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทัพบกในระบบ GFMIS ต่อไป 

นอกจากนี้ ในช่วงของการช่วงปิดโครงการยังมีระเบียบมาตรฐานการก่อสร้างที่
ก าหนดให้ต้องประกันผลงานนาน 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน ดังนั้นหน่วยทหารช่างทุกหน่วย
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญท้ังการควบคุมคุณภาพผลงานให้ดีที่สุด เพราะการที่ผลงานไม่ได้คุณภาพจน
ส่งผลให้เกิดการช ารุด ทรุดโทรม เกินกว่าปกติภายในระยะ 2 ปีหลังจากงานก่อสร้าง หน่วย
ด าเนินการก่อสร้างในโครงการนั้น ๆ จะต้องมาด าเนินการแก้ไข และการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอุดม
ไปด้วยอุปสรรค ทั้งด้านภาพลบจากสายตาคนภายนอก ด้านทรัพยากรที่เมื่อใดปิดงบประมาณตั้งแต่
ส่งมอบงานไปแล้ว ระบบไม่มีการกันงบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้ รวมถึงด้านธุรการที่ต้องด าเนินการ 
อาทิ การกิน การอยู่อาศัย เพราะงานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายล้วนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจาก
หน่วยที่ตั้งปกติ 
 
2.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

“งานทางดิ่ง” หมายถึง งานก่อสร้างที่มีมิติความสูงอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
คงทนถาวรทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

“งานทางระดับ/ทางราบ”  หมายถึง งานก่อสร้างที่ไม่มีมิติความสูงอย่างเป็นรูปธรรม 
การท างานส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนดิน ยกตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างทาง สะพาน 
และท่อเหลี่ยม เป็นต้น 

“งานระบบทางท่อ”  หมายถึง ระบบขนส่งสิ่งของที่อยู่ในรูปของเหลวไปในสิ่งที่
เรียกว่า “ท่อ” ยกตัวอย่างเช่น น้ า น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
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“แอสฟัลท์ติกคอนกรีต”  หมายถึง วัสดุก่อสร้างที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม 
(Aggregate) กับผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Asphalt Concrete Mixing Plant ) ด้วยการควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่ก าหนด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและบ ารุงทาง โดยการปูหรือเกลี่ยแต่งและบดทับเป็น
ชั้น ๆ ตามรูปแบบรายการที่ได้ออกแบบไว้ 

“ความช านาญการด้านการทหาร”  หมายถึง วุฒิและความช านาญการในหน้าที่อย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ที่ทหารทุกคนพึงมี เพ่ือความสะดวกในการแบ่งประเภทก าลังพลได้ตาม
ลักษณะคุณวุฒิ และความช านาญในหน้าที่ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการก าหนดคุณวุฒิเพ่ือให้ทหารทุก
นายได้ตระหนักในหน้าที่ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิด 
 

 
 

3.1.1 ค าอธิบายกรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดของงานวิจัยใช้หลักกระบวนการบริหารของลูเทอร์ 
กูลิค (POSDCORB) ซึ่งให้ความหมายในเชิงหน้าที่ที่ผู้บริหารพึงกระท าในการบริหารโครงการ มาปรับ
ใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้กรอบการศึกษาที่ศึกษา
ในขั้นตอนส าคัญท่ีเรียกกว่า “ขั้นปฏิบัติการ” โดยสามารถอธิบายกระบวนการและความส าพันธ์ของ
แต่ละข้ันตอนในกระบวนการต่อความส าเร็จของการบริหารโครงการได้ ดังนี้ 

3.1.1.1 Planning 
หมายถึง หน้าที่หรือกระบวนการในการวางแผนของผู้บริหาร กล่าวคือ 

ผู้บริหารโครงการมีการก าหนดเป้าหมายในการก่อสร้าง ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งด้านคุณภาพของ
ผลงาน ด้านกรอบเวลาในการด าเนินการ รวมถึงงบประมาณที่สามารถใช้ได้ มีการก าหนดนโยบายใน
การท างาน รวมถึงระบุวิธีในการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดเกณฑ์
ต่าง ๆ อาทิ เกณฑ์ของการท างาน เกณฑ์ของผลงาน เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่าง
สมบูรณ์ อันส่งผลถึงความส าเร็จของงานที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามทั้งด้านคุณภาพของงาน บริหาร
เวลาได้ตามแผน และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้ง 3 ด้าน
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ดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกัน การที่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
อ่ืนๆตามมา 

3.1.1.2 Organizing 
หมายถึง หน้าที่หรือกระบวนการในการจัดองค์การของผู้บริหาร กล่าวคือ 

ผู้บริหารจะต้องจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่น (Flexible) เพ่ือเอ้ือต่อการ
ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ทรัพยากรหรือการบริหารจัดการโครงการเมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป อาทิ การแบ่งงานโดยจัดต าแหน่งให้เหมาะสมกับปริมาณงานเพ่ือก าหนด
จ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ หรือการจัดต าแหน่งให้เมาะสมกับคุณลักษณะจ าเพาะของ
งาน อันส่งผลถึงความส าเร็จของงานที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามทั้งด้านคุณภาพของงาน บริหารเวลา 
และด้านงบประมาณเช่นกัน 

3.1.1.3 Staffing 
คือ การจัดบุคลากร : ว่าด้วยการจัดก าลังพลเข้าบรรจุในต าแหน่ง หรือ

แผนกงานก่อสร้างที่เหมาะสมด้วยตัวชี้วัดที่แสดงถึงโอกาสแห่งความส าเร็จ อาทิ ความรู้ความสามารถ 
ความประพฤติ ความต้องการของก าลังพล ปัจจัยครอบครัว รวมถึงปัจจัยด้านสังคม (ความเข้ากันได้) 
ของก าลังพล จะส่งผลถึงความส าเร็จของงานที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามทั้งด้านคุณภาพของงาน 
บริหารเวลา และด้านงบประมาณเช่นกัน 

3.1.1.4 Directing 
คือ การอ านวยการ หรือการสั่งการ : ว่าด้วยศิลปะการปกครองบังคับ

บัญชา และหลักการบริหารของผู้บังคับหน่วยงาน อาทิ ความเป็นผู้น า (Leadership), มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations), การจูงใจ (Motivation), และการตัดสินใจ (Decision Making) ที่ถูกต้องเฉียบ
คม ส่งผลถึงความส าเร็จของงานที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามทั้งด้านคุณภาพของงาน บริหารเวลา และ
ด้านงบประมาณเช่นกัน 

3.1.1.5 Coordinating 
คือ การประสานงาน : การประสานงานภายในหน่วยงานก่อสร้างที่ส่งผล

ให้การท างานสอดคล้องกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งฝ้า
เพดาน ต้องแล้วเสร็จก่อนการปูกระเบื้องผิวพ้ืน ดังนั้นต้องให้ความเร่งด่วนในงานฝ้าเพดานเสียก่อน 
เป็นต้น ทั้งนี้จะส่งผลถึงความส าเร็จของงานที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามทั้งด้านคุณภาพของงาน 
บริหารเวลา และด้านงบประมาณเช่นกัน 

3.1.1.6 Reporting 
คือ การรายงาน : การรายงานผลงาน เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปัญหา

ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างให้กับผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยเหนือรับทราบ จะช่วยให้การแก้ปัญหานั้น
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เกิดขึ้นด้วยการสั่ งการอย่างมี เหตุผลของผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชายอมรับผิดชอบ 
(Acountibility) ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น อันส่งผลถึงความส าเร็จของงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตาม
ในด้านคุณภาพของผลงาน และด้านเวลาที่ใช้น้อยลง ส่งผลถึงการใช้ต้นทุนที่น้อยลงเป็นประการ
ต่อมาเช่นเดียวกัน 

3.1.1.7 Budgeting 
คือ งบประมาณ : ระบบบัญชีการเงิน การคลัง รวมถึงการควบคุมวัสดุ 

เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จในงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้เป็นตัวแปรตามในด้านคุณภาพของผลงาน 
และด้านเวลาที่ใช้น้อยลง ส่งผลถึงการใช้ต้นทุนที่น้อยลงเป็นประการต่อมาเช่นเดียวกัน 

 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ ( Interviews) เป็น
เครื่องมือวิจัย กล่าวคือ 

 
3.2.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 

ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ตอบค าถามวิจัยที่ 1 ด้วยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแจกให้กับก าลังพลสังกัดกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการก่อสร้างต่างๆของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกก าหนดเป็น 3 กลุ่มในรูปแบบการก าหนดเป็นชั้นภูมิที่
แบ่งด้วยระดับชั้นยศ (นายทหารสัญญาบัตร , นายทหารชั้นประทวน , และทหารกองประจ าการ) 
รวมทั้งสิ้น 214 ชุด ความเห็นที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package 
for the Social Science) เพ่ือหาสถิติพ้ืนฐาน และสถิตวิจัยอันสามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความเห็นในกลุ่มตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่มได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งได้ประเด็นกระบวนการบริหารที่
ส าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจากการ
ประมวลผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ชั้นภูมิ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

3.2.1.1 หน่วยวิเคราะห์ 
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
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3.2.1.2 ประชากร (N) 
ก าหนดให้ก าลังพลตามการบรรจุจริงของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างของหน่วย รวมทั้งสิ้น 300 นาย( ∑N = 300 ) โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 
นายทหารสัญญาบัตร จ านวน    8 นาย ( N1 = 8 ) 
นายทหารประทวน จ านวน 214 นาย ( N3 = 214 ) 
พลทหาร  จ านวน   78 นาย ( N4 = 78 ) 

3.2.1.3 กลุ่มตัวอย่าง (n) 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamanae,1973) 

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ท าการค านวณในรูปแบบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น         
(Probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก 
ซึ่งจะท าให้ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้
สามารถน าผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ ทั้งนี้เนื่องจากระบบบุคลากรในองค์การมีความแตกต่างใน
ระดับชั้นยศที่เชื่อมโยงถึงความรู้ความสามารถ และความใกล้ชิด รวมถึงความช านาญในงานก่อสร้างที่
แตกต่างกัน และไม่เท่ากัน จึงอาศัยรูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดชั้นภูมิ (Stratified sampling) 
โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ ด้วยการแบ่งเป็นชั้นภูมิโดยระดับชั้นยศซึ่ง แสดงถึง
ศักยภาพในการมองภาพรวมของระบบงานก่อสร้างในระดับที่แตกต่างกันเสียก่อน ซึ่งในที่นี้ประชากร
ในแต่ละชั้นภูมิ (แต่ละชั้นยศ) จะมีลักษณะที่เหมือนกัน (homogenious) สามารถแสดงการค านวณ
ได้ ดังนี้ 

จากสูตร  n  = N / ( 1+Ne2 )   
   n1  = 8 / ( 1+8×0.052 ) 
    = 8 / 1.02 
    = 8 

n2  = 214 / ( 1+214×0.052 ) 
    = 214 / 1.535 
    = 140 

n3  = 78 / ( 1+78×0.052 ) 
    = 78 / 1.195 
    = 66 
   ∑n = n1 + n2 +  n3   
    = 8 + 140 + 66 
    = 214 
สรุปกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 214 คน โดยแยกเป็นโควตาดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงสัดส่วนของกล่มตัวอย่าง 
ระดับหรือชั้นภูมิของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ความถี่ (จ านวน) ร้อยละ 

  
นายทหารสัญญาบัตร 8 3.74 
นายทหารประทวน 140 65.42 
ทหารกองประจ าการ 66 30.84 

รวม 214 100.00 
 

3.2.1.4 การคัดเลือกตัวอย่าง 
ท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 

sampling) โดยถือว่าทุกๆหน่วยหรือทุกๆสมาชิกในประชากรชั้นภูมินั้นๆมีลักษณะที่เหมือนกัน 
(homogenious) ตามค าอธิบายข้างต้น จึงควรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน ด้วยการท าบัญชีรายชื่อ
ประชากรทั้งหมดของแต่ละชั้นภูมิ ก าหนดเลขก ากับ แล้วท าการการจับสลากโดยท ารายชื่อประชากร
ทั้งหมดของแต่ละชั้นภูมิ เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่ม
ประชากรในชั้นภูมินั้นๆ น าไปสู่การจัดท าและแจกจ่ายแบบสอบถามต่อไป 

3.2.1.5 ระดับการประเมิน 
ระดับการประเมินและคะแนนที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

ก าหนดเกณฑ์การประเมินและคะแนนดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงระดับการประเมินและคะแนนที่ใช้ในการวิจัย 

ระดับการประเมิน คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
3.2.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ตอบค าถามวิจัยที่ 2 ด้วยการ
สัมภาษณ์ (Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่เป็นผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไปซึ่ง
จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่บริหารโครงการก่อสร้างเมื่อกองพันได้รับภารกิจ มีการใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น
การสัมภาษณ์ในรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) โดยก าหนดข้อค าถามขั้นต้นที่สามารถ
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เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหาร (POSDCORB) ทั้ง 7 ขั้นตอนกับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการก่อสร้าง ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบค าถามในเชิงพัฒนา (เชิงบวก) ตามแนวทางการท างานหรือ
ตามทัศนคติของตนอย่างละเอียด 

3.2.2.1 หน่วยวิเคราะห์ 
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

3.2.2.2 ประชากร (N) 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง

ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
ประกอบด้วย 6 ท่าน ดังนี้ 

1. ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
2. รองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
3. วิศวกรก่อสร้างกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
4. ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษท่ี 1 
5. ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษท่ี 2 
6. ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบ ารุง 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

1. จากหลักบริหาร POSDCORB บุคลากรแต่ละระดับชั้นในสังกัดกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานก่อสร้างมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของขั้นตอนที่ส าคัญใน
การบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

2. ขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากท่ีสุด 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
ผู้ศึกษาเลือกใช้การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล ก าหนดรหัส แล้วน าเอาข้อมูล

ดังกล่าวไปค านวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) ด้วยการใช้สถิติอ้างอิงที่มีชื่อว่า One-Way ANOVA ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง
ข้อมูลเชิงปริมาณ 1 ตัว (ค่าคะแนนของแบบสอบถาม ที่ถอดประเด็นมาจากกระบวนการบริหาร 
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POSDCORB) และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1 ตัวที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม (กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งเป็น 3 ชั้นภูมิตาม
ระดับชั้นยศ) ทั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยน าค่าคะแนนอันมาจากความ
คิดเห็นโดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มชั้นยศมาพิจารณาถึงความแตกต่างกันในแต่ละประเด็นขั้นตอนของ
หลักบริหาร POSDCORB 

ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) จะสามารถทราบถึงความคิดเห็นทั้งหมดของก าลังพลสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างตามชั้นภูมิต่างๆ ว่ามีความเห็นโดยรวมถึง
สิ่งที่ต้องด าเนินการของผู้บริหารที่ส าคัญยิ่งอันส่งผลถึงความส าเร็จในงานก่อสร้างของกองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษนั้นแตกต่างกันหรือไม่ และหากมีความแตกต่างกันแล้ว ขั้นตอนใดที่มีความส าคัญ
ที่สุด ทั้งนี้ ความรู้สึก ความคิดเห็นจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นค่าคะแนนตามค าถามที่ก าหนดให้ใน
แบบสอบถามที่ใช้กรอบกระบวนการบริหาร (POSDCORB) เป็นโครงค าถาม 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
ใช้ผลการสัมภาษณ์ (Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ทั้ง 6 คนที่เป็นผู้

บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไปซึ่งจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่บริหารโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เพ่ือน าเสนอแนวทางปฏิบัติและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติในเชิงบริหารที่
เหมาะสมในขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษอันส่งผลถึงความส าเร็จของการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
โดยรวม 

ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยเชิ งคุณภาพ ( Qualitative 
Methods) จะท าให้ทราบความคิดเห็นทั้งหมดของก าลังพลในระดับบริหารงานว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งใด
ส าคัญและจ าเป็นต่อระบบบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ (เป็นบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชา) อาจจะเห็นตรง หรือ ไม่ตรง กับ
ก าลังพลส่วนใหญ่ในการวิจัยในเชิงปริมาณ (บุคลากรในระดับปฏิบัติการ) ก็ได้ นอกจากนี้ผลจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพยังสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ได้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร
ระดับบริหารงานจะสามารถหาแนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษได้เช่นกัน 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกอง

พันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) กล่าวคือ ท าการ
แบ่งการวิจัยเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ตอบค าถามวิจัยที่ 1 
ตอนที่ 2 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ตอบค าถามวิจัยที่ 2 

 
4.1 รายงานผลการวิจัยและอภิปรายผลส าหรับตอนที่ 1 

 
4.1.1 รายงานผลงานวิจัยและทดสอบสมมติฐานงานวิจัยท่ี 1 

“จากหลักบริหาร POSDCORB บุคลากรแต่ละระดับชั้นในสังกัดกองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานก่อสร้างมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของขั้นตอนที่ส าคัญ
ในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ” 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประการย่อยของกระบวนการบริหาร (POSDCORB) ซึ่งประกอบด้วย 
7 ประการด้วยกัน คือ การวางแผน (Planning) , การจัดองค์การ (Organizing) , การจัดการด้าน
บุคลากร (Staffing) , การอ านวยการ (Directing) , การประสานงาน (Coordinating) , การรายงาน 
(Reporting) , และการงบประมาณ (Budgeting) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเห็นในประเด็น
กระบวนการบริหาร (POSDCORB) ที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 ชั้นภูมิ (นายทหารสัญญาบัตร , นายทหารประทวน , ทหาร
กองประจ าการ) ว่าแตกต่างกันหรือไม่ สามารรายงานผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

4.1.1.1 ขั้นตอนด้านการวางแผน (Planning) 
กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
16.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.309 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 14 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน 
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กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภู มิที่  2 คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140  นาย มีความคิด เห็นร่วมกันว่า  การด า เนินการด้านการ จัดองค์การ 
(Organiz ing)  มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 15.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.327 , มีผู้ที่ให้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 13 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภู มิที่  3 คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.351 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA ให้ค่า 
Significant เท่ากับ 0.405 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือบุคลากร
สังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศนั้นมีความเห็น
โดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับท่ีไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.1  

 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านการวางแผน (Planning) 

ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(นาย) 

ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการวางแผน (Planning) 
Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 15.38 1.408 13 17 0.731 
 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 15.64 1.005 14 18 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 15.56 1.083 12 17 

 
4.1.1.2 ขั้นตอนด้านการจัดองค์การ (Organizing) 

กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 
ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 



Ref. code: 25595803010221BPT

51 

 

16.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.309 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 14 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน 

กลุ่ มตัวอย่ างชั้ นภูมิที่  2  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.327 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 13 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

กลุ่ มตัวอย่ างชั้ นภูมิที่  3  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.351 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA 
ให้ค่า Significant เท่ากับ 0.405 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือ
บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศนั้นมี
ความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) มีความส าคัญในการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

(นาย) 
ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดองค์การ (Organizing) 

Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 
1 นายทหาร

สัญญาบัตร 
8 16.00 1.309 14 18 0.405 

 
2 นายทหาร

ประทวน 
140 15.37 1.327 13 17 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 15.33 1.351 12 17 
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4.1.1.3 ขั้นตอนด้านบุคลากร (Staffing) 
กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านบุคลากร (Staffing) มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 15.63 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.847 , มีผู้ที่ให้คะแนน
ต่ าสุดเท่ากับ 13 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน 

กลุ่ มตัวอย่ างชั้ นภูมิที่  2  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านบุคลากร ( Staffing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.587 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน 

กลุ่ มตัวอย่ างชั้ นภูมิที่  3  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านบุคลากร (Staffing) มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 15.23 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.557 , มีผู้ที่ให้คะแนน
ต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA 
ให้ค่า Significant เท่ากับ 0.796 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือ
บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศนั้นมี
ความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนด้านบุคลากร (Staffing) มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้าง
ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านบุคลากร (Staffing) 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

(นาย) 
ผลคะแนนเฉลี่ยด้านด้านบุคลากร (Staffing) 

Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 
1 นายทหาร

สัญญาบัตร 
8 15.63 1.847 13 19 0.796 

 
2 นายทหาร

ประทวน 
140 15.25 1.587 12 18 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 15.23 1.557 12 17 
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4.1.1.4 ขั้นตอนด้านการอ านวยการ (Directing) 
กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการอ านวยการ (Directing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.356 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 14 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภู มิที่  2 คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการอ านวยการ (Directing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.122 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 14 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภู มิที่  3 คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการอ านวยการ (Directing) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
15.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.153 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 13 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน 

ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA ให้
ค่า Significant เท่ากับ 0.616 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือ
บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศนั้นมี
ความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการอ านวยการ (Directing) มีความส าคัญในการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับท่ีไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านการอ านวยการ (Directing) 

ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(นาย) 

ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการอ านวยการ (Directing) 
Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 15.88 1.356 14 18 0.616 
 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 15.50 1.122 14 17 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 15.45 1.153 13 17 
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4.1.1.5 ขั้นตอนด้านการประสานงาน (Coordinating) 
กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการประสานงาน (Coordinating) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
14.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.066 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 11 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิที่  2  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด า เนินการด้านการประสานงาน 
(Coordinating) มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 17.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 2.007 , มีผู้ที่ให้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิที่  3  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการประสานงาน (Coordinating) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
13.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.094 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านการประสานงาน (Coordinating) 

ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(นาย) 

ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการประสานงาน (Coordinating) 
Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 14.38 2.066 11 18 0.000 
 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 17.91 2.007 12 20 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 13.98 2.094 10 18 

 

ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA ให้ค่า 
Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือสามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือบุคลากร
สังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศ หรือบางกลุ่มชั้นยศ 
(กลุ่มนายทหารประทวน) มีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) 
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มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก 
POSDCORB ในระดับที่แตกต่างออกไป และความแตกต่างดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีค่ามากกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด โดยสามารถอธิบายได้ดังตาราง 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบด้านการประสานงาน (Coordinating) ระหว่างกลุ่ม 

กลุ่มชั้นยศ กลุ่มชั้นยศ ค่าเฉลี่ยท่ีต่างกัน Sig. 
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน -3.532 0.000 

 ทหารกองประจ าการ 0.390 0.877 
นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร 3.532 0.000 

 ทหารกองประจ าการ 3.922 0.000 
ทหารกองประจ าการ นายทหารสัญญาบัตร -0.390 0.877 

 นายทหารประทวน -3.922 0.000 
 

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดย
เฉลี่ยถึงขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) ในประเด็นดังนี ้

1. บุคลากรกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและกลุ่มทหารกองประจ าการ
มีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) ว่ามีความส าคัญในการบริหาร
โครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่ไม่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวให้ค่า Significant ต่อกันเท่ากับ 0.877 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

2. บุคลากรกลุ่มนายทหารประทวนมีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการ
ประสานงาน (Coordinating) มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับท่ีแตกต่างออกไปจากกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและ
กลุ่มทหารกองประจ าการด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่า กล่าวคือ ให้ค่า Significant ต่อกลุ่ม
นายทหารสัญญาบัตรและกลุ่มทหารกองประจ าการเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือสามารถ
ปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

4.1.1.6 ขั้นตอนด้านการรายงาน (Reporting) 
กลุ่มตัวอย่ างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการรายงาน (Reporting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
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13.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.044 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิ ที่  2 คื อบุ คลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการรายงาน (Reporting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
14.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.036 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 9 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิ ที่  3 คื อบุ คลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านการรายงาน (Reporting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
17.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.747 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 15 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านการรายงาน (Reporting) 

ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(นาย) 

ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการรายงาน (Reporting) 
Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 13.88 3.044 10 19 0.000 
 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 14.02 3.036 9 19 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 17.55 1.747 15 20 

 
ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA ให้ค่า 

Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือสามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือบุคลากร
สังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศ หรือบางกลุ่มชั้นยศ 
(กลุ่มทหารกองประจ าการ) มีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการรายงาน (Reporting) มีความส าคัญ
ในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB 
ในระดับที่แตกต่างออกไป และความแตกต่างดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีค่ามากกว่าอย่างเห็นได้ชัด  
โดยสามารถอธิบายได้ดังตาราง 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบด้านการรายงาน (Reporting) ระหว่างกลุ่ม 

กลุ่มชั้นยศ กลุ่มชั้นยศ ค่าเฉลี่ยท่ีต่างกัน Sig. 
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน -0.146 0.989 

 ทหารกองประจ าการ -3.670 0.002 
นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร 0.146 0.989 

 ทหารกองประจ าการ -3.524 0.000 
ทหารกองประจ าการ นายทหารสัญญาบัตร 3.670 0.002 

 นายทหารประทวน 3.524 0.000 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดย
เฉลี่ยถึงขั้นตอนการรายงาน (Reporting) ในประเด็นดังนี้ 

1. บุคลากรกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและกลุ่มนายทหารประทวนมี
ความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการรายงาน (Reporting) ว่ามีความส าคัญในการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวให้ค่า Significant ต่อกันเท่ากับ 0.989 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

2. บุคลากรกลุ่มทหารกองประจ าการมีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนการ
รายงาน (Reporting) มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและกลุ่ม
นายทหารประทวนด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่า กล่าวคือ ให้ค่า Significant ต่อกลุ่มนายทหาร
สัญญาบัตรและกลุ่มทหารกองประจ าการเท่ากับ 0.000 และ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือสามารถ
ปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

4.1.1.7 ขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) 
กลุ่มตัวอย่างชั้นภูมิที่  1 คือบุคลากรระดับนายทหารสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย 8 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgeting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
18.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.309 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 16 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิ ที่  2  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 140 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgeting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
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14.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.894 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน 

กลุ่ มตั วอย่ า งชั้ นภูมิ ที่  3  คือบุคลากรระดับนายทหารประทวน 
ประกอบด้วย 66 นาย มีความคิดเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgeting) 
มีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
13.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน , มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.598 , มีผู้ที่ให้
คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน , และมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน ดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยด้านงบประมาณ (Budgeting) 

ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(นาย) 

ผลคะแนนเฉลี่ยด้านงบประมาณ (Budgeting) 
Mean S.D. Minimum Maximum Sig. 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 18.00 1.309 16 20 0.000 
 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 14.35 2.894 10 19 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 13.74 2.598 10 20 

 
ผลที่ได้จากทั้ง 3 ชั้นภูมิ การประมวลผลจากค าสั่ง One-Way ANOVA ให้ค่า 

Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือสามารถปฏิเสธ H0 ได้ กล่าวคือบุคลากร
สังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในแต่ละกลุ่มชั้นยศ หรือบางกลุ่มชั้น
ยศ มีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) มีความส าคัญในการบริหาร
โครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่แตกต่างกัน 
หรือแตกต่างออกไปในบางกลุ่ม และความแตกต่างดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีค่ามากกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
โดยสามารถอธิบายได้ดังตาราง 4.10 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบด้านงบประมาณ (Budgeting) ระหว่างกลุ่ม 
กลุ่มชั้นยศ กลุ่มชั้นยศ ค่าเฉลี่ยที่ต่างกนั Sig. 

นายทหารสัญญาบตัร นายทหารประทวน 3.650 0.002 
 ทหารกองประจ าการ 4.258 0.000 

นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร -3.650 0.002 
 ทหารกองประจ าการ 0.608 0.341 

ทหารกองประจ าการ นายทหารสัญญาบัตร -4.258 0.000 
 นายทหารประทวน -0.608 0.341 
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จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
โดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) ในประเด็นดังนี ้

1. บุคลากรกลุ่มนายทหารประทวนและกลุ่มทหารกองประจ าการมี
ความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) ว่ามีความส าคัญในการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวให้ค่า Significant ต่อกันเท่ากับ 0.341 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือไม่
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

2. บุคลากรกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรมีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอน
ด้านงบประมาณ (Budgeting) มีความส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ในระดับที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มนายทหารประทวนและ
กลุ่มทหารกองประจ าการด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่า กล่าวคือ ให้ค่า Significant ต่อกลุ่ม
นายทหารสัญญาบัตรและกลุ่มทหารกองประจ าการเท่ากับ 0.000 และ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือสามารถปฏิเสธ H0 ได้ นั่นเอง 

สรุป บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างในแต่ละชั้นยศมีความเห็นโดยเฉลี่ยถึงขั้นตอนอันส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB ที่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย โดยแตกต่างใน 3 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในประเด็นด้านงบประมาณ (Budgeting) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

2. กลุ่มนายทหารประทวนมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ 
ในประเด็นด้านการประสานงาน (Coordinating) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

3. กลุ่มทหารกองประจ าการมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในประเด็นด้านการรายงาน (Reporting) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

4.1.2 รายงานผลงานวิจัยและทดสอบสมมติฐานงานวิจัยท่ี 2 
“ขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากท่ีสุด” 
ในขั้นตอนนี้ สามารถทดสอบและพิสูจน์ได้จากการน าค่าคะแนนความเห็นเฉลี่ย 

(Mean) ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหาร POSDCORB ของแต่ละชั้นยศมาเรียงและ
เปรียบเทียบกันเพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่มาก ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4.11 
 
 



Ref. code: 25595803010221BPT

60 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย (Mean) ตามข้ันตอนต่างๆ เปรียบเทียบกับกลุ่มชั้นยศ 

ล าดับ กลุ่มชั้นภูมิ จ านวน 
(นาย) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ภายในกลุ่มชั้นภูมิ 
P O S D Co R B 

1 นายทหาร
สัญญาบัตร 

8 15.38 16.00 15.63 15.88 14.38 13.88 18.00 

2 นายทหาร
ประทวน 

140 15.64 15.37 15.25 15.50 17.91 14.02 14.35 

3 ทหารกอง
ประจ าการ 

66 15.56 15.33 15.23 15.45 13.98 17.55 13.74 

 

จากกตารางที่ 4.11 เมื่อน าค่าคะแนนความเห็นเฉลี่ย (Mean) ในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการบริหาร POSDCORB ของแต่ละชั้นยศมาเรียงและเปรียบเทียบกันเพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่มาก สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1. กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 นาย มีความเห็นโดยเฉลี่ยค่าคะแนนด้านการ
วางแผน (Planning) เท่ากับ 15.38 คะแนน , ด้านการจัดองค์การ (Organizing) เท่ากับ 16.00 
คะแนน , ด้านบุคลากร (Staffing) เท่ากับ 15.63 คะแนน , ด้านการอ านวยการ (Directing) เท่ากับ 
15.88 คะแนน , ด้านการประสานงาน (Coordinating) เท่ากับ 14.38 คะแนน , ด้านการรายงาน 
(Reporting) เท่ากับ 13.88 คะแนน , และด้านงบประมาณ (Budgeting) เท่ากับ 18.00 คะแนน 
ซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนั้นสามารถสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการด้านงบประมาณ 
(Budgeting) เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษในทรรศนะของกลุ่มนายทหารสัญญาบัตร ดังนั้นในทรรศนะโดยรวมของกลุ่มนายทหารสัญญา
บัตรจึงเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเพียงกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้นที่มีโอกาสเป็น
ผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และการบริหารโครงการก่อสร้างต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนในย่อมต้องมีเป้าหมายเช่นเดียวกันคือ “ความส าเร็จ” ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมเรื่องการควบคุมโครงการก่อสร้าง1 เป้าหมายแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอันต้องควบคุม 
ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน ต้องได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่ปรากฏในสัญญาเวลา   

                                           
1 นพพร โทณะวณิก, การวางแผนงานก่อสร้าง (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2546), 22. 
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2) การก่อสร้างต้องเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการเสร็จได้ทันตาม
ก าหนดงบประมาณ และ 3) ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

ในด้านคุณภาพของงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนงานนั้น เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันหลายมิติ กล่าวคือ ด้านบุคลากรนั้นมีการ
ท างานร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ 
รวมถึงแรงงานต่างๆท่ีจ้างเข้ามาเพ่ิมเติมก าลัง ฯลฯ ขณะที่ด้านองค์ความรู้นั้นก็สามารถศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้ร่วมกันได้โดยทั่วไป ทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ และองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน “แต่มีประการหนึ่ งที่กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรต้องด าเ นินการด้วยตัวเอง คือ
การงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด” มิฉะนั้นแล้วอาจจะไม่
สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างได้ส าเร็จ รวมถึงอาจจะได้รับโทษทั้งทางวินัยและอาญาเป็นประการ
ถัดมาอีกด้วย 

อนึ่ง กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้นที่มีหน้าที่ และมีโอกาสในการด าเนินการ
ด้านงบประมาณ ทั้งนี้การปฏิบัติเกิดข้ึนตั้งแต่ตั้งแต่ข้ันตอนการส ารวจ จัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ท าเรื่องของบประมาณขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชา จนกระทั่งได้รับงบประมาณ (ในรูปแบบของ
งบประมาณประจ าปี) เพ่ือมาด าเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งเข้าสู่การบริหารงบประมาณในโครงการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนั้นผู้วิจัยอนุมานได้ว่ากลุ่มนายทหารสัญญาบัตรที่มีความคิดเห็นร่วมกัน
ออกมาในลักษณะนี้ แสดงถึงการตระหนักว่างานด้านงบประมาณเป็นการปฏิบัติหลักของตน และการ
บริหารงบประมาณเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้โครงการส าเร็จลุล่วง จึงต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับ 1 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทั้ง ๆ ที่งานบริหารด้านอ่ืน ๆ นั้นก็ส าคัญก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่รอง ๆ 
ลงไป 

2. กลุ่มนายทหารประทวนทั้ง 140 นาย มีความเห็นโดยเฉลี่ยค่าคะแนนด้านการ
วางแผน (Planning) เท่ากับ 15.64 คะแนน , ด้านการจัดองค์การ (Organizing) เท่ากับ 15.37 
คะแนน , ด้านบุคลากร (Staffing) เท่ากับ 15.25 คะแนน , ด้านการอ านวยการ (Directing) เท่ากับ 
15.50 คะแนน , ด้านการรายงาน (Reporting) เท่ากับ 14.02 คะแนน , ด้านงบประมาณ 
(Budgeting) เท่ากับ 14.35 คะแนน , และด้านการประสานงาน (Coordinating) เท่ากับ 17.91 
คะแนน ซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนั้นสามารถสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการด้านการ
ประสานงาน (Coordinating) เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษในทรรศนะของกลุ่มนายทหารประทวน ดังนั้นในทรรศนะโดยรวมของกลุ่ม
นายทหารประทวนจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มนายทหารประทวนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่ม
นายทหารสัญญาบัตร มีหน้าที่หลักคือการปฏิบัติตามนโยบาย หรือค าสั่งจากกลุ่มนายทหารสัญญา
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บัตร ดังนั้นจึงมีโอกาสในการสัมผัสหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการหลาย ๆ ด้านไม่มากนัก 
ยกเว้นงานในหน้าที่หลักของตน กล่าวคือ อาจได้ร่วมสัมผัส เสนอแนะ ออกความเห็น หรือมีส่วนร่วม
ในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอ านวยการ  ฯลฯ ได้อย่างจ ากัด แต่กลุ่ม
นายทหารประทวนนี้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตามต าแหน่งหน้าที่ มีความส าคัญมากในด้าน
การปฏิบัติงานช่างในมิติองคาพยพหลักขององค์การ แต่การปฏิบัติงานช่างด้านต่าง ๆ ของโครงการ
ก่อสร้างหนึ่ง ๆ นั้นมีมากมาย หลายงานย่อย ๆ ซึ่งผู้บริหารโครงการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผน 
จัดองค์การ จัดบุคลากร ให้ครอบคลุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
ดังนั้น ก าลังพลกลุ่มนายทหารประทวนจะถูกแบ่งออกเป็นชุดงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ ช่างไม้ ช่างปูน 
ช่างเหล็ก ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างสี ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ฯลฯ อนึ่ง งานก่อสร้างหนึ่ง ๆ ไม่ได้มีการ
ด าเนินการในหมวดงานย่อย ๆ ดังกล่าวทีละงาน หากแต่จะเป็นการกระท าที่ควบคู่กันไปเพ่ือให้งาน
ส าเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็วอันจะส่งผลถึงความส าเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้าง ท าให้ระบบ
การท างานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การท างานเกิด
อุปสรรคน้อยที่สุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยอนุมานได้ว่ากลุ่มนายทหารประทวนที่มีความคิดเห็น
ร่วมกันออกมาในลักษณะนี้ แสดงถึงการตระหนักว่าการประสานงาน (Coordinating) เป็นสิ่งส าคัญที่
จะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษประสบความส าเร็จได้
โดยรวม ทั้ง ๆ ที่งานบริหารด้านอื่น ๆ นั้นก็ส าคัญก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่รอง ๆ ลงไป 

3. กลุ่มทหารกองประจ าการทั้ง 66 นาย มีความเห็นโดยเฉลี่ยค่าคะแนนด้านการ
วางแผน (Planning) เท่ากับ 15.56 คะแนน , ด้านการจัดองค์การ (Organizing) เท่ากับ 15.33 
คะแนน , ด้านบุคลากร (Staffing) เท่ากับ 15.23 คะแนน , ด้านการอ านวยการ (Directing) เท่ากับ 
15.45 คะแนน , ด้านการประสานงาน (Coordinating) เท่ากับ 13.98 , ด้านงบประมาณ 
(Budgeting) เท่ากับ 13.74 คะแนน , และด้านการรายงาน (Reporting) เท่ากับ 17.55 คะแนน 
คะแนน ซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนั้นสามารถสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการด้านการ
รายงาน (Reporting) เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษในทรรศนะของกลุ่มทหารกองประจ าการ ดังนั้นในทรรศนะโดยรวมของกลุ่มทหารกอง
ประจ าการจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยเช่นกัน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มของทหารกองประจ าการ (พลทหาร) เป็นก าลังพลที่อยู่
ใต้การบังคับบัญชาของทั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประกอบกับไม่ได้มีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมบริหารโครงการก่อสร้างเลยแม้แต่นิดเดียว แต่จะได้รับบทบาทในงานก่อสร้างที่
ส าคัญคือเป็นก าลัง 
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พล “แรงงาน หรือ ลูกมือ” ที่คอยสนับสนุนงานช่างด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ในลักษณะแบ่งเบาภาระงานของก าลังพลนายทหารชั้นประทวน อนึ่ง ฐานคิดของการมอบบทบาท
เหล่านี้ให้กับก าลังพลระดับทหารกองประจ าการอยู่บนพ้ืนฐานของการเพ่ิมปริมาณทรัพยากรด้าน
บุคลากร (Man) เข้าไปเติมเต็มให้องค์การปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วง โดยไม่เน้นว่าก าลังพลเหล่านี้
จ าเป็นต้องมีคุณภาพด้านงานก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับระบบเกณฑ์ทหารเข้ามาประจ าการที่เน้นด้าน
กายภาพเป็นหลัก หน่วยทหารช่างจึงไม่สามารถเน้นด้านคุณภาพของบุคลากรในระดับทหารกอง
ประจ าการนี้ได้ ดังนั้น ก าลังพลเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ในระยะเริ่มแรก จะอยู่ในระดับ No Skills 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยอนุมานได้ว่าก าลังพลกลุ่มทหารกอง
ประจ าการไม่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างภายใต้กรอบความเป็นทหารช่างเลย 
ความเห็นด้านกระบวนการบริหารโครงการจึงมีทิศทางไปในด้านการให้ความส าคัญกับการรายงาน 
(Reporting) กล่าวคือ เมื่อใดที่งานของก าลังพลกลุ่มนี้เกิดปัญหา หรือการต้องการจะด าเนินการต่าง 
ๆ ในขั้นตอนต่อไป สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ก าลังพลกลุ่มนี้สามารถท าได้โดยไม่เกิดผลกระทบด้านลบ คือ “การ
รายงาน” ผลความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของก าลังพลกลุ่มนี้จึงมองว่าการรายงาน (Reporting) เป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดอันจะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษประสบ
ความส าเร็จได้โดยรวม ทั้ง ๆ ที่งานบริหารด้านอื่น ๆ นั้นก็ส าคัญก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่รอง ๆ ลงไป 

 
4.2 รายงานผลการวิจัยและอภิปรายผลส าหรับตอนที่ 2 

 
4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อแสวงหาขั้นตอนการบริหารที่มีผลต่อ

ความส าเร็จ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือแสวงหาขั้นตอนการบริหารใดของ
กระบวนการบริหาร POSDCORB ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุดในมุมมองระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้างนั้น จาการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน สามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งพบว่า กระบวนการที่ส าคัญในระบบงาน
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษนั้นมีหลายขั้นตอนที่ส าคัญ แต่ที่สามารถสรุปและก าหนด
เป็นประเด็นที่ส าคัญมาก ๆ นั้น มี 2 เรื่องทีประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญและมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 การเข้าด าเนินการส ารวจเพื่อการจัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
การเข้าด าเนินการส ารวจเพ่ือการจัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้าง นั้นมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ก าหนดงบประมาณ ก าหนดแผนการด าเนินการ
ในรูปแบบระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีความผูกพันกับระเบียบราชการ (ระเบียบพัสดุ 
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ปี พ.ศ. 2535) อันส่งผล และชี้วัดต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างได้อย่าง
ชัดเจน ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษท่ีกล่าวว่า 

“การส ารวจงานเพื่อจัดท าประมาณราคา และก าหนดแผนงานก่อสร้างนั้น
ส าคัญที่สุด เพราะทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จหลัก ๆ ของโครงการก่อสร้าง ส่วนคุณภาพของ
งานก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องรอง เพราะมันเป็นเรื่องที่ตายตัว เราด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง และจ าเป็นต้องใช้คุณภาพวัสดุตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานที่ได้มาจากการจัดท า
ประมาณราคานั่นเอง” 

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นนี้ แสดงให้เห็นว่าในระดับผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมองเห็นความส าคัญของการก าหนดงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในงานก่อสร้างอันควบคู่ไปกับการก าหนดแผนงานก่อสร้างเป็นอย่างสูง เมื่อน ามาวิเคราะห์ควบคู่
กับหลักกระบวนการบริหารโครงการ POSDCORB พบว่าในระดับผู้บริหารมองเห็นว่าการจัดการด้าน
งบประมาณ (Budgeting) และ การวางแผน (Planning) มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษในระดับสูงมาก 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เหตุที่ระดับผู้บริหารโครงการมีความเห็นในเรื่อง
ที่ 1 ถึง 2 ประเด็น เป็นเพราะ หลักการจัดท าราคาค่าก่อสร้างของทหารช่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบราชการ (ระเบียบพัสดุ ปี พ.ศ. 2535) ที่ก าหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืนๆ ซึ่งการก าหนดงบประมาณของงานก่อสร้างมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว 
กล่าวคือ ใช้ระบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) มาก าหนดกรอบวงเงินในการก าหนด
งบประมาณโดยรวมในโครงการหนึ่ง ๆ ซึ่งราคาค่างานต่อหน่วยนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๆ เดือน ทุก ๆ 
ปี เพื่อให้ราคาต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน แต่สิ่งส าคัญของการก าหนดกรอบวงเงินที่มีประสิทธิภาพนั้นคือตัว
บุคลากร หรือคณะท างานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปท าหน้าที่ส ารวจและจัดท าราคาค่าก่อสร้างนั้น ๆ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะมองภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 
ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน จนสามารถก าหนดรายการงานได้ครบถ้วน และน ารายการงานพร้อม
รายละเอียดต่าง ๆ มาก าหนดวงเงินได้อย่างสมบูรณ์อันจะส่งผลถึงความส าเร็จของงานเมื่อได้รับ
งบประมาณมาก่อสร้างในวาระต่อไป แต่ในทางกลับกัน หากตัวบุคลากร หรือคณะท างานที่ได้รับ
ภารกิจนี้ขาดซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ก าหนด
งบประมาณได้ไม่ครอบคลุมเนื้องาน และเมื่อได้รับงบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างก็จะประสบ
ปัญหาด้านงบประมาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของรองผู้บังคับกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษที่กล่าวว่า 

“น้อง ๆ เราที่ต้องออกไปส ารวจงานก่อสร้าง จัดท าประมาณราคา และ
ก าหนดแผนงาน ก็ต้องเก่ง ท าอย่างไรถึงจะเก่ง ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ พ่ี ๆ ที่เก่งแล้วก็ต้องสอน 
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ถ่ายทอดความรู้ให้น้อง เพ่ือให้น้อง ๆ ที่คลานตามกันมาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีองค์
ความรู้ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดงบประมาณ รวมถึงก าหนด
แผนงานได้อย่างแม่นย า” 

ดังนั้นในระดับผู้บริหารจึงมีมุมมองในเชิงการกระบวนการบริหารว่า งาน
ด้านงบประมาณ (Budgeting) นั้นส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

ระเบียบด้านงานก่อสร้างของทหารช่าง ก าหนดความผูกพันกันระหว่าง
การก าหนดงบประมาณ และการก าหนดแผนงานก่อสร้าง กล่าวคือ ผู้ที่ท าหน้าที่ส ารวจจัดท า
ประมาณราคาค่าก่อสร้างจ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณและก าหนดแผนงานก่อสร้างไปพร้อมกัน 
เพราะแผนงานก่อสร้างก็คือแผนการใช้เงินรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ มีความผูกพันกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
เบี้ยเลี้ยงก าลังพล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุก่อสร้ าง ค่าซ่อมบ ารุง ฯลฯ ซึ่งยิ่งนานวัน ค่าใช้จ่าย
เหล่านี้ย่อมสูงขึ้น ดังนั้น การวางแผนงานก่อสร้าง (Planning) ที่ดี ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อระบบ
งบประมาณของโครงการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจึง
มองเป็นว่า การวางแผน (Planning) ก็เป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ถึงแม้ว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงที่ตามมาจากการ
ก าหนดงบประมาณงานก่อสร้างก็ตาม 

4.2.1.2 การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อความส าเร็จใน
โครงการก่อสร้าง 

การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อความส าเร็จในโครงการ
ก่อสร้าง กล่าวคือ เมื่องบประมาณที่เสนอขึ้นไปตามสายงานได้รับอนุมัติ กองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษในฐานะหน่วยปฏิบัติจะต้องเข้าด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ให้ แล้ว
เสร็จตามแผนที่ก าหนด ตามปกติของการควบคุมงานก่อสร้างนั้นใช้ระยะเวลาอันยาวนานซึ่งจะอุดมไป
ด้วยเหตุการณ์ทั้งที่เป็นการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จมากมายหลายเหตุการณ์ ดังนั้น
การควบคุมงานที่ดีย่อมส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง ดังค าให้สัมภาษณ์ของ
วิศวกรก่อสร้าง ฯ ที่กล่าวว่า 

“การควบคุมงานก่อสร้างก็ส าคัญมาก เพราะต้องบริหารหลาย ๆ เรื่องไป
พร้อม ๆ กัน เช่น ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ เงิน น้ ามัน รวมถึงบริหารความรู้สึกของบุคคลภายนอกที่มีผล
ต่อโครงการของเรา ดังนั้นเราต้องให้ความส าคัญ และหาความรู้ รู้ทั้งคน รู้ทั้งงาน รวมถึงรู้ถึงเทคนิค
งานก่อสร้าง แล้วน ามาประมวลแล้วเอาไปใช้ให้ประสานสอดคล้องโดยใช้ลักษณะความเป็นผู้น าทาง
ทหารเป็นแกนหลัก” 
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จากการสัมภาษณ์ในประเด็นนี้ แสดงให้เห็นว่าในระดับผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมองเห็นความส าคัญของการควบคุมก่อสร้างอย่างมาก 
และเมื่อน ามาวิเคราะห์ควบคู่กับหลักกระบวนการบริหารโครงการ POSDCORB พบว่าในระดับ
ผู้บริหารมองเห็นว่าการอ านวยการ (Directing) มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกอง
พันทหารช่างเครื่องมือพิเศษในระดับสูงมากเช่นกัน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เหตุที่ระดับผู้บริหารโครงการมีความเห็นเช่นนี้
เป็นเพราะว่า การควบคุมงานเป็นการบริหารการใช้ทรัพยากร อาทิ ก าลังพล (Man) , ยุทโธปกรณ์ 
(Machine), วัสดุก่อสร้าง (Material) , เงิน (Money) ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในรูปแบบโครงการ
ก่อสร้างให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด การบริหารทรัพยากรนั้นด าเนินการภายใต้แผนงาน
ก่อสร้างและแผนการใช้งบประมาณ ดังนั้น การควบคุมงานที่ดี คือ การบริหารทรัพยากรด้านการ
ก่อสร้างที่ดี ย่อมส่งผลถึงความส าเร็จของการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในทางกลับกัน หากควบคุมงานไม่ดีด้วยเหตุผลใดก็ตาม โครงการ
ก่อสร้างจะไม่มีคุณภาพ รวมถึงโอกาสแห่งความส าเร็จในงานก่อสร้างทั้ง 3 ประการ (คุณภาพ , 
การเงิน , เวลา) ย่อมลดน้อยถดถอยลงไป ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
และซ่อมบ ารุง ฯ ที่กล่าวว่า 

“การควบคุมงานที่ดีหรือไม่ดี ส่งผลถึงความส าเร็จแน่นอน การคุมงานที่ดี
มีความเอาใจใส่ทุกรายละเอียด คุณภาพของงานก็จะดีแน่นอน ท าเสร็จในเวลาที่ก าหนด งบประมาณ
พอใช้ แต่ถ้าควบคุมงานไม่ดีก็จะกระทบทั้ง 3 อย่าง แล้วหายนะจะมาเยือน” 

4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ค าตอบในเชิงพัฒนา (เชิงบวก) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ค าตอบในเชิงพัฒนา (เชิงบวก) ตาม

แนวทางการท างานหรือตามทัศนคติของตนอย่างละเอียดภายใต้กรอบกระบวนการบริหาร 
POSDCORB จาการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน สามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญในมิติด้าน
การพัฒนากระบวนการที่ส าคัญในระบบงานก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษเพ่ือ
ก่อให้เกิดความส าเร็จมากยิ่งขึ้นได้ ดังนี้ 

4.2.2.1 ด้านการวางแผน (Planning) 
สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ควรมีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันเกื้อกูลต่อการวางแผนงานก่อสร้าง คือ ความรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างาน กล่าวคือ 

“การมีความรู้” อาทิ ความรู้ด้านวิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
ฯ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์การ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจ าด้านงานก่อสร้างของทหาร
ช่าง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็น
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พ้ืนฐานให้ผู้ที่ท าหน้าที่ส ารวจ ประมาณราคา และวางแผนงาน น ามาใช้ประกอบการวางแผนงาน
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้าน
การวางแผนเพ่ิมพูนความรู้ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการฝึกอบรม การถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การศึกษาตามข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ (ต าราก่อสร้าง หรือ จาก Social media) 
รวมถึงการสนับสนุนให้ศึกษาต่ออย่างเป็นทางการ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านบริหาร หรือด้านวิศวกรรม และสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบราชการ 
รวมถึงไม่ผิดกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่
กล่าวว่า 

“องค์ความรู้ด้านการบริหารองค์กร ความรู้ด้านงานก่อสร้าง และความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้นส าคัญต่อน้อง ๆ มาก เพราะน้อง ๆ แทบทุกคนที่จบ
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นยังไม่รอบรู้ ดังนั้นน้อง ๆ ชั้นยศร้อยตรีที่จบการศึกษามา
ใหม่จะต้องเร่งไขว่คว้าหาความรู้ตามที่พ่ีบอก เมื่อมีองค์ความรู้แล้วเราก็จะสามารถวางแผนงานได้ดี 
ผิดพลาดไม่มาก” 

“การมีทักษะด้านบริหารองค์การ หรือบริหารงานก่อสร้าง” ก็มี
ความส าคัญต่อการก าหนดแผนงาน เพราะทรัพยากรในด้านการบริหารในองค์การภาครัฐโดยทั่ วไป
มักจะมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือนั้นค่อนข้างมาก การมีทักษะ
ทางด้านบริหารที่ดีจะช่วยให้วางแผนได้แม่นย า มีประสิทธิภาพขึ้น แต่การที่จะได้มาซึ่งทักษะการ
บริหารนั้นจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกอบรม การออกไปปฏิบั ติงาน
ก่อสร้างร่วมกับผู้บริหารรุ่นพ่ีที่ประสบการณ์สูง รวมถึงฝึกบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเองอย่าง
เข้มงวดหากได้รับโอกาส ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษเช่นกัน กล่าวว่า 

“ประสบการณ์การท างานก่อสร้างก็ส าคัญ เพราะเราไม่สามารถวางแผน
ได้ละเอียดหรอกถ้าเราไม่เคยรู้ว่าในห้วงแห่งการปฏิบัติงาน มันต้องให้ความส าคัญกับอะไร มันต้องมี
รายละเอียดต้องปฏิบัติต่อส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น ส่วนเผื่อวัสดุตามต ารา กับการ
ท างานจริง ๆ มันสอดคล้องกันหรือไม่ หลาย ๆ อย่างมันก็สอดคล้อง บางอย่างก็เ ชื่อถือไม่ได้ 
อย่างเช่นวัสดุงานโครงสร้างประเภทหิน ดิน ทราย และเหล็กเสริมคอนกรีต มันก็เชื่อถือตามต ารา
ไม่ได้เสมอไป เราต้องไปสัมผัสกับงานหลาย ๆ มิติ สอบถามจากพ่ี ๆ ที่เขาควบคุมโครงการ ถาม
ลูกน้องที่เชี่ยวชาญก็ได้ รวมถึงต้องมีการจดบันทึกสถิติต่าง ๆ เอามาประกอบการวางแผน หรือการ
ท างานในอนาคตต่อไป” 

4.2.2.2 ด้านงบประมาณ (Budgeting) 
งบประมาณเป็นสิ่งควบคุมกรอบการท างานทั้งหมด กล่าวคือ ทุกสิ่งปลูก

สร้างในโครงการต่าง ๆ จะถูกตีค่าเป็นเงินตามหลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าก่อสร้างของทางราชการ 
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หลังจากนั้นเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วก็จะด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  
ปี พ.ศ.2535 เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างที่น าไปใช้ในการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ก าหนดอันก่อ
เกิดให้เห็นเป็นรูปธรรม 

กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้นที่มีหน้าที่ และมีโอกาสในการด าเนินการ
ด้านงบประมาณ (Budgeting) ดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจ จัดท าประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง ท าเรื่องของบประมาณขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชา จนกระทั่งได้รับงบประมาณ 
(ในรูปแบบของงบประมาณประจ าปี) เพ่ือมาด าเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งเข้าสู่การบริหาร
งบประมาณในโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgeting) 
จึงสามารถก าหนด แจกแจงได้เป็น 2 ห้วงส าคัญคือ 

“ห้วงแห่งการก าหนดกรอบงบประมาณ” ห้วงนี้เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ส ารวจ จัดท าประมาณราค่าก่อสร้างเพ่ือของบประมาณ มีนัยยะส าคัญคือการก าหนดราคาค่า งานที่
เหมาะสมจะส่งผลให้งานก่อสร้างที่ส ารวจอยู่นั้นส าเร็จ เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ต้องการ ดังนั้นผู้ที่
รับหน้าที่ส ารวจและจัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้างต้องมีความแม่นย าในด้านราคาค่างานย่อยต่าง ๆ 
ซึ่งเมื่อน ามารวมกันจนเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ในรูปแบบโครงการแล้วไม่ขาดตกบกพร่อง และ
ไม่ขาดทุน 

“ห้วงแห่งการควบคุมโครงการ” ห้วงนี้คือการบริหารการใช้งบประมาณ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว มีนัยยะส าคัญคือการควบคุมการใช้เงินของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้วยศาสตร์ทางด้านการบริหาร ด้านการเงิน - การบัญชี เพ่ือให้โครงการก่อสร้างส าเร็จลุล่วง เป็นไป
ตามรูปแบบรายการ และก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพด้านงบประมาณ (Budgeting) 
จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรในระดับนายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงบประมาณ 
ด้วยการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเป็นการฝึกอบรมแบบไม่เป็นทางการ สามารถถ่ายทอดวิธีการจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วย “การผลักดันให้นายทหารสัญญาบัตรรุ่นน้องไปปฏิบัติงานร่วมกับรุ่นพี่ที่เป็นผู้บริหาร
โครงการอย่างจริงจัง” ดังค าให้สัมภาษณ์ของรองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

“วิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณในระดับหน่วยเราที่
เหมาะสมนั้น คงจะหนีไม่พ้นการถ่ายถอดกันจากรุ่นสู ่รุ่น อาจต้องผลักดันน้อง ๆ ที่จบมาใหม่  
ให้ออกไปท างานร่วมกับรุ่นพี่ที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เพราะพวกรุ่นพี่เขามีประสบการณ์  
ลองผิดลองถูกมาก็เยอะ ให้พ่ี ๆ เขาถ่ายทอดวิธีการวางแผนทางการเงิน และการบริหารงบประมาณ
ให้ น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในระดับเรานะ” 
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นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงินยัง
สามารถเกิดขึ้นได้จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ ราคาค่าวัสดุ
รายวัน-รายเดือน-รายปี ราคาค่าแรงประจ าปี ฯลฯ เพ่ือให้องค์ความรู้ทางด้านการเงิน หรือด้านต่าง ๆ 
มีความเป็นปัจจุบัน (Real time) เพราะวิทยาการสายวิศวกรรมโยธามีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการก่อสร้างใหม่ ๆเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงราคาต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวอยู่
บ่อยครั้ง ดังค าให้สัมภาษณ์ของวิศวกรก่อสร้าง ฯ 

“สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารด้านงาน
ก่อสร้าง เพราะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เราควรรู้ค่างานต่าง ๆ อย่างเป็นปัจจุบัน ควรรู้วิทยาการ
ก่อสร้างใหม่ ๆ เพราะหากเราประมาณราคาด้วยการท าราคาล้าหลัง หรือใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบ
โบราณขึ้นไปยังไงก็ไม่ผ่าน เสียเวลาต้องมาแก้ไขงบประมาณเปล่า ๆ” 

4.2.2.3 ด้านการอ านวยการ (Directing) 

คือการใช้ศิลปะในการปกครองบังคับบัญชา และหลักการบริหารของผู้
บังคับหน่วยงาน อาทิ ความเป็นผู้น า (Leadership) , มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) , การจูงใจ 
(Motivation) , และการตัดสินใจ (Decision Making) ที่ถูกต้องเฉียบคม ส่งผลถึงความส าเร็จของงาน
ก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านกรอบเวลา ด้านงบประมาณ และคุณภาพเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการอ านวยการของผู้บริหาร
โครงการก่อสร้าง หรือหัวหน้างายย่อยต่าง ๆ เพียงแค่ยึดหลัก “ คุณลักษณะความเป็นผู้น า
ทางทหาร 15 ประการ และหลักการของการเป็นผู้น า 11 ข้อ”2 อันประกอบด้วย 

(1) คุณลักษณะความเป็นผู้น าทางทหาร 15 ประการ 
1. ลักษณะท่าทาง (Bearing) วางตัวเหมาะสม องอาจ 
2. ความกล้าหาญ (Courage) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) ศึกษาภารกิจให้เข้าใจเสียก่อน 
4. ความไว้วางใจได้ (Dependability) เหมาะสม แน่นอนตามแผนและ

ภารกิจ 
5. ความอดทน (Endurance) มีความบึกบึน ทั้งร่างกาย และจิตใจ 
6. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) จดจ่อ สนใจต่อภารกิจอย่างจริงจัง 
7. ความริเริ่ม (Initiative) คิดก่อนท า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

                                           
2 ภัคภณ สนิทสม และ ณัฐพล จารัตน์, “คุณลักษณะผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ

ไทย,” วารสารนักบริหาร, ฉ. 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558): 77- 79. 
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8. ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความสุจริตใจ มีส านึกในหน้าที่ 
9. การตัดสินใจ (Judgment) ความรู้ทางเทคนิคมีบทบาทส าคัญ 
10. ความยุติธรรม (Justice) เป็นกลาง หนักแน่น และตัดสินทันที 
11. ความรู้ (Knowledge) รอบรู้นโยบายของหน่วยเป็นอย่างดี 
12. ความจงรักภักดี (Loyalty) มีความจริงใจ 
13. การรู้จักกาลเทศะ (Tact) ความแนบเนียน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
14. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) เสียสละ ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
15. ความมองการณ์ไกล (Vision) มีวิสัยทัศน์ 

(2) หลักการของการเป็นผู้น า 11 ข้อ 
1. รู้จักตนเอง ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 
2. มีความสามารถ ทั้งทางเทคนิค และทางยุทธวิธี 
3. แสวงหาความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องาน 
4. ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 
5. ท าตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. รู้จักและให้การสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. แจ้งเรื่องราวที่เก่ียวข้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
8. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบ 
9. มั่นใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
10. ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ 
11. ใช้หน่วยปฏิบัติภารกิจตามขีดความสามารถที่มีอยู่ 

มาประยุกต์ใช้อย่างเข้มข้นก็เพียงพอต่อการท างานในระดับกองพันทหารช่าง 
ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

“การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ท างานให้เราจบจบภารกิจหนึ่ง ๆ นั้นไม่ง่าย 
เราต้องใช้ศาสตร์การจัดการกับคนมาควบคุมลูกน้องเราอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เขาท างานให้เราจนจบ
ภารกิจ หากเราไม่สามารถคอนโทรลพวกเขาจนจบภารกิจ เราจะแย่ เพราะงานเราก็จะล่ม หลักการ
ง่าย ๆ เรามีอยู่แล้ว ให้ยึดหลักความเป็นผู้น าทางทหาร 15 ประการ และหลักการของการเป็นผู้น า 11 ข้อ 
มาใช้กับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ พี่เชื่อว่า 2 หลักนี้เอาอยู่” 

การผลักดันให้เกิดภาพแห่งการปกครองบังคับบัญชา หรือการบริหารจัดการที่
ดีในองค์การของทหารนั้นไม่มีการตรวจสอบและประเมินจากบุคลากรระดับที่ต่ ากว่าอย่างเป็น
รูปธรรม แต่สามารถประเมินได้จากการได้รับการตอบสนองต่อค าสั่ง หรือดูได้จากผลส าเร็จของงาน
ต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์อันดี มีการเคารพนับถือที่แสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
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เป็นธรรมเนียมที่กึ่งบังคับให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม ดังนั้น “นายทหารสัญญาบัตรรุ่นพี่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียม
ของทหาร ยึดถือหลักความเป็นผู้น าทางทหาร 15 ประการ และหลักการของการเป็นผู้น า 11 ข้อ
อย่างจริงจังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รุ่นน้องก็จะยึดถือเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตัวเช่นเดียวกัน” 
ทั้งนี้เพ่ือผลแห่งการปกครองบังคับบัญชาและการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังค าให้
สัมภาษณ์ของรองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

“เราเป็นทหาร การส่งเสริมให้เกิดภาพแห่งการปกครองบังคับบัญชาที่ดี ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ไหน ๆ คงหนีไม่พ้นการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องให้ดี ท าตัวเองให้ดี สร้างสิ่ง
เหล่านี้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้รุ่นน้องเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ต้องท า หากไม่ท า
แล้วตัวเองจะเป็นแกะด า ดังนั้นเขาจะท าตามเรา และถ้าทุกคนท าได้อย่างนี้ การปกครองบังคับบัญชา 
การบริหารงานด้านไหน ๆ ก็จะราบรื่น” 

4.2.2.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
การให้ความส าคัญในด้านประสานงานภายในหน่วยงานเป็นผลจากค่า

คะแนนเฉลี่ยที่สูงของกลุ่มนายทหารประทวน สามารถอธิบายได้ว่าการด าเนินโครงการก่อสร้างที่ดี
เป็นผลมาจากการท างานที่สอดคล้องกัน สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเรียบร้อย และราบรื่น การพัฒนาหลัก
บริหารที่ก่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าได้ด้วยหลายวิธีการ อาทิ การ
จัดบุคลากร (Staffing) ที่อยู่ร่วมกันได้มาอยู่ในโครงการด้วยกันเพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางด้าน
ความคิด การมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสม เกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการจัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการท างานให้ถี่ขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นประชุมประจ าวัน ประจ า
สัปดาห์ หรือประจ าเดือน ทั้งนี้เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานทุกหมวดงานได้พูดคุยกันในเชิงบวกเพ่ือหาข้อ
ยุติร่วมกัน และช่วยกันคิด ช่วยกันท า ส่งผลให้โครงการก่อสร้างที่ท าอยู่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และเป็นไปตามรูปแบบรายการ ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพดังค าให้สัมภาษณ์ของผ฿บังคับ
กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษท่ี 1 

“วิธีการให้การประสานงานกันในหน่วยงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพเริ่ม
จากการจัดก าลังพลออกมาท างานก่อสร้าง คนเหล่านี้ต้องเข้ากันได้ ไม่เช่นนั้นจะมีคนสร้างปัญหาใน
หน่วยงาน เราจะท างานล าบาก ปัญหาด้านก าลังพลจะตามมาเยอะ และในหน่วยงานก่อสร้างเราเองก็
ต้องมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันเพ่ือแสดงถึงความเข้ากันได้ เช่น พาไปพักผ่อนหย่อนใจ กินเลี้ยงสังสรรค์ 
เพ่ือให้คนภายในกลุ่มเกิดความใกล้ชิดสนิทสมกันมากขึ้น พอถึงเวลาท างานเขาก็จะคุยกันฉันมิตร 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ทะเลาะกัน อีกอย่างหนึ่งคือเราในฐานะผู้บังคับหน่วยงานก่อสร้างควรมีระบบ
ให้หัวหน้าสายงานมาพบปะพูดคุยเรื่องงานอย่างเป็นทางการด้วยนะ เช่น มอร์นิ่งบรีฟ หรือประชุม
ประจ าสัปดาห์ ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ถ่ายทอดปัญหาข้อขัดข้องซึ่งกันและกัน 
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ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งส าคัญให้ผู้บังคับหน่วยงานได้ตกลงใจในการปรับ หรือแก้ไขปัญหาภายใต้การมีส่วน
ร่วมของหัวหน้าสายงานย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ” 

4.2.2.5 ด้านการรายงาน (Reporting) 
การให้ความส าคัญในด้านการรายงาน (Reporting) เป็นผลจากค่าคะแนน

เฉลี่ยที่สูงของกลุ่มทหารกองประจ าการที่มองว่าการรายงานเหตุการณ์ รายงานสถานการณ์ หรือ
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการก่อสร้างให้กับผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยเหนือรับทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยผลักภาระความรับผิดรับชอบ (Accountibility) ให้เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา
แทนที่กลุ่มของตนที่เผชิญอยู่ สร้างความสบายใจให้กับกลุ่มของตน และจะส่งผลให้การแก้ปัญหานั้น
เกิดข้ึนด้วยความรวดเร็ว อุปสรรคลดลง 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการรายงาน (Reporting) ท าได้โดยการวาง
ระบบตดิต่อสื่อสารที่ดี อาทิ การระบุล าดับ ขั้นตอน หรือระเบียบปฏิบัติการรายงานผลงานอย่างเป็น
รูปธรรม การมีเครื่องมือส าหรับการรายงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ จะช่วยให้การรายงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างสูงขึ้น ดังค าให้
สัมภาษณ์ของวิศวกรก่อสร้าง ฯ 

“การรายงานผลการปฏิบัติงานก็ส าคัญ มันท าให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ
สถานการณ์ บางครั้งการที่ได้รับทราบข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องอย่างรวดเร็ว พ่ีอาจมองเห็นปัญหา
บางอย่างที่อาจจะช่วยแนะน าให้แก้ไขได้ทันเวลา ผู้บังคับกองร้อยที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้างเองก็จะได้รับประโยชน์จากการรายงานผลการปฏิบัติงานจากลูกน้อง ให้คิดว่าสิ่งที่รายงานมัน
ช่วยเปิดตาของเรา ท าให้เราได้เห็นภาพต่าง ๆ เมื่อเราได้เห็นภาพแล้วเราก็จะสามารถคิดต่อยอดได้ 
แก้ปัญหาได้ ดังนั้นน้องต้องหาสิ่งที่ช่วยให้การรายงายงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้องพัฒนาที่ตัว
บุคคลผู้รายงาน ระบบระเบียบการรายงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการารายงานให้มี
ประสิทธิภาพ” 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 

การศึกษาการพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดล าดับความส าคัญของกระบวนการบริหาร (POSDCORB) 
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และ 2) เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างที่กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษรับผิดชอบ 
โดยท าการก าหนดปัญหาวิจัยเป็น 2 ข้อ คือ 1) บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมี
ความเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนที่ส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
ภายใต้หลัก POSDCORB แตกต่างกันหรือไม่ และขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร POSDCORB มีผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุด , 2) กองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษควรมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างไรเพ่ือ
ก่อให้เกิดความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินการวิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นก าลังพลสังกัดกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษจ านวนทั้งสิ้น 214 คน ซึ่งแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 8 คน , นายทหาร
ประทวน จ านวน 140 คน , และทหารกองประจ าการ จ านวน 66 คน ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยให้ผู้
ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษได้ทราบถึงขั้นตอน
ที่ส าคัญของกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง และสามารถหาวิธีพัฒนาขั้นตอนนั้นให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะเสริมสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จในโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษให้มากขึ้น รวมถึงสามารถใช้ผลงานวิจัยนี้มาผลิตและพัฒนาแผนบทเรียนทางด้านการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษให้สามารถน ามาใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านบริหาร
โครงการก่อสร้างต่อไป 

งานวิจัยนี้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) กล่าวคือ ท าการแบ่ง
การวิจัยเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และตอนที่ 2 
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 

การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ใช้ส าหรับตอบปัญหาวิจัยที่ 1 
กล่าวคือต้องการหาค าตอบว่า “บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมีความเห็นเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ส าคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก 



Ref. code: 25595803010221BPT

74 

 

POSDCORB แตกต่างกันหรือไม่ และขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร POSDCORB มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุด” และได้
พบว่าบุคลากรแต่ละระดับชั้นในสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานก่อสร้าง
มีความเห็นทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันในบางขั้นตอนของการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษด้วยการยึดหลักกระบวนการบริหาร POSDCORB เป็นกรอบแนวคิด 
กล่าวคือ บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุก ๆ กลุ่ม (กลุ่ม
นายทหารสัญญาบัตร , กลุ่มนายทหารประทวน , และกลุ่มทหารกองประจ าการ) มีความเห็นโดย
เฉลี่ยว่าขั้นตอนการวางแผน (Planning) , ขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) , ขั้นตอนการจัด
บุคลากร (Staffing) , และขั้นตอนการอ านวยการ (Directing) มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการ
ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษเหมือน ๆ กัน แต่ในขั้นตอนภายใต้กระบวนการบริหาร 
POSDCORB ที่นอกเหนือจากนี้คือ ขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) , ขั้นตอนการรายงาน 
(Reporting) , และขั้นตอนด้านงบประมาณ (Budgeting) แต่ละกลุ่มชั้นยศกลับมีความเห็นโดยเฉลี่ย
ถึงระดับความส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษอย่าง
แตกต่างออกไปสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในประเด็นด้าน
งบประมาณ (Budgeting) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเป็นผู้บริหาร
โครงการก่อสร้าง และปัจจัยด้านงบประมาณมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการก่อสร้างต่าง 
ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ อนึ่งปัจจัยด้านงบประมาณเป็นสิ่งที่กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรต้อง
ด าเนินการด้วยตัวเอง บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ มิได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ดังนั้นบุคลากรกลุ่มนายทหาร
สัญญาบัตรจึงให้ความส าคัญ และต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพราะหากไม่สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างได้ส าเร็จ อาจจะ
ได้รับโทษทั้งทางวินัยและอาญาเป็นประการที่ตามมา 

การที่กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรมีความเห็นเฉลี่ยว่างบประมาณ (Budgeting) 
มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุดแสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องอย่างชัดเจนในเชิงบทบาทหน้าที่ตามความช านาญการด้านการทหาร (ชกท.)
นายทหารสัญญาบัตรพึงมีในการบริหารงานก่อสร้างของกองทัพบก1 ดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 (การทบทวน
วรรณกรรม) กล่าวคือ นายทหารสัญญาบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับ

                                           
1 กองทัพบก, ระบบหมายเลขความช านาญการทางทหารส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 

(กรุงเทพ: กองทัพบก, 2514), 91- 108. 
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บัญชาหน่วยทหารช่างของตน, อ านวยการและควบคุมการใช้หน่วยทหารช่างในการปฏิบัติการ
ก่อสร้าง, ประเมิน - ประมาณสถานการณ์ และตกลงใจ, การอ านวยการและก ากับดูแลเรื่องเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง, วางแผน และประมาณการใช้ทรัพยากร, และการอ านวยการทางธุรการ การติดต่อสื่อสาร 
และการส่งก าลังบ ารุงอันส่งผลต่อความส าเร็จในภารกิจของหน่วย 

นอกจากนี้ความสอดคล้องดังกล่าวยังสามารถอธิบายได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของ
ทฤษฎีหลักการบริหารแบบ “POSDCORB2 ที่ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) เสนอ อันประกอบด้วย
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 7 ประการ โดยเชื่อว่าผู้บริหารขององค์การเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อ
การที่จะท าให้การเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์การให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดบุคลากร (Staffing), 
การอ านวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting), และ
การงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งในท่ีนี้ตรงกับ “การงบประมาณ (Budgeting)” 

2. กลุ่มนายทหารประทวนมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในประเด็นด้าน
การประสานงาน (Coordinating) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มนายทหารประทวนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือค าสั่งจาก
กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรเป็นหลัก และด้วยการที่กลุ่มนายทหารประทวนนี้มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านตามต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับงานก่อสร้างหนึ่ง ๆ เป็นการท างาน
ร่วมกันในลักษณะที่ควบคู่กันไปหลาย ๆ ชุดงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็ว ท าให้ระบบ
การท างานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การท างานเกิด
อุปสรรคน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนายทหารประทวนที่มีความคิดเห็นร่วมกันออกมาว่าการ
ประสานงาน (Coordinating) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษประสบความส าเร็จได้โดยรวม ทั้ง ๆ ที่งานบริหารด้านอ่ืน ๆ นั้นก็ส าคัญ
ก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่รอง ๆ ลงไป 

การที่กลุ่มนายทหารประทวนมีความเห็นเฉลี่ยว่าขั้นตอนด้านการประสานงาน 
(Coordinating) มีความส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
มากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในเชิงบทบาทหน้าที่ตามความช านาญการด้านการทหาร 
(ชกท.)3 ทีน่ายทหารประทวนพึงมีในการบริหารงานก่อสร้างของกองทัพบก ดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 

                                           
2 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ

ราช, 2539), 15- 20. 
3 กองทัพบก, ให้ใช้ระบบหมายเลขความช านาญการทางทหารส าหรับนายทหารชั้นประทวน

และพลทหาร (กรุงเทพ: กองทัพบก, 2499), 81- 89. 
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(การทบทวนวรรณกรรม) กล่าวคือ นายทหารประทวนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานช่างทั่วไป อาทิ งานเขียนแบบ งานโครงสร้างชนิดต่าง ๆ (ไม้ – คอนกรีต – เหล็ก) 
งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานระบบประปา – สุขาภิบาล ซึ่งงานต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมานี้มี
ความสัมพันธ์กันในมิติของเวลาโดยแสดงออกมาในรูปแผนการปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการ
ประสานสอดคล้องในการท างานของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ กัน จึงจะส่งผลให้งานก่อสร้างส าเร็จได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

นอกจากนี้ผลของความเห็นเฉลี่ยของกลุ่มนายทหารประทวนยังสามารถอธิบายได้
จากความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นาทพัชร เมธานิเวศน์ (2549) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่หลังใหม่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย4 โดยได้ผลการศึกษาว่า ปัจจัยด้านการประสานงาน เป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

อีกทั้งผลของความเห็นเฉลี่ยของกลุ่มนายทหารประทวนยังสามารถอธิบายได้จาก
ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร และ สมนึก ธนสารสุขสถิต (2545) ที่ท าการศึกษา
เรื่ องปั จจั ยที่ มีผลกระทบต่อการด า เนินการก่อสร้ า งโครงการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร5 โดยได้ผลการศึกษาว่า ปัจจัยด้านการประสานงาน เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการดังกล่าวเช่นกัน 

ความสอดคล้องดังกล่าวยังสามารถอธิบายได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี
หลักการบริหารแบบ “POSDCORB”6 ที่ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) เสนอ อันประกอบด้วย
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 7 ประการ โดยเชื่อว่าผู้บริหารขององค์การเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อ
การที่จะท าให้การเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์การให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดบุคลากร (Staffing), 
การอ านวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting), และ
การงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งในท่ีนี้ตรงกับ “การประสานงาน (Coordinating)” 

                                           
4 นาทพัชร เมธานิเวศน์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่หลังใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทย,” (การค้นคว้าอิสระวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 42- 47. 

5 สมนึก ธนสารสุขสถิต, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, วศิวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), 94. 

6 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, 15- 20. 
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3. กลุ่มทหารกองประจ าการมีความเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในประเด็นด้าน
การรายงาน (Reporting) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยที่มากกว่าทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มของทหารกองประจ าการ (พลทหาร) เป็นก าลังพลที่อยู่ใต้การ
บังคับบัญชาของทั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน มีบทบาทหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้างตามความช านาญการด้านการทหาร (ชกท.)7 ที่นายทหารประทวนพึงมีในการ
บริหารงานก่อสร้างของกองทัพบก ดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 (การทบทวนวรรณกรรม) ว่า ทหารกอง
ประจ าการ หรือ ทหารลูกมือ มีหน้าที่เป็น “แรงงาน” และเป็น “ลูกมือ” ในงานก่อสร้างหรืองาน
โยธาซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญ อันได้แก่ งานแบกหาม งานขุดคู รวมถึงงานเบ็ดเตล็ดตามที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ระบบบริหารโครงการก่อสร้างของทหารช่างจึงไม่ได้ให้
อ านาจในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ กับกลุ่มทหารกองประจ าการเลย ท าให้ก าลังพลกลุ่มทหารกอง
ประจ าการไม่มีบทบาทในด้านการบริหารโครงการเลยแม้แต่น้อย ความเห็นด้านกระบวนการบริหาร
โครงการของบุคลากรกลุ่มนี้จึงมีทิศทางไปในด้านการให้ความส าคัญกับการรายงาน (Reporting) 
กล่าวคือ เมื่อใดที่งานของก าลังพลกลุ่มนี้เกิดปัญหา หรือการต้องการจะด าเนินการต่าง ๆ ในขั้นตอน
ต่อไป สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ก าลังพลกลุ่มนี้สามารถท าได้โดยไม่เกิดผลกระทบด้านลบ คือ “การรายงาน” ผลความ
คิดเห็นโดยเฉลี่ยของก าลังพลกลุ่มนี้จึงมองว่าการรายงาน (Reporting) เป็นสิ่งส าคัญที่สุดอันจะช่วย
ขับเคลื่อนให้การด าเนินการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษประสบความส าเร็จได้
โดยรวม ทั้ง ๆ ที่งานบริหารด้านอื่น ๆ นั้นก็ส าคัญก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่รอง ๆ ลงไป 

ความสอดคล้องดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีหลักการ
บริหารแบบ “POSDCORB”8 ที่ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) เสนอ อันประกอบด้วย 7 ประการ คือ 
การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดบุคลากร (Staffing), การอ านวยการ 
(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting), และการงบประมาณ 
(Budgeting) ซึ่งในท่ีนี้ตรงกับ “การรายงาน (Reporting)” 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ใช้ส าหรับตอบปัญหาวิจัยที่ 1 และ
ปัญหาวิจัยที่ 2 ในมุมมองของผู้บริหารหน่วยงาน (ประกอบด้วย 6 ท่าน) กล่าวคือ ต้องการทั้งหา
ค าตอบว่า “บุคลากรสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมีความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนที่ส าคัญในการ
บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษภายใต้หลัก POSDCORB แตกต่างกัน

                                           
7 กองทัพบก, ให้ใช้ระบบหมายเลขความช านาญการทางทหารส าหรับนายทหารชั้นประทวน

และพลทหาร, 81- 89. 
8 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, 15- 20. 
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หรือไม่ และขั้นตอนใดของกระบวนการบริหาร POSDCORB มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุด” และ “กองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษควรมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างไรเพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น” จากการสัมภาษณ์จึงได้พบว่าในความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษเห็นว่าขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ คือ 

ด้านงบประมาณ (Budgeting) 
เพราะหลักการจัดท าราคาค่าก่อสร้างของทหารช่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ระเบียบราชการ (ระเบียบพัสดุ ปี พ.ศ. 2535) ที่ก าหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืนๆ กล่าวคือ ใช้ระบบราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) มาก าหนด
กรอบวงเงินในการก าหนดงบประมาณโดยรวมในโครงการหนึ่ง ๆ ตัวบุคลากร หรือคณะท างานผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ไปท าหน้าที่ส ารวจและจัดท าราคาค่าก่อสร้างนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะมองภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
จนสามารถก าหนดรายการงานได้ครบถ้วน และน ารายการงานพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ มาก าหนด
วงเงินได้อย่างสมบูรณ์อันจะส่งผลถึงความส าเร็จของงานเมื่อได้รับงบประมาณมาก่อสร้างในวาระต่อไป  

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพด้านงบประมาณ (Budgeting) จะต้องส่งเสริม
ให้บุคลากรในระดับนายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงบประมาณ ด้วยการฝึกอบรม 
หรือถ่ายทอดวิธีการจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รวมถึงการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง อาทิ ราคาค่าวัสดุรายวัน-รายเดือน-รายปี ราคาค่าแรงประจ าปี ฯลฯ เพ่ือให้องค์ความรู้
ทางด้านการเงิน หรือด้านต่าง ๆ มีความเป็นปัจจุบัน (Real time) เพราะวิทยาการสายวิศวกรรม
โยธามีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการก่อสร้างใหม่ ๆเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงราคา
ต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวอยู่บ่อยครั้ง 

ด้านการวางแผน (Planning) 
เพราะระเบียบด้านงานก่อสร้างของทหารช่างนั้นก าหนดให้แผนงานก่อสร้ างเป็น

แผนการบริหารโครงการ หรือการใช้เงินรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ก่อให้เกิดความเกี่ยวพันกันในทรัพยากร
หลาย ๆ ด้าน อาทิ เบี้ยเลี้ยงก าลังพล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าซ่อมบ ารุง ฯลฯ ซึ่งยิ่งนาน
วัน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ย่อมสูงขึ้น ดังนั้นระดับผู้บริหารของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจึงเล็งเห็นว่า
การวางแผนงานก่อสร้าง (Planning) ที่ดี ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อระบบงบประมาณของโครงการ
ก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษในด้านการวางแผน (Planning) สามารถอธิบายได้จากความสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นาทพัชร เมธานิเวศน์ (2549) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
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กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่หลังใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ผล
การศึกษาว่า ปัจจัยด้านการวางแผน(Planning) เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว อนึ่ง ผลการสัมภาษณ์สามารถระบุถึงสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษควรมีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันเกื้อกูลต่อการวางแผนงานก่อสร้าง คือ ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน  

การพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านด้านวิศวกรรม ด้านระเบียบพัสดุ ฯ ด้านการ
บริหารองค์การ ด้านระเบียบปฏิบัติประจ าด้านงานก่อสร้างของทหารช่าง รวมถึงด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถเพ่ิมพูนได้ในในรูปแบบของการฝึกอบรม การถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การศึกษาตามข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ (ต าราก่อสร้าง หรือ จาก Social media) 
รวมถึงการสนับสนุนให้ศึกษาต่ออย่างเป็นทางการ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านบริหาร หรือด้านวิศวกรรม และสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบราชการ 
รวมถึงไม่ผิดกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนการพัฒนาทักษะด้านบริหารองค์การ หรือบริหารงานก่อสร้างนั้นจ าเป็นที่
จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกอบรม การออกไปปฏิบัติงานก่อสร้างร่วมกับผู้บริหาร
รุ่นพ่ีที่ประสบการณ์สูง การฝึกบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเองอย่างเข้มงวดหากได้รับโอกาส 
รวมถึงการรับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นประสบการณ์ทางอ้อมจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน 

ด้านการอ านวยการ (Directing) 
เพราะการอ านวยการที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงความส าเร็จของงานก่อสร้างที่ได้รับ

มอบหมายอย่างสมบูรณ์ท้ังด้านกรอบเวลา ด้านงบประมาณ และคุณภาพเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการอ านวยการของผู้บริหารโครงการ

ก่อสร้าง หรือหัวหน้างายย่อยต่าง ๆ สามารถท าได้โดยยึดหลัก “ คุณลักษณะความเป็นผู้น าทางทหาร 
15 ประการ และหลักการของการเป็นผู้น า 11 ข้อ”9 มาประยุกต์ใช้อย่างเข้มข้นก็เห็นจะเพียงพอแล้ว
ต่อการบริหารองค์การทางทหาร เพราะในทางทหารนั้นประสิทธิภาพของการปกครองบังคับบัญชา 
สามารถประเมินได้จากการได้รับการตอบสนองต่อค าสั่ง หรือดูได้จากผลส าเร็จของงานต่าง ๆ รวมถึง
ความสัมพันธ์อันดี มีการเคารพนับถือที่แสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นธรรม
เนียมที่กึ่งบังคับให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม  

                                           
9 ภัคภณ สนิทสม และ ณัฐพล จารัตน์, “คุณลักษณะผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ

ไทย,” วารสารนักบริหาร, ฉ. 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558): 77- 79. 
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จากผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่ากลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่าขั้นตอนด้านงบประมาณ 
(Budgeting), ขั้นตอนการวางแผน (Planning), และขั้นตอนการอ านวยการ (Directing) มีความส าคัญ
ที่สุดต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษซึ่งสอดคล้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของทฤษฎีหลักการบริหารแบบ “POSDCORB”10 ที่ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) เสนอ อันประกอบด้วย
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 7 ประการ โดยเชื่อว่าผู้บริหารขององค์การเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อ
การที่จะท าให้การเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์การให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Planning)  
2. การจัดองค์การ (Organizing) 
3. การจัดบุคลากร (Staffing) 
4. การอ านวยการ (Directing) 
5. การประสานงาน (Coordinating) 
6. การรายงาน (Reporting) 
7. งบประมาณ (Budgeting) 
ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา (นายทหารประทวนและทหารกอง

ประจ าการ) มีความเห็นแตกต่างจากระดับนายทหารสัญญาบัตรและผู้บริหารระดับสูงของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษไป 2 ประเด็นคือ ขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) และ ขั้นตอน
การรายงาน (Reporting) สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาขั้นตอนทั้ง 2 ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารอันตอบสนองความคิดเห็นของก าลังพลทั้ง 2 ระดับชั้นดังกล่าวได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประสานงาน (Coordinating) 
สามารถสามารถท าได้ด้วยหลายวิธีการ อาทิ การจัดบุคลากร (Staffing) ที่อยู่ร่วมกัน

ได้มาอยู่ในโครงการด้วยกันเพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางด้านความคิด การมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความใกล้ชิดสนิทสม เกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการจัดให้มีการประชุมเพ่ือวาง
แผนการท างานให้ถี่ขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นประชุมประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน ทั้งนี้เพ่ือให้
หัวหน้าส่วนงานทุกหมวดงานได้พูดคุยกันในเชิงบวกเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน และช่วยกันคิด ช่วยกันท า 
ส่งผลให้โครงการก่อสร้างที่ท าอยู่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามรูปแบบรายการ 
ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพ 

 
 

                                           
10 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, 15- 20. 
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ขั้นตอนการรายงาน (Reporting) 
สามารถพัฒนาได้โดยการวางระบบติดต่อสื่อสารที่ดี อาทิ การระบุล าดับ ขั้นตอน 

หรือระเบียบปฏิบัติการรายงานผลงานอย่างเป็นรูปธรรม การมีเครื่องมือส าหรับการรายงานอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ จะช่วยให้การรายงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสแห่งความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างสูงขึ้น 

 
5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
5.2.1 กลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิมีจ านวนไม่เท่ากัน 

กล่าวคือ ถึงแม้จะได้ค่าเฉลี่ยความเห็น (Mean) ของแต่ละกลุ่มเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกันได้ในแต่ละประเด็น แต่กลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิที่มีขนาดไม่เท่ากันย่อมส่งผลถึงอัตรา
ความแตกต่างและอัตราการกระจายตัวของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่เล็กกว่าย่อมมีความกะทัดรัด 
ควบคุมการกระจายตัว รวมถึงควบคุมค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูลได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ใหญ่กว่า 

5.2.2 จ านวนบุคลากรในระดับบริหารมีน้อยเกินไป 

การที่จ านวนบุคลากรในระดับบริหารมีน้อยเกินไป เนื่องด้วยเหตุผลจากอัตรา
การบรรจุก าลัง ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้สัมภาษณ์ได้มีน้อย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) จึงสามารถท าได้อย่างจ ากัด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย 
 

จากผลงานวิจัยนี้ท าให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของก าลังพลแต่ละระดับชั้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษว่าในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษนั้นมีขั้นตอนใดที่ส าคัญเป็นพิเศษ ภายใต้
กรอบกระบวนการบริหาร POSDCORB บ้าง ในระดับความส าคัญที่แตกต่างกันนั้นสามารถล าดับได้
อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษที่เหมาะสมอันตอบสนองต่อระดับความส าคัญเหล่านั้นให้การด าเนินโครงการก่อสร้าง
มีโอกาสแห่งความส าเร็จ (ทั้งในด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ด้านกรอบเวลาการท างาน และด้าน
งบประมาณ) เพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เชิงนโยบายสามารถท าได้ด้วยการน าผลการศึกษาวิจัยมาจัดท า
เป็นแผนบทเรียน หรือเป็นต าราทางด้านบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
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เพ่ือให้ก าลังพลทุกระดับชั้น (โดยเฉพาะระดับนายทหารสัญญาบัตรที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร
โครงการก่อสร้าง) ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่บรรลุผล และน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมย่อย ๆ ของงานก่อสร้างในเชิงบริหารทุกระดับชั้น เพ่ือให้งานก่อสร้างของกองพัน
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างก็ย่อมมีเพ่ิมมากข้ึนเป็นผลตามมา 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีกรอบประชากรในระดับกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษ แต่ในช่วงการบังคับบัญชาของทหารช่างนั้นมีหน่วยที่ระดับใหญ่กว่ากองพัน กล่าวคือ ระดับ
กรมทหารช่าง ระดับกองพล และระดับกรมการทหารช่าง ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปสามารถ
ท าการศึกษาโดยการก าหนดกรอบประชากรที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเป็นระดับใหญ่ที่สุดคือ กรมการทหาร
ช่าง เพื่อให้ได้ความคิดเห็นในภาพใหญ่ของกรมการทหารช่าง 

2. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และอาจเป็นการศึกษาต่อยอดตามข้อ 5.3.1 สามารถ
ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในการด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางด้านการบริหาร
ขององค์การต่อไป เช่น การก าหนดการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการบรรจุ-แต่งตั้งก าลังพล รวมถึง
การปรับปรุงระบบแจกจ่ายยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับก าลงัพลสังกัดกองพันทหารช่างเคร่ืองมือพิเศษ 

เรื่อง การพัฒนาการบริหารในการด าเนนิโครงการก่อสร้าง 

ของกองพนัทหารช่างเครื่องมือพเิศษ 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าขั้นตอนใดของกระบวนการบริหารที่

มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษมากที่สุด และ
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการบริหารที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าว โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ประมาณค่าความส าคัญของขั้นตอนในกระบวนการ 

       บริหารโครงการตามหลัก POSDCORB 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดนี้ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์

จากท่านในการตอบแบบสอบถาม ชุดนี้ให้ครบทุกข้อ โดยโปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ในการสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้มา ณ ที่นี้ 

 
        พันตรี อภินันทน์  ผลค า 
         ผู้วิจัย    

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1) ช่วงอายุ  21 - 30 ปี    31 - 40 ปี    41 - 50 ปี    51 - 60 ปี 
 2) ระดับการศึกษา 
           สูงกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 3) ชั้นยศ  นายทหารสัญญาบัตร 

 นายทหารประทวน 
 ทหารกองประจ าการ 
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ตอนที่ 2 ประมาณค่าความส าคัญของขั้นตอนในกระบวนการบริหารโครงการตามหลัก POSDCORB 
            (โปรดท าเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 
           ระดับ 5 = มากที่สุด , ระดับ 4 = มาก , ระดับ 3 = ปานกลาง , ระดับ 2 = น้อย , ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
ล าดับ ปัจจัย ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยท่ีสุด (1) 

1 ผู้บริหารโครงการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ วางนโยบาย
และจัดท่าแผนงานก่อสร้างอย่างชัดเจนตามหลัก
วิศวกรรม 

     

2 ผู้บริหารโครงการมีการน าเสนอแผนงานต่อ
ผู้บังคับบัญชารวมถึงช้ีแจงแผนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบและเข้าใจ 

     

3 ผู้บริหารโครงการมีการปรับแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

     

4 ผู้บริหารโครงการมีการน าปัญหาข้อขัดข้อง และ
ข้อแนะน าจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหาร 

     

5 ผู้บริหารโครงการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารได้
อย่างเหมาะสม อาทิ ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ เงิน วัสดุ
ก่อสร้าง ฯลฯ 

     

6 ผู้บริหารโครงการแบ่งหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ตามสายการบังคับบัญชา 
ที่ชัดเจน 

     

7 ผู้บริหารโครงการมีการให้อ านาจ 
การตัดสินใจให้กับผู้ควบคุมงาน และผูป้ฏิบัติงานใน
ระดับรองลงมาอย่างเหมาะสม 

     

8 มีการวางโครงสร้างองค์การอย่างยืดหยุ่น สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบตัิงานตามความเหมาะสมภายใต้
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

     

9 ผู้บริหารโครงการจัดอัตราก าลังพลได้เหมาะสมกับงาน      
10 ผู้บริหารโครงการคัดเลือกก าลังพลที่มคีวามสามารถ

และมีคุณสมบัตเิข้ามาท่างาน 
     

11 มีการฝึกอบรมก าลังพลอย่างต่อเนื่อง      

12 มีระบบประเมินผลงานอย่างเหมาะสม      
13 มีการสั่งการที่ชัดเจน      
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ตอนที่ 2 ประมาณค่าความส าคัญของขั้นตอนในกระบวนการบริหารโครงการตามหลัก POSDCORB (ต่อ) 
            (โปรดท าเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 
           ระดับ 5 = มากที่สุด , ระดับ 4 = มาก , ระดับ 3 = ปานกลาง , ระดับ 2 = น้อย , ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
ล าดับ ปัจจัย ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยท่ีสุด (1) 

14 ผู้บริหารโครงการมีความรับผิด รับชอบ ต่อผลงานที่มา
จากค าสั่งของตน ซึ่งบางครั้งอาจผิดพลาดจนเกิดความ
เสียหายและได้รับค่าต าหนิจากผู้บังคบับัญชาระดับสูง 

     

15 ผู้บริหารโครงการมีการตัดสินใจ (ทั้งในรูปแบบของการ
วางแผนการปฏิบัติงาน และรูปแบบของการแก้ปัญหา) 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

     

16 ผู้บริหารโครงการมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการยอมรับ และเกิดความสมัพันธ์อันดีในหน่วยงาน 

     

17 มีระบบติดตามความก้าวหน้าของงาน และมีการ
ติดต่อสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ 

     

18 มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลทีส่อดคล้องกัน  
อันจะส่งผลให้งานมีความต่อเนื่อง 

     

19 มีการประชุมบุคลากรในระหว่างด าเนนิโครงการ
ก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

     

20 มีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้า
ของงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือสิทธิ 
สวัสดิการต่างๆ  ให้ก าลังพลทราบอย่างทั่วถึง และ
ทันท่วงที 

     

21 หน่วยงานมีการรายงานสถานะการปฏิบัติงาน และผล
การด าเนินงานอยู่เสมอ 

     

22 มีการน าผลจากการรายงานภายในไปประกอบการพิจารณา
แก้ปัญหาหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

     

23 หน่วยงานมีระบบตอบสนองต่อการรายงานจากหน่วย
รองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

     

24 มีการสร้างคุณค่าและความส าคญัของการรายงาน
สถานะและผลการปฏิบัติงาน 

     

25 ผู้บริหารโครงการวางแผนการใช้เงินก่อนที่จะเริ่มด่าเนิน 
โครงการในรูปแบบของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้
อย่างแม่นย่า และมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2 ประมาณค่าความส าคัญของขั้นตอนในกระบวนการบริหารโครงการตามหลัก POSDCORB (ต่อ) 
            (โปรดท าเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน) 
           ระดับ 5 = มากที่สุด , ระดับ 4 = มาก , ระดับ 3 = ปานกลาง , ระดับ 2 = น้อย , ระดับ 1 = น้อยที่สุด 
ล าดับ ปัจจัย ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยท่ีสุด (1) 

26 ผู้บริหารใช้แผนทางการเงินมาเป็นแผนควบคุมและ
ติดตามการปฏิบตัิงาน 

     

27 มีการจัดท าบัญชีรายงานทางการเงินอยู่เสมอเพื่อให้
ทราบสถานะทางการเงิน 

     

28 มีระบบตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดความ
โปร่งใส 

     

   
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ : กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษควรมีแนวทางพัฒนาการบริหาร 
            ในการด าเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

*** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี *** 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

เร่ือง การพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการก่อสร้าง 
ของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารในการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ภายใต้แนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงบริหารโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาการบริหารในโครงการก่อสร้างที่เหมาะสมส าหรับกองพันทหารช่าง 
           เครื่องมือพิเศษ (ยึดกรอบ POSDCORB) 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1) ยศ - ชื่อ – สกุล.....................................................................อายุ...............................ปี
 2) ต าแหน่ง.................................................................................... 
 3) ท่านมีความเกี่ยวข้องในเชิงบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษอย่างไร 
 ............................................................................................................................................ 
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาการบริหารในโครงการก่อสร้างที่เหมาะสมส าหรับกองพันทหารช่าง 
           เครื่องมือพิเศษ 

1) ท่านคิดว่าสิ่งใด หรือกระบวนการใดท่ีส าคัญต่อการบริหารโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษและสิ่งต่างๆนั้นสามารถอธิบายความถึงส าคญั รวมถึงเรียงล าดับความส าคัญได้อย่างไร 
1.1)....................................................................................................................................................... 

1.2)....................................................................................................................................................... 

1.3)....................................................................................................................................................... 

1.4)....................................................................................................................................................... 

1.5)....................................................................................................................................................... 

1.6)....................................................................................................................................................... 

1.7)....................................................................................................................................................... 
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2) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารในโครงการก่อสร้างที่เหมาะสมส าหรับกองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ ตามข้อ 1) ได้อยา่งไร 
2.1)....................................................................................................................................................... 

2.2)....................................................................................................................................................... 

2.3)....................................................................................................................................................... 

2.4)....................................................................................................................................................... 

2.5)....................................................................................................................................................... 

2.6)....................................................................................................................................................... 

2.7)....................................................................................................................................................... 
           
        

 



Ref. code: 25595803010221BPT

92 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ พันตรี อภินันทน์ ผลค า 
วันเดือนปีเกิด 6 กันยายน 2526 
วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2549 : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต าแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 2  

กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือ

พิเศษที่ 2 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
และซ่อมบ ารุง กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
พ.ศ. 2555 – 2557 วิศวกรก่อสร้าง กองพันทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษ 
พ.ศ. 2553 – 2555 รองผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง
เครื่องมือพิเศษท่ี 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
พ.ศ. 2551 – 2553 ผู้บังคับหมวดเครื่องมือก่อสร้างทาง
ดิ่ง กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหาร
ช่างเครื่องมือพิเศษ 
พ.ศ. 2550 – 2551 ผู้บังคับหมวดซ่อมบ ารุง กองร้อย
ทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือ
พิเศษ 

 

  

  
 


