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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลปญหาและอุปสรรค และเทียบเคียงความสามารถในการจัดการงาน
กอสรางของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  ข้ันตอนการวิจัยเริ่มจากการสุมแบบสอบถามจํานวน 
28 ชุดไปยังเทศบาลตําบลจํานวน 14 แหงในจังหวัดนครปฐม โดยผูตอบแบบสอบถามจะเปนผูที่เกี่ยวของ ในการจัดการงาน
กอสรางของเทศบาลตําบล เชน นายชางโยธา ผูอํานวยการกองชาง หรือ หัวหนากองชาง ผลการตอบแบบสอบถามกลับอยาง
สมบูรณ รอยละ 89.30 

 ผลการวิเคราะหทางสถิติ และการเทียบเคียงพบวา ปญหาท่ีมีนัยสําคัญตอการจัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดนครปฐม มากท่ีสุด คือ อัตรากําลังคนทางงานวิศวกรรม รองลงมา คือ งบประมาณ เทคนิคและทักษะดานการจัดการ
งานวิศวกรรม และสุดทาย คือเรื่องเครื่องมือ และผลจากการวิเคราะหเทียบเคียงความสามารถในการจัดการงานกอสราง พบวา 
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เทศบาลตําบลออมใหญ และเทศบาลตําบลนครชัยศรี อยูในกลุม มีความสามารถในการจัดการงาน
กอสรางมาก ในขณะที่ เทศบาลตําบลศาลายา และเทศบาลตําบลลําพญา อยูในกลุมมีความสามารถนอย  
 
 

Abstract 
               This research has an objective to survey the existing problems and obstacles, and 
benchmark of construction management capability of Tumbol municipalities in Nakorn Pathom 
province. By the survey research, it was started by the distribution of 28 questionnaires to 14 
Tumbol municipalities random selected in Nakon Pathom province. The correspondents were the 
construction management concerning persons, Civil Engineer, Director of Civil department, the 
head of construction unit, etc. The result of questionnaire response ration is 89.30 percent. 
 The results of statistical analysis and benchmarking showed that the most significant 
problems which affected to the construction management of Tombol municipality in Nakorn 
Pahtom province were the engineering human resource problem, followed by the insufficient 
budget problem, and the scarceness of technique and skill in construction management, finally, 



 
   

 

 
 

the scarceness of machines and tools. The results from construction management capability 
benchmarking analysis showed that Prongmaduea tombol municipality, Aomyai tombol 
municipality, and Nakorn Chai Sri tombol municipality were great construction management 
capability group, while Salaya tombol municipality, Lampaya tombol municipality were less  
construction management capability group.  
 

 

บทนํา 
 เทศบาลตําบล(สมบูรณ   เดชสมบูรณสุข 
2548) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานะเปนทบวง
การเมืองมีอํานาจในการตราพระราชบัญญัติงบประมาณ
ของตนเองโดยการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด รายได
สวนใหญมาจากภาษีและเงินอุดหนุนรายหัวจากสวนกลาง
ตามจํานวนประชากรในแตละทองถิ่น การบริหารของ
หนวยงานราชการ ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบลยังไมมี
เครื่องมือชี้วัด การกําหนดมาตรฐานการจัดการงานกอสราง 
การพิจารณา การประเมิน การทํางาน  เพ่ือเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจของผูใหงบประมาณและการพัฒนาในดานตางๆ    
ในปจจุบันน้ีการดําเนินงานโครงการกอสรางตองการการ
ลงทุนในรูปของเงินและทรัพยากรอยางอ่ืนๆเปนจํานาน
มาก    ดังน้ันเจาของโครงการและผูดําเนินการกอสราง
จําเปนตองจัดทําโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและมี
การใชทรัพยากรตางๆใหเหมาะสมและประหยัดที่สุด
ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดการเทียบเคียงความสามารถในการ
จัดการงานกอสรางของหนวยงานราชการในเทศบาลตําบล
จังหวัดนครปฐมขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจปญหา
และอุปสรรคของการจัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดนครปฐมจัดลําดับความสามารถในการจัดการ
งานกอสร างของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม
เทียบเคียงความสามารถในการจัดการงานกอสรางของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐมและเสนอแนวทางในการ
แกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการงานกอสรางของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม 

 Benchmarking (วุฒิพงษ ยศถาสุโรดม 

2547) เปนกระบวนการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงขององคกร 

 
 
ในอันที่จะพิจารณาวามีสภาพใดบางที่จะสามารถปรับปรุง
ใหดีขึ้นกวาเดิมและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคกร
อ่ืนแลวนําความรูที่ไดมาจัดการวางแผนการปรับปรุง
องคกรของเรา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีข้ึนหรือ
อาจมองว า เปนกระบวนการเปรียบเทียบองคกรกับ
หนวยงานอ่ืนในดานตางๆโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะปรับปรุง
ให ใกล เ คียง เ พ่ือ เปนผู นํ าที่ คน อ่ืนจะตองใช เรา เปน 
Benchmark ตอไป  

 กระบวนการจัดการงานกอสราง (กวี หวัง
นิเวศนกุล 2548) การจัดการงานกอสราง (construction 

management) หมายถึง หลักวิธีที่นําเอาทรัพยากรในงาน
กอสราง คือ คน วัสดุ เคร่ืองจักร และเงินนํามาผสมผสาน
กันแลวดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของงานกอสราง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ใหอยูในงบประมาณเสร็จตาม
กํ า หนด เ ว ล า แล ะ ได คุ ณภ าพ ในร ะดั บ ม า ต ร ฐ าน 
กระบวนการจัดการงานกอสรางอาจแบงออกได 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1. การวางแผนงานกอสราง(Planning) 2. การแบง
สวนงาน (organizing) 3. การควบคุมการดําเนินการ 
(controlling) 4. การประเมินผล (Evaluating)ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดขางตนมาประยุกตในการออกแบบสอบถาม (วัลลภ 
วัชชะอํามาตย 2546) ไดทําการศึกษาและเสนอแนะใหมี
การสํารวจความตองการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในระบบ
สาธารณูปโภคกับการสํารวจปญหาและอุปสรรค ความ
ตองการทรัพยากรตางๆ ที่ใชในการบริหารงานกอสราง
เทศบาลและองคก ารบริ ก ารส วนตํ าบลใน จังห วัด
สมุทรสงคราม เ พ่ือหาแนวทางการบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งในงานวิจัยน้ีสามารถนําแบบสอบถามมา
ประยุกตใช (สมพล วงศฤทธ์ิไกร 2548) ไดศึกษาความ



 
   

 

 
 

พรอมของการบริหารงานกอสรางของเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) กรณีศึกษาจังหวัดอางทองโดย
ในงานวิจัยน้ีไดสํารวจความพรอมของการใชทรัพยากร
ตางๆ ของเทศบาลและอบต. ปญหาและ อุปสรรคของการ
บริหารงานกอสราง ความตองการระบบสาธารณูปโภคโดย
ใชแบบสอบถาม ซึ่งสุดทายงานวิจัยไดเสนอแนะ ใหมี
การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอการ
จัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบลและอบต.  ผูวิจัยได

นําแนวคิดขางตนตลอดจนแบบสอบถามตนแบบของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาประยุกตสรางแบบสอบถาม
ในงานวิจัยน้ี 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจและ
วิ เคราะห  โดยใชแบบสอบถามที่สร าง ข้ึน เ พ่ือถาม
ผูอํานวยการกองชาง  หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายโดย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แนวคิดการสรางแบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยน้ี 
 
 

ผูวิจัยจะใชเทคนิคการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล 14 เทศบาล
ตําบลโดยทําการสัมภาษณเทศบาลตําบล  ตําบลละ  2 
ตัวอยางรวมทั้งสิ้น 28 ชุด แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
และของหนวยงาน  ตอนที่ 2 เกี่ยวของกับการสํารวจปญหา
และอุปสรรคในการจัดการงานกอสรางโดยแตละคําถามจะ
ใหผูตอบกําหนดระดับ ความสําคัญ และระดับของปญหา 

โดย 5 หมายถึง ปญหาและความสําคัญมากที่สุด และ 1 
หมายถึงปญหาและความสําคัญนอยที่สุดและ การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยจะวิเคราะหขอมูลใน
ดานตางๆดังน้ี คุณลักษณะของกลุมตัวอยางขอมูลทั่วไป
ของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐมปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญของการจัดการงานกอสราง    ผลจากการวิเคราะห
จะถูกนําไปสรางตารางประเมินความสามารถดานการ

แนวคิดการ
จัดการ
โครงการดาน
วิศวกรรม 

ทฤษฎกีารจัดการ
งานกอสราง 

ปญหาและ
อุปสรรคใน
งานกอสราง 

คําถาม

ทฤษฎีความพึงพอใจ การจัดการ 4 M 

ขอมูลทตุิยภูมิ 
-ปญหาและอุปสรรค 
งานกอสราง 
- ผลการดําเนนิงาน
ของเทศบาล 

ความปลอดภัย 
- ขอมูลอุบัติเหต ุ



 
   

 

 
 

จัดการงานกอสรางและทําการเทียบเคียงความสามารถใน
การจัดงานกอสรางตอไป  
 
 

ผลงานวิจัยและอภิปรายผล 

1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยางและสถานภาพของการ
จัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม

ผู วิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณทั้งสิ้น 25 ชุด  จาก
ทั้งหมด 28 ชุด คิดเปนรอยละ 89.30 ซึ่งตารางท่ี 1 และ 2  
แสดงคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง และ ตัวอยาง ขอมูล
ทั่วไปของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม 
 
 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยางเฉพาะท่ีมีผูตอบรอยละสงูสุด 
 

รายละเอียดของขอมูล รอยละของผูตอบ 
เพศชาย 100 
อายุต้ังแต 30-49 ป 80 
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 68 
ความเช่ียวชาญที่เก่ียวของ(วิศวกรรมโยธา) 88 
ตําแหนงงานที่เกี่ยวของ(วิศวกรโยธา - ผูอํานวยการกองชาง) 100 

** อายุงานของผูตอบเฉลี่ย 8.80 ป 
จากตาราง พบวากลุมตัวอยางที่ใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ 

 

ตารางท่ี 2  ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม 
 

รายละเอียดของขอมูล รอยละของผูตอบ 
อัตรากําลังคนไมพอในระดับปานกลางถึงมาก  72 
ยานพาหนะ (รถยนต รถบรรทุก และจักรยานยนต)  
ไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 

45 

เคร่ืองมือสํารวจทีใ่ชในงานกอสราง (กลองเข็มทิศ กลองแนว กลองระดับ ไมสตาฟ และอุปกรณวัดระยะ) ไมพอใน
ระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 

28 

เคร่ืองมือทดสอบในงานกอสราง (คอนกรีต ดิน และสนาม)  
ไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 

51 

เคร่ืองใชสํานักงาน ไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 42 
คอมพิวเตอรไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 32 
งบประมาณไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 60 
ความสามารถทางเทคนิค และการจัดการงานกอสราง (การจัดการโครงการ การจัดการดานสัญญา และเทคนิคทางการ
กอสราง) ไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 

56 

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไมพอในระดับปานกลางถึงมากเฉล่ีย 44 
ความสามารถในการควบคุมงานกอสราง (งานถนน สะพาน อาคาร ชลประทาน และประปา) ในระดับดีถึงดีมากเฉล่ีย*** 58 
ความสามารถในการออกแบบ (งานถนน สะพาน อาคาร ชลประทาน และประปา) ในระดับดีถึงดีมากเฉล่ีย *** 54 

**  งานอาคารรอยละ 72 สูงสุด และ งานชลประทานรอยละ 36 ต่ําสดุ 
*** งานอาคารรอยละ 72 สูงสุด และ งานชลประทานรอยละ 28 ต่ําสดุ 



 
   

 

 
 

 

จากตาราง พบวาปญหาดานทรัพยากรที่มีนัยสําคัญตอการ
จัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม
มากที่สุด คือ อัตรากําลังคนทางงานวิศวกรรม รองลงมาคือ 
งบประมาณ  เทคนิคและทักษะดานการจัดการงาน
วิศวกร รม  และสุ ดท า ย  คื อ เ รื่ อ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ  โดย มี
ความสามารถในการควบคุมงานและออกแบบอาคารมาก
ที่สุด และไมเพียงพอในงานชลประทาน ซึ่งควรไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 
2.  ปญหาและอุปสรรคท่ีสํ า คัญในการจัดการงาน

กอสรางของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม 
จากตารางที่ 3 เลือกผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
การประเมินในชองความสําคัญ (I) และระดับปญหา(II) 

ของแบบสอบถามจะเลือกปญหาและอุปสรรคที่มีคะแนน 

I×II มากกวา 10.00 จากน้ันนําปจจัยท่ีไดคัดเลือกจาก
ตารางท่ี 3 เพ่ือหาคะแนนถวงนํ้าหนัก ดังน้ี เลือกระดับของ
ความสําคัญ (A1) และระดับปญหา (B1) ที่มีผูตอบรอยละสูง
ที่สุด  ทั้งน้ีตองไมต่ํากวารอยละ 20 จากน้ันนําคะแนน
ความสํ า คัญที่ เ ลื อ กม าคูณกั บร อ ยละของผู ต อบ  ( 

A1×A2/100 ) นําคะแนนระดับปญหาที่เลือกมาคูณรอยละ

ของผูตอบ ( B1×B2/100 ) นําผลของทั้งสองคาที่ไดมาคูณ
กัน ก็จะไดผลคูณคะแนนนํ้าหนัก  (C) และหาคาถวง
นํ้าหนักของแตละปจจัย  (D = Ci/Ctotal ) ซึ่งผลการคํานวณ 
แสดงดังตารางที่ 4 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหเชิงสถติิของปญหาและอปุสรรคในการจัดการงานกอสราง 
 
 

ปญหาและอุปสรรค 
ความสําคัญ  ระดับปญหา  ผลคูณ  

X (I) SD X (II) SD X (I×II) SD 

1.  ความสามารถในการจัดเตรยีมเอกสารประมูล (TOR) 3.76 1.09 3.04 1.37 11.430 1.493 

2.  ความสามารถในการกาํหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 3.68 1.03 2.88 1.17 10.598 1.201 

3.  ความสามารถในการออกแบบท่ีใชในการกอสรางใน TOR 3.60 1.00 2.84 1.14 10.224 1.143 

4.  ความสามารถในการสาํรวจความตองการของประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 

3.64 0.95 2.96 1.17 10.774 1.116 

5.  ความแมนยาํในการกําหนดระยะเวลาการกอสรางใหแลวเสร็จ 3.80 0.87 2.68 1.07 10.184 0.926 

6.  ความสามารถในการควบคุมเพื่อลดความลาชานของงาน 3.40 0.91 2.64 1.11 8.976 1.017 

7.  ความสามารถในการวิเคราะหเพือ่หาความสาเหตขุองความลาชาของงาน 3.24 0.97 2.56 1.08 8.294 1.050 

8.  ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของตนเองเพือ่ใชในการกอสราง 3.72 0.89 2.84 1.11 10.565 0.985 

9.   ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของตนเองเพือ่ใชในการบํารุงรักษา
เครือ่งมือและสิ่งกอสราง 

3.68 0.85 2.48 0.92 9.126 0.783 

10.  ความพึงพอใจในคุณภาพงานกอสรางของประชาชนและอุตสาหกรรมใน
เขตเทศบาล 

3.68 1.07 2.40 0.96 8.832 1.024 

11.  จํานวนและระดับของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหวางงานกอสรางของ
ผูรับเหมา 

3.04 1.70 1.68 1.11 5.107 1.877 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเชิงสถติิของปญหาและอปุสรรคในการจัดการงานกอสราง (ตอ) 



 
   

 

 
 

 

ปญหาและอุปสรรค 
ความสําคัญ  ระดับปญหา  ผลคูณ  

X (I) SD X (II) SD X (I×II) SD 

12.  จํานวนและระดับของอุบัติหตุทีเ่กิดขึ้นในระหวางงานกอสรางของ
เจาหนาท่ีเทศบาล 

3.04 1.67 1.60 1.00 4.864 1.670 

13.  จํานวนและระดับของอุบัติเหตุของประชาชนและอุตสาหกรรมในขณะใช
ประโยชนจากงานกอสราง 

3.12 1.69 1.80 1.08 5.616 1.827 

  

จากตารางท่ี 3 พบวามีปจจัยท่ีผานเกณฑการคัดเลือกขั้นตนท้ังสิ้น 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยขอท่ี 1-5และขอ 8  
 

ตารางท่ี 4 การคํานวณคาถวงน้ําหนักของปจจัยปญหาและอปุสรรค 
 

ปญหาและอุปสรรค 
ความสําคัญ (A) ระดับปญหา (B) ผลคูณ

คะแนน
นํ้าหนัก(C) 

คาถวง
นํ้าหนัก 

(D) คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

1. ความสามารถในการจดัเตรียมเอกสารประมูล (TOR) 3 36.0 3 28.0 0.91 0.13 

2.  ความสามารถในการกําหนดรายละเอียดขอบเขตของ
งาน (TOR) 

3 36.0 3 40.0 1.30 0.18 

3. ความสามารถในการออกแบบที่ใชในการกอสรางใน 
TOR 

3 40.0 3 32.0 1.15 0.16 

4. ความสามารถในการสํารวจความตองการของ
ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 

2 44.0 3 40.0 1.06 0.15 

5. ความแมนยําในการกําหนดระยะเวลาการกอสรางให
แลวเสร็จ 

3 36.0 3 40.0 1.30 0.18 

6.  ความสามารถในการจดัสรรงบประมาณของตนเองเพื่อ
ใชในการกอสราง 

3 40.0 3 40.0 1.44 0.20 

                                                          รวม     7.1472 1.00 
 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยปญหาและอุปสรรค ท่ีสงผล
กระทบตอการจัดการงานกอสรางของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดนครปฐม ท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรกซ่ึงพิจารณาจากคา
ถวงน้ําหนักจากมากไปหานอยคือ ปจจัยขอท่ี 6  ปจจัยขอท่ี 
5 และปจจัยขอท่ี 2 ซ่ึงมีคาถวงน้ําหนักเทากัน 

 

3. การสรางตารางประเมินและวิธีการกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนประเมินปจจัยความสามารถในการ

จัดการงานกอสรางของเทศบาตําบลในจังหวัด
นครปฐม 

 จากตารางท่ี 4 นํามาหาคะแนนถวงน้ําหนัก
ของปจจัยท่ีไดจากการประเมินของแตละเทศบาลตําบล
ในจังหวัดนครปฐมซึ่งแสดงในตารางที่ 5และใชเกณฑการ
ใหคะแนนประเมินจากตารางที่6 เพ่ือทําการประเมิน
ความสามารถในการจัดการงานกอสราง  



 
   

 

 
 

ตารางที่ 5 ผลคูณคะแนนถวงน้ําหนักของแตละเขตเทศบาลตําบล 
 

 

ปจจัย 
ธรรมศาลา โพรงมะเดื่อ ดอนยายหอม สามพราน ออมใหญ นครชัยศร ี หวยพลู 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.ความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณของตนเองเพื่อใชใน
การกอสราง 
 

18.5 0.20 3.70 6.50 0.20 1.30 8.00 0.20 1.60 11.5 0.20 2.30 7.50 0.20 1.50 16.5 0.20 3.30 9.00 0.20 1.80 

2.ความสามารถในการกําหนด
รายละเอียดของงาน (TOR) 

 
17.0 0.18 3.06 9.00 0.18 1.62 9.00 0.18 1.62 12.0 0.18 2.16 5.00 0.18 0.90 7.00 0.18 1.26 8.00 0.18 1.44 

3.ความแมนยําในการกําหนด
ระยะเวลาการกอสรางใหแลวเสร็จ 
 

9.00 0.18 1.62 6.50 0.18 1.17 8.00 0.18 1.44 14.5 0.18 2.61 6.00 0.18 1.08 10.5 0.18 1.89 9.00 0.18 1.62 

4.ความสามารถในการออกแบบที่
ใชในการกอสรางใน TOR 
 

14.5 0.16 2.32 9.00 0.16 1.44 9.00 0.16 1.44 9.50 0.16 1.52 5.00 0.16 0.80 9.50 0.16 1.52 9.00 0.16 1.44 

5.ความสามารถในการสํารวจ
ความตองการของประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 

14.5 0.15 2.18 8.00 0.15 1.20 12.0 0.15 1.80 9.00 0.15 1.35 5.00 0.15 0.75 14.5 0.15 2.18 9.00 0.15 1.35 

6.ความสามารถในการจัดเตรียม
เอกสารประมูล (TOR) 14.5 0.13 1.89 6.50 0.13 0.85 12.0 0.13 1.56 14.50 0.13 1.89 5.00 0.13 0.65 10.5 0.13 1.37 8.00 0.13 1.04 

 
 
 

 



 
   

 

 
 

ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

 

       ปจจัย 
ศาลายา กําแพงแสน สามงาม บางเลน บางหลวง รางกระทุม ลําพญา 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.ความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณของตนเองเพื่อใชใน
การกอสราง 

16.00 0.20 3.20 7.50 0.20 1.50 5.00 0.20 1.00 10.5 0.20 2.10 7.50 0.20 1.50 16.0 0.20 3.20 14.00 0.20 2.80 

2.ความสามารถในการกําหนด
รายละเอียดของงาน (TOR) 16.00 0.18 2.88 9.00 0.18 1.62 10.00 0.18 1.80 9.00 0.18 1.62 12.5 0.18 2.25 9.00 0.18 1.62 17.50 0.18 3.15 

3.ความแมนยําในการกําหนด
ระยะเวลาการกอสรางใหแลว
เสร็จ 

12.00 0.18 2.16 10.5 0.18 1.89 5.50 0.18 0.99 12.0 0.18 2.16 11.0 0.18 1.98 8.50 0.18 1.53 20.00 0.18 3.60 

4.ความสามารถในการออกแบบ
ที่ใชในการกอสรางใน TOR 20.00 0.16 3.20 9.00 0.16 1.44 8.00 0.16 1.28 14.00 0.16 2.24 11.0 0.16 1.76 9.00 0.16 1.44 12.50 0.16 2.00 

5.ความสามารถในการสํารวจ
ความตองการของประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 

25.00 0.15 3.75 10.5 0.15 1.58 5.50 0.15 0.83 10.50 0.15 1.58 11.0 0.15 1.65 8.50 0.15 1.28 20.00 0.15 3.00 

6.ความสามารถในการจัดเตรียม
เอกสารประมูล (TOR) 
 

16.00 0.13 2.08 9.00 0.13 1.17 8.50 0.13 1.11 13.50 0.13 1.76 12.5 0.13 1.63 6.50 0.13 0.85 25.00 0.13 3.25 

 

* A คือ คะแนนความสําคัญ × คะแนนระดับปญหา  B คือ คาถวงน้ําหนัก  C คือ ผลคูณคะแนนถวงน้ําหนัก 

 



 
   

 

 
 

ตารางที่ 6  เกณฑการใหคะแนนประเมินของตัวอยางปจจัยความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการกอสราง 
 

ชวงระดับคะแนนประเมิน ระดับคะแนน ความหมาย 

1.00 – 1.54 1 ความสามารถมากที่สุด 

1.55 – 2.09 2 ความสามารถมาก 

2.10 – 2.64 3 ความสามารถปานกลาง 

2.65 – 3.19 4 ความสามารถนอย 

3.20 – 3.74 5 ความสามารถนอยที่สุด 
 

 

 
จากตาราง สามารถหาชวงระดับคะแนนไดจาก (ผลคูณ
คะแนนถวงนํ้าหนักสูงสุด-ผลคูณคะแนนถวงนํ้าหนัก
ตํ่าสุด)/5) = (3.70-1.00)/5 = 0.54 สําหรับชวงคะแนน
มากจะแสดงถึงความสามารถที่นอยที่สุด 
 

4. การเทียบเคียงความสามารถในภาพรวมของ
การจัดการงานกอสรางของแตละเทศบาลตําบล
ในจังหวัดนครปฐม 

 สําหรับการเทียบเคียง ความสามารถในการจัดการ
งานกอสรางเทศบาลตําบลในภาพรวม สามารถทําไดโดย
การเทียบเคียงคาผลรวมผลคูณคะแนนถวงนํ้าหนักของ
ทั้ง6ปจจัยโดยทําการแบงระดับคะแนนสําหรับการ
ประเมินในภาพรวมใหม โดยใชวิธีการเดียวกันกับที่
กําหนดในขอ3และแสดงผลการจัดความสามารถใน
ต า ร า งที่  7  จ าก น้ั นแสด งก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง ร ะ ดั บ
ความสามารถในภาพรวมในรูปที่ 2 

 
 

 
 

ตารางท่ี 7  คะแนนประเมินความสามารถในการจัดการงานกอสรางเทศบาลตําบลในภาพรวม 
 

ชวงระดับคะแนนประเมิน ระดับคะแนน ความหมาย 

5.68 – 8.10 1 ความสามารถมากที่สุด 
8.11 – 10.53 2 ความสามารถมาก 

10.54 – 12.96 3 ความสามารถปานกลาง 
12.97 – 15.39 4 ความสามารถนอย 
15.40 – 17.82 5 ความสามารถนอยที่สุด 

 



 
   

 

 
 

 
รูปท่ี 2 การเทียบเคียงความสามารถในการจัดการงานกอสรางเทศบาลตําบลในภาพรวม 

*1 = ธรรมศาลา, 2 = โพรงมะเด่ือ, 3 = ดอนยายหอม, 4 = สามพราน, 5 = ออมใหญ, 6 = นครชัยศรี, 7 = หวยพลู 8 = ศาลายา, 9 = กําแพงแสน, 10 
= สามงาม, 11 = บางเลน, 12 = บางหลวง, 13 = รางกระทุม, 14 = ลําพญา 

 

จากรูป พบวาเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เทศบาลตําบล
ออมใหญ และเทศบาลตําบลสามงาม มีความสามารถใน
การจัดการงานกอสรางมากที่สุด สวนเทศบาลตําบล
ศาลายาและเทศบาลตําบลลําพญามีความสามารถในการ
จัดการงานกอสรางนอยที่สุด และจากภาพอาจแบงกลุม
ความสามารถในการจัดการงานกอสรางออกเปน 3 กลุม 

คือ กลุมที่มีความสามารถในการจัดการงานกอสรางมาก 

ไดแก เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เทศบาลตําบลออม
ใหญ และเทศบาลตําบลสามงาม กลุมที่มีความสามารถ
ในการจัดการงานกอสรางปานกลาง ไดแกเทศบาลตําบล
ดอนยายหอม เทศบาลตําบลสามพราน เทศบาลตําบล
นครชัยศรี  เทศบาลตําบลหวยพลู  เทศบาลตําบล
กําแพงแสน เทศบาลตําบลบางเลน เทศบาลตําบลบาง
หลวง  และเทศบาลตําบลรางกระทุ ม  และกลุมที่
ความสามารถในการจัดการนอย ไดแก เทศบาลตําบล
ธรรมศาลา เทศบาลตําบลศาลายา และเทศบาลตําบลลํา
พญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 

ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการวิเคราะหทางสถิติอยางงายที่
นํามาประยุกตใชในงานวิจัยน้ีสามารถนําเสนอแนว
ทางการวัดความสามารถในการจัดการงานกอสรางของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเทศบาลตําบลใน
จังหวัดอื่น ๆ สามารถนําไปใชประเมินความสามารถของ
ตนเองได  อยางไรก็ตามควรนําขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ
กับทรัพยากรและผลการดําเนินงานของแตละเทศบาล 
ตําบล มาใชในการประเมินรวมกับขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจจะทําใหผลงานวิจัยมีความถูกตองมากขึ้น ใน
งานวิจัยฉบับตอไปจะนําเสนอแนวทางในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของเทศบาลตําบลตาง  ๆ  ในจังหวัด
นครปฐม ที่มีความสามารถในการจัดการงานกอสราง ใน
ระดับนอยถึงปานกลาง ใหสามารถเทียบเคียงกับเทศบาล
ตําบลซึ่งมีความสามารถมากได 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู วิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่
กรุณาใหคําแนะนําในการออกแบบสอบถามและตัวแทน
ของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐมที่สละเวลาให
ขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัย 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

เทศบาล*



 
   

 

 
 

เอกสารอางอิง 
 

[1]. กวี    หวังนิเวศนกุล . การบริหารงานวิศวกรรม%
กอสราง . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548. 
[2]. วัลลภ   วัชรอํามาตย . “การศึกษาแนวทางการ
บริหารงานกอสรางขององคกรบริหาร ส ว น ตํ า บ ล 
(อบต.) และเทศบาลใน จั งหวัดสมุทรสงคราม  .” 
วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม  มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย 
, 2546. 
 
 
 
 

 
[3]. วุฒิพงษ  ยศถาสุโรดม. Benchmarking การ
เทียบเคียง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ท, 
2547. 
[4]. สมบูรณ   เดชสมบูรณสุข . หลักปฏิบัติงานและ
ความรูเทศบาล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสูตรไพศาล,  
2548. 
[5].  สมพล    วงศฤทธิ์ไกร. “การศึกษาความพรอม
ของการบริหารงานกอสรางของ เทศบาลและองคการ 
บริหารสวนตําบล(อบต.) กรณีศึกษาจังหวัดอางทอง  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ,2548

. 
 


	cover journal book[edit]22
	academic.pdf
	cover journal book[edit]11.pdf
	academic
	cover journal book[edit]
	academic
	บทความวิชาการ_วีระรัตน์1
	บทความวิจัย paper_BU มหิดล new2
	บทความวิจัย_การก่อสร้าง3
	บทความวิจัย_ต้นทุนกิจกรรม4
	บทความวิจัย_ผลไม้อบแห้ง5
	บทความวิจัย-จีเอ็มพี _ปิยะบุตร_6
	บทความวิจัยแรงกดอัดฟอร์มาดีไฮด์_พิชัย7
	บทความวิจัย_รัชพล8


	cover journal book[edit]22

	cover journal book[edit]11



