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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงสาเหตุ ผลกระทบของ

ปญัหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท และก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังานและพนักงานฝ่ายปฏบิตังิานก่อสร้าง 

โดยเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้สมัภาษณ์และสงัเกตการ

ปฏบิตังิานของฝา่ยส านกังานและฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง  

         จากการศึกษาพบว่าปญัหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้าน คอื 1. ปญัหาด้านบุคลากรเกดิจากพนักงานฝ่ายส านักงานขาดความรู้ความ

ช านาญในเรื่องจดัซือ้ และคนงานก่อสร้างขาดทกัษะและแรงจูงใจในการท างาน 2. ปญัหาด้าน

การปฏบิตังิานเกดิจากบรษิทัไม่ได้จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายส านักงาน ช่าง

ควบคุมงานขาดการวางแผนการใชแ้รงงาน วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และไม่มกีารจดัท าบนัทกึ

เวลาการท างานของคนงานก่อสร้าง 3. ปญัหาด้านวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เกดิจากขาดการ

จดัเกบ็ขอ้มูลผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้ศกึษาได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหา 

โดยในระยะสัน้ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานให้แก่พนักงานฝ่าย

ส านกังานและช่างควบคุมงาน ส าหรบัในระยะยาวก าหนดใหว้ศิวกรโครงการและช่างควบคุมงาน

เป็นผูจ้ดัท าประมาณการตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง 



กิตติกรรมประกาศ 

  
        การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์           

อรฤด ีศรธีราพพิฒัน์ อาจารยท์ีป่รกึษาทีก่รุณาใหค้ าแนะน า ตรวจตรา และแก้ไขเนื้อหา รวมทัง้

ไดร้บัความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ยาวรกัษ์ สุขวบิูลย ์ประธานกรรมการ และอาจารย์

กฤตยิา ดาบเพชร กรรมการ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ทีน่ี้ 

        ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชกิในครอบครวัของขา้พเจ้าที่คอยให้ก าลงัใจ

เสมอมาตลอดระยะเวลาการท าการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่านที่ประ

สทิธปิระสาทวชิาความรู้ให้แก่ขา้พเจ้า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยัที่ได้ให้ความ

ช่วยเหลอืตลอดเวลาที่ได้ศึกษา รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเพื่อนนักศกึษาในหลกัสูตร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ช่วยเหลอื และเป็นก าลงัใจที่ดมีาโดยตลอด 

จนกระทัง่ท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี

 

          

          



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

องคก์รและลกัษณะธุรกิจขององคก์ร 
  
         ปจัจุบนัอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมส าคญัของประเทศไทย และมี
การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัสูง โดยมสีาเหตุมาจากในช่วงปี พ.ศ. 2553 เศรษฐกจิของประเทศไทย
เริม่ฟ้ืนตวั รวมทัง้นโยบายของรฐับาลมีโครงการก่อสร้างจ านวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจรบัเหมา
ก่อสรา้งมจี านวนเพิม่มากขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2553 ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้
ใหม่สงูเป็นอนัดบั 3 จ านวน 4,855 ราย คดิเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนนิตบุิคลจดัตัง้ใหม่ปี พ.ศ. 
2553 จ านวน  50,776 ร าย  ( ที่ ม า :  ข้อมู ลกรมพัฒนาธุ ร กิ จ การค้ า  เ ข้าถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.dbd.go.th) บริษัทมีคู่แข่งขนัที่ส าคญัเป็นผู้รบัเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่มีทุนจด
ทะเบยีนเฉลีย่เกนิ 10 ลา้นบาทขึน้ไป ซึง่มคีวามพรอ้มทัง้ด้านเครื่องมอื แรงงาน เงนิทุน และมี
คุณสมบตัผิ่านเกณฑต์ามทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชนก าหนด รวมทัง้คู่แข่งขนัยงัมศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนัสงู สามารถประมลูงานในราคาทีต่ ่า และสามารถท างานที่ประมูลได้หลายงานใน
ช่วงเวลาเดยีวกนั 
       บรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั เป็นกจิการขนาดเลก็ทีม่กีารด าเนินงานคล้าย                
กจิการเจา้ของคนเดยีว ก่อตัง้เมื่อปีพ.ศ. 2545 ตัง้อยู่ที่ 644 หมู่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันนทบุรี มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบกิจการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องจกัร ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 5,000,000 บาท และได้เปลี่ยนการ
ประกอบกจิการเป็นรบัเหมาก่อสร้าง ในปีพ.ศ. 2554 ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 10,000,000 
บาท 
 
 ลกัษณะกำรให้บริกำรของธรุกิจ 
        ธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
โดยหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนมกีารก าหนดระเบยีบการปฏบิตัใินการจดัซื้อจดัจ้างและ
มาตรฐานในการปฏบิตังิานแต่ละแห่งที่แตกต่างกนั ซึ่งบรษิทัต้องปฏบิตัติามประกาศหรอืการ
ประกวดราคาตามทีห่น่วยงานก าหนด เพื่อใหส้ามารถประมลูงานได้  
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 กลุ่มลกูค้าของบริษทั  
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
 1.  กลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมแผนที่ทหาร มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี
โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ีเป็นตน้ 
 2.  กลุ่มลกูคา้ภาคเอกชน เช่น บรษิทั ด-ีอนิดสัตรี ้จ ากดั เป็นตน้ 
  
ตารางท่ี 1 ผลงานของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั ในระหวา่งปี พ.ศ.2552-2553  
   

ล าดบั
ท่ี ผลงานของบริษทัแนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั  

ปี 
พ.ศ.
2552 

ปี 
พ.ศ.
2553 

1 จา้งเหมาซ่อมแซมปรบัปรงุหอ้งสมดุ โรงเรยีนแผนที ่กรมแผนทีท่หาร  √   

2 จา้งเหมาท าร ัว้ลวดหนามในพื้นทีร่าชพสัดุ อ าเภอองคร์กัษ์ จงัหวดันครนายก  √   

3 จา้งเหมาซ่อมแซมสถานทีร่าชการ ของกรมแผนทีท่หาร (อาคารอนุรกัษ์)  √   

4 งานกอ่สรา้งอาคารเรยีน ศนูย์การศกึษา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรุ ี  √  √ 
5 บรษิทั ด-ีอนิดสัตรี ้จ ากดั สรา้งโรงงานเฟอรน์ิเจอร ์(โรงงาน 1)  √  √ 
6 บรษิทั ด-ีอนิดสัตรี ้จ ากดั สรา้งโรงงานเฟอรน์ิเจอร ์(โรงงาน 2)    √ 
7 กอ่สรา้งอาคารแฟลตทีพ่กัขนาด 24 หน่วย สงู 3 ชัน้ 1 หลงั มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี    √ 
8 กอ่สรา้งอาคารออกก าลงักายและศนูย์อนิเตอรเ์น็ต พื้นทีก่องคลงัแผนที ่กรมแผนทีท่หาร    √ 
9 กอ่สรา้งโครงหลงัคา โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จงัหวดัลพบรุ ี    √ 

 
ทีม่า : รายงานสรุปผลงานของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั ในระหวา่งปี พ.ศ.   
        2552-2553   
 
       จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลงานของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งกบัหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชนที่เริม่และแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ.2552 ม ี3 โครงการ ได้แก่ งานจ้างเหมา
ซ่อมแซมปรบัปรุงหอ้งสมุด โรงเรยีนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร งานจ้างเหมาท าร ัว้ลวดหนามใน
พื้นที่ราชพสัดุ อ าเภอองค์รกัษ์ จงัหวดันครนายก และงานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ราชการ 
ของกรมแผนทีท่หาร (อาคารอนุรกัษ์) ผลงานของบรษิทัทีเ่ริม่ในปี พ.ศ. 2552 และแลว้เสรจ็ในปี 
พ.ศ. 2553 ม ี2 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารเรยีน ศูนยก์ารศกึษา อ าเภอเดมิบางนาง
บวช จงัหวดัสุพรรณบุร ีงานก่อสรา้งโรงงานเฟอรน์ิเจอร์ (โรงงาน 1) บรษิทั ด-ีอนิดสัตรี้ จ ากดั 
ผลงานของบรษิทัทีเ่ริม่และแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2553 ม ี4 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างโรงงาน
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เฟอร์นิเจอร์ (โรงงาน 2) บริษทั ดี-อนิดสัตรี้ จ ากดั งานก่อสร้างอาคารแฟลตที่พกัขนาด 24 
หน่วย สงู 3 ชัน้ 1 หลงั มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีงานก่อสรา้งอาคารออกก าลงักายและศนูย์
อนิเตอรเ์น็ต พืน้ทีก่องคลงัแผนที ่กรมแผนทีท่หาร งานก่อสรา้งโครงหลงัคา โรงเรยีนจุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั จงัหวดัลพบุร ี
 ในปี พ.ศ. 2553 บริษทัได้เขา้ร่วมประมูลโครงการก่อสร้างกบัหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชน มจี านวนทัง้สิ้น 8 โครงการ โดยเป็นหน่วยงานภาครฐัจ านวน 6 โครงการและ
ภาคเอกชนจ านวน 2 โครงการ มมีูลค่ารวมทัง้สิ้น 1,925,000,000 บาท บรษิทัสามารถประมูล
โครงการก่อสร้างได้จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐัจ านวน 3 โครงการ 
ไดแ้ก่ 1) งานก่อสรา้งอาคารแฟลตทีพ่กัขนาด 24 หน่วย สงู 3 ชัน้ 1 หลงั มหาวทิยาลยัราชภฎั
เทพสตร ี2) งานก่อสร้างอาคารออกก าลงักายและศูนยอ์นิเตอร์เน็ต พื้นที่กองคลงัแผนที่ กรม
แผนทีท่หาร 3) งานก่อสรา้งโครงหลงัคา โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จงัหวดัลพบุร ีส าหรบั
งานทีบ่รษิทัประมลูไดใ้นส่วนภาคเอกชนม ี1 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ของบรษิทั ด-ีอนิดสัตรี ้จ ากดั โครงการทีบ่รษิทัเขา้ร่วมประมูลได้มมีูลค่าทัง้สิ้น 58,460,092.28 
บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 3.04 ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

      
 

ภาพท่ี 1  มูลค่าโครงการที่บริษัทสามารถประมูลได้เปรียบเทียบกับมูลค่าโครงการ                  
       ทีบ่รษิทัประมลูไม่ได ้
ทีม่า : รายงานสรุปผลงานของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั ในปี พ.ศ. 2553  
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขระหวา่งงานก่อสรา้งของ 
              หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

ลกัษณะงานก่อสร้างหน่วยงานภาครฐั ลกัษณะงานก่อสร้างภาคเอกชน 
1.  รูปแบบการก่อสรา้งงานมจี ากดั 1.  รูปแบบการก่อสรา้งงานมหีลายรูปแบบ 

2.  การตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมารายใดไดง้าน
ประมลูขึน้อยู่กบัการเสนอราคาของผูร้บัเหมาที่
เสนอราคาต ่าทีส่ดุ ผูร้บัเหมารายใดทีไ่มไ่ดร้บัเลอืก
มสีทิธติรวจสอบขอ้มลูได ้

2. การตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมารายใดเป็นสทิธ ิ
ของเจา้ของงาน ผู้รบัเหมาที่ไม่ได้รบัเลอืกไม่มี
สทิธติรวจสอบขอ้มลู 

3.  กฎเกณฑเ์งือ่นไขในการพจิารณาคดัเลอืก 
ผูร้บัเหมามกีารก าหนดคณุสมบตัไิวม้ากและ
เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

3.  กฎเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมา  
ก าหนดตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีเ่กดิ
ต่อเจา้ของงาน 

4.  เงือ่นไขตามประกาศการประกวดราคาขอ
เปลีย่นแปลงภายหลงัไมไ่ด ้

4.  ผูร้บัเหมาสามารถขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขได้
ถา้เป็นประโยชน์ต่อเจา้ของงาน 

5.  หากเกดิความไมเ่ป็นธรรมในงานก่อสรา้ง
สามารถรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมได ้                  
ตามขัน้ตอน 

5.  การรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมตอ้งกระท า
ผ่านศาลหรอือนุญาโตตุลาการ 

6.  การจา่ยเงนิคา่งวดงานตรงตามสญัญาเสมอ 6. การจ่ายเงนิค่างวดงานอาจขึ้นอยู่กบัสภาวะ                     
ดา้นการเงนิของเจา้ของงานในขณะนัน้ 

7.  ในระหว่างการก่อสรา้งตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข 
ขอ้ก าหนด และสญัญาอย่างเคร่งครดั 

7.  ในระหว่างการก่อสรา้งอาจเปลีย่นแปลง 
เงือ่นไขไดถ้า้เป็นประโยชน์ต่อเจา้ของงาน 

8.  ผู้รบัเหมาที่มชีื่อเสยีงและความสามารถดกีว่า
ผู้รบัเหมารายอื่นแต่เสนอราคาสูงกว่าก็อาจไม่ได้
รบัเลอืก เน่ืองจากการคดัเลอืกผู้รบัเหมาขึ้นอยู่กบั
การเสนอราคาของผูร้บัเหมาทีเ่สนอราคาต ่าทีส่ดุ 

8.  ภาคเอกชนจะพจิารณาถงึความสามารถเป็น
อนัดบัแรก สว่นราคาเป็นอนัดบัรอง    

9.  เน่ืองจากกฎเกณฑท์ีต่ายตวั จงึเกดิความ  
ลา่ชา้ในการตดัสนิปญัหา เช่น การขอเปลีย่นแปลง
วสัดแุละอุปกรณ์ก่อสรา้ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขที่
ทางหน่วยงานภาครฐัก าหนดไว ้ท าใหเ้กดิความ
ลา่ชา้ในการขออนุมตั ิ

9.  การตดัสนิปญัหาต่างๆ ขึน้อยู่กบัเจา้ของงาน 
เช่น การขอเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง เมือ่เจา้ของงานได้พจิารณาว่าวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่น ามาใช้ทดแทนของเดิมมี
คุณภาพที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันก็จะท าการ
อนุมตัทินัท ี

ทีม่า : การบรหิารงานวศิวกรรมก่อสรา้ง, 2548. 
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  โครงสร้างองคก์รของบริษทั 
 

 
  
ภาพท่ี 2 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั 
 จากภาพที ่2 แสดงโครงสร้างองค์กรของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั มี
พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 37 คน จ าแนกงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายส านักงาน ประกอบด้วย
พนักงานฝ่ายธุรการ 2 คน ฝ่ายปฏิบตัิงานก่อสร้าง ประกอบด้วย วศิวกรโครงการ 2 คน 
สถาปนิก 1 คน ช่างควบคุมงาน 2 คน และคนงานก่อสรา้ง 30 คน แต่ละฝ่ายมหีน้าที่และความ
รบัผดิชอบดงันี้ 

1.  ฝา่ยส านกังาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
  1)   ดา้นเอกสาร ไดแ้ก่ จดัตรยีมเอกสารส าหรบัการประมูลงาน จดัท าใบเสนอ

ราคา เอกสารขออนุมตัใินกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง จดัท าเอกสารขอส่ง
งวดงานเมื่อบรษิทัไดท้ างานแลว้เสรจ็ 

 2)   ดา้นการจดัซือ้ ไดแ้ก่ จดัท าใบสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง สรรหาผู้จดั
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 3)   ดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ จดัท าเอกสารการตัง้เบกิค่าแรง ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่
เกดิขึน้ภายในบรษิทั ดแูลรกัษาเงนิสดยอ่ย น าสมุดบญัชธีนาคารไปปรบัรายการ 

 4)   ด้านบญัชี ได้แก่ จดัท าใบก ากบัภาษีขาย ใบเสรจ็รบัเงิน จดัท าหนังสือ
รบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย จดัท ารายละเอยีดตน้ทุนของงานก่อสรา้งแต่ละโครงการ 
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2.  ฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย 
  2.1 วศิวกรโครงการ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

 1)   ดา้นสญัญา ไดแ้ก่ ตรวจสอบสญัญาการก่อสรา้งและเอกสาร 
   ประกอบสญัญาการก่อสรา้ง 

 2)   ด้านแผนงาน ได้แก่ จดัท าตารางแผนงานการก่อสร้างและอนุมตัิ
   แบบงานก่อสรา้ง 
   2.2  สถาปนิก มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

 1)   ใหค้ าปรกึษาและท าการออกแบบก่อสรา้ง 
 2)   ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภยัของอาคารก่อสรา้ง 

  2.3  ช่างควบคุมงาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 1)   ก าหนดแผนการสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

  2)   จดัท าใบขอซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งและส่งมาใหย้งัฝา่ย 
   ส านกังาน 

 3)   ส่งรายการตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสรา้งมายงัฝา่ยส านกังาน 
 4)   ตรวจรบัและลงนามในเอกสารรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เมื่อผู้

   จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งสง่สนิคา้ทีห่น้างาน 
  5)   วางแผนการจดัเกบ็ ดูแลวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่จดัเกบ็ไวห้น้า
   งาน                      
  6)   สรรหาคนงานก่อสรา้งในเวลาทีบ่รษิทัขาดแคลนแรงงาน 
  2.4  คนงานก่อสรา้ง มหีน้าทีป่ฏบิตังิานก่อสรา้งตามค าส ัง่ของช่างควบคุมงาน  
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 กระบวนการปฏิบติังานของบริษทั แนบอ๊บ ออโตเมชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 กระบวนการปฏบิตังิานของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั 

 
        จากภาพที ่3 แสดงถงึกระบวนการปฏบิตังิานของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ 
จ ากดั มดีงันี้ 
        1.  การประมูลงานก่อสร้าง เป็นขัน้ตอนของการหางานของบริษัท โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการมหีน้าที่รบัผดิชอบ ซึ่งหลกัการหางานของบรษิทัจะพจิารณาจากงานที่บรษิทัมคีวาม
ช านาญเป็นหลกัและส าหรบัขอ้มูลในการหางานมาจากการน าเสนอของลูกค้า การค้นหาจาก
หนงัสอืพมิพข์า่วช่างและการประกาศประมลูงานทางอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั 

        2.  การออกแบบและถอดแบบงานก่อสร้าง เป็นขัน้ตอนของการถอดแบบวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง วเิคราะห์ปริมาณงาน ราคางานก่อสร้างและวางแผนตารางงาน โดยวศิวกร
โครงการและสถาปนิกมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 
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        3.  การเสนอราคางานก่อสรา้ง เป็นข ัน้ตอนของการประมลูงาน โดยกรรมการผู้จดัการมี
หน้าทีร่บัผดิชอบและตดัสนิใจในการรบังาน 

        4.  การจดัซือ้และเตรยีมงาน  
                4.1  งานจดัซื้อ เป็นขัน้ตอนของการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่
เป็นปจัจยัการผลติ โดยพนกังานฝา่ยส านกังานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

                 4.2  การเตรยีมงาน เป็นขัน้ตอนการวางแผนใชว้สัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
บุคลากรและเครื่องมอืในการก่อสรา้ง โดยช่างควบคุมงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

        5.  การด าเนินโครงการ เป็นขัน้ตอนของการก่อสร้าง คือ การก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาวา่จา้ง โดยช่างควบคุมงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

        6.  การตรวจสอบและส่งมอบงาน เป็นข ัน้ตอนของการส่งมอบงาน โดยวศิวกรโครงการ
จะเป็นผู้ตรวจความเรยีบร้อยของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสญัญาก่อสร้างและฝ่ายผู้ว่าจ้าง                 
จะจดัส่งเจา้หน้าทีม่าตรวจรบังาน  
 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 
         
  ปจัจุบนัแนวโน้มธุรกจิก่อสร้างมภีาวะการแข่งขนัสูงขึน้ โดยบรษิทัได้ใช้นโยบายการ
แขง่ขนัดา้นราคาเป็นหลกัในการประมลูงานก่อสรา้ง เนื่องจากกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขการประมูล
งานของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ส่วนใหญ่เกณฑใ์นการประมลูงานก่อสรา้งจะพจิารณา
ทีร่าคาประมลูงานก่อสรา้ง โดยบรษิทัทีเ่สนอราคาต ่าสุดเท่านัน้จะเป็นผูช้นะการประมลู จงึท าให้
บรษิัทมกีารเขา้แข่งขนัราคาประมูลงานก่อสร้างในราคาที่ต ่า เพื่อให้ชนะการประมูลงาน แต่
ภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัไดเ้กดิการชะลอตวัลง ซึง่ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
        1.  การปรบัตวัสูงขึ้นของเชื้อเพลิง คือ การปรบัขึ้นของราคาน ้ามนั ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกจิก่อสรา้ง รวมถงึมผีลกระทบทางออ้ม คอื ค่าขนส่งปรบัตวัสงูขึน้ ฯลฯ 
        2.  วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งปรบัราคาสงูขึน้ โดยมกีารปรบัราคาทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
เช่น เพิม่ในส่วนของค่าขนส่งสนิคา้หรอืมกีารซือ้ขายเป็นเงนิสด ลดการให้เครดติระยะเวลาการ
จ่ายเงนิ เป็นตน้ 
 
        จากปจัจยัต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรบัตวัสงูขึน้ของตน้ทุนในการก่อสรา้งของ
บริษทั เมื่อเปรยีบเทยีบต้นทุนการด าเนินงานก่อสร้างกบัรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้างใน
ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2553 พบว่าในปี พ.ศ.2553 รายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง 
เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ.2552 จ านวน 24,010,960.22 บาท ต้นทุนการด าเนินงานก่อสร้าง เพิม่ขึน้
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จากปี พ.ศ.2552 จ านวน 28,850,540.48 บาท ก าไรจากการรับเหมาก่อสร้าง ลดลงจาก                          
ปี พ.ศ.2552 จ านวน 2,130,167.74 บาท (ดงัแสดงในตารางที ่3 และภาพที ่4) 
 
ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสร้าง ต้นทุนการด าเนินงานก่อสร้าง                           
 และก าไร (ขาดทุน) จากการรบัเหมาก่อสรา้ง ในระหวา่งปี พ.ศ.2552-2553 

   
หน่วย : บาท 

รายการ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 การเปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้ง       34,449,132.06        58,460,092.28  เพิม่ขึน้ 24,010,960.22 

ตน้ทุนการด าเนินงานกอ่สรา้ง       30,964,258.06        59,814,798.54  เพิม่ขึน้ 28,850,540.48 

ก าไร(ขาดทุน)จากการรบัเหมากอ่สรา้ง         3,484,874.00   (1,354,706.26) ลดลง    2,130,167.74 

ทีม่า : ขอ้มลูจากงบการเงนิของ บรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั 
  

 
 

ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนการด าเนินงานก่อสร้าง          
 และก าไร (ขาดทุน) จากการรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ 
 จ ากดั ในระหวา่งปี พ.ศ.2552-2553 
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        ในปจัจุบนับรษิทัประสบปญัหาตน้ทุนในการด าเนินงานก่อสรา้งทีส่งูกวา่รายไดจ้ากการ
รบัเหมาก่อสรา้ง ซึง่สาเหตุหลกัของการสงูขึน้ของตน้ทุนในการด าเนินงานก่อสรา้งของบรษิทัมี
ดงันี้ 
        1.  ปัญหาด้านบคุลากร 
        ความผดิพลาดและประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน ได้แก่ ความช ารุดเสยีหาย
จากการก่อสรา้ง การแกไ้ขงานที่ไม่ตรงตามแบบในสญัญา การสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง                    
ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเกดิจากการขาดทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญของพนักงานฝ่าย
ส านกังานและฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง 
        2.  ปัญหาด้านการปฏิบติังาน 
         บรษิทัขาดประสิทธภิาพในการบรหิารงานและการวางแผนด าเนินงาน เนื่องจากการ
บรหิารงานของกจิการเป็นการด าเนินงานในลกัษณะกจิการเจา้ของคนเดยีว อ านาจการตดัสนิใจ
ขึน้อยูก่บักรรมการผูจ้ดัการเพยีงคนเดยีว ไม่มกีารวางแผนการด าเนินงาน การควบคุมค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน บรษิทัไม่มกีารจดัท าคู่มอืในการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานของพนักงานไม่ได้                    
มกีารศกึษาจากคู่มอืการปฏบิตังิานของบรษิทั แต่อาศยัการเรยีนรู้จากผู้ร่วมงาน ซึ่งปฏบิตังิาน
ในหน้าทีด่ว้ยความเคยชนิหรอืท างานมานาน  
        3.  ปัญหาด้านวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
        บรษิทัไม่มกีารจดัท าขอ้มลูเกีย่วกบัรา้นคา้หรอืแหล่งขายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
ขาดการเตรยีมการในการสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้การจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งไม่ทนัต่อการใชง้าน ประกอบกบับรษิทัไม่มกีารควบคุมการเบกิ-จ่าย วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งท าใหเ้กดิการสญูหายขึน้ 
 
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร 
        
 จากสาเหตุของปญัหาดงักล่าวก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อบรษิทั ดงันี้ 
        1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าแรงคนงานก่อสร้างที่ไม่เกิดประโยชน์ โดยใน
กระบวนการด าเนินงานก่อสร้างวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นปจัจยัส าคญัในการด าเนินงาน
ก่อสรา้ง จากการทีช่่างควบคุมงานขาดการวางแผนสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจดัเตรยีมรอ
ไวใ้นสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานก่อสรา้งท าให้คนงานก่อสร้างไม่มวีสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งใชใ้นการด าเนินงานก่อสรา้ง ส่งผลใหค้นงานก่อสร้างไม่สามารถท างานได้เตม็
ชัว่โมงการท างานในแต่ละวนัแต่บรษิทัตอ้งจ่ายค่าแรงงานคนงานก่อสรา้งเตม็ชัว่โมงการท างาน 
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 2.  ลกูคา้มคีวามเชื่อถอืต่อบรษิทัลดลง เนื่องจากการแก้ไขงานที่เกดิความเสยีหายจาก
การขาดทกัษะในการก่อสรา้งของคนงานก่อสร้างบ่อยครัง้ บรษิทัไม่สามารถส่งงานได้ตรงตาม
งวดงานทีร่ะบุใบสญัญาก่อสรา้งท าใหบ้รษิทัขาดความน่าเชื่อถอืและลกูคา้ไม่ประทบัใจต่อบรกิาร
ของบรษิทั ส่งผลใหบ้รษิทัเกดิการเสยีโอกาสเขา้เสนอราคาก่อสรา้งในโครงการก่อสร้างบ้านพกั
พนกังานโรงงานเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั ด-ีอนิดสัเตรยีล จ ากดั จงัหวดัสงิหบุ์ร ีในปี พ.ศ. 2553 
         

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพื่อศกึษาถงึสาเหตุ และผลกระทบของปญัหาทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานของพนักงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
        2. เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาและท าให้การด าเนินงานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ รวมทัง้สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
 โครงการก่อสรา้ง หมายถงึ กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างใหม่ การ
ต่อเตมิ การดดัแปลง การซ่อมแซม และการรื้อท าลายอาคารหรือสิ่งก่อสร้างด้านวศิวกรรม                    
เช่น ถนน สะพาน เขือ่น อุโมงค ์เป็นตน้  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
        จากผลการศกึษาในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัในการวเิคราะห์หาทางเลอืกและ
เลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานและความสามารถทางการ
แขง่ขนั โดยแบ่งระยะเวลาต่างๆ ดงันี้ 
         ระยะสัน้ 
        1.  บริษทัมีคู่มือการปฏบิตัิงานที่เป็นมาตรฐานชดัเจนและเป็นระบบ ท าให้พนักงาน                  
ฝา่ยส านกังานมแีนวทางในการด าเนินงาน  
         2. บรษิทัมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ท าให้การท างาน
ของพนกังานฝา่ยส านกังานไม่ตดิขดั สะดวกรวดเรว็ในการสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
         3.  บริษัทมีระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานแก่
พนกังานฝา่ยส านกังาน 
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        4. ช่างควบคุมงานสามารถท างานได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้ เนื่องจากบรษิทัมกีารวาง
ระบบการขอซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้หน้างานและระบบการตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสร้าง                
ทีเ่ป็นระบบมากขึน้ 
        ระยะยาว 
        1.  บรษิทัสามารถส่งมอบงานตามก าหนดในสญัญาและลูกค้าเกดิความพงึพอใจในการ
ท าธุรกจิร่วมกบับรษิทั 
        2.  บรษิทัมศีกัยภาพในการแขง่ขนัในระยะยาว ตลอดจนสรา้งความมัน่คงและเตบิโตใน
อนาคต 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
       การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ของ
บรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อใชว้ดัผลการศกึษาและประกอบการน าเสนอเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว ้แนวคดิ 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมดีงันี้ 
       1.  การวเิคราะหส์าเหตุดว้ยผงัสาเหตุและผล 
       2.  การจดัองคก์าร 
       3.  แนวคดิการตรวจสอบการบรหิารวสัดุคงคลงั 
       4.  การวางระบบจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
       5.  การควบคุมภายในส าหรบัเงนิเดอืนและค่าแรง 
       6.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผงัสาเหตุและผล 
 

 
ภาพท่ี 5 แผนผงัสาเหตุและผล 
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        การใชแ้ผนผงันี้ในการวเิคราะห์และแก้ปญัหาโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปญัหาหรอืเพื่อศกึษาและท าความเขา้ใจกระบวนการอื่นเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะรู้ปญัหา
เฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านัน้ แต่เมื่อมีการท าแผนผังก้างปลาแล้ว จะท าให้เราสามารถ                       
รูก้ระบวนการของหน่วยงานอื่นไดง้่ายขึน้ นอกจากนี้ ยงัสามารถมาใช้เป็นแนวทางในการระดม
สมอง ซึ่งช่วยให้ทุกๆ คนให้ความสนใจในปญัหาของกลุ่มซึ่งแสดงไวท้ี่หวัปลา ในแง่มุมของ                  
การบริหารความเสี่ยงเราก็สามารถน าเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาสา เหตุหรือ                     
ปจัจัยเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน สิ่งส าคัญในการสร้างแผนผังคือ ต้องท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม                          
โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
        1. ก าหนดประโยคความเสีย่งทีต่รงหวัปลา แต่เดมิที่หวัปลาจะเป็นการก าหนดประโยค
ปญัหา แต่เมื่อน ามาประยุกต์กบัการบรหิารความเสี่ยงแล้ว จะเปลี่ยนเป็นประโยคความเสี่ยง
แทน โดยก าหนดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้ชดัเจนและบ่งบอกถึงเวลา                  
ในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่หากเราก าหนดประโยคความเสีย่งนี้ไม่ชดัเจนตัง้แต่แรกแล้วจะท า
ใหเ้ราตอ้งใชเ้วลามากในหารคน้หาสาเหตุและจะตอ้งใชเ้วลานานในการท าผงักา้งปลา 
        2. ก าหนดกลุ่มปจัจยัที่มผีลท าให้เกดิปญัหานัน้ๆ เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปจัจยั
อะไรกไ็ด ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่ กลุ่มทีเ่ราก าหนดไวเ้ป็นปจัจยันัน้สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ราแยกแยะและ
ก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุและผล โดยส่วนมากมกัจะใช้หลกัการ 4M 
1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก M 
ตวัแรก Man หมายถึง คนงานหรอืพนักงานหรอืบุคลากร M ตวัที่สอง Machine หมายถึง 
เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก M ตวัที่สาม Material หมายถึง วตัถุดบิหรอือะไหล่
อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ และ M ตวัสุดทา้ย Method หมายถงึกระบวนการท างาน 
        3.  ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปจัจยั เทคนิคการระดมความคดิเพื่อจะไดก้า้งปลา
ทีล่ะเอยีดสวยงาม คอื การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขยีนแต่ละกา้งปลายอ่ยๆ 
        4.  หาสาเหตุหลักของความเสี่ยง รวบรวมสาเหตุต่างๆ ที่ได้จากการระดมสมอง                   
แลว้พจิารณาวา่ สาเหตุใดเป็นสาเหตุหลกัในแต่ละปจัจยั  
        5.  จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุเพื่อก าหนดเลอืกสาเหตุทีม่คีวามส าคญัในระดบัตน้ๆ 
ส าหรบัน าไปจดัการต่อไป 
        6.  ก าหนดแนวทางการปรบัปรุงทีจ่ าเป็น   
 
 กติศิกัดิ ์ พลอยพานิชเจริญ  (2550: 304) กล่าวว่า ในการควบคุมคุณภาพ มคีวาม
จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งศกึษาถึงสาเหตุและผลของปญัหาในการระดมสมองเพื่อก าหนดสมมุตฐิาน
ของสาเหตุในรูปของแผนภาพสาเหตุและผล แต่เนื่องจากแผนภาพมลีกัษณะคล้ายก้างปลา                  
จึงเรียกว่า แผนภาพผงัก้างปลา หรือเรียกตามชื่อของผู้พัฒนาวิธีนี้ว่า แผนภาพอิชิกาวะ                    
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โดยแผนภาพกา้งปลาหมายถงึ แผนภาพทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์ยา่งมรีะบบมเีหตุผลทีแ่น่นอน
ประการหนึ่ง (อาการของปญัหา) และสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
        วนัรตัน์  จนัทกจิ  (2547: 39)  กล่าวว่า แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัที่แสดงถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปญัหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อให้เกดิปญัหานัน้ 
(Problem Cause)  ในปี ค.ศ. 1943  ศาสตราจารย ์คาโอรุ อิชกิาว่า  ชาวญี่ปุ่นได้คดิแผนผงั              
อชิกิาวา่ (Ishikawa Diagram) หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) เนื่องจาก
มรีปูร่างหน้าตาแผนภมูลิกัษณะคลา้ยปลาทีม่แีต่กา้ง ซึง่ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 
(JIS) ไดน้ิยามวา่ผงักา้งปลาเป็นแผนผงัที่ใช้แสดงความสมัพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุ
หลายๆ สาเหตุทีส่่งผลกระทบใหเ้กดิปญัหาใดปญัหาหนึ่ง 
     
การจดัองคก์ร  

  
 การจดัองค์กร (Organizing) คอืการตดัสนิใจเลอืกวธิีการในการจดัแบ่งกลุ่มกจิกรรม      
และทรพัยากรต่าง ๆ ขององค์กรออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบยีบ เพื่อให้การประสานงาน
ระหวา่งกลุ่มกจิกรรมและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
 ความส าคญัของการจดัองคก์ร 
         1.  การจดัองคก์รเป็นสิง่ทีช่่วยสนบัสนุนความส าเรจ็ขององคก์ร เนื่องจากการจดัองค์กร
เป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดว่าใครจะท าอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน                     
ใครจะต้องรบัผิดชอบและรายงานต่อใคร ซึ่งการจดัองค์กรนัน้เสมือนเป็นการก าหนดว่าจะ                     
ท าอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยการจดัองค์กรนัน้ยงัรวมถึงกลไกการ
ประสานงาน เนื่องด้วยในองค์กรหนึ่งๆ จะต้องมีการแบ่งงานและประสานงานกนัเพื่อให้งาน
ส าเรจ็ลุล่วง 
  2.  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงาน เนื่องจากองคก์รทุกองค์กร
จะต้องมีทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได ้                       
ซึ่งประสิทธิภาพนัน้ จะกล่าวถึงในเรื่องของใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งบางครัง้อาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ส่วนในเรื่องของ
ประสทิธผิล กล่าวได้ว่าเป็นความพยายามขององค์กรในการท าให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์
ขององค์กรคือ ประสิทธิผล ซึ่งการที่จะเกิดประสิทธิผลได้นัน้ เราไม่ได้มองในมุมของการ                      
ใชท้รพัยากรหรอืค านึงถงึการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่า แต่เราจะเน้นไปที่จะท าอย่างไร ให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้ไว ้
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   3. ช่วยลดการท างานทีซ่ ้าซอ้นกนั เนื่องจากการจดัองค์กรเป็นการก าหนดว่าในองค์กร
ใดองคก์รหนึ่งควรแบ่งออกเป็นกีแ่ผนก เมื่อมกีารแบ่งแผนกได้แล้วในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่อง
ของการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ เช่น ใครอยู่แผนกไหน หน้าที่งานคอือะไร 
ใครเป็นผู้รบัผิดชอบหรือใครคือผู้บงัคบับญัชาในแผนกนัน้ ซึ่งผลดีก็คือ ผู้บริหารสามารถ
มอบหมายงานไดง้่ายขึน้  
 4. การจัดองค์กรที่ดีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานตามความถนัดหรือตามความ
เหมาะสม เช่น จากการจดัองค์กร องค์กรจะต้องมกีารแบ่งแผนกงาน และจดัคนลงไปท างาน                 
ในแต่ละแผนก ซึง่การจดัคนไปในแต่ละแผนกนัน้ ผู้บรหิารต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เพื่อในการจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน ถ้าผู้บรหิารสามารถจดัคนให้เหมาะสม
กบังาน องคก์รกจ็ะไดป้ระโยชน์สงูสุดจากการท างาน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการจดัองคก์ร  ไดแ้ก่ 
 1.  ผงัโครงสรา้งองคก์ร (Organization charts) 
   2.  ค าบรรยายงาน (Job descriptions) 
   3.  คู่มอืองคก์ร (Organization manuals) 
 
         1.  ผงัโครงสร้างองคก์ร หมายถงึ แผนผงัทีแ่สดงถงึกลุ่มต าแหน่งงาน ซึง่รวมกลุ่มเป็น
สายการบงัคบับญัชา โดยมกีารแบ่งกลุ่มแบ่งระดบั โครงสร้างองค์กรที่มกีารจดัขึน้อย่างถูกต้อง 
โดยมกีารจดัต าแหน่งชดัเจน มสีายการบงัคบับญัชาที่แน่นอนและมชีื่อต าแหน่งระบุไวก้จ็ะช่วย
ใหส้ามารถไดข้อ้มลูการจดัการทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ขึน้คอื 

1. การแบ่งงาน (Division of work) ทีแ่สดงวา่แต่ละต าแหน่งในผงัโครงสรา้ง ต่างก็
จะเป็นหน่วยยอ่ยทีร่บัผดิชอบงานเฉพาะอยา่ง 

2. สายการบงัคบับญัชา (Chain of command) คือ เส้นที่ลากในผงัโครงสร้าง                 
ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ใครตอ้งรายงานขึน้ตรงต่อใคร 

3. ชนิดของงานที่ท า (Type of work performed) คอื การบรรยายให้ทราบถึง
ต าแหน่งต่างๆ ในผงัองค์กรว่าแต่ละต าแหน่งเหล่านัน้มขีอบเขตงานในความรบัผดิชอบตาม
หน้าทีอ่ะไรบา้ง 

4. การจดักลุ่มงาน (Grouping of work) คอื ชื่อต าแหน่งองค์กรที่ปรากฏในผงั                
ทีร่ะบุใหเ้หน็ถงึวธิกีารจดักลุ่มต่างๆ  

5. ระดับของการจัดองค์กร คือ การแบ่งระดับในโครงสร้างผังขององค์กร                          
ซึง่แบ่งออกเป็นระดบัสงู ระดบักลางและระดบัต ่า 
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        2.  ค าบรรยายงาน หมายถงึ ขอ้ความเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องต าแหน่งงานโดยมกีาร
ระบุถงึ 

1. ความรบัผดิชอบ 
2. อ านาจหน้าที ่
3. ภารกจิ 
4. ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา 
5. มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

       ค าบรรยายนี้จะเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยใหพ้นกังานทราบถงึสิง่ต่างๆ ทีพ่ึง่ตอ้งท าใหค้รบถ้วน
ตามหน้าที ่
        3.  คู่มือองคก์ร คอื คู่มอืทีบ่อกถงึขอ้มลูทีส่ าคญัๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างๆ 
ขององคก์รส าหรบัรปูแบบของคู่มอืองคก์รนัน้ถงึแมจ้ะไม่มกี าหนดแน่นอน แต่ในทางปฏบิตัคิู่มอื
องคก์รทีด่จีะประกอบไปดว้ย 
              1.   นโยบายต่างๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นองคก์ร 
              2.   แนวคดิกวา้งๆ ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารด าเนินงานขององคก์ร 
              3.   ผงัโครงสรา้งองคก์ร 
              4.   ขอ้ความเกีย่วกบัจุดมุ่งหมายขององคก์ร 
             5.   ขอบเขตหน้าทีข่องหน่วยงานหลกัทุกหน่วยในองคก์ร 
 
        ผงัโครงสร้างองค์กร ค าบรรยายงานและคู่มือองค์กรจะช่วยให้เกิดความมีระเบียบ                   
ที่ชดัเจนเป็นโครงสร้างองค์กรที่เรยีกกนัว่า “องค์กรที่เป็นทางการ” (Formal organization) ที ่  
ทุกฝ่ายต่างจะมีขอบเขตและระเบียบที่ยดึถือปฏิบตัิต่อกนัอย่างเป็นระเบียบ มีรูปแบบและ
ขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ปฏบิตังิานจรงิๆ นัน้ เมื่อมปีจัจยั
ดา้นบุคคลเขา้มาเกีย่วขอ้งในขณะท างาน อทิธพิลที่เป็นความรู้สกึและความนึกคดิในจติใจของ
พนักงานและของผู้บริหารต่างกม็ีผลท าให้การยอมรบัในวตัถุประสงค์ การตีความค าส ัง่และ
ความสมัพนัธต่์างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สกึเหล่านัน้ด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของ
บุคคลในองค์กรที่หลอมเขา้ด้วยกนัและผูกพนัต่อกนัทางใจนัน้จะมอีทิธพิลโน้มน้าวชกัจูงการ
ปฏบิตัใิหค้ลอ้ยตามกนัได ้ความอ่อนไหวของกลุ่มคนในองค์กรทีเ่กดิขึน้ในองคก์รนี้กค็อืส่วนของ 
“องค์กรที่ไม่เป็นทางการ” (Informal organization) ซึ่งจะมอีทิธพิลและส่งผลกระทบทัง้ในทาง
ส่งเสรมิหรอืบัน่ทอนการปฏบิตังิานขององคก์รทีเ่ป็นทางการไดเ้สมอ 
      

 วไิล พลพรพสิฐิ (2542: 19) กล่าววา่ การจดัองคก์รมคีวามส าคญัอยา่งมาก เนื่องจากผงั
โครงสร้างองค์กรจะเป็นสิง่ที่จดัแบ่งส่วนงานในธุรกจิและก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของ
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พนักงานแต่ละคนในองค์กร โครงสร้างขององค์กร จึงควรแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมกีาร
แบ่งแยกหน้าทีใ่นการด าเนินงาน เพื่อใหห้น่วยงานมกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546: 216) กล่าวว่า การจดัองค์การ คอื หน้าที่งานที่เกี่ยวขอ้งกบั      
การจดัระเบยีบ เพื่อใหส้ิง่ของและบุคคลผูเ้ขา้มาอยูใ่นองค์การสามารถท างานเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์
กนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานทีจ่ะมกีารประสานกนัท าเป็นทมี 
 
แนวคิดการตรวจสอบการบริหารวสัดคุงคลงั 
 
        จนัทนา สาขากรและคณะ(2554: 23) ไดก้ล่าวถงึ แนวการตรวจสอบการบรหิารวสัดุ 
คงคลงัจะครอบคลุมกจิกรรมต่อไปนี้ 
        1.  ตรวจสอบการรบั-จ่ายวสัดุ 
            1.1   การตรวจสอบการรบั-จ่ายมกีารจดัท าหลกัฐานทุกครัง้และจากหลกัฐานแสดง
ให้เห็นว่าการตรวจรบัหรือจ่ายออกมีการระบุจ านวนอย่างถูกต้องตรงกบัใบก ากบัภาษีหรือ
เอกสารใบเบกิ  
            1.2   เอกสารใบเบกิมกีารอนุมตั ิโดยผูม้อี านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายถูกต้องทุกใบและ
เขยีนรายการทีต่อ้งการเบกิครบถ้วน 
 1.3  ตรวจสอบการบนัทึกรายการรบั-จ่ายวสัดุว่าได้กระท าทุกวนัและสามารถน า
ยอดคงเหลอืทีบ่นัทกึมาเปรยีบเทยีบกบัวสัดุคงเหลอืไดจ้รงิ 
       2.  ตรวจสอบการควบคุมวสัดุคงคลงั 
         ตรวจดกูารควบคุมวสัดุโดยใชว้ธิกีารทีร่ดักุม เหมาะสมและสม ่าเสมอ เช่น จดัให้มบีตัร
คุมยอดวสัดุ เพื่อใชบ้นัทกึและควบคุมการรบัจ่ายและแสดงยอดวสัดุคงเหลอืแต่ละรายการเป็น
ประจ าวนั เป็นตน้ 
  

การวางระบบจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 ระบบการจดัซือ้เป็นระบบยอ่ยหนึ่งที่อยู่ภายในวงจรค่าใช้จ่ายและมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยว
โยงกบัระบบการรบัของ ในการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปแลว้รายการค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้ใน
บรษิทัอาจจะสงูถึง 50% ของมูลค่าค่าใช้จ่ายทัง้หมด ธุรกจิจงึจ าเป็นต้องมรีะบบการจดัซื้อที่มี
ประสทิธภิาพ ระบบเอกสารทีร่ดักุมและวธิกีารควบคุมภายในทีด่ ี
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 ความหมายของการจดัซ้ือ 
        ระบบการจดัซือ้ หมายถงึ กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดบิ พสัดุ อุปกรณ์และ
บรกิารอื่นๆ ให้ได้ในราคาต้นทุนที่ต ่าที่สุดตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว ้เพื่อสนับสนุน
กจิกรรมทางดา้นการผลติและการจดัจ าหน่าย 
 

 ชาญชยั  เมฆศริ ิ(2545: 53) กล่าววา่ กระบวนการจดัซือ้มบีทบาทส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิช่วยใหแ้น่ใจวา่ธุรกจิไดม้าเฉพาะสนิคา้และบรกิารที่เป็นที่ต้องการ (Only required goods 
and services) ทีร่าคาทีด่ทีีสุ่ด (Best price) ช่วยธุรกจิควบคุมตน้ทุน และปรบัปรุงผลก าไร 
                 
        การเสนอซ้ือและการสัง่ซ้ือ 
  ธุรกจิทีม่ขีนาดใหญ่พอที่จะมแีผนกจดัซื้อ แผนกจดัซื้อจะรบัภาระการสัง่ซื้อโดยอาศยั
การเสนอซื้อจากแผนกต่างๆ แผนกจดัซื้อมกัจะจดัการประกวดราคาหรอือาจขอให้ผู้ขายส่ง
รายการสนิคา้พรอ้มทัง้ใบเสนอราคามาให ้เมื่อพจิารณาเป็นทีพ่อใจแลว้จงึท าการสัง่ซือ้ 
        ในธุรกจิบางแห่งผูจ้ดัการแผนกสนิคา้แต่ละแผนกจะเป็นผู้ตดัสนิใจท าการสัง่ซื้อเองและ
ตรวจรบัของเอง ซึง่วธิกีารเช่นนี้ขดักบัหลกัการควบคุมภายในที่ด ีคอื ไม่มกีารแบ่งแยกหน้าที ่  
ในการขออนุมตัซิือ้ ส ัง่ซือ้และรบัของออกจากกนั 
 
        วไิล วริะปรยีและจงจติต์ หลกีภยั (2542: 80) กล่าวว่าธุรกจิที่มขีนาดเลก็ เจ้าของหรอื
ผูจ้ดัการอาจเป็นผูอ้นุมตักิารสัง่ซื้อได้ ถ้าหากทราบรายละเอยีดที่เกี่ยวกบัสนิค้าประเภทต่างๆ         
ที่กจิการมีอยู่เป็นอย่างดกีอ็าจสัง่ซื้อสินค้าได้ทนัท ีโดยไม่จ าเป็นต้องหารายละเอยีดเพิ่มเติม                    
แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้จดัการไม่ทราบรายละเอียดมากพอ อาจมีพนักงานคนหนึ่งท ารายงาน
เกีย่วกบัสนิคา้แต่ละชนิดเสนอพจิารณา แลว้ท าการสัง่ซือ้  
         
        หลกัการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
        จนัทนา สาขากรและคณะ(2554: 11-13) ไดก้ล่าวถงึหลกัการจดัซือ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบอยา่งน้อย 4 ประการ คอื 
        1.  ไดข้องทีถู่กตอ้ง 
        2.  ดว้ยราคาของทีถู่กตอ้ง 
        3.  ในเวลาทีถู่กตอ้ง 
        4.  ณ สถานทีถู่กตอ้ง 
        องคป์ระกอบทัง้สีจ่ะตอ้งครบถ้วน คอื การจดัซือ้จะตอ้งไดข้องทีม่คีุณภาพและคุณสมบตัิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นราคาสมเหตุสมผลและสามารถจัดสนิค้าส่งให้ได้ทนัต่อความต้องการใช้ยงั
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สถานทีท่ีก่ าหนดไว ้ค าว่าถูกต้อง ในองค์ประกอบทัง้สี่ขา้งต้น หมายความถึง ความเป็นไปได้
มากทีสุ่ดในสถานการณ์นัน้ๆ 
 
        การควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
        ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายออกระเบียบและคู่มือที่ก าหนดวิธีการจัดซื้อ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบยดึถือเป็นแนวปฏบิตัิ ทัง้นี้เพื่อให้ระบบการจดัซื้อมีประสทิธิภาพและ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด ดงันี้ 
        1.  นโยบายการจดัซื้อควรก าหนดอย่างชดัแจ้ง เช่น ก าหนดให้การจดัซื้อได้ของที่มี
คุณภาพและปรมิาณตามทีต่อ้งการ ทนัเวลาที่ก าหนดและจดัส่งใหย้งัสถานทีใ่ช ้เป็นตน้ 
        2.  มรีะเบยีบก าหนดวธิกีารจดัซือ้ 
        3.  มกีารแบ่งแยกหน้าทีจ่ดัซือ้ ดแูลรกัษาและบนัทกึบญัช ี
        4. มกีารมอบหมายอ านาจอนุมตัสิ ัง่ซื้อให้เจ้าหน้าที่แต่ละระดบัอย่างเหมาะสม เพื่อให้
งานจดัซือ้ไม่อยูใ่นอ านาจของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพยีงผูเ้ดยีว 
        5.  ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบนบัของใหค้รบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายทุกครัง้ 
        6.  มกีารตดิตามผลการจดัซือ้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดข้องถูกตอ้งทัง้จ านวนและคุณภาพตาม
เวลาทีก่ าหนดและจ่ายช าระหนี้ค่าซือ้สนิคา้ไดต่้อเมื่อไดร้บัของครบถ้วนแลว้เท่านัน้ 
        7. มกีารจดัท าเอกสารเป็นหลกัฐานทุกขัน้ตอนของการจดัซือ้ 
 
        ตรวจสอบการตรวจรบัของ 
        วไิล วิระปรียและจงจิตต์ หลีกภัย (2542: 87-88) กล่าวว่า แผนกรับของหรือ
คณะกรรมการตรวจรบัของจะตอ้งท ารายงานเกีย่วกบัสนิคา้ทีไ่ดร้บัขึน้ หลงัจากทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบ
จ านวนของที่ได้รบัจริงกบัใบสัง่ซื้อและใบส่งของที่ผู้ขายส่งมาให้และลงนามไวใ้นใบส่งของที่
ผูข้ายน ากลบัไปเป็นหลกัฐานแลว้ 
       ผู้ตรวจรบัของไม่ควรจะเหน็จ านวนของในใบเสนอซื้อเพราะจะท าให้มโีอกาสรายงาน
จ านวนทีไ่ดร้บัตามใบเสนอซือ้หรอืใบสัง่ซือ้ โดยไม่ได้นับของจรงิ ซึ่งอาจท าให้เกดิขอ้ผดิพลาด 
โดยเจา้หน้าทีช่ ัน้ผูใ้หญ่ไม่ทราบ 
        ในกจิการขนาดใหญ่ มกัจะมกีารลงบญัชสีนิคา้คงเหลอืทัง้ที่แผนกคลงัสนิค้าหรอืแผนก
สนิค้าและแผนกบญัช ีเพื่อให้เป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั ใบรบัของทุกใบจะน ามาบนัทึก    
ในบตัรสนิคา้คงเหลอื โดยบนัทกึวนัที่ได้รบั เลขที่ใบรบัของและจ านวนที่ได้รบัลงในบตัรสนิค้า
คงเหลือทัง้ที่แผนกบญัชีและที่คลงัสินค้า ในกิจการบางแห่งอาจก าหนดให้หน้าที่ในการลง                
บตัรสนิคา้คงเหลอืเป็นของแผนกบญัช ี
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        ถ้ากจิการมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะมผีูจ้ดัการประจ าแผนกสนิค้าแต่ละแผนก ผู้จดัการแผนก
สนิคา้จะเป็นผูต้รวจสอบและอนุมตัใิบเสนอซื้อ พนักงานบญัชสีนิค้าคงเหลอืมหีน้าที่รบัผดิชอบ
ในการบนัทึกเกี่ยวกบัสินค้าคงเหลือให้ทนักบัเหตุการณ์อยู่เสมอ ในบตัรสินค้าคงเหลอืนี้จะ              
แสดงจ านวนต ่าสุดซึ่งเมื่อถึงจุดนี้แล้วจะต้องท าการสัง่ซื้อสนิค้าชนิดนัน้เขา้มา โดยการจดัท า              
ใบเสนอซื้อขึน้มา ผู้จดัการแผนกสินค้าหรอืผู้มีหน้าที่ควบคุมสนิค้าทัง้หมดจะตรวจสอบบตัร
สนิคา้คงเหลอืนี้กบัใบเสนอซือ้อกีทหีนึ่งก่อนจะอนุมตัใิบเสนอซือ้และส่งไปใหแ้ผนกจดัซือ้ 
 
        ตรวจสอบการช าระหน้ีเน่ืองจากการจดัซ้ือ 
        จนัทนา สาขากรและคณะ(2554: 17) ไดก้ล่าวถึง การจ่ายช าระหนี้จากการจดัซื้อควรมี
การตรวจว่าการจดัซื้อมกีารช าระหนี้อย่างครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อรกัษา
เครดติทางการคา้ของกจิการ ตรวจเอกสารประกอบทุกฉบบัของการช าระเงนิว่าได้ประทบัตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” และผู้ลงนามอนุมตัใินใบส าคญัจ่ายเป็นผู้มีอ านาจที่ได้รบัมอบหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ตรวจการจ่ายเงนิว่ามเีอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
การจ่ายเงนิจากการซือ้ทรีบัมอบของครบถ้วนและถูกตอ้ง 
         

การควบคมุภายในส าหรบัเงินเดือนและค่าแรง 
        
 วไิล วริะปรยีและจงจติต ์หลกีภยั (2542: 90-91) กล่าววา่ วตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในก็เพื่อให้มีการค านวณเงินเดอืนและค่าแรงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีวธิีปฏิบตัใินการ
จ่ายเงนิค่าจ้างแก่พนักงานได้อย่างถูกต้องไม่ผดิตวัและเพื่อป้องกนัการทุจริตผดิพลาดต่างๆ                    
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ การควบคุมภายในทีด่คีวรยดึถอืปฏบิตัมิดีงันี้ 
        1. แบ่งแยกหน้าที่ในการจดบนัทึก การค านวณค่าแรงและการจ่ายเงินออกจากกนั                 
ตามหลกัการควบคุมภายในทีด่ ีโดยงานในหน้าที่ดงักล่าวควรจะแยกออกออกไปอยู่ตามแผนก
ต่างๆ ดงันี้ หน้าที่ในการจดบนัทึกควรเป็นของแผนกบุคลากร การค านวณค่าแรงเป็นหน้าที่    
ของแผนกเงนิเดอืนและค่าแรงและหน้าทีใ่นการจ่ายเงนิเป็นหน้าทีข่องแผนกการเงนิ ทัง้นี้ไม่ควร
ให้พนักงานคนเดยีวรบัผดิชอบหน้าที่ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้เกดิการทุจริต               
ในเรื่องเงนิเดอืนและค่าแรง 
 2.  ใชน้าฬกิาบนัทกึเวลาในการควบคุมการลงเวลาของพนกังาน โดยในโรงงานมกันิยม
ใชบ้ตัรลงเวลาบนัทกึเวลาเขา้ออกงานด้วยนาฬิกาบนัทกึเวลาและให้พนักงานเซน็ชื่อท้ายเวลา             
ที่บนัทึกทุกครัง้ ส่วนในส านักงานจะนิยมใช้เครื่องบนัทึกเวลาที่ใช้แถบแม่เหล็กส าหรบัรูด                     
บนเครื่องบันทึกเวลา ในการควบคุมเวลาของพนักงานจะต้องมีการออกกฎระเบียบ                        
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หา้มพนักงานลงเวลาแทนกนั ซึ่งจะถือเป็นความผดิร้ายแรงถึงข ัน้ให้ออกจากงานเพื่อป้องกนั                     
การทุจรติของพนกังาน 
 3.  ตรวจสอบการค านวณค่าจ้าง ในการลงเวลาที่ใช้นาฬิกาบนัทึกเวลาควรจะได้มี                 
การตรวจสอบจ านวนวนัท างานของพนักงานแต่ละคนในสมุดเงนิเดือนและค่าแรงว่าถูกต้อง              
ตรงกบับตัรลงเวลาหรอืไม่  
 4.  จดัท ารายชื่อพนกังานทีป่ฏบิตังิานในแต่ละแผนก บญัชรีายชื่อพนักงานที่จดัท าขึน้
ควรจะแยกออกเป็นแต่ละแผนกโดยเรยีงตามรหสัพนกังาน ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
จ านวนพนกังานในแต่ละแผนกแลว้ยงัใชเ้ป็นบญัชรีายชื่อเซน็รบัเงนิเดอืนของพนกังานดว้ย 
 5.  ใหห้วัหน้าหน่วยงานเป็นผูม้อี านาจในการอนุมตัอิตัราค่าแรง การพจิารณาปรบัอตัรา
ค่าแรงประจ าปีควรจะให้หวัหน้าหน่วยงานเป็นผู้มอี านาจในการอนุมตัเิสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา เนื่ องจากหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงสามารถรับทราบถึง                       
การท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งด ี
 6.  ใช้บตัรประจ าตวัพนักงานในการรบัเงนิค่าจ้าง โดยในการรบัเงินค่าจ้างจะต้องให้
พนักงานแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเสียก่อนและเซ็นชื่อในรายชื่อพนักงานทุกครัง้                          
เพื่อป้องกนัการจ่ายเงินค่าจ้างผดิตวั ในกรณีที่มีการรบัเงนิค่าจ้างแทนกนัจะต้องให้มกีารท า
หนงัสอืมอบอ านาจทีม่ลีายเซน็ของหวัหน้างานรบัรองพร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวัทัง้ของผู้รบั
มอบอ านาจและผูม้อบอ านาจเป็นหลกัฐาน 
 7.  ค่าจา้งทีไ่ม่มผีูต้ดิต่อมารบัไปจะตอ้งเกบ็รกัษาไวใ้นทีป่ลอดภยัและหากจะต้องส่งคนื
ซองเงินเดือนที่ไม่มผีู้มาติดต่อขอรบัไปจะต้องเก็บรกัษาไว้ในที่ปลอดภยั และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบ ในกรณีที่นานเกินระยะหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น 3 หรือ                    
6 เดอืน ควรท าเรื่องส่งกลบัแผนกการเงนิ เพื่อป้องกนัการยกัยอกเงนิค่าจา้ง 
 8.  มกีารตรวจสอบภายใน กจิการควรจดัให้มผีู้ตรวจสอบภายในเขา้มาตรวจสอบ โดย
การตรวจสอบลายเซน็ผูร้บัเงนิค่าจา้งในแต่ละเดอืนว่าเหมอืนกนัและตรงกบัตวัอย่างลายมอืชื่อ       
ทีใ่หไ้วก้บัแผนกบุคลากร 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ดวงนภา  ปรชีาชนะชยั (2548) ศกึษาเรื่อง กลยทุธก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส. ก่อสร้าง มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปญัหา สาเหตุ ผลกระทบของ
ป ัญหาที่ มี ต่อกิจ การและก าหนดกลยุท ธ์ ในการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการท า ง าน                     
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนงานก่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัในอนาคต โดย                      
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางการเงนิและการสมัภาษณ์หุน้ส่วนผู้จดัการรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในกจิการ
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มาท าการศึกษาและวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ากิจการมีผลการด าเนินงานขาดทุน โดย                    
เกิดจากต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงมาก สาเหตุเกิดจากปญัหาทางด้านเครื่องจักรที่มีการ                     
ซ่อมแซมบ่อย เนื่องจากมอีายุการใช้งานมานาน ปญัหาทางด้านพนักงานขาดประสิทธิภาพ                
ในการท างานและขาดแคลนพนกังานในช่วงฤดทู านา ปญัหาทางดา้นวธิกีารมสีาเหตุมาจากการ
บริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปญัหาทางด้านวสัดุก่อสร้างที่มกีารปรบัตวัสูงขึ้นและปญัหา
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่มกัเกดิขึน้ในช่วงฤดฝูน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานมอุีปสรรคอยา่งมากและ
มภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งสงูขึน้ดว้ย ผลการศกึษาไดก้ าหนดแนวทางแก้ไข ในระยะสัน้ โดยจดั
ให้มีการปรบัปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้นและมีการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพิม่ประสทิธิภาพของพนักงานโดยการจดัฝึกอบรม เพิม่ทกัษะความรู้ความช านาญ                
มกีารเตรียมความพร้อมและมีการวางแผนการด าเนินงานในการประเมนิความเสี่ยงในการ
ตดัสนิใจรบังานก่อสรา้งในช่วงฤดฝูน ในระยะกลางจะพจิารณาตดัสนิใจลงทุนซือ้เครื่องจกัรใหม่
เพื่อสรา้งความพรอ้มและศกัยภาพในการแขง่ขนั และในระยะยาวจะด าเนินการสรรหาพนัธมติร
ทางการค้าเพื่อแก้ไขปญัหาทางด้านวตัถุดบิ ท าให้กจิการมตี้นทุนก่อสร้างลดลง รวมทัง้มกีาร              
ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนลดลงดว้ย อกีทัง้ยงัสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากขึน้เพื่อสร้าง
การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืในกจิการ 
 วไิล พลพรพสิฐิ (2542) ศกึษาเรื่อง ระบบบญัชขีองบรษิทั เมโทรพาเนล จ ากดั ซึ่งเป็น
ธุรกจิผลติไมอ้ดัส าเรจ็รปู และเพื่อทราบถงึปญัหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัช ีพร้อมทัง้เสนอ
แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการศึกษา วธิีการศึกษาประกอบด้วยการ
สมัภาษณ์บุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานและการส ารวจวธิปีฏบิตังิานทัว่ไป รวมทัง้
การศกึษาเอกสารและต าราต่างๆ ที่เกี่ยวกบัระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน การวเิคราะห์
ขอ้มลูไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาท าการวเิคราะห์เชงิพรรณนา ผลการศกึษาพบว่า
ระบบบญัชขีองบรษิทัยงัมขีอ้บกพร่องในบางส่วน ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเดน็ คอื 1. ปญัหา
ดา้นการจดัองคก์รและโครงสรา้งการบงัคบับญัชา 2. ปญัหาทางด้านความพอเพยีงของเอกสาร 
เพื่อการควบคุมภายในที่ด ีผู้ศกึษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปญัหามสีาระส าคญั ดงันี้ 1. จดัให้มี
การจดัองคก์ร แบ่งแยกส่วนงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบตามขัน้ตอนของงาน
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 2. ก าหนดเอกสาร แบบฟอร์มที่จ าเป็น ทางเดนิเอกสารและรูปแบบ
รายงานทีไ่ดจ้ากระบบบญัช ี



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหาและ
ประเมินผลแนวทางในการแก้ปญัหาในแต่ละทางเลือก โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธี
การศกึษา ประกอบดว้ย 
 1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 3.  สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 ผูศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เพื่อใช้ศกึษาปญัหาและก าหนด
แนวทางการแกป้ญัหา โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์กรรมการผู้จดัการ 1 คน รวมทัง้สมัภาษณ์และ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายส านักงานและฝ่ายปฏิบัติงานก่อสร้าง 
ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายส านักงาน จ านวน 2 คนและช่างควบคุมงาน จ านวน 2 คน เพื่อ
ศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการท างาน รวมทัง้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาเพื่อให้บรษิทัมี
การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และสงัเกตการปฏบิตังิาน 

 1. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ โดยเขยีนค าถามไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 1) การสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

แผนการด าเนินงานของบรษิทั ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานทีเ่ป็นสาเหตุท าใหบ้รษิทัไม่
สามารถส่งงานไดต้ามก าหนดในสญัญาหรอืการแก้ไขงานเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

 2)   การสมัภาษณ์พนักงานฝ่ายส านักงานเป็นการสมัภาษณ์รายบุคคล 
เพื่อใหท้ราบถงึขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัข ัน้ตอนการปฏบิตังิานในปจัจุบนั ปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิาน 
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 3)   การสมัภาษณ์ช่างควบคุมงานเป็นการสมัภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการปฏิบัติงานในปจัจุบัน ปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิาน  
 2. ขอ้มลูจากการสงัเกตการณ์ 

 การสงัเกตการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังานและช่างควบคุมงาน โดยผู้
ศกึษาไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์การปฏบิตังิานและสอบทานเอกสารในการปฏบิตังิานของฝ่ายต่างๆ 
ดงันี้ 

 1)   ศกึษางานของพนักงานฝ่ายส านักงาน เพื่อให้ทราบถึงข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและใช้งานอยู่ในปจัจุบนั ได้แก่ ข ัน้ตอนในการสัง่ซื้อ
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ขัน้ตอนในการตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสรา้ง วธิกีารคดัสรรและการเกบ็
ขอ้มลูผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 2)   การสงัเกตการณ์การปฏบิตังิานของช่างควบคุมงาน เพื่อใหท้ราบถึง
ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ เมื่อต้องการใช้วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งไดม้กีารจดัท าเอกสารและการวางแผนน าเขา้หน้างานอยา่งไร การจดัท าเอกสารส าหรบั
ตัง้เบกิค่าแรงของคนงานก่อสรา้ง วธิกีารเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 3)   การรวบรวมขอ้มูลที่ต้องการศกึษาและเป็นการยนืยนัว่าขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์กบัการปฏบิตังิานจรงิตรงกนัหรอืไม่ อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ใจระบบการปฏบิตังิาน
ของพนกังานฝา่ยธุรการและช่างผูค้วบคุมหน้างานไดม้ากขึน้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 จากขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสมัภาษณ์กรรมการผู้จดัการรวมทัง้สมัภาษณ์และ
สงัเกตการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานในฝ่ายส านักงานและฝ่ายปฏิบตัิงานก่อสร้าง ผู้ศึกษา
เลอืกใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในบรษิทั ดงัแสดงใน
ภาพที ่6 
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ภาพท่ี 6 แผนผงัสาเหตุและผลในการวเิคราะหป์ญัหาการด าเนินงานขาดประสทิธภิาพของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั  
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 จากภาพที ่6 แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาและสาเหตุในการด าเนินงานของพนกังานฝา่ย
ส านกังานและพนกังานฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้งขาดประสทิธภิาพ สามารถแยกปญัหาได ้3 ดา้น 
คอื 
 1.  ปัญหาด้านบคุลากร 
 1.1 พนกังาน ขาดทกัษะ ความรูแ้ละความช านาญในการท างาน 

  1)   จากการสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ส านักงาน พบว่าพนักงานฝ่ายส านักงาน ขาดทกัษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานรบัเหมา
ก่อสรา้ง ขาดความเขา้ใจในเรื่องการจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ไม่เขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบใน
การท างานก่อสรา้งกบัทางหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เนื่องจากบรษิทัเพิง่เริม่ประกอบธุรกจิ
เกี่ยวกบัรบัเหมาก่อสร้างได้เพยีง 1 ปี พนักงานฝ่ายส านักงานไม่เคยมปีระสบการณ์เกี่ยวกบั
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและการรบัพนักงานใหม่ของบรษิัทจะใช้วธิีสมัภาษณ์โดยไม่มีการ
ทดสอบความรูค้วามสามารถในวธิกีารจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ท าใหเ้กดิปญัหาในการสัง่
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้หน้างาน มกีารสัง่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผดิแบบจากที่ก าหนดไว้
ในสญัญา การสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้บรษิทัไม่สามารถส่งงาน
ตามงวดงานที่ก าหนดในสญัญา โดยในปี พ.ศ. 2553 บรษิทัถูกปรบัจากการส่งงานล่าช้าเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,073,304 บาท 
 2)   จากการสมัภาษณ์พนักงานฝ่ายส านักงาน พบว่าบริษัทไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งบรษิทัไม่มแีผนก
จดัซือ้โดยเฉพาะ ในการจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจงึเป็นหน้าที่ของพนักงานธุรการ ส่งผล
ใหก้ารท างานมคีวามล่าช้าและไม่มรีะบบในการเตรยีมงาน ไม่มกีารจดัล าดบัความส าคญัของ
งานวา่สิง่ใดควรท าก่อนหลงั ขาดประสทิธภิาพในการจดัสรรงานใหเ้หมาะสมกบัเวลา  
 3)   จากการสังเกตการปฏิบตัิงานของคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น
พนกังานทีใ่ชแ้รงงานเป็นหลกั ซึ่งมพีื้นฐานความรู้ในการก่อสร้าง แต่ขาดความช านาญในการ
ก่อสรา้ง เนื่องจากลกัษณะงานของบรษิทัมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบังานที่ประมูลได้ เช่น ใน
การมุงหลงัคาโรงงานตอ้งการแรงงานทีม่ทีกัษะและความช านาญเฉพาะดา้น ปญัหาที่บรษิทัพบ 
คอื คนงานก่อสร้างขาดทกัษะและความช านาญเฉพาะด้านในการวางโครงหลงัคา ท าให้โครง
หลงัคาไม่ตรงตามแบบทีว่างไว ้ท าใหไ้ม่สามารถวางแผ่นหลงัคาเมทลัชทีได้บรษิทัตอ้งแกไ้ขงาน
และวางโครงหลงัคาใหม่ใหต้รงตามแบบ ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายค่าแรงเพิม่ขึน้ เพื่อแกไ้ขงานให้
อยูใ่นสภาพทีส่ามารถใชง้านได ้และใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
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 1.2  คนงานก่อสรา้งขาดแรงจงูใจในการท างาน 
  จากการสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการ พบวา่การจ่ายค่าตอบแทนคนงานก่อสร้าง
จะเป็นการจ่ายค่าแรงแบบรายวนั ไม่มสีวสัดกิารแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกบัประกนัสงัคมหรอื
ประกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน จึงท าให้คนงานก่อสร้างขาดแรงจูงใจ ขาดความ
กระตอืรอืรน้ และขาดจติส านึกทีจ่ะรกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทั 
  
 2.  ปัญหาด้านการปฏิบติังาน 

 2.1  จากการสังเกตการปฏิบัติงานของช่างควบคุมงาน พบว่าเมื่อมีความ
ตอ้งการใชว้สัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจะใชว้ธิโีทรศพัท์หรอืส่งอเีมล์มายงัพนักงานฝ่ายส านักงาน 
โดยไม่มกีารจดัท าใบขอซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ช่างควบคุมงานขาดการวางแผนการใชว้สัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง ไม่มกีารก าหนดช่วงเวลาในการใชว้สัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่แน่นอน วสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างบางรายการต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่ผลติหรอืใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 
ส่งผลใหค้นงานก่อสรา้งไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ชัว่โมงการท างานในแต่ละวนัแต่บรษิทัตอ้งจ่าย
ค่าแรงงานคนงานก่อสรา้งเตม็ชัว่โมงการท างาน นอกจากนี้ยงัพบว่าในการจดัท าค่าแรงคนงาน
ก่อสรา้งไม่มกีารจดัท าบนัทกึเวลาเขา้-ออกการท างานของคนงานก่อสร้าง ไม่มกีารตรวจสอบ
งานในแต่ละส่วนงานวา่ ควรจะใชค้นงานก่อสรา้งในการท างานจ านวนกีค่น โดยช่างควบคุมงาน
จะเป็นผู้ส่งรายชื่อคนงานก่อสร้างและตัง้เบกิค่าแรงมายงัพนักงานฝ่ายส านักงาน แต่ไม่มกีาร
แสดงรายละเอียดการท างานของคนงานก่อสร้าง และไม่ระบุเวลาในการท างานของแต่ละ
โครงการ ส่งผลใหต้อ้งเสยีเวลาในการตรวจสอบการท างานจรงิของคนงานก่อสรา้ง 

 2.2  จากการสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการ พบวา่การประเมนิราคาในการประมูล
งาน กรรมการผูจ้ดัการจะใชว้ธิปีระมาณก าไรจากการด าเนินจากก่อสรา้งในอตัรารอ้ยละ 20 จาก
มูลค่าของงาน เนื่องจากบริษทัมสีภาพการบริหารงานคล้ายกบัเจ้าของคนเดียว อ านาจการ
ตดัสินใจขึ้นอยู่ก ับกรรมการผู้จ ัดการเพียงคนเดียว และไม่เปิดโอกาสให้วิศวกรโครงการ 
สถาปนิกและช่างควบคุมงานไดม้สี่วนร่วมหรอืมอี านาจในการตดัสนิใจ โดยจะไม่มกีารขอความ
คดิเหน็จากวศิวกรโครงการ เพื่อประเมนิความสามารถของบรษิทัวา่สามารถด าเนินงานก่อสร้าง
ไดโ้ดยมกี าไรตามทีป่ระมาณการไวห้รอืไม่ 

 2.3  ฝ่ายปฏิบตัิงานก่อสร้างไม่มีเจ้าหน้าที่คลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท า
หน้าทีร่บัผดิชอบในการควบคุมการรบัและเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัการสูญ
หายและป้องกนัการยกัยอกของพนกังาน จากการศกึษาพบว่าบรษิทัได้ส ัง่ซื้อท่อน ้าส าหรบังาน
สุขาภบิาลเก็บไว้หน้างานแต่พบว่าเกดิการสูญหาย ท าให้บรษิัทต้องสัง่ซื้อท่อน ้าส าหรบังาน
สุขาภบิาลใหม่ ส่งผลใหบ้รษิทัมตีน้ทุนจากการด าเนินงานก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 
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 2.4  จากการสมัภาษณ์พนักงานฝ่ายส านักงาน พบว่าบรษิัทไม่มกีารก าหนด
หน้าที่และความรบัผดิชอบงานที่ชดัเจน ตวัอย่างเช่น บรษิทัได้ส ัง่ซื้อสุขภณัฑ์ รุ่น C-1480 ที่
ทางผูว้า่จา้งไดม้กีารก าหนดชนิดของวสัดุก่อสรา้งไวใ้นสญัญา แต่เมื่อพนกังานฝา่ยส านกังานท า
การสอบถามไปยงัผูจ้ าหน่ายพบว่าได้เลกิผลติและแนะน าให้ใช้สุขภณัฑ์ รุ่น C-1481 แทน ซึ่ง
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการอธบิายถงึรายละเอยีดและสาเหตุการเปลีย่นมาใชสุ้ขภณัฑ์ รุ่น 
C- 1481 แทนสุขภณัฑ ์รุ่น C-1480 แก่ผูว้่าจ้างควรเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของวศิวกร
โครงการหรอืช่างควบคุมงาน ซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
เป็นอย่างดี แต่กลบัผลกัภาระให้พนักงานฝ่ายส านักงานท าหน้าที่อธบิายถึงรายละเอยีดและ
สาเหตุการเปลี่ยนมาใช้สุขภณัฑ์ รุ่น C- 1481 แทนสุขภณัฑ์ รุ่น C-1480 และภาระงานที่มาก
เกนิไปท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการท างาน รวมทัง้บรษิทัมพีนกังานฝา่ยส านกังานไม่เพยีงพอกบั
ปรมิาณงาน 

 2.5  จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายส านักงาน 
พบวา่ไม่มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการปฏบิตังิานของพนักงาน
ฝ่ายส านักงานจะอาศยัประสบการณ์การท างานตามหน้าที่และให้ความรู้โดยการบอกต่อกนั 
ส่งผลให้พนักงานฝ่ายส านักงานขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน หากมีพนักงานฝ่าย
ส านักงานลาหยุดงานหรือลาออก ก็จะส่งผลให้พนักงานฝ่ายส านักงานที่เหลือไม่สามารถ
ปฏบิตังิานแทนได้เนื่องจากไม่ทราบขัน้ตอนในการปฏบิตัิงาน นอกจากนี้พบว่าพนักงานฝ่าย
ส านกังานไม่มคีู่มอืการจดัซือ้ทีช่ดัเจน รวมทัง้ไม่มขี ัน้ตอนในการจดัซือ้และผงัทางเดนิเอกสารที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งผลให้การสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเกดิการซ ้าซ้อน และบรษิัท
ขาดเอกสารประกอบการจดัซือ้ ไดแ้ก่ ใบส่งของและใบก ากบัภาษ ี 

 
 3.  ปัญหาด้านวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
 จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังาน พบวา่บรษิทัไม่
มกีารจดัท าข้อมูลผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการสัง่ซื้อครัง้ต่อไป 
นอกจากนี้พบว่าบริษัทมีการสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างกบัผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งรายเดมิเสมอ โดยบรษิทัไม่ไดเ้ปรยีบเทยีบราคาและระยะเวลาในการจดัส่งกบัผูจ้ าหน่าย
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรายอื่น บางช่วงผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรายเดมิไม่มวีสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างเพยีงพอที่จะส่งให้แก่บรษิทั ท าให้บริษทัได้รบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ล่าชา้กวา่ทีว่างแผนไว ้ 
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แนวทางการแก้ปัญหา 
  
 จากสาเหตุของปญัหาทีส่รุปไวต้ามแผนผงัก้างปลา ผู้ศกึษาจงึขอเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ โดยก าหนดเป็นทางเลอืกในการแก้ไขปญัหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ดงันี้ 
 1.  แนวทางการแก้ปัญหาทางด้านบคุลากร 
     บุคลากรถือเป็นปจัจัยส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจให้ด าเนินงานต่อไปได้ หาก
พนกังานขาดประสทิธภิาพในการท างานจะเป็นการเพิม่รายจ่ายให้แก่บรษิทัโดยไม่จ าเป็น การ
เพิม่ประสทิธภิาพของพนกังานจงึควรจะด าเนินการแกไ้ข ดงันี้ 
 1.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงาน ขาดทักษะ ความรู้และความ
ช านาญในการท างาน 
 1)   บริษัทควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกพนักงานฝ่าย
ส านกังานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการจดัซือ้ โดยจดัใหม้กีระบวนการในการสรรหาและ
คดัเลอืกบุคลากร แบ่งเป็น 2 ข ัน้ตอน คอื การทดสอบความรู้ความสามารถ รวมทัง้ทศันคตใิน
การท างานของพนกังานทีส่มคัร และการสมัภาษณ์จะเป็นขัน้ตอนสุดท้ายในการพจิารณาความ
เหมาะสมของพนักงานที่สมคัร โดยการสื่อสารแบบเผชญิหน้าซึ่งเป็นลกัษณะการสื่อสารแบบ
สองทางทีผู่ส้มัภาษณ์สามารถพดูโตต้อบซกัถามขอ้มลูกบัผูส้มคัรงานได้โดยตรงเพื่อพจิารณาว่า
พนกังานทีส่มคัรมบุีคลกิภาพ ความรูแ้ละประสบการณ์เหมาะสมกบัต าแหน่งงานหรอืไม่ 
 2) พนักงานคลังวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  ไม่ได้ร ับการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการจดัซื้อ บรษิทัควรจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายส านักงานเกี่ยวกบัการจดัซื้อ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เมื่อบรษิทัรบัพนักงานฝ่ายส านักงานเขา้มาใหม่ควรจดัให้มกีารฝึกอบรม
เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการปฏบิตังิานก่อนเริม่ปฏบิตังิานจรงิและจดัใหม้กีารฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน 
โดยใหพ้นกังานฝา่ยส านกังานทีม่ปีระสบการณ์ตรงกบังานเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าเมื่อพบ
ปญัหาที่เกดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตัิงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปญัหา เพื่อให้พนักงาน
ฝา่ยส านกังานทีเ่ขา้มาใหม่ไดพ้ฒันาทกัษะทีใ่ชใ้นการท างานจรงิภายในระยะเวลาอนัสัน้ 
 3)   แนวทางการแกป้ญัหาคนงานก่อสรา้งขาดความช านาญงาน บรษิทั
ควรก าหนดกฎเกณฑม์าตรฐานในการคดัเลอืกคนงานก่อสร้างที่มคีวามรู้ ความช านาญในการ
ก่อสรา้งเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ช่างฝีมอืงานไม้ ช่างฝีมืองานมุงหลงัคา โดยจดัให้มกีระบวนการใน
การสรรหาและคดัเลอืก การทดสอบความรู้ความสามารถและพจิารณาจากผลงานที่ผ่านมา 
ส าหรบัคนงานก่อสรา้งทีท่ างานกบับรษิทัมานาน บรษิทัควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมแรงงาน ได้แก่ 
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ส่งคนงานไปฝึกอบรมพฒันาฝีมือหลกัสูตรระยะสัน้เกี่ยวกบังานก่อสร้างกบักรมพฒันาฝีมือ
แรงงานของกระทรวงแรงงาน 
 4)   กรณีบริษทัประสบปญัหาคนงานก่อสร้างไม่เพียงพอกบัโครงการ
ก่อสร้างที่บริษัทประมูลได้ บริษัทควรจัดหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่มีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และความช านาญในการปฏบิตังิานเฉพาะทางเขา้มามสี่วนในการท างาน
จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการท างานให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา ในการจดัหาบรษิทัรบัเหมา
ก่อสรา้งรายยอ่ยนัน้ เมื่อบรษิทัประมูลโครงการก่อสร้างได้จะท าการพจิารณารายละเอยีดของ
งานก่อสร้าง โดยการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คอื งานก่อสร้างหลกัและงานก่อสร้างรอง งาน
ก่อสรา้งหลกั ไดแ้ก่ งานโครงสร้างและงานฐานรากบรษิทัจะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเอง งาน
ก่อสร้างรอง เช่น งานทาสี งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง เป็นต้น บริษัทจะให้บริษัทรบัเหมา
ก่อสรา้งรายยอ่ยเสนอราคางานก่อสร้างอย่างต ่า 3 รายต่อหนึ่งงาน โดยมเีงื่อนไขว่าผู้ที่ท าการ
เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดของงานและราคาของงานในแต่ละส่วน เพื่อบริษัทมีการ
เปรยีบเทยีบในการวดัคุณภาพงานและความน่าเชื่อถอืของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งรายย่อยแต่ละ
ราย โดยบรษิทัจะเลอืกบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งรายยอ่ยทีเ่สนอราคาต ่าทีสุ่ด  
 1.2  แนวทางการแก้ปัญหาคนงานก่อสร้างขาดแรงจงูใจในการปฏิบติังาน  
  บรษิทัควรสรา้งแรงจงูใจใหก้บัคนงานก่อสร้างเพื่อให้เกดิความกระตอืรอืร้นใน
การท างาน โดยการจงูใจทีบ่รษิทัเลอืก คอื  
 1)   บริษัทควรจะสร้างแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้แก่คนงาน
ก่อสรา้ง คอื การเสรมิแรงดา้นบวก (Positive Reinforcement) ซึง่เป็นการใหร้างวลัตอบแทนผล
การปฏิบตัิงาน โดยก าหนดเป้าหมายของงานก่อสร้างแต่ละโครงการไว้ ถ้าคนงานก่อสร้าง
สามารถท าตามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนดไวก้จ็ะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงนิโบนัส เพื่อกระตุ้นให้
คนงานก่อสรา้งเกดิความตอ้งการทีจ่ะท างานใหเ้สรจ็ตามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนด 
 2)   บรษิทัควรก าหนดคุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Working 
Life: QWL) ไดแ้ก่ การท าประกนัสงัคมใหแ้ก่คนงานก่อสร้างหรอืก าหนดให้มคี่ารกัษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยและประสบอุบตัิเหตุ โดยการท าประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุของพนักงานกบั
บรษิทัประกนั ข้อด ีคอื กรณีเจบ็ป่วยพนักงานสามารถเขา้รกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลที่มี
สญัญากบับรษิทั โดยคนงานก่อสรา้งไม่ตอ้งส ารองเงนิค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน 
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  จากแนวทางการแก้ไขปญัหาด้านบุคลากรขาดประสทิธิภาพ สามารถระบุข้อดีและ
ขอ้เสยีไดด้งันี้ 
  ข้อดี 
 1)   บริษัทมีเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกพนักงานฝ่ายส านักงาน ท าให้
บรษิทัไดพ้นกังานฝา่ยส านกังานทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความช านาญตรงตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
 2)   พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง มคีวามรู้ ทกัษะและความช านาญ
เกีย่วกบัการจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 
 3)   คนงานก่อสร้างมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น ท าให้
ประหยดัเวลาและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 
 4)   คนงานก่อสร้างมคีวามตัง้ใจในการท างาน รู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของบรษิทั 
ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 5)   คนงานก่อสรา้งมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
 6)   การจา้งบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งรายยอ่ย ช่วยใหบ้รษิทัสามรถลดค่าใชจ้่าย
ในการก่อสรา้งลงและบรษิทัสามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาก่อสรา้ง  
  ข้อเสีย 
 1)  บรษิทัตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ และต้องสูญเสยีเวลาท างานไปบางส่วน
ในการจดัส่งพนกังานฝา่ยส านกังานและคนงานก่อสรา้งไปฝึกอบรม 
 2)   การก าหนดแรงจูงใจที่ไม่ตรงกบัความต้องการของคนงานก่อสร้างอาจ
ส่งผลใหต้อ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั 
 3)   พนกังานฝา่ยส านกังานและคนงานก่อสรา้งเขา้ใจวา่การฝึกอบรมเป็นการ
เพิม่ภาระงานและเสยีเวลาในการปฏบิตังิานของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

 2.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการปฏิบติังาน   
 ผูศ้กึษาไดศ้กึษาการจดัโครงสรา้งผงัองคก์รแบบเก่า พบวา่บรษิทัขาดการก าหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบและโครงสร้างต าแหน่งงานที่ช ัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัก าหนดไว ้ดงันัน้บรษิทัควรจดัโครงสรา้งผงัองคก์รใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ฝา่ย คอื ฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้งและฝา่ยส านกังาน เป็นดงันี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 7  โครงสรา้งองคก์รใหม่ของบรษิทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั 
 
 2.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดการวางแผนใช้แรงงาน วสัดุและ
อปุกรณ์ก่อสร้าง  
 จากปญัหาช่างควบคุมงานขาดการวางแผนการใช้แรงงาน วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง บรษิทัควรมกีารปรบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยก าหนดให้วศิวกรโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการวางแผนใชแ้รงงาน วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากวศิวกรโครงการเป็น
ผู้จดัท าตารางแผนงานก่อสร้าง เป็นผู้มคีวามรู้ ความช านาญในเรื่องจ านวนแรงงาน วสัดุและ
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อุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องใช้ในแต่ละงวดงาน โดยปรบัเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรใหม่  (ดงั
แสดงในภาพที ่7) 
  จากโครงสร้างผงัองค์กรใหม่ควรแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งต่างๆ ในส่วนของฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง เป็นดงันี้ 
  วศิวกรโครงการ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ คอื 
 1)   วเิคราะหแ์บบแปลนการก่อสรา้ง 
 2)   ประมาณการราคาก่อสรา้ง 
 3)   จดัท าตารางเวลาการท างานส าหรบัแต่ละโครงการและมอบหมาย
  งานใหช้่างควบคุมงานและคนงานก่อสรา้งในแต่ละวนั 
 4)   ตรวจสอบสญัญางานก่อสรา้งและเอกสารประกอบสญัญางาน 
  ก่อสรา้ง 
 5)   ควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามตารางการท างาน 
  สถาปนิก มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ คอื 
 1)   ใหค้ าปรกึษาและท าการออกแบบก่อสรา้ง 
 2)   ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภยัของอาคารก่อสรา้ง 
  ช่างควบคุมงาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ คอื 
 1)   ปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายจากวศิวกรโครงการและควบคุมการ
  ปฏบิตังิานของคนงานก่อสรา้ง 
 2)   บนัทกึเวลาการท างานเขา้-ออกของคนงานก่อสรา้ง 
 3)   ส่งรายงานผลการท างานของคนงานก่อสรา้งมาใหฝ้า่ยส านกังาน 
  คนงานก่อสรา้ง มหีน้าทีป่ฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากช่างควบคุมงาน 
 2.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาช่างควบคุมงานไม่จดัท าบนัทึกเวลาการ
ท างานของคนงานก่อสร้าง  
  พนกังานธุรการควรจดัท าบตัรจดเวลาเขา้-ออกของคนงานก่อสร้างทุกคนและ
ใหค้นงานก่อสร้างน าตดิตวัไวเ้พื่อใช้ในการบนัทกึเวลาเขา้-ออกงาน มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน
ระบบค่าแรงของคนงานก่อสรา้ง ดงันี้ 
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 1)   บรษิทัน านาฬกิาบนัทกึเวลามอบหมายให้ช่างควบคุมงานดูแล โดย
นาฬกิาบนัทกึเวลาจะใชบ้นัทกึเวลาเขา้-ออกงานลงในบตัรจดเวลา (ดงัแสดงในภาพที ่8) และให้
คนงานก่อสรา้งเซน็ชื่อทา้ยเวลาทีบ่นัทกึทุกครัง้  
 

บตัรจดเวลาเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง 
 

ช่ือคนงาน................................................................   เลขท่ี.................... 
รหสั.................... 
ช่ือโครงการก่อสร้าง.................................................. 
ลกัษณะงาน........................................................................................................................... 
เวลาเริม่งาน เวลาเลกิงาน จ านวนชัว่โมง อตัราค่าแรงต่อชัว่โมง จ านวนเงนิ(บาท) 

          
          
          
          
          
       
       
    .............................. 
    คนงานก่อสรา้ง 
       
       
    .............................. 
    ช่างควบคุมงาน 
       
วนัที.่......เดอืน..............พ.ศ.........       

 
ภาพท่ี 8 บตัรจดเวลาเขา้-ออกของคนงานก่อสรา้ง 
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 จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงบัตรจดเวลาเข้า-ออกของคนงานก่อสร้างซึ่งคนงาน
ก่อสร้างใช้เป็นบตัรประจ าตวัเพื่อแสดงตวัเมื่อผ่านเขา้มาหน้างานก่อสร้าง บตัรนี้จะแสดงชื่อ
คนงานก่อสร้าง รหสัประจ าตวั และแสดงจ านวนชัว่โมงที่คนงานก่อสร้างท างานในแต่ละวนั 
จ านวนชัว่โมงท างานทัง้หมดที่ปรากฏในบตัรจดเวลาเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง โดยช่าง
ควบคุมงานจะเป็นผูเ้ซน็รบัรองในบตัรจดเวลาเขา้-ออกของคนงานก่อสรา้งทุกวนัทีป่ฏบิตังิาน 
 2)   ทุกสิ้นเดือนช่างควบคุมงานจะรวบรวมบตัรจดเวลาเข้า-ออกจาก
คนงานก่อสรา้งมาบนัทกึลงในสมุดจดเวลาท างานของคนงานก่อสร้างในแต่ละวนั (ดงัแสดงใน
ภาพที ่9) และส่งสมุดจดเวลาท างานของคนงานก่อสรา้งในแต่ละวนัใหก้บัพนกังานธุรการ 
 3)   เมื่อพนกังานธุรการไดร้บัสมุดจดเวลาท างานของคนงานก่อสร้างใน
แต่ละวนัจากช่างควบคุมงานจะท าการค านวณค่าแรงของคนงานก่อสร้างแต่ละคน โดยค านวณ
จากจ านวนวนัทีท่ างานคณูกบัอตัราค่าแรงต่อวนัและจดัท าสมุดบนัทกึค่าแรงคนงานก่อสรา้ง (ดงั
ภาพที ่10) เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อท าการขออนุมตัจิ่าย 
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สมดุจดเวลาท างานของคนงานก่อสร้างในแต่ละวนั 
ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี..............................................ถึง............................................. 

 
 

รหสั ช่ือ 

เดือน .............................. 
รวมเวลา 
ท างาน
ต่อวนั 

อตัรา
ค่าจ้าง 
ต่อวนั 

รวม
ค่าจ้าง 
ทัง้ส้ิน
(บาท) 

วนัท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 
 

0 ท างานเตม็วนั        ท างานครึง่วนั X ไม่มาท างาน 
 

ภาพท่ี 9 สมุดจดเวลาท างานของคนงานก่อสรา้งในแต่ละวนั 
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สมดุบนัทึกค่าแรงคนงานก่อสร้าง 
 

ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี...............................ถึง................................. 
 

รหสั 
ชื่อคนงาน
ก่อสรา้ง 

เงนิเดอืน(บาท) รายการหกั(บาท) 
เงนิไดสุ้ทธ ิค่าจา้ง 

ปกต ิ
ค่าจา้ง 
ล่วงเวลา รวม 

เงนิ
ประกนัสงัคม อื่นๆ รวม 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

ผูจ้ดัท า................................................ 
 

ผูอ้นุมตัจิ่าย......................................... 
                                                                         

 
ภาพท่ี 10 สมุดบนัทกึค่าแรงคนงานก่อสรา้ง 
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 2.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัทไม่เปิดโอกาสให้วิศวกรโครงการ 
สถาปนิกและช่างควบคุมงานมีส่วนร่วมในการประมาณการต้นทุนการด าเนินงาน
ก่อสร้าง   
 บรษิทัควรเปิดโอกาสให้พนักงานฝ่ายปฏิบตังิานก่อสร้างได้มสี่วนร่วมในการ
ประมาณการตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง โดยก าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตั ิดงันี้ 
 1)  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูป้ระเมนิการรบังานเนื่องจากงานรบัเหมาก่อสร้าง
ของบริษทัมีลูกค้าอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครฐักบัลูกค้าเอกชน  การ
รบัเหมาก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานภาครฐันัน้บรษิทัควรจะตดิตามประกาศการประมูล
งานก่อสร้างตามส่วนราชการต่างๆ ซึ่งการตดิตามขอ้มูลต้องอาศยัความคุ้นเคยกบัเจ้าหน้าที่                        
ในหน่วยงานราชการหรอืการศกึษาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ระบบจดัซื้อจดัจ้างของภาครฐั หากเป็น
ลูกค้าเอกชนลูกค้าจะเป็นผู้มาติดต่อกบับริษัทโดยตรง บริษัทพิจารณาเลือกงานก่อสร้างที่
น่าสนใจ เพื่อด าเนินการขอเอกสารการประมลูจากหน่วยงานราชการนัน้ๆ หากงานก่อสร้างนัน้
เป็นลกูคา้เอกชน บรษิทัจะใช้วธิกีารสอบถามขอ้มูล รายละเอยีดงานต่างๆ จากลูกค้าโดยตรง
และน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาท าการประเมนิการรบังาน การประเมนิการรบังานมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.1)   บรษิทัควรจะวเิคราะหล์กูคา้เกีย่วกบัชื่อเสยีงและฐานะทางการเงนิ
ของลกูคา้เพื่อประกอบการตดัสนิใจถงึความน่าเชื่อถอืของลกูคา้ก่อนทีจ่ะท าการประมลูงาน 
 1.2)   บรษิทัจะพจิารณางานในโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินงานก่อสร้าง 
รวมทัง้ความพอเพยีงของก าลงัคนและเงนิทุนหมุนเวยีนทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงานก่อสรา้ง 
 2)  วิศวกรโครงการและสถาปนิก เป็นผู้วางแผนการก่อสร้างว่าต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสรา้งกีว่นั แรงงานทีม่อียูเ่พยีงพอหรอืไม่ วศิวกรโครงการจะต้อง
ประมาณจ านวนวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องการใช้ โดยค านวณจากแบบแปลน หากเป็น
ลูกค้าหน่วยงานภาครฐั การค านวณราคาวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อสร้างจะได้มาจากราคา
กลางตามระเบียบราชการ แต่ถ้าหากเป็นลูกค้าภาคเอกชนจะใช้ราคากลางและราคาใน
ท้องตลาด วศิวกรโครงการจะน าปรมิาณ ราคาของวสัดุและอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าแรง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าน ้ามนั ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ที่ได้รวบรวมไว้มาท าการ
ประมาณตน้ทุนการก่อสรา้ง ซึง่มวีธิปีระมาณตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง ดงัแสดงตารางที ่4 
 3)   พนกังานธุรการและช่างควบคุมงาน จดัหาผูร้บัเหมาช่วงให้เสนอราคางาน
ก่อสรา้งเพื่อเป็นขอ้มลูในการประมาณตน้ทุนในการด าเนินงานก่อสรา้งของบรษิทั 
 4)   พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จดัท าขอ้มูลราคาวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งทีเ่ป็นปจัจุบนัส่งใหว้ศิวกรโครงการใชท้ าประมาณตน้ทุนในการด าเนินงานก่อสรา้ง 
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ตารางท่ี 4 การประมาณตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้งของฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง 
โครงสร้างของต้นทุน วิธีการค านวณ 

1.  วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง  
ไดแ้ก่ เหลก็ ปนู อฐิ หนิ ทราย 
กระเบือ้ง ไม ้

1)  การค านวณตน้ทุนของงานฐานรากงานก่อสรา้ง โดยค านวณ
จาก จ านวนวสัดุก่อสรา้งทีต่อ้งใช ้x ราคาวสัดุก่อสรา้งต่อหน่วย 

  
  
  

2)  การค านวณตน้ทุนของงานผนงั โดยค านวณจาก พืน้ทีข่อง
ผนงัทัง้หมด(ตารางเมตร) x ราคาต่อตารางเมตร 

  
  

3)  การค านวณตน้ทุนของงานพืน้และหลงัคา โดยค านวณจาก 
พืน้ทีข่องพืน้และหลงัคาทัง้หมด(ตารางเมตร) x ราคาต่อตาราง
เมตร 

  
  

4)  การค านวณตน้ทุนของงานตกแต่ง โดยค านวณจากปรมิาณ
วสัดุก่อสรา้งทีต่อ้งใช ้x ราคาต่อตารางเมตร 
 

2. ค่าแรงงาน 1)  การค านวณค่าแรงงานทีต่อ้งจา้งชัว่คราวเกีย่วกบังานขดุและ
ฝงักลบ โดยค านวณจากปรมิาณจ านวนหลุมทีต่อ้งขดุและฝงั
กลบ x ค่าจา้งขดุและฝงักลบต่อหลุม 

  2)  การค านวณค่าแรงงานประจ า โดยค านวณจากสตูร จ านวน
วนัในการท างานทัง้หมด x อตัราค่าจา้งต่อวนั 
 

3. ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง  
ไดแ้ก่ ค่าน ้ามนั ค่าไฟฟ้า  
ค่าน ้าประปา 

1) ค่าน ้ ามนัค านวณจากระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างกับ
ส านกังาน 
2) ไฟฟ้าและน ้าประปาใชว้ธิปีระมาณการ  

 
 หลงัจากวศิวกรโครงการและสถาปนิกประเมินผลที่ได้จากการประมาณต้นทุนการ
ด าเนินงานก่อสร้างได้แล้ว วศิวกรโครงการจะส่งประมาณต้นทุนการด าเนินงานก่อสร้างให้
กรรมการผูจ้ดัการพจิารณาวา่ตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้งดงักล่าวควรคดิก าไรในอตัราร้อยละ
เท่าไร 
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 2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาฝ่ายส านักงานไม่มีเจ้าหน้าท่ีคลงัวสัดุและ
อปุกรณ์ก่อสร้าง  
  บรษิทัควรก าหนดใหม้พีนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท าหน้าที่เบกิจ่าย
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทุกชนิด เพื่อป้องกนัการน าวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างออกไปโดยไม่ได้
รบัอนุญาตและเพื่อใหก้ารเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งถูกตอ้งตามความต้องการใช้งานจรงิ
ในแต่ละโครงการ การเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในแต่ละโครงการควรจดบนัทึกและ
รายงานการเคลื่อนไหวของวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งคงเหลอื 
  ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 
 1)   ตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างว่าได้รบัการอนุมตัิ
จากวศิวกรโครงการหรือไม่ ก่อนที่จะมกีารจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วท าการจดัเก็บ
เอกสารใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งไวเ้ป็นหลกัฐานวา่มกีารขอเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รวมทัง้ใชใ้นการตรวจสอบเมื่อมกีารสญูหายของวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 2)   ประสานงานกบัผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บรษิทัขนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ดแูลการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งให้ปลอดภยัจากความเสยีหายและสญูหายระหวา่งทาง 
 3)   จดัท ารายงานการเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและรายงานปริมาณ
วสัดุและ อุปกรณ์ก่อสรา้งคงเหลอืใหเ้ป็นปจัจุบนั  
  ผูศ้กึษาได้ก าหนดขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นไปตามหลกัการ
ควบคุมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (ดงัตารางที่ 5) และก าหนดผงัทางเดนิเอกสารในการเบกิใช้
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง (ดงัภาพที ่11)  
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ตารางท่ี 5 ข ัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 

การขออนุมตักิารเบกิใช้
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

พนกังานฝา่ย
ปฏบิตังิานก่อสรา้ง 

1)  ช่างควบคุมงานจดัท าใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งโดยระบุประเภท จ านวนวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งทีต่อ้งการใช ้

   2)  ส่งใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งใหก้บัวศิวกร
โครงการเพื่อขออนุมตั ิ

    3)  วศิวกรโครงการสอบทานรายการเบกิใชว้า่ตรง
ตามความตอ้งการก่อนอนุมตั ิ

    4)  หากวศิวกรโครงการตรวจสอบตรงตามทีส่ ัง่ซือ้จงึ
อนุมตัหิากมขีอ้สงสยัใหส้อบถามไปยงัช่างควบคุม
งาน 

การจ่ายวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

พนกังานคลงั 
วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

1)  พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งตรวจสอบ
รายการในใบเบกิทีไ่ดร้บัการอนุมตักิบัปรมิาณวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้งคงเหลอื 

  2)  หากปรมิาณวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งมเีพยีงพอ
ตามทีช่่างควบคุมงานตอ้งการ พนกังานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งจะท าการจ่ายวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งตามรายการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

    3)  หากปรมิาณวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งไม่เพยีงพอ
ตามทีช่่างควบคุมงานตอ้งการ พนกังานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งตอ้งแจง้วศิวกรโครงการเพื่อจดัท าใบ
เสนอซือ้ไปยงัพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

    4)  บนัทกึรายการจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งลงใน
บตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเพื่อปรบัปรุงยอด
คงเหลอืใหเ้ป็นปจัจุบนั 

    5)  สง่ตน้ฉบบัใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งใหก้บั
พนกังานบญัชเีพื่อบนัทกึบญัช ี

บนัทกึการเบกิจ่ายวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

พนกังานบญัช ี 1)  พนกังานบญัชตีรวจสอบใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งวา่ไดร้บัอนุมตัแิละมกีารเบกิจ่ายแลว้ท าการ
บนัทกึบญัช ี
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ภาพท่ี 11 ผงัทางเดนิเอกสารในการเบกิใชว้สัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

ช่างควบคุมงาน 

ผล 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

วศิวกรโครงการ 

ลงลายมอืชื่ออนุมตั ิ

3 พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 2 

พนกังานบญัช ี
ใบเบกิวสัดุและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 
วศิวกรโครงการ 

จ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

โครงการ 

 3 

 

2 
ใบเบกิวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 
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 ภาพที่ 11 แสดงให้เหน็ว่าเมื่อช่างควบคุมงานต้องการใช้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะ
จดัท าใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจ านวน 3 ฉบบัส่งมายงัวศิวกรโครงการเพื่อขออนุมตั ิโดย
วศิวกรโครงการตอ้งเซน็อนุมตัใิบเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทัง้ 3 ฉบบัและส่งใหพ้นกังาน
คลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อสร้างท าการจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามใบเบกิวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง ตน้ฉบบัส่งใหพ้นกังานบญัชบีนัทกึบญัช ี
 ฉบบัที่ 2 ส่งคนืให้วศิวกรโครงการเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการเบกิใช้วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 
 ฉบบัที ่3 ส่งให้พนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการเบกิจ่าย
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งและน าขอ้มลูไปบนัทกึในบตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 ผูศ้กึษาไดก้ าหนดแบบฟอร์มเอกสารในการเบกิใช้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ ใบ
เบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง (ดงัภาพที ่12) และบตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง (ดงัภาพที ่13) 
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ใบเบิกวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
ส าหรบัโครงการ ........................................    เลขท่ี.................... 
เลขท่ีโครงการก่อสร้าง.............................    วนัท่ี..................... 
ผู้เบิก........................................................    ผู้อนุมติั................ 
 
ล าดบั
ที ่

รหสัวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

จ านวน
หน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท) 

จ านวนเงนิ
(บาท) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
          

……………… 
(…………….)  

.................... 
(....................) 

วศิวกรโครงการ  พพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
   

วนัที.่..............  วนัที.่.............. 
          
ภาพท่ี 12  ใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 
 จากภาพที ่12 แสดงให้เหน็ถึงการจดัท าใบเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ระบุประเภท 
จ านวนของวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีต่อ้งการใช้ในแต่ละโครงการ โดยเอกสารใบเบกิวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งตอ้งผ่านการอนุมตัจิากวศิวกรโครงการทุกครัง้ทีม่กีารขอเบกิเป็นการตรวจสอบ
วา่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ช่างควบคุมงานเบกิใช้ถูกต้องตามการใช้งานจรงิหรอืไม่ รวมถึง
เมื่อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเกดิสูญหายพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสามารถน าใบ
เบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งมาใชต้รวจสอบไดว้า่ใครเป็นผูข้อเบกิ 
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บตัรวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
 

ช่ือวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง...................   โครงการ...................... 
รหสัวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง.......................... 
 

วนั/เดอืน/ปี รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จ านวนเงนิ 
(บาท) หมายเหตุ  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
ภาพท่ี 13 บตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 
 จากภาพที ่13 แสดงใหเ้หน็วา่เมื่อเกดิการซือ้หรอืจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งพนักงาน
คลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะท าการบนัทึกบตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกรายการ เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหม้วีสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งคงคลงัเกบ็อยู่ในคลงัสนิค้านานจนเสื่อมคุณภาพและใช้
จดัท ารายงานปริมาณวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลอืให้เป็นปจัจุบนั เพื่อรายงานวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่สูญหายหรอืได้รบัความเสยีหายใช้งานไม่ได้ให้แก่กรรมการผู้จดัการทราบ
ต่อไป 
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 2.5  แนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานฝ่ายส านักงานมีภาระงานไม่
ชดัเจน 
  บรษิทัควรมกีารปรบัผงัโครงสรา้งองคก์รใหม่ โดยก าหนดให้มพีนักงานธุรการ
จ านวน 1 คนเปลีย่นไปท าหน้าทีพ่นกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งและก าหนดใหม้พีนกังาน
บญัชจี านวน 1 คน เพื่อท าหน้าทีใ่นต าแหน่งนกับญัช ี
  จากโครงสร้างผงัองค์กรใหม่ควรแบ่งแยกหน้าที่และความรบัผิดชอบในส่วน
ฝา่ยส านกังาน เป็นดงันี้ 
 พนกังานธุรการ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คอื 

 1)   จดัตรยีมเอกสารส าหรบัการประมลูงาน  
 2)   จดัท าใบเสนอราคา  
 3)   จดัท าเอกสารขออนุมตัแิก่ผู้ว่าจ้างในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงวสัดุ

       และอุปกรณ์ก่อสรา้ง  
 4)   จดัท าเอกสารขอส่งงวดงาน เมื่อบรษิทัได้ท างานแล้วเสรจ็ตามงวด

  งานทีก่ าหนดในสญัญาก่อสรา้ง 
 5)   จดัเกบ็และรวบรวมเอกสารการจ่ายเงนิและออกเอกสารการรบัเงนิ 
 6)   ค านวณค่าแรงของคนงานก่อสรา้ง 
 7)   ตดิต่อประสานงาน 

 พนกังานบญัช ีมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คอื 
 1)   บนัทกึบญัช ีจดัท างบการเงนิ และจดัท ารายงานส าหรบัผูบ้รหิาร 
 2)   จดัท างบตน้ทุนงานก่อสรา้ง 

  พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คอื 
 1)   ออกเอกสารใบเสนอซือ้  
 2)   ตรวจรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์
  ก่อสรา้ง 
 3)   บนัทกึรบั-จ่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 4)   จดัท าทะเบยีนคุมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
  2.6  แนวทางการแก้ไขปัญหาบริษทัไม่มีคู่มือการปฏิบติังานของพนักงาน
ฝ่ายส านักงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  บรษิัทควรจดัท าคู่มือการปฏบิตัิงานและผงัทางเดินเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยใช้แผนผงัทางเดินของงานอธิบายแนวทางในการปฏิบตัิงานและขจดัข้อโต้แย้ง
ระหวา่งผูป้ฏบิตังิานท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นระเบยีบแบบแผนและอยูภ่ายใต้การควบคุมภายใน
เกีย่วกบัการจดัซือ้ โดยคู่มอืการปฏบิตังิานจะประกอบดว้ย 
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   1)  วตัถุประสงค์ของบรษิัทเพื่อให้ทราบว่าบริษทัตัง้ขึ้นเพื่อประกอบ
กจิการใด และทราบถงึนโยบายของบรษิทั 
  2)   โครงสรา้งผงัองคก์ร อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน
ฝ่ายส านักงาน ได้แก่ พนักงานฝ่ายธุรการ พนักงานบญัชแีละพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง  
  3)   จดัให้มีค าอธิบายลกัษณะงาน (Job Description) เพื่อระบุถึง
ลกัษณะของงาน อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของพนักงานฝ่ายส านักงานไวอ้ย่างชดัเจน 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัอา้งองิในการปฏบิตังิานและป้องกนัมใิหเ้กดิความซ ้าซอ้นหรอืการละเวน้
การปฏบิตังิาน 
  4)   ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของพนักงานฝ่ายส านักงาน รวมทัง้จดัท า
แบบฟอรม์เอกสารทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐาน  
 การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาขอเสนอขัน้ตอนการปฏบิตังิานของพนกังานธุรการและพนกังาน
บญัช ีดงันี้ 
 
  การจ่ายช าระหน้ี 
  เมื่อบริษัทซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงินเชื่อและผู้จ าหน่ายวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งมาวางบลิกบัทางบรษิทั เมื่อถงึก าหนดการช าระเงนิ บรษิทัจะต้องจ่ายช าระหนี้
ใหแ้ก่เจา้หนี้ตรงตามขอ้ตกลงเพื่อรกัษาเครดติท าใหเ้กดิความน่าเชื่อถือและสร้างความสมัพนัธ์
อนัดกีบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ทัง้นี้เพื่อใหก้ารจ่ายช าระหนี้มรีะบบ โดยมอบหมาย
ใหพ้นกังานธุรการรบัผดิชอบในการรบัวางบลิและการจ่ายช าระเงนิ ในส่วนของพนักงานบญัชี
รบัผดิชอบในการจดัท าใบส าคญัจ่าย โดยก าหนดขัน้ตอนการจ่ายช าระหนี้ ดงัตารางที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
 

ตารางท่ี 6 ขัน้ตอนการจ่ายช าระหนี้ 
กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 

การรบัวางบลิ  พนกังานธุรการ 1)  ตรวจสอบใบแจง้หนี้และใบก ากบัภาษขีองผู้
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งกบัใบรบัของและ
ใบส่งของ พรอ้มบนัทกึรายการในทะเบยีนคุมใบรบั
วางบลิ 

การจดัท าใบส าคญัจ่าย พนกังานบญัช ี 1)  น าใบรบัของและใบส่งของมาจดัท าใบส าคญัจ่าย 

    2)  น าใบส าคญัจ่ายเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพื่อ
อนุมตักิ่อนจ่ายเงนิ 

การจ่ายช าระเงนิ พนกังานธุรการ 1)  ด าเนินการจ่ายเงนิช าระหนี้ตามทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
    2)  ขอใบเสรจ็จากเจา้หนี้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน

การจ่ายช าระหนี้และจดัเกบ็ใบเสรจ็เขา้แฟ้ม 

 
 ผูศ้กึษาไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละแบบฟอร์มเอกสารของพนักงานธุรการในการจ่าย
ช าระหนี้ มดีงันี้ 
 1)   เมื่อผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาวางบลิ จะน าใบวางบลิกบัใบส่ง
ของหรอืใบแจง้หนี้มาใหพ้นกังานธุรการจะเซน็รบัวางบลิในเอกสารใบวางบลิ 2 ฉบบั ผู้จ าหน่าย
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะน าเอกสารส าเนาใบวางบลิกลบั ส่วนต้นฉบบัใบวางบลิจะมอบให้
บรษิทัและพนกังานธุรการจะท าการกรอกรายการในทะเบยีนคุมใบรบัวางบลิ (ดงัภาพที ่14) 
 2)   เมื่อถงึก าหนดช าระหนี้ พนกังานธุรการจะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
จ่ายเงินต่างๆ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้หรอืใบก ากบัสินค้า ใบรบัของและใบส่งของ เพื่อให้แน่ใจว่า
ครบถ้วน ถูกตอ้งแลว้จงึส่งเอกสารประกอบการจ่ายเงนิไปยงัพนกังานบญัชเีพื่อกรอกรายการใน
ใบส าคญัจ่าย (ดงัภาพที ่15) แลว้เสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการท าการอนุมตัจิ่าย 
 3) ประทบัตรา “จ่ายเงนิแล้ว” ลงในใบส าคญัจ่ายและเอกสารประกอบทุกใบ
เมื่อมกีารจ่ายเงนิและจดัเกบ็เขา้แฟ้มไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 4)   จดัท ารายงานสรุปยอดเงนิทีต่อ้งจ่ายช าระหนี้ในแต่ละเดอืนเสนอกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
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บริษทั แนบอ๊บ ออโตเมชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 
ทะเบียนคมุใบรบัวางบิล 

 
พ.ศ. .......... 

ชื่อเจา้หนี้ 
ใบรบัวางบลิ 

เลขที ่
จ านวนเงนิ(บาท) 

วนัถงึก าหนด 
จ่ายช าระ 

ใบส าคญัจ่าย 
เลขที ่เดอืน วนัที ่

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
ภาพท่ี 14 ทะเบยีนคุมใบรบัวางบลิ 
 
 ภาพที ่14 แสดงใหเ้หน็ถงึทะเบยีนคุมใบรบัวางบลิ ซึ่งใช้ส าหรบักรอกรายละเอยีดของ
เจา้หนี้เมื่อท าการวางบลิกบับรษิทั สามารถใชเ้ตอืนความจ าเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้และป้องกนั
การผดินดัช าระหนี้เพื่อเป็นการรกัษาเครดติของบรษิทั 
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บริษทั แนบอ๊บ ออโตเมชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 
ใบส าคญัจ่าย 

เลขท่ี .......... 
วนัท่ี ...../...../..... 

เลขท่ีเอกสารอ้างอิง......................... 
จ่ายให้................................................................................................................................... 
เพ่ือให้.................................................................................................................................... 
ช่ือธนาคาร............................เลขท่ีเชค็................................เชค็ลงวนัท่ี.............................. 
จ านวนเงิน....................................................................บาท (..............................................) 
 

รหสับญัช ี ชื่อบญัช ี เดบติ เครดติ 

            
            
            
            
            
            
            
            

 
หมายเหตุ :______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

ผูจ้ดัท า ผูส้อบทาน ผูอ้นุมตั ิ ผูร้บัเงนิ ผูบ้นัทกึบญัช ี
        
        

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................) 
...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... 

 
ภาพท่ี 15   ใบส าคญัจ่าย 
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 ภาพที ่15 แสดงใหเ้หน็ถงึใบส าคญัจ่าย ซึง่เมื่อถงึก าหนดช าระหนี้ พนกังานธุรการจะส่ง
เอกสารการจ่ายเงนิต่างๆ ไดแ้ก่ ใบแจง้หนี้หรอืใบก ากบัสนิคา้ ใบรบัของ ใบส่งของและใบวางบลิ
ไปยงัพนักงานบญัชีท าการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้แน่ใจว่าครบถ้วน ถูกต้องเพื่ อกรอก
รายการในใบส าคญัจ่ายแลว้เสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการท าการอนุมตัจิ่าย 
 
 การจดัท ารายงานประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง 
  ปจัจุบนับรษิทัจ้างผู้ท าบญัชีภายนอกเป็นผู้จดัท ารายงานให้กบับรษิัท ได้แก่ 
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายเพื่อยื่นแบบเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มีการจดัท าข้อมูล
ประมาณการตน้ทุนงานก่อสรา้ง ผูศ้กึษามคีวามเหน็วา่บรษิทัควรก าหนดใหม้พีนกังานบญัชขีอง
บรษิทั เพื่อจดัท าประมาณการตน้ทุนงานก่อสรา้งส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของ
กรรมการผู้จดัการ ผู้ศกึษาได้ก าหนดหน้าที่และแบบฟอร์มเอกสารของพนักงานบญัชใีนการ
จดัท ารายงานประมาณการตน้ทุนก่อสรา้ง (ดงัตารางที ่7) 
 
ตารางท่ี 7 ขัน้ตอนการจดัท ารายงานประมาณการตน้ทุนงานก่อสรา้ง 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 
การ เก็บรวบรวม
เอกสารส าหรบัการ
บนัทกึรายการ 

พ นั ก ง า น
บญัช ี

1)  พนกังานบญัชรีวบรวมเอกสารประกอบการบนัทกึ
รายการ ไดแ้ก่ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่ของหรอืใบก ากบัสนิคา้ 
และขอ้มลูในงบตน้ทุนงาน เพื่อประกอบการบนัทกึบญัช ี

การบนัทึกรายการ
วัส ดุและ อุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

พ นั ก ง า น
บญัช ี

1)  หากมเีอกสารประกอบการจ่ายค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง 
พนกังานตอ้งบนัทกึรายการค่าใชจ้่าย  
2)  พนกังานบญัชตีอ้งบนัทกึการซื้อวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ พรอ้มทัง้ตรวจสอบเอกสารก่อน
บนัทกึและบนัทกึวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งใชไ้ปทุกสิน้เดอืน 
โดยใชข้อ้มลูจากงบประมาณตน้ทุนการด าเนนิงานก่อสรา้ง 
3)  พนกังานบญัชบีนัทกึค่าแรงของคนงานก่อสรา้งทุกสิน้
เดอืนจากขอ้มลูในสมุดบนัทกึค่าแรงคนงานก่อสรา้ง 
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 2.7   แนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัทไม่มีคู่มือการจดัซ้ือวสัดุและอปุกรณ์
ก่อสร้าง 
  ปจัจุบนัการจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจะอาศยัประสบการณ์ในการท างาน
ของพนกังานธุรการแต่ละคน ดงันัน้บรษิทัควรก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานรวมทัง้ผงัทางเดนิ
เอกสารการจดัซือ้ การรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อใหพ้นกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง
ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐาน  ผู้ศึกษาได้ก าหนดหน้าที่และแบบฟอร์มเอกสารของ
พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งในการจดัซือ้และและการรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เป็น
ดงันี้ 
 
  ระบบการจดัซ้ือ 
  ก าหนดให้การจัดซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบของพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องมกีารจดัเตรยีมให้พร้อมก่อนการ
ด าเนินงานก่อสรา้งและเพยีงพอในระหวา่งการก่อสรา้ง โดยก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการจดัซือ้
เพื่อให้การจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นไปตามวตัถุประสงค์และปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง มี
ข ัน้ตอนการจดัซือ้ ( ดงัตารางที ่8 ) และผงัทางเดนิเอกสารการจดัซือ้ ( ดงัภาพที ่16 ) 
 
ตารางท่ี 8 ขัน้ตอนการจดัซือ้  

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 
แจ้ ง รายการวัส ดุ แล ะ
อุ ป ก ร ณ์ ก่ อ ส ร้ า ง ที่
ตอ้งการใชใ้นการก่อสรา้ง
แต่ละโครงการ 

 วศิวกรโครงการ 1)  ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง วศิวกรโครงการจะต้อง
น าข้อมูลวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ระบุในการจัดท า
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างแต่ละโครงการส่งมอบ
ใหก้บัพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งและพนักงาน
ธุรการ 

    2)  ในระหวา่งก่อสรา้งหากวศิวกรโครงการพจิารณาแล้ว
เห็นว่าปริมาณวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลืออยู่ไม่
เพียงพอให้วศิวกรโครงการจดัท าใบเสนอซื้อส่งให้กับ
พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 
 
 
ตารางท่ี 8 ขัน้ตอนการจดัซือ้ (ต่อ) 
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กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 
ค านวณปรมิาณวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งทีต่อ้งการ
ซือ้ 

พนัก ง านคลัง
วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

1)  พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งตรวจสอบ
รายการวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีต่อ้งใชใ้นแต่ละ
โครงการตามทีไ่ดร้บัรายงานจากวศิวกรโครงการ และ
ตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งคงเหลอืเพื่อ
ค านวณหาปรมิาณวสัดุก่อสรา้งทีต่อ้งการสัง่ซือ้ 

ขออนุมตัจิดัซือ้  พนักงานคลัง
วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

3)  สอบถามราคาวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีต่อ้งการ
สัง่ซือ้กบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
2)  กรอกรายละเอยีดการสัง่ซือ้ในแบบฟอรม์การสัง่ซื้อ 

    3)  ส่งใบสัง่ซือ้ใหก้รรมการผูจ้ดัการเพื่อขออนุมตักิ่อน
สัง่ซือ้ 

     
การอนุมตักิารจดัซือ้  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
1)  ตรวจสอบรายการในใบสัง่ซือ้วา่เป็นรายการ
ก่อสรา้งทีจ่ าเป็น 

    2)  หากสงสยัใหส้อบถามพนกังานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

    3)  หากตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งเซน็อนุมตักิารจดัซือ้ 
    4)  ส่งเอกสารการสัง่ซือ้คนืใหพ้นกังานคลงัวสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

การสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

พนัก ง านคลัง
วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

1)  ส ัง่ซือ้ตามรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
2)  น าเอกสารสัง่ซือ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัสิง่ใหก้บัผูข้ายเพื่อ 
ยนืยนัการสัง่ซือ้ 

    3)  สง่ส าเนาใบสัง่ซือ้ฉบบัที ่1 ใหก้บัพนกังานธรุการ 
    4)  ส าเนาใบสัง่ซือ้ฉบบัที ่2 เกบ็ใส่แฟ้มเพื่อใช้

ตรวจสอบกบัใบส่งของหรอืใบก ากบัภาษ ี
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ภาพท่ี 16 ผงัทางเดนิเอกสารในการจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
  
 
 
 

ใบเสนอซือ้ 

ตรวจสอบปรมิาณ 
วสัดุและอุปกรณ์

ก่อสรา้ง 
 

ทะเบยีนคุมวสัดุ 
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

3 
2 

ใบสัง่ซือ้ 

 
วศิวกรโครงการ 
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 ภาพที่ 16 แสดงให้เห็นว่าเมื่อวศิวกรพิจารณาแล้วพบว่าปริมาณวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งไม่เพยีงพอในการด าเนินงานก่อสร้าง จะจดัท าใบเสนอซื้อมายงัพนักงานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เมื่อพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างได้รบัใบเสนอซื้อแล้วจะท าการ
ตรวจสอบปรมิาณวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจากทะเบยีนคุมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท าการ
สัง่ซือ้ พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจะจดัท าใบสัง่ซือ้ (ดงัภาพที ่17) 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 ตน้ฉบบั   ส่งใหผู้จ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 ส าเนาฉบบัที ่1  ส่งใหพ้นกังานบญัชที าการบนัทกึบญัช ี
 ส าเนาฉบบัที ่2 พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อรอการ
ตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัจากผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
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บริษทั แนบอ๊บ ออโตเมชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 
644 หมู่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000 

 
ใบสัง่ซ้ือ 

เลขท่ี....................  เล่มท่ี................ 
ช่ือโครงการ................................................. 
ผู้ขาย........................................................... วนัท่ี.................................................. 
..................................................................... เงื่อนไขการช าระเงิน........................ 
..................................................................... สถานท่ีส่งของ.................................. 
 

ล าดบั รหสัวสัดุ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ(บาท) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
           
 ...........................................                       ........................................... 
 (.........................................)                                 (.........................................) 
   ผูส้ ัง่ซื้อ       ผูอ้นุมตั ิ
     ........../........../.........             ........../........../......... 
 
ภาพท่ี 17 ใบสัง่ซือ้ 
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 ภาพที ่17 แสดงใหเ้หน็วา่เมื่อพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต้องการสัง่ซื้อ จะ
สอบถามราคาวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีต่อ้งการซือ้กบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เมื่อ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้จะกรอกรายละเอยีดการสัง่ซือ้ในใบสัง่ซือ้และส่งใบสัง่ซือ้ใหก้รรมการผูจ้ดัการเพื่อ
ขออนุมตักิ่อนสัง่ซือ้ 
 
 การรบัวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
  ก าหนดใหก้ารรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเป็นหน้าทีข่องพนักงานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่จะต้องตรวจสอบทัง้ปริมาณและคุณภาพว่าตรงตามค าส ัง่ซื้อหรือไม่ โดย
ก าหนดขัน้ตอนการรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ( ดงัตารางที ่9 ) และผงัทางเดนิเอกสารในการ
รบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ( ดงัภาพที ่18 ) 
 
ตารางท่ี 9 ขัน้ตอนการรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ วิธีปฏิบติั 

การรบัวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งทีส่ ัง่ซือ้ 

 พนกังานคลงั 
วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

1)  ตรวจสอบรายการวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในใบ
ส่งของหรือใบก ากับสินค้ากับส าเนาใบสัง่ซื้อว่ามี
รายการ ปรมิาณตรงกนัหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง
ผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อด าเนินการ
แกไ้ข 

    2)  ตรวจสอบรายการในใบส่งของกบัวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างที่ได้รบัว่ามีจ านวน คุณภาพถูกต้องตรงกนั
หรอืไม่ 

    3)  เมื่อตรวจสอบรายการถูกตอ้งแลว้ ใหเ้ซน็รบัสนิคา้
ในใบส่งของหรอืใบก ากบัสนิคา้ 

    4)  บนัทกึรายการรบัของลงในบตัรวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

    5)  ส่งมอบเอกสารใบส่งของหรอืใบก ากบัสนิค้า ให้
พนกังานบญัช ี

บนัทกึการซือ้วสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

พนกังานบญัช ี 1)  บนัทกึรายการซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
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ภาพท่ี 18 ผงัทางเดนิเอกสารในการรบัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

ผูจ้ าหน่ายวสัดุและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

ตรวจรบัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

ตรวจสอบกบัใบสัง่ซือ้ 
และใบสง่ของหรอืใบก ากบัภาษี

สนิคา้คา้สนิคา้ 

ผล 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

ลงลายมอืชื่อ 

ผูจ้ าหน่ายวสัดุและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

2 

ใบส่งของหรอืใบก ากบั
ภาษ ี

ผูจ้ าหน่ายวสัดุและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

พนกังานบญัช ี

บตัรวสัดุและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 
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 ภาพที ่18 แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น าวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างมาส่ง พนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะท าการตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งทัง้ปรมิาณ คุณภาพและลกัษณะของวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง โดยเปรยีบเทยีบใบสัง่ซื้อ
กบัใบส่งของหรือใบก ากับภาษีที่ได้ร ับจากผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง หากการ
ตรวจสอบถูกต้องตรงกัน พนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะลงชื่อในใบส่งของหรือ
ใบก ากบัภาษทีัง้ 2 ฉบบั 
 ตน้ฉบบั  พนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะน าข้อมูลในการซื้อวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างบนัทกึลงในบตัรวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นปจัจุบนัและส่งใบส่งของหรอื
ใบก ากบัภาษใีหก้บัพนกังานบญัช ีเพื่อท าการบนัทกึบญัช ี
 ส าเนาฉบบัที ่1  พนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงรายมือชื่อว่าได้รบัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งแลว้ และส่งคนืใหก้บัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
  จากแนวทางการแก้ไขปญัหาด้านการปฏบิตังิานขาดประสิทธภิาพ สามารถระบุขอ้ดี
และขอ้เสยีไดด้งันี้ 
  ข้อดี 
 1)   บริษัทมีการจดัผงัโครงสร้างองค์กรใหม่ มีการก าหนดหน้าที่และความ
รบัผดิชอบที่ชดัเจนขึน้ ส่งผลให้พนักงานฝ่ายส านักงานและพนักงานฝ่ายปฏบิตังิานก่อสร้าง
ท างานไดเ้ป็นระบบมากขึน้ 
 2) พนกังานธุรการมแีนวทางและคู่มอืในการปฏบิตังิานดา้นการจ่ายช าระหนี้ที่
เป็นข ัน้ตอนและมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน ส่งผลใหก้ารท างานมรีะบบและรวดเรว็ 
 3)   การทีบ่รษิทัมพีนักงานบญัช ีท าให้ทราบขอ้มูลต้นทุนของงานก่อสร้างใน
แต่ละโครงการ ส่งผลใหก้รรมการผูจ้ดัการมขีอ้มลูในการตดัสนิใจในการประมลูงานก่อสรา้ง 
 4)   พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งมคีู่มอืการปฏบิตังิานด้านจดัซื้อและ
วธิกีารตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งที่เป็นข ัน้ตอนมาตรฐาน ส่งผลใหก้ารท างานเป็นระบบ
มากขึน้ 
 5)   ช่างควบคุมงานมคีู่มอืและข ัน้ตอนในการตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสรา้ง 
 6)   การทีพ่นกังานฝา่ยส านักงานและช่างควบคุมงานมขี ัน้ตอนและมาตรฐาน
ในการปฏบิตังิาน ส่งผลให้การท างานเป็นระบบช่วยลดค่าปรบัจากการส่งงานล่าช้าหรือไม่มี
ค่าปรบัจากการส่งงานล่าชา้ 
 7) บรษิทัมปีระมาณการต้นทุนก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจประมูล
งานก่อสรา้ง 
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  ข้อเสีย 
 1)   การปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังานอาจเกดิการตดิขดัเพราะมกีาร
ปรบัเปลีย่นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนักงานธุรการมาท าหน้าที่พนักงานคลงัวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 2)   บริษัทอาจจะไม่ได้ร ับความร่วมมือจากพนักงานธุรการ เนื่ องจาก
พนกังานธุรการท างานในบรษิทัเป็นเวลานานเคยชนิกบัการปฏบิตังิานระบบเดมิ 
 3)   การมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบวางแผนการใช้ก าลงัคน วสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้งใหว้ศิวกรโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบ อาจท าใหว้ศิวกรโครงการรูส้กึวา่ไดร้บั
ภาระหน้าทีเ่พิม่ขึน้ 
 
 3.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง 
 3.1  เนื่องจากปจัจุบนับรษิทัไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง ส่งผลให้มีการสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้จ าหน่ายรายเดิม โดยไม่มีการ
เปรยีบเทยีบราคากบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งรายอื่น ผูศ้กึษาขอเสนอใหพ้นกังานคลงั
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งน าโปรแกรม Microsoft Office Excel มาใช ้ดงันี้ 
 1)  สร้างฐานข้อมูลวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเก็บอยู่ใน worksheet ผู้
จ าหน่าย ประกอบด้วยชื่อผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ และ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
 2)  สร้างตารางขอ้มูลรายละเอยีดของวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยมี
รหสัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเป็นดชันีในการเขา้ถงึชื่อและราคา 
 3)  จดัท าแบบฟอรม์ใบสัง่ซือ้และใชส้ตูรฟงักช์ ัน่ VLOOKUP เพื่อเขา้ถึง
ขอ้มลูต่างๆ มาแสดงบนเอกสารใบสัง่ซือ้ใน worksheet ใบสัง่ซือ้ 
 3.2  บรษิทัควรจดัหาพนัธมติรที่จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อที่จะได้
ราคาวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด   
  จากแนวทางการแกไ้ขปญัหาดา้นวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสามารถระบุขอ้ดแีละขอ้เสยี 
ไดด้งันี้ 
  ข้อดี 
 1)  บรษิทัมฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นระบบ 
ซึง่ช่วยใหก้ารจดัซือ้มคีวามคล่องตวัมากขึน้ 
 2)   บรษิทัมพีนัธมติรทีจ่ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อทีจ่ะได้ราคาวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้งราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด 
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  ข้อเสีย 
  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยน าสูตรฟงัก์ช ัน่ VLOOKUP 
มาใชเ้ขา้ถงึขอ้มลูวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งในช่วงแรกอาจเกดิความล่าช้าเนื่องจากพนักงานไม่
คุน้เคยกบัการใชง้านในระบบนี้ 
 
การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  
 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปญัหาการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดแผนงานเป็น 2 ระยะ คอื 
 1.  แผนระยะสัน้ 
 ก าหนดการแก้ไขปญัหาภายในระยะเวลา 1 ปี ส าหรบัปญัหาพนักงานฝ่ายส านักงาน
และพนกังานฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้งขาดประสทิธภิาพ ดงันี้ 
 1) บรษิัทมีการจดัผงัโครงสร้างองค์กรใหม่ มกีารแบ่งแยกหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนกังานธุรการและจดัใหม้พีนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์อยา่งชดัเจน  
 2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินงานเพื่อให้ได้พนักงานบญัชีที่มี
คุณสมบตัติามทีบ่รษิทัตอ้งการ โดยจดัใหม้กีระบวนการในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรเป็น 
2 ข ัน้ตอนคอื การทดสอบความรู้ความสามารถและการสมัภาษณ์ มาท าหน้าที่จดัท าประมาณ
การตน้ทุนงานก่อสรา้ง จดัท ารายงานภาษซีือ้ ภาษขีายเพื่อยืน่แบบภาษีมูลค่าเพิม่แทนการจ้าง
ผูท้ าบญัชภีายนอก 
 3)   จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเกี่ยวกบัการ
จดัซื้อและการเบกิจ่ายวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยปนัส่วนเงนิที่ทางบรษิทัจ่ายให้พนักงาน
ฝา่ยส านกังานฝึกอบรมภาษาองักฤษปีละ 20,000 บาทต่อคน  
 4)   บรษิทัควรจดัให้มคีู่มอืการปฏบิตังิานด้านการจดัซื้อและการเบกิจ่ายวสัดุ 
และอุปกรณ์ก่อสรา้งใหก้บัพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 5)  บรษิทัควรจดัให้มคีู่มอืการปฏบิตัิงานด้านการจ่ายช าระหนี้ แก่ผู้จ าหน่าย
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งใหก้บัพนกังานธุรการ 
 6)   จดัให้มีการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างให้มคีวามรู้และความช านาญในการ
ปฏบิตังิานก่อสรา้งเฉพาะทางเพิม่ขึน้ เช่น ส่งไปฝึกอบรมฝีมอืช่างไม ้เป็นตน้ 
 7) ก าหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับเพื่อกระตุ้นการ
ปฏบิตังิาน 



63 
 

 
 

 8) จดัให้มกีารน าโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยน าสูตรฟงัก์ช ัน่ 
VLOOKUP มาใชใ้นการเกบ็รวมรวบขอ้มูลผู้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในการจดัซื้อ
เพื่อใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 2.  แผนระยะยาว 
 ก าหนดการแกไ้ขปญัหาภายในระยะเวลา 3 ปีขึน้ไปบรษิทัควรแกไ้ขปญัหา ดงันี้ 
 1) พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจดัท าขอ้มลูพนัธมติรที่จ าหน่ายวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัท าประมาณการตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง 
 2) พนักงานธุรการจดัท าขอ้มูลผู้รบัเหมาช่วง โดยแบ่งตามพื้นที่การรบังาน
ของผูร้บัเหมาช่วงแต่ละราย เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการจดัท าประมาณการต้นทุนการด าเนินงาน
ก่อสรา้งและในกรณีทีบ่รษิทัมคีนงานก่อสรา้งไม่เพยีงพอกบัโครงการทีบ่รษิทัประมลูงานได้ 
 3) การเปิดโอกาสให้วศิวกรโครงการและช่างควบคุมงานมสี่วนร่วมในการ
ประมาณการตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง โดยวศิวกรโครงการและช่างควบคุมงานจะน าขอ้มูล
ราคาวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งจากพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาจดัท าประมาณการ
ตน้ทุนการด าเนินงานก่อสรา้ง เพื่อเสนอเป็นขอ้มลูแก่กรรมการผูจ้ดัการใชพ้จิารณาก าหนดราคา
ยืน่ซองประมลูงานก่อสรา้ง 
   



บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศกึษาเรื่อง กลยทุธใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ของ บรษิทั แน
บ๊อบ ออโตเมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั ผู้ศึกษาได้แบ่งวธิกีารศกึษา ออกเป็น 2 ส่วน คอืการศึกษา
ขอ้มลูปฐมภมู ิโดยการสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการ การสมัภาษณ์และการสงัเกตการปฏบิตังิาน
ของพนกังานฝา่ยส านกังานและพนกังานฝา่ยปฏบิตังิานก่อสร้าง จากนัน้จงึน าขอ้มูลปฐมภูมมิา
วเิคราะห์เพื่อสรุปปญัหาที่เกิดขึ้นโดยใช้การวเิคราะห์ผงัสาเหตุและผล รวมทัง้ก าหนดแนว
ทางการแกป้ญัหา สรุปไดด้งันี้ 
 
สรปุผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
  
 จากการศกึษาและวเิคราะห์ปญัหาด้วยผงัสาเหตุและผล พบว่าบริษทั แนบ๊อบ ออโต
เมชัน่ ซสิเตม็ จ ากดั มกีารด าเนินงานทีข่าดประสทิธภิาพ โดยพบปญัหาสรุปไดด้งันี้ 
 1.   ปัญหาด้านบคุลากร 
  พนักงานธุรการขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานรบัเหมาก่อสร้างและบรษิทัไม่มี
พนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อท าหน้าทีด่า้นจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทัง้
คนงานก่อสร้างขาดทกัษะและความช านาญในการก่อสร้าง และขาดความกระตอืรอืร้นในการ
ปฏบิตังิาน เนื่องจากคนงานก่อสรา้งขาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ส่งผลให้เกดิความผดิพลาด
ในการปฏบิตักิารบ่อยครัง้ 
 ผูศ้กึษาไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาในระยะสัน้ โดยก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการ
คดัเลอืกพนกังานบญัช ีมาท าหน้าที่จดัท าประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง จดัท ารายงานภาษี
ซื้อ ภาษีขายเพื่อยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิม่แทนการจ้างผู้ท าบญัชีภายนอก รวมทัง้จดัให้มกีาร
ฝึกอบรมพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเกีย่วกบัการจดัซือ้ การเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง เพื่อเป็นการ 
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เพิม่พนูความรู ้ทกัษะและความช านาญในการปฏบิตังิานดา้นจดัซือ้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในส่วนของ

คนงานก่อสร้างบรษิทัควรก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลอืกคนงานก่อสร้างที่มคีวามรู้ ความ

ช านาญในการก่อสรา้งเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ช่างฝีมอืงานไม ้ช่างฝีมอืงานมุงหลงัคา จดัให้มกีระบวนการใน

การสรรหาและคดัเลือก โดยการทดสอบความรู้ความสามารถและดูผลงานที่ผ่านมา รวมทัง้ควรมี

แผนการฝึกอบรมแรงงาน ได้แก่ ส่งคนงานก่อสร้างไปฝึกอบรมพฒันาฝีมือและสร้างแรงจูงใจให้กบั

คนงานก่อสรา้งเพื่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการท างาน 

 2.  ปัญหาด้านการปฏิบติังาน 

 เนื่องจากบรษิทัมกีารบรหิารงานคลา้ยกบัเจา้ของคนเดยีวอ านาจการตดัสนิใจขึน้อยูก่บักรรมการ

ผูจ้ดัการแต่เพยีงผูเ้ดยีว รวมทัง้บรษิทัไม่มกีารก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ชดัเจนและไม่มกีาร

จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร พนักงานฝ่ายส านักงานไม่

มมีาตรฐานในการปฏิบตังิาน ในส่วนของฝ่ายปฏบิตังิานก่อสร้างช่างควบคุมงานขาดการวางแผนใช้

แรงงาน วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งและไม่มกีารจดัท าบนัทกึเวลาการท างานของคนงานก่อสร้าง ส่งผลให้

การปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัก าหนดไว ้  

 

 ผูศ้กึษาไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขในระยะสัน้ บรษิทัควรจดัโครงสรา้งผงัองคก์รใหม่และก าหนด

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยส านกังานและฝา่ยปฏบิตังิานก่อสรา้ง โดยฝา่ยส านกังานก าหนดให้มี

พนักงานบญัชแีละพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทัง้ให้มกีารจดัท าคู่มอืและขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานธุรการ พนกังานบญัชแีละพนักงานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในส่วนฝ่าย

ปฏบิตังิานก่อสร้างบรษิทัควรจะก าหนดให้วศิวกรโครงการเป็นผู้รบัผดิชอบในการวางแผนใช้แรงงาน 

วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เนื่องจากวศิวกรโครงการเป็นผู้จดัท าตารางแผนงานก่อสร้าง เป็นผู้มคีวามรู ้

ความช านาญในเรื่องจ านวนแรงงาน วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องใช้ในแต่ละงวดงาน รวมทัง้จดัท า

คู่มอืและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานใหก้บัช่างควบคุมงานเกีย่วกบัการตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสร้าง  ส าหรบั

การแก้ไขปญัหาในระยะยาวผู้ศึกษาเสนอให้มกีารจดัท าข้อมูลพนัธมติรที่จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสรา้งรวมทัง้ขอ้มลูผูร้บัเหมาช่วง เพื่อให้วศิวกรโครงการและช่างควบคุมงานน าขอ้มูลราคาวสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสรา้งจากพนกังานคลงัวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาจดัท าประมาณการต้นทุนการด าเนินงาน

ก่อสรา้งเสนอเป็นขอ้มลูแก่กรรมการผูจ้ดัการใชพ้จิารณาก าหนดราคายืน่ซองประมลูงานก่อสรา้ง 
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 3.  ปัญหาด้านวสัดแุละอปุกรณ์ในการด าเนินงานก่อสร้าง 

 บรษิัทไม่มีฐานข้อมูลวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เกิดการสัง่ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้

จ าหน่ายรายเดมิ โดยไม่มกีารเปรยีบเทยีบราคากบัผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งรายอื่น 

 ผูศ้กึษาไดเ้สนอแนวทางการแก้ไขปญัหาในระยะสัน้ โดยน าโปรแกรม Microsoft Office Excel 

มาใชจ้ดัท าฐานขอ้มลูผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง และจดัหาพนัธมติรผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสรา้ง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งไดใ้นราคาทีต่ ่า 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะปญัหาการปฏบิตังิานที่ขาดประสทิธภิาพ ซึ่งบรษิทั ควรมี

การศกึษาเกีย่วกบัระบบบญัชตีน้ทุนงานก่อสรา้ง เพื่อช่วยใหก้ารประมาณตน้ทุนก่อสร้างมปีระสทิธภิาพ 

บริษัทสามารถจดัท ารายงานทางการเงินได้ โดยไม่ต้องจ้างผู้ท าบญัชีภายนอกเป็นผู้จดัท ารายงาน

ทางการเงนิ 
 



แบบสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์กรรมการผู้จดัการ 

         1.  ท่านมคีวามเหน็ต่อแนวโน้มของธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งอยา่งไร 

  2.  ในการประมลูงานโครงการต่างๆ ไดม้กีารวางแผนและเตรยีมการอยา่งไร                                           

         3.  ในปีพ.ศ. 2553 บรษิทัฯ มยีอดค่าปรบังานผดิสญัญาเป็นจ านวนเงนิ 1,073,304 

บาทเป็นผลมาจากสาเหตุใด บรษิทัฯ มกีารด าเนินการอยา่งไรเพื่อมใิหเ้กดิค่าใชจ้่ายดงักล่าว

ขึน้มาอกี 

  4.  ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยส านกังานและช่าง

ควบคุมงาน 

  5.  บรษิทัไดม้กีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนกังานฝา่ยส านกังานและช่าง

ควบคุมงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานหรอืไม่   

  6.  ท่านคิดว่าคู่มอืการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัระบบจดัซื้อมสี่วนช่วยให้การท างานของ

พนกังานฝา่ยส านกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นระบบมากขึน้หรอืไม่  

  7.  ท่านไดเ้ปิดโอการใหว้ศิวกรโครงการและช่างควบคุมงานมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ

รบังานในแต่ละโครงการหรอืไม่  

  8.  ท่านมกีารตัง้เกณฑอ์ยา่งไรในการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานนอกจากเงนิเดอืน     

  9.  ท่านคดิวา่ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของบรษิทัมอีะไรบา้ง เกดิจากสาเหตุ

ใดมผีลกระทบกบับรษิทัอยา่งไร และท่านมแีนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งไร  
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การสมัภาษณ์ พนักงานฝ่ายธรุการ 

  1.  ท่านมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

  2.  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อระบบการบรหิารงานของบรษิทัอยา่งไร 

  3.  ท่านคดิวา่พนกังานฝา่ยธุรการมจี านวนเพยีงพอต่องานทีท่ าหรอืไม่ อยา่งไร 

  4.  ปจัจุบนับรษิทัใช้วธิใีดในการเกบ็ขอ้มูลผู้จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและการ

คดัเลอืกผูจ้ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสรา้ง ท่านมวีธิกีารคดัเลอืกอยา่งไร   และใครเป็นผู้มอี านาจ

ในการตดัสนิใจอนุมตัสิ ัง่ซือ้ 

  5.  ท่านเคยไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการจดัซื้อและการน าโปรมแกรม Microsoft Office 

Excel มาใชใ้นการสรา้งฐานขอ้มลูผูจ้ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งหรอืไม่ หากท่านไดร้บัการ

อบรมให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัซื้อและการน าโปรมแกรม Microsoft Office 

Excel มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลผู้จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏบิตังิานดา้นจดัซือ้หรอืไม่ 

  6.  ท่านคดิว่าถ้าบรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในการจดัซื้อ การจ่ายช าระหนี้

และฐานขอ้มูลผู้จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างขึน้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของท่าน

หรอืไม่ 

  7.  เมื่อผู้จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเขา้หน้างานท่านมวีธิี

ตรวจสอบอยา่งไรวา่ทางหน้างานได้รบัวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างครบตามจ านวนที่มกีารสัง่ซื้อและ

บุคคลใดมหีน้าทีใ่นการตรวจรบัวสัดุ อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 



72 

 

การสมัภาษณ์ช่างควบคมุงาน 

  1.  ท่านท างานในบรษิทัมากีปี่ 

         2.  ท่านมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

        3.  ท่านมสี่วนร่วมในการจดัท าแผนและเตรยีมการในการประมลูงานหรอืไม่ 

  4.  การสัง่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเขา้หน้างานเพื่อให้เพยีงพอต่อการใช้งานในแต่ละ

งวดงานท่านได้มีการเตรียมการในการสัง่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานที่ใช้ในการ

ก่อสรา้งอยา่งไรและเมื่อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้หน้างานแลว้ ท่านมกีารจดัเกบ็อยา่งไร และ

เมื่อมกีารขอเบกิวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งท่านมวีธิกีารด าเนินการอยา่งไร 

  5.  ในกรณีที่วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่สามารถเข้าหน้างานได้ตามระยะเวลาที่

ตอ้งการใชง้าน ท่านมวีธิกีารแกป้ญัหาอยา่งไร 

  6.  การตัง้เบกิค่าแรงคนงานก่อสรา้งท่านมวีธิดี าเนินการอยา่งไร 

  7.  การท างานในส่วนหน้าที่ความรบัผดิชอบของท่านได้มกีารวางแผนและด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนหรอืไม่ ตลอดจนมกีารตดิตามและการปรบัปรุงงานใหด้ขี ึน้หรอืไม่ 

  8.  ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของท่านส่วนใหญ่เกดิจากสาเหตุใด 
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