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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงงานก่อสร้างจะมีความซับซ้อนยุ่งยากแล้ว ยังเป็นงานที่
ต้องใช้เทคนิคชั้นสูงควบคู่กับหลักวิชา ดังนั้นผู้ที่จะท าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้กว้างขวางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และเทคนิคในงานก่อสร้าง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ความถี่
ของปัญหาของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความรุนแรงของปัญหา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบของปัญหา 
วิธีการศึกษาของโครงงานนี้ ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพที่ควบคุมงานก่อสร้างท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการออกแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ผลโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอแนวทางการแก้ไขปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการควบคุมงานก่อสร้าง 

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการควบคุมงานก่อสร้างสูงที่สุดได้แก่ การเอาใจใส่ในการควบคุมงานก่อสร้างของ
ผู้ควบคุมงาน ความคิดเห็นของระดับความถี่ของปัญหาด้านบุคคลและด้านปฏิบัติงานในการควบคุม
งานก่อสร้างสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ความคิดเห็นของระดับความรุนแรงของปัญหา ด้านบุคคล
และด้านปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ความคิดเห็นของความ
เสี่ยงของปัญหา ด้านบุคคลและด้านปฏิบัติงาน ในการควบคุมงานก่อสร้างสูงสุดได้แก่  ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารสัญญา 
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Abstract 
 

This project is an exploration research. Due to the construction work is difficult, 

complicated and it is also a work which need high techniques and knowledge. So the 
people who work to control the construction need to be extensive knowledge and 

techniques of construction. This project aims to study about the factors which affect to 

the efficiency of the construction control of the supervisor such as; frequency of problems 

of construction supervisor, the severity of the problems and the risks of problems. The 

studying process of this project is study theories and research which is about the factors 

that affect the efficiency of the construction controls the construction, collect the 

information from studying, create the questionnaire, analyze the results of the SPSS 

program and propose solutions of the factors that affect the efficiency of the construction 

control.     

Results of the study, the respondents gave the opinions about the construction 

supervisors which the most affect to the construction controls were: Attentive control of 
the construction work of the supervisor. The opinions of the most frequency of personal 

and operations problems in the construction control are the personal factors. The opinions 

of the most severity of the problem about the personal and operations under the 

construction control are the personal factors.  
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