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บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และ  

หมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นระยะเวลา ดา้นการประเมินผล 
ดา้นการประสานงาน และ ดา้นความปลอดภยั  

กลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานสายงานปฏิบติัการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 220  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 220 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 201  คน คิดเป็นร้อยละ 91.4  มีอายุ 31–35 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.9  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 มีอายุงาน 11-20 ปี 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 เป็นต าแหน่งนกัวิชาการจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7  

ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมากคือ
ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการประเมินผล  ดา้นการประสานงาน  ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นคุณภาพ และดา้น
ระยะเวลา  ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จ, การบริหาร, โครงการ 
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ABSTRACT   
The objective is to study success in project management of the Meter and Transformer 

Department  Provincial Electricity Authority such as quality, disbursement, timing, evaluation, 
coordination and safety. 

The population in this research is the operation and maintenance personnel Provincial 
Electricity Authority. The sample used in this research amount of 220 people. The questionnaire was 
instrument of this research. Data was analyzed using SPSS for Social Science Research.  The statistics 
were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 

The research found that The employees all respondents 220 peoples. Most are male  201 people 
representing 91.4%. Most aged 31-35  years old 46  peoples representing 20.9% . Most are bachelor’s 
degree or equivalent 124 peoples representing 56.4%. Most are working period 11-20 years  61 peoples 
representing 27.7%.  Most are academician 105 peoples representing 47.7%.  

The research found Project Management Success of Meter and Transformer Department 
Provincial Electricity Authority overall is at a high level. Considering each side, then all side is the high 
level of safety, evaluation, coordination, disbursement, quality and timing respectively. 
Keyword: success, management, project 

บทน า 
รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานของรัฐตั้งข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นกลไกและเคร่ืองมือของรัฐ ในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดยมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการจดัหา
บริการพ้ืนฐานหลกัท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การจดัหา
ระบบไฟฟ้า น ้ าประปา ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบส่ือสาร เป็นตน้ รวมถึง เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคหรือในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล และสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
ตลอดจนการส่งเสริม สนบัสนุน และขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ 

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะเนน้ในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลกั โดยส านักงานสภาพฒันา 
การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานพิจารณางบประมาณท่ีรัฐวิสาหกิจขอตั้งงบประมาณใน
แต่ละปีรวมถึงการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาและแจง้ผลการอนุมติงบประมาณเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดเ้สนอไว ้ซ่ึงมีเกณฑก์ าหนดให้เบิกจ่ายงบลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95.0 ของ
เป้าหมายในการเบิกจ่ายงบลงทุน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาพลงังาน มีภารกิจในการจดัหา ใหบ้ริการ
พลงังานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ี 74 จงัหวดั (ยกเวน้ 
 กรุง เทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) 
ในปีงบประมาณ 2565 ไดรั้บการอนุมติังบลงทุนมีวงเงินด าเนินการ 149,380.06 ลา้นบาท  โดยมีโครงการ 
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ท่ีฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง รับผิดชอบคือโครงการมิเตอร์อฉัริยะ (AMI) ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ 
วงเงินด าเนินการ 1,625,175 ลา้นบาท หน่วยงานจะท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารโครงการโดยด าเนิน 
การ ตั้งแต่การวางแผนโครงการ  การบริหารโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ  การประเมินและ
การจบโครงการ ท าใหง้านโครงการส าเร็จตามก าหนด 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และ 
หม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เน่ืองจากเป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ มีรายละเอียดงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท าให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ 
รวมถึงแนวทางการบริหารโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ ตลอดจน
ท าให้ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการเบิกจ่ายลงทุนไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เบิกจ่ายลงทุนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 95.0 ของเป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษา ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง  การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 

ขอบเขตของงานวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานสายงานปฏิบติัการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน และต าแหน่งงาน 
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
1. ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นระยะเวลา ดา้นการประเมินผล ดา้นการประสานงาน และดา้น
ความปลอดภยั 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัท างานวิจยั คือพนกังานสายงานปฏิบติัการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี
จ านวน 478 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 2564)  ผูวิ้จยัได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรซ่ึงทราบ
จ านวนแน่นอนของประชากร ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane ,1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 220 คน และไดท้ าการเก็บแบบสอบถามมา
จ านวน 220 คน 
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 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ระหวา่งเดือน มกราคม  - กมุภาพนัธ์  2565 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ท าให้ทราบถึง ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการ 
 3. สามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางการบริหารโครงการเพ่ือท าใหแ้ผนงานต่าง ๆ ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าเร็จตามบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
                     ตวัแปรอสิระ         ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัโครงการ 
โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซ่ึงมีการ

ด าเนินการเป็นไปตามล าดบั โดยการท างานจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้มีการก าหนดระยะ 
เวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด ในการด าเนินงานโครงการ จะตอ้งมีผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อโครงการ 
มีหนา้ท่ีบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกบัเวลา และงบประมาณท่ีตั้งไว ้

ปกรณ์ ปรียากร (2565) ให้ความหมาย โครงการ คือในการบริหารงานขององค์การทุกประเภท 
โครงการ (Project) ถือเป็นงานส าคญัประเภทหน่ึงท่ีถูกก าหนดข้ึนให้สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธ์ศาสตร์
และกลยทุธ์ในการบริหารการพฒันาของหน่วยงานต่าง ๆในองคก์ารนั้น 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อายงุาน 
5. ต าแหน่งงาน 
 

 

 

ความส าเร็จในการบริหารโครงการ 
ของฝ่ายระบบมเิตอร์และหม้อแปลง 

 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
1. ดา้นคุณภาพ 
2. ดา้นการเบิกจ่าย 
3. ดา้นระยะเวลา 
4. ดา้นการประเมินผล 
5. ดา้นการประสานงาน 
6. ดา้นความปลอดภยั 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการ หมายถึง การวางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบควบคุม และปิดงานโครงการ 

ผ่านทางเคร่ืองมือ ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในองค์กร โดยเป้าหมายก็คือการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการภายในระยะเวลาและขอ้จ ากดัอยา่งอ่ืนท่ีก าหนดไว ้ 

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2565) ใหค้วามหมาย  การบริหารโครงการ (Project 
Management) คือ การจดัการ การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเวลาท่ีจ ากดั ภายใต้
เง่ือนไขสามประการ คือ เวลา งบประมาณ และคุณภาพ ซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารโครงการ 

วนัชยั เมฆจนัทึก (2565) ใหค้วามหมายของการบริหารโครงการ (Project management) หมายถึง 
กระบวนการในการด าเนินกิจกรรมดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากการบริหารงานประจ า/การบริหาร
ทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวภ้ายใตก้รอบด้านงบประมาณและเวลา วตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดอาจจะเป็นผลไดท่ี้เป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือ
ทั้งสองอยา่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความส าเร็จของโครงการ 
ความส าเร็จของโครงการ หมายถึง การด าเนินโครงการไปตามขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ และ

บรรลุตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ภายในกรอบก าหนดระยะเวลาและงบประมาณ 
ไพบูลย ์ปัญญายุทธการ (2565) ให้ความหมาย ปัจจยัความส าเร็จของโครงการหมายถึงส่ิงท่ี

โครงการตอ้งมีหรือควรมีเพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
นั้นมีมากมายหลายปัจจยั แต่หากเราให้ความสนใจกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการอย่างมี
นัยส าคญั เราเรียกปัจจยัเหล่านั้นว่า Critical Success Factor ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี Project Manager มืออาชีพตอ้ง
ตระหนกัอย่างมากถึงวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี เพราะนัน่หมายถึงโอกาสท่ีมากข้ึนท่ีโครงการจะ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อมูลฝ่ายระบบมเิตอร์และหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค   
ฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานในสายงานปฏิบติัการและ

บ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าท่ีในการวาง วางแผน จดัหา ทดสอบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์มิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับลูกค้าท่ีใช้กระแสไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ี 74 จังหวดั (ยกเวน้ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
อานนท์ วรรณรัตน์ (2555) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า 
กลยทุธ์การบริหารงานก่อสร้างประกอบดว้ย 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัการ และ
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ระดบัความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉล่ียคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
จดัการ และดา้นบุคลากร ตามล าดบั  

ประพนั ไพรองักรู (2557) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการบริหารองคก์ารดา้นงานก่อสร้างสนามกีฬา
อ าเภอของกรมพลศึกษา ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประสิทธิผลในการปรับตัวขององค์การ  การบรรลุ
เป้าหมาย ท่ีทนัต่อเวลา และคุณภาพของงานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ในขณะเดียวกนัการบริหารองคก์าร
ดา้นงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษาในการวางแผนระดบันโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ 
และแผนด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั  

เสกศกัด์ิ เจนเขตกิจ  (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาและผลกระทบในงานก่อสร้าง บริษทั
ผูรั้บเหมาขนาดเล็ก กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างภตัตาคารสยามนิรมิต ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและ
ผลกระทบ ในงานก่อสร้างบริษทัผูรั้บเหมาขนาดเล็กในโครงการก่อสร้างภัตตาคารสยามนิรมิต โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีปัญหาและผลกระทบกบัโครงการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นการควบคุม และดา้นระยะเวลาในการก่อสร้าง รองลงมา คือ ดา้นตน้ทุน ดา้นแรงงาน และ
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงมีปัญหาและผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก  

ภคัวรินทร์ ศรีวินยักลุชาติ (2559)  ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา โรงงานผลิตเบเกอร่ีบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารท่ี
มีค่ามากท่ีสุด ดงัน้ี ปัจจยัดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.23 ปัจจยัดา้นการประสานงานโครงการ  ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.19  ปัจจยัดา้นการเงิน  ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.06 ปัจจยัดา้นการบริหารงาน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.01  ปัจจยั
ดา้นเคร่ืองมือ –วสัดุอุปกรณ์ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87  ปัจจยัดา้นเทคนิคการก่อสร้าง ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.00  
ปัจจยัด้านการออกแบบและรายการข้อก าหนด  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.99  ปัจจยัดา้นสภาพพ้ืนท่ีโครงการ 
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.69 ตามล าดบั  

โชคชยั บุญธนเศรษฐ์ (2560)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและคุณภาพ
ในงานก่อสร้างกรณีศึกษาโรงงานกระดาษ SCG อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและคุณภาพในงานก่อสร้างโรงงานกระดาษ SCG โดยภาพรวมทั้ง 8 
ดา้น อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถสรุปผลได้ ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการจดัการและการ
วางแผน พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ผูค้วบคุมการก่อสร้างขาดความสามารถในการบริหาร 
ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ มีความล่าชา้ในการตดัสินใจและสั่งการ ปัจจยั
ดา้นวสัดุ พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผล กระทบ  ได้แก่ มีขอ้จ ากดัในเร่ืองวสัดุและเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด 
ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ ไม่มีการวางแผนการใชง้าน
เคร่ืองจกัรท่ีดี ปัจจยัดา้นงานโครงสร้าง พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ แบบก่อสร้างไม่ชดัเจน 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ การส่งมอบพ้ืนท่ี ปัจจยัดา้นการผลิต 
พบว่าปัจจยัส าคัญท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ ต้องรอวสัดุอุปกรณ์  ปัจจยัด้านการเงิน พบว่าปัจจยัส าคัญท่ีมี
ผลกระทบ ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการขอแกไ้ขแบบก่อสร้าง  
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พชันิดา ศิลานนท์ (2561)  ศึกษาเร่ืองการบริหารความปลอดภยัในการท างานและการรับรู้ตาม
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัการบริหารความ
ปลอดภยั ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นนโยบายความปลอดภยั ปัจจยัการรับรู้
ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบวา่ ดา้น
การรับรู้ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการ
เกิดอุบติัเหตุ และพฤติกรรมความปลอดภยั 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research)และใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคือผูบ้ริหารและพนกังานในสายงานปฏิบติัการและบ ารุงรักษาทั้งหมด ซ่ึงมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง จ านวน 478 คน
(ท่ีมา : ขอ้มูลส าคญั กฟภ., 2564)   

กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอย่าง ดว้ยวิธีการใชสู้ตรซ่ึงทราบจ านวนแน่นอน
ของประชากร ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane ,1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ีค่าความคลาด 
เคล่ือนการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 218 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บ
กลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีจ านวน 220 คนจากจ านวนประชากรทั้งหมด 478 คน วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามโดยประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการบริหาร

โครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อายุ
งาน และต าแหน่งงาน 

ส่วนท่ี 2 ค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดับความคิดเห็น เก่ียวกับความส าเร็จในการบริหาร
โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้

แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่  
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จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา 
ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ความ ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจในแต่ละขอ้
ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกแก่พนกังานของสายงานปฏิบติัการบ ารุงรักษา 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และให้
คะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

  2. ค่าเฉล่ีย (X)̅̅ ̅ 
   3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่าย
ระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 220 
คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 91.4  และเพศหญิง จ านวน  19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31–35 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9  รองลงมาคือ 36-40 ปี จ านวน 
 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1,  26-30 ปี จ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7, มากกว่า 50 ปี จ านวน 34  คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.6,  41-45 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6, 46-50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.6 และต ่ากว่า 26 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายุงาน 
11-20 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ 21–30 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5, 
5-10 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7, มากกว่า 30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และต ่ากว่า 
5 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งนกัวิชาการจ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.7 รองลงมาคือพนกังานวิชาชีพ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4,  ผูช่้วย/หวัหนา้แผนก  
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จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1, ผูช่้วย/รอง/ผูอ้  านวยการกอง  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และ 
รอง/ผูอ้  านายการฝ่าย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และ 
หมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมาก คือด้านความปลอดภัย  ด้านการประเมินผล  ด้านการประสานงาน  ด้านการเบิกจ่าย ด้าน
คุณภาพ และดา้นระยะเวลา  ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยั มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และ

หมอ้แปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นระยะเวลา ดา้นการประเมินผล 
ดา้นการประสานงาน และ ดา้นความปลอดภยั  

กลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานสายงานปฏิบติัการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 220  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  ด าเนิน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (X̅)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 220 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 201  คน คิดเป็นร้อยละ 91.4  มีอาย ุ31–35 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.9  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 มีอายุงาน 11-20 
ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 เป็นต าแหน่งนกัวิชาการจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7  

ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
คือดา้นความปลอดภยั  ดา้นการประเมินผล  ดา้นการประสานงาน  ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นคุณภาพ และดา้น
ระยะเวลา  ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก
เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความปลอดภยั  ดา้นการประเมินผล  ดา้นการประสานงาน  
ดา้นการเบิกจ่าย ดา้นคุณภาพ และดา้นระยะเวลา  โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1.  ด้านคุณภาพ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ความส าเร็จอยู่ในระดบัมากคือ

โครงการมีการด าเนินการไปตามวตัถุประสงค์  ปริมาณงานครบถว้นตามท่ีได้ขออนุมติัไว ้งานตาม
โครงการมีรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น งานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ โครงการสามารถ
ส่งมอบใหผู้รั้บผิดชอบด าเนินการต่อได ้ผลส าเร็จโครงการไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้านและโครงการมี 
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การช้ีวดัความส าเร็จ ด าเนินการแลว้เสร็จตามแผนงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประพนั 
ไพรองักรู (2557) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการบริหารองคก์าร ดา้นงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรม 
พลศึกษา การศึกษาวิจยัพบว่าประสิทธิผลในการปรับตวัขององค์การ การบรรลุเป้าหมายท่ีทนัต่อเวลา 
และคุณภาพของงานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ในขณะเดียวกนัการบริหารองค์การดา้นงานก่อสร้างสนาม
กีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษาในการวางแผนระดบันโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั  

2.  ด้านการเบิกจ่าย  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้ความส าเร็จอยู่ในระดบัมากคือการ

เบิกจ่ายงบประมาณครบถว้นเม่ือโครงการแลว้เสร็จ มีการจดัท าเกณฑ์ช้ีวดัดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณ  
มีเตรียมการจดัท าแผนเบิกจ่ายเงินไวล่้วงหนา้ มีการจ่ายเงินงวดงานตามสัญญาภายในก าหนดเวลา และการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ของโครงการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอานนท ์
วรรณรัตน ์(2555) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคก์ร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผลการวิจยัพบว่า 1. กลยุทธ์การ
บริหารงานก่อสร้างท่ีควรปฏิบติั ประกอบดว้ย 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัการ 
และดา้นวสัดุอุปกรณ์  2. ระดบัความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉล่ียคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การจดัการ และดา้นบุคลากร ตามล าดบั 3. ระดบัความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานพบว่าโดยรวมมีความ 
สมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3.  ด้านระยะเวลา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อความส าเร็จอยู่ในระดับมากคือ

โครงการมีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน การด าเนินงานบางกิจกรรมล่าชา้กว่าแผน โครงการแลว้เสร็จตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โครงการแลว้เสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และมีการเพ่ิมระยะเวลา
โครงการกรณีมีการเพ่ิมปริมาณงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชคชยั บุญธนเศรษฐ ์(2560)  
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโรงงาน
กระดาษ SCG อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระยะเวลา 
ค่าใชจ่้ายและคุณภาพในงานก่อสร้างโรงงานกระดาษ SCG โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สรุปผลได ้ดงัน้ี 
ปัจจยัดา้นการจดัการและการวางแผน ไดแ้ก่ผูค้วบคุมการก่อสร้างขาดความสามารถในการบริหาร ปัจจยั
ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ มีความล่าชา้ในการตดัสินใจและสั่งการ ปัจจยัดา้นวสัดุ ไดแ้ก่ มีขอ้จ ากดัในเร่ืองวสัดุ 
ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ ไม่มีการวางแผนการใชง้านเคร่ืองจกัร ปัจจยัดา้นงานโครงสร้าง  
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ไดแ้ก่ แบบก่อสร้างไม่ชดัเจน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การส่งมอบพ้ืนท่ีบริเวณหนา้งานไม่เป็นไป
ตามท่ีระบุในสญัญา ปัจจยัดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ตอ้งรอวสัดุอุปกรณ์บางรายการท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  

4. ด้านการประเมนิผล  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากคืองาน

ตามโครงการส าเร็จตามวตัถุประสงค ์มีรายงานความหนา้โครงการมีการจดัท ารายงานการบริหารโครงการ 
ปัญหาอุปสรรคได้รับแกไ้ข และมีการประเมินผลโครงการ  ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภคัวรินทร์ ศรีวินยักลุชาติ (2559)  ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง กรณีศึกษา โรงงาน ผลิตเบเกอร่ีบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ีย
คะแนนระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารท่ีมีค่า
มากท่ีสุด ดงัน้ี ปัจจยัดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.23 ปัจจยัดา้นการประสานงานโครงการ  ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.19 ปัจจยัดา้นการเงิน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.06 ปัจจยัดา้นการบริหารงาน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 ปัจจยั
ดา้นเคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.87 ปัจจัยด้านเทคนิคการก่อสร้าง ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.00  
ปัจจยัดา้นการออกแบบและรายการขอ้ก าหนด ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.99 ปัจจยัดา้นสภาพพ้ืนท่ีโครงการ ค่า 
เฉล่ีย เท่ากบั 2.69 ตามล าดบั 

5. ด้านการประสานงาน  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ความส าเร็จอยู่ในระดบัมากคือการ

ส่ือสารให้ขอ้มูลด้านต่างๆ กบัผูเ้ก่ียวขอ้งเข้าใจรายละเอียดและเป้าหมาย ของโครงการไดค้รบถว้น มี
ก าหนดการติดตามความกา้วหนา้เพ่ือรับทราบปัญหาหรือ อุปสรรคและหาแนวทางแกไ้ข มีการประชุม
ช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้งก่อนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนั การสนบัสนุนขอ้มูล และ
วิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานและลดขอ้ผิดพลาดและมีหลกัฐานการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในอนาคต  ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเสกศกัด์ิ เจนเขตกิจ  (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาและผลกระทบในงานก่อสร้าง บริษทัผูรั้บ 
เหมาขนาดเล็ก กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างภตัตาคารสยามนิรมิต งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
ปัญหาและผลกระทบในงานก่อสร้างบริษทัผูรั้บเหมาขนาดเลก็ในโครงการก่อสร้างภตัตาคารสยามนิรมิต 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบในงานก่อสร้างบริษทัผูรั้บเหมาขนาดเล็กในโครงการก่อสร้าง
ภตัตาคารสยามนิรมิต โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีปัญหาและผลกระทบกบัโครงการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการควบคุม และดา้นระยะเวลาในการก่อสร้าง รองลงมา คือ ดา้น
ตน้ทุน ดา้นแรงงาน และดา้นวสัดุอุปกรณ์  

6. ด้านความปลอดภัย  
  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้ความส าเร็จอยู่ในระดบัมากคือ
โครงการมีการตรวจสอบเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โครงการมีการก าหนดมาตรการดา้น
ความปลอดภยั มีการช้ีแจงเก่ียวกบัความปลอดภยัขณะท างานในสถานท่ีใกลไ้ฟฟ้าแรงสูง สภาพแวดลอ้ม
โครงการมีความปลอดภยัในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน 
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บุคคลตามท่ีหน่วยงานก าหนด  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชันิดา ศิลานนท์ (2561)  ศึกษา
เร่ืองการบริหารความปลอดภยัในการท างานและการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขา้ฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัและไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างาน ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลง มาคือ ดา้นนโยบายความปลอดภยั ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความ
เช่ือดา้นสุขภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบวา่ ดา้นการรับรู้ความเส่ียง
ในการเกิดอุบติัเหตุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการเกิดอุบติัเหตุ และ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองความส าเร็จในการบริหารโครงการของฝ่ายระบบมิเตอร์และหมอ้แปลง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 

1. ด้านคุณภาพ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ โครงการมีการด าเนินการไปตามวตัถุประสงค ์ปริมาณงานครบถว้นตามท่ี

ไดข้ออนุมติัไว ้ จึงควรก าหนดแผนงานและกิจกรรมในแต่ละส่วนตามท่ีไดรั้บอนุมติให้ชดัเจน ครบถว้น
และติดตามการด าเนินงานทั้งหมดตามโครงการอย่างต่อเน่ืองจนงานแลว้เสร็จครบถว้น โดยตอ้งด าเนิน 
การ ตรวจสอบปริมาณงานในแต่ละสัญญาและควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา
และงานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ มีการน าเขา้ใชง้าน ประเมินผลและสรุปผลการใชง้าน
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดข้อตั้งแผนงานไว ้

2. ด้านการเบิกจ่าย  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การเบิกจ่ายงบประมาณครบถว้นเม่ือโครงการแลว้เสร็จ โดยงบประมาณ

ในแต่ละโครงการจะมีการอนุมติัวงเงินงบประมาณในการด าเนินการและผูบ้ริหารโครงการจะด าเนินการ
จดัซ้ือ/จดัจา้งตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ การเบิกจ่ายเงินจะตอ้งตรวจสอบและเบิกจ่ายให้ครบถว้น  
รายระเอียดในแต่ละงาน ตอ้งมีการจดัท าขอ้ตกลงเพ่ือติดตามและวดัความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการตามกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ และควรก าหนดแผนการเบิกจ่ายเงินโดยอา้งอิง
กิจกรรมการด าเนินงานตามรายละเอียดงานและเง่ือนไขการจ่ายเงินและติดตามหรือเร่งรัดการด าเนินงาน
เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินเป็นไปตามแผน  

3. ด้านระยะเวลา  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ โครงการมีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน เห็นควรใหผู้รั้บผิดชอบ ตรวจสอบ

รายละเอียดของโครงการทั้งดา้นปริมาณงานและงบประมาณและน ามาก าหนดแผนการด าเนินงานภายใน 
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ระยะเวลาให้ชัดเจน ให้ผูรั้บผิดชอบโครงการติดตามผลการด าเนินงานของงานดา้นต่าง ๆ หากพบว่ามี
โอกาสท่ีจะท าให้งานล่าช้าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับแผนการ
ด าเนินงานและติดตามการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตลอดจนแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วง ใหง้านเป็นไป
ตามแผนงานและเสร็จตามก าหนดเวลา 

4. ด้านการประเมนิผล   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ งานตามโครงการส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ตอ้งตรวจสอบรายระเอียดดา้น

ต่างๆ ในการขออนุมติัตั้งแผนงานโครงการว่าตอ้งด าเนินการในกิจกรรมส่วนต่าง ๆ และพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของโครงการงานจะต้องแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีได้ตั้ งไว ้มีรายงาน เพ่ือให้ได้ทราบถึง
สถานะการด าเนินงานตลอดจนถึงปัญหา/อุปสรรคของโครงการ ตอ้งมีการก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบท า
หน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและจดัท ารายงานอย่างชัดเจนจนกว่างานจะแลว้เสร็จ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
น าเสนอผูบ้ริหารทราบความกา้วหนา้และผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดของงานในดา้นต่าง ๆ และ
รายละเอียดดา้นงบประมาณอยา่งครบถว้น 

5. ด้านการประสานงาน  
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การส่ือสารให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ กับผูเ้ก่ียวข้องเข้าใจรายละเอียดและ

เป้าหมาย ของโครงการไดค้รบถว้น รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในแต่ละดา้นตลอดจนผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียไดรั้บรู้และเขา้ใจไปทิศทางเดียวกนั ควรใหมี้การจดัท าแผนการติดตามการด าเนินงาน ในแต่
ละส่วนและในภาพรวมเพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น มีการประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้งก่อนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันตลอดจนทราบรายละเอียดในแต่ละส่วนงานท่ี
รับผิดชอบจะท าใหไ้ม่เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 

6 . ด้านความปลอดภัย   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ โครงการมีการตรวจสอบเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดย

ตรวจสอบสถานท่ีในการด าเนินงาน ก าหนดพ้ืนท่ีในการปฏิบติังานของผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นต่าง ๆ และมีการ
จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ มีการช้ีแจงเก่ียวกบัความปลอดภยัขณะท างานในสถานท่ีใกลไ้ฟฟ้าแรงสูง 
มีความเส่ียงจะเกิดอนัตรายจากไฟฟ้า มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากไฟฟ้า แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเช่นดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นคู่สญัญา เป็นตน้ รวมถึง

การศึกษาเปรียบเทียบกบัรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ เพ่ือจะไดท้ราบถึงส าเร็จในการบริหารโครงการและสามารถใน
การเบิกจ่ายงบลงทุนและน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการบริการโครงการต่อไป 

2. การวิจยัควรมีการปรับเปล่ียนขยายขอบเขตการศึกษาโดยเพ่ิมกลุ่มขนาดประชากรใหมี้ครบทุก
สายงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการทั้ งหมดขององค์กรและควรเพ่ิมประชากรจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของความส าเร็จในการ
บริหารโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดเป็นอย่างไร เพ่ือจะไดน้ าไปใชป้รับปรุงการบริหาร
โครงการ ขององคก์รไดดี้ยิ่งข้ึน 
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