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การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Tablet)
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจงานก่อสร้ าง
กณพ วัฒนา 1* กุสุมา ผลาพรม1 สุ ทติ ิ ขัตติยะ2 และ สมิตร ส่ งพิริยะกิจ3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจ
งานก่อสร้าง และประเมินหาประสิ ทธิภาพในการทางานของกลุ่มผูต้ รวจงานก่อสร้างระหว่างผูท้ ี่ได้ใช้และไม่ได้ใช้เครื่ องมือ
นี้ โดยเครื่ องมือที่ได้สร้างขึ้นนั้นได้แบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วน คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ และในคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา
(Tablet) โดยผูใ้ ช้สามารถตรวจติดตามงานก่อสร้างได้จากเวบไซต์ และสามารถบันทึกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่ อง การ
ปรับปรุ งแก้ไขในงวดงานก่อสร้างในแต่ละงวดงานได้ เนื้อหาบนเครื่ องมือนี้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยนาหลักการตรวจงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย (วสท.) มาใช้เป็ นเกณฑ์อา้ งอิงในการตรวจงานด้วย โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในด้าน
การตรวจงานก่ อ สร้ า งและด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ ว มออกแบบโดยผ่ า นแบบประเมิ น และน าไปประเมิ น หา
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้านการตรวจงานก่ อสร้าง จากกลุ่มกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างจานวน 30 คน ใน
โครงการก่อสร้างประเภทอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยมีหัวข้อการประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางาน 5 ด้าน ซึ่ งผลการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพแต่ละด้าน พบว่าด้านประสิ ทธิ ภาพด้านความสะดวกและการติดต่อประสานงานในการตรวจงาน
ก่อสร้างมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่ สุด และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือด้านความสามารถในการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ
ความมัน่ ใจ และความโปร่ งใสของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้าง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เครื่ องมือนี้ ทาให้เกิดความสะดวก
ความคล่องตัวในการตรวจงานก่อสร้างมากยิง่ ขึ้นโดยคานึ งถึงการมีเวลาว่างในการไปตรวจงานที่ไม่ตรงกันของผูต้ รวจงาน
และเครื่ องมือนี้ยงั ทาให้ผตู ้ รวจงานก่อสร้างโดยเฉพาะผูท้ ี่ไม่มีความรู ้ในด้านการตรวจงานก่อสร้าง ให้สามารถเพิ่มพูนความรู ้
ความเข้าใจในงานก่อสร้างมากยิง่ ขึ้น จากข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือ เมื่อผูต้ รวจงานสามารถตัดสิ นใจในการตรวจงานเองได้จะ
ส่งผลให้เกิดความโปร่ งใสในการตรวจงานตามไปด้วย

คาสาคั : การตรวจงานก่อสร้าง, โปรแกรมตรวจงานก่อสร้าง, คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาในการตรวจงาน
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Development application on tablet for increase construction inspection efficiency
Kanop Wattana1* Kusuma Palaprom1 Sutiti Kattiya2 and Smith Songpiriyakij3
Abstract
This research aims to develop application for increase the construction inspection efficiency and evaluate the
performance by the construction inspector who has been using and not using this tool. The tool was created to divide the
work into two parts: the web site and a portable computer (Tablet). The user can monitor the construction work in Web
site. This tool can record comments about the shortcomings and improvement in the construction work in each period.
Content in this tool used principles of construction inspection of the Engineering Institute of Thailand (EIT), which was
used as the reference. This tool are created and developed by the specialist in the field of construction and information
technology. The next step to evaluate performance in the construction inspection by 30 users who was the construction
inspectors in type of reinforced concrete buildings projects. The topics of performance are five terms which were to
evaluate the effectiveness of each side. The results showed that score highest in terms of performance, convenience and
coordination of the construction. And terms second is ability to increase knowledge and understanding, confidence and
transparency construction inspectors. Which shows that this tool makes the job particularly those who have no knowledge
of terms construction work is to understand more in construction. It also makes it more transparent in the work with And
also makes it easy to work even more.

Keywords: Construction inspection, Applications for construction inspection, Tablet for construction inspection
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1. บทนา

2. วิธีการศึกษา

โครงการก่อสร้างจะสาเร็ จลุล่วงไปได้น้ นั ประกอบด้วย
หลายส่ ว นประกอบ และกระบวนการหลายขั้น ตอน ซึ่ ง
ซับซ้อนและประกอบไปด้วยงานหลายอย่าง ปั จจุบนั มีงาน
วิจัยหลายฉบับพบว่ามี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบอัตโนมัติมาช่วยการจัดการงานก่อสร้าง ซึ่ งสามารถ
ลดขั้นตอนในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารโครงการก่อสร้างมากยิง่ ขึ้น [1-4]
การตรวจการจ้างงานก่อสร้างถือได้วา่ เป็ นกระบวนการ
หนึ่ งที่ ส าคัญ อย่า งมาก เนื่ อ งจากเป็ นการตรวจรั บ มอบ
ผลงานก่อสร้างนั้นๆ ที่ผรู ้ ับจ้างหรื อผูร้ ับเหมาก่อสร้างได้ทา
แล้วเสร็ จ ในแต่ละงวดงานตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการก่อสร้าง
ไปจนกระทัง่ โครงการแล้วเสร็ จ ในอดีตผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรวจ
รั บมอบงานก่ อสร้ างนั้นจะใช้การพิ จารณา และตัดสิ นใจ
ตรวจรับมอบงาน โดยพิจารณาจากแบบรู ป รายการก่อสร้าง
และการตรวจสอบรายละเอียดของงานในสถานที่ ก่อสร้าง
จริ ง ซึ่ งการตัดสิ นใจรับมอบงานนั้นจะต้องใช้การตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและบ่อยครั้ง ใน
ปั จจุบันมี การนาคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพาต่างๆ เช่น PDA
และ Tablet มาใช้ประกอบในการตรวจงานก่อสร้าง แต่ยงั
ไม่แพร่ หลายในประเทศไทย อีกทั้งไม่มีคู่มือที่ ช่วยในการ
ตัดสิ นใจในการตรวจงานก่อสร้าง มีงานวิจยั หลายเรื่ องได้
นาเครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทาให้เกิดความ
สะดวก และคล่อ งตัวในการตรวจงานก่ อสร้ า งมากยิ่งขึ้ น
[5-7]
อย่างไรก็ตาม สารสนเทศที่มีอยู่ในปั จจุบนั ยังเป็ นเพียง
การส่ งข้อมูลแต่ยงั ไม่มีสารสนเทศที่ ช่วยในการตรวจงาน
ก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะงวดงาน งานวิจัย นี้ จึ ง ศึ ก ษาการจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจงาน
ก่อสร้างขึ้น

การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือด้านสารสนเทศนี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนิ นการเป็ น 3 ขั้นตอน โดยเริ่ มจากการศึกษาปั ญหาใน
การตรวจงานก่ อ สร้ า งต่ อ มาจึ ง เริ่ ม สร้ าง และหาคุ ณภาพ
เครื่ องมือ และการหาประสิ ทธิภาพในการตรวจงานก่อสร้าง
เมื่อใช้เครื่ องมือที่ได้สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลการตรวจงานก่ อสร้ าง
ในการศึ กษาในขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัม ภาษณ์ แ บบหยัง่ ลึ ก (In-depth Interview) กับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตรวจงานก่อสร้าง โดยมีคุณวุฒิทางด้าน
วิศวกรรมโยธา หรื อที่เกี่ยวข้อง หรื อมีประสบการณ์ในการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี จานวน
5 คน โดยสัมภาษณ์ในประเด็นปั ญหา ในการตรวจงานรับ
มอบงานก่อสร้างที่เกิ ดขึ้น และให้ได้ทราบถึงเหตุผลต่างๆ
และแนวทาง ที่ จะนาไปสู่ ก ารแก้ไขปั ญหานั้นๆ อี กทั้งยัง
สัมภาษณ์ถึงการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการตรวจ
รับงานก่อสร้างอีกด้วย โดยการสัมภาษณ์น้ นั ทาให้ทราบถึง
ปั ญหา ในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่ามีปัญหา 5 เกิ ดขึ้น
ด้าน คือ จานวนเอกสารในการตรวจงานมีมาก ปั ญหาความ
ไม่เข้าใจในเทคนิ คในการตรวจงานก่ อสร้ าง ปั ญหาความ
ล่าช้าในการตรวจรับมอบงาน ปั ญหาความโปร่ งใสในการ
ตรวจงาน และปั ญหาความไม่ เข้า ใจในหลัก วิช าช่ า งและ
ข้อกาหนดในด้านงานวิศวกรรม ในปั ญหาทั้ง 5 ด้าน ได้
สรุ ปเป็ นเกณฑ์ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย
ตัวชี้วดั 5 ด้าน คือ ด้านระยะเวลาในการตรวจงานก่อสร้าง
ด้านความสะดวก และการติดต่อประสานงานในการตรวจ
งานก่ อ สร้ า ง ด้า นความสามารถในการเพิ่ ม ความรู ้ ค วาม
เข้าใจ ความมัน่ ใจ และความโปร่ งใสของบุคลากรการตรวจ
งานก่ อสร้ าง ด้านงบประมาณค่าใช้จ่า ย ในการตรวจงาน
ก่อสร้าง และด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจงาน
ก่อสร้าง
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2.2 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือเพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
Project
Project
Information
Management
ตรวจงานก่ อสร้ าง โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 การสร้ างเครื่องมือเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจงาน Admin
User
Data Query
ก่ อสร้ าง โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Inspection
การสร้างเครื่ องมื อในระบบสารสนเทศนั้นแบ่ งเป็ น 2
Inspector
ส่ วน คือ ในส่ วนแรกเป็ นการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อ Guest
Report
การตรวจติ ดตามการตรวจการตรวจงานก่ อสร้ าง และใน
ส่ วน ที่ สอง เป็ นการ พั ฒ นาโ ปร แกรม เพื่ อช่ วย เพิ่ ม
รู ปที่ 2 การใช้งานระบบการตรวจงานก่อสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพการตรวจงานก่ อ สร้ า งโดยใช้ อุ ป กรณ์
สาหรับฐานข้อมูลการตรวจงานก่อสร้าง สามารถรองรับ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) ซึ่ งทั้งสองส่ วนนั้นจะใช้
ฐานข้อ มู ล ในการตรวจงานก่ อ สร้ า งร่ ว มกัน ดัง แสดงใน การใช้ ง านของผู ้ ใ ช้ ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ โ ดย
ซอฟท์แวร์ ที่ ติดตั้งคื อ MySQL ซึ่ งเป็ นระบบจัดการฐาน
รู ปที่ 1
ข้อ มู ล โดยใช้ภ าษา SQL โดยมี ฐ านข้อ มู ล อยู่ท้ ัง หมด 14
ตาราง(Table) ซึ่ งสามารถอธิ บายสรุ ปการทางานของตาราง
ฐานข้อมูลได้ดงั นี้ คือ เริ่ มจากผูด้ ูแลระบบกาหนดต้นแบบ
ในการตรวจงานก่ อ สร้ า ง โดยก าหนดกลุ่ ม งาน (ตาราง
Work) หัวข้อตรวจงาน (ตาราง Worktopic) รายการที่ ตอ้ ง
ตรวจ (ตาราง Workcheck) และรายละเอี ยดวิธีการตรวจ
(ตาราง Workdetail) โดยผูด้ ู แลระบบมีสิทธิ์ เพิ่ม ลบ หรื อ
แก้ไขต้นแบบในการตรวจงานนี้ ได้ และยัง เป็ นผู ก้ าหนด
รู ปที่ 1 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง
สิ ท ธิ ข องผูใ้ ช้ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจงานก่ อสร้ า ง ลงใน
เครื่ องมือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจงานก่อสร้ าง ได้ ระบบ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กรรมการ และผูต้ รวจงาน
ถู ก สร้ า งขึ้ นภายใต้ ก ารแนะน า และการประเมิ น จาก ส่ วนของผูใ้ ช้จะต้องทาการเข้าสู่ ระบบ (log in) เพื่อใช้งาน
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ แล้ว น ามาสรุ ป ใช้เ ป็ นเกณฑ์ใ นการประเมิ น เพื่อเข้าทางาน โดยระบบจะตรวจสอบรหัส และสถานะของ
5 ด้าน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยแบ่งกลุ่มของผูท้ ี่สามารถ ผูใ้ ช้ในตาราง user เพื่อระบุสถานะและสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้
เข้าใช้งานระบบได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ ผูด้ ูแลระบบ (Admin) ระบบ โดยระดับสิ ทธิ์ จะถูกกาหนดที่ ตาราง Userlevel เพื่อ
ทาหน้าที่ดูแล ปรับปรุ ง แก้ไขได้ทุกอย่างในระบบการตรวจ แสดงข้อ มู ล เฉพาะโครงการของผู ้ใ ช้แ ต่ ล ะคน ยกเว้น
งาน ผูจ้ ัดการข้อมูล การตรวจงาน (User) ทาหน้าที่ ป้อน สถานะผูด้ ูแลระบบ ที่สามารถแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมด
ข้อมูลต่างๆที่จาเป็ นในการตรวจงานให้พร้อมที่จะนาตรวจ ได้ ผูใ้ ช้ที่ผา่ นการล็อกอินเข้าระบบ สามารถสร้าง แก้ไข ลบ
งานต่อไป ผูใ้ ช้ทวั่ ไป (Guest) สามารถเข้าดูความก้าวหน้า หรื อค้นหา โครงการทั้งหมด ซึ่ งผูใ้ ช้ในที่ น้ ี หมายถึงผูท้ ี่ ทา
และรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเวบไซต์ได้ หน้าที่เป็ นเหมือนเจ้าหน้าที่เตรี ยมข้อมูลต่างๆ ในแต่ละงวด
แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลบหรื อแก้ไขได้ และผูต้ รวจงานก่อสร้าง งานในโครงการก่อสร้างต่างๆให้พร้อมก่อนการตรวจงาน
(Inspector) ทาหน้าที่ตรวจงานก่อสร้าง ตามที่ผจู ้ ดั การข้อมูล ก่อสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลหลักเป็ นตาราง Project และกาหนด
การตรวจงานทาไว้ให้ ดังรู ปที่ 2
General
information

Data
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กรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง โดยการเลือกข้อมูลจาก
ตาราง user ในสถานะที่เป็ นกรรมการ และกาหนดเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ์ ในการตรวจโครงการนั้น เจ้าหน้าที่เตรี ยมข้อมูลจะทา
การเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ เพื่อกาหนดข้อมูลการ
ตรวจงานทั้ง หมดไว้ใ นแผนการตรวจให้ กับ กรรมการ
ประกอบด้วยการสร้างงวดงานทั้งหมด การเพิ่มเติมข้อมูล
การตรวจงานในแต่ละงวด ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงาน หัวข้อ
ตรวจงาน สิ่ งที่จะต้องตรวจสอบ และวิธีการตรวจงาน เมื่อ
กรรมการตรวจงานลงทะเบียนเข้าใช้ ระบบจะแสดงเฉพาะ
โครงการที่ ก รรมการตรวจการจ้า งคนนั้น มี สิ ท ธิ์ ในการ
ตรวจงานเท่านั้น โดยสามารถเลือกตรวจได้ 2 วิธี คือ การ
Committeelist

Project

Committeelist_id
Project_id
user_id

Project_id
User_id
Project_name
Project_code
Date
org_type
org_name
org_address
org_province
org_tel
org_resis_no
org_date
Address
Detail
Sendername
Sendertel
Numjob
Budget
worktime
Receiver
Jobstatus

User
User_id
Userlevel_id
Title
Firstname
Lastname
Sex
Age
Address
position
Username
Password

Userlevel
Userlevel_id
Userlevel_name

ตรวจงานแบบเลือกตรวจงานเอง และการตรวจแบบใช้ตวั
ช่ ว ยตรวจงานตามล าดับ ของระบบ โดยมี เ งื่ อ นไข คื อ
กรรมการจะตรวจงานทั้งหมดจะสามารถตรวจงานได้อิสระ
โดยใช้ข ้อ มู ล แยกกัน ซึ่ งจะท าการคัด ลอกข้อ มู ล หลัก ใน
ตาราง Work check list และนามาสร้ างเป็ นข้อมูลของ
กรรมการแต่ละคนไว้ในตาราง User check list จะทาให้
กรรมการ แต่ละคนตรวจงานได้อิสระ และกรรมการจะไม่
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลการตรวจของกรรมการคนอื่นได้
ซึ่งในระบบฐานข้อมูลนี้ มีลกั ษณะเดียวกันกับงานวิจยั ที่นา
ระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ และเพื่อ
เป็ นฐานข้อมูลในการสื บค้น [8-9] ดังแสดงในรู ปที่ 3
Worklist

joblist
Joblist_id
Project_id
Joblist_Date
Joblist_Budget
Joblist_status
Editstatus

Worktopiclist

Worklist_id
joblist_id
Work_id
Worklist_status
Worklist_comment
Editstatus

Work
Work_id
Work_name

Worktopic
worktopic_id
work_id
worktopic_name

worktopiclist_id
Worklist_id
Worktopic_id
Worktopiclist_status
Worktopiclist_comment
Editstatus

Workchecklist
Workchecklist_id
Worktopiclist_id
Workcheck_id
Editstatus

Workcheck

Workdetail

Workcheck_id
Worktopic_id
Workcheck_name

Workdetail_id
Workcheck_id
Workdetail_detail

userchecklist
Inspectorlist

Userchecklist_id
Workchecklist_id
Worktopiclist_id
Workcheck_id
user_id
userchecklist_status
userchecklist_comment
Editstatus

Inspectorlist_id
Project_id
User_id

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลการตรวจงานก่อสร้าง
จากความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล นามาสู่ การสร้างและ
พัฒ นาโปรแกรม ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจงาน
ก่อสร้าง โดยแบ่งการทางานเป็ น 2 รู ปแบบ คือการทางาน
บนเวบไซต์ (Web site) และการทางานบน Tablet ซึ่ งใน
ส่ ว นแรก เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ต รวจติ ด ตามการตรวจงาน
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างบนเวบไซต์ โดยในหน้าแรก
จะต้องมีการกรอกชื่ อผูใ้ ช้ และรหัสก่อนเข้าใช้งาน ดังรู ปที่
4

รู ปที่ 4 หน้าจอเครื่ องมือตรวจงานบนเวบไซต์
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ในส่วนการทางานบนเวบไซต์น้ นั มีขอ้ มูลที่ช่วยในการ
ตรวจงานก่อสร้างได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเทคนิ คการ
ตรวจงานก่ อ สร้ า งในหมวดงานต่ า งๆ เช่ น งานดิ น งาน
โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก งานสถาปั ต ยกรรม งาน
ระบบประปาและสุขภัณฑ์ งานระบบอื่นๆ ซึ่งกลุ่มการตรวจ

งานต่างๆนี้ สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขกลุ่มงานหลักและ
รายละเอียดการตรวจงานย่อยๆได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
การตรวจงานในหน่ วยงานก่อสร้างได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ ง
อาจมีรายละเอียดในแบบรู ปและรายการก่อสร้าง ที่แตกต่าง
กันออกไปได้ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 กลุ่มงานก่อสร้างในฐานข้อมูลออนไลน์
เครื่ องมื อ ในเวปไซต์ น้ ี สามารถเลื อ กข้อ มู ล ช่ ว ยการ
ตัดสิ นใจตรวจงานก่อสร้าง โดยมีในรู ปแบบของการแสดง

ข้อมูลช่วยการตัดสิ นใจทั้งหมดในหน้าเดียว โดยข้อมูลนี้ จะ
ถูกผูจ้ ดั การข้อมูลจัดไว้ให้แล้ว ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 รู ปแบบข้อมูลการตรวจงานแบบแสดงข้อมูลทั้งหมดในงวดงาน
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ในอี ก รู ปแบบหนึ่ งของการใช้ โ ปรแกรมช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการตรวจงานก่อสร้างก็คือ การตรวจงานโดย
ใช้รูปแบบการตรวจงานแบบใช้ตวั ช่วย เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจในลาดับขั้นตอนของการตรวจงานก่อสร้างได้ดี

ยิ่งขึ้น และสามารถเลือกรับ ไม่รับ หรื อแก้ไขงานนั้นๆได้
อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ขอ้ ความคิดเห็นประกอบในการตรวจ
งานได้อีกด้วย ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 รู ปแบบข้อมูลการตรวจงานแบบใช้ตวั ช่วยตรวจงาน
ในส่วนที่สองเป็ นเครื่ องมือตรวจงานก่อสร้าง แบบ
พกพา ซึ่งจะถูกติดตั้งโปรแกรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การ
ตรวจงานก่อสร้าง อยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
(Tablet) โดยใช้ ฐ านข้อ มู ล เดี ย วกับ การใช้ ง านบน
อินเทอร์ เน็ต โดยจะแสดงชื่อโครงการ และกลุ่มงานที่
จะต้องตรวจในงวดงานนั้น ซึ่งผูจ้ ดั การข้อมูลการตรวจ
งานจะเป็ นผูก้ าหนดไว้ให้แล้ว ดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 หน้าจอ Tablet แสดงโครงการและกลุ่มงาน
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ในกลุ่มงานที่ จะต้องตรวจนั้น ยังมีหัวข้อการตรวจงาน
ย่อยๆ ซึ่งเป็ นรายละเอียดที่ช่วยตัดสิ นใจในการตรวจงานใน
แต่ละงานและงวดงานอีกด้วย ซึ่งสามารถทาให้ผตู ้ รวจงานที่
ไม่มีค วามรู ้ ในด้านงานก่ อสร้ าง สามารถใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเลือกรับ
งานหรื อไม่รับงาน และบันทึกเหตุผลประกอบการตรวจงาน
ได้อีกด้วย ดังรู ปที่ 9

2.3 การหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ตรวจการจ้ างงานก่ อสร้ าง
การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ ได้ใช้วธิ ีการนาไปให้
ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการตรวจงานก่ อ สร้ า งทดลองใช้ และ
ประเมินประสิ ทธิภาพการทางานที่ได้ โดยใช้แบบประเมินที่
สร้างขึ้ นเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ ง
การประเมินไว้ 5 ด้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. ผลการวิจัย
จากการนาเครื่ องมื อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การตรวจงาน
ก่ อสร้ างโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทดลองและหา
ประสิ ทธิภาพจากกลุ่มผูใ้ ช้งานจานวน 9 คน ใน 3 โครงการ
ก่อสร้าง ได้ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพทั้ง 5 ด้าน สรุ ป
เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ด้านระยะเวลาในการตรวจงานก่อสร้าง
ระยะเวลาในการตรวจงานก่ อสร้ าง
เครื่ องมือสามารถช่วยลดขั้นตอนของ
การตรวจงานก่อสร้าง
เครื่ องมือสามารถช่วยประหยัดเวลา ใน
การเดินทาง เพื่อตรวจงานก่อสร้าง

รู ปที่ 9 หน้าจอ Tablet แสดงรายละเอียดการตรวจงาน
2.2.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจงานก่ อสร้ าง
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือนั้นได้ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
ด้านการตรวจงานก่อสร้าง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบเครื่ องมือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจงานก่อสร้าง และเครื่ องมือวิจยั ที่เป็ นแบบประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่ านได้ปรับปรุ งแก้ไข
เครื่ อ งมื อ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ย และมี ค วามคิ ด เห็ น ให้ ใ ช้แ บบ
ประเมินที่ได้ ในการเก็บข้อมูลได้ตามเกณฑ์ 5 ด้านกล่าวมา
ข้างต้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่มีต่อข้อคาถามในแบบประเมิน (IOC) ผูว้ ิจยั จึงได้นาไป
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

S.D.
n =30
4.067 0.583
x

3.90

0.661

ระยะเวลาในการตรวจงานก่ อสร้ าง

x

เครื่ องมือช่วยสรุ ปผลการตรวจงานของ
ผูต้ รวจงานได้รวดเร็ ว ถูกต้องมากขึ้น

4.30

S.D.
n =30
0.836

เครื่ องมือช่วยประหยัดเวลาการตรวจ
และติดตามความ ก้าวหน้าของการ
ตรวจงานจากเครื่ องมือในเวปไซต์ ได้

4.367 0.718

ในด้านระยะเวลาในการตรวจงานก่อสร้างพบว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนมากที่สุด 4.367 ในหัวข้อเครื่ องมือช่วยประหยัด
เวลาในการตรวจและติ ดตามความก้าวหน้าของการตรวจ
งานก่ อสร้ างจากเครื่ องมือในเวบไซต์ (web site) ได้ และ
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด 3.90 ในข้อเครื่ องมือเครื่ องมือ
สามารถช่ วยประหยัดเวลา ในการเดิ น ทาง เพื่อ ตรวจงาน
ก่อสร้าง

ตารางที่ 3 ด้านการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ ความมัน่ ใจ และ
ความโปร่ งใสของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้าง
ด้ านการเพิม่ ความรู้ ความเข้ าใจ
x S.D.
n = 30
ความมัน่ ใจ และความโปร่ งใส
เครื่ องมือช่วยให้ผตู ้ รวจงาน ที่มีความรู ้ 4.60 0.498
และไม่มีความรู ้ในด้านงานก่อสร้าง
สามารถตรวจงานก่อสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและมีหลักการ
เครื่ องมือช่วยให้ผตู ้ รวจงานที่ไม่มี
4.30 0.466
ความรู ้ดา้ นงานก่อสร้างได้มีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการตรวจงาน
ก่อสร้างมากยิง่ ขึ้น
เครื่ องมือช่วยให้ผตู ้ รวจงานเกิดความ
4.40 0.498
มัน่ ใจในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
ผูต้ รวจงานสามารถตรวจงานได้ดว้ ย
4.03 0.413
ตนเอง โดยไม่เห็นข้อมูลการตรวจงาน
ของผูต้ รวจคนอื่น
บุคคลทัว่ ไปสามารถตรวจสอบผลการ 4.16 0.648
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างได้ทุก
โครงการก่อสร้างในหน่วยงานโดยผ่าน
ระบบ Internet

ตารางที่ 2 ด้านความสะดวก และการประสานงานในการ
ตรวจงานก่อสร้าง
ความสะดวกและการประสานงานใน x
S.D.
n =30
การตรวจงานก่อสร้ าง
เครื่ องมือช่วยให้เกิดความคล่องตัว
4.00 0.787
ในการประสานงาน การนัดหมาย
วันเวลาระหว่างเจ้าหน้าที่พสั ดุ กับ
ผูต้ รวจงาน
ผูต้ รวจงานเกิดความสะดวกใน
4.30 0.651
ขั้นตอนการตรวจงานก่อสร้างมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งผู ้ ตรวจงานสามารถตรวจ
ล่วงหน้าได้
ผูต้ รวจสามารถเก็บสะสมผลการ
4.23 0.774
ตรวจงานไว้ได้ก่อนที่จะตรวจงาน
จริ ง
ผูต้ รวจงานสามารถตรวจและติดตาม 4.40 0.724
ผลการตรวจงานก่อสร้างได้ทุก
สถานที่ผา่ นระบบเครื อข่าย Internet

ด้านการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ ความมัน่ ใจ และ
ความโปร่ งใสของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่า
คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุด 4.60 ในหัวข้อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้
ผูต้ รวจงาน ที่ มีความรู ้และไม่มีความรู ้ในด้านงานก่อสร้าง
สามารถตรวจงานก่ อสร้ างได้อย่างถู กต้องและมี หลักการ
และคะแนนเฉลี่ ยน้อยที่ สุด 4.03 ในหัวข้อ ผูต้ รวจงาน
สามารถตรวจงานได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่เห็นข้อมูลการตรวจ
งานของผูต้ รวจคนอื่น

ในด้านความสะดวกและการประสานงาน ในการตรวจ
งานก่ อ สร้ า งพบว่าค่า เฉลี่ ยของคะแนนมากที่ สุ ด 4.40 ใน
หัวข้อผูต้ รวจงานสามารถตรวจและติดตามผลการตรวจงาน
ก่ อ สร้ า งได้ทุ ก สถานที่ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย Internet และ
หัวข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุด 4.00 ในหัวข้อเครื่ องมือ
ช่วยให้เกิดความคล่องตัว ในการประสานงาน การนัดหมาย
วันเวลาระหว่างเจ้าหน้าที่พสั ดุกบั ผูต้ รวจงาน
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ในด้านเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจงานก่อสร้าง
พบว่าหัวข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุดที่ คะแนน 4.48 ใน
หัวข้อเครื่ องมือมีความสามารถในการบันทึ กความคิดเห็ น
ในการตรวจงานได้ และน้อยที่สุดในหัวข้อเครื่ องมือใช้งาน
ได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ที่คะแนนเฉลี่ย 3.84

ตารางที่ 4 ด้านงบประมาณในการตรวจงานก่อสร้าง
ด้ านงบประมาณ
S.D.
x
n = 30
ในการตรวจงานก่ อสร้ าง
เครื่ องมือทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
4.33 0.802
เดินทางในการตรวจงานก่อสร้าง
เครื่ องมือทาให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน 4.20 0.714
เอกสารสิ่ งพิมพ์
เครื่ องมือทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 4.03 0.765
บุคลากร หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ

4. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการนาเครื่ องมือ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจงาน
ก่ อสร้ า งไปทดลองใช้แ ล้ว นั้น ทาให้ได้ทราบผลของการ
ประเมินประสิ ทธิภาพ 5 ด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ด้านระยะเวลาในการตรวจงานก่ อสร้าง พบว่าค่าเฉลี่ ย
ของคะแนนมากที่สุด 4.367 ในหัวข้อเครื่ องมือช่วยประหยัด
เวลาในตรวจงานและติดตามความก้าวหน้าของการตรวจ
งานก่อสร้างจากเครื่ องมือในเวบไซต์ (web site) ได้ ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะว่า ผูต้ รวจงานสามารถติดตามการตรวจงาน และ
เตรี ยมพร้อมในการตรวจงานก่อสร้างได้ก่อน จึงสามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจงาน ณ หน่วยงานก่อสร้างลงได้ และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุดที่คะแนน 3.90 ในข้อเครื่ องมือ
เครื่ องมื อสามารถช่ วยประหยัด เวลา ในการเดิ นทาง เพื่ อ
ตรวจงานก่ อสร้าง อาจเป็ นเพราะว่าผูต้ รวจงานส่ วนใหญ่
ยังคงต้องเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้ อยของงาน
ก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อความมัน่ ใจ
ในด้านความสะดวกและการประสานงาน ในการตรวจ
งานก่อสร้างพบว่าค่าเฉลี่ยมากสุ ดที่ คะแนน 4.40 ในหัวข้อ
ผู ้ต รวจงานสามารถตรวจ และติ ด ตามผลการตรวจงาน
ก่อสร้างได้ทุกสถานที่ผ่านระบบเครื อข่าย Internet อาจเป็ น
เพราะว่า ผู ้ต รวจงานก่ อ สร้ า งมี ค วามสนใจและชอบใน
ความสามารถที่จะตรวจงานได้ตลอดเวลา และคะแนนเฉลี่ย
น้อยสุ ดที่ 4.00 ในหัวข้อเครื่ องมือช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการประสานงาน การนัดหมายวันเวลาระหว่างเจ้าหน้าที่
พัสดุกบั ผูต้ รวจงาน อาจเป็ นเพราะว่าเครื่ องมือยังไม่ได้รับ
การนาไปใช้อย่างทัว่ ถึง จึงยังไม่ทาให้เกิดความคล่องตัวใน

ด้านงบประมาณในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่าหัวข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด 4.33 ในหัวข้อเครื่ องมือทาให้ลด
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางในการตรวจงานก่ อ สร้ า ง และ
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุด 4.03 ในหัวข้อเครื่ องมือทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ
ตารางที่ 5 ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตรวจงาน
ก่อสร้าง
ด้ านเครื่องมือและอุปกรณ์
x S.D.
n = 30
ในการตรวจงานก่ อสร้ าง
เครื่ องมือช่วยลดการใช้เครื่ องมือวัด
4.19 0.702
และอุปกรณ์อื่นๆ ในการตรวจงาน
เครื่ องมือมีขอ้ มูลที่ครอบคลุมในเนื้อหา 4.06 0.346
ในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
เครื่ องมือมีขอ้ มูลช่วยตรวจงานที่มี
4.19 4.065
ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
เครื่ องมือช่วยให้เกิดความถูกต้องใน
4.06 0.74
การตรวจงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
เครื่ องมือมีความสามารถในการบันทึก 4.48 0.507
ความคิดเห็นในการตรวจงานได้
เครื่ องมือใช้งานได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
3.84 0.43
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การประสานงาน ประกอบกับเป็ นการทางานแบบเดิมซึ่ งยัง
ไม่เห็นผลในการประสานงานเท่าที่ควร
ด้านการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ ความมัน่ ใจ และความ
โปร่ ง ใสของบุ ค ลากรในการตรวจงานก่ อ สร้ า ง พบว่า
คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุด 4.60 ในหัวข้อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้
ผูต้ รวจงาน ที่ มีความรู ้และไม่มีความรู ้ในด้านงานก่อสร้าง
สามารถตรวจงานก่ อสร้ างได้อย่างถู กต้องและมี หลักการ
อาจเป็ นเพราะว่ า ผู ้ต รวจงานที่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ใ นด้ า นงาน
ก่อสร้าง เมื่อได้ใช้เครื่ องมือแล้วสามารถที่จะมีความรู ้ความ
เข้าใจถึงหลักการที่ ถูกต้องในการตรวจงาน รวมทั้งผูต้ รวจ
งานที่ มีความรู ้อยู่แล้วก็สามารถทบทวนหลักการที่ ถูกต้อง
ได้ดว้ ย ส่ วนค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด 4.03 ในหัวข้อผูต้ รวจงาน
สามารถตรวจงานได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่เห็นข้อมูลการตรวจ
งานของผูต้ รวจอื่น อาจเป็ นเพราะว่า มีบางส่ วนของผูต้ รวจ
งานที่ลงั เลในการตรวจงานของตนเอง ยังคงมีการสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ต รวจท่ า นอื่ น ขณะตรวจงาน ท าให้
เครื่ องมือนั้นไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
ด้านงบประมาณในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่าหัวข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด 4.33 ในหัวข้อเครื่ องมือทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางในการตรวจงานก่อสร้าง อาจเป็ น
เพราะว่า ผูต้ รวจงานที่ ต ้อ งมี ก ารเดิ น ทางในหน่ ว ยงานที่
ระยะทางไกลเห็ นความสาคัญของการตรวจงานที่ ไม่ตอ้ ง
ออกไปตรวจบริ เวณหน้างานบ่อยครั้ง จึงสามารถทาให้เกิ ด
ความประหยัดงบประมาณที่ใช้จ่ายในการที่จะออกไปตรวจ
งานได้และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.03 ในหัวข้อเครื่ องมือ
ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ
ซึ่ งอาจเป็ นได้วา่ ในหลายๆหน่ วยงาน เมื่อได้ใช้เครื่ องมือนี้
แล้วก็ไม่ได้ทาให้ตอ้ งลดปริ มาณผูต้ รวจงานลง หรื อไม่เกิ ด
การจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วกลุ่มผูต้ รวจ
งานจะเป็ นบุคลากรที่ถูกแต่งตั้งโดยหน่วยงานอยูแ่ ล้ว
ในด้านเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจงานก่อสร้าง
พบว่าหัวข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุดที่ คะแนน 4.48 ใน
หัวข้อเครื่ องมือมีความสามารถในการบันทึ กความคิดเห็ น

ในการตรวจงานได้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการตรวจงานปกติ
ข้อ มู ล ต่ า งๆ ในส่ ว นของผู ้ต รวจงานแต่ ล ะคนนั้น มัก จะ
ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจน เมื่อนานวัน
อาจมี ก ารสู ญ หาย และไม่ ส ามารถค้น หาที่ ม าของปั ญ หา
ต่างๆได้ เมื่อเครื่ องมือนี้ สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจงาน
ได้น้ นั จึงเป็ นข้อดีที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการตรวจงาน
เพิ่มมากขึ้นด้วย และน้อยที่ สุดในหัวข้อเครื่ องมือใช้งานได้
ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ที่คะแนนเฉลี่ย 3.84 อาจเป็ นเพราะผูต้ รวจ
งานส่ ว นใหญ่ เ พิ่ ง ได้ใ ช้ง านเป็ นครั้ งแรกจึ ง ยัง ไม่ มี ค วาม
ชานาญในการใช้เครื่ องมือ หากมีการใช้งานเป็ นประจาก็จะ
ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะการใช้งานได้ดีมาก
ยิง่ ขึ้น

5. สรุ ปผล
การพัฒนาโปรแกรม เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจงาน
ก่ อ สร้ า งบนเวบไซต์ และบน Tablet นี้ เพื่ อ ลดปั ญหาที่
เกิดขึ้นในการตรวจงานก่อสร้าง โดยเฉพาะการไม่เข้าใจใน
การตรวจงานก่อสร้างของผูต้ รวจงานก่อสร้าง ที่ไม่มีความรู ้
ในด้านการตรวจงานก่อสร้าง ทาให้เกิดความมัน่ ใจมากขึ้นที่
จะสามารถตรวจงานได้ ถู ก ต้อ งมากยิ่ ง ขึ้ น และยัง เกิ ด
ประโยชน์ในอีก 5 ด้าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่ งได้นาผล
ข้อมูลในข้อต่างๆ ในแต่ละด้านนั้นสามารถสรุ ป โดยรวม
แล้วพบว่า ในด้านที่ มีคะแนนเฉลี่ยสู ง สุ ดที่ 4.233 คือด้าน
ความสะดวกและการติดต่อประสานงาน ในการตรวจงาน
ก่ อ สร้ า ง และด้า นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย รองลงมา คื อ ด้ า น
ความสามารถในการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ ความมัน่ ใจ และ
ความโปร่ ง ใสของบุ ค ลากรในการตรวจงานก่ อ สร้ า งมี
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.225 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเครื่ องมือนี้ ทาให้
ผูต้ รวจงานเกิ ดความสะดวก และคล่องตัวในการตรวจงาน
มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผตู ้ รวจงานที่ไม่มีความรู ้ในด้านงาน
ก่อสร้าง ได้มีความรู ้ความเข้าใจในงานก่อสร้ างมากยิ่งขึ้ น
และยังทาให้เกิดความโปร่ งใสในการตรวจงานมากขึ้นด้วย
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