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บทคดัย่อ 

การตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้งของสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ถอืวา่มคีวามสาํคญัมากเพราะ

โครงการก่อสรา้งสว่นใหญ่มมีลูค่าสงู และมผีลกระทบต่อสาธารณชน การตรวจสอบประกอบดว้ย 4 

งานหลกั คอื 1) งานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนั 2) งานตรวจสอบราคากลาง

งานก่อสร้าง 3) งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้าง และ 4) งานตรวจสอบสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้เน่ืองจากงานตรวจสอบมคีวามซบัซ้อน และมรีายละเอยีดมาก ผูท้ําการตรวจสอบอาจมี

ปัญหาในการปฏบิตัหิน้าที่ การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้ง แบบสอบถามไดถู้กสรา้งขึน้และทดสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญก่อนนําไป

สอบถาม ขา้ราชการสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นกลาง สงักดักลุ่มตรวจสอบการบรหิารพสัดุ

ที่ 1-3 สํานักตรวจสอบการบรหิารพสัดุและสบืสวนที่ 1-5 โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอย่าง จํานวน 115 คน 

จากจํานวนทัง้สิ้น 141 คน ระหว่าง เดอืน กรกฎาคม ถงึ เดอืน สงิหาคม 2560 โดยขอใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามประเมนิระดบัปัญหาจากระดบั 1 (น้อยที่สุด) จนถึงระดบั 5 (มากที่สุด) จากนัน้

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ตรวจสอบงานจดัจ้างก่อสร้างในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.44) ในงานหลกั พบว่า งาน

ตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้ง งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้ง และงานตรวจสอบสญัญา
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แบบปรับราคาได้ มีระดับปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ( x = 3.51, 3.51 และ 3.42 

ตามลําดบั) และงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผูกพนั มรีะดบัปัญหาและอุปสรรค

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.32)  

คาํสาํคญั: ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้ง, นักวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิ, 

สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  

 

ABSTRACT 

The construction project auditing of the Office of the Auditor General of Thailand is 

considered very important because most of the construction projects involve big budgets and 

relate directly to the public safety.  The auditing consists of 4 majors works which are 1) 

auction and juristic relation auditing, 2)  construction standard cost auditing, 3)  construction 

observation auditing, and 4)  construction reimbursement auditing.  Since the auditing is 

complex and has lots of details, the auditors may have problems when they do their jobs. 

This study proposal is to determine the problem level of the construction project auditors. A 

specific questionnaire was implemented and then tested by specialists before sending to 115 

auditors at the Procurement Group of the Office of the Auditor General of Thailand from July 

to August 2017.  The questionnaire asked the auditors to rate their auditing problem level 

using the scale from 1 (lowest) to 5 (highest). By applying the mean and standard deviation 

calculation to the problem levels replied from the sampling group, it can be concluded in the 

followings. The overall construction project auditing problem level is high ( x  = 3.44). For 

each of major works, the problem levels of construction standard cost auditing, construction 

observation auditing, and construction reimbursement auditing are the same which are high 

( x = 3.51, 3.51, and 3.42, respectively) while auction and juristic relation auditing problem 

level is medium ( x  = 3.32). 

KEYWORDS: Problems in Construction Procurement Audit, Auditor, Office of the Auditor 

General of Thailand 

 

1. บทนํา 

การตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสร้างเป็นงานตรวจสอบในด้านการตรวจสอบจดัซื้อจดัจ้างของ

สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิที่มคีวามสําคญั เน่ืองจากโครงการก่อสรา้งส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมี

มูลค่าสูง อยู่ในความสนใจ และมผีลกระทบต่อสาธารณชน เช่น งานก่อสรา้งระบบคมนาคมและ
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ขนส่ง งานก่อสรา้งอาคาร งานก่อสรา้งระบบชลประทาน ซึ่งในการตรวจสอบประกอบดว้ยขัน้ตอน

หลกั คอื (1) การตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผูกพนั (2) การตรวจสอบราคากลาง

งานก่อสรา้ง (3) การตรวจสอบสงัเกตการณ์งานจดัจา้งก่อสรา้ง และ (4) การตรวจสอบสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(ค่า K) ผูต้รวจสอบจําตอ้งมคีวามรูพ้ ืน้ฐานทางหลกัวชิาช่างเพือ่ใชต้รวจสอบ แต่ดว้ย

สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิมขีา้ราชการตาํแหน่งวศิวกรไมเ่พยีงพอกบัจาํนวนงานก่อสรา้งทีเ่พิม่

มากขึ้น และมีขนาดและความซับซ้อนของงานมากขึ้น จึงมอบหมายให้ข้าราชการตําแหน่ง

นกัวชิาการตรวจเงนิแผน่ดนิทีม่คีุณวุฒกิารศกึษาดา้นอื่นร่วมตรวจสอบ ซึง่อาจทาํใหเ้กดิปัญหาและ

อุปสรรคในการตรวจสอบได ้เช่น การคํานวณปรมิาณงาน มาตรฐานในการก่อสรา้ง กฎหมายที่

เกีย่วกบัการก่อสรา้ง เป็นตน้ เพือ่ทราบวา่ผูต้รวจสอบมปัีญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดั

จา้งก่อสรา้ง หรอืไม ่และปัญหาและอุปสรรคใดทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้ง ของขา้ราชการสํานักงานการตรวจ

เงนิแผ่นดนิส่วนกลาง สงักดักลุ่มตรวจสอบการบรหิารพสัดุที ่1-3 สาํนักตรวจสอบการบรหิารพสัดุ

และสบืสวนที ่1-5 ตรวจสอบ โดยจะทาํการศกึษาปัญหาและอุปสรรคในงานจดัจา้งก่อสรา้งในงาน

หลกั 4 งาน คอื (1) งานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนั (2) งานตรวจสอบราคา

กลางงานก่อสรา้ง (3) งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้ง และ (4) งานตรวจสอบสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้โดยแต่ละงานแบง่ยอ่ยออกเป็น (1) กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์(2) ความ

ร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ (3) ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ และ (4) การบรหิารงานภายใน

ของสาํนักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ เพือ่นําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้น้ีเป็นขอ้มลูทีช่่วยใหผู้บ้รหิาร

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นแนวทางในการนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศึกษาระดบัปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดัจ้างก่อสร้าง ของข้าราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง สงักัดกลุ่มตรวจสอบการบริหารพสัดุที่ 1-3 สํานัก

ตรวจสอบการบรหิารพสัดุที ่1-5 ในงานหลกั 4 งาน คอื (1) งานตรวจสอบการประกวดราคาและ

การก่อหน้ีผูกพนั (2) งานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง (3) งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งาน

ก่อสร้าง และ (4) งานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ โดยแต่ละงานแบ่งย่อยออกเป็น (1) 

กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ์ (2) ความร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ (3) ความรู้ความ

เขา้ใจของผูต้รวจสอบ และ (4) การบรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
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3. แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.1  ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัสาํนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ [1] มอีาํนาจหน้าทีต่รวจสอบการรบัจา่ยเงนิ และการใชจ้า่ยเงนิ

และทรพัย์สนิของหน่วยรบัตรวจตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 โดยการตรวจสอบจดัซือ้จดัจา้งเป็นลกัษณะงานตรวจสอบหน่ึง ของ

สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิที่เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเหน็ว่าการจดัซื้อจดัจา้ง ของ

หน่วยรบัตรวจเป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมาย และมผีลคุม้ค่า 

หรอืไม่ โดยใหค้วามสําคญักบัการจดัซื้อจดัจา้งโครงการที่มคีวามเสีย่งสูง โครงการที่เป็นที่สนใจ

ของสาธารณชน การตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งหรอืผูข้าย การกําหนดราคากลาง การ

เพิม่หรอืลดคา่งานก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) การจดัหาโดยวธิพีเิศษ ระบบจดัหา

โดย E-Auction ในการตรวจสอบงานดงักล่าวสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้วางแนวทางการ

ตรวจสอบไว้ตามคําสัง่สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินที่ 5/2546 ลงวนัที่ 8 มกราคม 2546 [2] 

ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผูกพนัเป็นการตรวจสอบและ

ติดตามผลการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยรบัตรวจตามแผนงานที่กําหนด 

ทดสอบวธิกีารจดัหา และตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญา (2) การตรวจสอบราคา

กลางเป็นการตรวจสอบการกําหนดราคากลางของหน่วยรบัตรวจตามระเบียบแบบแผนที่ทาง

ราชการกําหนด ไดแ้ก่ การแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง การคํานวณปรมิาณงาน ราคา

ค่าวสัดุ ค่าแรง และ ค่า Factor F (3) การตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้งเป็นการตรวจสอบ

คุณลกัษณะ และส่วนประกอบของงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการและข้อกําหนดของสญัญา 

ตลอดจนวตัถุประสงค์ของโครงการ และ (4) การตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) เป็น

เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอนุมตัจิ่ายเงนิเพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืค่างาน และการดําเนินการ

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัสญัญาแบบปรบัราคาได ้

 

3.2 ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมติคณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.1 ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

การดาํเนินการเกีย่วกบัการพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิกู ้และเงนิชว่ยเหลอื สว่นราชการ

ต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ [3] 

โดยหลงัจากทราบยอดเงนิในการจดัหาแลว้ จะตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน และขัน้ตอนของ

ระเบยีบน้ี วธิกีารซือ้และวธิกีารจา้งกระทาํได ้6 วธิ ีคอื วธิตีกลงราคา วธิสีอบราคา วธิปีระกวดราคา 

การซื้อโดยวิธีพิเศษ การจ้างโดยวิธีพิเศษ และ การซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ในการ

ดําเนินการหวัหน้าส่วนราชการผูม้อีํานาจจะตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่
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ดําเนินการจดัหา ตรวจรบัพสัดุ ตรวจรบัการจา้ง และการควบคุมงาน และเมื่อไดร้บัมอบพสัดุแลว้

จะตอ้งมกีารควบคุม เกบ็รกัษา และจาํหน่าย ตามทีร่ะเบยีบกาํหนด  

 

3.2.2 หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

มตคิณะรฐัมนตร ี[4] เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2555 แจง้ตามหนังสอืกระทรวงการคลงัด่วนทีส่ดุ 

ที ่กค 0421.5/ว27 ลงวนัที ่30 มนีาคม 2555 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

ของทางราชการ กําหนดใหส้ว่นราชการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่น

ของรฐัตอ้งจดัทาํราคากลางงานก่อสรา้งตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้งของทาง

ราชการ ประกอบด้วย หลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลกัเกณฑ์การ

คํานวณราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม และหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลาง

งานก่อสรา้งชลประทาน โดยหวัหน้าส่วนราชการตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลางขึน้ 

เพื่อรบัผดิชอบกําหนดราคากลางใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์แลว้นําเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการประกาศสอบราคา หรอืประกาศประกวดราคา หรอืประกาศร่าง 

TOR แลว้แต่กรณ ี

 

3.2.3 การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 

รฐับาล [5] เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2532 ไดก้ําหนดใหนํ้าสญัญาแบบปรบัราคาไดม้าใชก้บั

งานจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร

ราชการทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่นทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นสว่นราชการทอ้งถิน่ และหน่วยงาน

อื่นของรฐั เป็นการถาวร เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผูร้บัจ้างไทย ที่ได้รบัความเดอืดร้อนไม่สามารถ

ประกอบกจิการต่อไปได้ในช่วงที่เกดิวกิฤตการขาดแคลนวสัดุก่อสรา้งและมรีาคาสูงขึ้น และลด

ความเสีย่งของผูร้บัจา้งและป้องกนัมใิหผู้ร้บัจา้งบวกราคาเผือ่การเปลีย่นแปลงราคาวสัดุไวล้ว่งหน้า

สูงเกนิควร รวมทัง้เพื่อเกดิความเป็นธรรมต่อคู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่าย โดยการคํานวณเงนิเพิม่หรอืลด 

และการจ่ายเงนิเพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืจากผูร้บัจา้ง ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและเหน็ชอบจากสาํนัก

งบประมาณ ต่อมาเมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2544 คณะรฐัมนตรมีมีตมิอบอํานาจใหห้น่วยงานภาครฐั

เจา้ของสญัญามอีาํนาจพจิารณาสาํหรบัสญัญาไมเ่กนิวงเงนิ 50 ลา้นบาท  

 

3.2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วิไล คมวรีะวงศ์ [6] ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานการตรวจสอบของ

สาํนักงานตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่7 จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที ่7 ยงัอยู่ในระดบัทีไ่ม่น่าพอใจ การ
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ปฏิบตัิงานการตรวจสอบสืบสวน การตรวจสอบจดัซื้อจดัจ้าง การตรวจสอบการเงิน และการ

ตรวจสอบบญัช ีนับตัง้แต่ปี 2541 เป็นตน้มา มปีรมิาณงานคา้งเพิม่ขึน้เป็นลําดบั โดยมสีาเหตุมา

จากยงัขาดแผนในระยะยาว และการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานส่วนกลางเป็นผูก้ําหนดซึ่งมี

ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานตามคาํสัง่ การจดัการโครงสรา้งองคก์รทีย่งัไมส่อดคลอ้งกบัสภาพของ

งานและพืน้ที ่ปัญหาการจดัคนเขา้ทีท่ํางานทีย่งัไม่เหมาะสม เช่น เจา้หน้าทีต่รวจสอบมน้ีอย ไม่มี

การฝึกอบรม ขาดการประสานงาน ระหว่างส่วนกลางกบัสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคที่ 7 

จงัหวดัขอนแก่น และการประสานงานกบัหน่วยรบัตรวจยงัขาดประสทิธภิาพ   

นิตกิรณ์ แนมจนัทร์ [7] ทําการศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบราคากลางงาน

ก่อสร้างของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ กรณีศกึษากลุ่มจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภูม ิ

จงัหวดับุรรีมัย์ จงัหวดัสุรนิทร์ พบว่า ในภาพรวมหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามมติคณะรฐัมนตรี วนัที่ 13 มีนาคม 2555 และแนวทางการตรวจสอบราคากลางกลางงาน

ก่อสร้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่เพื่อความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะกาลปัจจุบนัมากยิง่ขึน้ จงึควรปรบัปรุงราคาวสัดุและค่าแรงงานให้

เป็นปัจจุบนั กําหนดขอบเขตคําอธบิายของงานก่อสรา้งแต่ละประเภทใหช้ดัเจน ภาพรวมของการ

ตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้งของสาํนักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิอยูใ่นระดบัปานกลาง สะทอ้น

ใหเ้หน็ว่าการตรวจสอบดงักล่าวยงัไม่เกดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยมสีาเหตุจากเจา้หน้าทีต่รวจสอบ

ขาดความรูค้วามเขา้ใจ ขาดการตดิตามการเปลีย่นแปลงของหลกัเกณฑก์ารกําหนดราคากลางงาน

ก่อสรา้ง การวางนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้งยงัไม่ชดัเจน ผูต้รวจสอบและผูส้อบ

ทานรายงานขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้งของสาํนกังานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ 

สํานักดชันีเศรษฐกจิการคา้ [8] ไดร้วบรวมปัญหาทีพ่บในการพจิารณาและตรวจสอบค่า K 

ของสํานักงบประมาณ ได้แก่ (1) ประกาศประกวดราคาหรอืสญัญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้

สญัญาแบบปรบัราคาได้ (2) กําหนดสูตรที่ใช้ในการคํานวณค่า K ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง ไม่

ตรงกนั (3) เอกสารไมค่รบถว้น ขาดความชดัเจน (4) การแยกประเภทของงานไมส่อดคลอ้งกบัสตูร

ทีก่ําหนด (5) นํารายการทีไ่มอ่ยูใ่นขา่ยมาคํานวณ (6) ไมไ่ดห้กัค่างานทีไ่ดร้วมอยู่ใน Factor F (7) 

หกัภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ก่อนนํามาคํานวณค่า K (8) ใชด้ชันีราคาในการคํานวณไม่ถูกต้อง (9) 

ขอรบัเงนิชดเชยเกนิ 90 วนั (10) คาํนวณคา่ K โดยไมไ่ดห้กั 4% (11) หกัคา่งานโดยไมไ่ดพ้จิารณา

จากรายการทีผู่ร้บัจา้งเสนอราคา (12) ไมไ่ดเ้ปรยีบเทยีบค่า K กรณีสง่งานเกนิระยะเวลาทีก่ําหนด

ไวใ้นสญัญา (13) รายการครุภณัฑห์กัคา่งานโดยไมไ่ดป้รบัค่า Factor F (14) ลงทะเบยีนรบัหนงัสอื

ขอรบัเงนิชดเชยของผูร้บัจา้งลา่ชา้ และ (15) เอกสารสง่ไมค่รบถว้นตาม ว 85 
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4. ระเบียบวิธีวิจยั  

แบง่เป็น 3 สว่นดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ขา้ราชการสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นกลาง สงักดักลุ่มตรวจสอบการบรหิารพสัดุที ่1-

3 สํานักตรวจสอบการบรหิารพสัดุและสบืสวนที่ 1-5 ที่ปฏบิตัิราชการอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จํานวน 141 คน กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชห้ลกัการของ Taro Yamane [9] เป็นสตูร

การคาํนวณ ดงัสมการที ่1 

 

 
21

Nn   
Ne

=
+

  (1) 

 

 โดย n  =   จาํนวนของขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

  N  =   จาํนวนรวมทัง้หมดของประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

  e  =   ความผดิพลาดทีย่อมรบัได ้(ในการศกึษาน้ีกาํหนดให ้= 0.05) 

 

ในกรณน้ีี n  =   
( ) ( )2

141
1 141 0 05.+ ×

 

 n  = 104.25 

 

กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างได้ เท่ากบั 105 คน ทําการเก็บขอ้มูลจํานวน 115 คน (สํารอง

ขอ้มลูจาํนวน 10 คน) โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  

 

4.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ไดถู้กสรา้งขึน้และตรวจสอบสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญก่อนนําไปใช ้

แบง่ออกเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 เป็นปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ ตําแหน่งความรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ประสบการณ์การตรวจสอบ การทีเ่คยตรวจสอบ/สอบทานรายงาน และการผา่นการอบรม ตอนที ่2 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างใน 4 งาน 

ได้แก่ (1) งานประกวดราคาและนิตสิมัพนัธ์ (2) งานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง (3) งาน

ตรวจสอบสงัเกตการณ์งานจา้งก่อสรา้ง และ (4) งานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได ้โดยแต่ละ

งานแบ่งย่อยออกเป็น (1) กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์(2) ความร่วมมอืของหน่วยรบั
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ตรวจ (3) ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ และ (4) การบรหิารงานภายในของสํานักงานการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิ ระดบัปัญหาทีใ่หเ้ลอืกแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยระดบัปัญหามากทีสุ่ด คอื ระดบั 5 

เรียงลงมาจนถึงน้อยที่สุด คือ ระดบั 1 จากนัน้นําแบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มตัวอย่างข้างต้น 

ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ เดอืนสงิหาคม 2560 และไดร้บักลบัมาทัง้หมดจาํนวน 115 ชุด  

 

4.3  การวิเคราะหข้์อมลู 

จากแบบสอบถามที่ได้รบักลบัมา ค่าระดบัปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดัจ้าง

ก่อสร้างทัง้ 4 งาน ถูกนํามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพือ่นํามาแปลความหมายวา่ งานใดมรีะดบัปัญหาและอุปสรรคสงู-ตํ่า เพยีงใด  

 

5. ผลการศึกษา 

การแปลความหมายระดบัปัญหาและอุปสรรคใช ้Likert Scale  ดงัน้ี 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถงึ  ระดบัปัญหาและอุปสรรคน้อยทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถงึ  ระดบัปัญหาและอุปสรรคน้อย 

คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถงึ  ระดบัปัญหาและอุปสรรคปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถงึ  ระดบัปัญหาและอุปสรรคมาก 

คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถงึ  ระดบัปัญหาและอุปสรรคมากทีส่ดุ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้งใน

ภาพรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 อยู่ในระดบัมาก สาํหรบังานหลกัทัง้ 4 งาน พบว่า งานตรวจสอบ

ราคากลางงานก่อสรา้งมรีะดบัปัญหาและอุปสรรคสงูทีส่ดุ แสดงดงัตารางที ่1  

 

ตารางท่ี 1 ระดบัปัญหาและอปุสรรคในการตรวจสอบงานจดัจ้างก่อสร้าง  

ระดบัปัญหาและอปุสรรคในการตรวจสอบ 

งานจดัจ้างก่อสร้าง 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

1. งานตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้ง 3.51 0.66 มาก 1 

2. งานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้ง 3.51 0.68 มาก 2 

3. งานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได ้ 3.42 0.84 มาก 3 

4. งานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนั 3.32 0.66 ปานกลาง 4 

ภาพรวม 3.44 0.65 มาก  
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งานหลกัทัง้ 4 งาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้นยอ่ย คอื (1) กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์

(2) ความรว่มมอืของหน่วยรบัตรวจ (3) ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ และ (4) การบรหิารงาน

ภายในของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผลการศกึษาระดบัปัญหาและอุปสรรคในแต่ละงานมี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างอย่างละเอียด 

เรยีงจากมากไปหาน้อย แสดงดงัตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ระดบัปัญหาและอปุสรรคในงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั  

1. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

1.1 ความรว่มมอืของหน่วยรบัตรวจ 3.69 0.83 มาก 1 

(1) ไมจ่ดัทาํรายละเอยีดการสบืราคาวสัดุและ

แหลง่ทีม่า 

3.81 1.03 มาก (1) 

(2) แบบรปูและรายการละเอยีดไมค่รบถว้น ไมช่ดัเจน 

หรอืขดัแยง้กนั 

3.75 1.07 มาก (2) 

(3) ไมช่ีแ้จงปัญหา/ขอ้สงสยั หรอื ชีแ้จงลา่ชา้ ไมต่รง

ประเดน็ 

3.65 0.97 มาก (3) 

1.2 การบรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ 

3.68 0.74 มาก 2 

(1) ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูหรอืรวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเป็น

ในการตรวจสอบ เชน่ ไมม่กีารแจง้เวยีน ไมม่กีารเกบ็

รวบรวมขอ้หารอื ขอ้กฎหมาย 

3.84 0.98 มาก (1) 

(2) การจดัอบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัราคากลางงาน

ก่อสรา้งไมเ่หมาะสม เชน่ ไมท่ัว่ถงึ  ไมต่รงความ

ตอ้งการ 

3.83 0.92 มาก (2) 

(3) โครงสรา้งภายในทาํใหเ้จา้หน้าทีข่าดความรูค้วาม

ชาํนาญเฉพาะดา้น 

3.78 0.90 มาก (3) 
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ตารางท่ี 2 ระดบัปัญหาและอปุสรรคในงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั (ต่อ) 

1. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

1.3 กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์ 3.58 0.73 มาก 3 

(1) กระทรวงพาณชิยก์าํหนดราคาคา่วสัดุก่อสรา้งไม่

ครอบคลุมรายการก่อสรา้ง 

3.83 0.93 มาก (1) 

(2) กรมบญัชกีลางกาํหนดบญัชคีา่แรงไมค่รอบคลุม

รายการก่อสรา้ง 

3.73 0.99 มาก (2) 

(3) การสบืคน้หาขอ้หารอื/คาํวนิิจฉยั/รายละเอยีดทีใ่ช้

ในการคาํนวณราคากลางทาํไดย้าก ไมท่ราบสถานะวา่

ไดย้กเลกิเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

3.66 0.87 มาก (3) 

1.4 ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ 3.10 1.03 ปานกลาง 4 

(1) ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสรา้ง 

3.39 0.95 ปานกลาง (1) 

(2) ไมเ่ขา้ใจในแนวทางการตรวจสอบราคากลางงาน

ก่อสรา้งของ สตง. 

3.24 1.07 ปานกลาง (2) 

(3) ไมเ่ขา้ใจในการอ่านแบบรปูและรายการก่อสรา้ง

เพือ่ตรวจสอบราคากลาง 

3.17 1.21 ปานกลาง (3) 

 

(2) ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้งอย่างละเอยีด

เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยแสดงดงัตารางที ่3  
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ตารางท่ี 3 ระดับปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบสังเกตการณ์งานก่อสร้าง 

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั  

2. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้าง 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

2.1 การบรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ 

3.71 0.74 มาก 1 

(1) การอบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัการสงัเกตการณ์งาน

จา้งก่อสรา้งไมเ่หมาะสม เชน่ ไมท่ัว่ถงึเพยีงพอ ไมท่นั

กาล ไมต่รงความตอ้งการ 

3.86 0.89 มาก (1) 

(2) ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูหรอืรวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเป็น

ในการตรวจสอบ เชน่ ไมม่กีารแจง้เวยีน ไมม่กีารเกบ็

รวบรวมขอ้หารอื ขอ้กฎหมาย 

3.77 0.99 มาก (2) 

(3) อุปกรณ์สถานทีส่นบัสนุนไมเ่หมาะสมเพยีงพอ 

เชน่ กลอ้งสาํรวจ เครือ่งชัง่ ยานพานะ 

3.77 1.11 มาก (3) 

2.2 ความรว่มมอืของหน่วยรบัตรวจ 3.62 0.81 มาก 2 

(1) ไมม่เีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งให้

ตรวจสอบ เชน่ รายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง

ประจาํวนั รายการอนุมตัแิกไ้ขแบบรปู การอนุมตัใิช้

วสัดุ ผลการทดสอบ รายละเอยีดการเปรยีบเทยีบ

ราคางานเพิม่-ลด 

3.81 0.94 มาก (1) 

(2) ไมจ่ดัทาํรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง 

หรอืไมเ่ป็นปัจจุบนั /ไมช่ดั/เจนครบถว้น 

3.65 1.03 มาก (2) 

(3) เอกสารสญัญา/แบบรปูรายการ ขดัแยง้กนั มกีาร

เปลีย่นแปลงแกไ้ขแต่ไมแ่จง้ใหท้ราบ 

3.64 1.00 มาก (3) 

2.3 กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์ 3.51 0.75 มาก 3 

(1) การสบืคน้ขอ้มลูการปรบัปรุง แกไ้ขขอ้กาํหนด 

กระทาํไดย้าก ไมเ่หมาะสม 

3.60 0.85 มาก (1) 

(2) การตอบขอ้หารอืเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑม์ขี ัน้ตอน ลา่ชา้ 

3.58 0.94 มาก (2) 
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ตารางท่ี 3 ระดับปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบสังเกตการณ์งานก่อสร้าง 

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั (ต่อ) 

2. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้าง 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

(3) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมหีลากหลายดา้นยากแก่การ

ตรวจสอบใหค้รอบคลุมทัว่ถงึ เชน่ พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร ขอ้บญัญตั ิกรุงเทพมหานคร ฯลฯ 

3.51 0.90 มาก (3) 

2.4 ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ 3.19 1.01 ปานกลาง 4 

(1) ไมเ่ขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ

งานก่อสรา้ง   

3.53 1.00 มาก (1) 

(2) ไมเ่ขา้ใจคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ชแ้ละวธิกีารทดสอบ 

เชน่ วสัดุในงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม เป็นตน้ 

3.20 1.21 ปานกลาง (2) 

(3) ไมเ่ขา้ใจวธิกีารตรวจสอบปรมิาณงานและเกณฑ์

การเผือ่ เชน่ การวดัพืน้ที ่ปรมิาตร การตรวจสอบคา่

ระดบั 

3.17 1.21 ปานกลาง (3) 

 

(3) ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้อย่างละเอียด 

เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยแสดงดงัตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 ระดบัปัญหาและอปุสรรคในงานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั  

3. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

3.1 การบรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ 

3.58 0.88 มาก 1 

(1) ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูหรอืรวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเป็น

ในการตรวจสอบ เชน่ ไมม่กีารแจง้เวยีน ไมม่กีารเกบ็

รวบรวมขอ้หารอื ขอ้กฎหมาย 

3.67 1.07 มาก (1) 
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ตารางท่ี 4 ระดบัปัญหาและอปุสรรคในงานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั (ต่อ) 

3. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

(2) การอบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบสญัญา

แบบปรบัราคาไดไ้มเ่หมาะสม เชน่ ไมท่ัว่ถงึ ไมท่นั

กาล ไมต่รงความตอ้งการ 

3.64 1.13 มาก (2) 

(3) ผูต้รวจสอบมจีาํนวนไมเ่พยีงพอ เชน่ จาํนวนน้อย 

ขาดความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ วศิวกรไฟฟ้า 

วศิวกรเครือ่งกล 

3.59 1.01 มาก (3) 

3.2 ความรว่มมอืของหน่วยรบัตรวจ 3.49 0.82 มาก 2 

(1) ไมต่รวจสอบการพจิารณาคาํนวณการจา่ยเงนิเพิม่

หรอืลด 

3.59 0.94 มาก (1) 

(2) ไมจ่ดัทาํรายละเอยีดปรมิาณงานในแต่ละหมวดยอ่ย 3.54 1.00 มาก (2) 

(3) กาํหนดสตูรไมค่รบถว้น ไมส่อดคลอ้งกบัประเภท

ของงาน 

3.50 0.98 มาก (3) 

3.3 กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์ 3.32 1.11 ปานกลาง 3 

(1) การสบืคน้ขอ้มลูการปรบัปรุง/แกไ้ขขอ้กาํหนด

กระทาํไดย้าก ไมเ่หมาะสม 

3.36 1.13 ปานกลาง (1) 

(2) กฎหมาย/คูม่อืกาํหนดวธิกีารปฏบิตัไิมช่ดัเจน ไม่

ครบถว้น เขา้ใจยาก 

3.35 1.14 ปานกลาง (2) 

(3) แนวทางการตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได ้

(คา่ K) ของ สตง. ไมช่ดัเจน ไมท่นัสมยั 

3.27 1.19 ปานกลาง (3) 

3.4 ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ 3.28 1.12 ปานกลาง 4 

(1) ไมเ่ขา้ในแนวทางการตรวจสอบสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้(คา่ K) ของ สตง. 

3.38 1.17 ปานกลาง (1) 

(2) ไมเ่ขา้ใจการพจิารณารายการทีไ่มอ่ยูใ่นขา่ยการ

ชดเชยคา่งาน 

3.32 1.17 ปานกลาง (2) 

(3) ไมเ่ขา้ใจในเงือ่นไขและหลกัเกณฑข์องสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้

3.20 1.19 ปานกลาง (3) 
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(4) ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผูกพนั 

อยา่งละเอยีด เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย แสดงดงัตารางที ่5 

 

ตารางท่ี 5 ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ี

ผกูพนั เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั  

4. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนั 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

4.1 การบรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิ 

3.62 0.77 มาก 1 

(1) ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูหรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่

จาํเป็นในการตรวจสอบ เชน่ ไมม่กีารแจง้เวยีน ไมม่กีาร

เกบ็รวบรวมขอ้หารอื ขอ้กฎหมาย 

3.80 1.04 มาก (1) 

(2) การอบรมใหค้วามรูก้ฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนัไมเ่หมาะสม 

3.71 0.93 มาก (2) 

(3) แนวทางวธิปีฏบิตัใินการตรวจสอบทีไ่มเ่ป็น

มาตรฐานเดยีวกนั เชน่  ขอ้ทกัทว้งความเหน็ 

3.70 1.04 มาก (3) 

4.2 กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์ 3.48 0.72 มาก 2 

(1) การหารอื/การสอบถามหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลา่ชา้

ไมส่ะดวก 

3.70 0.93 มาก (1) 

(2) การสบืคน้ ขอ้หารอื/คาํวนิิจฉยัของกฎหมายและ

ระเบยีบ ทาํไดย้าก ไมท่ราบ สถานะวา่ยกเลกิ

เปลีย่นแปลงหรอืไม ่

3.62 1.02 มาก (2) 

(3) แนวทางการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งของ สตง.ที่

ไมช่ดัเจนไมท่นัสมยั 

3.44 1.00 มาก (3) 

4.3 ความรว่มมอืของหน่วยรบัตรวจ 3.42 0.86 มาก 3 

(1) ไมช่ีแ้จงปัญหา/ขอ้สงสยั หรอื ชีแ้จงลา่ชา้  ไมต่รง

ประเดน็ ไมช่ดัเจน 

3.63 1.06 มาก (1) 

(2) การขอเอกสารประกอบการตรวจสอบมขีัน้ตอนมาก 

เชน่ ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืในทุกครัง้ หรอื ตอ้งตดิต่อกบั

หลายฝ่าย หลายแผนกทาํใหก้ารตรวจสอบล่าชา้ 

3.62 1.06 มาก (2) 
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ตารางท่ี 5 ระดบัปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ี

ผกูพนั เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย จาํนวน 3 ลาํดบั (ต่อ) 

4. ระดบัปัญหาและอปุสรรค 

ในงานตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผกูพนั 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

(3) สง่เอกสารประกอบการตรวจสอบใหล้า่ชา้/ไม่

ครบถว้น/ไมร่บัรองสาํเนา 

3.53 1.05 มาก (3) 

4.4 ความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ 2.77 0.90 ปานกลาง 4 

(1) ไมเ่ขา้ใจใน กฎหมาย ระเบยีบวธิกีารงบประมาณ 

เชน่ พ.ร.บ.วธิกีารงบประมาณ ระเบยีบวา่ดว้ยการ

บรหิารงบประมาณ 

2.97 0.95 ปานกลาง (1) 

(2) ไมเ่ขา้ใจใน พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการ

เสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2542 

2.83 1.01 ปานกลาง (2) 

(3) ไมเ่ขา้ใจใน กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้

จดัจา้ง เชน่ พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้ง ระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ แนวทางปฏบิตัใินการจดัหาพสัดุดว้ยวธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market: e-market) /

(Electronic: e-Bidding) 

2.78 1.02 ปานกลาง (3) 

 

6. สรปุผลการศึกษา  

จากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุม่ตวัอยา่ง ขา้ราชการสาํนกังานการตรวจเงนิ

แผน่ดนิสว่นกลาง สงักดักลุ่มตรวจสอบการบรหิารพสัดุที ่1-3 สาํนักตรวจสอบการบรหิารพสัดุและ

สบืสวนที่ 1-5 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสงิหาคม ปี 2560 โดยได้รบักลบัมาสมบูรณ์

ทัง้หมด จาํนวน 115 ชุด สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งัน้ี  

(1) การตรวจสอบงานจดัจา้งก่อสรา้งในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบั

ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก  

(2) งานหลกัด้านการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างในภาพรวม พบว่า มีระดบั

ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก ในงานย่อยแต่ละดา้น พบว่า ความร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ 

การบริหารงานภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบั/

หลกัเกณฑ์มรีะดบัปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก และความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ มี

ระดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงตามลาํดบั 
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(3) งานหลกัด้านการตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้างในภาพรวม พบว่า มรีะดบั

ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก ในงานย่อยแต่ละด้าน พบว่า การบริหารงานภายในของ

สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ความร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ และกฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/

หลกัเกณฑ ์มรีะดบัปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก และความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบมี

ระดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงตามลาํดบั  

(4) งานหลกัด้านการตรวจสอบสญัญาแบบปรบัราคาได้ในภาพรวม พบว่า มรีะดบั

ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก ในงานย่อยแต่ละด้าน พบว่า การบริหารงานภายในของ

สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ความร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ มรีะดบัปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน

ระดบัมาก และกฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์และความรูค้วามเขา้ใจของผูต้รวจสอบ มี

ระดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงตามลาํดบั   

(5) งานหลกัด้านการตรวจสอบการประกวดราคาและการก่อหน้ีผูกพนัในภาพรวม 

พบว่า มีระดับปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ในงานย่อยแต่ละด้าน พบว่า การ

บรหิารงานภายในของสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/หลกัเกณฑ ์และ

ความร่วมมอืของหน่วยรบัตรวจ มรีะดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก และความรูค้วามเขา้ใจ

ของผูต้รวจสอบ มรีะดบัปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงตามลาํดบั   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบงานจัดจ้างก่อสร้างของข้าราชการ

สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นกลาง มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

(1) สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิควรจดัให้มกีารอบรม ใหค้วามรู้ในงานตรวจสอบ

ราคากลางงานก่อสรา้ง และงานตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสรา้งแก่เจา้หน้าทีอ่ย่างเพยีงพอและ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสบการณ์การทํางานและตําแหน่งหน้าที่ และจดัให้มกีารทบทวนเป็น

ระยะๆ 

(2) สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิควรจดัหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะ

ด้านให้เพยีงพอเพื่อตรวจสอบงานจดัจ้างก่อสร้างที่ขนาดใหญ่และมคีวามซบัซ้อน เช่น วศิวกร

ไฟฟ้า วศิวกรเครือ่งกล เป็นตน้ 

(3) สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิควรจดัให้มรีะบบการจดัเกบ็ สบืคน้ และเผยแพร่

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการตรวจสอบ เชน่ ระเบยีบ กฎหมาย และขอ้หารอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
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