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  Construction projects are mostly complex and experience delay on a regular basis.  
One of the reasons is that workers do not follow the steps provided. Work method statement is 
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more graphics and better direction in Thai.  This new work method statements was further 
reviewed by an expert to ensure the appropriateness in using on site. 
 Finally, the improved method statement was used in a condominium project for three 
months.  It was found that the interruptions and the stop orders due to unfollowing the work 
method statements were greatly declined. 
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บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 โครงการก่อสร้างเป็นโครงการท่ีมีความสลบัซับซ้อน ในงานการก่อสร้างนั้นในทุก

ขั้นตอนจะมีปัญหาและปัจจยัต่างๆ มาส่งผลกระทบเสมอ จึงทาํให้เกิดการล่าชา้ของการก่อสร้าง 

การล่าชา้ของการก่อสร้างเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุข้ึนอยู่กบัปัญหาและปัจจยัต่างๆ มาส่งผลกระทบ

และปัญหาการทาํงานไม่ตรงตามขั้นตอนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง ดงันั้น บริษทั ก่อสร้าง เอ จึงไดมี้การ

แกปั้ญหาเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงานโดยใช ้Work Method Statement  เขา้มาแสดงขั้นตอนของการ

ทาํงานในงานท่ีมีความสาํคญั แต่ยงัมีปัญหาของแรงงานระดบัปฏิบติัการ ไม่สามารถปฏิบติังานได้

ถูกตอ้งตาม Work Method Statement ท่ีมีอยู ่จึงทาํใหมี้การสั่งหยดุงาน เพื่อแกไ้ขใหต้รงตาม Work 

Method Statement  ก่อนถึงจะสามารถปฏิบติังานต่อไปได ้

 

ตารางท่ี 1 การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method Statement จึงเป็นเหตุใหส้ัง่หยดุงานในปี 
 2555 (ขอ้มูลจากบริษทัก่อสร้าง เอ ปี พ.ศ.2555, งานโครงสร้าง) 
ข้อ หัวข้อเร่ือง คร้ัง 

1 ระยะห่างของนัง่ร้านไม่ถูกตอ้ง 9 

2 การเช่ือมแบบหล่อคอนกรีตไม่ดี 8 

3 ตั้งนัง่ร้านไม่ตรงแนว 7 

4 ติดตั้งเคร่ืองส่งคอนกรีตแลว้อุปกรณ์ไม่ครบ 6 

5 ใชอุ้ปกรณ์นัง่ร้านท่ีชาํรุด 5 

6 อุปกรณ์คํ้ายนัแบบหล่อคอนกรีตไม่ครบ 5 

7 บนัไดข้ึนลงแบบหล่อคอนกรีตไม่ปลอดภยั 4 

8 อุปกรณ์ยดึแบบหล่อคอนกรีตไม่ครบ 4 

9 แบบหล่อคอนกรีตพื้นไม่ไดม้าตรฐาน 4 

10 ติดตั้งจุดยดึราวกนัตกไม่ถูกตอ้ง 4 
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ตารางท่ี 1 การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method Statement จึงเป็นเหตุใหส้ัง่หยดุงานในปี 
 2555(ต่อ) (ขอ้มูลจากบริษทัก่อสร้าง เอ ปี พ.ศ.2555, งานโครงสร้าง) 
ข้อ หัวข้อเร่ือง คร้ัง 

11 แบบหล่อคอนกรีตพื้นแตก 4 

12 มีนํ้ าร่ัวเขาไปในช่องลิฟล ์ 4 

13 ไม่มีอุปกรณ์คํ้ายนัท่ีใตพ้ื้น 3 

14 ส่วนประกอบของนัง่ร้านไม่ครบ 3 

15 ท่อส่งคอนกรีตติดตั้งไม่ปลอดภยั 3 

16 การเช่ือมต่อแบบหล่อคอนกรีตไม่สมบูรณ์ 3 

17 การแกไ้ขแบบหล่อคอนกรีตไม่สมบูรณ์ 3 

18 แบบหล่อคอนกรีตไม่สะอาด 3 

19 อุปกรณ์สาํหรับติดตั้งแบบหล่อขอบพื้นไม่ครบ 3 

20 แบบหล่อคอนกรีตไม่ไดร้ะดบัและไม่ตรงแนว 3 

21 แบบหล่อคอนกรีตเสาติดตั้งไม่ตรงตามแบบ 3 

22 เคร่ืองส่งคอนกรีตไม่สะอาด 3 

23 แบบหล่อคานคอนกรีตไม่มีคํ้ายนั 3 

24 กองวสัดุในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 3 

25 หวัเสาไม่ไดร้ะดบั 3 

26 ผนงัคอนกรีตแตกร้าว 3 

27 อุปกรณ์คํ้ายนัพื้นไม่ตรงแนว 2 

28 ไม่มีขาคํ้ายนัเพื่อรับนํ้าหนกั 2 

29 ติดตงัแบบหล่อคอนกรีตเสาไม่ปลอดภยั 2 

30 พื้นท่ีไม่สะอาด 2 

31 กองวสัดุบนพื้นท่ีตอ้งหา้ม 2 

32 ติดตั้งจุดยดึไม่แน่น 2 

33 เกบ็ถุงปูนในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 2 

34 มีช่องวา่งระหวา่งแผน่กนัตกมากเกินไป 2 

35 ติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูปไม่ตรงตามแบบ 2 
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ตารางท่ี 1 การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method Statement จึงเป็นเหตุใหส้ัง่หยดุงานในปี 
 2555 (ต่อ) (ขอ้มูลจากบริษทัก่อสร้าง เอ ปี พ.ศ.2555, งานโครงสร้าง) 
ข้อ หัวข้อเร่ือง คร้ัง 

36 แผน่ทางเดินติดตั้งแลว้ไม่ปลอดภยั 2 

37 กองอุปกรณ์บนพื้นมากเกินกวา่พื้นจะรับนํ้าหนกัได ้ 2 

38 ทาํงานก่อนท่ีแบบจะอนุมติั 2 

39 กองอุปกรณ์ใกลก้ระเชา้มากเกินไป 2 

40 ไม่ทดสอบคอนกรีตก่อนใชง้าน 2 

41 พื้นท่ีผสมคอนกรีตไม่สะอาด 2 

42 ผสมคอนกรีตไม่ไดม้าตรฐาน 2 

43 นํ้าร่ัวใส่วสัดุอุปกรณ์ 2 

  140 

 

 จากการเก็บขอ้มูลงานโครงสร้างของบริษทัก่อสร้าง เอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง 

ธนัวาคม 2555 เก่ียวกบั การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method Statement ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสูง จนเป็นเหตุใหส้ั่งหยดุงาน พบว่า มีการสั่งหยดุงานทั้งส้ิน 140 คร้ัง โดยมีเหตุผล

คือ ระยะห่างของนั่งร้านไม่ถูกตอ้ง จาํนวนมากท่ีสุด 9 คร้ัง รองลงมาคือ การเช่ือมแบบหล่อ

คอนกรีตไม่ดี จาํนวน 8 คร้ัง และตั้งนัง่ร้านไม่ตรงแนว จาํนวน 7 คร้ัง  
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ตารางท่ี 2 การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method statement จึงเป็นเหตุใหส้ัง่หยดุงานในปี 
 2556 (ขอ้มูลจากบริษทัก่อสร้าง เอ ปี พ.ศ.2556, งานโครงสร้าง) 
ข้อ หัวข้อเร่ือง คร้ัง 

1 เทคอนกรีตไม่ไดม้าตรฐาน 5 
2 ท้ิงเศษคอนกรีตบนพ้ืนทาํใหส้กปรก 3 
3 เสาเขม็ไมไดร้ะยะ 2 
4 ทาํงานไม่ตรงตาม Work Method Statement 2 
5 แบบหล่อคอนกรีตไม่ไดม้าตรฐาน 1 
6 ทาํงานโดยไม่มี Work Method Statement 1 
7 เทคอนกรีตแลว้ไม่ไดม้าตรฐาน 1 
8 มีช่องวา่งมากเกินไประหวา่งแผงกนัตก 1 

  16 
 

 จากการเกบ็ขอ้มูลงานโครงสร้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง สิงหาคม 2556 เก่ียวกบั 

การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งตาม Work Method Statement จนเป็นเหตุใหส้ั่งหยดุงาน พบว่า มีการสั่ง

หยุดงานทั้งส้ิน 16 คร้ัง โดยมีเหตุผลคือ เทคอนกรีตไม่ไดม้าตรฐาน จาํนวนมากท่ีสุด 5 คร้ัง 

รองลงมาคือ ท้ิงเศษคอนกรีตบนพ้ืนทาํใหส้กปรก จาํนวน 3คร้ัง เสาเขม็ไมไดร้ะยะ 

 ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้เม่ือมีการสัง่หยดุงานจะทาํใหแ้ผนงานท่ีทาํอยูเ่กิดการล่าชา้และ

ตอ้งมีการปรับแผนการทาํงานใหม่อยู่เสมอ จึงตอ้งหาวิธีการท่ีจะทาํให้แรงงานระดบัปฏิบติัการ 

เหล่าน้ีเขา้ใจใน Work Method Statement เพื่อจะใหส้ามารถทาํงานไดต้ามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รง

ตาม Work Method Statement  

 2.2 เพื่อนาํเสนอและปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู่ ให้แรงงานระดบั

ปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 แรงงานระดบัปฏิบติัการส่วนมากจะยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนของ Work Method 

Statement เท่าท่ีควร จึงทาํให้เกิดการทาํงานไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนและเกิดความล่าชา้ในการ

ปฎิบติังาน (ศึกษาเฉพาะในองคก์ร บริษทั ก่อสร้าง เอ) 

 

4. ขั้นตอนและวธีิการ 

4.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.2 เปรียบเทียบ Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 

3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ก่อสร้าง เอ และบริษทัก่อสร้างอ่ืนๆ อีก 2 บริษทั มาเปรียบเทียบหาความ

แตกต่าง แลว้นาํขอ้ดีของ Work Method Statement ในแต่ละบริษทั มาปรับใชก้บั Work Method 

Statement ของบริษทั ก่อสร้าง เอ ท่ีมีอยู ่

4.3 ใชแ้บบสอบถามและสัมภาษณ์ประกอบ เพื่อประเมินความเขา้ใจในWork Method 

Statement แบบเดิม จากพนักงานระดบัปฎิบติัการ พร้อมเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง Method Statement 

4.4 สร้าง Work Method Statement แบบใหม่ข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลขา้งตน้ประกอบการ

พฒันา 

4.5 นาํ Work Method Statement ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันา Work Method Statement ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน  
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4.6 นาํ Work Method Statement ท่ีไดรั้บการพฒันาจนสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใชง้าน

จริงในโครงการก่อสร้างของบริษทั ก่อสร้าง เอ 

4.7 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method Statement แบบใหม่ แลว้

นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเดิม 

 4.8 นาํผลการสาํรวจมาทาํการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Work 

Method Statement แบบเก่า และแบบใหม่ 

  

5. ขอบเขตของการศึกษา  

 5.1 ขอบเขตด้านประชากร 

 จะทาํการศึกษาพนกังานระดบัปฎิบติัการของบริษทั ก่อสร้าง เอ ท่ีดาํเนินงานอยู่

ในบริเวณโครงการก่อสร้าง อาคารสูง ท่ีตั้งอยูถ่นนสุขมุวิท อาคาร บี ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบั งานเท

คอนกรีต เสา คาน และพ้ืน  

 5.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 โครงการก่อสร้าง อาคารสูง ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ตั้งอยูบ่นถนน

สุขมุวิท, กรุงเทพมหานครฯ มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 43 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 ถึง 

15 เมษายน 2559 งบประมาณในการก่อสร้าง 4,012 ลา้นบาท มีพื้นท่ีก่อสร้างทั้งหมด 150,900 

ตารางเมตร ประกอบดว้ย 4 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร เอ สูงประมาณ 52.3 เมตร อาคาร บี สูงประมาณ 

185.75 เมตร อาคาร ซี สูงประมาณ 168.2 เมตร และอาคาร ดี สูงประมาณ 23 เมตร โดยใน

การศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษาเฉพาะบริเวณการก่อสร้าง อาคาร บี 
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รูปท่ี 1 แสดงแบบโครงการก่อสร้าง อาคารสูง ท่ีตั้งอยูถ่นนสุขมุวิท (โครงการท่ีใชใ้นการศึกษา) 

 

 5.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ศึกษา Work Method Statement ท่ีมีอยูแ่ลว้ในองคก์ร แลว้นาํมาปรับปรุงใหเ้ขา้กบั

แรงงานระดบัปฏิบติัการ ของบริษทั ก่อสร้าง เอ 

 

6. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เร่ิมดาํเนินการศึกษางานวิจยั ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ 2557 จนถึงเดือน พฤษภาคม 

พ.ศ 2558 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
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7. แหล่งข้อมูล 

 7.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 7.2 ใชข้อ้มูลเก่ียวกบั Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างท่ีทาํงานประเภท

เดียวกนั 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัก่อสร้าง เอ บริษทัก่อสร้าง บี และบริษทัก่อสร้าง ซี โดยการขอความ

อนุเคราะห์ขอ้มูล 

 

8. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

8.1 ทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รง

ตาม Work Method Statement 

8.2 ปรับปรุง Work Method Statement รูปแบบใหม่ ท่ีสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํใหแ้รงงานระดบัปฏิบติัการเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานและสามารถทาํงานได้

อยา่งถูกตอ้ง จนไม่ถูกสัง่หยดุงาน 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการวิจยั  
1. ปัญหาการไดม้าของขอ้มูล Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างอ่ืนๆ 

เน่ืองจาก Work Method Statement นั้น เป็นส่ิงท่ีใชเ้ฉพาะภายในองคก์รเท่านั้น ไม่สามารถหาได้
โดยทัว่ไป จึงตอ้งมีการขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากองคก์รนั้นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมา 

2. คนงานอ่านหนงัสือไม่คล่อง และทาํความเขา้ใจยาก ทาํใหใ้นการทาํแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัตอ้งทาํการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตวัเอง เพื่อใหส้ามารถอธิบายเน้ือหาของ Work Method Statement 
และเน้ือหาของแบบสอบถามใหค้นงานเขา้ใจได ้
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บทที ่1 

 

ทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่

สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement พร้อมทั้งนาํเสนอและปรับปรุง Work 

Method Statement ท่ีมีอยู ่ใหแ้รงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและสามารถปฏิบติั

ตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบั Work Method Statement 

ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง รวมไปถึงมาตรการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

1.1 Method Statement 

 Method Statement เป็นเอกสารท่ีแนะนาํวิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบติั

อย่างถูกตอ้งและมีทิศทางในแนวเดียวกนั โดยระบุขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และสามารถ

ปรับปรุงพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใหเ้กิดผลจริงท่ีปฏิบติัได ้ซ่ึงวิธีการ

ของหอ้งปฏิบติัการแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกนัไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ลดการปฏิบติังาน

ผิดพลาด และสามารถใชเ้ป็นแนวทางขององคก์ร/หน่วยงานในการจดัการขั้นตอนการปฏิบติังาน

มาตรฐานได้1 

  

 
 
 
___________________________ 
 1 สรุปจาก Safety Services Direct, Method statements, เขา้ถึงเม่ือ 7 กมุภาพนัธ์ 2559 
จาก http://host.safetyservicesdirect.com/what%20is%20a%20method%20statement.pdf. 



10 
 

10 
 

 ส่ิงท่ีควรกาํหนดในเอกสาร Method Statement มีดงัน้ีคือ 

 1. รูปแบบ(format) ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง โครงสร้างเอกสาร และเน้ือหา 

   ช่ือเร่ือง  ควรสั้น กระชบั ชดัเจน ส่ือความหมายได ้เพื่อให้ทราบว่าเป็น

คู่มือการปฏิบติังานอะไร เช่น การใชเ้คร่ืองมือ การลงบนัทึกขอ้มูลในสารบบสารเคมี เป็นตน้ 

   โครงสร้างเอกสาร ประกอบดว้ย ใบปะหนา้ สารบญัของเน้ือเร่ือง สารบญั

เอกสารอา้งอิง สารบญัแบบฟอร์ม เน้ือหา Method Statement ท่ีเป็นวิธีการปฏิบติังาน (Work 

Procedure) หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)  แบบฟอร์มท่ีใชป้ระกอบ 

เอกสารอา้งอิง และความหมายรหสัเอกสาร 

   เน้ือหา ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และมีองค์ประกอบตามมาตรฐานสากล ท่ี

ประกอบด้วยอย่างน้อย 8 หัวข้อคือ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และสารเคมี เอกสารอา้งอิง แผนภูมิการทาํงาน รายละเอียดของขั้นตอนการ

ทาํงาน คาํอธิบายศพัทห์รือนิยาม และแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. การกาํหนดหมายเลขเอกสาร (Number Assignment) Method Statement แต่ละเร่ือง 

ตอ้งระบุหมายเลข เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม โดยประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั

เรียงกนั (A-B-C) คือ (A) รหสัท่ีบ่งถึงหน่วยงาน/หน่วยปฏิบติันั้น (Code Number), (B) รหสัท่ีบ่งถึง

เร่ืองท่ีทาํ และ (C) หมายเลขลาํดบั 

 3. การตรวจทานและการรับรอง (Review and Approval) รูปแบบและเน้ือหาของ 

Method Statement ตอ้งไดรั้บการตรวจทานและรับรองความถูกตอ้งจากผูท่ี้มีความชาํนาญในงาน

นั้น  

 4. การแจกจ่ายและการควบคุม (Distribution and Control) 

   การแจกจ่ายเอกสารไปยงัหน่วยงาน/หน่วยปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มี

ระบบการแจกจ่ายท่ีสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ เพื่อให้ทราบว่า ทุกท่ีมีการใช้ Method 

Statement ล่าสุดท่ีไดพ้ฒันาแกไ้ขแลว้ 

   การควบคุม ไดแ้ก่ Method Statement ท่ีแจกจ่ายไดต้อ้งผา่นการอนุมติั

แลว้เท่านั้น มีระบบการแจกจ่ายรับ-ส่งเอกสารชดัเจน มีหมายเลขสาํเนาของ Method Statement ทุก

สาํเนา มีการเรียก Method Statement ท่ียกเลิกไม่ใชแ้ลว้กลบัคืนได ้ไม่ทาํสาํเนาข้ึนมาเอง/หมายเลข



11 
 

 
 

สาํเนาพิมพด์ว้ยสีต่างกนั มีการทาํลายสาํเนา Method Statement ท่ีเรียกกลบัคืนทุกฉบบั/จะเก็บ

ตน้ฉบบัไวเ้ท่านั้น 

 5. การทบทวนและแกไ้ข (Review and Revision) Method Statement ท่ีใชต้อ้งมีการ

ทบทวนเป็นประจาํ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานจริง เม่ือทบทวนแลว้จะแกไ้ขหรือไม่ กต็อ้งมี

ระบบการกรอกขอ้มูลเกบ็ไว ้เช่น ไม่แกไ้ข (No Revision) แกไ้ข (Revision) หรือเลิกใช ้(Deletion) 

 สาํหรับในงานก่อสร้างนั้น Method Statement มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจาก

เป็นวิธีการควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัท่ี เช่น การดาํเนินการยก การร้ือถอน การทาํงานท่ี

ความสูง การติดตั้งอุปกรณ์ และการใชง้านอาคาร ซ่ึง Method Statement จะทาํใหม้ัน่ใจว่ามาตรการ

ป้องกนัท่ีจาํเป็นจะไดรั้บการส่ือสารส่งต่อไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้สามารถเขา้ใจและปฎิบติัตามได้

อยา่งถูกตอ้ง โดยในการเขียน Method Statement ในงานก่อสร้าง นั้น จาํเป็นตอ้งมีการระบุและ

แสดงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไดรั้บความร่วมมือในการปฎิบติังานจากผูท่ี้

ทาํงานนั้นๆ  

 เพื่อให้สามารถปฎิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยั พนักงานระดบัปฎิบติัการท่ีทาํงานจริง 

ตอ้งดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้และตอ้งมีการปรับรูปแบบการทาํงานอยูเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วิธีปฎิบติังานจริง อีกทั้งยงัตอ้งมีมาตรในการรับมือกบั สภาพท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น สภาพอากาศ เป็นตน้ 

 ดา้นเน้ือหาของ Method Statement ในแต่ละท่ีแมว้่าจะมีความแตกต่างกนัตามรูปแบบ

การทาํงาน แต่อยา่งไรกต็าม Method Statement จาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดเหล่าน้ี 

1. รายละเอียดขององคก์รในการควบคุมกิจกรรม  

2. รายละเอียดของบุคคลท่ีรับผดิชอบในกิจกรรม  

3. รายละเอียดของกิจกรรม  

4. รายละเอียดของวิธีการทาํงาน  

5. สถานท่ีตั้งของกิจกรรม ขอบเขตและวิธีการท่ีจะแยกจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  

6. อาคารและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น  

7. ขั้นตอนสาํหรับการเปล่ียนวิธีท่ีนาํเสนอในการทาํงานในกรณีท่ีจาํเป็น  

8. ขั้นตอนตามคาํอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ  
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9. ขอ้ควรระวงัท่ีจาํเป็นเพื่อปกป้องคนงานและคนอ่ืนๆ ท่ีอาจได้รับผลกระทบ

รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและการระบายอากาศ  

10. ขั้นตอนการฝึกอบรม  

11. สาํหรับผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นพิเศษสาํหรับกิจกรรม

บางอยา่ง เช่น ขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งสถานท่ีตั้งของอุปกรณ์ฉุกเฉิน  

12. การจดัการและการเกบ็รักษาวสัดุและวิธีการป้องกนัมลพิษ  

13. การออกแบบการทาํงานชัว่คราว  

14. วิธีการเพื่อการปกป้องโครงสร้างท่ีมีอยู ่

 

1.2 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างในประเทศไดก้า้วรุดหนา้ และเพิ่มปริมาณข้ึนมาก แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นเงา

ตามการปฏิบติังานในงานก่อสร้าง คือ อุบติัเหตุซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความ

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นอย่างประมาณค่ามิไดค้วามสูญเสียจากการก่อสร้าง ในปัจจุบนัในทวี

ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกขณะ และมีคนงานจาํนวนมากท่ียงัเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายจากงานก่อสร้าง 

ดงันั้น การป้องกนัอุบติัเหตุและการลดการเกิดอุบติัเหตุ จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรีบเร่งและใหมี้การปฏิบติั

อยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิดข้ึน2 

  

 

 

 

 

 

___________________________ 
 2 สรุปจาก Health and Safety Executive (HSE), Engaging your workers in risk 
management, เขา้ถึงเม่ือ 7 กมุภาพนัธ์ 2559 จาก http://www.hse.gov.uk/construction/lwit/assets/ 
downloads/engaging-workers-in-risk-assessment.pdf. 
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 1.2.1 สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ 

 ส่ิงท่ีส่งผลให้ความถ่ีและความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนคือ

การนาํเอาเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อนัทนัสมยัมาใชเ้พ่ือทุ่นแรง และประหยดัเวลา

ไม่เพียงแต่ความปลอดภยัในการก่อสร้างไม่ไดว้ิวฒันาการตามเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแลว้ ความ

ปลอดภยัพื้นฐานในงานก่อสร้างยงัถูกละเลย ขาดความสนใจ และเอาใจใส่จากผูรั้บเหมาและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างจริงจงั นอกจากน้ี คนงานยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และจิตสํานึกความ

ปลอดภยัในการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อุบติัเหตุและโศกนาฏกรรมจึงยงัคงเกิดซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า

อยูเ่ช่นน้ี 

 1.2.2 องค์ประกอบของความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างเป็นงานซ่ึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดาํเนินงานท่ีมากมายและ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ วิถีทางหน่ึงของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างซ่ึงสามารถแบ่ง

ความปลอดภยัในงานก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ความปลอดภยัในสถานท่ี ซ่ึงสถานท่ีก่อสร้าง หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างมิใช่เฉพาะบริเวณท่ีกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริเวณท่ี

จดัเก็บวสัดุ โกดงัเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ เป็นตน้ จึงควรมีขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัใน

สถานท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยักบัคนงาน 

 2. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงในไซตง์านก่อสร้างมี เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรจาํนวนมากมายตั้งแต่ขนาดใหญ่มาก เช่น ป้ันจัน่ รถยก เคร่ิองตอกเสาเขม็ จนถึงขนาด

เลก็ เช่น เคร่ืองเจียร สว่านไฟฟ้า คอ้น เป็นตน้ อนัตรายท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร จึง

มีมากตามจาํนวนอุปกรณ์และจาํนวนผูใ้ช ้ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรจึงเป็นส่ิง

สาํคญัซ่ึงผูป้ฏิบติังานควรใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. ความปลอดภยัส่วนบุคคล ซ่ึงสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุข้ึนในงานก่อสร้างนั้น

มาจากผูป้ฏิบติังาน การควบคุมและการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนนั้น จาํเป็นตอ้งใหผู้ป้ฏิบติังาน

ในบริเวณทาํการก่อสร้างปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีกาํหนดข้ึน  

 ดังนั้ น เพื่อให้เกิดการปฎิบัติท่ีถูกต้องมีความปลอดภัย จึงจาํเป็นต้องมีการสร้าง 

Method Statement เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฎิบติังานใหมี้ความปลอดภยั 
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1.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 Work Cover NSW3 (2554) ไดจ้ดัทาํ Safe Work Method Statement for Demolition 

Work โดยมีรายละเอียดว่า A Safe Work Method Statement (SWMS) จะตอ้งจดัทาํข้ึนโดยบุคคลท่ี

ไดด้าํเนินธุรกิจหรือกิจการก่อสร้างท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและควบคุม

ความเส่ียงเหล่าน้ี จึงมีการสร้างเอกสารการปฎิบติังานเพ่ือป้องกันความเส่ียง โดยการนําเสนอ

แผนงานสําหรับการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างอย่างปลอดภยั ตอ้งมีการขจดัความเส่ียงใดๆ ท่ีมีผลต่อ

สุขภาพหรือความปลอดภยัในการทาํงาน เช่น หยุดการใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย แต่เปล่ียนมาใช้

วิธีการอ่ืน หรือใชส้ารสกดัจากพืชแทนสารเคมี มีการสร้างร้ัวเพื่อแยกบุคคลออกจากเขตอนัตราย มี

การจดัหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภยั หรือ หมวกนิรภยั รวมไปถึงการสร้าง

แนวทางในการปฎิบติังานอยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 3 Work Cover NSW, Safe work method statement for demolition work, เขา้ถึงเม่ือ 

21 กมุภาพนัธ์ 2559 จาก https://www.workcover.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/15123/ 

swms-for-demolition-work-WC03833.pdf. 
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 Anthony McMahon4 (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง Method Statements โดยในดา้นความ

ตอ้งการและความสาํคญัของ Method Statements พบว่า แมว้่า the Health and Safety Executive 

(HSE) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัขององักฤษ จะไม่ไดก้าํหนดว่า

จาํเป็นตอ้งมี Method Statements ในโครงการก่อสร้าง แต่การสร้าง Method Statements ข้ึนมา จะ

ช่วยดูแลความปลอดภัยของโครงการ ไม่ให้เกิดอุบติัร้ายแรง ท่ีอาจทาํให้คนงานบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได ้ซ่ึงจะทาํให้ถูกทาง HSE เขา้มาตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการได ้ดงันั้น เพื่อ

ป้องกนัปัญหาดงักล่าวการสร้าง Method Statements จะช่วยลดความเส่ียงของเหตุการณ์ท่ีอาจ

เกิดข้ึนได ้โดยการเร่ิมตน้สร้าง Method Statements นั้นตอ้งเร่ิมจากการท่ีนายจา้ง ตอ้งเขา้ไปดู

โครงการก่อสร้างดว้ยตนเอง เพื่อให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีปรากฏในโครงการ จึงจะสามารถ

เลือกวิธีปฎิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการได ้ โดยรูปแบบของ Method Statements นั้นจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. ประเภททัว่ไป (Generic Type) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมกนัมาก เน้ือหาจะมีเพยีง
กิจกรรมพื้นฐานสาํหรับพนกังาน แนวทางในการปฎิบติังาน มีรายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และแนวทางป้องกนับางส่วน เน่ืองจากไม่มีรายละเอียดวธีิการปฎิบติังานเฉพาะ
โครงการ 
 2. ประเภทเฉพาะเจาะจง (Project Specific Type) เป็นรูปแบบท่ีจะสร้างไดก้ต่็อเม่ือมี
การเขา้ไปดูโครงการก่อสร้างในสถานท่ีจริง เพื่อทาํการประเมินวิธีการปฎิบติังาน และเหตุการณ์ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในโครงการนั้นๆ โดยเน้ือหาจะยงัคงเป็นแนวทางในการปฎิบติังาน แต่จะ
เฉพาะเจาะจงกบังานตอ้งทาํมากข้ึน  
 

 

 

 

___________________________ 
 4 Anthony McMahon, Thesis Document Method Statements, เขา้ถึงเม่ือ 21 
กมุภาพนัธ์ 2559 จาก http://www.csa.org.uk/Commissioning_Specialists_Association/file/PDF/ 
Thesis/ANTHONY_MCMAHON_G5_THESIS.pdf 
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 วิสูตร จิระดาํเกิง5 (2548) ไดเ้ขียนบทความ การบริหารงานก่อสร้าง (Construction 

Management) กล่าววา่ งานก่อสร้างแต่โครงการมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น จึงควรมี

การศึกษาแนวทาง และกาํหนดวิธีการก่อสร้าง (Construction Method หรือ Method Statement) 

หลายๆ แนวทางและทาํการเปรียบเทียบ เพื่อเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด การเลือกเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างให้เหมาะสมกบัประเภทของงาน และขอ้กาํหนดทางเทคนิคแลว้ ยอ่มจะส่งผลให้สามารถ

ทาํงานไดร้วดเร็วข้ึน หรืออตัราผลผลิตสูงข้ึน และคุณภาพเป็นไปตามกาํหนด การวางแผนการ

ทาํงานไม่ใช่เป็นการทาํงานตามระยะเวลาเท่านั้น แต่เป็นการวางแผนใชท้รัพยากรให้ไดป้ระโยชน์

สูงสุด การจดัลาํดบัขั้นตอนของงานจะตอ้งกาํหนดวิธีในการปฎิบติังานทุกขั้นตอนให้ชดัเจนและ

เหมาะสม เพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน ซ่ึงการกาํหนดวิธีการก่อสร้าง เป็นส่ิงสาํคญั ในการ

เลือกวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานแล้ว ควรคาํนึงถึงสภาพของหน่วยงานก่อสร้างด้วย 

ตวัอย่างเช่น ในการเทคอนกรีต สามารถเทไดห้ลายวิธี จะเลือกวิธีท่ีเหมาะสมตามชนิดของงาน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่รวมไปถึงสภาพของหน่วยงานก่อสร้าง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 5 วิสูตร จิระดาํเกิง, การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) (ปทุมธานี:

บริษทั วรรณกวี จาํกดั, 2548) 
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บทที ่2 

 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงาน

ระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement พร้อมทั้งนาํเสนอและ

ปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู ่ใหแ้รงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและ

สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนได้อย่างถูกตอ้ง โดยผูว้ิจยักาํหนดแนวทางการวิเคราะห์และวิธีการ

ดาํเนินการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงวิธีดาํเนินการศึกษา 

 

ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เปรียบเทียบ Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 

วิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement แบบเดิม 

สร้างและปรับปรุง Work Method Statement นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุง Work Method Statement ตามคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญและทดลองใชง้าน 

เกบ็ขอ้มูลและสรุปผล 
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2.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั Work Method 

Statement จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2.1.2 การวเิคราะห์เอกสาร 

   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั Work Method 

Statement ท่ีไดร้วบรวมมา โดยการอ่านเน้ือหาแลว้จบัประเด็นสาํคญั เพื่อหาแนวทางในการสร้าง 

Work Method Statement และหาส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งมีใน Work Method Statement 

 

2.2 เปรียบเทยีบ Work Method Statement ของบริษัทก่อสร้างทีท่าํงานประเภทเดียวกนั 

 2.2.1 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษา Work Method Statement 

ของบริษทัก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัก่อสร้าง เอ บริษทัก่อสร้าง บี 

และบริษทัก่อสร้าง ซี  

 2.2.2 วธีิการได้ข้อมูล 

   สาํหรับวิธีการไดม้าของขอ้มูล Work Method Statement ของบริษทัรับเหมา

ก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 3 บริษทั นั้นมีวิธีการไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

   Work Method Statement ของ บริษทัก่อสร้าง เอ เน่ืองจากผูว้ิจยั ทาํงานอยูภ่ายใน

องคก์รบริษทัก่อสร้าง เอ และมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการทาํ Work Method Statement ดงันั้น 

สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชไ้ดท้นัที 

   Work Method Statement ของ บริษทัก่อสร้างอ่ืนๆ สามารถขอความอนุเคราะห์

ขอ้มูลไดจ้ากองคก์รดงักล่าว เพื่อขอ Work Method Statement มาใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบต่อไป 
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 2.2.3 การวเิคราะห์ผล 

  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง ของ Work Method 

Statement ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 3 บริษทั ในหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

รูปแบบ เน้ือหาและรายละเอียด การใช้งาน ความเขา้ใจของผูใ้ช้งาน การพฒันาในอนาคต การ

อนุมติัใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ขนาดของการพกพาเพื่อใช้งาน หน้าปก และการเก็บ

เอกสาร 

     จากนั้น นาํขอ้ดีของ Work Method Statement ในแต่ละบริษทั มาปรับใชก้บั 

Work Method Statement ท่ีมีอยู ่เพื่อสร้างและพฒันา Work Method Statement ต่อไป 

 

2.3 วเิคราะห์ความเข้าใจ Work Method Statement แบบเดิม 

 2.3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาพนักงานระดบัปฎิบติัการ

ของบริษทัก่อสร้าง เอ ท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบั งานเทคอนกรีต เสา คาน และพ้ืน อยูใ่นบริเวณโครงการ

ก่อสร้าง อาคารสูง ท่ีตั้งอยู่เขตเพลินจิต อาคาร บี จาํนวน 3 ทีม ซ่ึงมีวิศวกรคุมงาน 1 คน 

ประกอบดว้ย  

ทีมเทพื้น จาํนวน 30 คน โดยมีโฟร์แมน 1 คน เป็นคนคุมงาน  

ทีมหล่อบนัได จาํนวน 10 คน โดยมีโฟร์แมน 1 คน เป็นคนคุมงาน 

ทีมหล่อเสา จาํนวน 10 คน โดยมีโฟร์แมน 1 คน เป็นคนคุมงาน 

รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาทั้งหมด 54 คน 

 2.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้ของ

แรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement และปรับปรุง 

Work Method Statement ท่ีมีอยู ่ใหแ้รงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและสามารถ

ปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยในแบบสอบถามมีทั้งคาํถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) และคาํถามปลายเปิด (Open-ended Questions)  
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   โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method Statement แบบเดิม ซ่ึงใช้

ในการเก็บขอ้มูลความเขา้ใจใน Work Method Statement แบบเดิมท่ีกาํลงัใชอ้ยูใ่นไซตง์านก่อสร้าง 

เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง Work Method Statement ให้ใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน มีเน้ือหาประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

      ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

   ส่วนท่ี 2 ความเขา้ใจ Work Method Statement แบบเดิม  

 2.3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้

ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement และ

ปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู ่ใหแ้รงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและ

สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยอาศยัความคุน้เคยกบัพนกังานในบริษทัก่อสร้าง เอ เพื่อ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 54 คน จากนั้น ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อใชว้ิเคราะห์ผลต่อไป 

 2.3.4 การวเิคราะห์ผล 

   1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อาศยั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ เพื่ออธิบายขอ้มูล

เก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method Statement มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ใชว้ิธีการหาเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์

ในการแปลผลของขอ้มูล ดงัน้ี 

   1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 

   1.81-2.60 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจนอ้ย 

   2.61-3.40 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจปานกลาง 

   3.41-4.20 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจมาก 

   4.21-5.00 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด 
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   2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากคาํถามปลายเปิดในแบบสอบถามโดยนาํ

ข้อมูลมาแยกเป็นประเด็นต่างๆ แล้วทาํการตรวจสอบข้อมูลและตีความอย่างเป็นระบบจาก

เอกสารรายงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจยิ่งข้ึนว่าขอ้เท็จจริงท่ีไดมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมและเช่ือถือได ้

แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนาํมาบรรยาย

ประกอบความเรียง 

 

2.4 สร้างและปรับปรุง Work Method Statement 

 2.4.1 ผู้เช่ียวชาญ 

    ผูเ้ช่ียวชาญ ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ Senior Method Manager และทีมงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ของบริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงมีประสบการณ์การทาํงาน 30 ปี 

 2.4.2 วธีิดําเนินการ 

    1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ Work Method Statement ของบริษทั

ก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั และจากการวิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement 

แบบเดิม มาทาํการสร้าง Work Method Statement รูปแบบใหม่ก่อนปรับปรุง 

    2) นาํ Work Method Statement รูปแบบใหม่ก่อนปรับปรุง มานาํเสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับปรับปรุง Work Method Statement ใหมี้ความ

สมบูรณ์มากข้ึน 

    3) ทาํการปรับปรุง Work Method Statement ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

 2.4.3 การวเิคราะห์ผล 

    วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยวิธีการจบัประเด็นสําคญั แลว้แยก

ประเดน็มาเป็นขอ้ๆ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการพฒันา Work Method Statement ท่ีชดัเจน 
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2.5 ทดลองใช้งานและประเมินผล 

 2.5.1 กลุ่มตัวอย่าง 

    ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดิม ท่ีเคยเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั ความเขา้ใจ Work Method Statement 

แบบเดิม จาํนวน 54 คน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบผลไดช้ดัเจน 

 2.5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

    ใชแ้บบสอบถามแบบเดิม ท่ีเคยใชใ้นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั ความเขา้ใจ Work 

Method Statement แบบเดิม แต่เปล่ียนเอกสารแนบ จาก Work Method Statement แบบเก่า เป็น 

Work Method Statement แบบใหม่ 

 2.5.3 วธีิดําเนินการ 

    1) นาํ Work Method Statement แบบใหม่ ท่ีไดท้าํการพฒันาแลว้ไปทดลองใช้

งานในโครงการก่อสร้าง อาคารสูง ในเขตเพลินจิต เป็นเวลา 3 เดือน 

    2) ทาํการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method 

Statement แบบใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่งเดิม จาํนวน 54 ตวัอยา่ง  

    3) เก็บขอ้มูลการถูกสั่งหยุดงานเน่ืองจากการปฎิบติังานไม่ตรงตาม Work 

Method Statement หลงัจากมีการใช ้Work Method Statement แบบใหม่ 

    4) วิเคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบผลระหว่าง การใชง้าน Work Method 

Statement แบบเก่า และการใชง้าน Work Method Statement แบบใหม่ เปรียบเทียบโคยใชผ้ลของ

แบบสอบถามและการเก็บขอ้มูลการทาํงานว่า มีการสั่งหยุดงานในดา้นการทาํงานไม่ตรงตามขั้น

เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 2.5.4 การวเิคราะห์ผล 

    1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method Statement แบบใหม่ โดยใชว้ิธีการหาเฉล่ีย (Mean) 

และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลของขอ้มูล ดงัน้ี 
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   1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 

   1.81-2.60 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจนอ้ย 

   2.61-3.40 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจปานกลาง 

   3.41-4.20 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจมาก 

   4.21-5.00 หมายถึง  ระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด 

    2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากคาํถามปลายเปิดในแบบสอบถามโดยนาํ

ข้อมูลมาแยกเป็นประเด็นต่างๆ แล้วทาํการตรวจสอบข้อมูลและตีความอย่างเป็นระบบจาก

เอกสารรายงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจยิ่งข้ึนว่าขอ้เท็จจริงท่ีไดมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมและเช่ือถือได ้

แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนาํมาบรรยาย

ประกอบความเรียง 

    3) ประเมินความสามารถในการปฎิบติังานใหต้รงตาม Work Method Statement 

ของพนักงานระดบัปฎิบติัการด้วยตวัเอง ผ่านการเขา้ไปพูดคุยและสังเกตุในโครงการก่อสร้าง 

พร้อมทั้ง เก็บสถิติจาํนวนคร้ังของการถูกสั่งใหห้ยดุงานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรงตาม Work Method 

Statement หลงัจากใช ้Work Method Statement แบบใหม่ แลว้เปรียบเทียบกบั จาํนวนคร้ังของการ

ถูกสั่งให้หยุดงานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรงตาม Work Method Statement เม่ือใช ้Work Method 

Statement แบบเก่าท่ีผา่นมา 

   อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากจาํนวนแบบสอบถามท่ีทาํการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีมีจาํนวน

นอ้ย ดงันั้น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชเ้พียงเพ่ือการประกอบการสรุปผลจากการสัมภาษณ์ และ

การสงัเกตจากสถานการณ์จริง 
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บทที ่3 

 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถ

ปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement และปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู ่ให้

แรงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

3.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ผูศึ้กษาจะทาํการสร้าง Work Method 

Statement ประเภทเฉพาะเจาะจง (Project Specific Type) เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีบอกแนวทางใน

การปฎิบติังาน ณ โครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยเฉพาะ ซ่ึงจะทาํให ้Work Method Statement ใชง้าน

ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงจาํเป็นตอ้งเดินทางไปยงัโครงการก่อสร้างดว้ยตนเอง 

เพื่อศึกษาหาขั้นตอนการทาํงานท่ีเหมาะสม โดยรายละเอียดของ Work Method Statement ควร

ประกอบไปดว้ย รายละเอียดขององคก์ร บุคคลท่ีรับผิดชอบ รายละเอียดของโครงการ ขั้นตอนการ

ทาํงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ขอ้ควรระวงั รวมไปถึงวิธีการป้องกนั  

 

3.2 วเิคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของแต่ละบริษัท 

 ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ี

ทาํงานประเภทเดียวกนั จาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัก่อสร้าง เอ บริษทัก่อสร้าง บี บริษทัก่อสร้าง 

ซี โดยในส่วนของรายละเอียด Work Method Statement ของทั้ง 3 บริษทั สามารถสรุป Work 

Method Statement ของแต่ละบริษทั ไดด้งัน้ี 
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 1. บริษัทก่อสร้าง เอ (ดูภาคผนวก ก หน้า 111 ถึง หน้า 158) 

  Work Method Statement มีรูปแบบท่ีเป็นทางการตามหลกัสากลของ Work 

Method Statement ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั มีรูปประกอบบางขั้นตอน มีการ

แบ่งตามประเภทของงาน มีการบอกขั้นตอนการปฎิบติังาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฎิบติังาน เวลา

ปฏิบติังาน และมีคาํเตือนความเส่ียงในการปฎิบติังาน ตวัเล่มมีขนาด A4 มีรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือ

โครงการ ช่ืองาน ผูรั้บผิดชอบ ใชส้ําหรับทาํอะไร และเลขเอกสาร โดยการไหลของการใชง้าน 

Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้าง เอ มีดงัน้ี 

รูปท่ี 3 Method Flow Chart ของบริษทัก่อสร้าง เอ 
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  จากรูปท่ี 3 แสดงผงัการไหลของการใชง้าน Work Method Statement ของบริษทั

ก่อสร้างเอ โดยเร่ิมตน้จากการท่ี Method Engineer ดาํเนินการสร้าง Work Method Statement ข้ึน

มาแลว้ส่งให ้Method Manager, Project Manager และ Safety Manager พิจารณาว่า Work Method 

Statement ท่ีสร้างข้ึนมานั้นสามารถนาํไปใชไ้ดห้รือไม่ หากใชไ้ม่ไดก้็ดาํเนินการปรับปรุง Work 

Method Statement ใหม่อีกคร้ัง จนสามารถใชไ้ด ้เม่ือสามารถใชไ้ดไ้ดแ้ลว้ ก็นาํ Work Method 

Statement ไปให ้Forman และ Site Engineer ทาํการศึกษาและใชใ้นโครงการก่อสร้าง ผา่นการสั่ง

คนงานใหป้ฎิบติัตาม จากนั้นจึงทาํการตรวจสอบงาน หากพบวา่ งานท่ีไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้ก็ทาํการแกไ้ข Work Method Statement อีกคร้ัง แต่หากสามารถใชง้านไดต้รงตามเป้าหมายก็

ดาํเนินการปฎิบติังานจนโครงการส้ินสุด 

 2. บริษัทก่อสร้าง บี (ข้อมูลปกปิด) 

  Work Method Statement มีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเอง มีการใชภ้าษาไทยเป็น

หลกัในเอกสาร มีการรวมกิจกรรมต่างๆ ของงานไวด้ว้ยกนั มีรูปประกอบบางขั้นตอน เน้ือหามี

รายละเอียดบอกขั้นตอนการปฎิบติังาน อุปกรณ์ท่ีใช ้เวลาปฏิบติังาน และคาํเตือนความเส่ียงในการ

ทาํงาน ตวัเล่มเป็น A4 มีรายละเอียดช่ือโครงการ งานท่ีทาํ ผูรั้บผิดชอบ การปรับปรุงเอกสาร ใช้

สาํหรับทาํอะไร และเลขเอกสาร โดยการไหลของการใชง้าน Work Method Statement ของบริษทั

ก่อสร้าง บี มีดงัน้ี 
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รูปท่ี 4 Method Flow Chart ของบริษทัก่อสร้าง บี 

 

  จากรูปท่ี 4 แสดงผงัการไหลของการใชง้าน Work Method Statement ของบริษทั

ก่อสร้างบี โดยเร่ิมตน้จากการท่ี Site Engineer ดาํเนินการสร้าง Work Method Statement ข้ึนมาเพื่อ

นาํเขา้สู่การประชุมขอ้ตกลงเก่ียวกบั Work Method Statement โดย Project Manager, Safety 

Department และ QC Department ทาํการพิจารณาอนุมติั หากไม่อนุมติัก็ทาํการปรับปรุง Work 

Method Statement อีกคร้ัง แต่หากอนุมติัแลว้ ก็นาํไปให ้Forman และ Site Engineer ทาํการศึกษา

และใชใ้นโครงการก่อสร้าง ผา่นการสั่งคนงานให้ปฎิบติัตาม จากนั้นจึงทาํการตรวจสอบงาน หาก

พบว่า งานท่ีไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ก็ทาํการแกไ้ข Work Method Statement อีกคร้ัง แต่

หากสามารถใชง้านไดต้รงตามเป้าหมายกด็าํเนินการปฎิบติังานจนโครงการส้ินสุด 
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 3. บริษัทก่อสร้าง ซี (ข้อมูลปกปิด) 

   Work Method Statement มีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ใชท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการบรรยาย มีการใชภ้าพงานจริงประกอบขั้นตอนการปฎิบติังาน ดา้นเน้ือหาจะมี

รายละเอียดเฉพาะขั้นตอนการทาํงาน ตวัเล่มเป็น A3 แสดงช่ืองาน ผูรั้บผิดชอบ และขั้นตอนการ

ทาํงาน แต่ไม่มีหนา้ปกท่ีชดัเจนและไม่มีเลขเอกสาร โดยการไหลของการใชง้าน Work Method 

Statement ของบริษทัก่อสร้าง ซี มีดงัน้ี 

 
รูปท่ี 5 Method Flow Chart ของบริษทัก่อสร้าง ซี 

 

  จากรูปท่ี 5 แสดงผงัการไหลของการใชง้าน Work Method Statement ของบริษทั

ก่อสร้าง ซี โดยเร่ิมตน้จากการท่ี Safety Department ดาํเนินการสร้าง Work Method Statement ข้ึน
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มาแลว้ส่งให ้QC Department พิจารณาอนุมติั Work Method Statement หากไม่อนุมติัก็ปรับปรุง 

Work Method Statement ใหม่ หากอนุมติัก็ส่งต่อให ้Project Director พิจารณาอนุมติั เม่ืออนุมติั

แลว้ก็นาํ Work Method Statement ให ้Site Engineer และ Forman ทาํการศึกษาและใชใ้นโครงการ

ก่อสร้าง ผ่านการสั่งคนงานให้ปฎิบติัตาม จากนั้นจึงทาํการตรวจสอบงาน หากพบว่า งานท่ีไดไ้ม่

ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ก็ทาํการแกไ้ข Work Method Statement อีกคร้ัง แต่หากสามารถใชง้าน

ไดต้รงตามเป้าหมายกด็าํเนินการปฎิบติังานจนโครงการส้ินสุด 

  จากลกัษณะของ Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้าง เอ บริษทัก่อสร้าง บี 

และบริษทัก่อสร้าง ซี ขา้งตน้ สามารถเปรียบเทียบขอ้แตกต่าง โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของแต่ละบริษทั 

หัวข้อ

เปรียบเทยีบ 
บริษัทก่อสร้าง เอ บริษัทก่อสร้าง บี บริษัทก่อสร้าง ซี 

1. รูปแบบ มีรูปแบบเป็นทางการ

ตามหลกัสากล ใช้

ภาษาองักฤษ และมีการ

แบ่งตามประเภทของ

งาน 

มีรูปแบบเป็นของ

ตนเองใชภ้าษาไทยเป็น

หลกั และรวมกิจกรรม

ต่างๆ ของงานไว้

ดว้ยกนั 

ไม่เป็นทางการ มีการใช้

ภาพงานจริงประกอบ มี

การใชท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการ

บรรยาย 

2. เน้ือหาและ

รายระเอียด 

มีการบอกขั้นตอน 

อุปกรณ์ท่ีใช ้เวลา

ปฏิบติังาน มีแนบแบบ

ขั้นตอนการทาํงานใน 

Work Method 

Statement และคาํเตือน

ความเสียงในการทาํงาน 

มีความละเอียดมีการ

บอกขั้นตอน อุปกรณ์ท่ี

ใช ้เวลาปฏิบติังาน  และ

คาํเตือนความเสียงใน

การทาํงาน 

บอกเฉพาะขั้นตอนการ

ทาํงาน 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของแต่ละบริษทั (ต่อ) 

หัวข้อ

เปรียบเทยีบ 
บริษัทก่อสร้าง เอ บริษัทก่อสร้าง บี บริษัทก่อสร้าง ซี 

3. การใชง้าน ใชป้ฎิบติังานจริง ใชป้ฎิบติังานจริง ใชป้ฎิบติังานจริง 

4. ความเขา้ใจ

ของผูใ้ชง้าน 

ตอ้งมีทกัษะ

ภาษาองักฤษในการทาํ

ความเขา้ใจ หรือทาํ

ความเขา้ใจจากรูปภาพ 

 

เป็นภาษาไทยเขา้ใจง่าย 

แต่รวมมาเป็นชุดทาํให้

ตอ้งใชเ้วลาในการหา

วิธีการปฎิบติังานท่ี

ตอ้งการ 

เขา้ใจง่ายกระชบัมีทั้ง

ภาษาองักฤษและ

ภาษาไทย มีรูปจริงทาํ

ใหเ้ห็นภาพชดัเจน 

5. การพฒันา

ในอนาคต 

สามารถพฒันาจากการ

เกบ็ขอ้มูลการปฏิบติัจริง

ได ้

สามารถพฒันาจากการ

เกบ็ขอ้มูลการปฏิบติัจริง

ได ้

สามารถพฒันาจากการ

เกบ็ขอ้มูลการปฏิบติัจริง

ได ้

6. การอนุมติั

ใชง้าน 

มีผูเ้ก่ียวขอ้งค่อนขา้ง

เยอะ (6 ฝ่าย) 

มีผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 ฝ่าย มีผูเ้ก่ียวขอ้ง 5 ฝ่าย 

7. ความ

สะดวกใน

การใชง้าน 

แบ่งเป็นงานๆ มี

รายละเอียดเยอะ แต่

สามารถเขา้ใจไดไ้ม่ยาก 

รวมงานหลกัๆไว้

ดว้ยกนั โดยจะบอก

ขั้นตอนเป็นตวัหนงัสือ

ภาษาไทย ซ่ึงเหมาะกบั

คนไทย และมีรูป

ประกอบบางส่วน 

ใชง้านง่ายทุกคน

สามารถเขา้ใจไดมี้ภาพ

จริงประกอบทุกขั้นตอน 

8. ขนาดของ

การพกพาเพื่อ

ใชง้าน 

เป็นเล่ม A4 พกพาง่าย เป็นเล่ม A4 พกพาง่าย เป็นเล่ม A3 อาจจะใหญ่

เกินไป 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของแต่ละบริษทั (ต่อ) 

หัวข้อ

เปรียบเทยีบ 
บริษัทก่อสร้าง เอ บริษัทก่อสร้าง บี บริษัทก่อสร้าง ซี 

9. หนา้ปก บอกช่ือโครงการ 

ช่ืองาน 

ผูรั้บผดิชอบ ใช้

สาํหรับทาํอะไร 

และ เลขเอกสาร 

บอกช่ือโครงการ บอกงาน

ท่ีทาํ ผูรั้บผดิชอบ บอก

การปรับปรุงเอกสาร ใช้

สาํหรับทาํอะไร และ เลข

เอกสาร 

ไม่มีหนา้ปกท่ีชดัเจน บอก

ช่ืองาน ผูรั้บผดิชอบ 

ขั้นตอนการทาํงาน 

10. การเกบ็

เอกสาร 

มีเลขเอกสาร

สามารถเกบ็เป็น

หมวดหมู่ได ้

มีเลขเอกสารสามารถเกบ็

เป็นหมวดหมู่ได ้

ไม่มีเลขเอกสาร 

 

  จากตารางจะเห็นไดว้่าทั้ง 3 บริษทั มีรูปแบบ Work Method Statement ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป โดยสามารถสรุปไดว้า่ 

  บริษทัก่อสร้าง เอ จะใชรู้ปแบบของ Work Method Statement ท่ีเป็นสากล มีการ

ใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั และมีการแบ่ง Work Method Statement ตามงานประเภทต่างๆ ทาํให้

สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายเพราะพนกังานระดบัปฎิบติัการจะสามารถศึกษาเฉพาะ Work Method 

Statement ของงานท่ีทาํอยูไ่ด ้

  บริษทัก่อสร้าง บี จะมีรูปแบบเฉพาะของตวัเอง มีการใชรู้ปประกอบบางส่วน 

และใชภ้าษาไทยในการบรรยาย ทาํให้พนกังานระดบัปฎิบติัการสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายกว่า

เป็นภาษาองักฤษ  

  บริษทัก่อสร้าง ซี มีรูปจริงประกอบทุกขั้นตอน ทาํใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย แต่ขาด

รายละเอียดบางส่วน เช่น อุปกรณ์และคาํเตือนต่างๆ ทาํให้พนกังานระดบัปฎิบติัการอาจไม่เขา้ใจ

รายละเอียดบางส่วนได ้ 
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 ดงันั้น ในการปรับปรุง Work Method Statement จึงควรมีการภาษาไทยซ่ึงสามารถทาํ

ความเขา้ใจไดง่้ายกว่าภาษาองักฤษ มีรูปประกอบขั้นตอนการทาํงานทุกขั้นตอนเพ่ือให้สามารถทาํ

ความเขา้ใจไดง่้าย มีการแบ่งตามประเภทของงานเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน และมีรายละเอียด

ต่างๆ ทั้ง ช่ือโครงการ งานท่ีทาํ ผูรั้บผิดชอบ การปรับปรุงเอกสาร ใช้สําหรับทาํอะไร และเลข

เอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ของ Work Method Statement 

 

3.3 วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสําหรับ Work Method Statement รูปแบบเก่า 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแรงงานระดบัปฎิบติั

การของบริษทัก่อสร้าง เอ จาํนวน 54 คน โดยแสดงเป็น จาํนวน และค่าร้อยละ 

 

ตารางท่ี 4 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 34 63.0 

หญิง 20 37.0 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 4 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชายร้อยละ 63 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 37 
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ตารางท่ี 5 อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ระหวา่ง 21 – 30 ปี 20 37.0 

ระหวา่ง 31 – 40 ปี 30 55.6 

ระหวา่ง 41 - 50 ปี 4 7.4 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 5 แสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี

อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปีร้อยละ 37.0 และ มีอายุ

ระหวา่ง 41 - 50 ปี ร้อยละ 7.4 

 

ตารางท่ี 6 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา    49 90.7 

มธัยมศึกษาตอนตน้    3 5.6 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 1 1.9 

ปริญญาตรี 1 1.9 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 6 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ สาํเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษาร้อยละ 90.7 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนตน้

ร้อยละ 5.6 และ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และ ปริญญาตรี เท่ากนัท่ีร้อยละ 1.9 
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ตารางท่ี 7 ตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตําแหน่งหน้าที ่ จํานวน ร้อยละ 

คนงาน   48 88.9 

หวัหนา้คนงาน 2 3.7 

โฟร์แมน     3 5.6 

วิศวกรควบคุมงาน 1 1.9 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 7 แสดงตาํแหน่งหน้าท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นคนงานร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ โฟร์แมนร้อยละ 5.6 หวัหนา้คนงานร้อยละ 3.7 และ

วิศวกรควบคุมงาน ร้อยละ 1.9 

 

ตารางท่ี 8 ระยะเวลาทาํงานใน บริษทัก่อสร้าง เอ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาทาํงานใน บริษัทก่อสร้าง เอ จํานวน ร้อยละ 

ประมาณ 1-3 ปี   20 37.0 

ประมาณ 4-6 ปี 26 48.1 

ประมาณ 7-10 ปี     3 5.6 

มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 5 9.3 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 8 แสดงระยะเวลาทาํงานใน บริษทัก่อสร้าง เอ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทาํงานใน บริษทัก่อสร้าง เอ ประมาณ 4-6 ปี ร้อยละ 48.1 รองลงมา 

คือ ประมาณ 1-3 ปี ร้อยละ 37.0 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 9.3 และ ประมาณ 7-10 ปี ร้อยละ 5.6 
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ตารางท่ี 9 ประสบการณ์การทาํงานจากบริษทัอ่ืนของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์การทาํงานจากบริษัทอืน่ จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีประสบการณ์การทาํงานจากบริษทัอ่ืน 20 37.0 

ประมาณ 1-3 ปี   27 50.0 

ประมาณ 4-6 ปี 6 11.1 

ประมาณ 7-10 ปี     1 1.9 

รวม 54 100.0 

  

 ตารางท่ี 9 แสดงประสบการณ์การทาํงานจากบริษทัอ่ืนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทาํงานจากบริษทัอ่ืนประมาณ 1-3 ปี ร้อยละ 50.0 

รองลงมา คือ ไม่มีประสบการณ์การทาํงานจากบริษทัอ่ืน ร้อยละ 37.0 ประสบการณ์ประมาณ 4-6 ปี 

ร้อยละ 11.1 และประสบการณ์ประมาณ 7-10 ปี ร้อยละ 1.9 

 2. ความเข้าใจ Work Method Statement รูปแบบเก่า 

           ทาํการวิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบเก่า ของพนกังาน

ระดบัปฎิบติัการของ บริษทัก่อสร้าง เอ ในหัวขอ้ ความเขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method 

Statement ความเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement ความเขา้ใจภาษาท่ีใช้

อธิบาย Work Method Statement ความเขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement 

สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงานได ้และสามารถอธิบาย Work 

Method Statement ใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 10 ตารางวิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบเก่า 

ประเด็น Mean SD แปลผล* 

เขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method Statement 2.2593 .95533 นอ้ย 

เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement 1.8333 .74606 นอ้ย 

เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement 1.5741 .66167 นอ้ยท่ีสุด 

เขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement 1.9444 .59611 นอ้ย 

สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงาน 1.8333 .79503 นอ้ย 

สามารถอธิบาย Work Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจ 1.5926 .71424 นอ้ยท่ีสุด 

สรุปความเขา้ใจ Work Method Statement 1.8395 .66190 นอ้ย 

*ดูเกณฑก์ารแปลผลไดท่ี้หนา้ 21 

 จากตารางสามารถสรุปไดว้่า แรงงานระดบัปฎิบติัการของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เอ มี

ความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบเก่า อยูใ่นระดบันอ้ย สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ้ดงัน้ี 

 ความเขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method Statement ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุดก็ยงัมีค่านอ้ย

เช่นกัน นั้นหมายความว่า พนักงานระดับปฎิบติัการ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในจุดประสงค์ของ Work 

Method Statement ซ่ึงอาจส่งผลให ้พนกังานไม่สนใจปฎิบติัตาม Work Method Statement ได ้

 ความเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement ก็ยงัคงอยูใ่นระดบันอ้ย

เช่นกนั ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาอยา่งมาก เน่ืองจากการท่ีพนกังานระดบัปฎิบติัการ เม่ือไม่เขา้ใจขั้นตอน

การทาํงานก็อาจส่งผลให้ปฎิบติังานไม่ถูกตอ้งซ่ึงอาจทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยั จนจาํเป็นตอ้งมี

การสัง่หยดุงาน เพื่อใหป้รับปรุงแกไ้ขวิธีการปฎิบติังานใหม่ใหถู้กตอ้ง ทาํเกิดการเสียเวลาได ้

 ความเขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement มีความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการท่ี ภาษาท่ีใชอ้ธิบายใน Work Method Statement รูปแบบเก่านั้น เป็น

ภาษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ และคาํแปลเป็นภาษาไทยยงัอธิบายไดไ้ม่ละเอียดมากนกั 

 ความเขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement มีความเขา้ใจอยูใ่น

ระดบันอ้ย อาจเน่ืองมากจากรูปภาพท่ีใชใ้น Work Method Statement รูปแบบเก่านั้น ค่อนขา้งเป็น

รูปท่ีดูยากและมีความสลบัซบัซอ้น 
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 ความสามารถในการนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงาน อยูใ่น

ระดบันอ้ย นั้นหมายความว่า พนกังานระดบัปฎิบติัการ ไม่สามารถนาํ Work Method Statement ไป

ใชป้ระกอบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพได ้

 ความสามารถในการอธิบาย Work Method Statement ใหค้นอ่ืนเขา้ใจ อยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด ทาํให้พนกังาน ไม่สามารถถ่ายทอดวิธีการปฎิบติังานตาม Work Method Statement ให้แก่

พนกังานคนอ่ืนได ้ 

 3. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับ Work Method Statement รูปแบบเก่า 

            จากการสมัภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสาํหรับ Work Method 

Statement รูปแบบเก่าท่ีใชอ้ยู ่สามารถเรียบเรียงไดว้า่ Work Method Statement รูปแบบเก่านั้นมีการ

ใชภ้าษาองักฤษเยอะ และการแปลเป็นภาษาไทยยงัทาํไดไ้ม่ดีพอ ทาํให้มีภาษาท่ีเขา้ใจไดย้าก รวม

ไปถึงการท่ีมีขอ้มูลเยอะเกินไป ทาํให้ในการอ่านอาจมีบางส่วนอ่านตกหล่น รูปภาพประกอบ

ขั้นตอนการทาํงานมีนอ้ย อีกทั้งขั้นตอนในการปฎิบติังานยงัไม่ชดัเจน แต่ละโครงการก่อสร้างมีการ

ปฎิบติัท่ีงานแตกต่างกนั ทาํใหท้าํความเขา้ใจไดย้าก โดยเฉพาะกบัคนงานซ่ึงบางคนอ่านหนงัสือไม่

เก่ง อีกทั้งยงัไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั Work Method Statement ทาํให้คนงานคิดว่า Work Method 

Statement มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและเสียเวลาในการทาํงาน โดยท่ีผ่านมาคนงานจะใช้วิธีปฎิบติัตาม

ผูอ่ื้นท่ีเคยทาํมา ส่วนผูท่ี้เขา้ใจใน Work Method Statement นั้น จะเขา้ใจเน่ืองจากมีประสบการณ์

เคยผ่านงานมาแลว้ แต่หากมีการเปล่ียนแปลงงานใหม่ Work Method Statement รูปแบบเก่าไม่

สามารถใชง้านได ้ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุง Work Method Statement ใหมี้การแสดงเป็นรูปภาพ

ประกอบการอธิบายขั้นการปฎิบติังานใหม้ากข้ึน ควรใชภ้าษาไทยท่ีสั้นและไดใ้จความ 

 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ของแรงงานระดับปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรง

ตาม Work Method Statement 

 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความเขา้ใจ  Work Method Statement รูปแบบเก่า 

สามารถสรุปไดว้า่ 

 ปัจจัยด้านภาษา ซ่ึงพบว่า การใช้ภาษาองักฤษ ทาํให้พนักงานระดับปฎิบติัการ

บางส่วนไม่สามารถทาํความเขา้ใจกบั Work Method Statement แมว้่าจะมีคาํแปลเป็นภาษาไทย
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ประกอบ แต่การแปลยงัไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้ งหมด ดังนั้ นจึงจาํเป็นต้องมีการ

เปล่ียนแปลงภาษาท่ีใช ้ใหเ้ป็นภาษาไทย เพื่อใหพ้นกังานระดบัปฎิบติัการสามารถทาํความเขา้ใจได ้

 ปัจจยัดา้นรูปภาพ พบว่า รูปประกอบการทาํงานมีนอ้ย และไม่ชดัเจน ซ่ึงรูปภาพท่ี

ดูง่ายและชัดเจนจะทาํให้คนงานสามารถทาํความเขา้ใจได้ง่ายกว่า ดังนั้ นจึงจาํเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงรูปภาพประกอบคาํบรรยายใหส้ามารถดูไดง่้าย และมีรูปภาพครบทุกขั้นตอนการทาํงาน 

 ปัจจยัดา้นขอ้มูล พบวา่ มีเน้ือหาขอ้มูลท่ีมากจนเกินไป และมีการแสดงขั้นตอนท่ีไม่

ชัดเจน ส่งผลให้มีการอ่านเน้ือหาตกหล่น และไม่สามารถทาํความเขา้ใจได้ทั้ งหมด ดังนั้นจึง

จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาให้สั้น กระชบั ไดใ้จความ และมีการแสดงขั้นตอนการปฎิบติังาน

แต่ละประเภทใหมี้ความชดัเจน 

 

3.4 สร้างและปรับปรุง Work Method Statement 

 จากการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์ความแตกต่างของ Work Method Statement ของ

แต่ละบริษทั แลว้สรุปความแตกต่างเพ่ือหาจุดเด่นและจุดดอ้ยของ Work Method Statement ในแต่

ละบริษทั และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ ความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะ ของ Work Method Statement รูปแบบเก่า ท่ีพนกังานระดบัปฎิบติัการของ บริษทั

ก่อสร้าง เอ ใชอ้ยู ่นาํมาสร้างเป็น Work Method Statement รูปแบบใหม่ก่อนปรับปรุง โดยมีการ

ปรับปรุงรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. แยกอธิบายการทาํงานเป็นออกเป็นแต่ล่ะขั้นตอน 

 2. มีการแสดงรูปภาพประกอบขั้นตอนการทาํงานทุกขั้นตอน 

 3. คาํบรรยายตอ้งมีการใชภ้าษาท่ีสั้น กระชบั และไดใ้จความ 

 4. แบ่ง Work Method Statement ตามประเภทของงาน 

 5. เน้ือหา ประกอบดว้ย ขั้นตอน อุปกรณ์ท่ีใช ้เวลาปฏิบติังาน และคาํเตือน 

 ทาํการสร้าง Work Method Statement สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชห้ลกัการและ

เน้ือหาขา้งตน้ ไดด้งัน้ี 
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รูปท่ี 6 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ปก) 

 จากรูปท่ี 6 แสดงหนา้ปกของ Work Method Statement ซ่ึงแสดงรายละเอียดของ ช่ือ

โครงการ ช่ืองาน ตราสัญลกัษณ์ของบริษทั ตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบในงาน ช่ือผูรั้บผิดชอบ ลายเซ็น 

วนัท่ีเซ็น ใชส้าํหรับทาํอะไร ช่ือย่อของโครงการ รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร รหัสพื้นท่ีใชง้าน 

ลาํดบัเอกสาร และการแกไ้ข 
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รูปท่ี 7 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 1) 

 จากรูปท่ี 7 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอน

ท่ี 4 
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รูปท่ี 8 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 2) 

 จากรูปท่ี 8 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 5 ถึงขั้นตอน

ท่ี7 
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รูปท่ี 9 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 3) 

 จากรูปท่ี 9 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 8 ถึงขั้นตอน

ท่ี 9 
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รูปท่ี 10 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 4) 

 จากรูปท่ี 10 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 10 ถึง

ขั้นตอนท่ี 13 
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รูปท่ี 11 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 5) 

 จากรูปท่ี 11 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 14 ถึงขั้นตอนท่ี 

16 
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รูปท่ี 12 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 6) 

 จากรูปท่ี 12 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ขั้นตอนท่ี 17 ถึงขั้นตอนท่ี 

19 
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รูปท่ี 13 Work Method Statement ปรับปรุง สาํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ (หนา้ 7) 
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 จากรูปท่ี 13 แสดงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการติดตั้งบนัไดสําเร็จรูป พร้อม

สาเหตุ และมาตรการป้องกนั 

 จากรูปท่ี 6 ถึงรูปท่ี 13 แสดง Work Method Statement ท่ีใชส้าํหรับนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

ซ่ึงเป็น Work Method Statement สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป มีลกัษณะเป็นการแสดงรูป

ประกอบคาํบรรยายสั้นๆ เป็นขั้นตอน มีรายละเอียดบอกความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีเน้ือหาท่ี

ไม่เยอะมากจนเกินไป  

 จากการนาํ Work Method Statement ดงักล่าว ไปสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 

คือ Senior Method Manager และทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงมีประสบการณ์การ

ทาํงาน 30 ปี ไดใ้หค้วามเห็นว่า Work Method Statement ฉบบัน้ีจะทาํใหแ้รงงานระดบัปฏิบติังาน

สามารถเขา้ใจไดดี้เน่ืองจากมีรูปภาพแสดงขั้นตอนท่ีชดัเจน สามารถพกพาไปหนา้งานไดส้ะดวก 

และมีขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

1. ตอ้งมีหน้าปกเพื่อบอกช่ือโครงการ ตอ้งมีช่ืองาน ตอ้งมีช่ือคนรับผิดชอบและ

ลายเซ็นก่อนท่ีจะใชง้าน ตอ้งมีบอกว่าใชเ้พื่ออะไร ตอ้งมี เลขรหัสงานตามรูปแบบ

ของ Documents ของบริษทั 

2. ตอ้งพกพาง่าย ในท่ีน้ีใชเ้ป็นขนาด A4 

3. ดา้นในของงาน ตอ้งมีช่ืองาน 

4. ตอ้งมีแบบแสดงขั้นตอนการทาํงาน 

5. มีตวัการ์ตูนแสดงการทาํงาน 

6. ตอ้งแสดงมาตรการ การป้องกนัความปลอดภยัของแต่ละขั้นตอนท่ีทาํงาน 

7. ตอ้งมีทั้งภาษาไทษและภาษาองักฤษเพื่อใหเ้ขา้ใจไดท้ั้งสองภาษา 

8. ตอ้งแสดงหนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํงานแต่ละขั้นตอน 

9. ตอ้งมีการแสดงจาํนวนหนา้ของเอกสาร 

10. ตอ้งมีตารางการประเมินความเส่ียงของงาน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ. 

 จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ นาํมาทาํการปรับปรุง Work Method Statement ใหมี้ความ

สมบูรณ์มากข้ึน โดยแบ่งตามประเภทงาน ไดด้งัน้ี 
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รูปท่ี 14 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ปก) 

 จากรูปท่ี 14 แสดงหนา้ปกของ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานหล่อ

เสา (For Column Construction Working Steps) ของบริษทัก่อสร้าง เอ 
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รูปท่ี 15 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 

 จากรูปท่ี 15 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานติดตั้งเหลก็สาํหรับหล่อเสา 
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รูปท่ี 16 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 

 จากรูปท่ี 16 แสดงขั้นตอนการทาํความสะอาดและดูแลแบบเสา 
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รูปท่ี 17 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 

 จากรูปท่ี 17 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานประกอบแบบเสา 
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รูปท่ี 18 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 

 จากรูปท่ี 18 แสดงขั้นตอนการปฎิบติังานประกอบแบบเสา พร้อมทาํการตรวจสอบ

ตาํแหน่งท่ีติดตั้ง 
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รูปท่ี 19 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 

 จากรูปท่ี 19 แสดงขั้นตอนการเร่ิมตน้เทคอนกรีตเขา้สู่แบบเสาเพ่ือหล่อเสา  
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รูปท่ี 20 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 

 จากรูปท่ี 20 แสดงขั้นตอนการเทคอนกรีตเขา้สู่แบบเสาเพ่ือหล่อเสา จนเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปท่ี 21 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 

 จากรูปท่ี 21 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบ การทาํความสะอาดและการป้องกนัฝนใหก้บั

แบบเสา 
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รูปท่ี 22 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 

 จากรูปท่ี 22 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหล่อเสา พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 
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รูปท่ี 23 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเสา ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 9) 
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 จากรูปท่ี 23 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหล่อเสา พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 

 รูปท่ี 14 ถึงรูปท่ี 23 คือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานหล่อเสา 

ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของโฟร์แมนและคนงานทีมหล่อเสา มีเน้ือหาแสดงถึงขั้นตอน

การหล่อเสา ตั้งแต่ การติดตั้งเหล็กสาํหรับเป็นโครงสร้าง การทาํความสะอาดและเตรียมแบบเสา

เพื่อใหแ้บบเสามีความพร้อมในการหล่อเสา การติดตั้งแบบเสาซ่ึงตอ้งมีการวางแผนการติดตั้ง และ

มีการเช็คระยะให้พอดี การหล่อเสาโดยใชค้อนกรีต พร้อมทาํการจ้ีคอนกรีต การตรวจสอบ การทาํ

ความสะอาด การป้องกนัฝน และอธิบายถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหล่อเสา ไดแ้ก่ การตกจาก

ท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการทาํงานใกลข้อบอาคารมากจนเกินไป สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดป้ายเตือน 

ติดตั้งราวกนัตก หรือติดตั้งเหล็กฟอร์มสาํหรับทาํงานขอบอาคาร การล่ืนและสะดุดลม้ ซ่ึงเกิดจาก

นํ้าขงับนพ้ืน สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่รองเทา้กนัล่ืน และทาํความสะอาดพื้น วสัดุตกหล่น ซ่ึง

เกิดจากความประมาทในการส่งเคร่ืองมือและการไม่ติดตั้งแผน่กนัตก สามารถป้องกนัไดโ้ดยติดตั้ง

แผน่กนัตกท่ีขอบอาคาร หรือใชเ้ชือกผกูเคร่ืองมือ แบบหล่อคอนกรีตลม้ ซ่ึงเกิดจากการติดตั้งผดิวิธี

หรือแบบมีความเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งในการติดตั้ง และซ่อมแซม

แบบท่ีเสียหาย ไฟไหม ้ซ่ึงเกิดจากการใชแ้ก๊สไม่ถูกวิธี สามารถป้องกนัไดโ้ดยอบรมพนกังานให้มี

ความรู้และเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงให้พร้อมใชง้าน ถงัออกซิเจนระเบิด ซ่ึงเกิดจากถงัไม่สภาพไม่

สมบูรณ์ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการตรวจเช็คสภาพถงัอยู่เสมอ อนัตรายจากการตดัและการเช่ือม 

ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั และประกายไฟตกใส่วสัดุไวไฟ สามารถป้องกนัไดโ้ดย

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อบรมพนักงานให้มีความรู้ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

อนัตรายจากไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากการไม่ติดตั้งสายดิน สถานท่ีทาํงานเปียกนํ้ า หรือเคร่ืองมือเสียหาย 

สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดตั้งสายดิน การทาํงานในท่ีแห้ง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ อนัตราย

กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือนนํ้ามนั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชถ้าดรองนํ้ามนั  
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รูปท่ี 24 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งผนงั ของบริษทัก่อสร้าง เอ 

 (หนา้ปก) 

 จากรูปท่ี 24 แสดงหนา้ปกสาํหรับงานติดตั้งผนงั (For Wall Formwork Installation) 

ของบริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทีมหล่อเสา 
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รูปท่ี 25 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 

 จากรูปท่ี 25 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเหลก็ผนงั ซ่ึงทาํหลงัจากเทคอนกรีตเสร็จ 
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รูปท่ี 26 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 

 จากรูปท่ี 26 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแบบหล่อผนงั 



62 
 

 
 

 
รูปท่ี 27 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 

 จากรูปท่ี 27 แสดงขั้นตอนการเทคอนกรีตผนงั 
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รูปท่ี 28 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 

 จากรูปท่ี 28 แสดงขั้นตอนการร้ืนถอนแบบผนงั การยกแพลท็ฟอร์ม และการติดตั้ง

แผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 29 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 

 จากรูปท่ี 29 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเหลก็พื้น 
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รูปท่ี 30 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 

 จากรูปท่ี 30 แสดงขั้นตอนเทคอนกรีตพื้นชั้นต่อไป 
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รูปท่ี 31 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 

 จากรูปท่ี 31 แสดงการปฎิบติังานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปท่ี 32 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 

 จากรูปท่ี 32 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดตั้งผนงั พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 
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รูปท่ี 33 Work Method Statement รูปแบบใหม่สาํหรับงานติดตั้งผนงัของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 9) 
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 จากรูปท่ี 33 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดตั้งผนงั พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 

 รูปท่ี 24 ถึงรูปท่ี 33 คือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งผนงั 

ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทีมหล่อเสา จะทาํการแสดงขั้นตอนการติดตั้งแบบหล่อ

คอนกรีตผนัง ตั้งแต่การติดตั้งเหล็กผนัง การติดตั้งแบบหล่อผนัง การหล่อผนัง การร้ือแบบหล่อ

ผนงั การยกแพล็ทฟอร์ม และการติดตั้งแผ่น FUVI. ไปจนถึงการติดตั้งแหล็กพื้นและการหล่อพื้น

ในชั้นต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการหล่อผนังในชั้นต่อไป โดยอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการติดตั้ งผนัง ได้แก่ การตกจากท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการทาํงานใกล้ขอบอาคารมาก

จนเกินไป สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดป้ายเตือน ติดตั้งราวกนัตก หรือติดตั้งเหล็กฟอร์มสาํหรับ

ทาํงานขอบอาคาร การล่ืนและสะดุดลม้ ซ่ึงเกิดจากนํ้ าขงับนพื้น สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่

รองเทา้กนัล่ืน และทาํความสะอาดพื้น วสัดุตกหล่น ซ่ึงเกิดจากความประมาทในการส่งเคร่ืองมือ

และการไม่ติดตั้งแผน่กนัตก สามารถป้องกนัไดโ้ดยติดตั้งแผน่กนัตกท่ีขอบอาคาร หรือใชเ้ชือกผกู

เคร่ืองมือ แบบหล่อคอนกรีตลม้ ซ่ึงเกิดจากการติดตั้งผิดวิธีหรือแบบมีความเสียหาย สามารถ

ป้องกนัไดโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งในการติดตั้ง และซ่อมแซมแบบท่ีเสียหาย ไฟไหม ้ซ่ึงเกิดจาก

การใชแ้ก๊สไม่ถูกวิธี สามารถป้องกนัไดโ้ดยอบรมพนกังานใหมี้ความรู้และเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง

ให้พร้อมใชง้าน ถงัออกซิเจนระเบิด ซ่ึงเกิดจากถงัไม่สภาพไม่สมบูรณ์ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการ

ตรวจเช็คสภาพถงัอยู่เสมอ อนัตรายจากการตดัและการเช่ือม ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนั และประกายไฟตกใส่วสัดุไวไฟ สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั อบรม

พนกังานให้มีความรู้ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ อนัตรายจากไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากการ

ไม่ติดตั้งสายดิน สถานท่ีทาํงานเปียกนํ้า หรือเคร่ืองมือเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดตั้งสาย

ดิน การทาํงานในท่ีแหง้ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ อนัตรายกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือน

นํ้ามนั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชถ้าดรองนํ้ามนั 
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รูปท่ี 34 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ปก) 
 จากรูปท่ี 34 แสดงหนา้ปกสาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก (For Slab Safety Hand 

Rail Installation) ของบริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทีมเทพื้น 
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รูปท่ี 35 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 
 จากรูปท่ี 35 แสดงขั้นตอนการติดตั้งชุดรองรับแบบหล่อพื้นและการติดตั้งบนัได 
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รูปท่ี 36 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 
 จากรูปท่ี 36 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. ติดตั้งห่วงช่วยยดึสาํหรับสายรัด และ

ติดตั้งสายรัด  
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รูปท่ี 37 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 
 จากรูปท่ี 37 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 38 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 
 จากรูปท่ี 38 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 39 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 
 จากรูปท่ี 39 แสดงขั้นตอนการติดตั้งห่วงช่วยยดึสาํหรับสายรัด และติดตั้งสายรัด 
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รูปท่ี 40 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 
 จากรูปท่ี 40 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. 



77 
 

 
 

 
รูปท่ี 41 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 
 จากรูปท่ี 41 แสดงขั้นตอนการติดตั้งราวกนัตกและยดึดว้ยขอ้เสือ 
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รูปท่ี 42 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 
 จากรูปท่ี 42 แสดงขั้นตอนการร้ือสายรัดและห่วงช่วยยดึ ก่อนทาํการติดตั้งเหลก็พ้ืน 
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รูปท่ี 43 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 9) 
 จากรูปท่ี 43 แสดงขั้นตอนการเทคอนกรีตพ้ืน 
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รูปท่ี 44 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 10) 
 จากรูปท่ี 44 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพื้น พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 
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รูปท่ี 45 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 11) 
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 จากรูปท่ี 45 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพื้น พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 

 รูปท่ี 34 ถึงรูปท่ี 45 คือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้นและ

ติดตั้งราวกนัตก ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทีมเทพื้น จะทาํการแสดงขั้นตอนการ

ติดตั้งชุดรองรับแบบหล่อพื้นการติดตั้งบนัได การติดตั้งแผน่ FUVI. การติดตั้งห่วงช่วยยดึสาํหรับ

สายรัด การติดตั้งสายรัด ไปจนเตม็บริเวณท่ีตอ้งการเทพื้น รวมไปถึงการติดตั้งราวกนัตก จากนั้นทาํ

การร้ือสายรัดและห่วงช่วยยดึ แลว้ติดตั้งเหลก็พ้ืนเพื่อเสริมความแขง็แรงใหก้บัพื้น จากนั้นจึงทาํการ

เทพ้ืนคอนกรีต โดยอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ไดแ้ก่ การตกจากท่ีสูง ซ่ึง

เกิดจากการทาํงานใกลข้อบอาคารมากจนเกินไป สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดป้ายเตือน ติดตั้งราว

กนัตก หรือติดตั้งเหล็กฟอร์มสาํหรับทาํงานขอบอาคาร การล่ืนและสะดุดลม้ ซ่ึงเกิดจากนํ้ าขงับน

พื้น สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่รองเทา้กนัล่ืน และทาํความสะอาดพ้ืน วสัดุตกหล่น ซ่ึงเกิดจาก

ความประมาทในการส่งเคร่ืองมือและการไม่ติดตั้งแผน่กนัตก สามารถป้องกนัไดโ้ดยติดตั้งแผน่กนั

ตกท่ีขอบอาคาร หรือใชเ้ชือกผูกเคร่ืองมือ แบบหล่อคอนกรีตลม้ ซ่ึงเกิดจากการติดตั้งผิดวิธีหรือ

แบบมีความเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งในการติดตั้ง และซ่อมแซมแบบ

ท่ีเสียหาย ไฟไหม  ้ซ่ึงเกิดจากการใช้แก๊สไม่ถูกวิธี สามารถป้องกันได้โดยอบรมพนักงานให้มี

ความรู้และเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงให้พร้อมใชง้าน ถงัออกซิเจนระเบิด ซ่ึงเกิดจากถงัไม่สภาพไม่

สมบูรณ์ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการตรวจเช็คสภาพถงัอยู่เสมอ อนัตรายจากการตดัและการเช่ือม 

ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั และประกายไฟตกใส่วสัดุไวไฟ สามารถป้องกนัไดโ้ดย

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อบรมพนักงานให้มีความรู้ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

อนัตรายจากไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากการไม่ติดตั้งสายดิน สถานท่ีทาํงานเปียกนํ้ า หรือเคร่ืองมือเสียหาย 

สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดตั้งสายดิน การทาํงานในท่ีแห้ง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ อนัตราย

กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือนนํ้ามนั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชถ้าดรองนํ้ามนั 
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รูปท่ี 46 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ปก) 
 จากรูปท่ี 46 แสดงหนา้ปกของ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเท
พื้น (For FUVI Slab Formwork Installation) ของบริษทัก่อสร้าง เอ 
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รูปท่ี 47 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 
 จากรูปท่ี 47 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. ติดตั้งห่วงช่วยยดึสายรัด และติดตั้ง
สายรัด 
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รูปท่ี 48 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 
 จากรูปท่ี 48 แสดงขั้นตอนการยกแพลทฟอร์มไปชั้นต่อไป และการติดตั้งแผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 49 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 
 จากรูปท่ี 49 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 50 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 
 จากรูปท่ี 50 แสดงขั้นตอนการร้ือสายรัดและห่วงยดึ ก่อนติดตั้งแบบหล่อพื้นยนืและ
แผน่ FUVI. 
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รูปท่ี 51 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 
 จากรูปท่ี 51 แสดงผลการติดตั้งแผน่ FUVI. ท่ีเสร็จเรียบร้อย 
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รูปท่ี 52 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 
 จากรูปท่ี 52 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพื้น พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 
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รูปท่ี 53 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานเทพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 
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 จากรูปท่ี 53 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพื้น พร้อมสาเหตุ และมาตรการ

ป้องกนั 

 รูปท่ี 46 ถึงรูปท่ี 53 คือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานพื้น ของ

บริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทีมเทพื้น จะทาํการแสดงขั้นตอนการติดตั้งชุดรองรับแบบหล่อ

พื้น การยกแพลท็ฟอร์มไปชั้นต่อไป การติดตั้งแผน่ FUVI. การติดตั้งห่วงช่วยยดึสาํหรับสายรัด การ

ติดตั้งสายรัด ไปจนเตม็บริเวณท่ีตอ้งการเทพ้ืน จากนั้นทาํการร้ือสายรัดและห่วงช่วยยึด แลว้ติดตั้ง

แบบหล่อพื้น พร้อมแสดงภาพเม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โดยอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานพ้ืน 

ไดแ้ก่ การตกจากท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการทาํงานใกลข้อบอาคารมากจนเกินไป สามารถป้องกนัไดโ้ดย

การติดป้ายเตือน ติดตั้งราวกนัตก หรือติดตั้งเหล็กฟอร์มสําหรับทาํงานขอบอาคาร การล่ืนและ

สะดุดลม้ ซ่ึงเกิดจากนํ้าขงับนพ้ืน สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่รองเทา้กนัล่ืน และทาํความสะอาด

พื้น วสัดุตกหล่น ซ่ึงเกิดจากความประมาทในการส่งเคร่ืองมือและการไม่ติดตั้งแผน่กนัตก สามารถ

ป้องกนัไดโ้ดยติดตั้งแผ่นกนัตกท่ีขอบอาคาร หรือใชเ้ชือกผูกเคร่ืองมือ แบบหล่อคอนกรีตลม้ ซ่ึง

เกิดจากการติดตั้งผิดวิธีหรือแบบมีความเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งใน

การติดตั้ง และซ่อมแซมแบบท่ีเสียหาย ไฟไหม ้ซ่ึงเกิดจากการใชแ้ก๊สไม่ถูกวิธี สามารถป้องกนัได้

โดยอบรมพนกังานให้มีความรู้และเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงให้พร้อมใชง้าน ถงัออกซิเจนระเบิด ซ่ึง

เกิดจากถงัไม่สภาพไม่สมบูรณ์ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการตรวจเช็คสภาพถงัอยูเ่สมอ อนัตรายจาก

การตดัและการเช่ือม ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั และประกายไฟตกใส่วสัดุไวไฟ 

สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั อบรมพนกังานให้มีความรู้ และตรวจสอบอุปกรณ์

ใหมี้สภาพสมบูรณ์ อนัตรายจากไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากการไม่ติดตั้งสายดิน สถานท่ีทาํงานเปียกนํ้ า หรือ

เคร่ืองมือเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดตั้งสายดิน การทาํงานในท่ีแห้ง และการซ่อมแซม

อุปกรณ์ อนัตรายกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือนนํ้ ามนั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชถ้าดรอง

นํ้ามนั 
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รูปท่ี 54 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ปก) 
 จากรูปท่ี 54 แสดงหนา้ปกของ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงาน
ติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป (For Precast Stair Installation) ของบริษทัก่อสร้าง เอ 
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รูปท่ี 55 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 
 จากรูปท่ี 55 แสดงขั้นตอนการติดตั้งนัง่ร้านสาํหรับรองรับบนัไดสาํเร็จรูปและชานพกั
บนัได การติดตั้งคานและแบบหล่อชานบนัได รวมไปถึงการตรวจสอบก่อนติดตั้งเหล็กชานพกั
บนัได 
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รูปท่ี 56 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 
 จากรูปท่ี 56 แสดงขั้นตอนการเปิดช่องสาํหรับติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูปท่ีสลิปฟอร์ม รวม
ไปถึงการยกบนัไดมาติดตั้ง พร้อมทาํการปิดช่องสาํหรับติดตั้งบนัได 



95 
 

 
 

 
รูปท่ี 57 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 
 จากรูปท่ี 57 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบบนัไดสาํเร็จรูป ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ ก่อน
เทคอนกรีตท่ีชานพกัเพื่อยดึบนัได 
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รูปท่ี 58 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 
 จากรูปท่ี 58 แสดงขั้นตอนการติดตั้งนัง่ร้านสาํหรับรองรับบนัไดสาํเร็จรูป และชานพกั
บนัไดท่ีชั้นถดัไป การติดตั้งคานและแบบหล่อชานพกับนัได รวมไปถึงการตรวจสอบระดบั ก่อน
ติดตั้งเหลก็ชานพกับนัได 
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รูปท่ี 59 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั            
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 
 จากรูปท่ี 59 แสดงขั้นตอนการเปิดช่องสาํหรับติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ท่ีสลิปฟอร์ม รวม
ไปถึงการยกบนัไดมาติดตั้ง พร้อมทาํการปิดช่องสาํหรับติดตั้งบนัได 
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รูปท่ี 60 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 
 จากรูปท่ี 60 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบบนัไดสาํเร็จรูป ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ ก่อน
เทคอนกรีตท่ีชานพกัเพื่อยดึบนัได สาํหรับชั้นต่อไปใหท้าํซํ้ าตามขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 15 จนได้
บนัไดสาํเร็จรูป ครบตามจาํนวน 
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รูปท่ี 61 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 
 จากรูปท่ี 61 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดตั้งบนัได พร้อมสาเหตุ และ
มาตรการป้องกนั 
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รูปท่ี 62 Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัไดสาํเร็จรูป ของบริษทั
 ก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 
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 จากรูปท่ี 62 แสดงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดตั้งบนัได พร้อมสาเหตุ และ

มาตรการป้องกนั 

 รูปท่ี 54 ถึงรูปท่ี 62 คือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ สาํหรับงานติดตั้งบนัได

สําเร็จรูป ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทีมบนัได จะทาํการแสดงขั้นตอนการติดตั้ง

บนัได โดยเร่ิมจากการติดตั้งนัง่ร้านสาํหรับรองรับบนัไดสาํเร็จรูปและชานพกับนัได จากนั้นทาํการ

การติดตั้งคานและแบบหล่อชานบนัได รวมไปถึงการตรวจสอบระดบัทั้งแนวด่ิงและแนวราบ ก่อน

ติดตั้งเหล็กชานพกับนัได ทาํการเปิดช่องสําหรับติดตั้งบนัไดท่ีสลิปฟอร์ม จากนั้นจึงยกบนัไดท่ี

เตรียมไวม้าติดตั้ง พร้อมทาํการปิดช่องสาํหรับติดตั้งบนัได ทาํการตรวจสอบบนัไดท่ีไดติ้ดตั้งไวท้ั้ง

แนวด่ิงและแนวราบ ก่อนเทคอนกรีตท่ีชานพกัเพ่ือยดึบนัได จากนั้นจึงทาํการติดตั้งนัง่ร้านสาํหรับ

รองรับบนัไดในชั่นถดัไป แลว้ดาํเนินการซํ้ า จนได้บนัไดครบตามตอ้งการ โดยอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากงานพื้นและติดตั้งราวกนัตก ไดแ้ก่ การตกจากท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการทาํงานใกลข้อบอาคาร

มากจนเกินไป สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดป้ายเตือน ติดตั้งราวกนัตก หรือติดตั้งเหล็กฟอร์ม

สาํหรับทาํงานขอบอาคาร การล่ืนและสะดุดลม้ ซ่ึงเกิดจากนํ้าขงับนพ้ืน สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวม

ใส่รองเทา้กนัล่ืน และทาํความสะอาดพื้น วสัดุตกหล่น ซ่ึงเกิดจากความประมาทในการส่งเคร่ืองมือ

และการไม่ติดตั้งแผน่กนัตก สามารถป้องกนัไดโ้ดยติดตั้งแผน่กนัตกท่ีขอบอาคาร หรือใชเ้ชือกผกู

เคร่ืองมือ แบบหล่อคอนกรีตลม้ ซ่ึงเกิดจากการติดตั้งผิดวิธีหรือแบบมีความเสียหาย สามารถ

ป้องกนัไดโ้ดยตรวจสอบความถูกตอ้งในการติดตั้ง และซ่อมแซมแบบท่ีเสียหาย ไฟไหม ้ซ่ึงเกิดจาก

การใชแ้ก๊สไม่ถูกวิธี สามารถป้องกนัไดโ้ดยอบรมพนกังานใหมี้ความรู้และเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง

ให้พร้อมใชง้าน ถงัออกซิเจนระเบิด ซ่ึงเกิดจากถงัไม่สภาพไม่สมบูรณ์ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการ

ตรวจเช็คสภาพถงัอยู่เสมอ อนัตรายจากการตดัและการเช่ือม ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนั และประกายไฟตกใส่วสัดุไวไฟ สามารถป้องกนัไดโ้ดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั อบรม

พนกังานให้มีความรู้ และตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ อนัตรายจากไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากการ

ไม่ติดตั้งสายดิน สถานท่ีทาํงานเปียกนํ้า หรือเคร่ืองมือเสียหาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยการติดตั้งสาย

ดิน การทาํงานในท่ีแหง้ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ อนัตรายกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือน

นํ้ามนั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชถ้าดรองนํ้ามนั 
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3.5 ประเมินผล Work Method Statement รูปแบบใหม่ 

 หลงัจากทาํการสร้างและปรับปรุง Work Method Statement รูปแบบใหม่ แลว้นาํไป

ทดลองใชง้านในโครงการก่อสร้างอาคารสูง ท่ีตั้งอยูเ่ขตเพลินจิต เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า จาํนวน

คร้ังของการสั่งหยดุงานเน่ืองจากการปฎิบติังานไม่ตรงตาม Work Method Statement ลดลงอยา่ง

มาก ซ่ึงจากการทาํการประเมินผลการใชง้าน Work Method Statement รูปแบบใหม่ โดยการสร้าง

แบบสอบถาม สาํหรับความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบใหม่ แลว้นาํไปใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

เดิมท่ีเคยเก็บแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบเก่า ช่วยตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงจะทาํให้สามารถเปรียบเทียบระดบัความเขา้ใจ Work Method Statement ได้

ชดัเจน โดยผลการประเมิน มีดงัน้ี 

 1. วเิคราะห์ความเข้าใจ Work Method Statement รูปแบบใหม่ 

 ทาํการวิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบใหม่ ของพนกังาน

ระดบัปฎิบติัการของ บริษทัก่อสร้าง เอ ในหัวขอ้ ความเขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method 

Statement ความเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement ความเขา้ใจภาษาท่ีใช้

อธิบาย Work Method Statement ความเขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement 

สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงานได ้และสามารถอธิบาย Work 

Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจได ้ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 11 ตารางวิเคราะห์ความเขา้ใจ Work Method Statement รูปแบบใหม่ 

ประเด็น Mean SD แปลผล* 

เขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method Statement 3.7037 .79217 มาก 

เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement  3.5000 .66588 มาก 

เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement 3.1111 .63444 ปานกลาง 

เขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement 3.7037 .60281 มาก 

สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงาน 3.3333 .70040 ปานกลาง 

สามารถอธิบาย Work Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจ 2.9815 .53167 ปานกลาง 

สรุปความเขา้ใจ Work Method Statement 3.3889 .55040 ปานกลาง 

*ดูเกณฑก์ารแปลผลไดท่ี้หนา้ 23 

 จากตารางสามารถสรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจในจุดประสงค์ของ Work 

Method Statement เขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement และเขา้ใจขั้นตอน

การทาํงานของ Work Method Statement ในระดบัมาก ในขณะท่ีประเด็นสามารถนาํ Work Method 

Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงานได ้เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement และ

สามารถอธิบาย Work Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงทุกประเด็นมี

ค่าคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก Work Method Statement รูปแบบเก่า นั้นหมายความว่า Work Method 

Statement รูปแบบใหม่สามารถใชง้านไดดี้กวา่ Work Method Statement รูปแบบเก่า 

 2. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับ Work Method Statement รูปแบบใหม่ 

   จากการสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสําหรับ Work Method Statement 

รูปแบบใหม่ สามารถเรียบเรียงไดว้่า Work Method Statement รูปแบบใหม่ นั้นมีรูปภาพแสดง

ขั้นตอนการปฎิบติังานและหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน มีการใช้ภาษาไทยท่ีสั้ นแต่ได้ใจความ มีการ

ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานมากข้ึน ทาํใหส้ามารถปฎิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึน ใชเ้วลาในการเรียนรู้นอ้ยลง และสามารถนาํไปใชก้บัโครงการก่อสร้างอ่ืนได ้แมว้่าภาษา

ท่ีใชจ้ะเป็นภาษาทางการและคนงานอ่านหนังสือไม่เก่ง แต่ก็สามารถทาํความเขา้ใจขั้นตอนการ

ปฎิบติังานจากรูปภาพได้ อย่างไรก็ตามก็ยงัมีคนงานบางส่วนท่ียงัเขา้ใจยากและคิดว่าขั้นตอน
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ดงักล่าวมีความยุ่งยาก จนส่งผลให้ไม่อยากปฎิบติัตาม ดงันั้น หากมีขอ้ผิดพลาด ขอ้ขดัขอ้ง หรือ

ความไม่สะดวก เกิดข้ึนกบั Work Method Statement รูปแบบใหม่ ก็ควรนาํส่ิงเหล่านั้นมาปรับปรุง 

Work Method Statement ใหดี้ข้ึน 

 3. เปรียบเทยีบผลการใช้ Work Method Statement 

     ทาํการเปรียบเทียบผลการทดลองใช ้Work Method Statement รูปแบบใหม่กบัรูปแบบ

เก่า โดยเปรียบเทียบความเขา้ใจ ระหว่าง Work Method Statement รูปแบบใหม่กบัรูปแบบเก่า 

สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 63 กราฟเปรียบเทียบความเขา้ใจระหวา่ง Work Method Statement รูปแบบเก่าและ 

              รูปแบบใหม่ 

 

 ประเดน็ท่ี 1 คือ เขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method Statement 

 ประเดน็ท่ี 2 คือ เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement  

 ประเดน็ท่ี 3 คือ เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement 

 ประเดน็ท่ี 4 คือ เขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement 

 ประเดน็ท่ี 5 คือ สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงานได ้

 ประเดน็ท่ี 6 คือ สามารถอธิบาย Work Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจได ้
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 จากรูปท่ี 63 แสดงใหเ้ห็นว่า ในทุกประเด็น Work Method Statement รูปแบบใหม่ จะ

มีค่าคะแนนท่ีมากกว่า Work Method Statement รูปแบบเก่า นั้นแสดงให้เห็นว่า Work Method 

Statement รูปแบบใหม่ สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายกวา่ แมก้ระทัง่คนงานก็สามารถทาํความเขา้ใจ

ได ้เน่ืองจาก มีการเนน้รูปภาพแสดงขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน มากกว่าการใชค้าํบรรยายท่ียดืเยื้อ 

ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า จนส่งผลให้จาํนวนคร้ังของการถูกสั่งหยุด

งานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรงตาม Work Method Statement ลดลง อยา่งมาก โดยในการก่อสร้างอาคาร 

บี ของ โครงการก่อสร้างอาคารสูง ท่ีทาํการศึกษา ในปี 2557 มีการใช ้Work Method Statement 

รูปแบบเก่า พบว่า มีการถูกสั่งหยดุงานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรงตาม Work Method Statement เป็น

จาํนวน 22 คร้ัง แต่เม่ือมีการเปล่ียนมาใช ้Work Method Statement รูปแบบใหม่ ในปี 2558 พบว่า 

อาคาร บี ของโครงการก่อสร้างอาคารสูงท่ีทาํกรศึกษา มีการถูกสั่งหยดุงานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรง

ตาม Work Method Statement เพียง 1 คร้ัง นั้นคือ Work Method Statement รูปแบบใหม่ จะช่วยลด

การถูกสัง่หยดุงานมากถึง (22-1)/22 = 95.45%  

 ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า Work Method Statement รูปแบบใหม่ สามารถใชง้านได้

ดีกว่า Work Method Statement รูปแบบเก่า อนัเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนภาษาจากภาษาองักฤษ

ใหเ้ป็นภาษาไทย ทาํใหพ้นกังานระดบัปฎิบติัการสามารถสามารถอ่านทาํความเขา้ใจได ้การเนน้รูป

ประกอบท่ีดูง่ายทุกขั้นตอนและการกระชบัเน้ือหาให้ไดใ้จความมากข้ึน ทาํให้สามารถทาํความ

เขา้ใจขั้นตอนการปฎิบติังานไดง่้ายทุกขั้นตอน 
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บทสรุป 
 
1. ทีม่าและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 โครงการการก่อสร้างเป็นโครงการท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และมกัพบปัญหาท่ีทาํใหเ้กิด
การล่าชา้ของการก่อสร้างอยู่เสมอ สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะการปฎิบติังานไม่ตรงตามขั้นตอนการ
ก่อสร้างท่ีกาํหนดไวจึ้งตอ้งมีการสัง่หยดุงาน ทาํใหแ้ผนงานล่าชา้และตอ้งมีการปรับแผนการทาํงาน
ใหม่อยูเ่สมอ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช ้ Work Method Statement ท่ีดี และเหมาะสม
กบัการใชง้านในโครงการก่อสร้างของบริษทั จึงมีความจาํเป็นย่างยิ่ง เพื่อให้ไดง้านก่อสร่างท่ีมี
คุณภาพ และเสร็จทนัตามแผนท่ีวางไว  ้การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของ
แรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement และเพื่อ
นาํเสนอการปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู่ ให้แรงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์ร
สามารถเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
2. วธีิการศึกษา 
 วิธีการศึกษาเร่ิมจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นเปรียบเทียบ 
Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างท่ีทาํงานประเภทเดียวกนั 3 บริษทั แลว้นาํขอ้ดีของ 
Work Method Statement ในแต่ละบริษทั มาปรับใช ้จากนั้นเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความเขา้ใจ Work Method Statement แบบเดิม แลว้นาํขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง Work Method 
Statement แบบใหม่ข้ึน ก่อนนาํไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันา Work Method 
Statement ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน แลว้นาํ Work Method Statement ท่ีไดรั้บการพฒันาจน
สมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใชง้านจริงในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ของบริษทัก่อสร้าง เอ แลว้
ทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่ง Work Method Statement แบบเก่า และแบบใหม่ 
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3. ผลการศึกษา 
 การสร้างและพฒันา Work Method Statement รูปแบบใหม่ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ทาํ

ให้ได ้Work Method Statement ท่ีสามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ซ่ึงเน้ือหาประกอบไปดว้ย
รูปภาพ พร้อมคาํบรรยายภาษาไทยท่ีมีการใช้คาํได้กระชับและตรงตวั เพื่ออธิบายขั้นตอนการ
ปฎิบติังาน โดยแยกเน้ือหาออกเป็นส่วนๆ ทั้ง การเทพื้น การหล่อเสา และการหล่อบนัได เป็นตน้ 
เพื่อให้นาํ Work Method Statement เหล่าน้ีไปใชก้บั แรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนนั้นโดยตรง จน
ส่งผลให้แรงงานระดบัปฎิบติัการมีความเขา้ใจ Work Method Statement มากข้ึน และการถูกสั่ง
หยดุการปฎิบติังานเน่ืองจากปฎิบติัไม่ตรงตาม Work Method Statement ลดลง 

 
4. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาและปรับปรุง Work Method Statement ของ บริษทัก่อสร้าง เอ ในคร้ังน้ี

จดัทาํข้ึน โดยมีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการทาํงานมากท่ีสุด เพื่อให้พนักงานระดบั

ปฏิบติัการของ บริษทัก่อสร้าง เอ ท่ีปฎิบติังานอยู่ในบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมท่ี

ทาํการศึกษา สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนและทนัเวลาท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือลดความ

ผิดพลาดของงานและสามารถดาํเนินงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้การนาํผลการศึกษาน้ี ไป

ประยกุตใ์ช ้มีขอ้ควรพิจารณา ดงัน้ี 

  1.1 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษากบัพนักงานระดบัปฏิบติัการของ 

บริษทัก่อสร้าง เอ หากนาํ Work Method Statement ไปใชก้บับริษทัอ่ืน อาจตอ้งมีการพิจารณาเหตุ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษทันั้นๆ 

  1.2 เน่ืองจากในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขา้ใจ Work Method Statement 

ท่ีพบว่า คนงานจะมีความเขา้ใจ Work Method Statement นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงคนงานจะใชว้ิธีปฎิบติังาน 

ผ่านการสังเกตวิธีการทาํงานของผูอ่ื้น ดงันั้น จึงควรให้ หัวหนา้คนงาน หรือ โฟร์แมน ซ่ึงมีความ

เขา้ใจ Work Method Statement มากกว่า ทาํการศึกษา Work Method Statement จนสามารถอธิบาย

วิธีการทาํงานให ้คนงาน เขา้ใจหรือทาํตามได ้
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ภาคผนวก ก 

Work Method Statement แบบเก่า ของบริษัทก่อสร้าง เอ 

 ในภาคผนวก ก น้ีจะแสดง Work Method Statement แบบเก่า ของบริษทัก่อสร้าง เอ 

ซ่ึงเป็นรูปแบบดั้งเดิมท่ีเคยใช ้และในการศึกษาคร้ังน้ีก็มีการนาํ Work Method Statement แบบเก่าน้ี

มาใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้แตกต่างกบั Work Method Statement ของบริษทัก่อสร้างอ่ืนๆ และ

เปรียบเทียบผลการใชง้านกบั Work Method Statement แบบใหม่ โดยตวัอยา่ง Work Method 

Statement แบบเก่า ท่ีใชเ้ปรียบเทียบ มีดงัน้ี 
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รูปท่ี 89 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 
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รูปท่ี 90 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 
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รูปท่ี 91 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 
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รูปท่ี 92 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 9) 
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รูปท่ี 93 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 10) 
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รูปท่ี 94 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานพื้น ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 11) 
 รูปท่ี 84 ถึงรูปท่ี 94 คือ Work Method Statement ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เอ ซ่ึงใช้

กบังานเทพื้น ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างท่ีทาํการศึกษา 
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รูปท่ี 95 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 1) 
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รูปท่ี 96 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 2) 
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รูปท่ี 97 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 3) 
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รูปท่ี 98 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 4) 
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รูปท่ี 99 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 5) 
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รูปท่ี 100 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 6) 
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รูปท่ี 101 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 7) 
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รูปท่ี 102 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 8) 
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รูปท่ี 103 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 9) 
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รูปท่ี 104 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 10) 
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รูปท่ี 105 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 11) 
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รูปท่ี 106 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 12) 
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รูปท่ี 107 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 13) 
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รูปท่ี 108 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 14) 
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รูปท่ี 109 Work Method Statement รูปแบบเก่า สาํหรับงานบนัได ของบริษทัก่อสร้าง เอ (หนา้ 15) 
 รูปท่ี 95 ถึงรูปท่ี 109 คือ Work Method Statement ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เอ ซ่ึงใชก้บั

งานหล่อบนัได ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างท่ีทาํการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 

คาํศัพท์ทีใ่ช้ 

 เพื่อให้ผูอ่้านได้เขา้ใจความหมายของคาํศพัท์ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยขอ

กาํหนดอธิบายคาํศพัทท่ี์ใช ้ดงัน้ี 

 Work Method Statement หมายถึง เอกสารสาํหรับแนะนาํวิธีการปฎิบติังาน ซ่ึงใน

ท่ีน้ีหมายถึงวิธีการดาํเนินการก่อสร้างอาคาร ใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ และตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

 บริษัทก่อสร้าง เอ หมายถึง บริษทัก่อสร้างท่ีใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษา มีบริษทัแม่อยู่ท่ี

ประเทศฝร่ังเศส และเป็นบริษทัท่ีผูศึ้กษา เขา้ไปปฎิบติังาน และทาํการศึกษา 

 บริษัทก่อสร้าง บี หมายถึง บริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงในประเทศไทย 

เป็นบริษทัท่ีขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลดา้น Work Method Statement มาใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบ 

 บริษทัก่อสร้าง ซี หมายถึง บริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงในประเทศไทยและ    

มีบริษทัแม่อยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น เป็นบริษทัท่ีขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลดา้น Work Method Statement 

มาใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบ 

 โครงการก่อสร้าง ในการศึกษาคร้ังน้ีจะหมายถึง โครงการก่อสร้างคอนโดมิเน่ียม 

ตั้งอยูท่ี่ถถนนสุขมุวิท ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางบริษทัก่อสร้าง เอ ดาํเนินการก่อสร้างอาคาร และเป็น

สถานท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 พนักงานระดับปฎิบัติการ หมายถึง พนักงานท่ีปฎิบัติงานในโครงการก่อสร้าง 

ประกอบดว้ย วิศวกรคุมงาน โฟร์แมน หวัหนา้คนงาน และคนงาน  

 คําถามปลายเปิด หมายถึง คาํถามในแบบสอบถามท่ีผูต้อบ ตอบไดอ้ย่างอิสระ ไม่

กาํหนดคาํตอบตายตวั คือ เปิดโอกาสให้ผูถู้กถามไดอ้ธิบาย หรือพูดถึงแนวความคิดของตวัเองได้

อยา่งอิสระ 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม (ใช้ประกอบการสัมภาษณ์) 

เร่ือง ความเข้าใจ Method Statement ในงานก่อสร้าง  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํชี้แจง แบบสอบถามน้ีสร้างเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้ของแรงงานระดบัปฏิบติัการไม่สามารถ
ปฏิบติังานไดต้รงตาม Work Method Statement และปรับปรุง Work Method Statement ท่ีมีอยู ่ให้
แรงงานระดบัปฏิบติัการในองคก์รสามารถเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยเน้ือหาประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ความเขา้ใจ Method Statement 
 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

คาํชีแ้จง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √   ลงใน       หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1.เพศ  1) ชาย                   2) หญิง 

 

2.อายุ   1) นอ้ยกวา่ 21 ปี  2) 21 – 30 ปี  3) 31 – 40 ปี 

  4)  41 - 50 ปี   5) 51 – 60 ปี   

 

3.ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา       2) มธัยมศึกษาตอนตน้    

  3) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   4) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

 5) ปริญญาตรี     6) สูงกวา่ปริญญาตรี  
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4.ตําแหน่ง 

      1) คนงาน       2) หวัหนา้คนงาน 

      3) โฟร์แมน        4) วิศวะกรควบคุมงาน 

 

5.ระยะเวลาของการทาํงานในบริษัทนี ้

      1) 1-3 ปี       2) 4-6 ปี 

      3) 7-10 ปี         4) 10 ปีข้ึนไป 

 

6.ประสบการณ์การทาํงาน จากบริษัทอืน่ 

       1) ไม่มีประสบการณ์ทาํงานจากบริษทัอ่ืน 

 2) 1-3 ปี   3) 4-6 ปี    

 4) 7-10 ปี  5) 10 ปีข้ึนไป 
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ส่วนที ่ 2 ความเขา้ใจ Method Statement  

คาํชีแ้จง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงใน       ตามระดบัความคิดเห็นของท่าน โดย 5=มาก

ท่ีสุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=นอ้ย และ 1= นอ้ยท่ีสุด 

ประเด็น 1 2 3 4 5 
1) เขา้ใจในจุดประสงคข์อง Work Method Statement      

2) เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ Work Method Statement        

3) เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ธิบาย Work Method Statement        

4) เขา้ใจรูปภาพประกอบการบรรยาย Work Method Statement      

5) สามารถนาํ Work Method Statement ไปใชป้ระกอบการทาํงานได ้      

6) สามารถอธิบาย Work Method Statement ในคนอ่ืนเขา้ใจได ้      

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

ขอบคุณครับ 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก ง 

รูปภาพการปฎบิัตงิานตาม Work Method Statement แบบใหม่ ของบริษัทก่อสร้าง เอ ในบริเวณ

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 

 ในภาคผนวก จ น้ีจะแสดงรูปภาพการปฎิบติังานตาม Work Method Statement แบบ

ใหม่ ท่ีไดพ้ฒันาจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ในบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารสูง ซ่ึงผูป้ฎิบติัตาม คือ 

พนกังานระดบัปฎิบติัการของบริษทัก่อสร้าง เอ 

 

 

รูป 110 การปฎิบติังานตาม Work Method Statement (การเทเสา) 

 

 

 



166 
 

 

รูป 111 การปฎิบติังานตาม Work Method Statement (งานพื้น) 

 

 

รูป 112 การปฎิบติังานตาม Work Method Statement (ราวกนัตก) 
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รูป 113 การปฎิบติังานตาม Work Method Statement (ติดตั้งบนัได) 

 

 
รูป 114 การปฎิบติังานตาม Work Method Statement (การอบรมพนกังาน) 
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