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รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีนั้น   ผู้วิจัยใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร. ปวีร์  ศิริรักษ์ เป็นอย่างสูงซึ่งได้ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระในคร้ังนี้  และได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่มีคุณค่าและได้สละเวลาให้
ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างดี  ท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัยขึ้นมา 
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน า และค าปรึกษาที่มี
ประโยชน์ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณนายวุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
ที่ให้ค าชี้แนะให้การสนับสนุนในการศึกษาของผู้วิจัย   ขอบคุณ ร้อยเอกหญิง นภัส  กาลนิล  ซึ่งได้
ให้ค าแนะน าในการใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ร วมทั้ ง
ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนผู้วิจัย   
จนการศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณ  คุณพ่อสมภพ และ คุณแม่ค าบ่อ ขาวใบไม้  ที่ได้
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา โดยให้ก าลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้มุ่งมั่น
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้ส าเร็จในคร้ังนี้ รวมทั้งขอบคุณ นาง เพชรรัตน์  ขาวใบไม้  และเพื่อน
ที่น่ารักของผู้วิจัยทุกท่าน  ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด 
ส าหรับคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานการวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบให้ทุกคนในครอบครัว ที่ได้
ให้ก าลังใจ  ความรักและความห่วงใยแก่ผู้วิจัยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาการก่อสร้างทางหลวงเพื่อรองรับปริมาณจราจรยังเป็นปัจจัย

หลักที่ต้องด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐในการเข้าสู่กลุ่มอาเซียน
ขณะเดียวกันปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างก็ยังมีผลกระทบหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากรขาด
แคลน แรงงานขาดทักษะฝีมือ  ด้านวัสดุ ปริมาณวัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งานราคาสูงวัสดุคุณภาพ
ต่ า  ด้านเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรไม่เพียงพอไม่มีเคร่ืองจักรส ารอง  ด้านการจัดการ เกิดความล้าช้าใน
การตัดสินใจขาดทักษะด้านบริหารส่วนใหญ่มักเกิดกับบริษัทใหม่ ดั้งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัย
หลักในการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงทั้งสิ้น 

โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงส านักงานทางหลวงมหาสารคาม เป็นถนน สายหลัก
ที่รับผิดชอบและมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงคือ แขวงการทางมหาสารคาม แขวงการทางกาฬสินธุ์ แขวง
การทางร้อยเอ็ด แขวงการทางยโสธรซึ่งรับผิดชอบการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงเป็นหลัก ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อ เวลา งบประมาณ และคุณภาพ ใน
การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลประชากรจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงาน
ราชการของส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวงเพื่อเก็บข้อมูลของปัญหาและประเมิล
ผลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทาง

หลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
1.2.3  เพื่อศึกษาระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ

ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวางมหาสารคาม กรมทางหลวง 
1.2.2  เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลกระทบของปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุม

โครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทาง
หลวง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ของ
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
สมมติฐานท่ี 1   เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ของส านักงานทางหลวง

มหาสารคาม กรมทางหลวง ที่มีเพศต่างกัน จะมีปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม 
กรมทางหลวง ที่มีอายุต่างกัน จะมีปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม 
กรมทางหลวง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม 
กรมทางหลวง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  แตกต่างกัน 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ท าให้ทราบข้อมูลของปัญหาจากผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

 1.4.2  ท าให้ทราบประเด็นของปัญหาในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  

 1.4.3  สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา
แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมที่สุด 

 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุมในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 
โดยศึกษากลุ่มประชากรเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงานทาง
หลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

1.5.2  ขอบเขตด้านเวลาในเร่ืองขอบเขตด้านเวลาการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงระหว่าง
เดือน กรกฎาคม 2556 –  พฤศจิกายน 2556 

1.5.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม
ซึ่ง ประกอบด้วย แขวงการทางสารคาม แขวงการทางกาฬสินธุ์ แขวงการทางร้อยเอ็ด แขวงการทา
ยโสธร  กรมทางหลวง 

 
1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงเป็นแผนเค้าโครงของการ
วิจัยตามหัวข้อเร่ือง “ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง”  โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  ดังแสดงรายละเอียดไว้ในภาพที่ 1 

                   
 ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

           (Independent Variable : IV)                                 (Dependent Variable : DV) 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการส านักทางงานหลวง
มหาสารคาม    กรมทางหลวง 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

-   เพศ 
-   อายุ 
-   ระดับการศึกษา 
-   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

 

ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง  ส านักทางงาน
หลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง                     
‘       - ด้านบุคลากร 
 - ด้านวัสดุ 
 - ด้านเคร่ืองจักร 
 - ด้านการเงิน 
 - ด้านการจัดการ 
 
 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ทางหลวง  หมายถึง  ทางหลวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  หมายถึง ข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
เพศ หมายถึง เพศหญิงและเพศชายของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงาน

ทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง ที่เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
อายุ  หมายถึง อายุตามปีปฏิทินของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านักงานทาง

หลวงมหาสารคามกรมทางหลวง ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา  หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงาน

ราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงาน

ราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทาง

หลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน ที่มีผลต่อการ
บริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรม
ทางหลวง  ประกอบด้วย   
  1.  ด้านบุคลากร 
  2.  ด้านวัสดุ 
  3.  ด้านเคร่ืองจักร 
  4.  ด้านการเงิน 
  5.  ด้านการจัดการ 
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บทที่  2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะ  
ทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง”  ผู้ศึกษาได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี  แนวความคิด  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นพื้นฐานและกรอบแนวคิด  ดังนี้ 
 

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประวัติความเป็นมาโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักทางหลวง  

มหาสารคาม กรมทางหลวง 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการเกี่ยวกับการบริหารในภาวะวิกฤต 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐ 

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
             2.1.1 ส านักงานทางหลวงมหาสารคามก่อตั้งเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงในคร้ังแรก

ใช้ชื่อ ศูนย์เคร่ืองมือกลมหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  ภายใต้แผนโคลัมโบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ต่าง 
ๆ  เป็นการพัฒนาความเจริญสู่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม  และความมั่นคง
ประกอบกับช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความ
ช านาญในทุกด้าน เช่น การก่อสร้างทางการส ารวจออกแบบ การใช้และบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรตลอดจนเทคนิคเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางโดยได้ท าพิธีเปิดเมื่อ
วันที่  10  มิถุนายน  2509  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจ
หลักของหน่วยงาน  กรมทางหลวงมีศูนย์สร้างทางรวม  8 แห่ง 

 ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองห่างจากแขวงการทางมหาสารคาม
ประมาณ 500 เมตร บนทางหลวง หมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ ระหว่าง กิโลเมตรที่ 
0 + 813 ถึง กิโลเมตรที่ 1 + 092 มีเนื้อที่ 94 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน 735  มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ศูนย์สร้างทางเดิมชื่อ  "ศูนย์
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เคร่ืองมือกลมหาสารคาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม" ตามค าสั่งกรม
ทางหลวงที่ จ.1.9/2/2528 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน  
             ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศตามแผนโคลัมโบ
โดยมีรัฐบาลนิวซีแลนด์กับรัฐบาลไทย ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 เร่ิม
ด าเนินการ 2509  โครงการแรก คือ การก่อสร้างทางจาก อ าเภอบรบือ - อ าเภอวาปีปทุม- อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย - อ าเภอสตึก - จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางรวมทั้งสิ้น 144 กิโลเมตร ใช้เวลาด าเนินการ 
5 ปี ในการก่อสร้างทางสายนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อเคร่ืองจักรกล 
และค่าใช้จ่ายด้านผู้เชี่ยวชาญรวมเป็นเงิน 59.48 ล้านบาท ได้ท าพิธีเปิดถนนสายนี้เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2514  

ศูนย์สร้างทางมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นส านักงานทางหลวงมหาสารคาม ตาม
ค าสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2552  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจหลัก
จากงานด าเนินการก่อสร้างทางหลวง เป็นภารกิจหลักด้านงานบ ารุงรักษาทางหลวง ให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวง เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งให้กับประชาชนผู้ใช้ทางหลวงในพื้ นที่ รับผิดชอบ   โดยมี
หน่วยงานในสังกัด  ดังนี ้
                1.  แขวงการทางมหาสารคาม 
                 2.   แขวงการทางกาฬสินธุ์ 
                 3.   แขวงการทางยโสธร 
                 4.   ส านักงานบ ารุงทางร้อยเอ็ด 
 2.1.2   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารในภาวะวิกฤต 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์การมีผล  ท าให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจ เพื่อให้องค์การ
สามารถอยู่รอดและด าเนินงานต่อไปได้ ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในระดับที่ไม่รวดเร็ว
และซับซ้อนนัก ท าให้หลายองค์การสามารถปรับตัวได้ทันโดยไม่ยาก แต่แรงกดดันของกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ทวีความรวดเร็วและ รุนแรง ซึ่งหลายคร้ังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างกะทันหันและไม่มีรูปแบบ ท าให้องค์การต้องมีพื้นฐานการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

ภาวะวิกฤติ  หมายถึง  สถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะที่จ าเป็นต้องเข้าจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น (Long, 2001) หรือวิกฤตทางด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ที่ก่อให้เกิดภาวะคุกคามโดยไม่
ว่าจะเป็นความจริงหรือท าให้รับรู้ว่าเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ มีผลต่อภาพลักษณ์หรือ

http://mkrcc.thaiddns.com/version1.2/project_detail.php?projec_id=18
http://mkrcc.thaiddns.com/version1.2/project_detail.php?projec_id=18
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ความเชื่อถือในองค์กรหรือก่อให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ (Covello, 1995)”เหตุการณ์ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะวิกฤต
นั้นมีมากมาย เช่นเร่ืองความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การฟ้องร้อง การท าผิดกฎหมาย เร่ือง
ภาพลักษณ์สินค้าหรือองค์กร กิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน และปัญหา
อ่ืนๆที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นต้น (Covello, 1995) 

วิกฤติ (Crisis ) หมายถึง ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก ซึ่งอาจจะไป
ทางดีหรือทางร้ายก็ได้ ภาวะวิกฤติมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันและมีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของ
ระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากสาเหตุส าคัญ 3  ประการดังต่อไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
2. ความบกพร่องของระบบองค์การ 
3. การเรียนรู้และความเคยชินของความส าเร็จในอดีต 
หรือเราสามารถกล่าวได้ว่า “วิกฤติขององค์การ” (Organization Crisis) หรือ “การตกต่ าของ

บรรษัท” เกิดจากปัจจัย 2  ประการดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยภายนอกองค์การ ที่มีผลต่อความตกต่ าหรือวิกฤติขององค์การ ได้แก่ 

1.1  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
1.2  การเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน 
1.3  ข้อจ ากัดที่เกิดจากภาครัฐ 
1.4  การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
1.5  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

2.  ปัจจัยภายในองค์การ ที่มีผลต่อความตกต่ าขององค์การมักจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางการ
จัดการ 
2.1  วิสัยทัศน์แคบ 
2.2  การด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม 
2.3  ความผิดพลาดทางการจัดการ 
2.4  เผด็จการ 
2.5  ขาดความลึกทางการจัดการ 
2.6  การเปลี่ยนฝ่ายจัดการ 
2.7  ทีมบริหารที่ไม่สมดุล 
2.8  หน้าที่ทางการเงินที่อ่อนแอ 
2.9  คณะกรรมการบริหารไม่มีส่วนร่วม 
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2.10  โดยความผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารงานจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ 
-  ไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน 
-  ขาดการควบคุม 
-  การขยายตัวมากเกินไป 
-  การกระจายธุรกิจมากเกินไป 
-  มีการเตรียมการมากเกินไป 

2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐ 
 การบริการประชาชนที่มีหลักในการบริการมีหลายประการแต่หลักการให้บริการของรัฐ 
ควรนกึถึง 3 ประการคือ (ณรงค์ รักษายศ, 2543 หน้า 13 -14) 

1)  หลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
การบริการประชาชน เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐกับประชาชน ที่

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มีเป้าหมายที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์สุขแก่ระชาชนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนนั้น องค์การของรัฐมีบทบาทหน้าที่ ที่ต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประชาชน จะมี บทบาทหน้าที่ส าคัญ 2 ประการคือ เป็นกลไกปกครองดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตาม
ครรลองของกฎหมายและเป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรและบริการพื้นฐานทางสังคมกล่าวคือการ
บริการประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐกับประชาชนที่ให้บริการ
สินค้าสาธารณะแก่ประชาชน ณ ส านักงานซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกอยู่โดย ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลที่
ขอรับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 

2)  หลักการบริการประชาชน 
การบริการประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องบริการประโยชน์สาธารณะ  รัฐจะ  ต้องมี

หน้าที่ให้บริการด้านต่าง ๆแก่ประชาชน เช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาสิทธิมนุษยชนโดย
กฎหมาย การป้องกันประเทศ การให้สิ่งตอบแทนแก่สมาชิกในสังคมผู้ท าประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง การออกกฎหมาย สวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงาน การระดมทรัพยากรได้แก่เงินภาษีอากรจาก
สังคม การสาธารณสุข การบริการผู้ยากจนแบบให้เปล่าโดยบัตรสุขภาพ  การให้การศึกษาแก่
เยาวชน การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล เป็นต้น 

3)  หลักการบริหารในด้านการบริการประชาชน 
รัฐมีเป้าหมายเป็นการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ขององค์  การของ

รัฐ จึงต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆ ตามกฎหมายและนโยบายของ
องค์การของรัฐทั้งนี้ด้วยการบริหารงานการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยหัวใจ
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บริการ (Service Minded) ในลักษณะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ บริการประชาชนอย่างดีแล้วและ
ประชาชนได้เดินจากองค์การของรัฐไปอย่างสบายอกสบายใจ  ผลที่ได้จากการบริหารงานของรัฐ
ดังกล่าว จะท าให้ประชาชนพอใจและให้ความร่วมมือกับรัฐ ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อองค์การ
ของรัฐแล้ว ไม่ว่ารัฐจะด าเนินการใดๆหรือขอความร่วมมืออย่างใดก็จะได้รับความสนับสนุน
ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 

บรรจบ กาญจนกุล (2533, หน้า80-83) ได้ให้ทัศนะของ “บริการประชาชน” หมายถึง
กิจการทุกประเภทที่รัฐจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการโดยส่วนรวม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

1.  กิจการที่ตอบสนองบริการประชาชน หมายถึงกิจการที่ตอบสนองความต้องการได้รับ
ความปลอดภัย 

2.  กิจการที่ตอบสนองความต้องการได้รับความสะดวกสบาย 
เรืองบุญ สิริธรรังศรี (2535 หน้า 5-6) ได้สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

สาธารณะ ว่าประกอบด้วย 
1.  ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ 
2.  ความพึงพอใจต่อความเสมอภาคของการบริการ 
3.  ความพึงพอใจต่อความรวดเร็วของการบริการ 
4.  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
5.  ความพึงพอใจต่อวิธีการบริการ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539, หน้า 19-20) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ที่การให้

หน่วยงานของรัฐสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการทั้งในเร่ืองการให้บริการ
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้รับบริการจะท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลและผู้เสนอแนะความเห็นในการ
ปรับปรุงบริการเร่ืองคุณภาพให้บริการจะเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ผู้รับบริการมากที่สุด ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการมีดังต่อไปนี้ 

1.  การเข้าถึงความสะดวกในการไปรับบริการ (Accessibility and Convenience) เช่น 
สถานที่สามารถไปมาสะดวก เวลาปิดท าการที่เหมาะสม ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการ 

2.  ความไม่ยุ่งยากหรือง่ายต่อความเข้าใจ (Simplicity) เช่น แบบฟอร์มสั้นเข้าใจง่ายไม่
ต้องกรอกข้อมูลซ้ าซ้อนหรือภาษาที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน 

3.  การให้บริการอย่างถูกต้อง (Accuracy) 
4.  การให้บริการที่รวดเร็ว (Timeliness) 
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5.  การให้บริการที่ปลอดภัย (Safety) 
นอกจากนี้เร่ืองคุณภาพการให้บริการ ยังครอบคลุมถึงเร่ืองการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ

ผู้รับบรกิาร กลไกการให้ค าปรึกษาต่อผู้บริการ ก าหนดมาตรฐานของบริการ การให้รายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การมีทางเลือกให้ผู้รับบริการและมีกลไกรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

จินตนา บุญบงการ (2539, หน้า 16-18) ได้กล่าวถึง คุณภาพของงานบริการว่ามีปัจจัยที่อาจ
ใช้เป็นตัวตัดสินคุณภาพของงานบริการ ซึ่งวัดโดยผู้บริการมี 10 ปัจจัย ดังนี ้

1.  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการให้บริการ หมายถึง 
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่รักษาไว้อย่างดีจนเกิดความเชื่อถือว่า  การ
ให้บริการได้มาตรฐานอาจเป็นการวัดในเร่ืองเวลาว่าไม่เสียเวลามากนัก 

2.  การสนองตอบต่อความต้องการ (Responsiveness) หรือความรู้สึกของผู้รับบริการว่า 
โศกเศร้าเสียใจผิดหวังหดหู่อยากได้ยินได้พบเห็นเร่ืองใด 

3.  มีความสามารถมีสมรรถนะ (Competence) ในการให้บริการอย่างรอบรู้ถูกต้อง
เหมาะสมและเชี่ยวชาญรู้งานจริง 

4.  การเข้าถึงง่าย (Access) การให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่มีพิธีรีตอง 
5.  มีความสุภาพ เคารพนอบน้อม อ่อนน้อม ให้เกียรติ (Courtesy) มีมารยาทที่ดีของผู้

ให้บริการ ไม่ว่าทักทายหรือแสดงกริยาใดๆ 
6. ความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อข้อความและสัมพันธ์กับผู้ รับบริการ

(Communication) ท าให้ประชาชนทราบ เข้าใจและได้รับค าตอบในข้อสงสัยหรือ
ความไม่เข้าใจต่าง ๆ ได้กระจ่างชัด 

7.  ความเชื่อถือได ้(Creditability) ความน่าเคารพนับถือของผู้ให้บริการ 
8.  ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ผู้ใช้บริการมีความอบอุ่นใจ สบายใจ ในขณะที่รับ

บริการ 
9. ความเข้าอกเข้าใจประชาชนผู้มารับบริการ (Customer Under-standing)  
10.  ส่วนที่สัมผัสได้ (Tangibles) รับรู้ทางกายภาพของปัจจัยการให้บริการ เช่น สถานที่

ของหน่วยราชการที่ให้บริการต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ทันสมัย ฯลฯ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริการข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าเป้าหมายของการให้บริการนั้นคือ การ
สร้างความพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ ดังนั้น การที่จะวัดว่าการให้บริการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธี
หนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการเพราะการวัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานที่มี
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หน้าที่ให้บริการมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อได้ดี
หรือไม่ อย่างไร 

วิชาญ ฤทธิ์ (อ้างถึงใน พิเชษฐ เดชอุดมสิริกุล,  2542, หน้า29) ได้ชี้แนะว่าการให้บริการ
และการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจอยากที่จะมาใช้บริการอีก ควร
ด าเนินการ ดังนี ้
 1.  พนักงานต้อนรับแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
 2.  ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 3.  พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการอย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น 
 4.  ควรมีการสืบหาข้อมูลของลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม 
 5.  การให้บริการลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ สถานที่ท าการ

ต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พักคอยส าหรับลูกค้า 
 6.  หมั่นออกเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือธุรกิจของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  สร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้า ชนิดปากต่อปาก ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด 
 8.  การพัฒนาระบบงาน โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา 
 9.  ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการตลาดแก่ลูกค้า 
 

Zeithanl  และคณะ (2533: 25-26) ได้สร้างค าจ ากัดความด้านความคิดของคุณภาพบริการ  
(Service  Quality) จากการท าวิจัยศึกษาลูกค้า โดยท าการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้รู้ถึงคุณภาพการ
บริการในตัวลูกค้า ซึ่งจากการวิจัยพบว่าลูกค้ารับรู้คุณภาพของบริการใน  10  ประการ ได้แก่ 
 1.  การเข้าถึงบริการ (Access) 
 2.  การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 3.  ความสามารถ (Competence) 
 4.  ความมีน้ าใจไมตรี (Courtesy) 
 5.  ความน่าเชื่อถือ  (Credibility) 
 6.  ความไว้วางใจบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangibles) 
 7.  การตอบสนองลูกค้า (Reliability) 
 8.  การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 
 9. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
 10.  ความเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding  the  customer) 
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 อย่างไรก็ดีคุณภาพในการบริการทั้ง  10  ประการนี้ Parasuraman  และคณะ (2528) ได้รวมเข้า
ด้วยกันไว้  5 ด้าน  โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ได้แก่  ความสะดวกสบายของ

รูปลักษณ์ภายนอก  เคร่ืองมือ  ตัวบุคคล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 
 2.  ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความสามารถในการให้บริการตามที่

สัญญา  ไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือ และท าได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 3.  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ได้แก่  ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการ

ลูกค้าโดยทันทีฉับพลัน 
 4.  ด้านความเชื่อมั่นในความรู้ อัธยาศัยไมตรี และความปลอดภัย  ได้แก่  ความรู้  อัธยาศัย

ไมตรี และความสามารถในการท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของพนักงาน
ประกอบด้วย 

 4.1  ทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
 4.2  ความสุภาพ  น่านับถือ  น่าเคารพ  เป็นมิตรกับบุคคลที่มาติดต่อ 
 4.3  ความน่าเชื่อถือ  ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ 
 4.4  อิสระจากอันตรายใด ๆ  ความเสี่ยงหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
 5.  ด้านความเข้าใจถึงความรู้สึก และความต้องการของลูกค้า  ได้แก่การดูแลใส่ใจและการ

บริการด้วยความเต็มใจที่บริษัทจัดหาให้แก่ลูกค้า  ประกอบด้วย 
 5.1  ความเข้าถึงได้ไปมาหาได้สะดวก  ง่ายต่อการติดต่อ 
 5.2  การสื่อสาร  แจ้งข่าวสารให้ลูกค้ารับทราบในภาษาที่เข้าใจและรับฟังลูกค้า 
 5.3  เข้าใจลูกค้ารับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า 
 
 สรุป   องค์ประกอบที่ส าคัญของการให้บริการ คือ ลูกค้า ที่ผู้ให้บริการต้องค านึงถึงการ
ให้บริการที่ดีที่กระท าด้วยความเต็มใจ  รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความพึงพอใจ ซึ่งผู้ให้บริการยัง
ต้องค านึงถึงคู่แข่ง การส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร และยึดถือ
ประสิทธิภาพของการให้บริการ 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นพดล อัครธรรมวุฒิ และแหลมทอง เหล่าคงถาวร (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การพิจารณาและน้ าหนักของปัจจัย เพื่อก่อสร้างจุดตัดทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเชื่อม
(สะพานและแบบทางลอด) ของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบันการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในแต่ละ
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หน่วยงานของกรมทางหลวงยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกัน  ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ใน   
การพิจารณาเป็นรูปธรรมที่แน่นอน ดังนั้น จึงได้น้าวิธีการตัดสินใจแบบการวิเคราะห์เป็นล าดับชั้น
(AHP) มาเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจ โดยฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สร้างขึ้นมาจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้อยู่อาศัยใกล้จุดตัดทางแยก  ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ของกรมทางหลวง ซึ่งผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น  ส าหรับช่วย
ผู้บริหารตัดสินใจในการพิจารณารูปแบบจุดตัดทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเชื่อม (สะพาน
และทางลอด) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประสันน์ สายประทุมทิพย์ และสุรพงศ์ คณาวิวัฒน์ไชย (2554) ได้
ท าการศึกษาแนวทางที่ผู้รับเหมาใช้ด าเนินธุรกิจในช่วงวิกฤต  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เร่ิมต้น
เมื่อ พ.ศ.2541 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างรุนแรง  ท้าให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จ้านวนมากต้องเลิกกิจการ ที่เหลือก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถด าเนินการอยู่ได้ โดยแบ่งแนวทาง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มปัจจัยทางด้านการตลาด 2) กลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน และ 3) กลุ่มปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ โดยในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยปัจจัย
ย่อยรวมทั้งหมด 33 ปัจจัยย่อย การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามส่งไปยังบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง  3
ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางด้านการเงิน
ปัจจัยที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกระดับให้ความส าคัญมากที่สุด ส าหรับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จะ
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการบริหารการจัดการมากกว่าปัจจัยทางด้านการตลาด แต่ถ้าเป็นบริษัท
ขนาดเล็กจะให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านการตลาดมากกว่าปัจจัยทางด้านการบริหารการจัดการ  
นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้ศึกษาความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของปัจจัยย่อยในแต่ละกลุ่มปัจจัยและ
อิทธิพลขนาดขององค์กรต่อการก าหนดระดับความส าคัญของแนวทางหรือปัจจัยย่อยที่ใช้อีกด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท าการศึกษา “ปัจจัยวิกฤตในการ

บริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม กรมทาง
หลวง”  โดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 การประมวลผลข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พนักงานราชการ ส านักงานทาง

งานหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง จ านวน 205 คน (ข้อมูลจาก : อัตราก าลังของส านักงานทาง
หลวงมหาสารคาม) 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
3.1.2.1  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พนักงานราชการ ส านักงานทาง
หลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง จ านวน 132 คน เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จที่
ค านวณได้จากสูตร ได้แก่ ตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
N            s N          s N              s N              s 
10        10          
15       14 
20       19 
25       24 
 

120        92 
130        97 
140      103 
150      108 
 

340       181 
360       186 
380       191 
400       196 
 

   2000      322  
   2200      328 
   2400      331 
   2600      335 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
N            s N          s N              s N              s 
30       28 
35       32 
40       36 
45       40 
50       44 
55       48 
60       52 
65       56 
70       59 
75       63 
80       66 
85       70 
90       73 
95       76 
100     80 
110     86 

160      113 
170      118 
180      123 
190      127 
200      132 
210      135 
220      140 
230      144 
240      148 
250      152 
260      155 
270      159 
280      162 
290      165 
300      169 
320      175 

420       201 
440       205 
460       210 
480       214 
500       217 
550       226 
600       234 
650       242 
700       248 
750       254 
800       260 
850       265 
900       269 
950       274 
1000     278 
1100     285 
1200     291 
……      …. 

   2800      338 
   3000      341 
   3500      347 
   4000      350    
   4500      354 
   5000      357 
   6000      361 
   7000      364 
   8000      367 
   9000      368 
 10000      370 
15000      375 
20000      377 
30000      379 
40000      380 
50000      381 
75000      382 
1000000  384 

 

N  หมายถึง จ านวนประชากร S หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยนี้มี จ านวนทั้งสิ้น 132 คน 

 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.2.1  การวางแผนในการสร้างเครื่องมือ 
3.2.1.1  ทบทวนต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด

การวิจัย 
3.2.1.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง

หลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
3.2.2  การสร้างเครื่องมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)   

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework)  และจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็น



16 
 

 

แนวทางในการสร้างค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ 3 ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย  จ านวน 4 ข้อ ดังนี ้

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง 

และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง  มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด  เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารควบคุมโครงการ
ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจ านวน 25 ข้อ โดยแบ่งเป็น  5 ด้าน ดังนี้   

1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านวัสดุ 
3. ด้านเคร่ืองจักร  
4. ด้านการเงิน 
5. ด้านบุคลากร 
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  ตามวิธีของ  Likert  Scale  โดยได้ก าหนดน้ าหนัก

การให้คะแนนของตัวเลือก  5  ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5  ดังนี ้
คะแนน  5     หมายถึง ระดับผลกระทบมากที่สุด 
คะแนน  4     หมายถึง ระดับผลกระทบมาก 
คะแนน  3     หมายถึง ระดับผลกระทบปานกลาง 
คะแนน  2     หมายถึง ระดับผลกระทบน้อย 
คะแนน  1     หมายถึง ระดับผลกระทบน้อยที่สุด 

การแบ่งระดับคะแนนของตัวแปรในการแบ่งระดับคะแนนของตัวแปร ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์
การแบ่งระดับคะแนนของ Likert  Scale  ดังนี ้
                                                                                 

Interval : I       =                                         
 

อันตรภาคชั้น         = 

Class 
Range 

จ านวนชั้นคะแนน 

ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด 
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อันตรภาคชั้น         =                                      

 
=                  0.80 
 

เกณฑ์การแปลผลของข้อมูลของแบบสอบถาม 
4.21-5.00 หมายถึง ระดับผลกระทบมากที่สุด  
3.41-4.20 หมายถึง ระดับผลกระทบมาก  
2.61-3.40 หมายถึง ระดับผลกระทบปานกลาง  
1.81-2.60 หมายถึง ระดับผลกระทบน้อย 
1.00-1.80     หมายถึง ระดับผลกระทบน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ  ดงันี้ 
3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูล โดยวิธีการใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส านัก
ทางหลวงมหาสารคามกรมทางหลวงจ านวน 132 คน  

3.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาค้นคว้า
หนังสือ วารสาร นิตยสาร ตลอดจนตัวเลขสถิติต่าง  ๆ จากส านักทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง ซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ 

 
3.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
ก าหนดรหัสและบันทึกข้อมูล จากนั้นก็ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
ก าหนดสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ความถี่แสดงเป็นจ านวนและค่าร้อยละ (Percentage : %)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล 
ประกอบด้วย 

5 
5 - 1 
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3.4.1.1  การแจกแจงความถี่ (Frequency)  โดยแสดงเป็นจ านวน  และร้อยละ (%) ใช้
เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.4.1.2  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) โดยการหาค่ากลางของ
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชุดด้วยค่าเฉลี่ย  หรือมัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) 

3.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (InferenceStatistic Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบ
ผลกระทบของปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะ
ทางหลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเลือกใช้สถิติ ดังนี้  
3.4.2.1  ค่า t- test (Independent Sample t-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ

แตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม  ได้แก่  เพศ  เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยใช้
สูตร Independent t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 (df = 
0.05)   

3.4.2.2 ค่า F- test (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระต่อกันมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความ
แตกต่างกันของผลกระทบจาก ค่า Sig ที่ได้จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  เทียบกับระดับนัยส าคัญ  ดังนี ้

ค่า  Sig.  ที่ได้  มากกว่า  0.05  คือ ไม่แตกต่างกัน (None Significant  or  H1 Rejectalble ) 
ค่า  Sig.  ที่ได้ น้อยกว่า 0.05 คือ  แตกต่างกัน (Significant or H0 = Acceptable) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แทนด้วย * 

 
3.5 การประมวลผลข้อมูล 

หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับแล้ว 
จะน ามาท าการลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วจึงน าข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิต ิ



19 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทาง

หลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง”  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน พนักงานราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง จ านวน 132 คน  จาก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาในคร้ังนี้ โดยขอ
น าเสนอประเด็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 เกณฑ์การแปรผล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3.2   การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะ

ทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
4.3.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
 x      หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.      หมายถึง       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t หมายถึง       ค่าแตกต่างของ  2  กลุ่ม 
 F      หมายถึง       ค่าความแตกต่างมากกว่า  2  กลุ่ม  
 Sig. หมายถึง ระดับนัยส าคัญ 
 * หมายถึง       นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
4.2  เกณฑ์การแปรผล 

4.21-5.00         หมายถึง ระดับผลกระทบมากที่สุด  
  3.41-4.20 หมายถึง ระดับผลกระทบมาก  
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 2.61-3.40     หมายถึง  ระดับผลกระทบปานกลาง  
 1.81-2.60     หมายถึง  ระดับผลกระทบน้อย 
 1.00-1.80      หมายถึง  ระดับผลกระทบน้อยที่สุด 

 
4.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล   

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 132 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
แสดงอยู่ในตารางที่ 4.1 
  

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
(n=132) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 107 81.10 

หญิง 25 18.90 

รวม 132 100.00 

อายุ   
ต่ ากว่า 30 ปี 18 13.60 

30-40 ปี 44 33.30 

41-50 ปี 54 40.90 

51ปีขึ้นไป 16 12.20 

รวม 132 100.00 

ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 50 37.90 

ปริญญาตรี 67 50.80 

ปริญญาโท 15 11.30 

รวม 132 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
(n=132) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
5,001-10,000 บาท 24 18.20 
10,001-20,000 บาท 64 48.50 
20,001 บาทขึ้นไป 44 33.30 

รวม 132 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ  คน คิดเป็น

ร้อยละ 81.10  และเป็นเพศหญิง  จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.90 ชาย  มีจ านวน 107 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง  41-50 ปี  มีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.90 รองลงมามีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งสิ้น 67 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 50.80 รองลงมามีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90  
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.30 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  10,001-20,000 บาท มีจ านวน
ทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 

สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  81.10  อายุระหว่าง  41-
50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.90  การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.80  และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง  10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.50  ตามล าดับ 

4.3.2   การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทาง
หลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลว 

ปัจจัยวิกฤตโดยภาพรวมท่ีมีผลกระทบรายด้าน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงอยู่ในตาราง  
ท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
 ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

(n=132) 
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ

ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง 

ระดับผลกระทบ 

X  S.D. แปรผล 

1.ด้านบุคลากร 3.95 0.82 มาก  
2.ด้านวัสดุ 3.41 0.89 ปานกลาง 
3.ด้านเคร่ืองจักร 2.40 0.89 น้อย 
4.ด้านการเงิน 4.27 0.84 มากที่สุด 
5.ด้านการจัดการ 4.28 0.83 มากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ย 3.66 0.85 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ

ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง โดยภาพรวมมี
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.66)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดการ  และด้านการเงิน ( X = 4.28 และ 4.27) ผลกระทบอยู่ในระดับมาก  คือ  
ด้านบุคลากร ( X = 3.95)   ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  คือ  ด้านวัสดุ ( X = 3.41) ส่วน
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านเคร่ืองจักร ( X =  2.40 ตามล าดับ) 

 
               ปัจจัยวิกฤตท่ีมีผลกระทบด้านบุคลากรพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงในตารางท่ี 4.3                                                                                                                     
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ตารางที่  4.3 ระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
 บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านบุคลากร 

(n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 

ผลกระท
บ 

มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 
 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( %) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

 

น้อยท่ีสุด 
คน 

( %)        
 

1. ด้านบุคลากร         
1.1 ผู้ออกแบบขาดความ
ช านาญและประสบการณ์
ในการออกแบบ 

12 
(9.10) 

57 
(43.20) 

    57 
(43.20) 

  6 
   (4.50) 

- 
 

3.57 0.72 มาก 

  1.2 ผู้บริหารโครงการมี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ 

28 
  (21.20) 

48   
(36.40) 

    46 
(34.80) 

    10 
   (7.60) 

- 
 

3.71 0.89 มาก 

1.3 การมอบหมายงานไม่
เหมาะสมกับความถนัด
ของบุคลากร 

42 
  (31.80) 

71 
(53.80) 

    14 
(10.60) 

    5 
   (3.80) 

- 
 

4.14 0.75 มาก 

1.4 การจัดหาแรงงานไม่
สามารถหาได้ตามแผน 

25 
  (18.90) 

82 
(62.10) 

    20 
(15.20) 

    5 
   (3.80) 

- 
 

3.96 0.70 มาก 

1.5 คนงานขาดทักษะและ
ฝีมือในการท างาน 

58 
  (43.90) 

59 
(44.70) 

    15 
(11.40) 

    - 
    

- 
 

4.33 0.67 มาก
ที่สุด 

1.6 คนงานขาดงานเสมอ 
โดยไม่มีเหตุผลอันควร 

70 
  (53.00) 

45 
(34.10) 

    17 
(12.90) 

    - 
    

- 
 

4.40 0.71 มาก
ที่สุด 

1.7 การหยุดงานประท้วง
เพื่อขอขึ้นค่าแรง 

43 
  (32.60) 

22 
(16.70) 

    59 
(44.70) 

    8 
   (6.10) 

- 
 

3.76 0.98 มาก 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
                                                                                                                                          (n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง ส านักงาน
ทางหลวงมหาสารคาม 
กรมทางหลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

 
 

x  

 
 

S.D 

 
 

ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

  ผลกระ
ทบ 

1.8 ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองจักรในการก่อสร้าง 

46 
  (34.80) 

17 
(12.90) 

     59 
(44.70) 

    7 
   (5.30) 

3 
(2.30) 3.73 1.07 

มาก 

1.9 บุคลากรขาดทักษะที่ดี
ในการติดต่อสื่อสาร และ
การประสานงาน 

49 
  (37.10) 

36 
(27.30) 

    41 
(31.10) 

    6 
   (4.50) 

- 
 3.97 0.93 

มาก 

1.10 ผู้บริหารขาดการวาง
แผนการท างานที่ดี 

35 
  (26.50) 

50 
(37.90) 

   47 
(35.60) 

    - 
    

- 
 

3.91 0.79 
มาก 

เฉลี่ยโดยรวม      3.95 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์พบว่า   ด้านบุคลากร  ในปัจจัยวิกฤตในการบริหาร

ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีผลกระทบอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ คนงานขาดงานเสมอ โดยไม่มีเหตุผลอันควร  และคนงานขาดทักษะและฝีมือ
ในการท างาน ( X =  4.40 และ 4.33) ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรขาดทักษะที่ดีใน
การ ติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน  การจัดหาแรงงานไม่สามารถหาได้ตามแผน  และผู้บริหาร
ขาดการวางแผนการท างานที่ดี  ( X = 3.97 , 3.96  และ 3.91 ตามล าดับ)   

ปัจจัยวิกฤตท่ีมีผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ พิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่  4.4  ระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
 บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านวัสดุอุปกรณ ์

(n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 
ผลกระ
ทบ 

มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 
 

มาก 
 

คน 
( % ) 

 

ปาน
กลา 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์         
2.1 ขาดการวางแผนการ
ใช้วัสดุ 

30 
  (22.70) 

30 
(22.70) 

   45 
(34.10) 

  24 
   (18.20) 

3 
(2.30) 

2.45 1.10 น้อย 

2.2 วัสดุมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการใช้ในการ
ก่อสร้างทาง 

37 
  (28.00) 

39   
(29.50) 

   53 
(40.20) 

    3 
   (2.30) 

- 
 

2.83 0.87 ปาน
กลาง 

2.3 วัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ า
ไม่ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนด 

55 
  (41.70) 

50 
(37.90) 

  24 
(18.20) 

    3 
   (2.30) 

- 
 

3.19 0.81 ปาน
กลาง 

2.4 อัตราค่าวัสดุสูงกว่าที่
ประมาณราคาไว้ 

25 
  (18.90) 

60 
(45.50) 

  42 
(31.80) 

    5 
   (3.80) 

- 
 

2.80 0.79 ปาน
กลาง 

2.5 การจัดส่งวัสดุไม่ตรง
เวลา 

44 
  (33.30) 

53 
(40.20) 

  33 
(25.00) 

    2 
   (1.50) 

- 
 

4.05 0.80 มาก 

2.6 ปัญหาวัสดุก่อสร้าง
สูญหาย 

47 
  (35.60) 

45 
(34.10) 

  32 
(24.20) 

    5 
   (3.80)    

    3 
   (2.30) 

3.97 0.98 มาก 

2.7 ที่ปรึกษาไม่อนุมัติให้
ใช้วัสดุตามที่เสนอขอ 

29 
  (22.00) 

47 
(35.60) 

  48 
(36.40) 

    6 
   (4.50) 

    2 
   (1.50) 

3.72 0.91 มาก 

 



26 
 

 

ตาราง 4.4 (ต่อ)          
                                                                                                                      (n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง ส านักงาน 
ทางหลวงมหาสารคาม 
กรมทางหลวง   

 
 
 

 
ระดับผลกระทบ 

 
  

 
ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อยท่ีสุด 
คน 

( % ) 

x  S.D ผล 
กระทบ 

2.8 ไม่มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสด ุ

51 
  (38.60) 

53 
(40.20) 

    28 
(21.20) 

    - 
    

- 
 

4.17 0.76 มาก 

2.9 การจัดเก็บวัสดุที่ไม่
เหมาะสมท าให้เสียหายใช้
งานไม่ได้เมื่อต้องการใช้ 

67 
  (50.80) 

44 
(33.30) 

  19 
(14.40) 

    2 
   (1.50) 

- 
 

3.53 0.78 มาก 

2.10 ฝ่ายจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างท างานล่าช้า 

28 
  (21.20) 

32 
(24.20) 

 35 
(26.50) 

    35 
    (26.50) 

  2 
  (1.50) 

3.37 1.14 ปาน
กลาง 

เฉลี่ยโดยรวม 
     

3.41   0.89 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านวัสดุ ในปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุม

โครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีผลกระทบอยู่
ในระดับมาก คือ  ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การจัดส่งวัสดุไม่ตรงเวลา และปัญหาวัสดุ
ก่อสร้างสูญหาย  ( X =  4.17, 4.05 และ 3.97) ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง คือ ฝ่ายจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างท างานล่าช้า วัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ าไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  และวัสดุมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการใช้ในการก่อสร้างทาง ( X = 3.37, 3.19  และ 2.83)  ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับน้อย 
คือ  ขาดการวางแผนการใช้วัสดุ ( X = 2.45 ตามล าดับ)   

ปัจจัยวิกฤตท่ีมีผลกระทบด้านเคร่ืองจักรพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
 บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านเคร่ืองจักร 

(n=132) 
ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 
ผล 

กระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

3. ด้านเครื่องจักร         
3.1 ขาดการวางแผนการ
ใช้เคร่ืองจักรและเคร่ือง
ทุ่นแรงในการก่อสร้าง 

- 
   

12 
(9.09) 

     34 
(25.76) 

  40 
   (30.30) 

46 
  (34.85) 

2.21 0.98 น้อย 

3.2 เคร่ืองจักรและเคร่ือง
ทุ่นแรงมีจ านวนไม่
เพียงพอ 

2 
  (1.52) 

21   
(15.91) 

     23 
(17.42) 

    27 
   (20.45) 

3     59 
   (44.70) 

2.56 1.01 น้อย 

3.3 เคร่ืองจักรขาด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

3 
  (2.27) 

20 
(15.15) 

    17 
(12.88) 

    46 
   (34.85) 

8     46 
   (34.85) 

2.48 0.98 น้อย 

3.4 ขาดการดูแลรักษา
เคร่ืองจักรอย่างถูกวิธี 

- 
   

29 
(21.97) 

    56 
(42.42) 

    5 
   (3.80) 

25 
  (18.90) 

2.70 0.86 ปาน
กลาง 

3.5 ไม่มีการตรวจสอบ
ความพร้อมของเคร่ืองจักร
ก่อนน ามาใช้งาน 

- 
   

21 
(15.91) 

    23 
(17.42) 

    5 
   (3.80) 

25 
  (18.90) 

2.54 0.96 น้อย 

3.6 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร
ขาดทักษะ  และ
ประสบการณ์ ในการ
ท างาน 

- 
   

2 
(1.52) 

  66 
(50.00) 

    33 
   (25.00) 

31 
  (23.48) 

2.75 0.74 ปาน
กลาง 
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ตาราง 4.5 (ต่อ)                                                                                                                         
 (n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 
ผล 

กระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน 
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 
3.7 ฝ่ายจัดหาเคร่ือง จักรกล 
ท างานล่าช้าไม่ทันตามแผน 

- 
   

8 
(6.06) 

      39 
(29.55) 

    43 
   (32.58) 

42 
  (31.82) 

2.61 0.93 น้อย 

3.8 เคร่ืองจักรเกิดความ
เสียหายระหว่างขนส่ง 

- 
   

3 
(2.27) 

      31 
(23.48) 

    62 
   (46.97) 

36 
  (27.27) 

2.08 0.78 น้อย 

3.9 ไม่มีเคร่ืองจักรส ารอง
ไว้ใช้งาน 

- 
   

5 
(3.79) 

     28 
(21.21) 

    68 
   (51.52) 

31 
  (23.48) 

2.00 0.77 น้อย 

3.10 เกิดอุบัติเหตุขณะใช้
เคร่ืองจักรในการ
ปฏิบัติงาน 

- 
   

8 
(6.06) 

    21 
(15.91) 

    54 
   (40.91) 

49 
  (37.12) 

2.09 0.88 น้อย 

เฉลี่ยโดยรวม      2.40 0.89 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านเคร่ืองจักร ในปัจจัยวิกฤตในการบริหารงาน

ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.40)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีผลกระทบอยู่
ในระดับปานกลาง คือ  ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรขาดทักษะ  และประสบการณ์ในการท างาน  และขาด
การดูแลรักษาเคร่ืองจักรอย่างถูกวิธี ( X =  2.75 และ 2.70)  ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับน้อย คือ เกิด
อุบัติเหตุขณะใช้เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองจักรเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง  และผู้
ควบคุมเคร่ืองจักรขาดทักษะ  และประสบการณ์ในการท างาน ( X = 2.09, 2.08 และ 2.75 
ตามล าดับ)   
            ปัจจัยวิกฤตท่ีมีผลกระทบด้านการเงินพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  ระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
 บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านการเงิน 

(n=132) 
ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 

ผลกระท
บ 

มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

4. ด้านการเงิน         
4.1 ขาดการวางแผน
การเงนิที่ดี 

29 
  (22.00) 

 54 
  (40.90) 

     48 
(36.40) 

  1 
   (0.80) 

- 3.84 0.77 มาก 

4.2 ไม่มีการประเมิน
ศักยภาพทางการเงินของ
กิจการก่อนรับงาน 

43 
 (32.60) 

 43   
  (32.60) 

    37 
(28.00) 

    9 
   (6.80) 

3       - 
   

4.86 0.96 มากที่สุด 

4.3 ขาดค่าใช้จ่ายทั้ง
ทางตรง (ค่าแรง/วัสดุ) 

55 
  (41.70) 

 41 
 (31.10) 

     22 
(16.70) 

    13 
   (9.80) 

8     1 
   (0.80) 

4.53 0.91 มากที่สุด 

4.4 ไม่สามารถหาแหล่ง
สินเชื่อ/เงินกู้เพื่อการลงทุน 

34 
  (25.80) 

 48 
  (36.40) 

    46 
(34.80) 

    4 
   (3.00) 

- 3.85 0.84 มาก 

4.5 มกีารประมาณราคาที่
ผิดพลาด 

33 
  (25.00)   

   54 
    (40.09) 

    40 
(30.30) 

    4 
   (3.00) 

1 
  (0.80) 

3.86 0.85 มาก 

4.6 ราคาวัสดมุีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

65 
  (49.20)  

    44 
    (33.30) 

    19 
(14.40) 

    4 
   (3.00) 

- 4.75 0.73 มากที่สุด 

4.7 ผู้รับเหมารายย่อยขาด
สภาพคล่องทางด้าน
การเงิน 

64 
  (48.50)  

   36 
    (27.30) 

    32 
(24.20) 

    - 
 

- 4.47 0.72 มากที่สุด 

4.8 การจัดสรรเงินทุนไม่
เพียงพอกับงาน 

51 
  (38.60)  

   40 
    (30.30) 

  30 
(22.70) 

    11 
   (8.30) 

- 4.76 0.90 มากที่สุด 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 
                                                                                                                                   (n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ
ผล 

กระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( %) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 
4.9 การขาดความรู้ในเร่ือง
ของการเงินและบัญชี 

44 
  (33.30)  

   57 
    (43.20) 

  29 
(22.00) 

    2 
   (1.50) 

- 4.08 0.78 มาก 

4.10 ไม่มีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการท างาน 

  31 
  (23.50)   

   42 
   (31.80) 

  49 
(37.10) 

   8 
   (6.10) 

2 
  (1.50) 

3.70 0.95 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 
     

4.27 0.84 
มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการเงิน ในปัจจัยวิกฤตในการบริหารงาน

ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.27)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีผลกระทบ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ไม่มีการประเมินศักยภาพทางการเงินของกิจการก่อนรับงาน  การจัดสรร
เงินทุนไม่เพียงพอกับงาน  ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ( X =  4.86 , 4.76 และ 4.75) 
ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ มีการประมาณราคาที่ผิดพลาด  ไม่สามารถหาแหล่งสินเชื่อ/
เงินกู้เพื่อการลงทุน  และขาดการวางแผนการเงินที่ดี ( X = 3.86 , 3.85  และ 3.84 ตามล าดับ)   
 

ปัจจัยวิกฤตท่ีมีผลกระทบด้านการจัดการพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และ
 บูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านการจัดการ 

(n=132) 
ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ
ผล 

กระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปาน
กลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

5. ด้านการจัดการ         
 

5.1 ความล่าช้าในการ
ตัดสินใจระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง 

54 
  (40.90) 

 54 
  (40.90) 

     23 
(17.40) 

  1 
   (0.80) 

- 4.82 0.75 มาก
ที่สุด 

5.2 บุคลากรขาดความ
ร่วมมือกันในการท างาน 

50 
  (37.90)   

   40 
    (30.30) 

    40 
(30.30) 

    1 
   (0.80) 

1 
  (0.80) 

4.04 0.89 มาก 

5.3 ผู้รับเหมาท างานไม่
ต่อเนื่องเพราะรับงานไว้
หลายโครงการ 

59 
 (44.70) 

 39   
  (29.50) 

    30 
(22.70) 

    4 
   (3.00) 

3       - 
   

4.61 0.81 มาก
ที่สุด 

5.4 ขาดเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
คอมพิวเตอร ์เคร่ืองถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ 

47 
  (35.60) 

   

   51 
    (38.60) 

    34 
(25.80) 

    - 
    

- 4.10 0.78 มาก 

5.5 ขาดการประสานงาน
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

34 
 (25.80) 

 47   
  (35.60) 

    45 
(34.10) 

    6 
   (4.50) 

3       - 
   

3.83 0.87 มาก 

5.6 บุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอกับขนาดของ
โครงการก่อสร้าง 

55 
 (41.70) 

 37   
  (28.00) 

    36 
(27.30) 

    4 
   (3.00) 

3       - 
   

4.79 0.82 มาก
ที่สุด 
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ตาราง 4.7 (ต่อ) 
                                                                                                                                   (n=132) 

ปัจจัยวิกฤตในการ
บริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และ
บูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทาง
หลวง   

 
ระดับผลกระทบ 

 

x  S.D 
ระดับ 
ผล 

กระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 

มาก 
 

คน 
( % ) 

ปานกลาง 
คน 

( % ) 

น้อย 
 

คน 
( % ) 

น้อย
ท่ีสุด 
คน 

( % ) 
5.7 ไม่มีการติดตามความ 
ก้าวหน้าของโครงการ 

45 
 (34.10) 

 37   
  (28.00) 

    39 
(29.50) 

    11 
   (8.30) 

3       - 
   

4.68 0.94 มาก
ที่สุด 

5.8 ผู้ควบคุมและผู้รับ 
เหมาก่อสร้างทาง  ขาด
ทักษะที่ดีในการติดต่อ 
สื่อสารและประสานงาน 

30 
  (22.70)  

   63   
    (47.70) 

    36 
(27.30) 

    3 
   (2.30) 

- 

3.91 0.77 

มาก 

5.9  ผู้ควบคุมงานบริหาร
โครงการขาดความ 
สามารถด้านการบริหาร 
งานก่อสร้าง 

36 
  (27.30)  

   57 
    (43.20) 

    36 
(27.30) 

    3 
   (2.30) 

- 

3.95 0.80 

มาก 

5.10 ผู้รับเหมาขาดทักษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ใน
การท างานก่อสร้างใน
เขตชุมชน 

  57 
  (43.20)   

   34 
   (25.80) 

   37 
(28.00) 

   4 
   (3.00) 

- 
   

4.09 0.91 

มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 
     

4.28 0.83 
มาก
ท่ีสุด 

      
จากตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการจัดการ ในปัจจัยวิกฤตในการบริหารงาน

ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.28)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีผลกระทบ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ  ความล่าช้าในการตัดสินใจระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  บุคลากรมีจ านวน
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ไม่เพียงพอกับขนาดของโครงการก่อสร้าง  และไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ( X =  
4.82 , 4.79 และ 4.68) ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ  ขาดเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์  ผู้รับเหมาขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
ในการท างานก่อสร้างในเขตชุมชน  และผู้ควบคุมงานบริหารโครงการขาดความสามารถด้านการ
บริหารงานก่อสร้าง  ( X = 4.10 , 4.09  และ 3.95 ตามล าดับ)   
 4.3.3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 132 คน  มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.81 ได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังนี ้

4.3.3.1  ควรมีการประเมินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามจริงในการรับงานก่อสร้างแต่ละ
คร้ัง จ านวน 6 คน 

4.3.3.2  ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับก่อสร้าง  เพื่อเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จ านวน 3 คน 
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บทที่ 5 
สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เร่ือง “ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุม

โครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

2.  เพื่อศึกษาระดับผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวางมหาสารคาม กรมทางหลวง 

3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลกระทบของปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุม
โครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทาง
หลวง  จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ของ
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

 
         การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พนักงาน
ราชการ ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง จ านวน 132 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation : S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล  ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยมีสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่า t-test (Independent Sample t-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ค่า F- test (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบ
ของปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทาง
หลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
         5.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ผู้วิจัยได้พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  81.10  อายุระหว่าง  
41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.80  และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง  10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.50  ตามล าดับ 
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5.1.2  ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

ผู้วิจัยพบว่า  ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง โดยภาพรวมมีผลกระทบอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดการ และด้าน
การเงิน ( X = 4.28 และ 4.27) ผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ( X = 3.95) ผลกระทบ
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านวัสดุ ( X = 3.41) ส่วนผลกระทบอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านเคร่ืองจักร 
( X =  2.40 ตามล าดับ) 

   
5.2  อภิปรายผลวิจัย 

         จากผลการวิจัย “ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทาง
หลวง ส านักทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้  
ดังต่อไปนี้ 
              ผู้วิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนเขตดอนเมือง
ที่มีต่อบทบาทของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการอุทกภัย ปี พ.ศ.2554”  ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนเขตดอนเมือง มีทัศนคติต่อปัจจัยทางด้านการเงิน ที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ในการ
บริหารจัดการอุทกภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน 
          ผู้วิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ เร่ืองคนงานขาดงานเป็นประจ า โดยไม่มีเหตุผลอันควร และคนงานขาด
ทักษะและฝีมือในการปฏิบัตงิาน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับ
บุคลากรขาดทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  การจัดหาแรงงานไม่สามารถหา
ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  และผู้บริหารขาดการวางแผนการท างานที่ดี  อยู่ในระดับมาก 

 ผู้วิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านวัสดุ ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การจัดส่งวัสดุไม่ตรงเวลา 
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และปัญหาวัสดุก่อสร้างสูญหาย อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับ  ฝ่าย
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท างานล่าช้า วัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ าไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  และวัสดุมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในการก่อสร้างทาง  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการขาดการวางแผนการใช้วัสด ุ อยู่ในระดับน้อย 

ผู้วิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านเคร่ืองจักร เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ เกี่ยวกับผู้ควบคุมเคร่ืองจักรขาดทักษะ  และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองจักรอย่างถูกวิธี  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะใช้เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย
ระหว่างขนส่ง ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรขาดทักษะ  และประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในระดับน้อย 

ผู้วิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ เมื่อไม่มีการประเมินศักยภาพทางการเงินของกิจการก่อนรับงาน  การ
จัดสรรเงินทุนไม่เพียงพอกับงาน  ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเมื่อมีการประมาณราคาที่ผิดพลาด  ไม่สามารถหาแหล่ง
สินเชื่อ/เงินกู้เพื่อการลงทุน  และขาดการวางแผนการเงินที่ด ีอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวง
มหาสารคาม กรมทางหลวง  ด้านการจัดการ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานพนักงานราชการ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ เมื่อเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอกับขนาดของโครงการก่อสร้าง  และไม่มีการติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ เมื่อขาดเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์  ผู้รับเหมาขาดทักษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานก่อสร้างในเขตชุมชน และผู้ควบคุมงานบริหารโครงการขาด
ความสามารถด้านการบริหารงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทาง

หลวง ส านักทางหลวงอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลกับปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักในการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป หากต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อขยายผล
การศึกษาให้ลึกซึ่งมากยิ่งขึ้น 
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ประวัติส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 
 
ส านักงานทางหลวงมหาสารคามก่อตั้งเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงในคร้ังแรกใช้ชื่อ 

ศูนย์เคร่ืองมือกลมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
แผนโคลัมโบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการพัฒนาความเจริญสู่ภูมิภาคทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงประกอบกับช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงเพื่อเพิ่ม
ทักษะความรู้ความช านาญในทุกด้าน เช่น การก่อสร้างทางการส ารวจออกแบบ การใช้และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรตลอดจนเทคนิคเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางโดยได้ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2509 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็น
ต้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักของหน่วยงาน  กรมทางหลวงมี
ศูนย์สร้างทางรวม 8 แห่งดังน้ี 

1. ศูนย์สร้างทางตาก 
2. ศูนย์สร้างทางล าปาง 
3. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 
4. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 
5. ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม   
6. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 
7. ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี 
8. ศูนย์สร้างทางสงขลา 

            
 ศูนย์สร้างทางมหาสารคามตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองห่างจากแขวงการทางมหาสารคาม
ประมาณ500 เมตร บนทางหลวง หมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ระหว่าง กิโลเมตรที่ 
0+813 ถึง กิโลเมตรที่ 1+092 มีเนื้อที่ 94 ไร่ 2 งาน 63 ตะรางวา เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน 735 มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สร้างทางเดิมชื่อ ศูนย์เคร่ืองมือ
กลมหาสารคาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ตามค าสั่งกรมทางหลวงที่ 
จ.1.9/2/2528 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 
            ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศตามแผนโคลัมโบ
โดยมีรัฐบาลนิวซีแลนด์กับรัฐบาลไทย ได้ลงนามร่วมมือกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 เร่ิม
ด าเนินการ 2509 โครงการแรก คือ การก่อสร้างทางจาก อ าเภอบรบือ – อ าเภอวาปีปทุม – อ าเภอ
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พยัคฆภูมิพิสัย – อ าเภอสตึก – จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 144 กิโลเมตรใช้เวลาด าเนินการ 
5 ปี ในการก่อสร้างทางสายนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อเคร่ืองจักรกล 
และค่าใช้จ่ายด้านผู้เชี่ยวชาญรวมเป็นเงิน 59.48 ล้านบาทได้ท าพิธีเปิดถนนสายนี้เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2514 
 ศูนย์สร้างทางมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นส านักทางหลวงมหาสารคาม ตาม
ค าสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2552 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจหลัก
จากงานด าเนินการก่อสร้างทางหลวง เป็นภารกิจหลักด้านงานบ ารุงรักษาทางหลวง ให้มีความ
สะดวกและปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายกรมทางหลวงเพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภัยด้าน
การคมนาคมขนส่งให้กับประชาชนผู้ใช้ทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 

1. แขวงการทางมหาสารคาม 
2. แขวงการทางกาฬสินธุ์ 
3. แขวงการทางยโสธร 
4. ส านักบ ารุงทางร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง 
 ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 

 
ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการท าวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง  
ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

 ค าตอบของท่านทั้งหมดจะถือเป็นความลับที่สุด ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
จะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  
แต่ประการใด  ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความ
เป็นจริง  และขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ  โอกาสนี้  
 

      
    นายเชาวฤทธิ์   ขาวใบไม้ 

              นักศึกษาปริญญาโท   
                              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง  

ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  เพียง 1 ช่อง ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
1. เพศ 
   1. ชาย      2. หญิง       
 
2. อายุ          
    1. ต่ ากว่า  30 ปี    2. 30 - 40 ป ี              
    3. 41 - 50 ปี    4. 51 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา  
       1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี               
       3. ปริญญาโท    
 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน              
    1. ต่ ากว่า  5,000 บาท   2.  5,001-10,000 บาท             
    3. 10,001-20,000 บาท   4.  20,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2   ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง  
 

  ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม  กรมทางหลวง 
ต าชี้แจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องค าตอบที่เป็นจริงตรงกับระดับความพึงพอใจ 
              ของท่านที่สุดเพียงช่องเดียว 
 

ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง  
และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม        

กรมทางหลวง 

ระดับผลกระทบ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ผู้ออกแบบขาดความช านาญและประสบการณ์ในการ
ออกแบบ 

     

1.2 ผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ      

1.3 การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากร      

1.4 การจัดหาแรงงานไม่สามารถหาได้ตามแผน      

1.5 คนงานขาดทักษะและฝีมือในการท างาน      

1.6 คนงานขาดงานเสมอ โดยไม่มีเหตุผลอันควร      

1.7 การหยุดงานประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าแรง      
1.8 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ในการก่อสร้าง 

     

1.9 บุคลากรขาดทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร และการ
ประสานงาน 

     

1.10 ผู้บริหารขาดการวางแผนการท างานที่ดี      

2. ด้านวัสดุ 

2.1 ขาดการวางแผนการใช้วัสดุ      

2.2 วัสดุมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในการก่อสร้างทาง      

2.3 วัสดุที่ใช้มีคุณภาพต่ าไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด      

2.4 อัตราค่าวัสดุสูงกว่าที่ประมาณราคาไว้      

2.5 การจัดส่งวัสดุไม่ตรงเวลา      

2.6 ปัญหาวัสดุก่อสร้างสูญหาย      



46 
 

 

ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง  
และบูรณะทางหลวง ส านักงานทางหลวงมหาสารคาม        

กรมทางหลวง 

ระดับผลกระทบ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

2.7 ที่ปรึกษาไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุตามที่เสนอขอ      

2.8 ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ      
2.9 การจัดเก็บวัสดุที่ไม่เหมาะสมท าให้เสียหายใช้งานไม่ได้
เมื่อต้องการใช้ 

     

2.10 ฝ่ายจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท างานล่าช้า      

3. ด้านเคร่ืองจักร 
3.1 ขาดการวางแผนการใช้เคร่ืองจักรและเคร่ืองทุ่นแรงในการ
ก่อสร้าง 

     

3.2 เคร่ืองจักรและเคร่ืองทุ่นแรงมีจ านวนไม่เพียงพอ      

3.3 เคร่ืองจักรขาดประสิทธิภาพในการท างาน      

3.4 ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองจักรอย่างถูกวิธี      
3.5 ไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจักรก่อนน ามาใช้
งาน 

     

3.6 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรขาดทักษะ  และประสบการณ์ในการ
ท างาน 

     

3.7 ฝ่ายจัดหาเคร่ืองจักรกลท างานล่าช้าไม่ทันตามแผน      

3.8 เคร่ืองจักรเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง      

3.9 ไม่มีเคร่ืองจักรส ารองไว้ใช้งาน      

3.10 เกิดอุบัติเหตุขณะใช้เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน      

4. ด้านการเงิน 

4.1 ขาดการวางแผนการเงินที่ดี      
4.2 ไม่มีการประเมินศักยภาพทางการเงินของกิจการก่อนรับ
งาน 

     

4.3 ขาดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง (ค่าแรง/วัสดุ)      

4.4 ไม่สามารถหาแหล่งสินเชื่อ/เงินกู้เพื่อการลงทุน      

4.5 มกีารประมาณราคาที่ผิดพลาด      
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ปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้าง  
และบูรณะทางหลวง ส านักงานางหลวงมหาสารคาม 

กรมทางหลวง 

ระดับผลกระทบ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

4.6 ราคาวัสดมุีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา      

4.7 ผู้รับเหมารายย่อยขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน      

4.8 การจัดสรรเงินทุนไม่เพียงพอกับงาน      

4.9 การขาดความรู้ในเร่ืองของการเงินและบัญชี      

4.10 ไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการท างาน      

5. ด้านการจัดการ 

5.1 ความล่าช้าในการตัดสินใจระหว่างด าเนินการก่อสร้าง      

5.2 บุคลากรขาดความร่วมมือกันในการท างาน      

5.3 ผู้รับเหมาท างานไม่ต่อเน่ืองเพราะรับงานไว้หลายโครงการ      
5.4 ขาดเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น 
คอมพิวเตอร ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ 

     

5.5 ขาดการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน      

5.6 บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอกับขนาดของโครงการก่อสร้าง      

5.7 ไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ      
5.8 ผู้ควบคุมและผู้รับเหมาก่อสร้างทาง  ขาดทักษะที่ดีในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน 

     

5.9  ผู้ควบคุมงานบริหารโครงการขาดความสามารถด้านการ
บริหารงานก่อสร้าง 

     

5.10 ผู้รับเหมาขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน
ก่อสร้างในเขตชุมชน 

     

 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายเชาวฤทธิ์  ขาวใบไม้  เกิดวันที่ 17 มกราคม 2513 จังหวัดสกลนคร ประวัติการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานก่อสร้าง  และสาธารณูปโภค , 2556  ที่อยู่
ปัจจุบัน  18/19 หมู่ 1 ต. ป่าตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000  สถานที่ท างาน ส านักก่อสร้างทางที่ 2  
กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  ต าแหน่งปัจจบุัน  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 


