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The objectives of this research is to survey opinion towards the differences in 

quality and time spent in regular highway maintenance between government sector 

and private contractors, to investigate obstacles in hiring private contractors, and to 

propose hiring guidelines for regular highway maintenance in Nakhon Ratchasima 

Highway District. Data of regular highway maintenance in Nakhon Ratchasima 

Highway District are collected using questionnaire filled out by people from both 

government sector and private contractors.  

The overall results showed that, in terms of machines and equipment, hiring 

private contractors provided better quality of finished work than using government 

sector. However, no difference between hiring private contractors and using 

government sector was found in some quality dimensions such as quality of finished 

works, techniques used in operations, the number of personnel, expertise, 

completeness of work, and safety of work sites. Major obstacles found in hiring 

private contractors were low values of contracts, inconsistency between warranty 

period and actual highway damage, and difficulties of private contractors to 

coordinating with other sectors during the maintenance. To create hiring guidelines 

for regular highway maintenance, the contractor selection process, maintenance 

operation method selection, and warranty period were studied. The results showed 

that most people agree with signing long term contracts in terms of unit price and 

decreasing warranty period of regular maintenance to conform the actual highway 

damage rate. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1   ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
 ทางหลวงจัดเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกับการด ารงชีวิตของประชาชนโดยตรงและนับเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศ  เน่ืองจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านเศรษฐกิจ  การปกครอง  การคมนาคม  รวมถึงความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันประเทศมี
การก่อสร้างทางหลวงนี้ได้เพิ่มเส้นทางอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ประเทศไทยเร่ิมใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งปี  พ.ศ. 2504  เป็นต้นมา  โดยข้อมูลรายงานประจ าปีพบว่าในปี
ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีทางหลวงที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคมทั้งสิ้น
ประมาณ  66,495   กิโลเมตรต่อสองช่องจราจร 

เมื่อทางหลวงเหล่านี้เปิดใช้งานไปได้ระยะหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน
ท าให้สภาพผิวจราจรช ารุดเสียหายรวมทั้งมีผลต่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ทางลดน้อยลง
ดังนั้นภารกิจดูแลและบ ารุงรักษาทางหลวงให้อยู่ใช้งานได้ดีอยู่อย่างสม่ าเสมอจึงเป็นหนึ่งในภารกิจ
ที่ส าคัญยิ่งของภาครัฐ  ซึ่งแต่เดิมนั้นภาครัฐมุ่งเน้นการก่อสร้างเส้นทางหลวงมากกว่าบ ารุงรักษา
ทางให้งบประมาณการบ ารุงรักษาที่ได้รับมีขีดจ ากัด   ท าให้ทางหลวงขาดการซ่อมบ ารุงทางที่
เพียงพอและเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก  ในปัจจุบันภาครัฐได้เร่ิมให้ความส าคัญต่อการ
บ ารุงรักษาทางหลวงเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางหลวงที่ไม่ได้รับการบูรณะบ ารุงรักษาอย่างทันเวลาอาจ
ส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหายหนักจนถึงต้องสร้างใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก  ปัจจุบัน
ภาครัฐมีนโยบายต้องการลดการลงทุนในโครงสร้างการก่อสร้างทางหลวงใหม่ลง  โดยเปลี่ยนไป
เน้นการบ ารุงรักษาทางหลวงที่มีอยู่เดิมให้สภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานแทน  ท าให้งบประมาณ
ของกรมทางหลวงที่ใช้ในการบ ารุงรักษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านการก่อสร้าง
ที่มีแนวโน้มลดลง 

ในส่วนงานบ ารุงรักษาทางนั้นสามารถจ าแนกออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่งานบ ารุง
ปกติ  งานบ ารุงตามก าหนดเวลา  งานบ ารุงพิเศษ  และงานบูรณะ  เป็นต้น  ซึ่งภารกิจด้านการ
บ ารุงรักษาต่างๆ เหล่านี้  ในอดีตภาครัฐโดยกรมทางหลวงจะเป็นผู้ด าเนินการเองแต่ต่อมาได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยในบางภารกิจ  โดยในส่วนของงานบ ารุง
ตามก าหนดเวลา  งานบ ารุงพิเศษ  และงานบูรณะ ซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่างานต่อการด าเนินการในแต่
ละคร้ังที่ค่อนข้างสูงและสามารถก าหนดปริมาณงานได้ชัดเจนภาครัฐจึงให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่งานบ ารุงปกติน้ันภาครัฐยังคงด าเนินการเองอยู่เกือบทั้งหมด   
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การปฏิบัติงานบ ารุงปกติงานทาง  การด าเนินการเองโดยภาครัฐและการจ้างเหมา
ภาคเอกชนมีความแตกต่างกันอาจพิจารณาจากประเด็นหลัก  2  ด้าน คือ  ด้านคุณภาพและด้านเวลา  
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1.   ด้านคุณภาพปัจจัยด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอาจแบ่งออก คือ ด้าน
เทคนิควิธีใช้ในการปฏิบัติงาน  ความพร้อมด้านของจ านวนบุคลากร  ความสามารถ  
หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ควบคุมงาน  ความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  สภาพหรือความทันสมัยของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยบริเวณสถานที่ท างาน 

2.   ด้านเวลาด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอาจแบ่งออกคือ  เวลานับตั้งแต่พบ
ความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุง  และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
บ ารุงรักษา 

ดังนั้นภาครัฐต้องน าประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ  มาเป็นองค์ประกอบการพิจารณาการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการด าเนินงานเองหรือใช้วิธีการจ้างเหมาในงานบ ารุงปกตินั้น  ทั้งนี้ภาครัฐ
อาจจะด าเนินงานเองหรือก็อาจจะใช้วิธีการให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในภารกิจในงานบ ารุงปกติ
งานทาง  เพื่อให้ภารกิจงานบ ารุงทางของกรมทางหลวงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  ดังรายละเอียดดังน้ี 

- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน  โดยคัดเลือกวิธีการด าเนินการ 

เองโดยภาครัฐหรือจ้างเหมาภาคเอกชนเข้าด าเนินการ 

- เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  

เช่น  การเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหายจริง 

- เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานลดลง 

- เพื่อพัฒนาความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือเทคโนโลยีต่างๆ  ในการด าเนินงานที่

หน่วยงานยังคงขาดอยู่ 

- เพื่อลดการลงทุนที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 

จากการปฏิรูประบบราชการไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540   เพื่อรับเปลี่ยนบทบาทในการท างาน
ในระบบราชการขึ้นใหม่นั้นโดยได้ก าหนดการปรับบทบาทภารกิจ  และขนาดของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  การปรับโครงสร้าง
ส่วนราชการ  และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในภารกิจของรัฐมากขึ้น
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ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทดังกล่าวเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง  มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นใน
การบริหารงานมากขึ้นจากนโยบายดังกล่าว  กรมทางหลวงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
แขวงการทางต่างๆ  เป็นผู้ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแขวงการทางนครราชสีมา  สังกัดส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  กรมทาง
หลวง  จึงเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดูแลรักษาทางหลวงในพื้นที่ในจังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งมีความส าคัญต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างภูมิภาค  และเป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ  การศึกษา  ความมั่นคง  และการขนส่งของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากนโยบายของภาครัฐที่กล่าวมาการด าเนินงานของแขวงการทางนครราชสีมา ในภารกิจ
บ ารุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนั้น  จึงเป็น เป็นหนึ่งใน
ภารกิจที่ส าคัญยิ่งของแขวงการทางนครราชสีมา  ซึ่งเป็นหน่วยงานบ ารุงรักษาทางหลวงสายหลัก  
ของจังหวัดนครราชสีมา  ในขณะที่แขวงการทางนครราชสีมา  ยังคงด าเนินการดูแลรักษาทางเองอยู่
เกือบทั้งหมดโดยใช้งบประมาณงานบ ารุงปกติจากกรมทางหลวง  ที่จัดสรรตามปีงบประมาณ
แผ่นดินนั้น  และแขวงการทางนครราชสีมา  ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของ
งบประมาณบ ารุงปกติประจ าปี  เพื่อจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมการด าเนินงานบ ารุงปกติ  แต่ในอนาคต
ตามนโยบายของภาครัฐกรมทางหลวงมีแนวโน้มให้หน่วยงานในสังกัด  หนึ่งในนั้นได้แก่  แขวง
การทางนครราชสีมา  มีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนของงบประมาณบ ารุงปกติ  เพื่อจ้างภาคเอกชนเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน  โดยคัดเลือกวิธีการด าเนินการเองโดย
ภาครัฐหรือจ้างเหมาภาคเอกชนเข้าด าเนินการ  เพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  สามารถปรับ
ปรับตัวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี  ลดต้นทุนในการด าเนินงานลง  พัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่หน่วยงานยังคงขาดอยู่  และลดการลงทุนที่มี
มูลค่าสูงของการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางหลวงในปัจจุบัน  จึงเป็นที่มาของการศึกษาคร้ังนี้   เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพ  ด้านเวลาในการด าเนินงาน  รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ  และศึกษารูปแบบการปรับปรุงสัญญาการจ้างในงานบ ารุงปกติของแขวงการทาง
นครราชสีมา  ต่อไป 
 
1.2   วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินงาน

ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน  ในงานบ ารุงปกติงานทาง
ของแขวงการทางนครราชสีมา 



4 

 
 

 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุง
ปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมา 

 
1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้มุ่งที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง  ด้านคุณภาพ  ด้าน
เวลา  และปัญหาอุปสรรคของการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทาง
นครราชสีมา  โดยอาศัยวิธีการส ารวจความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา  และ
ผู้รับจ้างภาคเอกชน  เป็นตัวแทน 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพและด้านเวลาในการ

ด าเนินงานระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน ในงานบ ารุง
ปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมา 

 1.4.2 ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงาน
ทางของแขวงการทางนครราชสีมา 

 1.4.3 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาส าหรับใช้ในงานบ ารุง
ปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมา 

  



5 

 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 บทน า  

ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องทางด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจ้าง
เหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง จากวารสารในประเทศและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ และ
ต าราต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติ
งานทาง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติงานทาง แนวคิดในการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐและประสบการณ์จากการให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
ด าเนินการในงานบ ารุงรักษาทาง  

 
2.2  บทบาทของแขวงการทางนครราชสีมา  ในงานบ ารุงปกติงานทาง  

แขวงการทางนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
ส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีหน้าที่หลักในการวางแผนและด าเนินงานบ ารุง
ปกติ บ ารุงพิเศษ บ ารุงตามก าหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง เพื่อให้มีสภาพการใช้
งานปกติ สะดวก ปลอดภัย จึงเสมือนเป็นตัวแทนของกรมทางหลวงที่ใกล้ชิดและมีบทบาทในการ
อ านวยการด้านคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่สองข้างทาง  ซึ่ง
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานของแขวงการทางนครราชสีมา จึงแสดงภาพสะท้อนออกมาเป็นตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกรมทางหลวง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของทางราชการที่ต้อง
ท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน  ปัจจุบันแขวงการทางนครราชสีมา มี
การบริหารราชการแบ่งออก 3 ส่วนหลัก  ประกอบไปด้วย  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 มีเส้นทาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 19 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 895.78 กิโลเมตร เป็นทางผิวลาด
ยาง 801.54 กิโลเมตร และทางผิวคอนกรีต 94.24 กิโลเมตร แบ่งการควบคุมเป็น 7 หมวดการทาง  
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 มีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 24 สายทาง รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 904.85 กิโลเมตร เป็นทางผิวลาดยาง 644.61 กิโลเมตร และทางผิวคอนกรีต 260.24 
กิโลเมตร แบ่งการควบคุมเป็น 7 หมวดการทาง  ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3 มีเส้นทางที่อยู่
ในความรับผิดชอบจ านวน 19 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 760.32 กิโลเมตร เป็นทางผิวลาดยาง 
690.68 กิโลเมตร และทางผิวคอนกรีต 69.64 กิโลเมตร แบ่งการควบคุมเป็น 6 หมวดการทาง 
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2.3  ผังการบริหารราชการของแขวงการทางนครราชสีมา (คู่มือแขวงการทาง , 2553)  

 
รูปที่ 2.1 ผังการบริหารราชการของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 

 

 
รูปที่ 2.2 ผังการบริหารราชการของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 

แขวงการทางนครราชสีมา ท่ี 1 

ฝ่ายบริหาร 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและสัญญา 

งานสารบรรณ 

งานสถิติ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

หมวดการทางนครราชสีมา 

หมวดการทางโนนไทย 

หมวดการทางโนนสูง 

หมวดการทางโนนแดง 

หมวดการทางสีดา 

หมวดการทางชุมพวง 

หมวดการทางด่านขุนทดที่ 2 

ฝ่ายวิศวกรรม 

งานอ านวยความปลอดภัย 

งานแผนงาน 

งานปรับซ่อม 

แขวงการทางนครราชสีมา ท่ี 2 

ฝ่ายบริหาร 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและสัญญา 

งานสารบรรณ 

งานสถิติ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

หมวดการทางปากช่องท่ี 1 

หมวดการทางปากช่องท่ี 2 

หมวดการทางปากช่องท่ี 3 

หมวดการทางสีคิ้ว 

หมวดการทางสูงเนิน 

หมวดการทางปักธงชัยท่ี 1 

หมวดการทางด่านขุนทดที่ 1 

ฝ่ายวิศวกรรม 

งานอ านวยความปลอดภัย 

งานแผนงาน 

งานปรับซ่อม 
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รูปที่ 2.3 ผังการบริหารราชการของส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3 

 
2.4  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมาท่ี 1 (คู่มือแขวงการทาง, 

2553) 
๏   ผู้อ านวยการแขวงการทาง ( ผอ.ขท. ) 

1. วางแผนงานบ ารุงปกติ  บ ารุงพิเศษ  บ ารุงตามก าหนดเวลา  งานบูรณะและงาน
รักษาสภาพทาง 

2. วางแผนด าเนินงานและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
3. บ ารุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ  

๏   รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายปฏิบัติการ ( รอ.ขท.(ป) ) 
1. มีหน้าที่ช่วยบริหารงานควบคุมก ากับ  ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ 

หมวดการทาง 
๏   รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายวิศวกรรม ( รอ.ขท.(ว) ) 

2. มีหน้าที่ช่วยบริหารงานควบคุมก ากับ  ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานหน่วย
แผนงาน   หน่วยอ านวยความปลอดภัย  และหน่วยปรับซ่อม 

๏   รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายบริหาร ( รอ.ขท.(บ) ) 

ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมา ท่ี 3 

ฝ่ายบริหาร 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและสัญญา 

งานสารบรรณ 

งานสถิติ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

หมวดการทางโชคชัย 

หมวดการทางครบุรี 

หมวดการทางหนองบุญมาก 

หมวดการทางเฉลิมพระเกียรติ 

หมวดการทางปักธงชัยท่ี 2 

หมวดการทางปักธงชัยท่ี 3 

ฝ่ายวิศวกรรม 

งานอ านวยความปลอดภัย 

งานแผนงาน 

งานปรับซ่อม 
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1. ควบคุมก ากับงานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและสัญญา และงาน
สถิติ 

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของแขวงฯ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๏    หัวหน้าหมวดการทาง ( ชม.ขท. ) 
1. ด าเนินงานบ ารุงปกติ  งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง 
2. ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง 
3. ควบคุมดูแลการรุกล้ าเขตทางหลวง 
4. ตรวจสอบการขออนุญาตด าเนินการใดๆ  ในเขตทางหลวง   

๏   หัวหน้างานอ านวยความปลอดภัย ( ชอ.ขท. ) 
1. ด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง 

๏   หัวหน้างานปรับซ่อม ( ชป.ขท. ) 
1. ด าเนินการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะตามปกติเพื่อป้องกันความเสียหาย    

ระหว่างการใช้งาน  
2. ปรับแต่ง  ซ่อมเบา  เคร่ืองจักรยานพาหนะ   ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้างและบ ารุงทาง 
๏   หัวหน้างานแผนงาน ( ชผ.ขท. ) 

1. ด าเนินการซ่อมบ ารุงทางปกติ  บ ารุงตามก าหนดเวลา  บ ารุงพิเศษและบูรณะ 
๏   หัวหน้างานสารบรรณ ( หส.ขท. ) 

1. ร่างหนังสือราชการทั่วไป  ซึ่งไม่ใช่งานด้านการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
สัญญา และงานสถิติ 

2. ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจ าตลอดจนพิจารณาเสนอ
บ าเหน็จความชอบประจ าปี 

3. ควบคุมการพิมพ์  ถ่ายเอกสาร โรเนียว   และงานพิมพ์ดีด  
4. ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยและงานดูแลรักษาสถานที่ราชการ 

๏   หัวหน้างานพัสดุและสัญญา ( หพ.ขท. ) 
1. วางแผนการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุสนามให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของ

แขวงการทาง    
2. วางแผนก าหนดความต้องการพัสดุที่จะใช้ในหน่วยงาน   ตลอดจนประมาณวงเงิน 

ค่าพัสดุประจ าปี  เพื่อเสนอของบประมาณ    
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3. ตรวจสอบการจัดซื้อและจัดจ้างของแขวงการทางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ    

4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
5. ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าสัญญาให้ถูกต้องตาม    

ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรีและตามที่กรมทางหลวงมอบอ านาจให้     
6. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดหรือเหลือใช้ หรือสูญหายให้ถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ   
๏   หัวหน้างานการเงินและบัญชี ( หง.ขท. )    

1. ตรวจสอบงบประมาณของแขวงการทาง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การขอ
จัดสรรเงินประจ างวดและเงินจัดสรร การจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  เงิน
จัดสรร   และคุมการผูกพันงบประมาณ    

2. ตรวจสอบการจัดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ รายงานงบประมาณ   เงินประจ า งวด     
และเงินจัดสรร  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

3. ตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน    
4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   

๏   หัวหน้าหน่วยสถิติ ( หถ.ขท. )    
1. รับผิดชอบงานสถิติทั้งสิ้นของแขวงการทาง    
2. จัดท ารายงานสถิติเปรียบเทียบแผนงานและผลงานของงานบ ารุงปกติ งาน  บ ารุง

พิเศษและงานรักษาสภาพทาง    
3. จัดท าผลงานและค่าใช้จ่ายจริงแยกตามประเภทเงินงบประมาณและหน่วยงาน    

เจ้าของงบประมาณ  พร้อมรายงานเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณผ่าน    
ส านักทางหลวง    

4. จัดท าสรุปผลงานประจ าปีของแขวงการทาง รายงานผลการปฏิบัติงานทุก    
ลักษณะงานและทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง    

5. จัดท าสถิติต่าง ๆ เช่น  อัตราก าลัง  อุบัติเหตุ ระยะทางในความรับผิดชอบของ    
แขวงการทาง  งบประมาณและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

6. ควบคุมการจัดท าทะเบียนที่ดินทั้งในและนอกเขตทางหลวง 
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2.5  ผังการแบ่งหน้าที่ตามสายงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีแขวงการทางนครราชสีมา 
 

หมายเหตุ  (*) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานบ ารุงปกติของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1                                           
(รวมเจ้าหน้าที่  93 คน) (ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1, 2556) 
 

รูปที่ 2.4 ผังการแบ่งหน้าที่ตามสายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 
 
 

โครงสร้างบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  
(รวม 315 คน) 

1. ข้าราชการ          
(รวม 33 คน)* 

1.1 กลุ่มงานบริหาร   
(รวม 4 คน)  

นายช่างโยธาอาวุโส  (3 
คน) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
(1 คน) 

1.2 กลุ่มงานช่าง     
(รวม 14 คน) 

นายช่างโยธาช านาญงาน      
(11 คน)  

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน          
(1 คน) 

นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน    
(1  คน) 

นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน         
(1 คน) 

1.3 กลุ่มงานสนับสนุน        
(รวม 14 คน) 

จพง. ธุรการช านาญงาน    
(5 คน) 

จพง. การเงินฯ ช านาญงาน      
(3 คน) 

จพง. พัสดุช านาญงาน      
(4 คน) 

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน          
(1 คน) 

จพง. สถิติปฏิบัติงาน        
(1 คน) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
(1 คน) 

นักวิชาการสถิติช านาญการ            
(1 คน) 

2. ลูกจ้างประจ า             
(รวม 47 คน)* 

2.1 กลุ่มงานช่าง               
(งานบ ารุงทาง)                      
(รวม 23 คน) 

2.2 กลุ่มสนับสนุน                           
(งานท่ัวไป)                  
(รวม 24 คน) 

3. พนักงานราชการ        
(รวม 13 คน)* 

3.1 กลุ่มงานช่าง          
(งานเทคนิค)        
(รวม 3 คน) 

3.2 กลุ่มบริการ       
(งานท่ัวไป)          
(รวม 10 คน)  

4. ลูกจ้างชั่วคราว         
(รวม 222 คน) 
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หมายเหตุ  (*)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานบ ารุงปกติของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2                                           
(รวมเจ้าหน้าที่  100  คน)  (ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2, 2556) 
 

รูปที่ 2.5   ผังการแบ่งหน้าที่ตามสายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 
 
 
 
 

โครงสร้างบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
(รวม 350 คน) 

1. ข้าราชการ          
(รวม 35 คน)* 

1.1 กลุ่มงานบริหาร   
(รวม 4 คน)  

นายช่างโยธาอาวุโส  (3 
คน) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
(1 คน) 

1.2 กลุ่มงานช่าง     
(รวม 18 คน) 

นายช่างโยธาช านาญงาน      
(15 คน)  

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน          
(1 คน) 

นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน    
(1  คน) 

นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน         
(1 คน) 

1.3 กลุ่มงานสนับสนุน        
(รวม 13 คน) 

จพง. ธุรการช านาญงาน    
(5 คน) 

จพง. การเงินฯ ช านาญงาน      
(3 คน) 

จพง. พัสดุช านาญงาน      
(4 คน) 

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน          
(1 คน) 

จพง. สถิติปฏิบัติงาน        
(1 คน) 

นักวิชาการสถิติช านาญการ            
(1 คน) 

2. ลูกจ้างประจ า             
(รวม 45 คน)* 

2.1 กลุ่มงานช่าง               
(งานบ ารุงทาง)                      
(รวม 23 คน) 

2.2 กลุ่มสนับสนุน                           
(งานท่ัวไป)                  
(รวม 22 คน) 

3. พนักงานราชการ        
(รวม 20 คน)* 

3.1 กลุ่มงานช่าง          
(งานเทคนิค)        
(รวม 10 คน) 

3.2 กลุ่มบริการ       
(งานท่ัวไป)          
(รวม 10 คน)  

4. ลูกจ้างชั่วคราว         
(รวม 250 คน) 
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หมายเหตุ  (*)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานบ ารุงปกติของส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่  3                                           
(รวมเจ้าหน้าที่  46 คน)   (ข้อมูลส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3, 2556) 
 
รูปที่ 2.6  ผังการแบ่งหน้าที่ตามสายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3 

 
 
 
 
  

โครงสร้างบุคลากรของส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3  
(รวม 226 คน) 

1. ข้าราชการ            
(รวม 21 คน)* 

1.1 กลุ่มงานบริหาร    
(รวม 4 คน)  

นายช่างโยธาอาวุโส          
(3 คน) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ               
(1 คน) 

1.2 กลุ่มงานช่าง     
(รวม 13 คน) 

นายช่างโยธาช านาญงาน         
(10 คน)  

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            
(2 คน) 

นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน              
(1  คน) 

1.3 กลุ่มงานสนับสนุน        
(รวม 4 คน) 

จพง. การเงินฯ ช านาญงาน        
(1 คน) 

จพง. พัสดุช านาญงาน        
(1 คน) 

จพง. ธุรการปฏิบัติงาน          
(1 คน) 

จพง. สถิติช านาญงาน        
(1 คน) 

2. ลูกจ้างประจ า               
(รวม 6 คน)* 

2.1 กลุ่มงานช่าง               
(งานบ ารุงทาง)                      

(รวม 5 คน) 

2.2 กลุ่มสนับสนุน                           
(งานท่ัวไป)                  
(รวม 1 คน) 

3. พนักงานราชการ          
(รวม 19 คน)* 

3.1 กลุ่มงานช่าง          
(งานเทคนิค)          
(รวม 11 คน) 

3.2 กลุ่มบริการ       
(งานท่ัวไป)            
(รวม 8 คน)  

4. ลูกจ้างชั่วคราว           
(รวม 180 คน) 
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2.6  อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีของแขวงการทางนครราชสีมา 
 

ตารางที่  2.1 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 
ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

33 
47 
13 

222 
รวม 315 

ที่มา : ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 (พ.ศ. 2556) 
 
ตารางที่  2.2   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

35 
45 
20 

250 
รวม 350 

ที่มา : ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 (พ.ศ. 2556) 
 
ตารางที่  2.3   อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

21 
6 

19 
180 

รวม 226 
ที่มา : ข้อมูลส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ 3 (พ.ศ. 2556) 
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2.7 ประเภทงานบ ารุงรักษาทางหลวง  (คู่มือแขวงการทาง , 2553)      
2.7.1 งานบ ารุงปกติ  หมายถึงงานก ากับดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ท าความสะอาด 

เสริมแต่งทาง  หลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ า  โดยมีปริมาณงานไม่มาก
นัก ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บ้างตามความ
เหมาะสม  เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพใช้งานได้ดีสามารถอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทาง (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐาน
งานบ ารุงปกติ)  

2.7.2  งานบ ารุงพิเศษ หมายถึงงานบ ารุงตามก าหนดเวลา  งานบ ารุงพิเศษ  งานบูรณะ งาน 
ปรับปรุงรวมทั้งงานแก้ไขและป้องกัน ซึ่งนิยามแต่ละงานได้ดังต่อไปนี้  
1.   งานบ ารุงตามก าหนดเวลา หมายถึงงานซ่อมบ า รุงทางหลวง ซึ่งจะต้อง 

ด าเนินการเมื่อถึงก าหนดเวลา  เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความแข็งแรงส าหรับ
รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น  

2.   งานบ ารุงพิเศษ หมายถึงงานซ่อมบ ารุงทางหลวงที่ช ารุดเสียหายและมีปริมาณ 
งานมากกว่าที่จะท าการซ่อมบ ารุงด้วยงานบ ารุงปกติได้  

3.   งานบูรณะ  หมายถึงงานซ่อมแซมทางหลวงที่ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถ
ท าการแก้ไขด้วยงานบ ารุงพิเศษได้  

4.   งานปรับปรุง หมายถึงงานเสริมแต่งทางหลวงในส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการ  
5.   ก่อสร้างไว้หรือเพิ่มมาตรฐานให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสิ่งแวดล้อม      

ซึ่งจะท าให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6.  งานแก้ไขและป้องกัน  หมายถึงงานก่อสร้าง  แก้ไข  ปรับปรุง  เพื่ อป้องกันส่วน 

หนึ่งส่วนใดของทางหลวง ที่คาดการณ์หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเสียหาย
อย่างมากถ้าหากไม่ด าเนินการ (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงานควบคุม 
มาตรฐานงานบ ารุงพิเศษ)  

2.7.3   งานซ่อมฉุกเฉิน  หมายถึงงานซ่อมแซมแก้ไขทางหลวง  หรือทรัพย์สินของทาง 
ราชการที่เกิดการช ารุดเสียหายมากจากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  ให้การจราจร
ผ่านได้ในขั้นแรกก่อน (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงาน
ซ่อมฉุกเฉิน)  

2.7.4 งานอ านวยความปลอดภัย  หมายถึงงานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดท า ปรับปรุง เปลี่ยน 
แปลงซ่อมอุปกรณ์งานจราจรสงเคราะห์  วัสดุอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย อ่ืนๆ  
สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้งงานแก้ไขปรับปรุงทางหลวง เพื่ออ านวยความสะดวก
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และปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง  (ส านักอ านวยความปลอดภัยเป็นหน่วยงานควบคุม 
มาตรฐานงานอ านวยความปลอดภัย)   

2.7.5 งานโครงการย่อย  หมายถึงงานก่อสร้าง  บูรณะ และปรับปรุงทางหลวงรวมถึง 
สะพาน และท่ออุโมงค์ที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นตอนย่อยๆไม่สามารถจัดให้
บรรจุในโครงการใหญ่ได้   เพื่อกระจายการดูแลเส้นทางให้ทั่วถึงตามความจ า เป็น
ของผู้ใช้ทาง  และงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด (ส านักวางแผนและส านักก่อสร้าง
สะพาน เป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงานโครงการย่อย)   

 
2.8  ความหมายของงานบ ารุงปกติ  (Routine  Maintenance)   

หมายถึงงานก ากับดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ท าความสะอาด  เสริมแต่งทางหลวง  ซึ่ง 
เป็นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ าโดยมีปริมาณงานไม่มากนัก  ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไข / ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บ้างความเหมาะสม  เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีสามารถ 
อ านวยความสะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาลแก่ผู้ใช้ทาง  โดยสามารถที่จะด าเนินการเองหรือจ้าง 
เหมาก็ได้  (คู่มือแขวงการทาง , 2553)   

2.8.1  สายงานหลักงานบ ารุงปกติ    
1. รหัสงาน 1100 งานบ ารุงรักษาผิวทาง  เป็นการบ ารุงรักษาผิวทางด้วยวิธีการ 

ต่างๆ เช่น การอุดรอยแตก (Crack  Filling)  ปะซ่อมหลุมบ่อ (Patching)  ปรับ 
ระดับผิวทาง (Surface  Leveling)  ซ่อมวัสดุรอยต่อ (Repair of  Joint  Sealing)  
อุดเชื่อมรอยแตก (Crack  Sealing)  หรือท าความสะอาดผิวทาง  เป็นต้น เพื่อให้
ผิวทางประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ผิวทางแอสฟัลต์  ผิวทางคอนกรีต  และผิว 
ทางลูกรัง  อยู่ในสภาพที่ดี              

2. รหัสงาน 1200  งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน      
ประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษาไหล่ทาง  เช่น  งานอุดรอยแตก ปรับระดับ หรือ 
ปะซ่อมหลุมบ่อ  งานซ่อมบ ารุงทางเท้า  ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน  รวมถึง 
งานตัดหญ้า  และดูแลรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลาง    

3. รหัสงาน 1300  งานระบบระบายน้ า  สะพาน  และโครงสร้าง  ประกอบไปด้วย 
งานบ ารุงรักษาทางหรือท่อระบายน้ า   รวมถึงงานบ ารุงรักษาสะพาน  และ 
โครงสร้างอื่นๆ เช่น ก าแพงกันดินหรืออุโมงค์  เป็นต้น    
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4. รหัสงาน 1400  งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอ านวยความปลอดภัย  ประกอบไป
ด้วย  งานดูแลรักษาป้ายและเคร่ืองหมายจราจร  หลักกิโลเมตร  ราวกันอันตราย  
รวมทั้งงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  และไฟสัญญาณจราจรต่างๆ          

5.  รหัสงาน 1500 งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง  ประกอบไปด้วยงานบ ารุง 
รักษาลาดข้างทาง  ตัดหญ้า  ดูแลรักษาต้นไม้  รวมถึงที่พักผู้โดยสารส าหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติมของงานบ ารุงปกติ    

6.    รหัสงาน 1600 งานบริการเคร่ืองจักรบ ารุงทาง  ประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษา 
เคร่ืองจักรในงานทาง   

2.8.2  ค่าใช้จ่ายงานบ ารุงปกติ     
1.  ค่าจ้างชั่วคราว    
2.   ค่าตอบแทน    
3.   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าเช่าที่พัก    
4.   ค่าวัสดุ    
5.   ค่าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า    
6.   ค่าจ้างเหมา    
7.   ค่าเช่าเคร่ืองจักร    
8.   ค่าน้ ามันเคร่ืองเพลิง 

 
2.9 การด าเนินงานของงานบ ารุงปกติ  

2.9.1 ขั้นตอนการด าเนินงานของงานบ ารุงปกติ   
ในการด าเนินงานบ ารุงปกติให้มีประสิทธิภาพภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวาง

แผนการบริหารงาน  เพื่อให้สามารถบ ารุงรักษาตรงจุดที่มีความเสียหายและตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริง  รวมทั้งเป็นไปตามล าดับความส าคัญภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  โดยใช้วิธีการ
บ ารุงรักษาที่ถูกต้องและใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัดที่สุด  ซึ่งในการบริหารงานบ ารุงปกตินั้น  
อาจจ าแนกได้เป็น  5  ขั้นตอน คือ    

1. การวางแผนงาน   เป็นการคิดล่วงหน้าว่าในปีงบประมาณต่อไปจะด าเนินการ 
บ ารุงทางที่อยู่ในความรับผิดชอบรหัสงานประเภทใดบ้าง  มีปริมาณงาน
เท่าใด  ด าเนินการในช่วงเวลาใด  และต้องการทรัพยากรส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานมากเพียงใด    
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2. การวางแผนปฏิบัติงาน   เป็นการจัดท ารายละเอียดว่าในการบ ารุงทางตามรหัส 
ประเภทงานและปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในแผนนั้นจะกระท าตรงจุดใดบ้าง   
เป็นปริมาณเท่าใดและท าในเดือนใด  ซึ่งเมื่อรวมปริมาณงานแต่ละรหัส
ประเภท งานที่กระท าทุกเดือนจะเท่ากับปริมาณงานทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนของรหัสประเภทงานนั้น  และเมื่อได้ปริมาณงานที่จะท าในแต่ละเดือน
แล้วก็จะท าการก าหนดรายละเอียดต่อไปว่าในแต่ละวันจะท างานที่ใด  และ
ปริมาณงานเท่าใด    

3. การด าเนินการ   เป็นการด าเนินการบ ารุงรักษาประจ าวันตามแผนก าหนดการ
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ในบางคร้ังอาจมีความ
จ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ เช่น กรณีงานฉุกเฉินหรือกรณีที่
วัสดุ  เคร่ืองจักร หรือแรงงานไม่พร้อมที่จะท างาน  สิ่งเหล่านี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหน่วยปฏิบัติงานที่จะปรับแผนไปท างานในรหัสประเภทงานอ่ืนได้ตาม
ความเหมาะสม    

4. การรายงานและติดตามผล   เป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แผนงานและการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป    

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้ 
ด าเนินการไปกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นเพื่อน าไปปรับปรุง 
แก้ไขแผนปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

 
2.10 แนวคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ        

แนวความคิดในการเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่ด า เนินการโดย 
ภาครัฐนั้น  นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ 
ภาครัฐ  ซึ่งโดยทั่งไปแล้ววิธีการในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของภาครัฐนั้น 
สามารถกระท าได้หลายวิธีการ (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์, 2545  และไกรยุทธ ธีรตยาคนันท์ , 2538)   
เช่น   

-  การถอนตัวจากการจัดการผลิตโดยรัฐ (Withdrawal from Service Provision)        
-  การขายกิจการ (Divestiture)        
-  การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint  Venture)         
-  การจ้างเหมา  (Contracting  Out)        
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-  การให้สัมปทาน  (Franchising)        
-  การให้เช่า  (Leasing)        
-  การเพิ่มความเสรีในการด าเนินงาน  (Liberalization)        
รูปแบบของการจ้างเหมา (Contracting  Out)  ภารกิจต่างๆ ของภาครัฐมาให้ภาคเอกชน 

ด าเนินการแทนนับเป็นหนึ่งในรูปแบบในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในภารกิจของ รัฐ โดย 
(ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์, 2545  และ จิรัตน์  สังข์แก้ว, 2530)  ได้ให้ค าจ ากัดความของการจ้างเหมา 
ภาคเอกชนให้ด าเนินการแทนในภารกิจของรัฐไว้ว่า เป็นการที่ภาครัฐท าสัญญากับภาคเอกชนโดย 
เป็นการท าความตกลงที่มีผลผูกพันให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนนั้น  เพื่อให้ภาคเอกชน 
จัดการบริการให้แก่ประชาชน ณ  ระดับปริมาณและคุณภาพตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน  ท า ให้
ภาครัฐสามารถให้บริการงานต่างๆ ได้  โดยที่ภาครัฐเป็นเพียงผู้ก าหนดแนวทางความต้องการที่ 
ต้องการได้รับจากภาคเอกชน  พร้อมทั้งท าการควบคุมตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้ 
เป็นไปตามความต้องการช่วยให้ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในภารกิจดังกล่าวเองทั้งหมด   

2.10.1   สาเหตุของการจ้างเอกชน   
ในส่วนของเหตุผลที่ท าให้ภาครัฐให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินงานนั้น  

(ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์, 2545  และ Greaver, 1999)  กล่าวว่าสาเหตุของการจ้างภาคเอกชน มัก
เกิดจากจุดประสงค์หลักดังนี้        

1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน (Core Business) 
รวมทั้งสิ่งที่หน่วยงานมีความช านาญหรือสามารถท าได้ดี         

2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ ได้  เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน 

3. เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานลง         
4. เพื่อพัฒนาความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือเทคโนโลยีต่างๆ  ในการด าเนินงานที่ 

หน่วยงานยังคงขาดอยู่         
5. เพื่อลดการลงทุนที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก        

ทางด้านของ  (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์, 2545  และ Larbi, 1998)  กล่าวว่าสาเหตุหลักใน 
การจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ โดยเฉพาะในงานด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษา  มักเกิดขึ้น 
จากการที่ภาครัฐไม่มีศักยภาพที่เพียงพอในการด าเนินงานที่รับผิดชอบอยู่    ทั้งจากการที่ขาดแคลน 
บุคลากรรวมถึงเคร่ืองเมื่อเคร่ืองจักรต่าง ๆ  ซึ่งความเห็นดังกล่าวส่วนหนึ่งมีความสอดคล้องกับผล 
การศึกษาของ ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ McMullen (1986) ที่ได้ท าการศึกษาถึงสาเหตุ 
ในการตัดสินใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ  โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็น 
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จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบในการดูแลและบ า รุงรักษาถนนและสะพานทั่วประเทศ 
สหรัฐอเมริกาและพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ  ได้แก่  การขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการ 
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีปัจจัยรองลงไปคือ  การที่ลักษณะของงานที่ต้องการบุคลากรที่ 
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือต้องการเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเป็นการเฉพาะ   การที่ปริมาณงานที่กระท าไม่มี 
ความสม่ าเสมอตลอดระยะเวลา และการที่มีโอกาสในการประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานได้จาก 
การจ้างภาคเอกชน ตามล าดับ        

อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจด าเนินการจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการใน 
ภารกิจของรัฐนั้นมีทั้งข้อดี  และข้อเสียต่างๆ ที่ต้องน ามาพิจารณาในการใช้ในการประกอบการ 
ตัดสินใจ  โดย ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ Blaine (1984) ได้สรุปข้อดีของการจ้างเหมาไว้ 
ได้แก่  การประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ  การมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด า เนินงาน 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ภาครัฐมีงานมากหรือน้อย  การเกิดความสะดวกในการวางแผนงานด้าน 
งบประมาณ   การท าให้ภาครัฐได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงานจากภาคเอกชน  รวมทั้ง 
เป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นด้วยในขณะที่  ประพันธ์  ชินอุดมทรัพย์ (2545)  และ 
McMullen (1986) ได้เสริมข้อดีของการจ้างเหมาว่าช่วยให้ภาครัฐได้รับบริการจากภาคเอกชนใน 
งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  และช่วยส่งเสริมคุณภาพของงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม        

ในส่วนของข้อเสียที่เกิดจากการจ้างภาคเอกชนนั้น  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ (2545)   และ 
McMullen (1986)  กล่าวว่า  การให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในภารกิจของรัฐนั้น  อาจท าให้ 
ภาครัฐสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป และเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกัน 
ระหว่างผู้วางนโยบายกับพนักงานเนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจในต า แหน่งหน้าที่การงานที่
รับผิดชอบอยู่ซึ่งอาจจะต้องถูกปรับลดหรือโอนถ่ายไปอยู่กับหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งเป็นการยาก 
ส าหรับภาครัฐในการที่จะกลับมาด าเนินการเองอีกครั้งในภารกิจที่ได้ท าการจ้างเหมาภาคเอกชนเข้า 
มาด าเนินการไปหมดแล้ว ในขณะที่ ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2545) และMcMullen (1986) 
Parkman Madelin and Robinson (2011) กล่าวถึงผลเสียของการจ้างภาคเอกชนว่าถ้าภาครัฐด าเนิน 
การโดยไม่มีความระมัดระวังแล้ว  อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนบางรายยอมเสนอราคา 
ประมูลในราคาต่ าเพื่อเข้ามาผูกขาดการด าเนินงานในภายหลังได้        

ในการตัดสินใจปฏิรูประบบราชการโดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาด า เนิน 
การในภารกิจของรัฐนั้น  สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึง คือ  การเปรียบเทียบผลที่จะได้รับจากการ 
ด าเนินงานโดยภาคเอกชนกับการด าเนินการเองโดยภาครัฐ (ไกรยุทธ , 2538) โดยในส่วนของการ 
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บ ารุงรักษาทางนั้นสามารถพิจารณา ได้จากสองปัจจัยหลักด้วยกัน  คือ คุณภาพของงานและเวลาใน 
การท างาน (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และ Witheford, 1997 )          

นอกจากการเปรียบเทียบผลด้านต่างๆ ที่จะได้รับแล้วในการพิจารณาการจ้างเหมา 
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจบ ารุงรักษายังคงมีประเด็นอ่ืนๆ ที่ต้อง 
ค านึงถึงด้วย (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และ  McMullen  1986) ได้แก่   

1. ความเหมาะสมของงานที่จะจ้างเหมา  เช่น  ท าเลที่ตั้ง  ปริมาณงาน  ความสะดวกใน 
การตรวจสอบ  

2. ความพร้อมของฝ่ายเจ้าของงาน เช่น ความสามารถในการเขียนข้อก าหนดต่าง ๆ ใน 
สัญญาหรือความสามารถในการควบคุมการติดตามตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้าง  

3. ความพร้อมของภาคเอกชน  เช่น  ความพร้อมในด้านของศักยภาพในการด า เนินงาน  
หรือความสนใจในการเข้าร่วมในการด าเนินดังกล่าว         

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการด าเนินการจัดจ้างภาคเอกชนได้แก่  ความสามารถของ 
หน่วยงานภาครัฐในการเขียนข้อก าหนดต่างๆในสัญญา รวมทั้งความสามารถในการควบคุมติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนผู้รับจ้างซึ่ง  ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ Jarrell  and  
Skibniewski (1987) ได้กล่าวถึงรายละเอียดหลักที่ต้องจัดเตรียมไว้ในเอกสารสัญญาการจ้างได้แก่  
รายละเอียดของชนิดและปริมาณงานที่จะท าการจ้าง  เกณฑ์คุณภาพขั้นต่ าที่ยอมรับได้ของงานเพื่อ 
ใช้ในการควบคุมตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้าง  รวมทั้งระยะเวลาของสัญญาการจ้างและการ 
ประกันผลงานโดย ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2545)  และ Zimmerman  Wolters  and Kallman 
(2001) ได้เสนอตัวอย่างส่วนหนึ่งของเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ าที่ยอมรับได้ในงานบ ารุงรักษาทาง เช่น 
ค่าความเรียบ (Roughness)   ค่าความฝืด (Skid  Resistance)  จ านวนหลุมบ่อ (Potholes) บนพื้นผิว 
ทาง และระยะเวลาการเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมเมื่อถนนเกิดความเสียหายเป็นต้น ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้
ได้ก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งแห่งรัฐ  Virgiaia  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทางด้าน  Smith and Peelgrane (1996) ได้เน้นถึงความส าคัญของข้อมูลเก่า ( Historical  Data) ของ 
สิ่งก่อสร้างที่ท าการจ้างภาคเอกชนบ ารุงรักษา  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลักษณะทั่วไป  ประเภทของวัสดุ 
ที่ใช้ในการก่อสร้าง อายุข้อมูลการบ ารุงรักษาที่ผ่านมา  รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเสียหาย   ซึ่ง 
ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดปริมาณงานที่ท าการจ้างรวมถึงก าหนด 
คุณภาพของงานที่ต้องการ       

ในขณะที่ส่วนของการควบคุมติดตามตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนผู้รับจ้างนั้น   
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ Newman and Gamong (1991) ได้เสนอตัวอย่างของการ 
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของภาคเอกชน เช่น ตัวอย่างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ 
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ขนส่งแห่งรัฐ  lowa  ที่ได้จัดท าแบบฟอร์มส าหรับใช้ในการประเมินการด าเนินการของภาคเอกชน  
ซึ่งหัวข้อที่ท าการประเมินได้แก่  คุณภาพของงานที่ได้  การจัดการบริหารงาน  ความปลอดภัยใน 
การท างาน  และความพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน  ในขณะแบบฟอร์มการประเมิน 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งแห่งรัฐ Burtish Columbia จะประกอบด้วยสาม 
แบบฟอร์มย่อยได้แก่การประเมินประสิทธิภาพการท างานทั่วไปของภาคเอกชน (Contractor  
Reporting  Assessment)การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐหรือสาธารณชน 
ทั่วไป  (ContractorPublic  Relations)  และการประเมินระยะเวลาการเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม   
(Contractor  Response Assessment )          

ความพร้อมและความสนใจในการเข้ามาด าเนินการของภาคเอกชนนับเป็นอีกปัจจัยที่มี 
ความส าคัญต่อการด าเนินการจ้างเหมา  ซึ่งในการคัดเลือกภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการจ้างเหมาใน 
งานบ ารุงรักษาควรพิจารณาถึงศักยภาพของผู้ รับเหมาทั้งทางด้านของ  บุคลากร  เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร  ฐานะทางการเงิน  ประสบการณ์ในการท างานรวมทั้งผลงานการท างานในอดีตที่ผ่านมา  
นอกจากนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยควรมีการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อรวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของ 
ภาคเอกชนที่จะเข้ามาด าเนินงานเพื่อท าการจัดแบ่งชั้นตามระดับขีดความสามารถ อันจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเมื่อมีความต้องการใช้ 
งาน (ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์, 2545) และMcMullen,1986 ) ในส่วนของความสนใจของภาคเอกชน
นั้น ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ Parkman Madelin and Robinson (2001) กล่าวว่าปริมาณ
มูลค่างานที่ท าการจ้างและระยะเวลาของสัญญาการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเป็นหนึ่ง ปัจจัยหลักที่ส าคัญ
ต่อความสนใจเข้าร่วมด าเนินงานในขณะที่พื้นที่ท าการจัดจ้างก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีความส าคัญ  
โดยพื้นที่ที่มีความเจริญเช่นพื้นที่ในเขตเมือง มักมีภาคเอกชนสนใจเข้ามาร่วม ด า เนินการมากกว่า
พื้นที่ในเขตชนบทที่ห่างไกลออกไป (Steel and Long  1998) 
 
2.11 ประสบการณ์ขององค์กรจากการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานในงานบ ารุงรักษาทาง  

ในขณะที่แขวงการทางนครราชสีมา  มีหน้าที่บ ารุงรักษาทางหลวงในพื้นที่เขตควบคุม  ใน 
ส่วนของภารกิจบ ารุงตามก าหนดเวลา  บ ารุงพิเศษและบูรณะ ปัจจุบันแขวงการทางนครราชสีมา  
ได้จ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการเกือบทั้งหมด  ในขณะที่ในส่วนของภารกิจบ ารุงปกติงานทางนั้น  
ในอดีตที่ผ่านมาแขวงการทางนครราชสีมา  จะด าเนินการบ ารุงรักษาเอง  โดยมีหน่วยงานย่อยที่มี 
หน้าที่เฉพาะในการบ ารุงรักษาทางกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วพื้นที่เขตควบคุมที่รับผิดชอบ   ซึ่ง 
ได้แก่  หมวดการทาง  หน่วยแผนงาน  และหน่วยอ านวยความปลอดภัย  รวมหน่วยบ ารุงทางทั้งสิ้น 
26 หน่วย ซึ่งหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เหล่านี้  จะมีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาโดย
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เฉพาะงานบ ารุงปกติ  โดยในหน่วยงานจะมีแรงงานและเคร่ืองจักรไว้ส าหรับปฏิบัติงาน ตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  แต่จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการลดขนาดของหน่วยงานลง  เร่ิมจาก
นโยบายการลดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  พร้อมทั้งลดงบประมาณ
ลงทุนส าหรับใช้จัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมาทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเดิมที่ เสื่อมสภาพไป  ท า
ให้เคร่ืองจักรที่ใช้อยู่มีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ  สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ขีดความสามารถในการ
ด าเนินงาน บ ารุงรักษาลดลง  ซึ่งสวนทางกับปริมาณงานในการดูแลรักษาทางที่เพิ่มมากขึ้นตาม
นโยบายของ กรมทางหลวงที่ให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาทางมากขึ้นกว่าเดิม  สิ่งดังกล่าวนี้
ก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือท าให้ภาครัฐไม่มีขีดความสามารถในการด าเนินการบ ารุงรักษาทางได้อย่าง
คลอบคลุม ทั่วถึงทันต่อสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น   ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาครัฐจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการแทนใน ภารกิจที่รัฐเคยด าเนินการเองเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินงาน  ส่งผลให้เร่ิมมีการจ้าง ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการร่วมกับภาครัฐ
ในงานบ ารุงปกติงานทาง  โดยในส่วนของแขวงการทางนครราชสีมานั้น นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2541  
เป็นต้นมา  แขวงการทางนครราชสีมา  กรมทางหลวงก็ ได้เร่ิมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงาน
ในการบ ารุงปกติดังกล่าว  และได้มีการเพิ่มสัดส่วนการ จ้างขึ้นเร่ือยๆ จนในปี พ.ศ. 2545  กรมทาง
หลวงได้ก าหนดสัดส่วนการจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกติ ขั้นต่ า  ของแต่ละแขวงอยู่ประมาณ 20%  
ของงบประมาณต่อปีในงานบ ารุงปกติของเงินงบประมาณจากกรมทางหลวงประมาณ 31 –  43 ล้าน
บาท   หรือคิดเป็นงบประมาณขั้นต่ าต่อปีใน การจ้างภาคเอกชนทั้งสิ้นประมาณ  6 - 8  ล้านบาท    

ลักษณะของการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติในปัจจุบันนั้น เมื่อแขวง
การทางนครราชสีมาได้รับงบประมาณในการบ ารุงรักษาประจ าปีมาแล้วก็จะแบ่งงบประมาณส่วน
หนึ่งออกมาไว้ส าหรับใช้จ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  สัดส่วนของงบประมาณที่จะแบ่งออกมา
นั้นจะมีปริมาณที่แตกต่างกันตามหน่วยต่าง ๆ  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสัดส่วนขั้นต่ าที่กองบ ารุงก าหนด   
จากนั้นแขวงการทางนครราชสีมาจะท าการส ารวจสภาพความเสียหายของทางหลวงที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   เมื่อรวบรวมปริมาณความเสียหายได้จ านวนหนึ่งก็จะท าการงานตกลงราคา  ประกาศ
สอบราคา และประกวดราคาจ้างเหมาให้ภาคเอกชนผู้สนใจเสนอราคา เอกชนที่เสนอราคาต่ าสุดก็
จะได้รับคัดเลือกเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป  โดยรูปแบบของสัญญาเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น
เฉพาะส าหรับแต่ละงาน  ดังนั้นในปีหนึ่งจะมีสัญญาจ้างบ ารุงปกติหลายสัญญาขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และเงินงบประมาณที่แขวงการทางนครราชสีมาได้รับจากกรมทางหลวง    

ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ  ที่ภาครัฐรับผิดชอบอยู่สิ่งหนึ่ง 
ที่ควรค านึงถึง ได้แก่  ขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เข้ามารับงานดังกล่าว  ดังนั้นหน่วยงาน 
ภาครัฐบางส่วนจึงได้มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทภาคเอกชนผู้รับจ้างงานพร้อมทั้งมีการก าหนด 
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คุณสมบัติของภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ  เพื่อเป็นหลักประกันให้งานที่ออกมามี 
คุณภาพตามความต้องการ  โดยในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด า เนินการในงานบ ารุงปกติของกรม 
ทางหลวงนั้น  ได้มีการก าหนดให้ภาคเอกชนผู้ที่สนใจเข้ามาด าเนินงานดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียน 
รายชื่อบริษัทของตัวเองไว้กับกรมทางหลวง เพื่อที่ ภาครัฐสามารถที่จะคัดเลือกผู้ รับจ้างที่มี 
คุณสมบัติหรือขีดความสามารถตรงตามความต้องการมาท าสัญญาจ้างเพื่อด าเนินการในภารกิจบ ารุง
ปกติดังกล่าวต่อไป  ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
แยกออกจากทะเบียนของผู้รับจ้างงานก่อสร้างทั่วไป    

ในการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงรักษาในงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวงต้องขึ้น 
ทะเบียนกับส านักทางหลวงหรือแขวงการทางในท้องที่นั้น โดยมีการแบ่งชั้นของผู้รับจ้างออกเป็น 
สองประเภทหลัก ได้แก่ ประเภท ก และ ข โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ผู้รับจ้างประเภท  ก  มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาได้ในงานบ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง  
ทางเท้า  ทางเชื่อม  เกาะแบ่งถนน  ทางจักรยาน  งานระบบระบายน้ า  สะพานและ 
โครงสร้างต่างๆ   

2. ผู้รับจ้างประเภท  ข  มีสิทธ์เข้าประกวดราคาได้ในงานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอ านวย 
ความปลอดภัย  งานตัดหญ้า  งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้  รวมทั้งงานบริเวณข้าง 
ทางและที่พักริมทางนอกจากนี้ผู้รับจ้างในแต่ละประเภท ทั้ง ก และ ข  ยังสามารถแบ่ง
ออกได้อีกเป็นผู้รับจ้าง  ชั้น 1 และ 2  ซึ่งจะมีสิทธิในการรับงานได้ในแต่ละสัญญาใน
วงเงินที่แตกต่างกัน  โดยการพิจารณาแบ่งประเภทของผู้รับจ้างนั้น  จะพิจารณาจาก
ฐานะทางการเงินของบริษัท   เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการด าเนินงาน และบุคลากร
ของบริษัท     

จากข้อมูลในปี พ.ศ.2556  ส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  แขวงการทางนครราชสีมา  
และส านักทางหลวงอ่ืน ๆ มีผู้รับจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 20  
ราย  โดยรายละเอียดของการแบ่งชั้นของผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวงทั้งประเภท  ก  
และ ข   แสดงในภาคผนวก  ข.    

ในการด าเนินงานบ ารุงรักษานั้น   ผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าด าเนินการ จะ 
ท าแผนปฏิบัตงิานส่งให้ภาครัฐตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบก่อนลงมือท างาน  ซึ่งประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี   และแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยแผนปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะแสดงถึง 
ล าดับขั้นตอน  ปริมาณงาน  สถานที่ท างาน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและ 
บุคลากรที่จะท างานในแต่ละรายการในงาน    
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ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมกันตรวจสอบความเสียหายต่างๆ 
ของทางที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน  จากนั้นภาคเอกชนจะท าการรวบรวมความเสียหายดังกล่าว เพื่อ 
เสนอเป็นแผนการด าเนินการบ ารุงรักษาส าหรับเดือนต่อไป  ให้ภาครัฐพิจารณาอนุมัติเพื่อเข้า 
ด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป   นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นงานซ่อมฉุกเฉินที่อยู่นอกเหนือแผนรายเดือน 
ที่ภาคเอกชนเสนอภาครัฐสามารถสั่งให้ภาคเอกชนเข้าไปด าเนินการ  แล้วให้ไปเบิกเงินรวมกับงาน 
ตามแผนเดิมเมื่อสิ้นงวดได้ 
 
2.12  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติในงานวิจัย (สุทธนู ศรีไสย์ , 2547)  

2.12.1  ความหมายของสถิติ  
ค าว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึง 

ข้อมูล หรือ สารสนเทศ ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การท า
ส ามะโนครัว เพื่อทราบพลเมืองในประเทศทั้งหมด ต่อมา สถิติ หมายถึงตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวม เช่น จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละปี สถิติในความหมายนี้เรียกว่าข้อมูลทางสถิติ (Statistical data) อีกความหมายหนึ่ง 
สถิต ิหมายถึงวิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตีความหมายข้อมูล  

2.12.2  ประเภทของสถิติ  
สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ สถิติที่
อยู่ในประเภทนี้ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พิสัย ฯลฯ  

2.  สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มแล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่ม
ประชากรได้ โดยกลุ่มที่น ามาศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ตัว
แทนที่ดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง  และตัวแทนที่ดีของ
ประชากรเรียกว่ากลุ่ม  

สถิติอ้างอิงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
(1)  สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่จะต้อง 

เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้  
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1. ข้อมูลต้องอยู่ในระดับช่วงขึ้นไป  
2.   ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ  
3.   กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่น ามาศึกษาต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน

สถิติประเภทนี้ เช่น t-test , Z-test , ANOVA , Regression ฯลฯ  
(2)  สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่ 

สามารถน ามาใช้ได้โดยปราศจากข้อตกลงเบื้องต้น สถิติที่อยู่ในประเภทนี้
เช่น ไคสแควร์ , Median test , Sign test ฯลฯ  

โดยปกติแล้วนักวิจัยนิยมใช้สถิติมีพารามิเตอร์ทั้งนี้เพราะผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สถิติมี
พารามิเตอร์มีอ านาจการทดสอบ (Power of Test) สูงกว่าการใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ สถิติมี
พารามิเตอร์เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐานมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สมบูรณ ์ดังนั้นเมื่อข้อมูลมีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้สถิติมีพารามิเตอร์จึงไม่มีผู้ใดคิดที่จะหันกลับไปใช้สถิติ  
ไร้พารามิเตอร์ในการทดสอบสมมติฐาน  

2.12.3 ระดับการวัด  
การวัดเป็นการก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการศึกษาภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนการวัด

แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ  
ระดับท่ี 1 ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นระดับที่ใช้แยกความแตกต่างของสิ่งที่

ต้องการวัดออกเป็นกลุ่ม เช่น เพศแบ่งออกเป็นกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง โดยให้เลข 1 แทน
เพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง หรือระดับการศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาตากว่าปริญญา
ตรีให้แทนด้วยเลข 1 กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แทนด้วยเลข 2 และกลุ่มที่มีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรีให้แทนด้วยเลข 3 เป็นต้น ซึ่งตัวเลข 1,2,3 ที่ใช้แทนกลุ่มต่าง ๆ ถือเป็นตัวเลข
ในระดับนามบัญญัติไม่สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาสัดส่วนได้  

ระดับท่ี 2 ระดับอันดับท่ี (Ordinal Scales) เป็นระดับที่ใช้ส าหรับจัดอันดับที่หรือต าแหน่ง
ของสิ่งของที่ต้องการวัด เช่น ดาสอบได้ที่ 1 แดงสอบได้ที่ 2 เขียวสอบได้ที่ 3 ซึ่งตัวเลข 1, 2, 3 เป็น
ตัวเลขในระดับอันดับที่สามารถน ามาบวก ลบกันได้  

ระดับท่ี 3 ระดับช่วง (Interval Scales) เป็นระดับที่สามารถก าหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วงห่าง
ระหว่างตัวเลขเท่าๆ กัน แต่ไม่มี 0 (ศูนย์) แท้ มีแต่ 0 (ศูนย์) สมมติ เช่น นายวิชัยสอบได้ 0 คะแนน 
มิได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้เพียงแต่เขาไม่สามารถทาข้อสอบซึ่งเป็นตัวแทนของความรู้
ทั้งหมดได้ ระดับนี้สามารถนาตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร กันได ้ 



26 

 
 

ระดับท่ี 4 ระดับอัตราส่วน (Ratio Scales) เป็นระดับที่สามารถก าหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งที่
ต้องการวัด มี 0 (ศูนย์) แท้ เช่น น้ าหนัก ความสูง อายุ เป็นต้น ระดับนี้สามารถนาตัวเลขมาบวก ลบ 
คูณ หาร หรือหาอัตราส่วนกันได้  

2.12.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ กลุ่มของการวัดทั้งหมดที่สนใจศึกษา  
ตัวอย่าง คือ สับเซตของการวัดที่มาจากประชากรที่สนใจศึกษา 
พารามิเตอร์ คือ ค่าจริงหรือค่าประชากรซึ่งโดยทั่วไปไม่ทราบค่า  
2.12.5  ตัวแปร  
ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม

ตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิของร่างกายคือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล  การนับถือศาสนา 
รายได้ อายุ ความสูง ตัวแปรคุณลักษณะเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล  

2.12.6  ชนิดของตัวแปร  
1.  ตัวแปรเชิงคุณภาพ เป็นตัวแปรที่ข้อมูลไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะ

เป็นการแบ่งประเภทให้เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม  เช่น
ศาสนา อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  

2.  ตัวแปรเชิงปริมาณ เป็นตัวแปรที่ถูกวัดมามีค่าเป็นตัวเลข เช่น จ านวนบุตร 
รายได้ คะแนนสอบ ราคาสิ่งของ  

2.12.7  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง  
งานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เป็นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนหรือการก าหนด

แนวความคิด สมมติฐานของการวิจัย ตัวแบบที่ท าวิจัย ข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม วิธีการทดลอง
หรือเทคนิคการส ารวจ ขนาดตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิธีรายงานผล เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์และตอบปัญหาของการวิจัยต่อไป  

ข้อมูล คือความจริงที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่วิจัยได้ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่
เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเร่ืองที่สนใจศึกษา  ข้อมูลจ าเป็นต้องมีคุณภาพ เพื่อน าไปวิเคราะห์หา
สารสนเทศที่ให้ความรู้หรือช่วยในการตัดสินใจให้ถูกต้อง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก่อนอ่ืนผู้วิจัยควรศึกษาและก าหนดข้อมูลที่ใช้หรือที่สนใจเก็บ
รวบรวมว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งอาจก าหนดในรูปของแบบบันทึกข้อมูลหรือการสร้างแบบสอบถามไว้
ก่อนแล้วจึงเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.12.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  วิธีส ามะโนครัว  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากร  
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2.   วิธีส ารวจตัวอย่าง  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง ซึ่งโดยทั่วไป
ควรอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เพื่อเลือกหน่วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของ 
ประชากร  

3.   วิธีการทดลอง  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสังเกตการณ์จากงานทดลอง
ด้านต่าง ๆ ที่อาจท าในห้องปฏิบัติการหรือนอกห้องปฏิบัติการของการทดลอง  

4.  วิธีเก็บรวบรวมจากทะเบียน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผู้บันทึกรวบรวม  
ข้อมูลไว้เสร็จแล้ว ผู้ใช้ไปศึกษาค้นคว้าและนามาใช้อีกต่อหนึ่ง 

การสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกตัวอย่างและเทคนิคการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สนใจ เช่น  
ค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน เป็นต้น ภายใต้ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง และนิยมใช้ในกรณีที่ประชากรมีขนาด
ใหญ ่ซึ่งการเลือกตัวอย่างแบ่งเป็น 2 วิธี หลัก ๆ คือ  

1.  การเลือกตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น เป็นเทคนิคการหาข้อมูลที่เป็นตัวอย่างเชิงความ
น่าจะเป็น ซึ่งมีคุณสมบัติว่าแต่ละหน่วยประชากรมีค่าความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากับศูนย์
ที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง เช่น  
-  การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย เช่น จับฉลาก ตารางเลขสุ่ม ใช้คอมพิวเตอร์  
-  การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ เช่น เส้นตรง วงกลม 4  
-  การเลือกตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ เช่น อย่างง่าย แบบกลุ่ม หลายขั้น  

2.  การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น เป็นการเลือกตัวอย่างที่ไม่ค านึงถึงโอกาสที่
หน่วยต่าง ๆ ในประชากรจะถูกเลือกขึ้นมาอย่างไร วิธีการนี้บางหน่วยของประชากร
อาจไม่มีโอกาสจะถูกเลือกเลย จะไม่สามารถน าผลสรุปจากระดับตัวอย่างไปอนุมาน
เพื่อหาข้อสรุปถึงระดับประชากรได้ เช่น การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การเลือก
ตัวอย่างแบบสโนว์บอล การเลือกตัวอย่างแบบโควตา  

3.  การวางแผนการส ารวจ ควรมีการก าหนดขั้นตอนการทางานตามล าดับประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้  
1.  วัตถุประสงค์และทรัพยากร  
2.  ประชากรเป้าหมายและประชากรของการส ารวจ  
3.  หน่วยประชากรและหน่วยตัวอย่าง  
4.  แผนแบบการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง  
5.  วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์และตัวประมาณที่ใช้  
6.  วิธีวิเคราะห์และการอนุมานผลลัพธ์  
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7.  การสร้างเคร่ืองมือของการวิจัยหรือแบบบันทึกข้อมูล  แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ  

8.  การท าการทดลองเคร่ืองมือและการส ารวจทดลอง  
9.  ขนาดตัวอย่าง  
10.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
11.  งานสนามและงานเอกสาร  
12.  การประมวลผลและการวิเคราะห์  
13.  การประเมินผล 
14.  การรายงานผล  
15.  การสรุปผล  

2.12.9  การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย  
การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อต้องการทราบว่า  ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือในบางคร้ังต้องการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  2 กลุ่ม
หรือมากกว่าขึ้นไป เพื่อดูว่าค่าเฉลี่ย เหล่านั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ซึ่งสถิติที่
ใช้ส าหรับการทดสอบเร่ืองนี้คือ การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (t-test)  

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งการแจงแจงแบบ t นี้ เป็นการแจกแจง
ภายใต้ความน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีแนวคิดหลักการบางส่วนเทียบเคียงได้กับการแจกแจง
ภายใต้ความน่าจะเป็นแบบโค้งปกติ  

การทดสอบค่าเฉลี่ยจะพิจารณาใน 2 กรณี คือ  
-  กรณีมีกลุ่มตัวอย่างเดียว  
-  กรณีมีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม  
1.  การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวหรือหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง  

(One-Sample on Mean)  
การทดสอบแบบนี้ใช้ในกรณีผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างมาเพียงกลุ่มเดียว  แล้วต้องการทดสอบว่า

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนี้จะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานอ่ืน  ๆ หรือไม่อาจจะเป็นเกณฑ์ใด ๆ ที่
ก าหนดไว้ก็ได้ เช่นเกณฑ์ของกระทรวง เกณฑ์ของบริษัท เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์ของ
โรงเรียน อ าเภอ หรือ จังหวัด เป็นต้น ค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดเป็น เกณฑ์ ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของ
ประชากร (µ)  
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เงื่อนไขของการทดสอบ  
1.  ประชากรหรือตัวแปรที่ต้องการทดสอบจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ  หรือใกล้เคียง

ปกต ิ 

2.  การเลือกใช้สูตรใดขึ้นอยู่กับ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size : n)  
 

กรณีกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (n ≥ 30) ใช้การทดสอบซี (Z-test) จากสมการท่ี 2.1  
 

  
 ̅   

 

√ 

        (2.1)  

 

เมื่อ Z    แทน   การแจกแจงแบบซี (Z - Distribution) 
 ̅   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากร  
    แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากร 
n     แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กรณีกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก (n < 30) ใช้การทดสอบที (t-test) จากสมการท่ี  2.2 

 

  
 ̅   

 

√ 

        (2.2)  

 

เมื่อ   t    แทน   การแจกแจงแบบที (t - Distribution) ที่ df = n-1 
 ̅   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากร  
     แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากร 
n     แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ระดับความเชื่อถือได้ (1 -α) 100% ค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากรจะตกในช่วงความเชื่อถือได้   (CI1-

α) ดังนี้     
 

        ̅            ⁄   ̅     ̅            ⁄   ̅ 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากถ้า n มีขนาดใหญ่            ค่าการทดสอบทีจากการแจกแจง 
แบบที (t - Distribution) กับค่าการทดสอบซีจากตารางแจกแจงแบบซี (Z - Distribution) จะมีค่า 
เท่ากัน ดังนั้นเมื่อ  n  มีขนาดใหญ่ก็  สามารถใช้การทดสอบที  ทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยได้ 
ส าหรับสมมติฐานทางสถิติที่ใช้ทดสอบเขียนได้ ดังนี้ 
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กรณีท่ี 1 ถ้าสมมติฐานทางสถิติ ตั้งสมมติฐานรองรับ (H1) ชนิดมีทิศทาง หรือทดสอบหาง 
เดียว (One - tailed test) ซึ่งบอกความแตกต่างในแง่ของมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 

 

          หรือ           
          หรือ          
 

กรณีท่ี 2 ถ้าสมมติฐานทางสถิติ ต้ังสมมติฐานรองรับ  (H1 ) ชนิดไม่มีทิศทาง หรือทดสอบ 
สองหาง (Two-tailed test) ซึ่งบอกความแตกต่างกันเท่ากัน 

 

           
          
 

หลักเกณฑ์การปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน  H0  
การปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน   H0  จะขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบ ในที่นี้จะ 

อธิบายถึงหลักเกณฑ์การปฏิเสธสมมติฐาน  H0 ของการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
เดียว ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม หรือ 
ทดสอบเกี่ยวกับค่าสัดส่วนประชากร หรือค่าแปรปรวนประชากรจะมีหลักเกณฑ์เหมือนกัน  

การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรแบบทางเดียว 
 

 (1)          

          
 

เขตการปฏิเสธสมมติฐาน  H0  :  จะปฏิเสธ  H0  ถ้า  Z > Z1-α หรือ t  >  t1-α ; n-1  
ซึ่งการปฏิเสธ  H0   คือการสรุปว่า            

เงื่อนไข  2  ข้อของการปฏิเสธ  H0   เมื่อใช้ผลลัพธ์จาก  SPSS   เป็นดังนี้ 
 

1.              

 
    และ  

2.   เป็นบวก 
 

** โดยเงื่อนไขทั้ง  2  ข้อ  ต้องเป็นจริง   ถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่จริงจะไม่สามารถปฏิเสธ  H0  ได้ 
 

(2)          

          
 

เขตการปฏิเสธสมมติฐาน  H0  :  จะปฏิเสธ  H0  ถ้า  Z < -Z1-α หรือ t  < - t1-α ; n-1  
ซึ่งการปฏิเสธ  H0   คือการสรุปว่า            
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เงื่อนไข  2  ข้อของการปฏิเสธ  H0   เมื่อใช้ผลลัพธ์จาก  SPSS   เป็นดังนี้ 
 

1.              

 
    และ  

2.   เป็นลบ 
 

** โดยเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ  ต้องเป็นจริง ถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่จริงจะไม่สามารถปฏิเสธ  H0  ได้ 
 

การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรแบบสองทาง 
 

         
          
 

เมื่อเป็นการทดสอบแบบ  2  ด้านจะมีค่าวิกฤติ  2  ค่า  คือ  
1. จะปฏิเสธ   H0  ถ้า | | > Z1-α/2  
2. จะปฏิเสธ   H0  ถ้า | |  >  t1-α/2 ; n-1  

 
2.12.10 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง         
กรณีกลุ่มตัวอย่าง   2  กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน  (t - test  independent)   
ในการทดสอบสมมติฐานกรณีที่ต้องการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มหนึ่งว่าแตกต่าง  จากอีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่  เช่น ในการวิจัยเชิงทดลองต้องการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ได้รับการสอน แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางกับแบบเรียนโดยวิธี 
ปกติ   การที่จัดว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นอิสระแก่กัน หรือไม่สัมพันธ์กันก็เนื่องจากจากค่าเฉลี่ย 
สองค่าไม่สัมพันธ์  กัน เพราะผลการวัดในสมาชิกสองกลุ่มนั้นไม่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
อิสระแก่กัน มีลักษณะดังต่อไปนี้  (สุทธนู  ศรีไสย์, 2547) 

เงื่อนไขการทดสอบ   
1. ประชากรที่สุ่มมาศึกษา มีการแจกแจงของค่าตัวแปรที่ศึกษาเป็นแบบอิสระ   
2. กลุ่มตวัอย่างทั้งสองเป็นอิสระแก่กัน    

การตั้งสมมติฐานสองทาง 
 

         
          
 

การตั้งสมมติฐานทางเดียว 
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         หรือ         
                                      
 

กรณีไม่ทราบความแปรปรวน   และกลุ่มตัวอย่างหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่มมีขนาดเล็กนั่น คือ 
n2  < 30  หรือ n1  < 30   และ  n2  ≥ 30  หรือ n1  < 30  และ n2  <  30  ใช้การทดสอบ t - test  อีก
ทั้งการแจกแจง แบบทีเมื่อ  df = α  ค่าการแจกแจงแบบทีจะมีค่าเท่ากับค่าการแจกแจงแบบซี   
ดังนั้น ถ้า  n1 , n2  ≥ 30  ก็สามารถใช้การทดสอบแบบทีได้  จากสมการที่  2.3 
 

  
 ̅   ̅ 

      

        (2.3)  
 

2.12.11 การทดสอบไคร์สแควร์  
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยบางเร่ืองเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่ (ซึ่งเป็นตัวเลขที่นับได้จาก 

ข้อมูลในมาตรา นามบัญญัติ)  เช่น จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา 
โท  และจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ  ปริญญาเอก เป็นต้น หรืออาจจะอยู่ในรูปร้อยละก็ได้ (ซึ่งได้จาก 
ความถี่)  หรืออาจเป็นข้อมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วนแต่ปรับอยู่ในรูปของความถี่ได้  

จุดประสงค์ของการทดสอบไคร์สแควร์   
1. ทดสอบความถูกต้องของทฤษฏี (Test of goodness of fit)   
2. ทดสอบความเป็นอิสระ (Test of independent) 
1.  ทดสอบความถูกต้องของทฤษฏี (Test of goodness of fit)    

การทดสอบว่าสัดส่วนที่รวบรวมข้อมูลได้จริง ๆ นั้น  (Observed proportions)  แตกต่างไป 
จากสัดส่วนที่ คาดหวังตามทฤษฎี  (Expected proportions )  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ข้อมูล 
มาจากประชากรกลุ่มเดียว    จากสมการที่  2.4   

สถิติทดสอบมีสูตรดังนี้ 
 
     ∑

       
 

  

 
         (2.4)                                

 

เมื่อ       แทน   ค่าไคร์สแควร์ 
       แทน   ความถี่ที่รวบรวมได้จริง ๆ 
       แทน   ความถี่ที่คาดหวัง 
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2.   ทดสอบความเป็นอิสระ (Test  of  independent)  
การทดสอบความเป็นอิสระเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2 ตัว  เมื่อข้อมูล 

ที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ สัดส่วน หรือร้อยละ 
โดยที่ตัวแปรแต่ละตัวแบ่งเป็นประเภทหรือเป็นกลุ่มย่อย ๆ  ตั้งแต่  2 กลุ่มขึ้นไปอาจเป็นแบบ
2x2,2x3  หรือ 3x2,3x3,4x5  เป็นต้น  การทดสอบความเป็นอิสระนี้จะตั้งสมมติฐานไร้นัยส าคัญ ว่า 
ตัวแปร 2 ตัวนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน   ซึ่งกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าตัวแปร 2 ตัว  นั้น เป็นอิสระจาก 
กัน ดังนั้นจึงเรียกการทดสอบนี้ว่าการทดสอบความเป็นอิสระ 2x2  หมายความว่า แต่ละตัวแปรแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท เช่น ต้องการส ารวจว่า เพศ มี ความสัมพันธ์กับความถนัดในการใช้มือหรือไม่
จะเห็นว่ามีตัวแปร 2 ตัว  คือ เพศและความถนัดใน การใช้มือ  เพศ  แบ่งออกเป็น 2ประเภทคือ ชาย 
หญิง ความถนัดในการใช้มือ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถนัดมือซ้าย ถนัดมือขวา 2x3  หมายความว่า
ตัวแปรตัวหนึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท  อีกตัวแปรหนึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท เช่น ต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับระดับความสามารถในการทางานจริง ในการวิจัยเร่ืองนี้มี
ตัวแปร 2 ตัวคือ ระดับการศึกษาซึ่งสนใจเพียง 2 ระดับ คือ ระดับวิทยาลัย และ อุดมศึกษา   อีกตัว
แปรหนึ่งคือ ระดับความสามารถในการท างานจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  พอใช้   
จากสมการที่  2.5  

สูตร 
 

     ∑
       

 

  

 
         (2.5)                                

 

เมื่อ       แทน   ค่าไคร์สแควร์ 
       แทน   ความถี่ที่รวบรวมได้จริง ๆ 
       แทน   ความถี่ที่คาดหวัง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
วิธีด าเนินการศึกษาการส ารวจความคิดเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานบ ารุงปกติที่

จ าเป็นต้องจ้างเหมาภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการของแขวงการทางนครราชสีมา   ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยล าดับดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ  
3. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม  
4. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา กรมทางหลวง และหน่วยงานภาคเอกชนซึ่ง
ได้แก่ ผู้รับจ้างภาคเอกชนที่จดทะเบียนกับส านักทางหลวง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของประชากร
และกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยต่อไปนี้  

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแบบสอบถามความคิดเห็นถึงความแตกต่าง         
ด้านคุณภาพ  ด้านเวลาในการด าเนินงาน  และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ในการจ้าง
ภาคเอกชน  

ในขั้นตอนประชากรที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของภาครัฐได้แก่  แขวงการทางนครราชสีมา 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการบ ารุงปกติทั้งที่ด าเนินการเองและจ้างภาคเอกชนเข้า
มาด าเนินการ โดยท าการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบ ารุงรักษาทางหลวงตั้งแต่ต าแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ซึ่งมีจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 198 ราย ในส่วนของประชากรของภาคเอกชนนั้น ได้แก่บริษัทผู้
รับจ้างภาคเอกชนที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติไว้กับส านักทางหลวง  ซึ่งใช้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 19 ราย  

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สามารถค านวณได้จาก
สูตร (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  
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สูตรที่ใช้  
 

  
 

       
            (3.1) 

 

เมื่อ  n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
       N  คือ  ขนาดของประชากร  
       e  คือ  ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 (0.05)  
 

จากการค านวณความเหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 
และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ขนาดประชากรของภาครัฐ (กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานบ ารุงทางปกติ) เท่ากับ 198 ตัวอย่าง และของภาคเอกชนเท่ากับ 19 ตัวอย่าง ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดส่ง
แบบสอบถาม ความคิดเห็นไปยังประชากรเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกราย  รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 217 ชุด  
 

ตารางที่  3.1   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

89  คน 
98  คน 
52  คน 
20  ราย 

73  คน 
79  คน 
46  คน 
19  ราย 

รวม 259  ราย 217  ราย 
ที่มา : ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมา (พ.ศ. 2556) 
 

3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุง 
         รูปแบบการจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกติ  
หลังจากที่ใช้ในการศึกษาถึงผลและปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมงานใน  

ภารกิจบ ารุงปกติแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงสัญญา 
จ้างเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติต่อไป  
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ทางด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้ค านวณจ านวนของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจากสมการ
ที่ 3.1 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างในส่วนของ
ภาครัฐต้องการขั้นต่ า 198 ราย ส่วนของภาคเอกชนได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าในผู้รับจ้างแต่
ละประเภทดังแสดงใน ตารางที่ 3.2  
 

ตารางที่ 3.2  จ านวนของประชากรทั้งหมดตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการ และตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถาม  
ในการสอบถามความคิดเห็นภาคเอกชน 

ประเภทของผู้รับจ้าง 
จ านวนประชากร
ท้ังหมด (ราย) 

จ านวนประชากร
ตัวอย่างขั้นต่ าที่
ต้องการ (ราย)  

จ านวนตัวอย่างท่ีส่ง
แบบสอบถาม(ราย) 

ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ประเภท ก. ชั้นที่ 1 

4 4 4 

ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ประเภท ก. ชั้นที่ 2 

- - - 

ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ประเภท ข. ชั้นที่ 1 

15 15 15 

ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ประเภท ข. ชั้นที่ 2 

- - - 

รวม 19 19 19 
ที่มา : ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมา (พ.ศ. 2556)  
 
3.2   เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ  

เคร่ืองมือหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งใช้ในการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างในการด าเนินงานด้านคุณภาพและด้านเวลา  รวมถึงการศึกษาปัญหาหรือ
อุปสรรคจากการจ้างภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  

3.2.1 การก าหนดแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา  
1. แบบสอบถามความคิดเห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพ ด้านเวลา และปัญหา  
      ต่างๆที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน (ส าหรับภาครัฐ) 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน       
(ส าหรับภาคเอกชน) 

3.   แบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนใน     
 งานบ ารุงปกติ (ส าหรับภาครัฐ)  

4.   แบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนใน  
 งานบ ารุงปกต ิ(ส าหรับภาคเอกชน)  
 

ตารางที่ 3.3 การก าหนดจ านวนแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา 
ชุดแบบสอบถาม ภาครัฐ (ราย)  ภาคเอกชน (ราย)  รวม (ราย)  

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
ความแตกต่างด้านคุณภาพ ด้านเวลา 
และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้าง
ภาคเอกชน (ส าหรับภาครัฐ) 

198 19 217 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้าง
ภาคเอกชน (ส าหรับภาคเอกชน) 

198 19 217 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
แนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ (ส าหรับ
ภาครัฐ) 

198 19 217 

ชุดที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
แนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ (ส าหรับ
ภาคเอกชน) 

198 19 217 

 
 

3.2.2 การสร้างแบบสอบถาม  
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด มีรายละเอียดของลักษณะและส่วนประกอบต่าง  ๆ ของแบบ 

สอบถาม รวมถึงเน้ือหาสาระส าคัญของแบบสอบถามดังต่อไปนี้  
1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 ถามความคิดเห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพ ด้านเวลา 

และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน (ส าหรับภาครัฐ)  
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แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่สองเป็นการสอบถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพและด้าน
เวลา ที่ได้รับจากการจ้างภาคเอกชนเทียบกับการด าเนินการเอง  ส่วนที่สามเป็นการสอบถามถึง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะในการให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการค าถามต่าง  ๆ 
ที่ใช้ในแบบสอบถามชุดดังกล่าวนี้ จะเกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษา ทางโดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
ภารกิจบ ารุงปกติโดยแบบสอบถามชุดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่1  
เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ต าแหน่ง หรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องในงานบ ารุงรักษาทางหลวง  
ส่วนที ่2  
เป็นการสอบถามความคิดเห็นเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่  แขวงการทางนครราชสีมา

เกี่ยวกับความแตกต่างที่ได้รับด้านคุณภาพและด้านเวลาจากการจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
ซึ่งเป็นการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเอง
และการให้ภาคเอกชนเข้ามาบ ารุงรักษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร และมากน้อยเพียงใด 
ในด้านของคุณภาพและด้านเวลาประเด็นต่างๆโดยใช้มาตราวัดทัศนคติแบบ  Likert (ศิริวรรณ 
2541) ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นต่อความแตกต่างด้านคุณภาพ  และด้านเวลาในการด าเนินงาน
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนด าเนินการออกเป็น  5 ระดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.4  
 
ตารางที่ 3.4 ระดับความคิดเห็นต่อความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลา 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
ภาครัฐดีกว่ามาก 
ภาครัฐดีกว่า 
ไม่แตกต่าง 

ภาคเอกชนดีกว่า 
ภาคเอกชนดีกว่ามาก 

-2 
-1 
0 

+1 
+2 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวท าโดยหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็นปัญหา จากนั้นจึงน ามาสรุปความคิดเห็นของประเด็นต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นกับความแตกต่างด้าน  
                    คุณภาพและด้านเวลา 
ช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น 

1.50 – 2.00 
0.50 – 1.50 

(-0.50) – 0.50 
(-1.50) – (-0.50) 
(-2.00) – (-1.50) 

ภาคเอกชนดีกว่ามาก 
ภาคเอกชนดีกว่า 
ไม่แตกต่าง 
ภาครัฐดีกว่า 

ภาครัฐดีกว่ามาก 
 

ในการพิจารณาเพื่อประเมินผลด้านคุณภาพ และเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานเปรียบเทียบ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชนนั้น  ในส่วนของประเด็นด้าน
คุณภาพที่ใช้ในการพิจารณาอาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ  คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและคุณภาพของผลงานที่ได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไป  

1. คุณภาพของปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน  
คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานบ ารุงรักษานับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีผล

ต่อเนื่องโดยตรงไปสู่คุณภาพของผลงานที่ได้รับ ซึ่งในการศึกษาโครงงานนี้ได้มีการพิจารณาแบ่ง
ประเด็นของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานออกเป็นประเด็นย่อยต่างๆ ได้แก่  

  -  เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
  -  ความพร้อมด้านบุคลาการ  
  -  ความพร้อมด้านเคร่ืองมือจักร  
  -  คุณภาพของวัสดุที่ใช้  
  -  ความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน  
2. คุณภาพของผลงานท่ีได้รับ  
จากจุดประสงค์ของการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางก็เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพที่ดี  ผู้ใช้ทาง

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของทางให้นานขึ้น 
ดังนั้นไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาทาง เป้าหมายส าคัญก็คือการที่ได้
งานที่มีคุณภาพที่ดี คุณภาพของผลงานที่ได้รับจึงจัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้วัดถึงความเหมาะสมหรือ
ความคุ้มค่าในการจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมในงานบ ารุงปกติ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการจ้าง
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ ผลงานที่ได้รับนั้นควรที่จะเท่ากันหรือดีกว่าเมื่อคร้ังที่ภาครัฐด าเนินการ
เอง การจ้างดังกล่าวจึงจะมีประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
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แผนภาพแสดงประเด็นส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพในการ
ด าเนินงาน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานกับคุณภาพของ
ผลงานที่ได้รับจากการจ้างภาคเอกชนเปรียบเทียบกับในกรณีที่ภาครัฐด าเนินการเอง  ได้แสดงไว้ใน
รูปที่ 3.1 (ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์, 2545) 
 

1. คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน (INPUT) 
- เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ความพร้อมด้านบุคลาการ 
- ความพร้อมด้านเคร่ืองมือจักร 
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้ 
- ความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 
2. การด าเนินงานบ ารุงรักษาทาง (PROCESS) 

 
 

3. คุณภาพของผลงานที่ได้รับ (OUTPUT) 
 
รูปที่ 3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพ และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ 
 ของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานกับคุณภาพของผลงานที่ได้รับ 
 
ในส่วนของการพิจารณาเพื่อประเมินผลด้านเวลาในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างการ

ที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชน นั้น ประเด็นในด้านของเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณาอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเด็นหลักคือ เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้า
ไปซ่อมการบ ารุงทาง และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

1. นับเวลาตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงทาง  
โดยปกติทางหลวงที่เปิดใช้งานมาได้ระยะหนึ่งย่อมเกิดความความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

เน่ืองจากการเสื่อมสภาพวัสดุ ปริมาณการจราจรหรือผลจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการด าเนินงาน
บ ารุงรักษาทางโดยเฉพาะในงานบ ารุงปกตินั้น เป้าหมายหนึ่งในการด าเนินงานได้แก่ การเข้าไป
ด าเนินการซ่อมบ ารุงทางที่เกิดความเสียหายได้ทันท่วงที เนื่องจากทางหลวงที่เกิดความเสียหายถ้า
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ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ย่อมจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้
ยวดยานบนถนนดังกล่าว นอกจากนี้การที่ถนนเกิดความเสียหายไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่
เร่ิมแรกแล้วก็จะส่งผลให้สภาพความเสียหายขยายวงกว้างและมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งท าให้
ภาครัฐจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการซ่อมแซมภายหลัง ดังนั้นเวลานับตั้งแต่พบ
ความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ า รุงจึงเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่างการที่ภาครัฐบ า รุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชนเข้ามา
บ ารุงรักษาว่าใช้เวลาในการเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด (ประพนธ์ ชินอุดม
ทรัพย์, 2545)  

2. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาทาง  
นอกจากประเด็นในด้านของเวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ า รุงรักษา

แล้ว ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาก็นับเป็นสิ่งที่ใช้ชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้เช่นกัน เนื่องจากในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาบางคร้ังย่อมส่งผล
กระทบต่อการจราจรบนเส้นทางดังกล่าว ดังนั้นถ้าเวลาในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสั้น ย่อมส่งผล
ให้ผู้ใช้ยวดนานถนนดังกล่าวได้รับผลกระทบจาการปฏิบัติงานน้อยลง นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษายังส่งผลสะท้อนทางอ้อมให้เห็นถึงขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอีกด้วย  

โดยสรุปแล้วในการด าเนินการบ ารุงรักษาทางเมื่อพิจารณาในประเด็นด้านเวลา สามารถ
แยกออกได้เป็นสองส่วน คือ เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา และ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบเวลาทั้งสองส่วนดังกล่าวระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน
ด าเนินการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร (ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์, 2545) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 การพิจารณาความแตกต่างด้านเวลาในการด าเนินงาน 
 
  

เวลานับตั้งแต่พบความเสียหาย

จนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุง 

เวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 

ตรวจพบสภาพความ

เสียหายของทาง 

เร่ิมต้นเข้าไป

ด าเนินการบ ารุงรักษา 

ด าเนินการบ ารุงรักษา 

แล้วเสร็จ 
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ส่วนที ่3  
เป็นการสอบถวามคิดเห็นจากของภาครัฐที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจ้าง

ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงานในภารกิจบ ารุงปกติ โดยใช้มาตรวัดทัศนคติแบบ Likert (ศิริวรรณ 
2541) ซึ่งได้แบ่งระดับความเห็นต่อประเด็นปัญหาในการจ้างภาคเอกชนออก เป็น 4 ระดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 3.6  
 

ตารางที่ 3.6  ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

1.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง  
ในการใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

3 

2.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบปาน
กลางในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

2 

3.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
ในการใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

1 

4.  ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

0 

 
ตารางที่ 3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นกับปัญหาอุปสรรค  

ในการจ้างภาคเอกชน 
ช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนน 
ระดับความคิดเห็น 

สรุปความคิดเห็น 

2.26 – 3.00 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง  
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

1.51 – 2.25 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบปานกลาง
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

0.76 – 1.50 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามารวมด าเนินการ 

0 – 0.75 
ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
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2.  แบบสอบถามความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน (ส าหรับ
ภาคเอกชน)  

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่สองเป็นการสอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะใน
การให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ  

ค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถามชุดดังกล่าวนี้จะเกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษาทาง
โดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับภารกิจบ ารุงปกต ิโดยแบบสอบถามชุดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนที ่1  
เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ต าแหน่งหรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องในงานบ ารุงรักษาทางหลวง  
ส่วนที ่2  
เป็นการสอบถวามคิดเห็นจากของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ

จ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงานในภารกิจบ ารุงปกติ และข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยใช้มาตรวัดทัศนคติ รายละเอียดเหมือนส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามชุดที่ 1  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้างใน   งานบ ารุงปกติ 
(ส าหรับภาครัฐ)  

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่สองเป็นการสอบถามถึงการปรับปรุงในด้านการจ้างและสัญญาจ้างงาน
บ ารุงปกต ิโดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ของแบบสอบถามดังนี้  

ส่วนที ่1  
เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ต าแหน่งหรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องในงานบ ารุงรักษาทางหลวง  
ส่วนที ่2  
เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง

ภาคเอกชน และสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติในส่วนของการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยมีประเด็นหลักที่
ศึกษาดังต่อไปนี้  

-  การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง  
-  การแบ่งประเภทของผู้รับจ้าง 
-  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง  
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-  การวิธีคัดเลือกผู้รับจ้าง  
-  การจ้างงานบ ารุงปกติสัญญาจ้างระยะสั้นหรือสัญญาจ้างระยะยาว  
-  การจ้างลักษณะงานบ ารุงปกต ิ 
-  การแบ่งประเภทงานที่จะจ้าง  
-  การตรวจความเสียหายของงานบ ารุงทาง  
-  การตรวจรับงาน  
-  การจ่ายเงินค่างาน  
-  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
-  การหักเงินประกันผลงาน  
-  ระยะเวลาประกันผลงาน  
-  มาตรการลงโทษผู้รับจ้างที่ผิดสัญญา 
 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้างใน   งานบ ารุงปกติ 

(ส าหรับภาคเอกชน)  
แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสอบถามข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่สองเป็นการสอบถามถึงการปรับปรุงในด้านการจ้างและสัญญาจ้างงาน
บ ารุงปกต ิโดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ของแบบสอบถามดังนี้  

ส่วนที ่1  
เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ต าแหน่งหรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องในงานบ ารุงรักษาทางหลวง  
ส่วนที ่2  
เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากทั้งภาคเอกชนถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง

ภาคเอกชนและสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติในส่วนของการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยมีประเด็นหลักที่
ศึกษาดังต่อไปนี้ รายละเอียดเหมือน ส่วนที ่2 ของแบบสอบถามชุดที่ 3  

 
3.3  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม  

แบบสอบถามทั้งสี่ชุดดังกล่าวนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของ  
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง  (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม  
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ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม คือคุณสมบัติของแบบสอบถามที่มีความที่มีความถูกต้อง
แม่นย าในการวัด ซึ่งท าให้ผลที่ได้จากการวัดตรงความต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม หมายถึงคุณสมบัติของแบบสอบถามที่ในการวัดแต่ละคร้ังจะให้ผล
แน่นอนสม่ าเสมอเป็นที่มั่นใจหรือเชื่อถือในผลนั้นได้จริง ถึงแม้จะมีการวัดซ้ าอีกผลที่ได้ย่อม
แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ส าหรับรายละเอียดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทั้งสี่ชุด ทั้งในส่วน  
ของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นมีดังต่อไปนี้  

3.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นถึงผลท่ีได้รับด้านคุณภาพ ด้านเวลา และปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน  
1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามชุดนี้ ท าโดยการ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบสอบถามขั้นต้นกับผู้ช านาญงานแขวงการทางนครราชสีมา เพื่อหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item Objective Congruence) หรือดัชนี
ความเหมาะสม  (Rovinelli and Hambleton, 1997 : 49-60) ก่อนน าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลอง
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนรวม 217 ราย เพื่อค้นหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
เน้ือหาของแบบสอบถามและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหา 
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมการที ่3.2 
 

    
∑    

   

 
            (3.2) 

 

โดยที่   Ri   คือ ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที่ i 
             N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

  
เกณฑ์การตัดสินว่า  ข้อค าถามใดที่มีความเที่ยงตรงสูงใช้ได้ 

 ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่  0.5 – 1.0 มีค่าความเที่ยงตรงสูง 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5         ต้องปรับปรุง 
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2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  
ในการตรวจสอบความความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท าโดยการ ส่งแบบสอบถามขั้นต้น

กับผู้ช านาญงานแขวงการทางนครราชสีมา จ านวน 30 ชุด เพื่อวัดเคร่ืองมือว่าให้ผลสอดคล้องกัน 
หรือคล้ายกัน หรือเหมือนกันหรือไม่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ซึ่ง Cronbach’ s Alpha 
(Cronbach, 1990 : 204 ) กล่าวว่าหากค่าสถิติของตัววัดมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป  แสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นของเคร่ืองมือสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป  ก่อนน าแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนรวม 217 ราย 
สมการที ่3.3 
 

  
 

   
[  

∑    

   
]            (3.3) 

 

โดยที่        คือ  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
                k   คือ  จ านวนข้อค าถาม 

 Si
2 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อค าถาม 

 St
2 คือ  ความแปรปรวนรวมของคะแนนรวมแต่ละผู้ตอบ 

 
3.4   การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล  

หลังจากที่ได้ท าการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว ขั้นตอนต่อไป  
ได้แก่การรวบรวมข้อมูลส าหรับเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป โดยมีรายละเอียดของการเก็บข้อมูล
และค่าสถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้  

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
หลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถาม

ดังกล่าวไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในงานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องการงานบ ารุงปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วง
ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และหลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมาครบแล้ว จึงได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด
ก่อนที่จะน าข้อมูลไปทาการวิเคราะห์ต่อไป  

3.4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษาคร้ังนี้ได้หลักสถิติเข้ามาประกอบในการวิเคราะห์  โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows และ Microsoft Office Excel เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ดังนี ้
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1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean  ̅ )  
เป็นค่าที่ค านวณได้จากการหาผลรวมของค่าข้อมูลทุกจ านวนที่เก็บรวบรวมมาได้และหาร  

ด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสามารถค านวณได้จาก สมการที ่3.4 
 

 ̅  
∑    

   

 
             (3.4) 

 
 

โดยที่    ̅  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
             n   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
           Xi   คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ 1  

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
เป็นค่าที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูล โดยพิจารณาจากความแตกต่างของข้อมูลแต่ 

ละค่าเฉลี่ยซึ่งค านวณได้จาก สมการที ่3.5 
 

     
√∑      ̅  

   
 

 
                    (3.5) 

 
โดยที่ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               n คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
              xi คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ 1 
               ̅  คือ ค่าเฉลี่ยเลขข้อมูล 

3. ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ t-test (Sig. t ) 
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม จะมีการก าหนด 

สมมุติฐานดังนี้ 
Ho : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
H1 : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ t-test โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน Ho หรือยอมรับว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จาก 

ประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า Sig.t ที่ได้มาจากการทดสอบมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ (ส าหรับในการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05) 

4. ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ Chi – Square (Sig.  )  
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค าตอบจากประชากรสองกลุ่ม จะมีการก าหนดสมมุติฐาน

ดังนี ้ 
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Ho : ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
H1 : ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ Chi – Square test โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน Ho หรือ ยอมรับว่า

ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า Sig.    ที่ได้มาจากการทดสอบมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (ส าหรับการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05)  

 
3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล  

เคร่ืองมือหลักที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลา  ในระหว่างการที่ภาครัฐบ ารุงปกติเองและ
การจ้างภาคเอกชนด าเนินการรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน และแบบสอบถามถึง
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบสัญญาจ้างส าหรับใช้ในงานบ ารุงปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษามาจากทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแบบสอบถามทั้งสองชุดได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นก่อนน าไปใช้จริง เพื่อน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติต่าง ๆ ต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1  บทน า 
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแขวงการนครราชสีมาด าเนินการบ ารุงปกติเองและการ

จ้างภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกตินั้น พิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  ด้าน
คุณภาพและด้านเวลา  ข้อมูลหลักที่ใช้น ามาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
นครราชสีมาที่ได้ตอบกลับมา  ในขณะที่การวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการที่
ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช้
แบบสอบถามความคิดเหน็จากผู้เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ในขณะที่การจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติในปัจจุบันยังคงมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่บ้างบางประการ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานบ ารุงปกติโดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ช านาญงานในงานบ ารุง
ปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

4.2  อัตราการตอบกลับ 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจะถูกน ามาพิจารณา และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางคุณลักษณะของคุณภาพของข้อมูล  และ
ค่าทางสถิติซึ่งแบบสอบถามได้ส ารวจความคิดเห็นดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1  สรุปจ านวนและสถานะภาพของแบบสอบถามที่ส่งกลับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชุดแบบสอบถาม 
จ านวนท่ีส่ง 

(ราย) 
จ านวนท่ีตอบกลับ 

(ราย) 
ร้อยละการตอบกลับ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
ความแตกต่าง ด้านคุณภาพ ด้าน
เวลา และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การจ้างภาคเอกชน  
(ส าหรับภาครัฐ) 

198 198 100 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้าง
เอกชน (ส าหรับภาคเอกชน) 

19 19 100 



50 

 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ชุดแบบสอบถาม 
จ านวนท่ีส่ง 

(ราย) 
จ านวนท่ีตอบกลับ 

(ราย) 
ร้อยละการตอบกลับ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
แนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
เอกชนในงานบ ารุงปกติ (ส าหรับ
ภาครัฐ) 

198 198 100 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นถึง
แนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ 
(ส าหรับภาคเอกชน) 

19 19 100 

 
ภายหลังข้อมูลถูกทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว  จึงน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ

ประกอบด้วย  
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลา ในการด าเนินการงานบ ารุงปกต ิ 
2. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  
3. แนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  

 
4.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินการในงานบ ารุงปกติ 

4.3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและประสบการณ์ ในงานบ ารุงปกติ 
ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามส ารวจข้อมูลส่วนของภาครัฐตั้งแต่ต าแหน่งข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 217 ตัวอย่าง และส่งแบบสอบถามส ารวจ
ข้อมูลส่วนของภาคเอกชนตั้งแต่ต าแหน่งผู้จัดการ หุ้นส่วน วิศวกร และผู้ควบคุมงาน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 19 ตัวอย่าง เพื่อให้ประเมินข้อมูลต าแหน่งงานและประสบการณ์ในงานบ ารุงปกติ ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้ตอบดังแสดงใน 
ตารางที่ 4.2 - 4.5 
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ตารางที่ 4.2  ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามของภาครัฐ 
ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ราย) ร้อยละ 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 

73 
79 
46 

37.00 
40.00 
23.00 

รวม 198 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงสัดส่วนที่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ในงานบ ารุงรักษาทางของภาครัฐ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้ตอบค าถามทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 4.1 
 

 
 

รูปที่ 4.1 จ านวนร้อยละของต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ของภาครัฐ 

 
 
 
 

ข้าราชการ 
37.00% 

ลูกจ้างประจ า 
40.00% 

พนักงานราชการ 
23.00% 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ภาครัฐ) 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 
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ตารางที่ 4.3 ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามของภาคเอกชน 
ต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ราย) ร้อยละ 
ผู้จดัการ 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 
วิศวกรโครงการ 
ช่างควบคุมงาน 

2 
2 
5 

10 

10.50 
10.50 
26.00 
53.00 

รวม 19 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงสัดส่วนที่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ในงานบ ารุงรักษาทาง ของ
ภาคเอกชนของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ช่างควบคุมงาน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของผู้ตอบค าถามทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 4.2 
 

 
 

รูปที่ 4.2  จ านวนร้อยละของต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ของภาคเอกชน 

 
 

ผู้จัดการ 
10.50% หุ้นส่วนผู้จัดการ 

10.50% 

วิศวกรโครงการ 
26.00% 

ช่างควบคุมงาน 
53.00% 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ภาคเอกชน) 

ผู้จัดการ 

หุ้นส่วนผู้จัดการ 

วิศวกรโครงการ 

ช่างควบคุมงาน 
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ตารางที่ 4.4  ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ 
ประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 

80 
32 
37 
49 

40.40 
16.20 
18.70 
24.70 

รวม 198 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงสัดส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
บ ารุงรักษาทางไม่เกิน 10 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.4  ของผู้ตอบค าถามทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 4.3 
 

 
 

รูปที่ 4.3 จ านวนร้อยละประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ 
 
 
 

ไม่เกิน 10 ปี 
40.40% 

11 - 15 ปี 
16.20% 

16 - 20 ปี 
18.70% 

มากกว่า 20 ปี 
24.70% 

ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทาง (ภาครัฐ) 

ไม่เกิน 10 ป ี

11 - 15 ปี 

16 - 20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 
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ตารางที่ 4.5 ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชน 

ประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 

6 
8 
3 
2 

31.60 
42.10 
15.80 
10.50 

รวม 19 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 แสดงสัดส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางมาแล้ว 11 - 15 ปี ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของผู้ตอบค าถามทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 4.4 
 

 
 

รูปที่ 4.4  จ านวนร้อยละประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ภาคเอกชน 

 

ไม่เกิน 10 ปี 
31.60% 

11 - 15 ปี 
42.10% 

16 - 20 ปี 
15.80% 

มากกว่า 20 ปี 
10.50% 

ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทาง (ภาคเอกชน) 

ไม่เกิน 10 ป ี

11 - 15 ป ี

16 - 20 ป ี

มากกว่า 20 ปี 
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4.3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างการท่ีแขวงการทางนครราชสีมา 
       ด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติ 
ในการจ้างเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติงานทางของภาครัฐนั้น คุณภาพใน

การด าเนินการนับเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจร
ของผู้ใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นในด้านของความสะดวกสบายหรือความปลอดภัย  ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษาถึงผลกระทบที่ได้รับว่าหลังจากที่ได้เร่ิมด าเนินงานที่ได้รับ มีความแตกต่างจากเมื่อ
คร้ังที่ภาครัฐด าเนินการเองหรือไม่อย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเพิ่มบทบาทการให้
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการในงานดังกล่าวต่อไป  

จากการเก็บข้อมูลจากส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงการ
ทางนครราชสีมา ซึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลรักษาทาง สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูลได้ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.6 และ 4.7 
 
ตารางที่ 4.6  ความถี่ของระดับความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับความแตกต่างในประเด็นต่าง  ๆ       
 ระหว่างการด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนของงานบ ารุงปกติ 

ด้านคุณภาพ 

ความถี่ของระดับความเห็น (ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ภา
ครั
ฐด

ีกว
่าม
าก

 

ภา
ครั
ฐด

ีกว
่า 

ไม
่แต
กต

่าง
 

ภา
คเ
อก
ชน

ดีก
ว่า

 

ภา
คเ
อก
ชน

ดีก
ว่า
มา
ก 

ยัง
สรุ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

1. คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ 14.65 14.14 30.30 29.29 7.58 4.04 100.00 
2. เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5.05 13.13 20.20 47.98 11.11 2.53 100.00 
3. ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร 5.56 20.71 13.64 44.44 13.13 2.53 100.00 
4. ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร 

14.64 19.70 34.85 19.70 10.10 1.01 100.00 

5. ความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร 

6.06 5.56 15.15 46.46 24.75 2.02 100.00 

6. ความเรียบร้อย 14.60 18.70 35.90 19.20 9.10 2.50 100.00 
7. ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน 11.61 28.79 24.75 24.75 6.06 4.04 100.00 
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ตารางที่ 4.7  สรุปความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับความแตกต่างด้านคุณภาพในประเด็นต่างๆ 
       ระหว่างการด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนของงานบ ารุงปกติ 

ด้านคุณภาพ 
งานบ ารุงปกติ 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็น 

S.D. ค าอธิบาย 

1. คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ 0.01 1.27 ไม่แตกต่าง 
2. เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 0.47 1.25 ไม่แตกต่าง 
3. ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร 0.39 1.11 ไม่แตกต่าง 
4. ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร - 0.09 1.22 ไม่แตกต่าง 
5. ความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 0.78 1.19 ภาคเอกชนดีกว่า 
6. ความเรียบร้อย - 0.11 1.09 ไม่แตกต่าง 
7. ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน - 0.15 1.30 ไม่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ  

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 2.00 ถึง - 1.50 หมายถึง ภาครัฐดีกว่ามาก  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 1.50 ถึง - 0.50 หมายถึง ภาครัฐดีกว่า  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 0.50 ถึง    0.50 หมายถึง ไม่แตกต่าง  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง   0.50 ถึง    1.50 หมายถึง ภาคเอกชนดีกว่า  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง   1.50 ถึง    2.00 หมายถึง ภาคเอกชนดีกว่ามาก 

 
4.3.3  การเปรียบเทียบคุณภาพของปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน  
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

แยกตามประเด็นต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
1.  ประเด็นด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ  

ในส่วนของด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จในการปฏิบัติงานบ ารุงปกตินั้น  จากผล
การศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการด าเนินงาน
ของ งานบ ารุงปกติ ด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้าง
ภาคเอกชนในภารกิจบ ารุงปกตินั้น ไม่มีความแตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 
0.01  
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งานบ ารุงปกติซึ่งเป็นงานประเภทงานบ ารุงผิวทาง ไหล่ทาง ระบบระบายน้ า สะพานและ
โครงสร้างอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด าเนินการจนแล้วเสร็จมีคุณภาพงานไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ ของกรมทาง
หลวงเหมือนกันในการปฏิบัติงานบ ารุงปกต ิจึงมีผลถึงคุณภาพของผลงานบ ารุงทางไม่ค่อยแตกต่าง
กันมากนัก 

2.  ประเด็นด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ในส่วนของด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น จากการผลศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของ

แขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในส่วนของงานบ ารุงปกติ ด้านเทคนิควิธีการ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในภารกิจบ ารุงปกตินั้น  ไม่มีความ
แตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการจ้าง
ภาคเอกชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 0.47  

งานบ ารุงปกติซึ่งเป็นงานประเภทงานบ ารุงผิวทาง ไหล่ทาง ระบบระบายน้ า สะพานและ
โครงสร้างอ่ืน ๆ การที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเทคนิควิธีที่ใช้ในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยที่มีความสามารถรองรับ
การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงทางได้ดี 

3.  ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร  
ในส่วนของด้านความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงาน 

ซึ่งความพร้อมด้านบุคลากรอาจพิจารณาได้ในแง่ของจ านวนบุคลากรและความสามารถของ
บุคลากรซึ่งเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในด้านของจ านวน
บุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนไม่มีความแตกต่าง  โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 
0.39  

แต่แนวโน้มในอนาคตภาครัฐอาจประสบปัญหาเร่ืองนโยบายการลดขนาดของโครงสร้าง
อัตรากาลัง ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเพิ่มอัตรากาลังได้ แต่ภารกิจขององค์กรใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการตารางที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรของแขวงการทาง
นครราชสีมา ได้ลดจ านวนลงตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8  จ านวนบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 

ปี 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

2554 
2555 
2556 

89 
89 
89 

118 
110 
98 

41 
47 
52 

660 
655 
652 

908 
901 
891 

 

ที่มา : ข้อมูลอัตรากาลังเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา 
 

 
 

รูปที่ 4.5 จ านวนร้อยละบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 
 

4.  ประเด็นด้านความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
ในส่วนของด้านความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ควบคุมงานนั้น  จาก

การศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในงานบ ารุงปกติ
ด้านบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนจะมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานที่
ไม่แตกต่างกันนัก โดยค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการ
จ้างภาคเอกชนมาด าเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ - 0.09 
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การที่ภาคเอกชนมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ควบคุมงาน  ที่ไม่
แตกต่างกันกับภาครัฐนั้น เนื่องจากในการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ซึ่งกรมทางหลวงได้
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานไว้แล้วว่าต้องมีการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด ซึ่งเป็น
มาตรฐานเดยีวกันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานแขวงการทางนครราชสีมา นอกจากนี้งานบ ารุงปกติส่วน
ใหญ่ก็เป็นงานที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการท างานเท่ากับ
งานก่อสร้างหรืองานบูรณะ ดังนั้นความสามารถของภาคเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงเพียงพอส าหรับ
การท างาน และให้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากการที่ภาครัฐด าเนินการเอง 

5.  ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  
ในส่วนของด้านความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรนั้น จากผลการศึกษาพบว่า

เจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินการมี
ความพร้อมด้านจ านวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการท างานมากกว่าภาครัฐค่อนข้างมาก โดย
ในส่วนของกลุ่มงานบ ารุงปกติมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านจ านวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
เปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 
0.78  

จากการที่ภาคเอกชนมีความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมากกว่าภาครัฐ เนื่องจาก
ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการปฏิรูประบบ
ราชการ ในการที่จะลดขนาดของภาครัฐให้เล็กลงท าให้ภาครัฐตัดงบประมาณที่เกี่ยวกับการลงทุน
ในด้านต่าง ๆ ลง ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่งบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหม่  สาเหตุ
เหล่านี้ส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการที่ จะจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรส าหรับการบ ารุงรักษาทางมาทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเก่าที่หมดสภาพไปตาม
กาลเวลา ท าให้มีเคร่ืองจักรที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานบ ารุงรักษา แต่เมื่อมีการจ้างภาคเอกชน
เข้ามาด าเนินการซ่อมบ ารุงแทนแล้ว ในการคัดเลือกผู้รับจ้างภาครัฐสามารถก าหนดลงไปได้ว่าผู้รับ
จ้างจะต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเป็นอย่างไรบ้าง  ในขณะที่การแข่งขันกันระหว่างผู้รับจ้างก็ท าให้
ผู้รับจ้างภาคเอกชนต้องจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรให้เพียงพอเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกและด าเนินงาน
ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาครัฐ จึงส่งผลให้ภาคเอกชนมีความพร้อม
ทางด้านของจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่น ามาใช้ในการท างานมากกว่า 

6.  ประเด็นด้านความเรียบร้อย  
ในส่วนของด้านความเรียบร้อยของงานเป็นอีกประเด็นที่มีความส าคัญ เนื่องจากสิ่ง

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย จากผลการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความเรียบร้อยของงานที่ท า
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ส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้างภาคเอกชน โดยในส่วนของกลุ่มงาน
บ ารุงปกต ิมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเรียบร้อยของงานเปรียบเทียบระหว่างการ
ด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ - 0.11 

เหตุผลที่ความเรียบร้อยของงานส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้าง
ภาคเอกชน สืบเนื่องจากในการท างานนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่
ท างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่การด าเนินการซ่อมบ ารุงในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็มีแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวไปในทางเดียวกัน  ดังนั้นส าหรับประเด็นดังกล่าวไม่ว่า
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจะเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษาจึงไม่มีความแตกต่างกันนัก 

7.  ประเด็นด้านความปลอดภัยของสถานท่ีปฏิบัติงาน  
ในส่วนของด้านความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานเป็นอีกประเด็นที่มีความส าคัญ

เนื่องจากสิ่งดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการท างานและสวัสดิภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  ความ
ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือ
จ้างภาคเอกชน โดยในส่วนของกลุ่มงานบ ารุงปกติ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ - 0.15  

เหตุผลที่ความเรียบร้อยของงานส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้าง
เอกชน สืบเนื่องจากในการท างานนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่ท างาน
ให้มีความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ใช้เส้นทางทราบในขณะที่
ด าเนินการซ่อมบ ารุง ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนก็มีแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวไปในทางเดียวกัน 
ดังนั้นส าหรับประเด็นดังกล่าวไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษาไม่มีความ
แตกต่างกันนัก 

4.3.4 การเปรียบเทียบด้านเวลาในการด าเนินการบ ารุงปกติ  
1.  การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านเวลาระหว่างการท่ีภาครัฐบ ารุงปกติเองและ 
     การจ้างภาคเอกชนด าเนินการ 

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง
นครราชสีมา ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติและมีหน้าที่วางแผนการดูแลรักษาทาง สามารถ
น ามาศึกษาและน าเสนอข้อมูลได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  ความถี่ของระดับความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่ 
       พบสภาพความเสียหาย จนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา 

ด้านเวลา 

ความถี่ของระดับความเห็น (ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ

 

ไม
่แต
กต

่าง
 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ

 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 

ยัง
สรุ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

ความเร็วของเวลา
ในการด าเนินการ
ซ่อมแซม  
 

12.60 15.70 18.70 37.90 12.60 2.50 100.00 

 
ตารางที่ 4.10  ความถี่ของระดับความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 บ ารุงรักษาเมื่อเทียบในปริมาณงานที่เท่ากัน 

ด้านเวลา 

ความถี่ของระดับความเห็น (ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ

 

ไม
่แต
กต

่าง
 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ

 

ภา
คเ
อก
ชน

ด า
เน
ินง

าน

เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 

ยัง
สรุ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

ความเร็วเฉลี่ยของ
เวลาในการ
ด าเนินการซ่อมแซม  
 

5.10 11.10 24.20 43.40 10.60 5.60 100.00 
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จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง
นครราชสีมา ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติและมีหน้าที่วางแผนการดูแลรักษาทาง สามารถ
น ามาศึกษาและน าเสนอข้อมูลได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  สรุปความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเวลาในประเด็นต่าง  ๆ   
 ระหว่างการด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนของงานบ ารุงปกติ 

ด้านคุณภาพ 
งานบ ารุงปกติ 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็น 

S.D. ค าอธิบาย 

1. ความเร็วของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม  0.22 1.30 ไม่แตกต่าง 
2. ความเร็วเฉลี่ยของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม  0.43 1.15 ไม่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ  

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 2.00 ถึง - 1.50 หมายถึง ภาคเอกชนด าเนินงานช้า 
           กว่าภาครัฐมาก  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 1.50 ถึง - 0.50 หมายถึง ภาคเอกชนด าเนินงานช้า 
           กว่าภาครัฐ  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง - 0.50 ถึง    0.50 หมายถึง ไม่แตกต่าง  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง   0.50 ถึง    1.50 หมายถึง ภาคเอกชนด าเนินงานเร็ว 
           กว่าภาครัฐ  
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง   1.50 ถึง    2.00 หมายถึง ภาคเอกชนด าเนินงานเร็ว 
           กว่าภาครัฐมาก 

 
ในการพิจารณาผลด้านเวลาในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินงาน

บ ารุงปกติเองกับการจ้างภาคเอกชนนั้น ประเด็นในด้านเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอาจแบ่งออกได้
เป็นสองประเด็นหลักคือ เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงและเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา  

4.3.5  การเปรียบเทียบเวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุง  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบ

เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมเข้าไปซ่อมบ า รุงระหว่างการด าเนินการเองและการจ้าง
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ภาคเอกชนเข้าด าเนินการนั้น เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่
แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้างภาคเอกชน ส าหรับการใช้เวลานับตั้งแต่พบความ
เสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.22  

เหตุผลที่ความเรียบร้อยของงานส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้าง
ภาคเอกชน สืบเนื่องจากในการท างานสามารถเข้าด าเนินการได้ทันทีเพราะสัญญาจ้างเหมาก าหนด
กรอบเวลาท างานชัดเจน ในขณะที่ภาครัฐใช้เป็นเคร่ืองมือในการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

4.3.6  การเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา  เมื่อเทียบในปริมาณ
งานท่ีเท่ากัน  

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบ
เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเทียบในปริมาณงานที่เท่ากันระหว่างการ
ด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนเข้าด าเนินการ เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้างภาคเอกชน ส าหรับเวลาโดยเฉลี่ย
นับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงของภาครัฐและภาคเอกชน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.43  

จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าไม่แตกต่างในการใช้เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
บ ารุงรักษา เมื่อเทียบในปริมาณงานที่เท่ากัน เนื่องจากการด าเนินการมีปริมาณงานที่ท าได้ในหนึ่ง
หน่วยเวลาและปริมาณงานที่เท่ากันนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเร่งงานโดยใช้องค์ประกอบ
จากการเพิ่มแรงงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย เพิ่มชั่วโมงการท างาน 
 
4.4  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในภารกิจบ ารุงปกติ  

ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินงานในงานบ ารุงปกติงานทาง  และน าเสนอ 
ข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.12 - 4.15 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 ปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนตามความเห็นของภาครัฐ 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

ความส าคัญของปัญหาอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ

ความเห็น 
S.D. 

ร้อยละของ
ความคิดเห็น
ท่ีคิดว่าเกิด
ปัญหา 

ค าอธิบาย
ประเด็น
ปัญหา
อุปสรรค 

1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะ
มูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

2.51 0.60 84.30 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่
สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

2.38 0.71 82.80 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณ
งานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้
ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.31 0.77 90.40 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูง
เกินไป 

1.93 0.73 73.20 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อ
ไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

1.93 0.75 76.30 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

1.87 0.74 82.30 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 

2.15 0.76 86.40 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า ภาคเอกชน
ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 

2.00 0.79 58.10 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

2.15 0.75 62.10 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา
สั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมา
ต้องท า 

2.01 0.72 55.60 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.13 ปัญหาอุปสรรคในการจ้างเอกชนตามความเห็นของภาคเอกชน 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

ความส าคัญของปัญหาอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ความเห็

น 

S.D. 

ร้อยละของ
ความคิดเห็น
ท่ีคิดว่าเกิด
ปัญหา 

ค าอธิบาย
ประเด็น
ปัญหา
อุปสรรค 

1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะ
มูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

2.37 0.58 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่
สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

2.47 0.50 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณ
งานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้
ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.32 0.57 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูง
เกินไป 

2.47 0.50 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อ
ไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

2.68 0.48 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

2.68 0.46 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 

2.42 0.49 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า ภาคเอกชน
ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 

2.74 0.44 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

2.68 0.46 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา
สั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมา
ต้องท า 

2.74 0.44 100.00 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 4.14 ปัญหาอุปสรรคในการจ้างเอกชนตามความเห็นของภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

ความส าคัญของปัญหาอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ความเห็

น 

S.D. 

ร้อยละของ
ความคิดเห็น
ท่ีคิดว่าเกิด
ปัญหา 

ค าอธิบาย
ประเด็น
ปัญหา
อุปสรรค 

1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะ
มูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

2.50 0.60 93.94 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่
สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

2.39 0.69 92.42 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณ
งานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้
ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.31 0.76 100 ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่ง 

4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูง
เกินไป 

1.99 0.73 82.83 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อ
ไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

2.01 0.76 85.86 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

1.96 0.76 91.92 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 

2.17 0.74 95.96 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า ภาคเอกชน
ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 

2.10 0.80 67.68 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

2.22 0.75 71.72 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา
สั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมา
ต้องท า 

2.14 0.74 65.15 ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
คะแนนความส าคัญ  

ของปัญหาตามความคิดเห็นของ  
Sig.t  

 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะ
มูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

2.51 2.37 0.31 

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่
สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

2.38 2.47 0.60 

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณ
งานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้
ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.31 2.32 0.98 

4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับ
กรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูงเกินไป 

1.93 2.47 0.00 * 

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อ
ไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

1.93 2.68 0.00 * 

6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

1.87 2.68 0.00 * 

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 

2.15 2.42 0.12 

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า ภาคเอกชน
ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 

2.00 2.74 0.00 * 

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

2.15 2.68 0.00 * 

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา
สั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมา
ต้องท า 

2.01 2.74 0.00 * 
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ตารางที่ 4.12 และ 4.14 ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็น
กับปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนไว้ดังนี้  

- ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ 2.26 - 3.00 หมายถึง ประเด็นดังกล่าว เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคและส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ  

-  ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ 1.51 - 2.25 หมายถึง ประเด็นดังกล่าว  เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคและส่งผลกระทบปานกลางต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ  

-  ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.76 - 1.50 หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็น   
ปัญหาหรืออุปสรรคและส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ  

-  ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.00 - 0.75 หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่   
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติตาม 

ความเห็นของภาครัฐมีทั้งสิ้น 10 ประเด็น แบ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกระทบอย่างยิ่ง 3 ประเด็น 
ส่งผลกระทบปานกลาง 7 ประเด็น ในขณะที่จากตารางที่ 4.13 พบว่าปัญหาหรือ อุปสรรคในการ
จ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติตามความคิดเห็นของภาคเอกชนมีทั้งสิ้น  10 ประเด็น แบ่งเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง 10 ประเด็น 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติตาม 
ความเห็นของภาครัฐและเอกชน แบ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกระทบอย่างยิ่ง 3 ประเด็น ส่งผล
กระทบปานกลาง 7 ประเด็น 

ในส่วนของจากตารางที่ 4.15 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความ 
คิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจากประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้น  10 ประเด็น มีประเด็น 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนจ านวน  4 
ประเด็น และมีความเห็นที่แตกต่างกันจ านวน 6 ประเด็น  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.4.1  ปัญหางานท่ีมีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับ
ต้นทุนในการด าเนินงาน 

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง  ของ
การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
2.51 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 84.30 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.37 
หรือคดิเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
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ปัญหาตามความเห็นของภาครัฐมีค่าสูงกว่าภาคเอกชน และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.31 (มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว 

จากงานลักษณะของงานบ ารุงปกติที่เป็นงานที่มีพื้นที่ด าเนินการขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้น
ปัญหาหนึ่งที่พบในการตัดสินใจจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ ได้แก่ การที่มูลค่างานมีค่าน้อยจน
ภาคเอกชนไม่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการได้ เนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุนค่าด าเนินการของ
ภาคเอกชน ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนพบว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่
ส าคัญ สาเหตุของปัญหาอุปสรรคประเด็นดังกล่าว สืบเนื่องมาจากในการด าเนินการของภาคเอกชน
นั้น จะมีต้นทุนค่าด าเนินการคงที่ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ ามัน และค่าเสื่อมราคา ค่าพาหนะ 
ช่วงของปริมาณงานค่าหนึ่งต้นทุนเหล่านี้จะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะปริมาณงานจะเปลี่ยนไป  อย่างไร ด้วย
เหตุดังกล่าวถ้ามูลค่างานมีค่าน้อยภาคเอกชนจะไม่คุ้มค่าในการเข้ามาด าเนินการเพราะ ผลตอบแทน
ที่ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องเสียไป 

4.4.2 ปัญหาระยะเวลาท่ีเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะของ         
การเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง 

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของการ
เบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
2.38 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 82.80 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.47 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ 
ปัญหาตามความเห็นของภาครัฐมีค่าสูงกว่าภาคเอกชน และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ0.60 (มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว 

ในการที่ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษานั้น ภาครัฐมีข้อก าหนดระบุให้ภาคเอกชน
ต้องรับประกันผลงานที่ได้ด าเนินการไปภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน
เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการรับประกันผลงานในงานบ ารุงปกติ โดยกรมทางหลวงให้
เป็นอ านาจของแต่ละแขวงการทางในการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานเป็น 2 ปี ซึ่งเท่ากับ
ระยะเวลาประกันผลงานของการก่อสร้างใหม่ข้อก าหนดดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดปัญหาแก่ภาคเอกชน
ในการเข้ามารับงานบ ารุงปกติ เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของงานบ ารุงปกติซึ่งเป็นงาน
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ซ่อมแซมจะมีความแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป โดยในงานบ ารุงปกตินั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อ
ไม่ให้ความเสียหายลุกลามมาก ดังนั้นถึงแม้จะซ่อมบ ารุงปกติไปแล้วแต่ถ้าสาเหตุของความเสียหาย
จริงยังไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อซ่อมแซมไปแล้วก็มักจะเกิดความเสียซ้ าในบริเวณเดิมอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานซ่อมแซมผิวทาง 

สาเหตุที่ท าให้เมื่อซ่อมแซมไปแล้วก็มักจะเกิดความเสียหายซ้ าในบริเวณเดิมอาจมาจาก
หลายปัจจัยยกตัวอย่าง เช่น ถนนบริเวณดังกล่าวอาจมีปริมาณการจราจรมาก หรือมีรถที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้ถนนเกิดความเสียหายเร็วกว่าปกติ
ประเด็นต่อมาคือในบางกรณีความเสียหายอาจมีสาเหตุเนื่องจากในส่วนอ่ืนของถนน  เช่น ส่วนพื้น
ทาง ดังนั้นเมื่อท าการซ่อมแซมแค่ที่ผิวทางเมื่อเปิดใช้ถนนไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเสียหายที่  
บริเวณเดิมขึ้นอีก เน่ืองจากจุดที่เป็นสาเหตุของปัญหาจริงๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

4.4.3  ปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชนท่ีต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มาก   ในระดับ
หนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา 

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง ของ
การจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิด
ความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา ในความคิดของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่
ส าคัญล าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ 2.31 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ย
ระดับความส าคัญเท่ากับ 90.40 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.32 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของ
ภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐและเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.98 
(มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
ดังกล่าว 

ปัญหาในประเด็นดังกล่าวนี่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ภาคเอกชนไม่สนใจเข้ามาด า เนินการใน
งานบ ารุงปกติที่มีมูลค่างานน้อยที่ได้ดังกล่าวไปแล้วในข้างต้น  กล่าวคือจากลักษณะของงานบ ารุง
ปกติที่เป็นงานซ่อมบ ารุงมูลค่างานไม่มาก ดังนั้นในการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการปัญหาหนึ่ง
ที่พบคือถ้ามูลค่างานที่จะจ้างมีค่าน้อยแล้ว ภาคเอกชนมักไม่สนใจเข้ามาร่วมด าเนินการเนื่องจากไม่
คุ้มกับต้นทุนค่าด าเนินการที่ต้องเสียไปเพราะต้นทุนค่าแรงงานค่าเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและค่า
เชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งวิธีปฏิบัติที่กระท าอยู่ในปัจจุบันในการจ้างภาคเอกชน ได้แก่ การที่ภาครัฐต้อง
รอรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากจ านวนหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการซึ่ง
อาจอาจส่งผลให้ถนนเสียหายเป็นเวลานานกว่าที่จะได้รับการบ ารุงรักษา 
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4.4.4  ปัญหาคุณสมบัติของผู้ รับเหมาท่ีมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงาน        
บ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูงเกินไป  

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของ 
คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงานบ า รุงปกติ ก าหนดไว้สูง 
เกินไปในความคิดของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยระดับ 
ความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ 1.93 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 73.20 % 
ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.47 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่ง 
พิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของภาครัฐมีค่าสูงกว่าภาคเอกชน  และ
เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากข้อก าหนดบางข้อของระเบียบของ “ หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบ ารุงทางของ
กรมทางหลวง ” ข้อก าหนดของหลักเกณฑ์บางข้ออาจต้องน ามาก าหนดคุณสมบัติใหม่โดยที่การ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการท างานของภาคเอกชนในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
กับภาคเอกชนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในงานประมูลหรืองานจ้างเหมาบ ารุงปกติได้อย่างยุติธรรม
ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

4.4.5  ปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท าได้จริง 
         ในทางปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของการ

เบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 5 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
1.93 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 76.30 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.68 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
ปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐและเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากข้อก าหนดบางข้อของสัญญา ที่อ้างอิงจากข้อก าหนด
มาตรฐานของกรมทางหลวง ที่ผู้รับจ้างภาคเอกชนอาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
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สัญญาจ้าง การแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวผู้รับจ้างภาคเอกชนต้องตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
และส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการลักษณะของงานตามสัญญาก่อนลงมือด าเนินการ หากติดขัดอาจต้อง
น าเร่ืองเสนอผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในเร่ือง
หาลือ โดยยึดข้อก าหนดในสัญญาและระเบียบทางราชการเป็นตัวหลักต่อไป 

4.4.6  ปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน  
จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของ 

การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ 
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 6 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ 
1.87 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 82.30 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.68 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
ปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐ และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากข้อก าหนดบางข้อของสัญญาจ้างในเร่ืองเกี่ยวกับเวลา
ยังมีความไม่ชัดเจน เช่น การก าหนดเวลาของการจ่ายเงินค่างวดงานหรือการคืนหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สามารถนามาขอขยายเวลาปฏิบัติงานได้  
ตลอดจนการที่สัญญาจ้างไม่มีการก าหนดความส าคัญของเอกสารต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
เช่น รูปแบบ รายละเอียด ใบแจ้งปริมาณงาน เป็นต้น ท าให้เกิดข้อโต้แย้งเมื่อเอกสารต่างๆ เกิดการ
ขัดแย้งกัน เป็นต้น 

4.4.7  ปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                       
ระหว่างการด าเนินงาน 

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของการ
เบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 7 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
2.15 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 86.40 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.42 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
ปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐ และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.12 (มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
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ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว 

ในการด าเนินบ ารุงรักษาทาง มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน เช่น
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือต ารวจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งบางคร้ังก็เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนทางราชการค่อนข้างมาก
และไม่สะดวกเหมือนภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการประสานงาน
มากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกัน ปัญหาดังกล่าวนี้จะพบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตตัวเมือง เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอยู่ค่อนข้างมากนอกจากนี้ในการซ่อมบ ารุงผิว
ทางบางกรณีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปิดผิวทางการจราจรบางส่วนซึ่งบางคร้ังก็จะเกิดปัญหาใน
การท างานเพราะถูกหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ร่วมดูแลทางดังกล่าวจ ากัดเวลาในการท างาน พร้อมทั้งเร่งให้
รีบท างานและคืนผิวการจราจรโดยเร็ว เน่ืองจากส่งผลต่อการจราจรบริเวณดังกล่าว 

4.4.8  ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนาน กว่าจะได้รับ
เงินงวด 

จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของการ
เบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า ภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวดในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 8 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
2.00 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 58.10 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.74 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
ปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐ และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากระเบียบทางราชการในขั้นตอนการด า เนินการ
ระหว่างงานพัสดุและสัญญากับงานการเงินและบัญชีโดยขาดการประสานงานที่ดี  จึงอาจส่งผลการ
เบิกเงินงวดตามสัญญาเกิดความล้าช้าท าให้ภาคเอกชนขาดสภาพคล่องในการเบิกเงินงวดในสัญญา
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการต่อไป 

4.4.9 ปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้า 
         ในการท างาน 
จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคส่งผลกระทบอย่างยิ่งของ

ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน  ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ใน
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ความคิดของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 9 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
ภาครัฐเท่ากับ 2.15 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 62.10 % ส่วนภาคเอกชน
เท่ากับ 2.68 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 100 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนน
ความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐ  และเมื่อพิจารณาค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % แสดงว่าความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน โดยขาดการประสานงานที่ดีในหน่วยงานและฝ่ายต่างๆ
ในแขวงการทางนครราชสีมา จึงอาจส่งผลความก้าวหน้าของโครงการไม่เป็นไปตาม แผนงาน และ
ระยะเวลาส่งงานงวดสุดท้ายอาจไม่ตรงตามตามสัญญาที่ก าหนด ผู้รับจ้างอาจจะต้องเสียค่าปรับ
เนื่องจากงานที่เกินขอบเขตก าหนดวันส่งงวดงานได ้ท าให้ภาคเอกชนต้องรับภาระค่าด าเนินการเพิ่ม 

4.4.10 ปัญหาระยะเวลาด าเนินการท่ีภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับ 
           ปริมาณงานท่ีผู้รับเหมาต้องท า 
จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งของการ

เบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ในความคิดของ
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 10 มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของภาครัฐเท่ากับ
2.01 หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 55.60 % ส่วนภาคเอกชนเท่ากับ 2.74 
หรือคิดเป็นสัดส่วนค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญเท่ากับ 87 % ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของ
ปัญหาตามความเห็นของภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าภาครัฐ และเมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00 (น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แสดงว่าความคิดเห็น
ต่อปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากสภาพภูมิอากาศ เช่น การท างานในฤดูฝน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการท างานท าให้ปริมาณงานที่ท าได้ต่อวันลดน้อยลงส่งผลให้ในบางคร้ังไม่สามารถ
ท างานได้เสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

4.4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน  
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปถึงปัญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินงานในงานบ ารุงปกติงานทาง  และน าเสนอ 
ข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.16 - 4.25 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหางานที่มีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก ที่มี                     
 ช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหางานท่ีมีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 2.60 0.60 0.19 0.94 
30-39 ปี 47 2.49 0.62   
40-49 ปี 58 2.46 0.60   
50-59 ปี 57 2.51 0.60   

60 ปีขึ้นไป 4 2.50 0.58   
 
ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน   
 ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาระยะเวลาท่ีภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 2.10 0.72 1.52 0.20 
30-39 ปี 49 2.5 0.58   
40-49 ปี 56 2.43 0.68   
50-59 ปี 54 2.35 0.76   

60 ปีขึ้นไป 4 2.25 0.96   
 
ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน  ที่มีช่วงอายุแตกต่าง 
 กัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 2.20 0.77 0.40 0.81 
30-39 ปี 53 2.36 0.74   
40-49 ปี 59 2.27 0.78   
50-59 ปี 63 2.36 0.75   

60 ปีขึ้นไป 3 2.00 1.00   
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา  ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 17 1.82 0.81 1.95 0.10 
30-39 ปี 42 2.14 0.72   
40-49 ปี 52 1.81 0.71   
50-59 ปี 49 2.10 0.68   

60 ปีขึ้นไป 4 2.25 0.96   
 
ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริง 
 ในทางปฏิบัติ  ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 1.85 0.74 0.45 0.77 
30-39 ปี 43 2.09 0.75   
40-49 ปี 54 1.96 0.73   
50-59 ปี 50 2.06 0.82   

60 ปีขึ้นไป 3 2.00 1.00   
 
ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือ       
 ไม่ชัดเจน  ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 21 1.90 0.77 0.75 0.56 
30-39 ปี 50 2.02 0.77   
40-49 ปี 58 1.83 0.75   
50-59 ปี 49 2.06 0.77   

60 ปีขึ้นไป 4 2.00 0.82   
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ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน   
         ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาในการติดต่อประสานงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 21 1.90 0.77 1.19 0.32 
30-39 ปี 49 2.31 0.71   
40-49 ปี 60 2.20 0.78   
50-59 ปี 56 2.14 0.70   

60 ปีขึ้นไป 4 2.00 0.82   
 
ตารางที่ 4.23  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ที่มีช่วง

อายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 2.20 0.83 0.62 0.65 
30-39 ปี 32 2.22 0.71   
40-49 ปี 37 1.95 0.81   
50-59 ปี 41 2.12 0.84   

60 ปีขึ้นไป 4 2.00 0.82   
 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ 
         ซับซ้อน  ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 20 2.15 0.81 0.25 0.91 
30-39 ปี 36 2.28 0.66   
40-49 ปี 38 2.18 0.80   
50-59 ปี 44 2.27 0.76   

60 ปีขึ้นไป 4 2.00 0.82   
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ตารางที่ 4.25  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา 
 สั้นเกินไป  ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ระดับของช่วงอายุ 
ปัญหาระยะเวลาด าเนินการท่ีภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไป 

N Mean S.D. F Sig. 
20-29 ปี 17 1.82 0.64 0.92 0.45 
30-39 ปี 30 2.23 0.63   
40-49 ปี 34 2.12 0.77   
50-59 ปี 44 2.16 0.80   

60 ปีขึ้นไป 4 2.00 0.82   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.16 – 4.25 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความ 
คิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  One-Way 
Analysis of Variance (F-test)  ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ค่า P-Value มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05  ในทุก
ประเด็น  ดังนั้นความคิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกช่วงระดับอายุ 

4.4.12  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในช่วงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปถึงปัญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินงานในงานบ ารุงปกติงานทาง  และน าเสนอ 
ข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.26 - 4.37 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.26  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหางานที่มีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก ที่มี                      
ประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหางานที่มีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 69 2.45 0.61 0.51 0.67 
11 - 15 ปี 39 2.46 0.60   
16 - 20 ปี 39 2.56 0.68   
มากกว่า 20 ปี 39 2.56 0.50   
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ตารางที่ 4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน   
 ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระยะเวลาท่ีภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 71 2.34 0.63 1.85 0.14 
11 - 15 ปี 35 2.63 0.60   
16 - 20 ปี 35 2.40 0.74   
มากกว่า 20 ปี 42 2.29 0.80   

 
ตารางที่ 4.28  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน  ที่มีประสบการณ์ 
 แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 76 2.26 0.74 0.61 0.61 
11 - 15 ปี 36 2.44 0.69   
16 - 20 ปี 39 2.36 0.84   
มากกว่า 20 ปี 47 2.25 0.76   

 
ตารางที่ 4.29  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา  ที่มีประสบการณ์        
 แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 62 2.00 0.72 2.02 0.11 
11 - 15 ปี 33 2.18 0.73   
16 - 20 ปี 31 1.74 0.81   
มากกว่า 20 ปี 38 2.03 0.64   
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ตารางที่ 4.30  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริง 
 ในทางปฏิบัต ิ ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 66 2.04 0.73 1.14 0.33 
11 - 15 ปี 36 2.17 0.77   
16 - 20 ปี 33 1.85 0.79   
มากกว่า 20 ปี 35 1.94 0.76   

 
ตารางที่ 4.31  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือ       
 ไม่ชัดเจน  ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 72 1.96 0.76 0.34 0.80 
11 - 15 ปี 38 2.05 0.80   
16 - 20 ปี 32 1.87 0.83   
มากกว่า 20 ปี 40 1.92 0.69   

 
ตารางที่ 4.32  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน   
         ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 75 2.05 0.75 4.02 0.01 * 
11 - 15 ปี 36 2.53 0.61   
16 - 20 ปี 38 2.21 0.78   
มากกว่า 20 ปี 41 2.05 0.70   
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ตารางที่ 4.33  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า   ที่มี
ประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 57 2.17 0.71 2.70 0.05 * 
11 - 15 ปี 22 2.36 0.73   
16 - 20 ปี 22 1.73 0.93   
มากกว่า 20 ปี 33 2.06 0.83   

 
ตารางที่ 4.34  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ 
 ซับซ้อน  ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 61 2.29 0.71 2.07 0.11 
11 - 15 ปี 25 2.44 0.65   
16 - 20 ปี 20 2.15 0.87   
มากกว่า 20 ปี 36 2.00 0.76   

 
ตารางที่ 4.35 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา 
 สั้นเกินไปซับซ้อน  ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระยะเวลาด าเนินการท่ีภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไปซับซ้อน 

N Mean S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 10 ปี 50 2.10 0.68 1.19 0.32 
11 - 15 ปี 21 2.38 0.67   
16 - 20 ปี 23 2.00 0.85   
มากกว่า 20 ปี 35 2.06 0.76   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.26 – 4.35 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความ 
คิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  One-Way 
Analysis of Variance (F-test)  ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ค่า P-Value มคี่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05  ทั้งหมด 8 
ประเด็น  และน้อยกว่า 2 ประเด็น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.36  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน   
                       ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ 
ปัญหาในการติดต่อประสานงาน 

Mean S.D. ไม่เกิน 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี มากกว่า 20 ปี 
ไม่เกิน 10 ปี 2.17 0.71 - * - - 
11 - 15 ปี 2.36 0.73 * - - * 
16 - 20 ปี 1.73 0.93 - - - - 
มากกว่า 20 ปี 2.06 0.83 - * - - 

 
 จากตารางที่ 4.36  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็น
ปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน  ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเป็นรายคู่  พบว่า  
กลุ่มที่ประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี  จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีประสบการณ์ 11 – 15 
ปี  และกลุ่มที่มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีประสบการณ์ไม่
เกิน 10 ปี และมากกว่า 20 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.37  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า                    
 ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ 
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

Mean S.D. ไม่เกิน 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 
มากกว่า 20 

ปี 
ไม่เกิน 10 ปี 2.17 0.71 - - - - 
11 - 15 ปี 2.36 0.73 - - - - 
16 - 20 ปี 1.73 0.93 - - - - 
มากกว่า 20 ปี 2.06 0.83 - - - - 
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จากตารางที่ 4.37  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็น
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเป็นรายคู่  พบว่า  แต่ละ
กลุ่มประสบการณ์ จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาโดยต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันของภาครัฐ 
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น  สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปถึงปัญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินงานในงานบ ารุงปกติงานทาง  และน าเสนอ 
ข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.38 - 4.49 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.38  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหางานที่มีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก ที่มี                      
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหางานท่ีมีมูลค่าน้อยจะหาผู้รับจ้างได้ยาก 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 62 1.43 0.56 0.85 0.43 
ลูกจ้างประจ า 68 1.47 0.61   
พนักงานราชการ 37 1.59 0.64   

 

ตารางที่ 4.39  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน ที่
มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระยะเวลาท่ีภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.18 0.38 0.21 0.81 
ลูกจ้างประจ า 79 1.15 0.36   
พนักงานราชการ 46 1.20 0.40   

 

ตารางที่ 4.40  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน  ที่มีต าแหน่งงาน 
 แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.11 0.31 0.30 0.74 
ลูกจ้างประจ า 79 1.08 0.27   
พนักงานราชการ 46 1.11 0.31   
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ตารางที่ 4.41  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา  ที่มีต าแหน่งงาน       
  แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมา 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.34 0.48 1.70 0.19 
ลูกจ้างประจ า 79 1.21 0.41   
พนักงานราชการ 46 1.24 0.43   

 

ตารางที่ 4.42 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริง 
 ในทางปฏิบัต ิ ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.30 0.46 1.31 0.27 
ลูกจ้างประจ า 79 1.20 0.40   
พนักงานราชการ 46 1.20 0.40   

 

ตารางที่ 4.43 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือ  ไม่ 
ชัดเจน  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหามาตรฐานหรือข้อก าหนดมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.20 0.41 0.54 0.58 
ลูกจ้างประจ า 79 1.18 0.38   
พนักงานราชการ 46 1.13 0.34   

 

ตารางที่ 4.44 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน   
        ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.15 0.36 0.21 0.81 
ลูกจ้างประจ า 79 1.14 0.35   
พนักงานราชการ 46 1.11 0.31   



85 

 
 

ตารางที่ 4.45 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า   ที่มี
 ต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.52 0.50 4.78 0.01 * 
ลูกจ้างประจ า 79 1.43 0.50   
พนักงานราชการ 46 1.24 0.43   

 
ตารางที่ 4.46  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ 
 ซับซ้อน  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.45 0.50 3.68 0.03 * 
ลูกจ้างประจ า 79 1.42 0.50   
พนักงานราชการ 46 1.22 0.42   

 
ตารางที่ 4.47  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญา 
 สั้นเกินไปซับซ้อน  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระยะเวลาด าเนินการท่ีภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไปซับซ้อน 

N Mean S.D. F Sig. 
ข้าราชการ 73 1.51 0.50 1.91 0.15 
ลูกจ้างประจ า 79 1.46 0.50   
พนักงานราชการ 46 1.33 0.47   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.38 – 4.47 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความ 
คิดเห็นของภาครัฐ  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  One-Way Analysis of 
Variance (F-test)  ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ค่า P-Value มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05  ทั้งหมด 8 ประเด็น  
และน้อยกว่า 2 ประเด็น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.48 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาการเบิกจ่ายงวดงาน        
 เป็นไปอย่างล่าช้าที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ 
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

Mean S.D. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ข้าราชการ 1.52 0.50 - - * 
ลูกจ้างประจ า 1.43 0.50 - - - 
พนักงานราชการ 1.24 0.43 * - - 
 
 จากตารางที่ 4.48  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของภาครัฐในประเด็นปัญหาภาคเอกชนมี
ปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันเป็นรายคู่  พบว่า  กลุ่ม
ข้าราชการ  จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับพนักงานราชการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ตารางที่ 4.49  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและ 
 ซับซ้อน  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ 
ปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

Mean S.D. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ข้าราชการ 1.45 0.50 - - * 
ลูกจ้างประจ า 1.42 0.50 - - - 
พนักงานราชการ 1.22 0.42 * - - 
 

จากตารางที่ 4.37  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของภาครัฐในประเด็นปัญหาระเบียบ
ขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน  ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันเป็นรายคู่  พบว่า  กลุ่ม
ข้าราชการ  จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับพนักงานราชการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.4.14 บทสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในภารกิจ 
            บ ารุงปกติ  
จากการสอบถามความคิดเห็นของทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ 

เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกต ิผลจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ทั้ง 10 ประเด็น โดยประเด็นหลักที่เป็นปัญหาอุปสรรคได้แก่การที่งานบ ารุงปกติเป็นงานที่มีมูลค่า
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ค่อนข้างต่ า  ท าให้บางคร้ังอาจหาตัวผู้รับจ้างภาคเอกชนได้ยาก  เนื่องจากมูลค่างานมีค่าน้อยจน
ภาคเอกชนไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนค่าด าเนินการของเอกชน และ
ปัญหาหลักอีกประเด็นได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานในงานบ ารุงปกติซึ่ง ส่วน
ใหญ่ก าหนดไว้ 2 ปี นั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  เนื่องจาก
ลักษณะโดยธรรมชาติของงานบ ารุงปกติ ซึ่งเป็นงานซ่อมแซมจะมีความแตกต่างจากงาน ก่อสร้าง
ทั่วไป ดังนั้นถึงแม้จะซ่อมบ ารุงปกติไปแล้ว แต่ถ้าสาเหตุของความเสียหายจริงยังไม่ได้รับ  การ
แก้ไข เมื่อซ่อมแซมไปแล้วก็มักเกิดความเสียหายซ้ าในบริเวณเดิมอีกภายหลังจากซ่อมแซมไปแล้ว
ไม่นาน การก าหนดระยะเวลาประกันผลงานไว้นานถึง 2 ปี จึงเป็นภาระต่อผู้รับจ้างภาคเอกชนที่
ต้องรับผิดชอบดูแลงานดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาประกันผลงานที่ก าหนด  

ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสัญญาจ้างให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
น ามาใช้จ้างในงานบ ารุงปกติ และควรก าหนดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาประกัน
ผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับลักษณะหรือพฤติกรรมความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังข้อเสนออ่ืนๆ อีก เช่น ควรก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานให้
ครอบคลุมทุกงานที่จะท าการจ้างเหมา เพิ่มงบประมาณการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติให้มาก
ขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 
4.5  ความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  

จากการผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่บางประการ  จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นด้วยการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาภาคเอกชน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานบ ารุงปกติ
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ช านาญงานทั้งจากภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
นครราชสีมา และตัวแทนผู้รับจ้างภาคเอกชน เนื้อหาเร่ืองนี้จึงเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างในงานบ ารุงปกติดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 4.50  
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ตารางที่ 4.50 สรุปความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกต ิ

ประเด็นความคิดเห็น 
ร้อยละที่เห็นด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. ความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ   
    ควร และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุง  59.10 100.00 
    ควร แต่ให้ไปรวมอยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  19.70 0.00 
   ไม่ควร ถ้าภาครัฐจะเลือกค่อยก าหนดคุณสมบัติเป็นคร้ังๆ ไป  20.70 0.00 
    อ่ืนๆ  0.50 0.00 
2. ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตาม  
    ลักษณะงาน  

  

    ควรแบ่ง  81.80 68.40 
    ไม่จ าเป็นต้องแบ่ง  14.10 31.60 
    ไม่แสดงความคิดเห็น 4.00 0.00 
3. หลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุง  
    ปกต ิ

  

    เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  89.90 100.00 
    ผลงานในอดีตย้อนหลัง  59.10 63.20 
    ทุนจดทะเบียน  12.10 0.00 
    เครดิตธนาคาร  12.10 0.00 
    บุคลากร  43.40 5.30 
    อ่ืนๆ 1.00 0.00 
4. ความคิดเห็นต่อการคัดเลือกผู้รับจ้างที่ใช้วิธีคัดเลือกจากผู้ที่  
    เสนอราคาต่ าสุด  

  

    เหมาะสม  70.30 57.90 
   ไม่เหมาะสม  17.20 42.10 
   ไม่แสดงความคิดเห็น  3.50 0.00 
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ร้อยละที่เห็นด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
5. ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว    
    เห็นด้วย  69.70 100.00 
   ไม่เห็นด้วย  29.80 0.00 
   ไม่แสดงความคิดเห็น  0.50 0.00 
6. ความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควร  
    น ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้ 

  

    งานบ ารุงผิวทาง และไหล่ทาง  80.30 100.00 
    งานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง  38.90 100.00 
    งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  52.50 100.00 
    งานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร และสิ่งอ านวย  
    ความปลอดภัย 

38.40 100.00 

    งานบ ารุงท่อและทางระบายน้ า  40.40 100.00 
    งานบ ารุงสะพานและโครงสร้าง  31.80 100.00 
7. ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญา    
    จ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  67.70 100.00 
    จ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา  25.30 0.00 
    จ้างรวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียว  6.10 0.00 
    อ่ืนๆ  0.00 0.00 
    ไม่แสดงความคิดเห็น  1.00 0.00 
8. ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของ  
    ทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาในสัญญาจ้างระยะยาว 

  

    ภาครัฐส ารวจความเสียหายเอง  49.50 0.00 
    ผู้รับจ้างส ารวจความเสียหายเองแล้วรายงานผลให้ภาครัฐ  
    พิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม 

21.70 0.00 

    ผู้รับจ้างและภาครัฐร่วมกันส ารวจเพื่อส ารวจพิจารณาว่า  
    จุดใดควรซ่อม 

27.80 100.00 

    อ่ืนๆ  0.50 0.00 
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ร้อยละที่เห็นด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
    ไม่แสดงความคิดเห็น  0.50 0.00 
9. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการตรวจรับงาน    
    ตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด  58.10 0.00 
    ตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่  
    ก าหนด  

40.90 100.00 

    อ่ืนๆ 0.50 0.00 
     ไม่แสดงความคิดเห็น 0.50 0.00 
10. ความคิดเห็นต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง    
      จ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา 54.00 0.00 
      จ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอ  
      เบิกเงิน 

40.90 100.00 

      อ่ืนๆ  4.50 0.00 
      ไม่แสดงความคิดเห็น 0.50 0.00 
11. คิดเห็นต่อการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment)  
      ให้แก่ผู้รับจ้าง 

  

      ควร  50.00 63.20 
      ไม่ควร 49.50 36.80 
      ไม่แสดงความคิดเห็น 0.50 0.00 
12. ความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จาก  
      ผู้รับจ้าง  

  

      ควร  73.20 15.80 
      ไม่ควร 24.20 84.20 
      ไม่แสดงความคิดเห็น 2.50 0.00 
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ร้อยละที่เห็นด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
13. ความคิดเห็นต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงาน  
      ที่เหมาะสมใน  

  

      6 เดือน  23.20 100.00 
      1 ปี 43.90 0.00 
      1.5 ปี  8.60 0.00 
      2 ปี 24.20 0.00 
14. ความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มา  
      ซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด  

  

      ปรับเงินเพิ่ม  77.80 100.00 
      ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป 40.90 0.00 
      ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ  
      กรมทางหลวง 

38.90 0.00 

      อ่ืนๆ  2.50 0.00 
 

4.5.1 ความคิดเห็นการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ จากผลการศึกษาดังแสดง

ในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ 
และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อย
ละ 78.80 และภาคเอกชนเห็นด้วย ร้อยละ 100.00 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนเฉพาะส าหรับผู้รับจ้าง
งานบ ารุงปกติ เพราะการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างนับเป็นหลักประกันถึงขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนในการเข้ามาด าเนินงาน และเน่ืองจากงานบ ารุงปกตินั้นมีลักษณะของงานที่แตกต่างจาก
งานก่อสร้างทั่วไป โดยงานซ่อมบ ารุงปกติน้ันเป็นงานซ่อมบ ารุงพื้นที่เล็กน้อย ดังนั้นคุณสมบัติของ
ผู้รับจ้างที่ต้องการจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้สูงเหมือนกับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้การขึ้น
ทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ จึงช่วยให้ผู้รับจ้างขนาดเล็กหรือผู้รับจ้างท้องถิ่นสามารถเข้ามาร่วม
ด าเนินการในงานบ ารุงรักษาทางได้ 
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4.5.2 ความคิดเห็นการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน  จากผล

การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแบ่งประเภทของผู้
รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ  81.80 และ
ภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 68.40 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นว่าควรขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ า รุงปกติ มี
ความเห็นด้วยต่อการแบ่งประเภทผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนตามลักษณะงาน เนื่องจากงานบ ารุงปกติแต่
ละกลุ่มงานมีความต้องการคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบการแบ่งประเภทที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย คือ แบ่งให้จดทะเบียนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษาผิวทาง ไหล่ทาง สะพาน โครงสร้างต่างๆ และระบบระบายน้ า ประเภท
ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษาเครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร งานตัดหญ้าและดูแลต้นไม้ และงานข้างทางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการแบ่ง
แบบเดียวกันกับที่กรมทางหลวงใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4.5.3  ความคิดเห็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติของผู้รับจ้างงาน

บ ารุงปกต ิจากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยมากที่สุด
ร้อยละ 89.90 และภาคเอกชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 100 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์ส าหรับการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกตนิั้น พบว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างงานบ ารุงปกตินั้น
เกณฑ์ที่ควรใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ผลงานในอดีต ทุนจดทะเบียน 
เครดิตธนาคาร และบุคลากร โดยเกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดคือ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

4.5.4 ความคิดเห็นการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันท่ีใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจาก 
          ราคาต่ าสุดเป็นหลัก 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือก

โดยพิจารณาจากราคาต่ าสุดเป็นหลัก จากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ราคาต่ าสุดเป็นหลักมาตรฐาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ  70.30 และ
ภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 57.90 
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สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยพิจารณาจากราคา
ต่ าสุดเป็นหลัก เนื่องจากวิธีการคัดเลือกดังกล่าวนี้ค่อนข้างยุติธรรมกับผู้รับจ้างในการเข้าแข่งขัน
ประมูลงาน เพราะใช้ราคาเป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งเป็นตัวเลขที่แน่นอนนอกจากนี้ภาครัฐก็ได้ประโยชน์
ด้วยจากการประหยัดงบประมาณในการจ้าง  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าภาครัฐควรพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ าสุดแต่ราคาดังกล่าวต้อง
สามารถด าเนินการให้ผลงานที่แล้วเสร็จมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

4.5.5  ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว  จากผล

การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการใช้
รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 69.70 และภาคเอกชน
เห็นด้วยร้อยละ 100 

ถึงแม้ว่าการที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้รูปแบบการจ้างระยะยาว 
เนื่องจากเห็นว่างานจ้างเหมาไม่กระจายไปสู่ผู้รับจ้างรายอ่ืน  ๆ และเป็นการแก้ปัญหางานจ้างที่มี
ปริมาณน้อยจนผู้รับจ้างไม่สนใจเข้าร่วมด าเนินการ เนื่องจากมูลค่างานไม่คุ้มกับต้นทุนที่ผู้รับจ้าง
ต้องเสียไป แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสัญญาจ้างระยะยาวแล้วจะช่วยให้เอกชนมีความสนใจในงาน
ดังกล่าวมากขึ้นเพราะมีมูลค่างานสูงคุ้มค่ากับการลงทุน ผลดีประการต่อมาคือเป็นการลดระยะเวลา
ของภาครัฐที่ต้องใช้ในการคัดเลือกผู้รับจ้างแต่ละคร้ังลง  ท าให้สามารถเข้าไปซ่อมบ ารุงทางหลวง
ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้เมื่อผู้รับจ้างให้ความสนใจในงานดังกล่าวมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการแข่งขันกัน
ท าให้ภาครัฐมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาประมูลต่ าลงและการทางานของผู้รับจ้างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย 

4.5.6  ความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติท่ีควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้ 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญา

ระยะยาวมาใช้ จากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อ
กลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ
เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 80.30 และภาค เอกชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 100 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นว่าในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มประเภท
งานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้ พบว่าในแต่ละประเภทงานบ ารุงปกติที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นด้วยในการน ารูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวมาใช้มากที่สุดคือ งานบ ารุงผิว
ทางและไหล่ทาง เน่ืองจากเป็นภารกิจหลักของการบ ารุงปกติรวมถึงเป็นงานที่ต้องท าต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี 
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4.5.7  ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญา 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญา  จากผล

การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการแบ่งประเภทงาน
ในแต่ละสัญญาในรูปแบบการจ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาครัฐเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 67.70 และภาคเอกชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 100 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับสัญญาจ้างแบบแยกเป็นหนึ่งประเภท
งานต่อหนึ่งสัญญา พบว่า การแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญาจ้างรูปแบบการจ้างแยกเป็นหนึ่ง
ประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา เพื่อให้มูลค่างานคุ้มค่าในการลงทุนและเป็นการสะดวกต่อภาคเอกชน
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสะดวกต่อภาครัฐในการควบคุมดูแลการจ้าง 

4.5.8  ความคิดเห็นต่อหน้าท่ีในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษา         
 ในสัญญาจ้างระยะยาว 

เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาในสัญญา
จ้างระยะยาว จากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทาง
เพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาในสัญญาจ้างระยะยาว 

โดยภาครัฐมีความคิดเห็นว่าหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางหลวง เพื่อเข้าไป
บ ารุงรักษาทางภาครัฐต้องส ารวจความเสียหายเองเท่านั้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามสภาพ
ความเสียหายจริง แต่ส าหรับภาคเอกชนมีความคิดเห็นว่าทั้งผู้รับจ้างและภาครัฐต้องร่วมกันส ารวจ
ความเสียหายของพื้นที่ตามสัญญาเพื่อให้จะเกิดความชัดเจนในด า เนินการตามที่ระบุปริมาณงาน
ตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้เพื่อที่ภาคเอกชนจะได้ใช้วางแผนการซ่อมบ ารุงทางให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 
และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญเพื่อให้ปริมาณงานในสนามตรงตามสัญญาจ้างหากปริมาณงานไม่ตรง
ตามสัญญาผู้รับจ้างมีสิทธิ์เบิกค่างานตามสภาพหน้างานจริงแต่ไม่สามารถเบิกค่างานไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่ในสัญญาได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย 

4.5.9  ความคิดเห็นต่อรูปแบบการตรวจรับงาน 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นรูปแบบการตรวจรับงาน จากผลการศึกษาดังแสดงใน

ตารางที่ 4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบการตรวจรับงาน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 40.90 และภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100  

โดยภาครัฐเห็นว่ารูปแบบการตรวจรับงานนั้น ควรตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวด
ตามเวลาที่ก าหนดรูปแบบการตรวจรับงานนั้น ส่วนภาคเอกชนเห็นว่าควรตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ 
เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด เช่น การตรวจรับงานแยกตามในแต่ละใบสั่งจ้างย่อย 
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เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจรับงานตลอดจนมีความสะดวกในการตรวจสอบอายุการ
รับประกันผลงานด้วย 

4.5.10  ความคิดเห็นต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง  จากผลการศึกษาดังแสดงใน

ตารางที่ 4.50 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันเกี่ยวกับวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง 

ในขณะที่ภาคเอกชนเห็นว่าการวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง นั้นควรจ่ายให้ทุกคร้ังที่มี
การตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับจ้างมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานในลักษณะสัญญาระยะยาว โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาครัฐเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวจ านวนร้อยละ 40.90 และภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100 แต่
ในขณะที่ภาครัฐบางส่วนเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา เพราะว่าจะเป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุดและบังคับให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจนงานแล้วเสร็จ จึงจะจ่ายเงินตามข้อตกลงใน
สัญญาจ้างได้เป็นหลักประกันผู้รับจ้างไม่กล้าทิ้งงาน 

4.5.11  ความคิดเห็นต่อการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง จากผลการศึกษาดังแสดง

ในตารางที่ 4.50 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  โดยภาครัฐเห็นด้วยกับแนวทาง
ดังกล่าวจ านวนร้อยละ 50 และภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 63.20 

โดยทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันว่าควรจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง
เน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการด าเนินงานเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แต่
ภาครัฐในบางส่วนไม่เห็นด้วยแนวทางดังกล่าวอาจเนื่องการที่ภาครัฐกล่าวว่าถ้าจ่ายเงินในอัตราสูง
เกินตามระเบียบราชการให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้รับจ้างมีโอกาสทิ้งงานได้ในกรณีผู้รับจ้างภาคเอกชน
ชนะการประมูลที่มีราคาต่ าและไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได ้

4.5.12  ความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง

จากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่  4.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการแบ่ง
ประเภทงานในแต่ละสัญญา โดยผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 73.20 และภาคเอกชน
เห็นด้วยร้อยละ 15.80 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับต่อการหักเงินประกันผลงาน 
(Retention) จากผู้รับจ้าง และควรมีการหักเงินประกันผลงานจากผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นหลักประกัน
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ไม่ให้ผู้รับจ้างทิ้งงานซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐได้  ในขณะที่ภาคเอกชนไม่เห็นด้วยร้อย
ละ 84.20 เน่ืองจากคิดว่าหากงานบ ารุงปกติของเดิมเสียหายหนักอยู่แล้วการซ่อมบ ารุงปกติอาจมีผล
ถึงอายุการใช้งานของงานที่ด าเนินการอาจจะลดน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง 

4.5.13 ความคิดเห็นต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานท่ีเหมาะสม 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสม จากผลการศึกษา

ดังแสดงในตารางที่ 4.50 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน โดยภาครัฐมีความเห็นว่าระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมคือ 1 ปี และ
ภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 43.90 และภาคเอกชนมีความเห็นว่าระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมคือ 
6 เดือน โดยภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100 

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชนเห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่
เหมาะสมว่า ระยะเวลาการประกันสัญญาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน และภาครัฐเห็นด้วยกับ
การก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมว่า ระยะเวลาการประกันสัญญาที่เหมาะสมอยู่ที่
ประมาณ 1 ปี เพราะงานบ ารุงปกติคืองานที่ซ่อมบ ารุงทางหลวงไม่ใช้งานก่อสร้างใหม่ หากงาน
บ ารุงปกติของเดิมเสียหายหนักอยู่แล้ว การซ่อมบ ารุงปกติอาจมีผลถึงอายุการใช้งานของงานที่
ด าเนินการอาจจะลดน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐยึดระเบียบการระยะเวลาประกันผลงานที่  2 
ปี เท่ากับงานก่อสร้างใหม่ 

4.5.14 ความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานท่ีช า รุดใน          
ระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด 

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงาน
ที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด จากผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.50 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกัน โดยมี
ความเห็นสอดคล้องกันคือเลือกแนวทางปรับเงินเพิ่มในส่วนของผู้รับจ้างภาคเอกชน  ภาครัฐเห็น
ด้วยร้อยละ 77.80 และภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100 

4.5.15  บทสรุปแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ 
การปรับปรุงรูปแบบการจ้างในงานบ ารุงปกติโดยแนวทางดังกล่าวได้จากการสอบถาม

ความคิดเห็นจากหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา ซึ่งเป็นแทนกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ และผู้รับจ้าง
ภาคเอกชน การศึกษาอาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ การปรับปรุงในด้านกระบวนการคัดเลือก
ผู้รับจ้าง ด้านรูปแบบในการด าเนินการจ้าง และด้านการประกันผลงาน 
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เมื่อพิจารณาในส่วนของการปรับปรุงด้านของกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างภาคเอกชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับรูปแบบการคัดเลือกผู้รับจ้างของงานบ า รุงปกติ 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้ รับจ้าง
เฉพาะส าหรับงานบ ารุงปกติ ซึ่งแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม
ลักษณะงาน และในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่
เห็นสมควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลักทั้ง 4 ประการ คือ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร สถานะทางการเงิน 
บุคลากร และผลงานในอดีต ในขณะด้านของวิธีคัดเลือกผู้รับจ้างนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วน
ใหญ่ยังคงเห็นว่าวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่พิจารณาจากราคาต่ าที่สุดเป็นหลักมาตรฐานที่
มีความเหมาะสมแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความยุติธรรมกับผู้รับจ้างภาคเอกชน และ
ภาครัฐก็ได้รับประโยชน์ด้วย จากการประหยัดงบประมาณในการจ้างเหมา แต่ภาครัฐอาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างภาคเอกชนเสนอราคาประมูลต่ าความเสี่ยง ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านคุณภาพวัสดุ ตลอดจนผู้รับจ้างอาจไม่มีสภาพคล่องเงินทุนหรือก าไรน้อยอาจเป็นสาเหตุการ
หยุดงานหรือทิ้งงานได้ 

ในส่วนของการปรับปรุงด้านรูปแบบการด าเนินการจ้างนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นด้วยกับการน ารูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวมาใช้ เนื่องจากมีผลดีหลาย
ประการ เช่น ช่วยให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการประมูลงานมากขึ้นและคุ้มค่ากับการลงทุน เป็น
ต้น โดยรูปแบบสัญญาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มงาน และในการด าเนินการจ้างนั้นผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นการจ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา  เพื่อให้มูลค่า
งานคุ้มค่ากับการลงทุนและผู้รับจ้างภาคเอกชนมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเป็นผลดีกับ
ภาครัฐในการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น 
ซึ่งในรูปแบบการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิมสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา จะมีการตรวจตรา
สภาพความเสียหายของทาง ผู้รับจ้างภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกัน
ส ารวจเพื่อส ารวจพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม ในขณะที่ภาครัฐส่วนใหญ่เห็นว่าภาครัฐควรส ารวจ
ความเสียหายเองเพื่อความถูกต้องชัดเจนตามสัญญาจ้าง 

ในส่วนของการปรับปรุงด้านรูปแบบการการตรวจรับงานนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ของภาครัฐเห็นด้วยกับตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด  และเอกชน
เห็นด้วยกับการน ารูปแบบการตรวจรับงานควรตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ  เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณ
งานที่ก าหนด เช่น การตรวจรับงานแยกตามในแต่ละใบสั่งจ้างย่อย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ตรวจรับงานตลอดจนมีความสะดวกในการตรวจสอบอายุการรับประกันผลงานด้วย  ในขณะที่การ
ตรวจรับงานแล้วเสร็จภาครัฐควรมีวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของ
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เอกชนเห็นด้วยกับการจ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน  แต่ในขณะ
ที่ภาครัฐเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา  ว่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและบังคับให้
ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจนงานแล้วเสร็จ  จึงจะจ่ายเงินตามข้อตกลงในสัญญาจ้างได้เป็น
หลักประกันผู้รับจ้างไม่กล้าทิ้งงาน 

ในขณะที่ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติในรูปแบบการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  (Advance 
Payment) ให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเห็นตรงกัน 
โดยเห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  เพื่อที่การท างานจะได้มีความพร้อมที่จะด าเนินงานทันที
หลังจากท าสัญญาว่าจ้างแล้วเสร็จ  และในรูปสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติ ควรมีการหักเงินประกัน
ผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง จากผู้รับจ้างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของภาครัฐมีความ
คิดเห็นว่าควรมีการหักเงินประกันผลงานจากผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้รับจ้างทิ้ง
งาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐได้  ในขณะที่ภาคเอกชนมีความคิดเห็นว่าไม่ควรมีการหัก
เงินประกันผลงานจากผู้รับจ้างเนื่องจากคิดว่าหากงานบ ารุงปกติของเดิมเสียหายหนักอยู่แล้วการ
ซ่อมบ ารุงปกติอาจมีผลถึงอายุการใช้งานของงานที่ด าเนินการอาจจะลดน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งไม่เป็น
ธรรมต่อผู้รับจ้าง 

จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นจากผู้เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาประกัน
ผลงานที่เหมาะสม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นด้วย
กับการการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมในสัญญาจ้าง  โดยทั้งภาคเอกชนเห็นว่าการ
ประกันสัญญาที่เหมาะสมประมาณ 6 เดือน ส่วนภาครัฐเห็นว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสม
ประมาณ 1 ปี  เพราะงานบ ารุงปกติคืองานที่ซ่อมบ ารุงทางหลวง ไม่ใช่งานก่อสร้างใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
ภาครัฐยึดระเบียบการระยะเวลาประกันผลงานที่ 2 ปี เท่ากับงานก่อสร้างใหม่ ในขณะที่จากผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับคือมาตรการ
ปรับเงินเพิ่มผู้รับจ้างภาคเอกชน และภาครัฐเห็นควรว่ามาตรการที่ควรเพิ่มเติมได้แก่ มาตรการการ
ขึ้นบัญชีด าผู้รับจ้างดังกล่าวไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป  และมาตรการตัดออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในด้าน

คุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน
ในงานบ ารุงปกติ และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุง
ปกติของแขวงการทางนครราชสีมา เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ทราบถึงความแตกต่างในด้าน
คุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการในงานบ ารุง
ปกติ และทราบแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาส าหรับใช้ในงานบ ารุงปกติ
ของแขวงการทางนครราชสีมา ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

ทางหลวงและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  บนทางหลวงที่เกี่ยวข้องในงาน
ทาง  เมื่อเปิดการใช้งานไปได้ระยะหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน   ดังนั้นการกิจ
บ ารุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางจึงเป็นหนึ่งในการกิจที่
ส าคัญของแขวงการทางนครราชสีมา  ซึ่งเป็นหน่วยงานบ ารุงรักษาทางหลวงสายหลักโดยตรงหลัก
ของจังหวัดนครราชสีมา  ในขณะที่แขวงการทางนครราชสีมา ยังคงด าเนินการเองด้านบ ารุงรักษา
ทางอยู่เกือบทั้งหมดโดยใช้งบประมาณงานบ ารุงปกติจากกรมทางหลวงที่จัดสรรตามปีงบประมาณ
แผ่นดินนั้น  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งแขวงการทางนครราชสีมาได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
งบประมาณบ ารุงปกติประจ าปี  เพื่อจ้างภาคเอกชนเข้าร่วมการด าเนินงานบ ารุงปกติ  แต่ในอนาคต
แขวงการทางนครราชสีมา  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนของงบประมาณงานบ ารุงปกติเพื่อจ้าง
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาคร้ังนี้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน
คุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินการรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ และทราบรูปแบบการ 
ปรับปรุงสัญญาการจ้างในงานบ ารุงปกติของแขวงการทางนครราชสีมาต่อไป  

ผลการศึกษาการส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของ
แขวงการทางนครราชสีมา  ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามส ารวจข้อมูลของภาครัฐ  ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 198 ราย และส่งแบบสอบถามส ารวจข้อมูล
ส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ วิศวกร  และผู้ควบคุมงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
19 ราย จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามด้านภาครัฐส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ ามากที่สุด 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 39.90 และด้านประสบการณ์ในงานบ ารุงปกตินั้นผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ
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ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 40.40 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านภาคเอกชนส่วนใหญ่มีสัดส่วนต าแหน่งช่างควบคุมงานมากที่สุด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 52.60 
ภาคเอกชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 11 - 15 ป ีเป็นจ านวน ร้อยละ 42.10 

ผลการศึกษาการเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพและด้านเวลาในการ
ด าเนินงานระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน  ในงานบ ารุงปกติงานทางของ
แขวงการทางนครราชสีมานั้น  ในส่วนของด้านคุณภาพผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเมื่อ
พิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ แล้ว  ในส่วนการจ้างภาคเอกชนจะให้คุณภาพที่ดีกว่าภาครัฐ ได้แก่ ด้าน
ความพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร แต่บางประเด็นที่ผู้ตอบค าถาม มีความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ที่
ไม่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ ความเรียบร้อย ตลอดจนความ
ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาด้านระยะเวลาด าเนินการ ผล
การศึกษาพบว่า เวลาในการด าเนินงานในด้านของเวลานับตั้งแต่พบว่าความเสียหายจนเร่ิมเข้าไป
ซ่อมบ ารุง พบว่า เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่แตกต่างกันไม่ว่า
ภาครัฐด าเนนิการเองหรือจ้างภาคเอกชน  สืบเนื่องจากในการท างานสามารถเข้าด าเนินการได้ทันที
เพราะสัญญาจ้างเหมาก าหนดกรอบเวลาท างานชัดเจน ในขณะที่ภาครัฐใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  และผลการศึกษาการเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเทียบในปริมาณงานที่เท่ากัน พบว่า เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมา 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่แตกต่างกันไม่ว่าภาครัฐด าเนินการเองหรือจ้างภาคเอกชน เนื่องจากการ
ด าเนินการมีปริมาณงานที่ท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลาและปริมาณงานที่เท่ากันนั้น  ภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถเร่งงานโดยใช้องค์ประกอบจากการเพิ่มแรงงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย 
เพิ่มชั่วโมงการท างาน 

ผลการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงาน
ทางของแขวงการทางนครราชสีมานั้น พบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง
ของผู้ตอบค าถามทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีปัญหาอุปสรรครวม 4 ประเด็น ได้แก่  ปัญหาด้านงาน
ที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด า เนินงาน   
ปัญหาด้านระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง  ปัญหาด้านลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากในระดับ
หนึ่งก่อนจึงจ้างท าให้ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ า รุงรักษา  และปัญหาด้าน
ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างการด า เนินงาน     
ในขณะที่พบว่าประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันของผู้ตอบค าถามทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชนมีปัญหาอุปสรรค 6 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้น
ทะเบียนกับกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูงเกินไป  ปัญหาด้านมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ  ปัญหาด้านมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดของงานบางข้อมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน  ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่าง
ล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ปัญหาด้านระเบียบขั้นตอนของราชการมีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  และปัญหาด้านระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐ
ระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า  ส าหรับข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรน า
ประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการลดปัญหาในการด าเนินคร้ังต่อไปและการน า
ปัญหาอุปสรรคในงานบ ารุงปกติมาพัฒนารูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบ ารุงทางให้สูงขึ้นต่อไป 

ผลการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาส าหรับใช้ในงานบ ารุง
ปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมานั้น พบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีความคิดเห็น
สอดคล้องของผู้ตอบค าถามทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในส่วนของการปรับปรุงด้านกระบวนการ
คัดเลือกผู้รับจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุง
ปกติ  และควรแยกเป็นเฉพาะงานบ ารุงปกติ  และควรแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียน  ซึ่ง
ควรแบ่งประเภทออกเป็นกลุ่มตามลักษณะงาน  และในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างนั้น ส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรพิจารณาจากเกณฑ์ อันดับแรกคือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ในขณะที่ทางด้านของวิธีการ
คัดเลือกผู้รับจ้างนั้นส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่พิจารณาจากราคา
ต่ าสุดเป็นหลักมาตรฐานนั้น  มีความเหมาะสมกับงานบ ารุงปกติแล้ว  ในขณะที่การปรับปรุงด้าน
รูปแบบการด าเนินงานบ ารุงปกติน้ัน  ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินการจ้างสัญญาจ้างระยะ
ยาวมีระยะเวลา 1 ปี  หรือมากกว่า  และความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบ
สัญญาระยะยาวมาใช้  ได้แก่  งานบ ารุงผิวทางและไหล่ทาง ในขณะที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อ
การจ้างภาคเอกชน  ควรแบ่งประเภทแบบแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา   เพื่อให้มูลค่า
งานคุ้มค่าในการลงทุนและเป็นการสะดวกต่อภาคเอกชนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป็นการสะดวก
ต่อภาครัฐในการควบคุมดูแลการจ้าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในส่วนของการควบคุมงานนั้น  
การตรวจรับงานควรมีรูปแบบตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ  เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด  
นอกจากนี้ภาคเอกชนเสนอความเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างในอัตรา
เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 15 % - 20 %  ของมูลค่าสัญญา  ในขณะที่มีภาครัฐที่เห็นว่าในสัญญาควรมี
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การหักเงินประกันผลงานจากผู้รับจ้างในอัตราอยู่ที่ประมาณ  10 % - 30 % ของค่างานในแต่ละงวด 
ในขณะที่ภาคเอกชนยอมยินยอมหักเงินประกันผลงานได้ในอัตราที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ  5 
% ทางด้านของการปรับปรุงการจ้างในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับประกันผลงานนั้น  ผู้ตอบ
แบบสอบถามภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมเหลือเพียง  6 
เดือน  เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสียหายจริงของงานบ ารุงทาง  ในขณะที่ภาครัฐส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่ามาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกัน
ภายในระยะที่ก าหนด  คือการปรับเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบัน  เป็นมาตรฐานลงโทษผู้รับจ้าง
ภาคเอกชนอันดับแรก  และใช้มาตรการเพิ่มเติมในการลงโทษผู้รับจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ยังเห็นด้วยกับมาตรการการขึ้นบัญชีด าผู้รับจ้างดังกล่าวไว้เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันงานต่อไป  
และใช้มาตรการตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มา
ซ่อมแซมงานที่ช ารุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยสรุปแล้วประโยชน์ที่รับจากการศึกษาโครงงานคร้ังนี้   ได้แก่การทราบถึงผลที่ได้รับ
จากการจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านคุณภาพ 
ด้านเวลาในการด าเนินงาน  รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขตลอดจน
แนวทางของรูปแบบการจ้างที่เหมาะสมส าหรับงานบ ารุงปกติ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากมีประโยชน์
โดยตรงต่อหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการงานบ ารุงทางหลวงในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมา  ให้มีสิทธิภาพประสิทธิผลที่สูงขึ้นและน าไปใช้ในการ
ก าหนดรูปแบบการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติต่อไป 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  

ในการศึกษาโครงงานคร้ังนี้เป็นการเปรียบเทียบผลของการจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ด าเนินงานในงานบ ารุงปกติงานทาง  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้าง
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงาน  และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจ้างส าหรับใช้ใน
งานบ ารุงปกติ  ดังนั้นสิ่งที่ควรด าเนินการต่อไปได้แก่  การเตรียมความพร้อมในการด าเนินการใน
ด้านต่างๆ  เพื่อให้การจ้างภาคเอกชนสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งยังคงมีบางประเด็นที่
เป็นข้อเสนอแนะส าหรับศึกษาต่อไปในอนาคต  อย่างไรก็ตามแนวทางการปรับปรุงแบบการจ้างที่
ได้เสนอไปในโครงงานนี้  เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งยังต้องการการศึกษาถึงรายละเอียด
เพิ่มเติมอ่ืน ๆ อีก  เพื่อพัฒนาเป็นสัญญาจ้างส าหรับงานบ ารุงปกติของแขวงการทางนครราชสีมา  
ดังนั้นการน าผลการศึกษาคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วน
ของรายละเอียดเพื่อให้มีความแตกต่างกันต่อไป 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (คู่มือแขวงการทาง , 2553) 
รหัสงาน  

 

ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1100 งานบ ารุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์  

1111 งานอุดรอยแตก  
1112 งานฉาบผิวทาง  
1113 งานปรับระดับผิวทาง  
1114 งานปะซ่อมผิวทาง  
1115 งานขุดซ่อมผิวทาง  
1116 งานปาดแต่งผิวทางแอสฟัลต์  
1117 งานท าความสะอาดผิวทาง  

1120 งานบ ารุงรักษาผิวทางคอนกรีต  
1121 งานซ่อมวัสดุรอยต่อ  
1122 งานซ่อมผิวคอนกรีต  
1123 งานอุดเชื่อมรอยแตก  
1124 งานปรับระดับผิวคอนกรีต  
1125 งานท าความสะอาดผิวทาง  

1130 งานบ ารุงรักษาผิวทางลูกรัง  
1131 งานซ่อมหลุมบ่อ  
1132 งานกวาดเกลี่ยผิวทาง  
1133 งานขึ้นรูปบดทับใหม่  

1200 งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน  
1210 งานบ ารุงรักษาไหล่ทางแอสฟัลต์  
1211 งานอุดรอยแตกไหล่ทาง  
1212 งานฉาบผิวไหล่ทาง  
1213 งานปรับระดับผิวไหล่ทาง  
1214 งานปะซ่อมผิวไหล่ทาง  
1215 งานขุดซ่อมผิวไหล่ทาง  
1216 งานปาดแต่งผิวไหล่ทาง  
1217 งานท าความสะอาดไหล่ทาง  
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (ต่อ) 
รหัสงาน  

 

ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1220 งานบ ารุงรักษาไหล่ทางลูกรัง  

1221 งานซ่อมหลุมบ่อไหล่ทาง  
1222 งานกวาดเกลี่ยไหล่ทาง  
1223 งานขึ้นรูปบดทับใหม่ของไหล่ทาง  
1224 งานตัดหญ้า  

1230 งานบ ารุงรักษาทางเท้าและทางเชื่อม  
1231 งานซ่อมทางเท้าและทางเชื่อม  
1232 งานท าความสะอาด  

1240 งานบ ารุงรักษาเกาะแบ่งถนน  
1241 งานตัดหญ้า  

1241.1 งานตัดหญ้าที่ Depressed Median  
1241.2 งานตัดหญ้าที่ Raised Median  

1242 งานบ ารุงรักษาต้นไม้  
1243 งานปลูกต้นไม้  

1243.1 งานปลูกต้นไม้ที่ Depressed Median  
1243.2 งานปลูกต้นไม้ที่ Raised Median  

1244 งานซ่อมแซมเกาะแบ่งถนน  
1245 งานท าความสะอาด  

1245.1 งานท าความสะอาดที่ Depressed Median  
1245.2 งานท าความสะอาดที่ Raised Median  

1250 งานบ ารุงรักษาทางจักรยาน  
1251 งานซ่อมแซมทางจักรยาน  
1252 งานท าความสะอาด  

1300 งานระบบระบายน้ า สะพาน และโครงสร้าง  
1310 งานบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า  
1311 งานทางระบายน้ า  
1312 งานท่อระบายน้ า  
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (ต่อ) 
รหัสงาน  

 

ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1320 งานบ ารุงรักษาสะพานและโครงสร้าง  

1321 งานสะพาน (ซ่อมส่วนที่ช ารุด)  
1321.1 งานท าความสะอาดสะพาน  
1321.2 งานทาสีสะพาน  

1322 งานลาดคอสะพาน  
1323 งานก าแพงกั้นดิน  
1324 งานสะพานคนเดินข้ามและทางลอด  

1324.1 งานซ่อมสะพานคนเดินข้าม  
1325 งานอุโมงค์ทางรถยนต์  

1400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอ านวยความปลอดภัย  
1410 งานป้ายและเคร่ืองหมายจราจร  

1411 งานป้ายจราจร  
1411.1 งานท าความสะอาดป้ายจราจร  
1411.2 งานทาสีป้ายจราจร  
1411.3 งานซ่อมแผ่นป้ายจราจรพร้อมติดต้ัง  
1411.4 งานเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรใหม่  

1412 งานตีเส้นและท าเคร่ืองหมายจราจร  
1412.1 งานตีเส้นจราจร  
1412.2 งานท าความสะอาดเคร่ืองหมายจราจร  
1412.3 งานเขียนหรือสีเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง  
1412.4 งานเขียนหรือทาสีขาวสลับด าบนขอบทาง คอสะพาน เสาไฟฟ้า  
1412.5 งานฝังหมุด เพื่อแบ่งช่องจราจร (ใช้รหัส 1423 แทน)  

1420 งานสิ่งอ านวยความปลอดภัย  
1421 หลักน าทางหลักกิโลเมตร, หลักเขตทางและหมุดหลักฐานอ่ืนๆ  

1421.1 งานทาสีหลักน าทาง  
1421.2 งานเปลี่ยนทาสีหลักน าทาง  
1421.3 งานทาสีหลัก ขทล.  
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (ต่อ) 
รหัสงาน  

 

ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1421.4 งานเปลี่ยนทาสีหลัก ขทล.  
1421.5 งานทาสีหลัก กม.  
1421.6 งานเปลี่ยนทาสีหลัก กม.  

1422 ราวกันอันตราย , ก าแพงกันอันตราย , ร้ัวเขตทาง , แผงกั้น  
1422.1 งานทาสีราวกันอันตราย  
1422.2 งานเปลี่ยนส่วนที่ช ารุดราวกันอันตราย  
1422.3 งานทาสีก าแพงกันอันตราย  

1423 สิ่งอ านวยความปลอดภัยอ่ืนๆ  
1430 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสญัญาณจราจร  

1431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ร้ือย้าย, ติดตั้งใหม่)  
1431.1 งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าแสงสว่าง  

1432 งานไฟสัญญาณจราจร (ร้ือย้าย, ติดตั้งใหม่)  
1432.1 งานซ่อมบ ารุงไฟสัญญาณจราจร  

1500 งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง  
1510 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง  

1510.1 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง โดยเรียงหินยาแนว  
1510.2 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง โดยการปลูกหญ้า  

1520 งานตัดหญ้าและถางป่า (นอกเขตทาง)  
1520.1 งานตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง Toe Slope  
1520.2 งานตัดหญ้าจาก Toe Slope ถึงเขตทาง  
1520.3 งานตัดหญ้าจาก Back Slope ถึงเขตทาง  

1530 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ (นอกเขตทาง)  
1530.1 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตทาง  
1530.2 งานตัดแต่งไม้ในเขตทาง  

1540 งานปลูกต้นไม้ (นอกเขตทาง)  
1540.1 งานปลูกต้นไม้ในเขตทาง  

1550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง  
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (ต่อ) 
รหัสงาน  

 

ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1550.1 งานทาสีศาลาทางหลวง  
1550.2 งานซ่อมบ ารุงศาลาทางหลวง  

1560 งานปรับแต่งพื้นที่  
1570 งานท าความสะอาดภายในเขตทางหลวง และสวนริมทาง  
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ภาคผนวก ข. 
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกต ิ

สานักงานมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวง 
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1. วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุงทาง (ส านักงานมาตรฐานงานทาง , 
2552) 
1.1 เน่ืองจากผู้รับเหมาก่อสร้างและบ ารุงทาง มีบทบาทโดยตรงต่อชื่อเสียงและผลงานของ

กรมทางหลวง  จึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  ขึ้นทะเบียนไว้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางของกรมทางหลวง โดยพิจารณาตาม
ศักยภาพและความพร้อมทั้งคุณสมบัติด้านฐานะการเงินบุคลากร  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา 

1.2 เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาฯให้สอดคล้องกับลักษณะงานบ ารุงทาง รวมถึงลักษณะงานที่
ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบ ารุงรักษาให้ดี
ยิ่งๆขึ้นรวมทั้งให้เหมาะสมกับขนาดและจ านวนของโครงการในงานบ ารุงทางทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1.3 เพื่อให้มีมาตรการในการคัดเลือกขึ้นบัญชีจดทะเบียน การเลื่อนชั้น ลดชั้น หรือถอด
ถอนชื่อจากทะเบียน หากคุณสมบัติและศักยภาพแปรเปลี่ยนไปรวมถึงการตัดสิทธิใน
การซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างและบ ารุงทางตามหลักเกณฑ์ที่กรรมทางหลวง
ก าหนด 

1.4 เพื่อให้มีการก าหนดอายุ เพื่อให้ผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้แล้วตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ผู้รับเหมายังคงมีสถานภาพเป็นผู้รับเหมาของกรม
ทางหลวงหรือไม่และจะสิ้นสุดสถานภาพเมื่อใด 

1.5 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานอ่ืนถือเป็นแบบอย่างในการที่ จะด าเนินการขึ้น
ทะเบียนผู้รับเหมาล่วงหน้าในกิจกรรมของตน อีกทั้งบัญชีผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับ
กรมทางหลวงไว้ ยังจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนที่จะน าไปประกอบใช้เป็น
เงื่อนไขในกระบวนการหาตัวผู้รับจ้างกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาล่วงหน้าของตนเอง 

1.6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
อ่ืนๆรวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ซึ่งเน้นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อบริการประชาชนให้เร็วยิ่งขึ้น จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุงทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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2. ประเภทและสิทธิในการซื้อแบบประกวดราคา ของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
2.1 ประเภทของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
ประเภทที ่10 งานบ ารุงปกต ิ

10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1  
10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2  
10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1  
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 

3.  เงื่อนไขและสิทธิในการซื้อแบบประกวดราคา ของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
3.1 ผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีจดทะเบียนงานบ ารุงทางในประเภทที่ 1 - 9 สามารถเข้าแข่งขัน

เสนอราคางานบ ารุงทางในแต่ละลักษณะงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้กับส านักงาน
บ ารุงทาง ส านักทางหลวง แขวงการทาง และส านักงานบ ารุงทางทั่วประเทศ 

3.2 ส าหรับผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีจดทะเบียนงานบ ารุงทางในประเภทที่ 10 - 16 มีสิทธิใน
การซื้อแบบประกวดราคา และสอบราคาดังนี้ 

ประเภท
ที่ 

ลักษณะงานที่มีสิทธิใน  
การซื้อแบบประกวดราคา 

หน่วยงาน  
ผู้ว่าจ้าง  

วงเงินว่าจ้างต่อ  
สัญญาไม่เกิน  

10.1 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ  
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง  
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางเชื่อมและทางจักรยาน (ยกเว้นงาน
ตัดหญ้า งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ งาน
ปลูก ต้นไม้)  
3. งานระบบระบายน้ า สะพาน และ
โครงสร้าง  

ทุกส านักงานทางหลวง
แขวงการทางและ
ส านักงานบ ารุงทาง  
 

30,000,000 
 

10.2 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ  
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง  
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางเชื่อม และทางจักรยาน (ยกเว้น
งานตัดหญ้า งาน บ ารุงรักษาต้นไม้ 
งานปลูก ต้นไม้)  
3. งานระบบระบายน้ า สะพาน และ
โครงสร้าง  

เฉพาะพื้นที่ส านักงานทาง
หลวงและหน่วยงานใน
สังกัด (ที่เป็นสถานที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของผู้จด
ทะเบียนรายนั้น)  
 
 

20,000,000  
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ประเภท
ที่ 

ลักษณะงานที่มีสิทธิใน  
การซื้อแบบประกวดราคา 

หน่วยงาน  
ผู้ว่าจ้าง  

วงเงินว่าจ้างต่อ  
สัญญาไม่เกิน  

10.3 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ  
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง  
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางเชื่อม และทางจักรยาน 
(เฉพาะงานตัดหญ้า งานบ ารุงรักษา
ต้นไม้งานปลูกต้นไม้)  
3. งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง  

ทุกส านักงานทางหลวง
แขวงการทางและ
ส านักงานบ ารุงทาง 

30,000,000 
 

10.4 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ  
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง  
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางเชื่อม และทางจักรยาน 
(เฉพาะงานตัดหญ้า งานบ ารุงรักษา
ต้นไม้งานปลูกต้นไม้)  
3. งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง 

เฉพาะพื้นที่ส านักงานทาง
หลวงและหน่วยงานใน
สังกัด (ที่เป็นสถานที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของผู้จด
ทะเบียนรายนั้น)  
 

20,000,000  
 

 
4. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นขอจดทะเบียนงานบ ารุงทาง 

4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนงานบ ารุงทางประเภทที่  1-9, 10.1, 10.2 และ 12 – 

16 ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น  ส าหรับการขอจดทะเบียนฯ ประเภทที่ 10.3, 10.4, 11.1 และ 11.2 จะ
เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยก็ได้โดยต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี ้

ก. กรณีนิติบุคคล  
1.  ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบริษัทมหาชน

จ ากัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย และ  
(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย 
(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 

ทั้งหมดที่ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
สิบเอ็ด ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย  
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(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ากัด  กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีสัญชาติ
ไทยและทุนของบริษัทจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยหรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดหรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือองค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ  และบริษัท
จ ากัดไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด กรรมการบริหารบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้ทั้งหมดต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติ
ไทย  

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องมีลักษณะ (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี  

2.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

3.  ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานทาง  
4.  ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
4.2  คุณสมบัติเฉพาะ  

4.2.1 ฐานะทางการเงิน 
ก.  หลักเกณฑ์การพิจารณาฐานะการเงิน 
ฐานะการเงินของผู้ยื่นค าขอรับการคัดเลือกจดทะเบียน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.  ทุนจดทะเบียน  

กรณีบุคคลธรรมดาพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นค าขอเข้า
รับการคัดเลือกจดทะเบียนกรณีบุคคลธรรมดาพิจารณาจากหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปลอดภาระ
ติดพัน เช่น บัญชีเงินฝากประจ าในธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (แสดงบัญชีฝากประจ าย้อนหลัง
อย่างน้อย 6 เดือน, พันธบัตรรัฐบาลไทย หรืออสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งหนังสือรับรองราคาจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
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2.  วงเงินสินเชื่อหรือเครดิตธนาคาร  
กรณีนิติบุคคล  

พิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) แจ้งเวียนออกให้แก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนนับถึง
วันยื่นเอกสารไม่เกิน 90 วัน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2-2  

กรณีบุคคลธรรมดา  
พิจารณาจากหนังสือรับรองเครดิตการให้เบิกเงินบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข  จากธนาคาร

ภายในประเทศ ถ้าธนาคารที่ออกหนังสือรับรองเป็นธนาคารสาขา ต้องให้ธนาคารส านักงานใหญ่
ให้ค ารับรองอีกครั้งหน่ึงด้วย  

ข.  ฐานะการเงินขั้นต่ า  
ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องมีฐานนะการเงินขั้นต่ า ตามตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ทุนจดทะเบียนและวงเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน 

ประเภทที่ ลักษณะงานบ ารุงทาง 
ทุนจดทะเบียนที่ช าระ

มูลค่าหุ้น(บาท) 
วงเงินสินเชื่อจาก

สถาบันการเงิน(บาท) 
10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1  1,000,000 1,000,000 
10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 500,000 500,000 
10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1  500,000 500,000 
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 500,000 500,000 

 
4.2.2 เครื่องมือเคร่ืองจักร  
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือเครื่องจักร 

กรมทางหลวง จะพิจารณาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรของผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียน
ตามเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

1. รายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ตามงบดุลปีสุดท้าย (ภงด. 5 หรือ ภงด. 50)  
2. หลักฐานการแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  เช่น ใบเสร็จรับ 

เงิน (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและมีรายละเอียดต่างๆที่เชื่อถือได้), สัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
เช่าซื้อ  
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3. กรณีที่เคร่ืองจักรหรือยานพาหนะประเภทใดที่กฎหมายก าหนดให้มีการจดทะเบียนต้อง 
แสดงคู่มือทะเบียนเคร่ืองจักร หรือยานพาหนะที่ช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ และเคร่ืองจักรที่จดทะเบียน หากมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
น้อย กว่า 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียน จะต้องเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่จัดซื้อ หรือเช่าซื้อ
จากผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง และต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายด้วย ในกรณีไม่ได้จัดซื้อ
หรือเช่าซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจะต้องซื้อ หรือเช่าซื้อมาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดย
ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อ และช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  

5. ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องแนบภาพถ่ายของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่  
แสดงให้เห็นลักษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและหมายเลขทะเบียนชัดเจน  และสรุปรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มหมายเลข 4  

6. เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต้องมีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะ 
และคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานทางหลวงของงานลักษณะนั้นๆ  โดยต้อง
ผ่านการตรวจสภาพจากกรมทางหลวงก่อน และกรมทางหลวงพิจารณาเห็นว่ามีประสิทธิภาพใน
การท างานจริง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ข. ชนิดและจ านวน เครื่องมือเครื่องจักรท่ีต้องมีใช้งานขั้นต่ า  
กรมทางหลวง จะพิจารณาชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ า ที่ผู้ยื่นค าขอเข้ารับ

การคัดเลือกจดทะเบียน ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง เพื่อใช้ในการท างานใน
แต่ละลักษณะงานโดยได้ก าหนดชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ าแสดงไว้ในตารางที่ 2 
และส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ตามสรุป
รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2 และต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรมทางหลวง 
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ตารางที่ 2 ชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ า 
ประเภทผู้รับเหมางานบ ารุงทาง เคร่ืองมือเคร่ืองจักร จ านวน 

10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1  1. เตาต้มยางพร้อม Hand Spray หรือ
รถลาดยาง  
2. เคร่ืองผสมคอนกรีต  
3. เคร่ืองอัดลม พร้อมอุปกรณ์ขุดเจาะ 
หรือเคร่ืองตัดผิวทาง  
4. รถบรรทุกกระบะหรือรถกระบะเท 
(ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือทั้งสองชนิด
รวมกัน)  
5. รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน 
ขับเคลื่อนเอง หรือรถบดล้อยาง
ขับเคลื่อนเอง  

1 เคร่ือง/คัน  
 
1 เคร่ือง  
1 เคร่ือง  
 
2 คัน  
 
 
1 คัน  

10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 เหมือนที่ก าหนดในประเภทที่ 10.1 
งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1  

 

10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1  1. รถติดเคร่ืองตัดหญ้าหรือ เคร่ืองตัด
หญ้าแบบคนเข็น หรือแบบสะพาย 
(ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือทั้งสองชนิด
รวมกัน) หรือรถกระเช้าไฟฟ้า หรือรถ
ยก  
2. รถบรรทุก ไม่ต่ ากว่าปิกอัพ  

1 คัน  
20 เคร่ือง 
 
1 คัน  
 
1 คัน  

10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 1. รถติดเคร่ืองตัดหญ้า  
หรือ เคร่ืองตัดหญ้าแบบคนเข็น  
หรือแบบสะพาย (ชนิดใดชนิด  
หนึ่ง หรือทั้งสองชนิดรวมกัน)  
2. รถบรรทุก ไม่ต่ ากว่าปิกอัพ  

1 คัน  
 
 
 
20 เคร่ือง  
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4.2.3 บุคลากร  
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณา  

กรมทางหลวงจะพิจารณาคุณสมบัติด้านบุคลากรของผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจด
ทะเบียนจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าพร้อมแสดงหลักฐาน ต่อไปนี้  

1. หลักฐานการว่าจ้าง  
2. หลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอจดทะเบียน  

3. หลักฐานการช าระภาษีเงินได้ อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอจดทะเบียน  
4. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  
5. หลักฐานการรับรองคุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ระเบียน 

แสดงผลการเรียน (Transcripts) ยกเว้นผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ข. จ านวนบุคลากรประจ าขั้นต่ า  

ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียน ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าซึ่งมีคุณสมบัติ
และจ านวนขั้นต่ า แยกตามประเภทของงานบ ารุงทาง ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 3 บุคลากรประจ าขั้นต่ า 

ประเภทที่ ลักษณะงานบ ารุงทาง คุณสมบัติของบุคลากรประจ า  
จ านวน  
(คน) 

10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1  วิศวกรโยธา ระดับภาคีพิเศษ  
ตาม 2 (13) 

1 

10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 วิศวกรโยธา ระดับภาคีพิเศษ  
ตาม 2 (13)  

1 

10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1  ไม่ก าหนด  1 
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 ไม่ก าหนด 1 
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นถึงความแตกต่าง ด้านคุณภาพ 

ด้านเวลา และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน ( ส าหรับภาครัฐ ) 
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ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง  หรือเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน [   ]  หน้าข้อความ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบผู้ตอบสอบถาม  
1.  อายุ..........ปี   ต าแหน่ง............................................................   ระดับ......................................... 
2.  ประสบการณ์การท างานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาทาง 
     [   ]   ไม่เกิน 10 ปี [   ]   11 – 15 ป ี [   ]   16 – 20 ป ี [   ]   มากกว่า 20 ป ี
ส่วนที่ 2  การประเมินผลด้านของคุณภาพและด้านเวลา   ในการด าเนินงานท่ีได้รับระหว่างการท่ี
  ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชนในภารกิจบ ารุงปกติ 
1.  จากการที่ได้มีการจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมากรุณาเปรียบเทียบผลด้านคุณภาพ  ใน

ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับระหว่างกรณีที่ภาครัฐบ ารุงรักษาเองกับจ้างภาคเอกชนเข้ามาบ ารุงรักษาว่า
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรในแต่ละกลุ่มงานบ ารุงปกติ กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงใน
ตาราง โดยก าหนดให้ 

 - 2   =   ภาครัฐดีกว่ามาก     - 1   =   ภาครัฐดีกว่า 
 - 0   =   ไม่แตกต่าง     +1   =   ภาคเอกชนดีกว่า 
 +2   =   ภาคเอกชนดีกว่ามาก    +?   =   ยังสรุปไม่ได้ 

คุณภาพในแต่ละด้าน 

คุณภาพท่ีได้รับของงานบ ารุงปกติทั้งสอง
เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนด าเนินการ 

-2 -1 0 +1 +2 ? 
1. คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ ตัวอย่างเช่น ตรงตาม
แบบ  
    ความทนทาน ความเรียบร้อย 

      

2. เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น วัสดุ
ที่  
    น ามาใช้ เทคโนโลยีเคร่ืองจักร การจัดการ การ
วางแผน  

      

3. ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร ตัวอย่างเช่น  
    จ านวนแรงงาน จ านวนช่างฝีมือ จ านวนผู้ควบคุม
งาน  
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4. ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
    ตัวอย่างเช่น ทักษะความเชี่ยวชาญช านาญงาน  

      

5. ความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  
    ตัวอย่างเช่น จ านวนเคร่ืองจักร สภาพเคร่ืองจักร  

      

6. ความเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น  
    ความละเอียดของงาน การเก็บรายละเอียดงาน  

      

7. ความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน  
    ตัวอย่างเช่น การป้องกันอุบัติเหตุระหว่าง
ด าเนินการ  

      

 
2.  จากการที่ได้มีการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมา  กรุณาเปรียบเทียบผลด้านเวลาใน

ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้รับระหว่างกรณีที่ภาครัฐบ ารุงรักษาเอง กับจ้างภาคเอกชนเข้ามาบ ารุงรักษาว่า
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ในแต่ละกลุ่มงานบ ารุงปกต ิ
ก) เวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา 

- 2   =   ภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่าภาครัฐมาก - 1   =   ภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่า
ภาครัฐ 

- 0   =   ไม่แตกต่าง            +1   =   ภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่า
ภาครัฐ 

+2   =   ภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐมาก +?   =   ยังสรุปไม่ได้ 

ด้านเวลา 

คุณภาพท่ีได้รับของงานบ ารุงปกติทั้งสอง
เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ด าเนินการ 

-2 -1 0 +1 +2 ? 

ความเร็วของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม       

 
ข) เวลาโดยเฉลี่ยท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา เมื่อเทียบในปริมาณงานท่ีเท่ากัน 

- 2   =   ภาครัฐใช้เวลาสั้นกว่าภาคเอกชนมาก - 1   =   ภาครัฐใช้เวลาสั้นกว่า
ภาคเอกชน 
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- 0   =   ไม่แตกต่าง    +1   =   ภาคเอกชนใช้เวลาสั้นกว่า
ภาครัฐ 
+2   =   ภาคเอกชนใช้เวลาสั้นกว่าภาครัฐมาก +?   =   ยังสรุปไม่ได้ 

ด้านเวลา 
(เปรียบเทียบในปริมาณงานท่ีเท่ากัน)  

คุณภาพท่ีได้รับของงานบ ารุงปกติทั้งสอง
เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนด าเนินการ 

-2 -1 0 +1 +2 ? 

ความเร็วเฉลี่ยของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม        

 
ส่วนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมดาเนินการในภารกิจบ ารุง
ปกติ 
1.  จากการที่ได้มีการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมา   ท่านคิดว่าประเด็นใดบ้างที่เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็น 

เกิดปัญหาขึ้น  
จากประเด็นนี้

หรือไม่  

ถ้าเกิดเป็นปัญหาปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการ
จ้างภาคเอกชนเพียงใด  

เกิด ไม่เกิด มาก ปานกลาง น้อย 
1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่า   
    การจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

     

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่   
    สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

     

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงาน 
   ให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้ถนนเกิด 
   ความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา  

     

4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรม 
    ทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูงเกินไป  

     

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่ 
   สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ  
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6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ 
    คลุมเครือ ไม่ชัดเจน  

     

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ 
    หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน  

     

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอ 
    นานกว่าจะได้รับเงินงวด  

     

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 
    ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  

     

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้น 
      เกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า  

     

 

จบแบบสอบถาม   ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ง. 
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ในการจ้างเอกชน ( ส าหรับภาคเอกชน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



126 
 

ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง  หรือเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน [   ]   
หน้าข้อความ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  อายุผู้ตอบ..........ปี  เพศ   [   ]   ชาย [   ]   หญิง 
2.  ต าแหน่ง........................................................................(ผู้จัดการ , หุ้นส่วน , วิศวกร , ผู้ควบคุม

งาน, อ่ืนๆ) 
3.  ประสบการณ์การท างานของท่านโดยประมาณ ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษาทางหลวง  
 ...................ปี 
4.  ตั้งแต่ที่บริษัท , หจก. ของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวงเป็น  
     ต้นมาบริษัท , หจก. ของท่านเคยรับงานบ ารุงปกติมาด าเนินการแล้วบ้างหรือไม่ 
 [   ]   ไม่เคย    [   ]   เคย   รับงานมาแล้วจ านวน ……….. งาน 
ส่วนที่ 2  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในภารกิจบ ารุงปกติ 
1.  ท่านคิดว่าประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
และถ้าท่านเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหา  และปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการให้
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการมากน้อยเพียงใดและท่านมีข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 
 

ประเด็น 

เกิดปัญหาขึ้น  
จากประเด็นนี้

หรือไม่  

ถ้าเกิดเป็นปัญหาปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการ
จ้างภาคเอกชนเพียงใด  

เกิด ไม่เกิด มาก ปานกลาง น้อย 
1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่า   
    การจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

     

2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่   
    สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

     

3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงาน 
   ให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง ท าให้ถนนเกิด 
   ความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา  
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ประเด็น 

เกิดปัญหาขึ้น  
จากประเด็นนี้

หรือไม่ 

ถ้าเกิดเป็นปัญหาปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการ
จ้างภาคเอกชนเพียงใด 

เกิด ไม่เกิด มาก ปานกลาง น้อย 
4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรม 
    ทางหลวงในงานบ ารุงปกติ ก าหนดไว้สูงเกินไป  

     

5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่ 
   สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ  

     

6. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบางข้อมีความ 
    คลุมเครือ ไม่ชัดเจน  

     

7. ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ 
    หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน  

     

8. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอ 
    นานกว่าจะได้รับเงินงวด  

     

9. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 
    ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  

     

10. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้น 
      เกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า  

     

 
2.  ความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับจากการจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกติ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

จบแบบสอบถาม   ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก จ. 
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบ 

การจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกต ิ(ส าหรับภาครัฐ) 
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ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง  หรือเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน [   ]  หน้าข้อความ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบผู้ตอบสอบถาม  
1.  อายุ..........ปี 
2.  ต าแหน่ง............................................................................   ระดับ............................................... 
3.  ประสบการณ์การท างานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาทาง 
     [   ]   ไม่เกิน 10 ปี [   ]   11 – 15 ป ี [   ]   16 – 20 ป ี [   ]   มากกว่า 20 ป ี
ส่วนที่ 2  การปรับปรุงรูปแบบการจ้างและสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติ 
1.   ท่านคิดว่าผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ   ควรต้องมีการขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ 

[   ]   ควร   และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
[   ]   ควร   แต่ให้ไปรวมอยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  
[   ]   ไม่ควร   ถ้าภาครัฐจะเลือกค่อยก าหนดคุณสมบัติเป็นคร้ังๆ ไป  

 เหตุผล.............................................................................................……………………… 
 
2.   ถ้าท่านเห็นว่าควรมีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ตามความคิดของท่าน ควรมีการแบ่ง

ประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียน ตามลักษณะงาน หรือไม่ 
[   ]   ควรแบ่ง โดย  

(   )   แบ่งให้จดทะเบียนเป็น 2 ประเภท (ลักษณะเดียวกับที่กรมทางหลวงก าหนด)  
        1)   งานบ ารุงรักษาผิวทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม ทางจักรยาน ระบบระบายน้ า  

                            สะพาน และโครงสร้าง  
       2)   งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรสงเคราะห์ สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ ระบบ  

                           ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟจราจร  
[   ] ไม่จ าเป็นต้องแบ่ง 
 

3.   การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ตามความคิดของท่าน ควรพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  
[   ]   ผลงานในอดีตย้อนหลัง........................ป ี 
[   ]   ทุนจดทะเบียน   โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ..........................................บาท  
[   ]   เครดิตธนาคาร   โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ..........................................บาท  

 [   ]   บุคลากร   โดยผู้ควบคุมงานควรมีระดับการศึกษาขั้นต่ า............................................ 
[   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
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4.   ถ้าสามารถแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้   ท่านคิดว่าการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธี
คัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดนั้น   เหมาะสมแล้วหรือไม่  

[   ]   เหมาะสม  
 [   ]   ไม่เหมาะสม   เพราะ .................................................................................................... 
 

5.   การจ้างงานบ ารุงปกติในปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น   เมื่อภาครัฐต้องการซ่อมแซมงาน
ใด   และบริเวณใดก็ค่อยคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นคร้ังๆไปนั้น   บางคร้ังอาจพบปัญหามูลค่างานน้อยท า
ให้จ้างเหมาค่อนข้างยากรวมทั้งเสียเวลาในกระบวนการจัดจ้างหลายหน   ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะ
เปลี่ยนการจ้างจากสัญญาจ้างระยะสั้นมาเป็น    การจ้างภาคเอกชนบ ารุงรักษาในลักษณะสัญญา
ระยะเวลายาว   (เช่น 1 ปี หรือมากกว่า)   โดยอาจให้รับผิดชอบงานในพื้นที่ที่ก าหนด   ซึ่งเมื่อถนน
เกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ค่อยให้ภาคเอกชนรายนั้นเข้าไปซ่อมแซมเป็นคร้ังๆ  ไป   ตลอดอายุ
สัญญา   โดยจ่ายค่าตอบแทนตามแต่จะตกลงกัน ( เช่น ราคาต่อหน่วย เหมารวม ฯลฯ )  

[   ]   เห็นด้วย เพราะ  
[   ]   ไม่เห็นด้วย จ้างเหมาเป็นสัญญาระยะสั้นแบบเดิมดีแล้ว เพราะ      
.............................................................................................................................................. 
และสัญญา ระยะสั้น นี้ควรมีการจ่ายเงินแบบ  
(   )   ราคาต่อหน่วย   (Unit Price)  (   )   ราคาเหมารวม   (Lump Sum)  

 (   )   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
 

6.   จากข้อ 5 ถ้าท่าน เห็นดว้ย กับสัญญา ระยะเวลายาว งานบ ารุงปกติประเภทใดบ้างที่เหมาะกับ
การจ้างลักษณะดังกล่าว   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   งานบ ารุงผิวทาง และไหล่ทาง  [   ]   งานบ ารุงท่อและทางระบายน้ า  
[   ]   งานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง [   ] งานบ ารุงสะพานและโครงสร้าง  
[   ]   งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  
[   ]   งานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย  

 เหตุผล.................................................................................................................................... 
 

7.   การจ้างภาคเอกชนในลักษณะสัญญา ระยะยาวนี้ ควรมีการแบ่งประเภทของงานที่จะจ้าง ในแต่
ละสัญญา อย่างไร  
 [   ]   จ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา เช่น สัญญาจ้างงานบ ารุงผิวทาง 
                       สัญญาจ้างงานตัดหญ้า และสัญญาจ้างงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ  
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[   ]   จ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา โดย  
(   )   แบ่งสัญญาการจ้างเป็น 2 ประเภท  
        1)   งานบ ารุงรักษาผิวทาง ไหล่ทาง สะพาน โครงสร้างต่างๆ และระบบ

ระบายน้ า งานตัดหญ้าและดูแลต้นไม้ และงานข้างทางอื่นๆ  
       2)   งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจร สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ และ

ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  
[   ]   จ้างรวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียว  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
 

8.   ในรูปแบบการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิมสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญาจะมีการตรวจตรา
สภาพความเสียหายของทาง   เพื่อจะได้เข้าไปบ ารุงรักษาต่อไปท่านคิดว่าใครควรท าหน้าที่ดังกล่าว  

[   ]   ภาครัฐส ารวจความเสียหายเอง  
[   ]   ผู้รับจ้างส ารวจความเสียหายเอง   แล้วรายงานผลให้ภาครัฐพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม  
[   ]   ผู้รับจ้างและภาครัฐกันร่วมส ารวจเพื่อส ารวจพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม  

 [   ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
 

9.   ภาครัฐควรมีรูปแบบการตรวจรับงานอย่างไร  
[   ]   ตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด   เช่น   ทุกเดือน  
[   ]   ตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ   เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

10.   หลังจากผ่านการตรวจรับงานแล้ว   ภาครัฐควรมีวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างอย่างไร  
[   ]   จ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา  
[   ]   จ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

11.   ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกต ิควรมีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า   (Advance Payment)   ให้แก่ผู้
รับจ้างหรือไม่  

[   ]   ควร   โดยอัตราที่เหมาะสมคือ......................%  
[   ]   ไม่ควร  

 เหตุผล.................................................................................................................................. 
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12.   ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกต ิ  ควรมีการหักเงินประกันผลงาน   (Retention)   จากผู้รับจ้าง
หรือไม่  

[   ]   ควร   โดยอัตราที่เหมาะสมคือ......................%  
[   ]   ไม่ควร  

 เหตุผล................................................................................................................................... 
 
13.   ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้ก าหนดระยะเวลาประกันผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละ
ประเภทไว้เท่าใด   และระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมตามความคิดของท่านควรประมาณ
เท่าใด  
 [   ]   6 เดือน  [   ]   1 ป ี   [   ]   1.5 ปี  [   ]   2 ปี 
 
14.   ถ้าผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดอันมีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง   ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วภาครัฐควรมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่   อย่างไร   นอกจากที่ภาครัฐเข้าไปซ่อมแซมเอง
หรือให้ผู้อื่นเข้าไปซ่อม   แล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างที่ผิดสัญญา   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   ปรับเงินเพิ่ม  
[   ]   ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไปเป็นระยะเวลา....................  
[   ]   ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

จบแบบสอบถาม   ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ฉ. 
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบ 

การจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ (ส าหรับภาคเอกชน) 
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ค าชี้แจง   กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง  หรือเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน [   ]  หน้าข้อความ 
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของแบบผู้ตอบสอบถาม  
1.  อายุ..........ปี 
2.  ต าแหน่ง............................................................................   ระดับ......................................... 
3.  ประสบการณ์การท างานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาทาง 
     [   ]   ไม่เกิน 10 ปี [   ]   11 – 15 ป ี [   ]   16 – 20 ปี [   ]   มากกว่า 20 ปี 
ส่วนที่ 2  การปรับปรุงรูปแบบการจ้างและสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติ 
1.   ท่านคิดว่าผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ   ควรต้องมีการขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ 

[   ]   ควร   และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
[   ]   ควร   แต่ให้ไปรวมอยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  
[   ]   ไม่ควร   ถ้าภาครัฐจะเลือกค่อยก าหนดคุณสมบัติเป็นคร้ังๆ ไป  

 เหตุผล...................................................................................................................................  
 

2.   ถ้าท่านเห็นว่าควรมีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ตามความคิดของท่าน ควรมีการแบ่ง
ประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียน ตามลักษณะงาน หรือไม่ 

[   ]   ควรแบ่ง โดย  
(   )   แบ่งให้จดทะเบียนเป็น 2 ประเภท (ลักษณะเดียวกับที่กรมทางหลวงก าหนด)  
        1)   งานบ ารุงรักษาผิวทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม ทางจักรยาน ระบบระบายน้ า  

                            สะพาน และโครงสร้าง  
       2)   งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรสงเคราะห์ สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ ระบบ  

                           ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟจราจร  
[   ] ไม่จ าเป็นต้องแบ่ง 
 

3.   การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ตามความคิดของท่าน ควรพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  
[   ]   ผลงานในอดีตย้อนหลัง........................ป ี 
[   ]   ทุนจดทะเบียน   โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ..........................................บาท  
[   ]   เครดิตธนาคาร   โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ..........................................บาท  

 [   ]   บุคลากร   โดยผู้ควบคุมงานควรมีระดับการศึกษาขั้นต่ า............................................. 
[   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................  
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4.   ถ้าสามารถแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้   ท่านคิดว่าการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธี
คัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดนั้น   เหมาะสมแล้วหรือไม่  

[   ]   เหมาะสม  
 [   ]   ไม่เหมาะสม   เพราะ ................................................................................................... 
 
5.   การจ้างงานบ ารุงปกติในปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น  เมื่อภาครัฐต้องการซ่อมแซมงานใด   
และบริเวณใดก็ค่อยคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นคร้ังๆไปนั้น  บางคร้ังอาจพบปัญหามูลค่างานน้อยท าให้
จ้างเหมาค่อนข้างยากรวมทั้งเสียเวลาในกระบวนการจัดจ้างหลายหน   ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะ
เปลี่ยนการจ้างจากสัญญาจ้างระยะสั้นมาเป็น  การจ้างภาคเอกชนบ ารุงรักษาในลักษณะสัญญา
ระยะเวลายาว   (เช่น 1 ปี หรือมากกว่า)  โดยอาจให้รับผิดชอบงานในพื้นที่ที่ก าหนด  ซึ่งเมื่อถนน
เกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ค่อยให้ภาคเอกชนรายนั้นเข้าไปซ่อมแซมเป็นคร้ังๆ ไป  ตลอดอายุสัญญา   
โดยจ่ายค่าตอบแทนตามแต่จะตกลงกัน (เช่น ราคาต่อหน่วย เหมารวม ฯลฯ)  

[   ]   เห็นด้วย เพราะ  
[   ]   ไม่เห็นด้วย จ้างเหมาเป็นสัญญาระยะสั้นแบบเดิมดีแล้ว เพราะ      
............................................................................................................................................... 
และสัญญา ระยะสั้น นี้ควรมีการจ่ายเงินแบบ  
(   )   ราคาต่อหน่วย   (Unit Price)  (   )   ราคาเหมารวม   (Lump Sum)  

 (   )   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
 

6.   จากข้อ 5 ถ้าท่าน เห็นดว้ย กับสัญญา ระยะเวลายาว งานบ ารุงปกติประเภทใดบ้างที่เหมาะกับ
การจ้างลักษณะดังกล่าว   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   งานบ ารุงผิวทาง และไหล่ทาง  [   ]   งานบ ารุงท่อและทางระบายน้ า  
[   ]   งานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง [   ] งานบ ารุงสะพานและโครงสร้าง  
[   ]   งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  
[   ]   งานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย  

 เหตุผล.................................................................................................................................. 
 

7.   การจ้างภาคเอกชนในลักษณะสัญญา ระยะยาวนี้ ควรมีการแบ่งประเภทของงานที่จะจ้าง ในแต่
ละสัญญา อย่างไร  
 [   ]   จ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา เช่น สัญญาจ้างงานบ ารุงผิวทาง 
                       สัญญาจ้างงานตัดหญ้า และสัญญาจ้างงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ  
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[   ]   จ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา โดย  
(   )   แบ่งสัญญาการจ้างเป็น 2 ประเภท  
        1)   งานบ ารุงรักษาผิวทาง ไหล่ทาง สะพาน โครงสร้างต่างๆ และระบบ

ระบายน้ างานตัดหญ้าและดูแลต้นไม้ และงานข้างทางอื่นๆ  
       2)   งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจร สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ และ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  
[   ]   จ้างรวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียว  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
 

8.   ในรูปแบบการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิมสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญาจะมีการตรวจตรา
สภาพความเสียหายของทาง   เพื่อจะได้เข้าไปบ ารุงรักษาต่อไปท่านคิดว่าใครควรท าหน้าที่ดังกล่าว  

[   ]   ภาครัฐส ารวจความเสียหายเอง  
[   ]   ผู้รับจ้างส ารวจความเสียหายเอง   แล้วรายงานผลให้ภาครัฐพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม  
[   ]   ผู้รับจ้างและภาครัฐกันร่วมส ารวจเพื่อส ารวจพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม  

 [   ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
 

9.   ภาครัฐควรมีรูปแบบการตรวจรับงานอย่างไร  
[   ]   ตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด   เช่น   ทุกเดือน  
[   ]   ตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ   เมื่อทางานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

10.   หลังจากผ่านการตรวจรับงานแล้ว   ภาครัฐควรมีวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างอย่างไร  
[   ]   จ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา  
[   ]   จ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
 

11.   ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกต ิควรมีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า   (Advance Payment)   ให้แก่ผู้
รับจ้างหรือไม่  

[   ]   ควร   โดยอัตราที่เหมาะสมคือ......................%  
[   ]   ไม่ควร  

 เหตุผล................................................................................................................................... 



137 
 

 
12.   ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกต ิ  ควรมีการหักเงินประกันผลงาน   (Retention)   จากผู้รับจ้าง
หรือไม่  

[   ]   ควร   โดยอัตราที่เหมาะสมคือ......................%  
[   ]   ไม่ควร  

 เหตุผล.................................................................................................................................. 
 
13.   ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้ก าหนดระยะเวลาประกันผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละ
ประเภทไว้เท่าใด   และระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมตามความคิดของท่านควรประมาณ
เท่าใด  
 [   ]   6 เดือน  [   ]   1 ป ี   [   ]   1.5 ปี  [   ]   2 ปี 
 
14.   ถ้าผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดอันมีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง   ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วภาครัฐควรมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่   อย่างไร   นอกจากที่ภาครัฐเข้าไปซ่อมแซมเอง
หรือให้ผู้อื่นเข้าไปซ่อม   แล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างที่ผิดสัญญา   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[   ]   ปรับเงินเพิ่ม  
[   ]   ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไปเป็นระยะเวลา....................  
[   ]   ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง  

 [   ]   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 

จบแบบสอบถาม   ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ช. 
ตัวอย่างการทดสอบทางสถิต ิ
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1.  การทดสอบค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ t - test 
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  จะมีการก าหนด

สมมุติฐานดังนี ้
Ho : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
H1 : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ t–test โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน Ho หรือยอมรับว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
ประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig.t) ที่ได้มาจากการทดสอบมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ (สาหรับในการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05 ) 

การทดสอบการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความคิดเห็นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ตัวอย่าง ใช้โปรแกรม SPSS ทดสอบวิธี t–test ในประเด็นที่ 1 งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้
รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างข้อมูลจากการเก็บจากกลุ่มตัวอย่างของประเด็นที่ 1 งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้

รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 

ล าดับกลุ่มตัวอย่าง 
ภาครัฐ 

(ระดับความคิดเห็น) * 
ภาคเอกชน 

(ระดับความคิดเห็น) * 

1 3 3 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 2 
5 2 2 
6 2 2 
7 2 2 
8 1 1 
9 1 1 

10 1 1 
หมายเหตุ  

* ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

1. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง  
ในการใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

3 

2. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบปานกลาง
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

2 

3. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
ในการใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

1 

4. ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้ภาคเอกชน
เข้ามาร่วมด าเนินการ 

0 

 
ผลลัพธ์การทดสอบ t-test จากโปรแกรม SPSS 

Group Statistics 

หัวข้อปัญหา หน่วยงาน N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

P1ระดับของปัญหางานที่มี
มูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้าง
ได้ยาก 

หน่วยงานรัฐ 10 2.1000 .87560 .27689 

หน่วยงาน
เอกชน 

10 2.0000 .81650 .25820 
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ผลลัพธ์การทดสอบ t-test จากโปรแกรม SPSS (ต่อ) 
Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

P1ระดับ
ของ
ปัญหา
งานที่มี
มูลค่า
น้อยจะ
หาตัวผู้
รับจ้าง
ได้ยาก 

Equal 
variances 
assumed 

.315 .582 .264 18 .795 .10000 .37859 -.69540 .89540 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.264 17.9
13 

.795 .10000 .37859 -.69567 .89567 

 

ผลลัพธ์จากการประมวลผลในตาราง Output จะแสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาม (P1) 
โดยจ าแนกตามหน่วยงาน (group) โปรแกรมจะท าการทดสอบดังนี้  

(1) การทดสอบความแปรปรวน (โดยใช้ค่าสถิติ  F-test ) ปรากฏว่า ค่า F-test เท่ากับ 0.315  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.582  มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า   

- ความแปรปรวนของ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  หรือ 
- ทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนใกล้เคียงกัน 

(2) ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 0.264  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.795  มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า 

- ทั้งสองกลุ่มมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยกลุ่มที่ 1  มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 2  หรือ 

- เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานจะเห็นว่า : ยอมรับ  H0  แต่ปฏิเสธ H1 
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2.  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances) แบบจ าแนกทางเดียว : One-Way 
ANOVA 

ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภท  คือ 
-  ตัวแปรตาม (Dependent) : 
* ตัวแปรตามควรเป็นข้อมูลที่สามารถค านวณได้ในระดับช่วง (Interval)   อัตราส่วน 
(Ratio)  แต่อาจใช้กับข้อมูลระดับล าดับมาตรา (Ordinal) บางประเภทได้ 

-  ตัวแปรอิสระ, ต้น  (Independent) :  ซึ่งแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป 
เพื่อทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนั้น จะท าให้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม แตกต่าง
กันหรือไม่ 

* ตัวแปรอิสระ , ตัวแปรต้น  อาจเป็นข้อมูลระดับนามมาตรา (Nominal) หรือ ล าดับมาตร 
(Ordinal) 

* เน่ืองจากมีจ านวนตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น จ านวน 1 ตัวแปร ที่มีการน ามาแบ่งเป็น 
 กลุ่มต่างๆ  จึงเรียกว่า  One-Way ANOVA 
 เช่น - การทดสอบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีเงินเดือนแตกต่างกันหรือไม่ 
ตัวแปรต้น อิสระ, ต้น :  กลุ่มระดับการศึกษา ตัวแปรตาม : เงินเดือน    

-  การทดสอบว่าประชาชนอาชีพต่าง ๆ มีทัศนคติต่อการเปิดบ่อนเสรีแตกต่างกันอย่างไร 
ตัวแปรต้น อิสระ, ต้น :  กลุ่มอาชีพ  ตัวแปรตาม : ทัศนคติต่อการเปิดบ่อนเสรี 

 
ข้อก าหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพาราเมติก 
-  ข้อมูลแต่ละกลุ่มย่อยจะต้องมาจากประชากรที่มีการกระจายหรือความแปรปรวน 
   ไม่แตกต่างกัน 
-  ข้อมูลที่น ามาทดสอบควรมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ 
-  ตัวอย่างแต่ละกลุ่มควรจะต้องเป็นอิสระต่อกัน 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ANOVA 
ขั้นตอนที่ 1 การใช้โปรแกรม SPSS ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2 การใช้โปรแกรม SPSS  
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2.1  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว :  One-Way ANOVA 
ตัวอย่าง  การศึกษาทัศนคติต่อการบริหารงานของบริษัท Best ของผู้มีการศึกษาในระดับต่าง ๆ  

ระดับการศึกษา จ าแนก ดังนี้ 
1. ประถมศึกษา  2.มัธยมศึกษา    
3. วิชาชีพ  4. ปริญญาตรี 

ทัศนคติ จ าแนก  ดังนี้ 
1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง   2. ไม่พอใจ  3. ไม่แน่ใจ  4. พอใจ   5. พอใจมากที่สุด 

ขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐาน 
1. ก าหนดสมมติฐาน 
H0 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ แตกต่างกัน 
       อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
2. ก าหนดเกณฑ์ 

ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมีทัศนคติต่อการบริหารงานแตกต่างกัน 
3. เลือกวิธีการทางสถิติ/ตัวสถิติที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว  : One-Way Anova 
4. สร้างขอบเขตของการตัดสินใจ 

- การเลือกระดับนัยส าคัญ              =   0.05                       
5. ค านวณค่าสถิติจากข้อมูลตัวอย่าง 
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ค านวณจากโปรแกรม SPSS  เลือกค าสั่ง Analyze      Compare Means      One-Way ANOVA  

 

   

เลือกตัวแปรอิสระ ,ต้น : Factor           เลือกตัวแปรตาม : Dependent List 
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Options -พรรณนาข้อมูลทั่วไป, การทดสอบความแปรปรวน หรือ การกระจายระหว่างกลุ่ม 

 

 

Post  hoc:ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) 

 

- กรณีความแปรปรวน ไม่แตกต่างกัน ใช้ค่า Scheffe 

- กรณีความแปรปรวน แตกต่างกัน  ใช้ค่า Tamhane 
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ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 พรรณนาลักษณะของข้อมูล 
One -way ANOVA

 
ส่วนที่ 2  ทดสอบความแปรปรวน หรือ การกระจายของกลุ่มตัวอย่างว่าแตกต่างกันหรือไม่ 

 
 

H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า  ที่ก าหนด (0.05) 
- ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.743 มีค่ามากกว่า 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่าระดับ
นัยส าคัญ ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่ไม่
แตกต่างกัน 

 

 

 

  

Descrip tiv es

V5

20 1.8000 1.2814 .2865 1.2003 2.3997 1.00 5.00

20 2.9000 1.3727 .3069 2.2576 3.5424 1.00 5.00

40 3.3750 1.4266 .2256 2.9187 3.8313 1.00 5.00

20 3.2000 1.4364 .3212 2.5278 3.8722 1.00 5.00

100 2.9300 1.4924 .1492 2.6339 3.2261 1.00 5.00

ประถม

มัธยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

Total

N Mean Std. De viation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for Mean

Minimum Maximum

Test of Ho mog en eity o f Variance s

V5

.415 3 96 .743

Levene Statistic df1 df2 Sig.
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ส่วนที่ 3 แสดงค่าต่าง ๆ ของตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 
 

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่ง
กลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ () ที่ก าหนด 
ค่า Sig น้อยกว่า  0.05  แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0  
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ  
แตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANOVA

V5

34.935 3 11.645 6.024 .001

185.575 96 1.933

220.510 99

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of Square s df Mean Squa re F Sig.
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ส่วนที่ 4  แสดงค่าสถิติส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ 
(Multiple Comparison) 
Post Hoc Tests 

 
เลือกจากค าสั่ง Post Hoc 

กรณีความแปรปรวน ไม่แตกต่างกัน ใช้ค่า Scheffe 

กรณีความแปรปรวน แตกต่างกัน  ใช้ค่า Tamhane 

 

  

Mu ltip le Comp arison s

Depende nt Va riable: V5

-1.1000 .4397 .107 -2.3512 .1512

-1.5750* .3808 .001 -2.6585 -.4915

-1.4000* .4397 .021 -2.6512 -.1488

1.1000 .4397 .107 -.1512 2.3512

-.4750 .3808 .670 -1.5585 .6085

-.3000 .4397 .926 -1.5512 .9512

1.5750* .3808 .001 .4915 2.6585

.4750 .3808 .670 -.6085 1.5585

.1750 .3808 .976 -.9085 1.2585

1.4000* .4397 .021 .1488 2.6512

.3000 .4397 .926 -.9512 1.5512

-.1750 .3808 .976 -1.2585 .9085

-1.1000 .4397 .073 -2.2656 6.558E-02

-1.5750* .3808 .001 -2.5818 -.5682

-1.4000* .4397 .014 -2.5953 -.2047

1.1000 .4397 .073 -6.5578E-02 2.2656

-.4750 .3808 .774 -1.5299 .5799

-.3000 .4397 .985 -1.5330 .9330

1.5750* .3808 .001 .5682 2.5818

.4750 .3808 .774 -.5799 1.5299

.1750 .3808 .998 -.9144 1.2644

1.4000* .4397 .014 .2047 2.5953

.3000 .4397 .985 -.9330 1.5330

-.1750 .3808 .998 -1.2644 .9144

(J) การศึกษา

มัธยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มัธยม

ป.ตรี

ประถม

มัธยม

วิชาชีพ

มัธยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มัธยม

ป.ตรี

ประถม

มัธยม

วิชาชีพ

(I) การศึกษา

ประถม

มัธยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มัธยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

Scheffe

Tamhane

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mea n difference is significant at the .05 level.*. 
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- พิจารณา จากค่า Sig เพื่อพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ 

   ถ้าค่า Sig น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด แสดงว่าค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกัน 

-  สรุปได้ว่า ผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและวิชาชีพมีทัศนคติต่อการบริหารงาน

แตกต่างกัน (Sig=0.001) 

-  ผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและวิชาชีพมีทัศนคติต่อการบริหารงานแตกต่างกัน 

(Sig=0.021) 

6. ตัดสินใจเกี่ยวกับ H0  ยอมรับหรือปฏิเสธ  

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับต่าง ๆ แตกต่างกัน 

      อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 

* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ 

() ที่ก าหนด 

ค่า Sig น้อยกว่า  0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0   

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้ที่มีการศึกษาระดับ 

ต่าง ๆ  แตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่ม 

7.การสรุปผล 

 ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ ที่มีทัศนคติต่อการบริหารงานของ
บริษัท Best แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายพงศ์ธร ขาวสุข  เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2523 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา  สถานที่อยู่ปัจจุบัน 228  หมู่ที่ 4  ต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  
ต าแหน่งหน้าที่ราชการปัจจุบัน  นายช่างโยธาช านาญงาน  สังกัดแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  
ส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง  ด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนชุมชนชุมพวงวิทยา  อ าเภอชุมพวง  จ.นครราชสีมา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนชุม
พวงศึกษา  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดนครราชสีมา  
และระดับปริญญาตรี(วศ.บ.วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 


