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ประกอบ ปานสันเทียะ : การศึกษาระดบัการด าเนินการจดัการงานก่อสร้างของผูบ้ริหาร
เทศบาลต าบลกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลใน จงัหวดันครราชสีมา (THE STUDY LEVEL OF 
THE CONSTRUCTION MANAGEMENT OF THE EXECUTIVE MUNICIPALITY OF 
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE) อาจารยป์รึกษา : ผูช่้วยศาตราจารย ์ ดร.พรศิริ    
จงกล 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง

เทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมา โดยใช ้ระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่าง
เทศบาลต าบล (ปบอ.) ซ่ึงพฒันาข้ึนจากแนวคิดและหลกัการของ Maturity Model การศึกษาน้ีใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-3, 4 และ 5 จ านวน 50, 21 
และ 20 ขอ้ ตามล าดบั ในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากเทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมา
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 71  เทศบาล ผลการประเมินแบบสอบถามโดยใชว้ิธี t – test และ F – test ท่ีความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่เทศบาลต าบลขนาดกลาง และเทศบาลต าบลท่ีมีจ านวนบุคลากรในกองช่าง
มากกวา่จะมีการบริหารจดัการท่ีดีกวา่ โดยส่ิงท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ 1) มีการแต่งตั้งประชาคม
หมู่บา้น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้ง และ 2)มีผลการทดสอบคุณภาพของวสัดุจาก
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

ในปัจจุบนังานสาธารณูปโภคพื้นฐานส่วนใหญ่มีการจดัการงานก่อสร้างของเทศบาลต าบล   
มีเพียงร้อยละ  40  ท่ีจดัวา่องคก์รมีมาตรฐานของกระบวนการจดัการ (ได ้ปบอ. ระดบั 3 ข้ึนไป) มี
ร้อยละ 18  ท่ีถือวา่มีการพฒันาปรับปรุงแนวทางในการจดัการงานก่อสร้างให้ดีข้ึน(ได ้ปบอ.ระดบั 
4 ข้ึนไป) และมีเพียงร้อยละ 17  ท่ีถือวา่มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการ
ท างานใหดี้ข้ึนตลอดเวลา (ได ้ปบอ. ระดบั 5) 
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The objective of this research is to determine the level of Management in 

Construction  Division of Subdistrict Administration Organizations using Maturity 

Level Evaluation System (MLES), developed from the Maturity Model concept. The 

data were collected using questionnaire from 71 Subdistrict Administration 

Organizations with in Nakon Rajasima  Province. The Management Maturity Level 

Evaluation System (MLES), level  1-3, Management Maturity Level Evaluation 

System (MLES), 4 and  Management Maturity Level Evaluation System (MLES), 5 

consist of  50, 21 and 20 questions respectively. 

The result of the evaluation using  t-test and F-test, indicated that at 95% 

confident level, the most practiced activities are :1) villagers appointment as a 

construction committee and 2) The results of testing of material from any person or 

entity trusted. It was found that only percent 40 of Subdistrict Administration 

Organizations in Nakon Rajasima  Province have routine standard  processes and pass 

Maturity Level Evaluation System (MLES), level 3. Only percent 18 of Subdistrict 

Administration Organizations  in Nakon Rajasima  Province pass Maturity Level 

Evaluation System (MLES), level  4 where they have improved their construction 

project management processes. There are only percent 17 of Subdistrict 

Administration Organizations in Nakon Rajasima Province that pass Maturity Level 

Evaluation System (MLES), level 5 with the application of continuous  improvement  

in  work  processes.  
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4-13  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้ออบ 
 แบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างใน 
 เทศบาลต าบล         80 
5-1  จ านวนเปอร์เซ็นตแ์บบสอบถามท่ีผา่น ปบอ. ในแต่ละระดบั    86 
ค-1  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เพศ  118 
ค-2  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามแยกตาม อายุ        119 
ค-3  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 อายโุดยเฉล่ีย         120 
ค-4  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามแยกตาม การศึกษา       121 
ค-5  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 การศึกษา          121 
ค-6  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามแยกตาม ต าแหน่ง        122 
ค-7  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 ต าแหน่ง          123 
ค-8  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามแยกตาม ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบลต าบล   124
ค-9  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตา 
 ประสบการณ์การ ท างานในเทศบาลต าบล      125 
ค-10  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 ขนาดของเทศบาล          126 
ค-11  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 จ านวนบุคลากร ในเทศบาลต าบล       128 
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ค-12  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ 
 หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)        129 
ค-13  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 130                                                                                                       
ค-14  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ 
 หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)        131 
ค-15  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม 
 รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 132                  
ค-16  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ  
 (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)     133 
ค-17  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  
 (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)     134 
ค-18  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี ดา้นการตรวจรับงาน  
 (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)     137 
 ค-19  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี ดา้นการติดตามผลและการคืนค ้าประกนั  
 (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)     139 
ค-20  การวเิคราะห์ความปรวนแปรของคะแนนระดบัความคิดเห็นแยกตามเงินจดัสรร 
 เพื่อการก่อสร้าง         140 
ค-21  การวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ 
 แยกตามการจดัสรรเงินเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง    141 
ค-22  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี  (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรร 
 ภาษีจากรัฐ)  ดา้นส ารวจและการออกแบบ      142 
ค-23  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี  (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรร 
 ภาษีจากรัฐ)  ดา้นการติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา    143                                 
ค-24  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี  (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรร 
 ภาษีจากรัฐ)  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ     145                                  
ค-25  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี  (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรร 
 ภาษีจากรัฐ)  ดา้นการติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญา   146                                 
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ค-26  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามแยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี    147 
ค-27  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเทศบาล 
 ต าบลแยกตาม   จ  านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี    148 
ค-28  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน 
 อุดหนุนเงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)   ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ  149 
ค-29  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน 
 อุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ดา้นการออกแบบและการประมาณราคา 150 
ค-30  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน 
 อุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  151 
ค-31  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน 
 อุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)การตรวจงานก่อสร้าง   152    
 ค-32  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน 
 อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ดา้นการติดตามผลงานและคืนค ้าประกนั 153 
ค-33  การวเิคราะห์ ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามเพศ      155        
ค-34  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามอายุ   156 
ค-35  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามอายโุดยเฉล่ีย     156 
ค-36  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม การศึกษา  157                   
ค-37  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม การศึกษา     158                                                                                                                           
ค-38  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามต าแหน่ง   159  
ค-39  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม ต าแหน่ง     160 
ค-40  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามประสบการณ์การท างานในเทศบาล 
 ต าบล          161                              
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ค-41  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล  161                
ค-42  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม ขนาดของเทศบาลต าบล    163                                                                                      
ค-43  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
 จดัการงานก่อสร้างแยกตามจ านวนบุคลากรในกองช่าง    164 
ค-44  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง 
 ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างแยกตามรายไดต่้อปีของเทศบาล    165 
ค-45  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นเร่ืองปัญหาการจดัการงานก่อสร้าง 
  แยกตามรายไดต่้อปีของเทศบาล         166 
ค-46  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตามรายไดต่้อปีของเทศบาล 167                                                                                      
ค-47  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นเร่ืองปัญหาการจดัการงานก่อสร้าง 
 แยกตามรายไดต่้อปีของเทศบาลจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปี   168 
ค-48  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อ  
 ปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง        169 
ค-49  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นเร่ืองปัญหาการจดัการงานก่อสร้าง 
  แยกตามจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง   170 
ค-50  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบ 
 สอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้าง 
 โดยเฉล่ียต่อปี          171 
ค-51   การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหา 
 ของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี  172 
ง-1  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติั 
 และปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการส ารวจเพื่อการออกแบบ   174 
ง-2  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายใน 
 การส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA    174 
ง-3  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติั 
 และปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการส ารวจเพื่อการออกแบบ   175 
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ง-4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือ 
 และอุปกรณ์ในการส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวิธีONE  WAY  ANOVA  176               
 ง-5  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติั 
 และปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการส ารวจเพื่อการออกแบบ   177 
ง-6  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากร 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เทศบาลต าบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใชใ้นประเทศไทย  ปัจจุบนั
การปกครองแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินด าเนินการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  โดยเร่ิมจากการจดัตั้งเป็นสุขาภิบาล ซ้ึงตราเป็นพระราชบญัญติั พ.ศ. 2496 
ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสุขาภิบาล มาเป็นเทศบาลต าบลทั้งหมดในประเทศไทย และมีการ
แกไ้ขคร้ังสุดทา้ย  โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12 ) พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบนั 
    “เทศบาลต าบล”   มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการสร้าง
รากฐานของระบอบประชาธิปไตยท่ีมัน่คง โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ระดบัต าบล และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในระดบัต าบลให้เกิดความคล่องตวั 
รวมทั้งสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ทรัพยากรในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณหรือบุคลากรเป็นของตนเองอย่างเพียงพอ ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ย่าง
ทั่วถึงทั่วประเทศ  การด าเนินการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถ่ินเป็นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีเป็นการวาง
พื้นฐานและเป็นตวัเร่งให้เกิดการปฏิรูปเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ กล่าวไดว้า่ รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี
เปิดโอกาสให้หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการ
ปกครองตนเองทั้งในดา้นการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การจดัการ การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลงัและอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง โดยการส่งเสริมให้มีการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ไม่ให้รัฐบาลกลางตรากฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นการควบคุม
ทอ้งถ่ินจนขาดความเป็นอิสระท่ีจะบริหารงานเพื่อสนองความตอ้งการประชาชน นอกจากน้ียงัมี
การออกกฎหมายท่ีมีความส าคญัอีกฉบบัหน่ึง คือ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 18 พฤศจิกายน 
2542 ก าหนดสาระส าคญัในการกระจายอ านาจทางการคลงั โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี คือ ภายใน ปี 2547  

พระราชบัญญัติ เทศบาลต าบล  พ .ศ .2496(มาตรา14)ก าหนดไว้ว่า เทศบาลต าบล
ประกอบดว้ย สภาเทศบาลต าบล และ คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี (มาตรา 42) ก าหนดให้เทศบาล
มีพนกังานเทศบาล    และจดัแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนต่าง ๆ   ตามปริมาณและคุณภาพของงาน
โดยปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในงานประจ าทัว่ไปของเทศบาล 
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     “พนกังานเทศบาล” ซ่ึงการแบ่งการบริหารราชการประกอบไปดว้ย งานส านกัปลดัเทศบาล
, กองคลงั,กองการศึกษา,กองสาธารณะสุข,กองสวสัดิการและสังคม และกองช่างซ่ึงมีผูอ้  านวยการ
กองช่างหรือหัวหนา้กองช่าง เป็นผูรั้บผิดชอบภารกิจงานในกองช่างทั้งหมด และยงัตอ้งรองรับ
ภารกิจ งานถ่ายโอนภารกิจการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมายตามนโยบายรัฐบาลจะเห็นได้ว่า
ภาระกิจการบริหารจดัการงานกองช่างเทศบาลต าบลมีจ านวนมากแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
รวมทั้งยงัขาดบุคคลกรท่ีมีความรู้เฉพาะทางอีกจ านวนมาก  ในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี กฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเป็นตวับทในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลลว้นมี
มากข้ึนตามภารกิจถ่ายโอน ซ่ึงถือวา่กองช่างเทศบาลยงัขาดในส่วนของความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการท างาน และไม่เขา้ใจในกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถ่องแทใ้นการด าเนินงาน
ดา้นการบริหารงานก่อสร้างของกองช่าง งานดา้นกองช่างเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ี
เป็นวิชาชีพเฉพาะ ตอ้งอาศยัความช านาญ ความเช่ียวชาญดา้นช่างโดยตรงโดยเฉพาะ งานดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานก่อสร้างถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา การสร้างอาคาร รวมกระทั้งงาน
ภารกิจถ่ายโอน เช่น งานพลงังาน, งานผงัเมือง,งานอุตสาหกรรมโรงงานเป็นตน้ ถือเป็นงานท่ีตอ้ง
ใชห้ลกัหรือระเบียบวิธีการในการบริหารการจดัการงานก่อสร้างท่ีดีและถูกตอ้ง เพื่อให้การท างาน
นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั        

ดงันั้น  งานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาถึงระดบัการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้าง ของ
กองช่างในเทศบาลต าบล และศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีปฏิบติัและปัญหาใน
การจดัการงานก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลโดยมุ่งเนน้ท่ีภาระหลกัในระบบการบริหารและจดัการ
งานก่อสร้างในกองช่างเทศบาลต าบลในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ การ ส ารวจเพื่อการออกแบบ การ
ออกแบบและประมาณการ การควบคุมงานก่อสร้าง   การตรวจรับงานก่อสร้าง การติดตามผลงาน
ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

 เพื่อศึกษาระดบัของการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาล
ต าบลในจงัหวดันครราชสีมา    โดยใชแ้นวคิด/หลกัการของ Maturity Level 

 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการปฏิบติัและปัญหาในการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่าง เทศบาลในจงัหวดันครราชสีมาตามหลกัการของ 
Maturity Level  
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1.3 ขอบเขตการท าวจัิย 
งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยการศึกษาถึงระดบัการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้าง ของ

กองช่างในเทศบาลต าบล และศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีปฏิบติัและปัญหาใน
การจดัการงานก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลโดยมุ่งเนน้ท่ีภาระหลกัในระบบการบริหารและจดัการ
งานก่อสร้างในกองช่างเทศบาลต าบลในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ การ ส ารวจเพื่อการออกแบบ การ
ออกแบบและประมาณการ การควบคุมงานก่อสร้าง   การตรวจรับงานก่อสร้าง การติดตามผลงาน
ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา   โดยการก าหนดประชากรของการศึกษา คือเทศบาล
ต าบลในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมารวมทั้งส้ิน 71 แห่ง และท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาประกอบไปดว้ย  นายกเทศมนตรี,ปลดัเทศบาล และผูอ้  านวยการกองช่างหรือหวัหนา้กอง
ช่าง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารงานหลกั โดยก าหนดใหค้วามคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 
 
1.4 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

ศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม ดา้นการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
เทศบาลต าบล  การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานก่อสร้าง  การจดัการงานก่อสร้าง ระเบียบพสัดุ     
แนวปฏิบติัในการด าเนินงานก่อสร้างของกองช่าง เทศบาลต าบล 

 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยการท าการก าหนดประชากรของการศึกษา โดย
เลือกเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมารวมทั้งส้ิน 71 แห่ง และท าการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 

 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยการสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามกรอบ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อเก็บขอ้มูลในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติังาน ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบติังาน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดร่้างไว ้น าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

 แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม โดยจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม และรอรับแบบสอบถามภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 วเิคราะห์และสรุปผล น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง มาตรวจสอบความ
เรียบร้อยของขอ้มูล วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.5 ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ  (Project  Output) 
ประโยชน์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท าวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 ทราบถึงระดบัการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลต าบล 
 ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง ของ

เทศบาลต าบลเพื่อประเมินหาส่วนจ าเป็นท่ีขาดส าหรับการพฒันาและวิเคราะห์หา
แนวทางในการแกไ้ขเพื่อพฒันาการจดัการงานก่อสร้างต่อไป 

 ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของระบบการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการด าเนินการพฒันาการท างานต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรม และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ืองการศึกษาระดบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบลใน

จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและระเบียบต่างๆ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไดเ้สนอรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล เทศบาล
ต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้งรวมทั้งกิจการพาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

 เทศบาลต าบลต าบล หมายถึง สภาสุขาภิบาลต าบลท่ีไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล ตามพระราชบญัญติัเทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 (มาตรา 14) 

  สภาทอ้งถ่ิน หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาล สภาเทศบาล
ต าบล และสภาทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายจดัตั้ง 

 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรีคณะ
เทศมนตรี นายกเทศบาลต าบล และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายจดัตั้ง 

 นายกเทศมนตรี หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้ง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 ปลดัเทศบาล หมายถึง ขา้ราชการซ่ึงเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้น
การบริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน 

  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พนกังาน
เทศบาล พนกังานส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และ
พนกังานส่วน 

 ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายจดัตั้ง 
 ผูอ้  านวยการกองช่าง หมายถึง ขา้ราชการซ่ึงเป็นพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ท าหน้าท่ี

ควบคุมดูแลการด าเนินงานในกองช่าง 
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2.2 ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดเกีย่วกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ความหมาย 
ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามไวม้ากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี

หลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

Wit (1967) นิยามวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจ 
หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้
อ านาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีวา่ถา้
อ านาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแล้ว รัฐบาลของทอ้งถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของ
ประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดงันั้นการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมี
องคก์รของตนเองอนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอนัมิไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในทอ้งถ่ินในเขตอ านาจของตน 

นครินทร์ (2546 ) ไดใ้หนิ้ยาม การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การบริหารราชการ
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ โดยรัฐบาลในส่วนกลางจะ
กระจายอ านาจบางส่วนให้แก่ประชาชนหรือหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมี
อ านาจในการบริหารและตดัสินใจเก่ียวกบักิจการสาธารณะต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
กฎหมายมอบให้ ซ่ึงการบริหารราชการในส่วนท้องถ่ินน้ีเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

จากนิยามต่างๆ สามารถประมวลผลไดว้า่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์รปกครอง
ท่ีเป็นหน่วยปกครองแบบหน่ึงซ่ึงเป็นหน่วยปกครองยอ่ยแยกจากหน่วยปกครองของรัฐบาลกลาง มี
สถานะตามกฎหมายท่ีชดัเจนมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองแต่ตอ้งไม่เกินขอบเขตอ านาจของ
การปกครองและกฎหมายสูงสุดของประเทศ    และยงัมีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงาน
ภายในทอ้งถ่ินของตน มีสภาเป็นของตนเองและไดม้าจากการเลือกตั้งจากคนหรือตวัแทนในชุมชน 
ท าหน้าท่ีออกกฎหมาย และท ากิจกรรมต่างๆ ภายในทอ้งถ่ินของตนเอง รวมทั้งมีอ านาจในการ
จดัเก็บภาษีและบริหารระบบการคลงัเอง 
 

  วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
- ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งดา้นการเงิน  ตวับุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใชใ้นการ 

ด าเนินการ 
- เพื่อสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
- เพือ่ใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัท่ีใหก้ารศึกษาการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
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 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
- การปกครองทอ้งถ่ินถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ

เป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุน้เคย
ในการใช้สิทธิและหน้าท่ีพลเมือง อนัจะน ามาสู่ความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
- การปกครองทอ้งถ่ินจะท าให้ประชาชนรู้จกัการปกครองตนเอง  เพราะเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกใน
ความส าคญัของตนเองต่อทอ้งถ่ิน ประชาชนจะมีส่วนร่วมรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา 
และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินของตน 

- การปกครองทอ้งถ่ินสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดต้รงเป้าหมาย  
- การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมือง การบริหารของประเทศ

ในอนาคต 
- การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ่งตนเอง 

 

 ภารกจิหน้าที่และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนของภารกิจหนา้ท่ีนั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญติัสาระท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น

มาตรา 284 โดยไดก้ าหนดให้มีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ซ่ึง
สาระส าคญัของพระราชบญัญติัน้ีก าหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีคณะหน่ึงท าหนา้ท่ีส าคญัใน
การแบ่งหรือจดัสรรอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะและรายไดร้ะหว่างรัฐกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง ซ่ึงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดงักล่าวไดต้ราข้ึนและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงกฎหมายน้ีไดบ้ญัญติัอ านาจหนา้ท่ี
ของทอ้งถ่ินไวอ้ย่างกวา้งขวาง  และมีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ยงัก าหนดให้จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อก าหนดกรอบ
ของงานและระยะเวลาท่ีชดัเจนในการถ่ายโอนงานจากรัฐไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การถ่าย
โอนภารกิจก าหนดไว ้6 ดา้น คือ  

1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
2) ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4) ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรม และการท่องเท่ียว  
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5) ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  
6) ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ขอ้มูลจากส านกังบประมาณ    ส านกันโยบายและแผนงบประมาณ     ไดส้รุปเงิน

รายไดท่ี้รัฐบาลจดัสรรใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ดงัน้ี  
1) ปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจ านวน 147,840 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.25 ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล    
2) ปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน  163,057 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.82  ของ
รายไดสุ้ทธิของรัฐบาล  

3) ปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน จ านวน 136,700 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.02 ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล  

- จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย (ส านกัวจิยัและพฒันาระบบ 
รูปแบบและโครงสร้างขอ้มูลจากส านกังบประมาณ   ขอ้มูล ณ วนัท่ี30 กนัยายน 2553)  
ประกอบดว้ย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั          75   แห่ง 
เทศบาล 

เทศบาลนคร       25   แห่ง 
เทศบาลเมือง                  142   แห่ง 
เทศบาลต าบล      1,841   แห่ง 
เทศบาลต าบล                                                        5,767   แห่ง 
การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพและเมืองพทัยา)                   2       แห่ง 

               รวม                                                                                                                 7,825      แห่ง 
จ านวนเทศบาลในประเทศไทย  (ส านักวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553) 
เทศบาลต าบล                                                                                                   1,841  แห่ง 
เทศบาลเมือง                                                                                                       142  แห่ง 
เทศบาลนคร                                                                                                          25      แห่ง
รวม                                                                                             2,008  แห่ง 
จ านวนเทศบาลในจงัหวดันครราชสีมา  ( ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี  30 พศฤจิกายน  2553 ) 
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เทศบาลต าบล                                                                                                        71   แห่ง 
เทศบาลเมือง                                                                                                           3  แห่ง 
เทศบาลนคร                                                                                                            1   แห่ง 

               รวม                                                                                             75   แห่ง 
 
 

 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หลกัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลกัการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแนวทางท่ีควรจะเป็น ตอ้งประกอบดว้ย
หลกัการใน  2  มิติ คือ  
มิติดา้นการเมือง  ไดแ้ก่  การให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีอิสระ(Autonomy) ในการ
ปกครองตนเองภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 
มิติดา้นการบริหาร  ได้แก่  การให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีขนาดท่ี 
เหมาะสม คุม้ค่า ประหยดั มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลได ้

- การด าเนินงานเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการ 
ด าเนินงานเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้การ
ด าเนินการไปแลว้ 3 ดา้น ดงัน้ี  
1. การถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะจากรัฐให้แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  
2. การกระจายอ านาจดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน   โดยเพิ่มสัดส่วนรายไดท่ี้จดัสรรให้

ทอ้งถ่ิน 
3. การกระจายอ านาจดา้นการบริหารงานบุคคลทั้งในระดบันโยบายระดบัปฏิบติั 

- ปัญหาอุปสรรคในการกระจายอ านาจการปกครองสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ก)   ปัญหาดา้นโครงสร้างและภารกิจ  
- ปัญหาเก่ียวกบัขนาด (size) และจ านวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงใน

ปัจจุบนั จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเป็นจ านวนมาก และมีความแตกต่าง
กนัมากทั้งในเร่ืองของขนาดพื้นท่ี จ านวนประชากร ความสามารถในการจดัเก็บ
ภาษีอากรและการจดัหารายได ้เทศบาลต าบล.ท่ีมีขนาดเล็ก มีรายไดไ้ม่เพียง
พอท่ีจะบริหารงานและจดับริการสาธารณะแก่ประชาชนได ้ตอ้งพึ่งพา
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอตัราท่ีสูงท าใหเ้กิดความไม่คุม้ค่า 
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- ยงัไม่มีการจดัท าเกณฑม์าตรฐานการใหบ้ริการให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงเกณฑม์าตรฐานจะเป็นหลกัประกนัวา่ประชาชนจะไดรั้บ
บริการท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ีเคยไดรั้บจากรัฐ 

ข)   ปัญหาดา้นการคลงั ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
- การจดัสรรภาษีและเงินอุดหนุนยงัไม่สัมพนัธ์กบัภารกิจท่ีทอ้งถ่ินจะไดรั้บการถ่าย

โอนและยงัขาดความชดัเจน 
- หลกัเกณฑก์ารจดัสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในขณะน้ีเป็นการคิดหลกัเกณฑปี์ต่อปี ท าใหเ้กิดปัญหาต่อการประมาณ
การรายไดข้องทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง  

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีความพยายามในการจดัเก็บภาษีใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นธรรม 

ค)  ปัญหาในเร่ืองการบริหารงานบุคคล  
- ปัญหาในเร่ืองการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยงัส่วนทอ้งถ่ิน ยงัขาด

มาตรการจูงใจ และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน 
- ปัญหาเร่ืองการโอนยา้ยซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท าใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน

ไม่สามารถโอนยา้ยไปตามประสงคไ์ด ้
- ปัญหาความกา้วหนา้ในอาชีพ เน่ืองจากแต่ละทอ้งถ่ินมีขนาดไม่เท่ากนั ท าให้

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีสังกดัในส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กไม่สามารถกา้วหนา้ในสาย
งานของตนเท่าท่ีควร  

- มาตรฐานการลงโทษทางวินยัของแต่ละทอ้งถ่ินมีมาตรฐานแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ความรู้ ความเช่ียวชาญของผูบ้ริหาร ท าใหก้ารลงโทษทางวนิยัไม่เหมาะสมกบัการ
กระท าผดิ 
 

2.3  ความเป็นมา/โครงสร้าง /อ านาจ หน้าที ่และรายได้ของเทศบาลต าบล 

 ความเป็นมา เทศบาลต าบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใชใ้น
ประเทศไทยปัจจุบนั การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ิน
ด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยเกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยเร่ิมจากการจดัตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 
2440) โดยมีพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในส่วนภูมิภาค มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ข้ึน  และได้มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._116
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._124
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
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วิวฒันาการเร่ือยมา จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ได้มีการ
กระจายอ านาจการปกครองท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึนโดยมีการจดัตั้งเทศบาลข้ึนในปี พ.ศ. 
2476 โดยมีการตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะ
สุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงยกเลิกกฎหมาย
เก่ียวกบัเทศบาลหลายคร้ัง จนในท่ีสุดไดมี้การตราพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
ยกเลิกพระราชบญัญติัเดิม ทั้งหมดขณะน้ียงัมีผลบงัคบัใช้ซ่ึงมีการแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย 
โดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) 2546  

 โครงสร้างองค์กรโครงสร้างเทศบาลต าบล  ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี12) พ.ศ. 2546    รูปท่ี 2.1 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
ก ากบัดูแล 

 
 

การท างาน 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 2-1 โครงสร้างเทศบาลต าบล 

เทศบาลต าบล 

สมาชิกเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง
โดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในจ านวน 2 
เขต  มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
- เขตละ 6 คน  รวม 12 คน 
- อายคุราวละ 4 ปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
- ประธานสภา1คนและรองฯอีก1 คน 
   (ด ารงต าแหน่งจนครบวาระของสภา
หรือยบุสภา) 

- เลขานุการสภา ตั้งจากสมาชิกสภา 
  หรือปลดัเทศบาล 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
-  นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน
เขตเทศบาลนั้น 

-  รองนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกิน2 คน 

-  เลขานุการนายกเทศมนตรีอาจ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี1 คน 
และท่ีปรึกษา 2 คน 

พนกังานเทศบาล
สามญั 

 - พนกังานจา้ง   
     (ตามภารกิจ) 
  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
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โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-2 โครงสร้างของราชการเทศบาลต าบล 

ปลดัเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

รองปลดัเทศบาล 

สถานธนานุบาล หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

สน.ปลดั กองสวสัดิการฯ กองสาธารณสุขฯ กองคลงั กองการศึกษาฯ กองช่าง 

 -งานธุรการ 
 -งานวเิคราะห์แผน 
-งานนิติการ 
 -งานป้องกนัฯ 
-งานการเจา้หนา้ท่ี 
 งานทะเบียนฯงาน
ประชาสัมพนั 
 
 

 - งานธุรการ 
 -งานการเงิน
และบญัชี 
 -งานพสัดุ 
 -งานจดัเก็บ
รายได ้

-งานธุรการ 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานวศิวกร 
งานผงัเมือง 
-งานเกษตร งานสวน 

 -งานธุรการ 
 -งานป้องกนัและ   
   ควบคุมโรคติดต่อ 
-งานสุขาภิบาลฯ 

-งานธุรการ 
-งานการศึกษา ปฐมวยั 
-งานส่งเสริม ประเพณี 
-งานกีฬาฯ 

-งานธุรการ 
-งานสวสัดิการฯ 
-งานส่งเสริมและ 
สนบัสนุนความ  
เขม้แขง็ของชุมชน 
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 อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบล 
 อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบล ตามพระราชบญัญติัเทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 และแกไ้ข 

เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา ๕๐* ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลไวด้งัน้ี 
- หนา้ท่ีท่ีเทศบาลต าบลตอ้งกระท าในเขตเทศบาล ดงัน้ี  

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจดัขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลู  
4) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  
5) ใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
6) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม  
7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชนผูสู้งอาย ุและ ผูพ้ิการ  
8) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีงานของทอ้งถ่ิน 
9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

- มาตรา ๕๑* ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจดัใหมี้กิจการใดๆ ในเขต 
เทศบาลดงัต่อไปน้ี 

1) ใหมี้น ้าสะอาดหรือประปา  
2) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์ 
3) ใหมี้ตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม  
4) ใหมี้สุสานและ ฌาปนสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
6) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้ 
7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
8) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
9) เทศพาณิชย ์ 

 รายไดข้องเทศบาลต าบล อาจมีรายไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี 
- ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีป้ายอากรฆ่าสัตวแ์ละค่าธรรมเนียม 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 
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- เทศบาลต าบลมีอ านาจออกขอ้บญัญติัเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน ไม่
เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุก
ประเภทดงัน้ี  
1)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยู่ใน 

เทศบาล 
2)  ค่าธรรมเนียมขายสุรา  
3)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นพนนั 

- รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน ้ าบาดาลเงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

- ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่     ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม      ตามกฎหมายวา่
ดว้ยปิโตรเล่ียม 

- เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 
- นอกจากน้ีเทศบาลต าบลมีรายไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี  

1) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาลต าบล  
2) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
3) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว ้ 
5) พนัธบตัรหรือ เงินกู ้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนด 
6) เงินกูจ้ากกระทรวง  ทบวง  กรม  องคก์าร  หรือนิติบุคคลต่างๆ  
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
8) เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
9) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

เทศบาลต าบลอาจมีรายจ่ายดงัน้ีคือ เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ค่าใชส้อยค่าวสัดุ  ค่า
ครุภณัฑ ์ เงินจ่ายเงินอุดหนุน ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืน  และ รายจ่ายอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนั
หรือตามท่ีมีกฎหมาย  หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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2.4 การบริหารและการจัดการองค์การ 

 ค าว่าการบริหารนั้นมีผูใ้ห้ค  านิยามหลายคน  แต่มีค านิยามหน่ึงท่ีได้รับความนิยม
แพร่หลายโดย  Marry Parker Follett  ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไวว้า่ เป็นศิลปะ
ของการท างานให้ส าเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน จากความหมายน้ีจะเห็นไดว้า่การท่ีผูบ้ริหาร
จะท างานใหป้ระสบผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีการเตรียมการให้กบับุคคล
อ่ืนๆ ปฏิบติังานท่ีมีความจ าเป็น ผูบ้ริหารไม่ไดเ้ป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง 

 

สมยศ (2544 ) กล่าววา่ การบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจดัองคก์าร การ
สั่งการ และการควบคุมก าลงัความพยายามของสมาชิกขององคก์ารและการใชท้รัพยากรอ่ืนๆ เพื่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ จะประกอบไปดว้ย กระบวนการ
เป็นเทคนิคในการด าเนินการของผูบ้ริหาร การวางแผนคือการคิดถึงการกระท าต่างๆ ในอนาคตซ่ึง
อยูบ่นพื้นฐานของแผนงาน การจดัองคก์ารคือการประสานทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนั การสั่ง
การคือการใช้อ านาจในการสั่งให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามความตอ้งการโดยเนน้การสั่ง
การท่ีสร้างบรรยากาศให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานให้ดีท่ีสุด  และการควบคุมหมายความวา่ ผูบ้ริหาร
ตอ้งการความแน่ใจวา่องคก์ารก าลงัไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการซ่ึงหากเกิดขอ้ผิดพลาดผูบ้ริหารตอ้งหา
ใหพ้บและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

องคก์าร (Organization)  คือ กลุ่มคน ท่ีร่วมกนัท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
โดยอาจจะมีโครงการหรือเป้าหมายอยูเ่ฉพาะเจาะจง ซ่ึงพยายามด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมาย กลุ่มคน 
จึงเป็นระบบกิจกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนั โดยมีเหตุผลในการด าเนินงานให้ถึงเป้าหมายและความ
คาดหวงั และเม่ือมีการรวมกนัของกลุ่มคนแลว้ จึงตอ้งมีการจดัระเบียบ (Organize) ข้ึน การจดั
ระเบียบองคก์าร จึงหมายถึง การจดัระเบียบในเร่ืองขอ้บงัคบั สมาชิก การก าหนดผูแ้ทนด าเนินงาน 
เป็นตน้ 

ดงันั้น บุคลากรในองค์การหน่ึงๆ จึงเป็นบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมรวมดว้ยกนั 
เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคต่์างๆ ตามท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้อาจกล่าวไดว้า่ องคก์ารเป็นกระบวนการ
ของโครงสร้างท่ีบุคคลท่ีเขา้มาอยูร่วมกนัจะสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเพื่อวตัถุประสงคข์องแต่บุคคล
และขององคก์ารซ่ึงจะสนองตอบซ่ึงกนัและกนั 

ส าหรับทรัพยากรมนุษยน์ั้น นบัว่ามีความส าคญัยิ่งและถือว่าเป็นยอดทรัพยากรของโลก
ฉะนั้นถา้จะให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทรัพยากรมนุษยต์อ้งประกอบด้วย
ลกัษณะ 4 H’s กล่าวคือ 

Head จะตอ้งเป็นคนท่ีสมองดี เฉียบคม ตดัสินใจได้ฉับพลนัทนัที มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละมีความคิดกา้วหนา้ 
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Heart  ตอ้งเป็นคนท่ีมีความตั้งใจและเตม็ใจท างาน มีใจรักงานเป็นชีวติจิตใจ 
Hands  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีทกัษะหรือความช านาญในการ

ปฏิบติังาน  
Health มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ มีความแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
เจริญผล (2544 ) กล่าวถึง องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของรัฐบาลวา่เป็นองคก์ารท่ีมี

ความส าคญัต่อชีวติของมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ เพราะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวอยา่งหน่ึงท่ีท าใหค้นอยู่
ดว้ยกนัไดเ้ป็นชาติเป็นกลุ่ม ในขณะเดียวกนัองคก์ารประเภทน้ีก็เป็นหน่วยงานท่ีออกค าสั่งใหบุ้คคล
ภายในสังคมไดป้ฏิบติัตาม ทั้งน้ีเพื่อความอยูร่อดของสังคมและเพื่อความมีระเบียบวนิยัของสังคม 
องคก์ารประเภทน้ีไดแ้ก่ รัฐสภา รัฐบาล ศาล และหน่วยงานท่ีอยูใ่นระดบัยอ่ยลงมาซ่ึงไดแ้ก่จงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น 

 ลกัษณะขององคก์ารองคก์ารมีหลายประเภท ทั้งขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ มีแบบท่ี
จดัตั้งข้ึนแบบถาวรและแบบชัว่คราวดงันั้น การท่ีจะพิจารณาวา่ องคก์ารใดมีลกัษณะ
อยา่งไรนั้น ดูจากองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

- ความมุ่งหมายขององคก์าร (Purpose) การสร้างองคก์รข้ึนมานั้น ยอ่มมีจุดมุ่งหมาย
อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งพร้อมๆ กนั ทั้งน้ีข้ึนกบัผูก่้อตั้งว่าจะให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งไร ความมุ่งหมายจึงเป็นการแสดงออกท่ีจะให้ทราบถึงอุดมการณ์ 
หรือความปรารถนาอยา่งกวา้งๆ โดยไม่มีลกัษณะช้ีเฉพาะเจาะจงแต่อยา่งใด ความ
มุ่งหมายขององค์กรหน่ึงๆ อาจจ าแนกเป็นหลายวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นรายละเอียด
ในรูปแบบต่างๆ และวตัถุประสงค์เองจึงเป็นปัจจยัน าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
วิธีการปฏิบติังาน มาตรฐานงาน การวางแผนงาน ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งหรือ
เป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ 

- คน (People) คน มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะ คน เป็นผูก่้อตั้งองค์การและ
ด าเนินงานองค์การ งานจะส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่เพียงไรข้ึนอยู่กับ
ผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารจกัตอ้งให้ความสนใจเก่ียวกับคนในเร่ืองต่างๆ เช่น 
พฤติกรรมของคน กลุ่มยอ่ย ค่านิยมทางสังคมความสนใจตนเอง และจุดมุ่งหมาย
ของคน 

- กรรมวธีิปฏิบติั (Process) คือวธีิการขององคก์ารท่ีจะด าเนินงานไปสู่เป้าหมายทั้งน้ี
โดยให้งานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เสียเวลาและค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด จึงข้ึนอยูก่บั
การจดัวางรูประบบงานขององค์การท่ีจะก าหนดหรือแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
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หรือจดังานให้มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งไร ตลอดจนก าหนดแผนงาน การ
จดังาน การควบคุมงาน การประเมินผลงาน เป็นตน้ 

- ทรัพยากรอ่ืนๆ (Other Resources) หมายถึงทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ
องคก์าร เช่น วสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล และอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงจะมีมากนอ้ย
เพียงไร ข้ึนกบัวตัถุประสงค ์ขนาด และ ชนิดขององคก์ร 

 
 

2.5  การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) 

 ความหมายและรูปแบบของการจดัการงานก่อสร้าง 
การจดัการงานก่อสร้าง    เป็นกระบวนการจดัการและบริหารงานก่อสร้างใหด้ าเนินงาน 

ก่อสร้างอยา่งมีระบบ โดยใชท้รัพยากรต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุ (Material) การ
จดัการ (Management) วธีิปฏิบติังาน (Method) และเคร่ืองจกัร (Machine) ในการบริหารจดัการค า
วา่ การจดัการ คือ การบริหารงาน ในภาษาองักฤษ ใชค้  า 2 ค า คือ Management  Administration 
การจดัการ คือ การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ เช่น คน 
เงิน วสัดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน หรือกล่าวไดว้า่ การจดัการเป็นศิลปะในการด าเนินงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยอาศยับุคคลอ่ืนดงันั้น การจดัการก่อสร้าง เป็นการบริหารงาน เพื่อใหง้าน
ก่อสร้างด าเนินไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัใหง้านก่อสร้าง
สนองเจตนารมณ์ของผูล้งทุนสถาปนิก วศิวกร ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ โดยมีรูปแบบในการ
ด าเนินการดงัน้ี  

1) Planning การวางแผนงาน แผนงานท่ีใชค้วบคุมการก่อสร้างอาจใชแ้ผนงานแบบ Chart 
Chain of Bar-Chart,C.P.M., Network หรือ Precedence Network ข้ึนกบัลกัษณะงานท่ี
จะกระท าวา่เหมาะกบัแผนงานแบบใด  

2) Organizing การจดัองคก์ารบริหารงานก่อสร้าง จดัให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน แบ่ง
หน่วยงานรับผดิชอบ การควบคุมงาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) Budgeting การก าหนดงบประมาณ การท างานแต่ละขั้นตอนตอ้งทราบว่าจะใช้
งบประมาณในดา้นต่างๆ เท่าไร เช่น ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินงาน ค่าเคร่ืองมือ ค่า
เคร่ืองจกัรกล ค่าภาษี ค่าอ านวยความสะดวก เป็นตน้ 

4) Reporting การรายงาน เป็นการรายงานความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างวา่กา้วหนา้มาก
น้อยเพียงไร เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ การใช้จ่ายเงินแต่ละขั้นตอนเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากน้ี การรายงานก็จะตอ้งรายงานถึงอุปสรรค
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ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ในการท างาน การรายงานอาจรายงานประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือน และรูปแบบในการรายงานข้ึนกบัความสะดวกในการรายงาน  

5) Accounting การท าบญัชี การจดัการทางด้านบญัชีเป็นการแสดงรายรับ-จ่ายต่างๆ 
เพื่อใหท้ราบถึงสถานะทางการเงินแต่ละช่วงเวลา  

6) Documentation การจดัการเก่ียวกบัเอกสาร ควรมีการจดัเก็บให้เป็นระบบ แยก
หมวดหมู่เฉพาะเร่ือง สามารถคน้หาไดร้วดเร็ว ไม่สูญหาย  

7) Co-ordinating การประสานงาน การประสานงานท่ีดี จะส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความราบร่ืน ลดปัญหาความขดัแยง้ได ้ 

8) Controlling การควบคุมงาน จะตอ้งมีวธีิการท่ีก ากบัหรือควบคุมให้งานก่อสร้างด าเนิน
ไปตามก าหนดเวลาแบบรูป  รายการก่อสร้าง และขอ้ก าหนดอ่ืนๆตลอดจนการ
ควบคุมดูแลมิให้เกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง ควบคุมดูแลให้คนงานอยู่ร่วมกนัอย่าง
ปกติสุข  

9) Decision Making การตดัสินใจ ผูบ้ริหารงานก่อสร้างตอ้งมีการตดัสินใจท่ีดีมีเหตุผล
ตั้งอยู่บนหลกัการยุติธรรม หลกัวิชาการ และตอ้งตดัสินใจทนัท่วงทีกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทุกกรณี 

 

 ขอ้จ ากดัในงานก่อสร้าง 
ขอ้จ ากดั (Limitations) ของงานก่อสร้างมีหลายประการ ผูค้วบคุมงานตอ้งพิจารณาให้

รอบคอบวา่ การท างานแต่ละอยา่งมีปัญหาหรือขอ้จ ากดัอยา่งไร ซ่ึงหากทราบล่วงหนา้ จะช่วยให้
การวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ไม่หยุดชะงกั เพราะมีเวลาไตร่ตรอง
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ย่อมเส่ียงต่อขอ้ผิดพลาดมาก ดว้ยเหตุน้ีผูคุ้มงานจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเร่ือง
ขอ้จ ากดัของงานก่อสร้าง โดยทัว่ไปมกัเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

- ขอ้จ ากดัในดา้นการเงิน ซ่ึงนบัว่าเป็นหัวใจหลกัของงานก่อสร้างและงานทุกชนิด 
ผูรั้บเหมาหรือผูคุ้มงานตอ้งกะจ านวนเงินให้พอดีกบังานแต่ละงวด และตอ้งมีเงิน
ส ารองจ่ายเตรียมเผือ่ไวส้ าหรับกรณีจ าเป็น 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการคมนาคม บางคร้ังสถานท่ีก่อสร้างอยูห่่างไกลจากการคมนาคม
มาก การขนส่งหรือการติดต่อกระท าไดล่้าชา้ ไม่สะดวก เป็นผลให้งานชะงกั เกิด
ความล่าชา้ และงานก่อสร้างอาจไม่ด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัคนงานและอตัราค่าจา้ง งานท่ีผูรั้บเหมารับท าอาจจะอยู่ในทอ้งท่ีท่ี
แตกต่างกนัไป ฉะนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองคนตามมา เพราะในทอ้งท่ีบางแห่งไม่
สามารถหาคนงานท่ีมีความช านาญเฉพาะอยา่งได ้ เช่น งานฝีมือ งานท่ีซบัซ้อนและ
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ยาก หรืองานท่ีเส่ียงอนัตราย เป็นตน้ และรวมไปถึงอตัราค่าจา้งแรงงานในแต่ละ
ทอ้งถ่ินแตกต่างกนัดว้ย 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ นบัเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัประการหน่ึง เพราะบางคร้ังไม่
สามารถป้องกนัได ้เช่น น ้ าท่วม ลมพายุ ฝนตกหนกั ท าให้เป็นส่ิงบัน่ทอนการท างาน
ของคนงานอยา่งยิง่ นอกจากน้ี ภยัธรรมชาติ ยงัท าใหท้รัพยสิ์นเสียหาย ได ้

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซ่ึงอาจดว้ยสาเหตุหลายประการเช่น 
เขียนไม่ชดัเจน เขียนผิด หรือมีรายละเอียดต่างๆ ไม่เพียงพอ หรือเขียนไวค้ลุมเครือ 
ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการท างานมาก 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ งานก่อสร้างบางประเภทจะก าหนดชนิด 
ยี่ห้อ ลกัษณะของวสัดุอุปกรณ์ไว  ้ ท าให้เป็นปัญหาในการจดัหาวสัดุตามตอ้งการได้
ในทอ้งตลาด 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลา งานบางอยา่งตอ้งท าแข่งกบัเวลา เช่น ในกรณีท่ีท างานรีบเร่ง 
ขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ีจะมีปัญหามากในเร่ืองของการวางแผนงาน  เช่น  การจดัรูปงาน 
การจดัล าดบัการท างาน การจดัแบ่งคนและเวลา เป็นตน้ 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัวธีิการก่อสร้าง งานก่อสร้างบางอยา่งหรือการก่อสร้างในสถานท่ีบาง
แห่งไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยวิธีปกติ เช่น งานก่อสร้างติดกบัโรงพยาบาล หรือ
ก่อสร้างใกลชิ้ดกบัอาคารขา้งเคียง   ตอ้งพยายามควบคุมเสียงหรือการสั่นสะเทือน
เน่ืองจากการตอกเสาเขม็ เป็นตน้ 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย ซ่ึงเป็นผลกระทบต่องานก่อสร้าง
โดยตรง เช่น ขอ้บงัคบัของพนกังานจราจร ท่ีก าหนดขนาดของรถบรรทุก ลกัษณะ
การบรรทุก หรือก าหนดช่วงเวลาให้รถบรรทุกวิ่ง ปัญหาเก่ียวกบัการจา้งแรงงาน การ
จ่ายค่าชดเชยเน่ืองจากประสบอุปัทวเหตุ หรือปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ เป็นตน้ 

- ขอ้จ ากดัดา้นอ่ืนๆ  เช่นความร่วมมือประสานงานของคนงาน ปัญหาของฝ่ายวา่จา้ง  
เป็นตน้ 

 การจดัการงานก่อสร้างของหน่วยงานเทศบาลต าบล 
- ลกัษณะงานก่อสร้างของเทศบาลต าบล 
การก่อสร้างในเทศบาลต าบลเป็นการก่อสร้างในหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงการก่อสร้าง

เหมือนกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ กล่าวคือ เทศบาลต าบลเป็นเจา้ของโครงการและเป็นผูอ้อกแบบ 
แลว้ท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อหา กลุ่มก่อสร้าง เพื่อท าหนา้ท่ีในการก่อสร้างตามแบบ โดยถา้หากงาน
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ก่อสร้างเป็นงานท่ีใหญ่เทศบาลต าบลไม่มีบุคลากรหรือศกัยภาพเพียงพอในการควบคุมการก่อสร้าง
ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ีก าหนด เทศบาลต าบลก็อาจท าการวา่จา้งกลุ่มบริหารโครงการ 
และกลุ่มจดัการงานก่อสร้างท าหนา้ท่ีแทนได ้

- ขั้นตอนในการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาลต าบลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 

ในการเลือกว่าในแต่ละทอ้งท่ีจะท าการก่อสร้างอะไร เทศบาลต าบลควรมีหนงัสือไปให้
ผูน้  าทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูน้  าทอ้งถ่ินท าการประชาคมภายในหมู่บา้นว่าตอ้งการท าการก่อสร้างอะไร
ภายในเงินงบประมาณท่ีมีอยู่แล้วส่งขอ้มูลท่ีไดม้าให้กองช่างเทศบาลต าบลเพื่อให้กองช่างไดส่้ง
เจา้หน้าท่ีไปส ารวจและประเมินความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกองช่างจะตอ้งส ารวจ ศึกษา 
วิเคราะห์ในดา้นต่างๆ เช่น ศึกษาสภาพสังคม กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งตอ้งพิจารณา
ลกัษณะของภูมิประเทศ ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ี
จะจดัท า ทั้งดา้นเทคนิค งบประมาณ และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจใน
การก าหนดรูปแบบและลักษณะของงานก่อสร้างให้เหมาะสมในการจัดท าโครงการในช่วงน้ี
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการเร่ิมโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ รวมถึง
การประเมินเลือกแนวทางต่างๆ ในการด าเนินโครงการรวมถึงการจดัท าขอ้เสนอโครงการ  เพื่อรับ
การรับรอง หรืออนุมติั งานออกแบบในช่วงน้ีจะเป็นแบบขั้นตน้หรือแบบแนวทางเพื่อใชป้ระกอบ
ในการศึกษาความเป็นไปได ้

ข) การออกแบบและประมาณการ 
โดยปกติการออกแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้าง จะปฏิบติัดงัน้ี 

1. การออกแบบขั้นตน้ (Preliminary Design) ในขั้นตอนน้ี เม่ือแต่ละหมู่บา้น
ผา่นการส ารวจเบ้ืองตน้มาแลว้  กองช่างก็จะท าการออกแบบขั้นตน้เพื่อน าไป
เสนอต่อผูน้ าชุมชนวา่ตรงตามความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ โดยพิจารณา
ดงัน้ี 1) ออกแบบขั้นตน้ตามแนวคิดของเจา้ของโครงการ(ชุมชน) และ
ผูอ้อกแบบ จนไดแ้นวทางท่ีเหมาะสม 2) ประเมินและหาวิธีการก่อสร้างท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและงบประมาณ เช่น รางระบายน ้ าเลือกแบบ 
ก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใชท้่อระบายน ้ า เป็นตน้ 3) ในขั้นตอน
สุดทา้ยก็จะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งทางเลือกต่างๆ ท่ีไดศึ้กษาไว ้
โดยใชว้ธีิวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในแง่
ท่ีจะใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
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2. การออกแบบขั้นรายละเอียด เม่ือเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 
ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดส าหรับใชก่้อสร้างจริง ซ่ึง
กองช่างจะตอ้งออกแบบและประมาณการการออกแบบจะตอ้งท าควบคู่ไปกบั
การส ารวจในภาคสนามและจะตอ้งมีการศึกษาวิธีการก่อสร้างควบคู่กนัไป
ดว้ย เพื่อใหแ้บบก่อสร้างสมบูรณ์มากข้ึน 

ค) การประมาณราคา  
การประมาณราคาก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความส าคัญ และต้องท าทุกๆ ขั้นตอนใน

กระบวนการก่อสร้าง เช่น การประมาณราคาในส่วนของเจา้ของงานจะตอ้งท าเพื่อก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง หรือผูรั้บจา้งจะตอ้งท าประมาณราคาอยา่งละเอียดเพื่อจดัท าขอ้เสนอดา้นราคา 
หรือในระหว่างด าเนินงานก่อสร้างอยู่ อาจมีรายการเปล่ียนแปลงเพิ่มหรือลดงานจากขอบเขตงาน
เดิม ดงันั้นการประมาณราคาก่อสร้างจึงควรท าโดยผูมี้ความสามารถเหมาะสมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (2540) จึงไดจ้ดัแนวทางการวดัปริมาณงานก่อสร้างอาคารข้ึน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางมาตรฐานในการก าหนดวธีิวดัปริมาณ 

1. การประมาณราคาขั้นตน้ สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัระดบัความถูกตอ้งท่ี
ตอ้งการและเวลาท่ีมีใหใ้นการท าประมาณราคา อาจใชว้ธีิประมาณราคาต่อหน่วยการ
ใช ้ หรือการประมาณการต่อหน่วยพื้นท่ี หรืออาจเป็นโดยวธีิราคาประกอบต่อหน่วย 
ดงัน้ี 1) การประมาณราคาต่อหน่วยการใช ้ ซ่ึงท าไดโ้ดยยงัไม่จ  าเป็นตอ้งท าแบบ
ก่อสร้าง มีเพียงความคิดริเร่ิมโครงการ    เป็นการค านวณท่ีใหผ้ลค่อนขา้งหยาบ    มี
ความ คลาดเคล่ือนของผลลพัธ์มากกวา่ ± (20-30) % แต่ใชเ้วลานอ้ย โดยผูป้ระมาณ
ราคาใชว้ธีิการนบัหน่วยของการใชอ้าคาร เช่น จ านวนหอ้งพกั จ านวนเตียงคนไข ้
เป็นตน้ 2) การประมาณราคาต่อหน่วยพื้นท่ี วธีิน้ีมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงความจริง
มากกวา่การประมาณราคาต่อหน่วยการใช ้โดยปกติแลว้จะคลาดเคล่ือนอยูท่ี่  ±  (15-
20) %   ทั้งน้ีงานออกแบบตอ้งด าเนินการจนไดแ้บบร่างแลว้ แต่ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งท า
แบบรายละเอียด อยา่งนอ้ยตอ้งมีแบบแปลนสถาปัตยกรรมรูปดา้น รูปตดั และ
ขอ้ก าหนดงานก่อสร้างขั้นตน้แลว้ ซ่ึงสามารถน ามาใชค้  านวณพื้นท่ีใชส้อยได ้  3)   
การประมาณราคาประกอบต่อหน่วย หมายถึง ราคาต่อหน่วยต่อส่วนของงานก่อสร้าง 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแจกแจงหวัขอ้งานตามระบบต่างๆ ของงานก่อสร้างตามขั้นตอนงาน
ก่อสร้าง โดยงานในแต่ละหมวดขา้งตน้จะแตกยอ่ยลงเป็นราคาประกอบต่อหน่วยของ
แต่ละส่วนยอ่ย เช่น งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผน่ (Spread footing) 
จะประกอบดว้ยงานขุดดิน งานคอนกรีต ไมแ้บบ เหล็กเสริม งานถมดินกลบั และ
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อ่ืนๆ เป็นตน้ ตน้ทุนต่อหน่วยผูป้ระมาณการอาจจดัท ารวบรวมเป็นรายละเอียดหวัขอ้
งานต่าง ๆ โดยจะตอ้งระบุราย ละเอียด ประกอบใหช้ดัเจนดว้ย 

2. การประมาณราคาอยา่งละเอียด เป็นการประมาณราคาเม่ือมีแบบและขอ้ก าหนดงาน
ก่อสร้างเรียบร้อยสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงท าใหส้ามารถค านวณปริมาณงานและราคางานได้
อยา่งละเอียดและถูกตอ้ง มีขั้นตอนดงัน้ี  1)   การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร แลว้จึงลงมือศึกษาใหล้ะเอียด ทั้งแบบและขอ้ก าหนดงาน เพื่อวางแผน
แนวทางวธีิการก่อสร้างท่ีเหมาะสม 2) ศึกษาสถานท่ีก่อสร้าง เง่ือนไขของสัญญา 
รายละเอียดดา้นเทคนิค ของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ รวมถึงมาตรฐานของงานก่อสร้าง 
ความตอ้งการของเจา้ของ ระยะ เวลาของสัญญา การจ่ายงวดงาน เป็นตน้  3) การ
เตรียมเอกสารบญัชีปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ) ผูอ้อกแบบจะก าหนด
รูปแบบของบญัชีปริมาณงานให้   โดยใหผู้รั้บเหมาเป็นผูก้รอกปริมาณงาน ราคาต่อ
หน่วย และราคารวมของแต่ละรายการ ทั้งน้ีเพื่อความเป็นระบบและง่ายในการ
ประเมินผล ตรวจสอบ รวมถึงการต่อรองราคาค่าก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย   
4) การตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการจดัท าเอกสาร อาจท าโดยการเปรียบเทียบกบั
ราคามาตรฐานท่ีผูป้ระมาณการมีอยู ่ เช่น ราคาต่อตารางเมตร การตรวจสอบปริมาณ
เหล็กเสริม (กก.) ต่อลูกบาศกเ์มตรคอนกรีต นอกจากน้ีความผดิพลาดทางการค านวณ 
เช่นการใส่จุดทศนิยม หรือ จ านวนเลขศูนย ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายได ้
ง) การประมูลงาน 

การประมูลงานเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงในการจดัการงานก่อสร้างของเทศบาลต าบล ซ่ึง
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการประมูลงานคือส่วนงานพสัดุ     ซ่ึงโดยปกติอาจแต่งตั้งบุคลากรจากกองช่าง
เป็นผูร่้วมกระบวนการในการประมูลดว้ยเช่น คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการรับซอง แต่
ไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัของกองช่าง ในงานวจิยัน้ีจึงไม่น าหวัขอ้น้ีมาพิจารณา 

การประมูลงานหรือวิธีการในการคดัเลือกผูรั้บท าการก่อสร้าง มีกระบวนการหรือวิธีใน
การคดัเลือกความเหมาะสมในการก่อสร้างโดยวิธีการต่างๆ เช่น การตกลงจา้ง การสอบราคา 
ประกวดราคา หรือการจา้งเหมา การจดัจา้งดว้ยวิธีพิเศษ เป็นตน้ การประเมินผลการประกวดราคา
เพื่อคดัเลือกผูรั้บจา้งก่อสร้างนั้น   อาจพิจารณาดา้นเทคนิคแยกกบัดา้นราคา  โดยดา้นเทคนิคจะรวม 
รวมถึงคุณสมบติัของผูรั้บจา้งดา้นต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ความพร้อมดา้นบุคลากร ความมัน่คง
ทางการเงิน และอ่ืนๆนอกจากน้ีในการเสนอเจา้ของงานอาจให้ผูร่้วมประกวดราคาเสนอแนวทาง
วิธีการท างาน (Methodstatement) มาเพื่อพิจารณาประกอบกบัแผนก าหนดเวลาและราคาดว้ย ทั้งน้ี
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ ผูเ้สนอราคาจะสามารถท างานไดแ้ลว้เสร็จจริงตามขอ้เสนอท่ีส่งมา 



 

 

23 

การประเมินผลขอ้เสนอดา้นราคา ขอ้เสนอดา้นราคาท่ีผูรั้บจา้งแต่ละราย ควรอยูใ่นรูปแบบ
ท่ีก าหนดโดยเจา้ของงาน โดยเพื่อให้การประเมินผลท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง เจา้ของงานควร
ให้ผูเ้สนอราคาส่งแฟ้มข้อมูลตารางค านวณมาให้พร้อมกับเอกสารเสนอราคาด้วย โดยการ
เปรียบเทียบจะตอ้งน าขอ้มูลปริมาณงานและราคากลางของฝ่ายเจา้ของงานมาพิจารณาดว้ย  โดยการ
ประเมินจะเร่ิมจากการตรวจสอบรายการในบญัชีปริมาณงานของผูรั้บจา้งแต่ละรายวา่ มีรายการใด
เสนอขาดไป รายการใดมีปริมาณหรือราคาสูงหรือต ่ากวา่ในราคากลางมาก หากพบขอ้ผิดพลาด
ดงักล่าวตอ้งท าการบนัทึก และตอ้งมีการตรวจสอบยืนยนัในขั้นการเจรจาต่อรอง ทั้งน้ีตวัเลข
ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในเอกสารเสนอราคาควรมีให้ครบถ้วนตามเน้ืองานท่ีต้องท า 
เน่ืองจากราคาของกิจกรรมก่อสร้างในเอกสารเสนอราคาเม่ือประกอบอยู่ในสัญญาจา้งจะใช้เป็น
เกณฑใ์นการคิดงานเพิ่มลดในระหวา่งด าเนินงานก่อสร้างดว้ย หลงัจากตรวจสอบรายละเอียดแต่ละ
รายการแล้ว   การจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานราชการการปกครองส่วนท้องถ่ินถูกควบคุมด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยพสัดุของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2535แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2544) ซ่ึงไดร้ะบุไวว้า่การซ้ือหรือการจา้งสามารถกระท าได ้6 วิธี คือ 1)  วิธีตกลงราคา  2) วิธีสอบ
ราคา  3)  วิธีประกวดราคา  4) การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  5)  การจา้งโดยวิธี  6)  การซ้ือหรือการจา้งโดย
วธีิกรณีพิเศษ 

จ) การควบคุมการก่อสร้าง 
โดยทัว่ไปผูค้วบคุมงานก่อสร้างจะมีหนา้ท่ีดงัน้ี  1) ควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบและ

ขอ้ก าหนดงานก่อสร้าง รวมถึงคุณภาพวสัดุและช่างฝีมือท่ีใช ้ 1) ท าการควบคุมหรือทดสอบวสัดุ
อุปกรณ์ ทั้งท่ีหน่วยงานและบางกรณีจะรวมถึงโรงงานผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้น  3) จดัท ารายงาน
ประจ าวนั รายงานประจ าสัปดาห์ และสรุปรายงานประจ าเดือน ส าหรับรายงานให้เจา้ของงาน
รับทราบสถานภาพของโครงการ 4) ตรวจสอบปริมาณงานร่วมกบัผูรั้บจา้งในกรณีของการท าการ
เบิกจ่ายเงินค่างานระหวา่งงวด หรืองวดสุดทา้ย 5) บนัทึกและสรุปรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบังาน
เพิ่มหรือลดเพื่อเสนอผูมี้อ านาจอนุมติัเป็นค่างานเพิ่มหรือลดตามสัญญาก่อสร้าง 6) ประเมินผลงาน
จริงเทียบกบัแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอโดยผูรั้บจา้ง เพื่อช้ีให้เห็นปัญหาและแก้ไขอย่างทนัท่วงที
เพื่อใหโ้ครงการแลว้เสร็จตามก าหนด 7) ตรวจสอบวิธีการก่อสร้างท่ีเสนอโดยผูรั้บจา้ง ทั้งน้ีเพื่อให้
แน่ใจในดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของงานตามหลกัวิศวกรรม 8) ติดตามบนัทึกค่าต่างๆ ท่ี
ก่อสร้างจริง เทียบกบัแบบท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแบบก่อสร้าง
เหมือนจริงท่ีผูรั้บจา้งท าเสนอเม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จ 

การควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินถูกควบคุมด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยพสัดุของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
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2544) มีใจความโดย สรุปดงัน้ี  1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีก่อสร้าง ทุกวนัเพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดั
ทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพือ่ใหก้ารก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและขอ้ก าหนด
ในสัญญา หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามก็สั่งให้หยุดงานไวก่้อน จนกว่าผูรั้บจา้งจะยอมปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามค าสั่ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งทราบโดยทนัที  2) ในกรณีท่ีปรากฏวา่
แบบรูปรายการละเอียดหรือขอ้ก าหนดในสัญญามีขอ้ความขดักนัหรือไม่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 
ผูค้วบคุมงานสามารถสั่งหยุดงานไวก่้อน แลว้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งให้ทราบโดย
ทนัที  3) จดบนัทึกประจ าวนัโดยใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบติังานและวสัดุท่ีใช ้สภาพ
ดินฟ้าอากาศอยา่งนอ้ยสองฉบบั เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์ และ
เก็บรักษาไวเ้พื่อมอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุเม่ือเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือวา่เป็นเอกสารส าคญัของ
ทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมี้หนา้ท่ี  ท่ีเก่ียวขอ้ง  4) ในวนัเร่ิมลงมือท างานของผู ้
รับจา้ง และวนัก่อนถึงก าหนดส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน ผูค้วบคุมงานตอ้งรายงานผลการ
ปฏิบติังานของผูรั้บจา้งว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน
สามวนัท าการ 

ฉ) การตรวจรับงาน   
คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่มเช่นปลัดเทศบาล   

ผูอ้  านวยการกองต่างๆ หรือเจา้หน้าท่ีส่วนต่างๆ และตวัแทนของประชาคมหมู่บา้นเขา้ร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาเน่ืองจากคณะกรรมการตรวจการจา้งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลต่าง
สาขางานตอ้งเป็นกรรมการดว้ยความจ าเป็น มีความยุง่ยากในการอ่านแบบก่อสร้างให้เขา้ใจ ยุง่ยาก
ในการอ่านรายการทางวศิวกรรม การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลยีของวสัดุและอุปกรณ์
ทางการก่อสร้าง ซ่ึงยากแก่การติดตามส าหรับผูท่ี้มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างโดยตรง ปัญหา
ดงักล่าวอาจขจดัลงไปไดห้ากผูค้วบคุมงานมีความสามารถในการประสานงานท่ีดี ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน ควรท่ีจะตอ้งประสานต่อเน่ืองกนัเป็นอยา่งดี ผู้
ควบคุมงานตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บเหมาแก่คณะกรรมการตรวจการจา้งเป็นระยะทุก 
ขั้นของงาน เพื่อช่วยขจดัปัญหาความไม่สะดวกใจในการตรวจรับงาน เม่ือไดรั้บรายงานจากผู ้
ควบคุมงานก่อสร้าง ผูต้รวจ(กรรมการตรวจงานจา้ง) จึงควรปฏิบติัดงัน้ี  

1) ศึกษารูปแบบ รายการ ขอ้ก าหนดต่างๆ ในสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของ
งานไวท้ั้งหมด ควรศึกษาไวล่้วงหน้า พยายามเขียนขอ้เตือนใจ ขอ้ควรระมดัระวงั
เป็นพิเศษ เพื่อใชป้ระกอบในการตรวจ ขอ้ใดหรือรายละเอียดท่ีไม่เขา้ใจ ควรศึกษา
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จากผูค้วบคุมงาน หรือผูช้  านาญการในเร่ืองนั้นๆ ในส่วนของสัญญาศึกษาขอ้ความ
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีบริษทัก่อสร้างตอ้งรับผิดชอบนอกเหนือจากงาน
ก่อสร้างโดยตรง เช่น วนัเร่ิมลงมือท างานในสัญญาก าหนดระยะเวลาท างานแต่ละ
งวดของงาน ระยะเวลาส้ินสุดในสัญญา การปรับเม่ือท าการเกินก าหนดในสัญญา 
ระยะเวลา การประกนัผลงาน อาจมีขอ้ก าหนดปลีกยอ่ยท่ีผูรั้บท่ีผูรั้บจา้งหรือบริษทั
ก่อสร้างตอ้งปฏิบติั เช่น ตอ้งใชช่้างสาขาใด เป็นจ านวนเท่าไร ความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยสิ์นของทางราชการท่ีช ารุดเสียหายเน่ืองจากการก่อสร้าง  

2) ตรวจรายงานของผูค้วบคุมงานซ่ึงโดยหน้าท่ีของผูค้วบคุมงานตอ้งท าบนัทึกการ
ท างานในแต่ละวนั และสรุปไวแ้ลว้รายงานผลความกา้วหน้าในการท างานของ
บริษทัก่อสร้าง เป็นรายสัปดาห์ รายงานผลวิเคราะห์ ผลการทดสอบต่างๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นรายการประกอบแบบ  

3) ตรวจการท างาน ผูค้วบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งมีหน้าท่ีตรวจการ
ท างานของผูรั้บจา้งทุกๆขั้นตอนในการท างาน แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง ไดรั้บแต่งตั้งมาจากต าแหน่งงานท่ีต่างกนั จึง
ตอ้งมีผูค้วบคุมงานก่อสร้างท าหนา้ท่ีแทน  

4) จดัประชุมคณะกรรมการตรวจการจา้ง คณะกรรมการควรมีการประชุมเพื่อให้มีขอ้
ยุติในเร่ืองต่างๆ เช่นการประชุมแกข้อ้ขดัแยง้หรือท าความตกลงในเร่ืองซ่ึงอาจเป็น
ปัญหาในการท างาน ในการประชุมน้ีควรเป็นการประชุมก่อนการลงมือท าการ
ก่อสร้าง องค์ประชุมควรประกอบดว้ยตวัแทนผูรั้บเหมา  ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจา้งและผู ้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยตกลงกนัในแนวปฏิบติัท่ี
เหมาะสมเกิดผลดีกบังานและกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีควรมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาการใชว้สัดุ ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งน าตวัอยา่งมาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั
ก่อนจึงจะน าไปใชใ้นการก่อสร้างได ้ 

5) ก ากบัดูแลการควบคุมงาน ช่วยแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน โดยการจดั
ประชุมเฉพาะกิจ เพื่อร่วมพิจารณาตดัสินปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนการตรวจงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานราชการการปกครองส่วนท้อง ถ่ินถูกควบคุมด้วยระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยพสัดุของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 
3พ.ศ. 2544)  
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คณะกรรมการตรวจการจา้งงานก่อสร้างมีหนา้ท่ีโดยสรุปดงัน้ี                     
1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงาน

รายงานโดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายละเอียด และขอ้ก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ 
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงาน
นายกเทศบาลต าบล เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างมีขอ้สงสัย  หรือในกรณีท่ีเห็นว่าตามหลัก
วิศวกรรม จากรายงานของผูค้วบคุมงาน ไม่น่าจะเป็นไปได ้คณะกรรมการตรวจการ
จา้งสามารถออกตรวจท่ีหนา้งาน และสามารถสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม หรือตดั
ทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ
ขอ้ก าหนดในสัญญา  

3) คณะกรรมการตรวจการจา้งควรตรวจงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ 
นบัตั้งแต่ท่ีนายกเทศบาลต าบลไดรั้บทราบการส่งมอบ  

4) เม่ือคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่ ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้ถือว่าผูรั้บจ้างส่งมอบงาน
ครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งส่งงาน และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมด 
หรือ เฉพาะงวดแลว้แต่กรณี โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อท าการเบิกต่อไป และ
รายงานใหน้ายกเทศบาลต าบลทราบ  

5) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแยง้ไวใ้ห้
เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยนายกเทศมนตรีมีอ านาจ ในการสั่งการ 
ใหต้รวจรับงาน หรือสั่งใหต้รวจสอบได ้

 

ช) การติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
ในการประกนัผลงานของผูรั้บจา้งส าหรับงานราชการแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งประกนัผลงานตาม

ระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนดซ่ึงถา้หากเกิดการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง
ของผูรั้บจา้ง อนัเกิดจากการใชว้สัดุท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือท าไวไ้ม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกตอ้งตามหลกั
วศิวกรรม ผูรั้บจา้งตอ้งท าการแกไ้ข โดยค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมตอ้งเป็นของผูรั้บจา้ง หากผู ้
รับจา้งไม่ท าการซ่อมแซมแกไ้ข ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิท่ีจะท าการนั้นเองหรือจา้งผูอ่ื้นให้ท างานนั้นโดยผู ้
รับจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย หรือผูว้า่จา้งอาจหกัจากเงินค ้าประกนัผลงาน 

ก าหนดเวลาท่ีผูรั้บจา้งจะรับผดิในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลา 1 ปี แต่ในกรณี
งานจา้งอาคาร ทาง หรือชลประทาน (ยกเวน้เป็นถนนลูกรัง งานขุด ลอกคู คลอง หนอง บึง ซ่ึงเป็น
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งานดินท่ีไม่มีการดาดคอนกรีต) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามลกัษณะงานท่ีผู ้
วา่จา้งเห็นวา่เหมาะสม 

หลกัประกนัสัญญาของงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินถูก
ควบคุมดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยพสัดุของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2535(แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544) โดยสรุป ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  

1) เงินสด  
2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้น ช าระต่อเจา้หนา้ท่ี หรือก่อน

วนันั้นไม่เกิน 3 วนัท าการ  
3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งท่ีอธิบดีก าหนด  
4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
ส าหรับหลกัประกนัสัญญาท่ีมีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกินสิบลา้นบาทให้ใชห้ลกัประกนั

ได้อีกหน่ึงประเภท คือหนังสือค ้ าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่างๆทราบ 

หลักประกนัสัญญาส่วนใหญ่จะก าหนดให้มีมูลค่าร้อยละห้าของวงเงินท่ีท าสัญญาการ
ก าหนดหลกัประกนั จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและ
หรือสัญญาดว้ย 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลกัประกนัท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหรั้บได ้

ในกรณีท่ีส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู ้
เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญาไม่ตอ้งวางหลกัประกนั 

หลักประกันสัญญาต้องคืนให้แก่ผูรั้บจ้างโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวนั 
นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญา 

การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือค ้าประกนัของบริษทั
เงินทุนในกรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่มารับภายในก าหนด ตอ้งส่งตน้ฉบบัหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ผูรั้บจา้ง
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมกบัแจง้ใหธ้นาคารหรือบริษทัเงินทุนค ้าประกนัทราบดว้ย 
 
2.6  แบบจ าลองการเจริญเติบโตของการจัดการ (Capability Maturity Model) 

Maturity Model  นั้นถูกพบคร้ังแรกในงานวิจยัของกองทพัทหารของสหรัฐอเมริกา เพื่อ
พฒันาการท างานของผูรั้บเหมาช่วงในกองทพั และไดถู้กพฒันาข้ึนมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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เพื่อการจดัการในปี 1989 และไดถู้กพฒันาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ไดมี้ซอฟทแ์วร์ช่ือ  Software 
Engineering Institute (2006 )  ซ่ึงแยกกระบวนการจดัการเป็น 5 ระดบั  แบบจ าลองการเจริญเติบโต
ของการจดัการสามารถแบ่งไดเ้ป็นระดบัต่างๆ  5 ระดบั  ดงัน้ี  

Level 1 กระบวนการเร่ิมตน้ (Initial) ขาดกระบวนการในการจดัการและทรัพยากรในการ
จดัการท่ีชดัเจน การท างานไม่เป็นระบบ ท าใหเ้พิ่มค่าใชจ่้ายและเวลาในการท างาน 

Level 2 กระบวนการสร้างโครงสร้างและมาตรฐาน  (Managed) องค์กรเร่ิมมีการใช้
ปัจจยัพื้นฐานในการจดัการ เช่น การควบคุมราคาโครงการ ตารางการท างานของโครงการ เร่ิมมีการ
จดัการดา้นเอกสาร มีการหาจุดท่ีเส่ียงต่อการท่ีจะท าใหค้่าใชจ่้ายและเวลาของโครงการเพิ่ม 

Level 3 กระบวนการสร้างมาตรฐานองคก์รและสร้างกระบวนการในการจดัการ (Defined) 
มีมาตรฐานในการจดัการท่ีเป็นระบบ มีแนวทางในการปฏิบติัในองคก์รท่ีชดัเจน มีกระบวนการท่ี
ช่วยทีมผูบ้ริหาร มีการอบรมทีมผูบ้ริหารและผูช่้วยให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการ มี
แนวทางการท างานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการท างาน มีการควบคุมราคาและเวลาของ
โครงการ 

Level 4 กระบวนการบริหารจดัการ (Quantitatively Managed) มีการวดัประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานโดยใชข้อ้มูลทางสถิติและเทคนิคการหาปริมาณงานดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจ 

Level 5 กระบวนการเลือกแนวทางในการจดัการไปใช้ให้เหมาะสมในแต่ละโครงการ
(Optimizing) มีการปรับปรุงขั้นตอนในการการท างานโดยสม ่าเสมอ มีการพฒันาประสิทธิภาพการ
ท างานอยา่งต่อเน่ืองและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาปรับปรุงการท างานตลอดเวลา หาจุดอ่อน
และจุดแขง็ของกระบวนการท างานเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบักระบวนการท างาน หาขอ้มูล 
เพื่อใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพและกระบวนการท างานเพื่อสร้างกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม
กบัองคก์ร 

  ตวัช้ีวดัระดบัการจดัการในระดบัต่างๆ  ซ่ึงเร่ิมจากตวัช้ีวดัในระดบัท่ี 2    ( Level 2) 
- Maturity Level 2    โครงสร้างการบริหารจัดการผงัองค์กร   (Configuration 

Management) โดยตรวจสอบดูวา่มีการจดัท าผงัองคก์รเพื่อแบ่งงานดา้นต่างๆหรือไม่ 
เช่น ดา้นจดัซ้ือ ดา้นการตรวจสอบคุณภาพ   ดา้นบญัชี   เป็นตน้ 

การวดัและการวิเคราะห์ (Measurement and Analysis) มีการค านวณและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก็บไวเ้พื่อท าการวิเคราะห์ เช่น บนัทึกประจ าวนั บญัชีปริมาณ
งาน บญัชีค่าแรง เป็นตน้ 
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การดูแลและการควบคุมการท างาน (Project Monitoring and Control) เพื่อให้ทราบ
ความกา้วหนา้ของโครงการและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง ทราบความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัโครงการเพื่อรีบหาแนวทางในการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายกบั
โครงการ 

การวางแผนโครงการ (Project Planning) เพื่อให้ทราบเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ใน
โครงการ หาสายทางวิกฤติท่ีอาจท าให้โครงการล่าชา้ วางแผนดา้นทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน 

กระบวนการท างานและการรับประกนัคุณภาพของงาน (Process and Product Quality 
Assurance) สร้างความเขา้ใจและความสามคัคีของสมาชิกในองค์การให้ทราบถึงจุดประสงค์ของ
โครงการเพื่อใหก้ารท างานและการแกปั้ญหาไปในทิศทางเดียวกนั 

ขอ้ตกลงกบัผูข้ายสินคา้ (Supplier Agreement Management) สร้างความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจอนัดีกบัผูข้ายสินคา้เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือวสัดุท่ีดีมีคุณภาพและราคาตามท่ีโครงการ
ตอ้งการ 

- Maturity Level 3  การวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหา (Decision Analysis and 
Resolution) มีการหาแนวทางในการแกปั้ญหาหลายๆแนวทางในโครงการท่ีท าแลว้
เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์าร 

การจดัการโดยรวมของโครงการ (Integrate Project Management) เพื่อสร้างความเช่ือถือ
ความเช่ือมัน่ และความเขา้ใจของบุคลากรในองคก์รและหุน้ส่วนบริษทัให้ทราบแนวทางการปฏิบติั
และแนวทางการจดัการโครงการไปในทิศทางเดียวกนั 

การจดัการโดยรวมดา้นจดัซ้ือ (Integrated Supplier Management) มีการสร้างพนัธมิตรและ 
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูข้ายสินคา้เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพและราคาตามท่ีตอ้งการ     

การจดัทีมบริหาร(Integrated Teaming) มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรง
ตามท่ีโครงการตอ้งการมาเป็นทีมผูบ้ริหารเพื่อความส าเร็จสูงสุดของโครงการ 

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร (Organizational Environment for Integration) สร้างส่ิงแวดลอ้ม
ในองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการท างานเช่น สร้างกลไกการหาหวัหนา้งาน สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การท างานและครอบครัว สร้างส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความอยากท างานในองคก์ร 

สร้างกระบวนการท างานในองคก์ร (Organizational process Definition) สร้างแนวทางและ
มาตรฐานในกระบวนการท างานเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัยดึถือปฏิบติัไปในแนวเดียวกนั 



 

 

30 

จุดศูนยร์วมของกระบวนการจดัการ (Organizational Process Focus) วางแผนและพฒันา
กระบวนการจดัการบนพื้นฐานจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษทัโดยเติมเต็มส่วนท่ีขาด ประเมิน
กระบวนการท างาน และพฒันาขั้นตอนกระบวนการบริหารในส่วนท่ีจ าเป็น 

การฝึกอบรมบุคลากร (Organizational Training) องคก์รควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการ
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในงานดา้นท่ีท าเพื่อให้บุคลากรไดมี้ความรู้ความสามารถเพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

การส่งมอบผลิตภณัฑ์ (Product Integration) ตอ้งมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์มีองค์ประกอบและ
ช้ินส่วนครบถว้น สามารถท างานไดต้ามหนา้ท่ี มีความสมบูรณ์และสามารถส่งมอบถึงมือผูบ้ริโภค
ภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนด 

ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา (Requirement Development) ทราบถึงความตอ้งการของหุ้นส่วน
บริษทัความตอ้งการแฝงท่ีซ่อนอยู่ ความตอ้งการของลูกคา้ วิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันา
กระบวนการบริหารและช้ินส่วนวสัดุเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องความตอ้งการดงักล่าว 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หาจุดท่ีอาจท าใหโ้ครงการเกิดความเสียหายเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขเพื่อใหส่้งผลกระทบกบัจุดประสงคข์องโครงการนอ้ยท่ีสุด 

วิธีการแกไ้ขปัญหา (Technical Solution) วิเคราะห์และพฒันาหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเลือกแนวทางท่ีส่งผลดีท่ีสุดกบัจุดประสงคข์องโครง 

การการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) โดยตอ้งมีการตรวจสอบองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑว์า่มีความถูกตอ้งเหมาะสมตามหนา้ท่ีของช้ินส่วนนั้น 

การวิเคราะห์ (Verification) โดยท าการทดสอบผลิตภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีไดว้่ามีการ
ท างานไดต้ามจุดประสงคข์องผลิตภณัฑห์รือโครงการหรือไม่ 

- Maturity Level 4 การจดัการด้านประสิทธิภาพ (Organizational Process 
Performance) ท าการวิจยัเพื่อหาแนวทางของกระบวนการจดัการท่ีท าให้โครงการมี
ประสิทธิภาพในการจดัการมากท่ีสุดเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการในงาน
ต่อไป 

การจดัการดา้นปริมาณ (Quantitative Project Management) ท าการวิจยัเพื่อหาจุดท่ี
ประหยดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด 

- Maturity Level   5   การหาสาเหตุของปัญหาวิเคราะห์และแกไ้ข (Causal Analysis 
and Resolution) หากจุดใดในโครงการเกิดขอ้บกพร่องและปัญหาก็ให้น าจุดนั้นมาท า
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน
ในเร่ืองดงักล่าวอีก 
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การคิดคน้หานวตักรรมใหม่ๆและความพร้อมขององคก์ร (Organizational Innovation and 
Deployment) วิเคราะห์และค้นหานวตักรรมท่ีท าให้การท างานง่ายและสะดวกข้ึนโดยท าให้
กระบวนการท างานและการจดัการบรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการโดยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
Lakes Autometic ( 1999) ไดด้ าเนินกิจการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการขายเคร่ืองยนต ์โดย ได้

ก าหนดขั้นตอนการท างาน 9 ขั้น ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากพนกังานกวา่ 60,000คน เป็นอยา่งดี ลูกคา้
ของบริษทัพอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลา ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 
ค.ศ. 2000  บริษทั Lakes Autometic  ไดต้ดัสินใจรวมกิจการกบับริษทั   Peley Autometic Products  
(PAP) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการดา้นเดียวกนัและมีช่ือเสียง ดา้นคุณภาพของสินคา้และการ
จดัส่งเหมือนกนั 

หลงัจากรวมกิจการแลว้ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งท าการจดัการขั้นตอนการท างานให้เป็น
ขั้นตอนเดียวกนัเน่ืองจากก่อนหนา้น้ีบริษทั Lakes Autometic มีขั้นตอนการท างาน 9 ขั้นตอน และ
บริษทั Peley Autometic Products ( PAP) มีขั้นตอนการท างาน 5 ขั้น ซ่ึงแต่ละวิธีการท างานมีขอ้ดี
และขอ้เสียแตกต่างกนั  ประเด็นในการวิเคราะห์มีดงัน้ี  1) จะรวมวิธีกนัท างานทั้งสองให้เป็นวิธี
เดียวไดอ้ยา่งไร  2) จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมพนกังานอยา่งไรให้การท างานประสบผลส าเร็จ 3) ส่ิง
ใดท่ีลูกคา้ก าหนดใหมี้การแกไ้ขใหเ้กิดผลส าเร็จ  4) จะเกิดอะไรข้ึนถา้ลูกคา้ไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลง
หลกัการจดัการ  5)  จะเกิดอะไรข้ึนถา้ลูกคา้ไม่พอใจ ในการรวมวธีิการจดัการเขา้ดว้ยกนั 

ผลการวเิคราะห์ เน่ืองจากทั้ง 2 บริษทัมีการจดัการท่ีเป็นระบบจึงถือวา่ผา่น Maturity Level 
3 แต่เม่ือรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั บริษทัตอ้งท าการวิจยั (Maturity Level 4) และวิเคราะห์ (Maturity 
Level 5) หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจดัการเพื่อใหว้ธีิการท างานและการจดัการเป็นขั้นตอนเดียวกนั 

 Ferris Healthcare (1999)  บริษทั Ferris ไดด้ าเนินการพฒันากิจการให้เจริญเติบโตโดยเนน้
ท่ีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัจจยัดา้นงบประมาณอยา่งเหมาะสม เนน้ท่ีผลลพัธ์ในการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของโครงการ 

 

ท่ีปรึกษาโครงการไดน้ าวิธีการอบรมเจา้หน้าท่ีโดยคดัจาก  300 คนเหลือ 50 คน เพื่อ
ฝึกอบรมอยา่งเขม้งวดโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัโครงการ   เม่ือ 2 เดือนผา่น
ไปหลงัการประชุมก็คน้พบหลกัการในการด าเนินงานท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่   1. ระบบขอ้มูล
ข่าวสาร  2.  ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ การบริการท่ีหลากหลายและ  3.  การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ ซ่ึงตอ้งน า
ปัจจยัแหล่งน้ีมาใชป้ระโยชน์ใหสู้งสุด  หลงัจากทดลองด าเนินการ 1 ปี เม่ือลองน าหลกัการต่าง ๆ ท่ี
คิดคน้ไดม้าลองใช้ดูก็จะพบขอ้ดี - ขอ้เสีย   ต่างกนัไป ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งเลือกหลกัการท่ี
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เหมาะสมท่ีสุดมาใชต่้อไป    เม่ือ 6 เดือนผา่นไป ทางบริษทัก็ไดร้วมทั้ง 3 หลกัการให้เป็นหลกัการ
เดียวโดยยดึแนวนโยบายเป็นตวัก าหนด 

ในการวิจยัมีดงัน้ี  คือ 1)  เหตุใดจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะคิดคน้หลกัการท่ีดีไดใ้นคร้ังแรก 2)     
ท าไมหลกัการ 3  ประการท่ีคิดข้ึนจึงเป็นผลจากนโยบาย และการด าเนินการ  3)  ท าไมองคก์รนั้นจึง
จะยอมรับหลกัการวธีิการท างานท่ีเป็นขั้นตอนเดียวกนั  4)  ท าไมหลกัการท่ีดีจึงมาจากแนวทางนอ้ย
กวา่ท่ีมาจากนโยบายและการด าเนินการ 

ผลการวิเคราะห์   บริษทั Ferris  Healthcare ไดท้ราบแนวทางในการด าเนินงานท่ีส าคญั 3
ประการในการด าเนินงานคือไดแ้ก่  1. ระบบขอ้มูลข่าวสาร 2.  ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ การบริการท่ี
หลากหลายและ  3.   การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ ซ่ึงตอ้งน าปัจจยัแหล่งน้ีมาใชป้ระโยชน์ให้สูงสุด ซ่ึง
แต่ละแนวทางมีขั้นตอนการจดัการเป็นของตวัเอง (Maturity Level 3) บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งท าการ
วิจยั (Maturity Level  4)   และวิเคราะห์ (Maturity Level 5) หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจดัการ
เพื่อใหว้ธีิการท างานและการจดัการเป็นขั้นตอนเดียวกนั 

 
2.7 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ศึกษา 

งานวิจยัน้ีไดน้ าหลกัการและแนวคิด Maturity Level ของ Software Engineering Institute 
มาประยกุตเ์พื่อใชใ้นการประเมินการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลโดยเรียกช่ือ
วา่ ระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการกองช่างของเทศบาลต าบล (ปบอ.) โดยขอ้ค าถามท่ีใช้
ในแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามท่ีพฒันาข้ึนมาเองจากการศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบติัของ
เทศบาลต าบล โดยเปรียบเทียบหลกัการ Maturity Level ของ Software Engineering Institute และ
หลกัการของระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่างเทศบาลต าบล  ไดด้งัตารางท่ี 2-3 
 

ตารางท่ี 2-3 เปรียบเทียบหลกัการ Maturity Level ของ Software Engineering Institute และ
หลกัการของระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่างเทศบาลต าบล 
(ปบอ.) 

Software Engineering Institute ปบอ. 

Maturity Level 1 ระดบั 1 ระดบั 1 
Maturity Level 2 ระดบั 2 ระดบั 2 
Maturity Level 3 ระดบั 3 ระดบั 3 
Maturity Level 4 ระดบั 4 ระดบั 4 
Maturity Level 5 ระดบั 5 ระดบั 5 
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งานวจิยัน้ีไดนิ้ยาม ปบอ. ในระดบัต่างๆ ไวด้งัน้ี 
ระดบั 1 เป็นระดบัเร่ิมตน้ โดยไม่มีการศึกษาเร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 

ในการท างาน ไม่มีเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีพร้อมในการท างาน ไม่มี บุคลากร ท่ีเพียงพอและมี
คุณภาพ ไม่ปฏิบติังานในแนวทางท่ีเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม 

ระดบั 2 มีการสร้างระบบในการจดัการโดย มีการศึกษาเร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติังาน มีการจดัหาเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการท างาน 
บุคลากรมีการเพิ่มพนูความรู้และปฏิบติังานในแนวทางท่ีเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม 

ระดบั 3 มีการจดัการท่ีเป็นระบบ โดยมีการศึกษาเร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบ
ต่างๆก่อนการปฏิบติังาน มีการจดัหาเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพื่อใชใ้นการ
ท างานบุคลากรมีความรู้และมีการปฏิบติังานในแนวทางท่ีเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม 

ระดบั 4  มีการพฒันาปรับปรุงแนวทางในการจดัการงานก่อสร้างให้ดีข้ึน โดยมีการ
ประเมินการปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ มีการประเมินความตอ้งการและ
จดัหาเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพื่อใช้ในการท างาน มีการประเมินการ
ปฏิบติังานของบุคลากร และสนบัสนุนบุคลากรในกองช่างและส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบติังานในแนวทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกั
วศิวกรรม 

ระดบั 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนตลอดเวลา โดยมีการน าผล
ประเมินเร่ืองการปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ความตอ้งการเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร วิธีการปฏิบติังาน ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆไป
วเิคราะห์และหาแนวทางในการท างานใหดี้ข้ึนตลอดเวลารูปท่ี 2-4 ระดบัขั้นการพฒันาของ ปบอ. 

 
 
 

2.8 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
Narong (2548) ศึกษาการจดัการการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในองคก์ารปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินวา่การก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ส่ิงก่อสร้างมีคุณภาพต ่าและไม่ไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรม แสดงว่าการ
ก่อสร้างขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไดแ้ยกการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็น 5 ส่วน คือ1)
กระบวนการท างานท่ีไม่ชดัเจน(กฎหมาย ความรับผิดชอบ) 2)หนา้ท่ีของแต่ละบุคคล(ความรู้ดา้น
เทคนิคการก่อสร้างไม่เพียงพอ ความเช่ียวชาญในการจดัการ) 3)ขาดความรู้ความเขา้ใจใน
กฎระเบียบ 4) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 5)  ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืน โดย 
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รูปท่ี 2-4 ระดบัขั้นการพฒันาของ ปบอ. 
 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการทดสอบ ไคว ์– สแควร์ พบวา่ ใน
แต่ละภาค (เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต)้ ไดผ้ลแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของ สภาเทศบาล  
ความรู้ความช านาญในการท างาน และจ านวนบุคลากร 

ชาญชยั (2547) ศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบล
หวัขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อทราบถึงผลการบงัคบัใช้กฎหมายและศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงระบบบริการให้มีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชน ผล
ปรากฏวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยูใ่นระดบัสูง ส่วน
การปฏิบติังานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีบางกิจกรรมด าเนินการท่ี
ควรด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง ไดแ้ก่ การแสดงบตัรประจ าตวัของเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และยดึถือปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนการระงบัการก่อสร้าง การต่อ
เติม ดดัแปลงอาคาร 

วิบูลย ์ (2547) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานของเทศบาลต าบลและ
เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่าโดย
ภาพรวมเทศบาลต าบลมีการปฏิบติัมากกว่าเทศบาลต าบล เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีการ
ปฏิบติัมากกวา่อยู ่ จ านวน 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นอิสระในการบริหาร ดา้นโครงสร้างในการ
ปฏิบติังาน ดา้นอ านาจหนา้ท่ีในการบริหาร ดา้น งบประมาณในการบริหาร และดา้นการบริหารงาน
บุคคล โดยภาพรวมเทศบาลต าบลมีปัญหาการปฏิบติัมากกว่าเทศบาลต าบลเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ มีปัญหาการปฏิบติัมากกวา่อยู ่4 ดา้น คือ ดา้นอ านาจในการบริหารดา้นงบประมาณใน
การบริหาร ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และดา้นการก ากบัดูแล 

ระดบัเร่ิมตน้ 

สร้างระบบ 

การจดัการ 

มีการจดัการ 
ท่ีเป็นระบบ 

ประเมินและพฒันา
แนวทางการจดัการ 

น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน

ตลอดเวลา 

ระดบั 5 

ระดบั 4 

ระดบั 3 

ระดบั 2 

ระดบั 1 
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการศึกษา 

 

การศึกษาระดบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมา 
เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จาก
เทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัเพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ไวเ้ป็นเร่ืองๆ ดงัน้ี 
 

3.1 สมมติฐานการวจัิย 

 กลุ่มของคุณลกัษณะทัว่ไป เช่น เพศ อายุ และอ่ืนๆ ของกลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความเห็นเก่ียวกบั การจดัการดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การ
ออกแบบและประมาณการ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานจา้ง การติดตาม
ผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ท่ีต่างกนั 

 กลุ่มของลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลต าบล เช่น รายได ้ ขนาด และอ่ืนๆ ของกลุ่ม
ตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นเก่ียวกบั การจดัการงานก่อสร้าง 
ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การควบคุมงาน
ก่อสร้าง การตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ท่ี
ต่างกนั 

 กลุ่มของคุณลกัษณะทัว่ไป เช่น เพศ อายุ และอ่ืนๆ ของกลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความเห็นเก่ียวกบั ปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง ดา้นการส ารวจ
เพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับ
งานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ท่ีต่างกนั 

 กลุ่มของลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลต าบล เช่น รายได ้ ขนาด และอ่ืนๆ ของกลุ่ม
ตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นเก่ียวกบั ปัญหาในการจดัการงาน
ก่อสร้างดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การควบคุม
งานก่อสร้าง การตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
ท่ีต่างกนั 

 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

 ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท าการศึกษารวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดา้นการบริหารงานของ เทศบาลต าบล การบริหารงานทัว่ไป การ
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บริหารงานก่อสร้างการจดัการงานก่อสร้าง ระเบียบการพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง แนว
ปฏิบติัในการด าเนินงานก่อสร้างของเทศบาลต าบล 

 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างโดยการท าการก าหนดประชากรของการศึกษา 
โดยเลือกเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา เพื่อความง่ายและสะดวกใน
การเก็บขอ้มูลเพราะเป็นจงัหวดัท่ีผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู่ โดยในจงัหวดันครราชสีมามี
เทศบาลต าบล ทั้งส้ิน 71 แห่งโดยก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ี
ระดบั 0.05 

 ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเม่ือศึกษาทฤษฎีและรวบรวมวรรณกรรมแลว้ 
น าขอ้มูลท่ีได้มาออกแบบสอบถามให้ตรงตามกรอบวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ เพื่อเก็บ
ขอ้มูลในด้านต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการ
ปฏิบติังาน ระดบัปัญหาของการปฏิบติังาน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดร่้างไว ้
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

 แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามไปยงัเทศบาลต าบล ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดท าเป็นหนังสือขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอบแบบสอบถามและบางส่วนน าส่งและช้ีแจงโดย
ผูช่้วยวิจยั จากนั้นให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 วเิคราะห์และสรุปผลน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง มาตรวจสอบความ
เรียบร้อยของขอ้มูล และ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS  for  
Windows 

 
3.3 ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริหารและผูอ้  านวยการกองช่าง ของเทศบาลต าบลใน
จงัหวดันครราชสีมา  รวมทั้งส้ิน 71 แห่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษา โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 61 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 95
ของประชากร ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 โดย
ด าเนินการสอบถามกลุ่มผู ้บริหารและผูป้ฏิบัติงานในเทศบาลต าบลในจังหวดั
นครราชสีมา โดยแบ่งเป็น 
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 ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของกลุ่มของผูบ้ริหาร ได้แก่ ผูบ้ริหารท่ีเป็น
นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล 

 ผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกองช่างเทศบาล
ต าบลหรือหวัหนา้กองช่าง 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 
3.4 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลอืก 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มของผูบ้ริหารและกลุ่มของผูป้ฏิบติังานใน
เทศบาลต าบล ในจงัหวดันครราชสีมา โดยมีวธีิการเลือกตวัอยา่งดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 ส ารวจจ านวนเทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมา มีจ  านวนทั้งส้ิน 71 แห่ง  จาก
จ านวนประชากรทั้งหมดใน ขอ้ท่ี 3.3 ซ่ึงมีจ านวนประชากรท่ีแน่นอน น ามา
ค านวณหาขนาดของตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยั โดยในการค านวณผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้
สมการท่ีง่ายต่อการค านวณและมีผลลพัธ์ท่ีไดก้็ไม่แตกต่างกนักบัสมการอ่ืนๆ ซ่ึงก็คือ
สมการท่ี 3-1 (Yamane, อา้งถึงใน บุญธรรม, 2540: 71) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผล

ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 

ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 

วเิคราะห์โดยโปรแกรม SPSS for window และสรุปผล 
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คือไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการวจิยั เท่ากบั 60.29 ตวัอยา่ง  เลือกใช ้ 
61 แห่ง 

 
    21 Ne

N
n


                  (3.1) 

  
 

โดยท่ี     n  =  ขนาดของตวัอยา่ง 
                        N  =  ขนาดของประชากร ซ่ึงเท่ากบั 71 
              e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเท่ากบั 0.05 
 

 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธี Accidental Sampling ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเลือกเอาตามสะดวกใน
การติดต่อและการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจนได้จ  านวนท่ี
ครบถว้นหรือให้ไดม้ากท่ีสุด   อน่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชน้ั้นเป็นหน่วยงานราชการ อาจ
เกิดความล่าชา้ในการด าเนินการของเอกสาร หรืออาจเกิดการสูญหายของเอกสารใน
การไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งกลบัคืน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาโดยด า เนินการแจกแบบสอบถามให้เทศบาลต าบล
ทั้งหมด 71 แห่ง และจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในขอ้ท่ี 3.2 มาวิเคราะห์ผล 
จ านวน 61 แห่ง 

 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเอกสารผูว้ิจยัได้
จดัท าแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถาม มี 1 ชุด โดยในแบบสอบถามไดร้ะบุให้
ผูบ้ริหารในเทศบาลต าบล คือ นายกเทศมนตรีปลดัเทศบาล  และ ผูอ้  านวยการกอง
ช่าง เป็นผู ้ตอบ ในส่วนของเน้ือหาในการออกแบบสอบถามผู ้วิจ ัยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

-     ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และเทศบาลต าบล มีทั้งส้ิน 12 ขอ้ โดย
แบ่งได ้2 ส่วน 
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ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งในองคก์ร 

ข) ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์รจ านวนของผูป้ฏิบติังานใน
กองช่าง รายไดข้ององคก์ร ลกัษณะโครงการและจ านวนโครงการงานก่อสร้าง 

-     ตอนท่ี 2 ขอ้มูลค าถาม แนวทางในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง ในเทศบาล
ต าบล แบ่งเป็น 
ก) แบบสอบถามเก่ียวกบั แนวทางในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างระดบั

ความถ่ีของการปฏิบติังาน มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) 
5 ระดบั คือ 0, 1, 2, 3, 4 และ การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ี
เพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยใชเ้กณฑ ์2 ระดบัคือ เห็นควรเพิ่มข้ึน หรือลดลง 

ข) ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ยจะมีช่องวา่งให้ผูต้อบแบบสอบถามเพิ่ม ขอ้เสนอแนะและ 
ค าแนะน าเพิ่มเติม เก่ียวกบัแนวทางในการจดัการงานก่อสร้างอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ 
การจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง ท่ีนอกเหนือจากท่ีมีในแบบสอบถาม 

ค) ในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีข้อมูลค าถาม ระดับของปัญหาในการจดัการงาน
ก่อสร้าง 

เกณฑ์การให้คะแนนค าตอบของระดบัความถ่ีของการปฏิบติังานยาของเทศบาลต าบลโดย
แต่ละขอ้มีความหมายดงัตารางท่ี 3- 1 
 

ตารางท่ี 3- 1 ความหมายและคะแนนของค าตอบระดบัความคิดเห็น 
ระดับความถี่ ความหมาย 

4 ปฏิบติัทุกคร้ังหรือทุกโครงการหรือ เกิดข้ึนทุกคร้ัง หรือทุกโครงการ  

3 
ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง หรือเกือบทุกโครงการ เกิดข้ึนเกือบทุกคร้ังหรือเกือบ
ทุกโครงการ 

2 
ปฏิบติับางคร้ังบางคราวแลว้แต่ความจ าเป็นหรือเกิดข้ึนบางคร้ังบางคราว  
แลว้แต่สถานการณ์ 

1 นาน ๆ ปฏิบติัคร้ังหรือนานๆเกิดข้ึนคร้ัง  
0 ไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่เคยเกิดข้ึนเลยหรือ  
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เกณฑ์การให้คะแนนค าตอบของความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาล
ต าบลท่ีควรเพิ่มข้ึนหรือลดลง  โดยใชเ้กณฑ ์2 ระดบั  คือ เห็นควรเพิ่มข้ึน หรือลดลง โดยแต่ละขอ้มี
ความหมายดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3- 2 ความหมายและคะแนนของค าตอบระดบัความคิดเห็น 
ค าตอบ ความหมาย 
เพิ่มข้ึน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ควรมีการปฏิบติัเพิ่มข้ึนหรือควรท าใหเ้กิดข้ึนมากข้ึน 
ลดลง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ควรมีการปฏิบติัลดลงหรือควรท าใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลง 
 

 การสร้างเคร่ืองมือ 
ในการสร้างเคร่ืองมือนั้น ได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ

แบบสอบถาม โดยไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
- รวบรวมขอ้มูล ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แนวปฏิบติั ระเบียบขอ้บงัคบัในการจดัการงาน

ก่อสร้าง งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
- ก าหนดขอบเขตของกระบวนการท างานของกองช่าง โดยได้น าแนวทางในการ

ปฏิบติังานของกองช่าง มาจากขั้นตอนการปฏิบติังานในกองช่างเทศบาลต าบลและจาก
หลกัการในการบริหารงานก่อสร้าง ให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา และ
แนวทางการปฏิบติังานของงานโยธา โดยไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานของกอง
ช่าง ท่ีครอบคลุมการปฏิบติังานในเทศบาลต าบล มี 5 ขั้นตอนหลกั ซ่ึงในแต่ละ
ขั้นตอนมีกระบวนการด าเนินงานยอ่ย 

- น าร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ข และเสนอแนะ
ปรับปรุงเพื่อหาความเหมาะสมและความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีศึกษา 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากภาควิชา ถึงผูต้อบแบบสอบถาม (นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล 
และผอ.กองช่าง) ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม 

 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบสอบถามให้นายกเทศมนตรีและผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม โดยจัดส่งทาง
ไปรษณียแ์ละส่วนหน่ึงด าเนินการส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง 



 

 

41 

 นดัหมายผูช่้วยวิจยั ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน และมอบเอกสารให้ผูช่้วยวิจยั
ด าเนินการส่งเอกสารและเก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่มตวัอย่าง  ติดตาม และรอรับ
เอกสารคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและขอ้มูล 

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS for  Windows   
 

3.7  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้จิยั จ าแนกรายละเอียด ดงัน้ี 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบล 

ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค านวณ เป็นค่าผลรวมและ ร้อยละสะสม 
แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความ เชิงบรรยาย 

 ในส่วนของตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ ส่วนของเปรียบเทียบความเห็น
เร่ืองการจดัการงานก่อสร้าง  และส่วนของปัญหาในการจดัการ 

- ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ค านวณค่าเฉล่ีย ( X )และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความ  เชิง
บรรยาย 

- ส่วนของเปรียบเทียบความเห็นเร่ืองการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล  และปัญหาในการจดัการ จะประกอบดว้ย 
ก) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนท่ีมี 2 กลุ่มจะใชส้ถิติ ที (t-test) 

ก่อนการทดสอบจะตอ้งพิจารณาวา่ประชากรทั้ง 2  กลุ่ม  มีค่าความแปรปรวนของ
ขอ้มูลแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการทดสอบความแปรปรวน  

ข) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) เป็นวิธีทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ายอ่ยมากกวา่  2  ค่าข้ึนไป   
เช่น   อาย ุ  วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน     เป็นตน้   โดยน าไปวิเคราะห์
กบัตวัแปรตาม  และเรียกการวิเคราะห์น้ีวา่ “Anova” นั้นจะเป็นการทดสอบค่า
ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียดว้ย F-test 

และในกรณีท่ีมีผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัข้ึน
ไปพบวา่ มีความแตกต่างกนั จะตอ้งท าการวเิคราะห์ต่อไปอีกดว้ยวา่มีรายการคู่ใดท่ีแตกต่างกนั การ
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีใชคื้อ Least-Significant Different (LSD) หรือ Fisher’s Least-
Significant Different เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่ม 

i
, 

j
 จะใชเ้ม่ือผลของ 
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Anova หรือ F-test นั้น significant” กล่าวคือ ปฏิเสธ  H O
 หรือยอมรับ H 1

ท่ีวา่ “ค่าเฉล่ียของทุก
กลุ่มไม่เท่ากนัทั้งหมด” หรือ “มีอยา่งนอ้ย 1 กลุ่ม ท่ีมีค่าเฉล่ีย  (  ) ต่างจากค่าเฉล่ียของกลุ่มอ่ืนๆ”   

ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั งานวจิยัจึงเลือกใช ้ วธีิการ
ของ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง 

ในกรณีท่ีขอ้มูลไม่สามารถวเิคราะห์ความแตกต่างดว้ยวธีิการของBrown-Forsytheเน่ืองจาก
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยเกินไป  งานวิจยัจะเลือกใช้ การทดสอบความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียวแบบ Non-Parametric เพื่อทดสอบสมมติฐานแทน ซ่ึงการวิเคราะห์แบบ Non-Parametric ไม่มี
ขอ้ก าหนดในเร่ืองความแตกต่างของความแปรปรวนแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง     หากทดสอบแลว้พบวา่มี
ความแตกต่างกนั ก็ตอ้งทดสอบแบบรายคู่ในกรณีของความแปรปรวนต่างกนัโดยเลือกใช้วิธี
Tamhane’s T2  ในการเปรียบเทียบ 

ส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง 
ของเทศบาลต าบล สามารถหาไดโ้ดยการทดสอบค่าจาก ONE WAY ANOVA  ทดสอบท่ีค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
3.8 การจัดท าข้อมูล 

 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลได้ครบจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลทั้งหมด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก าหนด โดยแบบสอบถาม
ใดท่ีไม่ไดต้อบขอ้ความครบทุกขอ้ของแบบสอบถาม และแบบสอบถามท่ีตอบขอ้
เดียวกนัทั้งหมดจะถูกคดัออก 

 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย SPSS  for Windows ผูว้ิจยัได้น าหลกัการและแนวคิดของ 
Maturity Level มาประยุกตเ์พื่อใชใ้นการประเมินการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง
ในเทศบาลต าบล โดยเรียกช่ือวา่ ระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่าง
ของเทศบาลต าบล  (ปบอ.) 
- น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม

กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการงานก่อสร้างของเทศบาลต าบล  โดยน าขอ้ค าถามจาก
แบบสอบถามตอนท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 121 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามทั้งหมดผูว้ิจยัไม่ไดน้ า
ชุดค าถามเพื่อวดั Maturity Level จาก Software Engineering Institute มาใช ้   แต่
ไดศึ้กษาจากแนวทางในการปฏิบติังานและปรึกษาผูรู้้เพื่อก าหนดเป็นขอ้ค าถาม
เพื่อใช้ในการวดัระดบั ปบอ. โดยแบ่งเป็นขอ้ค าถามท่ีใช้วดัระดบัการบริหาร
จดัการ ระดบั 1-3 จ านวน  50 ขอ้ ขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบัการบริหารจดัการ ระดบั 
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4 จ านวน 21 ขอ้ ขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบัการบริหารจดัการ ระดบั 5 จ านวน 20 ขอ้ 
โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามและ การวดัระดบัการบริหารจดัการ  แสดงดงั
ตารางท่ี 3-3 

 
ตารางท่ี 3- 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามและการใชว้ดัระดบัของการบริหารจดัการ   เทียบกบั 

ระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่างเทศบาลต าบล (ปบอ.) 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
1  1.2.3 ระดบั 4 1.4.2 ระดบั 1-3 
1.1  1.2.4 ระดบั 5 1.4.3 ระดบั 1-3 

1.1.1 ระดบั 1-3 1.3  1.4.4 ระดบั 4 
1.1.2 ระดบั 4 1.3.1 ระดบั 1-3 1.4.5 ระดบั 5 
1.1.3 ระดบั 5 1.3.2 ระดบั 1-3 2  
1.1.4 ระดบั 5 1.3.3 ระดบั 4 2.1  

1.2  1.3.4 ระดบั 5 2.1.1 ระดบั 1-3 
1.2.1 ระดบั 1-3 1.4  2.1.2 ระดบั 1-3 
1.2.2 ระดบั 1-3 1.4.1 ระดบั 1-3 2.1.3 ระดบั 4 
2.1.4 ระดบั 5 3.2.4 ระดบั 5 4.3.1 ระดบั 1-3 

2.2  3.3  4.3.2 ระดบั 1-3 
2.2.1 ระดบั 1-3 3.3.1 ระดบั 1-3 4.3.3 ระดบั 1-3 
2.2.2 ระดบั 1-3 3.3.2 ระดบั 1-3 4.3.4 ระดบั 4 
2.2.3 ระดบั 1-3 3.3.3 ระดบั 1-3 4.3.5 ระดบั 5 
2.2.4 ระดบั 4 3.3.4 ระดบั 4 4.4  
2.2.5 ระดบั 5 3.3.5 ระดบั 5 4.4.1 ระดบั 1-3 

2.3  3.4  4.4.2 ระดบั 1-3 
2.3.1 ระดบั 1-3 3.4.1 ระดบั 1-3 4.4.3 ระดบั 1-3 
2.3.2 ระดบั 1-3 3.4.2 ระดบั 1-3 4.4.4 ระดบั 1-3 
2.3.3 ระดบั 4 3.4.3 ระดบั 1-3 4.4.5 ระดบั 1-3 
2.3.4 ระดบั 5 3.4.4 ระดบั 1-3 4.4.6 ระดบั 1-3 
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ตารางท่ี 3- 3  (ต่อ) 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
ข้อค าถาม ใช้วดัการบริหาร

จัดการ 
2.4  3.4.4 ระดบั 1-3 4.4.7 ระดบั 4 

2.4.1 ระดบั 1-3 3.4.5 ระดบั 4 4.4.8 ระดบั 5 
2.4.2 ระดบั 1-3 3.4.6 ระดบั 5 5  
2.4.3 ระดบั 4 4  5.1  
2.4.4 ระดบั 5 4.1  5.1.1 ระดบั 1-3 

 3  4.1.1 ระดบั 1-3 5.1.2 ระดบั 1-3 
3.1  4.1.2 ระดบั 1-3 5.1.3 ระดบั 4 

3.1.1 ระดบั 1-3 4.1.3 ระดบั 4 5.1.4 ระดบั 5 
3.1.2 ระดบั 1-3 4.1.4 ระดบั 5 5.2  
3.1.3 ระดบั 4 4.2  5.2.1 ระดบั 1-3 
3.1.4 ระดบั 5 4.2.1 ระดบั 1-3 5.2.2 ระดบั 1-3 

3.2  4.2.2 ระดบั 1-3 5.2.3 ระดบั 4 
3.2.1 ระดบั 1-3 4.2.3 ระดบั 4 5.2.4 ระดบั 5 
3.2.2 ระดบั 1-3 4.2.4 ระดบั 5 5.3  
3.2.3 ระดบั 4 4.3  5.3.1 ระดบั 1-3 
5.3.2 ระดบั 1-3 5.4.1 ระดบั 1-3 5.4.5 ระดบั 5 
5.3.3 ระดบั 4 5.4.2 ระดบั 1-3   
5.3.4 ระดบั 5 5.4.3 ระดบั 4   

5.4  5.4.4 ระดบั 4   
 

3.9 การประเมินผล 
หลงัจากไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาระดบัวา่อยู่

ในระดบัใดของ ปบอ.โดยผูว้ิจยัได้นิยามและก าหนดคะแนนจากแบบสอบถามและระดบัท่ีผ่าน
ปบอ.  ดงัตารางท่ี 3-4 
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ตารางท่ี 3- 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเทียบกบัระดบัของ ปบอ. 
คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 

ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 2เกิน 40 
ขอ้ (คิด80%ของจ านวนขอ้ค าถาม 
ท่ีใชว้ดัระดบั 1-3 ทั้งหมด 50 ขอ้) 
ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 1 
 

ปบอ. ระดบั 1 นิยามของ ปบอ. ระดบั 1 คือ ไม่มี
การศึกษาเร่ือง กฎหมาย ไม่มีอุปกรณ์ ท่ี
พร้อมในการท างาน บุคลากรไม่เพียงพอ 
วิ ธีป ฏิบัติ ง านไม่ เหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม ฉะนั้นหากมีการตอบมากกว่า
หรือเท่ากบั 2 คือมีการปฏิบติับางคร้ังบาง 

คราวแลว้แต่ความจ าเป็น เกิน 40 ขอ้ (80% 
ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3เกิน 25 
ขอ้ (คิด 50% ของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-3 ทั้งหมด 
50 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 2 

ปบอ. ระดบั 2 นิยามของ ปบอ. ระดบั 2 คือองคก์รเร่ิมมี
การสร้างระบบในการจดัการ ฉะนั้นหากมี
การตอบมากกว่าหรือเท่ากบั 3 คือมีการ
ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง เกิน21ขอ้(50% ของ
จ านวนข้อทั้ งหมดในข้อค าถามท่ีใช้ว ัด
ระดบั 1-3 ) ถือวา่ผา่น ระดบั 2 

ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 40 
ขอ้ (คิด 80% ของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-3 ทั้งหมด 
50 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 3 

ปบอ. ระดบั 3 นิยามของ ปบอ. ระดบั 3 คือการจดัการท่ี
เป็นระบบ มีแนวทางในการปฏิบติัใน
องค์กรท่ีชัดเจน ฉะนั้นหากมีการตอบ
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 คือมีการปฏิบติัเกือบ
ทุกคร้ัง เกิน 40 ขอ้ (80% ของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั1-3 ทั้งหมด 50 ขอ้) 
ถือวา่ผา่น ระดบั 3 

ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 17
ขอ้ (คิด 80% ของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 4 ทั้งหมด 21 
ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 4 

ปบอ. ระดบั 4 นิยามของ ปบอ. ระดบั 4 คือมีการพฒันา
ปรับปรุงแนวทางในการจัดการงาน
ก่อสร้างให้ดี ข้ึนฉะนั้ นหากมีการตอบ
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 คือมีการปฏิบติัเกือบ
ทุกคร้ังมากกว่าหรือเท่ากบั 17 ขอ้ (80% 
ขอจ านวนข้อค าถามท่ีใช้วดัระดับ  4 
ทั้งหมด 21 ขอ้) ถือวา่ผา่น ระดบั 4 
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ตารางท่ี 3- 4  (ต่อ) 
คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 

 
 

 ของจ านวนขอ้ทั้งหมดในขอ้ค าถามท่ีใชว้ดั
ระดบั 1-3 ) ถือวา่ผา่น ระดบั 1 

ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 16 
ขอ้ (คิด 80% ของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 5 ทั้งหมด 20 
ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 5 

ปบอ. ระดบั 5 นิยามของ ปบอ. ระดบั 5 คือ มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการท า งานให้ดี
ข้ึนตลอดเวลา ฉะนั้นหากมีการตอบ
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 คือมีการปฏิบติัเกือบ
ทุกคร้ังมากกวา่ หรือเท่ากบั 16 ขอ้ (80% 
ขอจ านวนข้อค าถามท่ีใช้วดัระดับ  5 
ทั้งหมด 20 ขอ้) ถือวา่ผา่นระดบั 5 

 

เม่ือแยกแยะวา่แบบสอบถามชุดใดอยูใ่นระดบัใดไดแ้ลว้ ก็จะท าการทดสอบสมมุติฐานโดย
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปของบุคคลและลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลต าบล (ตอนท่ี 1) 
มีผลให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้าง (ตอนท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 
111 ขอ้)  แตกต่างกนัหรือไม่ โดยใชส้ถิติ  t-test และ F-test 

หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยก็จะหาความสัมพันธ์ระหว่างวิ ธีการปฏิบัติงานและปัญหาว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  โดยใชว้ิธี one  way anova   ทดสอบท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   โดย
วธีิการปฏิบติังานและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างท่ีน ามาหาความสัมพนัธ์แสดงดงัตาราง เช่น  
ปัญหาขอ้ 1.6.1 กล่าววา่ “ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง  กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ   ในการ
ส ารวจเพื่อการออกแบบมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด”       ก็จะน ามาหาความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัใน
เร่ืองกฎหมายขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ของการส ารวจเพื่อการออกแบบ คือขอ้ค าถามท่ี 1.1 โดย
มีขอ้ยอ่ย 4 ขอ้คือ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 และ 1.1.4 เป็นตน้ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการปฏิบติังาน
และปัญหาขอ้อ่ืนๆ แสดงดงัตารางท่ี 3-5 

 

ตารางท่ี 3- 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามท่ีน ามาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีปฏิบติัและ
ปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง 

ปัญหา (ขอ้ค าถามท่ี...) ปฏิบติั (ขอ้ค าถามท่ี...) 
1  

1.6.1 1.1  (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ,1.1.4 ) 
1.6.2 1.2  (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,1.2.4 ) 
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ตารางท่ี 3- 5 (ต่อ) 
ปัญหา (ขอ้ค าถามท่ี...) ปฏิบติั (ขอ้ค าถามท่ี...) 

1.6.3 1.3  (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ,1.3.4 ) 
1.6.4 1.4  (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 ,1.4.4 , 1.4.5) 
2  

2.6.1 2.1  (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ,2.1.4 ) 
2.6.2 2.2  (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ,2.2.4 ,2.2.5) 
2.6.3 2.3  (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ,2.3.4 ) 
2.6.4 2.4  (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 ,2.4.4 ) 
3  

3.6.1 3.1  (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ,3.1.4 ) 
3.6.2 3.2  (3.2.1, 3.2.2,3.2.3,3.2.4) 
3.6.3 3.3  (3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4,3.3.5) 
3.6.4 3.4  (3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4,3.4.5, 3.4.6) 
4  

4.6.1 4.1  (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ,4.1.4 ) 
4.6.2 4.2  (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ,4.2.4 ) 
4.6.3 4.3  (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ,4.3.4 ) 
4.6.4 4.4  (4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 ,4.4.4 , 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8) 
5  

5.6.1 5.1  (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 , 5.1.4 ) 
5.6.2 5.2  (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 , 5.2.4 ) 
5.6.3 5.3  (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 , 5.3.4 ) 
5.6.4 5.4  (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ,5.4.4 , 5.4.5) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาวจิยั เร่ือง การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบล จงัหวดันครราชสีมา 
ในคร้ังน้ี มีความประสงคมุ์่งศึกษา หาระดบัการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้าง ของกองช่าง
เทศบาลต าบล ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลเพื่อให้
ทราบ จุดเด่นและจุดดอ้ยของระบบการจดัการงานก่อสร้างเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการด าเนินการ
พฒันาการท างานต่อไป 

 
4.1 ผลการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ไปยงัเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวนทั้งส้ิน 71 แห่ง โดยส่งไปแห่งละ 3 ชุด เป็นจ านวนทั้งส้ิน 210 ชุด โดยระบุให้นายก ปลดั 
และผูอ้  านวยการกองช่าง เป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบกลบัมาจ านวนทั้งส้ิน 65  เทศบาลโดย
ตอบกลบัมาครบทั้ง 3 ชุด 50  เทศบาล ตอบกลบัมาเพียง 2 ชุด 7 เทศบาล ตอบกลบัมาเพียง 1 ชุด 7
เทศบาล  รวมจ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาทั้งส้ิน 171  ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของจ านวน
แบบสอบถามท่ีส่งทั้งหมด เม่ือน ามาคดัแยกโดยฉบบัท่ีตอบไม่ครบ ตอบเหมือนกนัทุกขอ้ จะถูก
ตดัทิ้ง เหลือแบบสอบถามท่ีน ามาท าการวเิคราะห์จ านวนทั้งส้ิน 164 ฉบบั (คิดเป็นร้อยละ 92.90ของ
จ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด 171 ชุด) โดยแบ่งเป็น ใชไ้ดท้ั้ง 3 ชุด 49 เทศบาล ใชไ้ดเ้พียง 2 
ชุด 6 เทศบาลใชไ้ดเ้พียง 1 ชุด 5 เทศบาล   

ส าหรับการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้บ่งหวัขอ้ในการน าเสนอออกเป็น4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ตอนท่ี 4 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง 
 

  ตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
โดยการหาค่าความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถามซ่ึงผู ้วิจ ัยได้หาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดค้่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.939 (ภาคผนวก ค) ซ่ึงจะเห็นวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูง จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งการตดัขอ้ค าถามใดออก ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มีตวัแปรท่ีตอ้งการจะศึกษาเพิ่มเรา
สามารถเพิ่มขอ้ค าถามหรือตวัแปรในการวเิคราะห์ไดอี้ก 
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 ตอนที่ 2 วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของตัวอย่าง 
ตารางท่ี 4- 1    จ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
142 
22 

 
86.6 
13.4 

รวม 164 100.0 
2. อาย ุ
            0 – 30 ปี 
            31-40 ปี 
            41-50 ปี 
            51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 

 
0 
23 
100 
37 
4 

 
0 

14.0 
61.0 
22.6 
2.4 

รวม 164 100.0 
3. ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           ปริญญาโท 
           สูงกว่าปริญญาโท 

 
17 
85 
62 
0 

 
10.4 
51.8 
37.8 

0 
รวม 164 100.0 

4. ต าแหน่งการบริหารในเทศบาลต าบล 
          นายกเทศมนตรี 
          ผูอ้  านวยการกองช่าง 
          ปลดัเทศบาล 

 
54 
54 
56 

 
32.9 
32.9 
34.1 

รวม 164 100.0 
5. ประสบการณ์ในการท างานในเทศบาลต าบล 
นอ้ยกว่า 1 ปี 

1 – 4 ปี 
4 -8 ปี 
มากกว่า 8 ปีข้ึนไป 

 
1 
18 
28 
117 

 
0.6 
11.0 
17.1 
71.3 

รวม 164 100.0 
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ตารางท่ี 4- 1  (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

6. ขนาดของเทศบาลต าบล 
ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

 
100 
64 
0 

 
61.0 
39.0 

0 
รวม 164 100.0 

7. จ านวนบุคลากรในกองช่าง 
0 – 3 คน 
4 – 6 คน 
7 - 9  คน 

     10-12 คน 
มากกว่า 12 คน 

 
15 
71 
41 
13 
24 

 
9.1 
43.3 
25 
7.9 
14.6 

รวม 164 100.0 
8. รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล 
(ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 21 – 30 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 31 – 40 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 41 – 50 ลา้นบาท 

     มากกว่า 50 ลา้นบาท 

 
 

76 
50 
25 
12 
1 

 
 

46.3 
30.5 
15.2 
7.3 
0.6 

รวม 164 100.0 
9. รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล 
(รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 21 – 30 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 31 – 40 ลา้นบาท 
ตั้งแต่ 41 – 50 ลา้นบาท 

     มากกว่า 50 ลา้นบาท 

 
 

0 
84 
56 
16 
8 

 
 

0 
51.2 
34.1 
9.8 
4.9 

รวม 164 100.0 
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ตารางท่ี 4- 1  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

10. เงินรายไดจ้ดัสรรเพื่อใชใ้นการก่อสร้างต่อปีโดยเฉล่ีย 
(รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี 
ร้อยละ 21 – 40 ของรายไดต่้อปี 
ร้อยละ 41 – 60 ของรายไดต่้อปี 
ร้อยละ 61 – 80 ของรายไดต่้อปี 

 
 

88 
51 
25 
0 

 
 

53.7 
31.1 
15.2 

0 
รวม 164 100.0 

11. โครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียในแต่ละปี 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 
ตั้งแต่ 5 – 10 โครงการ 
ตั้งแต่ 11 – 15 โครงการ 

    มากกวา่ 15 โครงการ 

 
8 

48 
53 
55 
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29.3 
32.3 
33.5 

รวม 164 100.0 
 

จากตารางท่ี 4-1 เป็นขอ้มูลของตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผลออกมาดงัน้ี
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คือเป็นเพศชาย 142 คน คิดเป็นร้อยละ 86.58 เป็น
เพศหญิง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 
80คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส่วนตวัอยา่งท่ีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 60 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.4  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.8    รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 นอ้ยสุดคือผูมี้
การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี    จ  านวน 12  คน   คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส่วนต าแหน่งการบริหาร
ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้  านวยการกองช่าง  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ปลดัเทศบาล
ต าบล จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และนายกเทศมนตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 
ประสบการณ์ในการท างาน (อายุงาน) ส่วนใหญ่ท างานในเทศบาลต าบลมาแลว้มากกว่า 8 ปี 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 ท างาน 5-8 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ท างาน 1-4 
ปี  จ  านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 11 

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลต าบล ไดผ้ลดงัน้ี เทศบาลต าบลมี 2 ขนาด ส่วนใหญ่เป็น
เทศบาลต าบลขนาดเล็ก จ านวน 88 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 53.7   ขนาดกลาง จ านวน 76 แห่ง คิดเป็น



 

 

52 

ร้อยละ 46.3 จ านวนบุคลากรในกองช่าง ส่วนใหญ่มีไม่เกิน 3 คน จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.7 
จ านวนบุคลากรในกองช่าง  มี  4 – 6 คน จ านวน 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.3  จ านวนบุคลากรใน
กองช่าง  7-10 คน  จ  านวน  38  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 23.2  จ  านวนบุคลากรในกองช่าง มี 11-14 คน  
จ  านวน  19  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 11.6  จ  านวนบุคลากรในกองช่าง มีมากกว่า 15 คน  จ  านวน  20 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.2  แต่ละเทศบาลต าบลจะมีการจดัเก็บภาษีเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารงานใน
เทศบาลต าบลดงัน้ี เก็บไดม้ากสุด คือ เก็บไดน้อ้ยกวา่  20 ลา้นบาท  จ  านวน  76  แห่ง คิดเป็นร้อยละ
46.3  เก็บไดต้ั้งแต่  21-30 ลา้นบาท  จ  านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.2  เก็บได ้31-40 ลา้นบาท  
จ  านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  11.1 เก็บได ้41-60 ลา้นบาท จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ
รายไดม้ากกวา่ 50 ลา้น จ านวน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 0.6 รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบลเม่ือรวมกบั
เงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ  ได้ว่า เก็บได้มากสุด  คือ เก็บได้ 21-31 ล้านบาท  
จ  านวน 84 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ  เก็บไดม้ากกว่า  31 – 40 ลา้นบาท  จ านวน  56 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.1 เก็บได ้41-50 ลา้นบาท จ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.8 นอ้ยสุดคือเก็บ
ได้มากกว่า 50 ลา้นบาท  จ  านวน  8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.9 เงินภาษีท่ีเก็บไดจ้ะน ามาใช้ในการ
ก่อสร้างต่างกนั  โดยส่วนใหญ่น ามาใชต้  ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี  จ  านวน  88  แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 53.7 ร้อยละ 21% - 40% ของรายไดต่้อปี จ  านวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.1 นอ้ยสุดคือ 
ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี  จ  านวน  25 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 15.2  จ  านวนโครงการก่อสร้างต่อปี
ส่วนใหญ่จะท าการก่อสร้างมากกวา่  15  โครงการในแต่ละปี  จ  านวน  55  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 33.5  
ตั้งแต่ 10 – 15 โครงการ  จ  านวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.3 ตั้งแต่ 5 – 10 โครงการ  จ านวน  48  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.3 และนอ้ยสุดคือ นอ้ยกวา่ 5 โครงการต่อปีจ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.9 
 

ตารางท่ี 4- 2 การใหล้ าดบัความส าคญัของประเภทของโครงการก่อสร้างในเทศบาลต าบล 
 

รายการ 
 
 ล า

ดับ
ที ่

1 

ล า
ดับ

ที ่
2 

ล า
ดับ

ที ่
3 

ล า
ดับ

ที ่
4 

ล า
ดับ

ที ่
5 

ล า
ดับ

ที ่
6 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

ถนน(คอนกรีต ลาดยาง หินคลุก ลูกรังดิน) 154 5 0 0 4 0 160 1 
รางระบายน ้า 8 105 3 8 34 6 111 2 
ประปาหมู่บา้น 2 24 28 29 61 17 78 4 
อาคาร 0 20 46 32 51 30 86 3 
ไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าส่องสวา่ง) 0 6 30 53 2 21 56 5 
ชลประทาน(ขดุลอกคลองฝายทดน ้า) 0 0 6 13 4 51 21 6 
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การค านวณคะแนนล าดับความส าคัญเฉลีย่ 
ค่าเฉล่ีย ถนน = ( 154x6 + 5x5 + 0x4 + 0x3 + 4x2 + 0x1) / 6                       =    160 
ค่าเฉล่ีย รางระบายน ้า = ( 5x6 + 105x5 + 3x4 + 8x3 + 34x2 + 6x1) / 6 =    111 
ค่าเฉล่ีย ประปาหมู่บา้น = ( 2x6 + 24x5 + 28x4 + 29x3 + 61x2 + 17x1) / 6 =      78 
ค่าเฉล่ีย อาคาร = ( 0x6 + 20x5 + 46x4 + 32x3 + 51x2 + 30x1) / 6  =      86 
ค่าเฉล่ีย ไฟฟ้า = ( 0x6 + 6x5 + 30x4 + 53x3 + 20x2 + 21x1) / 6  =      56 
ค่าเฉล่ีย ชลประทาน = ( 0x6 + 0x5 + 6x4 + 13x3 + 4x2 + 51x1) / 6  =      21 

 

จากการค านวณพบวา่โครงการก่อสร้างในเทศบาลต าบลท่ีท าการก่อสร้าง เรียงตามล าดบั
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ถนน รางระบายน ้า   อาคาร  ประปาหมู่บา้น ไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่อง
สวา่ง)  และชลประทาน (ขดุลอกคลอง ฝายทดน ้า)  
 
 

ตารางท่ี 4- 3  ความหมาย คะแนนความถ่ีและระดบัความส าคญัของขอ้ค าถาม 
คะแนน 

ความถี่ 
คะแนน 

ความส าคัญ 
ความหมายระดับความถี่ในการปฏิบัติ ความหมายระดับ 

ความคิดเห็น 
4 4 ปฏิบติัทุกคร้ังหรือทุกโครงการหรือเกิดข้ึนทุก 

คร้ังหรือทุกโครงการ หรือมีปัญหามากท่ีสุด 
มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3 3 ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง หรือเกือบทุกโครงการเกิด 
ข้ึนเกือบทุกคร้ังหรือเกือบทุกโครงการหรือมี
ปัญหามาก 

มีความส าคญัมาก 

2 2 ปฏิบติับางคร้ัง บางคราวแลว้แต่ความจ าเป็น 

หรือเกิดข้ึนบางคร้ัง บางคราว แลว้แต่สถานการ
หรือมีปัญหาปานกลาง 

มีความส าคญั
ปานกลาง 

1 1 นาน ๆ ปฏิบติัคร้ังหรือนานๆเกิดข้ึนคร้ัง หรือมี
ปัญหานอ้ย 

มีความส าคญั
นอ้ย 

0 0 ไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่เคยเกิดข้ึนเลยหรือ ไม่มี
ปัญหาเลย 

มีความส าคญั
นอ้ยท่ีสุด 

 
 

งานวจิยัไดห้าค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดัการ
งานก่อสร้างของกองช่าง ท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแยกตารางตามขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-
3,4 และ 5 ตามล าดบั ตามหลกัการของระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่างของ 
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เทศบาลต าบล (ปบอ.) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4- 4    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของการจดัการงานก่อสร้างใน 
ขอ้ค าถาม    ระดับ 1 – 3  ของ ปบอ. 

ล าดับ รายละเอยีด 
X  S.D 

1 การส ารวจเพือ่การออกแบบ 
1.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
1.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ในการส ารวจเพื่อการ

ออกแบบท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
3.16 .676 

1.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ทุกคร้ังก่อน
การปฏิบติังานส ารวจเพื่อการออกแบบ 

3.16 .874 

1.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1.2.1 มี แผนการจดัหา เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการส ารวจ 2.37 .837 
1.2.2 มี เคร่ืองมือและ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการส ารวจเหมาะสมและเพียงพอ 3.02 2.41 
1.3 หมวดบุคลากร 
1.3.1 มี แผน การ บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรใหพ้อเหมาะกบังาน 2.57 .953 
1.3.2 มี แผน การ ฝึกอบรม บุคลากร 2.63 .806 
1.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
1.4.1 มีการ วางแผน ก่อนลงมือปฏิบติังานส ารวจ 3.25 .839 
1.4.2 มีการ จดบนัทึก รายงานการส ารวจ 3.21 .662 
1.4.3 ประชาชน ในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการส ารวจและใหข้อ้มูล 3.10 .840 
2 การออกแบบและประมาณการ 
2.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
2.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ท่ีจ  าเป็นและเป็นปัจจุบนั

ในการออกแบบและประมาณการ 
2.91 .462 

2.1.2 ใชค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่างๆ  ประกอบในการ
ออกแบบและประมาณการ 

3.06 .760 

2.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
2.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบ 2.87 .675 
2.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชอ้อกแบบมีศกัยภาพและเพียงพอ 2.78 .931 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด 

X  S.D 

2.2.3 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยในการวเิคราะห์เพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง 
และความรวดเร็วในการออกแบบ 

3.10 .865 

2.3 หมวดบุคลากร 
2.3.1 มี แผน การ บรรจุ และ แต่งตั้ง บุคลากรใหพ้อเหมาะกบังาน 2.63 .965 
2.3.2 มี แผน การ ฝึกอบรม การออกแบบและประมาณการแก่บุคลากร 2.71 .925 
2.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
2.4.1 มี ทะเบียนราคาวสัดุ ท่ีเป็นปัจจุบนั(ปรับปรุงทุกรอบเดือน) ของ

ทอ้งถ่ินและของกรมบญัชีกลาง ประกอบการประมาณราคา 
3.29 .807 

2.4.2 มีการ จดัเก็บเอกสาร เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 3.04 .676 
3 การควบคุมงานก่อสร้าง 
3.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
3.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ในงานควบคุมงาน

ก่อสร้างท่ีจ  าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
3.26 .725 

3.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ ทุกคร้ังก่อน
การปฏิบติังานควบคุมงานก่อสร้าง 

3.30 .686 

3.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
3.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมงานก่อสร้าง 2.87 .834 
3.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพ

และเพียงพอ 
2.63 .843 

3.3 หมวดบุคลากร 
3.3.1 มีแผนการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหพ้อเหมาะกบังาน 2.61 .909 
3.3.2 มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูค้วบคุมงาน 2.67 .932 
3.3.3 มีแผนการฝึกอบรม การควบคุมงานแก่บุคลากร 2.57 .813 
3.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
3.4.1 ผูค้วบคุมงานมีการจดัท ารายงานประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์ และประจ า 

เดือน 
3.50 .641 

3.4.2 มีการจดัท าแผน  ในการด าเนินการก่อสร้าง 3.20 .909 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

3.4.3 มีความเป็นอิสระในการด าเนินการก่อสร้างโดยไม่มีบุคคลภายนอก
มาร่วมสั่งการ 

3.01 .896 

3.4.4 มีการจดัเก็บเอกสาการควบคุมงานอยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 2.93 .776 
4 การตรวจงานก่อสร้าง 
4.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 
4.1.1 มีคู่มือ   กฎหมาย   ขอ้บงัคบั    และระเบียบต่าง ๆ  ในการตรวจงาน

ก่อสร้างท่ีจ  าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
2.92 .673 

4.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็น
และเก่ียวขอ้งในการตรวจงานก่อสร้าง 

3.12 .781 

4.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
4.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจงานก่อสร้าง 2.76 .876 
4.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจงานก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพและ

เพียงพอ 
3.32 .714 

4.3 หมวดบุคลากร 
4.3.1 มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บา้นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้ง 3.28 .883 
4.3.2 คณะกรรมการตรวจการจา้งทุกท่านเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาทางดา้นช่าง

โดยตรง 
2.37 097 

4.3.3 มีแผนการฝึกอบรมการตรวจงานก่อสร้างแก่บุคลากร 2.43 .954 
4.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
4.4.1 มีการจดัประชุมทุกเดือนหรือทุกคร้ังท่ีจ  าเป็นเพื่อพิจารณาขอ้โตแ้ยง้

และอนุมติัวสัดุ 
2.48 1.13 

4.4.2 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมติั  การใชว้สัดุและวธีิการก่อสร้างทุก
คร้ังก่อนผูรั้บจา้งลงมือท างาน 

2.56 1.04 

4.4.3 มีการตรวจสอบคุณภาพของงานจริงก่อนรับงาน  เช่น  ความหนา  
ความยาวความกวา้งของถนน ฯลฯ 

3.37 .785 

4.4.4 คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดรั้บเอกสารท่ีส าคญั  เช่น  แบบก่อสร้าง
จริงของส่ิงก่อสร้าง  คู่มือการใชแ้ละการบ ารุงรักษา  ผลการทดสอบ
วสัดุ ฯลฯ จากผูรั้บจา้งก่อนตรวจรับงาน 

3.20 .921 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

4.4.5 มีผลทดสอบคุณภาพของวสัดุจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้ 3.41 .750 
4.4.6 มีการจดัเก็บเอกสารการตรวจการจา้งอยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็น

ระเบียบ 
3.10 .836 

5 การติดตามผลงานและการคืนเงินค า้ประกนัสัญญา 
5.1 หมวดกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่างๆ 
5.1.1 มีคู่มือกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ในการติดตามผลงาน  

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
3.05 .777 

5.1.2 ศึกษาความรู้กฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งในการติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนั
สัญญา 

3.04 .962 

5.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
5.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชบ้  ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 2.65 .899 
5.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพ

และเพียงพอ 
2.69 .807 

5.3 หมวดบุคลากร 
5.3.1 มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคอยตรวจสอบคุณภาพของงานตลอดอายกุาร

ใชง้าน 
2.57 .917 

5.3.2 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรในการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 2.59 .916 
5.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
5.4.1 หากเกิดการช ารุดเสียหายได ้แจง้ผูรั้บจา้งใหท้  าการซ่อมแซมโดยทนัที 2.95 .815 
5.4.2 มีการตรวจสอบคุณภาพ และคุณภาพของงานตลอดอายกุารใชง้าน 2.83 1.00 
 เฉลีย่ 2.92 .842 
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ตารางท่ี 4- 5   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของการจดัการงานก่อสร้างใน 
ขอ้ค าถาม   ระดับ 4  ของ ปบอ. 

ล าดับ รายละเอยีด 
X  S.D 

1 การส ารวจเพือ่การออกแบบ 
1.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
1.1.3 มีการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ

ของการส ารวจเพื่อการออกแบบ 
3.10 .879 

1.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1.2.3 มีการประเมิน  ความตอ้งการ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจ 2.68 .849 
1.3 หมวดบุคลากร 
1.3.3 เทศบาลมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานส ารวจเพื่อการ

ออกแบบของพนกังานเทศบาล 
2.52 1.01 

1.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
1.4.4 เทศบาลมีการประเมิน เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการปฏิบติังาน  การส ารวจเพื่อการออกแบบของพนกังานเทศบาล 
2.57 1.06 

2 การออกแบบและประมาณการ 
2.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
2.1.3 มีการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ 

ของการออกแบบและประมาณการ 
3.07 .739 

2.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
2.2.4 มีการประเมินความตอ้งการ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ออกแบบและประมาณการ 
2.67 .758 

2.3 หมวดบุคลากร 
2.3.3 เทศบาลมีการประเมิน  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  การออกแบบ

และประมาณการของพนกังานเทศบาล 
2.47 .854 

2.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
2.4.3 เทศบาลมีการประเมินเพื่อวเิคราะห์ถึงความพอใจของประชาชนต่อ

การปฏิบติังานการออกแบบ  และประมาณการของพนกังาน 
2.85 .928 
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ตารางท่ี 4- 5   (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด 

X  S.D 

3 การควบคุมงานก่อสร้าง 
3.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
3.1.3 มีการ ประเมิน การปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 

ของการควบคุมงานก่อสร้าง 
3.04 .834 

3.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
3.2.3 มีการประเมินความตอ้งการ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นควบคุม

งานก่อสร้าง 
2.56 .954 

3.3 หมวดบุคลากร 
3.3.4 เทศบาลมีการ ประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างของ

พนกังานเทศบาล 
2.50 1.03 

3.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
3.4.5 เทศบาลมีการ ประเมิน เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการปฏิบติังานการควบคุมงานก่อสร้างของพนกังาน เทศบาล 
2.59 .945 

4 การตรวจงานก่อสร้าง 
4.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 
4.1.3 มีการ ประเมิน การปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 

ของการตรวจงานก่อสร้าง 
2.88 .909 

4.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
4.2.3 มีการ ประเมิน ความตอ้งการ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการตรวจ 

งานก่อสร้าง 
2.60 .916 

4.3 หมวดบุคลากร 
4.3.4 เทศบาลมีการ ประเมิน ประสิทธิภาพ ตรวจงานก่อสร้าง ของพนกังาน

เทศบาล 
2.43 .998 

4.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
4.4.7 เทศบาลมีการ ประเมิน เพื่อวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการปฏิบติังานการตรวจงานก่อสร้างของพนกังาน เทศบาล 
2.65 .993 
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ตารางท่ี 4- 5   (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด 

X  S.D 

5 การติดตามผลงานและการคืนเงินค า้ประกนัสัญญา 
5.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 
5.13 มีการ ประเมิน การปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 

ของการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
2.98 1.05 

5.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
5.2.3 มีการ ประเมิน ความตอ้งการ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการ 

บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 
2.57 .996 

5.3 หมวดบุคลากร 
5.3.3 เทศบาลมีการ ประเมิน ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างของ 

พนกังานเทศบาล 
2.46 .929 

5.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
5.4.3 มีการ ประเมินคุณภาพ ของส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บ 2.74 1.07 
5.4.4 มีการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนท่ีมีต่อส่ิงก่อสร้าง 2.53 .832 

ค่าเฉลีย่ 2.69 .931 
 

ตารางท่ี 4- 6    ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของการจดัการงานก่อสร้างใน
ขอ้ค าถาม   ระดับ 5  ของ ปบอ. 

ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

1 การส ารวจเพือ่การออกแบบ 
1.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
1.1.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 2.70 .996 
1.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1.2.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหา 

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
2.67 .978 

1.3 หมวดบุคลากร 
1.3.4 เทศบาลมีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานส ารวจของพนกังาน

เทศบาลมาท าการวเิคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
2.46 1.02 

1.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 4- 6    (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

1.4.5 เทศบาลมีการ น าผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนมาท า
การประเมินการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล และก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปรับปรุง 

2.67 .978 

2 การออกแบบและประมาณการ 
2.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
2.1.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 2.85 .908 
2.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
2.2.5 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหา 

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
2.04 .870 

2.3 หมวดบุคลากร 
2.3.5 เทศบาลมีการน าผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล

มาท าการ วเิคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
2.38 1.03 

2.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
2.4.4 เทศบาลมีการ น าผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนมาท า

การประเมินการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล และก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปรับปรุง 

2.66 1.01 

3 การควบคุมงานก่อสร้าง 
3.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ 
3.14 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 2.88 .935 
3.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์   
3.2.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหา 

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
2.38 1.03 

3.3 หมวดบุคลากร   
3.3.5 เทศบาลมีการน าผลการประเมินการควบคุมงานของพนกังานเทศบาล

มาท าการ วเิคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
2.48 1.13 

3.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน   
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ตารางท่ี 4- 6   (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

3.4.6 เทศบาลมีการ น าผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชนมาท าการ 
ประเมินการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล และก าหนดแนวทางใน
การแกไ้ขปรับปรุง 

2.53 1.06 

4 การตรวจงานก่อสร้าง 
4.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 
4.1.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 2.70 1.03 
4.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
4.2.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหา 

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
2.71 .970 

4.3 หมวดบุคลากร 
4.3.5 เทศบาลมีการน าผลการประเมินการตรวจงานก่อสร้างของพนกังาน

เทศบาลมาท าการวเิคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 
2.39 1.06 

4.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
4.4.8 เทศบาลมีการ น าผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนมาท า

การประเมินการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล และก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปรับปรุง 

2.18 .998 

5 การติดตามผลงานและการคืนเงินค า้ประกันสัญญา 
5.1 หมวดกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ 
5.1.4 น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 2.67 1.09 
5.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์   
5.2.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหา

เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
2.53 .974 

5.3 หมวดบุคลากร   
5.3.4 เทศบาลมีการน าผลการประเมินการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างของ

พนกังานเทศบาลมาท าการ วเิคราะห์ และก าหนดแนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุง 

2.85 1.07 
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ตารางท่ี 4- 6   (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

5.4 หมวดวธีิการปฏิบติังาน 
5.4.5 มีการ วเิคราะห์ผลงาน วา่ไดคุ้ณภาพตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่ 2.64 .944 
5.4.5 มีการ วเิคราะห์ผลงาน วา่ไดคุ้ณภาพตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่ 2.64 .944 

 ค่าเฉลีย่ 2.57 1.00 
 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4-4 ตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-6 เป็นตารางท่ีแสดงค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย

ระดบัความส าคญั และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง  ท่ีเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแยกตารางตามขอ้ท่ีใชว้ดัระดบั 1-3, 4 และ 5 ตามล าดบั เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
น าไปทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั โดย ใช ้สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น t-test , F-test เป็นตน้ และใน
กรณีท่ีไม่สามารถทดสอบดว้ย 2 วธีิน้ีได ้ ก็จะมีการศึกษาวธีิทางสถิติท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนนค าตอบของความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานกองช่างของเทศบาลต าบลท่ีควร
เพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยใชเ้กณฑ์ 2 ระดบั คือ เห็นควรเพิ่มข้ึน และ ลดลงนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม มี
เพียงเล็กนอ้ยท่ีตอบวา่  เห็นควรลดลงซ่ึงอาจเป็นเพราะคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรือลกัษณะ
ของเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งไม่ใช่เร่ืองของระบบการจดัการซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัส่วน
ใหญ่จึงถือวา่ไม่มีนยัส าคญั 

จากแบบสอบถามงานวิจยัน้ีไดน้ าหลกัการ ระบบการประเมินระดบัการบริหารจดัการใน
ส่วนของกองช่างของเทศบาลต าบล    มาประเมินระดบัการจดัการ โดยแบ่งระดบัการบริหารจดัการ
เป็น 5 ระดบั โดยหากแบบสอบถามชุดใดไม่ผา่นระดบัท่ีต ่ากวา่จะถือวา่ไม่สามารถผา่นระดบัท่ีสูง
กวา่ได ้ ฉะนั้นแบบสอบถามท่ีไม่ผา่นระดบัท่ีต ่ากวา่จะถูกตดัทิ้งในการคิดระดบัท่ีสูงข้ึนไป และมี
การส่งแบบสอบถามไปยงัเทศบาลต่างๆเทศบาลละ 3 ชุด   ฉะนั้น  จ  านวนแบบสอบถามในงานวิจยั
น้ีจะไม่เท่ากบัจ านวนเทศบาล โดยมีผลการทดสอบจากแบบสอบถามดงัน้ี 

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 164 ชุด มีผูต้อบค าถามท่ีเป็นค าถามท่ีใชว้ดั ระดบั 1โดย
ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 2 เกิน 40 ขอ้ (คิดร้อยละ 80  ของจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-3 
ทั้งหมด 50ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 1 มีจ  านวนทั้งส้ิน 149 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 90.85  ของจ านวน
ทั้งหมด 164 ชุด) 

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 149 ท่ีผา่นระดบั 1 มีผูต้อบค าถามท่ีเป็นค าถามท่ีใชว้ดั
ระดบั 2 โดยตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 25 ขอ้ (คิดร้อยละ 50  ของจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชว้ดั
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ระดบั 1-3ทั้งหมด 50 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 2 มีจ  านวนทั้งส้ิน 143 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 87.20 
ของจ านวนทั้งหมด 164 ชุด) 

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 143 ชุด มีผูต้อบค าถามท่ีเป็นค าถามท่ีใชว้ดั ระดบั 3 โดย
ตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน40ขอ้(คิดร้อยละ 80  ของจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 1-3ทั้งหมด
50 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 3  มีจ  านวนทั้งส้ิน 66 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 40.24  ของจ านวนทั้งหมด 
164 ชุด)โดยแยกตามลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลต าบล ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4 - 7  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างอยู ่

ใน ระดบั 3 แยกตามขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบล 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวนที่ 

ศึกษา 
จ านวนที่ 

ผ่านระดับ 3 
ร้อยละ 

6. ขนาดของเทศบาลต าบล 
    ขนาดเล็ก 
    ขนาดกลาง 

 
100 
64 

 
41 
25 

 
62.10 
37.90 

รวม 164 66  
7. จ านวนบุคลากรในกองช่าง 
    1 – 3 คน 
    4 – 6 คน 

    7 – 9 คน 
    10 – 12 คน 

     มากกวา่  13  คน 

 
15 
71 
41 
13 

       24 

 
8 

32 
13 
4 
9 

 
12.12 
48.48 
19.70 
6.06 

13.63 
รวม 164 66  

8. รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้
หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
    นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
    ตั้งแต่ 21 – 30 ลา้นบาท 
    ตั้งแต่ 31 – 40 ลา้นบาท 
    ตั้งแต่ 41 – 50 ลา้นบาท 
    มากกวา่ 51 ลา้นบาท 

 
 

76 
50 
25 
12 
1 

 
 

30 
23 
9 
4 
0 

 
 

 45.45 
34.85 
13.63 
6.07 

0 
รวม 164 66  
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ตารางท่ี 4-7  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวนที่ 

ศึกษา 
จ านวนที่ 

ผ่านระดับ 3 
ร้อยละ 

9. รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุนเงินกู ้
หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
    ตั้งแต่ 21 – 30 ลา้นบาท 
    ตั้งแต่ 31 – 40 ลา้นบาท 
    ตั้งแต่ 41 – 50 ลา้นบาท 
    มากกวา่ 51 ลา้นบาท 

 
 

84 
56 
16 

        8 

 
 

39 
18 
8 
1 

 
 

59.10 
27.27 
12.12 
1.51 

รวม 164 66  
10. เงินรายไดจ้ดัสรรเพื่อใชใ้นการก่อสร้างต่อปีโดยเฉล่ีย 
(รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
    ต  ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี 
    ร้อยละ 21 – 40 ของรายไดต่้อปี 
    ร้อยละ 41 – 60 ของรายไดต่้อปี 
    ร้อยละ 61 – 80 ของรายไดต่้อปี 

 
 

49 
71 
44 

       0 

 
 

19 
35 
12 
0 

 
 

28.78 
53.04 
18.18 

0 
รวม 164 66  

11. โครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียในแต่ละปี 
    นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 
    ตั้งแต่ 5 – 10 โครงการ 
    ตั้งแต่ 11 – 15 โครงการ 
    มากกวา่ 15 โครงการ 

 
4 

75 
54 
31 

 
2 

36 
18 
10 

 
3.03 

54.54 
27.27 
15.15 

รวม 164 66  

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 66 ชุด ท่ีถือวา่ผา่น ระดบั 3 น ามาคดัแยกเพื่อหาวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบขอ้ใดมากท่ีสุด พบวา่ มีผูต้อบ ตอบเท่ากบั 4 มากกวา่หรือเท่ากบั 46 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 70  ของจ านวนผูต้อบทั้งหมด 66  คน) มีจ  านวนขอ้ทั้งหมด  2  ขอ้ จาก 50 ขอ้ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4- 8  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างอยู ่
ใน ระดบั 3 ท่ีตอบระดบัความส าคญัเท่ากบั 4 มากกวา่ร้อยละ 70  

ล าดับ รายละเอยีด N ร้อยละ 
4.3.1 มีการแต่งตั้ง ประชาคมหมู่บา้น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

การจา้ง 
47 71.21 

4.4.5 มี ผลทดสอบคุณภาพ ของวสัดุจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้ 47 71.21 
 
หมายเหตุ : N = จ านวนผูต้อบ 

     % = เปอร์เซ็นตข์องจ านวนผูต้อบเปรียบเทียบกบัผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 66  คน 
 
น าแบบสอบถามทั้งส้ิน 66 ฉบบั ท่ีถือวา่ผา่น ระดบั 3 มาพิจารณาวา่ ผา่นระดบั  4  หรือไม่

พิจารณาจากค าถามท่ีเป็นค าถามท่ีใชว้ดั ระดบั 4 โดยตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 17 ขอ้ (คิดเป็น
ร้อยละ80  ของจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 4 ทั้งหมด 21 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 4 มีจ านวน
ทั้งส้ิน 44 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 18.30  ของจ านวนทั้งหมด 164 ชุด) 

 

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 66 ชุด ท่ีถือวา่ผา่นระดบั 4 น ามาคดัแยกเพื่อหาวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบขอ้ใดมากท่ีสุด พบวา่ มีผูต้อบ ตอบเท่ากบั 4 มากกวา่หรือเท่ากบั 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของจ านวนผูต้อบทั้งหมด 66 คน) มีจ  านวนขอ้ทั้งหมด 2  ขอ้ จาก 21 ขอ้ ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4- 9 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างอยู ่

        ใน ระดบั 4 ท่ีตอบระดบัความส าคญัเท่ากบั 4 มากกวา่ร้อยละ 50  
ล าดับ รายละเอยีด N ร้อยละ 

1.1.3 มีการ ประเมิน การปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ
ต่างๆของการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

38 57.57 

5.1.3 มีการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ
ต่างๆของการติดตามผลงานซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนั
สัญญา 

33 50.00 

หมายเหตุ : N = จ านวนผูต้อบ 
     % = เปอร์เซ็นตข์องจ านวนผูต้อบเปรียบเทียบกบัผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 33 คน 
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น าแบบสอบถามทั้งส้ิน 44 ฉบบั ท่ีถือวา่ผา่น ระดบั 4 มาพิจารณาวา่ ผา่น ระดบั 5 หรือไม่
พิจารณาจากค าถามท่ีเป็นค าถามท่ีใชว้ดั ระดบั 5 โดยตอบมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เกิน 16 ขอ้ (คิดเป็น
ร้อยละ80  ของจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัระดบั 5 ทั้งหมด 20 ขอ้) ถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 5 มีจ านวน
ทั้งส้ิน29 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 17.68  ของจ านวนทั้งหมด 164 ชุด) 

จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 29 ชุด ท่ีถือวา่ผา่น ระดบั 5 น ามาคดัแยกเพื่อหาวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบขอ้ใดมากท่ีสุด พบวา่ มีผูต้อบ ตอบเท่ากบั 4 มากกวา่หรือเท่ากบั 20 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของจ านวนผูต้อบทั้งหมด 29 คน) มีจ  านวนขอ้ทั้งหมด 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4- 10  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างอยู ่   
ในระดบั 5 ท่ีตอบระดบัความส าคญัเท่ากบั 4 มากกวา่ 65% 

ล าดับ รายละเอยีด N ร้อยละ 
5.1.3 มีการประเมินการปฏิบติัตามก าหมายขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ

ของการติดตามผลงานซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
20 68.96 

5.1.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 19 65.51 
หมายเหตุ : N = จ านวนผูต้อบ 
                  % = เปอร์เซ็นตข์องจ านวนผูต้อบเปรียบเทียบกบัผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 29 คน 
 

ตารางท่ี 4- 11 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของปัญหาในการจดัการงาน 
                       ก่อสร้างในแต่ละดา้น ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

1 ปัญหาของการส ารวจเพือ่การออกแบบ 
1.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ใน

การส ารวจเพื่อการออกแบบมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.31 .841 

1.6.2 ท่านคิดวา่ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ในการส ารวจเพื่อการออกแบบมี 

ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.90 .675 

1.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากร ในการส ารวจเพื่อการออกแบบมีปัญหาอยูใ่น 
ระดบัใด 

3.23 2.66 

1.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน ในการส ารวจเพื่อการออกแบบมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.50 .771 

2 ปัญหาของการออกแบบและประมาณการ 
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ตารางท่ี 4- 11  (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

2.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ใน 

ออกแบบและประมาณการมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 
1.91 .853 

2.6.2 ท่านคิดวา่ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ในการออกแบบและประมาณ
การมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

1.86 .755 

2.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากร ในการออกแบบและประมาณการมีปัญหาอยู่
ในระดบัใด 

1.86 .755 

2.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน ในการออกแบบและประมาณการมี 

ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

1.95 .831 

3 ปัญหาของการควบคุมงานก่อสร้าง 
3.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ในการ 

ควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.00 .836 

3.6.2 ท่านคิดวา่ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ในการควบคุมงานก่อสร้างมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

1.97 .682 

3.6.3 ท่านคิดวา่บุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 1.76 .635 
3.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน ในการควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหาอยู่

ในระดบัใด 

2.15 .514 

4 ปัญหาของการตรวจงานก่อสร้าง 
4.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ในการ 

ตรวจงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 
1.71 .749 

4.6.2 ท่านคิดวา่ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ในการตรวจงานก่อสร้างมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.06 .665 

4.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากร ในการตรวจงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 2.20 .525 
4.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน ในการตรวจงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่น 

ระดบัใด 

2.73 .701 

5 ปัญหาของการ ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
5.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ใน

การติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญามี
ปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.10 .714 
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ตารางท่ี 4- 11  (ต่อ) 
ล าดับ รายละเอยีด X  S.D 

5.6.2 ท่านคิดวา่ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุง 
และการคืนเงินค ้าประกนัสัญญามีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.31 .464 

5.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากร ในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงิน
ค ้าประกนัสัญญามีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.60 .489 

5.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน ในติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการ
คืนเงินค ้าประกนัสัญญามีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

2.57 .496 

เฉลีย่ 2.23 .780 
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4-11 เป็นตารางท่ีแสดงค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง  ท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั  โดย ใช ้สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น t-test ,F-
test เป็นตน้ และในกรณีท่ีไม่สามารถทดสอบดว้ย 2 วิธีน้ีไดก้็จะมีการศึกษา วิธีทางสถิติท่ีสามารถ
น ามาวเิคราะห์ต่อไป 

 
 

 ตอนที่ 3 วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 4- 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารเทศบาล 
ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาล
ต าบล 

ขอ้มูลท่ีสนใจ
ศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น 
การส ารวจ
เพื่อการ
ออกแบบ 

การ
ออกแบบแล
ประมาณ
ราคา 

การควบคุม
งานก่อสร้าง 
 
 

การตรวจ
งาน

ก่อสร้าง 

การติดตามผล 
งานและคืน
เงินคา้ประกนั
สัญญา 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* แตกต่าง* 

2. อาย ุ ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกตา่ง แตกต่าง* 

3. การศึกษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4- 12  (ต่อ) 

ขอ้มูลท่ีสนใจ
ศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น 
การส ารวจ
เพื่อการ
ออกแบบ 

การ
ออกแบบแล
ประมาณ
ราคา 

การควบคุม
งานก่อสร้าง 
 
 

การตรวจ
งานก่อสร้าง 

การติดตามผล 
งานและคืน
เงินคา้ประกนั
สัญญา 

4. ต าแหน่ง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

5. ประสบการณ์ 
    การท างาน 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* แตกต่าง* 

ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบล 
6. ขนาดของ 
เทศบาลต าบล 

แตกต่าง* ไม่แตกต่าง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

7. จ  านวนบุคลากร
ในกองช่าง 

แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

8. รายไดต่้อปี(ไม่
รวมเงินอุดหนุน  
เงินกูห้รือเงินจดั 
สรรภาษีจากรัฐ)    

แตกต่าง* ไม่แตกต่าง แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* 

9.รายไดต่้อปี(รวม
เงินอุดหนุนเงินกู ้
หรือเงินจดัสรร
ภาษีจากรัฐ)    

แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* 

10.จ านวนเงินท่ี
จดัสรรโดยเฉล่ีย 
ต่อปีเพื่อ 
ใชใ้นกาก่อสร้าง 

แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* 

11.จ านวน
โครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปี 

แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* 

 



 

 

71 

การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชากรผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาลต าบล 
อยูใ่นภาคผนวก  ค  ซ่ึงสรุปในกรณีท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 

 เพศ 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีเพศ ต่างกนั 

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 ด้าน  
แตกต่างกนั คือ ดา้นการตรวจงานจา้ง และ การติดตามผลงาน และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 

 อายุ 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีอายุ  ต่างกนั 

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 ด้าน  
แตกต่างกนั คือ ดา้นการออกแบบและประมาณราคา และ การติดตามผลงาน และคืนเงินค ้าประกนั
สัญญา 

 การศึกษา 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีมีการศึกษา 

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน1 ดา้น  
แตกต่างกนั คือ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง 

 ต าแหน่ง 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีมีต าแหน่ง 

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน1 ดา้น  
แตกต่างกนั คือ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง 

 ประสบการณ์ การท างาน 
กลุ่มตัวแทนประชากรผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาลต าบล ท่ีมี

ประสบการณ์การท างาน ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่าง
ในเทศบาลต าบลใน2 ดา้น  แตกต่างกนั คือ ดา้นการตรวจงานจา้ง และ การติดตามผลงานและคืน
เงินค ้าประกนัสัญญา 

 ขนาดเทศบาล 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีมีขนาด 

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 ดา้น  
แตกต่างกนัคือ ดา้นส ารวจเพื่อการออกแบบ และดา้นควบคุมงานก่อสร้าง 
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 จ านวนบุคลากรในกองช่าง 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีจ านวนบุคลากรในกอง

ช่าง ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างใน   65  เทศบาลต าบล 
ใน 3 ดา้นคือ ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ ดา้นการออกแบบและประมาณการ การควบคุมงาน
ก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง แตกต่างกนั 

 รายได้ต่อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือ

เงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบการ, 
การควบคุมงานก่อสร้าง , การตรวจงานก่อสร้าง  และการติดตามผลงานและการคืนประกนัสัญญา  
ต่างกนั  และเน่ืองจากความแปรปรวนไม่ต่างกนัจึง ท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD สรุปผลได้
ดงัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบั รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกว่า 50 ลา้นบาทมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ )นอ้ยกวา่ 20 ลา้น
บาทเท่ากบั  0.994 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั0.116 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั
0.919 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
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กวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั
0.964 

ข) การควบคุมงานก่อสร้าง 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.687 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไมร่วมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.193 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50  ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.616 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  ลา้นบาท   โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.122 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  
ลา้นบาท  เท่ากบั 0.493 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
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ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)  มากกวา่ 50  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.659 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.165 

ค) การตรวจงานก่อสร้าง 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.707 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไมร่วมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.236 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50  ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.686 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  ลา้นบาท   โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.216 
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รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  
ลา้นบาท  เท่ากบั 0.703 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)  ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.232 

ง) การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญา 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.082 

 รายได้ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงิน

จดัสรรภาษีจากรัฐ) แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบการ,  การ
ออกแบบและการประมาณราคา   และการติดตามผลงานและการคืนประกนัสัญญา  ต่างกนั  และ
เน่ืองจากความแปรปรวนไม่ต่างกนัจึง ท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD สรุปผลไดด้งัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.477 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
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ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.499 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.295 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.317 

ข) การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญา 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญาการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41- 50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท เท่ากบั 
0.600 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกว่ารายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.244 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.255 
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รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.355 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท เท่ากบั 0.344 

 จ านวนเงินทีจั่ดสรรโดยเฉลีย่ต่อปีเพือ่ใช้ในกาก่อสร้าง 
 กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี การจดัสรรเงินโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการ

ก่อสร้าง แตกต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบการ,  การออกแบบ
และการประมาณราคา   และการติดตามผลงานและการคืนประกนัสัญญา  ต่างกนั  และเน่ืองจาก
ความแปรปรวนไม่ต่างกนัจึง ท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD สรุปผลไดด้งัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 
จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน 

จดัสรรภาษีจากรัฐ) ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) กบั  ร้อยละ21 - 40 ของรายไดต่้อปี
โดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ีย
ต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐร้อยละ21 – 40 ของ
รายไดต่้อปีเท่ากบั 0.166 

ข) การออกแบบและประมาณราคา 
จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง(รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงิน

จดัสรรภาษีจากรัฐ) ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) กบั ร้อยละ21 - 40 ของรายไดต่้อปี
โดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ีย
ต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ21 – 30 ของ
รายไดต่้อปีเท่ากบั 0.106 
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จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง(รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ) ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) กบั ต ่ากวา่ร้อยละ20 ของรายได้
ต่อปีโดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือ
เงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41-60 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดย
เฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ต ่ากวา่ร้อยละ
20 ของรายไดต่้อปีเท่ากบั 0.145 

 จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉลีย่ต่อปี 
 กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ านวนโครงการก่อสร้างเฉล่ียต่อปี แตกต่าง

กัน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบการ,  การออกแบบและการประมาณ
ราคา,การควบคุมงานก่อร้าง,การตรวจรับงาน  และการติดตามผลงานและการคืนประกนัสัญญา  
ต่างกนั  และเน่ืองจากความแปรปรวนไม่ต่างกนัจึง ท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD สรุปผลได้
ดงัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกว่า 15โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้าง

โดยเฉล่ียต่อปีน้อยกว่า5โครงการ โดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกว่า 15 
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่  จ  านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการเท่ากบั 
0.328 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ เท่ากบั   
0.344 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 -10 โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 5-10 โครงการ เท่ากบั   
0.179 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 -10 โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียตั้งแต่10- 15
โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 5-10 โครงการ 
เท่ากบั   0.195 
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ข) การออแบบและการประมาณราคา 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย

เฉล่ียต่อปีนอ้ยกว่า 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ เท่ากบั   
0.531 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 
10-15 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ เท่ากบั   0.468 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่  5- 10 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-
10 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี น้อยกว่า 5 
โครงการ เท่ากบั   0.332 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 5-10 โครงการ เท่ากบั   
0.199 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 
10-15 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ เท่ากบั   0.136 

ค) การควบคุมงานก่อสร้าง 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง

โดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5โครงการ โดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.569 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 10-15 โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีน้อยกว่า5โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้ งแต่10-15
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่5โครงการเท่ากบั 0.469 
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จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10 โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีน้อยกวา่ 5 โครงการ  โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 10 
โครงการมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5โครงการเท่ากบั 0.569 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5- 10โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่15โครงการ   
โครงการ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่5- 10โครงการเท่ากบั 
0.119 

ง) การตรวจงานก่อสร้าง 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี  10-15  โครงการ   กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง 

โดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15 โครงการ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10โครงการ เท่ากบั 0.090   

จ) การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15โครงการ   กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง

โดยเฉล่ียต่อปี5-10โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10โครงการ เท่ากบั 0.154   
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี
ตั้งแต่ 10-15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 10-15 โครงการ เท่ากบั 0.204 
 

ตารางท่ี 4- 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารเทศบาล 
เก่ียวกบักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาลต าบล 

ข้อมูลทีส่นใจศึกษา 

ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็น 

การส ารวจ
เพือ่การ
ออกแบบ 

 

การออก 
แบบและ 
ประมาณ
ราคา 

การควบคุม 
งาก่อสร้าง 

การตรวจ
งานก่อ 
สร้าง 

การติดตาม 
ผลงานและ
คนืเงินค้า
ประกนั
สัญญา 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

2. อาย ุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4- 13    (ต่อ) 

ข้อมูลทีส่นใจศึกษา 

ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็น 

การส ารวจ
เพือ่การ
ออกแบบ 

 

การออก 
แบบและ 
ประมาณ
ราคา 

การควบคุม 
งาก่อสร้าง 

การตรวจ
งานก่อ 
สร้าง 

การติดตาม 
ผลงานและ
คืนเงินค้า
ประกนั
สัญญา 

3. การศึกษา ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

4. ต าแหน่ง แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

5.ประสบการณ์การงาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

6.ขนาดของเทศบาล
ต าบล 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

7. จ  านวนบุคลากรใน 
กองช่าง 

แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* ไม่แตกต่าง แตกต่าง* 

8. รายไดต่้อปี (ไม่รวม
เงินอุดหนุน  เงินกูห้รือ 
เงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)    

แตกต่าง* แตกต่าง* ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
9. รายไดต่้อปี(รวมเงิน
อุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)    

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง* 

10. จ  านวนเงินท่ีจดัสรร
โดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง 

 

แตกต่าง* 

 

แตกต่าง* 

 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 

11.จ านวนโครงการ 
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 

แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* แตกต่าง* 

 
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของกลุ่ม

ประชากรผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาล
ต าบล    อยูใ่นภาคผนวก ค ซ่ึงสรุปในกรณีท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 
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 อายุ 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีอายุ  ต่างกนั 

มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 ดา้น  
แตกต่างกนั คือ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง และ การติดตามผลงาน และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 

 การศึกษา 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีมีการศึกษา 

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 
ดา้น  แตกต่างกนั คือ ดา้นการออกแบบและประมาณการ และดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง 

 ต าแหน่ง 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีมีต าแหน่ง 

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน2 
ดา้น  แตกต่างกนั คือ ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ และและ การติดตามผลงาน และคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

 

 จ านวนบุคลากรในกองช่าง 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในเทศบาลท่ีมีจ านวนบุคลากรในกองช่าง 

ต่างกนั    มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล
ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ   การออกแบบและประมาณราคา  และ การควบคุมงานก่อสร้าง  
แตกต่างกนั 

 จ านวนเงินที่จัดสรรโดยเฉลี่ยต่อปีเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  (ไม่รวม เงินอุดหนุน เงินกู้ 
หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) 

กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนเงินท่ีจดัสรร  โดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง(รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลดา้นการออกแบบและประมาณราคา
ต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD สรุปผลไดด้งัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ  
จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน

จดัสรรภาษีจากรัฐ) ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 61 - 80 ของรายไดต่้อปี
โดยฝ่าย 
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จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ) ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดย
เฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐร้อยละ61 - 80 
ของรายไดต่้อปีเท่ากบั 0.254 

จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน 
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 21 - 40 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41 - 60 ของรายไดต่้อปี
โดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 21 - 40 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ีย
ต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐร้อยละ41 – 60 ของ
รายไดต่้อปีเท่ากบั 0.287 

จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41 - 60 ของรายไดต่้อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้น
การก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 61 - 80 ของรายไดต่้อปี
โดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ)ร้อยละ 41 - 60 ของรายไดต่้อปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ีย
ต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐร้อยละ61 - 80 ของ
รายไดต่้อปีเท่ากบั 0.429 

ข) การออกแบบและประมาณการ 
ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบั การออกแบบและประมาณการ แตกต่างกนั ไดแ้ก่จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ต ่ากวา่ร้้อยละ 20 ของรายได้
ต่อปี กบั จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ) ร้อยละ41 - 60 ของรายไดต่้อปี โดยฝ่ายจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อ
ปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน 
เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ41% - 60% ของรายไดต่้อปีเท่ากบั 0.341 

 จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉลีย่ต่อปี 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีต่างกนัมี

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาลต าบลในทุกดา้น   ต่างกนั   
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กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในทุกดา้น 
ต่างกนั และเน่ืองจากความแปรปรวนไม่ต่างกนัจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSDสรุปผลได้
ดงัน้ี 

ก) การส ารวจเพื่อการออกแบบ 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 
มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.235 

ข) การออกแบบและประมาณการ 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย

เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.286 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั
0.219 

ค) การควบคุมงานก่อสร้าง 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย

เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.214 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดย ฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.254 

ง) การตรวจงานก่อสร้าง 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง

โดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ เท่ากบั 0.973 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ เท่ากบั 0.989 
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จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ กบัจ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.248 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.264 

จ) การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15โครงการ กบัจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 
มากกวา่ 15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.232 

 ตอนที่ 4  วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างวธีิปฏิบัติและปัญหาในการจัดการงาน 
ก่อสร้างการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง   ของ 
เทศบาลต าบล อยูใ่นภาคผนวก ง ซ่ึงสรุปในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดด้งัน้ี 

-      การส ารวจเพือ่การออกแบบ 
ขอ้ท่ี 1.1.1  ถา้เทศบาลปฏิบติัตามคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆใน
การส ารวจเพื่อการออกแบบท่ีจ าเป็น และเป็นปัจจุบนั  จะท าให้มีปัญหาเร่ือง การ
ส ารวจเพื่อการออกแบบ นอ้ยลง 

-      การออกแบบและประมาณราคา 
ขอ้ท่ี 2.2.5   ถา้เทศบาลมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าเขา้แผนในการ
จดัซ้ือวสัดุจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  จะท าให้มีปัญหาในการออกแบบและ
ประมาณการ นอ้ย 
ขอ้ท่ี 2.4.4  ถา้เทศบาลมีการน าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขปรับปรุงวธีิปฏิบติั งานการออกแบบและประมาณราคา โดยการส่งเจา้หนา้ท่ี
เขา้รับการฝึกอบรมจนพนกังานมีความช านาญ   จะท าให้มีปัญหาในการออกแบบ
และประมาณการ นอ้ย 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เ ร่ืองการจัดการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลจังหวัด

นครราชสีมา ในคร้ังน้ี มีความประสงคมุ์่งศึกษา หาระดบัการด าเนินงานในการจดัการงานก่อสร้าง 
ของกองช่างในเทศบาลต าบล ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบลเพื่อให้ทราบ จุดเด่นและจุดดอ้ยของระบบการจดัการงานก่อสร้างเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การด าเนินการพฒันาการท างานต่อไปผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ไปยงัเทศบาล
ต าบลในเขตจงัหวดันครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 71 แห่ง โดยส่งไปแห่งละ 3 ชุด เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
210 ชุด โดยระบุให้นายก ปลดั และผูอ้  านวยการกองช่างเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบกลบัมา
จ านวนทั้งส้ิน 65 เทศบาล   โดยตอบกลบัมาครบทั้ง 3 ชุด 49 เทศบาล ตอบกลบัมาเพียง 2 ชุด 6
เทศบาลตอบกลบัมาเพียง 1 ชุด 5  เทศบาล รวมจ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาทั้งส้ิน 164 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 78.10 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งทั้งหมด  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดส้รุปผลดงัต่อไปน้ี 
 เทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมามีการจดัการงานก่อสร้างท่ีถือว่าผ่านระบบการ

ประเมินระดบัการบริหารจดัการในกองช่างของเทศบาลต าบล  (ปบอ.)ในแต่ละระดบั    
ดงัตารางท่ี 5-1   โดยในระดบั 3 มีขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มีจ านวน 2 ขอ้ จาก
ทั้งหมด 50 ขอ้ คือ 1) มีการแต่งตั้ง ประชาคมหมู่บา้น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง  2) มีผลทดสอบคุณภาพ ของวสัดุจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

 
 

ตารางท่ี 5-1 จ านวนเปอร์เซ็นตแ์บบสอบถามท่ีผา่น ปบอ. ในแต่ละระดบั 
ปบอ. จ านวน (ร้อยละ) 
ระดบั 1 90.85  
ระดบั 2 87.20  
ระดบั 3 40.24  
ระดบั 4 18.30  
ระดบั 5 17.68  
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 มีการจดัการงานก่อสร้างท่ีถือวา่ผา่น ปบอ.ระดบั 4 ประมาณร้อยละ 18โดยมีขอ้ท่ีมีการ

ปฏิบติัมากท่ีสุด 2 ขอ้ จาก 21 ขอ้ ดงัน้ี 1) เทศบาลมีการประเมินการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆของการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2) มีการ ประเมิน 
การปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ของการติดตามผลงาน ซ่อม
บ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 

 มีการจดัการงานก่อสร้างท่ีถือวา่ผา่น ปบอ. ระดบั 5  ประมาณร้อยละ 17 โดยมีขอ้ท่ีมี
การปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ขอ้ จาก 21 ขอ้ ดงัน้ีมีจ  านวนขอ้ทั้งหมด 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ ดงัน้ี 
1) เทศบาลมีการน าผลการประเมินการควบคุมงานของพนกังานเทศบาลมาท าการ
วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง  2)น าผลการประเมินการปฏิบติั
ตาม กฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆมาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง   

 เทศบาลต าบลท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น   เก่ียวกบัปัญหาและการจดัการงาน
ก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลในทุกดา้นแตกต่างกนัโดยเทศบาลต าบลขนาด
กลางมีการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างท่ีดีกวา่ 

 เทศบาลต าบลท่ีมีจ านวนบุคลากรในกองช่างต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั 
ปัญหาและการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลแตกต่างกนั โดย
เทศบาลต าบลท่ีมีจ านวนบุคลากรในกองช่างมากกวา่ มีการจดัการงานก่อสร้างของกอง
ช่างท่ีดีกวา่และมีปัญหาในการจดัการนอ้ยกวา่ 

 เทศบาลต าบลท่ีมีจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบั ปัญหาและการจดัการงานก่อสร้างในเทศบาลต าบล ต่างกนั โดยเทศบาลต าบล
ท่ีมี จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ย มีแนวโนม้ท่ีจะมีการจดัการท่ีดีกวา่
และมีปัญหานอ้ยกวา่ 

 โครงการก่อสร้างในเทศบาศบาลต าบลท่ีท าการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เรียงตามล าดบัส่ิงก่อสร้างจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ถนน ราง
ระบายน ้ า อาคารประปาหมู่บา้น ไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง) และ 
ชลประทาน (ขดุลอกคลอง ฝายทดน ้า)   

 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างของ 
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เทศบาลต าบล ซ่ึงวเิคราะห์ใน 4 ดา้นคือดา้นกฎหมาย ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ และดา้นวธีิการปฏิบติังานโดยวธีิ ONE-WAY ANOVA ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 สรุปในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดด้งัน้ี 
-     การจดัการดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

ถา้เทศบาลปฏิบติัตามคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆในการส ารวจเพื่อการ
ออกแบบท่ีจ าเป็น และเป็นปัจจุบนั จะท าใหมี้ปัญหาเร่ือง การส ารวจเพื่อการออกแบบ นอ้ยลง 

      -      การจดัการดา้นการออกแบบและประมาณราคา 
ถ้าเทศบาลมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าเข้าแผนในการจดัซ้ือวสัดุจดัหา

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  จะท าใหมี้ปัญหาในการออกแบบและประมาณการ นอ้ย 
 

5.2 อภิปรายผล 
ผลของงานวจิยั มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 เทศบาลต าบลในจงัหวดันครราชสีมามีเพียง 40% เท่านั้น ท่ีมีการจดัการงานก่อสร้างท่ี

เป็นระบบ (ผา่น ปบอ. ระดบั 3) จึงควรมีการปรับปรุงการจดัการงานก่อสร้าง เช่น มี
การฝึกอบรมให้กบับุคลากรในกองช่าง และส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ศึกษาดูงานในเทศบาลต าบลท่ีมีการจดัการงานก่อสร้างท่ีดี เป็นตน้ 

 จ านวนบุคลากรในกองช่าง จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างในกอง
ช่าง  ท่ีแตกต่างกนัในหลายดา้น โดยพบวา่หากมีจ านวนบุคลากรมากจะมีการบริหารท่ี
ดีกว่า  เทศบาลต าบลจึงควรเพิ่มจ านวนบุคลากรในกองช่างให้เพียงพอกบังานเพื่อ
รองรับงานถ่ายโอนท่ีอาจจะมีมากข้ึนด้วยตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้าง ของเทศบาล
ต าบล ซ้ึงวิเคราะห์ใน 2  ดา้น คือ ดา้นกฎหมาย ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์และดา้นวิธีการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่แลว้ ดา้น วิธีปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์
กบัการจดัการงานก่อสร้างมากกวา่ดา้นอ่ืน จึงควรมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานให้ดี
ข้ึนเพื่อลดปัญหาในการจดัการก่อสร้างท่ีจะตามมา 

 ผลการศึกษาพบวา่ขอ้ค าถามท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ มีการแต่งตั้ง ประชาคมหมู่บา้น 
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้ง   และผูค้วบคุมงานมีการจดัท า  รายงาน
ประจ าวนัประจ าสัปดาห์   และประจ าเดือน เน่ืองจากขอ้บงัคบัในทางกฎหมายซ่ึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยพสัดุของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2538 (แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544) ก าหนดวา่“ส าหรับการซ้ือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  
และวิธีพิเศษ  ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผูแ้ทนชุมชน หรือประชาคม ท่ีมี
ความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับงานท่ีจะซ้ือหรือจะจา้งคร้ังนั้น    และมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล     ตามขอ้เสนอของชุมชนหรือประชาคมในพื้นท่ีด าเนินการเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ยอย่างน้อยคณะละสองคน”  และ “ ผูค้วบคุมงานตอ้งจด
บนัทึกประจ าวนั โดยให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบติังาน  และวสัดุท่ีใช้
สภาพดินฟ้าอากาศอยา่งนอ้ยสองฉบบั     เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจา้ง
ทราบทุกสัปดาห์   และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีพสัดุเม่ือเสร็จงานแต่ละ
งวด     โดยถือวา่เป็นเอกสารส าคญัของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมี้
หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

 เปรียบเทียบงานวิจยัคร้ังน้ีกบัการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบติัราชการของ
เทศบาลเพื่อให้ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ   ในการประชุม ก.ท.
จงัหวดันครราชสีมา คร้ังท่ี 11/2553   วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2553 พบวา่ เทศบาล. ท่ีได้
คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบติัราชการของเทศบาล มาก (มีสิทธิไดรั้บ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ5 เท่า)ส่วนใหญ่มีการบริหารจดัการงานก่อสร้าง
ของกองช่างอยูใ่น ปบอ.ระดบั 5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี  

 งานวิจัยน้ีได้ท าการส่งแบบสอบถามไปยงัเทศบาลต าบล  ทั้ งหมดในจังหวดั
นครราชสีมาคือ 71 เทศบาล จ านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 210 ชุด ตอบกลบัมาทั้งส้ิน 
65  เทศบาล รวมแบบสอบถามตอบกลบัมาทั้งส้ิน 171 ชุด  (ร้อยละ81.42 ของเทศบาล 
ทั้งหมด 71 เทศบาล) เม่ือน ามาคดัแยกใชไ้ดเ้พียง164 ชุด โดยผลการทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ม่ีค่าเท่ากบั  .939  ซ้ึงมีค่าความคาดเคล่ือนค่อนขา้งสูง ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีจึงมี
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลมาก 

 ปัจจุบนักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 220/2548 
และ 119/2549 เพื่อ ก าหนดมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในงานต่างๆ เพื่อให้ไดม้าตรฐานท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็น
หลกัประกนัวา่ประชาชนไม่วา่จะอยูส่่วนใดของประเทศ จะไดรั้บบริการสาธารณะใน
มาตรฐานขั้นต ่าท่ีเท่าเทียมกนัส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเทศบาลต าบลจึง
ควรยึดมาตรฐานดงักล่าวในการท างาน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองช่างคือ 1)มาตรฐาน
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ถนน ทางเดิน และทางเทา้ 2)มาตรฐานการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน 3)มาตรฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ 4)มาตรฐานอ่างเก็บน ้ าและเข่ือนขนาดเล็ก 5)มาตรฐานทางระบายน ้ า
6)มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบ ารุงรักษาแหล่งน ้ า 7)มาตรฐานการควบคุม
อาคาร 8)มาตรฐานการวางผงัเมือง 9)มาตรฐานสะพาน 10)มาตรฐานโรงฆ่าสัตว ์ 11)
มาตรฐานหอพกั 12)มารฐานหอกระจายข่าว และมาตรฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้นเพื่อ
การบริหารและจดัการงานก่อสร้างท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลจึงควรยึด
แนวทางบริหารและจดัการตามมาตรฐานท่ีก าหนดดว้ย 

 แนวทางในการน าผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปใช้งานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าการจดัการงาน
ก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ยงัไม่เป็นระบบ  จึง
ควรมีการจดัฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานในเทศบาลต าบลท่ีมีการจดัการงานก่อสร้างท่ีดี  
เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการจดัการงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลท่ียงั
ไม่เป็นระบบ และยงัพบว่าหากมีจ านวนบุคลากรและจ านวนโครงการก่อสร้าง 
แตกต่างกนั จะท าใหก้ารจดัการงานก่อสร้างแตกต่างกนัดว้ย โดยหากมีจ านวนบุคลากร
ท่ีเพียงพอจะท าให้มีการจดัการงานก่อสร้างท่ีดี จึงควรมีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ในสกองช่างใหเ้พียงพอเหมาะสมกบังานท่ีมี 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาการจดัการก่อสร้างใน 5 ดา้น คือ ดา้นการส ารวจเพื่อ

การออกแบบ การออกแบบและประมาณการ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง ดา้นการ
ตรวจงานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ซ่ึง ยงัขาด
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรพิจารณาเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง
ร่วมดว้ย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการสอบถามกบับุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงอย่าง
เดียว หากมีการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี
ดว้ย 

 ข้อค าถามท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีถามถึงการปฏิบัติงานของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจึงอาจตอบแบบสอบถามโดยเขา้ขา้งตวัเองคะแนน
ท่ีได้จึงอาจสูงกว่าความเป็นจริงฉะนั้นเพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือมาก
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ยิง่ข้ึนจึงควรมีการประเมินจากบุคคลภายนอก เช่น ให้ตวัแทนกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผูป้ระเมินโดยใชข้อ้ค าถามจากงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นตน้แบบ 

 ควรมีการศึกษาการจดัการดา้นอ่ืนดว้ย เช่น การศึกษา การเกษตร สวสัดิการสังคม 
 ควรมีการศึกษาการจดัการงานก่อสร้างในกองช่างเทศบาลต าบลของจงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย 
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ส านกังาน ก.พ. กระทวงมหาดไทย. สรุปผลการทดลอง “ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ 

ดีโดยกระจายอ านาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพือ่การขยายผล”. 2543. 
ส านกังานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนั. กระทรวงมหาดไทย. การเสริมประสิทธิภาพการ 

วางแผนและการจัดการเมืองของท้องถิ่น. โครงการจดัการพฒันาเมือง การกระจายงาน 
วางผงักายภาพและจดัท าแผนพฒันาเมือง. กรุงเทพมหานคร, 2545 

สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั. สาขาวชิาวทิยาการจดัการ. เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหาร 
การปกครองท้องถิ่น Local administration หน่วยที่ 8 – 15. พิมพค์ร้ังท่ี 12. 
กรุงเทพมหานคร : ประชุมช่าง, 2545. 

สุพิน ทกัษิณ. ความคิดเห็นต่อปัญหาในการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลต าบล กรณีศึกษา 
: เทศบาลต าบล ในเขตกิง่อ าเภอบัวสาย จังหวดันครราชสีมา การศึกษา 
คน้ควา้อิสระ (รป.ม. นโยบายสาธารณะ) -- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2547 

สุรินทร์ สังขส์มบูรณ์. การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลในเขตภาคใต้ตอนบน. 
วทิยานิพนธ์ิปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) ภาควชิา วศิวกรรม 
โยธา หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2546. 

อจัฉรา ปฐวกิีจจานุกลู. การด าเนินงานโยธาของเทศบาลต าบล ในเขตพืน้ทีจั่งหวดั 
กาฬสินธ์ุ. การศึกษาคน้ควา้อิสระ (รป.ม. นโยบายสาธารณะ) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 
2547. อุทยั หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 
2523. 
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ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการเลือก (เลือกเพียงขอ้เดียว) 
ก.  รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม 
     1.1  เพศ 
   ชาย       หญิง 
     1.2  อาย ุ 
   1 – 30 ปี       31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี       51 – 60 ปี 
   มากกวา่  60 ปี     
     1.3  ระดบัการศึกษา 

  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 

1.4 ต าแหน่งการบริหารของท่าน  คือ 
  นายกเทศมนตรี      ผอ. กองช่าง  /  หวัหนา้กองช่าง 
  ปลดัเทศบาล     

1.5 ท่านมีประสบการณ์ในการท างานในเทศบาล 
  นอ้ยกวา่  1  ปี      1 – 4 ปี 
  5 – 8 ปี       มากกวา่  8  ปี 

ข.  ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล 
1.6 ขนาดของเทศบาลท่ีท่านท างานอยู ่
  ขนาดเล็ก     
  ขนาดกลาง     
  ขนาดใหญ่    

1.7 จ านวนบุคลากรในส่วนของกองช่างในเทศบาล       
   1 – 3 คน       4 – 6  คน 
   7 - 9  คน       10- 12 คน 
   มากกวา่  12  คน      
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1.8 เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั  มีรายไดต่้อปีเท่าใด (รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป) 
  นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท     
  ตั้งแต่  21 – 30  ลา้นบาท     
  ตั้งแต่  31 – 40  ลา้นบาท     
  มากกวา่ 40  ลา้นบาท     

1.9 เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั  มีรายไดต่้อปีเท่าใด   (ไม่รวมเงินอุดหนุน   เงินกู ้ 
หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
  นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท     
  ตั้งแต่  21 – 30  ลา้นบาท     
  ตั้งแต่  31 – 40  ลา้นบาท     
  มากกวา่ 40  ลา้นบาท     

1.10  เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั   ไดจ้ดัสรรเงินรายไดเ้พื่อใชใ้นการก่อสร้างในแต่
ละปีโดยเฉล่ียเป็นเงินเท่าใด     
 ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของรายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
 ร้อยละ 21– 40  ของรายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)  
 ร้อยละ 41 – 60 ของรายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
 ร้อยละ 61 – 80 ของรายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
 มากกวา่ร้อยละ80ของรายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

1.11  เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั   มีโครงการก่อสร้างเฉล่ียก่ีโครงการในแต่ละปี     
 นอ้ยกวา่  5  โครงการ  
 ตั้งแต่    5 – 10  โครงการ 
 ตั้งแต่  10 – 15  โครงการ 
 มากกวา่ 15  โครงการ 
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1.12   เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั  โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้าง
ประเภทใด   (เรียงล าดบั 1 2  3  ...........  โดยใหโ้ครงการท่ีท ามากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1)     
..................... ถนน  ( คอนกรีต  ลาดยาง  หินคลุก  ลูกรัง  ดิน )  
..................... รางระบายน ้า  
..................... ประปาหมู่บา้น  
..................... อาคาร  
..................... ไฟฟ้า  ( ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าส่องสวา่ง ) 
..................... ชลประทาน ( ขดุลอกคลอง  ฝายทดน ้า ) 
..................... อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ.......................................................) 
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ตอนท่ี 2 
การใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้าง 
และขั้นตอนของการปฏิบติังานในส่วนของกองช่าง 

ตอนท่ี  2.1   แนวทางในการจดัการงานก่อสร้างในส่วนของกองช่าง 
ค าช้ีแจง    ค  าถามมี  2  ส่วน  ดงัน้ี 
1.  โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความถ่ีของการปฏิบติัในช่อง “ระดบัความถ่ี” โดยท า
เคร่ืองหมาย     
     ลงในช่องวา่ง  ( เลือกขอ้ละ  1 ตวัเลือกเท่านั้น ) 

เลอืก  4   เม่ือ ปฏิบติัทุกคร้ังหรือทุกโครงการ  หรือเกิดข้ึนทุกคร้ังหรือทุกโครงการ  
หรือมีปัญหามากท่ีสุด 

เลอืก  3   เม่ือ ปฏิบติัเกือบทุกคร้ังหรือเกือบทุกโครงการ  หรือเกิดข้ึนเกือบทุกคร้ังหรือ
เกือบทุกโครงการ  หรือมีปัญหามาก 

เลอืก  2   เม่ือ ปฏิบติับางคร้ัง บางคราวแลว้แต่ความจ าเป็น หรือเกิดข้ึนบางคร้ัง บาง
คราว  แลว้แต่สถานการณ์  หรือมีปัญหาปานกลาง 

เลอืก  1   เม่ือ นาน ๆ ปฏิบติัคร้ังหรือนาน ๆ เกิดข้ึนคร้ัง  หรือมีปัญหานอ้ย 
 เลอืก  0   เม่ือ ไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่เคยเกิดข้ึนเลย  หรือไม่มีปัญหาเลย 

2.  โปรดประเมินวา่ปัจจยัในแต่ละขอ้  ท่านมีความเห็นวา่ควรปฏิบติั  เพิ่มข้ึน  หรือลดลง  โดยท า
เคร่ืองหมาย      
       ลงในช่องวา่ง  ( เลือกขอ้ละ  1 ตวัเลือกเท่านั้น ) 
 เลอืก  เพิม่ขึน้   เม่ือ  ท่านคิดวา่ควรมีการปฎิบติัเพิ่มข้ึนหรือควรท าให้เกิดข้ึนมากข้ึน 
 เลอืก  ลดลง      เม่ือ  ท่านคิดวา่ควรมีการปฎิบติัลดลงหรือควรท าใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลง 
 
ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

1. การส ารวจเพือ่การออกแบบ 0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

1.1 หมวดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ 
1.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบ 

ต่าง ๆ ในการส ารวจ  เพื่อการออกแบบท่ี
จ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 
  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

1.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบต่าง ๆ ทุกคร้ังก่อนการปฏิบติังาน
ส ารวจเพื่อการออกแบบ 

       

1.1.3 มีการประเมิน  การปฏิบติัตาม  กฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ ของการ
ส ารวจเพื่อการออกแบบ 

       

1.1.4 น าผลการประเมินมา  วเิคราะห์  เพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

       

1.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการส ารวจ   
       

1.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจ
เหมาะสมและเพียงพอ 

       

1.2.3 มีการประเมินความตอ้งการ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจ 

       

1.2.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ เพื่อน าเขา้
แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

       

1.3 หมวดบุคลากร 
1.3.1 มีแผนการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้

พอเหมาะกบังาน 
       

1.3.2 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากร        
1.3.3 เทศบาลฯ  มีการประเมิน  ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานส ารวจเพื่อการออกแบบ
ของพนกังานเทศบาลฯ 

       

1.3.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ เพื่อก าหนด
แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

1.4 หมวดวธีิการปฏิบัติงาน 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 
  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

1.4.1 มีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบติังานส ารวจ        
1.4.2 มีการจดบนัทึกรายงานการส ารวจ        
1.4.3 ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการ

ส ารวจและใหข้อ้มูล 
       

1.4.4 เทศบาลฯ  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการ
ส ารวจเพื่อการออกแบบของพนกังาน
เทศบาลฯ 

       

1.4.5 น าผลการประเมินมา  วเิคราะห์  เพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

       

1.5 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพิม่เติม 
1.5.1          
1.5.2          

 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

1.6 ปัญหาของการส ารวจเพือ่การออกแบบ 
1.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  

และระเบียบต่าง ๆ ในการส ารวจเพื่อการ
ออกแบบมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 
 

      

1.6.2 ท่านคิดวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ส ารวจเพื่อการออกแบบมีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด   

      

1.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากรในการส ารวจเพื่อการ
ออกแบบมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

1.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน  ในการ
ส ารวจเพื่อการออกแบบมีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด   

      

 
ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

2. การออกแบบและการประมาณการ 0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

2.1 หมวดกฎหมาย ข้อบังคับ  และระเบียบ
ต่าง ๆ  

 

2.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและเป็นปัจจุบนัในการ
ออกแบบและประมาณการ 

       

2.1.2 ใชค้วามรู้เร่ือง  กฎหมาย    ขอ้บงัคบัและ
ระเบียบต่างๆ ประกอบในการออกแบบ
และประมาณการ 

       

2.1.3 มีการประเมินการปฏิบติังานตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ของการ
ออกแบบประมาณการ 

       

2.1.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อก าหนด 
แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

       

2.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์   
2.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการออกแบบ 
       

2.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชอ้อกแบบมี
ศกัยภาพและเพียงพอ 

       

2.2.3 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ท่ีช่วยในการ
วเิคราะห์เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งและความ 
รวดเร็วในการออกแบบ 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

2.2.4 มีการประเมินความตอ้งการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบและ
ประมาณการ 

       

2.2.5 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อน าเขา้
แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

       

2.3 หมวดบุคลากร   
2.3.1 มีแผนการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้

พอเหมาะกบังาน 
       

2.3.2 มีแผนการฝึกอบรม การออกแบบและ
ประมาณการแก่บุคลากร 

       

2.3.3 เทศบาลฯ  มีการประเมิน  ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน  การออกแบบและ
ประมาณการของพนกังานเทศบาลฯ 

       

2.3.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ด าเนินการก าหนดแนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง 

       

2.4 หมวดวธีิการปฏิบัติงาน  
2.4.1 มีทะเบียนราคาวสัดุ  ท่ีเป็นปัจจุบนั 

( ปรับปรุงทุกรอบเดือน) ของทอ้งถ่ิน
และของกรมบญัชีกลาง  ประกอบการ
ประมาณราคา 

       

2.4.2 มีการจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่และ
เป็นระเบียบ 

       

2.4.3 เทศบาลฯ  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังาน  การ
ออกแบบและประมาณการของพนกังาน
เทศบาลฯ 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

2.4.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

2.5 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพิม่เติม 
2.5.1          
2.5.2          

 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

2.6 ปัญหาของการออกแบบและประมาณการ 
2.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ือง  กฎหมาย  

ขอ้บงัคบั  และระเบียบต่าง ๆ ในการ
ออกแบบและประมาณการมีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด 

      

2.6.2 ท่านคิดวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ออกแบบและประมาณการมีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด   

      

2.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากรในการออกแบบและ
ประมาณการมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

2.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน  ในอกแบบ
และประมาณการมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

        
ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

3. การควบคุมงานก่อสร้าง 0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

3.1 หมวดกฎหมาย ข้อบังคับ  และระเบียบต่าง ๆ  
3.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบ

ต่าง ๆ ในงานควบคุมงานก่อสร้าง ท่ี
จ  าเป็นและเป็นปัจจุบนั 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

3.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมายขอ้บงัคบั
และระเบียบต่าง ๆ ทุกคร้ังก่อนการ
ปฏิบติังาน ควบคุมงานก่อสร้าง 

       

3.1.3 มีการประเมินการปฏิบติังานตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ 
ของการควบคุมการก่อสร้าง 

       

3.1.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

       

3.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
3.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการควบคุมงานก่อสร้าง 
       

3.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพและ
เพียงพอ 

       

3.2.3 มีการประเมินความตอ้งการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

       

3.2.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อน าเขา้
แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

       

3.3 หมวดบุคลากร   
3.3.1 มีแผนการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้

พอเหมาะกบังาน 
       

3.3.2 มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู ้
ควบคุมงาน 

       

3.3.3 มีแผนการฝึกอบรมการควบคุมงานแก่
บุคลากร 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

3.3.4 เทศบาลฯ  มีการประเมิน  ประสิทธิภาพ
การควบคุมงานก่อสร้างของพนกังาน
เทศบาลฯ 

       

3.3.5 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

3.4 หมวดวธีิการปฏิบัติงาน 
3.4.1 ผูค้วบคุมงานมีการจดัท า  รายงาน

ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์และ
ประจ าเดือน 

       

3.4.2 มีการจดัท าแผนในการด าเนินการ
ก่อสร้าง 

       

3.4.3 มีความเป็นอิสระ  ในการด าเนินการ
ก่อสร้างโดยไม่มีบุคคลภายนอกมาร่วม
สั่งการ 

       

3.4.4 มีการจดัเก็บเอกสาร  การควบคุมงาน
อยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 

       

3.4.5 เทศบาลฯ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการ
ควบคุมงานก่อสร้างของพนกังาน
เทศบาลฯ 

       

3.4.6 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

3.5 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพิม่เติม 
3.5.1          
3.5.2          
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

3.6 ปัญหาของการควบคุมงานก่อสร้าง 
3.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ืองกฎหมายขอ้บงัคบั  

และระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมงาน
ก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

      

3.6.2 ท่านคิดวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบั
ใด   

      

3.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากรในการควบคุมงาน
ก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

3.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน  ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบั
ใด   

      

        
ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

4. การตรวจงานก่อสร้าง 0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

4.1 หมวดกฎหมาย ข้อบังคับ  และระเบียบ
ต่าง ๆ  

 

4.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบ
ต่าง ๆ ในการตรวจงานก่อสร้าง  ท่ี
จ  าเป็นและเป็นปัจจุบนั 

       

4.1.2 ศึกษาความรู้เร่ืองกฎหมาย  ขอ้บงัคบั
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งในการตรวจงานก่อสร้าง 

       

4.1.3 มีการประเมินการปฏิบติังานตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ 
ของการตรวจงานก่อสร้าง 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

4.1.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อ
ก าหนด 
แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

       

4.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
4.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการตรวจงานก่อสร้าง 
       

4.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจ
งานก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ 

       

4.2.3 มีการประเมินความตอ้งการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจงาน
ก่อสร้าง 

       

4.2.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อน าเขา้
แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

       

4.3 หมวดบุคลากร   
4.3.1 มีการแต่งตั้ง  ประชาคมหมู่บา้น  เพื่อ

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
       

4.3.2 คณะกรรมการตรวจการจา้งทุกท่านเป็น
ผูมี้วฒิุการศึกษาทางดา้นช่างโดยตรง 

       

4.3.3 มีแผนการฝึกอบรม การตรวจงาน
ก่อสร้างแก่บุคลากร 

       

4.3.4 เทศบาลฯ มีการประเมิน  ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน  การตรวจงานก่อสร้าง
ของพนกังานเทศบาลฯ 

       

4.3.5 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

4.4 หมวดวธีิการปฏิบัติงาน 
4.4.1 มีการจดัประชุมทุกเดือนหรือทุกคร้ังท่ี

จ าเป็นเพื่อพิจารณาขอ้โตแ้ยง้และอนุมติั
วสัดุ 

       

4.4.2 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมติัการใช้
วสัดุ/วธีิการก่อสร้างทุกคร้ังก่อนผู ้
รับจา้งลงมือท า 

       

4.4.3 มีการตรวจสอบ  คุณภาพของงานจริง
ก่อนรับงาน  เช่น  ความหนา ความยาว  
ความกวา้งของถนน ฯลฯ 

       

4.4.4 คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดรั้บ
เอกสารท่ีส าคญั  เช่น  แบบก่อสร้างจริง
ของส่ิงก่อสร้าง  คู่มือการใชแ้ละการ
บ ารุงรักษา  ผลการทดสอบวสัดุ  ฯลฯ  
จากผูรั้บจา้งก่อนการตรวจรับงาน   

       

4.4.5 มีผลทดสอบคุณภาพของวสัดุจากบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

       

4.4.6 มีการจดัเก็บเอกสารการตรวจการจา้ง
อยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 

       

4.4.7 เทศบาลฯ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการ
ตรวจงานก่อสร้างของพนกังานเทศบาล 

       

4.4.8 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

4.5 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพิม่เติม 
4.5.1          
4.5.2          
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

4.6 ปัญหาของการตรวจงานก่อสร้าง 
4.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ืองกฎหมายขอ้บงัคบั  

และระเบียบต่าง ๆ ในการตรวจงาน
ก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 

      

4.6.2 ท่านคิดวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ
ตรวจงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

4.6.3 ท่านคิดวา่ บุคลากรในการตรวจงาน
ก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

4.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน  ในการ
ตรวจงานก่อสร้างมีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

5. การติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการ
คืนเงินค า้ประกันสัญญา 

0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

5.1 หมวดกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ
ต่าง ๆ  

 

5.1.1 มีคู่มือ กฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบ
ต่าง ๆ ในการติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุง
และการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาท่ีจ าเป็น
และเป็นปัจจุบนั 

       

5.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง
ในการติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการ
คืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

5.1.3 มีการประเมินปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั 
และระเบียบต่าง ๆ  ของการติดตาม
ผลงาน   ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

       

5.1.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

5.2 หมวดเคร่ืองมือและอุปกรณ์   
5.2.1 มีแผนการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 
       

5.2.2 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพและ
เพียงพอ 

       

5.2.3 มีการประเมินความตอ้งการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษา
ส่ิงก่อสร้าง 

       

5.2.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อน าเขา้
แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

       

5.3 หมวดบุคลากร   
5.3.1 มีการแต่งตั้งบุคลากร  เพื่อคอยตรวจสอบ

คุณภาพของงานตลาดอายกุารใชง้าน 
       

5.3.2 มีแผนการฝึกอบรม บุคลากรในการ
บ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

  0 1 2 3 4 เพิม่ขึน้ ลดลง 

5.3.3 เทศบาลฯ  มีการประเมิน  
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง
ของพนกังานเทศบาลฯ 

       

5.3.4 น าผลการประเมินมาวเิคราะห์   เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

       

5.4 หมวดวธีิการปฏิบัติงาน  
5.4.1 หากเกิดการช ารุดเสียหายไดแ้จง้ผูรั้บ

จา้งใหท้  าการซ่อมแซมโดยทนัที 
       

5.4.2 มีการตรวจสอบสภาพและคุณภาพของ
งานตลอดอายกุารใชง้าน 

       

5.4.3 มีการประเมินคุณภาพของส่ิงก่อสร้างท่ี
ไดรั้บ   

       

5.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อส่ิงก่อสร้าง   

       

5.4.5 มีการวเิคราะห์ผลงาน วา่ไดคุ้ณภาพ
ตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่   

       

5.5 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพิม่เติม 
5.5.1          
5.5.2          

 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี ่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

5.6 ปัญหาของการติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค า้ประกนัสัญญา 
5.6.1 ท่านคิดวา่ความรู้เร่ืองกฎหมาขอ้บงัคบั  

และระเบียบต่าง ๆ ในการติดตามผลงาน  
ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนั
สัญญามีปัญหาอยูใ่นระดบัใด 
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ล าดับ รายละเอยีด ระดับความถี่ ควร 

   0 1 2 3 4 หมายเหตุ 
(แนวทางแกไ้ข) 

5.6.2 ท่านคิดวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ
ติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการคืน
เงินค ้าประกนัสัญญามีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด   

      

5.6.3 ท่านคิดวา่บุคลากรในการติดตามผลงาน 
ซ่อมบ ารุง   และการคืนเงินค ้าประกนั
สัญญามีปัญหาอยูใ่นระดบัใด   

      

5.6.4 ท่านคิดวา่ วธีิการปฏิบติังาน  ในการ
ติดตามผลงาน  ซ่อมบ ารุงและการคืน
เงินค ้าประกนัสัญญามีปัญหาอยูใ่น
ระดบัใด   
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 164.0  N of Items = 111 
Alpha = .939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกลุ่มปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดการงานก่อสร้างและปัญหาในการ

จัดการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล 
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วเิคราะห์รายละเอยีดของผู้ตอบแบบสอบถามกบัปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการงานก่อสร้าง ของ 
เทศบาลต าบล 
 
สมมติฐาน 
H0:  กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม    และคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการการควบคุมงานก่อสร้าง การ
ตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่แตกต่างกนั (µ1=µ2) 

H1:  กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม    และคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล  ต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการการควบคุมงานก่อสร้าง การ
ตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  แตกต่างกนั (µ1  ≠  µ2) 

สมมติฐาน (ส าหรับทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง) 
H0: กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั   มีค่าความแปรปรวน ไม่แตกต่างกนั (  

2

1
 =  

2

2
) 

H1: กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีค่าความแปรปรวน แตกต่างกนั (

2

1
  

2

2
)    
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1.เพศ   (วเิคราะห์โดย t - test) 
ตารางที่ ค- 1   การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เพศ 
Independent Samples Test 

 Levene’s  Test   
for  Equality  
of   Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig(2
taile) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อ
การออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

.579 .447 -.923 4098 .356 -.0631 .0684 -.1974 .0710 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-1.027 795.32 .305 -.0631 .0615 -.1839 .0576 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

3.846 .050 -1.728 4098 .084 -.1023 .0592 -.2185 .0137 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-1.678 715.07 .094 -.1023 .0609 -.2221 .0173 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

.003 .958 1.002 4098 .316 .0540 .0539 -.0516 .1597 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
1.009 733.31 .313 .0540 .0535 -.0510 .1591 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

1.133 .287 -2.115 4098 .034 -.1152 .0544 -.2220 -.0084 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-2.450 826.49 .014 -.1152 .0470 -.2075 -.0229 

การติดตาม
ผลงานและคืน
เงินค ้าประกนั

สญัญา 

Equal  variances 
assumed 

.967 .326 -5.961 4098 .000 -.3509 .0588 -.4663 -.2355 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-5.785 714.70 .000 -.3509 .0606 -.4700 -.2318 

 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ, ดา้นการ 

ออกแบบและประมาณราคาและดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (0.356,0.084, 0.316) > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลใน3 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ส่วนผลค่าSig.จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นการตรวจงานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและ
คืนเงินค ้าประกนัสัญญา  (0.034, 0.001) < 0.05  แสดงวา่ยอมรับ  H1  นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากร
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกอง
ช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

2.อายุ (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค- 2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกตาม อายุ 
Test   of   Homogeneity  of   Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 1.093 3 4096 .351 

การออกแบบและประมาณราคา 2.091 3 4096 .099 

การควบคุมงานก่อสร้าง 2.820 3 4096 .038 

การตรวจงานก่อสร้าง 1.246 3 4096 .291 

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 1.184 3 4096 .314 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  4 ดา้น (0.351, 0.099, 0.291, 0.314) > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั 
นยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  1  ดา้น  คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  (0.038) < 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็น  แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 3  การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามอายุโดย
เฉล่ีย 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

19.890 3 6.630 2.974 .030 
9132.181 4096 2.230   
9152.071 4099    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.459 3 1.153 .689 .559 
6850.780 4096 1.673   
6854.239 4099    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

14.709 3 4.903 3.548 .014 
5659.570 4096 1.382   
5674.279 4099    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

43.979 3 14.660 10.438 .000 
5752.621 4096 1.404   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.717 3 1.906 1.145 .329 
6817.355 4096 1.664   
6823.072 4099    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 2 ดา้น  คือ  ดา้นการออกแบบและประมาณราคา และ
ดา้น การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา   (0.559, 0.329) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่
คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย ุโดยเฉล่ียต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig.จ านวน  3 ดา้น คือ   ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , ดา้นการควบคุมงาน
ก่อสร้างและดา้นการตรวจงานก่อสร้าง  (0.030, 0.014, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย ุโดยเฉล่ียต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการจดัการ
งานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
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3.การศึกษา (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค- 4 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกตาม การศึกษา 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .729 2 3441 .483 
การออกแบบและประมาณราคา .461 2 3441 .631 
การควบคุมงานก่อสร้าง 1.208 2 3769 .299 
การตรวจงานก่อสร้าง 1.373 2 4097 .254 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 1.696 2 3441 .184 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกดา้น (0.483, 0.631, 0.299, 0.254, 0.184) > 0.05 แสดง
วา่ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั 
นยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

ตารางที่ ค- 5 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามการศึกษา 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.818 2 .909 .649 .523 
4821.31 3441 1.401   
4823.13 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.121 2 .561 .640 .528 
3015.25 3441 .876   
3016.38 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.160 2 5.080 5.459 .004 
3507.44 3769 .931   
3517.60 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.280 2 .140 .099 .906 
5796.32 4097 1.415   
5796.60 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.693 2 .347 .412 .662 
2891.91 3441 .840   
2892.61 3443    
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของ 4 ดา้น (0.523, 0.528, 0.906, 0.662) > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี การศึกษา ต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็น   การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  1 ดา้น  คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (0.004) < 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี การศึกษา ต่างกนั มีระดบัความ 
คิดเห็น   การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
 
4. ต าแหน่ง (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค- 6 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกตาม ต าแหน่ง 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .729 2 3441 .483 
การออกแบบและประมาณราคา .461 2 3441 .631 
การควบคุมงานก่อสร้าง 1.208 2 3769 .299 
การตรวจงานก่อสร้าง 1.373 2 4097 .254 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 1.696 2 3441 .184 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกดา้น (0.483, 0.631, 0.299, 0.254, 0.184) > 0.05 แสดง
วา่ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้นแยกตามต าแหน่ง ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 7 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามต าแหน่ง 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.818 2 .909 .649 .523 
4821.314 3441 1.401   
4823.132 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.121 2 .561 .640 .528 
3015.258 3441 .876   
3016.380 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.160 2 5.080 5.459 .004 
3507.448 3769 .931   
3517.608 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.280 2 .140 .099 .906 
5796.320 4097 1.415   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.693 2 .347 .412 .662 
2891.917 3441 .840   
2892.610 3443    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของ 4 ดา้น (0.523, 0.528, 0.906, 0.662) > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต าแหน่ง  ต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็น   การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  1 ดา้น  คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (0.004) < 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต าแหน่ง  ต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็น   การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
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5. ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค- 8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกตาม ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 2.478 3 3440 .059 
การออกแบบและประมาณราคา 3.603 3 3440 .013 
การควบคุมงานก่อสร้าง 4.715 3 3768 .003 
การตรวจงานก่อสร้าง .392 3 4096 .759 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 6.900 3 3440 .000 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 2 ดา้น  คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ  และ
ดา้น การตรวจงานก่อสร้าง (0.059, 0.759) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของ
ระดบัความคิดเห็นของทั้ง 2 ดา้นแยกตาม ต าแหน่ง ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถ
ทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig.   จ านวน  3  ดา้น   คือ  การออกแบบและประมาณราคา ,  การควบคุมงาน
ก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  (0.013, 0.003, 0.000) < 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 3 ดา้นแยกตาม ต าแหน่ง 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 9 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม
ประสบการณ์ การท างานในเทศบาลต าบล 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.244 3 1.415 1.010 .387 
4818.888 3440 1.401   
4823.132 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

.805 3 .268 .306 .821 
3015.574 3440 .877   
3016.380 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.622 3 .541 .579 .629 
3515.986 3768 .933   
3517.608 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

22.723 3 7.574 5.373 .001 
5773.877 4096 1.410   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

17.262 3 5.754 6.884 .000 
2875.348 3440 .836   
2892.610 3443    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , ดา้นการ
ออกแบบและประมาณราคา และดา้น การควบคุมงานก่อสร้าง  (0.387, 0.821, 0.629) > 0.05 แสดง
วา่ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประสบการณ์ ในการท างานใน
เทศบาลต าบลต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่
แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig.  จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นการตรวจงานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  (0.001, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทน
ประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประสบการณ์ ในการท างานในเทศบาลต าบลต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็น การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
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6.ขนาดของเทศบาลต าบล (วเิคราะห์โดย t - test) 
ตารางที่ ค- 10 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ขนาดของ 
เทศบาลต าบล 
Independent Samples Test 

 Levene’s  Test   
for  Equality  
of   Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig 
(2- 

tailed) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

.053 .819 2.156 3442 .031 .0891 .0413 .0080 .17013 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
2.169 2.915 .030 .0891 .0410 .0085 .16968 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

.013 .909 1.901 3442 .057 .0621 .0326 -.0019 .12622 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
1.906 2.888 .057 .0621 .0326 -.0017 .12606 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

12.76 .000 3.361 3770 .001 .1079 .0321 .0449 .17089 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
3.330 3.089 .001 .1079 .0324 .0443 .17149 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

17.75 .000 1.561 4098 .119 .0592 .0379 -.0151 .13373 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
1.517 3.128 .129 .0592 .0390 -.0173 .13588 

การติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้า
ประกนัสญัญา 

Equal  variances 
assumed 

6.423 .011 -.745 3442 .457 -.0238 .0320 -.0866 .03894 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.735 2.742 .462 -.0238 .0324 -.0874 .03974 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  3  ดา้น คือ  ดา้นการออกแบบและประมาณราคา, 
ด้านการตรวจงานก่อส ร้างและด้านการ ติดตามผลงานและคืน เ งินค ้ าประกันสัญญา
(0.057,0.119,0.457) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0  นั่นคือ   กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลต าบล  ท่ีมี ขนาด ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ   การออกแบบ
และประมาณราคา การ 
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ควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง และการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  2  ดา้น คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบและดา้นการควบคุม
งานก่อสร้าง  (0.031, 0.001) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี ขนาด ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ   การออกแบบ
และประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง และการติดตามผลงานและคืน
เงินค ้าประกนัสัญญา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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7.จ านวนบุคลากรในกองช่าง (วเิคราะห์โดย t - test) 
ตารางที่ ค- 11  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามจ านวน
บุคลากรในกองช่าง 
Independent Samples Test 

 Levene’s  Test   
for  Equality  
of   Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig 
(2- 

tailed) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

.016 .900 -3.03 1804 .002 -.2292 .0756 -.3775 -.0810 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-3.88 642.5 .000 -.2292 .0590 -.3451 -.1134 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

.893 .345 -2.19 1804 .028 -.1252 .0570 -.2370 -.0134 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-2.33 487.9 .020 -.1252 .0536 -.2305 -.0199 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

.141 .707 -4.27 1976 .000 -.2343 .0548 -.3419 -.1267 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-4.33 508.2 .000 -.2343 .0540 -.3404 -.1282 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

3.416 .065 -.111 2148 .911 -.0074 .0672 -.1392 .1243 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.133 683.9 .894 -.0074 .0560 -.1175 .10258 

การติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้า
ประกนัสญัญา 

Equal  variances 
assumed 

8.728 .003 -.081 1804 .935 -.0045 .0562 -.1149 .10578 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.089 509.3 .929 -.0045 .0510 -.1049 .09581 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของ 2 ดา้นคือ  ดา้นการตรวจงานก่อสร้างและดา้นการติดตาม
ผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีค่า (0.911, 0.935) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่ม
ตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี จ านวนบุคลากรในกองช่าง  ต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ และการติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   

 
 
 



 

 

129 

 

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  3 ดา้น คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , การออกแบบและ
ประมาณราคาและดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (0.002, 0.028, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H1 
นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี จ านวนบุคลากรในกอง
ช่าง ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลดา้น 
การออกแบบและประมาณการ การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจงานก่อสร้างแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

8. รายได้ต่อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) (วเิคราะห์
โดย ANOVA) 
 
ตารางที่ ค-12 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
แยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 1.194 3 3440 .310 
การออกแบบและประมาณราคา .301 3 3440 .825 
การควบคุมงานก่อสร้าง 4.494 3 3768 .004 
การตรวจงานก่อสร้าง 1.795 3 4096 .146 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 20.381 3 3440 .000 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 3 ดา้น  คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , ดา้น 
การออกแบบและประมาณราคาและดา้นการตรวจงานก่อสร้าง มีค่า (0.310, 0.825, 0.146) > 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของการจดัการงานก่อสร้าง3
ดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig. ของทั้ง 2 ดา้น คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  มีค่า (0.004, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ ความ
แปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของการจดัการงานก่อสร้าง  แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 13   การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม รายไดต่้อ 
ปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

62.518 3 20.839 15.058 .000 
4760.614 3440 1.384   
4823.132 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.156 3 .719 .820 .483 
3014.224 3440 .876   
3016.380 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

41.276 3 13.759 14.913 .000 
3476.331 3768 .923   
3517.608 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

36.561 3 12.187 8.666 .000 
5760.039 4096 1.406   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

41.537 3 13.846 16.705 .000 
2851.073 3440 .829   
2892.610 3443    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. มี 1 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบและประมาณราคา  (0.483) > 
0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ี
มี รายได้ต่อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบั การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 

แต่มีผลค่า Sig.ของทั้ง 4 ดา้น (0.000, 0.000, 0.000, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่
คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี รายได้ต่อปี (ไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการงาน
ก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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9.รายได้ต่อปีของเทศบาลต าบล  (รวมเงินอุดหนุน   เงินกู้  หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ)   (วเิคราะห์
โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-14 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
แยกตามรายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุนเงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

 กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .322 4 3439 .863 
การออกแบบและประมาณราคา 2.111 4 3439 .077 
การควบคุมงานก่อสร้าง 4.646 4 3767 .001 
การตรวจงานก่อสร้าง 2.389 4 4095 .049 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 5.435 4 3439 .000 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 2 ดา้น คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , ดา้น 
การออกแบบและประมาณราคา (0.863, 0.077) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวน
ของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ 
ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน 3 ดา้น  คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง , ดา้นการตรวจงาน
ก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีค่า (0.001, 0.049, 0.000) < 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 15 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม รายไดต่้อ
ปี ของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

25.891 4 6.473 4.640 .001 
4797.241 3439 1.395   
4823.132 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.028 4 .757 .864 .485 
3013.351 3439 .876   
3016.380 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

25.919 4 6.480 6.991 .000 
3491.689 3767 .927   
3517.608 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

39.055 4 9.764 6.944 .000 
5757.545 4095 1.406   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

9.816 4 2.454 2.928 .020 
2882.793 3439 .838   
2892.610 3443    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.มี1ดา้นคือดา้นการออกแบบและประมาณราคา  (0.485) > 0.05 
แสดงวา่ยอมรับ H0  นัน่คือกลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี 
รายได้ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบั การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกัน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 แต่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ , การควบคุมงานก่อสร้าง , 
การตรวจงานก่อสร้าง  และการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา (0.001, 0.000, 0.000, 
0.020) < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้ต่อ
ปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ)ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การ
ออกแบบและประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจงานก่อสร้าง ต่างกัน  และ
เน่ืองจากความแปรปรวนไมต่างกนัจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 
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ตารางที ่ค- 16 การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของรายไดต่้อปี (เงินอุดหนุนเงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
 

Multiple Comparisons   
Dependent Variable: การส ารวจเพื่อกาออกแบบ 

(I) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท 

21-30 ลา้นบาท .07594 .04693 .106 -.0161 .1680 
31-40 ลา้นบาท .11689* .05942 .049 .0004 .2334 
41- 50 ลา้นบาท .03070 .08006 .701 -.1263 .1877 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .99499* .25942 .000 .4863 1.5036 
 
ตั้งแต่  21-30  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.07594 .04693 .106 -.1680 .0161 
31-40 ลา้นบาท .04095 .06313 .517 -.0828 .1647 
41- 50 ลา้นบาท -.04524 .08285 .585 -.2077 .1172 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .91905* .26030 .000 .4087 1.4294 
 
 
ตั้งแต่  31-40  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.11689* .05942 .049 -.2334 -.0004 
21-30 ลา้นบาท -.04095 .06313 .517 -.1647 .0828 
41- 50 ลา้นบาท -.08619 .09051 .341 -.2637 .0913 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .87810* .26284 .001 .3628 1.3934 
 
 
ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.03070 .08006 .701 -.1877 .1263 
21-30 ลา้นบาท .04524 .08285 .585 -.1172 .2077 
31-40 ลา้นบาท .08619 .09051 .341 -.0913 .2637 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .96429* .26826 .000 .4383 1.4902 
 

 
มากกวา่ 50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท -.99499* .25942 .000 -1.5036 -.4863 
21-30 ลา้นบาท -.91905* .26030 .000 -1.4294 -.4087 
31-40 ลา้นบาท -.87810* .26284 .001 -1.3934 -.3628 
41- 50 ลา้นบาท -.96429* .26826 .000 -1.4902 -.4383 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
 
ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ  แตกต่างกนั ไดแ้ก่  
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบั รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกว่า 50 ลา้นบาทมี
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ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ )นอ้ยกวา่ 20 ลา้น
บาทเท่ากบั  0.994 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั0.116 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั
0.919 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท โดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั
0.964 
ตารางที่ ค- 17 การวิเคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรร
ภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้าง 

(I) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท 

21-30 ลา้นบาท .07055 .03656 .054 -.0011 .1422 
31-40 ลา้นบาท .19316* .04628 .000 .1024 .2839 
41- 50 ลา้นบาท .02765 .06236 .657 -.0946 .1499 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .68707* .20207 .001 .2909 1.0832 

ตั้งแต่  21-30  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.07055 .03656 .054 -.1422 .0011 
31-40 ลา้นบาท .12261* .04917 .013 .0262 .2190 
41-50 ลา้นบาท -.04290 .06453 .506 -.1694 .0836 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .61652* .20275 .002 .2190 1.0140 
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ตารางที่ ค- 17 (ต่อ) 

(I) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ตั้งแต่  31-40  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท -.19316* .04628 .000 -.2839 -.1024 
 21-30  ลา้นบาท -.12261* .04917 .013 -.2190 -.0262 
 41-50 ลา้นบาท -.16551* .07050 .019 -.3037 -.0273 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .49391* .20473 .016 .0925 .8953 

ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท -.02765 .06236 .657 -.1499 .0946 
 21-30  ลา้นบาท .04290 .06453 .506 -.0836 .1694 
31-40 ลา้นบาท .16551* .07050 .019 .0273 .3037 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .65942* .20895 .002 .2498 1.0691 

มากกวา่ 50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.68707* .20207 .001 -1.0832 -.2909 
31-40 ลา้นบาท -.61652* .20275 .002 -1.0140 -.2190 
21-30 ลา้นบาท -.49391* .20473 .016 -.8953 -.0925 
31-40 ลา้นบาท -.65942* .20895 .002 -1.0691 -.2498 

 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การควบคุมงานก่อสร้าง แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.687 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.193 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50  ลา้นบาท มี
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ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.616 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  ลา้นบาท   โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.122 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  
ลา้นบาท  เท่ากบั 0.493 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)  มากกวา่ 50  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.659 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.165 
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ตารางที่ ค- 18   การวิเคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรร
ภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การตรวจรับงานจา้ง 

(I) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท 

21-30 ลา้นบาท .02097 .04318 .627 -.0637 .1056 
31-40 ลา้นบาท .23697* .05468 .000 .1298 .3442 
41- 50 ลา้นบาท .00404 .07367 .956 -.1404 .1485 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .70737* .23870 .003 .2394 1.1754 

ตั้งแต่  21-30  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.02097 .04318 .627 -.1056 .0637 
31-40 ลา้นบาท .21600* .05809 .000 .1021 .3299 
41-50 ลา้นบาท -.01693 .07623 .824 -.1664 .1325 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .68640* .23951 .004 .2168 1.1560 

ตั้งแต่  31-40  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท -.23697* .05468 .000 -.3442 -.1298 
 21-30  ลา้นบาท -.21600* .05809 .000 -.3299 -.1021 
 41-50 ลา้นบาท -.23293* .08328 .005 -.3962 -.0697 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .47040 .24185 .052 -.0037 .9445 

ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท -.00404 .07367 .956 -.1485 .1404 
 21-30  ลา้นบาท .01693 .07623 .824 -.1325 .1664 
31-40 ลา้นบาท .23293* .08328 .005 .0697 .3962 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .70333* .24683 .004 .2194 1.1873 

มากกวา่ 50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.70737* .23870 .003 -1.1754 -.2394 
31-40 ลา้นบาท -.68640* .23951 .004 -1.1560 -.2168 
21-30 ลา้นบาท -.47040 .24185 .052 -.9445 .0037 
31-40 ลา้นบาท -.70333* .24683 .004 -1.1873 -.2194 

 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การตรวจรับงานจา้ง แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
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นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.707 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.236 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50  ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.686 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30  ลา้นบาท   โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 
ลา้นบาท เท่ากบั 0.216 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท โดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  
ลา้นบาท  เท่ากบั 0.703 

รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท  
กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาทโดย
ฝ่ายรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ)  ตั้งแต่ 31-40  ลา้นบาท  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู ้  หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่  41-50  
ลา้นบาทเท่ากบั 0.232 
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ตารางที่ ค- 19   การวิเคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรร
ภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การติดตามผลงานและคืนค ้าประกนัสัญญา 

(I) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นอ้ยกวา่  20  ลา้นบาท 

21-30 ลา้นบาท .08228* .03638 .024 .0110 .1536 
31-40 ลา้นบาท -.01105 .04606 .810 -.1014 .0793 
41- 50 ลา้นบาท -.11550 .06206 .063 -.2372 .0062 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .06704 .20110 .739 -.3273 .4613 

ตั้งแต่  21-30  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.08228* .03638 .024 -.1536 -.0110 
31-40 ลา้นบาท -.09333 .04894 .057 -.1893 .0026 
41-50 ลา้นบาท -.19778* .06422 .002 -.3237 -.0719 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.01524 .20178 .940 -.4109 .3804 

ตั้งแต่  31-40  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท .01105 .04606 .810 -.0793 .1014 
 21-30  ลา้นบาท .09333 .04894 .057 -.0026 .1893 
 41-50 ลา้นบาท -.10444 .07017 .137 -.2420 .0331 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .07810 .20375 .702 -.3214 .4776 

ตั้งแต่ 41-50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท .11550 .06206 .063 -.0062 .2372 
 21-30  ลา้นบาท .19778* .06422 .002 .0719 .3237 
31-40 ลา้นบาท .10444 .07017 .137 -.0331 .2420 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท .18254 .20795 .380 -.2252 .5903 

มากกวา่ 50  ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 20 ลา้น -.06704 .20110 .739 -.4613 .3273 
31-40 ลา้นบาท .01524 .20178 .940 -.3804 .4109 
21-30 ลา้นบาท -.07810 .20375 .702 -.4776 .3214 
31-40 ลา้นบาท -.18254 .20795 .380 -.5903 .2252 

 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท 

กบัรายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
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นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.082 

10. จ านวนเงินทีจั่ดสรรโดยเฉลีย่ต่อปีเพือ่ใช้ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงิน 
จัดสรรภาษีจากรัฐ) (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
 
ตารางที่ ค-20  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดับความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามแยกตาม จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง   (รวม เงินอุดหนุน 
เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 3.751 2 3441 .024 
การออกแบบและประมาณราคา 3.007 2 3441 .050 
การควบคุมงานก่อสร้าง 1.519 2 3769 .219 
การตรวจงานก่อสร้าง 2.537 2 4097 .079 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 16.447 2 3441 .000 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  3  ดา้น (0.050, 0.219, 0.079) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0   นัน่คือ   ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง  3 ดา้น   ไม่แตกต่างกนั   ท่ีระดบันยั 
ส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig.จ านวน2 ดา้น (0.024, 0.000) < 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 นัน่คือ ความ
แปรปรวนของระดบัความคิดเห็น  แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 21 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม จ านวนเงิน 
ท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 
การส ารวจเพื่อการออกแบบ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

16.181 2 8.090 5.791 .003 
4806.95 3441 1.397   
4823.13 3443    

 
การออกแบบและประมาณราคา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.992 2 5.496 6.293 .002 
3005.38 3441 .873   
3016.38 3443    

 
การควบคุมงานก่อสร้าง 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.895 2 1.448 1.552 .212 
3514.71 3769 .933   
3517.60 3771    

 
การตรวจงานก่อสร้าง 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.488 2 .244 .173 .842 
5796.11 4097 1.415   
5796.60 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

34.114 2 17.057 20.533 .000 
2858.49 3441 .831   
2892.61 3443    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 2 ดา้น คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  และดา้นการ
ตรวจงานก่อสร้าง  (0.212, 0.842) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี จ านวนเงินที่จัดสรรโดยเฉลี่ยต่อปีเพือ่ใช้ในการก่อสร้าง 

(รวม เงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล  ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig.  จ านวน 3 ดา้น คือ  ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ  , ดา้นการออกแบบ
และประมาณราคา  และดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  (0.003, 0.002, 0.000) 
< 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบล
ท่ีมี จ านวนเงินทีจั่ดสรรโดยเฉลี่ยต่อปีเพือ่ใช้ในการก่อสร้าง (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรร

ภาษจีากรัฐ) ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล  แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค- 22 การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษี
จากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การส ารวจเพื่อการออกแบบ 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.02180 .04465 .625 -.1094 .0658 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.31762* .06903 .000 -.4530 -.1823 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.49908* .09620 .000 -.6877 -.3105 

 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .02180 .04465 .625 -.0658 .1094 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.29581* .07231 .000 -.4376 -.1540 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.47727* .09859 .000 -.6706 -.2840 

 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .31762* .06903 .000 .1823 .4530 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .29581* .07231 .000 .1540 .4376 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.18146 .11176 .105 -.4006 .0377 

 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .49908* .09620 .000 .3105 .6877 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .47727* .09859 .000 .2840 .6706 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท .18146 .11176 .105 -.0377 .4006 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 
เก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.477 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.499 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
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รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.295 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.317 

 
ตารางที่ ค- 23 การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษี
จากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญา 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.01092 .03456 .752 -.0787 .0568 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.25547* .05342 .000 -.3602 -.1507 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .34494* .07445 .000 .1990 .4909 

 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .01092 .03456 .752 -.0568 .0787 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.24456* .05596 .000 -.3543 -.1348 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .35586* .07629 .000 .2063 .5054 

 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .25547* .05342 .000 .1507 .3602 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .24456* .05596 .000 .1348 .3543 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .60041* .08649 .000 .4308 .7700 

 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท -.34494* .07445 .000 -.4909 -.1990 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.35586* .07629 .000 -.5054 -.2063 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.60041* .08649 .000 -.7700 -.4308 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญาการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
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รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41- 50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท เท่ากบั 
0.600 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกว่ารายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.244 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.255 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.355 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท เท่ากบั 0.344 
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ตารางที่ ค- 24 การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ  จ  านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การส ารวจเพื่อการออกแบบ 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.02180 .04465 .625 -.1094 .0658 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.31762* .06903 .000 -.4530 -.1823 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.49908* .09620 .000 -.6877 -.3105 

 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .02180 .04465 .625 -.0658 .1094 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.29581* .07231 .000 -.4376 -.1540 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.47727* .09859 .000 -.6706 -.2840 

 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .31762* .06903 .000 .1823 .4530 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .29581* .07231 .000 .1540 .4376 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท -.18146 .11176 .105 -.4006 .0377 

 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .49908* .09620 .000 .3105 .6877 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .47727* .09859 .000 .2840 .6706 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท .18146 .11176 .105 -.0377 .4006 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 
เก่ียวกบั การส ารวจเพื่อการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.477 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาทโดยฝ่ายรายได้
ต่อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.499 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
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นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.295 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.317 

 
ตารางที่ ค- 25 การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษี
จากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญา 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.01092 .03456 .752 -.0787 .0568 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.25547* .05342 .000 -.3602 -.1507 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .34494* .07445 .000 .1990 .4909 

 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .01092 .03456 .752 -.0568 .0787 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.24456* .05596 .000 -.3543 -.1348 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .35586* .07629 .000 .2063 .5054 

 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท .25547* .05342 .000 .1507 .3602 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท .24456* .05596 .000 .1348 .3543 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท .60041* .08649 .000 .4308 .7700 

 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท -.34494* .07445 .000 -.4909 -.1990 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท -.35586* .07629 .000 -.5054 -.2063 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท -.60041* .08649 .000 -.7700 -.4308 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
ผลการทดสอบพบวา่ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น 

เก่ียวกบั การติดตามผลงานและการคืนค ้าประกนัสัญญาการออกแบบ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41- 50 ลา้นบาทโดยฝ่าย



 

 

147 

 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 41-50 ลา้นบาทเท่ากบั 0.600 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกว่ารายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.244 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท 
เท่ากบั 0.255 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 31-40 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 41-50 ลา้นบาท เท่ากบั 0.355 

รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) มากกวา่ 50 ลา้นบาท กบั
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาทโดยฝ่าย
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่50 ลา้นบาทมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่
รายไดต่้อปี (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) ตั้งแต่ 21-30 ลา้นบาท เท่ากบั 0.344 
 

11. จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉลีย่ต่อปี (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-26 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 2.206 3 3440 .085 
การออกแบบและประมาณราคา 2.458 3 3440 .061 
การควบคุมงานก่อสร้าง 4.962 3 3768 .002 
การตรวจงานก่อสร้าง .302 3 4096 .824 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 4.183 3 3440 .006 
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  3  ดา้น (0.085, 0.061, 0.824) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig.  จ านวน  2  ดา้น  คือ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  และดา้นการติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา (0.002, 0.006) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของ
ระดบัความคิดเห็นของทั้ง 2 ดา้น แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

 

ตารางที่ ค- 27  การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเทศบาลต าบล
แยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

34.310 3 11.437 8.215 .000 
4788.82 3440 1.392   
4823.13 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

33.730 3 11.243 12.967 .000 
2982.65 3440 .867   
3016.38 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

40.320 3 13.440 14.564 .000 
3477.28 3768 .923   
3517.60 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

16.978 3 5.659 4.011 .007 
5779.62 4096 1.411   
5796.60 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

30.916 3 10.305 12.388 .000 
2861.69 3440 .832   
2892.61 3443    

 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกดา้น (0.000, 0.000, 0.000, 0.007, 0.000) < 0.05 แสดง

วา่ปฏิเสธ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีจ านวน
โครงการก่อสร้างโดยเฉลี่ยต่อปี ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการงานก่อสร้างของ
กองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ค- 28  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การส ารวจเพื่อการออกแบบ 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ตั้งแต ่21-30 ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ .14912 .15156 .325 -.1480 .4463 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ .34480* .15272 .024 .0454 .6442 

มากกวา่ 15 โครงการ .32873* .15568 .035 .0235 .6340 

 
ตั้งแต ่31-40 ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.14912 .15156 .325 -.4463 .1480 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ .19567* .04582 .000 .1058 .2855 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .17960* .05487 .001 .0720 .2872 

 
ตั้งแต ่41-50 ลา้นบาท 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.34480* .15272 .024 -.6442 -.0454 

ตั้งแต ่10-15โครงการ -.19567* .04582 .000 -.2855 -.1058 

มากกวา่ 15 โครงการ -.01607 .05802 .782 -.1298 .0977 

 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.32873* .15568 .035 -.6340 -.0235 

ตั้งแต ่10-15โครงการ -.17960* .05487 .001 -.2872 -.0720 

มากกวา่ 15 โครงการ .01607 .05802 .782 -.0977 .1298 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกว่า 15โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้างโดย

เฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่5โครงการ โดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่  จ  านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการเท่ากบั 0.328 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ เท่ากบั   
0.344 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี มากกวา่ 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 -10 โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 5-10 โครงการ เท่ากบั   
0.179 



 

 

150 

 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 -10 โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียตั้งแต่10- 15
โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 5-10 โครงการ 
เท่ากบั   0.195 
 
ตารางที่ ค- 29  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การออกแบบและประมาณราคา 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ ตั้งแต ่5-10 โครงการ .14912 .15156 .325 -.1480 .4463 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .34480* .15272 .024 .0454 .6442 

มากกวา่ 15 โครงการ .32873* .15568 .035 .0235 .6340 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.14912 .15156 .325 -.4463 .1480 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .19567* .04582 .000 .1058 .2855 

มากกวา่ 15 โครงการ .17960* .05487 .001 .0720 .2872 

ตั้งแต ่10-15โครงการ นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.34480* .15272 .024 -.6442 -.0454 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.19567* .04582 .000 -.2855 -.1058 

มากกวา่ 15 โครงการ -.01607 .05802 .782 -.1298 .0977 

มากกวา่ 15 โครงการ นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.32873* .15568 .035 -.6340 -.0235 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.17960* .05487 .001 -.2872 -.0720 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .01607 .05802 .782 -.0977 .1298 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปีน้อยกว่า 5 โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกว่า 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 โครงการ เท่ากบั   
0.531 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 
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10-15 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ เท่ากบั   0.468 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่  5- 10 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-
10 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี น้อยกว่า 5 
โครงการ เท่ากบั   0.332 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้างโดย
เฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่ 15โครงการ
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี  5-10 โครงการ เท่ากบั   0.199 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี ตั้งแต่ 10- 15 โครงการ กบั จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10  โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 
10-15 โครงการโครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ เท่ากบั   0.136 
 

ตารางที่ ค- 30  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การควบคุมงานก่อสร้าง 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 

ตั้งแต่ 5-10 โครงการ .34975* .11633 .003 .1217 .5778 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ .46908* .11721 .000 .2393 .6989 
มากกวา่ 15 โครงการ .56982* .11942 .000 .3357 .8040 

 
ตั้งแต่ 5-10 โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.46908* .11721 .000 -.6989 -.2393 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ -.11933* .03571 .001 -.1893 -.0493 
มากกวา่ 15 โครงการ .10074* .04477 .024 .0130 .1885 

 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.56982* .11942 .000 -.8040 -.3357 
ตั้งแต่ 5-10 โครงการ -.22007* .04242 .000 -.3032 -.1369 

มากกวา่ 15 โครงการ -.10074* .04477 .024 -.1885 -.0130 
 
มากกวา่ 15 โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ .09915 .13812 .473 -.1716 .3699 
ตั้งแต่ 5-10 โครงการ .18925 .13916 .174 -.0836 .4621 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ .25361 .14180 .074 -.0244 .5316 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5โครงการ โดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 15 โครงการ เท่ากบั 0.569 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 10-15 โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีน้อยกว่า5โครงการโดยฝ่ายจ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้ งแต่10-15
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่5โครงการเท่ากบั 0.469 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5-10 โครงการกบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีน้อยกวา่ 5 โครงการ  โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5 10 
โครงการมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่ 5โครงการเท่ากบั 0.569 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15โครงการ กบั จ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 5- 10โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียมากกวา่15โครงการ   
โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5- 10โครงการเท่ากบั 0.119 
 
ตารางที่ ค- 31  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การตรวจงานก่อสร้าง 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 

ตั้งแต่ 5-10 โครงการ .34975* .11633 .003 .1217 .5778 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ .46908* .11721 .000 .2393 .6989 
มากกวา่ 15 โครงการ .56982* .11942 .000 .3357 .8040 

 
ตั้งแต ่5-10 โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.34975* .11633 .003 -.5778 -.1217 
ตั้งแต่ 10-15โครงการ .11933* .03571 .001 .0493 .1893 

มากกวา่ 15 โครงการ .22007* .04242 .000 .1369 .3032 
 

ตั้งแต่ 10-15โครงการ 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.46908* .11721 .000 -.6989 -.2393 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.11933* .03571 .001 -.1893 -.0493 

มากกวา่ 15 โครงการ .10074* .04477 .024 .0130 .1885 
 

มากกวา่ 15 โครงการ 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.56982* .11942 .000 -.8040 -.3357 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.22007* .04242 .000 -.3032 -.1369 

ตั้งแต ่10-15โครงการ -.10074* .04477 .024 -.1885 -.0130 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี  10-15  โครงการ   กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 10-15 โครงการ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10โครงการ เท่ากบั 0.090   
 
ตารางที่ ค- 32  การวเิคราะห์เป็นรายคู่ของ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี (รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: การติดตามผลงานและคืนค ้าประกนัสัญญา 

(I) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

(J) รายไดร้วมเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ 

Mean 
Differenc  
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95%  Confidence  Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.00564 .11716 .962 -.2353 .2241 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .19929 .11806 .091 -.0322 .4308 

มากกวา่ 15 โครงการ .14900 .12034 .216 -.0869 .3850 

 
ตั้งแต ่5-10 โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ .00564 .11716 .962 -.2241 .2353 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .20493* .03542 .000 .1355 .2744 

มากกวา่ 15 โครงการ .15464* .04242 .000 .0715 .2378 

 
ตั้งแต ่10-15โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.19929 .11806 .091 -.4308 .0322 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.20493* .03542 .000 -.2744 -.1355 

มากกวา่ 15 โครงการ -.05029 .04485 .262 -.1382 .0376 

 
มากกวา่ 15 โครงการ 

นอ้ยกวา่ 5 โครงการ -.14900 .12034 .216 -.3850 .0869 

ตั้งแต ่5-10 โครงการ -.15464* .04242 .000 -.2378 -.0715 

ตั้งแต ่10-15โครงการ .05029 .04485 .262 -.0376 .1382 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15โครงการ   กบัจ านวนโครงการก่อสร้าง
โดยเฉล่ียต่อปี5-10โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 15 โครงการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10โครงการ เท่ากบั 0.154   
จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ กบั  

จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 10-15 โครงการ โดยฝ่าย จ านวนโครงการ
ก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 5-10 โครงการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี
ตั้งแต่ 10-15 โครงการ เท่ากบั 0.204 
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วเิคราะห์รายละเอยีดของกลุ่มตัวแทนประชากรผู้ตอบแบบสอบถามกบัปัญหาในการจัดการงาน 
ก่อสร้าง ของเทศบาลต าบล 
สมมติฐาน 
H0:    กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างใน
เทศบาลต าบล ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การควบคุมงาน
ก่อสร้าง การตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่แตกต่างกนั  
(µ1=µ2) 

H1:    กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างใน
เทศบาลต าบล ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การควบคุมงาน
ก่อสร้าง การตรวจรับงานจา้ง การติดตามผลงานและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา แตกต่างกนั 
(µ1≠µ2) 

สมมติฐาน (ส าหรับทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง) 
H0: กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีค่าความแปรปรวน ไม่แตกต่างกนั  (

2

1
 =  

2

2
) 

H1: กลุ่มตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและคุณลกัษณะของ 
เทศบาลต าบล ต่างกนั มีค่าความแปรปรวน แตกต่างกนั  (

2

1
 ≠  

2

2
)    

 
1.เพศ (วเิคราะห์โดย t - test) 
ค่า Sig.ของดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (0.041) < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 นัน่คือดา้นการ 
ควบคุมงานก่อสร้าง มีค่าความแปรปรวน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Equal 
Variances not assumed) 
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ตารางที่ ค- 33 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของ 
การจดัการงานก่อสร้างแยกตาม เพศ 
Independent Samples Test 

 Levene’s  
Test   for  
Equality  of   
Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig (2- 
tailed) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

1.799 .180 .883 654 .378 .134 .152 -.164 .433 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
1.472 236.9 .142 .1344 .0913 -.04550 .3143 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

.415 .520 .613 654 .540 .0561 .0916 -.12373 .2360 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.636 118.7 .526 .0561 .0883 -.11884 .2312 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

1.589 .208 2.600 654 .060 .2045 .0786 .05009 .3590 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
2.676 118.0 .009 .2045 .0764 .05317 .3559 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

2.311 .129 -.177 654 .860 
-

.0153 
.0869 -.18610 .1553 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.164 110.0 .870 

-
.0153 

.0937 -.20110 .1703 

การติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้า
ประกนัสญัญา 

Equal  variances 
assumed 

.262 .609 -.362 654 .718 
-

.0243 
.0672 -.15636 .1077 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.355 113.9 .724 

-
.0243 

.0686 -.16027 .1116 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  5 ดา้น (0.378, 0.540, 0.060, 0.860,0.718) > 0.05 
แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบลไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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2.อายุ (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-34 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม อาย ุ
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .565 3 652 .638 

การออกแบบและประมาณราคา .831 3 652 .477 

การควบคุมงานก่อสร้าง 1.336 3 652 .262 

การตรวจงานก่อสร้าง .354 3 652 .787 

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 1.404 3 652 .241 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  5  ดา้น (0.638, 0.477, 0.262, 0.787, 0.241) > 0.05 
แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

ตารางที่ ค- 35 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ
จดัการงานก่อสร้างแยกตามอายโุดยเฉล่ีย 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.069 
1151.736
1157.805 

3 
652 
655 

2.023 
1.766 

1.145 .330 

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.326 
416.234 
418.559 

3 
652 
655 

.775 

.638 
1.214 .304 

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.875 
305.631 
311.506 

3 
652 
655 

1.958 
.469 

4.178 .006 

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.100 
375.6743

76.774 

3 
652 
655 

.367 

.576 
.636 .592 

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.820 
222.5392

25.360 

3 
652 
655 

.940 

.341 
2.754 .042 
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของ 3 ดา้น (0.330, 0.304, 0.592) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 
นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ โดยเฉล่ียต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig. จ  านวน 2 ดา้น คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  (0.006, 0.042)  <  0.05   แสดงวา่ยอมรับ H1   นัน่คือ   กลุ่มตวัแทน
ประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ โดยเฉล่ียต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
จดัการงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 

3.การศึกษา (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-36 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม การศึกษา 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 2.467 2 653 .086 

การออกแบบและประมาณราคา 3.298 2 653 .038 

การควบคุมงานก่อสร้าง 1.795 2 653 .167 

การตรวจงานก่อสร้าง .783 2 653 .457 

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา .458 2 653 .633 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของ  4  ดา้น (0.086, 0.167, 0.457, 0.633) > 0.05  แสดงวา่ 
ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  1  ดา้น คือ  ดา้นการออกแบบและประมาณราคา (0.038) < 0.05  
แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 37 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม การศึกษา 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

.123 2 .062 .035 .966 
1157.68 653 1.773   
1157.80 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.579 2 2.289 3.611 .028 
413.981 653 .634   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.236 2 3.118 6.670 .001 
305.270 653 .467   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.237 2 .119 .206 .814 
376.537 653 .577   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.359 2 .680 1.981 .139 
224.000 653 .343   
225.360 655    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 3 ดา้น (0.966, 0.814, 0.139) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig.   จ  านวน 2  ดา้น  คือ  ดา้นการออกแบบและประมาณราคาและดา้นการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  (0.028, 0.001) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษา ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของ
กองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
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4.ต าแหน่ง (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม ต าแหน่ง 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .440 2 653 .644 
การออกแบบและประมาณราคา .117 2 653 .890 
การควบคุมงานก่อสร้าง .894 2 653 .409 
การตรวจงานก่อสร้าง .266 2 653 .766 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 4.021 2 653 .018 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 4 ดา้น (0.644, 0.890, 0.409, 0.766, ) > 0.05 แสดงวา่ 
ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

มีผลค่า Sig.  จ านวน 1 ดา้น  คือ  ดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 
(0.018 ) < 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็น  แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 39 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม ต าแหน่ง 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

14.790 2 7.395 4.225 .015 
1143.01 653 1.750   
1157.80 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

.476 2 .238 .372 .690 
418.083 653 .640   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.626 2 .313 .658 .518 
310.880 653 .476   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.672 2 .336 .584 .558 
376.102 653 .576   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.022 2 1.511 4.437 .012 
222.338 653 .340   
225.360 655    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 3  ดา้น (0.690, 0.518, 0.558) > 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต าแหน่ง ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนั 

แต่มีผลค่า Sig.  จ านวน 2  ดา้น   คือ  ดา้น (0.015, 0.012) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่
คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ต าแหน่ง ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั 
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5.ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-40 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ 
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างถามแยกตาม ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .864 3 652 .460 
การออกแบบและประมาณราคา 1.786 3 652 .149 
การควบคุมงานก่อสร้าง .102 3 652 .959 
การตรวจงานก่อสร้าง .287 3 652 .835 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา .836 3 652 .474 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 5 ดา้น (0.460, 0.149, 0.959, 0.835, 0.474) > 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

ตารางที่ ค- 41 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างถามแยกตาม ประสบการณ์การท างานในเทศบาลต าบล 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.208 3 .736 .415 .742 
1155.59 652 1.772   
1157.80 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.978 3 .993 1.557 .199 
415.582 652 .637   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.362 3 1.121 2.371 .069 
308.144 652 .473   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.140 3 .380 .659 .577 
375.635 652 .576   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.675 3 .225 .653 .581 
224.684 652 .345   
225.360 655    
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 5 ดา้น (0.742, 0.199, 0.069, 0.577, 0.581) > 0.05 
แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล ไม่แตกต่างกนั 

6.ขนาดของเทศบาลต าบล (วเิคราะห์โดย t - test) 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของทั้ง 5 ดา้น (0.138, 0.672, 0.283, 0.192, 0.939) > 0.05 

แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือทุกกลุ่ม มีค่าความแปรปรวน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  (Equal Variances assumed) 
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ตารางที่ ค- 42 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม ขนาดของเทศบาลต าบล 
Independent Samples Test 

 Levene’s  Test   
for  Equality  
of   Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig 
(2- 

tailed) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

5.573 .019 .125 654 .901 .0132 .1064 -.1958 .22239 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.106 308.4 .915 .0132 .1249 -.2326 .25918 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

4.895 .027 -.337 654 .736 -.0215 .0640 -.1472 .10416 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.342 569.6 .733 -.0215 .0631 -.1454 .10237 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

1.745 .187 .809 654 .419 .0446 .0552 -.0637 .15310 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.805 533.1 .421 .0446 .0555 -.0644 .15377 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

.927 .336 .005 654 .996 .0003 .0607 -.1189 .11960 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.005 568.3 .996 .0003 .0599 -.1173 .11799 

การติดตาม
ผลงานและคืน
เงินค ้าประกนั

สัญญา 

Equal  
variances 
assumed 

.005 .943 .306 654 .760 .0143 .0469 -.0778 .1066 

Equal  
variances 
Not  assumed 

  

.305 539.5 .760 .0143 .0470 -.0781 .1068 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 5 ดา้น (0.901, 0.736, 0.419, 0.996, 0.760) > 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี 
ขนาดต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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7. จ านวนบุคลากรในกองช่าง (วเิคราะห์โดย t - test) 
ตารางที่ ค- 43 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนบุคลากรในกองช่าง 
Independent Samples Test 

 Levene’s  Test   
for  Equality  
of   Variances 

t-test  for  Equality  of  Means 

F Sig t df Sig 
(2- 

tailed) 

Mean 
Diff 

Std 
Error 
Diff 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ 

Equal  variances 
assumed 

.804 .371 .214 342 .831 .0239 .1120 -.1965 .24439 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.224 90.11 .823 .0239 .1070 -.1886 .23653 

การออกแบบและ 
ประมาณราคา 

Equal  variances 
assumed 

.317 .574 -.782 342 .435 -.0929 .1188 -.3267 .14086 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.830 91.52 .409 -.0929 .1119 -.3153 .12945 

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

.083 .773 -.026 342 .979 -.0025 .0974 -.1942 .18912 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
-.027 86.75 .979 -.0025 .0963 -.1941 .18899 

การตรวจงาน
ก่อสร้าง 

Equal  variances 
assumed 

.004 .948 .121 342 .904 .0133 .1104 -.2038 .23065 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
.119 84.00 .906 .0133 .1128 -.2109 .23771 

การติดตามผลงาน
และคืนเงินค ้า
ประกนัสญัญา 

Equal  variances 
assumed 

.296 .587 2.191 342 .029 .1882 .0859 .0192 .35730 

Equal  variances 
Not  assumed 

  
2.305 90.59 .023 .1882 .0816 .0260 .35049 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง  4  ดา้น   มีค่า (0.831, 0.435,0.979, 0.904)  > 0.05  
แสดงวา่  ยอมรับ  H0 นัน่คือ   กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลท่ีมี 
จ านวนบุคลากรในกองช่าง ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของ
กองช่างในเทศบาลต าบลดา้น การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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แต่มีผลค่า Sig. ของปัญหา 1 ดา้น มีค่า Sig. (0.029) < 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ 
กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลท่ีมี จ านวนบุคลากรในกองช่าง  ต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลดา้นการ

ติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

8. รายได้ต่อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) 
(วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค - 44 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .591 4 651 .669 
การออกแบบและประมาณราคา 2.796 4 651 .025 
การควบคุมงานก่อสร้าง 3.335 4 651 .010 
การตรวจงานก่อสร้าง 2.327 4 651 .055 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 6.051 4 651 .000 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ทั้ง  2  ดา้น  คือ ดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบและดา้นการ
ตรวจงานก่อสร้าง  (0.669, 0.055) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0   นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบั
ความคิดเห็นของทั้ง 2 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   สามารถทดสอบ ANOVA ได ้

แต่มีผลค่า Sig. จ านวน  3  ดา้น  คือ ดา้นการออกแบบและประมาณราคา  , ดา้นการควบคุม
งานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา (0.025, 0.010,0.000) < 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H1   นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 3 ดา้น แตกต่างกัน ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05   สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที ่ค- 45 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงิน
จดัสรรภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

18.688 4 4.672 2.670 
.031 

 
1139.11 651 1.750   
1157.80 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.300 4 1.575 2.487 .042 
412.259 651 .633   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.248 4 1.062 2.250 .062 
307.258 651 .472   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.795 4 .949 1.656 .159 
372.979 651 .573   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.128 4 .532 1.551 .186 
223.232 651 .343   
225.360 655    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า  Sig. ทั้ง  3  ดา้น  คือ ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง  , ดา้นการตรวจ
งานก่อสร้างและดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา(0.062, 0.159, 0.186) > 0.05 
แสดงวา่ยอมรับ H0  นัน่คือ  กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี 
รายได้ต่อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหา การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

แต่มีผลค่า  Sig. ทั้ง  2 ดา้น  คือดา้นการส ารวจเพื่อการออกแบบ , ดา้นการออกแบบและ
ประมาณราคา (0.031,0.042) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1  นัน่คือ  กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี รายได้ต่อปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษี

จากรัฐ) ต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาล
ต าบล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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9.รายได้ต่อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ) 
(วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค-46 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน 
เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 1.161 3 652 .324 
การออกแบบและประมาณราคา 1.200 3 652 .309 
การควบคุมงานก่อสร้าง 1.357 3 652 .255 
การตรวจงานก่อสร้าง .834 3 652 .476 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 2.020 3 652 .110 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. (0.324, 0.309, 0.255, 0.476, 0.110) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ 
H0  นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 47 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม รายไดต่้อปีของเทศบาลต าบล (รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรร
ภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.261 3 3.420 1.943 .121 
1147.544 652 1.760   
1157.805 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.635 3 1.212 1.904 .128 
414.924 652 .636   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.669 3 1.223 2.590 .052 
307.837 652 .472   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.873 3 1.291 2.257 .081 
372.901 652 .572   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.121 3 1.707 5.053 .002 
220.239 652 .338   
225.360 655    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทั้ง 4 ดา้น  (0.121, 0.128, 0.052, 0.081) >  0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี รายได้ต่อปี  

(รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั   มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
การจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

แต่มีผลค่า Sig. จ  านวน 1 ดา้น  คือ  ดา้น การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา  
(0.002) < 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่น
เทศบาลต าบลท่ีมี รายได้ต่อปี  (รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  หรือเงินจัดสรรภาษจีากรัฐ) ต่างกนั   มี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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10. จ านวนเงินทีจั่ดสรรโดยเฉลีย่ต่อปีเพือ่ใช้ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงิน 
จัดสรรภาษีจากรัฐ) (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
 
ตารางที่ ค-48 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการ
ก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ .131 2 653 .877 
การออกแบบและประมาณราคา .170 2 653 .844 
การควบคุมงานก่อสร้าง .257 2 653 .774 
การตรวจงานก่อสร้าง .659 2 653 .518 
การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 1.030 2 653 .357 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. มีจ านวน  5  ดา้น  (0.877, 0.844, 0.774, 0.518, 0.357) > 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับ H0   นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 49 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ 
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยเฉล่ียต่อปีเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง 
(รวม เงินอุดหนุน เงินกู ้หรือเงินจดัสรรภาษีจากรัฐ) 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

12.595 2 6.298 3.591 .028 
1145.210 653 1.754   
1157.805 655    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

12.195 2 6.098 9.798 .000 
406.364 653 .622   
418.559 655    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.015 2 1.008 2.126 .120 
309.491 653 .474   
311.506 655    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

.336 2 .168 .292 .747 
376.438 653 .576   
376.774 655    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.388 2 .194 .563 .570 
224.972 653 .345   
225.360 655    

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig.ของ 3 ดา้น  คือ  ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง , ดา้นการตรวจ
งานก่อสร้าง  และดา้นการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา (0.120, 0.747) > 0.05 แสดง
วา่ยอมรับ H0 นัน่คือกลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมี จ านวน
เงินทีจั่ดสรรโดยเฉลี่ยต่อปีเพื่อใช้ในการก่อสร้าง (รวม เงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินจัดสรรภาษจีาก
รัฐ)ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบล  
ดา้น การตรวจงานก่อสร้าง และการติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

แต่มีระดบัความคิดเห็นใน 2 ดา้น มีค่า Sig. (0.028, 0.000) < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H1  นัน่
คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ านวนเงินที่จัดสรรโดยเฉลี่ยต่อปีเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง  (รวมเงินอุดหนุน เงินกู้   หรือเงินจัดสรรภาษีจากรัฐ)  ต่างกัน   มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการจดัการงานก่อสร้างของกองช่างในเทศบาลต าบลดา้นการส ารวจเพื่อการ 

ออกแบบ การออกแบบและประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง ต่างกนั และ
เน่ืองจากความแปรปรวนไม่ต่างกนั  
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11. จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉลีย่ต่อปี (วเิคราะห์โดย ANOVA) 
ตารางที่ ค- 50 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ 
ถามเร่ืองปัญหาของการจดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 
Test of Homogeneity of Variances 

กลุ่มปัจจยั Levene  Statistic df1 df2 Sig. 
การส ารวจเพ่ือการออกแบบ 2.206 3 3440 .085 

การออกแบบและประมาณราคา 2.458 3 3440 .061 

การควบคุมงานก่อสร้าง 4.962 3 3768 .002 

การตรวจงานก่อสร้าง .302 3 4096 .824 

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้าประกนัสญัญา 4.183 3 3440 .006 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกดา้น (0.068, 0.283, 0.077, 0.219, 0.294) > 0.05 แสดง
วา่ยอมรับ H0 นัน่คือ ความแปรปรวนของระดบัความคิดเห็นของทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั 
นยัส าคญั 0.05 สามารถทดสอบ ANOVA ได ้
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ตารางที่ ค- 51 การวเิคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองปัญหาของการ
จดัการงานก่อสร้างแยกตาม จ านวนโครงการก่อสร้างโดยเฉล่ียต่อปี 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การส ารวจเพื่อการออกแบบ Between Groups 
Within Groups 
Total 

34.310 3 11.437 8.215 .000 
4788.822 3440 1.392   
4823.132 3443    

การออกแบบและประมาณราคา Between Groups 
Within Groups 
Total 

33.730 3 11.243 12.967 .000 
2982.650 3440 .867   
3016.380 3443    

การควบคุมงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

40.320 3 13.440 14.564 .000 
3477.287 3768 .923   
3517.608 3771    

การตรวจงานก่อสร้าง Between Groups 
Within Groups 
Total 

16.978 3 5.659 4.011 .007 
5779.622 4096 1.411   
5796.600 4099    

การติดตามผลงานและคืนเงินค ้า
ประกนัสัญญา 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

30.916 3 10.305 12.388 .000 
2861.694 3440 .832   
2892.610 3443    

 
 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกดา้น (0.020, 0.011, 0.017, 0.001, 0.033) < 0.05 แสดง
วา่ปฏิเสธ H0 นัน่คือ กลุ่มตวัแทนประชากรผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลท่ีมีจ านวน
โครงการก่อสร้างโดยเฉลี่ยต่อปี ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบั ปัญหาการจดัการงานก่อสร้าง
ของกองช่างในเทศบาลต าบล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ภาคผนวก ง 
การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างวธิีปฏบิัติและปัญหาในการจัดการงานก่อสร้าง 
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วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวธีิปฏิบัติและปัญหาในการจัดการงานก่อสร้าง ของเทศบาลต าบล 
ตารางที่ ง- 1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

  1.1.1 มีคู่มือ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และ  ระเบียบต่าง ๆ ในการส ารวจ
เพื่อการออกแบบท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 18 88 106 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 50 58 

  1.1.2 ศึกษาความรู้เร่ือง  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และ  ระเบียบต่าง ๆ ทุก
คร้ังก่อนการปฏิบติังานส ารวจเพ่ือการออกบุบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 24 82 106 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 15 43 58 

  1.1.3 มีการ  ประเมิน  การปฏิบติัตาม  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และ  
ระเบียบต่าง ๆ ของการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 29 77 106 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 14 44 58 

  1.1.4 น าผลการประเมินมา  วิเคราะห์  เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 41 65 106 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 23 35 58 

 
ตารางที่ ง- 2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการ 
ส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
1.1.1 3 3.034 .048 มีความสัมพนัธ์กนั 

1.1.2 3 .849 .469 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

1.1.3 3 .472 .702 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

1.1.4 3 .935 .425 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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สมมุติฐาน 
H0: วิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการส ารวจเพื่อการออกแบบ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบัติและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการส ารวจเพื่อการออกแบบ  
มีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.051, 0.469, 0.702, 0.425) > 0.05 แสดงว่า 
ยอมรับ H0 นัน่คือ วิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการส ารวจเพื่อ
การออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที่ ง- 3 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

  1.2.1 มี   แผน  การจดัหา   เคร่ืองมือ  และ  อุปกรณ์  ท่ีใชใ้นการส ารวจ 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 17 21 38 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 72 54 126 

  1.2.2. มี เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการส ารวจเหมาะสมและ
เพียงพอ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 13 25 38 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 37 89 126 

  1.2.3. มีการ ประเมิน ความตอ้งการ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้น
การส ารวจ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 18 20 38 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 55 71 126 

  1.2.4. น าผลการประเมินมา   วิเคราะห์  เพ่ือน าเขา้แผนในการจดัซ้ือ
จดัหา   เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 19 19 38 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 48 78 126 
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ตารางที่ ง- 4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA  

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
1.2.1 3 1.334 .265 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.2.2 3 .428 .733 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.2.3 3 .167 .918 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.2.4 3 2.069 .107 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการส ารวจ 
เพื่อการออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการส ารวจ 
เพื่อการออกแบบ มีความสัมพนัธ์กนั 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.265,0.733, 0.981,0.107) แสดงวา่ยอมรับH0 นัน่คือ วธีิ
ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการส ารวจ 
เพื่อการออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 5 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

  1.3.1. มี แผน การ บรรจ ุุ และ แต่งตั้ง บุคลากรใหพ้อเหมาะกบั
งาน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 23 24 47 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 51 66 117 

  1.3.2. มี แผน การ ฝึกอบรม บุคลากร 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 15 32 47 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 47 70 117 

  1.3.3. เทศบาลมีการ ประเมนิ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานส ารวจ
เพื่อการออกแบบ ของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 18 29 47 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 52 94 117 

  1.3.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 13 34 47 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 52 65 117 

 
 

ตารางที่ ง- 6 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการ 
ส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA  

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
1.3.1 3 .506 .732 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.3.2 3 .851 .495 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.3.3 3 1.141 .339 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.3.4 3 .8 .468 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการส ารวจเพื่อการ

ออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการส ารวจเพื่อการ 

ออกแบบ มีความสัมพนัธ์กนั 
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุก (0.732,0.495,0.339,0.468)  >0.05นัน่คือ วิธีปฏิบติั
และปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการส ารวจเพื่อการออกแบบ  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ ง- 7 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัในการส ารวจเพื่อการออกแบบ 

  1.4.1. มีการ วางแผน ก่อนลงมือปฏิบติังานส ารวจ 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ืองการ 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 16 74 90 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 11 63 74 

  1.4.2. มีการ จดบันทกึ รายงานการส ารวจ 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ืองการ 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 7 83 90 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 11 63 74 

  1.4.3. ประชาชน ในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการส ารวจและใหข้อ้มูล 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ืองการ 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 14 76 90 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 61 74 

  1.4.4. เทศบาลมีการ จดัท างานวจิยั เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังาน การส ารวจเพือ่การออกแบบ ของ
พนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ืองการ 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 35 55 90 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 31 43 74 

  1.4.5. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ืองการ 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 29 61 90 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 32 42 74 
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ตารางที่ ง- 8 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัใน 
การส ารวจเพื่อการออกแบบโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
1.4.1 3 .303 .823 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.4.2 3 .443 .722 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.4.3 3 .136 .938 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.4.4 3 .453 .716 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
1.4.5 3 .796 .498 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการส ารวจเพื่อการ 

ออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการส ารวจเพื่อการ 

ออกแบบ มีความสัมพนัธ์กนั 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้  (0.823,0.722,0.938,0.716,0.498) >0.05 แสดงวา่

ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการส ารวจ
เพื่อการออกแบบ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 9 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการออกแบบและประมาณการ 

  2.1.1. มีคู่มือ กฎหมาย ข้อบงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ท่ีจ าเป็นและ
เป็นปัจจุบนัในการออกแบบและประมาณการ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 18 111 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 28 35 

  2.1.2. ใชค้วามรู้เร่ือง กฎหมาย ข้อบังคบั และ ระเบียบต่างๆ 
ประกอบในการออกแบบและประมาณการ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 27 102 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 28 35 

  2.1.3. มีการ ประเมนิ การปฏิบติัตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบต่างๆ ของการออกแบบและประมาณการ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 29 100 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 6 29 35 

  2.1.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 45 84 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 28 35 

 
 

ตารางที่ ง- 10 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการ 
ออกแบบและประมาณการโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
2.1.1 3 1.009 .391 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.1.2 3 .872 .457 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.1.3 3 .519 .670 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.1.4 3 1.610 .189 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการ ออกแบบและ 

ประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการออกแบบและ 
ประมาณการ มีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.391,0.457,0.670,0.189)> 0.05 แสดงวา่ยอมรับ 
H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการออกแบบและ
ประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ ง- 11 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการออกแบบและประมาณการ 

  2.2.1. มี แผน การจดัหา เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการ
ออกแบบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 30 99 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 27 35 

  2.2.2. มี เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชอ้อกแบบมีศกัยภาพและ
เพียงพอ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 38 91 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 9 26 35 

  2.2.3. มี โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ท่ีช่วยในการวเิคราะห์เพ่ือเพ่ิม
ความถูกตอ้งและความรวดเร็วในการออกแบบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 27 92 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 27 35 

  2.2.4. มีการ ประเมนิ ความตอ้งการ เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใช้
ในออกแบบและประมาณการ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 44 85 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 12 23 35 

  2.2.5. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือน าเขา้แผนในการจดัซ้ือ
จดัหาเคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 102 27 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 10 25 35 
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ตารางที ่ ง- 12 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ในการออกแบบและประมาณการโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
2.2.1 3 .081 .970 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
2.2.2 3 .898 .444 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
2.2.3 3 1.293 .279 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
2.2.4 3 1.312 .272 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
2.2.5 3 1.516 .0001 มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

ออกแบบและประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

ออกแบบและประมาณการ มีความสัมพนัธ์กนั 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของ 4 ดา้น (0.97,0.444,0.279,0.272) > 0.05แสดงวา่ยอมรับ 

H0 นัน่คือ วิธีปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ออกแบบและประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

และพบวา่ค่า Sig. ของ 1 ขอ้  (0.001) <0.05แสดงวา่ยอมรับ H1 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหา
ในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการออกแบบและประมาณการ  มี
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ขอ้ท่ี 2.2.5 ถา้เทศบาลมีการน าผลการประเมิน เร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบติังานส ารวจเพื่อ
การออกแบบ ของพนกังานเทศบาล มาท าการ วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ จะท าให้ปัญหาเร่ืองการออกแบบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบ
พสัดุ และจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตารางที่ ง- 13 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการออกแบบและประมาณการ 

  2.3.1. มี แผน การ บรรจ ุุ และ แต่งตั้ง บุคลากรใหพ้อเหมาะกบั
งาน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 54 75 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 22 35 

  2.3.2. มี แผน การ ฝึกอบรม การออกแบบและประมาณการแก่
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 47 72 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 11 24 35 

  2.3.3. เทศบาลมีการ ประเมนิ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การ
ออกแบบและประมาณการ ของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 53 76 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 15 20 35 

  2.3.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 61 68 129 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 18 17 35 

 
ตารางที่ ง- 14 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการ
ออกแบบและประมาณการโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสมัพนัธ์ 
2.3.1 3 .960 .413 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
2.3.2 3 .813 .488 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
2.3.3 3 .498 .684 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
2.3.4 3 .384 .765 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ออกแบบและ 

ประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 



 

 

184 

 

H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ออกแบบและ 
ประมาณการ มีความสัมพนัธ์กนั 

ค่า Sig. ของทุกดา้น(0.413,0.488,0.648,0.765) >.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0นัน่คือ วธีิปฏิบติั
และปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ออกแบบและประมาณการ ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางที่ ง- 15 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัในการออกแบบและประมาณการ 

  2.4.1. มี ทะเบียนราคาวสัดุ ท่ีเป็นปัจจุบนั(ปรับปรุงทุกรอบเดือน) 
ของทอ้งถ่ินและของกรมบญัชีกลาง ประกอบการประมาณราคา 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 16 103 119 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 6 39 45 

  2.4.2. มีการ จดัเกบ็เอกสาร เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 31 88 119 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 28 45 

  2.4.3. เทศบาลมีการ จดัท างานวจิยั เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังาน การออกแบบ และ ประมาณการ
ของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 31 88 119 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 28 45 

  2.4.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
ปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 34 85 119 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 23 22 45 
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ตารางที่ ง- 16 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัใน 
การออกแบบและประมาณการโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
2.4.1 3 2.191 .091 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.4.2 3 .372 .773 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.4.3 3 1.377 .252 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.4.4 3 3.350 .021 มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ออกแบบและ 

ประมาณการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ออกแบบและ 

ประมาณการ มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.09,0.773,0.252) >05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและ

ปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ออกแบบและประมาณการ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
และพบวา่ค่า Sig 1 ขอ้ ( 0.021) < 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H1 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาใน

การจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการส ารวจเพื่อการออกแบบ มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 2.4.4 ถา้ เทศบาลมีการน าผลการประเมิน เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ปฏิบติังาน การออกแบบ และ ประมาณการของพนกังานเทศบาลมาท าการ วเิคราะห์ เพื่อก าหนด 
แนวทางแกไ้ขปรับปรุง จะมีปัญหาเร่ือง การปฏิบัติ นอ้ย 
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ตารางที่ ง- 17 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการควบคุมงานก่อสร้าง 

  3.1.1. มีคู่มือ กฎหมาย ข้อบงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ในงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง ท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 17 92 109 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 47 55 

  3.1.2. ศึกษาความรู้เร่ือง กฎหมาย ข้อบังคบั และ ระเบียบต่างๆ 
ทุกคร้ังก่อนการปฏิบติังาน ควบคุมงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 12 97 109 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 48 55 

  3.1.3. มีการ ประเมนิ การปฏิบติัตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบต่างๆ ของการควบคุมงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 25 84 109 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 10 45 55 

  3.1.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 31 78 109 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 16 39 55 

 
 

ตารางที่ ง- 18 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
3.1.1 3 .980 .404 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.1.2 3 .139 .937 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.1.3 3 1.147 .332 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.1.4 3 .477 .698 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการ ควบคุมงาน 

ก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการ ควบคุมงาน 
ก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้  (0.404,.0.937,0.332,0.689)  > 0.05 แสดงวา่
ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมายในการ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางที่ ง- 19 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 

  3.2.1. มี แผน การจดัหา เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 21 107 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 29 36 

  3.2.2. มี เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการควบคุมงานก่อสร้างท่ี
มีศกัยภาพและเพียงพอ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 40 88 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 19 36 

  3.2.3. มีการ ประเมนิ ความตอ้งการ เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใช้
ในควบคุมงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 47 81 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 16 20 36 

  3.2.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือน าเขา้แผนในการจดัซ้ือ
จดัหาเคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 58 70 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 18 18 36 
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ตารางที่ ง- 20 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
3.2.1 3 .282 .754 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.2.2 3 .670 .513 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.2.3 3 .204 .816 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.2.4 3 2.661 .073 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบัติและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ควบคุมงานก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.754, 0.513, 0.861, 0.73) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 21 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง ONE  WAY  ANOVA 

  3.3.1 มี แผนการบรรจ ุุ และ แต่งตั้ง บุคลากรใหพ้อเหมาะกบั
งาน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 57 89 146 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 10 18 

  3.3.2. มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะแต่งตั้งเป็น ผู้ควบคุมงาน 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 52 94 146 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 9 9 18 

  3.3.3. มีแผนการ ฝึกอบรม การควบคุมงานแก่บุคลากร 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 57 89 146 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 11 18 

  3.3.4. เทศบาลมีการ ประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 64 82 146 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 9 9 18 

  3.3.5. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 64 82 146 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 10 8 18 
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ตารางที่ ง- 22 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
3.3.1 2 2.019 .136 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.3.2 2 .677 .509 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.3.3 2 1.249 .290 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.3.4 2 .812 .446 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.3.5 2 .812 .446 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ควบคุมงาน 

ก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ควบคุมงาน 

ก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.136, 0.509, 0.290, 0.446, 0.466) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ 

วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 23 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัในการควบคุมงานก่อสร้าง 

  3.4.1. ผูค้วบคุมงานมีการจดัท า รายงานประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ 
และประจ าเดอืน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 10 118 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 3 33 36 

  3.4.2. มีการจดัท า แผน ในการด าเนินการก่อสร้าง 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 23 105 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 8 28 36 

  3.4.3. มีความเป็น อสิระ ในการด า เนินการก่อสร้างโดยไม่มี 
บุคคลภายนอกมาร่วมสัง่การ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 33 95 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 12 24 36 

  3.4.4. มีการ จดัเก็บเอกสาร การควบคุมงานอยา่งเป็นหมวดหมู่
และเป็นระเบียบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 29 99 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 23 36 

  3.4.5. เทศบาลมีการ จดัท างานวจิยั เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการควบคุมงานก่อสร้างของ
พนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 49 79 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 19 36 

  3.4.6. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 52 76 128 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 19 36 
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ตารางที่ ง- 24 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัใน 
การควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
3.4.1 2 .184 .832 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.4.2 2 .197 .822 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.4.3 2 .945 .391 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.4.4 2 .243 .785 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.4.5 2 .615 .542 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.4.6 2 .239 .787 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ควบคุมงาน 

ก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ควบคุมงาน 

ก่อสร้าง มคีวามสัมพนัธ์กนั 
ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.832,0.822,0.391,0.785,0.542,0.787) > 0.05 

แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ 
ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 25 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการตรวจงานก่อสร้าง 

  4.1.1. มีคู่มือ กฎหมาย ข้อบงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ในการตรวจ
งานก่อสร้าง ท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 31 104 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 16 29 

  4.1.2. ศึกษาความรู้เร่ือง กฎหมาย ข้อบังคบั และ ระเบียบต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการตรวจงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 23 112 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 4 25 29 

  4.1.3. มีการ ประเมนิ การปฏิบติัตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบต่างๆ ของการตรวจงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 39 96 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 9 20 29 

  4.1.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 44 91 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 11 18 29 

 
 

ตารางที่ ง- 26 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการ 
ตรวจงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
4.1.1 2 2.729 .068 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.1.2 2 .619 .540 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.1.3 2 .864 .423 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.1.4 2 1.213 .300 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ตรวจงาน

ก่อสร้างไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ตรวจงาน

ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.068, 0.540, 0.423, 0.300) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ตรวจงานก่อสร้าง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ ง- 27 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจงานก่อสร้าง 

  4.2.1. มี แผน การจดัหา เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการตรวจ
งานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 31 104 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 16 29 

  4.2.2. มี เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการตรวจงานก่อสร้างท่ีมี 
ศกัยภาพและเพียงพอ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 23 112 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 4 25 29 

  4.2.3. มีการ ประเมนิ ความตอ้งการ เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใช้
ในการตรวจงานก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 39 96 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 9 20 29 

  4.2.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือน าเขา้แผนในการจดัซ้ือ
จดัหาเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 44 91 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 11 18 29 

 
 



 

 

195 

 

ตารางที่ ง- 28 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ในการตรวจงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
4.2.1 2 1.258 .287 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.2.2 2 .305 .737 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.2.3 2 .402 .670 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.2.4 2 1.427 .243 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ตรวจงานก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ตรวจงานก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (1.000, 0.482, 0.369, 0.475) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ ตรวจงานก่อสร้าง 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 29 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้าง 

  4.3.1. มีการแต่งตั้ง ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 16 105 121 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 7 36 43 

  4.3.2. คณะกรรมการตรวจการจา้งทุกท่านเป็นผูมี้ วุฒิการศึกษา
ทางดา้นช่างโดยตรง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 48 73 121 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 23 20 43 

  4.3.3. มีแผนการ ฝึกอบรม การตรวจงานก่อสร้างแก่บุคลากร 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 58 63 121 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 21 22 43 

  4.3.4. เทศบาลมีการ ประเมนิ ประสิทธิภาพ ตรวจงานก่อสร้าง 
ของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 52 69 121 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 18 25 43 

  4.3.5. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 53 68 121 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 19 24 43 
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ตารางที่ ง- 30 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการ 
ตรวจงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
4.3.1 2 1.734 .180 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.3.2 2 2.704 .070 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.3.3 2 .247 .782 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.3.4 2 .021 .980 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.3.5 2 .345 .709 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 
สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ตรวจงาน

ก่อสร้างไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ตรวจงาน

ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.18, 0.070, 0..782, 0.980, 0.709) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ

วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ตรวจงานก่อสร้าง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 31 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ
ปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัในการตรวจงานก่อสร้าง 

  4.4.1. มีจดั ประชุม ทุกเดือนหรือทุกคร้ังท่ีจ าเป็นเพ่ือพิจารณาขอ้ 
โตแ้ยง้และอนุมติัวสัดุ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 72 63 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 15 14 29 

  4.4.2. คณะกรรมการไดพ้ิจารณา อนุมตั ิการใชว้สัดุและวธีิการ
ก่อสร้างทุกคร้ังก่อนผูรั้บจา้งลงมือท างาน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 63 72 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 13 16 29 

  4.4.3. มีการตรวจสอบ คุณภาพ ของงานจริงก่อนรับงาน เช่น 
ความหนา ความยาว ความกวา้งของถนน ฯลฯ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 15 120 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 4 25 29 

  4.4.4. คณะกรรมการตรวจการจา้ง ไดรั้บ เอกสาร ท่ีส าคญัเช่น 
แบบก่อสร้างจริงของส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ จากผูรั้บจา้งก่อนตรวจรับ
งาน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 26 109 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 6 23 29 

  4.4.5 มี ผลทดสอบคุณภาพ ของวสัดุจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เช่ือถือได ้

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 17 118 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 2 27 29 

  4.4.6 มีการ จดัเกบ็เอกสาร การตรวจการจา้งอยา่งเป็นหมวดหมู่
และเป็นระเบียบ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 32 103 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 6 13 29 
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ตารางที่ ง-31 (ต่อ) 
  4.4.7 เทศบาลมีการ จดัท างานวจิัย เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการตรวจงานก่อสร้างของ
พนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 57 78 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 10 19 29 

  4.4.8 เทศบาลมีการ จดัท างานวจิัย เพื่อวเิคราะห์ถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังานการตรวจงานก่อสร้างของ
พนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 76 59 135 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 22 7 29 

 
ตารางที่ ง- 32 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัใน 
การตรวจงานก่อสร้างโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
4.4.1 3 .242 .867 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.2 3 .260 .854 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.3 3 .057 .982 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.4 3 .382 .766 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.5 3 .427 .734 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.6 3 .294 .830 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.7 3 .634 .594 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

4.4.8 3 .578 .630 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 
สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ตรวจงาน 

ก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ตรวจงาน 

ก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กนั 
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ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของทุกขอ้(0.867,0.854,0.982,0766,0.734,0.803,0.595,0.630) 
> 0.05 แสดงวา่ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั 
ในการ ตรวจงานก่อสร้าง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางที่ ง- 33 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้า 
ประกนัสัญญา 

  5.1.1. มีคู่มือ กฎหมาย ข้อบงัคบั และ ระเบียบต่างๆ ในการ
ติดตามผลงานซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสญัญาท่ีจ าเป็น
และเป็นปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 21 92 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 14 37 51 

  5.1.2. ศึกษาความรู้เร่ือง กฎหมาย ข้อบังคบั และ ระเบียบต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืน
เงินค ้าประกนัสญัญา 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 22 91 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 12 39 51 

  5.1.3มีการ ประเมนิ การปฏิบติัตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบต่างๆ  ของการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้า
ประกนัสญัญา 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 25 88 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 14 37 51 

  5.1.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
กฎหมาย 

นอ้ยกวา่  3 47 66 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 34 51 
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ตารางที่ ง- 34 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของกฎหมายในการ 
ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
5.1.1 2 1.471 .233 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.1.2 2 .179 .837  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

5.1.3 2 .205 .815 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.1.4 2 .973 .380  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.233, 0.837, 0.851, 0.380) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง กฎหมาย ในการ ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการ
คืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 35 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้า ประกนั
สัญญา 

  5.2.1. มี แผน การจดัหา เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชบ้ ารุงรักษา 
ส่ิงก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 40 73 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 17 34 51 

  5.2.2. มี เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง
ท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 34 79 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 15 36 51 

  5.2.3. มีการ ประเมนิ ความตอ้งการ เคร่ืองมอื และ อุปกรณ์ ท่ีใช้
ในการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 43 70 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 16 25 51 

  5.2.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพื่อน าเขา้แผนในการจดัซ้ือ
จดัหาเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
เคร่ืองมือ 

นอ้ยกวา่  3 48 65 113 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 16 35 51 

 
ตารางที่ ง- 36 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาโดยวธีิ ONE  WAY  
ANOVA 

ขอ้ท่ี df 
Asymp.Sig 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

ความสัมพนัธ์ 

5.2.1 1 .406 .525 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.2.2 1 .048 .826  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

5.2.3 1 .341 .560 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.2.4 1 1.059 .305  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 
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สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ 

ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.051, 0.869, 0.178, 0.407) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการ ติดตามผลงาน ซ่อม
บ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที่ ง- 37 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 

  5.3.1. มีการ แต่งตั้งบุคลากร เพื่อคอยตรวจสอบคุณภาพของงาน
ตลอดอายกุารใชง้าน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 29 35 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 45 55 100 

  5.3.2. มีแผนการ ฝึกอบรม บุคลากรในการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 29 35 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 38 62 100 

  5.3.3. เทศบาลมีการ ประเมนิ ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา
ส่ิงก่อสร้างของพนกังานเทศบาล 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 32 32 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 45 55 100 

  5.3.4. น าผลการประเมินมา วเิคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
บุคลากร 

นอ้ยกวา่  3 26 38 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 33 67 100 
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ตารางที่ ง- 38 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของบุคลากรในการ 
ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA  

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
5.3.1 1 .045 .831 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.3.2 1 .003 .956  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

5.3.3 1 .013 .910 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.3.4 1 .359 .550  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.420, 0.747, 0.871, 0.503) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ วธีิ

ปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง บุคลากร ในการ ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการ
คืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มคีวามสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ ง- 39 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้ะแนนระดบัความส าคญัระหวา่งวธีิปฏิบติัและ 
ปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัในการติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา 

  5.4.1. หากเกิดการช ารุดเสียหายได ้แจ้ง ผูรั้บจา้งใหท้ าการ
ซ่อมแซมโดยทนัที 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 23 41 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 24 76 100 

  5.4.2. มีการ ตรวจสอบสภาพ และ คุณภาพ ของงานตลอดอายุ
การใชง้าน 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 25 39 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 28 72 100 

  5.4.3. มีการ ประเมนิคุณภาพ ของส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บ 
นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 

ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 28 36 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 31 69 100 

  5.4.4. มีการ ประเมนิความพงึพอใจ ของประชาชนท่ีมีต่อ
ส่ิงก่อสร้าง 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 31 33 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 47 53 100 

  5.4.5. มีการ วเิคราะห์ผลงาน วา่ไดคุ้ณภาพตามท่ีออกแบบไว้
หรือไม่ 

นอ้ยกวา่  3 มากกวา่หรือเท่ากบั 3 รวม 
ปัญหาเร่ือง 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่  3 29 35 64 
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 41 59 100 
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ตารางที่ ง- 40 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิปฏิบติัและปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติัใน 
การติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญาโดยวธีิ ONE  WAY  ANOVA 

ขอ้ท่ี df F Sig ความสัมพนัธ์ 
5.4.1 1 2.282 .133 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.4.2 1 2.290 .132  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

5.4.3 1 .557 .457 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.4.4 1 .163 .687 ไม่มีความส าพนัธ์กนั  

5.4.5 1 1.089 .298  ไม่มีความส าพนัธ์กนั 

สมมุติฐาน 
H0: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ติดตามผลงาน 

ซ่อมบ ารุงและการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่า Sig. ของทุกขอ้ (0.133, 0.132, 0.457, 0.687, 0.298) > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 นัน่คือ 

วธีิปฏิบติัและปัญหาในการจดัการงานก่อสร้างเร่ือง การปฏิบติั ในการ ติดตามผลงาน ซ่อมบ ารุง 
และการคืนเงินค ้าประกนัสัญญา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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