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บทคดัย่อ 

ในแต่ละปีกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวยีนรายช่ือผู้ทิ้งงานไปยงัหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือห้าม
ก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิง้งาน แต่การทิ้งงานก่อสร้างยงัคงเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก วตัถปุระสงค์ของงานวิจัยนีเ้พ่ือ วิเคราะห์ข้อมลู และ
ศึกษาแนวโน้มของผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างภาครัฐ ประชากรคือ ผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างภาครัฐ ตามหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ ทิ้ง
งานของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ท้ังหมด 179 ฉบับ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 รวมท้ังส้ิน 710 โครงการ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และ chi-square พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผู้ รับเหมาท่ีทิ้ง
งานก่อสร้างมากท่ีสุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ร้อยละ 56.62) ซ่ึงเม่ือจ าแนกเข้าไปในรายละเอียดของผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่า รูปแบบองค์กรธุรกิจของผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างมากท่ีสุดคือ นิติบุคคลท่ีมทุีน
จดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้าน (ร้อยละ 42.79)  มลูค่าโครงการท่ีผู้ รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างมากท่ีสุดคือ โครงการท่ีมมีลูค่าไม่เกิน 1 ล้าน
บาท (ร้อยละ 84.83) ประเภทงานท่ีมีผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างมากท่ีสุดคือ งานก่อสร้างทาง (ร้อยละ 57.21) รูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างมากท่ีสุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบล (ร้อยละ 55.72)  และจากความสัมพันธ์
ไขว้พบว่า นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาทส่วนใหญ่ทิ้งงานก่อสร้างโครงการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ส าหรับ
แนวโน้มการทิง้งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า แนวโน้มของผู้ รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมทุีน
จดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาทมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน และแนวโน้มของผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลมี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างชัดเจน ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า รูปแบบองค์กรธุรกิจของ
ผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างแตกต่างกันกระจายเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน มูลค่าโครงการท่ีผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างแตกต่างกัน
กระจายเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน ประเภทงานท่ีผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างแตกต่างกันกระจายเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน และ
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผู้ รับเหมาท่ีทิ้งงานก่อสร้างแตกต่างกันกระจายเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน และรูปแบบ
องค์กรธุรกิจของผู้ รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างแตกต่างกันมคีวามสัมพันธ์กับมลูค่าโครงการท่ีผู้ รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างแตกต่างกัน  

ค าส าคญั : ผูรั้บเหมำ, กำรท้ิงงำน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
Each year, the Department of the Comptroller has circulated a list of contractors' work abandonment to all government agency, 
local government and state enterprises, they are not permitted to do any juristic relation with any contractors in the debarment 
list. But the abandonment of the constructions are still happening a lot. The purpose of this research is to analyze and investigate 
the trend of contractors’  work abandonment in public project.  The population was the contractors who abandon the public 
projects 710 projects from the circular letter of The Comptroller General’ s Department, Ministry of Finance 179 issues from 
2012 to 2016.  The results were analyzed by descriptive statistics by percentage and test hypothesis by chi-square.  The study 
concluded that an overview of the public sector that most contractors' work abandonment was Local Government (56.62%). The 
study demonstrated in detail of contractors' work abandonment in local government project found that the most business model 
of contractors' work abandonment was a juristic person that registered capital not more than 1 million baht  (4 2 .7 9% ). The 
project value that most contractors' work abandonment was a project that had a worth not exceed 1 million baht (84.83%). The 
type of work that most contractors' work abandonment was road construction (57.21%). The form of the local government that 
most contractors' work abandonment was Sub-district Administration Organization ( 5 5 .7 2 % ) .  The tendency of the work 
abandonment found that the juristic person had capital exceed 5 million tend to decrease clearly and subdistrict municipality 
tend to increase clearly. The hypothesis testing at the 0.05 level of significance revealed that business model of contractors' work 
abandonment, project value that contractors' work abandonment, type of work that contractors' work abandonment, and form of 
the local government that contractors' work abandonment were a different proportion, and business model of contractors' work 
abandonment were related with project value that contractors' work abandonment. 
KEYWORDS: Contractor, Work Abandonment, Local Government  

1. บทน า 

ในทศวรรษท่ีผ่ำนมำ กำรจำ้งก่อสร้ำง (Contracting of Construction) ของหน่วยงำนภำครัฐ เกิดปัญหำกำรท้ิงงำนเป็นจ ำนวน
มำก ทวีควำมรุนแรง และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และเศรษฐกิจ
ของประเทศ [1] ท ำให้ภำครัฐส้ินเปลืองงบประมำณ สูญเสียโอกำสในกำรใชป้ระโยชน์จำกอำคำร ถนน โครงสร้ำง อุตสำหกรรม 
สะพำน โรงงำน เข่ือน โครงกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม ฯลฯ ประชำชนไดรั้บควำมเดือดร้อนจำกโครงกำรท่ีท้ิงร้ำง ซ่ึงในบำง
สถำนท่ีอำจเป็นแหล่งมัว่สุม หรือเป็นท่ีก่อเหตุอำชญำกรรม หรือ กีดขวำง และเป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจรของประชำชน ก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ เกิดควำมไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงควำมเป็นอยูข่องชุมชน [2] จำกรำยงำนกำรตรวจสอบโครงกำรจดัจำ้ง
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน [3] รวมถึงรำยงำนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร [4] พบวำ่ โครงกำรก่อสร้ำงของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลำยแห่งไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์ได้ ส่ิงก่อสร้ำงช ำรุดสูญหำย และส่งผลเสียหำยต่อทรัพยสิ์นทำง
รำชกำรจ ำนวนมำก เช่นเดียวกบัโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย มูลค่ำ 488.535 ลำ้นบำท ท่ีผูรั้บเหมำไดท้ิ้งงำนใน
ปี พ.ศ. 2556 ท ำให้โครงกำรเกิดกำรท้ิงร้ำง [5] ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่งบประมำณแผ่นดิน และผลเสียหำยอ่ืน ๆ ตำมมำนำนับ
ปกำร ณัฐวชัต ์วิลยัหงษ ์[6] ไดศึ้กษำกำรท้ิงงำนของผูรั้บเหมำท่ีน ำไปสู่กำรบอกเลิกสัญญำโดยผูว้ำ่จำ้งในสัญญำโครงกำรก่อสร้ำง
ภำครัฐ  พบวำ่ สำเหตุกำรท้ิงงำนของผูรั้บเหมำของโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐในปี พ.ศ. 2548 - 2549 คือ ผูรั้บเหมำขำดสภำพคล่อง
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ทำงกำรเงิน และผูรั้บเหมำด ำเนินงำนในโครงกำรก่อสร้ำงหลำยโครงกำรท ำให้หมุนเวียนเงินไม่ทนั และ ภำณุมำศ แกว้ตำ [7] ได้
ศึกษำปัญหำกำรท้ิงงำนในปี พ.ศ. 2551 - 2552 พบวำ่ สำเหตุกำรท้ิงงำนของผูรั้บเหมำส่วนใหญ่เกิดจำกสำเหตุทำงดำ้นกำรเงิน โดย
งำนท่ีท้ิงส่วนใหญ่จำ้งก่อสร้ำงโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่ไดก้ ำหนดให้มีกำรข้ึนทะเบียนผูรั้บเหมำไวเ้ป็นเกณฑ์ เพื่อ
คดัเลือกผูรั้บเหมำท่ีมีคุณภำพ  และศกัยภำพเพียงพอในกำรรับงำน และเม่ือเทียบสดัส่วนกำรท้ิงงำนของกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง 
กรมเจำ้ท่ำ กรมทำงหลวง หรือกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงก ำหนดเกณฑก์ำรข้ึนทะเบียนผูรั้บเหมำ เพ่ือกลัน่กรองผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ใน
กำรจำ้งก่อนท่ีจะมีกำรเสนอรำคำท ำใหใ้นกำรเสนอรำคำไดผู้รั้บเหมำท่ีมีศกัยภำพ และควำมพร้อมมำด ำเนินงำนก่อสร้ำง จึงท ำให้มี
กำรท้ิงงำนนอ้ยมำก ส ำหรับปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงเกิดจำกหลำยสำเหตุ ทั้งจำกผูรั้บเหมำ ผูว้ำ่จำ้ง หรือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
[8] รวมถึงขั้นตอน หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติัเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของหน่วยงำนภำครัฐท่ีแตกต่ำงกนั และเพื่อลดปัญหำ
ดงักล่ำวจึงจ ำเป็นตอ้งทรำบสำเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดน้ ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำคดัเลือกผูรั้บเหมำในกำรจำ้งก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค์
ตลอดอำยเุวลำกำรใชง้ำน  

 

2.      วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อ วิเครำะห์ขอ้มูล และศึกษำแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (จ ำนวนโครงกำร 
รูปแบบองคก์รธุรกิจ มูลค่ำโครงกำร ประเภทงำน และรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) จำกหนงัสือแจง้รำยช่ือผูท้ิ้งงำน
ของกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ทั้งหมด  179 ฉบบั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 

 

 3.     สมมุตฐิานงานวจิยั 

กำรศึกษำคร้ังน้ีตั้งสมมุติฐำนหลกัไว ้5 ขอ้คือ 

1) รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั 

2) มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั 

3) ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั 

4) รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั 

5) รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมีควำมสมัพนัธ์กบัมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง 

 

4.      วธีิการด าเนินการวจิยั 
งำนวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) เพื่อวิเครำะห์ขอ้มูลของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐ โดยมี

รำยละเอียดในกำรวจิยัดงัน้ี 
1) ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยัน้ีคือ ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐ รวมทั้งส้ิน 710 โครงกำร ตำมหนงัสือแจง้รำยช่ือผูท้ิ้งงำน

ของกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั จ ำนวน 179 ฉบบั ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2555  ถึง พ.ศ. 2559 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐ ซ่ึงผูว้ิจัยได้ท ำกำรตรวจสอบควำม
เท่ียงตรง (validity) และควำมเช่ือมัน่ (Reliability) และน ำไปเก็บขอ้มูล  
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3) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยกำรสืบคน้ขอ้มูลผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐทั้งหมด ตำมหนงัสือแจง้เวียนรำยช่ือผูท้ิ้ง
งำนของกระกระทรวงกำรคลงัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 จำกกองคลงั ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และ
ขอ้มูลนิติบุคคลของผูท้ิ้งงำนจำกระบบคลงัขอ้มูลธุรกิจ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยใชร้ะยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูล 
6 เดือน (2 กนัยำยน 2559 - 9 มีนำคม 2560)  หลงัจำกนั้นท ำกำรตรวจสอบขอ้มูลโดยผูว้จิยัน ำแบบบนัทึกขอ้มูลท่ีบนัทึกทึกเสร็จแลว้
ตรวจสอบสอบควำมถูกตอ้ง และควำมสมบูรณ์ของขอ้มูล และกรณีท่ีพบวำ่รำยละเอียดไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สมบูรณ์จะเก็บรวมรวม
ขอ้มูลเพ่ิม จำกระบบงำนคน้หำผูท้ิ้งงำน ระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ ของกรมบญัชีกลำง [9] เพื่อใหมี้ควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์
ของขอ้มูล 

4) วเิครำะห์ขอ้มูลจ ำนวนผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงแยกตำมหน่วยงำนภำครัฐในภำพรวม หลงัจำกนั้นจะวเิครำะห์ขอ้มูล และ
แนวโน้มของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่ำนั้น  (จ ำนวนโครงกำร รูปแบบองค์กรธุรกิจ มูลค่ำ
โครงกำร ประเภทงำน และรูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) โดยในกำรศึกษำน้ีจะใชส้ถิติเชิงพรรณนำคือ กำรแจกแจง
ควำมถ่ี ค่ำร้อยละ และค ำนวณหำสมกำรเส้นแนวโนม้ อตัรำกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนผูผู้รั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงต่อปี และอธิบำย
แนวโน้มโดยวิเครำะห์ควำมชัน และหำค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R2) [10] โดยมีสมกำร
เสน้แนวโนม้ คือ 

 
Y = a + bX                                                                                                                                                                                        (1) 
 
โดย   Y = ตวัแปรตำม (ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง, โครงกำร) 

 b = สมัประสิทธ์ิควำมถดถอย (ควำมชนัหรืออตัรำกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงต่อปี)  
X = ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ, โดยในกำรศึกษำน้ี ก ำหนดให ้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีฐำนมีค่ำเท่ำกบั 1, 

ปี พ.ศ. 2556 มีค่ำเท่ำกบั 2, และปีถดัไปมีค่ำเพ่ิมข้ึนปีละ 1 ตำมล ำดบั)  
a = ค่ำคงท่ี  

 
และสมกำรสมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ คือ  

 

R2=
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
                                                                                                                                                                                       (2) 

 
โดย   R2    = สมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ (Coefficient of Determination)  

SSR = ควำมแปรปรวนของ Y ท่ีเกิดจำก X  
SST = ควำมแปรปรวนของ Y ทั้งหมด  
โดยท่ี 0 ≤  R2  ≤  1 หรือ 0% ≤  R2  ≤  100% ถำ้ค่ำ R2  เขำ้ใกล ้1 แสดงวำ่ตวัแปรอิสระ X สำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรของ

ตวัแปรตำม Y ไดม้ำก หรือตวัแปร X และ Y มีควำมสัมพนัธ์กนัมำก ถำ้ค่ำ R2  เขำ้ใกล ้0 หรือมีค่ำน้อยใกล้ๆ  0 แสดงว่ำตวัแปร
อิสระ X สำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรของตัวแปรตำม Y ได้น้อย หรือ ตัวแปร X และ Y มีควำมสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี
ควำมสมัพนัธ์กนั [10] 
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และใชส้ถิติเชิงอนุมำน (chi-square) ทดสอบสมมุติฐำนท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 โดยกำรทดสอบภำวะสำรูปสนิทดี (goodness 
of fit test) กบัสมมุติฐำนหลกั 4 ขอ้คือ 1) รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง 2) มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิง
งำนก่อสร้ำง 3) ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง 4) รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง 
และกำรทดสอบควำมเป็นอิสระ (test of independence) [10] กบัสมมุติฐำนควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำ
ท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกบัมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง 
 
5.      ผลการวจิยั 
5.1    ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และแนวโน้มของผู้รับเหมาทีท่ิง้งานก่อสร้างภาครัฐ  
         ข้อมูลของผู้รับเหมาทีท่ิง้งานก่อสร้างภาครัฐ 

จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 402 
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 56.62  รองลงมำคือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 93 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
13.10   

 
ตารางที ่1        ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงจ ำแนกตำมภำครัฐในภำพรวม (โครงกำร) แยกตำมรำยปีท่ีเกิดกำรท้ิงงำน 

ภำครัฐ 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 ควำมถ่ี ร้อยละ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 65 98 80 75 84 402 56.62 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 15 19 20 33 93 13.10 
ส ำนกังำนปลดักระทรวง กระทรวงสำธำรณะสุข 5 5 3 4 7 24 3.38 

ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ 36 42 29 54 30 191 26.90 
รวม 112 160 131 153 154 710 100 

 
ตารางที ่2        ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงจ ำแนกตำมรูปแบบองคก์รธุรกิจ (โครงกำร) แยกตำมรำยปีท่ีเกิดกำรท้ิงงำน 

รูปแบบองคก์รธุรกิจ 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 ควำมถ่ี ร้อยละ 
บุคคลธรรมดำ 15 40 24 26 22 127 31.59 

นิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 30 36 36 24 46 172 42.79 
นิติบุคคลทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 1 ลำ้น ไม่เกิน 2 ลำ้นบำท 15 6 12 3 8 44 10.95 
นิติบุคคลทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 2 ลำ้น ไม่เกิน 5 ลำ้นบำท 2 12 6 19 8 47 11.69 

นิติบุคคลทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 ลำ้นบำท 3 4 2 3 0 12 2.98 
รวม 65 98 80 75 84 402 100 
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และเม่ือจ ำแนกเขำ้ไปในรำยละเอียดของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 402 โครงกำร จำกตำรำง
ท่ี 2 พบวำ่ รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท จ ำนวน 
172 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมำคือ บุคคลธรรมดำ จ ำนวน 127 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 31.59   
 
ตารางที ่3       ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงจ ำแนกตำมมูลค่ำโครงกำร (โครงกำร) แยกตำมรำยปีท่ีเกิดกำรท้ิงงำน 

มูลค่ำโครงกำร (บำท) 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 ควำมถ่ี ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ลำ้น 42 89 75 64 71 341 84.83 

มำกกวำ่ 1 ลำ้น ไม่เกิน 2 ลำ้น 10 5 4 7 10 36 8.96 
มำกกวำ่ 2 ลำ้น ไม่เกิน 5 ลำ้น 10 1 0 0 1 12 2.99 

มำกกวำ่ 5 ลำ้น 3 3 1 4 2 13 3.23 
รวม 65 98 80 75 84 402 100 

 

ตารางที ่4        ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงจ ำแนกตำมประเภทงำน (โครงกำร) แยกตำมรำยปีท่ีเกิดกำรท้ิงงำน 

ประเภทงำน 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 ควำมถ่ี ร้อยละ 
1. งำนก่อสร้ำงอำคำร        

1.1 งำนก่อสร้ำงอำคำร 14 19 20 19 17 89 22.14 

2. งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค        
2.1  งำนก่อสร้ำงทำง 33 57 45 42 53 230 57.21 

2.2 งำนก่อสร้ำงประปำ 7 8 2 3 5 25 6.22 

2.3 งำนก่อสร้ำงชลประทำน 5 8 6 2 4 25 6.22 

2.4 งำนขดุลอก 2 3 5 3 2 15 3.73 

2.5 งำนก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 4 3 2 6 3 18 4.48 

รวม 65 98 80 75 84 402 100 
 

จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ โครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท  จ ำนวน 
341 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 84.83 รองลงมำคือ โครงกำรท่ีมีมูลค่ำ มำกกวำ่ 1 ลำ้น ไม่เกิน 2 ลำ้นบำท จ ำนวน 36 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 8.96  และจำกตำรำงท่ี 4 พบวำ่ ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ งำนก่อสร้ำงทำง จ ำนวน 230 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 57.21 รองลงมำคือ งำนก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวน 89 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 22.14  

 
 



วิศวกรรมสารฉบับวิ จัยและพัฒนา   ปีที่ 29 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 
Engineering Journal of Research and Development  Volume 29 Issue 4 October-December 2018 
 

 

Boonruk Vanborsel1 and Kumpon Subsomboon2                                                             | 25 

ตารางที ่5        ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงจ ำแนกตำมรูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (โครงกำร) 

รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 ควำมถ่ี ร้อยละ 
1. รูปแบบทัว่ไป        

1.1 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 13 2 3 3 3 24 5.97 
1.2 เทศบำล 20 34 33 30 35 152 36.81 
      -เทศบำลนคร 0 3 0 0 0 3 0.75 
      -เทศบำลเมือง 3 9 8 2 9 31 7.71 
     - เทศบำลต ำบล 17 22 25 28 26 118 29.35 
1.3 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 33 61 44 42 44 224 55.72 

2. รูปแบบพิเศษ        
2.1 กรุงเทพมหำนครและเมืองพทัยำ 0 1 0 0 1 2 0.50 

รวม 66 98 80 75 83 402 100 
 

ตาราง ที่ 6       ควำมสัมพนัธ์ไขวร้ะหวำ่งรูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงและมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิง
งำนก่อสร้ำง (โครงกำร) 

มูลค่ำโครงกำร  
(บำท) 

รูปแบบองคก์รธุรกิจ 

บุคคล
ธรรมดำ 

นิติบุคคลทุนจดทะเบียน (บำท) 

ไม่เกิน 1 ลำ้น 
มำกกวำ่ 1 ลำ้น 
ไม่เกิน 2 ลำ้น 

มำกกวำ่ 2 ลำ้น 
ไม่เกิน 5 ลำ้น 

มำกกวำ่ 5 ลำ้น ควำมถ่ี ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ลำ้น 124 148 32 33 4 341 84.83 
มำกกวำ่ 1 ลำ้น 
ไม่เกิน 2 ลำ้น 

3 13 10 6 4 36 8.96 

มำกกวำ่ 2 ลำ้น 
ไม่เกิน 5 ลำ้น 

0 7 2 1 2 12 2.99 

มำกกวำ่ 5 ลำ้น 0 4 0 7 2 13 3.23 
รวม 127 172 44 47 12 402 100 
 
จำกตำรำงท่ี 5 พบวำ่ รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ องคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 224 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 55.72 รองลงมำคือ เทศบำล จ ำนวน 152 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 36.81 (เทศบำลต ำบล 
จ ำนวน 118 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 29.35, เทศบำลนคร จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.75) และน้อยท่ี สุดคือ 
กรุงเทพมหำนครและเมืองพทัยำ จ ำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.50  
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จำกตำรำงท่ี 6 พบวำ่ ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่ท้ิงงำนโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 341 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 84.83 โดยนิติบุคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำทท้ิงงำนก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำทมำกท่ีสุด 148 
โครงกำร  

แนวโน้มของผู้รับเหมาทีท่ิง้งานก่อสร้างภาครัฐ  
 
ตารางที ่7        แนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐ 

รายละเอยีด 
สมการเส้นแนว

โน้ม 
อตัราการเปลีย่นแปลง 

ผู้รับเหมาที่ทิง้งานก่อสร้างต่อปี 
สัมประสิทธ์ิของ
การตัดสินใจ, R2 

แนวโน้มและ 
ความผันแปร 

ภาครัฐ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน Y = 1.5x+75.9 1.5 0.0382 เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

รูปแบบองค์กรธุรกจิของผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีทิง้งานก่อสร้างภาครัฐ เฉพาะ (อปท.) 

นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียน     

-ไม่เกิน 1 ลำ้น Y = 2x+28.4 2 0.1497 เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

-มำกกวำ่ 5 ลำ้น Y = -0.7x+4.5 -0.7 0.5326 ลดลงอยำ่งชดัเจน 

มูลค่าโครงการท่ีผู้รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างภาครัฐ เฉพาะ (อปท.) 

ไม่เกิน 1 ลำ้น Y = 3.3x+58.3 3.3 0.0915 เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

ประเภทงานท่ีผู้รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างภาครัฐ เฉพาะ (อปท.) 

งำนก่อสร้ำงทำง Y = 2.5x+38.5 2.5 0.1756 เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้รับเหมาท่ีทิง้งานก่อสร้างภาครัฐ เฉพาะ (อปท.) 

เทศบำลต ำบล Y = 2.4x+16.4 2.4 0.7869 เพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล Y = 0.3x+43.9 0.3 0.0022 เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

 
หมำยเหตุ:  Y = ผูรั้บเหมำท่ีทิ้งงำนก่อสร้ำง,  x  = ปี พ.ศ. ท่ีท  ำกำรศึกษำ (โดยในกำรศึกษำน้ีก ำหนด ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีฐำนมีค่ำเท่ำกบั 1, ปี พ.ศ. 2556 มี
ค่ำเท่ำกบั 2, และปีถดัไปมีค่ำเพ่ิมข้ึนปีละ 1 ตำมล ำดบั), ส ำหรับค่ำ R2: 0 ≤  R2  ≤  1 หรือ 0% ≤  R2  ≤  100%  ถำ้ค่ำ R2  เขำ้ใกล ้1 แสดงวำ่ตวัแปรอิสระ 
X สำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรของตวัแปรตำม Y ไดม้ำก หรือตวัแปร X และ Y มีควำมสมัพนัธ์กนัมำก ถำ้ค่ำ R2  เขำ้ใกล ้0 หรือมีค่ำน้อยใกล้ๆ  0 แสดง
วำ่ตวัแปรอิสระ X สำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรของตวัแปรตำม Y ไดน้อ้ย หรือ ตวัแปร X และ Y มีควำมสมัพนัธ์กนันอ้ยหรือไม่มีควำมสมัพนัธ์กนั [10] 
 

จำกตำรำงท่ี 7 พบว่ำ แนวโน้มของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงไม่
ชดัเจนท่ีสัมประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ 0.0382 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้พียง 3.82 %)  

และเม่ือจ ำแนกเขำ้ไปในรำยละเอียดแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจำกตำรำงท่ี 7 
พบวำ่ 
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แนวโน้มของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงไม่
ชดัเจนท่ีสมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ 0.1497 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงท่ีเป็น
นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำทได้เพียง 14.97 %) ในขณะท่ีนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 ลำ้นบำท มี
แนวโนม้ลดลงอยำ่งชดัเจนในอตัรำ 0.70 โครงกำรต่อปีท่ีสัมประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ 0.5326 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำย
กำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 ลำ้นบำทได ้53.26 %)  

แนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจนท่ีสมัประสิทธ์ิ
กำรตดัสินใจ 0.0915 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 
ลำ้นบำทไดเ้พียง 9.15 %)  

แนวโน้มของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงประเภทงำนก่อสร้ำงทำง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงไม่ชัดเจนทีสัมประสิทธ์ิกำร
ตดัสินใจ 0.1756 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงประเภทงำนก่อสร้ำงทำงได้
เพียง 17.56 %)  

แนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจนท่ีสัมประสิทธ์ิกำร
ตดัสินใจ 0.0022 (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ไดเ้พียง 0.22 %) ในขณะท่ีแนวโน้มผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงชัดเจนในอตัรำ 2.40  
โครงกำรต่อปีท่ีสัมประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ 0.7869  (ปี พ.ศ. ท่ีท ำกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำน
ก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลได ้78.69 %)  

 
5.2   ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

กำรศึกษำคร้ังน้ีตั้งสมมุติฐำนหลกัไว ้5 ขอ้ ซ่ึงมีผลกำรทดสอบสมมุติฐำนโดยใชส้ถิติ Chi Square ท่ีระดบัควำมส ำคญัทำง
สถิติ 0.05 มีดงัน้ี 

1) ผลกำรทดสอบสัดส่วนกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงตำมรูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงพบวำ่ (2 =  61.509> 
2  95= 9.49) สรุปไดว้ำ่ รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั  

2) ผลกำรทดสอบสดัส่วนกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงตำมมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงพบวำ่ (2 = 1, 81.526> 2
.95  = 

7.81) สรุปไดว้ำ่ มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั  
3) ผลกำรทดสอบสดัส่วนกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงตำมประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงพบวำ่ (2 =  73.575> 2

.95 = 3.84) 
สรุปไดว้ำ่ ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั  

4) ผลกำรทดสอบสดัส่วนกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงตำมรูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงพบวำ่ 
(2 = 3,728.76 > 2

.95  = 07.11) สรุปได้ว่ำ รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็น
สดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั  

5) ผลกำรทดสอบควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกบักบัมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำ
ท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงพบวำ่ (2 = 77.66 > 2

.95 = 21.03) สรุปไดว้ำ่ รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง มีควำมสมัพนัธ์
กบัมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงแตกต่ำงกนั  
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6.      อภิปรายผล 
จำกผลกำรทดสอบสมมุติฐำนสำมำรถอภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

1) รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่ำงกนั ในภำพรวมพบวำ่ นิติบุคคลท่ีมีทุน

จดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท เกิดปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด และมีแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนอยำ่ง

ไม่ชดัเจน ในขณะท่ีนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 ลำ้นบำท มีแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงลดลงอยำ่งชดัเจน 

2) มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั ในภำพรวมพบวำ่ โครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 

1 ลำ้นบำท เกิดปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด และมีแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

3) ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสดัส่วนท่ีแตกต่ำงกนั ในภำพรวมพบวำ่ ประเภทงำนก่อสร้ำงทำง เกิด

ปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด และมีแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งไม่ชดัเจน 

4) รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงกระจำยเป็นสัดส่วนท่ีแตกต่ำงกนั และในภำพรวม

พบวำ่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เกิดปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด และมีแนวโน้มของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึน

อยำ่งไม่ชดัเจน ในขณะท่ีเทศบำลต ำบลมีแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน 
5) รูปแบบองค์กรธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงแตกต่ำงกนั มีควำมสัมพนัธ์กบัมูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำน 

แตกต่ำงกนั และในภำพรวมพบวำ่ นิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท เกิดปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด รองลงมำคือ 
บุคคลธรรมดำ ส ำหรับในกลุ่มนิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท และบุคคลธรรมดำส่วนใหญ่ท้ิงงำนก่อสร้ำงมูลค่ำ
โครงกำรไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 

สรุปไดว้ำ่ ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ มีรูปแบบองคก์รธุรกิจเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุน

จดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำท โดยเป็นโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นประเภทงำนก่อสร้ำงทำง และจัดจ้ำงโดย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพบวำ่นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำทและบุคคลธรรมดำ ส่วนใหญ่ท้ิงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำทมำกท่ีสุด   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [6, 7, 11] 

 

วเิคราะห์ข้อมูลรายละเอยีด และแนวโน้มของผู้รับเหมาทีท่ิง้งานก่อสร้างภาครัฐเปรียบเทยีบกบัวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

1) หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองจำกผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำน
ก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บเหมำรำยเล็ก ขำดศกัยภำพและควำมพร้อมในดำ้น ฐำนะกำรเงิน ประสบกำรณ์
และผลงำนท่ีผ่ำนมำ หรือ รับงำนพร้อมกนัหลำยโครงกำรโดยไม่ไดป้ระเมินหรือค ำนึงถึงควำมพร้อมท่ีตนมีอยูใ่นขณะนั้นวำ่มีขีด
ควำมสำมำรถเพียงพอท่ีรับงำนไดห้รือไม่ สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ภำณุมำศ แกว้ตำ [7] ระบุวำ่สำเหตุกำรท้ิงงำนในมุมมองของ
หน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่เกิดจำกผูรั้บเหมำมีปัญหำดำ้นกำรเงิน ดำ้นบุคลำกร รวมถึงในกำรจำ้งก่อสร้ำง องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่ไดก้ ำหนดเกณฑใ์นกำรคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในกำรจำ้ง (จ ำนวนโครงกำรท่ีเหมำะสมท่ีผูรั้บจำ้งแต่ละรำยมีสิทธิ
ในกำรเสนอรำคำ) จึงท ำให้ผูรั้บเหมำสำมำรถรับงำนก่อสร้ำงพร้อมกนัไดห้ลำยโครงกำร และกรมทำงหลวง [12] มีขอ้แนะน ำว่ำ 
จ ำนวนโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำแต่ละรำยก ำลงัด ำเนินกำรอยูเ่ป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัเป็นอยำ่งมำก หำกมีจ ำนวนโครงกำรท่ีจะตอ้ง
ด ำเนินกำรพร้อม ๆ กนัมำกเกินกวำ่ขีดควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได ้ท ำใหป้ระสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรลดลง และ
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ส่งผลให้เกิดกำรท้ิงงำน จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดจ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงท่ีเหมำะสมท่ีผูรั้บเหมำแต่ละรำยสำมำรถมีสิทธิ
ด ำเนินกำรได ้

 รูปแบบองค์กรธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1  ลำ้นบำท ส่วน

แนวโนม้กำรท้ิงงำนพบวำ่ นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 ลำ้นบำท มีแนวโนม้ลดลงอยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจำกฐำนะกำรเงิน 

เช่น ทุนจดทะเบียนท่ีช ำระมูลค่ำหุ้น วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำร เป็นตน้ เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้

ประสบควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร [13] ถำ้ผูรั้บเหมำขำดควำมพร้อม หรือไม่ไดป้ระเมินศกัยภำพทำงกำรเงินก่อน

กำรรับงำน อำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อโครงกำร ส่งผลให้งำนไม่ได้คุณภำพ โครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ และเกิดกำรท้ิงงำนใน

ทำ้ยท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน [14] ระบุวำ่ในกำรก ำหนดคุณสมบติัผูเ้สนอรำคำงำนจำ้งก่อสร้ำง 

ห้ำมก ำหนดวำ่ ตอ้งมีทุนจดทะเบียนเท่ำใด ตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอยูก่่อนหรือขณะเขำ้เสนอรำคำ และตอ้งมีหนังสือรับรอง

ทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินมำแสดง   ซ่ึงเป็นขอ้หำ้มท่ีส่งเสริมใหผู้รั้บเหมำรำยเลก็มีสิทธิในกำรเสนอรำคำและมีโอกำสในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง แต่จำกขอ้ห้ำมดังกล่ำวมีประเด็นท่ีน่ำสนใจคือ ในกำรคดัเลือกผูมี้คุณสมบัติเบ้ืองตน้ในกำรจำ้ง 

ผูรั้บเหมำไม่จ ำเป็นตอ้งจดทะเบียนธุรกิจกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ไม่ตอ้งแสดงมูลค่ำหรือกำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเจำ้หน้ำท่ีไม่

สำมำรถตรวจสอบควำมพร้อมและควำมสำมำรถในดำ้นฐำนะกำรเงิน หรือ ให้ผูรั้บเหมำแสดงสภำพทำงธุรกิจ ท ำให้ผูรั้บเหมำท่ี

เป็นบุคคลธรรมดำ หรือ นิติบุคคลท่ีไม่ได้ช ำระหุ้นเต็มมูลค่ำ หรือผูรั้บเหมำท่ีไม่มีศักยภำพ สำมำรถเขำ้เสนอรำคำงำนได้ ซ่ึง

ผูรั้บเหมำเหล่ำน้ีไม่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน ท ำใหเ้กิดกำรท้ิงงำนเป็นจ ำนวนมำก  

มูลค่ำโครงกำรท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ โครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท เน่ืองจำกหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งกำรจดัสรรงบประมำณกระจำยทัว่ทุกเขตในควำมรับผิดชอบ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำของ

งบประมำณ และกำรใช้ประโยชน์จำกส่ิงปลูกสร้ำง จึงท ำให้มีกำรแบ่งจำ้งก่อสร้ำงเป็นโครงกำรขนำดเล็กจ ำนวนมำก เพื่อให้

สำมำรถจำ้งก่อสร้ำงดว้ยวิธีตกลงรำคำ (กำรจำ้งก่อสร้ำงคร้ังหน่ึงซ่ึงมีรำคำไม่เกิน 1 แสนบำท) หรือ วิธีสอบรำคำ (กำรจำ้งก่อสร้ำง

คร้ังหน่ึงซ่ึงมีรำคำเกิน 1 แสนบำทแต่ไม่เกิน 2 ลำ้นบำท) ซ่ึงมีระเบียบปฏิบติัท่ีไม่รัดกุม และก่อให้เกิดกำรทุจริตเป็นจ ำนวนมำก 

ส่งผลให้งำนก่อสร้ำงประสบปัญหำตำมมำ สอดคลอ้งกบั ชูเวช เวนปำน [15] ระบุวำ่ “วิธีกำรจดัซ้ือท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ทั้งเทศบำล และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลใชม้ำกท่ีสุดคือ วิธีสอบรำคำและตกลงรำคำ ส่วนกำรประกวดรำคำมีไม่มำกนกั” และพบ

ปัจจัยท่ีมีค่ำส ำคัญต่อกำรทุจริตของกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ กำรไม่เผยแพร่ข้อมูล กำรระบุ

คุณสมบัติผูรั้บเหมำเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อรำยใดรำยหน่ึง กำรใช้งบประมำณเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมือง และกำรเรียกรับ

ทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอรำคำ ซ่ึงท ำให้กำรจำ้งก่อสร้ำงไดผู้รั้บเหมำท่ีไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลกระทบต่อโครงกำร 

รวมถึงในกำรคดัเลือกผูรั้บเหมำเจำ้หนำ้ท่ีไม่เคร่งครัดในกำรตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอรำคำ ท ำใหไ้ดผู้รั้บเหมำท่ีขำดควำมพร้อม

และควำมสำมำรถมำด ำเนินกำรก่อสร้ำง ซ่ึงต่ำงจำกโครงกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกวำ่ 2 ลำ้นไม่เกิน 5 ลำ้นบำท ซ่ึงจำ้งก่อสร้ำงดว้ยวิธีกำร

ทำงอิเลก็ทรอนิกส์ มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบติัท่ีรัดกมุ มีตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนสูงข้ึน ท ำใหส้ำมำรถกลัน่กรองผูรั้บเหมำรำยเลก็

ท่ีขำดควำมพร้อมและขีดสำมำรถในกำรเขำ้ร่วมกำรเสนอรำคำใหน้อ้ยลง ส่งผลใหมี้แนวโนม้กำรท้ิงงำนลดลง  

ประเภทงำนท่ีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ งำนก่อสร้ำงทำง ทั้งน้ีเน่ืองจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีใน

กำรจดัระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ินของตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ท ำให้
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ตอ้งมีกำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน ้ ำ และทำงระบำยน ้ ำ  เป็นตน้ [16] ท ำใหก้ำรท้ิงงำนส่วนใหญ่เป็นงำนประเภทน้ี และ

ดว้ยเหตุท่ีงำนก่อสร้ำงทำง ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร แรงงำน ประสบกำรณ์และผลงำนในกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ รวมถึงสภำพ

คล่องทำงกำรเงิน ท ำให้เม่ือผูรั้บเหมำท่ีไม่มีขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมท่ีเพียงพอเขำ้มำด ำเนินกำรโครงกำร ส่งผลให้เกิด

ปัญหำต่ำง ๆตำมมำ ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนหยดุชะงกั รวมถึงจ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ ขำดทกัษะและควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

ในกำรปฏิบติังำน ท ำใหก้ำรจำ้งก่อสร้ำงขำดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลใหเ้กิดกำรท้ิงงำนเป็นจ ำนวนมำก    สอดคลอ้งกบั 

บลัลงัก์ จนัทบำล [17] ท่ีไดศึ้กษำเร่ืองคุณลกัษณะของผูรั้บเหมำท่ีเหมำะสมในกำรรับงำนก่อสร้ำงสะพำนและทำงหลวง ของกรม

ทำงหลวง พบวำ่ ผูรั้บเหมำท่ีไม่มีประสบกำรณ์และผลงำนท่ีผำ่นมำ เม่ือมีปัญหำต่ำง ๆเกิดข้ึนในงำนก่อสร้ำง ก็จะไม่สำมำรถแกไ้ข

ปัญหำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และทนัท่วงที ซ่ึงก็จะท ำให้งำนเกิดควำมล่ำชำ้ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงและคุณภำพของ

งำน และเม่ือไม่สำมำรถด ำเนินงำนไม่แลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ ผูรั้บเหมำจะถูกปรับ และอำจส่งผลใหต้ดัสินใจ

ท้ิงงำนในท่ีสุด  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนแนวโนม้

กำรท้ิงงำนพบวำ่ เทศบำลต ำบลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจำกจ ำนวนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั

ดูแลของสังกดักรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน มีจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 5,333 แห่งทั่วประเทศ [18] และเป็นองค์กรขนำดเล็กท่ี

กระจำยอยู่ในแต่ละต ำบล จึงมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับประชำชนในท้องถ่ินมำกท่ีสุด ท ำให้มีจ ำนวนโครงกำรเพื่อให้บริกำร

สำธำรณะเกิดข้ึนมำก โดยงำนส่วนใหญ่ท่ีจำ้งก่อสร้ำงเป็นงำนขนำดเลก็ และมกัจะปรับเปล่ียนวธีิจำ้งและกำรแบ่งจำ้ง โดยลดวงเงิน

ท่ีจะจำ้งในคร้ังเดียวกนั เพ่ือให้อ ำนำจสั่งจำ้งเปล่ียนไป หรือเพ่ือกีดกนัหรือเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้สนอรำคำรำยใดรำยหน่ึง ท ำให้ได้

ผูรั้บเหมำท่ีขำดควำมพร้อมและควำมสำมำรถมำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง รวมถึงผูบ้ริหำรและเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทุจริต

คอรัปชัน่ แสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพอ้ง เรียกรับสินบนจำกผูรั้บเหมำ ทั้งในขั้นตอน กำรเสนอรำคำ กำรท ำสัญญำ 

กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง และ กำรตรวจกำรจำ้ง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหำต่ำง ๆตำมมำ และเกิดกำรท้ิงงำน

ในทำ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบังำนวิจยัเร่ืองวิเครำะห์ปัญหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และแนวด ำเนินกำรของผูต้รวจกำรแผ่นดิน กล่ำววำ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพฤติกำรณ์แสวงหำประโยชน์

ท่ีมิควรได ้แบ่งจำ้ง โดยปรับลดวงเงินงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีสอบรำคำได ้และทุจริตต่อหนำ้ท่ีเรียกรับเงิน

เพ่ือแลกเปล่ียนกบักำรไดโ้อกำสเขำ้ด ำเนินกำรในโครงกำรก่อสร้ำง ท ำใหง้ำนก่อสร้ำงท่ีด ำเนินกำรเกิดปัญหำ และส่งผลใหเ้กิดกำร

ท้ิงงำน [19] แต่ไม่สอดคลอ้งกบักรุงเทพมหำนคร [20] ท่ีไดก้ ำหนดระเบียบในกำรจดทะเบียนเป็นผูรั้บจำ้งเหมำงำนก่อสร้ำง เพ่ือ

ก ำหนดสิทธิซ้ือแบบและยืน่ซองประกวดรำคำในกำรรับจำ้งท ำงำนก่อสร้ำง จึงท ำใหก้รุงเทพมหำนครมีสดัส่วนกำรท้ิงงำนนอ้ยมำก 

ส ำหรับแนวโนม้กำรท้ิงงำน พบวำ่ เทศบำลต ำบลมีแนวโนม้กำรท้ิงงำนเพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่ำสนใจท่ีจะด ำเนินกำร

ในกำรวจิยัคร้ังต่อไป  
 

7.      สรุปผล 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู ้รับเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงภำครัฐ ตำมหนังสือแจ้งเวียนรำยช่ือผู ้ท้ิงงำนของกรมบัญชีกลำง 

กระทรวงกำรคลงั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 สรุปไดว้ำ่ ในภำพรวมหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด
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คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเม่ือจ ำแนกเขำ้ไปในรำยละเอียดของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พบวำ่ รูปแบบองคก์รธุรกิจของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้น มูลค่ำโครงกำรท่ี
ผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ โครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท ประเภทงำนท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุด
คืองำนก่อสร้ำงทำง รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงมำกท่ีสุดคือ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
และจำกควำมสัมพนัธ์ไขวพ้บวำ่ นิติบุคคลทุนท่ีมีจดทะเบียนไม่เกิน 1 ลำ้นบำทส่วนใหญ่ท้ิงงำนก่อสร้ำงมูลค่ำโครงกำรไม่เกิน 1 
ลำ้นบำท ส ำหรับแนวโนม้กำรท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สรุปไดว้ำ่ แนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำง
ท่ีเป็นนิติบุคคลทุนจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 ลำ้นบำท มีแนวโนม้ลดลงอยำ่งชดัเจน และแนวโนม้ของผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงของ
เทศบำลต ำบลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยำ่งชดัเจน ซ่ึงจำกผลกำรวเิครำะห์ท ำใหส้ำมำรถน ำขอ้มูลจำกกำรวจิยัน้ี (ขอ้มูลเชิงประจกัษ)์ไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในกำรจำ้งไดแ้ก่ รูปแบบองคก์รธุรกิจ มูลค่ำโครงกำรและจ ำนวนโครงกำรท่ีมีสิทธิใน
กำรเสนอรำคำ ประเภทงำน เป็นตน้ หรืออำจจะน ำแนวทำงกำรคดัเลือกผูรั้บเหมำก่อสร้ำงของกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง มำ
ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำเนินกำร เพ่ือกลัน่กรองและคดัเลือกผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีมีศกัยภำพ ซ่ึงจะส่งผลให้
ปัญหำกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลดลง 
 
8.     ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
8.1    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะก ำหนดคุณสมบติัของผูรั้บจำ้ง เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ใน
กำรจำ้ง เช่น ฐำนะกำรเงิน (ทุนจดทะเบียน เครดิตธนำคำร) ผลงำนท่ีผำ่นมำ (ผลงำนหน่ึงสญัญำภำยในหำ้ปี ผลงำนรวมภำยในหำ้ปี) 
บุคลำกร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิในกำรเสนอรำคำงำนก่อสร้ำง (วงเงินต่อหน่ึงสญัญำ วงเงินรวมท่ีรับงำนได)้ โดยอำจจะ
ก ำหนดผูมี้สิทธิในกำรเสนอรำคำโครงกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 1 ลำ้นบำท ตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนช ำระค่ำหุ้นเต็มขั้นต ่ำ 1 
ลำ้นบำท และอำจจะตอ้งแสดงควำมสำมำรถในดำ้นฐำนะกำรเงิน เช่น เครดิตหรือสินเช่ือจำกธนำคำรขั้นต ่ำ 1 ลำ้นบำท และแยก
ประเภทงำนก่อสร้ำง เป็นงำนก่อสร้ำงทำง และงำนก่อสร้ำงอำคำร เป็นตน้ 
8.2    ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท่ีมีหนำ้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั เขม้งวดในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอรำคำ เพื่อใหไ้ดผู้รั้บจำ้ง 
ท่ีมีควำมสำมำรถและควำมพร้อมมำด ำเนินงำนก่อสร้ำง  
8.3    ให้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งหมัน่ศึกษำระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือเวียน หนังสือสั่งกำรต่ำงให้เขำ้ใจ เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และหัวหนำ้ฝ่ำยบริหำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันำควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจในระเบียบ กฎหมำย และแนวทำงปฏิบติัให้กบัจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะท ำให้กำรจำ้งก่อสร้ำงขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในอนำคต มีปัญหำผูท้ิ้งงำนก่อสร้ำงลดนอ้ยลง 
 
9.     ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

ขอ้มูลผูรั้บเหมำท่ีท้ิงงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในงำนวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ี กรมบญัชีกลำง 
กระทรวงกำรคลงัไดแ้จง้เวียนรำยช่ือผูท้ิ้งงำนไปยงัหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล
ตำมระเบียบวิธีวิจยั และเห็นวำ่เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช ้และเพ่ือควำมถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนท่ีจะ
น ำไปใช ้มีขอ้แนะน ำกำรวิจยัต่อไปควรท ำกำรวิจยัในเชิงส ำรวจ โดยกำรสัมภำษณ์ผูมี้อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรจำ้งก่อสร้ำงขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ/หรือผูรั้บจำ้งท่ีท้ิงงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถึงปัญหำและสำเหตุท่ีมีผลต่อกำรท้ิงงำนก่อสร้ำงใน
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ดำ้นต่ำง ๆ เช่น ฐำนะกำรเงิน เจำ้หนำ้ท่ี เคร่ืองมือและโรงงำน ประสบกำรณ์และผลงำน และอ่ืน ๆ เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน ำผลท่ีไดม้ำหำ
สำเหตุกำรท้ิงงำนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นคุณประโยชน์ในกำรแกปั้ญหำกำรท้ิงงำนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 
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