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I คำนำ 

 

คำนำ 
 

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการดำเนิน

โครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงมีความปลอดภัย ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อกับ

ระบบขนส่งในรูปแบบอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลโครงการจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมให้ได้มากที่สุด กลุ่มงานประเมินผล 

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง จึงได้จัดทำข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทางหลังโครงการแล้วเสร็จ 

(Ex-Post Evaluation) เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนของการดำเนินโครงการและ

ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่พักริมทางจากการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งช่วยสะท้อนภาพของการดำเนิน

โครงการลงทุนภาครัฐว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและมีผลตอบแทนกลับมาสู่ประเทศเป็นอย่างไร รวมทั้งช่วยใน

การตัดสินใจในการดำเนินโครงการใหม่ในอนาคต 

ที่พักริมทาง (Rest Area) ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้ใช้เส้นทางเพ่ืออำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกต่าง ๆ สามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าหรือหลับในและเป็นจุดพักการใช้งาน

และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่ข้างเคียงโดยรอบที่ตั้งที่พักริมทางให้เกิด

การพัฒนา เติบโต ทั้งในด้านการจ้างงาน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การบริการ และการพัฒนาสังคม 

ทั้งนี้ ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทางนี้ เป็นเพียงแนวทางการประเมินโดยสังเขปซึ่งอ้างอิง

การแบ่งประเภทที่พักริมทางตามข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทาง

หลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 ผู้ประเมินอาจพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมในกรณีที่นำไปใช้

ประเมินที่พักริมทางชนิดอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ในข้อแนะนำเล่มนี้ได้ 

ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที ่พักริมทางหลังโครงการแล้วเสร็จ ในครั ้งนี้ ได้รับการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุรชัย ศรีเลณวัติ 

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้จัดทำขออภัยและน้อมรับคำติชมเพื่อนำไป

ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 

นายทรงยศินทร์  ชนปทาธิป 
นายหฤษฎ์  ประเสริฐสิน 
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1-1 บทนำ 

บทที่ 1 บทนำ 

Chapter 1 Introduction 

 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ประเทศไทยมีการลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega-Project) โดยภาครัฐจะเป็นผู้มี

บทบาทสำคัญในการลงทุนโครงการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ทั้งในสาขาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของในแต่ละปี ภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล ในการลงทุนในโครงการ

ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการก่อสร้างทางหลวง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ

เดินทางและขนส่ง ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการ

ดำเนินโครงการ ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและ

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้า

ทางถนน ซึ่งมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงมีความปลอดภัย

และได้รับความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในรูปแบบอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบลงทุนในโครงการภาครัฐมีอย่างจำกัด จึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางการเงิน

และทางเศรษฐกิจ ที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐเหล่านั ้น เพื ่อที ่จะสามารถประเมิน

ความสามารถในการบริหาร งบประมาณ รวมไปถึงสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือก

โครงการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงได้ดียิ่งขึ้น และทำให้

โครงการลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอย่างแท้จริง การประเมินผลโครงการจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจ

ลงทุนในโครงการที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่

แล้วจะมีการประเมินผลโครงการลงทุนในลักษณะของผลลัพธ์ตามแผนงาน และวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ 

เช่น ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที ่เป้าหมายและผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ ้น ทั้งนี ้ เพื ่อให้การ

ประเมินผลสามารถสะท้อนถึงความคุ้มค่าทางการเงินและทางเศรษฐกิจที่ได้ลงทุนไปในโครงการ ว่าโครงการที่

ได้ดำเนินงานดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมอย่างไร ประชาชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นภาพรวมของประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เหล่านั้นด้วย กลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวง จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินผลหลัง

โครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation) สำหรับที่พักริมทางขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินและสะท้อน
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ให้เห็นถึงผลตอบแทนของการดำเนินโครงการก่อสร้างจากการลงทุนที่พักริมทางของภาครัฐว่ามีความคุ้มค่าทาง

การเงินและมีผลตอบแทนกลับมาสู่ประเทศเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ

ประชาชนได้รับรู้ถึงผลที่ได้ต่อประเทศจากการลงทุนของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการลงทุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจในการดำเนิน

โครงการ หรือการก่อสร้างโครงการที่พักริมทางใหม่ในอนาคต 

ทั้งนี้ ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทางนี้ เป็นเพียงแนวทางการประเมินโดยสังเขปซึ่งอ้างอิง

การแบ่งประเภทที่พักริมทางตามข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทาง

หลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 ผู้ประเมินอาจพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมในกรณีที่นำไปใช้

ประเมินที่พักริมทางชนิดอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ในข้อแนะนำเล่มนี้ได้ 

1.2 แนวทางการประเมินผล 

แนวทางการประเมินผลที่พักริมทางเล่มนี้ ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการขององค์การความ

ร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลตามมาตรฐานสากลมาเป็นต้นแบบและปรับใช้ในการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการต้องพิจารณาว่าโครงการอยู่ในช่วงเวลาใดเป็นอันดับแรกเนื่องจากแต่ละช่วงเวลา 

ของโครงการสามารถวัดผลการประเมินได้แตกต่างกันโดยวงจรในการประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

(Project Evaluation Cycle) ดังนี้ 

1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation): เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน
การจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ โดยจะประเมินต้นทุน-ประโยชน์ที ่ได้รับจากโครงการ Cost- Benefit 
(Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุมัติโครงการ 

2) การประเมินผลระหว่างดำเนินงาน (Mid-Term Evaluation): เป็นการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างที่กำลังด เนินงานเพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน
ภายในและภายนอก ที่จะส่งผลต่อการดำเนินโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นการประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการ 

3) การประเมินผลเม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation): เป็นการประเมินผลว่า เมื่อได้
ดำเนินโครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีการ
ประเมินทั้ง 5 ด้าน ว่าโครงการมีความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินโครงการทั้งในทางบวกและทางลบอย่างไร และโครงการมีความยั่งยืนหรือไม่ 

4) การประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation): เป็นการประเมินโครงการ
หลังจากที่ โครงการแล้วเสร็จ 2 - 5 ปี เพื่อประเมินความสอดคล้อง ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ 
เพ่ือใช้เสนอแนะและพัฒนาโครงการในอนาคต 



 
1-3 บทนำ 

 

รูปภาพที่ 1-1 วงจรการประเมินผลโครงการ 
ในที ่น ี ้  กล ุ ่มงานประเมินผล สำนักแผนงานมีภารกิจในการประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ  

(Ex-Post Evaluation) เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1) ด้านความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ (Relevance) การประเมินผลในด้านนี ้จะ
พิจารณาความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และแผนงานที่ กำหนดไว้ก่อนเริ่มดำเนิน
โครงการจากข้อมูลที่มีอยู่ 

2) ด้านความมีประสิทธ ิภาพของโครงการ (Efficiency) การประเมินผลในด้านนี ้เป ็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดำเนินโครงการกับแผนงานที่กำหนดไว้ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ตัวชี้วัดจะประกอบด้วย ขอบเขตงาน ระยะเวลา และงบประมาณของโครงการก่อสร้าง ที่สามารถดำเนินการ
ได้จริง 

3) ด้านความมีประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) การประเมินผลในด้านนี ้เป็นการ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยวัดความสามารถในการให้บริการ การประเมินผลจะพิจารณาว่า
ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จที่พักริมทางสามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ตอบสนองกับความ
ต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 

4) ด้านผลกระทบของโครงการ (Impact) การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านการจราจร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง ทั้งผลในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม 

5) ด้านความยั ่งยืนของโครงการ (Sustainability) การประเมินผลในด้านนี ้เป็นการประเมิน 
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเมื่อเปิดใช้งาน ในแง่โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ  การ
บริหารจัดการด้านการเงิน การบำรุงรักษา รวมทั้งงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อการบริหารจัดการโครงการ 
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1.3 เกณฑ์การประเมิน 

แนวทางการประเมินที่พักริมทางนี้ จะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้าน โดยจำแนกออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 1-1 มีการแบ่งประเภทของการประเมินที่พักริมทางโดย

อ้างอิงแนวทางการแบ่งประเภทของที่พักริมทาง ตามข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พัก

ริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 ซ่ึงแบ่งโครงการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศูนย์บริการ

ทางหลวง (Service Center) สถานที ่บร ิการทางหลวง (Service Area) และจุดพักรถ (Rest Stop)  โดยมี

รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 2 ถึง บทที่ 5  

ตารางที่ 1-1 เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อการ
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

ดี 

มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาประเทศ และผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง 
มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขต
ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน 
พ.ศ.2560   

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมาก 

พอใช้ 

มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาประเทศ หรือผ่านเกณฑ์
ขั้นตำ่ของข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง 
มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขต
ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน 
พ.ศ.2560 อย่างใดอย่างหนึ่ง 

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติบางส่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาประเทศ และไม่ผ่านเกณฑ์ข้ัน
ต่ำของข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง 
มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขต
ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน 
พ.ศ.2560 
  

ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ/นโยบายรัฐบาล/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 



 
1-5 บทนำ 

หัวข้อการ
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ประสิทธิผล และ
ผลกระทบ 

(Effectiveness 
& Impact) 

ดี 
ผ่านการประเมินประสิทธิผลและ
ผลกระทบของโครงการ ทั้ง 2 หัวข้อ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้
อย่างมาก และไมเ่กิดผลลัพธ์
ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 

พอใช้ 

ผ่านการประเมินประสิทธิผลหรือ
ผลกระทบของโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้
อย่างมาก หรือไมเ่กิดผลลัพธ์
ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิผลและ
ผลกระทบของโครงการ ทั้ง 2 หัวข้อ 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วาง
ไว้  
และเกิดผลลัพธ์ทางอ้อมที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบ 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ดี 
ดำเนินการเสร็จร้อยละ 100 โดยผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจริงเท่ากับหรือดีกว่าแผนที่วางไว้ 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในการก่อสร้างมี
ประสิทธิภาพ  

พอใช้ 
ดำเนินการช้ากว่าหรือใช้งบประมาณ
มากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนที่ที่
วางไว้ร้อยละ 100-150 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในการก่อสร้าง
บางส่วนไม่มีประสิทธิภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดำเนินการช้ากว่าหรือใช้งบประมาณ
มากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนที่วาง
ไว้ร้อยละ 150 ขึ้นไป 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในการก่อสร้างไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ความย่ังยืน 
(Sustainability) 

ดี 
มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการและ
บำรุงรักษา และผ่านการประเมินสภาพจุด
พักรถ  

โครงการมีความยั่งยืน 

พอใช้ 
มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการและ
บำรุงรักษา หรือผ่านการประเมินสภาพจุด
พักรถ อน่างใดอย่างหนึ่ง 

มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแต่มีโอกาส
พัฒนาและแก้ไขให้ยั่งยืนได้  

ต้อง
ปรับปรุง 

มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
และบำรุงรักษา และไม่ผ่านการประเมิน
สภาพจุดพักรถ 

ไม่อาจดำเนินการอย่างยั่งยืนหาก
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

 



 
1-6 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

จากนั้นจะทำการสรุปภาพรวมของผลการประเมิน ดังแสดงในรูปภาพที่ 1-2 เพื่อจัดอันดับผลการประเมิน

สุทธิ โดยได้กำหนดไว้เป็น 4 ระดับ คือ 

1) ระดับดีมาก (A)  แสดงถึงการดำเนินงานของโครงการที่มีความสอดคล้องดีมีประสิทธิผลของ
โครงการดี มีประสิทธิภาพรวมของโครงการดี และไม่มีปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินโครงการ 

2) ระดับดี (B)  แสดงถึงการดำเนินงานของโครงการที่มีความสอดคล้องดีมีประสิทธิผลของโครงการ
พอใช้ มีประสิทธิภาพรวมของโครงการพอใช้ และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

3) ระดับพอใช้ (C)  แสดงถึงดำเนินงานของโครงการที่มีความสอดคล้องพอใช้มีประสิทธิผลของ
โครงการพอใช้ มีประสิทธิภาพรวมของโครงการพอใช้ และมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

4) ระดับต้องปรับปรุง (D)  แสดงถึงการดำเนินงานของโครงการที่ไม่มีความสอดคล้อง ประสิทธิผล
ของโครงการต้องปรับปรุง  

 

รูปภาพที่ 1-2 ภาพรวมการจัดอันดับผลการประเมิน 
 
 

ผลการประเมิน

ความสอดคล้อง
(Relevance)

ประสิทธิผล 
(Effectiveness)

 ผลกระทบ 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness)

 ผลกระทบ 

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

A  ดีมาก

B ดี

c พอใช้

D ต้องปรับปรุง

ความย่ังยืน
(Sustainability)

ความย่ังยืน
(Sustainability)

 
ความย่ังยืน

(Sustainability)

ความย่ังยืน
(Sustainability)



 
2-1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

บทที่ 2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

Chapter 2 Relevance 

 
 

การประเมินความสอดคล้องของโครงการ (Relevance) เป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างการ

ให้บริการและการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริง วัตถุประสงค์โครงการและนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งความต้องการของประเทศทั้งก่อนและหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามแผนที่วางไว้กับการดำเนินการจริงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และความต้องการของผู้ได้ประโยชน์ 

รวมทั้งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานที่กฎหมายกำหนดไว้  

ในการประเมินความสอดคล้องของโครงการที่พักริมทางนั้น อาจพิจารณาแนวทางความสอดคล้องเทียบกับ

เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประเทศ และ

กฎหมายต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ด ังแสดงในห ัวข ้อ 2.1 ควบคู ่ ไปก ับการประเม ินความสอดคล ้องกับ 

ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน 

พ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์สำหรับที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภทได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 

สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) และจุดพักรถ (Rest Stop) ดังแสดงในหัวข้อ 2.2 

2.1 ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประเทศ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประเทศ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นั้น เป็นการประเมินว่าโครงการที่ได้จัดทำเป็นไปตามแผนที่วางไว้กับการดำเนินการจริงกับนโยบายการพัฒนา

ประเทศ และความต้องการของผู้ได้ประโยชน์หรือไม่ ดังนั้นที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภทสามารถใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันในการประเมิน โดยอาจพิจารณาถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์จำนวน 6 ด้าน ได้แก่    

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  



 
2-2 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

สำหรับโครงการที่พักริมทางของกรมทางหลวงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ (4.4) โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก และ

หัวข้อย่อย (4.4.1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

(4.4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 

ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจ เพ่ืออำ นวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากรและ

เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(4.4.1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย

ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็ นระเบียง

เศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยวสอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนา

โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิ

สติกส์ตลอด ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการขนส่งทางน้ำและระบบรางมากขึ้ น 

รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาค

ให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่าย

เส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของเมือง

และการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่ง

อำนวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกันส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการ

อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด 

2.1.2 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 “มาตรา 103 ทวิ” 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีข้อกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนของ

ผู้ขับขี่ โดยมีความเกี่ยวข้องกับที่พักริมทาง ได้แก ่

1) มาตรา 103 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถจะต้อง “...ไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือ

จิตใจหย่อนความสามารถ...” 



 
2-3 ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

2) มาตรา 103 ทวิ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถใน

รอบยี่สิบสี่ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินสี่ชั่วโมงนับแต่

ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน 

2.1.3 เอกสารและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ยังอาจมีเอกสารอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำโครงการที ่พักริมทางนั ้น ๆ อาทิ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง  ใน

กรณีที่เป็นโครงการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อาจพิจารณาพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และ กฎกระทรวงเรื ่อง การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน 

ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุน จัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้าม

ฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 

พ.ศ. 2563 ร่วมด้วย เป็นต้น 

2.2 ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทาง

หลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 

ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง

สัมปทาน พ.ศ.2560 เป็นข้อกำหนดเพื่อแบ่งประเภท และระบุมาตรฐานของที่พักริมทางให้มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกันการใช้งาน ซึ ่งข้อกำหนดได้แบ่งประเภทของที ่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง

สัมปทาน เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) สถานที่บริการทางหลวง (Service 

Area) และจุดพักรถ (Rest Stop) พร้อมทั้งระบุข้อกำหนดในการจัดทำที่พักริมทางด้านต่าง ๆ ไว้ 3 หมวด ได้แก่ 

ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการจำหน่ายสินค้า

และบริการ 

ดังนั้น แนวทางการประเมินเล่มนี้จึงได้นำหลักการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและ

ลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล 

โดยทำการจำแนกประเภทของที่พักริมทางที่จะประเมิน เพื่อประเมินเทียบกับข้อกำหนดกรมทางหลวงในแต่ละ

หมวด โดยที่พักริมทางต้องผ่านข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดกรมทางหลวงฯ ดังนี้ 
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2.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

การประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดกรมทางหลวงฯ นั้น สามารถประเมินที่พักริมทางทั้ง 3 

ประเภท จากวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ขนาดของที ่พักริมทาง และระยะห่างจากที่พักริมทางอื ่น ๆ  

ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2-1  

ตารางที ่2-1 ข้อกำหนดทั่วไปของท่ีพักริมทาง 

ข้อกำหนด 
ศูนย์บริการทางหลวง 
(Service Center) 

สถานที่บริการทางหลวง 
(Service Area) 

จุดพักรถ 
(Rest Stop) 

วัตถุประสงค์ 
เป็นจุดแวะพักหลัก

สำหรับผู้ใช้ทาง 
เป็นจุดแวะพักหลักสำหรับ

ผู้ใช้ทาง 

เป็นจุดแวะพักเพ่ิมเติม หรือ
สำหรับผู้ใช้ทางบางประเภท 

เช่น ผู้ขับขีร่ถบรรทุก 

ขนาดของที่พักริมทาง 50 ไร่ขึ้นไป 20 ไร่ขึ้นไป 5 ไร่ขึ้นไป 

ที่ตั้งของท่ีพักริมทาง 
ห่างจากศูนย์บริการทาง
หลวงอ่ืนประมาณ 60 - 

100 กิโลเมตร 

ห่างจากศูนย์บริการทาง
หลวงหรือสถานที่บริการทาง
หลวงอ่ืนประมาณ 30 – 60 

กิโลเมตร 

ห่างจากศูนย์บริการทาง
หลวงหรือสถานที่บริการทาง

หลวงประมาณ 10 - 30 
กิโลเมตร 

 

ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจําเป็นดังต่อไปนี้ อาจกําหนดให้ขนาดและหรือตำแหน่งที่ตั ้งของที่พักริมทาง

แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในตารางที ่2-1 ได ้

1. ปริมาณการเข้าใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ทางบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 
2. องค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจัดให้มีในที่

พักริมทาง ความพร้อมในการจัดหาสิ ่งสาธารณูปโภคที่จําเป็น เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท ์การกําจัดขยะ ของเสียสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการเชื่อมต่อกับถนนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง 

3. สภาพภูมิประเทศ เช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ประวัติน้ำท่วม สภาพดิน สภาพลม 
4. ทัศนียภาพ ทำเล และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ 
5. ความปลอดภัยด้านการจราจร 
6. ความสอดคล้องกับตำแหน่งที่พักริมทางบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง 
7. สัมปทานเส้นทางอ่ืนที่มีอยู่และตามแผนงานในอนาคต 
8. กรณีท่ีพักริมทางเดิมที่เปิดให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีปัญหาความแออัดหรือมี

สิ่งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่จําเป็น อาจขยายขนาดของพื้นที่เดิมหรือ
จัดให้มีที่พักริมทางในตำแหน่งอื่นเพ่ิมเติมได ้
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2.2.2 ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม 

ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทาง

หลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 ได้กำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรมไว้ 8 หมวดหมู่ ซึ่งมีข้อกำหนดที่เหมือนกัน

สำหรับที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภท ยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับห้องน้ำและห้องส้วมภายในบริเวณที่พักริมทาง 

ซึ่งกำหนดให้สำหรับศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) จะต้องมีพื้นที่ให้บริการห้องน้ำและห้องส้วม

มากกว่า 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดทั้ง 8 หมวดหมู่ ดังนี้ 

2.2.2.1 ข้อกําหนดทั่วไปทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและก่อสร้างท่ีพักริมทาง 

1. การก่อสร้างอาคาร พื้นที่จอดรถ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในระดับความ

สูงเดียวกับช่องทางหลักของทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน จะต้องมีพื ้นที ่ส ่วนกั้น  

(Buffer Zone) หรือจัดให้มีสิ่งกําบัง เพื่อป้องกันแสงหรือกิจกรรมอื่นที่อาจรบกวนหรือดึงดูดความ

สนใจของผู้ขับขี่ยวดยานบนทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 

2. ช่องทางเข้าออก (Entry and Exit Ramps) จากช่องทางหลักของทางหลวงพิเศษ

หรือทางหลวงสัมปทาน จะต้องก่อสร้างตามมาตรฐานการออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ของกรมทางหลวง และห้ามมิให้มีการจอดรถ ช่องทางเข้าสู่บริเวณที่พักริมทางจะต้องมีรูปแบบและ

ระยะทางเพียงพอสำหรับการชะลอความเร็วก่อนเข้าสู่บริเวณที่พักริมทางได้อย่างปลอดภัย และ

จะต้องไม่เกิดปัญหารถจอดรถล้ำเข้าไปในบริเวณช่องทางหลักของทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง

สัมปทาน รวมทั้งต้องสามารถป้องกันการเดินรถย้อนทิศทางกลับไปเข้าช่องทางหลักของทางหลวง

พิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 

3. การออกแบบอาคารจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบและลักษณะของการให้บริการ จำหน่ายสินค้า และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งการ

บริหารจัดการที่พักริมทางเท่านั้น โดยควรออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ

ประเทศ สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น มีมาตรฐานความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 

ประหยัดพลังงานและไม่ใช้วัสดุที่ทำให้เกิดแสงสะท้อนรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ยวดยานบนช่องทาง

หลักของทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน รวมถึงผู้อยู่อาศัยโดยรอบที่พักริมทาง 

4. ป้าย เครื่องหมาย และอุปกรณ์ เพื่อจัดการจราจรภายในบริเวณที่พักริมทางจะต้อง

ติดตั้งให้ถูกต้องและมีจำนวนเพียงพอตามหลักการด้านวิศวกรรม 

5. ป้ายโฆษณาหรือกิจกรรมอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการโฆษณาในบริเวณที่พักริมทาง 

จะต้องไม่ติดตั้ง หรือดำเนินกิจกรรมในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของทางหลวงพิเศษหรือ

ทางหลวงสัมปทานสามารถมองเห็นได้ แสงไฟจากอาคารและการโฆษณาต่าง ๆ จะต้องไม่รบกวน
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การขับขี่ของผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน และผู้อยู่อาศัย

โดยรอบที่พักริมทาง 

6. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ สำหรับให้ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชรา สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก 

7. ระบบระบายน้ำบนผิวทางและระบบระบายน้ำทิ ้งจากที ่พ ักร ิมทาง ต ้องมี

ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดการท่วมขัง และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบระบายน้ำในเขตทางหลวง

พิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน และระบบระบายน้ำสาธารณะในบริเวณใกล้เคียง 

8. ต้องจัดให้มีระบบการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในบริเวณที่พักริมทาง 

รวมทั้งระบบการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย และการจัดระบบบําบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลก่อน

ระบายสู่ธรรมชาติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด และต้องสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่ผู้ใช้บริการและพ้ืนที่โดยรอบที่พักริมทาง 

9. การเจาะใช้น้ำบาดาลและการจัดหาพลังงาน ให้ทำได้เฉพาะสำหรับการใช้ประโยชน์

ภายในบริเวณที่พักริมทางเท่านั้น และจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด

ทั้งนี้ จะต้องเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องมีการ

จัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี 

10. การเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล สายสัญญาณ และท่องานระบบต่าง ๆ 

ภายนอกตัวอาคาร จะต้องเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ใต้ดินและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก 

11. ต้องมีการติดตั้งรั้วโดยรอบบริเวณที่พักริมทางเพื่อป้องกันการเข้าออกในบริเวณที่

ไม่ได้รับอนุญาต 

2.2.2.2 ทางเดินรถภายในบริเวณที่พักริมทาง 

1. ต้องปูผิวทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ทางเดินรถที่ใช้งานทั้งหมด 

2. ควบคุมความเร็วการจราจรในระดับต่ำ ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความ

ปลอดภัยด้านการจราจร 

3. รองรับการเลี้ยวของรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก ไปทิศทางต่าง ๆ ได้อย่าง

สะดวกปลอดภัย 

4. หลีกเลี่ยงการตัดกระแสการสัญจรของคนเดินเท้า 

5. แบ่งแยกทางเดินรถออกจากพื ้นที ่บริการของสถานีบริการเชื ้อเพลิงสำหรับ

ยานพาหนะ 
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6. ควรแยกทางเดินรถสำหรับรถส่วนบุคคล ออกจากทางเดินรถสำหรับรถโดยสาร

ขนาดใหญ่และรถบรรทุก 

2.2.2.3 พื้นที่จอดรถภายในบริเวณที่พักริมทาง 

1. ปูผิวทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่จอดรถที่ใช้งานทั้งหมด 

2. รองรับการใช้งานของยานพาหนะทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้บน

ทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 

3. มีจำนวนช่องจอดรถที่เพียงพอกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหรือ

ทางหลวงสัมปทาน และมีการจัดเตรียมพ้ืนที่ไว้สำหรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตด้วย 

4. แบ่งแยกพื้นที่จอดรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถขน

ถ่ายของหรือสินค้า อย่างชัดเจนไม่ให้ปะปนกัน โดยพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสาร

ขนาดใหญ่ควรอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักของอาคารหรือพ้ืนที่บริการ 

5. มีช่องทางเดินรถที่ผู้ใช้บริการสามารถขับรถวนหาที่จอดรถภายในบริเวณที่พักริม

ทางได ้

6. รองรับการใช้งานของรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก โดยจะต้องสามารถขับ

เข้าและออกจากช่องจอดรถในลักษณะการเดินรถไปข้างหน้า โดยไมจ่ำเป็นต้องถอยหลัง 

7. มีช่องจอดรถที่จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และอยู่ใน

ตำแหน่งใกล้กบัทางเข้าหลักของอาคารหรือพ้ืนที่บริการ 

8. ลดการตัดกระแสการสัญจรระหว่างยานพาหนะและคนเดินเท้า 

9. ลดความจำเป็นของการข้ามถนนภายในบริเวณที่พักริมทาง สำหรับการเดินของ

ผู้ใช้บริการจากพ้ืนที่จอดรถไปยังพ้ืนที่บริการและจำหน่ายสินค้า และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

2.2.2.4 ทางเดินเท้าภายนอกอาคารบริเวณที่พักริมทาง 

1. มีความกว้างเพียงพอกับปริมาณการใช้งานและมีการระบายน้ำที่ดี 

2. ปูผิวทางด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทางเดินที่ใช้งานทั้งหมด และสามารถ

ป้องกันการลื่นไถลในกรณีทางเดินมีสภาพเปียกชื้น 

3. แบ่งแยกทางเดินเท้าออกจากทางเดินรถอย่างชัดเจน 

4. กรณีทางเดินจากพ้ืนที่จอดรถมายังอาคารหรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีระยะ

ทางไกลควรจัดให้มีสิ่งกําบังแดดและฝน 
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2.2.2.5 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณที่พักริมทาง 

1. บริเวณพ้ืนที่ภายนอกอาคาร ทางเดินรถ พ้ืนที่จอดรถ จะต้องมีความส่องสว่างเฉลี่ย

วัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ โดยสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมด และ

บริเวณใดที่มีความเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม เช่น การลักขโมย ควรเพิ่มความส่องสว่างให้

มากขึ้นด้วย 

2. บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร จะต้องมีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่

น้อยกว่า 200 ลักซ์ โดยสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. สถานที่อื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานที่ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับความเข้มที่ระบุในข้อกําหนดนี้ 

4. ไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องไม่เกิดแสงไปรบกวนสายตาของผู้ขับขี่บนช่องทางหลักของ

ทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 

5. ไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องไม่เกิดแสงไฟส่องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ด้านข้างภายนอกเขต

ทาง 

2.2.2.6 ห้องน้ำและห้องส้วมภายในบริเวณที่พักริมทาง 

1. กําหนดให้อยู่ในบริเวณที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว โดยแยก

ส่วนออกจากพื้นที่ภายในอาคารที่เป็นร้านค้า และสำหรับศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 

จะต้องมพ้ืีนที่ให้บริการห้องน้ำและห้องส้วมมากกว่า 1 แห่ง 

2. มีจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมขั้นต่ำพอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั ่วไป

รวมถึงผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ แยกเป็นห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับชายและ

หญิงโดยคำนึงถึงปริมาณการใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้ จำนวนห้องน้ำ

และห้องส้วมขั้นต่ำ ไม่นับรวมถึงจำนวนห้องน้ำ และห้องส้วมที่มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ และ

จำนวนห้องน้ำและห้องส้วมที่อยู่ภายในอาคารที่เป็นร้านค้า 

3. มีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ โดยสามารถ

มองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องน้ำและห้องส้วม และควรมีการออกแบบแสงสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน

และเสริมสร้างทัศนียภาพ 

4. ต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

5. มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้อง และมีระบบระบายอากาศ

ที่ดีเพียงพอ ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น 
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6. โถสุขภัณฑ์ท้ังหมด ต้องเป็นระบบชักโครก ชนิดเก็บกลิ่น และชําระสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำ 

และให้ใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของโถสุขภัณฑ์ท้ังหมด 

7. ต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำสะอาดและมีปริมาณน้ำสํารองที่เหมาะสมต่ออัตราการใช้งาน 

2.2.2.7 สัดส่วนการจัดพื้นที่บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณที่พักริมทาง 

1. พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง ไม่รวมพื้นที่

สถานีบริการเชื้อเพลิง ต้องมีพื้นที่อยู่บนดินไม่เกินร้อยละ 15 ของขนาดพื้นที่ทั้งหมดของที่พักริม

ทาง 

2. พื้นที่จอดรถผู้ใช้บริการ รวมพื้นที่บริเวณที่จัดไว้เพื่อความสะดวกในการจอดหรือ

เข้าออกของรถยนต์ ต้องมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของขนาดพ้ืนที่ของที่พักริมทาง 

3. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้บริการผู้ใช้ทางพักผ่อน คลายความเมื่อยล้าและสร้างทัศนียภาพ

ที่สวยงามรวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณที่พักริมทาง จะต้องมีพ้ืนที่อยู่บนดิน

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของขนาดพ้ืนที่ของที่พักริมทาง 

2.2.2.8 ทางเข้าออกเชื่อมต่อที่พักริมทางกับถนนอ่ืน 

1. ห้ามสร้างทางเข้าออกเชื่อมต่อที่พักริมทางกับถนนอ่ืน เว้นแต่ทางเข้าออกที่กรมทาง

หลวงกำหนดและให้ใช้เฉพาะเป็นทางเข้าออกสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวง

อนุญาตยานพาหนะที่ใช้ขนถ่ายสิ่งของที่จำเป็น รถพยาบาล รถดับเพลิง รถกู้ภัย ยกเว้นกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินจำเป็นอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน 

2. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบตรวจสอบการเข้าออก 

3. จัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะสำหรับจอดรถและการขนถ่ายสิ่งของ รวมถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืนที่จำเป็น แยกเป็นส่วนสัดและไม่ปะปนกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดมีไว้สำหรับผู้ใช้ทาง

หลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน 

4. ติดตั้งรั้วกั้นหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ป้องกันมิให้ทางเข้าออกที่กรมทางหลวงกำหนด 

สามารถใช้เป็นทางเดินรถเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงสัมปทานได้ 
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2.2.3 ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการจำหน่ายสินค้าและบริการ 

การประเมินความสอดคล้องกับข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการจำหน่ายสินค้า

และบริการ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดกรมทางหลวงฯ สามารถประเมินโดยเปรียบเทียบตามประเภทของที่

พักริมทางทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 

ตารางที ่2-2 ข้อกําหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของที่พักริมทางประเภทต่าง ๆ 

 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นต่ำ 

ศูนย์บริการ
ทางหลวง 
(Service 
Center) 

สถานที่บริการ
ทางหลวง 
(Service 
Area) 

จุดพักรถ 
(Rest Stop) 

1 
  

พ้ืนที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่
คิดค่าบริการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแรก 

✔  ✔  ✔  

2 
 
  

ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจำเป็น
ต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดย
ไม่คิดค่าบริการ 

✔ ✔ ✔ 

3 ที่นั่งพักผ่อนในร่ม ✔ ✔ ✔ 

4 ทีจ่ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ✔ ✔ ✔ 

5 โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ฉุกเฉิน ✔ ✔ ✔ 

6 สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทั่วพื้นที่ ✔ ✔ ✔ 

7  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงครอบคลุม
ทั่วพืน้ที ่โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแรก 

✔  ✔  ✔  

8 การบริการข้อมูลจราจรและเส้นทางการเดินทาง ✔ ✔ ✔ 

9  สถานีบริการเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พร้อม
บริการปั๊มลมและน้ำเติม 

✔ ✔ - 

10  สถานที่และอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก รองรับการใช้
งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 

✔ ✔ - 

11  สนามเด็กเล่น และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการและ
สิ่งแวดล้อม 

✔ ✔ มีพ้ืนที่สีเขียว 

12 ศูนย์ปฐมพยาบาล ✔ - - 

13 หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย ✔ - - 



 
2-11 ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ 

ที่กำหนดให้ที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภทต้องมี ได้แก ่

1. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณที่พักริมทาง ต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการหยุดแวะพัก 

หรือจูงใจให้มีการหยุดแวะพักเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่ สำหรับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหรือ

ทางหลวงสัมปทานเท่านั้น 

2. ที่พักริมทางต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ทั้งส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรวมถึงทางเดินของ

ผู้ใช้บริการ ทางเดินรถ พื้นที่จอดรถ โดยอาจจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสม

และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ พื้นที่สูบบุหรี่จะต้องแยกพื้นที่เป็นสัดส่วน ตั้งอยู่

ภายนอกอาคาร และมีระบบระบายอากาศที่ดี 

3. ที่พักริมทางต้องจัดให้มีระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยครอบคลุ มบริเวณที ่เปิด

ให้บริการทั้งหมด เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

4. การจําหน่ายสินค้าและให้บริการในที่พักริมทางให้ดำเนินการได้เฉพาะสินค้าและบริการเพ่ือ

อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท่านั้น เช่น การจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจําหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการซ่อมรถฉุกเฉินและอะไหล่  การให้บริการเชื ้อเพลิงสำหรับ

ยานพาหนะ การให้บริการด้านการสื่อสารและไปรษณีย์ การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การให้บริการ

ธุรกรรมทางการเงิน การให้บริการด้านการรักษาฉุกเฉินและโรคทั่วไป การให้บริการด้านการบําบัดเพ่ือ

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง การให้บริการห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ การให้บริการรับ

เลี้ยงเด็กและดูแลสัตว์เลี้ยง การให้บริการห้องประชุมและศูนย์บริการธุรกิจ การให้บริการห้องพักเพ่ือ

พักผ่อนจากการเดินทาง โดยจะต้องมีที่จอดรถเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าจำนวนห้องพัก 

5. ห้ามมิให้มีการจําหน่ายสินค้าและให้บริการที่ผิดกฎหมาย การจําหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิด การจําหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดที่

ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาขน และกิจกรรมที่อาจเป็น

อันตรายต่อผู้ใช้ทาง 

2.3 สรุปการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

เมื ่อทำการประเมิน ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการในด้านความสอดคล้องกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ ตามหัวข้อ 2.1 และความสอดคล้องกับข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื ่อง 

มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 ตามหัวข้อ 2.2  

แล้วเสร็จ สามารถนำมาสรุปผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการได้ ดังนี้ 

 



 
2-12 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

ตารางที่ 2-3 หัวข้อย่อยในการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

หัวข้อการประเมินย่อย เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการในด้านความสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ประเทศ 

มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาประเทศ 

    
2. ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกรมทาง

หลวง เรื ่อง มาตรฐานและลักษณะที่
พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและ
ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560   

ที่พักริมทางมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ
ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื ่อง มาตรฐาน
และลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวง
พิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560       

 

ตารางที่ 2-4 ระดับการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ดี (A) ผ่านเกณฑ์การประเมินหัวข้อย่อยทั้ง 2 หัวข้อ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
และข้อกำหนดที่เก่ียวข้องเป็นอย่างมาก 

พอใช้ (B) ผ่านเกณฑ์การประเมินหัวข้อย่อยข้อใดข้อหนึ่ง สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
และข้อกำหนดที่เก่ียวข้องบางส่วน 

ต้องปรับปรุง (C) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหัวข้อย่อยทั้ง 2 หัวข้อ ไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
และข้อกำหนด 



 
3-1 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

บทที่ 3 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

Chapter 3 Effectiveness & Impact 

 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

การประเมินประสิทธิผลของโครงการ จะทำการประเมินจาก 2 วิธีประกอบกัน ได้แก่ การประเมินจาก

ข้อมูลทางสถิติที ่สามารถวัดผลได้ และข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจะแบ่งการ

ประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรองรับปริมาณจราจรของพื้นที่จอดรถ ด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ ด้าน

การรองรับการใช้บริการของสถานีบริการน้ำมัน และด้านการรองรับผู้ใช้งานของศูนย์อาหาร  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่พักริมทางต่างประเภทกัน จะมีข้อกำหนดขั้นต่ำในการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น 

การประเมินผลที่พักริมทางประเภทต่าง ๆ จึงมีหัวข้อการประเมินที่แตกต่างกันตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดดัง

แสดงในตารางที ่3-1 

ตารางที ่3-1 แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของโครงการที่พักริมทางประเภทต่างๆ 

ประเภทที่พักริมทาง 

แนวทางการประเมินในแต่ละด้าน 

การรองรับปริมาณ

จราจร 
การรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ 

การรองรับผู้ใช้งาน

สถานีบริการน้ำมัน 

การรองรับผู้ใช้งาน

ของศูนย์อาหาร 

ศูนย์บริการทางหลวง - เวลาที่ใช้ในการหา 

  ที่จอดรถ 

- ความพึงพอใจ 

  ของผู้ใช้บริการ 

- ความยาวแถวคอยและเวลาที ่

  ใช้ในการรอคอยการใช้บริการ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

- ความยาวแถวคอย 

- ความพึงพอใจ 

  ของผู้ใช้บริการ 

- จำนวนผู้รอใช้โต๊ะ 

- ความพึงพอใจของ  

  ผู้ใช้บริการ 

สถานที่บริการ 

ทางหลวง 

- เวลาที่ใช้ในการหา 

  ที่จอดรถ 

- ความพึงพอใจ 

  ของผู้ใช้บริการ 

- ความยาวแถวคอยและเวลาที ่

  ใช้ในการรอคอยการใช้บริการ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

- ความยาวแถวคอย 

- ความพึงพอใจ 

  ของผู้ใช้บริการ 

- จำนวนผู้รอใช้โต๊ะ 

- ความพึงพอใจของ 

  ผู้ใช้บริการ 

จุดพักรถ - เวลาที่ใช้ในการหา 

  ที่จอดรถ 

- ความพึงพอใจ 

  ของผู้ใช้บริการ 

- ความยาวแถวคอยและเวลาที ่

  ใช้ในการรอคอยการใช้บริการ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

- - จำนวนผู้รอใช้โต๊ะ 

- ความพึงพอใจของ 

  ผู้ใช้บริการ 

 



 
3-2 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

3.1.1 ประสิทธิผลด้านการรองรับปริมาณจราจรของพื้นที่จอดรถ  

สำหรับที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภทนั้น ประสิทธิผลด้านการรองรับปริมาณจราจรของพื้นที่จอดรถ 

สามารถพิจารณาจากการสอบถามผู้ใช้บริการถึงเวลาที่ใช้ในการหาที่จอดรถในช่วงที่มีผู้ใช้บริการสูง โดย

กำหนดให้ผ่านการประเมินในและตัวชี้วัดเมื่อผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการหาที่

จอดรถน้อยกว่า 5 นาที ควบคู่ไปกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้งานถนนและพื้นที่

จอดรถในโครงการในภาพรวม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างการสำรวจตามประเภทของยานพาหนะที่ใช้ และมี

น้ำหนักคะแนนสำหรับแต่ตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที ่3-2 

ตารางที ่3-2 ตัวช้ีวัดสำหรับการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับปริมาณจราจรของพื้นที่จอดรถ 
ประเภทยานพาหนะของ

ผู้ใช้บริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

การประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการหาที่จอดรถ 

ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้เวลาในการหาที่จอดรถไม่เกิน 5 นาที 2  

ที่จอดรถสำหรับบุคคลทุพพลภาพ ใช้เวลาในการหาที่จอดรถไม่เกิน 5 นาที 1  

ที่จอดรถบรรทุก ใช้เวลาในการหาที่จอดรถไม่เกิน 5 นาที 1  

ที่จอดรถบัส ใช้เวลาในการหาที่จอดรถไม่เกิน 5 นาที 1  

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 2  

บุคคลทุพพลภาพ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1  

ผู้ใช้รถบรรทุก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1  

ผู้ใช้รถบัส ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1  

รวม - 10  

จากตัวชี้วัดข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับปริมาณจราจรของ

พ้ืนที่จอดรถได้ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับปริมาณจราจรของพื้นที่จอดรถ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 8 คะแนนขึ้นไป  2 

คะแนนรวม 5-7 คะแนน 1 

คะแนนรวมน้อยกว่า 5 คะแนน 0 



 
3-3 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

3.1.2 ประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ 

ประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ ที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภทสามารถพิจารณาจากจำนวน

แถวคอยและเวลาในการรอคอยของผู้รอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุด 

โดยจำนวนผู้รอใช้บริการต้องไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ใน ควบคู่ไปกับการสำรวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการห้องน้ำในภาพรวม ดังแสดงในตารางที ่3-4  

ตารางที ่3-4 ข้อกําหนดจำนวนคนรอใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องน้ำของพื้นที่พักริมทาง 
สิ่งอำนวยความ

สะดวก 
เกณฑ์การประเมิน 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

การประเมินความยาวแถวคอย 

โถปัสสาวะ (ชาย) มีผู้รอใช้บริการไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้ใช้งานทั้งหมด 1  

ห้องส้วม (ชาย) เวลาในการรอใช้บริการไม่เกิน 5 นาท ี 1  

ห้องส้วม (หญิง) มีผู้รอใช้บริการไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้ใช้งาน และเวลา
ในการรอไมเ่กิน 5 นาท ี

2  

ห้องส้วม (บุคคล
ทุพพลภาพ) 

เวลาในการรอใช้บริการไม่เกิน 5 นาท ี
1  

อ่างล้างมือ มีผู้รอใช้บริการไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้ใช้งานทั้งหมด 1  

การประเมินความพึงพอใจ 

ชาย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1.5  

หญิง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1.5  

บุคคลทุพพลภาพ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 1  

รวม - 10  

จากตัวชี้วัดข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำได้ 

โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-5 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 8 คะแนนขึ้นไป  2 

คะแนนรวม 5-7 คะแนน 1 

คะแนนรวมน้อยกว่า 5 คะแนน 0 



 
3-4 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

3.1.3 ประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของสถานีบริการน้ำมัน 

การประสิทธิผลด้านการรองรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น จะทำการประเมินเฉพาะศูนย์บริการทาง

หลวง (Service Center) และสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) เท่านั้น โดยสามารถพิจารณาจาก

จำนวนแถวคอยเฉลี่ยของรถที่รอเติมน้ำมันในช่วงที่มีการใช้บริการหนาแน่น ควบคู่ไปกับการสำรวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังแสดงในตารางที ่3-6 

ตารางที ่3-6 ตัวช้ีวัดสำหรับการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของสถานีบริการ
น้ำมัน 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
การประเมินความยาว
แถวคอย 

ไม่มีแถวคอย (5 คะแนน) 
มีแถวคอยเฉลี่ยไม่เกิน 0.5 คันต่อหัวจ่าย (4 คะแนน) 
มีแถวคอยเฉลี่ยไม่เกิน 1 คันต่อหัวจ่าย (3 คะแนน) 
มีแถวคอยเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 คันต่อหัวจ่าย (2 คะแนน) 
มีแถวคอยเฉลี่ยไม่เกิน 2 คันต่อหัวจ่าย (1 คะแนน) 
มีแถวคอยเฉลี่ยมากกว่า 2 คันต่อหัวจ่าย (0 คะแนน) 

5  

การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการ
สำรวจ (0-5 คะแนน) 

5  

รวม - 10  

 

จากตัวชี้วัดข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของ

สถานีบริการน้ำมัน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-7 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของสถานีบริการน้ำมัน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 8 คะแนนขึ้นไป  2 

คะแนนรวม 5-7 คะแนน 1 

คะแนนรวมน้อยกว่า 5 คะแนน 0 

 

 

 



 
3-5 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

3.1.4 ประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานของศูนย์อาหาร 

ร้านอาหารภายในที่พักริมทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ร้านอาหารภายในศูนย์อาหาร กับ

ร้านอาหารภายนอกศูนย์อาหาร ซึ่งในที่นี้จะทำการประเมินเฉพาะศักยภาพในการรองรับผู้ใช้บริการของ

ศูนย์อาหารเท่านั้น มีวิธีในการประเมินความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการด้วยจำนวนที่นั่งของโต๊ะ

อาหาร ซึ่งต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ โดยจะใช้เกณฑ์เดียวกันสำหรับที่พักริมทางทั้ง 3 

ประเภท ควบคู่ไปกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังแสดงในตารางที ่3-8 

ตารางที ่3-8 ตัวช้ีวัดสำหรับการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของศูนย์อาหาร 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
การประเมินผู้รอ
ใช้โต๊ะอาหาร 

จำนวนที่นั่งเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ (5 คะแนน) 
มีผู้รอใช้บริการ ร้อยละ 1-10 ของจำนวนโต๊ะ (4 คะแนน) 
มีผู้รอใช้บริการ ร้อยละ 11-20 ของจำนวนโต๊ะ (3 คะแนน) 
มีผู้รอใช้บริการ ร้อยละ 21-30 ของจำนวนโต๊ะ (2 คะแนน) 
มีผู้รอใช้บริการ ร้อยละ 31-50 ของจำนวนโต๊ะ (1 คะแนน) 
มีผู้รอใช้บริการ มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโต๊ะ (0 คะแนน) 

5  

การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการสำรวจ 
(0-5 คะแนน) 5  

รวม - 10  

 

จากตัวชี้วัดข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของ

ศูนย์อาหาร โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-9 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับการใช้บริการของศูนย์อาหาร 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

คะแนนรวม 8 คะแนนขึ้นไป  2 

คะแนนรวม 5-7 คะแนน 1 

คะแนนรวมน้อยกว่า 5 คะแนน 0 

 

 



 
3-6 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

3.2 การประเมินผลกระทบของโครงการ 

การประเมินผลกระทบของโครงการนั้น จะใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภท โดย

มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

3.2.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3.2.1.1 การขยายตัวด้านการค้าขายและการทำธุรกิจในพื้นที ่

การประเมินการขยายตัวด้านการค้าขายและการทำธุรกิจในพื้นที่นั้น สามารถทำโดยใช้

แบบสอบถามประชาชนและเจ้าหน้าที ่ของกรมทางหลวงในพื้นที ่ และการพิจารณาภาพถ่าย

ดาวเทียม เพ่ือเปรียบเทียบการขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างที่พักริมทาง  

3.2.1.2 การสนับสนุนภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ 

การประเมินการสนับสนุนภาคการขนส่งและโลจิสติกส์นั ้น สามารถทำได้โดยการ

สอบถามพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง และบริษัทโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ถึงรูปแบบการขนส่งและแนว

เส้นทางการเดินทางที่จะเลือกใช้ และสถิตปิริมาณการขนส่งด้วยรถบรรทุก เปรียบเทียบกรณีมีและ

ไม่มีโครงการที่พักริมทาง 

3.2.1.3 การสนับสนุนการเดินทางของประชาชน 

การประเมินการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนนั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาการ

สอบถามประชาชนที่เข้าใช้ที่พักริมทาง ถึงรูปแบบการเดินทางและแนวเส้นทางการเดินทางที่จะ

เลือกใช้ เปรียบเทียบกรณีมีและไม่มีโครงการที ่พ ักร ิมทาง และแนวโน้มปริมาณจราจรที่

เปลี่ยนแปลงหลังมีจุดพักรถ  

ตารางที ่3-10 รายการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของที่พักริมทาง 
รายการประเมิน มี ไม่มี 

ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการที่พักริมทางมีผลต่อขยายตัวด้านการค้าขายและการทำธุรกิจใน

พ้ืนที่ใกล้เคียง 

  

โครงการที่พักริมทางมีผลต่อรูปแบบการขนส่งของรถบรรทุกและแนว

เส้นทางการเดินทางที่จะเลือกใช้หรือไม่ 

  

โครงการที่พักริมทางมีผลต่อรูปแบบการเดินทางของประชาชนทั่วไปและ

แนวเส้นทางการเดินทางที่จะเลือกใช้หรือไม่ 

  



 
3-7 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

รายการประเมิน มี ไม่มี 

ข้อมูลทางสถิติ 

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่หรือไม่   

ปริมาณการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังมีจุดพักรถหรือไม่   

ปริมาณจราจรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังมีจุดพักรถหรือไม่   

จากเกณฑ์ข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของที่พักริม

ทาง โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-11 เกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของที่พักริมทาง 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างน้อย 3 ด้าน 2 

มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม น้อยกว่า 3 ด้าน 1 

ไม่มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 0 

ทั้งนี้ หากเป็นที่พักริมทางที่อยู่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งมีรั้วกั้นระหว่างจุดพักรถ ถนน 

และชุมชนโดยรอบ ผู้ประเมินอาจไม่จำเป็นต้องประเมินในประเด็นการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งปรับ

เกณฑ์ในการประเมินตามความเหมาะสมได้ 

3.2.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้โดยพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางน้ำ โดยใช้การสอบถาม

เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง หรืออาจใช้เครื่องมือวัดมลภาวะต่าง ๆ (ถ้ามี) ในการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกรณีมีและไม่มีโครงการ  

ตารางที ่3-12 รายการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของที่พักริมทาง 
รายการประเมิน ไม่มี มี 

เคยมีการร้องเรียนปัญหามลพิษอากาศจากที่พักริมทางหรือไม่   

เคยมีการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนรำคาญเพราะเสียงจากที่พักริมทางหรือไม่   

เคยมีการร้องเรียนถึงปัญหาน้ำเสียเพราะสิ่งสกปรกจากที่พักริมทางหรือไม่   

 



 
3-8 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

จากเกณฑ์ข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีระดับ

คะแนน ดังนี้ 

ตารางที ่3-13 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านการรองรับผู้ใช้งานห้องน้ำ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

ไม่มผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 1 ข้อ 1 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2 ข้อขึ้นไป 0 

3.2.3 ผลกระทบด้านการจราจร 

ผลกระทบด้านการจราจรสามารถพิจารณาจากความติดขัดของผู้ที่ไม่ได้เข้าใช้ที่พักริมทาง แต่

ได้รับผลกระทบจากการติดขัดที่อาจเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าหรือทางออกของที่พักริมทาง โดยอาจพิจารณา

เปรียบเทียบความเร็วการขับขี่เฉลี่ยของผู้ที่ไม่ได้เข้าใช้ที่พักริมทางบริเวณใกล้ทางเข้าของที่พักริมทาง 

เทียบกับความเร็วบนเส้นทางปกติที่ไม่มีจุดตัดของการจราจรก่อนถึงที่พักริมทาง 2-5 กิโลเมตร โดย

พิจารณาร้อยละของความเร็วที่ลดลงในแต่ละระดับการให้บริการ (Level of Service, LOS) แล้วจึงนำ 

ร้อยละของความเร็วที่ลดลงในแต่ละระดับการให้บริการมาหาค่าเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 3-14 

ตารางที ่3-14 ตารางสรุปความเร็วที่ลดลงของการจราจรบริเวณหน้าที่พักริมทาง 

LOS  

(เส้นทางปกติ) 

ความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่ ความเร็วลดลงร้อยละ 

(เทียบกับความเร็วใน

เส้นทางปกติ) 
เส้นทางปกติ ใกล้ทางเข้าที่พักริมทาง 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

เฉลี่ย - -  

จากการคำนวณข้างต้น สามารถนำมาสรุปผลการประเมินผลกระทบด้านการจราจรได้ โดยมีระดับ

คะแนน ดังนี้ 

 



 
3-9 ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

ตารางที ่3-15 เกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านการจราจร 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

ความเร็วเฉลี่ยของแต่ละ LOS ลดลงไม่เกินร้อยละ 10 2 

ความเร็วเฉลี่ยของแต่ละ LOS ลดลงไม่เกินร้อยละ 50 1 

ความเร็วเฉลี่ยของแต่ละ LOS ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 0 

3.3 สรุปการประเมินประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

เมื่อทำการประเมินประสิทธิผลของโครงการ ตามหัวข้อ 3.1 และการประเมินผลกระทบของโครงการ ตาม

หัวข้อ 3.2 แล้วเสร็จ สามารถนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการของโครงการได้ 

ดังนี้ 

ตารางที่ 3-16 หัวข้อย่อยในการประเมินประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

หัวข้อการประเมินย่อย เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประสิทธิผลของโครงการ 

ศูนย์บริการทางหลวง และสถานที่บริการทางหลวง:  
คะแนนรวมจากทุกหัวข้อการประเมินประสิทธิผลของ

โครงการมากกว่า 4 คะแนน (เต็ม 8 คะแนน) 

จุดพักรถ:  
คะแนนรวมจากทุกหัวข้อการประเมินประสิทธิผลของ

โครงการมากกว่า 3 คะแนน (เต็ม 6 คะแนน) 
    

ผลกระทบของโครงการ 
ที่พักริมทางทุกประเภท: 
  คะแนนรวมจากทุกหัวข้อการประเมินผลกระทบของ  
  โครงการมากกว่า 3 คะแนน (เต็ม 6 คะแนน)     

ตารางที่ 3-17 ระดับการประเมินประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ดี (A) 
ผ่านการประเมินประสิทธิผลและ
ผลกระทบของโครงการ ทั้ง 2 หัวข้อ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้อย่างมาก และ
ไมเ่กิดผลลัพธ์ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 

พอใช้ (B) 
ผ่านการประเมินประสิทธิผลหรือ
ผลกระทบของโครงการ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้อย่างมาก 
หรือไมเ่กิดผลลัพธ์ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต้องปรับปรุง (C) 
ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิผลและ
ผลกระทบของโครงการ ทั้ง 2 หัวข้อ 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้  
และเกิดผลลัพธ์ทางอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 





 
4-1 ประสิทธิภาพของโครงการ 

บทที่ 4 ประสิทธิภาพของโครงการ 

Chapter 4 Efficiency 

 
 

ระดับความสำเร็จของเกณฑ์การประเมินค่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของโครงการ สามารถประเมินโดย

พิจารณา 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปริมาณผลผลิต ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างผลลัพธ์ของการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กับแผนที่วางได้ โดยใช้เกณฑเ์ดียวกันในการประเมินที่พักริมทางทั้ง 

3 ประเภท ดังนี้ 

4.1 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเม่ือเทียบกับแผน 

ในด้านประสิทธิภาพของผลผลิต จะดำเนินการคำนวณผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ทำได้จริง

กับแผนปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง ผลต่างของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงกับปริมาณผลผลิต

ตามแผน กับปริมาณงานตามแผน ในกรณีมีค่าเท่ากับ 0 คือ ปริมาณที่ก่อสร้างได้เป็นไปตามแผน โดยมีสูตรในการ

คำนวณ ดังนี้ 

สูตรในการคำนวณ = 
ปริมาณงานตามแผน − ปริมาณงานที่ทำได้จริง

ปริมาณงานตามแผน
  X100 

 

 

4.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ในด้านประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จะดำเนินการคำนวณผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลผลิตที่ทำได้จริงกับแผนปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง ผลต่างของงบประมาณที่ใช้จริงกับ

งบประมาณตามแผน กับงบประมาณตามแผน ในกรณีมีค่าเท่ากับ 0 คือ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไป

ตามแผน โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ 

สูตรในการคำนวณ = 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง − ค่าใช้จ่ายตามแผน

ค่าใช้จ่ายตามแผน
 X100 

 
 
 



 
4-2 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

4.3 ระยะเวลาที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด 

ในด้านประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน จะดำเนินการคำนวณผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างจริงกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง 

ผลต่างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างจริงกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน กับระยะเวลาที่กำหนดใน

แผนปฏิบัติงาน ในกรณีมีค่าเท่ากับ 0 คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแผน โดยมีสูตรในการคำนวณ 

ดังนี้ 

สูตรในการคำนวณ = 
ระยะเวลาที่ก่อสร้างจริง − ระยะเวลาตามสัญญา

ระยะเวลาตามสัญญา
 X100 

 

4.4 สรุปการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 

เมื่อทำการคำนวณประสิทธิภาพของที่พักริมทางครบทั้ง 3 มิติในข้อ 4.1-4.3 แล้ว ให้ทำการประเมินจาก

มิติที่ได้ระดับการผลประเมินน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4-1 ระดับการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ดี (A) 
ดำเนินการเสร็จโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เท่ากับหรือดีกว่าแผนที่วางไว้ 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนในการก่อสร้างมีประสิทธิภาพ  

พอใช้ (B) 
ดำเนินการช้ากว่าหรือใช้งบประมาณ
มากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนที่ที่
วางไว้ แต่ไม่เกนิร้อยละ 50 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนในการก่อสร้างบางส่วนไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ต้องปรับปรุง (C) 
ดำเนินการช้ากว่าหรือใช้งบประมาณ
มากกว่าหรือผลลัพธ์อื่นด้อยกว่าแผนที่ที่
วางไว้ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

การใช้งบประมาณ/ระยะเวลา/ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนในการก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 
5-1 ความยั่งยืนของโครงการ 

บทที่ 5 ความยั่งยืนของโครงการ 

Chapter 5 Sustainability 

 
 

ความยั่งยืนของโครงการจะพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของ

โครงการ ว่าโครงการที่พักริมทางที่สร้างขึ้นมีรายได้เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการและบำรุงรักษาในระยะยาว

โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาเฉพาะมูลค่าทางการเงินเท่านั้น ไม่พิจารณา

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ควบคู ่ไปกับการประเมินสภาพการให้บริการจริงว่าสามารถบริหารจัดการได้มี

ประสิทธิภาพเพียงใด 

ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการที่พักริมทางนั้นสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ อาทิ รัฐบริหารจัดการด้วย

ตนเอง หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ.2562 (Public Private Partnership, PPP) ดังนั้น ในการพิจารณาอัตราส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของโครงการ 

หากทราบข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงของโครงการในมุมมองของรัฐ เช่น ข้อมูลจากสรุปบัญชีรายรับรายจา่ย 

ข้อมูลจากรายละเอียดในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ให้

อ้างอิงจากข้อมูลที่มี อย่างไรก็ดี หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว อาจทำการประมาณการรายรับ-รายจ่ายของโครงการที่

พักริมทางจากสมมติฐานในข้อ 5.1 และ 5.2 ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินที่พักริมทางทั้ง 3 ประเภท 

ดังนี้ 

5.1 ต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) ของโครงการที่พักริมทาง 

5.1.1 ค่าดำเนินงาน 

5.1.1.1 ค่าใช้จ่ายตรง 

คือค่าใช้จ่ายที่เอกชนผู้ร่วมลงทุน/ภาครัฐ จ้างพนักงานโดยตรงใช้เพ่ือการดำเนินงานหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดตรงแก่เอกชนผู้ร่วมลงทุน/ภาครัฐ ได้แก่ 

  



 
5-2 ข้อแนะนำการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง หลังโครงการแล้วเสร็จ (Guideline to Ex-Post Evaluate Rest Areas) 

1)  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฝ่ายบริหาร 

ตารางที่ 5-1 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฝ่ายบริหาร 

ตำแหน่ง 
อัตรา

ตำแหน่ง 
ชั่วโมงทำงาน 

ค่าใช้จ่ายจากการจ้างตรง ปรับ
ขึ้น ฐานอัตราเงินเดือน (บาท) โบนัส(เดือน) ค่าสวัสดิการ 

ผู้จัดการ
โครงการ  

1 ตำแหน่ง
ต่อโครงการ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

ปริญญาตรีการเงิน ประสบการณ์ 
20 ปีข้ึนไป 60,000  

1.5 
ร้อยละ 25 

ของเงินเดือน 
4 % 
ต่อป ี 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการ  

 1 ตำแหน่ง/
พื้นที่ 100ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

ปริญญาตรี การเงินประสบการณ์ 
10 ปีขึ้นไป 35,000 

1.5 
ร้อยละ 25 

ของเงินเดือน 
4 % 
ต่อป ี 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(ปวส.) 

1 ตำแหน่ง/
พื้นที่ 50 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

15,000 1.5 
ร้อยละ 25 

ของเงินเดือน 
4 % 
ต่อป ี 

เจ้าหน้าท่ีบัญชี
และพัสด ุ
(ปริญญาตรี) 

 1 ตำแหน่ง/
พื้นที่ 50 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

ปริญญาตรี การเงินประสบการณ์ 
5 ปีข้ึนไป 25,000 

1.5 
ร้อยละ 25 

ของเงินเดือน 
4 % 
ต่อป ี 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารพื้นที่เช่า 

2 ตำแหน่ง/
พื้นที่ 50 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

15,000 1.5 
ร้อยละ 25 

ของเงินเดือน 
4 % 
ต่อป ี 

 

2) ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

ตารางที่ 5-2 อัตราค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่าย วิธีคิด การปรับขึ้นราคา 

ไฟฟ้า • ค่าไฟฟ้า = จำนวนหน่วยไฟฟ้า x ราคาต่อหน่วยไฟฟ้า 

• จำนวนหน่วยไฟฟ้า คำนวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้าเป็น หน่วยไฟฟ้า/พื้นที่ แบ่ง

ตามประเภทพื้นที่ ได้แก่  

1. งานไฟฟ้าพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร (3.6 kWh/ตร.ม./ปี) คงที่ตลอดอายสุัญญา 

2. งานไฟฟ้าพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในอาคาร คงที่ตลอดอายุสญัญา1 

ประเภทอาคาร ระบบปรับอากาศ 
kWh/ตร.ม./ปี 

ระบบแสงสว่าง 
kWh/ตร.ม./ปี 

อาคารสำนักงาน 135.32 28.53 
ห้องน้ำ - 28.532/ 

อาคารพาณิชย1์/ 144 56 
หมายเหตุ: 1/ อาคารพาณิชยผ์ู้เช่าจ่ายเอง ไม่คดิรวมเป็นต้นทุนของ
เอกชน/รัฐ 
              2/ กำหนดให้ห้องน้ำใช้ไฟเท่ากับอาคารสำนักงาน 
 

ราคาต่อหน่วยไฟฟ้า
ตามพื้นที่ท่ีก่อสร้าง
ที่พักริมทาง ปรับขึ้น
ตาม Index ราคา
ไฟฟ้าย้อนหลัง 15 
ปี ท่ีอัตราร้อยละ 
0.34  (อ้างอิง
รายงานดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป 
กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ.2561) 

 
1  เกณฑ์การใช้พลังงานเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ ในอาคารสาขาธนาคารพาณิชย์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ค่าใช้จ่าย วิธีคิด การปรับขึ้นราคา 
น้ำประปา 

 
 

• ค่าน้ำประปา = จำนวนหน่วยน้ำประปา x ราคาต่อหน่วยประปา 

• จำนวนหน่วยนำ้ประปา คำนวณจาก  

1. พื้นที่อาคาร2 

ประเภทอาคาร ช่วงของอัตราการใช้น้ำ 
(ลิตร/คน/วัน) 

อัตราการใช้น้ำทั่วไป 
(ลิตร/คน/วัน) 

อาคารสำนักงาน 25-60  50 
ห้องน้ำส่วนกลาง 10-20 5 
อาคารพาณิชย์1/ 25-50 40 

2. พื้นที่สีเขียว Landscape ภายนอก (1.7 ลิตร/ตร.ม./วัน)   

3. อัตราการใช้น้ำต่อคนของผู้เข้าใช้ห้องน้ำบริเวณที่พักริมทาง (5 ลิตร/คน) 

โดยเพิ ่มปร ิมาณตามปริมาณคนที ่ใช ้ตามจริง ซ ึ ่งค ิดเป ็นประมาณ  

50 – 70 % ของผู้เข้าใช้บริการที่พักริมทาง 

4. อัตราการใช้น้ำศูนย์อาหาร 1.6 ลติร/คน/ครั้ง 

ราคาต่อหน่วย
น้ำประปาตามพื้นที่
ก่อสร้างที่พักริมทาง 
ปรับขึ้นตาม Index 
ราคาค่าน้ำประปา
ย้อนหลัง CAGR 15 
ปี ท่ีอัตราร้อยละ 
0.89 (อ้างอิง
รายงานดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป 
กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ.2561) 
 

โทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต 

• กำหนดตำแหน่งตดิตั้ง 1 จุด /พื้นที ่50 ไร่  

• คิดราคา 5,000 บาท/เดือน/จุด  

ปรับขึ้นตาม CPI 

เก็บขยะ • จำนวนขยะคิดตามจำนวนผู้เข้าใช้ที่พักริมทาง  

• อัตราการผลติขยะ 0.04 กก/คน/วัน  

• อัตราค่าจดัก็บขยะ 0.40 บาท/กก. 

ปรับขึ้นตาม CPI 

สูบสิ่งปฏกิูล • สูบสิ่งปฏิกลู 1 ครั้ง/เดือน/ห้องน้ำ 1 จุด 

• ค่าสูบสิ่งปฏิกูล ครั้งละ 5,000 บาท 

ปรับขึ้นตาม CPI 

จิปาถะ และวสัดุ
สิ้นเปลือง 

• ศูนย์บริการทางหลวง 50,000 บาท/แห่ง/เดือน (2 ฝั่ง)  

• สถานท่ีบริการทางหลวง 30,000 บาท/แห่ง/เดือน (2 ฝั่ง)  

• จุดพักรถ 15,000 บาท/แห่ง/เดือน (2 ฝั่ง) 

ปรับขึ้นตาม CPI 

ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

• ปี 2565 เป็นต้นไป อัตราภาษีพ้ืนที่พาณิชย์เท่ากับ 1.2% ของมูลค่าที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างไมร่วมงานระบบและอุปกรณ ์

- 

 
2 ข้อมูลการใช้น้ำจากชมรมวิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล 
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ค่าใช้จ่าย วิธีคิด การปรับขึ้นราคา 
ประกันภัย • ช่วง O&M ใช้ 0.25% ของมูลค่างานอาคาร, งานระบบและอุปกรณ ์โดยไม่ลด

ตามค่าเสื่อม (อ้างอิงเบี้ยประกันภยัคุ้มครองธุรกิจขนาดย่อมและร้านค้าท่ัวไป

จาก MSIG AXA และ Bangkok Insurance)  

** ไม่รวมพื้นที่สีเขยีว งานดิน ค่าขยายเขตสาธารณูปโภค และทางบริการ ** 

- 

ค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษา
ประจำปี  

• ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปี ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่ากอ่สร้าง

โครงการ  

ปรับขึ้นตาม CPI 

3) ค่ากำกับดูแลสัญญากรณีดำเนินโครงการแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(PPP) คือค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐจ่ายเพื่อกำกับดูแลเอกชน ประกอบด้วยค่าบุคคลากรและ

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ในกรณีที่โครงการดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน 

ตารางที่ 5-3 ค่ากำกับดูแลสัญญา กรณีดำเนินการแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) 
ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน อัตราเงินเดือน (บาท) โสหุ้ย อัตราปรับขึ้น 

หัวหน้าฝ่าย 1 ตำแหน่งต่อสัญญา 
ช่ัวโมงทำงาน

ปกติ 1กะ 

ปริญญาตรี สาขา
การเงินประสบการณ์ 
10ปีขึ้นไป 35,000 

2.5 เท่าของ
เงินเดือน 

4% ต่อป ี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
1 ตำแหน่ง/พื้นที่ 

100ไร่ 
ช่ัวโมงทำงาน

ปกติ 1กะ 

ปริญญาตรี สาขา
การเงินประสบการณ์ 5 

ปีขึ้นไป 25,000 

2.5 เท่าของ
เงินเดือน 

4% ต่อป ี

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(ปวส.) 

1 ตำแหน่ง/พื้นที่ 
100 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

12,000 
2.5 เท่าของ
เงินเดือน 

4% ต่อป ี

เจ้าหน้าท่ีบัญชีและ
พัสดุ (ปริญญาตรี) 

1 ตำแหน่ง/พื้นที่ 
100 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

20,000 
2.5 เท่าของ
เงินเดือน 

4% ต่อป ี

ค่าสำนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น 

เดือนละ 50,000 ต่อสัญญา ตาม CPI 

5.1.1.2 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ 

1) ค่าจ้างเหมานายหน้า เพื่อดำเนินการจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์  

▪ ให้ค่าตอบแทนค่าจ้างเหมานายหน้าเป็นส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่า

พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 1 occupancy 80% เสียค่านายหน้า 1 เดือน, ปีที่ 2-6 

Roll over 10% ต่อปี เสียค่านายหน้า 1 เดือน) 

▪ สัญญาจ้าง 6 ปี  หลังจากนั้นดำเนินการเอง  
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2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

ตารางที่ 5-4 อัตราค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน 
เงิน 

เดือน 
ค่าใช้จ่ายประกอบธุรกิจอื่นๆ 

การปรับขึ้น
เงินเดือน 

หัวหน้า รปภ. 
1 ตำแหน่ง  

ต่อพื้นที่ 50 ไร่ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
แบ่งเป็น 1 กะ 

15,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ

โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

เจ้าหน้าท่ี รปภ.  
1 ตำแหน่ง 

ต่อพื้นที่ 10 ไร่  
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
แบ่งเป็น 3 กะ 

12,000  
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ

โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 

ตารางที่ 5-5 อัตราค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน 
เงิน 

เดือน 
ค่าใช้จ่ายประกอบธุรกิจอื่นๆ 

การปรับขึ้น
เงินเดือน 

หัวหน้าพนักงาน
ทำความสะอาด  

1 ตำแหน่ง  
ต่อพื้นที่ 50 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

15,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ

โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

พนักงานทำความ
สะอาด  

• ห้องน้ำ 1 ตำแหน่ง/จุด 

• ศูนย์อาหาร 2 ตำแหน่ง/จุด 

• ทางเดินพ้ืนท่ีส่วนกลาง 1 
ตำแหน่ง/พื้นที่ 20ไร ่

ทำงานวันละ 
2 กะ 

10,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ

โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร 

ตารางที่ 5-6 อัตราค่าจ้างเหมาดูแลสวนและพื้นที่ภายนอกอาคาร 

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประกอบธุรกิจอื่นๆ 
การปรับขึ้น
เงินเดือน 

หัวหน้าพนักงาน
ดูแลสวน  

1 ตำแหน่ง  
ต่อพื้นที่สีเขียว 20 ไร ่

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

15,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ

โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

พนักงานดูแลสวน 
1 ตำแหน่ง/ 

พื้นที่สีเขียว 10ไร ่
ช่ัวโมงทำงาน

ปกติ 1กะ 
10,000 

ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และ
โสหุ้ย 1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 

4% ต่อป ี

5) ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง 

ตารางที่ 5-7 อัตราค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง 

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประกอบธุรกิจอื่นๆ 
การปรับขึ้น
เงินเดือน 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เทคนิค 

1 ตำแหน่ง ต่อพ้ืนท่ี 
100 ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

20,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และโสหุ้ย 

1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี

ช่างเทคนิค 
2 ตำแหน่ง/ 
พื้นที่ 50ไร่ 

ช่ัวโมงทำงาน
ปกติ 1กะ 

15,000 
ค่าดำเนินงาน/ประสานงาน และโสหุ้ย 

1.5 เท่าของเงินเดือนบุคลากร 
4% ต่อป ี
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5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 

คือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ได้แก่ 

ตารางที่ 5-8 อัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
รายการ 

  
 เงินลงทุนบูรณะ   ปีที่บูรณะ  

 (%ของเงินลงทุนเร่ิมต้น)   (ปี)  
1) งานดิน     
งานดิน 0% 0 
2) งานถนนภายในและลานจอด     
งานถนนและลานจอด 0.5% 1 
งานระบบระบายน้ำและกำแพงกนัดิน 10% 10 
งานไฟถนน 15% 10 
3) งานโครงสร้าง (สะพานลอย)     
งานโครงสรา้ง (สะพานลอย) 10.00% 10 
4) งานปรับภมูิทัศน์และพื้นที่โดยรอบ     
งานรั้ว (ปีท่ี 11-30) 0.50% 1 
งานบล็อกปูผิวทาง 15.00% 5 
งานปลูกหญ้าคลุมดิน 100.00% 5 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (พื้นที่สีเขยีว) 25.00% 5 
งานระบบน้ำประปา 15.00% 10 
5) งานอาคาร 15.00% 5 
6) งานระบบและอุปกรณ์1/ 30.00% 5 

1/ มูลค่างานระบบและอปุกรณ์คิดเป็นร้อยละ 20 ของงานอาคาร 

5.2 รายได้ของโครงการที่พักริมทาง 

*** หากทราบข้อมูลจริงให้อ้างอิงตามข้อมูลที่มี หากไม่ทราบให้ทำการประมาณราคาดังนี้ *** 

รายได้ในการดำเนินโครงการที่พักริมทางประเภทศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) และสถานที่

บริการทางหลวง (Service Area) ประกอบด้วยรายได้หลัก 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้

จากค่าเช่าพื้นที่โฆษณา และรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนรายได้ในการดำเนินโครงการที่พักริมทาง

ประเภทจุดพักรถ (Rest Stop) จะประกอบด้วยรายได้หลัก 2 ประเภท ได้แก ่รายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่โฆษณา และ

รายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 

5.2.1 การประมาณการรายได้จากน้ำมันเชื้อเพลิง 

หลักการคาดการณ์รายได้จากสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้สมมติฐานว่า ให้ผู้

ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดำเนินการพัฒนาและบริหารพื้นที่ ในบริเวณที่พักริมทางประเภท 
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Service Area และ Service Center โดยมีประเภทรถและหัวจ่าย 4 ล้อ 6 ล้อ และมากกว่า 6 ล้อ โดย

สามารถวิเคราะห์รายได้ใน 2 รูปแบบ (พิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 2 รูปแบบ โดยเลือกรูปแบบที ่เป็น

ประโยชน์ต่อภาครัฐมากที่สุด) ดังนี้  

5.2.1.1 Market Approach 

ให้ผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน ในอัตราคงที่

ตามที่ตกลง (Fixed Rate) เป็นอัตราต่อตารางเมตร โดยพิจารณาอัตราค่าเช่าพ้ืนที่โดยเปรียบเทียบ

ราคาตลาด อ้างอิงอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดในพ้ืนที่ใกล้เคียง และประเมินจากราคาจัดกรรมสิทธิ์

ที่ดินของโครงการ  กรณีเลือกใช้ผลตอบแทนแบบ Fixed Rate ให้ปรับขึ้นอัตราค่าเช่าพื้นที่ 15% 

ทุก ๆ 3 ป ี

ตารางที่ 5-9 อัตราค่าเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน (Market Approach) 
รายการ มาตรฐาน 

อัตราค่าเช่าพ้ืนที่สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (บาท/ตร.ม.) ราคาตลาดจากการสำรวจ 

5.2.1.2 Income Approach  

รัฐรับส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายน้ำมัน ร้อยละ 0.8 (จากส่วนแบ่งกำไรจากยอดขาย

น้ำมัน ร้อยละ 3) ซึ่งเป็นอัตราที่ให้ผู้ประกอบการสถานีน้ำมันเป็นลงทุนก่อสร้างและบริหารสถานี

น้ำมันเอง กรณีเลือกใช้ผลตอบแทนแบบแบ่งสัดส่วนจากรายได้จากยอดขายน้ำมัน ปรับขึ้นตาม CPI 

เพ่ือสะท้อนราคาน้ำมัน และ Traffic ของโครงการที่เพ่ิมขึ้นจาก traffic model 

ตารางที่ 5-10 อัตราค่าเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน (Income Approach) 

รายการ มาตรฐาน 

ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายน้ำมัน ร้อยละ 0.8 
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สำหรับยอดขายน้ำมันประมาณการจากสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5-11 สมมติฐานการประมาณการยอดขายน้ำมัน 
รายการ หน่วย มาตรฐาน 

1. ปริมาณรถที่เข้าใช้พื้นที่พักริม
ทาง และสถานีบริการเชื้อเพลิง 
(Capture Rate) 

ร้อยละของ
ปริมาณจราจร 

• Total Capture Rate ที่เข้าใช้ที่พักริมทาง 25% โดยรถแตล่ะคันจะแวะที่
พักริมทางเพียงครั้งเดยีว และพิจารณากระจายเข้าท่ีพักริมทางแตล่ะแห่ง
ตามอัตราส่วนพ้ืนท่ี ทั้งนี้ปริมาณการเข้าใช้อาจเปลี่ยนตามผลการสำรวจ
ได้ 

• สัดส่วนของรถที่เข้าใช้บริการที่พักริมทางจะแวะเข้าใช้บริการสถานีน้ำมัน 
ใช้การสำรวจเก็บข้อมลู โดยแบ่งรถเป็น 3 ประเภท 

• รถยนต์ส่วนบุคคล … % 

• รถบรรทุก 6 ล้อ … % 

• รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ … % 
โดย Capture Rate คนเติมน้ำมันขึ้นอยู่กับผลสำรวจ แยกตามทิศทาง 

และประเภทรถ 

2. ปริมาณเฉลี่ยการเติมน้ำมันของรถ

แยกตามประเภท 
  ปริมาณน้ำมันประมาณ 3/4 ถัง ทั้งนี้ปริมาณอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการ

สำรวจได้ 

• รถยนต์ส่วนบุคคล (ลิตร/คัน) 45 

• รถบรรทุก 6 ล้อ  (ลิตร/คัน) 100 

• รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ  (ลิตร/คัน) 300 

5.2.2 การประมาณการรายได้จากค่าเช่าพื้นที่โฆษณา 

การคาดการณ์รายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่โฆษณาดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้สมมติฐานว่าปล่อยให้บริษัท

ขายสื่อโฆษณามาลงทุนและดำเนินการบริหารจัดการเพื่อหารายได้ค่าโฆษณาในที่พักริมทาง โดยบริษัท

โฆษณาดังกล่าวจะเป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งป้าย พร้อมทั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาทั้งหมด 

การวิเคราะห์อัตราค่าเช่าป้ายที่บริษัทโฆษณาจะปล่อยเช่า โดยพิจารณาใช้ราคาตลาด (Market 

Approach) ประเมินราคาอัตราค่าเช่า โดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง หรือ

โครงการในลักษณะคล้ายกัน ให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกอัตราค่าเช่าป้ายโฆษณาที่เหมาะสม “ซึ่งอัตราค่าเช่าป้าย

โฆษณาต้องสะท้อนราคาตามปริมาณคนที่มองเห็น ในแต่ละฝั่ง และประเภทตำแหน่งที่พักริมทาง” โดย

รัฐ/เอกชนผู้ร่วมลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 40% ของยอดขายสื่อโฆษณาที่บริษัทโฆษณาได้รับจากการ

ขายสื่อโฆษณาในพ้ืนที ่ 

การปรับขึ้นอัตราค่าเช่าพื้นที่ 5% ทุก ๆ 1 ปี (เนื่องจากการทำสัญญาของบริษัทโฆษณาส่วนมาก 

มักมีระยะเวลาในการขายสื่อ 3 - 6 เดือน)  
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5.2.3 การประมาณการรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์  

การคาดการณ์รายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จะดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้สมมติฐานว่า  

รัฐ/เอกชนผู้ร่วมลงทุนจะเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ส่วนกลาง (รวมพ้ืนที่ส่วนกลางของ food court) โดยมีการอำนวย

ความสะดวกในการเตรียมจุดเชื่อมต่อสาธารณูปโภคให้ โดยผู้เช่าพ้ืนที่จะเป็นผู้ดำเนินการตกแต่ง และจ่าย

ค่าสาธารณูปโภคเอง  อัตราค่าเช่าพื้นที่ให้พิจารณาเปรียบเทียบทั้ง Market Approach และ Income 

Approach การปรับขึ้นอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ ให้ปรับขึ้นอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ 15% ทุก ๆ 3 ปี จากรายได้ในปีฐาน 

5.2.3.1 วิธีการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าโดยเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

อ้างอิงอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง หรือโครงการในลักษณะคล้ายกัน 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเลือกอัตราที่เหมาะสม โดยจำนวนและอัตราค่าเช่าพิจารณาตามอัตราใน

ตารางดังนี้ 

ตารางที่ 5-12 แนวทางการประมาณการอัตราค่าเช่าโดยเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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5.2.3.2 วิธีการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าโดยเปรียบเทียบจากรายได้ของกิจการ  

(Income Approach)  

เป็นวิธีการประเมินราคาอัตราค่าเช่าแบบคงที่ Fixed Rate โดยพิจารณาว่า ร้านค้าที่มา

เช่าพื้นที่จะสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าบริการเท่าใด และมีความสามารถในการจ่ายค่า

เช่าพ้ืนที่เท่าใด โดยมีสมมุติฐานการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 5-13 แนวทางการประมาณการอัตราค่าเช่าโดยเปรียบเทียบราคาตลาด (Income Approach) 
รายการ หน่วย มาตรฐาน 

1. ปริมาณการเข้าใช้พ้ืนที่พักริมทาง (Capture Rate) • 25 % และถ่วงน้ำหนักตามขนาด 

2. สัดส่วนรถขนาดกลางและใหญ่ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

ตามการสำรวจ 

• สัดส่วนรถโดยสาร ….% 

• สัดส่วนรถบรรทุก ….% 
3. จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ตามประเภทของรถ  

• รถยนต์ขนาดเล็ก  

• รถบัส  

• รถบรรทุก  

 
(คน/คัน) 
(คน/คัน) 
(คน/คัน) 

ตามผลสำรวจแต่ละพ้ืนที่ 

4. ร้อยละของคนที่จะแวะเข้าพ้ืนที่พาณิชย์ 

• ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

• ร้านค้า  

• Stand Alone/ บริการ   

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ตามผลสำรวจแต่ละพ้ืนที่ 

5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อของต่อคน (บาท/คน) 

• ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

• ร้านค้า  

• Stand Alone/ บริการ   

 
บาท/คน 
บาท/คน 
บาท/คน 

ตามผลสำรวจ อยู่ในช่วงดังนี้ 
100 - 200 
100 - 400 

- 

6. ค่าเช่าที่ซึ่งเป็นร้อยละของรายได้จากยอดขาย  

• อาหารและเครื่องดื่ม 

• ของฝาก 

• บริการ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
รวมทุกหมวด 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดการใช้
จ่าย (ยอดขาย) 
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5.3 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ 

การคำนวณอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนในการบริหารจัดการสามารถทำได้โดยโดยพิจารณาจากรายได้ของที่

พักริมทางและต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) ตามข้อมูลที่สืบค้นมาได้ หรือ

จากการประมาณการตามสมติฐานในข้อ 5.1 และ 5.2 โดยทำการคำนวณเป็นระยะเวลา 20-30 ปี ขึ้นกับดุลย

พินิจของผู้ประเมิน หรือระยะเวลาสัญญาของโครงการในกรณีที่เป็นโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน ทั้งนี้ ในการ

พิจารณาความยั่งยืนของโครงการจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่านั้นโดยต้องไม่นำต้นทุนใน

การก่อสร้างมาพิจารณา 

รายได้ต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ  =  
รายได้จากการขายน้ำมัน +รายได้จากค่าโฆษณา +รายได้จากค่าเช่าพื้นท่ีพาณิชย์

รายจ่ายค่าดำเนินงาน +รายจ่ายค่าบำรุงรักษา
 

 

5.4 การประเมินสภาพของจุดพักรถ 

การประเมินสภาพของจุดพักรถนั้น จะประกอบด้วยการประเมินหมวดหมู่ต่าง ๆ จำนวน 4 หมวด ได้แก ่ 

1) การประเมินสภาพห้องน้ำในที่พักริมทาง 

2) การประเมินสภาพอาคาร ร้านค้า และศูนย์อาหาร ในที่พักริมทาง 

3) การประเมินสภาพ ถนน ลานจอดรถ และทัศนียภาพโดยรวมของที่พักริมทาง 

4) การประเมินการให้บริการของที่พักริมทาง 

โดยสามารถทำการประเมินหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามแนวทางในรายการประเมินดังแสดงในตารางที่ 5-14 ถึง

ตารางที่ 5-17 ทั้งนี้ กรณีที่การประเมินในหัวข้อย่อยมีเกณฑ์การประเมินมากกว่า 1 เกณฑ์ จะต้องผ่านการ

ประเมินทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในหัวข้อย่อยนั้น ๆ  

ตัวอย่างเช่น การประเมินสภาพห้องน้ำในที่พักริมทาง รายการตัวชี้วัดที่ 1 อ่างล้างมือ สมมติมีอ่างล้างมือ

ทั้งหมด 10 อ่าง อ่างล้างมือทั้งหมด 100% พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบเช่น อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ท่อระบายน้ำ 

กระจกเงา ต้องไม่มีรอบแตกหรือขอบคมซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และอ่างล้างมือพร้อมทั้งอุปกรณ์

ประกอบจำนวนอย่างน้อย 90% หรือ 9 ชุด ต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก สนิม ลวดลายอันไม่พึงประสงค์ 

และสามารถใช้งานได้ดี จึงจะผ่านการประเมินในรายการตัวชี้วัดที่ 1  

เมื่อทำการประเมินในแต่ละหมวดหมู่แล้วเสร็จ จะทำการประเมินภาพรวมในแต่ละหมวดหมู่ โดยทุกหมวด

ต้องได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” ในแต่ละหัวข้อย่อยมากกว่าร้อยละ 70 ถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ตารางที่ 5-14 รายการประเมินสภาพห้องน้ำในที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อ่างล้างมือ 100% - ไม่มีรอบแตกหรือขอบคมซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
90% - อุปกรณ์ทุกชิ้นเช่น อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ท่อระบายน้ำ กระจก

เงา จะต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก สนิม ลวดลายอัน
ไม่พึงประสงค์ และสามารถใช้งานได้ดี 

  

2. โถปัสสาวะ/ชัก
โครก/ฉาก
กั้นห้อง 

100% - ฉากกั้นไม่มีรู และขอบคมซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
90% - อุปกรณ์ทุกชนิด รวมถึงโถปัสสาวะ ชักโครก สายชำระ กลอน

ประต ูตะขอเกี่ยว ชั้นวางของอุปกรณ์ทุกชิ้นสะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี 

  

3. วัสดุสิ้นเปลือง 100% - มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่นกระดาษชำระ สบู่ล้างมือ อยู่เพียงพอต่อ
การใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดี 

  

4. พ้ืนห้องน้ำ 100% - สภาพพ้ืนไมก่่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม่มีกระเบื้องแตกคม 
90% - ปราศจากคราบสกปรก และไม่มีเศษขยะ ยาแนวปราศจาก

คราบฝังแน่น เชื้อรา น้ำขัง ท่อระบายน้ำสามารถใช้งานได้ดี 

  

5. หลังคา/เพดาน 100% - หลังคาไม่มีการรั่วซึม เพดานอยู่ในสภาพที่สะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี ปราศจากคราบเชื้อรา  

  

6. หลอดไฟ 90% - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้แสงสว่างตามท่ีข้อกำหนดกรม
ทางหลวงกำหนดไว้ 

  

7. ผนัง/ประตู/
หน้าต่าง 

100% - เต้าเสียบและสวิตซ์ไฟฟ้ามีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งาน
ได้ดี 

90% - สะอาด ปราศจากคราบ ลวดลายอันไม่พึงประสงค์ กระเบื้อง
แตกร้าว และสีหลุดล่อน ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) สะอาด
และใช้งานได้ดี 

  

8. ถังขยะ 100% - มีถังขยะในห้องน้ำอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่สะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี มีการกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ 

  

9. ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม
เด็ก 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   

10. ห้องน้ำสำหรับ
ผู้สูงอายุ/ทุพพล
ภาพ 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
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ตารางที่ 5-15 รายการประเมินสภาพอาคาร ร้านค้า และศูนย์อาหาร ในที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. หลังคา/เพดาน 100% - หลังคาไม่มีการรั่วซึม เพดานอยู่ในสภาพที่สะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี ปราศจากคราบเชื้อรา 

  

2. ผนัง/ประตู/
หน้าต่าง 

100% - เต้าเสียบและสวิตซ์ไฟฟ้ามีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งาน
ได้ดี 

90% - สะอาด ปราศจากคราบ ลวดลายอันไม่พึงประสงค์ กระเบื้อง
แตกร้าว และสีหลุดล่อน ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) สะอาด
และใช้งานได้ดี 

  

3. ห้องโถง/พ้ืน 100% - พ้ืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งอันตรายต่อผู้ใช้บริการ 
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาด 

  

4. ไฟฟ้าส่องสว่าง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี ให้แสงสว่าง
ตามท่ีข้อกำหนดกรมทางหลวงกำหนดไว้ 

  

5. อุปกรณ์
ดับเพลิง 

100% - มีเอกสารการตรวจสอบรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ดับเพลิงทำงานได้ดี 

  

6. ป้ายต่าง ๆ 100% - อยู่ในสภาพที่มีความแข็งแรงปลอดภัย  
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถสังเกตเห็นได้ดี 

  

7. ศูนย์อาหาร 90% - โต๊ะ เก้าอ้ี และสภาพโดยรวมของศูนย์อาหารอยู่ในสภาพที่
สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี 

  

8. ร้านค้า 90% - ร้านค้าสะอาดและสามารถให้บริการได้ดี   
9. ถังขยะ 100% - มีถังขยะในห้องน้ำอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่สะอาดและ

สามารถใช้งานได้ดี มีการกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ 
  

10.สิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุ/
ทุพพลภาพ 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
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ตารางที่ 5-16 รายการประเมินสภาพ ถนน ลานจอดรถ และทัศนียภาพโดยรวมของที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. สภาพผิวทาง 100% - ปราศจากหลุมบ่อจากการชำรุดบริเวณถนนและลานจอดรถ   
2. ทางเท้า 100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี ปราศจากสิ่งที่

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้สูงอายุ/ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ดี 

  

3. ไฟฟ้าส่องสว่าง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี ให้แสงสว่าง
ตามท่ีข้อกำหนดกรมทางหลวงกำหนดไว้ 

  

4. ป้ายนำทาง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เอียงหรือหักงอ สามารถสังเกตเห็น 
และสะท้อนแสงได้ดี  

  

5. สีตีเส้น 90% - เส้นชัดเจนและสามารถสะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางคืน   
6. อุปกรณ์อำนวย

ความปลอดภัย 
90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

7. การระบายน้ำ 90% - ท่อระบายน้ำไม่มีการอุดตันและสามารถระบายน้ำได้ดี   
8. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ

บริการ
สิ่งแวดล้อม 

70% - มีหญ้าปกคลุมอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีวัชพืชรบกวน   

9. ขยะมูลฝอย 100% - ไม่มีขยะที่ส่งกลิ่นรุนแรงรบกวน 
90% - มีถังขยะอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ไม่มีขยะล้นถังขยะ และ

ไม่มีเศษขยะมูลฝอยบนทางเท้า ถนน และลานจอดรถ 

  

10.รั้ว 100% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   
รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
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ตารางที่ 5-17 รายการประเมินการให้บริการของที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. โทรศัพท์
สาธารณะ 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

2. สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ 

100% - สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นที่   

3. สัญญาณ
อินเตอร์เนตไร้
สาย (Wi-Fi) 

100% - สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดย
ไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแรก 

  

4. ตู้กดเงินสด 90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   
5. ตู้ขายของ

อัตโนมัติ 
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   

6. ศูนย์บริการ
ข้อมูล 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดช่วงเวลาราชการ   

7. สถานีบริการ
เชื้อเพลิง 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา พร้อมบริการปั๊มลมและ 
เติมน้ำ สำหรับศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) และ
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 

  

8. ศูนย์ปฐม
พยาบาล 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์บริการ
ทางหลวง (Service Center) 

  

9. หน่วยกู้ภัย
ฉุกเฉินและ
ระงับอัคคีภัย 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์บริการ
ทางหลวง (Service Center) 

  

10.ระบบรักษา
ความปลอดภัย 

100% - ระบบกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ดี และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

  

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
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5.5 สรุปการประเมินความยั่งยืนของโครงการ 

เมื่อทำการประเมิน อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ (B/C Ratio) ตามหัวข้อ 5.3 และการ

ประเมินสภาพของจุดพักรถ ตามหัวข้อ 5.4 แล้วเสร็จ สามารถนำมาสรุปผลการประเมินความยั่งยืนของโครงการ

ได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5-18 หัวข้อย่อยในการประเมินความย่ังยืนของโครงการ 

หัวข้อการประเมินย่อย เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
ในการบริหารจัดการ 

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ  
เท่ากับ 1.0 หรือมากกว่า     

สภาพของจุดพักรถ  ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ทั้ง 4 หมวดการประเมิน     

ตารางที่ 5-19 ระดับการประเมินความย่ังยืนของโครงการ 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ดี (A) 
ผ่านการประเมินอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
ในการบริหารจัดการ และการประเมิน
สภาพจุดพักรถ ทั้ง 2 หัวข้อ 

โครงการมีความยั่งยืน 

พอใช้ (B) 
ผ่านการประเมินอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
ในการบริหารจัดการ และการประเมิน
สภาพจุดพักรถ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแต่มีโอกาส
พัฒนาและแก้ไขให้ยั่งยืนได้  

ต้องปรับปรุง (C) 
ไม่ผ่านการประเมินอัตราส่วนรายได้ต่อ
ต้นทุนในการบริหารจัดการ และการ
ประเมินสภาพจุดพักรถ ทั้ง 2 หัวข้อ 

ไม่อาจดำเนินการอย่างยั่งยืนหากไม่ได้
รับความช่วยเหลือ 
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บทที่ 6 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

Chapter 6 Economic Analysis 

 
 

6.1 ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์  

การคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สามารถทำได้โดยนำต้นทุนทางการเงินมาปรับเป็นมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ ด้วยตัวปรับค่า (Conversion Factor) ทั้งนี้ สมมติฐานในการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าลงทุนสิ่งปลูกสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษา และ

มูลค่าซาก ซึ่งมีแนวทางในการคำนวณ ดังนี้ 

6.1.1 ค่าลงทุนสิ่งปลูกสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

6.1.1.1 การคำนวณต้นทุนของการลงทุนสิ่งปลูกสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางการเงิน 

การคำนวณต้นทุนของมูลค่าลงทุนเริ่มต้นนั้น หากทราบข้อมูลต้นทุนจริงของโครงการ ที่

สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่มี หากไม่มีข้อมูลให้ประมาณราคาจากสมมติฐาน

ต่อไปนี้ 

1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 

ค่าชดเชยพืชผล/ต้นไม้ยืนต้น 

ตารางที่ 6-1 แนวทางการประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รายการ หน่วย จำนวน ราคา/หน่วย ราคา 

1. ที่ดิน ไร่      
2. ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง ตร.ม.      
3. ค่าชดเชยพืชผล ต้น      

 

2) ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง - แบ่งเป็น 6 หมวดคือ 

ตารางที่ 6-2 แนวทางการประมาณค่าก่อสร้างที่พักริมทาง 
รายการ หน่วยในการ

ประมาณการ 
จำนวน มาตรฐาน 

ราคา/หน่วย (ประมาณ) 

1. งานดิน  บาท/ลบ.ม. คำนวณตาม
ปริมาณจริง  

ราคาพาณิชยจ์ังหวัดในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง  
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รายการ หน่วยในการ
ประมาณการ 

จำนวน มาตรฐาน 
ราคา/หน่วย (ประมาณ) 

2. งานถนนและลานจอด  
• ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 25 cm 

• ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 28 cm 

• ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต single surface 
(5 cm.) 

• ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต Double 
surface (10 cm) 
+ค่างานระบบ และ furniture 20% 

บาท/ตร.ม. 
 
  

คำนวณตาม
จริง หรือ
ประมาณการ
เป็นต่อตร.ม. 

 
700-800 
900-1000 
300-350 

 
600-650 
 
+ 20% งานระบบและ furniture 

3.งานภูมิทัศน์และตกแต่งพ้ืนที่ส่วนกลาง  
• Soft scape 

• Hard scape ไม่มีหลังคา 

• Hard scape มีหลังคา 

บาท/ตร.ม. คำนวณตาม
จริง หรือ
ประมาณการ
เป็นต่อตร.ม. 

เหมาต่อ ตร.ม. 
1,000 
2,000 
5,000 

 

4. งานอาคารพร้อมค่าตกแต่งส่วนกลางและ
งานระบบ 

บาท/ตร.ม. คำนวณตาม
จริง หรือ
ประมาณการ
เป็นต่อตร.ม. 

คิดตามแบบหรือใช้อัตราประมาณ
การตัวต่ำ ท้ังนี้แบบจากงานสำรวจ
ออกแบบรายละเอียดสามารถ
ปรับเปลีย่นได ้

 อาคารประเภท 1 ช้ัน 

• Fully decorated ทั้งอาคาร เช่น 
Food court 

• Decorated แคส่่วนกลาง 

• Restroom 

• ตึกงานระบบ เช่น โรงเก็บขยะ หอ้ง
ระบบ 

  
20,000-25,000 

 
18,000-22,000 
20,000-30,000 
10,000-15,000 

  อาคารประเภท 2 ช้ัน 

• Decorated แคส่่วนกลาง เช่น โซน
ร้านค้า 

   
20,000-22,000 

  Kiosk และศาลา   10,000-15,000 

5. วงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด  ร้อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 
6. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และประปา คิดระยะทางจากท่ีพักริมทางถึงด่านที่ใกล้ที่สุด 

 โดยใช้ขยายเขตไฟฟ้า/ประปา ตามราคาตลาด  
ยกเว้นจุดพักรถในเขตเมืองไม่คิดค่าขยายเขต 

7. ค่าจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ และควบคุม
งาน 

ใช้อัตราตามกฎกระทรวงในอัตราลักษณะงานไม่ซับซ้อน  
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3) ค่าลงทุนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ค่าลงทุนที่ต้องลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ที่พักริมทางสามารถเปิดให้บริการได้ เช่น งาน

ถนนเชื่อมต่อระหว่างที่พักริมทางกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

6.1.1.2 การคำนวณต้นทุนของการลงทุนสิ่งปลูกสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในทาง

เศรษฐศาสตร์ 

มูลค่าทางการเงินจากหัวข้อ 6.1.1.1 สามารถปรับเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ด้วยตัวปรับค่า (Conversion Factor) ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6-3 ค่า Conversion Factor สำหรับค่าก่อสร้างและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รายการเงินลงทุนของโครงการ ค่าสัมประสิทธิ์ 

ค่าจดักรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(จบใน 1 ปีก่อนงานก่อสร้าง) 

- 1.00 

ค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหลัก 
(จบใน 2 ปี อัตราส่วน 40/60 หรือตามจริง) 

CF 
(Construction) 

0.88 

ค่าลงทุนอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
(จบใน 2 ปี อัตราส่วน 40/60 หรือตามจริง) 

CF 
(Construction) 

0.88 

6.1.2 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษา 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษานั้น สามารถทำได้

โดยปรับรายการทางการเงินที่คำนวณได้ในหัวข้อ 5.1 ให้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของทรัพยากร ด้วยตัวคูณปรับ

ค ่าเฉพาะสาขา (Specific Sector Conversion Factor) หร ือต ัวค ูณปร ับค ่ามาตรฐาน (Standard 

Conversion Factor) เพ่ือให้สะท้อนค่าเสียโอกาสของสังคมต่อการใช้ทรัพยากร แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

1) ค่าจ้างบุคลากรทางตรงของโครงการ คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  (กลุ ่มบริหาร) 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (กลุ่มปฏิบัติการ)  

2) ค่าใช้จ่าทางตรงอ่ืน ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3) ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ คือ ค่าจ้าง Real Estate ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และพื ้นที ่ภายนอกอาคาร  
ค่าจ้างเหมาซอ่มบำรุง 

4) ค่าปรับปรุง (Renovation) 
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ตารางที่ 6-4 ค่า Conversion Factor สำหรับค่าดำเนนิงานและบำรุงรักษาที่พักริมทาง 

รายการค่าใช้จ่ายของโครงการ ค่าสัมประสิทธิ์ 

1. ค่าจ้างบุคลากรทางตรงของโครงการ   
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  (กลุ่มบริหาร) SWRF (Skilled) 1.00 
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (กลุ่มปฏิบัติการ) SWRF (Skilled) 1.00 
2. ค่าใช้จ่ายทางตรงอ่ืน ๆ   
- ค่าไฟฟ้า CF (Electricity) 0.90 
- ค่าประปา SCF 0.993 

- ค่าโทรศัพท์/ อินเตอร์เน็ต SCF 0.993 
- ค่าใช้จ่ายจิปาถะ และวัสดุสิ้นเปลือง SCF 0.993 
- ค่าเก็บขยะและสูบสิ่งปฏิกูล SCF 0.993 
- ค่าใช้จ่ายจิปาถะ  
   (อุปกรณ์สำนักงาน/ วัสดุสิ้นเปลือง) 

SCF 0.993 

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปี 
   (Routine Maintenance) 

SCF 0.993 

3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ   
- ค่าจ้าง Real  Estate SCF 1.00 
- ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย SWRF (Non - Skilled) 0.71 
- ค่าจ้างทำความสะอาด SWRF (Non - Skilled) 0.71 
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวนและพ้ืนที่ภายนอกอาคาร SWRF (Non - Skilled) 0.71 
- ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง SWRF (Skilled) 1.00 
4. ค่า Maintenance (กลุ่ม)   
1) งานดิน SCF 0.993 
2) งานถนนภายในและลานจอด SCF 0.993 
3) งานโครงสร้าง (สะพานลอย) SCF 0.993 
4) งานปรับภูมิทัศน์และพ้ืนที่โดยรอบ SCF 0.993 
5) งานอาคาร SCF 0.993 
6) งานระบบและอุปกรณ์ SCF 0.993 

หมายเหตุ: 1)  SWRF คือ Shadow Wage Rate Factor     

2)  SCF คือ Standard Conversion Factor     

 

 



 
6-5 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์

6.1.3 มูลค่าซาก 

มูลค่าซากเป็นกระแสเงินสดบวกเพิ่ม ซึ่งหักจากต้นทุนโครงการในปีที่สิ้นสุดอายุโครงการ โดยการ

วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะวิเคราะห์ระยะเวลา 20 ปี และ 30 ปี สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ค่าจัดกรรมสิทธิ ์ที ่ดิน และ ค่าทรัพย์สินสิ ่งปลูกสร้าง มีสมมติฐานการคำนวณต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยการคำนวณความต่างระหว่างมูลค่าการลงทุนเริ ่มแรก และมูลค่าซากเมื ่อสิ ้นสุด

ระยะเวลาการวิเคราะห์ ดังนี้ 

6.1.3.1 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

มูลค่าซากทางเศรษฐศาสตร์ของค่าจัดกรรมสิทธิ์ที ่ดินสามารถคำนวณได้ดังแสดงใน 

ตารางที่ 6-5 

ตารางที่ 6-5 การคำนวณมูลค่าซากของค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

รายการ มูลค่าซาก ณ สิ้นปีที่ 20 มูลค่าซาก ณ สิ้นปีที่ 30 

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 100% 100% 

6.1.3.2 ค่าทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่าซากทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างสามารถคำนวณได้ดังแสดงใน

ตารางที่ 6-6 

ตารางที่ 6-6 การคำนวณมูลค่าซากของทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 

รายการ 

อายุการ

ใช้งาน 

(ป)ี 

สัดส่วนมูลค่าซาก 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 

20 ปี 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนมูลค่าซาก 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 

30 ปี 

(ร้อยละ) 

1. งานดิน 60 66.67 50.00 

2. งานถนนภายในและลานจอด 60 66.67 50.00 

3. งานโครงสร้าง (สะพานลอย) 75 73.33 60.00 

4. งานปรับภ ูม ิท ัศน ์และพื ้นที่

โดยรอบ 

10 0.00 0.00 

5. งานอาคาร 75 73.33 60.00 

6. งานระบบและอุปกรณ ์ 10 0.00 0.00 
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6.2 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ใช้ทาง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

ความปลอดภัยที ่เพิ ่มขึ ้นจากการใช้ที ่พักริมทาง (Safety Benefit) และผลประโยชน์จากการได้ร ับความ

สะดวกสบายในการเดินทาง (Comfort and Convenience Benefits) มีแนวทางในการคำนวณ ดังนี้ 

6.2.1 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากความปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้ที่พักริมทาง (Safety Benefit) 

หลักการในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที ่เพิ ่มขึ ้นจากการใช้ทางดำเนินการวิเคราะห์โ ดยใช้

สมมติฐานว่า การประเมินต้นทุนด้านความปลอดภัยนั้น ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุที่มา

จากความอ่อนล้าในกรณีที่ไม่มีโครงการที่พักริมทาง และกรณีที่มีโครงการที่พักริมทาง โดยคำนวณมูลค่า

ในการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่ลดลงจากการที่ผู้ใช้ทางแวะใช้บริการที่พักริมทาง การคำนวณมูลค่าในการ

สูญเสียจากอุบัติเหตุที่ลดลงจากการที่ผู้ใช้ทางแวะใช้บริการที่พักริมทาง มีสมมติฐาน ดังนี้  

6.2.1.1 ปริมาณรถที่เข้าใช้ที่พักริมทาง  

การวิเคราะห์ปริมาณรถที่แวะเข้าที่พักริมทาง โดยใช้ Total Capture Rate 25% ของ

ปริมาณการจราจรทั้งหมด หรือกล่าวคือ มีรถเข้าใช้ที่พักริมทาง 25 คัน จาก 100 คันที่วิ่งผ่าน ทั้งนี้

สัดส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลสำรวจ 

6.2.1.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดบนเส้นทาง สามารถพิจารณาจากข้อมูลโครงการศึกษา 

Road User Cost (RUC) โดยแบ่งตามลักษณะของความสูญเสีย ดังนี้ 

1. ผู้เสียชีวิต 

2. ผู้พิการ 

3. ผู้บาดเจ็บสาหัส 

4. ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 

ทั้งนี้ อัตราการเกิดอุบัติเหตุอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลสำรวจและสถิติอุบัติเหตุ 

6.2.1.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง 

จากสถิติอุบัติเหตุบนเส้นทางของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า อัตราการ

เกิดอุบัติเหตุจากความอ่อนล้าเท่ากับร้อยละ 5.2 ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ดังนั้น จึงอาจ

อนุมานได้ว่า การแวะเข้าที่พักริมทางจะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5.2 โดยพิจารณา

การลดลงเฉพาะรถที่เข้าที่พักริมทาง ทั้งนี้สัดส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลสำรวจและสถิติ

อุบัติเหตุที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 



 
6-7 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์

6.2.1.4 ระยะทางท่ีที่พักริมทางสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ 

จากการศึกษาของ Wayne State University พบว่า ที่พักริมทางสามารถลดอัตราการ

เกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้ ในรัศมี 20 ไมล์ (ประมาณ 30 กิโลเมตร) ทั้งบน

เส้นทางก่อนถึงที่พักริมทาง และหลังจากผ่านที่พักริมทางไปแล้ว อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าว

ไม่ได้ศึกษาบนถนนระบบปิดซึ่งอาจส่งผลให้ที่พักริมทางไม่สามารถแสดงถึงผลของการลดอุบัติเหตุ

จากความเหนื่อยล้าในระยะที่ไกลออกไปได้ 

ดังนั้น การพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ที่พักริม

ทางในประเทศไทยนั้น อาจแบ่งพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีที่พักริมทางตั้งอยู่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้พิจารณาที่ระยะ 30 
กิโลเมตรก่อนถึงท่ีพักริมทาง ไปจนถึงท่ีพักริมทางจุดถัดไป 

2) กรณีที่พักริมทางตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน ให้พิจารณาที่ระยะ 30 กิโลเมตรก่อน
ถึงที่พักริมทาง และ 30 กิโลเมตรหลังผ่านที่พักริมทางไปแล้ว (รวมระยะทางอย่าง
น้อย 60 กิโลเมตร) 

6.2.1.5 มูลค่าความสูญเสียต่ออุบัติเหตุ 

มูลค่าความสูญเสียต่ออุบัติเหตุบนทางหลวง 1 ครั้ง สามารถแบ่งตามลักษณะของความ

สูญเสียได้ 4 ประเภท ได้แก่ ผู้เสียชีวิต ผู้พิการ ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย โดยสามารถ

อ้างอิงจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุมาจากข้อมูลโครงการศึกษา RUC  

6.2.2 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้ใช้ทาง (Comfort and 

Convenience Benefits) 

หลักการในการวิเคราะห์ความสะดวกสบายที่เพ่ิมขึ้นจากการเดินทาง ดำเนินการโดยใช้สมมติฐานใน

การประเมินมูลค่าความสะดวกสบายของผู ้ใช้ทางที ่เพิ ่มขึ ้นในการแวะพักผ่อน ทำธุระส่วนตัว และ

รับประทานอาหาร จากการมีโครงการที่พักริมทาง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

6.2.2.1 การสํารวจความพึงพอใจในการจ่าย  (Willingness to pay)  

วิธีหนึ่งที่สามารถประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากความสะดวกสบายในการเดินทางของ

ผู้ใช้ทาง คือการสำรวจสอบถามข้อมูล และความพึงพอใจในการจ่าย (Willingness to pay) จาก

ผู้ใช้บริการที่พักริมทางจริง  
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6.2.2.2 ประเมินจากมูลค่าจริงในตลาด (Market value)  

อีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้คือ การใช้ข้อมูลจากการประมาณการเทียบเคียงราคาตลาด 

หรือราคาตลาดส่วนเพิ่มที่ผู้ใช้ทางมีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปกติในพื้นที่ค้า

ปลีกทัว่ไป โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

1) ความสะดวกสบายจากการใช้ห้องสุขา โดยการประมาณจากจำนวนผู้ใช้บริการ
ห้องสุขาของโครงการ คูณกับอัตราค่าบริการเฉลี่ยการใช้บริการห้องสุขาที่มีการ
เก็บเงินสาธารณะ เพื่อประมาณการมูลค่า willingness to pay for service โดย
การประมาณการจำนวนผู้ใช้บริการห้องสุขา ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้บริการ
ทั้งหมด  

2) ความสะดวกสบายจากการซื้อสินค้า และบริการ โดยการประมาณการจำนวน
ผู้ใช้บริการโครงการที่พักริมทางทั้งหมด คูณกับอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มเพ่ือ
ประมาณการมูลค่า willingness to pay for service ที่ผู้ซื้อสินค้าและบริการ
ยินดีจ ่าย เพื ่อความสะดวกสบายจากการมีร ้านค้าบริการ แทนที ่จะต้อง 
เข้า – ออก จากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือทางหลวงแผ่นดินที่วิ่งอยู่ เพ่ือ
หาบริการนั้น ๆ  สำหรับอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม ประมาณการเทียบเคียงราคา
ตลาดโดยเทียบเคียงจากราคาส่วนเพิ่มของร้านค้า และร้านอาหาร ในจุดบริการ
สาธารณะที่ผู้เดินทางให้ความสำคัญกับการประหยัดเวลาโดยมีความยินดีที่จะ
จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเทียบกับระดับราคาปกติ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การ
ซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ และการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 

6.3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ในการประเมินความความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่พักริมทางนั้น สามารถทำได้โดยโดย

พิจารณาจากรายได้และผลประโยชน์รวมที่ได้จากที่พักริมทาง เทียบกับต้นทุนค่าสิ่งปลูกสร้างและจัดกรรมสิทธิ์

ที่ดิน ต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) จากการคำนวณในข้อ 6.1 และ 6.2 

โดยทำการคำนวณเป็นระยะเวลา 20-30 ปี ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ประเมิน หรือระยะเวลาสัญญาของโครงการใน

กรณีท่ีเป็นโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน โดยอาจพิจารณาเครื่องมือดังนี้ 

1) การคำนวณอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (Benefit/Cost Ratio) อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบัน
ของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ต้องมีค่ามากกว่า 1 

B

C
  =  

Bน้ำมัน + Bโฆษณา + Bพื้นท่ีพาณิชย์ + Bความปลอดภัย + Bความสะดวกสบาย

Cค่าก่อสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ + Cค่าดำเนินงาน + Cค่าบำรุงรักษา− Cมูลค่าซาก
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2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) หมายถึง ผลต่างระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย
ในปีต่างๆ เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันตลอดอายุโครงการ โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount Rate) 12% ซึ่งเป็น
อัตราที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคัดกรองโครงการของภาครัฐ เพื่อประเมินเป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิต้องมีค่ามากกว่า 0 จึงจะถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีวิธีการคำนวณ
ดังนี้ 

 
 

โดยที่  n =  จำนวนปีที่ใช้ประเมินทางด้านเศรษฐกิจ 

   Bt =  ผลประโยชน์ในปีที่ t 

   Ct =  ค่าใช้จ่ายในปีที่ t 

   r =  อัตราส่วนลด 

 
3) อัตราผลตอบแทนทางภายใน (Economic Internal Rate of Return : EIRR) หมายถึง อัตรา

ส่วนลด (Discount Rate) ที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์มีค่าเท่ากับศูนย์ อัตรานี้จะแสดงให้เห็น
ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการ และสามารถสามารถนำอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของโครงการที่มีขนาดไม่เท่ากันมาเปรียบเทียบได้ว่า โครงการใดจะมีความสามารถในการให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูงกว่ากัน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ 

 
 

โดยที่  n =  จำนวนปีที่ใช้ประเมินทางด้านเศรษฐกิจ 

   Bt =  ผลประโยชน์ในปีที่ t 

   Ct =  ค่าใช้จ่ายในปีที่ t 

   r =  อัตราส่วนลด 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 





 

กลุ่มประเมนิผล สำนกัแผนงาน กรมทางหลวง 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมลูไปใช้ประกอบการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง 

 
 
ตอนที่ 1  การประเมินสภาพห้องน้ำในที่พักริมทาง 

รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. อ่างล้างมือ 100% - ไม่มีรอบแตกหรือขอบคมซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

90% - อุปกรณ์ทุกชิ้นเช่น อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ท่อระบายน้ำ กระจก
เงา จะต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก สนิม ลวดลายอัน
ไม่พึงประสงค์ และสามารถใช้งานได้ดี 

  

2. โถปัสสาวะ/ชัก
โครก/ฉากกั้นห้อง 

100% - ฉากกั้นไม่มีรู และขอบคมซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
90% - อุปกรณ์ทุกชนิด รวมถึงโถปัสสาวะ ชักโครก สายชำระ กลอน

ประต ูตะขอเกี่ยว ชั้นวางของอุปกรณ์ทุกชิ้นสะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี 

  

3. วัสดุสิ้นเปลือง 100% - มีวัสดุสิ้นเปลือง เช่นกระดาษชำระ สบู่ล้างมือ อยู่เพียงพอต่อ
การใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดี 

  

4. พ้ืนห้องน้ำ 100% - สภาพพ้ืนไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม่มีกระเบื้องแตกคม 
90% - ปราศจากคราบสกปรก และไม่มีเศษขยะ ยาแนวปราศจาก

คราบฝังแน่น เชื้อรา น้ำขัง ท่อระบายน้ำสามารถใช้งานได้ดี 

  

5. หลังคา/เพดาน 100% - หลังคาไม่มีการรั่วซึม เพดานอยู่ในสภาพที่สะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี ปราศจากคราบเชื้อรา  

  

6. หลอดไฟ 90% - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้แสงสว่างตามท่ีข้อกำหนดกรม
ทางหลวงกำหนดไว้ 

  

7. ผนัง/ประตู/หน้าต่าง 100% - เต้าเสียบและสวิตซ์ไฟฟ้ามีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งาน
ได้ดี 

90% - สะอาด ปราศจากคราบ ลวดลายอันไม่พึงประสงค์ กระเบื้อง
แตกร้าว และสีหลุดล่อน ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) สะอาด
และใช้งานได้ดี 

  

8. ถังขยะ 100% - มีถังขยะในห้องน้ำอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่สะอาดและ
สามารถใช้งานได้ดี มีการกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ 

  

9. ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก 100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   
10. ห้องน้ำสำหรับ

ผู้สูงอายุ/ทุพพลภาพ 
100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
 
  

ชุดที่ 1 แบบสำรวจสำหรับผู้ประเมิน 



 

การประเมินจำนวนคนรอใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องน้ำของพื้นที่พักริมทาง 
คำอธิบาย: ให้ทำการสำรวจในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการหนาแน่น 3 ครั้ง แล้วทำการหาค่าเฉลี่ย 

สิ่งอำนวย
ความสะดวก 

สำรวจ
ครั้งที ่

จำนวนสิ่ง
อำนวยความ

สะดวก 

จำนวน
ผู้ใช้บริการ

ทั้งหมด 

จำนวนผู้รอ
ใช้บริการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เวลาในการรอใช้
บริการ 

(จับเวลาคนสุดท้าย
ของแถวคอย) 

โถปัสสาวะ 
(ชาย) 

1     - 

2     - 

3     - 

เฉลี่ย     - 

ห้องส้วม 
(ชาย) 

1      

2      

3      

เฉลี่ย      

ห้องส้วม 
(หญิง) 

1      

2      

3      

เฉลี่ย      

ห้องส้วม 
(บุคคลทุพพล

ภาพ) 

1      

2      

3      

เฉลี่ย      

อ่างล้างมือ 

1     - 

2     - 

3     - 

เฉลี่ย     - 

 
  



 

ตอนที่ 2  การประเมินสภาพอาคาร ร้านค้า และศูนย์อาหาร ในที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. หลังคา/เพดาน 100% - หลังคาไม่มีการรั่วซึม เพดานอยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้
งานได้ดี ปราศจากคราบเชื้อรา 

  

2. ผนัง/ประตู/หน้าต่าง 100% - เต้าเสียบและสวิตซ์ไฟฟ้ามีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี 
90% - สะอาด ปราศจากคราบ ลวดลายอันไม่พึงประสงค์ กระเบื้อง

แตกร้าว และสีหลุดล่อน ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) สะอาดและ
ใช้งานได้ดี 

  

3. ห้องโถง/พ้ืน 100% - พ้ืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งอันตรายต่อผู้ใช้บริการ 
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาด 

  

4. ไฟฟ้าส่องสว่าง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี ให้แสงสว่างตามท่ี
ข้อกำหนดกรมทางหลวงกำหนดไว้ 

  

5. อุปกรณ์ดับเพลิง 100% - มีเอกสารการตรวจสอบรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ดับเพลิงทำงานได้ดี 

  

6. ป้ายต่าง ๆ 100% - อยู่ในสภาพที่มีความแข็งแรงปลอดภัย  
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถสังเกตเห็นได้ดี 

  

7. ศูนย์อาหาร 90% - โต๊ะ เก้าอ้ี และสภาพโดยรวมของศูนย์อาหารอยู่ในสภาพที่
สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี 

  

8. ร้านค้า 90% - ร้านค้าสะอาดและสามารถให้บริการได้ดี   
9. ถังขยะ 100% - มีถังขยะในห้องน้ำอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่สะอาดและ

สามารถใช้งานได้ดี มีการกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ 
  

10.สิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุ/ทุพพลภาพ 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   

การประเมินจำนวนคนรอใช้โต๊ะรับประทานอาหารภายในศูนย์อาหารของพื้นที่พักริมทาง 

สำรวจครั้งที่ จำนวนที่นั่งของโต๊ะอาหาร จำนวนผู้รอใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 

1    

2    

3    

เฉลี่ย    

 
 
 



 

ตอนที่ 3  การประเมินสภาพถนน ลานจอดรถ และทัศนียภาพโดยรวมของที่พักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. สภาพผิวทาง 100% - ปราศจากหลุมบ่อจากการชำรุดบริเวณถนนและลานจอดรถ   
2. ทางเท้า 100% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี ปราศจากสิ่งที่

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้สูงอายุ/ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ดี 

  

3. ไฟฟ้าส่องสว่าง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี ให้แสงสว่าง
ตามท่ีข้อกำหนดกรมทางหลวงกำหนดไว้ 

  

4. ป้ายนำทาง 90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เอียงหรือหักงอ สามารถสังเกตเห็น 
และสะท้อนแสงได้ดี  

  

5. สีตีเส้น 90% - เส้นชัดเจนและสามารถสะท้อนแสงได้ดีในเวลากลางคืน   
6. อุปกรณ์อำนวย

ความปลอดภัย 
90% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

7. การระบายน้ำ 90% - ท่อระบายน้ำไม่มีการอุดตันและสามารถระบายน้ำได้ดี   
8. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ

บริการ
สิ่งแวดล้อม 

70% - มีหญ้าปกคลุมอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีวัชพืชรบกวน   

9. ขยะมูลฝอย 100% - ไม่มีขยะที่ส่งกลิ่นรุนแรงรบกวน 
90% - มีถังขยะอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ไม่มีขยะล้นถังขยะ และ

ไม่มีเศษขยะมูลฝอยบนทางเท้า ถนน และลานจอดรถ 

  

10.รั้ว 100% - อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   
รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   

 
  



 

ตอนที่ 4  การประเมินการให้บริการของท่ีพักริมทาง 
รายการตัวชี้วัด รายละเอียด ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. โทรศัพท์
สาธารณะ 

100% - อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดี   

2. สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ 

100% - สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นที่   

3. สัญญาณ
อินเตอร์เนตไร้
สาย (Wi-Fi) 

100% - สัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดย
ไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแรก 

  

4. ตู้กดเงินสด 90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   
5. ตู้ขายของ

อัตโนมัติ 
90% - อยู่ในสภาพที่สะอาดและสามารถใช้งานได้ดี   

6. ศูนย์บริการ
ข้อมูล 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดช่วงเวลาราชการ   

7. สถานีบริการ
เชื้อเพลิง 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา พร้อมบริการปั๊มลมและ 
เติมน้ำ สำหรับศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) และ
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 

  

8. ศูนย์ปฐม
พยาบาล 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์บริการ
ทางหลวง (Service Center) 

  

9. หน่วยกู้ภัย
ฉุกเฉินและ
ระงับอัคคีภัย 

100% - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์บริการ
ทางหลวง (Service Center) 

  

10.ระบบรักษา
ความปลอดภัย 

100% - ระบบกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ดี และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

  

รวม ได้คะแนน “ผ่าน” รวมร้อยละ 70 ขึ้นไป   
 
 
  



 

ตอนที่ 5  การประเมินความเร็วที่ลดลงของการจราจรบริเวณหน้าที่พักริมทาง 

LOS 
จุดวัด

ความเร็ว 
ความเร็วการขับขี่ (กม./ชม.) เฉลี่ย 

ลดลง
ร้อยละ 

A 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

B 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

C 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

 



 

LOS 
จุดวัด

ความเร็ว 
ความเร็วการขับขี่ (กม./ชม.) เฉลี่ย 

ลดลง
ร้อยละ 

D 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

E 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

F 

เส้นทาง
ปกติ 

            
          
          
          
          

หน้าที่พัก
ริมทาง 

           
          
          
          
          

เฉลี่ย - - - - - - - - - - - -  
 
  



 

  



 

กลุ่มประเมนิผล สำนกัแผนงาน กรมทางหลวง 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมลูไปใช้ประกอบการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง 

 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หนา้ข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

2. อายุ 

  1. ต่ำกว่า 20 ปี    2. 21 – 30 ปี    3. 31 – 40 ปี 

  4. 41 – 50 ปี    5. 51 – 60 ปี    6. 60 ปีขึ้นไป 

3. ข้อมูลทางกายภาพ 

  1. สภาพร่างกายปกติ   2. ตั้งครรภ์    3. ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน/รถเข็น 

 

ตอนที่ 2  ข้อมูลการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใด 

  1. รถยนต์ส่วนบุคคล    2. รถกระบะ    3. รถตู้ 

  4. รถบัส     5. รถบรรทุก/รถพ่วง    6. อ่ืนๆ  

2. มีผู้ร่วมเดินทางมาในรถของท่าน จำนวน.............................คน (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) 

3. ท่านเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

  1. ไปทำงาน    2. ธุระส่วนตัว    3. ท่องเที่ยว 

  4. รับส่งผู้โดยสาร    5. รับส่งสินค้า    6. อื่นๆ 

4. จดุประสงค์ในการเข้าใช้ที่พักริมทางของท่าน คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. เข้าห้องน้ำ    2. รับประทานอาหาร   3. ซื้อของ 

  4. พักผ่อนระยะสั้นจากอาการเม่ือยล้า    5. พักผ่อนระยะยาว/หลับ 

5. ความถี่ในการเข้าใช้บริการที่พักริมทางแห่งนี้ 

  1. น้อยกว่าเดือนละครั้ง   2. เดือนละ 1 – 2 ครั้ง   3. สัปดาห์ละครั้ง 

  4. สัปดาห์ละ 2 – 4 ครั้ง   5. มากกว่าสัปดาห์ละ 4 ครั้ง  

  

  

ชุดที่ 2 สำหรับประชาชนผู้รับบริการ 



 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
1. ท่านใช้เวลาในการหาที่จอดรถนานเท่าใด 

  1. หาได้ทันท ี    2. ไม่เกิน 5 นาที    3. มากกว่า 5 นาที 

2. ท่านใช้เวลาในการรอเข้าห้องน้ำนานเท่าใด 

  1. เข้าได้ทันท ี    2. ไม่เกิน 5 นาที    3. มากกว่า 5 นาที 

3. ท่านมีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของการให้บริการที่พักริมทาง มากน้อยเพียงใด 

ลำดับ หมวดหมู่การให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1 ถนนและท่ีจอดรถ      

2 ห้องน้ำ      

3 สถานีบริการน้ำมัน      

4 ศูนย์อาหารและร้านค้า      

4. ท่านคิดว่าโครงการที่พักริมทางมีผลต่อขยายตัวด้านการค้าขายและการทำธุรกิจในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือไม ่

  1. มี     2. ไม่มี     3. ไม่ทราบ 

5. โครงการที่พักริมทางมีผลต่อการเลือกใช้เส้นทางในการ เดินทาง/ขนส่ง ของท่านหรือไม่ 

  1. มี     2. ไม่มี   

6. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อที่พักริมทางแห่งนี้ มากน้อยเท่าใด 

   1. น้อยที่สุด     2. น้อย      3. ปานกลาง 
   4. มาก      5. มากท่ีสุด 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................................................................................................  
 

***ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม***



 

กลุ่มประเมนิผล สำนกัแผนงาน กรมทางหลวง 
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมลูไปใช้ประกอบการประเมินผลโครงการที่พักริมทาง 

 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

2. อายุ 

  1. ต่ำกว่า 20 ปี    2. 21 – 30 ปี    3. 31 – 40 ปี 

  4. 41 – 50 ปี    5. 51 – 60 ปี    6. 60 ปีขึ้นไป 

3. ระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติงานหรืออยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณที่พักริมทาง ………………… ปี 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. ท่านคิดว่าโครงการที่พักริมทางมีผลต่อขยายตัวด้านการค้าขายและการทำธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง

หรือไม ่

  1. มี     2. ไม่มี    3. ไม่ทราบ 

2. ท่านเคยได้รับการร้องเรียน/ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากที่พักริมทางหรือไม่ 

  1. ไม่เคย     2. เคย    3. เคย แต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

3. ท่านเคยได้รับการร้องเรียน/ได้รับผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางเสียงที่เกิดจากท่ีพักริมทางหรือไม่ 

  1. ไม่เคย     2. เคย    3. เคย แต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

4. ท่านเคยได้รับการร้องเรียน/ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากท่ีพักริมทางหรือไม่ 

  1. ไม่เคย     2. เคย    3. เคย แต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

ชุดที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าทีท่ี่พักริมทาง/ประชาชนในชุมชน 



 

 





 

 

 

กลุ่มงานประเมินผล 
สำนักแผนงาน กรมทางหลวง 


