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ปัจจัยที่มีผลต่อที่ปรึกษาโครงการในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ส าหรับโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Affecting Project Advisers Towards Selecting Construction Contractors 

for Project in Chiang Mai Province. 

ธราธร สุขศริ*ิ และโรจนา ธรรมจินดา** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัด

เชียงใหม่  มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้  เนื้อหาประกอบด้วยปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมา และส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps) ประชากรในการศึกษาคือ  ท่ีป รึกษาโครงการก่อส ร้างท่ีมีประสบการณ์ ในการท างาน 3 ปี 

ขึ้นไป   และผู้ออกแบบคือ สถาปนิกและวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการท างาน 3 ปี ขึ้นไป ท่ี

ท างานในโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 ราย วิเคราะห์เพื่อสรุปถึงความส าคัญของปัจจัย

ต่างๆ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉลี่ย (Mean) ตามมาตรการประเมินค่า 5 ระดับ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.00 อายุต่ ากว่า 35 ปี ร้อยละ 69   

มรีะดับการศกึษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64   ส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพสถาปนกิ วิชาชพีวศิวกร ประสบการณ์

ท างานต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 50  ต าแหน่งในองค์การในฐานะท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างคือ  พนักงานระดับ

ป ฏิ บั ติ ก า ร  ร้ อ ย ล ะ  47 โด ย ให้ บ ริ ก า ร เป็ น ท่ี ป รึ ก ษ า โด ย เฉ ลี่ ย  จ า น ว น  2-3 โค ร งก า ร  ร้ อ ย ล ะ  57   

และทราบถึงแหล่งข้อมูลของผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่  มาจากเพื่อน / คนรู้จัก รองลงมา บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ

การก่อสร้าง เช่น วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ  และประเภทโครงการท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการมากที่สุด 

ได้แก่ประเภทบ้านเดี่ยว รองลงมาคือ ประเภทอาคารชุด คอนโดมเินยีม อพาร์ทเมนต์ ส าหรับมูลค่าโครงการโดยเฉลี่ยท่ีรับ

เป็นท่ีปรึกษามีมูลค่า  5 – 20 ล้านบาท ปัจจัยท่ีส าคัญในการคัดเลือกผู้รับเหมาของท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ได้แก่    

1) ประสบการณ์ในการท างาน 2) การประมาณราคาค่าก่อสร้างมีความสมเหตุสมผล และ 3) ความเชี่ยวชาญพิเศษใน 

การท างานที่มลีักษณะเฉพาะทาง ตามล าดับ  

ผลการศึกษาระดับความส าคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับ

โครงการ ในภาพรวมพบว่า ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ และ  

3) ด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีผู้รับเหมาตอ้งมุ่งเนน้อย่างมากในการจัดเตรียมเอกสารและแผนงานตา่งๆ เพื่อน าเสนอ

แก่ท่ีปรึกษาโครงการในการคิดเลือกผู้รับเหมา รองลงมาเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ 4) ด้านราคา  

                                                           

 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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5) ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 6) ด้านสถานท่ี   และล าดับสุดท้ายเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในระดับปานกลาง คือ  

7) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 พบว่าผลการศึกษาปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส าคัญ   เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของ          

ส่วนประสมการตลาดบริการจากมากไปหาน้อย ดังนี้   1) ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคัญระดับมากท่ีสุด คือ  

มีช่างและคนงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มีผู้ควบคุมงาน (Foreman) ควบคุมคนงานก่อสร้างอย่าง 

มีการใส่ใจปัญหาของลูกค้า ตอบกลับอย่างรวดเร็ว และมีช่างและคนงานในจ านวนเพียงพอส าหรับโครงการก่อสร้าง  

2) ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความส าคัญระดับมากท่ีสุด คือ ไม่มีประวัติการท้ิงงาน วิศวกรและสถาปนิกควบคุมงาน  

มีการแก้ปัญหา เคลียร์แบบ ตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้าง และมีการรับประกันผลงาน ซ่อมแซมงานในระยะ

ประกัน 3) ด้านกระบวนการ ที่มีความส าคัญระดับมากท่ีสุด คือ มีการประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวด

งานเป็นไปตามสัญญา 4) ด้านราคา ปัจจัยยอ่ยท่ีมีความส าคัญระดับมากที่สุด คือ เสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดในแบบ (Spec) อย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้ และจัดท ารายการการเสนอราคาที่มรีายละเอยีด 

เชน่ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณก์่อสร้าง วัตถุดิบตา่ง ๆ รวมถึงคา่แรงงาน ที่สอดคล้อง 

อ้างอิงกับราคากลางมาตรฐานการก่อสร้างในพื้นท่ี 5) ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยมีความส าคัญสูงท่ีสุด คือ 

จัดระบบถนน ทางเดิน ท่ีมีความเชื่อมต่ออย่างเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone)  พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้อง

ระมัดระวัง (Safety First) 6) ด้านสถานท่ี ปัจจัยย่อยมีความส าคัญสูงท่ีสุด คือ ผู้ รับเหมาอ านวยความสะดวก               

ในการเดินทางเพื่อตดิตอ่ประสานงานกับผู้วา่จ้างโดยตรง   และ 7) ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีมคีวามส าคัญ

สูงท่ีสุด คือ มีป้ายแสดงการก่อสร้าง ระยะ เวลาด าเนินการก่อสร้าง  ท่ีปรากฏชื่อผู้รับเหมาและรายละเอยีดการก่อสร้างท่ี

ด้านหนา้โครงการก่อสร้าง           

ABSTRACT  

 The study of factors affecting project advisers towards selecting construction contractors for project in 

Chiang Mai province utilizes the following contents and methodologies: factors of contractor selection, and service 

marketing mix (also known as 7P's). The population for this study includes construction advisors with over 3 years of 

experience, as well as designers who are either licensed architect or licensed engineer with over years of 

experience. Another criteria of population selection is that they must be currently at work, or had worked, in 

construction projects in Chiang Mai. Data gathered from 100 population samples are analyzed by manners of 

descriptive statistics, frequency, percentage, and means - in accordance to Likert's 5-level Scale theory. 

It is found that the majority of the subjects is male (76.00%), whose age is below 35 years old (69.00%) 

with a bachelor's degree (64%).Their current occupation is either architect or engineer with work experience equals 

to, or lower than, 5 years (50%). Their organizational role as advisor is operations staff (47.00%), whose average 

consulting service provided is between 2-3 projects (57%).The study also shows that the majority of the subjects 

gain information on contractors from friends and acquaintances; relevant industry peers such as architects, engineers, 
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and forepersons, etc.; Types of projects most preferred by the subjects to act as advisors are single house, 

condominium, and apartment, respectively from highest to lowest results. The average value of projects consulted by 

the subjects worth between THB 5 - 20 million. As for the factors affecting the selection of contractors, the subjects 

ranked the following, respectively from highest to lowest score: 1) work experience, 2) reasonable construction cost 

evaluation, and 3) work specialization of their staff. 

The study of significance of service marketing mix towards the selection of project contractors, it is found 

that there are 3 factors of greatest importance, namely: 1) people, 2) product, and 3) process, respectively from the 

highest downward. These factors – along with document preparation and project planning – are the ones project 

contractors need to focus on in order to present and win over the advisers. In terms of great important factors, they 

are as follows: 4) price, 5) physical evidence, and 6) place. As for the factor of moderate importance, the study 

shows to be 7) promotion. 

Additionally, the study also ranks sub-factors of each of the above 7 service marketing mix factors, from 

high to low average score as follows: 1) in people factor, the subjects paid highest importance to highly skilled 

constructors, forepersons who work closely with the constructors, and attentive and responsive staff; 2) for product 

factor, the subjects prefer ones who have no history of abandoning previous projects, have supervising architects or 

engineers, and capable of solving any on-site problems holistically; 3) for process factor, the subjects revealed that 

they pay highest regards to strictly per-contract coordination of work and disbursement, clear plan of operations 

throughout the project, and have auditing and quality-controlling processes throughout every construction process by 

engineers; 4) in price, it is shown that the subjects cared most about meticulous and verifiable quoted price of 

building materials and equipment, as well as having minute details on quoted pricelist – such as bill of quantities 

(BOQ), building materials, building equipment, and labor – that are also relevant to local standard pricing; 5) for 

physical evidence, the subjects paid highest importance to driveway and walkway with appropriate connectivity, and 

the establishments of safe zone and caution zone; 6) for place, the factor of highest importance is how the project 

contractors facilitate transportation in order to coordinate directly to the employer; and 7) for promotion, the study 

shows that the sub-factors of greatest importance, according to the subjects, are banner displaying schedule, the 

name of project contractor, and details of the construction on site.           

บทน า 

จังหวัดเชยีงใหม ่หรอืเมอืงเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยพญามังรายเมื่อ พ.ศ.1839  เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

อาณาจักรล้านนา   ปัจจุบัน เชียงใหม่ผ่านกาลเวลามามากกว่ากว่า 700 ปี แล้ว แต่ยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และการคมนาคมของภาคเหนอื  อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน 

มีขนาดพื้นท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร่   มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ. 2556 
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มูลค่ารวม 184,132 ล้านบาท    แบ่งเป็นภาคเกษตร 41,144 ล้านบาท  (ร้อยละ 22.35) และนอกภาคเกษตร 142,988 

ล้านบาท (ร้อยละ 72.65) ซึ่งสาขานอกภาคการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคือ การก่อสร้าง 14,118 ล้านบาท    

(ร้อยละ 7.67) และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 10,382 ล้านบาท (ร้อยละ 5.64) มีรายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ย 106,707 

บาท/คน/ปี (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2556) และในปี 2557 จังหวัดเชยีงใหม่ มงีบประมาณรายจา่ยส าหรับภาครัฐรวม 221 

ล้านบาท โดยมีการลงทุนครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.0 (ส านักงบประมาณ, 2558) 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชยีงใหม่มอีัตราการเตบิโตเพิ่มขึ้น  ในปี 2558 มกีารจดทะเบียนบริษัทจ ากัดและ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 9.29  โดยเพิ่มจาก 2,185 รายเป็น 2,388 ราย 

(สถิตกิารจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) แม้วา่การก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวจากข้อมูลพื้นท่ีขอ

อนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2557 และ 2558 ลดลงร้อยละ -3.60 และ -23.80 

ตามล าดับ โดยในปี 2556 มีการขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคารรวมพื้นท่ี 3,281, 539 ตารางเมตร ปี 2557 

3,163,404 ตารางเมตร และปี 2558  2,410,513 ตารางเมตร (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2556) โดยคาดว่าตลาด     

การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวหลังไตรมาสแรกของปี 2559 จากการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 

ได้แก่ มาตรการทางการเงิน คือ มาตรการผ่อนปรนเร่ืองการอนุมัติสินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย และการอนุมัติวงเงินก็ส าหรับธุรกิจ 

SMEs  มาตรการลดค่าธรรมเนยีมในการท าธุรกรรมการซื้อท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ การลดค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อท่ี

อยู่อาศัย และค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย ์และมาตรการทางภาษี ส าหรับผู้ท่ีซือ้ท่ีอยูอ่าศัยหลังแรก เพื่อเป็น

การซื้ออยู่อาศัยจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2559) ส าหรับธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างภาครัฐมีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดีจากภาครัฐจัดสรรงบประมาณเร็วกว่าปกติ และเร่งรัดเบิกจ่าย ส่วนใหญ่เป็น

งานปรับปรุงและซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคมและระบบชลประทาน แนวโน้มไตรมาส 3/2558 คาดว่า โครงการก่อสร้าง

ภาครัฐมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ผลจากภาครัฐเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ธุรกิจได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปกติ รวมท้ังใน

ปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานราชการได้เร่งสรรหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 เพื่อ

เตรียมพร้อมให้สามารถด าเนนิการได้ทันทีหลังงบประมาณรายจา่ยมผีลบังคับใช ้(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2558)   

โครงการก่อสร้างตา่งๆ ของภาคเอกชน (Private Individual) จะเกิดขึ้นได้น้ัน จะเร่ิมจากเจ้าของโครงการไปตดิต่อ

กับผู้ออกแบบเพื่อจัดท าแบบรายละเอียดการก่อสร้างตามท่ีต้องการ จากนั้น จะคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

ก าหนดเพื่อท าการก่อสร้างต่อไป ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างท่ีต้องลงทุนก่อสร้างสูง เจ้าของโครงการจึงต้องหา

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน และต้องการต้นทุนการก่อสร้างท่ีต่ าท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้มืออาชีพมาท า

หน้าท่ีท่ีปรึกษาโครงการเข้ามาดูแลท้ังด้านเวลา งบประมาณ ความถูกต้อง แก้ไขอุปสรรคให้น้อยลง ตัดสินหรือแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กลั่นกรองงาน และให้ข้อเสนอแนะท่ีมีความช านาญเฉพาะในแตล่ะด้าน ได้แก่ ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 

ท่ีปรึกษาจัดการงานก่อสร้าง และผู้ออกแบบ คือ สถาปนิกและวิศวกร ซึ่งอาจบุคคลหรือองค์กรท่ีท าหน้าที่แยกตามแตล่ะ

หน้าที่ หรือรวมท้ังหมดก็ได้ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ (กวี หวังนิเวศน์กุล , 2547) โดยท่ีปรึกษาโครงการถือ

เป็นผู้มีอิทธิพลในการให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจซื้อของเจ้าของโครงการ ในจังหวัดเชียงใหม่มีบริษัท

จ ากัดและห้างหุ้นสว่นจ ากัดในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคท่ี

เกี่ยวข้องในปี 2559 จ านวน 277 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) มสีถาปนิกท่ีประกอบวิชาชพีอยู่ในจังหวัดเชยีงใหม่

ประมาณ 500 คน   และมีวิศวกรโยธาที่ประกอบวิชาชพีอยูป่ระมาณ 1,000 คน (อิศรา อารีรอบ, 2559: สัมภาษณ)์  
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 ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

ส าหรับโครงการในจังหวัดเชยีงใหม่ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้รับเหมาในการน าไปใช้ก าหนด

แนวทางในการให้บริการ  เนื่องจากเป็นขอ้มูลท่ีได้จากมุมมองของท่ีปรึกษา ซึ่งเป็นบุคคลผู้ท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อเจ้าของ

โครงการในการตัดสนิใจเลอืกผู้รับเหมา ท้ายท่ีสุดผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้เข้าใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่ี

ปรึกษาโครงการได้ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีปรึกษาโครงการได้ 

นิยามศัพท ์

ปัจจัยที่มีผลในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการให้ค าแนะน า  

แก่เจ้าของโครงการ ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ รับเหมา ประกอบไปด้วยปัจจัยในการคัดเลือกธุรกิจรับเหมาได้แก่ 

ประสบการณ์ในการท างาน สถานะทางด้านการเงิน องค์กร ประสบการณ์พิเศษในการท างานลักษณะเฉพาะ ผลงาน

อ้างอิง ความเข้าใจในข้อก าหนดของโครงการ แผนการด าเนินการเบื้องต้นและราคาค่าก่อสร้าง (Ekambaram 

Palaneeswaran and Mohan M. Kumaraswamy, 2000) และส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและ               

ด้านกระบวนการบริการ (ศุภากฤต อริยวุฒยากร, 2556) 

ที่ปรึกษาโครงการ หมายถึง ผู้ท่ีเป็นตัวแทนของลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ ที่เป็นมืออาชพีทางด้านการบริหาร

จัดการโครงการท้ังด้านเวลา งบประมาณ ความถูกต้อง แก้ไขอุปสรรคให้น้อยลง ตัดสินหรือยุติปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 

กลั่นกรองงาน และให้ข้อเสนอแนะ ที่มคีวามช านาญเฉพาะในแตล่ะด้าน ได้แก่ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ ท่ีปรึกษาจัดการ

งานก่อสร้าง และผู้ออกแบบ คือ สถาปนิกและวิศวกร ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรท่ีท าหน้าท่ีแยกตามแต่ละหน้าท่ี หรือ

รวมท้ังหมดก็ได้ (กวี หวังนเิวศนก์ุล, 2547)  
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

ส าหรับโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมา และส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน

กระบวนการบริการ และจากศึกษาปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละด้าน  

กับการจ าแนกตามวิชาชีพ  และการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นท่ีปรึกษาโครงการหรือการมีส่วนร่วมใน

การคัดเลอืกผู้รับเหมา มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และอ้างอิงผลการศกึษา 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา             

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้   ประกอบด้วยการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการในการเลือก

ผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัดเชียงใหม่    ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมา และ          

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps)             

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1. รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2. สร้างแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

5. จัดท าและน าเสนอรายงาน             

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ผู้ซึ่งเป็นตัวแทน และเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ

การตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างต่อเจ้าของโครงการ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 3 ปีขึ้นไป และผู้ออกแบบ คือ 

สถาปนิกและวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการท างาน 3 ปีขึ้นไป ท่ีท างานในโครงการก่อสร้างใน

จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งบางส่วนอาจเป็นท่ีปรึกษาที่มาจากตา่งจังหวัด และบางส่วนเป็นท่ีปรึกษาในท้องถิ่น จึงไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอนได้   จึงเลือกใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสูตรค านวณของ W.G. Cochran ณ 

ระดับความเชื่อมั่น 90% เป็นจ านวน 100 ราย (พรพจน์ นุเสน, 2556) โดยได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้เท่ากับ 

68 ราย แตเ่พื่อความเหมาะสมผู้ศกึษาจะเพ่ิมอีกประมาณ 30% เพื่อป้องกันความผิดพลาด   ดังนัน้ ในการศกึษาคร้ังน้ีจะ

ใชก้ลุ่มตัวอยา่งเท่ากับ 100 ราย    
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4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. ข้อมูลปฐมภูม ิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ราย 

2. ข้อมูลทุตยิภูม ิจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสอื ต ารา งานวจิัย และทางอนิเทอร์เน็ต          

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.00 อายุต่ ากว่า 35 ปี ร้อยละ 69.00 มีระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.00  ส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ร้อยละ 55.00 มปีระสบการณ์ท างานต่ ากว่า

หรือเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 50.00 ต าแหน่งในองค์การในฐานะท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างคือ  พนักงานระดับปฏิบัติการ  

ร้อยละ 47.00 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทราบถึงแหล่งข้อมูลของผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่  จากเพื่อน / คนรู้จัก  

ร้อยละ 24.24 รองลงมา บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น วิ ศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ  

คิดเป็นร้อยละ 23.97  โดยส่วนใหญ่รับเป็นท่ีปรึกษาโครงการจ านวน 2  – 3 โครงการ ร้อยละ 57.00 และ ประเภท

โครงการท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการมากท่ีสุด ได้แก่ บ้านเดี่ยว ร้อยละ 35.44รองลงมาคือ อาคารชุด คอนโดมิเนียม 

อพาร์ตเมนต์ ร้อยละ 25.24 และส่วนใหญ่มีมูลค่าโครงการโดยเฉลี่ยท่ีรับเป็นท่ีปรึกษามมีูลค่า  5  – 20 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 44.00 

 ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ระดับความส าคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการ พบว่าใน

ภาพรวมมีระดับความส าคัญในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.09  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

1)ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาระดับมาก คือ 2)ด้านผลิตภัณฑ์  มี ค่า เฉลี่ยเท่ากับ  4.28  

3)ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 4)ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 5)ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.18 6)ด้านสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และรองลงมาระดับปานกลาง คือ 7)ด้านการส่งเสริมการตลาด  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยสรุปจ าแนกตามปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการได้ดังน้ี 

ด้านบุคลากร  ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ มีช่างและคนงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  มีผู้ควบคุมงาน 

(Foreman) ควบ คุมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มีการใส่ใจปัญหาของลูกค้า ตอบกลับอย่าง

รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีช่างและคนงานในจ านวนเพียงพอส าหรับโครงการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 

รองลงมาระดับมาก คือ มีวศิวกรควบคุมโครงการและมีเวลาให้ค าปรึกษา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และมีสถาปนิกออกแบบ

และมีเวลาให้ค าปรึกษา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 4 (October – December 2016)   110 

 

ด้านผลิตภัณฑ์ ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีคา่เฉลี่ย 4.28 ปัจจัยยอ่ยด้านผลิตภัณฑ ์ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอ้ย ได้แก่ ไม่มปีระวัตกิารท้ิงงาน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71  มีวศิวกรและสถาปนิกควบคุมงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  

มีการแก้ปัญหา เคลียร์แบบ ตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  มีการรับประกันผลงาน 

ซ่อมแซมงานในระยะประกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.53  รองลงมาระดับมาก คือ มีผลงานของบริษัทเป็นท่ีน่าเชื่อถือและ

ยอมรับในวงการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  สถานะภาพทางการเงิน เช่น ทุนจดทะเบียน งบการเงินของกิจการ

ผู้รับเหมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 กิจการรับเหมาก่อสร้างจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 

ประสบการณ์ในการท างานเฉพาะด้านของโครงการก่อสร้าง เช่น อาคารสูง อาคารจอดรถ สะพาน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.08 มีการบริการครบวงจรด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การติดต่อหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

และมีระบบออกแบบและเขียนแบบสามมติ ิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 

ด้านกระบวนการ ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ มีการประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตามสัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

รองลงมาระดับมาก คือ มีแผนงานการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มีระบบการ

ตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองตรวจรับงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.46 มีการจัดการไซต์งานก่อสร้างท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด เช่น ผ้าใบคลุมอาคารเพื่อลดฝุ่นละออง

จากตัวอาคารมาสู่ภายนอก เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  มเีจ้าหนา้ท่ีคอยประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

มกีารควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ รองเท้า หมวกนิรภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีระบบ

การควบคุมการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง จากตัวแทนจ าหน่ายก่อนติดตั้งในอาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  

ไม่มีประวัติส่งงวดงานเกินระยะ เวลาท่ีก าหนดและท างานแล้วเสร็จตรงตามก าหนดในสัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  

มีความยืดหยุ่นในกรณีการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.14 มีความยืดหยุน่ในการท่ีลูกค้าขอปรับเปลี่ยนแบบหรือตอ่เติมบางส่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีระบบการควบคุมท่ีได้

มาตรฐาน เช่น ISO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เช่น ระบบพรีแฟบ (Pre - fab)  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

ด้านราคา ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.22 ปัจจัยยอ่ยด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด   เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

เสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดในแบบ (Spec) อย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้ มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.57  จัดท ารายการการเสนอราคาท่ีมีรายละเอียด เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ค่าวัสดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์ก่อสร้าง วัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงค่าแรงงาน ท่ีสอดคล้อง อ้างอิงกับราคากลางมาตรฐานการก่อสร้างในพื้นท่ี  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51  รองลงมาระดับมาก คือจัดท าแผนและรายละเอียดการก าหนดการจ่ายค่างวดงาน ท่ีสอดคล้อง

ตามมูลค่างานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และระดับปานกลาง คือ เสนอราคารับเหมาก่อสร้างท่ีต่ ากว่ าบริษัทอื่น  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
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ด้านสถานที่  ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านสถานท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 ปัจจัยย่อยด้านสถานท่ี ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ผู้รับเหมาอ านวยความ

สะดวกในการเดินทางเพื่อตดิต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ท าเลและที่ตัง้ของส านักงานผู้รับ 

เหมาสามารถเข้าถึงได้โดย สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68  มีเว็บไซต์ของกิจการผู้รับเหมาในการติดต่อสื่อสาร  

ประสานงาน ให้ขอ้มูลข่าวสารท้ังภาครัฐและเอกชน ที่เอื้อประโยชนใ์นการด าเนนิโครงการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 

รองลงมาระดับปานกลาง คือชอ่งทางตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม เป็นต้น 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก  

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดระบบถนน ทางเดิน ที่มคีวามเชื่อมตอ่อยา่งเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพืน้ท่ี

ปลอดภัย (Safe Zone)  พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง (Safety First) มคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.44 รองลงมา คือการรักษาความ

สะอาดในสถานท่ีก่อสร้าง มีการก าหนดพืน้ท่ีท้ิงขยะ ทัง้ขยะท่ัวไป และ เศษวัสดุก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คลังสนิค้า 

หรือ โกดังชั่วคราวในสถานท่ีก่อสร้างสามารถจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ให้คงคุณภาพ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ที่พักชั่วคราวของคนงาน มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีระบบสุขาภิบาลท่ีรองรับตลอดระยะเวลา

โครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส านักงานชั่วคราวในไซด์งานก่อสร้าง มีความมั่นคงและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส านักงานสามารถใช้เป็นท่ีประชุม มีอุปกรณ์ท่ีรองรับการประชุม ประสานงาน 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 ปัจจัยยอ่ยด้านการสง่เสริมการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีป้ายแสดงการก่อสร้าง ระยะ เวลาด าเนินการก่อสร้าง   

ท่ีปรากฏชื่อผู้รับเหมาและรายละเอียดการก่อ สร้างท่ีด้านหน้าโครงการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ให้บริการพิเศษ

นอกเหนือจากสัญญา เช่น การติดต่อผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายในฐานะคู่ค้าของผู้รับเหมา และส่วนอื่นๆ ให้กับผู้ว่าจ้าง 

ในราคาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 รองลงมาระดับปานกลาง คือ การแสดงผลงานของผู้ รับเหมาผ่านช่องทางต่างๆ  

เชน่  เว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และของแถม เช่น ปลูกตน้ไม้ จัดสวนหย่อม มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.04 

ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละด้าน กับการจ าแนกตามวิชาชีพ 

และการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นที่ปรึกษาโครงการหรือการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

ผู้รับเหมา 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กับการจ าแนกตามวิชาชีพ พบว่า 

สถาปนิกและวิศวกร ให้ระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดเหมือนกัน คือ ไม่มีประวัติการท้ิงงาน โดยปัจจัยย่อย

ดังกล่าวไม่มคีวามแตกต่างกันตามการจ าแนกตามวิชาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ กับการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ  
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11 ปีขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  

ให้ความส าคัญกับ ไม่มีประวัติการท้ิงงาน ส่วนผู้ท่ีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป ให้รความส าคัญกับ มีการรับประกันผลงาน 

ซ่อมแซมงานในระยะประกัน และพบวา่ ปัจจัยย่อยการมีการรับประกันผลงาน ซ่อมแซมงานในระยะ มีความแตกต่างกัน

ตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ 

ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านราคา กับการจ าแนกตามวิชาชีพ พบว่า สถาปนิกและ

วิศวกร ให้ระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดเหมือนกัน  คือ เสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ว่าจ้าง

ก าหนดในแบบ (Spec) อยา่งละเอยีดครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยปัจจัยย่อยดังกล่าวไม่มคีวามแตกตา่งกันตาม

การจ าแนกตามวิชาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านราคา กับการจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปีขึ้นไปให้ระดับความส าคัญต่อ

ปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ให้ความส าคัญกับ เสนอราคาค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้วา่จ้างก าหนดในแบบ (Spec) อย่างละเอยีดครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนผู้ท่ีประสบการณ์ 

11 ปีขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญกับ จัดท ารายการการเสนอราคาท่ีมีรายละเอียด เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

(BOQ) ค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณก์่อสร้าง วัตถุดิบตา่ง ๆ รวมถึงค่าแรงงาน ที่สอดคล้องอ้างอิงกับราคากลางมาตรฐานการ

ก่อสร้างในพื้นท่ี และพบว่าปัจจัยย่อย การจัดท ารายการการเสนอราคาท่ีมีรายละเอียด เช่น การประมาณราคาค่า

ก่อสร้าง (BOQ) ค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง วัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงค่าแรงงาน ท่ีสอดคล้อง อ้างอิงกับราคากลาง

มาตรฐานการกอ่สร้างในพื้นท่ี มีความแตกตา่งกันตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ 

ด้านสถานที่ จากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านสถานท่ี กับการจ าแนกตามวิชาชีพ 

พบวา่ สถาปนิกและวศิวกร ให้ระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยยอ่ยสูงท่ีสุดเหมอืนกัน  คือ ผู้รับเหมาอ านวยความสะดวกใน

การเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง และพบว่า ปัจจัยย่อยไม่มีความแตกต่างตามการจ าแนกตาม

วชิาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยดา้นสถานท่ี กับการจ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน พบว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุด

เหมือนกัน คือ ผู้รับเหมาอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้วา่จ้างโดยตรง และพบว่า ปัจจัย

ยอ่ยดังกล่าวไม่แตกต่างตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กับการจ าแนก

ตามวิชาชีพ พบว่า สถาปนิกและวิศวกร ให้ระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดเหมือนกัน  คือ มีป้ายแสดง        

การก่อสร้าง ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ท่ีปรากฏชื่อผู้รับเหมาและรายละเอียดการก่อ สร้างท่ีด้านหน้าโครงการ

ก่อสร้าง และปัจจัยย่อยดังกล่าวไม่มีความแตกต่างตามการจ าแนกตามวิชาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กับการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดเหมือนกัน คือ มีป้าย

แสดงการก่อสร้าง ระยะ เวลาด าเนินการก่อสร้าง  ท่ีปรากฏช่ือผู้รับเหมาและรายละเอยีดการก่อสร้างที่ด้านหน้าโครงการ

ก่อสร้าง และพบวา่  ปัจจัยย่อยดังกล่าวไม่แตกตา่งตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ  
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ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านบุคลากรกับ การจ าแนกตามวิชาชีพ พบว่า สถาปนิก

และวิศวกร ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ สถาปนิกให้ความส าคัญกับ มีผู้ควบคุมงาน 

(Foreman) ควบคุมคนงานอย่างใกล้ชดิ ส่วนวิศวกรให้ความส าคัญกับ มชี่างและคนงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ ความสามารถใน

การก่อสร้าง และพบว่าปัจจัยย่อย มีผู้ควบคุมงาน (Foreman) ควบคุมคนงานอย่างใกล้ชิด มีความแตกต่างกันตาม      

การจ าแนกตามวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญ และจากการศึกษาปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านบุคลากร กับ    

การจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป ให้ระดับ

ความส าคัญตอ่ปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ ผู้ท่ีมปีระสบการณ์ต่ ากวา่หรือเท่ากับ 10 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก

ท่ีสุดกับ มีช่างและคนงานท่ีมีฝีมอื ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง ส่วนผู้ท่ีมีประสบการณ ์11 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญ

ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 3 ปัจจัยได้แก่ มีชา่งและคนงานท่ีมีฝีมอื ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มีการใส่ใจปัญหา

ของลูกค้า ตอบกลับอยา่งรวดเร็ว และมชี่างและคนงานในจ านวนเพียงพอส าหรับโครงการก่อสร้าง และพบว่าปัจจัยย่อย 

มีการใส่ใจปัญหาของลูกค้า ตอบกลับอย่างรวดเร็ว และมีช่างและคนงานในจ านวนเพียงพอส าหรับโครงการก่อสร้าง   

มคีวามแตกตา่งกันจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ 

ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านกระบวนการ กับการจ าแนกตามวิชาชีพ พบว่า 

สถาปนกิและวิศวกร ให้ระดับความส าคัญตอ่ปัจจัยยอ่ยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือสถาปนกิให้ความส าคัญกับ มีการประสาน

การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตามสัญญา ส่วนวิศวกรให้ความส าคัญกับ มีระบบการตรวจสอบ 

ระบบการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองตรวจรับงาน โดยปัจจัยย่อยดังกล่าวไม่มี

ความแตกต่างกันตามการจ าแนกตามวิชาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้าน

กระบวนการ กับการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปี

ขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ให้

ความส าคัญกับ มีการประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตามสัญญา ส่วนผู้ท่ีมีประสบการณ์ 11 

ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับ มีระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยวิศวกรเป็นผู้

รับรองตรวจรับงาน และพบว่าปัจจัยย่อย มีการประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตามสัญญา   

และมีระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองตรวจรับงาน  

มคีวามแตกตา่งกันตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมนีัยส าคัญ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัย กับการจ าแนกตามวิชาชีพ พบว่า สถาปนิก

และวิศวกร ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกตา่งกัน คือ สถาปนกิให้ความส าคัญกับ การรักษาความสะอาด

ในสถานท่ีก่อสร้าง มีการก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะ ท้ังขยะท่ัวไป และ เศษวัสดุก่อสร้าง ส่วนวศิวกรให้ความส าคัญกับ จัดระบบ

ถนน ทางเดิน ที่มคีวามเชื่อมตอ่อยา่งเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone)  พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง 

(Safety First) และพบว่าปัจจัยย่อย ไม่มีความแตกต่างตามการจ าแนกตามวิชาชีพ และจากการศึกษาการ ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กับการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยสูงท่ีสุดแตกต่างกัน คือ  

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ให้ความส าคัญกับ การรักษาความสะอาดในสถานท่ีก่อสร้าง มีการก าหนด
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พื้นท่ีทิ้งขยะ ท้ังขยะท่ัวไป และ เศษวัสดุก่อสร้าง ส่วนผู้ท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป ให้ความส าคัญกับ  จัดระบบถนน 

ทางเดิน ท่ีมีความเชื่อมต่ออย่างเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone)  พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง 

(Safety) และพบว่าปัจจัย การรักษาความสะอาดในสถานท่ีก่อสร้าง มีการก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะ ทั้งขยะทั่วไป และ เศษวัสดุ

ก่อสร้าง และจัดระบบถนน ทางเดิน ท่ีมีความเชื่อมต่ออย่างเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone)  

พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง (Safety First)  มีความแตกต่างตามการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อย่างมี

นัยส าคัญ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีปรึกษาโครงการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัดเชียงใหม ่ 

สามารถอภิปรายผลการศึกษากับงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า  

ระดับความส าคัญท่ีมีตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการในจังหวัดเชยีงใหม ่

พบว่าในภาพรวมมีระดับความส าคัญในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ล าดับแรก

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีช่างและคนงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง 2) ด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ไม่มีประวัติการท้ิงงาน และ 3) ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีการประสาน

การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตามสัญญา 

เมื่อพิจารณางานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้องพบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของสัญชัย ชัยสิท ธ์ิ (2547)  

ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างบา้นของผู้บริโภคในจังหวัดเชยีงใหม ่ท่ีพบวา่ ในภาพรวมมี

ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ล าดับแรกเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอันดับแรก ได้แก่ 1)ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ บุคลากรมี

ประสบการณ์และมีความช านาญ 2)ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีระบบการตรวจสอบงานท าให้

งานได้มาตรฐาน (ความแข็งแรงของโครงสร้าง และความสวยงาม ความทนทานทางสถาปัตยกรรม) และ 3)ด้านผลิตภัณฑ ์

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีการรับประกันผลงานและให้บริการซ่อมแซมถ้าเกิดความเสียหาย 

และสอดคล้องกับ สัญชัย จิตภักด ี(2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมผีลตอ่การเลอืก

ผู้รับเหมาของผู้บริโภคในการสร้างบ้านในอ าเภอเมืองเชียงราย ท่ีพบว่า ในภาพรวมมีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ล าดับแรกเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดอันดับแรก ได้แก่ 1)ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความช านาญ  

2)ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มรีะบบการตรวจสอบงานท าให้งานได้มาตรฐาน (ความแข็งแรงของ

โครงสร้าง และความสวยงาม ความทนทานทางสถาปัตยกรรม) และ 3)ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 

มีการรับประกันผลงานและให้บริการซ่อมแซมถ้าเกิดความเสียหาย แสดงให้เห็นว่าท่ีปรึกษาโครงการ และผู้บริโภคหรือ

เจ้าของบ้าน ได้ ให้ความส าคัญ ท่ีสอดคล้องกันกับ ปัจจัย 3 อันดับแรกได้แก่  ด้ านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์   
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และด้านกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างกันของปัจจัยย่อยของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ คือ มีระบบการตรวจสอบงานท าให้งานได้มาตรฐาน (ความแข็งแรง

ของโครงสร้าง และความสวยงาม ความทนทานทางสถาปัตยกรรม) และปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีการรับประกัน

ผลงานและให้บริการซ่อมแซมถ้าเกิดความเสียหาย 

แต่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกับ สุริยัน ธิติธัญตระกูล (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่ีพบว่า ในภาพรวมมีระดับ

ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ล าดับแรกเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการส่งมอบงานตรง

ต่อเวลาและส าเร็จตามสัญญา คือ 2) ด้านบุคคล ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ช่างเอาใจใส่ในการท างานตาม

แผนงานท่ีก าหนด และ 3) ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ กิจการมผีลงานท่ีมีความโดดเด่น

ในการกอ่สร้างท่ีผ่านมาท้ังในอดตีและปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคหรือเจ้าของ มีให้ความส าคัญแตกต่างจากท่ีปรึกษา

โครงการในด้านลักษณะทางกายภาพ ที่พิจารณาจากผลงานในการก่อสร้างท่ีผ่านมามาใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาด้วย 

อย่างไรก็ตามยังมีความสอดคล้องกันในด้านปัจจัยย่อยของส่วนประสมตลาดบริการด้านกระบวนการ คือ มีการส่งมอบ

งานตรงตอ่เวลาและส าเร็จตามสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับมกีารประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไป

ตามสัญญา ที่มุง่เนน้การท างานให้ส าเร็จเป็นไปตามสัญญา 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลของการศึกษา ระดับความส าคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

ส าหรับโครงการ พบว่าในภาพรวมปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 

และ 3) ด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีผู้รับเหมาต้องให้ความส าคัญอย่างมาก รองลงมาเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญใน

ระดับมาก ได้แก่ 4) ด้านราคา 5) ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 6) ด้านสถานท่ี และล าดับสุดท้ายเป็นปัจจัยท่ีมี

ความส าคัญในระดับปานกลาง คือ 7) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้ศึกษาขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ปัจจัยด้านบุคลากร จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีระดับ

ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีช่างและคนงานท่ีมีฝีมือ ความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มีผู้ควบคุมงาน 

(Foreman) ควบคุมคนงานก่อสร้างอย่าง มีการใส่ใจปัญหาของลูกค้า ตอบกลับอย่างรวดเร็ว และมีช่างและคนงานใน

จ านวนเพยีงพอส าหรับโครงการก่อสร้าง  

โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดการคัดเลือกผู้รับเหมาเบื้องต้น คือ องค์กรและการจัดตั้งองค์กร เพราะการท่ี

ผู้รับเหมาจะมีบุคลากร วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ช่างและคนงาน มีฝีมือ ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอนั้น ต้องอาศัย

องคก์รและการจัดตั้งองค์กรท่ีด ีแสดงให้เห็นว่าท่ีปรึกษาโครงการมมีุมมองท่ีสอดคล้องกับแนวคิดน้ี 

ดังนั้น ผู้รับเหมาควรจัดท าผังองค์กรของโครงการก่อสร้าง (Organization Chart) เสนอให้กับท่ีปรึกษาโครงการ

พร้อมกับการเสนอราคาค่าก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมามีผังและโครงสร้างการบริหารบุคลากรในโครงการก่อสร้าง

ดังกล่าวท่ีชัดเจน มีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง ท าหน้าท่ีอย่างไรบ้าง เช่น ผู้จัดการโครงการ (Construction Manager) วิศวกร

โครงการ สถาปนิกโครงการ ผู้ควบคุม ผู้ประสานงาน และหัวหน้าคนงาน เป็นต้น และข้อมูลของบุคลากรทุกคนท่ี
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เกี่ยวข้องท้ังช่ือ ต าแหน่ง หนา้ที่และชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารท่ีชัดเจน เช่น เบอร์โทรศัพท์ และอเีมลล ์เป็นต้น รวมถึงเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ ท่ีปรึกษาโครงการ เห็นภาพรวมของบุคลากร

ของผู้รับเหมา ที่มบุีคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท างาน และสามารถตดิตอ่สื่อสารได้อยา่งเป็นระบบ และรวดเร็ว 

โดยเฉพาะท่ีปรึกษาโครงการท่ีเป็นสถาปนิกท่ีให้ความส าคัญกับการมีผู้ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าวิศวกร  

ซึ่งเมื่อพบท่ีปรึกษาโครงการท่ีเป็นสถาปนิกต้องเสนอผังบุคลากรให้ชัดเจนและมีผู้ควบคุมงานเสมอ และ เน้นให้ผู้ควบคุม

งานให้บริการติดต่อกับท่ีปรึกษาโครงการอย่างใกล้ชิด และที่ปรึกษาโครงการท่ีมีประสบการณ์สูงมากกว่า 11 ปี ขึ้นจะให้

ความส าคัญกับการตดิต่อสื่อสาร ดูแลเอาใจใส่ท่ีรวดเร็วและมบุีคลากรท่ีเพยีงพอต่อโครงการมาก โดยเมื่อพบวา่ที่ปรึกษา

โครงการเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ต้องจัดท าเอกสารผังองค์กรของโครงการก่อสร้างและช่องทางการติดต่อท่ีชัดเจนเพื่อ

แสดงให้เป็นว่าผู้รับเหมาสมารถติดต่อสื่อสาร ดูแลเอาใจใส่ได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับเหมามีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

เพียงพอต่อโครงการ สามารถท างานให้ส าเร็จได้อย่างแน่นอน และการฝึกอบรมบุคลากรของผู้รับเหมาให้มีการเอาใจใส่

ปัญหาของงาน และการตอบกลับอย่างรวดเร็วในการประสานงานต่าง ๆ กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังท่ีปรึกษาโครงการ 

ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ เพื่อแสดงถึงความเป็นมอือาชพีในการท างานของผู้รับเหมา 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับ

ความส าคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ไมม่ีประวัติการท้ิงงาน วศิวกรและสถาปนกิควบคุมงาน มีการแก้ปัญหา เคลียร์แบบ 

ตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาในการกอ่สร้าง และมีการรับประกันผลงาน ซ่อมแซมงานในระยะประกัน  

โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดการคัดเลือกผู้รับเหมาเบื้องต้น คือ ผลงานอ้างอิง และความเข้าในข้อก าหนด

ของโครงการ เพราะการท่ีผู้รับเหมาไม่มีประวัติการท้ิงงานหมายถึงการมีผลงานอ้างอิงท่ีดี และความสามารถในการ

แก้ปัญหา เคลียร์แบบ ตรวจสอบ จะบ่งบอกถึงความเข้าในข้อก าหนดของโครงการได้ แสดงให้เห็นวา่ท่ีปรึกษาโครงการมี

มุมมองท่ีสอดคล้องกับแนวคิดน้ี 

ดังนั้น ผู้รับเหมาควรจัดท าเอกสารผลงานของกิจการ (Company Proflie) ท่ีแสดงผลงานการก่อสร้างท่ีผ่านมา

อย่างละเอยีดแก่ท่ีปรึกษาโครงการ เป็นผลงานอา้งองิ และแสดงถึงการไมม่ีประวัตกิารท้ิงงาน เพื่อท าให้เกิความเชื่อม่ันว่า

จะสามารถท างานได้ส าเร็จตามสัญญา มีการวางแผนการท างาน และการเงินท่ีดีเพื่อท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จไม่ให้ เกิดประวัติการท้ิงงาน รวมถึงผังองค์กรของโครงการก่อสร้าง (Organization Chart)  

โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังสถาปนิกและวิศวกร เข้ามาดูแลการแก้ปัญหา เคลียร์แบบ ควบคุมและ

ตรวจสอบงาน เมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้าง และผู้รับเหมาต้องก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการประกันผลงานโครงการ

ก่อสร้างท่ีชัดเจน และแสดงแผนงานและวิธีการซ่อมแซมงานในระยะประกัน แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่มตี่อ

งานโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีประสบการณ์สูงมากกว่า 11 ปีขึ้นไป ซึ่งให้ความส าคัญกับ  

มีการรับประกันผลงาน ซ่อมแซมงานในระยะประกันมากกว่า โดยเมื่อพบว่าท่ีปรึกษาโครงการเป็นผู้มีประสบการณ์สูง 

ผู้รับเหมาต้องจัดท าเอกสารแสดงแผนงานและวิธีการซ่อมแซมงานในระยะประกันแนบการเสนอราคาทุกคร้ัง และ        

ในการรับประกันผลงงานก่อสร้างนั้น เป็นต้นทุนแฝงท่ีผู้รับเหมาต้องค านึงถึงและจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อท่ีจะสามารถ

ท างานซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างมีประสิทฺภาพและรวดเร็ว เป็นงานบริการหลังการขายท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่งานของ

ผู้รับเหมา เพื่อให้ท่ีปรึกษาโครงการ และเจ้าของโครงการเกิดความมั่นใจ น ามาสู่การสร้างผลงานท่ีมีความน่าเชื่อถือและ

เป็นท่ียอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการเลอืกใช้บริการของผู้รับเหมาในอนาคตตอ่ไป 
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ปัจจัยด้านกระบวนการ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ  

ท่ีมีระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีการประสานการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตาม

สัญญา  

โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดการคัดเลือกผู้รับเหมาเบื้องต้น ในปัจจัยแผนการด า เนินการเบื้องต้น แสดงให้

เห็นว่าท่ีปรึกษาโครงการมมีุมมองท่ีสอดคล้องกับแนวคิดน้ี 

ดังนัน้ ผู้รับเหมาควรมีการจัดท าเอกสารประมาณราคา และแผนการเบิกจ่ายงวดงานท่ีมีความละเอียดครบถ้วน

ตัง้แตก่่อนท าสัญญาว่าจ้าง เพื่อท่ีจะชว่ยให้ท างานและการตรวจรับงวดงานเป็นไปตามสัญญา และผู้รับเหมาควรตกลงกับ

ท่ีปรึกษาโครงการ และเจ้าของโครงการให้ชัดเจนในกรณีท่ีมีการก่อสร้างเปลี่ยนไปจากแบบก่อสร้างและสัญญาที่อาจจะมี

ผลต่อการขอตรวจรับงวดงาน และการจัดท าแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจรับ

งวดงาน เพื่อแสดงให้เป็นว่าสามารถบริหารการก่อสร้างโครงการได้อย่างแท้จริง มีจัดท าเอกสารแสดงระบบการ

ตรวจสอบงานต่างๆ ในงานก่อสร้างเช่น งานโครงสร้างคอนกรีต มีเอกสารตรวจสอบการมัดเหล็กเสริม การเข้าแบบ  

และการเทคอนกรีต เป็นต้น โดยก าหนดให้วิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้เซ็นรับรองในเอกสาร และตัวอย่าง

เอกสารรายงานกระบวนการต่าง ๆ ในการงานก่อสร้างแก่ท่ีปรึกษาโครงการในการคัดเลอืก โดยเฉพาะที่ปรึกษาโครงการ

ท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ท่ีให้ความส าคัญกับการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานเป็นไปตาม

สัญญา ซึ่งผู้รับเหมาต้องจัดท าเอกสารแผนการเบกิจ่ายงวดงานตลอดระยะเวลาโครงการ และเอกสารการตรวจรับงานท่ี

มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีการแจ้งแก่ท่ีปรึกษาโครงการอย่างสม่ าเสมอระหว่างการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องเตรียมการท างานไปในทิศทางเดียวกัน และท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์สูงมากกวา่ 11 ปีขึ้นไป ซึ่งให้ความส าคัญ

กับระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองตรวจรับงานมาก 

เมื่อผู้รับเหมาต้องเสนองานแก่ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์สูง ต้องจัดท าเอกสารแสดงระบบการตรวจสอบและการอนุมัติ

งานก่อสร้างต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมการเสนอราคาทุกครั้ง และเน้นให้วิศวกรท าการตรวจสอบและควบคุมงานตามขั้นตอน

การก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีส าคัญ  และท ารายงานแจ้งแก่ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงท่ีแสดงว่าผู้รับเหมาได้

ก่อสร้างตามแบบและถูกตอ้งตามหลักวิศวกรรม 

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีระดับ

ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ เสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดในแบบ (Spec)  

อย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้ และจัดท ารายการการเสนอราคาท่ีมีรายละเอียด เช่น การประมาณราคาค่า

ก่อสร้าง (BOQ) ค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง วัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงค่าแรงงาน ท่ีสอดคล้อง อ้างอิงกับราคากลาง

มาตรฐานการกอ่สร้างในพื้นท่ี   

โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดการคัดเลอืกผู้รับเหมาเบือ้งต้น ในปัจจัยราคาและค่าใชจ่่ายตา่งๆ แสดงให้เห็นว่า

ท่ีปรึกษาโครงการมมีุมมองท่ีสอดคล้องกับแนวคิดน้ี 

ดังนั้น ผู้รับเหมาควรมีการจัดท าเอกสารเสนอราคาอย่างละเอียด ให้สอดคล้องกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ี

ก าหนดในแบบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ตามหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น งานโครงสร้างคอนกรีต งานโครงสร้าง

เหล็ก งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ให้สอดคล้อง อ้างอิงกับราคากลางมาตรฐาน
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การก่อสร้างในพื้นท่ี ในการเสนอราคาค่าก่อสร้างของโครงการเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ  

ใส่ใจในรายละเอยีดของงาน และความซื่อตรงตอ่การท างานอกีด้วย โดยเฉพาะที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์สูงมากกว่า 11 ปี

ขึ้นไป ซึ่งให้ความส าคัญกับ จัดท ารายการการเสนอราคาท่ีมีรายละเอียด เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)  

ค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง วัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงค่าแรงงาน ท่ีสอดคล้องอ้างอิงกับราคากลางมาตรฐานการ

ก่อสร้างในพื้นท่ี เมื่อผู้รับเหมาต้องเสนอราคางานก่อสร้างแก่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์สูง ต้องเน้นการจัดท าเอกสาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ท่ีมีความละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนให้สอดคล้อง อ้างอิงกับราคากลางมาตรฐาน      

การก่อสร้าง หรอืราคาของตลาด 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ที่มรีะดับความส าคัญสูงท่ีสุด ได้แก่ จัดระบบถนน ทางเดิน ที่มคีวามเชื่อมตอ่อยา่งเป็นสัดส่วน มีการก าหนด

พื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone)  พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง (Safety First) 

ดังนัน้ ผู้รับเหมาควรจัดท าผังของโครงการก่อสร้าง เพื่อแสดงต าแหน่งตา่งๆ ภายในโครงการ และจัดระบบถนน 

ทางเดิน เส้นสัญจรต่าง ๆ ท่ีมีความเชื่อมต่อท่ีชัดเจน อย่างเป็นสัดส่วน เช่น ส่วนส านักงาน ห้องน้ า คลังเก็บวัสดุ เป็นต้น  

มีการก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะ ท้ังขยะท่ัวไป และเศษวัสดุก่อสร้าง พื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone) พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง 

(Safety) และแบบแสดงการปิดกั้นท่ีพื้นท่ีดังกล่าว แบบป้ายเตือนความปลอดภัยต่างๆ แก่ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อแสดงถึง

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของทุกคนท่ีเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง และความสะดวกเรียบร้อยในการท างาน

ท่ีจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีประสบการณ์ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปีซึ่งให้ความส าคัญกับการรักษาความ

สะอาดในสถานท่ีก่อสร้าง มกีารก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะ ทัง้ขยะทั่วไป และเศษวัสดุก่อสร้างมาก ดังนั้นเมื่อผู้รับเหมาตอ้งเสนอ

ราคางานแก่ท่ีรึกษากลุ่มนี้ ผู้รับเหมาตอ้งแนบเอกสารแบบผังโครงการท่ีแสดงการจัดตั้งไซทง์านท่ีเนน้เร่ืองการรักษาความ

สะอาด การก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะ ท้ังขยะทั่วไป และเศษวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน รวมถึงวธีิการน าขยะในการก่อสร้างดังกล่าว

ไปทิง้ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในโครงการและบุคคลภายนอก และที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์สูงมากกวา่ 11 

ปีขึ้นไป ซึ่งให้ความส าคัญกับจัดระบบถนน ทางเดิน ท่ีมีความเชื่อมต่ออย่างเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย  

(Safe Zone) พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง (Safety First) มากดังนั้นเมื่อผู้รับเหมาต้องเสนอราคางานแก่ท่ีรึกษากลุ่มนี้ 

ผู้รับเหมาต้องแนบเอกสารแบบผังโครงการท่ีแสดงการจัดตั้งไซท์งานท่ีเน้นการจัดระบบถนน ทางเดิน ทางสัญจรต่างๆ  

ในโครงการก่อสร้าง มีการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone) พื้นท่ีก่อสร้างท่ีต้องระมัดระวัง (Safety First) ท่ีชัดเจน       

มกีารก าหนดป้ายเตอืนตามท่ีต่าง ๆ ท่ีต้องระมัดระวัง 

ปัจจัยด้านสถานที่ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านสถานท่ี กายภาพ  

ท่ีมีระดับความส าคัญสูงท่ีสุด ได้แก่ ผู้รับเหมาอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

โดยตรง 

ดังนัน้ ผู้รับเหมาควรจัดเตรียมสถานท่ีในการตดิต่อประสานงาน ซึ่งอาจเป็นส านักงานของผู้รับเหมา หรือสถานท่ี

ท่ีมีพร้อมแลความสะดวก และเสนอข้อมูลการอ านวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อประสานงานแก่เจ้าของโครงการ 

ให้กับท่ีปรึกษาโครงการพิจารณา รวมถึงช่องทางการตดิตอ่ และการอ านวยความสะดวกในการติดตอ่ท้ังระบบการสื่อสาร

ต่างๆ และอาจจัดเตรียมบุลากรในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน รวมท้ัง       
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การจัดเตรียมมีเว็บไซต์ของกิจการในการติดต่อสื่อสาร  และเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย โดยข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวผู้รับเหมาสามารถเสนอให้กับท้ังท่ีปรึกษาโครงการท่ีเป็นสถาปนิก และวิศวกร รวมถึงท่ีปรึกษาโครงการท่ีมี

ประสบการณ์การท างานทุกระดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้าน        

การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีระดับความส าคัญสูงท่ีสุด ได้แก่ มี ป้ายแสดงการก่อสร้าง ระยะ  เวลาด าเนินการก่อสร้าง  ท่ี

ปรากฏชื่อผู้รับเหมาและรายละเอยีดการก่อสร้างท่ีดา้นหนา้โครงการก่อสร้าง  

ดังนัน้ ผู้รับเหมาควรจัดท าแบบของป้ายแสดงการรายละเอยีดของโครงการก่อสร้าง ท่ีดา้นหนา้โครงการก่อสร้าง

ให้แก่ปรึกษาโครงพิจารณา เพื่อการก าหนดโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง และเป็นการส่งเสริมการตลาด

และให้ขอ้มูลแก่บุคคลท่ัวไปอกีทางหนึ่ง โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้รับเหมาสามารถเสนอให้กับท้ังท่ีปรึกษาโครงการท่ีเป็น

สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีประสบการณ์การท างานทุกระดับ           
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