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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา “ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกรับงานก่อสร้าง ” ซ่ึง

ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการตัดสินใจรับเหมาก่อสร้างจาก
ผู ร้ับ เหมาก่อสร้าง  จ  านวน  10 ราย  เพื ่อน าสถิติที่ได ้ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลการเลือกรับงาน
รับเหมาเหมาก่อสร้างแบบการสร้างใหม่ทั้ งหมดและการก่อสร้างแบบต่อเติม ที่สามารถน าปัจจ ัย
ทั้ ง 5 ด้าน มาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเลือกรับงานก่อสร้างด้วย AHP การวิเคราะห์ตามล าดับชั้ น
(Analysis Hierarchy Process)  

จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า กระบวนการในการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้าง ผูรั้บเหมาจะท า
การตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างตามประสบการณ์ โดยเลือกใชปั้จจยั 5 ปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ
ตัดสินเม่ือเลือกรับงานก่อสร้างในแต่ละคร้ัง คือ ก าไร พนักงาน ขนาด ส่ิงอ านวยความสะดวก
(สาธารณูปโภค) เวลา/สภาพอากาศ ท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ทั้ง 5 ปัจจยั เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการตดัสินใจ 

 

1. บทน า 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตควบคู่ไปพร้อมกบัการพฒันาของประเทศ หาก

เศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรือง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็จะเติบโตไปพร้อมกัน อีกทั้ งย ังจะเ อ้ือต่อ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ภาคสถาบนัการเงิน และภาค
แรงงานให้ขยายตวัตามไปดว้ย (อโนทยั แสงธรรมธร, 2543: 1) และยงัมีลกัษณะแตกต่างจากธุรกิจประเภท
อ่ืนเพราะมีลกัษณะเฉพาะ คือ ตอ้งท างานในพื้นท่ีโล่ง ในสภาพดินฟ้าอากาศ ท่ีไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลง
ของการปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา เพราะมีตวัแปรท่ีไม่แน่นอน เช่น ฝนตกหนกั วสัดุอุปกรณ์ ก่อสร้างไม่พอ 
พื้นท่ีการท างานจะเปล่ียนไปจากโครงการหน่ึงสู่อีกโครงการหน่ึง ต่างตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์และ
บุคลากรอยูเ่สมอ (ประกอบ บ ารุงผล, 2528)  

ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจรับเหมาจึงตอ้งมีการตดัสินใจในการเลือกรับงานก่อสร้างตอ้งมีการเตรียมพร้อม
ในทุกดา้นเน่ืองจากตอ้งมีการเตรียมรับมือกบัส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน การตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างต้องใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจ แต่การตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างเป็นการตัดสินใจโดย

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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ผูรั้บเหมาเพียงผูเ้ดียว ดงันั้นผูสื้บทอดกิจการจะไม่สามารถสืบทอดธุรกิจได้เน่ืองจากผูรั้บสืบทอดไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในการตดัสินใจ จึงไดมี้การคิดคน้หาวิธีการพฒันาเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจเลือกรับงาน
ก่อสร้างมา 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ มูลค่า(ก าไร) พนกังาน (คนงานก่อสร้าง) ขนาดของบา้น ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นเวลา ทุกปัจจยัลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง ดงันั้นผูท่ี้มี
อ านาจการตดัสินใจตอ้งสืบทอดวธีิการตดัสินใจจากความรู้ความสามารถ ออกมาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจ เพื่อเป็นโอกาสในการสืบทอดธุรกิจให้กบัรุ่นต่อไป ประกอบกบัในเขตพื้นท่ี อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดมี้การพฒันาพื้นท่ีต่างๆม่ว่าจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั
อาศยัหรือแมก้ระทัง่ห้างสรรพสินคา้ก็ตาม จึงท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมท่ีจะรับงาน ประมูลงานเพื่อให้ไดง้านเป็นของตนเอง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก่อนการรับงานหรือประมูล
งานก้จะตอ้งมีการตดัสินใจ มีการวางแผนค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีจะเขา้มามีผลกระทบต่อการรับงาน จาก
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัและการตดัสินใจเลือกรับเหมาก่อสร้าง เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองต้นของผูรั้บเหมา และเพื่อ
พฒันาการวธีิการวเิคราะห์การตดัสินใจในการคดัเลือกรูปแบบการบริหารกระบวนการตดัสินใจเลือกรับงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานมากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษางานวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างแบบบา้นใหม่ 

และแบบต่อเติม 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างดว้ยการ

ใชจ้  าแนกตามลกัษณะของผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบบา้นใหม่และแบบต่อเติม 

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การตดัสินใจเลือกรับเหมาก่อสร้าง” ฉบบัน้ีสามารถไดรั้บประโยชน์จากการ
วจิยั ดงัน้ี 

3.1. ท  าใหส้ามารถเขา้ใจถึงวธีิการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง 
3.2. ในการศึกษาวิจยัสามารน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงวิธีการตดัสินใจเลือก  

รับเหมาก่อสร้าง 
3.3.ท าให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างให้แก่ผูสื้บทอดกิจการ

และผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 
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4. ขอบเขตการศึกษางานวจิัย 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาระดบัความส าคญัและการเปรียบเทียบการตดัสินใจการ
เลือกรับงานก่อสร้างแบบบา้นใหม่และการก่อสร้างแบบต่อเติม โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างผูรั้บเหมาท่ีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างจ านวน 10 ราย แบบเจาะจงกลุ่มผูรั้บเหมาในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชร้ะยะเวลาการศึกษางานวิจยัเร่ิมตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
ถึง วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

5. เคร่ืองมือการตัดสินใจของการวจิัย 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analysis Hierarchy Process) หรือเรียกสั้นๆว่า AHP ใน
ชีวิตประจ าวนัและการปฏิบติังานตอ้งมีการตดัสินใจเสมอ ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจทั้งในเร่ืองเล็กหรือใน
เร่ืองใหญ่ ทั้งท่ีส่งผลเพียงต่อตนเองหรือครอบครัว หรือแมก้ระทัง่ผลต่อองค์กรท่ีจะตอ้งตดัสินใจในเร่ือง
บางเร่ืองนั้นเป็นส่ิงท่ีช้ีอนาคตของตนเองและครอบครัว หรือลกัษณะขององคก์รการตอ้งมีการตดัสินใจของ
ผู ้บริหารเป็นการช้ีชะตาขององค์กรว่าจะคงอยู่ได้หรือไม่กันเลยทีเดียว จะส่งผลท าให้ผู ้ตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับยอมตอ้งมีกระบวนการกลัน่กรองท่ีมีเหตุมีผลตามหลกัวิชาการ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีดี และมีความถูกตอ้งแม่นย  าสูง ส่งผลใหก้ารตดัสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการวิ เคราะ ห์ตามล าดับชั้ น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงไดรั้บความโดยเป็นเทคนิคท่ีใช้การแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ 
ในรูปของแผนภูมิตามล าดบัชั้นแล้วมีการให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบแล้วน ามาค านวณหาค่า
น ้ าหนัก เพื่อน าไปสู่ค่าล าดับของความส าคัญของแต่ละทางเลือก ว่าทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแล้วน ามา
ประกอบเพื่อการตดัสินใจ ซ่ึงมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย ์

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
6.1. วิจยัเชิงปริมาณด้วยการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ี

ส าคญั กล่าวคือ เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัมา น าแบบสอบถามดงักล่าวมาประมวลผล และวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

6.2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
  6.2.1. ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละใชว้เิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  6.2.2. ค่าเฉล่ีย (X) ใชเ้พื่อประเมินระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับงานผูรั้บเหมา
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  6.2.3.ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชค้วบคู่กบัค่าเฉล่ีย (X) เพื่อใหท้ราบ
และแสดงถึงลกัษณะการกระจายของขอ้มูลระดบัระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับงานผูรั้บเหมา 

การท าวิจยัเร่ือง “ การตัดสินเลือกรับงานก่อสร้าง ” ผูว้ิจยัสามารถน าเอาระบบและกระบวนการ

ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างท่ีไดค้น้ควา้มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัทีโดยอา้งอิงขอ้มูลมา

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างแบบเจาะลึก ( Dept Interview) ถึงขั้นตอนในการตดัสินใจ

การรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพื้นท่ี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูรั้บเหมาจ านวน 10 ราย ท่ีมี

ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพดา้นการก่อสร้าง โดยมี

แนวค าถามท่ีครอบคลุมประเด็นวธีิท่ีใชใ้นการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างของบา้นแต่ละหลงั 

 

7.ข้อมูลปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับเหมาก่อสร้าง 

ผู้รับเหมารายที ่1 ช่างสมนึก 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “เน่ืองจากอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพท่ีช่ืนชอบของ บิดา จึงได้มี

การศึกษารวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการท างานในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างดว้ยตนเอง โดยไม่ไดมี้ความรู้
ทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์แต่เป็นการใชป้ระสบการณ์ในการ ตดัสินใจรับงานก่อสร้าง ท่ีใช้ 5 ปัจจยั ในการ
ตดัสินใจคือ ก าไร (มูลค่า) ขนาดบา้น  พนกังาน ส่ิงอ านวยความสะดวก และเวลาเป็นขั้นสุดทา้ย” 

ผู้รับเหมารายที ่2 ช่างอุดม 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “ไม่ไดมี้ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์แต่ใช ้ ประสบการณ์รวมถึง

การฝึกฝนในการท างานก่อสร้างจากเดิมไม่มีความรู้ในการก่อสร้างจึงเป็นลูกจา้งคนอ่ืนเขามาเม่ือมีความรู้
ความสรมารถจึงตดัใจรับงานก่อสร้าง และใช ้5 ปัจจยั ในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง คือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก พนกังาน ขนาดบา้น เวลา ก าไร (มูลค่า) เป็นขั้นสุดทา้ย” 

ผู้รับเหมารายที ่3 ช่างต๋อย 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “อาชีพรับเหมาก่อสร้างแต่ก่อนไม่เป็นท่ีนิยมมากขนาดน้ี กว่าจะ

ตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างและผูไ้วใ้จในการรับเหมาเหมือนในปัจจุบนัน้ีถือวา่ยากมาก แต่ผา่นความยากมา
ไดจึ้งไดท้  าการรับเหมาก่อสร้างแบบปัจจุบนั หากถามว่าใช้อะไรในการตดัสินรับเหมาก่อสร้าง คือ ก าไร 
พนกังาน ขนาดบา้น เวลา และส่ิงอ านวยความสะดวก” 

ผู้รับเหมารายที ่4 ช่างพงษ ์
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “ผมมีความรู้ทางดา้นงานก่อสร้างและไดศึ้กษาถึงขั้นตอน การรับเหมา
ก่อสร้างจากการเรียนจากสายวิชาชีพ จึงเห็นวา่เป็นอาชีพท่ีมีความน่าสนใจและมีความทา้ทายในการท างาน 
ท่ีส าคญัเป็นการท างานระยะสั้ นก็เห็น ก าไรแล้ว หากถามว่าใช้อะไรในการตดัสินใจ ตอบเลยว่า ก าไร 
พนกังาน ขนาดบา้น เวลา ส่ิงอ านวยความสะดวก” 

ผู้รับเหมารายที ่5 ช่างพนอ 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “การตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง ผมคิดวา่เป็นขั้นท่ีส าคญัในการท างาน

ก่อสร้างท่ีทุกช่างตอ้งใช้ก่อนการรับงานจากผูว้่า หากถามผมว่าผมใช้อะไรในการตดัสินใจ คือ พนกังาน 
ก าไร ขนาด ส่ิงอ านวยความสะดวก และเวลา” 

ผู้รับเหมารายที ่6 ช่างหนู 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “การรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ผมใช้วิธีการค านวณ จากขนาดบา้น 

ก าไร พนกังาน เวลา และส่ิงอ านวยความสะดวก ในการตดัสอนใจทุกคร้ังก่อนการรับงานก่อสร้าง” 
ผู้รับเหมารายที ่7 ช่างแจค็ 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “ผมเห็นวา่อาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจและเป็นนายของ

ตวัเอง จึงไดศึ้กษาขั้นตอนการรับเหมารวมถึงทฤษฎีต่างๆในการ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก่ อ ส ร้ า ง จ า ก
วิศวกรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการรับเหมาในแต่ละหลกัจะใช้วิธีใดในการตดัสินใจ จากประสบการณ์ท่ีผมได้
ศึกษามาพบวา่ ก าไร พนกังาน ขนาดบา้น ส่ิงอ านวยความสะดวก และ เวลา เป็นวธีิท่ีตดัใจไดง่้ายและรวดเร็ว
ท่ีสุดของอาชีพรับเหมาก่อสร้าง” 

ผู้รับเหมารายที ่8 บริษทั กระมลการก่อสร้าง 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “จากการท างานท่ีผ่านมาผมใช้ 5 วิธีในการค านวณก่อนการตดัสินใจ

รับเหมาก่อสร้าง คือ ก าไร ขนาด พนกังาน เวลา และส่ิงอ านวยวาดวกในการก่อสร้าง” 
ผู้รับเหมารายที ่9 ช่างแต 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบตดัตอน 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “การท างานท่ีผมท ามาทั้งชีวิตผมใชว้ิธีในการจดัสินใจแบบง่ายเลย คือ 

ก าไร ปริมาณพื้นท่ี คนงาน เวลา ส่ิงอ านวยความสะดวก “ 
ผู้รับเหมารายที ่10 ช่างนิด 
ลกัษณะของกจิการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบา้นใหม่และต่อเติม 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ “ผมคิดวา่อาชีพรับเหมาเป็นอาชีพท่ีท ามากท่ีสุดเพราะ ใชร้ะยะเวลาใน
การก่อสร้างสั้นและไดเ้งินเร็วหลงัจากการท างานเสร็จส้ิน จึงไดเ้ขา้ศึกษาถึงกระบวนการและวธีิการต่างๆใน
การท างานก่อสร้างตามแบบวิศวกรรมศาสตร์ท่ีใชก้ารค านวลแบบจากราคากลางของรัฐบาล ท่ีค านึงถึงราคา 
ขนาดบา้น จ านวนพนกังานท่ีใช ้ส่ิงอ านวย ความสะดวก และเวลาในการท างานน่ีคือปัจจยัส าคญัในการท า
ก่อสร้าง”  

ตารางที ่1 การส ารวจปัจจยัความส าคญัในการตดัสินรับเหมา 

 
จากการศึกษาขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูรั้บเหมาจ านวน 10 ราย พบวา่ผูรั้บเหมาแต่ละรายใชปั้จจยัการ

ตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างจากปัจจยัท่ี 5 ดา้น ท่ีประกอบดว้ย ก าไร(มูลค่า) ขนาด พนกังาน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เวลาและสภาพอากาศ ท่ีไดท้  าการส ารวจจากผูรั้บเหมาของวธีิการเลือกรับงานก่อสร้าง ท่ีเห็นดว้ยกบั
การใช้ทั้ง 5 ปัจจยัในการเลือกรับเหมาจริง แต่จะเลือกใช้ปัจจยัดา้นใดก่อนก็ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในการ
ตดัสินใจในขณะนั้น ว่าควรให้ความส าคัญกับปัจจยัด้านใดก่อนการตัดสินใจจริง ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์จากผูรั้บเหมาก่อสร้างทั้ง 10 รายพบวา่ปัจจยัในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างของแต่ละรายมีความ
คิดเห็นตรงกนัถึงปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างท่ีตรงกนั คือ การตดัสินใจด้วย ก าไร 
พนกังาน ขนาด ส่ิงอ านวยความสะดวกและเวลา โดยในแต่ละผูรั้บเหมาจะให้ความส าคญัของปัจจยัด้าน 
ก าไรเป็นอนัดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.5 ซ่ึงอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้รับเหมา 
มูลค่า/
ก าไร 

ขนาด พนักงาน 
ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
เวลาและสภาพ

อากาศ 

1 ช่างสมนึก 5 4 3 2 1 

2 ช่างอุดม 1 3 4 5 2 

3  ช่างต๋อย 5 3 4 1 2 

4 ช่างพงษ ์ 5 3 4 1 2 

5 ช่างพนอ 4 3 5 2 1 

6 ช่างหนู 5 3 4 1 2 

7 ช่างแจค็ 5 3 4 2 1 

8 บริษทั กระมลการก่อสร้าง 5 4 3 1 2 

9 ช่างแต 5 4 3 1 2 
10 ช่างนิด 5 4 3 2 1 

ผลรวมความส าคัญ 4.5 3.4 3.7 1.8 1.6 
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รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.7 ซ่ึงอยู่ในระดับความส าคญัมาก ส่วนขนาดของบ้านอยู่ในระดับ
ความส าคญัปานกลางค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.4 ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัความส าคญันอ้ยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 1.8 และเวลาและสภาพอากาศอยูใ่นระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.6 ท่ีการตดัสินใจข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ในการตดัสินใจขณะนั้นไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ าไรเป็นตวัตดัสินใจการเลือกรับงาน
ก่อสร้างเป็นอนัแรก แจมีปัจจยัดา้นอ่ืนส าคญักวา่ก็เป็นไดคุ้ณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกนั ปัญหา
ได ้

 การส ารวจขอ้มูลดา้นคุณสมบติัของผูรั้บเหมาใน การป้องกนัปัญหาระหว่างการก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภค ในโครงการหมู่บ้านจดัสรร ซ่ึงอ้างอิงจากการคดัเลือกรับ เหมาก่อสร้าง จากผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวขอ้งในการคดั เลือกรับเหมาก่อสร้าง มาวิเคราะห์ด้วย กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต์ 
(modified Analytical Hierarchy Process: modified: AHP) ตวัอย่างของการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของ แต่
ละคุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหาท่ีจะ เกิดข้ึน สามารถแสดงไดโ้ดยใชก้ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
เคร่ืองจกัรและวสัดุดงัน้ีจากแบบสอบถามพบวา่คุณสมบติั ของงานก่อท่ีจะรับเหมา เป็นดงั 

ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ความส าคญัของ 5 ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจผูรั้บเหมาบา้น
ก่อสร้างแบบใหม ่

 
จากตารางพบวา่สามารถค านวณหาค่าล าดบัความส าคญัทางเลือกไดจ้ากค่าผลรวมของค่าน ้าหนกั

เกณฑ์คูณกบัค่าน ้ าหนกัทางเลือกภายใตเ้กณฑ์นั้น ๆ ดงันั้นน ้ าหนกัความส าคญัของทางเลือกขอ้มูลการให้
ความส าคญัของ 5 ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจผูรั้บเหมาบา้นใหม่ คือ 

1. มูลค่า/ก าไร     = 1+3+4+2+0.5    = 10.50 
2. ขนาด    = 4+1+3+0.5+0.13  = 8.63 
3. พนกังาน    = 5+0.8+1+2+0.4  = 9.2 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก  = 3+2+1.67+1+0.67  = 8.33 
5. เวลาและสภาพอากาศ   = 2+2+3+0.5+1   = 8.50 

ปัจจัยส าคัญ มูลค่า/ก าไร ขนาด พนักงาน 
ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
เวลาและสภาพ

อากาศ 

มูลค่า/ก าไร 1 4 5 3 2 
ขนาด 3 1 0.8 2 2 
พนักงาน 4 3 1 1.67 3 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 2 0.5 2 1 0.2 
เวลาและสภาพอากาศ 0.5 0.13 0.4 0.67 1 
 น า้หนักความส าคัญ 10.50 8.63 9.2 8.33 8.20 
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จากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น พบวา่การจดัล าดบัค่าความส าคญัของทั้ง 5 ปัจจยั โดยการใหค้วามส าคญัถึง

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกรับงานก่อสร้างในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงานก่อสร้างและ
ปัจจยัท่ีนอกเหนือจากความส าคญัของ 5 ปัจจยั คือ 

ล าดับช้ันที ่1 มูลค่า/ก าไร มีค่าเฉล่ียเป็น 10.5 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสูดในการหาค่าความส าคญัของการ
ตดัสิใจรับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม 

ล าดับช้ันที ่2 พนกังานมีค่าเฉล่ียเป็น 9.2 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจากมูลค่า/ก าไร  
ล าดับช้ันที ่3 ขนาด ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 8.63 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจากพนกังาน  
ล าดับช้ันที่ 4 ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 8.33 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจาก ขนาด 

และล าดบัความส าคญัในชั้นสุดทา้ย 
ล าดับช้ันที่ 5 เวลาและสภาพอากาศท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 8.20 ซ่ึงเป็นค่าความส าคญัท่ีนอ้ยท่ีสุดในทั้ง 

5 ปัจจยั  
ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกรับเหมาก่อสร้างเบ้ืองตน้ให้ความส าคญัของ ขนาด มากท่ีสุดในการ

ตดัสินใจในคร้ังน้ี ดว้ยคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด 
 
7. สรุปผลกาวจัิย 

จากการส ารวจปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินเม่ือมีการวา่จา้งใหรั้บเหมาก่อสร้างพบวา่มี 5 ปัจจยัหลกั ท่ี
เป็นตวัก าหนดในการตดัสินใจในการเลือกรับงานก่อสร้างทั้งการก่อสร้างท่ีเป็นแบบบา้นใหม่และแบบต่อ
เติม โดยเรียงจากปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ย 

การรับงานก่อสร้างแบบการสร้างบ้านใหม่ควรใช้เคร่ืองมือการตัดสินใจเป็นอนัดับแรกด้วย
เคร่ืองมือการตัดสินใจแบบการคะแนนตามความส าคัญ คือ 

ก าไร/มูลค่า เป็นการตดัสินใจท่ีผูรั้บเหมาเห็นชอบด้วยว่า ก าไรในการก่อสร้างบา้นจะมาเป็น
อนัดบั เพราะการก่อสร้างบา้นใหม่จะไม่มีการขนยา้ยหรือร้ือถอนจากโครงสร้างเดิม (หากมรการร้ือถอน
หลงัเดิมจะข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งผูรั้บเหมาและเจา้ของบา้น) 

ขนาดของบ้านที่ก่อสร้าง เป็นการตดัสินใจลองลงมาจากก าไรเน่ืองจากขนาดการก่อสร้างข้ึนอยู่
กบัจ านวนแรงงานในขณะการท างาน (หากการใชแ้รงงานมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัผูรั้บเหมา) ท่ีจะส่งผลต่อ
ก าไรท่ีไดค้  านวณในขั้นตอนแรกไปแลว้ 

พนักงาน (คนงาน) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดอย่างหน่ึงในการท างานในทุกธุรกิจ หากไม่มี
คนงานก็จะไม่สามารถขนัเคล่ือนการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิ  
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ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นการอ านวยในทุกขั้นตอนระหว่างการท างานเพื่อส่งผลให้งานเสร็จ
ทนัตามเวลาท่ีก าหนด และการท่ีรวดเร็วแลว้ท่ีส าคญัยงัสามารถแบ่งเบาคนงานในการงานดว้ยเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั รวมถึงการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ท่ีสะดวกอีกดว้ย 

เวลา (เวลาในการก่อสร้าง) เป็นการรับเหมาก่อสร้างแบบบา้นจะเห็นความส าคญัของเวลาเป็น
อนัดบัสุดทา้ย แต่ไม่ใช่ไม่มีความส าคญั แต่เวลาในการสร้างบา้นใหม่ส่วนใหญ่มกัใช้เวลาไม่เกิน 45 วนั(3 
เดือน ) เพราะหากการก่อสร้างบา้นใหม่ใชเ้วลาเกินจากก าหนดจะประสบกบัปัญหาการขาดทุนทนัที 

 การรับงานก่อสร้างแบบต่อเติมควรใช้เคร่ืองมือการตัดสินใจเคร่ืองมือการตัดสินใจแบบการ
คะแนนตามความส าคัญ คือ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก (สาธารณูปโภค) เพราะ การท างานทุกอย่างหากไม่มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกล้วนแต่เป็นอุปสรรค์ในการท างานเป็นอย่างมาก เช่น ไม่มีน ้ าใช้ ไม่มีไฟฟ้า และการขนยา้ยวสัดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างก็ไม่สามารถท างานได ้การรับงานต่อเติมส่ิงอ านวยความสะดวกส าคญัท่ีสุด เน่ืองจาก
การรับงานต่อเติมอาจเป็นการต่อเติมภายในบา้น หรือส่วนใดก็ตาม ตอ้งมีการขนยา้ยของโดยใชห้ลกัการให้
ความส าคญัดว้ยคะแนนตามความเหมาะสมของปัจจยัการตดัสินใจ 

พนักงาน เพราะ เป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการท างานหากไม่มีคนงาน ทาง
ผูรั้บเหมาก็จะไม่สามารถขบัเคล่ือนการท างานไดจึ้งมีการใหค้ะแนนท่ีนอ้ยลงมา 

ขนาดงานต่อเติม เพราะการต่อเติมขนาดก็เป็นส่ิงส าคญัต่อการรับงานก่อสร้างแบบต่อเติมหากมี
การก่อสร้างขนาดใหญ่ก็จะมีการท างานท่ียากข้ึนหากพื้นท่ีในการขนยา้ยอุปกรณ์ไม่อ านวยต่อการท างานจะ
ส่งการก าหนดราคา เวลาในการก่อสร้างดว้ยเช่นกนั 

เวลาและสภาพอากาศ เพราะ เวลาในการก่อสร้างแบบต่อเติมก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั หาก
การก่อสร้างอยูใ่นช่วงฤดูฝนก็จะส่งต่อการท างานท่ีมีความล่าชา้มากข้ึน เน่ืองจากงานก่อสร้างเป็นงานท่ีท า
ในท่ีโล่ง (กลางแจง้) หากฝนตกก็จะไม่สามารถท างาน ดงันั้นฤดูกาลจึงเป็นส่ิงส าคญัแก่การท างานเป็นอยา่ง
มากจึงใหค้ะแนนดา้นเวลาเป็นอนัดบัทา้ยสุด 

ก าไร/มูลค่า เป็นการตดัสินใจท่ีผูรั้บเหมาเห็นชอบด้วยว่า ก าไรในการก่อสร้างบา้นจะมาเป็น
อนัดบั เพราะการก่อสร้างบา้นแบบต่อเติมจะมีการขนยา้ยหรือร้ือถอนจากโครงสร้างเดิม 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง จากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น พบวา่การ
จดัล าดบัขั้นความส าคญัของปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยั โดยการให้ความส าคญัถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกรับงาน
ก่อสร้างในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงานก่อสร้างแบบบา้นใหม่และการก่อสร้างแบบ
ต่อเติมความส าคญัของ 5 ปัจจยั โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP ) 
ในการตดัสินใจคดัเลือก คือ ล าดบัชั้นท่ี 1 มูลค่า/ก าไร มีค่าเฉล่ียเป็น 10.5 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสูดในการหาค่า
ความส าคญัของการตดัสิใจรับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติมรองลงมา ล าดบัชั้นท่ี 2 คือ พนกังานมีค่าเฉล่ียเป็น 
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9.2 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจากมูลค่า/ก าไร ถดัมาจากก าไรเป็น ล าดบัชั้นท่ี 3 คือ ขนาดของบา้น ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็น 8.63 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจากพนกังาน ส่วนล าดบัชั้นท่ี 4 คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็น 8.33 ซ่ึงมีความส าคญัรองลงมาจาก ขนาด และล าดบัความส าคญัในชั้นสุดทา้ย ล าดบัชั้นท่ี 5 คือ 
เวลาและสภาพอากาศท่ีมีค่าเฉล่ียเป็น 8.20 ซ่ึงเป็นค่าความส าคญัท่ีนอ้ยท่ีสุดในทั้ง 5 ปัจจยั ท่ีแสดงใหเ้ห็นได้
ว่าปัจจยัท่ีผูรั้บเหมาให้ความส าคญัอย่างมากเพื่อมาใช้ตดัสินใจในการเลือกรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัของการตดัสินใจ 
 
9.ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกรับเหมารับเหมาก่อสร้าง ของผูรั้บเหมาก่อสร้างใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้าง 5 
ดา้นท่ี ประกอบดว้ย มูลค่า/ ก าไร มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ต่อมาให้ความส าคญัทางดา้นพนกังาน ต่อ
ดว้ยปัจจยัทางดา้นขนาด แลว้ปัจจยัทางดา้นส่ิงอ านวยความความสะดวก และเวลากบัสภาพอากาศเป็นปัจจยั
ทา้ยสุดของปัจจยั ส่วนขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงกรณีศึกษาปัจจยัการตดัสินใจการรับเหมา
ก่อสร้าง ควรจะตอ้งมีการปรับปรุงหรือใช้ปัจจยัใดในการตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างในแต่ละคร้ังเพื่อให้
เหมาะสมกบัองคก์ร การตดัสินใจรับเหมาก่อสร้างจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละผูรั้บเหมาหรืออาจมีความ
แตกต่างกนัในประเภทของการรับเหมาเช่นผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบบา้นใหม่หรือผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบต่อ
เติม เพื่อเป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจและวธีิการตดัสินใจของผูรั้บเหมา 
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