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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา “ ปั จ จัย การตัด สิ น ใจเลื อ กรั บ งานก่ อ สร้ า ง ” ซึ่ ง
ได้ทาการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล การตัด สิ น ใจรั บ เหมาก่ อ สร้ า งจาก
ผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า ง จานวน 10 ราย เพื ่ อ นาสถิ ติ ที่ ไ ด้ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล การเลื อ กรั บ งาน
รั บ เหมาเหมาก่ อ สร้ า งแบบการสร้ า งใหม่ ท้ ัง หมดและการก่ อ สร้ า งแบบต่ อ เติ ม ที่ ส ามารถนาปั จ จัย
ทั้ง 5 ด้า น มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการเลื อ กรั บ งานก่ อ สร้ า งด้ว ย AHP การวิ เ คราะห์ ต ามลาดับ ชั้ น
(Analysis Hierarchy Process)
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า กระบวนการในการตัดสิ นใจเลื อกรับงานก่อสร้ าง ผูร้ ับเหมาจะทา
การตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างตามประสบการณ์ โดยเลือกใช้ปัจจัย 5 ปั จจัย ที่เป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ตัด สิ นเมื่ อ เลื อ กรั บ งานก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะครั้ ง คื อ ก าไร พนั ก งาน ขนาด สิ่ งอ านวยความสะดวก
(สาธารณู ปโภค) เวลา/สภาพอากาศ ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่าทั้ง 5 ปั จจัย เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการตัดสิ นใจ

1. บทนา
ธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ างเป็ นธุ รกิ จที่มีการเติบโตควบคู่ไปพร้ อมกับการพัฒนาของประเทศ หาก
เศรษฐกิ จ ของประเทศรุ่ งเรื อง อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งก็ จ ะเติ บ โตไปพร้ อ มกั น อี ก ทั้ง ยัง จะเอื้ อ ต่ อ
ภาคอุ ตสาหกรรมอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ง อุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ ก ภาคสถาบันการเงิ น และภาค
แรงงานให้ขยายตัวตามไปด้วย (อโนทัย แสงธรรมธร, 2543: 1) และยังมีลกั ษณะแตกต่างจากธุ รกิจประเภท
อื่นเพราะมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ต้องทางานในพื้นที่โล่ง ในสภาพดินฟ้าอากาศ ที่ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง
ของการปฏิบตั ิงานได้ตลอดเวลา เพราะมีตวั แปรที่ไม่แน่นอน เช่น ฝนตกหนัก วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างไม่พอ
พื้นที่ การทางานจะเปลี่ ยนไปจากโครงการหนึ่ งสู่ อีกโครงการหนึ่ ง ต่างต้องมี การเคลื่ อนย้ายอุ ปกรณ์ และ
บุคลากรอยูเ่ สมอ (ประกอบ บารุ งผล, 2528)
ด้วยเหตุน้ ี ธุรกิจรับเหมาจึงต้องมีการตัดสิ นใจในการเลือกรับงานก่อสร้างต้องมีการเตรี ยมพร้อม
ในทุกด้านเนื่ องจากต้องมีการเตรี ยมรับมื อกับสิ่ งที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้น การตัดสิ นใจเลื อกรับงานก่ อสร้ างต้องใช้
ความรู ้ และประสบการณ์ ใ นการตัดสิ นใจ แต่ ก ารตัดสิ นใจเลื อกรั บ งานก่ อสร้ า งเป็ นการตัดสิ นใจโดย
1
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ผูร้ ั บเหมาเพีย งผูเ้ ดี ยว ดังนั้นผูส้ ื บทอดกิ จการจะไม่สามารถสื บ ทอดธุ รกิ จได้เนื่ องจากผูร้ ั บสื บทอดไม่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในการตัดสิ นใจ จึงได้มีการคิดค้นหาวิธีการพัฒนาเครื่ องมื อช่ วยตัดสิ นใจเลื อกรั บ งาน
ก่อสร้ างมา 5 ปั จจัยหลัก ได้แก่ มูลค่า(กาไร) พนักงาน (คนงานก่อสร้ าง) ขนาดของบ้าน สิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้านเวลา ทุกปั จจัยล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับเหมาก่ อสร้ าง ดังนั้นผูท้ ี่มี
อานาจการตัดสิ นใจต้องสื บทอดวิธีการตัดสิ นใจจากความรู ้ความสามารถ ออกมาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการ
ตัดสิ นใจ เพื่อเป็ นโอกาสในการสื บทอดธุ รกิ จให้กบั รุ่ นต่อไป ประกอบกับในเขตพื้นที่ อาเภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ได้มีการพัฒนาพื้นที่ ต่างๆม่ว่าจะเป็ นแหล่งอุ ตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ ยว ที่พกั
อาศัยหรื อแม้กระทัง่ ห้างสรรพสิ นค้าก็ตาม จึงทาให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ างต้องมีการเตรี ยม
ความพร้อมที่จะรับงาน ประมูลงานเพื่อให้ได้งานเป็ นของตนเอง แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก่อนการรับงานหรื อประมูล
งานก้จะต้องมี การตัดสิ นใจ มี การวางแผนคานึ งถึ งปั จจัยต่างๆที่จะเข้ามามี ผลกระทบต่อการรั บงาน จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผูศ้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาปั จจัยและการตัดสิ นใจเลื อกรับเหมาก่อสร้ าง เพื่อนา
ข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบคุ ณสมบัติเบื้ องต้นของผูร้ ั บ เหมา และเพื่ อ
พัฒนาการวิธีการวิเคราะห์การตัดสิ นใจในการคัดเลือกรู ปแบบการบริ หารกระบวนการตัดสิ นใจเลือกรับงาน
ก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิ ทธิภาพการดาเนินงานมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษางานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลือกรับงานก่อสร้างแบบบ้านใหม่
และแบบต่อเติม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลือกรับงานก่อสร้างด้วยการ
ใช้จาแนกตามลักษณะของผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบบ้านใหม่และแบบต่อเติม

3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การตัดสิ นใจเลือกรับเหมาก่อสร้าง” ฉบับนี้สามารถได้รับประโยชน์จากการ
วิจยั ดังนี้
3.1. ทาให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้าง
3.2. ในการศึ ก ษาวิจยั สามารนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งวิธีก ารตัดสิ นใจเลื อก
รับเหมาก่อสร้าง
3.3.ทาให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในการตัดสิ นใจรับเหมาก่ อสร้ างให้แก่ผูส้ ื บทอดกิ จการ
และผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
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4. ขอบเขตการศึกษางานวิจัย
การศึ กษางานวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นศึ กษาระดับความสาคัญและการเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจการ
เลื อกรั บงานก่ อสร้ างแบบบ้านใหม่และการก่ อสร้ างแบบต่อเติ ม โดยสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างผูร้ ั บเหมาที่ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตัดสิ นใจเลื อกรับงานก่อสร้ างจานวน 10 ราย แบบเจาะจงกลุ่มผูร้ ับเหมาในเขตพื้นที่
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้ระยะเวลาการศึกษางานวิจยั เริ่ มตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
5. เครื่ องมือการตัดสิ นใจของการวิจัย
กระบวนการวิเคราะห์ ตามลาดับชั้ น (Analysis Hierarchy Process) หรื อเรี ยกสั้นๆว่า AHP ใน
ชี วิตประจาวันและการปฏิบตั ิงานต้องมีการตัดสิ นใจเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสิ นใจทั้งในเรื่ องเล็กหรื อใน
เรื่ องใหญ่ ทั้งที่ส่งผลเพียงต่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อแม้กระทัง่ ผลต่อองค์กรที่จะต้องตัดสิ นใจในเรื่ อง
บางเรื่ องนั้นเป็ นสิ่ งที่ช้ ี อนาคตของตนเองและครอบครัว หรื อลักษณะขององค์กรการต้องมีการตัดสิ นใจของ
ผู ้บ ริ ห ารเป็ นการชี้ ชะตาขององค์ ก รว่ า จะคงอยู่ ไ ด้ห รื อ ไม่ ก ัน เลยที เ ดี ย ว จะส่ ง ผลท าให้ ผู ้ต ัด สิ น ใจมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับยอมต้องมีกระบวนการกลัน่ กรองที่มีเหตุมีผลตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ดี และมีความถูกต้องแม่นยาสู ง ส่ งผลให้การตัดสิ นใจนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการวิ เ คราะห์ ต ามล าดั บ ชั้ น(Analytic Hierarchy Process: AHP) ที่ น ามาใช้ ใ น
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งได้รับความโดยเป็ นเทคนิ คที่ใช้ การแบ่งองค์ประกอบของปั ญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
ในรู ปของแผนภู มิตามล าดับ ชั้นแล้วมี ก ารให้ค่า น้ า หนักของแต่ละองค์ป ระกอบแล้วนามาคานวณหาค่ า
น้ า หนัก เพื่ อนาไปสู่ ค่ า ล าดับ ของความส าคัญของแต่ ล ะทางเลื อก ว่า ทางเลื อกใดมี ค่ า สู ง สุ ด แล้ว น ามา
ประกอบเพื่อการตัดสิ นใจ ซึ่งมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในแบบสอบถาม ดังนี้
6.1. วิจยั เชิ ง ปริ ม าณด้วยการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อที่
สาคัญ กล่าวคือ เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมา นาแบบสอบถามดังกล่าวมาประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
6.2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
6.2.1. ค่าสถิติความถี่และร้อยละใช้วเิ คราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
6.2.2. ค่าเฉลี่ย (X) ใช้เพื่อประเมินระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับงานผูร้ ับเหมา
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6.2.3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ควบคู่กบั ค่าเฉลี่ย (X) เพื่อให้ทราบ
และแสดงถึงลักษณะการกระจายของข้อมูลระดับระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรับงานผูร้ ับเหมา
การทาวิจยั เรื่ อง “ การตัดสิ นเลือกรับงานก่ อสร้ าง ” ผูว้ ิจยั สามารถนาเอาระบบและกระบวนการ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลื อกรับงานก่อสร้างที่ได้คน้ คว้ามาปรับใช้ในชี วิตประจาวันทีโดยอ้างอิงข้อมูลมา
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างแบบเจาะลึก ( Dept Interview) ถึงขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
การรั บเหมาก่ อสร้ าง ในเขตพื้นที่ อาเภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ผูร้ ั บเหมาจานวน 10 ราย ที่มี
ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างและประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชี พด้านการก่อสร้าง โดยมี
แนวคาถามที่ครอบคลุมประเด็นวิธีที่ใช้ในการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างของบ้านแต่ละหลัง

7.ข้ อมูลปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกรับเหมาก่อสร้ าง
ผู้รับเหมารายที่ 1 ช่างสมนึก
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “เนื่องจากอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็ นอาชีพที่ชื่นชอบของ บิ ด า จึ ง ได้มี
การศึกษารวบรวมข้อมูลขั้นตอนการทางานในทุกขั้นตอนของการก่อสร้ างด้วยตนเอง โดยไม่ได้มีความรู ้
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่เป็ นการใช้ประสบการณ์ในการ ตัดสิ นใจรั บงานก่ อสร้ าง ที่ ใช้ 5 ปั จจัย ในการ
ตัดสิ นใจคือ กาไร (มูลค่า) ขนาดบ้าน
พนักงาน สิ่ งอานวยความสะดวก และเวลาเป็ นขั้นสุ ดท้าย”
ผู้รับเหมารายที่ 2 ช่างอุดม
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “ไม่ได้มีความรู ้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ใช้ ประสบการณ์ รวมถึ ง
การฝึ กฝนในการทางานก่อสร้ างจากเดิ มไม่มีความรู ้ ในการก่อสร้ างจึงเป็ นลูกจ้างคนอื่นเขามาเมื่อมีความรู ้
ความสรมารถจึงตัดใจรับงานก่อสร้าง และใช้ 5 ปั จจัย ในการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้าง คือ สิ่ งอานวยความ
สะดวก พนักงาน ขนาดบ้าน เวลา กาไร (มูลค่า) เป็ นขั้นสุ ดท้าย”
ผู้รับเหมารายที่ 3 ช่างต๋ อย
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ “อาชี พ รั บ เหมาก่ อสร้ า งแต่ ก่ อ นไม่ เป็ นที่ นิย มมากขนาดนี้ กว่า จะ
ตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างและผูไ้ ว้ใจในการรับเหมาเหมือนในปั จจุบนั นี้ ถือว่ายากมาก แต่ผา่ นความยากมา
ได้จึงได้ทาการรับเหมาก่อสร้ างแบบปั จจุ บนั หากถามว่าใช้อะไรในการตัดสิ นรับเหมาก่อสร้ าง คือ กาไร
พนักงาน ขนาดบ้าน เวลา และสิ่ งอานวยความสะดวก”
ผู้รับเหมารายที่ 4 ช่างพงษ์
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
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ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “ผมมีความรู ้ทางด้านงานก่อสร้างและได้ศึกษาถึงขั้นตอน การรั บ เหมา
ก่อสร้างจากการเรี ยนจากสายวิชาชี พ จึงเห็นว่าเป็ นอาชี พที่มีความน่าสนใจและมีความท้าทายในการทางาน
ที่ ส าคัญเป็ นการท างานระยะสั้นก็เห็ น ก าไรแล้ว หากถามว่าใช้อะไรในการตัดสิ นใจ ตอบเลยว่า ก าไร
พนักงาน ขนาดบ้าน เวลา สิ่ งอานวยความสะดวก”
ผู้รับเหมารายที่ 5 ช่างพนอ
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “การตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้าง ผมคิดว่าเป็ นขั้นที่สาคัญในการทางาน
ก่อสร้ างที่ทุกช่ างต้องใช้ก่อนการรับงานจากผูว้ ่า หากถามผมว่าผมใช้อะไรในการตัดสิ นใจ คือ พนักงาน
กาไร ขนาด สิ่ งอานวยความสะดวก และเวลา”
ผู้รับเหมารายที่ 6 ช่างหนู
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม
ข้ อมู ลจากการสั มภาษณ์ “การรั บเหมาก่ อสร้ างส่ วนใหญ่ผมใช้วิธีการคานวณ จากขนาดบ้าน
กาไร พนักงาน เวลา และสิ่ งอานวยความสะดวก ในการตัดสอนใจทุกครั้งก่อนการรับงานก่อสร้าง”
ผู้รับเหมารายที่ 7 ช่างแจ็ค
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “ผมเห็นว่าอาชี พรับเหมาก่อสร้างเป็ นอาชี พที่น่าสนใจและเป็ นนายของ
ตัวเอง จึงได้ศึกษาขั้นตอนการรับเหมารวมถึงทฤษฎีต่างๆในการ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก่ อ ส ร้ า ง จ า ก
วิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการรับเหมาในแต่ละหลักจะใช้วิธีใดในการตัดสิ นใจ จากประสบการณ์ ที่ผมได้
ศึกษามาพบว่า กาไร พนักงาน ขนาดบ้าน สิ่ งอานวยความสะดวก และ เวลา เป็ นวิธีที่ตดั ใจได้ง่ายและรวดเร็ ว
ที่สุดของอาชีพรับเหมาก่อสร้าง”
ผู้รับเหมารายที่ 8 บริ ษทั กระมลการก่อสร้าง
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “จากการทางานที่ผ่านมาผมใช้ 5 วิธีในการคานวณก่อนการตัดสิ นใจ
รับเหมาก่อสร้าง คือ กาไร ขนาด พนักงาน เวลา และสิ่ งอานวยวาดวกในการก่อสร้าง”
ผู้รับเหมารายที่ 9 ช่างแต
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบตัดตอน
ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “การทางานที่ผมทามาทั้งชี วิตผมใช้วิธีในการจัดสิ นใจแบบง่ายเลย คือ
กาไร ปริ มาณพื้นที่ คนงาน เวลา สิ่ งอานวยความสะดวก “
ผู้รับเหมารายที่ 10 ช่างนิด
ลักษณะของกิจการ รับเหมาก่อสร้างแบบการก่อสร้างบ้านใหม่และต่อเติม
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ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ “ผมคิดว่าอาชี พรับเหมาเป็ นอาชี พที่ทามากที่สุดเพราะ ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างสั้นและได้เงินเร็ วหลังจากการทางานเสร็ จสิ้ น จึงได้เข้าศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆใน
การทางานก่อสร้างตามแบบวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้การคานวลแบบจากราคากลางของรัฐบาล ที่คานึงถึงราคา
ขนาดบ้าน จานวนพนักงานที่ใช้ สิ่ งอานวย ความสะดวก และเวลาในการทางานนี่ คือปั จจัยสาคัญในการทา
ก่อสร้าง”
ตารางที่ 1 การสารวจปัจจัยความสาคัญในการตัดสิ นรับเหมา
มูลค่ า/
สิ่ งอานวยความ เวลาและสภาพ
ขนาด พนักงาน
กาไร
สะดวก
อากาศ

ลาดับที่

รายชื่ อผู้รับเหมา

1

ช่างสมนึก

5

4

3

2

1

2

ช่างอุดม

1

3

4

5

2

3

ช่างต๋ อย

5

3

4

1

2

4

ช่างพงษ์

5

3

4

1

2

5

ช่างพนอ

4

3

5

2

1

6

ช่างหนู

5

3

4

1

2

7

ช่างแจ็ค

5

3

4

2

1

8

บริ ษทั กระมลการก่อสร้าง

5

4

3

1

2

9
10

ช่างแต
ช่างนิด

5
5

4
4

3
3

1
2

2
1

ผลรวมความสาคัญ

4.5

3.4

3.7

1.8

1.6

จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ผรู ้ ับเหมาจานวน 10 ราย พบว่าผูร้ ับเหมาแต่ละรายใช้ปัจจัยการ
ตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างจากปั จจัยที่ 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย กาไร(มูลค่า) ขนาด พนักงาน สิ่ งอานวยความ
สะดวก เวลาและสภาพอากาศ ที่ได้ทาการสารวจจากผูร้ ับเหมาของวิธีการเลือกรับงานก่อสร้าง ที่เห็นด้วยกับ
การใช้ท้ งั 5 ปั จจัยในการเลื อกรับเหมาจริ ง แต่จะเลื อกใช้ปัจจัยด้านใดก่ อนก็ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ ใ นการ
ตัดสิ นใจในขณะนั้น ว่า ควรให้ค วามส าคัญกับ ปั จ จัย ด้า นใดก่ อ นการตัดสิ นใจจริ ง ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์จากผูร้ ับเหมาก่อสร้างทั้ง 10 รายพบว่าปั จจัยในการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างของแต่ละรายมีความ
คิ ดเห็ นตรงกันถึ งปั จจัยที่ 5 ปั จจัยในการตัดสิ นใจรั บเหมาก่ อสร้ างที่ ตรงกัน คื อ การตัดสิ นใจด้วย กาไร
พนักงาน ขนาด สิ่ งอานวยความสะดวกและเวลา โดยในแต่ละผูร้ ับเหมาจะให้ความสาคัญของปั จจัย ด้าน
กาไรเป็ นอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ ย 4.5 ซึ่ งอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุดในการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้ าง
266

รองลงมาคื อ พนัก งานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.7 ซึ่ ง อยู่ใ นระดับ ความส าคัญมาก ส่ วนขนาดของบ้า นอยู่ใ นระดับ
ความสาคัญปานกลางค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.4 สาหรับสิ่ งอานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับความสาคัญน้อยมีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1.8 และเวลาและสภาพอากาศอยูใ่ นระดับความสาคัญน้อยที่สุดที่ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.6 ที่การตัดสิ นใจขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ในการตัดสิ นใจขณะนั้นไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้กาไรเป็ นตัวตัดสิ นใจการเลื อกรับงาน
ก่อสร้างเป็ นอันแรก แจมีปัจจัยด้านอื่นสาคัญกว่าก็เป็ นได้คุณสมบัติของผูร้ ับเหมาที่สามารถป้ องกัน ปั ญหา
ได้
การสารวจข้อมูลด้านคุ ณสมบัติของผูร้ ับเหมาใน การป้ องกันปั ญหาระหว่างการก่อสร้ างงาน
สาธารณู ป โภค ในโครงการหมู่ บ ้า นจัดสรร ซึ่ ง อ้า งอิ ง จากการคัดเลื อกรั บ เหมาก่ อสร้ า ง จากผูม้ ี หน้า ที่
เกี่ ยวข้องในการคัด เลื อกรั บเหมาก่ อสร้ าง มาวิเคราะห์ ด้วย กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ ประยุกต์
(modified Analytical Hierarchy Process: modified: AHP) ตัวอย่างของการวิเคราะห์ค่าความสาคัญของ แต่
ละคุณสมบัติของผูร้ ับเหมาในการป้ องกันปั ญหาที่จะ เกิดขึ้น สามารถแสดงได้โดยใช้กลุ่มปั ญหาขาดแคลน
เครื่ องจักรและวัสดุดงั นี้จากแบบสอบถามพบว่าคุณสมบัติ ของงานก่อที่จะรับเหมา เป็ นดัง
ตารางการวิเคราะห์ ข ้อมู ลการให้ความสาคัญของ 5 ปั จจัย ที่ ใ ช้ใ นการตัดสิ นใจผูร้ ั บเหมาบ้าน
ก่อสร้างแบบใหม่
ปัจจัยสาคัญ
มูลค่ า/กาไร
ขนาด
พนักงาน
สิ่ งอานวยความสะดวก
เวลาและสภาพอากาศ
นา้ หนักความสาคัญ

มูลค่ า/กาไร
1
3
4
2
0.5
10.50

ขนาด
4
1
3
0.5
0.13
8.63

พนักงาน
5
0.8
1
2
0.4
9.2

สิ่ งอานวยความ
สะดวก
3
2
1.67
1
0.67
8.33

เวลาและสภาพ
อากาศ
2
2
3
0.2
1
8.20

จากตารางพบว่าสามารถคานวณหาค่าลาดับความสาคัญทางเลือกได้จากค่าผลรวมของค่าน้ าหนัก
เกณฑ์คูณกับค่าน้ าหนักทางเลื อกภายใต้เกณฑ์น้ นั ๆ ดังนั้นน้ าหนักความสาคัญของทางเลือกข้อมูลการให้
ความสาคัญของ 5 ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจผูร้ ับเหมาบ้านใหม่ คือ
1. มูลค่า/กาไร
= 1+3+4+2+0.5
= 10.50
2. ขนาด
= 4+1+3+0.5+0.13
= 8.63
3. พนักงาน
= 5+0.8+1+2+0.4
= 9.2
4. สิ่ งอานวยความสะดวก
= 3+2+1.67+1+0.67 = 8.33
5. เวลาและสภาพอากาศ
= 2+2+3+0.5+1
= 8.50
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จากปั จจัยทั้ง 5 ด้าน พบว่าการจัดลาดับค่าความสาคัญของทั้ง 5 ปัจจัย โดยการให้ความสาคัญถึง
ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกรับงานก่อสร้างในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการรับงานก่อสร้างและ
ปัจจัยที่นอกเหนือจากความสาคัญของ 5 ปัจจัย คือ
ลาดับชั้นที่ 1 มูลค่า/กาไร มีค่าเฉลี่ยเป็ น 10.5 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสู ดในการหาค่าความสาคัญของการ
ตัดสิ ใจรับเหมาก่อสร้างแบบต่อเติม
ลาดับชั้นที่ 2 พนักงานมีค่าเฉลี่ยเป็ น 9.2 ซึ่ งมีความสาคัญรองลงมาจากมูลค่า/กาไร
ลาดับชั้นที่ 3 ขนาด ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 8.63 ซึ่งมีความสาคัญรองลงมาจากพนักงาน
ลาดับชั้ นที่ 4 สิ่ งอานวยความสะดวก ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 8.33 ซึ่ งมีความสาคัญรองลงมาจาก ขนาด
และลาดับความสาคัญในชั้นสุ ดท้าย
ลาดับชั้ นที่ 5 เวลาและสภาพอากาศที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 8.20 ซึ่ งเป็ นค่าความสาคัญที่นอ้ ยที่สุดในทั้ง
5 ปัจจัย
ดังนั้นในการตัดสิ นใจเลือกรับเหมาก่อสร้างเบื้องต้นให้ความสาคัญของ ขนาด มากที่สุดในการ
ตัดสิ นใจในครั้งนี้ ด้วยคะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
7. สรุ ปผลกาวิจัย
จากการสารวจปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นเมื่อมีการว่าจ้างให้รับเหมาก่อสร้างพบว่ามี 5 ปั จจัยหลัก ที่
เป็ นตัวกาหนดในการตัดสิ นใจในการเลื อกรับงานก่อสร้ างทั้งการก่อสร้างที่เป็ นแบบบ้านใหม่และแบบต่อ
เติม โดยเรี ยงจากปัจจัยที่มีความสาคัญมาที่สุดไปน้อยที่สุด ประกอบด้วย
การรับงานก่ อสร้ างแบบการสร้ างบ้ านใหม่ ควรใช้ เครื่ องมือการตัดสิ นใจเป็ นอันดับแรกด้ วย
เครื่ องมือการตัดสิ นใจแบบการคะแนนตามความสาคัญ คือ
กาไร/มู ลค่ า เป็ นการตัดสิ นใจที่ผูร้ ั บเหมาเห็ นชอบด้วยว่า กาไรในการก่อสร้ างบ้านจะมาเป็ น
อันดับ เพราะการก่อสร้ างบ้านใหม่จะไม่มีการขนย้ายหรื อรื้ อถอนจากโครงสร้ างเดิ ม (หากมรการรื้ อถอน
หลังเดิมจะขึ้นอยูก่ บั การตกลงกันระหว่างผูร้ ับเหมาและเจ้าของบ้าน)
ขนาดของบ้ านที่ก่อสร้ าง เป็ นการตัดสิ นใจลองลงมาจากกาไรเนื่ องจากขนาดการก่อสร้างขึ้นอยู่
กับจานวนแรงงานในขณะการทางาน (หากการใช้แรงงานมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับเหมา) ที่จะส่ งผลต่อ
กาไรที่ได้คานวณในขั้นตอนแรกไปแล้ว
พนักงาน (คนงาน) เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ งในการทางานในทุกธุ รกิ จ หากไม่มี
คนงานก็จะไม่สามารถขันเคลื่อนการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ
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สิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นการอานวยในทุกขั้นตอนระหว่างการทางานเพื่อส่ งผลให้งานเสร็ จ
ทันตามเวลาที่กาหนด และการที่รวดเร็ วแล้วที่สาคัญยังสามารถแบ่งเบาคนงานในการงานด้วยเครื่ องมือที่
ทันสมัย รวมถึงการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่สะดวกอีกด้วย
เวลา (เวลาในการก่ อสร้ าง) เป็ นการรับเหมาก่อสร้ างแบบบ้านจะเห็ นความสาคัญของเวลาเป็ น
อันดับสุ ดท้าย แต่ไม่ใช่ไม่มีความสาคัญ แต่เวลาในการสร้างบ้านใหม่ส่วนใหญ่มกั ใช้เวลาไม่เกิ น 45 วัน(3
เดือน ) เพราะหากการก่อสร้างบ้านใหม่ใช้เวลาเกินจากกาหนดจะประสบกับปั ญหาการขาดทุนทันที
การรั บงานก่ อสร้ างแบบต่ อเติมควรใช้ เครื่ องมื อการตัดสิ นใจเครื่ องมื อการตัดสิ นใจแบบการ
คะแนนตามความสาคัญ คือ
สิ่ งอานวยความสะดวก (สาธารณูปโภค) เพราะ การทางานทุกอย่างหากไม่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกล้วนแต่เป็ นอุ ปสรรค์ในการทางานเป็ นอย่างมาก เช่ น ไม่มีน้ าใช้ ไม่มีไฟฟ้ า และการขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้ างก็ไม่สามารถทางานได้ การรับงานต่อเติมสิ่ งอานวยความสะดวกสาคัญที่สุด เนื่ องจาก
การรับงานต่อเติมอาจเป็ นการต่อเติมภายในบ้าน หรื อส่ วนใดก็ตาม ต้องมีการขนย้ายของโดยใช้หลักการให้
ความสาคัญด้วยคะแนนตามความเหมาะสมของปัจจัยการตัดสิ นใจ
พนักงาน เพราะ เป็ นอีกปั จจัยที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการทางานหากไม่มีคนงาน ทาง
ผูร้ ับเหมาก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนการทางานได้จึงมีการให้คะแนนที่นอ้ ยลงมา
ขนาดงานต่ อเติม เพราะการต่อเติมขนาดก็เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการรับงานก่อสร้างแบบต่อเติมหากมี
การก่อสร้างขนาดใหญ่ก็จะมีการทางานที่ยากขึ้นหากพื้นที่ในการขนย้ายอุปกรณ์ไม่อานวยต่อการทางานจะ
ส่ งการกาหนดราคา เวลาในการก่อสร้างด้วยเช่นกัน
เวลาและสภาพอากาศ เพราะ เวลาในการก่อสร้ างแบบต่อเติมก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ หาก
การก่อสร้างอยูใ่ นช่วงฤดูฝนก็จะส่ งต่อการทางานที่มีความล่าช้ามากขึ้น เนื่ องจากงานก่อสร้างเป็ นงานที่ทา
ในที่โล่ง (กลางแจ้ง) หากฝนตกก็จะไม่สามารถทางาน ดังนั้นฤดูกาลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญแก่การทางานเป็ นอย่าง
มากจึงให้คะแนนด้านเวลาเป็ นอันดับท้ายสุ ด
กาไร/มู ลค่ า เป็ นการตัดสิ นใจที่ผูร้ ั บเหมาเห็ นชอบด้วยว่า กาไรในการก่อสร้ างบ้านจะมาเป็ น
อันดับ เพราะการก่อสร้างบ้านแบบต่อเติมจะมีการขนย้ายหรื อรื้ อถอนจากโครงสร้างเดิม
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้าง จากปั จจัยทั้ง 5 ด้าน พบว่าการ
จัดลาดับขั้นความสาคัญของปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัย โดยการให้ความสาคัญถึ งปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกรับงาน
ก่อสร้างในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการรับงานก่อสร้างแบบบ้านใหม่และการก่อสร้างแบบ
ต่อเติมความสาคัญของ 5 ปั จจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP )
ในการตัดสิ นใจคัดเลื อก คือ ลาดับชั้นที่ 1 มูลค่า/กาไร มีค่าเฉลี่ ยเป็ น 10.5 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยสู งสู ดในการหาค่า
ความสาคัญของการตัดสิ ใจรับเหมาก่อสร้ างแบบต่อเติมรองลงมา ลาดับชั้นที่ 2 คือ พนักงานมีค่าเฉลี่ ยเป็ น
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9.2 ซึ่ งมี ความสาคัญรองลงมาจากมู ล ค่า /กาไร ถัดมาจากกาไรเป็ น ลาดับชั้นที่ 3 คือ ขนาดของบ้าน ที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็ น 8.63 ซึ่ งมีความสาคัญรองลงมาจากพนักงาน ส่ วนลาดับชั้นที่ 4 คือ สิ่ งอานวยความสะดวก ที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็ น 8.33 ซึ่งมีความสาคัญรองลงมาจาก ขนาด และลาดับความสาคัญในชั้นสุ ดท้าย ลาดับชั้นที่ 5 คือ
เวลาและสภาพอากาศที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 8.20 ซึ่ งเป็ นค่าความสาคัญที่นอ้ ยที่สุดในทั้ง 5 ปัจจัย ที่แสดงให้เห็นได้
ว่าปั จจัยที่ผูร้ ับเหมาให้ความสาคัญอย่างมากเพื่อมาใช้ตดั สิ นใจในการเลื อกรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สาคัญของการตัดสิ นใจ
9.ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกรับเหมารับเหมาก่อสร้าง ของผูร้ ับเหมาก่อสร้างใน
เขตพื้นที่อาเภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้ าง 5
ด้านที่ ประกอบด้วย มูลค่า/ กาไร มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ต่อมาให้ความสาคัญทางด้านพนักงาน ต่อ
ด้วยปั จจัยทางด้านขนาด แล้วปั จจัยทางด้านสิ่ งอานวยความความสะดวก และเวลากับสภาพอากาศเป็ นปั จจัย
ท้ายสุ ดของปั จจัย ส่ วนข้อมู ลที่ นามาศึ กษาในครั้ ง นี้ เป็ นเพียงกรณี ศึ กษาปั จจัยการตัดสิ นใจการรับ เหมา
ก่ อสร้ าง ควรจะต้องมี การปรั บปรุ งหรื อใช้ปัจจัยใดในการตัดสิ นใจรั บเหมาก่ อสร้ างในแต่ละครั้ งเพื่อให้
เหมาะสมกับองค์กร การตัดสิ นใจรับเหมาก่อสร้างจะมีความแตกต่างกันในแต่ละผูร้ ับเหมาหรื ออาจมีความ
แตกต่างกันในประเภทของการรับเหมาเช่นผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบบ้านใหม่หรื อผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบต่อ
เติม เพื่อเป็ นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสิ นใจและวิธีการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมา

270

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช. (2547).กรณี ศึกษาการจัดการในบริ ษทั ก่อสร้ างขนาดเล็กทีจ่ ัดตั้งใหม่ วิทยานิพนธ์ บธ.ม.
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุ ธิรา จันทรา (2554) การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556
กรณี ศึกษา บริ ษทั อุดมกิจวิศวก์ จากัด :คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สุ รัต ใหญ่ทว้ ม. (2549). แนวทางการควบคุมต้นทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด เพชรบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วชิรพงค์ สาลีสิงห์(2547) สารวจทัศนคติของพนักงานด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์.Productivity
World, ปี ที่ 9 ฉบับที่ 48 (มกราคม-กุมภาพันธ์) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สารสนเทศจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกผู้รับเหมาสร้ างบ้านของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลเมือง เบตง (ที่มา
http://graduate.hu.ac.th/thesis/2557/mba/Atitaya.pdf) สื บค้นข้อมูลเมื่อ : วันที่ 23 ธันวาคม 2561
พิมลจันทร์ นามวัฒน์ และจุมพล หนิมพานิช (2540) อ้างอิง การตัดสิ นใจอาจทาได้ ในหลายรู ปแบบ รับ
สร้างบ้านเชียงใหม่ (2558) สื บค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 http://chiangmaihousebuilder.blogspot.com/2015/09/
เสวก ประทุมเมศ (2556) . ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจคัดเลือกใช้ ผ้ รู ับเหมาหลักสาหรับโครงการหลักใน
การคัดเลือกผูร้ ับเหมาในการก่อสร้างในโพ้นทะเลของประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการการตัดสิ นใจและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการรับเหมา
ก่อสร้าง ทาการสื บข้นข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มกราคา 2562
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5137/1/Fulltext.pdf
สุ ภาวรรณ ชัยทวีวฒ
ุ ิกุล (2555) พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าและบริการออนไลน์ ENSOGO ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร สื บค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Supawan_C.pdf

271

