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This research aimed to propose an assessment for selection of appropriate 
contractors which allows it to control or limit the construction cost and get the right contractors 
to meet with the project owner requirements. 

This research employed the statistical principles to introduce the factors for 
selecting appropriate contractors. Those factors derived from 4 entities: (1) project factory 
owner worth over 100 million Bahts, (2) construction consultants, (3) contractors, and (4) 
scholars, were considered the weight according to the scores of the considered factors to 
determine the appropriate contractors in order to meet the determining factors. 

It was found that the weight of the factors required in selecting contractors varied 
according to the needs of construction, which yielded an approach on establishment of 
evaluation for appropriate contractors.   

However, factors in construction may be as many factors as the needs of the 
owner and the nature of construction. In any case, the guidelines for determining the 
performance measurement of appropriate contractors must have a clear understanding of the 
needs of the construction of all parties which are the factory owners, construction consultants, 
contractors, and scholars. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

งานกอสรางอาคารโรงงานในยุคปจจุบันที่มีการแขงขันดานการประมูลงานระหวาง
ผูประกอบการรับเหมากอสรางที่คอนขางสูง  ผูประกอบกิจการโรงงานแตละบริษัทอาจมีเหตุจูงใจ     
ในการขยายโรงงานตางกันเชน  ตองการสรางโรงงานใหมแทนโรงงานเดิมเนื่องจากอาคารโรงงาน    
เดิมเกาและเสื่อมโทรม  หรือตองการขยายกําลังการผลิตเพื่อใหมีการผลิตที่ทันเวลา หรือตองการให
โรงงานมีกําลังการผลิตที่สูงขึ้น  จึงจําเปนตองมีการกอสรางอาคารโรงงานใหม  โดยมีตนทุนงาน
กอสรางที่จํากัด  ซ่ึงในงานกอสรางอาคารโรงงานนั้นจําเปนตองอาศัยผูรับเหมาที่เหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานเนื่องจากตองแขงกับเวลาของผูวาจางที่ผูวาจางจะตองการนําเครื่องจักร    
จากตางประเทศมาติดตั้งใหทันเวลานําสง  และทันกับเวลาที่จะทําการเปดใชงานโรงงานเนื่องจาก     
อาจมีการสั่งจองการผลิตจากลูกคาของเจาของโรงงาน  เหตุนี้จึงมีการแขงขันในการประมูลราคา
เนื่องจากมีจํานวนผูรับเหมาหลายรายตองการทํางาน  ผูรับเหมาแตละรายจะมีความสามารถในการ
ทํางานที่แตกตางกันตามแตขนาดของบริษัท  ซ่ึงอาจแบงกลุมตามผลงาน  สามกลุมคือ  บริษัทขนาด
เล็กกอสรางอาคารมีมูลคาตั้งแต  1  แสน  ถึง  1  ลานบาท  กลุมบริษัทขนาดกลาง  กอสรางอาคารมี
มูลคาตั้งแต  1 ลานบาท  ถึง  10  ลานบาท  กลุมบริษัทขนาดใหญ  กอสรางอาคารมีมูลคาตั้งแต 10  
ลานบาท  ถึง 100  ลานบาท  เปนตนไป โดยแตละบริษัทมีการทํางานมุงเนนดานราคาเปนหลักซึ่ง
อาจมีผลกระทบอื่น ๆ ตามมาเชน  คานคุณภาพของงานที่อาจลดลง  ดานคุณภาพของวัสดุ  ดานเวลา
การทํางานทํางาน  จึงทําใหอาจสงผลการทบตอภาพโดยรวมของงานกอสราง  ซ่ึงผูวาจาง  หรือ
เจาของอาคารอาจเกิด  ความไมแนใจในประสิทธิภาพ  และคุณภาพของบริษัทกอสรางวาจะ
สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ  และเสร็จทันเวลาที่กําหนดหรือไม  ซ่ึงในการประมูลงาน
กอสรางอาจใชราคาเปนตัวแปรเพียงอยางเดียวในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาไมได  อาจมีตัวแปรที่
สําคัญอื่น ๆ อีกในการพิจารณาการประมูลราคาการกอสราง  โดยใหความสําคัญของแตละปจจัย
ตาง ๆ ที่กําหนดแตกตางกัน  งานวิจัยนี้จึงนําเสนอแนวทางที่จะคัดเลือกผูรับจางหรือผูรับเหมาที่
เหมาะสมโดยพิจารณาจากปจจัยหลาย ๆ  ดานของบริษัทรับเหมากอสราง  เพื่อใหไดผูรับจางหรือ
ผูรับเหมาที่เหมาะสมในงานกอสรางอาคารโรงงาน  และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเสร็จ
ทันเวลาอยูในงบประมาณที่จํากัด  ซ่ึงจะพิจารณาทั้งดานการคาและขอมูลของบริษัทประกอบกันไป
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2. กรอบแนวความคิด 
สํารวจขอมูลในงานวิจัยที่ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ปจจัยอิสระ  แลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเชิงสถิติเพื่อเปนแนวทางในการสรางตารางประเมิน
เพื่อหาผูรับเหมาที่เหมาะสม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 
3.1 เพื่อสรางตารางประเมินซึ่งใชในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการ

ขนาดใหญ 
3.2 เพื่อเสนอแนวทางการในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการขนาดใหญ 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1 เจาของโครงการรอยละ 50 ขึ้นไปเลือกผูรับเหมาสําหรับโครงการกอสราง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญมูลคาเกิน 100  ลานบาท โดยพิจารณาปจจัยดานเทคนิคมากกวา
ปจจัยทาง  ดานราคา  

4.2 เจาของโครงการรอยละ 50 ขึ้นไปเลือกผูรับเหมาซึ่งมีมาตรฐานทางเทคนิค
ระดับสูงในการจัดการโครงการขนาดใหญมูลคาเกิน 100 ลานบาท ซ่ึงเสนอราคาในระดับปานกลาง 

ปจจัยอิสระ  เคร่ืองมือ ปจจัยตาม 

- การวิเคราะหเชิง
สถิติและเทคนิค
การจัดการ 

- การเสนอราคางาน
กอสราง 

- ระเบียบวิธีวิจยั 

แนวทางใน      
การสรางตาราง
เพื่อเปรียบเทยีบ
ผูรับเหมาใน    
การสรางโรงงาน
ที่มีมูลคามากกวา  
100ลาน 

1 ทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

2 ความรูและ
ความสามารถในการ
นําเสนอราคางาน
กอสราง 

3 ปญหาและอุปสรรค
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
โครงการกอสรางอาคารโรงงานที่มีมูลคางานมากกวาวา 100  ลานขึ้นไป  โดยออก

แบบสอบถามเจาของโครงการ  ผูรับเหมา  ผูบริหารงานกอสราง  และนักวิชาการ 
 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 
6.1 Dismissal  การบริหารเชิงกลยุทธ  หมายถึง  การนํากลยุทธ  ไปปฏิบัติและ            

การประเมินกลยุทธการตัดสินใจแบบขามหนาที่ (Cross - Functional) ซ่ึงทําใหองคกรสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงคไดตามคํานิยามนี้  การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนถึงการบริหารเชิงบูรณาการ
เพื่อใหบรรลุสําเร็จ  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยภายใน  และปจจัยภายนอก 

6.2 Strategy implementation  การปฏิบัติตามกลยุทธ  หมายถึง  กระบวนการของ          
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่กําหนดไว  ใหเปนกลยุทธที่เปนจริง  เราจะพิจารณาถึงสวนประกอบ             
ที่สําคัญ 4 ประการ ของการปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุมเชิงกลยุทธ  คือ (1) การประสม
ประสาน (2) โครงสรางองคการ  (3)  การควบคุมเชิงกลยุทธ  (4)  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ   

6.3 Planning   การวางแผน  หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และวิธี
ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซ่ึงการวางแผนจะตองอาศัยประสบการณ การวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนมีความสําคัญ เพราะทําใหลดความเสี่ยงที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ ไมเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน     
ทําใหเกิดการประหยัดทําใหเกิดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ ในองคการ แผนที่ดี
จะตองสามารถนําไปปฏิบัติได มีความยืดหยุน สามารถปรับใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 
และเปนที่ยอมรับของบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนนั้น 

6.4 Benchmarking การเทียบเคียง  หมายถึง   การเรียนรูและการแลกเปลี่ ยน                   
การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงานของตนกับของคนอื่นจะชวยใหไดขอมูลที่มีคุณคาและความสามารถ
นําไปใชกับสถานการณขององคกรได  สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานเพื่อเทียบกับส่ิงอื่นที่สามารถ        
วัดได 

6.5 Construction Management การจัดการกอสราง หมายถึง  การดูแลและกํากับให
งานกอสรางดําเนินไปตามแบบรูป  รายการกอสราง และขอกําหนดอื่น  ๆ  โดยมุงหวังใหงาน
กอสรางสนองเจตนารมยของผูลงทุน  สถาปนิก-วิศวกร  ตามเกณฑที่กําหนดไว  เพื่อใหงาน
กอสรางบรรลุตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 เพื่อหาแนวทางในการสรางตารางประเมินผูรับเหมาสรางโรงงานที่มีมูลคางาน

มากกวา 100 ลาน 
7.2 เพื่อเสนอแนวทางการคัดเลือกผูรับเหมาสําหรับโครงการขนาดใหญ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. แนวคิด 

ในการการคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมในงานกอสรางโรงงาน  ใหเหมาะสมนั้น  
ตองประกอบไปดวยปจจัยหลายประการ  ซ่ึงมีผู รับเหมาหลายรายที่ตองการงานทําใหเกิด            
การแขงขันกันในการเสนอราคา  ซ่ึงนอกจากผูรับเหมาจะตองประมาณราคา  เพื่อเสนอราคาตาม
แบบกอสรางแลว  ผูรับเหมายังตองมีประสบการณที่จะทํางานกอสรางนั้น ๆ ดวย โดยการเสนอ
ประวัติของการทํางานกอสรางของบริษัทยอนหลัง  เสนอระยะเวลา  และแผนงานกอสราง รายการ
จํานวนเครื่องจักรในแตละชนิด  จํานวนบุคลากรที่ชํานาญงานกอสราง  สถนภาพทางการเงินของ
ทางบริษัท  ซ่ึงขอมูลในแตละสวนจะมีคาความสําคัญของบริษัทแตละบริษัทในโครงการแตกตางกัน
ตามแตลักษณะของโครงการ  ซ่ึงความสําคัญของแตละปจจัยสามารถนํามาถวงคาน้ําหนัก
ความสําคัญแลวนํามาเปรียบเทียบกันในแตละบริษัทหรือแตละโครงการได ซ่ึงเหตุผลและปจจัย
ของเจาของโครงการในการเลือกผูรับเหมาแตละโครงการจะแตกตางกัน โดยมีบริษัทที่ปรึกษา
ทางดานงานกอสรางเปนผูใหขอมูลสนับสนุนเพื่อประกอบในการพิจารณาในการตัดสินใจ 

 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1   การเลือกผูรับเหมาในการกอสราง 
การเลือกผูรับเหมาในงานกอสรางโดยหลักจะเปนหนาที่ของเจาของโครงการ

และผูที่เกี่ยวของเชนที่ปรึกษาโครงการ ซ่ึงจะมีวิธีในการเลือกผูรับเหมาที่แตกตางกันไปในแตละ
โครงการซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของโครงการนั้นๆวาเปนโครงการที่มีปริมาณงานกอสรางสูง
หรือไมหากเปนโครงการที่มีปริมาณงานกอสรางไมสูงมากนักอาจใชวิธีการตกลงราคาแตหากเปน
โครงการที่มีปริมาณงานกอสรางสูงหรือมีขนาดโครงการที่ใหญอาจใชวิธีการประมูลซ่ึงพอสรุปวิธี
ในการคัดเลือกผูรับเหมาในงานกอสรางไดดังนี้ 

2.1.1 การประกวดราคาโดยการประมูลงาน 
2.1.2 การตกลงราคากับผูรับเหมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

6 

ซ่ึงแนวทางในการศึกษาวิจัยนี้  จะอางอิงในแนวทางการประกวดราคาโดยการประมูลงาน 
โดยในการประมูลงานของผูรับเหมานั้นจะตองมีความเขาใจในรายละเอียดของแบบที่จะทําการ
กอสรางและมีความเขาใจในขั้นตอนการกอสรางเปนอยางดี ทําใหในการเสนอราคาประมูลของ
ผูรับเหมานั้นตองมีการทํารายละเอียดในการประมูลงานซึ่งตองประกอบดวยปจจัยตางๆที่ใหขอมูล
ในการนําเสนอราคางานที่เหมาะสมสําหรับงานกอสราง 

กวี  หวังนิเวศนกุล (2547) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจงานกอสราง  
การกอสรางอาคารในสมัยกอนหนานี้ใชเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น  ผูที่พอมีเงินและมีที่ดินเปนของ
ตนเองก็สามารถสรางบานอยูอาศัยของตนเองได สําหรับผูมีรายไดนอยก็ตองไปกูยืมเงินมาปลูก
บาน  หรือไมก็ตองไปเชาบานอยูเมื่อเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเจริญรุดหนาไป  ธุรกิจ
การคายอมตองอาศัยอาคารที่ใหญโตเพียงพอที่จะทําการคาและรองรับผูคนได  การตัดถนนใหมทํา
ใหเกิดยานธุรกิจการคาตามไปดวย  ทําใหเกิดการลงทุนกอสรางอาคารเพื่อผลประโยชนตอบแทน
ในลักษณะตาง ๆ  ธุรกิจงานกอสรางจึงเกิดขึ้นและมีผูเกี่ยวของอยูหลายฝาย เพื่อทําใหโครงการ
กอสรางนั้นประสบผลสําเร็จไดดังนี้ 

เจาของงาน (Owner, Client, Developer) เปนผูที่ริเริ่มกอใหเกิดโครงการขึ้น เปน      
นักธุรกิจลงทุนกอสรางเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทน อาจเปนนักพัฒนาที่ดินหรือพัฒนาอาคารเกา
ใหเกิดประโยชนทางดานธุรกิจการคา  หรืออาจเปนหนวยงานของรัฐบาลที่ตองการสรางหรือ
พัฒนาทองถ่ินใหเจริญ  เจาของงานนี้อาจอยูในรูปของบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  เอกชน  หนวยงาน
ราชการตาง ๆ  

สํานักงานผูออกแบบ (Design  Firm)  สํานักงานผูออกแบบจะเปนผูที่รับแนวความคิด
จากเจาของแลวนํามาพัฒนาใหเปนรูปแบบตรงตามความประสงค  อยูในงบประมาณที่ตั้งไว  
ตอบสนองตอการใชสอย  มั่นคงแข็งแรง  ผลประโยชนตอบแทนคุมคาตามที่เจาของตองการ         
ในการออกแบบอาคารกอสรางประกอบดวยทีมงานผูออกแบบหลายสาขา   เชน  สถาปนิก            
ภูมิสถาปนิก นักตกแตงภายใน นักผังเมือง  วิศวกรโยธา ไฟฟา เครื่องกล  สุขภิบาลหรือส่ิงแวดลอม 

ผูรับเหมางานกอสราง (Contractor) เปนผูที่สรรคสรางงานออกแบบใหเกิดเปนตัว
อาคารจริงขึ้นมาได  ตอบสนองความตองการของเจาของงานและตอบสนองความถูกตองตามที่
ออกแบบไว  ผูรับเหมาแบงออกไดดังนี้ 

ผูรับเหมาหลัก (main  contractor)  โครงการกอสรางขนาดใหญจะมีมูลคาโครงการสูง
มากและมีสวนประกอบของอาคารหลายประเภท  ผูรับเหมาหลักจึงเปนผูที่มีศักยภาพสูง  มีความ
พรอมในหลายดาน  ทั้งดานการเงิน  ทรัพยากรจึงจะไดรับการไววางใจใหเปนผูรับเหมาทั้ง
โครงการและผูที่เซ็นสัญญากอสรางกับเจาของงานโดยตรง 
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ผูรับเหมาชวง (sub  contractor)  ผูรับเหมาชวงหมายถึงผูรับเหมาที่ไปรับเหมางาน
กอสรางบางสวนจากผูรับเหมาหลักอีกทอดหนึ่ง  โดยท่ัวไปผูรับเหมาหลักจะพิจารณาตัดงานบาง
งานที่ตัวเองคิดวาไมมีความชํานาญที่มากพอหรือพิจารณาวางานใดถาทําเองแลวอาจควบคุมตนทุน
ไมได  ก็จะคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่ชํานาญและราคายอมรับไดเปนผูรับไปทําแทน 

ผูรับเหมาชวงเฉพาะ (nominated sub contractor) ผูรับเหมาชวงเฉพาะนี้จะจะเปน
ผูรับเหมาที่เจาของเปนผูจัดหามาเอง หรือเปนการแยกประมูลงานที่เปนลักษณะเฉพาะ  เชน  งาน
ระบบตาง ๆ  เชน  ระบบลิฟต  บันไดเลื่อน  งานสระวายน้ํา  งานจัดสวน  งานเสาเข็ม  งานพื้น
สําเร็จ  ฯลฯ  จากนั้นใหมาทํางานรวมกับผูรับเหมาหลัก  โดยทั่วไปแลวผูรับเหมาหลักก็จะคิด
ประสานงานในการกอสรางเพิ่มเติมจากเจาของดวย 

สํานักงานที่ปรึกษา (Consultant) บริษัทที่ปรึกษาจะเปรียบเสมือนตัวแทนเจาของ      
ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของงานกอสราง  ฉะนั่นทีมงานที่ปรึกษาจึงเปนผูที่มีความ
ชํานาญเฉพาะในแตละดาน  ทําใหเจาของงานไดอาคารที่มีความแข็งแรง  ถูกตอง  สวยงาม  
โดยทั่วไปแลวสํานักงานที่ปรึกษากับสํานักงานออกแบบควรแยกกันเพื่อปองกันการสมยอมซึ่งกัน
และกัน 

ผูบริหารงานกอสราง (Construction  Manager  :  CM) ในโครงการกอสรางที่มีมูลคา
สูงหรือมีความสลับซับซอนของงานกอสรางมาก  ก็จะมีความจําเปนที่ตองใชมืออาชีพทางดานการ
บริหารจัดการโครงการซึ่งเราเรียกวา  CM  เขามาควบคุมโครงการ  CM  เปรียบเสมือนตัวเจาของ
งานเอง  ทําหนาที่บริหารและจัดการโครงการทั้งดานเวลา  งบประมาณ  เรงรัดงาน  แกไขปญหา
อุปสรรคใหนอยลง  ตัดสินหรือยุติปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางผูรับเหมาตาง ๆ กล่ันกรองงาน
และเสนอแนะ 

2.2   ปจจัยในการนําเสนอราคางานกอสรางของผูรับเหมา 
จากการศึกษาพบวาปจจัยในการนําเสนอเพื่อพิจารณาราคางานกอสรางของ

บริษัทผูรับเหมาสามารถแบงปจจัยในการนําเสนอไดเปนสองปจจัยใหญ ๆ  คือ ปจจัยทางดาน
การเงิน และ ปจจัยทางดานเทคนิค  

พินันชัย  ปานนก (2549) ไดเสนอแนวทางการจัดปจจัยดานความคิดเห็นในการ
คัดเลือกผูรับเหมาสําหรับระบบออกแบบและกอสรางโดยแบงเปน 2 สวนคือ ปจจัยที่วัดคาได 12 
ปจจัย และปจจัยดานความคิดเห็น 19 ปจจัย 

2.2.1 ปจจัยที่วัดคาได 
2.2.1.1 ความสามารถทางดานการเงิน  

2.2.1.1.1  ขอมูลทางดานการเงิน(Financial Information)5ป ยอนหลัง  
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2.2.1.1.2  ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
2.2.1.1.3 ความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันการเงินและรานคาวัสดุ  

2.2.1.2 ผลงานที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน  
2.2.1.2.1  ความสามารถที่จะทําการกอสรางไดสําเร็จ โดย

พิจารณาผลงานในอดีต  
2.2.1.2.2  การใชงบประมาณและเวลาของโครงการที่ ผานมาในอดีต  
2.2.1.2.3  คุณภาพของผลงานที่ผานมาในอดีต  
2.2.1.2.4  ความสามารถที่จะทําการกอสรางไดสําเร็จโดยพิจารณา

ผลงานที่ทําอยูในปจจุบัน  
2.2.1.3 บุคลากรและแรงงาน  

2.2.1.3.1  ความเพยีงพอของบุคลากรในบริษัท   
2.2.1.3.2  ความเพยีงพอของแรงงานเชน ชางฝมือคนงาน  

2.2.1.4 ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม  
2.2.1.4.1  ประวัติการบริหารงานเรื่องความปลอดภัย  
2.2.1.4.2  ประวัติการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม  

2.2.1.5 การจัดองคกรและการบริหารงานโครงการ  
2.2.1.5.1  ความมั่นคงของบริษัททางดานอายุการดําเนินกิจการ

และการเปนสมาชิกขององคกรที่เชื่อถือได  
2.2.2 ปจจัยดานความคิดเห็น 

2.2.2.1 ความสามารถทางดานการเงิน  
2.2.2.1.1  ลักษณะของการจดทะเบียนประกอบการ  เชนเปน

บริษัท มหาชน  
2.2.2.2 ผลงานที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน  

2.2.2.2.1  ประวัติการฟองรองหรือทําใหเจาของ โครงการเสียหาย  
2.2.2.3 บุคลากรและแรงงาน  

2.2.2.3.1 ประสบการณและคุณวุฒิที่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัท  
2.2.2.3.2  ประสบการที่ผานมาของทีมงานออกแบบและกอสราง  
2.2.2.3.3  ประสิทธิภาพของแรงงานและการพัฒนา ฝมือแรงงาน  

2.2.2.4 เครื่องจักรและการนําเทคโนโลยีมาใช  
2.2.2.4.1  ชนิดของเครื่องมือ-เครื่องจักรที่มีอยู  
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2.2.2.4.2   ความเพียงพอของเครื่องมือ-เครื่องจักรที่มีอยู  
2.2.2.4.3   ระบบการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร  
2.2.2.4.4   การนําเทคโนโลยีมาใชทางดานการ ออกแบบ  
2.2.2.4.5   การนําเทคโนโลยีมาใชทางดานการ กอสราง  
2.2.2.4.6   การนําเทคโนโลยีมาใชดานการบริหารงาน และการ

ควบคุมงาน  
2.2.2.5 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

2.2.2.5.1  นโยบายดานความปลอดภัยและแผนงานดานความปลอดภัย  
2.2.2.5.2  นโยบายและแผนงานทางดานสิงแวดลอม  

2.2.2.6 การจัดองคกรและการบริหารงานโครงการ  
2.2.2.6.1  การมีแผนในการบริหารงบประมาณและติดตามผลงาน  
2.2.2.6.2  การวางแผนงานในการคัดเลือกผูรับเหมา ชวง  
2.2.2.6.3  การมีแผนงานและนโยบายในการแกไข ปญหาในงาน

กอสราง  
2.2.2.6.4  ระบบการสื่อสารและระบบเอกสารภายใน องคกร  
2.2.2.6.5  การมีเทคนิคในการออกแบบและการ กอสราง  
2.2.2.6.6  การวางแผนในการควบคุมการใชวัสดุ  

ทั้งนี้ผูวิจัยจึงพิจารณาจัดปจจัยในการวิจัยดังนี้ 
2.2.3 ปจจัยดานเทคนิค 

2.2.3.1 ดานผูปฏิบัติงาน 
2.2.3.1.1 ประสบการณเฉพาะของงานที่ประมูล 
2.2.3.1.2 ความรูเฉพาะทางเทคนิค 
2.2.3.1.3 จํานวนของคนงาน 
2.2.3.1.4 จํานวนของโฟรแมน 
2.2.3.1.5 จํานวนของวิศวกร 
2.2.3.1.6 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 
2.2.3.1.7 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 

2.2.3.2 ดานการเงิน 
2.2.3.2.1 สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 
2.2.3.2.2 หนี้สินของบริษัท 
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2.2.3.2.3 ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา 
2.2.3.2.4 ทุนจดทะเบียนบริษัท 

2.2.3.3 ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร 
2.2.3.3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 
2.2.3.3.2  ความรูและประสบการณในดานเทคโนโลยีการกอสราง

เฉพาะทาง 
2.2.3.3.3  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มีการชํารุด

เสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 
2.2.3.4 ดานวิธีการ 

2.2.3.4.1 มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 
2.2.3.4.2 การวางแผนงานกอสรางมีความเหมาะสม 
2.2.3.4.3 เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทางที่ใช 
2.2.3.4.4 มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางงานกอสราง 
2.2.3.4.5   มาตรการปองกันอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นระหวางงาน

กอสรางของผูรับเหมายอย (Subcontractor) 
2.2.3.4.6   มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงานกอสราง 

2.2.3.5 ดานการจัดการงานกอสราง 
2.2.3.5.1   ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 
2.2.3.5.2   การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงานตาม TOR มี

ความเหมาะสม 
2.2.3.5.3 วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา 
2.2.3.5.4 วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 
2.2.3.5.5 วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 
2.2.3.5.6 การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความลาชาของงาน 
2.2.3.5.7   การแกปญหาการทุจริตในการกอสรางอันเนื่องมาจาก

เจาหนาที่ของบริษัท 
2.2.3.5.8 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงานกอสราง 
2.2.3.5.9 การประกันคุณภาพและมาตรฐานดานคุณภาพที่บริษัทใช 
2.2.3.5.10  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 
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2.2.4 ปจจัยดานราคา 
2.2.4.1 ราคาที่ประมูล 
2.2.4.2 การรับประกันดานคุณภาพของงาน 
2.2.4.3 การรับประกันความลาชาของงาน 
2.2.4.4 การรับประกันความสามารถของสาธารณูปโภค 
2.2.4.5 การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด 
2.2.4.6 ประสบการณในการกอสรางงานประเภทเดียวกันกับที่ประมูล

พรอมใบรับรองงาน 
2.2.4.7 การแกปญหางานหลังการสงมอบ 
2.2.4.8 รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 

2.3   การจัดการทั่วไป 
ทฤษฎีการจัดการทั่วไป การจัดการหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยๆ ซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุ เปนอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน หรือกลาว
ไดวา “การจัดการเปนศิลปในการดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายโดยอาศัยบุคคลอื่น” 

2.4   การจัดการกอสราง 
การจัดการงานกอสราง (Construction management) หมายถึงหลักวิธีที่นําเอา

ทรัพยากรในงานกอสรางคือ คน วัสดุ เครื่องจักร และเงิน นํามาผสมผสานกันแลวดําเนินการให
เปนไปตามขั้นตอนของงานกอสรางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ใหอยูในงบประมาณ เสร็จตาม
กําหนด และไดคุณภาพในระดับมาตรฐาน งานกอสรางเปนงานที่มีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและ
ส้ินสุดที่เหมาะสม และเปนงานที่มีความตอเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน หากตรวจพบภายหลังวางาน
ไมไดคุณภาพตามกําหนด การแกไขจะทําไดยากหรือมีความเสียหายมากกวามูลคาของการกอสราง 
การบริหารงานกอสรางหรือการควบคุมคุณภาพของงานกอสราง จึงตองดําเนินการในทุกขั้นตอน 
ทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานกอสรางเปนไปตามขอกําหนด เกิดความพึงพอใจของผูเปน
เจาของสิ่งกอสราง และยอมรับในผลงานงานกอสรางในปจจุบันนี้ไดนําเอาวิธีการบริหารคุณภาพ
ทั้งองคการ (TQM) มาปรับใช จะเห็นวาโครงการกอสรางจะมีการประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอน 
ตั้งแตการจัดทําโครงการ การออกแบบ การจัดทําขอกําหนด การประกวดราคา การจัดทําสัญญา 
การบริหาร การดําเนินการกอสราง จนถึงการใชงานปกติ  

การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทําการ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดขึ้นเปนแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว เพื่อสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต    
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การควบคุมการดําเนินการ(Controlling) หมายถึงภาระหนาที่ในการที่จะตองกํากับให
สามารถประกันไดวากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนที่ไดวางไวแลว 

การเทียบเคียง (Benchmarking)  คือการเรียนรูและการแลกเปลี่ยน การเปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติงานของตนกับของคนอื่นจะชวยใหไดขอมูลที่มีคุณคาและความสามารถนําไปใชกับ
สถานการณขององคกรได   สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานเพื่อเทียบกับสิ่งอื่นที่สามารถวัดได 
วิธีการเทียบเคียง แขงดี (Benchmarking workbook) เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกลไกการทํางาน ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวนนั่นคือ การเฝาดู และ การเรียนรู 
จากผูอ่ืน โดยการเทียบเคียง-แขงขันดีกับพวกเขา เพราะ สมรรถนะ (Performance) และ พฤติกรรม 
(Behavior) ตางก็เปนส่ิงที่เราสามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันได โดยอาศัยเวลา และความตั้งใจ
จริงเปนสําคัญ 

การจัดการกอสราง  Construction Management  (พนม  ภัยหนาย, 2540) การจัดการ
กอสราง  เปนการบริหารงานของผูรับเหมากอสราง  แตก็เปนหนาที่ของผูบริหารโครงการกอสราง
อยางหลีกเล่ียงไมพน  เพราะจะตองสอดสองดูแลและกํากับใหงานกอสรางดําเนินไปตามแบบรูป  
รายการกอสราง และขอกําหนดอื่น  ๆ  โดยมุงหวังใหงานกอสรางสนองเจตนารมยของผูลงทุน  
สถาปนิก-วิศวกร  ตามเกณฑที่กําหนดไว  ดังนั้นทุกฝายตองปรึกษาหารือกัน  รวมมือซ่ึงกันและกัน  
หาทางประนีประนอม  เพื่อใหงานกอสรางบรรลุตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง  ผูจัดการ
กอสราง    จึงตองศึกษาขอมูลของโครงการที่ประมูลไดอยางละเอียด  หาทางขจัดปญหาเอาไว     
แตเนิ่น ๆ การดําเนิน งานกอสรางจะไดเปนไปดวยความราบรื่น อยางไรก็ตาม ผูรับเหมากอสราง
จะตองดําเนินการตามหัวขอที่จะเสนอแนะดังตอไปนี้  ซ่ึงรายละเอียดของหัวขอที่นํามาเสนอไว     
ณ ที่นี้  ไดกลาวแทรกไวในบท   ตาง ๆ บางแลว  จึงขอกลาวแตเพียงสังเขปดังนี้ 

2.4.1 Planning   การวางแผนงาน  แผนงานที่ใชควบคุมการกอสรางอาจจะใช
แผนงานแบบ Bar-Chart, Chain   of  Bar – Chart, C.P.M  Network, หรือ Precedence  Network      
ก็ไดสุดแลวแตวาลักษณะงานที่กระทําจะเหมาะกับแผนงานแบบใด 

2.4.2 Organizing  การจัดองคการบริหารงานกอสราง  จะจัดอยางไรจึงจะ
เหมาะสมกับลักษณะงานจะแบงหนวยงานรับผิดชอบอยางไร  การควบคุมงานจะกําหนดอยางไรจึง
จะมีประสิทธิภาพ ดังนี้เปนตน 

2.4.3 Scheduling  ตารางกําหนดเวลาทํางาน และหมายรวมถึงทรัพยากรที่จะใช
ดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ดวย 
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2.4.4 Budgeting   การกําหนดงบประมาณ  การทํางานแตละขั้นตอบตองทราบ
วาจะใชงบประมาณเทาไร เปนตนวา  คาวัสดุ  คาแรงงาน คาดําเนินงาน คาเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่
ใชคาภาษี คาอํานวยความสะดวก ฯลฯ เหลานี้ ตองกําหนดไววาจะใชงบประมาณมากนอยเพียงไร 

2.4.5 Reporting   การรายงาน  การรายงานความกาวหนาของงานกอสรางวา
กาวหนาไปมากนอยเพียงไร  เปนไปตามแผนงานหรือไม  การใชจายเงินแตละขั้นตอนเปนไปตาม
งบประมาณที่กําหนดไวหรือไม นอกจากนี้  การรายงานก็จะตองรายงานถึงอุปสรรคขอขัดของ   
ตาง ๆ ในการทํางานดวย  การรายงานอาจจะรายงานเปนประจําวัน  ประจําสัปดาห ประจําเดือน  
และรูปแบบของการรายงานก็มีอยูหลายรูปแบบ  แลวแตจะออกแบบใหเกิดความสะดวกกับการ
รายงาน 

2.4.6 Accounting  การทําบัญชี การจัดการทางดานบัญชีนับวามีความสําคัญ
อยางยิ่ง  เปนการแสดงรายรับ-รายจายตาง  ๆ เพื่อจะไดทราบสถานะทางการเงินแตละชวงเวลา    
การที่จะตรวจสอบวาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด  สามารถจะตรวจสอบไดจากการ
รายงานทางดานบัญชีอีกทางหนึ่งดวย 

2.4.7 Documentation  การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร มีการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพ  แยกเปนหมวดหมูเฉพาะเรื่อง  โดยยึดหลักที่วาจัดเก็บไดเรียบรอยไมสูญหาย  
สามารถจะคนไดรวดเร็ว  ตลอดจนการติดตามเอกสารที่สงไปยังหนวยงานตาง ๆ ดวย  ตองกระทํา
ใหมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

2.4.8 Co-ordinating  การประสานงาน  สามารถจะสงผลใหการทํางานดําเนิน
ไปดวยความราบรื่นลดปญหาการโตแยงลงไดเปนอยางมาก  ถาจัดใหมีการประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน การจัดการประสานงานของผูรับเหมางานระบบ เปนตน 

2.4.9 Controlling  การควบคุมงาน  จะตองมีวิธีการที่จะกํากับหรือควบคุมให
งานกอสรางดําเนินไปตามกําหนดเวลา แบบรูป  รายการกอสราง และขอกําหนดอื่น ๆ ตลอดจน
การควบคุมดูแลมิใหเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง  ควบคุมดูแลใหคนงานอยูรวมกันอยางปกติสุข 

2.4.10 Decision Making การตัดสินใจ  ผูบริหารงานกอสรางตองมีการตัดสินใจ
ที่ดีมีเหตุผล  ตั้งอยูบนหลักการยุติธรรม  หลักวิชาการ และตองตัดสินใจทันทวงทีกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น ทุกกรณี 

สรุปการจัดการกอสรางก็คือ  การจัดการเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ (1)การ
จัดการเกี่ยวกับเวลา  (2)การจัดการเกี่ยวกับสถานที่  (3)การจัดการเกี่ยวกับคน  (4)การจัดการ
เกี่ยวกับเงิน  (5)การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ  (6)การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องทุนแรง 
เครื่องจักรกลตาง ๆ  (7)การจัดการเกี่ยวกับงาน และวิธีการทํางาน 
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2.5  การจัดการเชิงกลยุทธ (Dismissal) 
การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การนํากลยุทธ ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ          

การตัดสินใจแบบขามหนาที่ (Cross-Functional) ซ่ึงทําใหองคกรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคได
ตามคํานิยามนี้ การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนถึงการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อใหบรรลุสําเร็จ ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 

บทสรุป ลักษณะของการบริหารเชิงกลยุทธ 
กลยุทธ  (Strategies)  ประกอบดวย  เปาหมาย  (Goals)  นโยบาย  (Policies)  และแผน 

(Plans)  ถาเปนกลยุทธในอนาคตเรียกวา  กลยุทธที่ตองการ(Intended  strstegies) ในการกําหนด
พัฒนาการของกลยุทธที่ผานมาเรียกวากลยุทธที่เปนจริง( Realized  strategies ) 

การบริหารเชิงกลยุทธ   ประกอบดวย  (1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic 
analysis)   (2) การกําหนดกลยุทธ(Strategy formulation) (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ(Strategy  
implementation)  การตัดสินใจการบริหารเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของกับผูจัดการในระดับตาง ๆ ใน
องคการ  ซ่ึงในอดีตเปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูงขององคการเทานั้น 

จุดมุงหมาย (Purpose)  หมายถึง  ส่ิงที่องคการตองการในอนาคต  จุดมุงหมายสามารถ
กําหนดได  5  ประการ คือ  (1)วิสัยทัศน(Vision)  (2)ภารกิจ(Mission)  (3)เปาหมาย(Goals)  
(4)วัตถุประสงค (Objectives)  (5)  นโยบาย  (Policy) 

การบริหารเชิงกลยุทธมี 3 ระดับ ดังนี้ (1) กลยุทธระดับบริษัท (Corperate  level  
strategy)  (2) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business  level  strategies)  (3)  กลยุทธระดับหนาที่  (Functional  
level  strategies) 

เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธมีการขยายตอผูจัดการระดับตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมาย
สอดคลองกัน กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนทางการจะชวยกําหนดทิศทางของกลยุทธใน
ระดับอื่น ๆ ได เพื่อความสอดคลองกันของจุดหมายผูจัดการจะตองมีวิสัยทัศน  (Vision)   ภารกิจ  
(Mission)   และวัตถุประสงค  (Objectives)  ที่ชัดเจน และมีลําดับขั้นของวิสัยทัศน  ภารกิจและ
วัตถุประสงค (Hierachy  of  vision/mission/objectives)  ทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงิน 

การบริหารเชิงกลยุทธจะตองเกี่ยวของกับหลายหนาที่  จะตองมีการประสมประสาน
ผูเชี่ยวชาญ และใชความพยายามของฝายตาง ๆ ในองคการ ตอไปนี้จะอธิบายความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ ดังนี้ (1) การบริหารเชิงกลยุทธมีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
(Strategic  management  is  aimed  toward  achieving  organization  wide  goals)  (2) การบริหาร
เชิงกลยุทธจะเกี่ยวของกับผูที่ไดผลประโยชนจากองคการ (Strategic  management  considers  a  
broad  range  of  stakeholders )  (3)  การบริหารเชิงกลยุทธนํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา 
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(Strategic  management  entails  multiple  time  horizons)  (4)  การบริหารเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของ
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic  management  is  concerned  with  both  efficiency  
and  effectiveness) 

การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy  implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ 
(Strategic  control) เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่กําหนดไว  (Intended strategy)  
ใหเปนกลยุทธที่เปนจริง (Realized strategy)  เราจะพิจารณาถึงสวนประกอบที่สําคัญ 4 ประการ 
ของการปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุมเชิงกลยุทธ  คือ (1) การประสมประสาน (Integration)  
(2) โครงสรางองคการ  (Organization structure)    (3)  การควบคุมเชิงกลยุทธ  (Strategic  controls)    
(4)  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  (Strategic leadership) 

บทสรุป สภาพแวดลอมภายนอก : การกําหนดโอกาสและอุปสรรค 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดโอกาสและอุปสรรค

หลายประการสําหรับองคการและธุรกิจ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเร่ิมตนจากการรวบรวมขอมูล
โดยการกลั่นกรองอยางระมัดระวังและการรวบรวมกลยุทธที่เยี่ยมยอดของผูแขงขันอยางมีระบบ  
กิจกรรม  2  ประการทําใหเกิดปจจัยนําเขาที่สําคัญในการพัฒนาการพยากรณที่มีประโยชนจะมี
ปญหาจากขอจํากัดจํานวนมาก มีหลายประการ เชน ขอจํากัดจาการคาดคะเนศักยภาพเทคโนโลยี    
ที่สูงเกินไปและการเปลี่ยนแปลงที่มองไมเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา สภาพแวดลอม
ภายนอก ประกอบดวย สภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

สภาพแวดลอมทั่วไปประกอบดวยแนวโนมหรือปจจัยภายนอกอุตสาหกรรมซึ่งมี
ผลกระทบที่ดีตอองคการ  สวนที่สําคัญของสภาพแวดลอมทั่วไป  ไดแก  ประชากรศาสตร  สังคม  
และวัฒนธรรม  การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยี  ภาวะเศรษฐกิจและระดับโลกการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมภายนอกไมมีผลกระทบในทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมในขณะเดียวกัน  การพัฒนา
สภาพแวดลอมจะหมายถึงการใชโอกาสที่สําคัญสําหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเกิด
อุปสรรคสําหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน  ประกอบดวย  ปจจัยภายในอุตสาหกรรม  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอธุรกิจโดยตรงและทันทีทันใด  การศึกษาระบบเพื่อใหเขาใจสภาพแวดลอมทาง การ
แขงขันโดยการวิเคราะหอุตสาหกรรมและการประยุกตใชโมเดลแรงกดดันเหลานี้  คือ (1)  
อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม  (2) อํานาจการตอรองของปจจัยการผลิต (3) อํานาจการตอรอง
ของผูซ้ือ  (4) อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได  (5) การเพิ่มขึ้นของการแขงขันของธุรกิจ  
แรงกดดันเหลานี้จะพิจารณาความสามารถในการสรางกําไรอุตสาหกรรม   แมวาภายใน
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อุตสาหกรรมธุรกิจจะมีทัศนะเกี่ยวกับกลุมกลยุทธที่แตกตางกัน  การแขงขันจะมีความเขมขนใน
ระหวางธุรกิจภายในกลุมเชิงกลยุทธเดียวกัน 

สภาพแวดลอมทั่วไป  และสภาพแวดลอมทางการแขงขันกําหนด  โดยระดับความ      
เกี่ยวของกัน  การพัฒนาหลายประการของสภาพแวดลอมทั่วไป  จะมีผลกระทบที่สําคัญตอแรง
กดดัน     5 ประการ ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันรุนแรงภายในอุตสาหกรรม 

สภาพแวดลอมทั่วไปประกอบดวยสภาพแวดลอมทาง  (1) ประชากรศาสตร  (2) 
การเมืองและกฎหมาย  (3) เศรษฐกิจ  (4) เทคโนโลยี  (5) สังคมวัฒนธรรม  (6) ระดับโลก  แตละ
ปจจัยมีอิทธิพลทําใหเกิดโอกาสและอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ 

การพยากรณสภาพแวดลอมตองอาศัยระบบขอมูลเชิงกลยุทธซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน
ที่สําคัญ คือ (1) การวิเคราะหและการพยากรณ  (2) การระบุจุดแข็งและจุดออน  (3) เสนอรายงาน
ประจําและไมประจํา (4)  ผูกําหนดกลยุทธขององคการ 

บทสรุป การประเมินสภาพแวดลอมภายใน : การพิจารณาจุดแข็งและจุดออน 
การวิเคราะหภายในจะเกี่ยวของกับการกําหนด  การประเมินขอบเขตดานหนาที่ตางๆ 

และความเกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ แนวความคิดเครือขายการสรางคุณคา (Value chain)  จะชวย
ผูบริหารในการวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงธุรกิจเหลานี้จะมีการแบงออกเปนกิจกรรมพื้นฐาน 
(Primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน  (Support activities)  กิจกรรมพื้นฐานจะเกี่ยวของกับ
การสรางลักษณะของผลิตภัณฑ การขนสงไปยังลูกคาและการบริการหลังการขาย  กิจกรรมพื้นฐาน
ประกอบดวยการนําวัสดุและปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ การดําเนินงาน การจัดสงสินคาสําเร็จรูป 
การตลาด และการขาย ตลอดจนการใหบริการลูกคา กิจกรรมสนับสนุน ประกอบดวย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาวัตถุดิบ โครงสรางพื้นฐานของกิจการ และระบบ
ขอมูล เพื่อใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงตําแหนงทางการเงินของ
ธุรกิจ วัฒนธรรมและความเปนผูนํา ตลอดจนความถูกตองตามกฎหมายและความมีช่ือเสียง 

การสรางคุณคา (Value) สามารถสรางได  4 ระดับ  คือ (1) ระดับบริษัท (Corporate level)  
(2) ระดับธุรกิจ  (Business level)  (3) ระดับหนาที่ (Functional level)  (4) ระดับโลก  (Global level) 

หนาที่พื้นฐานการบริหารจะเกี่ยวของกับกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ กลาวคือ   
(1)  การวางแผน  (Planning)  จะเกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation)  (2)  การ
จัดองคการ (Organizing) จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy implementation) (3)  การ
จูงใจ  (Motivating) จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกลยุทธ  (Strategy  implementation)  (4) การจัด
บุคคลเขาทํางาน  (Staffing)  จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกลยุทธ  (Strategy  implementation)  (5)  
การควบคุม  (Controlling)   จะเกี่ยวของกับการประเมินกลยุทธ  (Strategy  evaluation) 
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หนาที่พื้นฐานขององคการประกอบดวย  (1)  การตลาด  (Marketing)  (2)  การผลิต/     
การปฏิบัติการ (Production /operation)  (3)  การวิจัยและการพัฒนา  [Research  and  Development  
(R&D)]  (4)  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human resource management)  (5)  ระบบ
ขอมูลคอมพิวเตอร  (Computer information systems)  (6)  การเงิน/การบัญชี  (Finance / 
accounting)  ซ่ึงแตละหนาที่ก็ตองอาศัยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ 

การบริหารการตลาดประกอบดวย  (1)  การวิเคราะหลูกคา  (2)  การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด  (3)  การวางแผนผลิตภัณฑและบริการ  (4)  การตั้งราคา  (5)  การจัดจําหนาย  (6)  
การขายผลิตภัณฑและบริการ  (7)  การวิจัยการตลาด  (8)  การสรางความสัมพันธกับสังคม 

การบริหารการผลิต/การปฏิบัติการ  จะตองตัดสินใจ  5 ประการ คือ (1) กระบวนการ 
(Process) (2) สมรรถภาพ (Capacity )  (3)  สินคาคงเหลือ (Inventory)  (4)  แรงงาน(Workforce)  
(5)  คุณภาพ(Quality ) 

ผูบริหารตองเขาใจและสามารถวิเคราะหสภาพทางการเงิน  เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง
และจุดออนของธุรกิจผูบริหารจะตองใชการเปรียบเทียบของอัตราสวนทางการเงินกับมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม และคูแขงขันที่สําคัญตลอดจนการเปรียบเทียบการทํางานของธุรกิจในชวงเวลา
ตาง ๆ ซ่ึงมีความสําคัญในการประเมินการทํางานของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกับคูแขงที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่จะตองเปรียบเทียบมีดังนี้  (1)  อัตราสวนสภาพคลอง 
(Liquidity  ratios)  (2)  อัตราสวนความสามารถในการใชสินทรัพย (Activity  ratio)  (3)  อัตราสวน
ความสามารถในการกอหนี้ (Leverage ratios)  (4) อัตราสวนความสามารถในการหากําไร 
(Profitability ratios ) 

บทสรุป การวิเคราะหเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธระดับบริษัท 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธองคการจะตองพิจารณาปจจัยภายใน  ภายนอก  และโครงราง

ของการแขงขันเพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะห  การกําหนดกลยุทธ  ขั้นตอนการวิเคราะห
แบงเปน 3 ขั้นตอน  (1) ขั้นตอนปจจัยนําเขา  (2) ขั้นตอนการจับคู  (3) ขั้นตอนการตัดสินใจ 

ขั้นตอนปจจัยนําเขา  ประกอบดวยแมททริกซ (1) แมททริกซประเมินปจจัยภายใน 
(IFE matrix)  (2) แมททริกซประเมินปจจัยภายนอก (EFE  matrix) (3) แมททริกซโครงรางการ
แขงขัน (Competitive profile matrix) 

ขั้นตอนการจับคู ประกอบดวยแมททริกซ  (1)  แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-     
จุดแข็ง (TOWS  matrix)   (2)  แมททริกซตําแหนงกลยุทธและการประเมินการปฏิบัติ (Space  
matrix)   (3)  แมททริกซกลุมที่ปรึกษาบอสตัน  (BCG  matrix)   (4)  แมททริกซภายใน-ภายนอก  
(IE  matrix)   และ  (5)  แมททริกซกลยุทธหลัก  (GS  matrix) 
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กลยุทธระดับบริษัทแบงเปน 4  กลยุทธหลัก  ไดแก  (1)  กลยุทธคงที่  (2)  กลยุทธการ
เจริญเติบโต  (3) กลยุทธถดถอย  (4) กลยุทธผสม โดยทั่วไปองคการมักจะใชกลยุทธ  การ
เจริญเติบโต  ทั้งนี้เพราะวามีโอกาสทําใหองคการเติบโตขึ้น  โดยการกระจายธุรกิจออกไป การ
กระจายธุรกิจโดยเนนที่ความเชี่ยวชาญอาจจะกระจายไปดานหนาหรือดานหลังก็ได  หรือจะใชกล
ยุทธกระจายธุรกิจในแนวนอน   แนวดิ่ง   ธุรกิจที่ สัมพันธกัน  และธุรกิจที่ไมสัมพันธก็ได  
นอกจากนั้นการขยายธุรกิจอาจจะขยายจากภายในหรือภายนอก การขยายจากภายในโดยการพัฒนา
ทรัพยากรภายในองคการเพื่อรองรับการเติบโต  สวนการพัฒนาจากภายนอกก็โดยการซื้อกิจการ
ของคูแขงหรือการสรางพันธมิตร  (Strategic  alliances) 

 ขั้นตอนการตัดสินใจ  ประกอบดวย  แมททริกซการวางแผนกลยุทธเชิงปริมาณ  
(QSPM  matrix) และเครื่องมือที่ใชวิเคราะหกลยุทธระดับบริษัทอื่น ๆ เชน แมททริกซวงจรชีวิต
ตลาด-จุดแข็งของการแขงขัน (The  market  life  cycle-competitive  strength  matrix)  แมททริกซ
ความดึงดูดของอตุสาหกรรม-ตําแหนงธุรกิจ (The  industry  attractiveness-business positin matrix) 

การเทียบเคียง (Benchmarking) (วุฒิพงษ  ยศถาสุโรดม, 2547)  คือการเรียนรู และการ
แลกเปลี่ยน การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงานของตนกับของคนอื่นจะชวยใหไดขอมูลที่มีคุณคาและ
ความสามารถนําไปใชกับสถานการณขององคกรได   สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานเพื่อเทียบกับ
ส่ิงอ่ืนที่สามารถวัดได  

การทํา Benchmarking นั้น เปนวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะขององคกร 
จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของตนกับผูที่สามารถทําในสิ่งเดียวกันนี้ไดเหนือ และทําให
คุณทราบไดดีถึงวิถีทางที่จะพัฒนาและปรับปรุงส่ิงนั้นๆ ใหดียิ่งขึ้น สําหรับหัวหนางานที่พรอมจะ
เรียนรูวา เหตุใดคูแขงจึงสามารถปฏิบัติงานและไดผลลัพธที่ดีกวาตน ยอมสามารถที่จะประยุกต
บทเรียนเหลานี้ใหเขากับขอบขายตามหนาที่ของตน และเพื่อใหสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไปอีก การทํา Benchmarking นั้นจึงตองมีการปฏิบัติซํ้าแลวซํ้าอีกอยางตอเนื่องตลอดไป 

การเทียบเคียง-แขงดี เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการ
ทํางาน ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ  2 สวน นั่นคือ การเฝาดู และ การเรียนรู จากผูอ่ืน โดยการ
เทียบเคียง-แขงดีกับพวกเขา เพราะ สมรรถนะ (Performance) และ พฤติกรรม (Behavior) ตางก็เปน
ส่ิงที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันได โดยอาศัยกาลเวลา และความตั้งใจจริงเปนสําคัญ 

2.5.1 ขั้นตอนของการเทียบเคียง-แขงดี 
   สําหรับลําดับขั้นตอนของกระบวนการในการเทียบเคียง-แขงดี ที่เหมาะสมใน

เชิงปฏิบัติ สามารถจะแบงออกเปน 5 ชวงดวยกัน ซ่ึงเมื่อคุณไดทําการศึกษาในแตละชวงแลว ก็จะ
สามารถเห็นไดชัดเจนวาสิ่งที่คุณไดทําการเทียบเคียง มิใชเปนเพียงแคการนําขอมูลที่สําคัญ ๆ        
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มาเปรียบกันเทานั้น หากแตยังเปนการเพรียกหาพันธสัญญา (Commitment) จากทุกๆ คนใน
องคการใหมีความมุงมั่นรวมกันไดอยางสูงยิ่ง 

2.5.1.1 ตัดสินใจเลือกวาจะทําการเทียบเคียง-แขงดีในเรื่องใด ซ่ึงไดแก 
2.5.1.1.1 ระบุถึงความตองการและเปาหมายขององคการของคุณ 
2.5.1.1.2 สํารวจผังการปฏิบัติงานโดยรวมภายในองคการของคุณ 
2.5.1.1.3 วิเคราะหและศึกษากระบวนการที่สําคัญ ที่จะมีผลตอผลลัพธ

ในการเทียบเคียง-แขงดี รวมถึงวิธีการที่จะวัดคาส่ิงตาง ๆ ในกระบวนการนั้น ๆ 
2.5.1.1.4 ตัดสินใจวา เราตองการรายละเอียดในเรื่องใดบางสําหรับการ

เทียบเคียง-แขงดี 
2.5.1.2 ระบุช่ือคูเปรียบเทียบในการเทียบเคียง-แขงดี 

2.5.1.2.1 ตัดสินใจวาจะทําการเทียบเคียง-แขงดีในลักษณะใด  
2.5.1.2.2 เฟนหาบริษัทที่คูควรแกการนํามาเปนแมแบบ 
2.5.1.2.3 ลองติดตอบริษัทคูเปรียบเทียบเพื่อขอความรวมมือในการ

รวมกันทําโครงการเทียบเคียง-แขงดี 
2.5.1.2.4 ใหความสนใจเปนพิเศษกับขอวิจารณทั้งปวง ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น

ในชวงเวลานั้น 
2.5.1.3 การรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1.3.1 รางแบบสอบถาม รวมถึงคําจํากัดความและคําอธิบายตางๆ 
2.5.1.3.2 รวบรวมขอมูลตางๆ ที่สําคัญจากองคการของเรา 
2.5.1.3.3 รวบรวมขอมูลจากองคการของคูเปรียบเทียบ และขอมูลจาก

แหลงอ่ืน ๆ เทาที่จะทําได 
2.5.1.3.4 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ไดรับ (ยืนยัน และทบทวนเพื่อ

ความเชื่อถือไดของขอมูล) 
2.5.1.3.5 ปรับปรุง-แกไขตัวแปรที่ไมไดตองการจะนํามาเปรียบเทียบ (ถามี) 

2.5.1.4 การวิเคราะห 
2.5.1.4.1 จัดลําดับและเรียบเรียงประเภทของขอมูล 
2.5.1.4.2 วิเคราะหหาชวงหาง (Gap) ของสมรรถนะดานตาง ๆ  พรอม

ทั้งระบุสาเหตุที่เปนผลใหเกิดชวงหางนั้นๆ 
2.5.1.5 ปฏิบัติการเพื่อกอใหเกิดผลลัพธ 

2.5.1.5.1 สรางการยอมรับเปนการภายในสําหรับผลลัพธที่ไดจากการศึกษา 
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2.5.1.5.2 รวมเอาผลลัพธที่ไดเขาไวในแผนธุรกิจ 
2.5.1.5.3 เตรียมแผนการเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพจากขอมูล  

การเทียบเคียง-แขงดี 
2.5.1.5.4 ออกแบบกระบวนงานใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขสิ่งที่เปน

ปญหาและพัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.5.1.5.5 นํากระบวนงานที่ไดรับการออกแบบใหมเขาใชงาน 

2.6  คุณสมบัติของการแจกแจงปกติ 
2.6.1 เปนโคงรูประฆังคว่ํา (Bell  Shaped)  สวนสูงของโคงจะมากนอยเพียงใด

ขึ้นอยูกับคาของความแปรปรวน  กลาวคือถาความแปรปรวนมีคานอย  สวนสูงของโคงจะมีมาก  
แตถาความแปรปรวนมีคามาก  สวนสูงของโคงจะนอย 

2.6.2 เปนโคงที่มีลักษณะสมมาตร (Symmetry)  คือลักษณะทางซายและขวา
ของโคงจะเหมือนกัน 

2.6.3 เปนโคงที่มีจุดสูงสุดเพียงจุดเดียว (Unimodal)และจุดสูงสุดนี้จะอยูตรง
กึ่งกลางโคง 

2.6.4 เปนโคงที่มีคาเฉลี่ย  มัธยฐาน  และฐานนิยมอยูที่จุดเดียวกัน  นั่นคือ คาเฉลี่ย  
มัธยฐาน  และฐานนิยม  จะมีคาเทากัน 

2.6.5 ปลายของโคงทั้งสองดานจะไมจรดกับแกนนอน (Horizontal  Axis)แตจะ
เขาใกลกับแกนนอน 

2.7 การหาพื้นท่ีใตโคงปกติ 
โดยวิธีการทางแคลคูลัส  ทําใหนักคณิตศาสตรสามารถที่จะหาพื้นที่ในสวนตางๆ 

ที่อยูใตโคงได  โดยสัดสวนของพื้นที่ใตโคงปกติจะเปนดังรูปภาพที่  2 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่  2  สัดสวนของพื้นทีใ่ตโคงปกต ิ
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ในทางปฏิบัติ  สามารถคํานวณหาความนาจะเปนระหวางจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งไดโดย
ความนาจะเปน  จะมีคาเทากับพื้นที่ภายใตโคงระหวางจุดนั้น ๆ และถากําหนดคา Z  มาใหก็จะ
สามารถหาพื้นที่ใตโคงได วิธีการหาคาพื้นที่ใตโคงมีดังนี้ 

2.7.1 หาพื้นที่ใตโคง Z = 1.55 ถึง α 

 

 
 
 
 
ภาพที่  3  พื้นที่ใตโคง Z = 1.55 ถึง α 
 

ถาตองการหาคา P( Z > 1.55) จากความรูเดิมจะไดวาพื้นที่ใตโคงตั้งแต Z = 0 ถึง         
Z = α  มีคาเทากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดหรือมีคาเทากับ  .05 

ดังนี้  พื้นที่ใตโคงตั้งแต  Z = 1.55 ถึง α  = พื้นที่ใตโคงตั้งแต Z = 0  ถึง Z = α  พื้นที่      
ใตโคงตั้งแต  Z = 0  ถึง   Z = 1.55   

P( Z   > 1.55) =  .05 – P ( 0 < Z   < 1.55) 
  =  .05  -  .4394 
  =  .0606 

2.7.2 หาพื้นที่ใตโคงจากจุด Z =   - α  ถึง  1.55  

 

 
 
 
 
 

ภาพที่  4  พื้นที่ใตโคงจากจดุ Z =   - α  ถึง  1.55 
 

จากรูปภาพที่ 4 ตองการหาพื้นที่ใตโคงตั้งแต  Z = - α ถึง1.55 ซ่ึงสามารถคํานวณไดดังนี้ 

0                1.55 

0                1.55 
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P( Z   < 1.55) =  .05 + P ( 0 < Z   < 1.55) 
  =  .05  -  .4394 
  =  .9394 

2.7.3 หาพื้นที่จากจุด Z = - 1.96  ถึง – α 
ในกรณีที่ Z มีคาเปนลบ  กลาวคือ  Z จะอยูทางซายมือของ 0 ก็สามารถหา

คาพื้นที่ใตโคงได ทั้งนี้เพราะพื้นที่ใตโคงทางซายจะเทากับพื้นที่ใตโคงทางขวาดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  5  พื้นที่จากจุด Z = - 1.96  ถึง – α 
 

P( Z   < - 1.96) =  P (Z   > 1.96) 
  =  .05  P ( 0 < Z   < 1.96) 

=  .05  -  .4750 
  =  .0250 

2.7.4 หาพื้นที่ใตโคงจากจุด  Z =   - 1.05 ถึง – 1.25 

 

 

 

 

ภาพที่  6  พื้นที่ใตโคงจากจดุ  Z =   - 1.05 ถึง – 1.25 
 

เนื่องจาก P (-1.25 < Z   < -1.05)   =  P ( 1.05 < Z   < 1.25) 
 =  P ( 0 < Z   < 1.25) -  P ( 0  < Z   < 1.05)    

 =  .3944  -  .3531 
 =  .0413 

  -1.25 -1.05             0                 

  -1.96                    0                   1.96  
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2.8   การออกแบบสอบถาม  
การออกแบบสอบถาม   คือ เอกสารที่นักวิเคราะหระบบสรางขึ้นมาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ตาง ๆ ที่มีความจะเปนตอการวิเคราะหระบบ โดยสงให
ผู เกี่ยวของตอบกลับมา การใชแบบสอบถามนักวิเคราะหระบบ สามารถจะสรางคําถามใน
แบบสอบถามเกี่ยวของเรื่องที่ศึกษา ดานตาง ๆ เชน  ทัศนคติ พฤติกรรมและคุณสมบัติที่มี
ความสําคัญกับองคกร ผูซ่ึงอาจมีผลกระทบตอระบบทั้งในปจจุบันและอนาคต ผลที่ไดรับจากการ
ใชแบบสอบถามสามารถนํามาใชเปนขอมูลเพื่อการวิเคราะหตอไป 

2.8.1 องคขอมูลท่ีสืบคนไดโดยวิธีการออกแบบสอบถาม 
2.8.1.1 ทัศนคติ(Attitudes)หมายถึง ส่ิงที่คนในองคกรนั้นพูดถึงส่ิงที่เขา

ตองการ 
2.8.1.2 ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง คนในองคกรนั้น มีความเชื่อเรื่อง

อะไรบาง 
2.8.1.3 ความประพฤติ (Behaviors) หมายถึง พฤติกรรมของคนในองคกรนั้น 
2.8.1.4 คุณสมบัติ (Characteristics) หมายถึง ส่ิงซึ่งบอกถึงคุณสมบัติของคน 

และสิ่งตาง ๆ ในองคกรนั้นวางแผนการใชแบบสอบถาม 
2.8.2 การเขียนคําถาม (Writing Questions) 

2.8.2.1 การใชคําถามปลายเปด 
จะเปนการตอบคําถามโดยใหผูตอบมีอิสระในการตอบ ซ่ึงถา    ไม

มีการกําหนดขอบเขตของคําตอบแลว จะไมสามารถเก็บขอมูลไดถูกตองเปนไปตามที่ตองการ ใน
การตั้งคําถามแบบเปด จะตองตั้งคําถามใหแคบเพียงพอที่คําตอบที่มีทิศทางเฉพาะ คําถามปลายเปดนี้
จะมีประโยชนในสถานการณที่เปนการสํารวจ วินิจฉัย เชนตองถามคําถามเกี่ยวกับทัศนะคติ 

2.8.2.2 การใชคําถามแบบปด 
คําถามปด จะเปนคําถามที่กําหนดคําตอบใหตอบ การใชคําถามปด

ควรจะใชเมื่อนักวิเคราะหสามารถที่จะกําหนดรายการคําตอบไดอยางชัดเจน  คําถามแบบปดทําใหงาย
ตอตอบ เพราะมีทางเลือกของคําตอบ และงายตอการแปลความหมายของขอมูล ที่ไดรับจาก  การตอบ 

2.8.3 ภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
ภาษาที่ใชในการตั้งคําถามในแบบสอบถาม เพื่อเปนการตรวจสอบให

มั่นใจวาภาษาที่ใชในแบบสอบถามเหมาะสมตอผูตอบ นักวิเคราะหควรจะลองทําคําถาม จากกลุม
ตัวอยางเพื่อทดสอบกลุมยอย และขอคําแนะนําในการใชภาษา หรือคําศัพทที่ใชจากผูเชี่ยวชาญ   
ขอแนะนําการเลือกภาษาที่ใชในแบบสอบถามดังนี้ 
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2.8.3.1 ภาษาที่ตอบสนองไดดี ใชคําที่เขาใจงาย 
2.8.3.2 หลีกเลี่ยงการใชคําถามที่เปนคําเฉพาะใหมากที่สุด เนื่องจากอาจ

เปนคําที่มีความหมายไมชัดเจน 
2.8.3.3 ใชคําถามที่ส้ัน กระชับ ไดใจความ 
2.8.3.4 ไมใชคําหยาบคาย 
2.8.3.5 หลีกเลี่ยงคําที่มีความเอนเอียงตาง ๆ ในคําถาม หรือคําถามที่มี

เปาหมายที่ตองการคําตอบแบบใดแบบหนึ่ง 
2.8.3.6 คําถามนั้นตองมีเปาหมายที่ตอบสนองไดตรงกับที่ตองการอยากรู 

คําถามที่ตั้งขึ้นมานั้นตองแนใจวาเปนเทคนิคที่ถูกตองกอนที่จะใช 
2.8.4 การวัดผล (Measurement) 

มีแบบฟอรมที่ใชเปนสเกลวัดอยู 4 วิธี โดยทั้ง 4 วิธีจะแตกตางกันที่ลําดับ
ความแมนยําที่ตองการดังนี้ 

2.8.4.1 แบบนอรมินอล (Nominal) 
2.8.4.2 แบบออรดินอล (Ordinal) 
2.8.4.3 แบบชวง (Interval) 
2.8.4.4 แบบเรโชว (Ratio) 

2.8.5 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของคําตอบ 
ความถูกตองของคําตอบ คือการใชแบบสอบถามนั้นวัดวาจะไดตาม

เปาหมายในการนํามาวิเคราะหหรือไม ตัวอยาง ถาแบบสอบถามถูกใชเพื่อตัดสินใจวาองคกรนั้น
พรอมที่จะเปลี่ยนมาใชคอมพิวเตอรหรือไม ก็จะตองตั้งคําถามใหถูกตองตามที่ตองการเพื่อนํา
คําตอบนั้นมาตัดสินใจ 

ความนาเชื่อถือของคําตอบ คือ การแสดงใหเห็นวา ถาแบบสอบถามนั้นใชมา        
คร้ังหนึ่งแลวนํามาใชอีกภายใตเงื่อนไขเดียวกัน และเหตุผลเดียวกันแลวยังสามารถใชเปนเครื่องมือ
วัดไดผลเหมือนเดิม 

2.8.6 การออกแบบและการจัดการแบบสอบถาม 
การออกแบบสอบถามจะมีผลตอคําตอบที่จะไดรับ ถาคําถามมีจํานวนมาก

ผูตอบมักจะไมอยากตอบ หรือคําตอบที่ไดอาจไมเปนจริง และผูตอบสวนใหญมักไมเต็มใจตอบ
มากนัก ซ่ึงการออกแบบสอบถามที่ดีจะมีสวนชวยจูงใจผูตอบในการตอบคําถาม 

2.8.6.1 รูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire format)  
2.8.6.1.1 ใหเวนชองกวาง ใหแบบสอบถามดูสะอาด นาตอบ 
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2.8.6.1.2 เวนชองวางในการตอบคําถามใหพอเพียงกับการตอบ 
กรณีถาเปนคําถามเปดและตองมีสัก  3-5 บรรทัดเพื่อใหผูตอบแสดงความเห็นไดสะดวก 

2.8.6.1.3 ถาเปนคําถามที่ตองวงคําตอบ ซ่ึงคอยขางจะคาดคะเน
ยาก ซ่ึงทําใหเปนการยากในการรวบ รวมคําตอบดวย หรือกรณีเปนแบบเช็คบล็อก ใหใสวงเล็บและ
หรือชองในการตอบ  

2.8.6.1.4 การจัดรูปแบบคําถามใหเปนไปตามเปาหมาย ถาใช
เครื่องอานฟอรม ก็ตองออกแบบใหเปนไปตามแบบของเครื่องอานนั้น 

2.8.6.1.5 การออกแบบสอบถามใหมีรูปแบบสอดคลองกัน เชน      
ในแตละปญหาจะมีกรอบสีเนนที่คําตอบเหมือนกันหมด เนื่องจากจะทําใหผูตอบตอบไดเร็ว และ
ผิดพลาดนอย 

2.8.6.2 การเรียงคําถาม 
2.8.6.2.1  คําถามที่สําคัญในการตอบสนองควรเปนคําถามแรก 
2.8.6.2.2  กลุมของหัวขอคําถามตาง ๆ  ควรเหมือนกันหรือ 

สอดคลองกัน 
2.8.6.2.3  ใหมีคําถามที่มีขอโตแยงนําไปสูปญหานอยที่สุด 

2.8.6.3 การจัดการแบบสอบถาม 
ตัดสินใจว า ใจว า ใครควรจะ เปนคนตอบแบบสอบถาม 

(Respondents) ซ่ึงจะตองเปนคนในกลุมเปาหมาย และมีผลกระทบ หรือการสุมตัวอยาง ซ่ึงขึ้นกับ
นักวิเคราะหระบบที่จะตัดสินใจ ในการเลือกผูตอบแบบสอบถามนั้นจะขึ้นกับหนาที่ ความสนใจที่
มีผลกับระบบนั้น การใชบริการของระบบนั้นกับบริษัท 

2.8.6.4 วิธีการจัดการแบบสอบถาม  (Methods  of  Administering 
the  Questionnaire) 

นักวิเคราะหระบบจะมีหลายความคิดในการจัดการแบบสอบถาม 
และเลือกวิธีการโดยดูจากสถานภาพของบริษัท ความคิดในการจัดการแบบสอบถามจะมีดังนี้ 

2.8.6.4.1 การประชุมผูที่มีผลตอการวิเคราะหมารวมกันตอบ
แบบสอบถามพรอมกันในเวลาเดียวกัน 

2.8.6.4.2 ใหแตละคนไปตอบแบบสอบถามแลวนํามาคืน 
2.8.6.4.3 ใหกลับไปตอบคําถามแลวกลับมาทิ้งไวที่ตู วิธีนี้ให

ผลตอบแทนต่ําที่สุด  เพราะบางคนอาจลืมตอบ  ทําหาย  หรือตั้งใจลืม  แตก็ใหอิสระตอผูตอบรูสึก
วาไมไดรับความกดดัน 
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2.8.6.4.4 สงแบบสอบถามไปทางไปรษณียใหแกพนักงานในแต
ละสาขา แลวกําหนดวันใหสงกลับ 

2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
(Ekambaram Pallaneeswaran1 และ Mohan M.Kumaraswamy 2000) ไดเสนอ

แบบจําลองของการคัดเลือกผูรับเหมาในการออกแบบและกอสรางไว  2  ทางเลือก คือ 
แบบที่  1  แบบธรรมดา (Simple) คือการเลือกผูรับเหมาเพียงขั้นเดียวโดย            

การพิจารณาจากเอกสารการประมูลงานแลวจัดลําดับผูรับเหมาจากนั้น  จึงประการผูไดรับคัดเลือก    
เปนผูดําเนินการกอสราง 

แบบที่  2  แบบซับซอน (Complex) หรือการคัดเลือกผูรับเหมาโดยใชขั้นตอน       
2 ขั้นขึ้นไป  โดยทําการคัดเลือกผูรับเหมาเบื้องตนบนพื้นฐานคุณสมบัติของผูรับเหมาและทํา      
การประเมินปจจัยทางดานเทคนิค และปจจัยทางดานราคาแลวจึงจัดลําดับของผูรับเหมาจากนั้น     
จึงประกาศผูไดรับการคัดเลือกเปนผูดําเนินการกอสราง 

 พินันชัย  ปานนก (2549) ไดเสนอแนวทางการจัดปจจัยดานความคิดเห็นในการ
คัดเลือกผูรับเหมาสําหรับระบบออกแบบและกอสรางดวยวิธีAnalytic Hierarchy Process 
(AHP)โดยกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับขั้นซึ่งมีขอดีคือใชวัดปจจัยทางดานความคิดเห็นได       
ซ่ึงปกติจะถูกตัดออกจาการพิจารณาในการคัดเลือกผูรับเหมาดวยเหตุผลที่ไมสามารถวักคาได       
ซ่ึงผลการวิจัยสามรถนํามาสรางตารางคัดเลือกผูรับเหมาได  2  สวน  คือ ปจจัยที่วัดคาไดจํานวน
โดยมีขั้นตอนคือ  

ขั้นตอนที่  1   การหาคะแนนผูรับเหมาโดยวิธีคิดเปนรอยละของทั้งหมด  
ขั้นตอนที่  2   การนําคะแนนผูรับเหมามาคูณกับคาน้ําหนักของปจจัย  

สวนอีกปจจัยหนึ่งคือปจจัยทางดานความคิดเห็นมีขั้นตอนคือ  
ขั้นตอนที่  1  การเปรียบเทียบผูรับเหมาเปนคู ๆ   
ขั้นตอนที่  2  การหาคะแนนผูรับเหมา  
ขั้นตอนที่  3  หาอัตราสวนความสอดคลองกันของเหตุผล  
ขั้นตอนที่  4  การหาคาคะแนนผูรับเหมาคูณกับคาน้ําหนักของปจจัย  
ขั้นตอนที่  5  หาผลรวมคะแนน  
ขั้นตอนที่  6  จัดอันดับและตัดสินใจคัดเลือก 

วิสูตร  จิรดําเกิง (2552) ไดเสนอกรณีศึกษาในการจัดปจจัยในการคัดเลือกคุณสมบัติ
ผูรับเหมาที่เขารวมประมูลงานในหัวขอดังนี้ 
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1. คุณสมบัติทั่วไปขอบริษัทฯ  ไดแก 
1.1 จํานวนปกอตั้งถึงปจจุบัน 
1.2 ผลงานอาคารสูงที่สุดที่เคยทํา (จํานวนชั้น) 
1.3 จํานวนวิศวกรและสถาปนิก 
1.4 จํานวนชางเทคนิค 

2. ฐานการเงิน 
2.1 ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 
2.2 ทรัพยสินหมุนเวียนตอป 
2.3 รายรับจากการประกอบกิจการตอป 
2.4 กําไรขั้นตน 

3. ผลงานกอสรางรวมยอนหลัง  5  ป 
4. จํานวนเครื่องจักรหนัก 

4.1 Tower  Crane 
4.2 เครื่องจักรหนักอ่ืน ๆ เชน Concrete  Pump, รถขุด  เปนตน 

ซ่ึงการจัดปจจัยดังกลาวเปนเพียงแนวทางเฉพาะโครงการเทานั้น  ในกรณีที่แตกตาง
ออกไป  ทีมบริหารโครงการควรมีการปรับปรุงปจจัยการถวงน้ําหนักและเกณฑการใหคะแนนที่
เหมาะสมตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ  ทั้งนี้  ควรใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรดวย
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การหาแนวทางในการวัดสมรรถนะเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่

เหมาะสมในการกอสราง มูลคากวา 100 ลานบาทเปนงานวิจัยเชิงสํารวจและวิเคราะห ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงสํารวจโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ประชากร (Population) 

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อถาม เจาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา 
ผูรับเหมา ผูบริหารงานกอสราง หรือผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของกับงานกอสรางโรงงานฟอกหนังขนาด
มูลคาโครงการ 100 ลานบาทขึ้นไป ใชแบบสอบถามผูเกี่ยวของทั้งหมด 40 ชุด โดยแบงเปน เจาของ
โครงการ 10 ชุด ผูรับเหมา 10 ชุด บริษัทที่ปรึกษา 10 ชุด และผูทรงคุณวุฒิ 10 ชุด รวมทั้งส้ิน 40 ชุด  

 
2. ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

1. ขอมูลปฐมภูมิ  
ใชการสัมภาษณโดยตรงโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น  เปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล  แตละเทศบาลตําบล   ในจังหวัดนครปฐม        
2. ขอมูลทุติยภูมิ  

เปนการเก็บรวมรวมขอมูล จาก 
- รายงาน  หนังสือ  งานวิจัยตางๆที่สอดคลองกัน    
- รายงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานการบริหาร การบริหารงานกอสราง 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควางานวิจัยนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึง

คําถามประยุกตมาจากทฤษฎี การจัดการงานกอสราง การเทียบเคียง ปญหาและอุปสรรคที่ผานมา 
โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ซ่ึงกอนนําไปสัมภาษณกับ
ประชากรกลุมเปาหมายโดยจะทําการทดสอบ โดยให ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถามและ
แกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ   แบบสอบถามประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
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ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปแบงออกเปนลักษณะของผูตอบ   
โดยมีรายละเอียด เชน เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  ( Check - List)  และเขียน 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวของกับการสํารวจความเห็นดานการตัดสินเลือก
ผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบงกลุมปจจัยเปนสองกลุมใหญๆ คือ 
ปจจัยดานเทคนิค ซ่ึงประกอบดวย ดานผูปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานเครื่องมือและเครื่องจักร ดาน
วิธีการ และดานการจัดการงานกอสราง อีกลุมหนึ่ง คือ ปจจัยดานราคา ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 นั้นเปนแบบสเกล
ประมาณคา (Rating Scale) โดยที่ ระดับคะแนนของแตละสเกลมีความหมาย ดังนี้ 

 (5)  หมายถึง  ……………………..มากที่สุด 
 (4)  หมายถึง  ………………….….มาก 
 (3)  หมายถึง  ………………….….ปานกลาง 
 (2)  หมายถึง  ……………….…….นอย 
 (1)  หมายถึง  ……………………. นอยมาก 
 

4. การเก็บรวมรวมขอมูล 
การเก็บรวมรวมขอมูลจะใชเทคนิคการสัมภาษณ กับแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
 

5. การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS V.14.0 (Statistical Package for Social Science) โดยจะวิเคราะหขอมูล
ในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

การใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกการแจกแจงความถี่ซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปของรอยละและตาราง การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง ดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และ
คามัธยฐาน (Median) รวมทั้งการวัดการกระจายตัวของขอมูลดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใชในการพรรณนาขอมูลตางๆ เกี่ยวการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาในการกอสราง
อาคารโรงงาน การวิเคราะหขอมูลในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1) คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 
2) ปจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกผูรับเหมา 
3) การหาตําแหนงความเห็นของผูเกี่ยวของ 
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4) ทดสอบสมมุติฐาน 
ลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเบื้องตนที่ไดจากแบบสอบถามและ

สัมภาษณมีดังนี้ 
1)  นําขอมูลมาเปลี่ยนแปลงเปนรหัสตัวเลข (Code) ลงตารางลงรหัส ทําการ

บันทึกไฟลในรูป  โปรมแกรม MS-Excel หรือ Notepad หรือปอนคาใน SPSS ก็ได  
2)   การเขาสูโปรแกรม SPSS การสรางไฟลขอมูลและบันทึกขอมูลลงในไฟล 
3)   การกําหนดคุณลักษณะของตัวแปรและปรับแตงคาพารามิเตอร 
4)   การกําหนดตัวแปรที่ตองการวิเคราะห 
5)   การเลือกชุดคําส่ังและการประมวลผล โดยจะประมวลผลในดานตางๆ ดังนี้ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ  ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) จะใชวิธีการหา  คาความถี่ (Frequency)  
แลวสรุปมาเปนคารอยละ (Percentage) 

การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกผูรับเหมากอสรางอาคารโรงงานลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จะใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage)   

นําแบบสอบถามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแกไขแลวมาปรับปรุงใหถูกตอง
เหมาะสมแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และภาษาที่ใชใหถูกตอง โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  of  Congruence : 
IOC) ดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวารายการขอคําถาม (ปจจัย) มีความถูกตองและเกี่ยวของกับการวิจัย 
 0   หมายถึง ไมแนใจวารายการขอคําถาม (ปจจัย) มีความถูกตองและเกี่ยวของกับการวิจัย 
-1  หมายถึง  แนใจวารายการขอคําถาม(ปจจัย) ไมมีความถูกตองและไมเกี่ยวของกับการวิจัย 

นําคาคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร ดังนี้ 
 

IOC     =     
N

R∑  

 
เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 Σ R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
 N   หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงในการศึกษา ที่มาจากบุคลากร 4 กลุมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
จํานวน 40 คน ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด 
0.914  เมื่อแยกเปนรายดานไดคาความเชื่อมั่น คือ 

1.  ปจจัยดานเทคนิค คาความเชื่อมั่น 0.893 
2.  ปจจัยดานราคา คาความเชื่อมั่น 0.935 
 

α      =      
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
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−

∑
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1

    

 
เมื่อ α  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
  n แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม 
  s i

2  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ            
 s t

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเครื่องมือทั้งฉบับ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การหาแนวทางในการวัดสมรรถนะเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมใน

การกอสรางมูลคากวา  100  ลานบาท  ใชวิธีการวิเคราะหเชิงสถิติ  และระเบยีบการวิจัยเชิงสํารวจ 
แบงการศึกษาออกเปน  6  สวนดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ภาพรวมของปจจัยในการคัดเลือกผูรับเหมา 
3. การคัดเลือกและวิเคราะหปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
4. การสรางตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผูรับแหมา 
5. การวิเคราะหเปรียบปจจยัดานเทคนิคและปจจัยดานราคาในการคัดเลือกผูรับเหมา 
6. การทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจํานวน  40 ชุด จากการแจกแบบสอบถามให

ผูเกี่ยวของในการจัดจาง  การจาง  รับจาง  และที่ปรึกษาการกอสรางอาคารโรงงานขนาด 100 ลานบาท  
แบงผูตอบแบบสอบถามออกเปน 

1.1 เจาของโครงการ จํานวน 10 ชุด 
1.2 บริษัทที่ปรึกษา จํานวน 10 ชุด 
1.3 ผูรับเหมา  จํานวน 10 ชุด 
1.4 ผูทรงคุณวุฒ ิ  จํานวน 10 ชุด 

ซ่ึงการไดรับความรวมมือจากการตอบแบบสอบถามกลับครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 100 
และสามารถแสดงขอมูลลักษณะของผูตอบแบบสอบถามไดตามลําดับดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

33

ตารางที่ 1  เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 40 100.0 
หญิง 0 0 
รวม 40 100.0 

 

จากตารางที่ 1 สรุปไดวากลุมตัวอยางที่เกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ100 
 

ตารางที่ 2 อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 30 ป 0 0 
30-39 ป 4 10.0 
40-49 ป 23 57.5 
50-59 ป 13 32.5 

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 0 0 
รวม 40 100.0 

 

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ มีอายุในชวง 
40-49 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.5 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษา 0 0 

ปวช. 0 0 
ปวส. 0 0 

อนุปริญญา 0 0 
ปริญญาตรี 17 42.5 

อ่ืนๆ 23 57.5 
รวม 40 100.0 

 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาสูงกวาระดับระดับ
ปริญญาตรี (คือปริญญาโท) มากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 57.5 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตารางที่ 4  สาขาวิชาที่จบของผูตอบแบบสอบถาม 
สาขาวิชาที่จบ จํานวน รอยละ 

วิศวกรรมศาสตร (โยธา) 29 72.5 
เทคโนโลยีการกอสราง 5 12.5 
การจัดการ, บริหาร 6 15.0 

รวม 40 100.0 
  

จากตารางที ่ 4 สามารถสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจยัคร้ังนี้ สวนใหญจะจบ
จากสาขาวิศวกรรมโยธา มากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 72.5 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

ตารางที่ 5  ประเภทของงานของผูตอบแบบสอบถาม 
ประเภทของงาน จํานวน รอยละ 
เจาของโครงการ 10 25.0 
บริษัทที่ปรึกษา 10 25.0 

ผูรับเหมา 10 25.0 
อ่ืนๆ 10 25.0 
รวม 40 100.0 

 

จากตารางที่  5  สามารถสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน
เจาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา ผูรับเหมา อ่ืนๆ (ในที่นี้คือ ผูทรงคุณวุฒิ) อยางละเทาๆ กัน คือ 
รอยละ 25 

 

ตารางที่ 6  ตําแหนงงานในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 
อาจารย 2 5.0 
ผูจัดการ 20 50.0 

ที่ปรึกษาโครงการ 10 25.0 
วิศวกรอาวุโส 8 20.0 

รวม 40 100.0 
   

จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในตําแหนง ผูจัดการมากที่สุด คือ
รอยละ 50.0 รองลงมา คือ ที่ปรึกษาโครงการ รอยละ 25.0 และวิศวกรอาวุโส รอยละ 20.0 
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ตารางที่ 7  ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม 
ประสบการณสูงสุด 

(ป) 
ประสบการณต่ําสุด 

(ป) 
ประสบการณเฉลี่ย 

 (ป) 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

30 3 10.30 7.637 
 
จากตารางที่ 7 ประสบการณของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยอยูที่ 10.30 ป ซ่ึงมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.637 ป 
 

2. ภาพรวมของปจจัยในการคดัเลือกผูรับเหมา 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 40 ชุด ตามทัศนะและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับงาน

รับเหมากอสรางอาคารโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี ้
 

ตารางที่ 8  การวิเคราะหปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาแบบตารางความถี่ 

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

คะแนน ความถี่ รอยละ คะแนน ความถี่  รอยละ 
ปจจัยดานเทคนิค       

1. ดานผูปฏิบัติงาน       
1.1  ประสบการณเฉพาะของงานที่ประมูล 4 35 87.5 4 33 82.5 
1.2  ความรูเฉพาะทางเทคนิค 5 21 52.5 4 18 45.0 
1.3  จํานวนของคนงาน 4 24 60.0 4 23 57.5 
1.4  จํานวนของโฟรแมน 4 29 72.5 3 16 40.0 
1.5  จํานวนของวิศวกร 4 17 42.5 4 20 50.0 
1.6  ประสบการณของผูจัดการโครงการ 4 28 70.0 4 21 52.5 
1.7  จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 4 22 55.0 4 25 62.5 

2. ดานการเงิน       
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 4 30 75.0 4 34 85.0 
2.2  หนี้สินของบริษัท 4 22 55.0 4 17 42.5 
2.3  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 
4 23 57.5 4 23 57.5 

2.4  ทุนจดทะเบียนบริษัท 4 29 72.5 4 28 70.0 
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ตารางที่ 8 (ตอ)  

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

คะแนน ความถี่  รอยละ คะแนน ความถี่ รอยละ 
ปจจัยดานเทคนิค       

3. ดานเครื่องมือ / เครื่องจักร       
3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 4 24 60.0 4 31 77.5 
3.2  ความรูและประสบการณในดาน

เทคโนโลยีการกอสรางเฉพาะทาง 4 18 45.0 4 26 65.0 

3.3  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่
มีการชํารุดเสียหายไมสามารถ
ปฏิบัติงานได 

4 24 60.0 4 20 50.0 

3.4  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 

4 21 52.5 4 29 72.5 

3.5  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม
กับงาน 

4 27 67.5 4 26 65.0 

4. ดานวิธีการ       
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 4 28 70.0 4 27 67.5 
4.2  การวางแผนงานกอสรางมีความ

เหมาะสม 4 23 57.5 4 18 45.0 

4.3  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทางที่ใช 4 26 65.0 4 21 52.5 
4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 
4 25 62.5 4 28 70.5 

4.5  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

4 26 65.0 4 21 52.5 

4.6  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 4 21 52.5 4 23 57.5 

5. ดานการจัดการงานกอสราง       
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่น ประมูล 4 20 50.0 4 37 92.5 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 
4 27 67.5 4 21 52.5 
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ตารางที่ 8 (ตอ)  

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

 คะแนน ความถี่ รอยละ คะแนน ความถี่ รอยละ 
ปจจัยดานเทคนิค       

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 4 21 52.5 4 19 47.5 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 4 26 65.0 4 23 57.5 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 4 23 57.5 4 32 80.0 
5.6  การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความ

ลาชาของงาน 
4 23 57.5 4 28 70.0 

5.7  การแกปญหาการทุจริตในการกอสราง
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของบริษัท 

4 26 65.0 4 21 52.5 

5.8  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน
กอสราง 4 21 52.5 4 30 75.0 

5.9  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 4 25 62.5 4 29 72.5 

5.10 วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 4 27 67.5 4 24 60.0 
ปจจัยดานราคา       

1.  ราคาที่ประมูล 4 28 70.0 4 30 75.0 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 4 20 50.0 4 20 50.0 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 4 29 72.5 4 25 62.5 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 4 25 62.5 4 21 52.5 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 5 19 47.5 4 24 60.0 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 

4 20 50.0 4 26 65.0 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 4 25 62.5 4 27 67.5 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 4 22 55.0 4 21 52.5 
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ตารางที่ 9  การวิเคราะหปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาแบบสถิติเชิงพรรณนา 

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

X  SD X  SD 
ปจจัยดานเทคนิค     

1.  ดานผูปฏิบัติงาน     
1.1  ประสบการณเฉพาะของงานที่ประมูล 4.03 .357 3.88 .404 
1.2  ความรูเฉพาะทางเทคนิค 4.50 .555 3.78 .768 
1.3  จํานวนของคนงาน 4.25 .588 3.88 .648 
1.4  จํานวนของโฟรแมน 4.03 .530 3.80 .758 
1.5  จํานวนของวิศวกร 4.18 .747 3.85 .700 
1.6  ประสบการณของผูจัดการโครงการ 4.15 .533 3.98 .698 
1.7  จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 4.35 .580 3.93 .616 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 4.10 .496 3.90 .379 
2.2  หนี้สินของบริษัท 4.35 .580 3.88 .757 
2.3  ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา 4.23 .620 4.13 .648 
2.4  ทุนจดทะเบียนบริษัท 4.13 .516 4.15 .533 

3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     
3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 4.40 .496 4.08 .474 
3.2  ความรูและประสบการณในดานเทคโนโลยี

การกอสรางเฉพาะทาง 4.35 .662 4.05 .597 

3.3  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี
การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 4.30 .564 4.15 .700 

3.4  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 4.23 .660 3.98 .530 

3.5  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน 4.23 .530 3.90 .591 
4.  ดานวิธีการ     

4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 4.30 .464 4.08 .572 
4.2  การวางแผนงานกอสรางมีความเหมาะสม 4.18 .636 3.90 .744 
4.3  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 4.35 .483 4.03 .698 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

X  SD X  SD 
ปจจัยดานเทคนิค     

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวาง
งานกอสราง 4.18 .594 4.10 .545 

4.5  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวาง
งานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

4.35 .483 4.08 .694 

4.6  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 4.48 .506 4.23 .620 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 4.45 .552 4.03 .276 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงานตาม 

TOR มีความเหมาะสม 4.28 .506 3.98 .698 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 4.38 .586 4.03 .733 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 4.30 .516 4.23 .620 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 4.23 .620 3.90 .441 
5.6  การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความลาชา

ของงาน 4.28 .599 3.80 .516 

5.7  การแกปญหาการทุจริตในการกอสรางอัน
เนื่องมาจากเจาหนาที่ของบริษัท 4.10 .591 3.78 .660 

5.8  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน
กอสราง 4.33 .616 3.95 .504 

5.9  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 4.33 .526 3.98 .530 

5.10 วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 4.13 .563 4.05 .639 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 4.15 .533 4.00 .506 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 4.30 .648 3.95 .714 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 4.28 .452 4.03 .620 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

X  SD X  SD 
ปจจัยดานราคา     

4.  การรับประกันความสามารถของสาธารณูปโภค 4.28 .554 4.18 .675 
5.  การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด 4.38 .667 3.95 .639 
6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท

เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 4.40 .591 4.05 .597 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 4.13 .607 4.03 .577 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 4.40 .545 4.28 .640 

 
3. การคัดเลือกและวิเคราะหปจจัยท่ีมีนัยสําคัญ 

ในการวิเคราะห  และศึกษาปจจัยที่มีนัยสําคัญตอการเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมใน
การกอสรางมูลคากวา  100  ลานบาท  จะอางคารอยละสูงสุดของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ
แบบสอบถาม  ในสวนที่  2 ในชองความสําคัญ  4  และ 5 และชองระดับปญหา  4  และ  5  ซ่ึง
จะตองมีรอยละของความถี่ของจํานวนผูตอบ  ไมนอยกวารอยละ  50.0  จากตารางที่  8  นอกจากนี้ 
ปจจัยดังกลาวตองมีคาเฉลี่ย  ไมนอยกวา  3.90  ในทั้งชองความสําคัญ  และชองระดับปญหา  
เพื่อใหทราบปจจัยที่มีนัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาจริง  ตารางที่ 10  แสดงปจจัยที่มี
นัยสําคัญดังกลาว 
 
ตารางที่ 10  ปจจัยที่มนีัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมา 

ปจจัยดานเทคนิค 
1.  ดานผูปฏิบัติงาน 

1.1  ประสบการณของผูจัดการโครงการ 
1.2  จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 

2.  ดานการเงนิ 
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา 
2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

41

ตารางที่ 10 (ตอ)  
ปจจัยดานเทคนิค 

3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร 
3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มีการชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 
3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร 
3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน 

4.  ดานวิธีการ 
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทางที่ใช 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นระหวางงานกอสราง 
4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย(Subcontractor) 
4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงานกอสราง 

5.  ดานการจดัการงานกอสราง 
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 
5.2  การกําหนดรายละเอยีดขอบเขตของงานตาม TOR มีความเหมาะสม 
5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนาของงาน 
5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงานกอสราง 
5.7  การประกนัคุณภาพและมาตรฐานดานคุณภาพที่บริษทัใช 
5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 

ปจจัยดานราคา 
1.  ราคาที่ประมูล 
2.  การรับประกันดานคณุภาพของงาน 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 
4.  การรับประกันความสามารถของสาธารณูปโภค 
5.  การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด 
6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภทเดยีวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 
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ตารางที่ 10 (ตอ)  
ปจจัยดานราคา 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 

 
จากตารางที่  8  ตารางที่  9  และตารางที่  10  เพื่อวิเคราะหหาน้ําหนักของปจจัย 

เทียบเคียงกันกับปจจัยทั้งหมดที่มีนัยสําคัญ  คาน้ําหนักของปจจัยที่ไดนี้จะถูกเรียกวา คาถวง
น้ําหนัก ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดย  

1. กําหนดใหความสําคัญ คือ A1 รอยละของผูตอบ คือ A2 และระดับปญหา คือ B1 
รอยละของผูตอบ คือ B2 (จากตารางที่ 8)  

2. จากนั้นนําคะแนนความสําคัญที่เลือกมาคูณกับรอยละของผูตอบ (A1×A2/100) นํา
คะแนนระดับปญหาที่เลือกมาคูณรอยละของผูตอบ (B1×B2/100)  

3. นําผลของทั้งสองคาที่ไดมาคูณกัน ก็จะไดผลคูณคะแนนน้ําหนัก (C) และหาคา
ถวงน้ําหนักของแตละปจจัย (D=Ci/Ctotal) ซ่ึงผลการคํานวณ เปนดังตารางที่ 11 และตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 11 การคํานวณหาคาถวงน้ําหนกัของปจจัยที่มนียัสําคัญ 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คะแนน รอยละ 

(A1×A2) 
÷ 100 

คะแนน รอยละ 
(B1×B2) 
÷100 

A1 A2  B1 B2  
ปจจัยดานเทคนิค       

1. ดานผูปฏิบัติงาน       
1.1  ประสบการณของผูจัดการโครงการ 4 70.0 2.80 4 52.5 2.10 
1.2  จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 4 55.0 2.20 4 62.5 2.50 

2.  ดานการเงิน       
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 4 75.0 3.00 4 85.0 3.40 
2.2 ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 4 57.5 2.30 4 57.5 2.30 

2.3 ทุนจดทะเบียนบริษัท 4 72.5 2.90 4 70.0 2.80 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร       

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 4 60.0 2.40 4 77.5 3.10 
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ตารางที่ 11 (ตอ)  

ปจจัยที่มีนัยสําคัญ 
คะแนน รอยละ 

(A1×A2) 
÷ 100 

คะแนน รอยละ 
 (B1×B2) 
÷100 

A1 A2  B1 B2  
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี

การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงาน
ได 

4 60.0 2.40 4 50.0 2.00 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 4 52.5 2.10 4 72.5 2.90 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม  
กับงาน 4 67.5 2.70 4 65.0 2.60 

4.  ดานวิธีการ       
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 4 70.0 2.80 4 67.5 2.70 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 4 65.0 2.60 4 52.5 2.10 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 4 62.5 2.50 4 70.5 2.82 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

4 65.0 2.60 4 52.5 2.10 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 4 52.5 2.10 4 57.5 2.30 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง       
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 4 50.0 2.00 4 92.5 3.70 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 4 67.5 2.70 4 52.5 2.10 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 4 52.5 2.10 4 47.5 1.90 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 4 65.0 2.60 4 57.5 2.30 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา  ของงาน 4 57.5 2.30 4 80.0 3.20 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 4 52.5 2.10 4 75.0 3.00 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 4 62.5 2.50 4 72.5 2.90 
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ตารางที่ 11 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คะแนน รอยละ (A1×A2) 

÷ 100 
คะแนน รอยละ (B1×B2) 

÷100 
A1 A2  B1 B2  

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 4 67.5 2.70 4 60.0 2.40 
ปจจัยดานราคา       

1.  ราคาที่ประมูล 4 70.0 2.80 4 75.0 3.00 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 4 50.0 2.00 4 50.0 2.00 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 4 72.5 2.90 4 62.5 2.50 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 4 62.5 2.50 4 52.5 2.10 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 5 47.5 2.38 4 60.0 2.40 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 4 50.0 2.00 4 65.0 2.60 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 4 62.5 2.50 4 67.5 2.70 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 4 55.0 2.20 4 52.5 2.10 

รวม   73.68   76.62 
 

ตารางที่ 12  คาถวงน้ําหนกัของปจจัยที่มนียัสําคัญ 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
(A1×A2) 
÷ 100 

(B1×B2) ÷ 
100 

I × II 
คาถวง
น้ําหนัก 

I II Ci D 
ปจจัยดานเทคนิค     

1.  ดานผูปฏิบัติงาน     
1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 2.80 2.10 5.88 0.031 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 2.20 2.50 5.50 0.029 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 3.00 3.40 10.20 0.054 
2.2 ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา 2.30 2.30 5.29 0.028 
2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 2.90 2.80 8.12 0.043 
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ตารางที่ 12 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
(A1×A2) ÷ 

100 
(B1×B2) ÷ 

100 
I × II 

คาถวง
น้ําหนัก 

I II Ci D 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 2.40 3.10 7.44 0.040 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่

มีการชํารุดเสียหายไมสามารถ
ปฏิบัติงานได 

2.40 2.00 4.80 0.025 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 2.10 2.90 6.09 0.032 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม
กับงาน 2.70 2.60 7.02 0.037 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 2.80 2.70 7.56 0.040 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 2.60 2.10 5.46 0.029 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 2.50 2.82 7.05 0.037 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

2.60 2.10 5.46 0.029 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 2.10 2.30 4.83 0.026 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 2.00 3.70 7.40 0.039 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 2.70 2.10 5.67 0.030 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 2.10 1.90 3.99 0.021 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 2.60 2.30 5.98 0.032 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา  ของงาน 2.30 3.20 7.36 0.039 
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ตารางที่ 12 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
(A1×A2) ÷ 

100 
(B1×B2) ÷ 

100 
I × II 

คาถวง
น้ําหนัก 

I II Ci D 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 2.10 3.00 6.30 0.033 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 2.50 2.90 7.25 0.039 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 2.70 2.40 6.48 0.034 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 2.80 3.00 8.40 0.045 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 2.00 2.00 4.00 0.021 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 2.90 2.50 7.25 0.039 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 2.50 2.10 5.25 0.028 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 2.38 2.40 5.70 0.030 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 2.00 2.60 5.20 0.028 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 2.50 2.70 6.75 0.036 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 2.20 2.10 4.62 0.025 
 73.68 76.62 188.300 1.000 
 
4. การสรางตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผูรับแหมา 

จากปจจัยที่มีนัยสําคัญ ในหัวขอที่ 4.3 นํามาสรางตารางประเมิน เพื่อวิเคราะห
ตําแหนงเปรียบเทียบระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง 4 กลุม คือ เจาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา 
ผูรับเหมา และผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเกณฑการคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมในการกอสราง
มูลคามากกวา 100 ลานบาท ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังตารางที่  13  ถึง  17 
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ตารางที่ 13  คะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจยัตามทัศนะโดยภาพรวม 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

โดยภาพรวม 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

ปจจัยดานเทคนิค     
1.  ดานผูปฏิบัติงาน     

1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 0.031 4 4 0.500 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 0.029 4 4 0.467 

2. ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 0.054 4 4 0.867 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 0.028 4 4 0.449 

2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 0.043 4 4 0.690 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 0.040 4 4 0.632 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่

มีการชํารุดเสียหายไมสามารถ
ปฏิบัติงานได 

0.025 4 4 0.408 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 0.032 4 4 0.517 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม
กับงาน 0.037 4 4 0.596 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 0.040 4 4 0.642 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 0.029 4 4 0.464 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 0.037 4 4 0.599 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

0.029 4 4 0.464 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

โดยภาพรวม 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 0.026 4 4 0.410 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 0.039 4 4 0.629 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 0.030 4 4 0.482 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 0.021 4 4 0.339 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 0.032 4 4 0.508 
5.5 วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 0.039 4 4 0.625 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 0.033 4 4 0.535 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 0.039 4 4 0.616 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 0.034 4 4 0.551 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 0.045 4 4 0.714 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 0.021 4 4 0.340 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 0.039 4 4 0.616 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 0.028 4 4 0.446 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 0.030 5 4 0.605 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 0.028 4 4 0.442 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

โดยภาพรวม 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 0.036 4 4 0.574 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 0.025 4 4 0.393 

 1.000    
 
ตารางที่ 14  คะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจยัตามทัศนะของเจาของโครงการ 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

เจาของโครงการ 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

ปจจัยดานเทคนิค     
1.  ดานผูปฏิบัติงาน     

1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 0.031 4 3 0.375 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 0.029 4 4 0.467 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 0.054 4 4 0.867 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 0.028 4 4 0.449 

2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 0.043 5 4 0.862 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 0.040 4 4 0.632 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี

การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 0.025 5 4 0.510 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 0.032 4 4 0.517 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม      
กับงาน 0.037 4 4 0.596 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

เจาของโครงการ 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 0.040 4 4 0.642 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 0.029 4 4 0.464 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 0.037 4 4 0.599 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

0.029 5 5 0.725 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 0.026 5 4 0.513 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 0.039 4 4 0.629 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 0.030 5 4 0.602 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 0.021 4 4 0.339 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 0.032 4 5 0.635 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา   ของงาน 0.039 4 5 0.782 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 0.033 4 4 0.535 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 0.039 4 4 0.616 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 0.034 4 4 0.551 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 0.045 4 4 0.714 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 0.021 4 5 0.425 
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ตารางที่ 14 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

เจาของโครงการ 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

3.  การรับประกันความลาชาของงาน 0.039 4 4 0.616 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 0.028 4 4 0.446 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 0.030 4 4 0.484 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 0.028 5 4 0.552 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 0.036 5 4 0.717 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 0.025 4 5 0.491 
 1.000    
 
ตารางที่ 15  คะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจยัตามทัศนะของบริษัทที่ปรึกษา 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

บริษัทที่ปรึกษา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

ปจจัยดานเทคนิค     
1.  ดานผูปฏิบัติงาน     

1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 0.031 4 5 0.625 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 0.029 4 4 0.467 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 0.054 4 4 0.867 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 0.028 5 4 0.562 

2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 0.043 4 4 0.690 
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ตารางที่ 15 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

บริษัทที่ปรึกษา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

3. ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     
3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 0.040 5 4 0.790 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี

การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 0.025 4 5 0.510 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 0.032 4 4 0.517 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม กับ
งาน 0.037 4 4 0.596 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 0.040 4 4 0.642 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 0.029 4 4 0.464 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวาง

งานกอสราง 0.037 5 4 0.749 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวาง
งานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

0.029 4 4 0.464 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 0.026 4 4 0.410 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 0.039 5 4 0.786 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 0.030 4 4 0.482 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 0.021 5 5 0.530 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 0.032 4 4 0.508 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา  ของงาน 0.039 5 4 0.782 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงานกอสราง 0.033 5 4 0.669 
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ตารางที่ 15 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

บริษัทที่ปรึกษา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 0.039 4 4 0.616 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 0.034 4 4 0.551 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 0.045 4 4 0.714 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 0.021 4 4 0.340 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 0.039 4 4 0.616 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 0.028 5 4 0.558 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 0.030 4 4 0.484 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 0.028 4 4 0.442 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 0.036 4 4 0.574 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของงาน 0.025 4 4 0.393 
 1.000    
 
ตารางที่ 16  คะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจยัตามทัศนะของผูรับเหมา 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

ผูรับเหมา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

ปจจัยดานเทคนิค     
1.  ดานผูปฏิบัติงาน     

1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 0.031 4 4 0.500 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 0.029 4 4 0.467 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

ผูรับเหมา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 0.054 4 5 1.083 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 0.028 4 4 0.449 

2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 0.043 4 4 0.690 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 0.040 5 4 0.790 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี

การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 0.025 4 4 0.408 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 0.032 4 4 0.517 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม 
กับงาน 0.037 4 4 0.596 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 0.040 5 4 0.803 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 0.029 4 4 0.464 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 0.037 4 4 0.599 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

0.029 4 3 0.348 

4.5 มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 0.026 5 4 0.513 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 0.039 5 4 0.786 
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ตารางที่ 16 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

ผูรับเหมา 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
ตาม TOR มีความเหมาะสม 0.030 4 4 0.482 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 0.021 5 4 0.424 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 0.032 4 4 0.508 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา  ของงาน 0.039 4 4 0.625 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 0.033 4 4 0.535 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 0.039 5 4 0.770 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 0.034 4 4 0.551 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 0.045 4 4 0.714 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 0.021 5 3 0.319 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 0.039 5 4 0.770 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 0.028 4 4 0.446 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 0.030 5 4 0.605 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 0.028 5 4 0.552 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 0.036 4 4 0.574 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของ

งาน 0.025 4 4 0.393 

 1.000    
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ตารางที่ 17  คะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจยัตามทัศนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

ปจจัยดานเทคนิค     
1.  ดานผูปฏิบัติงาน     

1.1 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 0.031 4 4 0.500 
1.2 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 0.029 4 4 0.467 

2.  ดานการเงิน     
2.1  สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 0.054 4 4 0.867 
2.2  ประสบการณในการจายคาแรงคนงาน

ลาชา 0.028 4 5 0.562 

2.3  ทุนจดทะเบียนบริษัท 0.043 4 4 0.690 
3.  ดานเครื่องมือ/เครื่องจักร     

3.1  ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร 0.040 4 4 0.632 
3.2  การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรในกรณีที่มี

การชํารุดเสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 0.025 4 4 0.408 

3.3  ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษา
เครื่องมือ/เครื่องจักร 0.032 5 4 0.647 

3.4  การใชเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เหมาะสม 
กับงาน 0.037 4 4 0.596 

4.  ดานวิธีการ     
4.1  มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 0.040 4 4 0.642 
4.2  เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทาง ที่ใช 0.029 4 4 0.464 
4.3  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ระหวางงานกอสราง 0.037 4 4 0.599 

4.4  มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหวางงานกอสรางของผูรับเหมายอย 
(Subcontractor) 

0.029 4 4 0.464 

4.5  มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
กอสราง 0.026 5 5 0.641 
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ตารางที่ 17 (ตอ)  

ปจจัยที่มนีัยสําคัญ 
คาถวง
น้ําหนัก 

(D) 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ความสําคัญ 
(I) 

ระดับปญหา 
(II) 

คะแนนถวง
น้ําหหนัก 
D×I×II 

5.  ดานการจัดการงานกอสราง     
5.1  ความนาเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นประมูล 0.039 4 4 0.629 
5.2  การกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

ตาม TOR มีความเหมาะสม 0.030 4 4 0.482 

5.3  วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนา
ของงาน 0.021 4 4 0.339 

5.4  วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 0.032 5 5 0.794 
5.5  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา  ของงาน 0.039 5 4 0.782 
5.6  วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในงาน

กอสราง 0.033 4 4 0.535 

5.7  การประกันคุณภาพและมาตรฐานดาน
คุณภาพที่บริษัทใช 0.039 4 4 0.616 

5.8  วิธีการจัดการผูรับเหมายอย 0.034 4 4 0.551 
ปจจัยดานราคา     

1.  ราคาที่ประมูล 0.045 4 4 0.714 
2.  การรับประกันดานคุณภาพของงาน 0.021 4 4 0.340 
3.  การรับประกันความลาชาของงาน 0.039 4 4 0.616 
4.  การรับประกันความสามารถของ

สาธารณูปโภค 0.028 4 4 0.446 

5.  การรับประกันความสามารถในการผลิต
สูงสุด 0.030 5 4 0.605 

6.  ประสบการณในการกอสรางงานประเภท
เดียวกันกับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 0.028 4 4 0.442 

7.  การแกปญหางานหลังการสงมอบ 0.036 4 4 0.574 
8.  รายการเอกสารตางๆ ที่ตองมอบใหเจาของ

งาน 0.025 5 5 0.613 

 1.000    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

58

จากตารางที่  13  ถึง  17  ทาํใหทราบคะแนนถวงน้ําหนกัของแตละปจจัย ในการศึกษา
คร้ังนี้สนใจ เปรียบเทียบกลุมปจจัยระหวาง ปจจัยดานเทคนิค กบัปจจัยดานราคาของผูรับเหมา 
ตารางที่ 18  จึงแสดงคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยดานเทคนิค และปจจัยดานราคา โดยแยกตาม
กลุมผูเกี่ยวของ 

 
ตารางที่ 18  คะแนนถวงน้ําหนัก 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม คะแนนถวงน้าํหนักของปจจัย
ดานเทคนิค 

คะแนนถวงน้าํหนกัของ
ปจจัยดานราคา 

ภาพรวม 11.992 4.129 
เจาของโครงการ 12.909 4.445 
บริษัทที่ปรึกษา 13.227 4.120 

ผูรับเหมา 12.910 4.372 
ผูทรงคุณวุฒ ิ 12.907 4.350 

 
จากตารางที่ 18  สามารถนํามาเขาสเกลสรางตารางประเมิน ของปจจัยแตละดานไดดังนี้ 
1) คะแนนตารางประเมินปจจัยดานเทคนิค 

S.D.เทคนิค = (คะแนนถวงน้าํหนักสูงสุด-คะแนนถวงน้ําหนักต่ําสุด)/5 
 =  (13.227-11.992)/5 = 0.247 
 

ตารางที่ 19  คะแนนประเมนิปจจยัดานเทคนิค 
ชวงคะแนน (ปจจัยดานเทคนิค) ระดับความสําคัญ ความหมายระดับความสําคญั 

11.992 – 12.239   1 สําคัญนอยที่สุด 
12.240 – 12.487 2 สําคัญนอย 
12.488 – 12.735 3 สําคัญปานกลาง 
12.736 – 12.983 4 สําคัญมาก 
12.984 – 13.231 5 สําคัญมากที่สุด 

 
2) คะแนนตารางประเมินปจจัยดานราคา 

S.D.ราคา =  (คะแนนถวงน้าํหนักสูงสุด-คะแนนถวงน้ําหนักต่ําสุด)/5 
 =  (4.445-4.120)/5 = 0.065 
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ตารางที่ 20 คะแนนประเมินปจจัยดานเทคนิค 
ชวงคะแนน (ปจจัยดานเทคนิค) ระดับความสําคัญ ความหมายระดับความสําคญั 

4.120 – 4.185 1 สําคัญนอยที่สุด 
4.186 – 4.251 2 สําคัญนอย 
4.252 – 4.317 3 สําคัญปานกลาง 
4.318 – 4.383 4 สําคัญมาก 
4.384 – 4.449 5 สําคัญมากที่สุด 

 
5. การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยดานเทคนคิและปจจัยดานราคาในการคัดเลือกผูรับเหมา 

จากตารางที่ 18 และ 19 ในหัวขอ 4.4 สามารถนํามาแสดงการเทยีบเคียงทัศนะของ    
แตละกลุมผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานเทคนิคในรปูของแผนภูมแิทงไดดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  7  แผนภูมิแทงการเทยีบเคียงทัศนะของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานเทคนิค 

 
เมื่อ 1 คือ ภาพรวม 
 2 คือ เจาของโครงการ 
 3 คือ บริษัทที่ปรึกษา 

4 คือ ผูรับเหมา 
                5           คือ         ผูทรงคุณวฒุิ 
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และจากตารางที่ 18 และ 20 ในหวัขอ 4.4 สามารถนํามาแสดงการเทยีบเคียงทัศนะของ
แตละกลุมผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานราคาในรูปของแผนภูมิแทงไดดังภาพที ่8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8  แผนภูมิการเทยีบเคยีงทัศนะของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานราคา 
 

เมื่อ 1 คือ ภาพรวม 
 2 คือ เจาของโครงการ 
 3 คือ บริษัทที่ปรึกษา 
 4 คือ ผูรับเหมา 
 5        คือ       ผูทรงคุณวุฒ ิ
 

จากแบบสอบถามที่แบงประเภทของปจจัยออกเปน ปจจัยดานเทคนิค และปจจัยดาน
ราคา โดยในหัวขอที่ 4.4 ไดสรางตารางประเมินของแตละประเภทปจจัยดังกลาว ในหัวขอนี้จะนํา
ระดับความสําคัญของปจจัยในคัดเลือกผูรับเหมาการดังกลาว มาเปรียบเทียบและแสดงใหเปนภาพ
โดยแบงออกเปนแกน X และแกน Y โดยใหแกน X แทนระดับความสําคัญกับปจจัยดานเทคนิค       
มีสเกล 1-5 โดยที่ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด และ 5 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด 
และใหแกน Y แทนระดับความสําคัญกับปจจัยดานราคา มีสเกล 1-5 โดยท่ีระดับ 1 หมายถึง มี
ความสําคัญนอยที่สุด และ 5 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด ซ่ึงแสดงไดดังภาพที่  9 
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ภาพที่ 9  เปรียบเทียบทัศนะของกลุมผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยในการคัดเลือกผูรับเหมา 
 

  เมื่อ 1 คือ ภาพรวม 
 2 คือ เจาของโครงการ 
 3 คือ บริษัทที่ปรึกษา 
 4 คือ ผูรับเหมา 
 5 คือ ผูทรงคุณวุฒ ิ
 

6. การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 
6.1 เจาของโครงการรอยละ 50  ขึ้นไป เลือกผูรับเหมาสําหรับโครงการกอสราง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญมูลคาเกิน  100  ลานบาท  โดยพิจารณาปจจัยดานเทคนิคมากกวา
ปจจัยดานราคา 

6.2 เจาของโครงการรอยละ  50  ขึ้นไป  เลือกผูรับเหมาซึ่งมีมาตรฐานทางเทคนิค
ระดับสูงในการจัดการโครงการขนาดใหญมูลคาเกิน 100 ลานบาท ซ่ึงเสนอราคาในระดับปาน
กลาง 

สมมติฐานที่ 1  
จากผลการวิจัยในบทที่ 4 หัวขอที่ 4.4 และ 4.5 พบวาเจาขอโครงการใหความสําคัญ

กับปจจัยดานราคาที่ระดับ 5 และใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคนิคที่ระดับที่ 4 ดังนั้นแสดงให
เห็นวาสมมติฐานดังกลาวไมเปนความจริง 

1 5 5 

1 

ปจจัยดานเทคนิค 

ปจจัยดานราคา 

2 

4,5 

3 1 
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สมมติฐานที่ 2 
จากผลการวิจัยในบทที่ 4 หัวขอที่ 4.4 และ 4.5 พบวาเจาขอโครงการใหความสําคัญ

กับปจจัยดานราคาที่ระดับ 5 และใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคนิคที่ระดับที่ 4  ซ่ึงแสดงวาราคา
ตองต่ําที่สุด เทาที่จะเปนไปได ในขณะที่ปจจัยดานเทคนิคก็ยังใหความสําคัญมาก ดังนั้นแสดง
สมมติฐานดังกลาวไมเปนความจริง 
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บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง  การหาแนวทางในวัดสมรรถนะเพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมใน       

การกอสรางมูลคามากกวา 100 ลานบาท สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในหัวขอที่ 3 ในบทที่ 4 พบวากลุมผูตอบแบสอบถาม ใหคาถวง

น้ําหนักกับปจจัยทั้งทางดานเทคนิค มากกวาปจจัยทางดานราคา โดยปจจัยทางดานเทคนิค มีคาถวง
น้ําหนักรวมกัน 0.748 ในขณะที่ปจจัยทางดานราคามีคาถวงน้ําหนัก 0.252 โดยปจจัยดานเทคนิค 
สามอันดับแรก คือ สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท และความเพียงพอ
ของเครื่องมือ/เครื่องจักร ซ่ึงมีคาถวงน้ําหนักเทากับ มาตรฐานที่ใชในการกอสราง สวนปจจัยดาน
ราคา สามอันดับแรก คือ ราคาที่ประมูล การรับประกันความลาชาของงาน และการแกปญหางาน
หลังการสงมอบ 

ผลการวิจัยในหัวขอที่ 4 ในบทที่ 4 พบวาแตละกลุมผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็น      
ในการใหคะแนนถวงน้ําหนักในแตละปจจัยไมเทากัน โดยสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 

1.1 เจาของโครงการ ใหคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยดานเทคนิค  สามอันดับแรก  คือ       
สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท  ทุนจดทะเบียนบริษัท  วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน 
สวนปจจัยดานราคา สามอันดับแรก  คือ การแกปญหางานหลังการสงมอบ  ราคาที่ประมูล  การรับ 
ประกันความลาชาของงาน 

1.2 บริษัทที่ปรึกษา ใหคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยดานเทคนิค  สามอันดับแรก คือ        
สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักร และ ความนาเชื่อถือ
ของเอกสารที่ยื่นประมูล สวนปจจัยดานราคา สามอันดับแรก คือ ราคาที่ประมูล การรับประกัน
ความลาชาของงาน การแกปญหางานหลังการสงมอบ 

1.3 ผูรับเหมา ใหคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยดานเทคนิค สามอันดับแรก คือ สภาพ
คลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง และความเพียงพอของเครื่องมือ/
เครื่องจักร สวนปจจัยดานราคา สามอันดับแรก คือ การรับประกันความลาชาของงาน ราคาที่
ประมูล การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด 
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1.4 ผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยดานเทคนิค  สามอันดับแรก  คือ       
สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท วิธีที่ใชในการวางแผนกอสราง วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชา
ของงาน สวนปจจัยดานราคา สามอันดับแรก คือ ราคาที่ประมูล การรับประกันความลาชาของงาน 
การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด 

จากผลการเปรียบเทียบเกณฑในการประเมินของแตละกลุมผูตอบแบบสอบถาม       
ในหัวขอที่ 6 บทที่ 4 ผลการเทียบเคียงกันโดยเขาสเกล พบวาเจาของโครงการใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานราคามากที่สุด แตก็ยังใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคนิคมากเชนเดียวกัน ในขณะที่
ผูรับเหมา และผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงการใหความสําคัญกับทั้งสองปจจัยในระดับมาก       
เทาๆ กัน สวนบริษัทที่ปรึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคนิคมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุมอ่ืนๆ 

จากผลการวิเคราะหทั้งหมด หากมองในมุมมองของผูรับเหมาแลว เพื่อใหเปนผูได   
รับเลือกในโครงการกอสรางอาคารโรงงานขนาดมากกวา  100 ลานบาท ตองใหความสําคัญอยาง
เรงดวน และปรับปรุงขอสัญญาเพื่อใหตรงกับความตองการของเจาของโครงการคือ การแกปญหา
งานหลังการสงมอบรองลงมาคือ  การรับประกันดานคุณภาพของงาน  และรายการเอกสารตาง ๆ   
ที่ตองมอบใหเจาของงาน 

 
2. อุปสรรคที่พบในงานวิจัย 

1.1 ความไมเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม 
1.2 ความลาชาในการสงกลับแบบสอบถาม 
1.3 ขาดผูประสานงานในการสงแบบสอบถาม 
 

3. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
ในการจัดลําดับพบวา   วิธีการในการจัดลําดับที่การนําเสนอในงานวิจัยคร้ังนี้               

มีความถูกตองอยูในเกณฑที่ยอมรับได  อยางไรก็ดีในงานวิจัยคร้ังตอไป   เพื่อกลุมผูตอบ
แบบสอบถามในสวนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือเจาหนาที่ทองถ่ินผูมีสวนเกี่ยวของกับ   
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมดวย 
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ภาคผนวก  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง    ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม 
 

แบบสอบถามฉบับนี้ไดสรางขึ้นเพื่อเปนการสํารวจปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือก
ผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงจะถูกแบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนที่1 
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ ตอนที่2เกี่ยวของกับการสํารวจปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม  และตอนที่3ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม  

ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อสรางตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผูรับเหมา
สําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม  

ผูวิจัยขอขอบคุณทานอยางสูงที่สละเวลาใหขอมูลตามความเปนจริงและยินดีสง
รายงานฉบับสมบูรณใหกับทานตามตามความตองการที่แจงไวในแบบสอบถามฉบับนี้ 

 
      ผูวิจัย 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
                  (โปรดทําเครื่องหมาย/ในชองที่เปนคําตอบของทานและเติมขอความตามที่ถามไวใหชัดเจน) 
1.1 ลักษณะของผูตอบ 
1.1.1  เพศ                ชาย                   หญิง 
1.1.2  อายุ                ตํ่ากวา 30 ป      30 - 39 ป       40 - 49 ป      50 - 59 ป     ต้ังแต 60 ป 
1.1.3 ระดับการศึกษา        มัธยมศึกษา      ปวช.               ปวส.       
                                          อนุปริญญา       ปริญญาตรี     อื่นๆ (ระบุ) ______________________       
1.1.4 สาขาวิชาสูงสุดที่จบ  __________________________    
1.1.5 ประเภทของงาน   เจาของโครงการ    บริษัทที่ปรึกษา    ผูรับเหมา   
                                       อื่นๆ(โปรดระบุ)____________ 
1.1.6 ตําแหนงงานในปจจุบัน_____________________ และ อายุงานในตําแหนง   ปจจุบัน______________ 
1.1.7 ทานตองการใหผูวิจัยสงผลงานวิจัยให      ตองการ          ไมตองการ 

 
ตอนที่ 2  ปจจัยท่ีใชในการตดัสินใจเลือกผูรับเหมาสําหรับงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

โปรดใสเครื่องหมาย  √  ลงในชองความสําคัญ และความจําเปนตามระดับคะแนนที่
ทานเห็นวาเหมาะสม  และสามารถกําหนดปจจัยของทานซึ่งไมไดถามไวไดเองพรอมทั้งประเมิน          
ในชองดวย    

ขอกําหนดระดับคะแนน  1 = นอยมาก  2 = นอย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากทีสุ่ด 
 

ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ปจจัยดานเทคนิค           

1. ดานผูปฏบิตัิงาน           
1.1 ประสบการณเฉพาะทางของงานที่ประมูล           
1.2 ความรูเฉพาะทางดานเทคนิค           
1.3 จํานวนของคนงาน           
1.4 จํานวนของโฟรแมน           
1.5 จํานวนของวิศวกร           
1.6 ประสบการณของผูจัดการโครงการ           
1.7 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน           
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ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. ดานการเงนิ           
2.1 สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท           
2.2 หนี้สินของบริษัท           
2.3 ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา           
2.4 ทุนจดทะเบียนบริษัท           
3. ดานเครื่องมือ / เคร่ืองจักร           
3.1 ความพอเพียงของเครื่องมือ / เครื่องจักร           
3.2 ความรูและประสบการณในดานเทคโนโลยีการ
กอสรางเฉพาะทาง 

          

3.3 การจัดหาเครื่องมือ / เครื่องจักรในกรณีที่มีการชํารุด
เสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 

          

3.4 ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ / 
เครื่องจักร 

          

3.5 การใชเครื่องมือ / เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน           
4. ดานวิธีการ           
4.1 มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง           
4.2 การวางแผนงานกอสรางมีความเหมาะสม           
4.3 เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทางที่ใช           
4.4 มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ในระหวางงาน
กอสราง   

          

4.5 มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ในระหวางงาน
กอสรางของผูรับเหมายอย(sub contractor)  

          

4.6 มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงานกอสราง           
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ปจจัย 
ความสําคัญ ระดับปญหา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5. ดานการจัดการงานกอสราง           
5.1 ความนาเชือ่ถือของเอกสารที่ยื่นประมลู                           
5.2 การกําหนดรายละเอยีดขอบเขตของงานตาม
TORมีความเหมาะสม     

          

5.3 วิธีการที่ใชในการควบคมุความกาวหนาของงาน           
5.4วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง           
5.5 วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน             
5.6 การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความลาชาของ
งาน   

          

5.7 การแกปญหาการทุจริตในงานกอสรางอัน
เนื่องมาจากเจาหนาที่ของบริษัท 

          

5.8 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุในการกอสราง           
5.9 การประกนัคุณภาพและ มาตรฐานดานคุณภาพที่
บริษัทใช 

          

5.10 วิธีการจัดการผูรับเหมายอย   (sub contractor)           
ปจจัยดานราคา           

1. ราคาที่ประมูล           
2.การรับประกันดานคณุภาพของงาน           
3.การรับประกันความลาชาของงาน           
4. การรับประกันความสามารถของสาธารณูปโภค           
5.การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด           
6. ประสบการณในการกอสรางงานประเภทเดียวกัน
กับที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 

          

7.การแกปญหางานหลังการสงมอบงาน           
8.รายการเอกสารตางๆที่ตองมอบใหกับเจาของงาน           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่  22 ผลการประเมินตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน (ปจจัย) 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 1 2 3 

ปจจัยดานเทคนิค     
1. ดานผูปฏบิตัิงาน 
1.1 ประสบการณเฉพาะทางของงานที่ประมูล 
1.2 ความรูเฉพาะทางดานเทคนิค 
1.3 จํานวนของคนงาน 
1.4 จํานวนของโฟรแมน 
1.5 จํานวนของวิศวกร 
1.6 ประสบการณของผูจัดการโครงการ 
1.7 จํานวนของผูรับเหมายอยที่รวมงาน 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2. ดานการเงนิ 
2.1 สภาพคลองหมุนเวียนเร็วของบริษัท 
2.2 หนี้สินของบริษัท 
2.3 ประสบการณในการจายคาแรงคนงานลาชา 
2.4 ทุนจดทะเบียนบริษัท 

 
+1 
+1 

+1 
+1 

 
0 

+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
0.60 
1.00 
1.00 
1.00 

3.2 ความรูและประสบการณในดานเทคโนโลยีการกอสราง 
      เฉพาะทาง 
3.3 การจัดหาเครื่องมือ / เครื่องจักรในกรณีที่มีการชํารุด 
      เสียหายไมสามารถปฏิบัติงานได 
3.4 ประสิทธิภาพของวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือ /  
      เครื่องจักร 
3.5 การใชเครื่องมือ / เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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ตารางที่ 22 (ตอ)  

รายการประเมิน (ปจจัย) 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 1 2 3 

ปจจัยดานเทคนิค     
4. ดานวิธีการ 
4.1 มาตรฐานที่ใชในงานกอสราง 
4.2 การวางแผนงานกอสรางมีความเหมาะสม 
4.3 เทคนิคในการกอสรางเฉพาะทางที่ใช 
4.4 มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในระหวางงาน 
     กอสราง   
4.5 มาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในระหวางงาน 
     กอสรางของผูรับเหมายอย(sub contractor)  
4.6 มาตรการดานสิ่งแวดลอมในหนวยงานกอสราง 

 
+1 
+1 

+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

5. ดานการจัดการงานกอสราง 
5.1 ความนาเชือ่ถือของเอกสารที่ยื่นประมลู        
5.2 การกําหนดรายละเอยีดขอบเขตของงานตามTORมี 
      ความเหมาะสม     
5.3 วิธีการที่ใชในการควบคุมความกาวหนาของงาน 
5.4 วิธีการที่ใชในการวางแผนงานกอสราง 
5.5 วิธีการแกไขเพื่อลดความลาชาของงาน  
5.6 การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความลาชาของงาน   
5.7 การแกปญหาการทุจริตในงานกอสรางอันเนื่องมาจาก 
      เจาหนาทีข่องบริษัท 
5.8 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดอุบัตเิหตุในการกอสราง 
5.9 การประกนัคุณภาพและมาตรฐานดานคุณภาพที่บริษทัใช 
5.10 วิธีการจัดการผูรับเหมายอย   (sub contractor) 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางที่ 22 (ตอ)  

รายการประเมิน (ปจจัย) 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 1 2 3 

ปจจัยดานราคา     
1. ราคาที่ประมูล +1 +1 +1 1.00 
2.การรับประกันดานคณุภาพของงาน +1 +1 +1 1.00 
3.การรับประกันความลาชาของงาน +1 +1 +1 1.00 
4. การรับประกันความสามารถของสาธารณูปโภค +1 +1 +1 1.00 
5.การรับประกันความสามารถในการผลิตสูงสุด +1 +1 +1 1.00 
6. ประสบการณในการกอสรางงานประเภทเดียวกันกับ 
   ที่ประมูลพรอมใบรับรองงาน 

+1 +1 +1 1.00 

7.การแกปญหางานหลังการสงมอบงาน +1 +1 +1 1.00 
8.รายการเอกสารตางๆที่ตองมอบใหกับเจาของงาน +1 +1 +1 1.00 
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