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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีช้่วยให้เห็นถึงปัจจัยท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ
บ้านจดัสรรส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามา
ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ รับเหมาท่ีมีประสิทธิภาพ จะน ามาซึ่งความส าเร็จ
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยงานวิจัยนี ไ้ ด้
ท าการศกึษาคณุสมบตัิทัง้หมด 19 คณุสมบตัิ ท่ีใช้เป็น
เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง ด้วยการเก็บ
ข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากผู้ประกอบการโครงการ
บ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุรีทัง้หมด 32 บริษัท ท่ีมี
โครงการระดบัราคาเร่ิมต้นระหว่าง 1-4 ล้านบาท ซึ่ง
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า เกณฑ์ในการคดัเลือก
ผู้ รั บ เหมา  ท่ี ผู้ ป ร ะกอบการ ราย ใหม่ ในธุ ร กิ จ
อสงัหาริมทรัพย์ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก
คื อ  ผลงาน ท่ี ผ่ านมาของผู้ รั บ เหมาก่ อส ร้ า ง , 
ความสามารถในการบริหารโครงการ, ประสบการณ์
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง, ความสามารถในการก่อสร้าง 
และการเข้าถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง (ตามล าดับ) ซึ่ง
ลักษณะของเพศท่ีแตกต่างกันของผู้ ประกอบการ 
ส่ งผลใ ห้ เ กิดแตกต่างในการตัดสินใจคัด เลือก
ผู้ รับเหมา โดยพบว่า ผู้ ประกอบการเพศชายได้ให้

ความส าคญัสูงท่ีสุดกับคุณสมบตัิด้านประสบการณ์
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ส่วนผู้ประกอบการเพศหญิงได้
ใ ห้ ค ว า ม ส า คัญ สู ง ท่ี สุ ด กั บ คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น
ความสามารถในการบริหารโครงการมากกวา่ 

 
ค าส าคัญ: การคดัเลือกผู้ รับเหมา, ผู้ประกอบการราย
ใหม,่ โครงการบ้านจดัสรร, จงัหวดันนทบรีุ 
 
Abstract 

This research aims to examine the factors 
which influence the decisions in hiring 
contractors for housing project by new 
developers who just started the real estate 
business. Effective contractors will bring success 
to the construction projects. Therefore, it is 
important to establish criteria for selecting 
contractors. The research used the questionnaire 
which consisted of 19 criteria to be considered 
when selecting contractors to survey the opinions 
of 32 developers of housing projects located in 
Nonthaburi province in the price range between 
1-4 MB. The findings revealed the five most 



important criteria for contractor selection as 
previous performance, project management 
skills, years of experience, construction skills and 
accessibility to contractor, respectively. 
Moreover, it was found that different genders 
gave value to different criteria in contractor 
selection. Male developers placed an emphasis 
on previous performance while female 
developers valued Project management skills. 

 
Keywords: contractor selection, new developers, 
housing projects, nonthaburi province 
 
1. บทน า  

ใ น ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ก า ร บ้ า น จั ด ส ร ร 
ผู้ ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรต้องก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคณุสมบตัิของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการ
วิ เคราะห์ความเหมาะสมของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ตัวอย่างเช่น เงินทุนหมุนเวียน ประสบการณ์ในการ
ท างาน ผลงานท่ีผา่นมา และบคุลากรหลกั เป็นต้น 

งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นศึกษาคณุสมบตัิท่ีใช้เป็น
เกณฑ์ในการคัด เลื อกผู้ รั บ เหมาก่ อส ร้ า งของ
ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร ระดับราคา 1-4 
ล้านบาทท่ีมีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะบริษัทจ ากัด 
ในพืน้ท่ีจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้
ประกอบรายใหม่ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีท่ี
มีคุณภาพ ซึ่งสาเหตุท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
นนทบุรี เน่ืองจากจงัหวดันนทบุรีมีท าเลท่ีตัง้ท่ี ขนาด
ของพืน้ท่ี การคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจัดสรร ทัง้จากรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
โครงการทางหลวงพิ เศษบางใหญ่ - บ้านโ ป่ง -
กาญจนบุรี และห้างสรรพสินค้า Central WestGate 
ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ ท่ีเร่ิมเปิดให้บริการไป
เ ม่ือปลายเดือนสิ งหาคม ปี  2558 [1] ส่ งผลใ ห้
ผู้ ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรรายใหม่จ านวน
มากเลือกเร่ิมต้นธุรกิจในพืน้ท่ีนี  ้โดยจากสถิติในปี 
2557 มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในพืน้ท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทัง้หมดประมาณ 246 
โครงการ โดยในจ านวนนีมี้โครงการอยู่ในเขตจงัหวดั
นนทบุรีจ านวนทัง้สิน้ 46 โครงการ ซึ่งมากเป็นอนัดบั
สองรองจากกรุงเทพฯ [2] 
  
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่ อส ารวจหาความถ่ีและวิ เคราะห์ถึ ง
คณุสมบตัิของผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อการ
คดัเลือกของผู้ประกอบการโครงการบ้านจดัสรร 

2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของทศันคติของ
ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรเพศชายและเพศ
ห ญิ ง ท่ี มี ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

3. เพื่อจัดล าดับความส าคัญคุณสมบัติ ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อการคัดเลือกของ
ผู้ประกอบการโครงการบ้านจดัสรร 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วรากร [3] ได้ศึกษาปัจจัยในการคัดเลือก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการ
หมู่ บ้านจัดสรรได้แบ่งคุณสมบัติในการคัดเลือก



ผู้ รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการ
หมู่ บ้านจัดสรร ทัง้หมด 8 ปัจจัย ดังนี  ้ (1) ความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการ   (2) ประสบการณ์ 
(3) ฐานะทางการเงิน (4) ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 
(5) ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง (6) บุคลากร
หลกั (7) ผลงานโครงการท่ีผ่านมา (8) ความสมัพนัธ์
กับผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้างและจากผลการศึกษานัน้ พบว่า 
โดยส่วนใหญ่ผู้ ประกอบการจะคัดเลือกผู้ รับเหมา
ระบบสาธารณูปโภคโดยให้ความส าคัญกับ ความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการ , ประสบการณ์ , 
ฐานะทางการเงินของผู้ รับเหมา , ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบอยู่, ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง, 
บุคลากรหลัก , ผลงานโครงการ ท่ีผ่ านมา  และ
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้าง ตามล าดบั  

พินันชัย  [4] ไ ด้ศึกษา ปัจจัย ท่ี ใ ช้ ในการ
คัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างทัง้ปัจจัยท่ีวัดค่าได้และ
ปัจจัยด้านความคิดเห็นและค่าน า้หนักของปัจจัย
เหล่านี ้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัในมมุมอง
ของเจ้าของโครงการและผู้ รับเหมา และพัฒนาแนว
ทางการเลือกผู้ รับเหมา ซึ่งท าการเก็บข้อมูลภายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งคณุสมบตัิท่ี
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็น
ดงัตอ่ไปนี ้(1) ผลงานท่ีผา่นมาในอดีตและปัจจบุนั (2) 
ความสามารถทางด้านการเงิน (3) บุคลากรและ
แรงงาน (4) การจัดการและการบริหารงานโครงการ 
(5) เคร่ืองจักรและการน าเทคโนโลยีมาใช้ (6) ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม ซึง่จากผลการวิจยัเห็นได้ว่า 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง
ในมมุมองของเจ้าของโครงการ คือ ผลงานท่ีผา่นมาใน

อดีตและปัจจุบัน, ความสามารถด้านการเงิน และ
บคุลากรและแรงงาน ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ รับเหมาส าหรับระบบ
ออกแบบและก่อสร้าง 
 

ปัจจยัที่ใช้ในการ
คดัเลือก

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ร้อยละคา่น า้หนกัความส าคญั 
มมุมอง
ของ 

เจ้าของ 

มมุมอง
ของ 

ผู้ รับเหมา 
ผลตา่ง 

ผลงานทีผ่่านมาใน
อดีตและปัจจบุนั 22.9 28.8 5.9 

ความสามารถ
ทางด้านการเงิน 22.4 18.9 3.5 

บคุลากรและ
แรงงาน 19.0 16.8 2.2 

การจดัการและการ
บริหารงาน
โครงการ 

12.7 17.5 4.8 

เคร่ืองจกัรและการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ 11.7 8.2 3.5 

ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม 11.3 9.8 1.5 

รวม 100 100 21.4 

 

รัชติยา [5] ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างของผู้ บริโภคในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มผู้บริโภค 250 ราย และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละได้ก าหนดคณุสมบตัิ
ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง มี
ทัง้หมด 7 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้(1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(2) ด้านราคา (3) ด้านการจัดจ าหน่าย (4) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (5) ด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ (6) 
ด้านกระบวนการให้บริการ (7) ด้านปัจจัยการสร้าง



และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและจากผลการวิจยั 
พบว่า คณุสมบตัิผู้ รับเหมาท่ีใช้ในการคดัเลือกและอยู่
ในระดับส าคัญมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านการสร้างและ
การน า เสนอลักษณะทางกายภาพ , ปัจจัย ด้าน
กระบวนการให้บริการ, ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์, ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด , ปัจจัยด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านการจ าหน่าย 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
 
ต า ร า ง ท่ี  2 ผ ล ก า ร วิ จั ย ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก
ผู้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต ท วี วัฒ น า 
กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัสว่นประสม 
การตลาดบริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดบัที่ 

ด้านผลิตภณัฑ์ 4.19 มาก 3 

ด้านราคา 3.95 มาก 6 

ด้านการจดัจ าหน่าย 3.93 มาก 7 
ด้านการสง่เสริม
การตลาด 4.12 มาก 4 

ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ 4.03 มาก 5 
ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 4.22 มาก 2 
ด้านปัจจยัการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.27 มาก 1 

 
4. ขอบเขตการวิจยั 

งานวิจัยนีศ้ึกษาคุณสมบตัิท่ีใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างของผู้ ประกอบการ
โครงการบ้านจัดสรร ระดบัราคา 1-4 ล้านบาท และ
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะบริษัทจ ากดั ในจงัหวดันนทบรีุ 
ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 36 บริษัท และได้เก็บข้อมลูผ่านการ
สัมภาษณ์ และท าแบบสอบถามกับผู้ ประกอบการ

จ านวนทัง้สิน้ 32 บริษัท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ นค
88.89 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  
 
5. วิธีการวิจัยการ 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถติทิี่ใช้ 

วิ ธีการทางสถิติ ท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ ความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย และค่าถั่วน า้หนกั ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ได้ 2 
ลกัษณะ ดงันี ้

5.1.1 สถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามและลกัษณะ
ของโครงการบ้านจัดสรร ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับ
การศกึษา, ต าแหน่งงาน, ประสบการณ์ในการท างาน
ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร, จ านวนโครงการบ้าน
จัดสรร, รูปแบบของโครงการบ้านจัดสรร, สถานท่ีตัง้
โครงการบ้านจัดสรร , ลักษณะของบริษัท , ทุนจด
ทะเบียน, รูปแบบการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
และแหลง่ข้อมลูในการค้นหาผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นต้น 

5.1.2 สถิติเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
คณุสมบตัิของผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อการ
คัดเลือกของผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มคุณสมบตัิหลกัและคุณสมบตัิย่อย 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานท่ีผ่านมาในอดีตและปัจจบุนั ซึง่แบง่ได้เป็น 
3 คณุสมบตัิยอ่ยคือ 

1. ประสบการณ์ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
แสดงถึงความสามารถของผู้ รับเหมาก่อสร้าง

ในการท างานท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัได้ส าเร็จลลุว่ง 
2. ผลงานท่ีผ่านมาของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 



พิจารณาในด้านคุณภาพงาน, ความตรงต่อ
เวลา, ประวตัิการทิง้งานรับเหมา และความผิดพลาดท่ี
เคยเกิดขึน้ 

3. ปริมาณงานท่ีรบัผิดชอบอยูปั่จจุบนั 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีปริมาณงานในมือไม่มาก

จนเกินไป ท าให้มีทรัพยากรบุคคลและเคร่ืองจักร
เพียงพอในการด าเนินงาน และมีเวลาให้กับโครงการ
อยา่งเต็มท่ี 
(2) การก่อสรา้งและการบริหารโครงการซ่ึงแบ่งได้
เป็น 4 คุณสมบติัยอ่ยคือ 

1. ความสามารถในการบริหารโครงการ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทัง้ทางด้าน

การควบคมุต้นทนุการก่อสร้าง, คณุภาพของงาน และ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 

2. ความสามารถในการก่อสรา้ง 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีความเช่ียวชาญพิเศษใน

เทคนิคการก่อสร้าง โดยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อช่วยให้การก่อสร้างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. ระยะเวลาในการก่อสรา้งนอ้ย 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถด าเนินงานก่อสร้าง

ได้เร็วกวา่แผนงานท่ีตกลงกนัเอาไว้  
4. การเขา้ถึงผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ง่าย 
(3) ราคารบัเหมาก่อสรา้งซ่ึงแบ่งเป็น 2 คุณสมบติั
ยอ่ยคือ 

1. ราคารบัเหมาก่อสรา้งสมเหตุสมผล 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างเสนอราคาท่ีสมเหตสุมผล 
ตามท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัต้นทนุและคณุภาพของ
ผลงานท่ีแล้วเสร็จ 

2. ราคารบัเหมาก่อสรา้งถกูกวา่รายอ่ืน 
ซึง่จะสง่ผลให้ต้นทนุการพฒันาโครงการต ่าลง

และความสามารถในการท าก าไรของโครงการนัน้มี
มากขึน้ 
(4) ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูร้บัเหมาก่อสรา้งกบับุคคล
อ่ืนแบ่งไดเ้ป็น 2 คุณสมบติัยอ่ยคือ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้รับเหมาก่อสรา้งกับ
รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ค้า
วสัดกุ่อสร้างรวมถึงผู้ ให้บริการขายหรือเช่าเคร่ืองจกัร 
จะยิ่งท าให้งานก่อสร้างราบร่ืนไปได้มากยิ่งขึน้ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้รับเหมาก่อสรา้งกับ
หน่วยงานภาครฐั 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการ
ก่อสร้างได้อยา่งดีเยี่ยม ยิ่งท าให้งานก่อสร้างด าเนินไป
อยา่งรวดเร็วมากขึน้ 
(5) ความสามารถทางดา้นการเงิน  

ฐานะทางการเงินของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีสภาพคล่องทางการเงินท่ี
ดี พิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัท, อัตราส่วน
ทางการเงิน และวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
(6) บุคลากร แรงงาน และเคร่ืองจักร แบ่งเป็น 3 
คุณสมบติัยอ่ยคือ 

1. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ นบ ริ ษั ท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 



บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างมีบุคลากรหลักท่ีมี
ประสบการณ์ , คุณวุฒิ  และความเ ช่ียวชาญ ท่ี
สอดคล้องกบัลกัษณะของโครงการท่ีจะก่อสร้าง  

2. ความพรอ้มของแรงงานก่อสรา้ง 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีทรัพยากรแรงงานท่ีมี

ความช านาญท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
3. เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรมีเพียงพอและพรอ้มใช้
งาน 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีทรัพยากรเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรท่ีจ าเป็นส าหรับก่อสร้างเพียงพอ โดย
เคร่ืองจักรอยู่ในสภาพดี มีอายุการใช้งานไม่เกิน
ก าหนด และมีการซอ่มบ ารุงอยูส่ม ่าเสมอ 
(7) ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

การค านึงถึงความปลอดภยัในการก่อสรา้ง 
พิจารณาจากประวัติเร่ืองความปลอดภัยท่ี

ผ่านมา การใช้อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน และ
นโยบายความปลอดภยัของผู้ รับเหมาก่อสร้าง  
(8) ความน่าเชื่อถือของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง แบ่งเป็น 3 
คุณสมบติัยอ่ยคือ 

1. จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคล 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างด าเนินธุรกิจในรูปแบบ

บริษัท จ ากัดหรือบริษัทมหาชน ซึ่งแสดงถึงความ
มัน่คงของบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างมากขึน้ 

2. ผู ้รับเหมาก่อสรา้งอยู่ภายใตก้ารรับรองของ
สมาคม 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีลงทะเบียนในสมาคม
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบังานก่อสร้าง จะยิ่งช่วยเสริมความ
มัน่ใจให้กบัผู้ จ้างงาน 

3. วิศวกรในบริษัทผู ้รับเหมาก่อสรา้งต้องมีใบ
ประกอบวชิาชีพ 

วิศวกรในสาขาตา่งๆ ของบริษัทผู้ รับเหมาต้อง
ได้รับใบประกอบวิชาชีพขัน้ต ่า คือ ภาคีวิศวกร เป็นต้น 
5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล
จากผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร จ านวน 32 
บริษัท คือ แบบสอบถาม ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถาม
ท่ีใช้นัน้แบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และข้อมลูลกัษณะของโครงการ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลคุณสมบัติผู้ รับเหมาท่ีใช้เป็น
เกณฑ์ในการคดัเลือก จะถูกวดัความส าคญัด้วยการ
ให้คะแนน (Rating scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ล าดับ 
ได้แก่ความส าคญัล าดบัมากท่ีสุด, ล าดบัมาก,ล าดบั
ปานกลาง, ล าดบัน้อย และล าดบัน้อยท่ีสุด โดยช่วง
ของคะแนนเป็นดงัตอ่ไปนี ้
ระดับความส าคัญของคุณสมบัต ิ คะแนน 
 มากท่ีสดุ 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 น้อย 2 
 น้อยท่ีสดุ 1 

ซึ่ ง เกณฑ์ในการวิ เคราะห์ ข้อมูลคะแนน
ความส าคญัตอ่คณุสมบตัิในการคดัเลือกผู้ รับเหมา จะ
ถูกแบ่ง เ ป็นช่วง  โดยใช้วิ ธีของLikert Scale [6] มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 



ระดับคะแนน  ช่วงของการวัด  ความหมาย 
 5  4.21-5.00  ส าคญัมากท่ีสดุ 
 4  3.41-4.20  ส าคญัมาก 
 3  2.61-3.40  ส าคญัปานกลาง 
 2  1.81-2.60  ส าคญัน้อย 
 1  1.00-1.80 ส าคญัน้อยท่ีสดุ 
 

6. ผลการวจิยั 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปลักษณะผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมด 32 ราย ท่ีท าโครงการบ้าน
จัดสรรระดับราคาเร่ิมต้นท่ี 1-4 ล้านบาทในพืน้ ท่ี
จงัหวดันนทบุรี ได้ดงัต่อไปนี ้ผู้ประกอบการโครงการ
บ้านจัดสรรเป็นเพศชายจ านวน 19 ราย หรือร้อยละ 
59 และเพศหญิงจ านวน 13 รายหรือร้อยละ 41 โดย
ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
จ านวนทัง้สิน้ 12 ราย หรือร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรีจ านวน 15 รายหรือร้อย
ละ 47 มีต าแหน่งเป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 13 ราย 
หรือร้อยละ 41 มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจโครงการ
บ้านจดัสรร 10 ปีขึน้ไป จ านวนทัง้สิน้ 21 ราย หรือร้อย
ละ 66  ลงทนุโครงการบ้านบ้านเดี่ยว จ านวนทัง้สิน้ 28 
ราย หรือร้อยละ 29 ซึ่งผู้ประกอบการจ านวน 17 ราย 
หรือ ร้อยละ 53 มีการลงทุนท าโครงการบ้านจัดสรร
ร่วมกับบุคคลอ่ืนและผู้ประกอบการจ านวน 23 ราย 
หรือร้อยละ 72 ค้นหาผู้ รับเหมาก่อสร้างจากค าแนะน า
ของบคุคลอ่ืน 
6.1 คุณสม บัติ ข อ ง ผู้ รั บ เ หม า ก่ อส ร้ า งที่ มี
ผลกระทบต่อการคัดเลือกของผู้ประกอบการ
โครงการบ้านจัดสรร 

6.1.1 กลุม่คณุสมบตัิหลกั 

ก ลุ่ ม คุณ ส มบั ติ ห ลั ก มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ

ความส าคญัโดยเรียงล าดบัได้ดงันี ้(ตารางท่ี 3) 
(1) การก่อสร้างและการบริหารงานโครงการ 

อยูใ่นระดบัส าคญัมาก คา่เฉลี่ย 4.13 
(2) ผลงานท่ีผ่านมาในอดีตและปัจจบุนัอยู่ใน

ระดบัส าคญัมากคา่เฉลี่ย 4.12   
(3) บุคลากร แรงงาน และเคร่ืองจักร อยู่ใน

ระดบัส าคญัมากคา่เฉลี่ย 4.06  
(4) ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

ระดบัส าคญัมาก คา่เฉลี่ย 3.72  
(5) ราคารับเหมาก่อสร้าง อยู่ในระดบัส าคญั

มากคา่เฉลี่ย 3.70 
(6) ความสามารถทางด้านการเงิน อยู่ใน

ระดบัส าคญัปานกลางคา่เฉลี่ย 3.38 
(7) ความน่าเช่ือถือของผู้ รับเหมาก่อสร้างอยู่

ในระดบัส าคญัปานกลาง คา่เฉลี่ย 2.88 
(8) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ รับเหมาก่อสร้าง

กบับคุคลอ่ืน อยูใ่นระดบัส าคญัน้อย คา่เฉลี่ย 2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 แสดงคา่เฉลี่ย, คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดั
อนัดบัของกลุม่คณุสมบตัิหลกัทัง้ 8 กลุม่ 
 

กลุม่คณุสมบตัิหลกั ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล อนัดบั 

ผลงานที่ผ่านมาใน
อดีตและปัจจบุนั 4.12 0.40 มาก 2 

การก่อสร้างและการ
บริหารงานโครงการ 4.13 0.40 มาก 1 

ราคารับเหมา
ก่อสร้าง 3.70 0.45 มาก 5 

ความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ รับเหมากบั
บคุคลอื่น 

2.47 0.22 น้อย 8 

ความสามารถ
ทางด้านการเงิน 3.38 0.00 ปานกลาง 6 

บคุลากร แรงงาน 
และเคร่ืองจกัร 4.06 0.12 มาก 3 

ความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อม 3.72 0.00 มาก 4 

ความน่าเช่ือถือของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

2.88 0.33 ปานกลาง 7 

 
6.1.2 คณุสมบตัิยอ่ย 

คุณสมบัติมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณุสมบตัิด้านประสบการณ์
ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง, ผลงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ี
ผ่านมา และความสามารถในการบริหารโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากนั คือ 4.41 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
“ คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ผ ล ง า น ท่ี ผ่ า น ม า ข อ ง
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง” มีค่าน้อยท่ีสดุ ท่ี 0.61 ซึ่งแสดงให้
เห็ นว่ าผู้ ป ระกอบการ โครงการ บ้านจัดสรรใ ห้
ความส าคัญกับคุณสมบัติผู้ รับเหมานีม้ากท่ีสุด 
รองลงมาคือ  “คุณสมบัติ ด้านประสบการณ์ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง” และ “ความสามารถในการบริหาร

โครงการ” ตามล าดับ ส่วนคุณสมบัติ ท่ี ถือว่าไม่มี
ความส าคญั หรือมีความส าคญัน้อยมากส าหรับการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ รับเหมานัน้ 3 อันดับแรก คือ 
“คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ” อยู่ในระดบั
ส าคัญน้อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.25 ถัดไปคือ 
“ผู้ รับเหมาก่อสร้างอยู่ภายใต้การรับรองของสมาคม”
อยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.63 และ “บริษัทผู้ รับเหมาต้องเป็นบริษัทท่ีจด
ทะเบียนจัดตัง้เป็นนิติบุคคล” ซึ่งอยู่ในระดับส าคัญ
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดั
อนัดบัของคณุสมบตัิย่อยทัง้ 19 คณุสมบตัิ 
 

คณุสมบตัิย่อย ค่าเฉลี่ย S.D แปล
ผล อนัดบั 

ประสบการณ์ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 4.41 0.70 

มาก
ที่สดุ 

3 

ผลงานที่ผ่านมา
ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

4.41 0.61 
มาก
ที่สดุ 

1 

ปริมาณงานที่
รับผิดชอบอยู่
ปัจจบุนั 

3.56 0.86 มาก 11 

ความสามารถใน
การบริหาร
โครงการ 

4.41 0.65 
มาก
ที่สดุ 

2 

ความสามารถใน
การก่อสร้าง 4.34 0.69 

มาก
ที่สดุ 

4 

ระยะเวลาการ
ก่อสร้างน้อย 3.44 0.90 มาก 12 

การเข้าถึง
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 4.34 0.71 

มาก
ที่สดุ 

5 

 



คณุสมบตัิย่อย ค่าเฉลี่ย S.D แปล
ผล อนัดบั 

ราคารับเหมาก่อสร้าง
สมเหตสุมผล 4.16 0.79 มาก 7 

ราคารับเหมาก่อสร้าง
ถกูกวา่ผู้ รับเหมาราย
อื่น 

3.25 0.88 
ปาน
กลาง 

15 

ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ รับเหมาก่อสร้างกบั
ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง 

2.69 0.71 
ปาน
กลาง 

16 

ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ รับเหมาก่อสร้างกบั
หน่วยงานภาครัฐ 

2.25 0.82 น้อย 19 

ฐานะทางการเงิน 3.38 0.68 
ปาน
กลาง 

13 

ประสิทธิภาพของ
บคุลากรในบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

4.19 0.58 มาก 6 

ความพร้อมของ
แรงงานก่อสร้าง 4.09 0.94 มาก 8 

เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรมีเพียงพอ
และพร้อมใช้งาน 

3.91 0.58 มาก 9 

การค านึงถึงความ
ปลอดภยัในการ
ก่อสร้าง 

3.72 0.96 มาก 10 

จดทะเบียนจดัตัง้เป็น
นิติบคุคล 2.66 0.64 

ปาน
กลาง 

17 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างอยู่
ภายใต้การรับรองของ
สมาคม 

2.63 0.96 
ปาน
กลาง 

18 

วิศวกรในบริษัท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้อง
มีใบประกอบวิชาชีพ 

3.34 1.11 
ปาน
กลาง 

14 

 
6.2 คุณสม บัติ ข อ ง ผู้ รั บ เ หม า ก่ อส ร้ า งที่ มี
ผลกระทบต่อการคัดเลือกของผู้ประกอบการ
โครงการบ้านจัดสรร จ าแนกตามเพศ 

จากผู้ประกอบการท่ีท าแบบสอบถามทัง้หมด 
32 ราย แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นเพศชาย 19 
ราย หรือร้อยละ 59 และผู้ประกอบการท่ีเป็นเพศหญิง
ทัง้สิน้ 13 ราย หรือร้อยละ 41 และเม่ือวิเคราะห์ความ

แตกต่างของการพิจารณาคัดเลือกผู้ รับเหมาหลัก
ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร บ้ า น จั ด ส ร ร นั ้น  จ ะ พ บ ว่ า 
ผู้ประกอบการท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
มากท่ีสุดกับคุณสมบัติ “ด้านประสบการณ์ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา 
คือ “ผลงานท่ีผา่นมาของผู้ รับเหมาก่อสร้าง” มีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 และ “การเข้าถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง” ท่ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับการให้
ความส าคญัของผู้ประกอบการโครงการบ้านจดัสรรท่ี
เป็นผู้หญิง จะพบวา่ สว่นใหญ่ผู้ประกอบการผู้หญิงจะ
ใ ห้ความส าคัญมาก ท่ีสุดกับ  “คุณสมบัติ ด้ าน
ความสามารถในการบริหารโครงการ ” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 รองลงมา คือ “ผลงานท่ีผ่านมาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ“การ
เข้าถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง” คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.54 (ตาราง
ท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 การให้ความส าคัญในการคัดเลือกคุณสมบัติ
ผู้ รับเหมา ตามความแตกตา่งของเพศของผู้ประกอบการ 
 

เพศ: ชาย ค่า 
เฉลี่ย S.D เพศ: หญิง ค่า 

เฉลี่ย S.D 
ประสบการณ์
ของ
ผู้ รับเหมาก่อ
สร้าง 

4.42 0.75 
ความสามารถ
ในการบริหาร
โครงการ 

4.62 0.49 

ผลงานที่ผ่าน
มาของ
ผู้ รับเหมาก่อ
สร้าง 

4.32 0.65 

ผลงานที่ผ่าน
มาของ
ผู้ รับเหมาก่อ
สร้าง 

4.54 0.50 

การเข้าถึง
ผู้ รับเหมาก่อ
สร้าง 

4.26 0.64 ความสามารถ 
ในการก่อสร้าง 4.54 0.63 

 

 



6.3 การจัดอันดับสามอันดับแรกของคุณสมบัตทิี่
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

การจัดอันดับคุณสมบัติ ของผู้ รับเหมา ท่ี
ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรทัง้ 32 รายนัน้ให้
ความส าคญัมากท่ีสดุ โดยมีผู้ประกอบการทัง้หมด 28 
รายท่ีตอบแบบสอบถามในส่วนนี ้ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมลูเป็นไปดงัตารางท่ี 6  

 

ตา ร า ง ท่ี  6 แ สด งค่ า ร้ อ ยละขอ งอัน ดับคุณสมบัติ ท่ี
ผู้ประกอบการโครงการบ้านจดัสรรให้ความส าคญัมากท่ีสดุ 3 
อนัดบั 
 

คณุสมบตัิ ร้อยละคา่น า้หนกัความส าคญั 
อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 

ประสบการณ์ของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 32.14 0.00 0.00 

ผลงานท่ีผ่านมาของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 10.71 14.29 7.14 

ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่
ปัจจบุนั 3.57 0.00 0.00 

ความสามารถในการบริหาร
โครงการ 17.86 32.14 14.29 

ความสามารถในการก่อสร้าง 14.29 14.29 17.86 

ระยะเวลาการก่อสร้างน้อย 0.00 0.00 3.57 

การเข้าถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง 10.71 7.14 7.14 

ราคารับเหมาก่อสร้าง
สมเหตสุมผล 3.57 7.14 17.86 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้ รับเหมากอสร้างกบัร้านค้า
วสัดกุ่อสร้าง 

0.00 3.57 0.00 

ฐานะทางการเงิน 0.00 3.57 3.57 

ประสิทธิภาพของบคุลากรใน
บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง 3.57 10.71 7.14 

ความพร้อมของแรงงาน
ก่อสร้าง 3.57 3.57 17.86 

การค านงึถึงความปลอดภยั
ในการก่อสร้าง 0.00 3.57 3.57 

รวม 100 100 100 

 
โดยอันดับท่ี 1 ท่ีผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ให้

ความส าคญั คือ“ประสบการณ์ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง”
จ านวน 9 ราย หรือเท่ากบัร้อยละ 32.14 และอนัดบัท่ี 
2 คือ  “ความสามารถในการบริหารโครงการ” จ านวน 
9 ราย หรือร้อยละ 32.14 ส่วนคณุสมบตัิอนัดบัท่ี 3 มี
ทัง้หมด 3 คุณสมบัติ ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ดังนี  ้คือ
“ความพร้อมของแรงงานก่อสร้าง, ความสามารถใน
การก่อสร้าง และราคารับเหมาท่ีสมเหตุสมผล” 
จ านวน 4 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทัง้หมด 
 
7. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ืองคุณสมบตัิท่ีใช้เป็นเกณฑ์
ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการ
โครงการบ้านจัดสรร ระดับราคา 1-4 ล้านบาท ท่ี
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะบริษัทจ ากดั ในจงัหวดันนทบรีุ 
ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 32 
บริษัท สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัต่อไปนี ้คือ กลุ่ม
คุณสมบัติหลักของผู้ รับเหมาท่ีผู้ ประกอบการให้
ความส าคญัและค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกสดุ คือ “การ
ก่อสร้างและการบริหารโครงการ” รองลงมา คือ 
“ผลงานท่ีผ่านมาในอดีตและปัจจุบนั”และคุณสมบตัิ
หลักของผู้ รับเหมาท่ีผู้ ประกอบการให้ความส าคัญ
น้อยท่ีสุด คือ “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ รับเหมากับ
บุคคลอ่ืน” ซึ่ง ถ้าหากมองในคุณสมบัติย่อยแล้ว 
คณุสมบตัิท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสดุคือ 
“ประสบการณ์ของผู้ รับเหมาก่อสร้าง”, “ผลงานท่ีผ่าน
มาของผู้ รับเหมาก่อสร้าง” และ “ความสามารถในการ
บริหารโครงการ” และคุณสมบตัิย่อยของผู้ รับเหมาท่ี



ผู้ ป ร ะกอบกา ร ใ ห้ ค ว ามส า คัญ น้ อย ท่ี สุ ด  คื อ 
“ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับเหมากบัหน่วยงานภาครัฐ” 

เ ม่ือส ารวจถึงทัศนคติของผู้ ประกอบการ
จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ประกอบการเพศชายและเพศ
หญิงมีมุมมองในการเลือกคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน 
โดยท่ีผู้ ประกอบการเพศชายจะให้ความส าคัญใน
คุณสมบตัิด้านประสบการณ์ของผู้ รับเหมามากท่ีสุด 
ในขณะท่ีผู้ประกอบการเพศหญิงจะให้ความส าคญักบั
คุณสมบตัิด้านความสามารถในการบริหารโครงการ
มากท่ีสุด  ในส่วนของการจัดอันดับคุณสมบัติ ท่ี
ผู้ ประกอบการโครงการค านึงถึงมากท่ีสุด 3 อันดับ 
พบว่า  คุณสมบัติ ท่ีผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ  คื อ  “ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง”, “ความสามารถในการบริหาร
โครงการ” และต่อมาคือ “ความพร้อมของแรงงาน
ก่อสร้าง ,ความสามารถในการก่อสร้างและราคา
รับเหมาท่ีสมเหตสุมผล” ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความส าคญั
เท่ากัน ซึ่งจากผลการวิจยั จะท าให้สะท้อนถึงผลการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ รับเหมาในปัจจุบัน เพื่อเป็น
พืน้ฐานในการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ รับเหมา 
และผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรในอนาคตได้
เป็นอยา่งดี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณสมบัติของผู้ รับเหมาท่ี
ผู้ ประกอบการให้ความส าคัญนัน้  สามารถสร้าง
ประโยชน์ในกับผู้ อ่านงานวิจัยนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมี
ความสนใจลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 
ในแง่ของประโยชน์ต่อผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ ผลจาก

งานวิจัยนีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณสมบัติ และศักยภาพของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ท่ี
อยากจะเข้าประมูลงานก่อสร้างในโครงการบ้าน
จดัสรรรายใหม่ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้
ยงัสามารถวิเคราะห์ คาดเดาถึงแนวโน้มความเป็นไป
ได้ของผู้ รับเหมารายนัน้ๆ ท่ีจะได้รับการประมูลงาน
ก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรท่ีมีผู้ ประกอบการเพศ
ชาย และเพศหญิง ซึง่ให้ความส าคญัในคณุสมบตัิของ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีแตกต่างกัน และในขณะเดียวกนั 
งานวิจัยนีย้ังสามารถเป็นแนะน าผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะเข้าลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้
เ ห็ น ถึ ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกัในโครงการ เพื่อให้ได้ผู้ รับเหมา
ท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการท างานก่อสร้าง 
และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของผู้ประกอบการใน
แตล่ะรายมากท่ีสดุอีกด้วย 
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