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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยลักษณะองคกรของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!าง
ขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาด
กลาง และ (3) ศึกษาปจจัยลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยประชากรและกลุมเปOาหมาย คือ ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร จํ านวน 170 ราย เครื่ องมื อที่ ใช! ในการเก็ บรวบรวมเปS น
แบบสอบถาม สําหรับสถิติที่ใช!ในการวิเคราะหข!อมูล ได!แก ความถี่ ร!อยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนการทดสอบสมมติฐานใช!สถิติไคสแคว วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึ กษา พบวา (1) สวนใหญมี รูปแบบการจัดตั้งองคกรในรู ปแบบของบริ ษัท มี ประสบการณในการ
ดําเนินงานขององคกรอยูระหวาง 5-10 ปX ลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลักเกี่ยวกับงานอาคาร รองลงมาเปSนงาน
ที่พักอาศัย โดยประเภทของหนวยงานที่ รับเหมาเปSน หลัก สวนใหญเปSนหนวยงานเอกชนมากกวาหนวยงาน
ราชการ (2) ต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการควบคุมต!นทุนงานกอสร!าง พบวา ด!านที่มีความคิดเห็นเปSนลําดับแรก คือ
ด!านต!นทุนการดําเนินการ รองลงมา คือ ด!านต!นทุนวัสดุ และลําดับสุดท!าย คือ ด!านต!นทุนแรงงาน ตามลําดับ
และ (3) ปจจัยลั กษณะองคกร ด!านรูปแบบการจัดตั้ งองคกร ด!านลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลัก และด!าน
ประเภทของหนวยงานที่รับเหมาเปSนหลัก มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร!างขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยลักษณะองคกร ด!านประสบการณในการ
ดําเนินงานขององคกรไมมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง
คําสําคัญ : ลักษณะองคกร, การควบคุมต!นทุนงานกอสร!าง
Abstract
The objectives of this research were to (1) study the organizational characteristics of
medium-sized construction business operators in Bangkok, (2) study cost control of
construction, and (3) study the organizational characteristics related to cost control of
construction of the medium-sized construction operators in Bangkok. Research samples
626

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

consisted of 170 participants from medium-sized construction operators In Bangkok. The
research instrument used was questionnaires. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Chi-square statistics with statistical
significance level of 0.05 was used to test research hypothesis. The study found that (1)
most of operators were registered as company, with 5-10 years of experience, and mainly
construct building and houses for private agency. (2) Average overview of construction cost
control of medium-sized construction business operators in Bangkok was at a high level.
Considering in detail, respondents mostly concerns cost of operation, followed by the cost
of materials, and finally, labor costs. And (3) organizational characteristics of organizational
structure, work category, and contracted agency were relating to the cost control of
construction with 0.05 level of significance, except organizational characteristics of
organizational experience.
Keywords: Organizational characteristics, Cost control of construction
บทนํา
อุตสาหกรรมกอสร!างเปSนอุตสาหกรรมที่สําคัญในการพัฒนาและบงบอกถึงความเจริญของประเทศ
นั้น ๆ ทําให!นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศสนใจในการลงทุนทําธุรกิจกอสร!างเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กอให!เกิด
การกระจายของเม็ดเงิน ทั้งเงินทุนในการกอสร!าง การจ!างงาน และอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวข!องกับธุรกิจ
การกอสร!าง ซึ่งในปจจุบันธุรกิจรับเหมากอสร!างกําลังได!รับความนิยม มีการแขงขันกันอยางรุนแรงในธุรกิจนี้
เพราะได!ผ ลตอบแทนที่คอนข! างสูง แตก็เ ปSน อีกหนึ่งธุร กิจ ที่ มีความเสี่ย งสูงเชนกั น ซึ่ งธุ รกิ จกอสร! างมีการ
ดําเนินงานที่ต!องประกอบด!วยเงินทุน วัสดุ แรงงาน เครื่องมือ-เครื่องจักร และการบริหารจัดการที่ดี ผสมผสาน
กันให!การดําเนินงานเปSนไปตามเปOาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใช!ทรัพยากรตาง ๆ อยางประหยัดและ
เหมาะสม ทั้งนี้ปจจุบันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง ราคาวัสดุ และคาจ!างแรงงานที่สูงขึ้น ทําให!ธุรกิจ
กอสร!างจํ าเปSนต!องปรั บตั วให!สอดคล! องกับสถานการณและควบคุมคุณภาพให!ได!คงเดิ มหรือพัฒนาให! ดีขึ้น
เพื่อให!เหนือกวาคูแขง ธุรกิจกอสร!างมีจุดประสงคหลักของธุรกิจนี้ คือ การดําเนินงานที่ให!ผลประโยชนสูงสุด
และตรงตามความต! อ งการของเจ! า ของโครงการ ในระยะเวลาที่ กํ า หนด และสร! า งผลกํ าไรสู ง สุ ด ให! กั บ
ผู!ประกอบการด!วยการควบคุมต!นทุนให!ต่ําที่สุด โดยการบริหารจัดการ การวางแผนในทุก ๆ กิจกกรม เพื่ อ
บริหารต!นทุนให!ได!ประสิทธิภาพสูงสุด การที่ธุรกิจกอสร!างขาดการบริหารและการวางแผนในแตละกิจกรรมนั้น
จะทํ าให! ผู! ป ระกอบการไมทราบถึ งต! นทุ นที่ แท! จริ ง และเปS นปญหาสํ าคั ญในการวางแผนและตั ดสิ นใจที่ จ ะ
ดําเนินงาน เนื่องจากไมสามารถทราบได!วาเกิดต!นทุนด!านใดบ!างในแตละกิจกรรม ควรลดต!นทุนด!านใด หรือควร
ตั้งอัตราคารับเหมากอสร!างอยางไร ควรจะทํางานเองหรือจ!างผู!รับเหมาชวง หากไมทราบข!อมูลต!นทุนที่แท!จริง
ซึ่งสวนใหญโครงการกอสร!างทั่วไป จะไมมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการวามีต!นทุนเทาใด เมื่อมี
การตรวจสอบมักจะพบวา ต!นทุนคาใช!จายตาง ๆ จะเกินงบประมาณที่ตั้งไว! สําหรับในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นั้น เปSนจังหวัดที่เปSนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ มีโครงการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะ
เปSนที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม ศูนยการค!า อาคารสํานักงาน และระบบขนสงมวลชนอยางรถไฟฟOา และเปSน
จังหวัดที่มีผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างเปSนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลางที่มีจํานวนมาก และมีแนวโน!มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให!เห็นถึงภาวการณแขงขันที่สูง ทําให!การ
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ควบคุมต!นทุนงานกอสร!างเปSนสิ่งสําคัญในสถานการณเชนนี้ เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจได!
(ดิษฐพงศ รัตนโอภา .2555)
ผู!วิจัยจึงเห็นวาหากผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขาดการวางแผนและบริหารในการควบคุม
ต!นทุนงานกอสร!าง จะเปSนปญหาให!โครงการนั้นมีคาใช!จายในการดําเนินงานมากกวางบประมาณที่ตั้งไว! และ
อาจสงผลให! โ ครงการนั้ น ลาช! า เนื่ องจากต! องวางแผนงบประมาณใหมหรื อ ต! อ งหาเงิ น ทุ น เพิ่ ม เพื่ อนํ า มา
ดําเนินการให!แล!วเสร็จ จากปญหาดังกลาว จึงเห็นวาการศึกษาปจจัยลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธตอการ
ควบคุมต!นทุนของผู!รับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะเปSนประโยชนตอธุรกิจกอสร!าง
เปSนอยางมาก เพื่อใช!เปSนแนวทางในการวางแผนควบคุมต!นทุนกอสร!างและให!ความสําคัญกับปจจัยที่สงผลตอ
ต!นทุนในแตละด!านตอไป
วัตถุประสงค2ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาปจจั ยลั กษณะองคกรของผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาต! น ทุ นงานกอสร! า งของผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! า งขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุน ของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยลักษณะองคกรมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนทั้ง 5 ด!าน ของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด!านประชากร ประชากรที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!าง
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 291 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค!า กระทรวงพานิชย ,2562) ณ วันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2562
2. ขอบเขตด!านเนื้อหา ในการศึกษาเรื่องปจจัยลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุน
งานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎี
ที่ ใช! ในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ ตั ว แปรอิ ส ระ ได! แ ก ปจจั ย ลั ก ษณะองคกร ของดิ ษฐพงศ รั ต นโอภา (2555)
ประกอบด!วย (1) รูปแบบการจัดตั้งองคกร (2) ประสบการณในการดําเนินงาน (3) ลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลัก
และ (4) ประเภทของหนวยงานที่รับเหมา สวนตัวแปรตาม ได!แก การควบคุมต!นทุนงานกอสร!าง ของเอกมล
ปราบแสนพาย (2553) ประกอบด!วย (1) ต!นทุนแรงงาน (2) ต!นทุนวัสดุ (3) ต!นทุนเครื่องมือเครื่องจักร (4) ต!นทุน
ผู!รับเหมาชวง และ (5) ต!นทุนการดําเนินการ
3. ขอบเขตด!านเวลา ผู!วิจัยการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน–กันยายน พ.ศ. 2562 เทานั้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้เปSนการวิ จัยเชิ งปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพัน ธระหวางปจจั ยลั กษณะองคกรที่ มี
ความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใช!ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 291 ราย โดยคํานวณกลุมตัวอยาง ด!วยตารางสําเร็จรูปเครจซี่และมอรแกน ได!
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 170 ราย สําหรับเครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปSนเครื่องมือ ในการ
เก็บรวบรวมข!อมูล โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เทากับ 0.913 โดยแบบสอบถาม
แบงออกเปSน 2 สวน ได!แก สวนที่ 1 ปจจัย ลักษณะองคกร ประกอบด!วยรู ปแบบการจัดตั้ งองคกร ทุนจด
ทะเบียน ประสบการณในการดําเนินงาน ลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลัก และประเภทของหนวยงานที่รับเหมา
เปSนหลัก และสวนที่ 2 การควบคุมต!นทุนในงานกอสร!าง ประกอบด!วยต!นทุนแรงงาน ต!นทุนวัสดุ ต!นทุน
เครื่องมือเครื่องจักร ต!นทุนผู!รับเหมาชวง และต!นทุนการดําเนินการ โดยเปSนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข!อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยได!เก็บรวบรวมข!อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
(1) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อขออนุญาตผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบถาม
(2) ดํ าเนิ นการสงแบบสอบถามแกผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อให!ตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับมายังผู!วิจัย
(3) เมื่อได!รับแบบสอบถามกลับมาเรียบร!อยแล!วผู!วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ
4. การวิเคราะหข!อมูลทางสถิติ
(1) สถิติเชิงพรรณนา โดยสวนที่ 1 ข!อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู!ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช! คือ ความถี่
และร! อยละ และสวนที่ 2 ข!อมูล เกี่ย วกับการควบคุมต!นทุน ในงานกอสร!าง สถิติ ที่ใช! คือ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิ ติ เชิ งอนุ มาน การทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ ที่ ใ ช! ได! แ ก สถิ ติ Chi-square วิ เคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งปจจั ย ลั ก ษณะองคกรที่ มี ค วามสั ม พั น ธตอการควบคุ ม ต! น ทุ น งานกอสร! า งของ
ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา ดังนี้
1. ปจจัยลักษณะองคกรของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา พบวา ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญมีรูปแบบการจัดตั้งองคกร ในรูปแบบของบริษัท รองลงมา คือ รูปแบบการจัดตั้งองคกรในรูปแบบของห!าง
หุ!นสวน ซึ่งผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง สวนใหญประสบการณในการดําเนินงานขององคกร
อยูระหวาง 5- 10 ปX ลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลักเกี่ยวกับงานอาคาร รองลงมา คือ เปSนงานที่พักอาศัย งาน
โรงงานอุตสาหกรรมและงานเกี่ยวกับทางหลวง ภูมิทัศน ตามลําดับ โดยประเภทของหนวยงานที่รับเหมาเปSน
หลัก สวนใหญเปSนหนวยงานเอกชนมากกวาหนวยงานราชการ
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2. ต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา พบวา ต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.099) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการควบคุม
ต!นทุนงานกอสร!าง พบวา ด!านที่มีความคิดเห็นเปSนลําดับแรก คือ ด!านต!นทุนการดําเนินการ (คาเฉลี่ย 4.146)
รองลงมา คือ ด!านต!นทุนวัสดุ (คาเฉลี่ย 4.102) และลําดับสุดท!าย คือ ด!านต!นทุน (คาเฉลี่ย 4.078) ตามลําดับ
และเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดในแตละด!านสามารถสรุปได!ดังนี้
2.1 ต! น ทุ น งานกอสร! า งของผู! ป ระกอบการธุ รกิ จรั บ เหมากอสร! า งขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ด!านต! นทุนแรงงาน ภาพรวมมีคาเฉลี่ ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.078) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา ข!อที่มีความคิดเห็นด!านต!นทุนแรงงานเปSนลําดับแรก คือ การจัดหาหัวหน!างานที่มีความ
รับผิดชอบและไว!ใจได! (คาเฉลี่ย 4.482) รองลงมา คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานของแตละฝzายอยางชัดเจน
(คาเฉลี่ย 4.394) และลําดับสุดท!าย คือ การใช!แรงงานจากตางพื้นที่ เชน แรงงานตางด!าว (คาเฉลี่ย 3.765)
ตามลําดับ
2.2 ต! นทุ นงานกอสร! างของผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุ ง เทพมหานคร ด! านต! น ทุ น วั ส ดุ ภาพรวมมี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก (คาเฉลี่ ย 4.102) เมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียด พบวา ข!อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด!านต!นทุนวัสดุ เปSนลําดับแรก คือ มีการควบคุมการใช!วัสดุให!
ประหยัดและคุ!มคา (คาเฉลี่ย 4.541) รองลงมา คือ วางแผนการจัดหาและจัดซื้อวัสดุ (คาเฉลี่ย 4.276) และลําดับ
สุดท!าย คือ การซื้อวัสดุจํานวนมากในคราวเดียว (คาเฉลี่ย 3.676) ตามลําดับ
2.3 ต! นทุ นงานกอสร! างของผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ด!านต!นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.082) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ข!อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด!านต!นทุนเครื่องมือเครื่องจักร เปSนลําดับแรก คือ
การซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร จากบริษัทที่มีการรับประกันและบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.423) รองลงมา
คื อ มี แผนการบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจั กรอยางเปS นระบบ (คาเฉลี่ ย 3.841) และลํ าดั บสุ ดท! าย คื อ ซื้ อ
เครื่องมือและเครื่องจักรจากบริษัทที่มีการรับประกันและบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 3.229) ตามลําดับ
2.4 ต! น ทุ น งานกอสร! า งของผู! ป ระกอบการธุ รกิ จรั บ เหมากอสร! า งขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ด!านต!นทุนผู!รับเหมาชวง ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.086) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา ข!อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด!านต!นทุนผู! รับเหมาชวง เปSนลํ าดับแรก คื อ มี การคัดเลือก
ผู!รั บ เหมาที่ มีประวั ติการทํ า งานดี และมีความรั บ ผิด ชอบสู ง (คาเฉลี่ย 4.429) รองลงมา คื อ มี การคั ดเลื อก
ผู!รับเหมาชวงที่มีการวางระบบงานที่ดี และผลงานเปSนที่ยอมรับ (คาเฉลี่ย 4.388) และลําดับสุดท!าย คือ การ
เลือกผู!รับเหมาชวงที่เสนอราคาต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.418) ตามลําดับ
2.5 ต! นทุ นงานกอสร! างของผู! ประกอบการธุ รกิ จรั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ด!านต!นทุนการดําเนินการ ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.086) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา ข!อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด!านต!นทุนการดําเนินการ เปSนลําดับแรก คือ มีการจัดทํา
รายงานสรุปทางด!านต!นทุนกอสร!าง (คาเฉลี่ย 4.381) รองลงมา คือ การมีข!อมูลการคาดการณกําไร-ขาดทุน
และคาใช! จ ายตาง ๆ (คาเฉลี่ ย 4.282) และลํ าดั บสุดท! าย คือ มี ทีมงานวิ เ คราะหความเปS นไปได! ของงานที่
รับเหมา ตามลําดับ
3. ปจจัยลักษณะองคกรมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!าง
ขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะองคกรมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจ
รับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปSนไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ปจจัยลักษณะองคกร ด!านรูปแบบการจัดตั้งองคกร ด!านลักษณะ
งานที่รับเหมาเปSนหลัก ด!านประเภทของหนวยงานที่รับเหมา เปSนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุน
ของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปSนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยลักษณะองคกร ด!านประสบการณในการดําเนินงาน เปSนปจจัย
ที่ ไ มมี ความสั มพั นธตอการควบคุ มต! น ทุ นของผู! ประกอบการธุ รกิ จ รั บเหมากอสร! างขนาดกลาง ในจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา พบวา ต!นทุนงานกอสร!างของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการควบคุมต!นทุนงานกอสร!าง
พบวา ด!านที่มีความคิดเห็นเปSนลําดับแรก คือ ด!านต!นทุนการดําเนินการ รองลงมา คือ ด!านต!นทุนวัสดุ ด!าน
ต! น ทุ น ผู! รั บ เหมาชวง ด! า นต! น ทุ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และลํ าดั บสุ ดท! าย คื อ ด! า นต! น ทุ น งาน ตามลํ าดั บ
สอดคล!องกับการศึกษาของเอกมล ปราบแสนพาย (2553) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการควบคุม
ต!นทุนในการรับเหมากอสร!าง งานอาคารสูง เขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ควบคุมต!นทุนในการรับเหมากอสร!างงานอาคารสูง เขตกรุงเทพฯ โดยรวมปจจัยที่มีผลกระทบอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลกระทบเปSนรายด!าน พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการควบคุมต!นทุนมาก
ที่สุด คือ ปจจัยด!านต!นทุนแรงงาน และปจจัยด!านต!นทุนวัสดุ มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง ซึ่งข!อเสนอแนะ
แนวทางในการควบคุมต!นทุนของปจจัยดังกลาว ได!แก ควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจนในเรื่อง
ของเวลาการทํางาน และมีการสร!างระบบการจั ดซื้ อจัดหาวั สดุ ที่มีคุณภาพให! มากขึ้น นอกจากนี้ แล!วยั ง
สอดคล!องกับการศึกษาของอัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) ทําการศึกษาเรื่องการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสร!างในจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา การควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสร!างในจังหวัดมหาสารคาม ในด!านต!นทุนวัสดุ ด!านต!นทุนแรงงาน ด!านต!นทุนเครื่องมือเครื่องจักร
ด!านต!นทุนผู!รับเหมาชวง และด!านต!นทุนดําเนินการ โดยรวมและรายด!านเปSนแนวทางที่ใช!อยูในระดับปาน
กลาง ผู!ประกอบธุรกิจรับเหมากอสร!างในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีขนาด ของธุรกิจตางกันมีการควบคุมต!นทุน
โดยรวมและรายด!านแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปจจัยลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!าง
ขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะองคกรมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุน
ของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวม พบวา ปจจัยลักษณะ
องคกร ด!านรูปแบบการจัดตั้งองคกร ด!านลักษณะงานที่รับเหมาเปSนหลักและด!านประเภทของหนวยงานที่
รับเหมาเปSนหลักมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนปจจัยลักษณะองคกร ด!านประสบการณในการ
ดําเนินงานขององคกร ไมมีความสัมพันธตอการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาด
กลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล!องกับการศึกษาของดิษพงศ รัต
นโอภา (2555) ทําการศึกษาเรื่องการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!าง ในอําเภอเมือง
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สงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมในการควบคุมต!นทุนของผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสร!างอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายด!าน พบวา ด!านที่สามารถควบคุมต!นทุนได!มากที่สุด คือ ต!นทุนการ
ดําเนินการ รองลงมา คือ ต!นทุนผู!รับเหมาชวง ต!นทุนวัสดุ ต!นทุนแรงงาน และต!นทุนเครื่องจักร ตามลําดับ
นอกจากนี้แล!วยังสอดคล!องกับการศึกษาของสุธิรา จันทรา (2556) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ต!นทุนในงานกอสร!าง พ.ศ. 2550–พ.ศ. 2556 กรณีศึกษา บริษัท อุดมกิจวิศวก จํากัด ผลการศึกษา พบวา
ปจจัยที่สงผลกระทบตอต!นทุนคากอสร!าง คือ ปจจัยด!านต!นทุนวัสดุ มีการปรับตัวสูงขึ้นทุก ๆ ปXเฉลี่ยร!อยละ
3.12 และปจจัยด!านต!นทุนคาแรงงาน ซึ่งมีสัดสวนผันแปรตามไปต!นทุนคาวัสดุเฉลี่ย ร!อยละ 29.73 มีสาเหตุ
มาจากจากกลไกทางการตลาดภาวการณผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ภัยทางธรรมชาติ และนโยบาย
ทางการเมือง จากผลการศึกษาที่ได!มีข!อสรุปของปจจัยที่สอดคล!องกับงานวิจัยที่ผานมาคือปจจัยด!านวัสดุและ
ปจจัยด!านแรงงาน ซึ่งสงผลตอต!นทุนการกอสร!าง
ข?อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะจากศึกษาครั้งนี้
1. ด!านต!นทุนแรงงาน ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรมี
การวางแผนบริหารจัดการคาตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน สวัสดิการ เชน บ!านพัก เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน เปSน
ต!น เพื่อเปSนการสร!างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให!แกพนักงาน
2. ด!านต!นทุนวัสดุ ผู!ประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร!างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรจะมี
การวางแผนระบบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่นํามาใช!ในการกอสร!างจากร!านค!าที่มีคุณภาพ ได!มาตรฐานและมีความ
นาเชื่อถือ เพื่อจะได!วัสดุที่มีคุณภาพได!มาตรฐาน ตลอดจนเปSนยอมรับของผู!วาจ!าง รวมทั้งยังสะดวกในการจัดหา
วัสดุเพื่อนํามาใช!ในการกอสร!าง
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