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บทคัดย่อ   
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัท
ผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางาน
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในด้านต่าง ๆ จํานวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการควบคุม โดยจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ ผู้เก่ียวข้องของธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ประกอบด้วย โฟร์แมน วิศวกรวิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าของกิจการ จํานวน 200 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามใช้วิธีการของTaro Yamane (Yamane, 1973) ได้จํานวน 134 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) หาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จํานวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 81.30 มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีตําแหน่งงานระดับเจ้าของกิจการจํานวน 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.60 มีรายได้ต่อเดือน 30,001-50,000 บาทจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 11-20 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00   
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 2) ความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูต่อการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ 
ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา; งานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า; บริษัทผู้รับเหมา 
 
ABSTRACT   
 The objective is to study Management of the Mechanical and Electrical Engineering 
Business of Contractor companies in Bangpoo Industrial Estate. The factors of research 
include Planning, Organizing, Quality Management and Controlling. That are classified by 
Personal factors were including Sex, Age, Education, Job Positions, Average monthly income, 
and Work experience. The population used is related person of Mechanical and Electrical 
engineering contractor business in Bangpoo Industrial Estate consists of Foreman, Engineer, 
Project engineer, Project manager and Business owners. The samples used in this research 
amount of 134 peoples were derived from Taro Yamane method (Yamane, 1973).The 
questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social 

Science Research ( SPSS Version 26.0). The statistics were frequencies percentage mean (X) 
standard deviation (SD). 
 The results found that 1) The total number of respondents 134 peoples. Most are 
male 109 peoples representing 81.30% Most aged 31-40 years old 74 peoples representing 
55.30% Most are Bachelor’s degree 79 peoples representing 59.00% Most are the business 
owners 37 peoples representing 27.60% Most are average income per month 30,001-50,000 
baht 48 peoples representing 35.80% Most had a work experience of 11-20 years 67 peoples 
representing 50.00%. 
 2) The opinions of personnel in the Mechanical and Electrical engineering business 
in Bangpoo Industrial Estate on the management of the contractor business overall is at a 
high level. When considering each aspect, it was found that it was at a high level in all four 
areas: Quality management, Controlling, Planning and Organizing respectively. 
Keywords: Contractor business management; Mechanical and Electrical engineering; 
Contractor companies 
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บทนํา   
ในโลกของธุรกิจนั้นธุรกิจการรับเหมานับเป็นธุรกิจท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของงานอุตสาหกรรม บุคคลใน

หลาย ๆ สาขาอาชีพ อาทิเช่น สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิคต่าง ๆต่างรวมกันอยู่ในธุรกิจน้ี โดยอาศัยการ
ผสมผสานระหว่างเทคนิคต่าง ๆ ในงานมาประกอบเข้ากันกับหลักการบริหารงาน โดยมีจุดประสงค์ให้งาน
สําเร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพ ภายใต้เง่ือนไขท้ังด้านระยะเวลา การเงิน คุณภาพของงาน ซ่ึงผู้ท่ีมี
บทบาทสําคัญอย่างมากในการจะทํางานให้สําเร็จได้แก่บรรดาบริษัทผู้รับเหมาต่าง ๆ ท่ีเสนอตัวเข้ามาประมูล
รับเหมางานจากเจ้าของงาน ซ่ึงทางฝ่ายเจ้าของงานจะมีข้ันตอนต่าง ๆ ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่เห็น
ว่ามีคุณสมบัติและความสามารถท่ีจะทําให้งานสําเร็จลงได้รวมทั้งปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ อาทิเช่น ราคางานท่ี
เหมาะสม ความน่าเช่ือถือของบริษัทซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสร้างความม่ันใจให้เกิดต่อเจ้าของงานว่าจะไม่เกิดการทิ้งงาน
จากทางบริษัทผู้รับเหมา อันนํามาซ่ึงความเสียหายต่อโครงการท่ีกําลังดําเนินอยู่ ในโครงการบางโครงการจะ
ต้ังเง่ือนไขให้บริษัทผู้รับเหมาเสนอหนังสือแสดงเก่ียวกับประวัติ ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต รวมท้ังแสดง
บุคลากร อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่าง ๆ ท่ีบริษัทครอบครองอยู่ให้เจ้าของงานทราบดังนั้นการมีทีมงานในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของ
เจ้าของงานนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงสถานะภาพของบริษัทผู้รับเหมาถ้าทีมงานฝ่ายบริหาร
สามารถทําการบริหารได้ดีมีประสิทธิภาพ บริษัทนั้นก็สามารถคงอยู่ได้จึงจําเป็นท่ีจะต้องทราบถึงปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการบริหารงานเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเตรียมแนวทางในการบริหารให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนดโดยควบคุมให้ต้นทุนการดําเนินงานอยู่ภายในกรอบของงบประมาณท่ีกําหนดไว้ถ้าผู้ดําเนินงาน
กําหนดแผนงานไว้อย่างรัดกุมและมีการควบคุมอย่างรอบคอบก็จะทําให้ไม่เกิดความเส่ียงต่อข้อผิดพลาดโดย
อาศัยหลักของการบริหารการก่อสร้างท่ีดี (พนม ภัยหน่าย และคณะ, 2542) 

จากความจําเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
รับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือจะได้เป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาต่อไปอย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัท
ผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
และไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าในด้านต่างๆ 4 ด้านได้แก่ ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการควบคุม 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้เ ก่ียวข้องของธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ประกอบด้วย วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของกิจการ และผู้จัดการ  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงานรับเหมาทางเคร่ืองกลและไฟฟ้า 
ของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 2. สามารถลําดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานรับเหมา ของ
บริษัทผู้รับเหมา 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและ
ไฟฟ้า ของบริษัทผู้รับเหมาในเขตอุตสาหกรรมบางปู 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานเคร่ืองกล
และไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 

1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดการองค์การ 
3. ด้านการจัดการคุณภาพ 
4. ด้านการควบคุม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหน่งงาน 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
6. ประสบการณ์ทํางาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

 ความหมายของประสิทธิภาพนั้นจะต้องทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าประสิทธิภาพท่ีวัดมีความหมาย 
2 ประการ คือ ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพเชิงสังคมศาสตร์ 

 1. ความหมายของประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์  
 แนวความคิดในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร์หมายถึงการผลิตสินค้าหรือ
บริการให้ได้มากที่สุดโดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการนําเข้าให้น้อยท่ีสุด ประหยัดเวลามากท่ีสุด
ซ่ึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายดังนี้ 

 เอลมอร์  ปี เตอร์สัน  และอีกลอสวีนอร์  พอลแมน (Elmore Petersen and E. Grosvenor 
Plowman, 1953) กล่าวว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจหมายถึงความสามารถ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมและต้นทุนน้อยท่ีสุดโดยคํานึงถึง องค์ประกอบ 5 
ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการ
ผลิต  
 2. ความหมายของประสิทธิภาพเชิงสังคมศาสตร์                                       
 แนวความคิดในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติในเชิงสังคมศหมายถึงศาสตร์ปัจจัยนําเข้า ซ่ึง
พิจารณาถึงความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลท่ีได้คือความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงมีนักวิชาการได้
ให้ความหมายดังนี้ 

ที.เอ. ไรอันและพี.ซี. สมิทธ์ (T.A.Ryan & P.C.Smith, 1954) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของ บุคคล
ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งท่ีทุ่มเทให้กับงานเช่นความพยายามท่ีได้รับจากงานนั้น 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานรับเหมา (Contractor Management)  

งานรับเหมาเป็นงานท่ีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ วิธีการ 
เทคนิคการจัดการ รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรปัจจัยให้เพียงพอกับความต้องการ ภายใต้
ข้อกําหนดของขอบเขตของงานงบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมี อยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด(สันติ,2549) มีประสิทธิภาพสูงสุดบนพ้ืนฐานของต้นทุนในการดําเนินงานท่ีตํ่าท่ีสุดและใช้
เวลาท่ีน้อยท่ีสุดการท่ีจะทําให้งานก่อสร้างในแต่ละโครงการประสบผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายนั้นทรัพยากร
ทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการในการดําเนินงานของ
งานรับเหมาโดยตรงการเปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรท่ีเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
งาน(กว่ี สร้างทันที,2549) 
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พนม ภัยหน่าย(พนม, 2538) กล่าวไว้ว่าข้อจํากัดในงานรับเหมามีอยู่หลายประการผู้ บริหารงาน 
ผู้รับเหมาควรต้องพิจารณาว่าการทํางานแต่ละกิจกรรมมีปัญหาหรือ ข้อจํากัดอย่างไร ซ่ึงเม่ือทราบล่วงหน้า
ว่างานที่ทําน้ันมีข้อจํากัดอย่างไรแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการดําเนินงานได้อย่างรอบคอบต่อไป 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน 

 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานจากคํากล่าวของ กมลวรรณ ลิมปนาทร(กมลวรรณ, 2554) ว่าการ ท่ีจะ
ทํางานให้ทันตามกําหนดใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้ประเมินไว้และได้งานที่มี คุณภาพถือเป็น
ความสําเร็จของงานท้ังนี้ก็เพราะมีผู้ควบคุมงานท่ีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพประจํา อยู่ ณ สถานท่ี
ดําเนินงาน ผู้ควบคุมงานท่ีได้รับการแต่งต้ังมาจากบริษัท จะทําหน้าท่ีของผู้ ควบคุมงานและรักษา
ผลประโยชน์ของฝ่ายผู้รับเหมา ส่วนผู้ควบคุมงานท่ีได้รับการแต่งต้ัง มาจากบริษัทออกแบบหรือเจ้าของ
โครงการก็จะทําหน้าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของคอย ควบคุมดูแลการดําเนินการให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการและหลักวิชาท่ีดีผู้ควบคุมงานมีหน้าท่ี หลักตามท่ีกล่าวมาแล้วท้ังสองฝ่ายควรจะร่วมมือกัน
แก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้างเพ่ืองานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยหากพบอุปสรรคควรร่วมมือกัน
หาวิธีแก้ไขทันทีเพ่ือให้งานดํา เนินไปได้อย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการควบคุมงาน ขึ้นกับ
ความสามารถท่ีผู้ควบคุมงานจะพึงมี ดังน้ันคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานควรจะประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 1. 
คุณวุฒิหรือพ้ืนฐานการศึกษา 2. ประสบการณ์ในการทํางาน 3. มีความประพฤติท่ีดีและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 4. มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 สุกิจ อินทร์เจริญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริหารงานก่อสร้าง กรณีศึกษา
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพของบุคลากรประกอบด้วย ด้านการ 
วางแผน ด้านการดําเนินงาน ด้านการควบคุม ด้านการประเมินผล ด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างของ เทศบาล นครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมใน
การทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางาน พบว่าปัจจัยท้ังความสัมพันธ์ การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาล
นครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานก่อสร้าง
ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินงาน ด้านการ ควบคุม ด้านการประเมินผล ด้านความรู้ ด้านความสามารถ 
และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการ บริหารงานก่อสร้างของเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก  กล่าวคือเม่ือบุคลากรมีคุณภาพในแต่ละ
ด้านสอดคล้องกับการบริหารงานก่อสร้างก็จะทําให้เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีการบริหารงาน
ก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึนด้วย 

 เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม้ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการ
ก่อสร้างและบูรณะทางหลวง สํานักงานทางหลวงมหาสารคามกรมทางหลวง ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมงาน พนักงานราชการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลกระทบของปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุม
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โครงการก่อสร้าง และบูรณะทางหลวง สํานักงานทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง อยู่ในระดับมาก และ
พบว่าผลกระทบ ด้านการ จัดการ และด้านการเงิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 จิราภรณ์ บุญย่ิง (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเก่ียวกับงานตามความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเก่ียวกับงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับความสําคัญของจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านแรงงาน ด้านเวลา ด้านวัสดุและด้าน
ต้นทุน การบริหารจัดการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดการองค์กรและด้านการควบคุม 
 อังคณา สุขสวัสด์ิและวรรณภา ลือกิตินันท์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจัยองค์กรท่ีมีผล
ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมสําหรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตามทัศนะของนักจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผการศึกษาพบว่า ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ความเท่าเทียมสําหรับพนักงานรับเหมาค่าแรงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยองค์กร  อยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่ ด้านนโยบายองค์กร ผู้นํา และวัฒนธรรมองค์กร และเม่ือ
วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยองค์กรท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมสําหรับพนักงาน
รับเหมาค่าแรง  พบว่าการจัดตั้งกลุ่มพนักงานและผู้นํามีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่า
เทียมสําหรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตามทัศนะของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้เก่ียวข้องของธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบด้วย โฟร์แมน วิศวกร วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าของ
กิจการ จํานวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการของ Taro Yamane ได้จํานวน 134 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยจัดทําแบบสอบถามระบบออนไลน์โดยผ่าน Google Form เนื่องจากช่วงท่ีทําวิจัยฉบับนี้
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เฟสท่ี 2 โดยจัดทําเป็น QR Code, Link ให้สะดวกแก่การ
ประเมิน 
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 2. ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามGoogle Form โดยช่องทาง Line, Email กลุ่มของบริษัทผู้รับเหมา
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 3. ในการบันทึกข้อมูลโดย Export จากแบบสอบถามออนไลน์Google Form นําไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (X) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจ

รับเหมางานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปูต่อการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ 
จํานวน 4 ด้าน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 พบว่า บุคลากรในบริษัทรับเหมามีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 
134 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 และเพศหญิง จํานวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.7 ตามลําดับ ด้านอายุพบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี  
จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมาคือ มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60, 
อายุ 25-30 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70, อายุ 50 ปี ขึ้นไปจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 
และตํ่ากว่าอายุ 25 ปีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลําดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรผู้ท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ  
ปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10, ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) จํานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.70, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และไม่มีผู้ท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งงาน
ระดับเจ้าของกิจการจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 รองลงมาคือระดับวิศวกรโครงการ จํานวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.10, ระดับวิศวกรเคร่ืองกล, ไฟฟ้า จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70, ระดับโฟร์แมน
เครื่องกล, ไฟฟ้าจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และระดับผู้จัดการโครงการ จํานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 ตามลําดับ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้
ต่อเดือน 30,001-50,000 บาทจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ 15,001 - 30,000 บาท   
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10, 50,001-100,000 บาทจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60, มากกว่า 
100,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  10.40 และไม่มีผู้ท่ีมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และด้าน
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทํางาน11-
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20 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 1-10 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80, 21-
30 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และไม่มีผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน 31 ปีข้ึนไป  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจรับเหมาต่อการบริหารจัดการ
ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄= 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ

คุณภาพ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ (x̄= 3.87,  x̄= 3.85, x̄= 3.84, x̄= 
3.79) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจยั   
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 134 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 109 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.3 และเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ตามลําดับ ด้านอายุพบว่า บุคลากร
ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมาคือ มีอายุ 
41-50 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60, อายุ 25-30 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70, อายุ 
50 ปี ข้ึนไปจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และตํ่ากว่าอายุ 25 ปีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 
ตามลําดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10, 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และไม่มีผู้ท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านตําแหน่งงาน พบว่า 
บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งงานระดับเจ้าของกิจการจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  
27.60 รองลงมาคือระดับวิศวกรโครงการ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10, ระดับวิศวกรเคร่ืองกล, 
ไฟฟ้า จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70, ระดับโฟร์แมนเครื่องกล, ไฟฟ้าจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  
15.70 และระดับผู้จัดการโครงการ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามลําดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า บุคลากรผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 30,001-50,000 บาทจํานวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ 15,001-30,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  29.10, 50,001-
100,000 บาทจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60, มากกว่า 100,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  
10.40 และไม่มีผู้ท่ีมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และด้านประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า บุคลากรผู้ท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทํางาน 11-20 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
รองลงมาคือ 1-10 ปี  จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80, 21-30 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  
17.20 และไม่มีผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน 31 ปีขึ้นไป  
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 ความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูต่อการบริหารจัดการ งานในด้านต่าง ๆ จํานวน 4 ด้าน 
 ความคิดเ ห็นของ บุคลากรใน ธุร กิจ รับ เหมาต่อการบ ริหาร จัดการ ธุรกิ จ รับ เหมางาน
วิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการควบคุม ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล   
 1. ด้านการวางแผน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
8 ข้อ  คือ บริษัทของท่านมีการวางแผนด้านความปลอดภัยในการทํางานได้เหมาะสมกับการทํางาน, บริษัท
ของท่านมีการวางแผนด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองทุ่นแรงได้เหมาะสมกับการทํางาน, บริษัทของท่าน
มีการวางแผนข้ันตอนการทํางานได้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทํางาน, บริษัทของท่านมีการวางแผนด้าน
กําลังคนได้เหมาะสมกับการทํางาน, บริษัทของท่านมีการวางแผนขั้นตอนการทํางานได้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศของการทํางาน, บริษัทของท่านมีการวางแผนด้านการจัดหาวัสดุได้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการทํางาน, บริษัทของท่านมีการวางแผนด้านการคมนาคมขนส่งได้เหมาะสมกับการทํางาน, 
บริษัทของท่านมีการวางแผนด้านการเงินได้เหมาะสมกับการทํางาน ตามลําดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุกิจ อินทร์เจริญ (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาการบริหารงานก่อสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 2. ด้านการจัดการองค์การ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
8 ข้อ  คือ บริษัทของท่านมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการบริหารงานตรงตาม
วัตถุประสงค์, บริษัทของท่านมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือสรรหาจัดจ้างบุคลากรท่ีเก่งมี
ความสําคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กร, บริษัทของท่านมีการจัดระบบของงาน ระบบของคน เพ่ือเอ้ือต่อการบริ
หารจัดการในการปฎิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ, บริษัทของท่านมีการจัดให้บุคคลากรร่วมรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ได้แสดงความคิดเห็นในการบริหาร งานอย่างชัดเจนเพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์, บริษัทของ
ท่านมีการนําระบบสารสนเทศ และการส่ือสารที่ทันสมัยมาใช้ในองค์การ, ผู้บริหารในองค์การเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร, ผู้บริหารในองค์การมีเป้าหมายกําหนดระบบการ
บริหารทรัพยากร การจัดการโครงสร้างในองค์กรอย่างชัดเจน ช่วยในการปฎิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ, การ
จัดการกลุ่มบริหารบุคคลากร แบบสืบทอดตําแหน่ง มีส่วนในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตต่อธุรกิจใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อังคณา สุขสวัสด์ิและวรรณภา ลือกิ
ตินันท์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยองค์กรท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียม
สําหรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตามทัศนะของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
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3. ด้านการจัดการคุณภาพ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
8 ข้อ  คือ บริษัทของท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้แก่ผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ, บริษัทของท่านมีการ
รับประกันคุณภาพของงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง, บริษัทของท่านมีการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพมาใช้ในการทํางานอยู่
เสมอ, บริษัทของท่านมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานท่ีได้มาตรฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน, บริษัทของท่านมีการ
จัดการคุณภาพการออกแบบ และเอกสารประกอบแบบให้ถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ว่าจ้าง, บริษัทของท่านมีการทําแบบฟอร์มเช็คลิสต์ของแต่ละขั้นตอนในการทํางานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของงาน, บริษัทของท่านมีการจัดการคุณภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเครื่องทุนแรงให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ, บริษัทของท่านมีการทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จิราภรณ์ บุญย่ิง (2559) ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 4. ด้านการควบคุม 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ังหมด 
8 ข้อ  คือ บริษัทของท่านมีการควบคุมการทํางานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทํางาน, บริษัทของท่านมี
การดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
, บริษัทของท่านมีการควบคุมปริมาณงานให้ถูกต้องตามแบบท่ีระบุไว้ในสัญญากับผู้ว่าจ้างในแต่ละงวดงาน, 
บริษัทของท่านมีการควบคุมจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน, บริษัทของ
ท่านมีการควบคุม และจัดการกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่อง, ข้อกําหนด ระเบียบ นโยบาย ต่างๆ มีการ
ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกับมาตรการควบคุมองค์การ, บริษัทของท่านมีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการบริหารงานในธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้ังภายในและภายนอก, บริษัทของท่านมีการนํากระบวนการทางสถิติ หรือการวัดผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในกระบวนการ TQM ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม้ (2556) 
ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยวิกฤตในการบริหารงานควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง สํานักงาน
ทางหลวงมหาสารคามกรมทางหลวง 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 ด้านการวางแผน 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรพิจารณาวางแผนให้ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้บริหารโครงการ 
จัดสรรผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์หรือเช่ียวชาญงานเป็นผู้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข
เพราะงานรับเหมาต้องอาศัยผู้ท่ีมีประสบการณ์ ดังน้ันจึงควรให้ผู้บริหารทุกฝ่ายเป็นผู้กําหนดวางแผน 
 ด้านการจัดการองค์การ 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกันเก่ียวกับการ
ทํางาน การสนับสนุนให้นําความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการทํางาน และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือ
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เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการทํางาน รวมท้ังควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสูตร
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการคุณภาพ 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง ควรมีการนําระบบ ISO 9000 มาใช้ในการควบคุมคุณภาพของงาน 
 ด้านการควบคุม 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง ในเรื่องการควบคุมดูแลการบริหารจัดการงานรับเหมาอย่างครอบคลุมและ
ชัดเจน ควรมีการสร้างกลไกและระบบท่ีจะเอ้ือต่อการจัดระบบการตรวจสอบ ติดตามผล การดําเนินงาน 
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทํางาน ควบคุม และติดตามผลร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไปมีดังนี้ 
 1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมตัวแปรต่างๆ ในการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและรอบ
ด้านมากข้ึน 
 2. ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาให้มีความหลากหลายและกว้างขวางมากข้ึนนอกเหนือจาก การใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ ข้อมูลในเชิงลึก
นํามาประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า
ของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลกับปัจจัยในการบริหารจัดการธุรกิจ
รับเหมางานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมาในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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