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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการปรับตวัของผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
และขนาดเล็กในจังหวดัเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสอบถาม
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 66 ราย ถึงความเขา้ใจ และการเตรียมความพร้อมใน 7 ดา้น
ซ่ึงประกอบดว้ย ภาษา เวลา อุปสงค ์อุปทาน ความเป็นสากล ตน้ทุน และการขนส่ง และน ามาแปรผล
โดยใชค้่าสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดบัปานกลาง และมี
ความคิดเห็นเร่ืองค่าแจง้แรงงานเป็นผลกระทบหลกั และคาดถึงปริมาณคู่แข่งทางธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน โดยส่งผลถึงการพฒันาการท างานให้เป็นสากลมากข้ึน และจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุนทั้งในดา้น
การก่อสร้าง และการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในงานก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ประเมินองคก์รของตนวา่มีความ
เป็นสากลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นตน้ทุนและดา้นการขนส่ง มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก 
และดา้นมาตรฐานการก่อสร้างมีความพร้อมในระดบัมาก ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการดา้น
การตลาดในปัจจุบนัมีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางส่วนในอนาคตมีระดบัมากซ่ึงแตกต่างกนัทุก
ประเด็น  ปัจจยัด้านวิศวกรรมทั้งในปัจจุบนัและอนาคตมีภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านการ
บริหารทั้งในปัจจุบนัและอนาคตมีภาพรวมอยูม่าก ปัจจยัดา้นการเงินมีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 
 

A research on readiness for adaptation of medium and small contractors in Chiang Mai for 
entering ASEAN economic community (AEC) by surveying and interviewing 66 contractors who 
based their operations in Chiang Mai. The questions were asked about the readiness and 
preparedness for main 7 factors including languages, time, supply, demand, quality standards, 
capital and logistics. After that the results were examined by questionnaire and interpreted by 
percentages, arithmetic means, and standard deviation.  

The results show that they had moderate understandings about AEC. The labor wages 
would be affected as a major concern following by increasing of business rivals. The works were 
needed to be improved in both quality standards and cost reduction in both construction-related 
costs and logistics costs. For self-assessment, universality, costs, logistics, quality standards were 
defined as high level. As for the factors affecting the present marketing operations, an overall 
picture shown medium readiness level but there will be improvement to be high level in the future, 
which differs in every aspects. Factors concerning engineering techniques had an overall high 
readiness level. Administrative factors had an overall high readiness level as well as financial 
factors. 


