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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่และล าพนู 

จากผลการศึกษาพบวา่ระดบัของความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหาผูรั้บเหมาภายใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน เม่ือวดัค่าเฉล่ียระดบัความรุนแรง/ความเร่งด่วน
ของปัญหาด้านต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าผูรั้บเหมาภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
จงัหวดัเชียงใหม่และล าพูนมีความคิดเห็นต่อปัญหาต่างๆภายในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีเหมือนกนัและ
พบวา่ปัญหาท่ีมีนยัส าคญัในระดบั 0.05 คือ (1) การแข่งขนัจากบริษทัต่างจงัหวดัหรือต่างชาติท่ีมากข้ึน  
(2) เจา้หนา้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัโครงการ เช่น รับเหมาช่วง ขายวสัดุให้ (3) พฤติกรรมการสมยอม (ฮั้ว) 
ของผูรั้บเหมาก่อสร้าง  (4) การตดัราคาของผูรั้บเหมา (ฟันราคา)  (5) ขาดผูค้  ้าประกนั (6) ขั้นตอนงาน
ราชการ ซับซ้อน ซ ้ าซ้อน  (7) สัญญาของทางราชการไม่เป็นธรรมเท่าท่ีควร  (8) ขาดผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ดา้นสัญญาก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมาก่อสร้าง  (9) ค  าวา่ “หรือเทียบเท่า” ท าให้เกิดความสับสนล่าชา้ใน
การจัดหาวสัดุ  (10) Supplier ส่งของไม่ตรงตาม Specification  (11) Supplier ไม่ให้ เครดิต (12) 
ผูรั้บเหมาช่วงทิ้งงาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study :1) Compare the differences between industrial construction in 
ChiangMai and Lamphun. 2) A comparative study of barriers to the development of the construction 
industry between Chiang Mai and Lamphun. A study using a survey of a sample of a contractor in 
the city of ChiangMai and Lamphun. 

The study found that the level of severity and urgency of the contractors within the 
construction industry in Chiang Mai and Lamphun. When measuring the average level of severity / 
urgency of the problem areas Have similar values. Shows that contractors within the construction 
industry in ChiangMai and Lamphun and reviews on issues in the construction industry as well. The 
problem with the significance level of 0.05 : (1) The competition from foreign country or more. (2) 
The officials with the project stakeholders, such as subcontracting for supplies. (3 )  Behavior and 
collusion of the contractors (4 )  Undercut the contractor (5 )  lack of guarantees (6 )   Complex 
bureaucratic procedures and redundancy. (7)  The Government contract, unfair as it should. (8) Lack 
of consulting contracts to contractors. (9 )  The words "or equivalent" confusing delay in supply.  
(10) Supplier delivery does not meet the Specification (11) Not credited Supplier (12) Contractor 
debarment 


