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จ 

 เม่ือนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกับการใชองค

ความรูตางๆ ไดแก หลักการจูงใจ หลักการจัดการเชิงคุณภาพของเดมมิ่ง การควบคุมตนทุนใน

เรื่องการซื้อวัสดุกอสราง และเครื่องจักร ทําใหไดกําหนดแนวทางแกไข โดยระยะสั้นใชหลักการ

สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรที่มีอยู ใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของบริษัท และจัดใหมีการ

อบรมพัฒนาทักษะในการทํางานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางมี

คุณภาพ ในระยะกลางปรับปรุงกระบวนการทํางาน พรอมทั้งทําการประเมินผลงาน เพ่ือหาแนว

ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวความคิดการบริหารเชิงคุณภาพ

ของเดมมิ่งตามขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและตรวจสอบ การปรับปรุง 

พรอมกันนี้จัดใหมีการควมคุมตนทุนของวัสดุกอสรางและเครื่องจักร โดยมีการวางแผนควบคุม

คาใชจายที่เพ่ิมสูงขึ้น ในการแกไขปญหาทั้งหมดนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 

โดยในระยะยาวบริษัทสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาด เพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับ

บริษัท 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บริษัท วิศวภัทร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหา และผลกระทบจากการขาด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของฝายกอสราง เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของฝายกอสราง ผูศึกษาไดทําการศึกษาดวยการเก็บรวมรวมขอมูล การสัมภาษณ

กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายตางๆ เกี่ยวกับปญหาที่ทําใหการทํางานของฝายกอสรางไม

มีประสิทธิภาพ ทําการศึกษาจากการวิเคราะหมูลคางานกอสรางของบริษัท ขอมูลทางการเงิน

โดยรวม เพ่ือนํามาหาแนวทางการแกไขปญหาและกําหนดกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของฝายกอสราง 

 จากการศึกษาพบวา บริษัทไดรับผลกระทบจากการบริหารจัดการของฝายกอสราง ที่ไม

สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากบุคลากรในระดับผูจัดการโครงการไม

เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน จึงสงผลใหผลงานขาดคุณภาพ เกิดคาใชจายในการ

ซอมงาน และสงผลใหการสงมอบผลงานเกิดความลาชากับเจาของโครงการ กระบวนการทํางาน

ไมมีขั้นตอนที่ชัดเจน ขาดการประเมินผลการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ หากบริษัทไมมีการ

กําหนดกลยุทธเพ่ิอเพ่ิมประสิทธิภาพในฝายกอสราง จะสงผลใหบริษัทขาดความนาเชื่อถือกับ

ลูกคา ขาดความไดเปรียบทางการแขงขันและการไดมาซึ่งสวนแบงทางการตลาดในอนาคต

ลดลง ขาดโอกาสทางธุรกิจ  

  



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความ
กรุณาใหความชวยเหลือเปนอยางยิ่งของอาจารยปยบุตร วิภาตะศิลปน อาจารยที่ปรึกษา ที่ได
กรุณาใหคําแนะนําแกไขขอบกพรอง จนการศึกษาคนควาเสร็จสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย นิ
ยะดา วิเศษบริสุทธิ์ ประธานกรรมการ และอาจารยชนะพันธุ จันทรารมย กรรมการสอบ ซ่ึงได
กรุณาใหคําแนะนําทางวิชาการเพื่อใหการศึกษาคนควาฉบับน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูง 

  นอกจากนี้ตองขอขอบคุณ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายตางๆ บริษัท วิศว
ภัทร จํากัด ที่ไดใหคําแนะนําและสนับสนุนเปนอยางดี ตลอดจนความชวยเหลือและขวัญกําลงัใจ
จากเพื่อนๆ CEO MBA ตลอดจนบุคคลรอบขางเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหขาพเจาสามารถ

ทําการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีจนกระทั่งสําเร็จลุลวง 
  ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ได
อุปถัมภค้ําชู อบรม และเปนแรงบรรดาลใจใหผูศึกษาเสมอมา ผูศึกษาจึงขอยกความสําเร็จครั้งน้ี 
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ไวดวยความเต็มใจแตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

บริษัท วิศวภัทร จํากัด (VISAVAPAT COMPANY LIMITED) ประกอบธุรกิจรับเหมา

กอสราง โดยเริ่มแรกใชชื่อวา “บริษัท รวมเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด” เน่ืองจากเปนการรวมกันทํางานของ

กลุมเพ่ือนที่เรียนจบในสาขาวิศวกรรม และในเวลาตอมาไดมีความคิดที่จะกอตั้งบริษัทรับเหมา

กอสรางรวมกัน จนกระทั่งเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2528 ไดทําการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภท  

“บริษัทจํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 2 ลานบาท มีผูถือหุนทั้งหมด 7 คน โดยเริ่มงานรับเหมา

กอสรางดวยมูลคางานเพียง 10 ลานบาทเปนอาคารพาณิชย 2 ชั้น และขยายมูลคางานกอสรางเปน

หลายรอยลานบาทตอป  จึงไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมเปน 20 ลานบาท และไดเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปน “บริษัท วิศวภัทร จํากัด” เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2530  

ดวยประสบการณที่สะสมมาเปนเวลานานทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักในวงการธุรกิจรับเหมา

กอสรางมากขึ้น และขยายตลาดงานกอสรางที่หลากหลายมากขึ้น เชน อาคารสํานักงาน อาคารชุด

พักอาศัย บานพักอาศัย โครงการหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน-สะพาน และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย    

ปจจุบันมีการแขงขันสูงขึ้นตามลําดับในวงการอุตสาหกรรมกอสราง การเติบโตของธุรกิจ

กอสรางและอสังหาริมทรัพยจําเปนตองอาศัยผูรับเหมากอสรางที่มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบใน

สายงานอยางจริงจัง และจําเปนตองมีความนาเชื่อถือจนทําใหลูกคาสามารถไววางใจในการ

ใหบริการได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานกอสรางโครงการขนาดใหญผูรับเหมากอสรางจําเปนตอง

มีทักษะความชํานาญงานเปนพิเศษ และมีประสบการณในการกอสรางโครงการดังกลาวสูงมาก   

จากเหตุดังกลาวทําใหเม่ือชวงตนป 2549 บริษัทจึงเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 60 ลานบาท เพ่ือรองรับ

การทํางานที่ตองใชศักยภาพเพิ่มมากขึ้น   



 

 

2 

บริษัท วิศวภัทร จํากัด มีลักษณะการบริหารงานแบบกึ่งครอบครัว ผูบริหารสรางความเปน

กันเองกับพนักงานและใหความสําคัญแกทุกฝายไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นดานการ

ทํางานอยางเต็มที่ ทําใหพนักงานเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

และกอใหเกิดความสามัคคี เอ้ือตอการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หากเกิดปญหาในระบบการทํางานทกุ

ฝายของหนวยงานจะทราบพรอมกันและรวมกันชวยแกไขปญหาหรือชี้แจงใหผูบริหารไดทราบอยาง

ทันทวงที เพ่ือรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้นตอไป   

ภาพรวมของพนักงานสวนใหญในองคกรมีหลายตําแหนงและหลายฝายที่ทํางานใหกับ

บริษัท  วิศวภัทร  จํากัด  เปนเวลายาวนาน  ยกตัวอยางเชน  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ทํางาน

มาเปนเวลากวา 10 ป  และภาพโดยรวมพนักงานทั่วไปในตําแหนงอ่ืนๆ มีการทํางานกันมาก 2 ป

ขึ้นไปทั้งสิ้น  ทั้งนี้เปนเพราะระบบการบริหารที่ดี  พนักงานจึงมีความภักดีตอองคกรเปนอยางมาก  

อีกทั้งบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานมีความรู  ความสามารถ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพทันตอ

เทคโนโลยีและขาวสารงานกอสรางอยูตลอดเวลา  โดยสงเขาอบรมในงานสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับสายงานดานธุรกิจกอสราง  หรือแมแตมีการจัดอบรมใหความรูจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจกอสราง

อยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนประเมินผลความรูจากพนักงานเพื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการทํางาน

ของบริษัทตอไป    

 
วิสัยทศัน 
     บริษัท วิศวภัทร จํากัด จะเปนผูสรรสรางงานรับเหมากอสรางที่มีคุณภาพและถูกหลักวิชาชีพ
งานกอสราง  พัฒนาไปพรอมกับเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางตอเน่ืองโดยไมหยุดนิ่ง 
 
พันธกิจ 
      บริษัท  วิศวภัทร  จํากัด  จะเปนผูรับเหมากอสรางที่มีแนวการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่มี
คุณภาพ  และมีความซื่อตรงตอลูกคาภายใตระยะเวลาที่กําหนด 

 
นโยบาย   

      มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจที่มีประสบการณ  และมีความชํานาญสูง  เนนการพัฒนาบุคลากร  

สรางทีมงานที่เขมแข็ง และมุงม่ัน เพ่ือเปนความสําเร็จในธุรกิจ ใหความสําคัญกับคุณภาพและ
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ผลงานเปนที่ตั้ง  ใชหลักการบริหารที่คลองตัว และมีความยืดหยุน  สรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ  

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

 
โครงสรางตําแหนงงานฝายตางๆ ของบริษัท วิศวภทัร จํากัด ดังรูปภาพที่ 1 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 โครงสราง บริษัท วศิวภทัร จํากัด 
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           โครงสรางการทํางาน 

        บริษัท วิศวภัทร จํากัด แบงโครงสรางของบริษัทฯ ประกอบดวย 2 สวน และแตละสวนจะ

แยกฝายการทํางานดังน้ี 

 1.  สวนสํานักงาน  

           มีหนาที่ประสานงานกับฝายกอสราง ทั้งภายในและภายนอกองคกร จะแยกออกเปนฝาย

ตางๆ คือ 

    1.1 ฝายผูบริหาร แบงเปน กรรมการผูจัดการ 1 คน รองกรรมการผูจัดการ 1 คน ผูชวย

กรรมการผูจัดการ 1 คน ที่ปรึกษา 1 คน เลขาฯฝายบริหาร 1 คน มีหนาที่วางแผนเงินลงทุน และ

บริหารโครงสรางของบริษัท ประมาณการรับงานกอสรางที่เกิดขึ้นในอนาคต 

            1.2 ฝายวิศวกรรม แบงออกเปน ผูจัดการฝายวิศวกรรม 1 คน ผูชวยผูจัดการวิศวกรรม 

1 คน วิศวกรรม 1 คน สถาปนิก 1 คน เจาหนาที่ประมาณราคา 2 คน เลขาฯฝายวิศวกรรม มีหนาที่

ออกแบบ และวิเคราะหแบบ เพ่ือคํานวณหาสัดสวนความแข็งแรงของโครงสรางตางๆ ศึกษาแบบที่

รับจากลูกคา ทําการประมาณราคา และคิดตนทุนคากอสราง 

   1.3 ฝายจัดซื้อ แบงออกเปน ผูจัดการฝายจัดซื้อ 1 คน ผูชวยผูจัดการฝาย 1 คน และ

เจาหนาที่จัดซื้อ 2 คน มีหนาที่จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางทุกประมาณ และควบคุมตนทุน

ใหต่ําที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไร 

   1.4 ฝายบัญชีและการเงิน แบงออกเปน ผูจัดการบัญชีและการเงิน 1 คน ผูชวยผูจัดการ

ฝาย 1 คน เจาหนาที่บัญชี 2 คน และเจาหนาที่การเงิน 2 คน มีหนาที่วางแผนการรายการจายเงิน 

คาใชจายที่เกิดขึ้นของบริษัท และรายการรับเงินของบริษัท จัดทํางบประมาณของบริษัท ตรวจรับ

ใบสั่งซ้ือที่ไดรับจากฝายจัดซื้อ และใบรับของที่ไดจากฝายกอสราง จายเช็คใหกับรานคา 

   1.5 ฝายบุคคล แบงออกเปน ผูจัดการฝาย 1 คน ผูชวยผูจัดการฝาย 1 คน และเจาหนาที่

ธุรการ 1 คน มีหนาที่สรรหาพนักงาน สัมภาษณงาน จัดการสัมมนาของพนักงานที่เพ่ือพัฒนา

ความรูใหของพนักงานที่ การทําประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ 

 



 

 

5 

           2. สวนกอสราง  

   มีหนาที่ประสานงานกับฝายสํานักงาน วางแผนและควบคุมงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพ 

และตรงตามระยะสัญญางานที่กําหนด ศึกษาแบบกอสรางเพ่ือตรวจสอบการทํางานของชางไดอยาง

ถูกตอง ศึกษาแบบโครงสรางและแบบสถาปตย ชวยหาแนวทางและแกไขปญหาทางดานเทคนิค

กอสรางไมใหเกิดความผิดพลาด จัดสรรทรัพยากรแรงงานที่มี เพ่ือควบคุมการทํางานตาม

ความสามารถของแตละบุคคล และมีหนาที่ประสานงานกับผูควบคุมงานของเจาของโครงการ 

ประกอบดวย ผูจัดการฝายกอสราง จํานวน 2 คน ผูชวยผูจัดการฝายกอสราง จํานวน 2 คน 

ผูอํานวยการโครงการ จํานวน 1 คน ผูจัดการโครงการ จํานวน 10 คน ผูชวยผูจัดการโครงการ 

จํานวน 10 คน  วิศวกรสถาปนิกโครงการ  วิศวกรสนาม หัวหนาผูควบคุมงาน ผูควบคุมงาน 

หัวหนาชาง ธุรการสนาม ผูควบคุมการเบิกวัสดุกอสรางของผูรับเหมา    

 
            กลุมลูกคา 

กลุมลูกคาของบริษัท วิศวภัทร จํากัด มีความหลากหลายไมวาจะเปนกลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  กลุมอุตสาหกรรม  กลุมสถาบันการเงิน  จากการดําเนินธุรกิจกอสรางของบริษัทฯ 

จะมีกลุมลูกคาหลักไมมากรายนัก เน่ืองจากแตละโครงการจะใชเวลาในการดําเนินงานกอสรางนาน 

และมีความตอเน่ืองยาวนานถึง 4 - 5 ป บางรายนานถึง 12 ป  

ในปจจุบันลูกคาหลักที่ติดตอดําเนินการกอสรางอยู มีดังน้ี 

1. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)     กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

2. บริษัท ธารารมณเอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

3. บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)    กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

4. บริษัท ลากูนา ภูเก็ต จํากัด      กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

5. บริษัท พลัสพร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)    กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

6. กลุมบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด     กลุมสถาบันการเงิน    
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7. หนวยงานราชการตางๆ เชน โรงพยาบาลธญัรักษ องคการบริหารสวนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

 
การจัดแบงประเภทงานกอสรางที่บริษัทฯ ดําเนินการกอสรางอยูในปจจุบัน จะมีสัดสวน 

ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการจัดแบงประเภทงานกอสรางของ บริษัท วิศวภทัร จํากัด 

 
            สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักขององคกร 

ธุรกิจการรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นงาย และมีเปนจํานวนมากในกรุงเทพฯ  

สามารถแบงขนาดของบริษัทฯ รับเหมากอสรางตามทุนจดทะเบียนของบริษัท และมูลคางานที่รับใน

แตละโครงการ (บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด) 

1.  บริษัทขนาดใหญ มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 100  ลานบาทขึ้นไป 

2.  บริษัทขนาดกลาง มีทุนจดทะเบียนตั้งแต  20 – 99 ลานบาท 

โรงงาน

อุตสาหกรรม

10%

อาคารสํานักงาน

10%

บานพักอาศัย

50%

อาคารบานพัก

อาศัย

คอนโดมิเนียม

และอพารตเมนท

30%
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3.  บริษัทขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 20 ลานบาท 

บริษัท วิศวภัทร จํากัด จัดอยูในกลุมบริษัทรับเหมากอสรางขนาดกลาง โดยมีผลเฉลี่ยจาก

การรับงานมูลคาการกอสรางอยูที่ไมต่ํากวา 500 - 1,000 ลานบาทตอป ดังน้ันจึงทําใหมีคูแขง

คอนขางสูง โดยคูแขงทางการคาที่จะทําการประมูลงานจะอยูในกลุมเดียวกัน เชน บริษัท เอส.ซี.เอส 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท เสริมสงวนกอสราง จํากัด บริษัท โฟคัสอินฟราสตรัคเจอร จํากัด   

บริษัท ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท 33 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท พระนคร จํากัด เปนตน ซ่ึงมี

ทุนจดทะเบียนไมเกิน 40 ลานบาท ไมนับกลุมบริษัทขนาดใหญที่มีตนทุนการดําเนินงานสูง ใน

ขณะเดียวกันกลุมบริษัทขนาดเล็กจะไมเปนที่นาเชื่อถือกับลูกคา จึงไมใชคูแขงหลักของบริษัท ซ่ึง

การประมูลงานในแตละครั้งบริษัทจะไมสามารถรูไดเลยวา บริษัทจะตองประมูลงานแขงกับผูรับเหมา

รายใด เพราะการประกวดราคาสวนใหญจะถือขอมูลเปนความลับ และในการประมูลงานแตละครั้ง

คูแขงก็จะแยกตามประเภทของงานกอสราง 

 
           อุตสาหกรรมของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

บริษัท วิศวภัทร จํากัด เปนบริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง จัดเปนกลุมอุตสาหกรรม

กอสราง และมีความสําคัญมากในกลุมอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรมกอสรางเปนหัวจักร

สําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เน่ืองจากธุรกิจกอสราง

จะตองมีองคประกอบในธุรกิจ เร่ืองของวัตถุดิบ การขนสง แรงงาน สถาบันการเงิน รานอาหาร 

สถานบันเทิง สินคาอุปโภค บริโภคตางๆ อาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมกอสรางเปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

ของประเทศ จะเห็นไดจากถาเมื่อใดอุตสาหกรรมกอสรางชะลอตัว ก็จะมีผลกระทบตอธุรกิจอ่ืนทันที  
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ปญหาและลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร   

 จากการพิจารณาแผนภูมิที่ 2 พบวาบริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจการรับเหมา

กอสรางในป 2549 เปนเงิน 1,324 ลานบาทเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัวจากป 2548 อยางไรก็ตาม 

แมวาบริษัทจะมีอัตราเจริญเติบโตที่ดีมาก แตบริษัทยังไมมีการปรับโครงสรางของบริษัท เพ่ือรองรับ

การเติบโตที่รวดเร็วน้ี ดังแผนภูมิที่แสดงตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงถึงมูลคางานกอสรางในป 2547 – 2549 ของ บริษทั วศิวภทัร จํากัด 
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ผูศึกษาไดทําการการสัมภาษณเบื้องตนจากผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงผูจัดการฝาย

ตางๆ ไดแก ฝายกอสราง ฝายวิศวกรรม ฝายจัดซื้อ และ ฝายบัญชีการเงิน โดยแยกตามบทบาท

หนาที่และความสําคัญของแตละฝายของบริษัทรับเหมากอสรางพบวา ฝายกอสราง ถือเปนฝายที่

มีบทบาทสําคัญมากที่สุด เน่ืองจากปจจัยดาน คุณภาพ เวลาที่ใชในการกอสราง ลวนขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการบริหารในฝายกอสรางทั้งสิ้น ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันพบวา บริษัทไดรับ

การตําหนิติเตียนจากลูกคา เน่ืองจากมีความลาชาในการสงผลงานในแตละงวด ไมเปนไปตามสัญญา 

ผลงานขาดคุณภาพ จึงทําใหเกิดการซอมแซมงานเกิดขึ้น ดังรูปภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 แผนภาพแสดงเหตุและผล จากการสมัภาษณเชิงลกึ 

ปญหาของแตละฝาย ของ บริษัท วศิวภัทร จํากัด 

 

สาเหตุดังกลาวเกิดจากปญหาในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.  ปญหาดานบุคลากร 

             เน่ืองจากมูลคางานที่เพ่ิมสูงขึ้นในป 2549 แตบริษัทยังไมสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ

มาทํางานมารองรับโครงการที่เปดใหมได จึงขาดบุคลากรในตําแหนงผูจัดการโครงการ และแรงงาน 
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เปนจํานวนมาก อีกทั้งบริษัทมีการเปดโครงการใหมในตางจังหวัด เชน จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

ภูเก็ต จังหวัดระยอง เปนตน ทําใหบุคลากรที่อยูน้ันไมเพียงพอในการทํางาน และบุคลากรที่มีอยูน้ัน

ขาดทักษะ ประสบการณการทาํงาน สงผลใหงานเกิดความลาชา การสงงวดงานจงึไมเปนไปตามแผนที่

วางไว การสงมอบงานใหกับลูกคาจึงลาชากวาสัญญาจาง  

2.  ปญหาดานกระบวนการทํางาน 

 เน่ืองจากบริษัทเริ่มปรับโครงสรางของฝายกอสรางเพื่อรองรับมูลคางานที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก

ปญหาโครงสรางการบริหารงานของฝายกอสรางมีหลายระดับชั้นที่มีหนาที่ทับซอนกันทําให

กระบวนการในการสื่อสารระหวางฝายกอสรางกับสวนกลางไมมีประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการ

ควบคุมงานและติดตามผลงานอยางตอเน่ือง ไมมีการประเมินผลงานของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 

3.  ปญหาดานตนทุนวัสดุกอสรางและเครื่องจักร 

              มูลคางานที่เ พ่ิมสูงขึ้นทําใหบริษัทตองมีการบริหารจัดการตนทุนอยางมีคุณภาพ 

เน่ืองจากตองซ้ือเครื่องจักรใหมมารองรับโครงการที่กําลังจะเริ่มดําเนินงานพรอมกันทั้งในกรุงเทพ

และตางจังหวัด ในปจจุบันเครื่องจักรมีปริมาณไมเพียงพอตอหนวยงานกอสราง อีกทั้งเครื่องจักรเกา

มีอายุการใชงานนานทําใหตองซอมแซมอยูตลอด ในระหวางการรอซอมนั้น ทําใหสูญเสียเวลาใน

การทํางาน ดานวัสดุกอสรางมีแนวโนมที่จะปรับราคาสูงขึ้นและขาดตลาดเปนบางชวง การวางแผน

สําหรับการสั่งซื้อวัสดุลวงหนายังไมมีประสิทธิภาพ การบริหารดานตนทุนวัสดุกอสรางและ

เครื่องจักรสําหรับหนวยงานตางจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวัสดุกอสรางบางชนิดตอง

สั่งซื้อใหม ทําใหตองมีการวางแผนคาใชจายในการซื้อวัสดุ เพราะราคานั้นสูงกวากรุงเทพ ดาน

เครื่องจักรบางชนิดตองมีการขนสงมาจากกรุงเทพ ทําใหมีคาใชจายในการขนสง การเคลื่อนยาย

เครื่องจักรมากขึ้น   

 

ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท 

1.  ผลกระทบในระยะสั้น 

   บริษัทจะไดรับผลกระทบจากการบริหารจัดการของฝายกอสราง ที่ไมสามารถทํางานได

อยางเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดทรัพยากรที่อยูในระดับผูจัดการโครงการไมเพียงพอกับ



 

 

11 

ปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน จึงสงผลใหผลงานขาดคุณภาพ เกิดคาใชจายในการซอมงาน และ

สงผลใหการสงผลงานเกิดความลาชากับเจาของโครงการ 

2.  ผลกระทบในระยะกลาง  

   หากบริษัทไมมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในฝายกอสราง จะสงผลให

บริษัทขาดความนาเชื่อถือกับลูกคา สงผลใหบริษัทขาดสภาพคลองในการทํางานระยะยาว 

3. ผลกระทบในระยะยาว  

   บริษัทขาดความไดเปรียบทางการแขงขันและการไดมาซึ่งสวนแบงทางการตลาดใน

อนาคต ขาดโอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางดานการตลาดในการเติบโตของบริษัท และทําใหรายได

ลดลงในที่สุด  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปญหา และผลกระทบจากการขาดประสทิธิภาพการดําเนินงานของฝาย

กอสราง 

2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานฝายกอสราง  
 

ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา  

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษาครั้งน้ีใชการสมัภาษณกรรมการ

ผูจัดการของบริษัท ผูจัดการฝายวศิวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง 1 ทาน ผูควบคมุงานกอสราง 1 

ทาน ของบริษัท รวมทําการสัมภาษณจํานวน 4 ทาน 

   1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใช ทฤษฎี 

แนวคิด องคความรูที่เกี่ยวของ โดยรวบรวมจากแหลงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงวิเคราะห

มูลคาการรับงานฝายกอสรางในระหวางป 2547 – 2549 และขอมูลทางการเงิน  
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2. วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาของฝายกอสราง 

3.  กําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประโยชนในระยะสั้น  

   บริษัทสามารถจัดระบบการจัดการงานที่ดี สามารถจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานใหเปนไปตามที่ลูกคาตองการ สงผล

งานไดตามกําหนดสัญญา และไมสูญเสียคาใชจายที่เกิดจากการซอมงาน 

2. ประโยชนในระยะกลาง  

   บริษัทสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา สรางความนาเชื่อถือใหกับบริษัท 

เน่ืองจากผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และทันตอการสงงวดงาน สามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกคา

และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

3. ประโยชนในระยะยาว 

   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มสวนแบงการตลาด มีผลกําไร

สูงขึ้นและสรางการเติบโตไดอยางยั่งยืน 



บทที่ 2 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ (Literature Review) 

 

ทฤษฎี และหรือองคความรูที่เกี่ยวของกับปญหาขององคกรในหัวขอ กลยุทธการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ บริษัท วิศวภัทร จํากัด ดังน้ี 

1. การวิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

2. แผนผังแสดงเหตุและผล (แผนผังกางปลา: Causes and Effect Diagram) 

3. การกําหนดกลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกิจ และ ระดับหนาที่ 

4. วงจรปรับปรุงคุณภาพ เดมมิ่ง (Deming Cycle) 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน  โอกาสและอุปสรรค  (SWOT Analysis)   

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา

จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน

อนาคต   

SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายดังน้ี 

     1. Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ  

     2. Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ  

     3. Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได  

     4. Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานของบริษัท  

         หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ 

สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก โดยการวิเคราะหสภาพการณภายใน ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) มีปจจัยดังน้ี 
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ปจจัยภายในองคกร 

   S – Strength หมายถึง จุดแข็ง องคกรจะตองมีการประเมินจุดแข็งของตนเอง เพ่ือ

พิจารณาเงื่อนไขแหงความสําเร็จขององคกรตนในมิติตางๆ เชน สถานภาพทางการเงิน 

บุคลากร ผลผลิต โดยประเมินคาเปนระดับจากสูงสุดไปหาต่ําสุด อยางไรก็ตาม จุดแข็งในบาง

มิติอาจไมมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรก็ได 

           W – Weakness หมายถึง จุดออน องคกรจะตองมีการประเมินจุดออนของตน เพ่ือ

พิจารณาเงื่อนไขแหงความลมเหลวขององคกรในมิติตางๆ เชนเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดย

มีการประเมินคาจากสูงสุดไปหาต่ําสุด อยางไรก็ตาม จุดออนในบางมิติอาจไมมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จขององคกร 

การวิเคราะหสภาพการณภายนอก ซ่ึงเปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค เพ่ือใหรูจัก

สภาพแวดลอมภายนอก (รูเขา) ใหมีความชัดเจน มีปจจัยดังน้ี 

ปจจัยภายนอกองคกร 

            O – Opportunity หมายถึง โอกาสหรือสิ่งที่องคกรไดเปรียบคูแขง ทัง้น้ีองคกรควร

พิจารณาโอกาสในมิติของความดึงดูดใจและความนาประสบความสําเร็จขององคกร 

   T – Threat หมายถึง อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาขององคกร ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ

เปาประสงคขององคกร ทั้งน้ีควรพิจารณาอุปสรรคในมิติของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารของ

องคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร

ธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปน

ประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธของ

องคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ดังรูปภาพที่ 3 

            



 15 
 

             
 

รูปภาพที่ 3 แสดงแผนผังวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ที่มา : การบรหิารเชิงกลยุทธ รองศาสตราจารยสมยศ นาวีการ ป 2548 

 
แผนผังแสดงเหตุและผล (แผนผังกางปลา: Causes and Effect Diagram) 

แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุ

ทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น แผนผังแสดงสาเหตุและผล สามารถนําไปใชเม่ือตองการหา

สาเหตุ (ปจจัย) ที่กอใหเกิดปญหา และ เม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรู

จักกับกระบวนการอื่นๆ เพราะวาโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเอง

เทานั้น แตเม่ือมีการทําผังกางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอื่นๆไดงาย

ขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจในปญหาของกลุมซ่ึง

แสดงไวที่หัวปลา 

 
   วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผล หรือแผนผังกางปลา 

   สิ่งสําคัญในการสรางแผนผังกางปลาตองทําเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 9 

ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

     1. กําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา โดยหลีกเลี่ยงคําเชื่อมตางๆ อันไดแก และ แลว 

ซ่ึง อัน เพ่ือ เน่ืองจากหัวปลาหนึ่งหัวแทนปญหาเทานั้น  
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2.  หาสาเหตุ หรือ ปจจัย หลักที่สงผลตอปญหาที่หัวปลา โดยระบุปจจัยหลักไวที่กาง

หลัก 

3.  หาสาเหตุรอง โดยใชคําถาม “ทําไม” แลวแตกกางในขอ 2 ออกเปนกางรอง 

                3.1 ระดมสมองอยางตอเน่ืองดวยคําถาม “ทําไม” เพ่ือแตกออกเปนกางยอยๆ 

ตามลําดับ โดยการถามทําไม จะถามจนกระทั่งไมสามารถถามตอไปไดอีกแลว หรือเม่ือถามแลว

ไดคําตอบที่ไมไดสอดคลองกับหัวปลาใหหยุดถาม 

                3.2 กอนจะจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ ใหทดลองอานกางปลาจากกางที่ยอย

ที่สุด (A) ผานกางยอย (B) กางรอง (C) กางหลัก (D) จนกระทั่งถึงหัวปลา (Y) โดยตั้งประโยค

วาเพราะ A ทําใหเกิด B เพราะ B ทําใหเกิด C เพราะ C ทําใหเกิด D และเพราะ D ทําใหเกิด Y 

ที่หัวปลาจริงหรือไม นอกจากนั้น ยังตองตรวจสอบดวยวาเพราะ A ทําใหเกิด Y ปญหาที่หัวปลา

จริงหรือไม ถาไมใช หมายความวา กางยอยนั้นเริ่มจะออกนอกลูนอกทาง ดังนั้นใหตัดกางยอย

น้ันทิ้ง เม่ือยืนยันความเปนเหตุเปนผลแลว ใหทดลองถามทําไมตอจากกางที่ยอยที่สุดใน

กางปลาอีกครั้ง เพ่ือยืนยันวา ไมมีสาเหตุที่ลึกลงไปกวานี้อีกแลว และถือเบื้องตนวา “กางที่ยอย

ที่สุดเปนสาเหตุของปญหาอยางแทจริง” 

4.  คัดเลือกสาเหตุที่สําคัญที่คิดวาจะสามารถดําเนินการไดดวยตนเองขึ้นมา 

5.  นําสาเหตุที่สําคัญจากขอ 7 ไปเขาสูการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง 

6.  สุดทายสรางแผนการแกไขดวยแผนภูมิแกนทเพ่ือกําหนดระยะเวลา และ

ผูรับผิดชอบตอไป 

 
แผนผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 

  1. สวนปญหา หรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูทีหัวปลา 

  2. สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 

2.1 ปจจัย (factors) หรือสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 

  2.2 สาเหตุรอง 
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  2.3 สาเหตุยอย ซ่ึงสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปน

สาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน 

สวนการสรางความสัมพันธของปญหากับสาเหตุ จะใหลูกศร หรือกางผลาเปนตัวเชื่อม

ความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุ โดยที่หางลูกศร หมายถึงสาเหตุ และหัวลูกศรหมายถึง

ผล 

 
 โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล หรือผังกางปลา ดังน้ี 
 

 

รูปภาพที่ 4 แสดงแผนผังแสดงเหตุและผล 

ที่มา : การจัดการคุณภาพ, ผูชวยศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

          ป 2547 

              
           การกําหนดสวนปญหา หรือผลลัพธ (หัวขอปญหาที่หัวปลา) 

การกําหนดหัวขอปญหาควรที่จะกําหนดแบบชัดเจนและเปนไปได ซ่ึงถาหากเรา

กําหนดประโยคปญหานี้ไมชัดเจนครั้งแรก จะทําใหใชเวลามากในการคาหาสาเหตุ และจะใช

เวลานานในการทําผังกางปลา 
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   การกําหนดประโยคที่หัวปลา ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ เชน อัตราของเสียสูง 

คนมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา  อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง หรือ อัตราตนทุนตอสินคาหนึ่งชิ้นสูง

และจะดียิ่งขึ้นถาเราสามารถกําหนดตัวเลขที่ชัดเจนไดเลย  

 
           การกําหนดสวนสาเหตุ (ปจจัยบนกางปลา) 

   เม่ือเราไดที่หัวปลาแลว ขั้นตอนถัดไปคือเราตองกําหนดหาสาเหตุหลัก สาเหตุรอง 

สาเหตุยอย ซ่ึงจะระบุไวบนกางหลัก กางรอง กางยอยตามลําดับ เร่ิมจากกางหลักเราจะตอง

กําหนดกลุมปจจัยที่มีความสอดคลองกับปญหาที่หัวปลา เพ่ือใหม่ันใจไดวากลุมที่เรากําหนดไว

น้ันสามารถที่จะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปน

ผลซึ่งกันและกัน 

         โดยสวนมากมักใชหลักการ 4M 1E เปนกางหลัก เน่ืองจากกลุมปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัย

นําเขา ของกระบวนการ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

 M   Man  คนงาน หรือพนักงานปฏิบัติการ 

 M   Machine     เครื่องจักร หรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 

 M   Material      วัตถุดิบ หรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในกระบวนการ 

 M   Method       กระบวนการทํางาน 

 E   Environment     อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน 

 
           การกําหนดความสัมพันธของกางปลา 

         ลูกศร หรือกางปลา เปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุโดยที่หางลูกศร 

หมายถึงสาเหตุ และหัวลูกศรหมายถึงผล ดังนั้นเวลาถาม ทําไม ทําไม ในแตละขั้นตอน จะ

คอยๆ เขียนจากหัวลูกศรไปหาหางลูกศรไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดคําถาม 

 หลังจากรวมกันทําผังกางปลาเปนที่เรียบรอยแลว กอนที่จะนําแผนผังกางปลา ไปใช

ประโยชนตอไป ควรตรวจทานดูกอนวา การเขียนเหตุและผล บนแผนผังสัมพันธกันหรือไมโดย
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การตรวจสอบนี้ ใหเริ่มอานผังจากกางที่ยอยที่สุด (หางลูกศรที่อยูไกลที่สุด) หมายความถึง

สาเหตุที่ลึกที่สุด หรือสาเหตุสําคัญ ไปยังกางรอง กางหลัก และหัวปลาตามลําดับ 

 
การกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) 

 เปนกิจกรรมเชิงกลยุทธที่ตอเน่ืองจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนรากฐานที่

สําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานเชิงกลยุทธในแตละองคกร การนําทิศทางขององคกรที่

กําหนดไวอยางกวางๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร โดย

มักจะกําหนดกลยุทธตามระดับชั้นภายในองคกร แบงได 3 ระดับไดแก กลยุทธระดับองคกร

หรือระดับบริษัท (Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และ 

กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Strategy) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 
1. กลยุทธระดับองคกรหรือระดับบรษัิท (Corporate Strategy) 

    เปนกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักในภาพรวมขององคกร หรือเปนกลยุทธ

ระดับนโยบาย (Policy Level Strategy) ที่ตอบสนองแผนงานขององคกร ซ่ึงโดยทั่วไปกลยุทธ

ระดับองคกร แบงออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy)  

        เม่ือองคกรบรรลุผลสําเร็จในระดับหน่ึง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธน้ีในการ

ดําเนินงานเพ่ือสรางการเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงการตลาด หรือการลดตนทุน 

และการเพิ่มกําไร เปนตน โดยเฉพาะการลดตนทุนมีความสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่มีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว และคูแขงใชกลยุทธทางดานราคา เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาด โดยกลยุทธ

การเติบโตจะมี 2 ลักษณะหลักดังน้ี 

 1.1.1 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth 

Strategy) องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ โดยองคกรจะ

ทุมเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑเดียว 
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ตลาดเดียว หรือใชเทคโนโลยีเดียว เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยสามารถแยกเปน 

2 กลยุทธดังน้ี 

                   1.) กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) 

เปนการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลติภัณฑเดิม การขยาย

สาขาไปพื้นทีอ่ื่นหรือประเทศอ่ืน การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอ่ืน หรือซ้ือกิจการอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธรุกิจตามแนวนอน (Horizontal 

Integration Strategy)” 

                   2.) กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการ

ขยายธุรกิจไปสูการจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง (Backward 

Integration Strategy)” หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคกรแกลูกคา

เองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา (Forward Integration Strategy)” โดยกลยุทธน้ี

จะชวยใหลดตนทุนในระยะยาวไดและชวยใหองคกรควบคุมการดําเนินการไดดีขึ้น 

        1.1.2 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification 

Growth Strategy) องคกรกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความ

แตกตางในการดําเนินงาน ซ่ึงเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพันกับผลติภัณฑเดิมขององคกรก็ได โดย

สามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 

                 1.) กลยุทธการกระจายธุรกจิแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification 

Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับ 

ผลิตภัณฑเดิม กลยุทธน้ีเหมาะสําหรับองคกรที่มีตําแหนงทางการแขงขันที่เขมแข็ง ซ่ึงการใชกล

ยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธุรกิจแบบ

ไมเกาะกลุม 

                 2.) กลยุทธการกระจายธุรกจิแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate 

Diversification Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกจิอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวเนื่องกบัผลติภัณฑ

ในธุรกิจเดิม องคกรที่เลือกใชกลยทุธน้ีเน่ืองจากธุรกิจเดิมมีแนวโนมของการเจริญเติบโตลดลง 
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จึงตองมองหาธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาสเจริญเตบิโตไดมากกวา หรือองคการที่มียอดขายตามฤดูกาล 

จึงตองหาธุรกิจที่จะสรางยอดขายตามฤดกูาลใหสอดคลองกับผลติภัณฑเดิม 

     1.2 กลยทุธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)  

     องคกรที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลาง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต

ของอุตสาหกรรมปานกลาง มีความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดลอมมีการ

เปลี่ยนแปลงนอย สามารถคาดคะเนสถานการณได โดยที่กลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบง

ออกเปน 3 กลยุทธดังน้ี 

        1.2.1 กลยุทธการยบัยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or  

Proceed with Caution Strategy) ภายหลังที่องคกรไดใชกลยทุธการเจริญเติบโตโดยการ 

เพ่ิมหนวยธุรกิจ ทําใหองคกรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร เชน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล การ

เปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายหรือขอบังคับ สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา หรือการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผูบริโภค เปนตน ดังน้ันองคกรจึงควรใชกลยุทธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือ

ดําเนินการดวยความระมัดระวัง 

     1.2.2 กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการดําเนินงาน

ตามกลยุทธเดิม เน่ืองจากกลยุทธเดิมทีว่างแผนไวประสบความสําเร็จดวยดีและสภาพแวดลอม

ขององคกรไมเปลี่ยนแปลง องคกรอาจปรับเปาหมายขององคกรตามอัตราเงินเฟอเทานั้น 

       1.2.3 กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) เปนกลยุทธที่องคกรพยายามจะลด

คาใชจายตางๆ เชน คาใชจายในการทําการวิจัยและพัฒนา คาบํารุงรักษา คาโฆษณา และ

คาใชจายในการบริการลูกคา เปนตน การพยายามลดคาใชจายตางๆ ลงสงผลใหกําไรของ

องคกรสูงขึ้น เงินปนผลของผูถือหุนสูงขึ้นในระยะสั้น แตการเติบโตในระยะยาวจะหยุดชะงัก 
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1.3 กลยุทธในการตัดทอน (Retrenchment Strategy)  

       เปนทางออกของการแกปญหาขององคกรที่ไมประสบผลสําเร็จหรือสําหรับธุรกิจที่

เขาสูชวงตกต่ําของวงจรชีวิต กลยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคกร ซ่ึงแบง

ออกเปน 4 กลยุทธดังน้ี 

       1.3.1 กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตองพยายามลดคาใชจายตางๆ ลง เชน การ

ไมรับพนักงานเพิ่ม การลดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคาใชจายในสํานักงาน 

และการลดการโฆษณา เปนตน กลยุทธการฟนฟูสามารถทําไดโดยการพยายามลดคาใชจาย

ตางๆ ลงและทําการปรับโครงสรางองคกร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานในระยะยาว กลยุทธน้ีเหมาะสมกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง 

       1.3.2 กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) การที่องคกรจําหนาย

ผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียวทําใหสถานภาพขององคกรขึ้นอยูกับความ

เขมแข็งของลูกคา ซ่ึงจะสามารถใชกลยุทธน้ีควบคูกับกลยุทธอ่ืนได 

       1.3.3 กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทนุ (Self-out or Divestment 

Strategy) เปนการแกปญหาขององคกรที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคกรโดยรวมหรือธุรกิจมี

ความออนแอหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกับธรุกิจอ่ืนหรือ

ขายธุรกิจน้ันทิ้งไป 

       1.3.4 กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation 

Strategy) กลยุทธน้ีเปนวิธีสุดทายขององคการที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน การเลิก

ดําเนินงาน จะเปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชน

ของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย กลยุทธน้ีเหมาะสมกับองคกรที่อยูในตําแหนง

ทางการแขงขันที่ออนแอและอยูในอุตสาหกรรมที่ไมมีความดึงดูด 
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 2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

              แผนการกระทําของผูบริหารเชิงกลยุทธที่จะใชทรัพยากรและความสามารถดีเดน 

เพ่ือสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงของพวกเขาภายในอุตสาหกรรม 

    กลยุทธระดับธุรกิจไดถกูศึกษาเปนครั้งแรกโดย Michael E.Poter โดยไดแบงกล

ยุทธออกเปน 3 กลยุทธ ดังน้ี 

               2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) เปนกลยุทธการแขงขัน

ขององคกรที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในขณะที่ควบคุม

ตนทุนต่ําสุด ทําใหองคกรมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดในสถานการณการแขงขันที่รุนแรงได 

และการมีตนทุนต่ําจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมไดดวย 

               2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยุทธการแขงขันของ

องคกรที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขงขัน เชน คุณภาพ 

ตราผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความ

ภักดีของลูกคาตอตราผลิตภัณฑ ซ่ึงจะลดความไวตอราคาของลูกคาลง สามารถสรางผลกําไรที่

สูงใหแกองคกร และปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขามารายใหมได เน่ืองจากผูเขามาราย

ใหมตองใชตนทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีกวา เพ่ือดึงความภักดีตอตราผลิตภัณฑ

ของลูกคาจากองคกรที่ใชกลยุทธน้ีไป 

               2.3 กลยุทธแบบมุงเนน (Focus) กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

ดวยการเนนความชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพื้นที่ และองคกรสามารถสรางคุณคา

ดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 

2.3.1 กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership 

Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสราง

คุณคาดวยตนทุนต่ํา เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือ

บริการ บริษัทที่ไดเลือกใชกลยุทธแบบน้ีจะสรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําในอุตสาหกรรมไม

สามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีตนทุนสูง เชน ผูนํา



 24 
 

อุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาที่ยอดสั่งสินคาจํานวนนอยได เน่ืองจากไมคุมคา จะเห็นได

จากการเกิดธุรกิจรับจางผลิตนามบัตร หรือสิ่งพิมพที่มียอดสั่งผลิตจํานวนไมมาก  หรือการที่

บริษัทคาวัสดุกอสรางตองตั้งตัวแทนจัดจําหนายในแตละพ้ืนที่แทนที่จะดําเนินการเองเนื่องจาก 

ผูคาวัสดุกอสรางทองถิ่นมีความชํานาญในพื้นที่และสามารถจัดการเรื่องการขนสงใหมีตนทุนต่ํา

กวาการที่บริษัทขนาดใหญจะลงทุนเองทั้งหมด 

2.3.2 กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation 

Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคา

ดวยความแตกตางในบางเรื่อง เชน พอลเชร (Porsche) ที่แขงขันกับผูคารถยนตรายใหญดวย

การมุงทําตลาดเฉพาะรถสปอรต บริษัทที่ใชกลยุทธการมุงเนนและความแตกตางตองให

ความสําคัญกับคุณภาพ มาตรฐานเนื่องจากในตลาดขนาดเล็ก ลูกคาเฉพาะกลุมจะมีความรูใน

เรื่องสินคา หรือบริการนั้นๆ เปนอยางดี บริษัทที่เลือกใชกลยุทธแบบนี้หากประสบความสําเร็จ

ในตลาดเฉพาะแลวจะสามารถขยายเขาไปในตลาดอื่นได หรืออาจเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือไปแขงขัน

ในตลาดใหญ ดังรูปภาพที่ 5 

 
 
                                      
             

                                

รูปภาพที่ 5 แสดงการใชกลยุทธพ้ืนฐานระดับธุรกิจ 

ที่มา : Stratergy Management (2549:89) 

 

ความไดเปรยีบเชงิการแขงขัน 
            ตนทุน                ความเปนเอกลักษณ 

    

           กวาง 
    ขอบเขตการแขงขัน 
   แคบ 
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3.  กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Strategy) 

 เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฎิบัติเพ่ือใหบรรลุกลยุทธและวัตถุประสงคในระดับองคกร

และระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธ

ระดับธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลตอภาพลักษณและการดําเนินงานขององคกร กลยุทธระดับหนาที่

ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญไดแก 

            3.1 กลยุทธดานวจัิยและพัฒนา เปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรม

คนควาหาวิธผีลิตสินคาใหมหรือรูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนิน

กิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิมหรือปรับปรุงรูปแบบการบริการ ซ่ึงมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ 

ขึ้นมาเอง (Innovation Strategy) หรือการลอกเลียนแบบจากองคกรอ่ืน (Imitation Strategy) 

 3.2 กลยุทธดานปฏิบัติการ เปนหนาที่ของฝายผลิตโดยดําเนินกิจกรรมควบคุม

กระบวนการผลิต โดยเนนการควบคุมคาใชจายและการจัดการกระบวนการผลิต ซ่ึงจะตอง

พิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ และวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบตักิาร ดังน้ี 

 3.2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 

              1.) การใชสมรรถนะของทรัพยากร เชน ความตองการสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น

ของเครื่องจักรและแรงงาน และวธิีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการปฏิบัติการเพื่อใหกระบวนการ

ผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้น และลดตนทุนมากขึ้น  

              2.) การกําหนดสถานที่ปฏบิตัิการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดาน

แรงงานทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจายจากเงินทุน และการกระจายสินคาและบรกิาร เพ่ือเปน

ปจจัยสนับสนนุการผลิตและการบริการทีมี่คุณภาพมากขึ้น สงมอบไดรวดเร็ว และลดตนทุนมาก

ขึ้น  

              3.) กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความ

รวดเร็วในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี คณุภาพของอุปกรณการผลติ ความยืดหยุนใน

กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตสินคาและการบริการ

ที่มีปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเรว็ และลดตนทุนมากขึ้น 
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  4.) การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชนการวางแผนและการจัดซื้อ

อุปกรณทดแทนการบํารุงรกัษาและการซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลติและบริการมี

คุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็ว และลดตนทุนมากขึ้น 

       3.2.2 การวิเคราะหลกัษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย 

              1.) ประสิทธิภาพดานตนทุน เชน การลงทนุโครงสรางพื้นฐานต่ํา อุปกรณ

เหมาะสมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสทิธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงต่ํา เพ่ือลดตนทุนและ

เพ่ิมผลผลติ 

              2.) คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การสงเสริม

ความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานทีมี่คุณภาพสูง การใหคาตอบ 

แทนที่เปนธรรม และการควบคุมมาตรฐานของงาน เพ่ือใหไดงานที่มีคุณภาพ  

              3.) ความเชื่อถอืในกระบวนการผลิต เชนผลผลติที่ไดตรงตามเวลาทีก่ําหนด 

เครื่องจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เพ่ือใหได

ผลงานในระยะเวลาที่กําหนด  

              4.) ความยืดหยุนในการใชทรพัยากร เชน การจัดหาวัสดุทันตามเวลา มี

สมรรถนะสวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มีเครื่องจักร

ที่ใชประโยชนไดหลายอยาง และการออกแบบผลติภัณฑใหมๆอยูเสมอ เพ่ือใหไดผลงานที่มี

ปริมาณและคณุภาพเพิ่มขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้น และลดตนทุนไดมากขึ้น 

3.3 กลยุทธดานการเงิน เปนหนาที่ของฝายการเงินโดยดําเนินกิจกรรมดานการ

ประเมินผลกระทบทีเ่นนความคุมคาในการลงทุนกอนทีจ่ะตัดสินใจใหดําเนินงาน และดําเนิน

กิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผน ซ่ึงจะตองพิจารณา

องคประกอบทางการเงินและวเิคราะหทางการเงิน ดังน้ี 

      3.3.1 การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

            1.) โครงสรางของเงินทุน เชนมูลคาทุนทรัพยและหนี้สินระยะยาว เพ่ือ

ประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผน 
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             2.) การจัดสรรเงินทุน เชนกําไรจากรายไดขององคกร การเพิ่มจํานวนหุน

ภายในองคกร และการกูเงินจากภายนอกองคกร เพ่ือขยายการลงทุน 

             3.) การจัดสรรเงินทุน เชน การจัดสรรเงินใหหนวยงานยอยที่มีอยูเดิมและ

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม และการกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆที่จะจัดทํา 

เพ่ือใหเกิดความคุมคาในการลงทุน 

             4.) การจัดการเงินปนผล เชนความตองการของฝายบริหารที่ตองการเงิน

กําไรไปเพิ่มทนุในสัดสวนทีม่ากกวาการจายเงินปนผลและความคาดหวังของผูถือหุนเกี่ยวกับ

อัตราเงินปนผล เพ่ือปรับแผนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริหารและผูถือหุน 

   3.3.2 การวิเคราะหทางการเงิน 

            1.) การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน เชน  

1.1.) การวิเคราะหการไหลเวียนของเงิน โดยพิจารณาความสามารถใน

การคืนหนี้ระยะสั้นจากการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินกับหน้ีสิน  

1.2.) การวิเคราะหกิจกรรมการจัดการสินทรัพยโดยพิจารณาความ 

สามารถในการจัดการสินทรัพยจากการเปรียบเทียบระหวางยอดขายกับการใชสนิทรัพย  

                            1.3.) การวิเคราะหผลประโยชนตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณา 

ความสามารถในการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการเปรียบเทียบ ระหวางรายรับกับ

รายจาย 

            2.) การวิเคราะหจุดคุมทุน โดยพิจารณาจากยอดขายขั้นต่ําที่ไมขาดทนุจาก

การเปรียบเทยีบระหวางคาลงทุนตอหนวยกับกําไรตอหนวย 

            3.) การวิเคราะหมูลคาปจจุบัน โดยพิจารณาความคุมทุนจากการเปรียบเทียบ

ระหวางคาลงทุนกับการไหลเวียนของผลประโยชนสุทธิตลอดระยะเวลาโครงการ 

3.4 กลยุทธดานการตลาด  
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     เปนหนาที่ของฝายการตลาดโดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นํา

สวนผสมทางการตลาดมาพิจารณาประกอบกัน การเลือกกลยุทธการตลาดจะตองพิจารณาการ

จําแนกชนิดของตลาด และปจจัยรวมทางการตลาดดังน้ี 

     3.4.1 การจําแนกชนิดของตลาด (Market Segmentation Strategy) การวางกล

ยุทธดานการตลาดจะตองพิจารณาชนิดของตลาดที่ตองการใหบริการ ทั้งในแงภูมิศาสตร 

ประชากร จิตวิทยา และผลประโยชนจากการอุปโภคบริโภค (ความรับรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรม) 

     3.4.2 กลยุทธปจจัยรวมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ธุรกิจบริการจะใช

สวนผสมทางการตลาด 4Ps เชนเดียวกับสินคา ซ่ึงไดแก Product Price Place และ Promotion 

และนอกจากนี้ยังตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนๆเพ่ิมเติม ซ่ึงประกอบดวย บุคคลหรือพนักงาน ที่ตอง

อาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม และการจูงใจ ตองมีการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ โดยตองพยายามสรางคุณภาพโดยรวม มีกระบวนการ เพ่ือสงมอบคุณภาพในการ

ใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา รูปแบบกลยุทธ 3 ประการในธุรกิจบริการ 

(Three types of marketing strategy in the service business) การตลาดธุรกิจบริการตองใช

เครื่องมือทั้งการตลาดภายใน (Internal marketing) ซ่ึงองคกรตองอาศัยพนักงานเขาชวย และ

ตองอาศัยการตลาดภายนอก (External marketing) โดยการสื่อสารกับลูกคา และการตลาด

สัมพันธกันระหวางผูซ้ือและผูขาย (Interactive marketing) 

                      1.) การตลาดภายใน (Internal marketing) จะรวมถึงการฝกอบรมและการจูง

ใจพนักงานใหบริการ ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงพนักงานที่ใหการสนับสนุนการ

ใหบริการ โดยใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

                      2.) การตลาดภายนอก (External marketing) เปนการใชเครื่องมือทาง

การตลาดเพื่อใหบริการลูกคา ในการจัดเตรียมการใหบริการ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย 

และการใหบริการแกลูกคา 
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                       3.) การตลาดสัมพันธกันระหวางผูซ้ือและผูขาย (Interactive marketing) การ

สรางคุณภาพบริการใหเปนที่เชื่อถือเกิดขึ้นในขณะผูขายใหบริการกับลุกคา ลูกคาจะยอมรับ

หรือไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

      3.4.3 ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา (Consumer Behaviour) มีปจจัยที่

ตองพิจารณา 3 ประการประกอบดวย 

              1.) ปจจัยดานปจเจกบุคคล ไดแก แรงจูงใจซื้อสินคาสําหรับบริโภคและ

อุปโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล การรับรูตอสิ่งเราที่กระตุนใหซ้ือหาสินคาและ

บริการ การรับรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ บุคลิกภาพของบุคคลที่มีปฏิกิริยาตอสิ่งเรา และเจต

คติของบุคคลที่มีตอสินคาและบริการ  

              2.) ปจจัยทางสังคม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคและอุปโภคของ

คนสวนรวมในสังคม ชนชั้นทางสังคมตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคม กลุมอางอิง ซ่ึงเปน

กลุมยอยในแตละชนชั้น และกลุมครอบครัวซ่ึงเปนกลุมครอบครัวที่คลายกันในชุมชน ปจจัย

เหลานี้มีผลตอการใชสินคาและบริการ 

              3.) กระบวนการตัดสินใจ เร่ิมตนจาก การยอมรับวามีความจําเปนที่จะใช

สินคาและบริการชนิดนั้น การแสวงหาแหลงของสินคาและบริการ การประเมินผลจากการ

วิเคราะหทางเลือก ผูผลิตสินคาและผูใหบริการเฉพาะราย การซื้อสินคาหรือบริการตามที่ได

เลือกแลว และการประเมินผลหลังจากที่ไดซ้ือสินคาและบริการชนิดนั้น เพ่ือตัดสินใจวาจะพึง

พอใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการชนิดนั้นอีกหรือไมในอนาคต 

3.5 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

     เปนหนาที่ของฝายบุคคลโดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน

ที่เกี่ยวของ โดยที่ปจจัยภายนอกเนนที่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของ

รัฐบาลในดานแรงงาน และภาวะตลาดแรงงาน สําหรับปจจัยภายใน เนนในเรื่องประสิทธิภาพ

ของบุคลากร การเขาออกของพนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
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การผสมผสานกลยุทธ ทั้ง 5 ดานนี้เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงานขององคกร เพ่ือให

สามารถเชื่อมโยงกับการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจใหเกิดความสอดคลองมากที่สุดและเกิด

ความขัดแยงนอยที่สุด 

 
            ขอจํากัดในการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation Constraints) 

 ผูบริหารตองพิจารณาปจจัยรอบขางประกอบการกําหนดกลยุทธ สรางความสมดุลและ

สอดคลองระหวางองคกรและสภาพแวดลอม สรางความไดเปรียบในการแขงขันและพัฒนา

องคกรใหสามารถเจริญเติบโตไดอยางม่ันคงในอนาคต ตองใหความสนใจศึกาและวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบคอบ เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ขอจํากัดในการกําหนด

กลยุทธมี 5 ประการคือ  

1. การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน กลยุทธที่คาดวาจะใหผลตอบแทนในระดับสูง อาจ

ตองใชเงินในกระบวนการทํางานเพ่ิมมากขึ้น การจัดหาเงินเพ่ิมเติมจากแหลงเงินอุดหนุนและ

แหลงเงินกูทั้งแหลงเดิมและแหลงใหมอาจทําไดในขอบเขตที่จํากัด 

 2. เจตคติตอขอเสี่ยง กลยุทธที่คาดวาจะใหผลตอบแทนในระดับที่สูง อาจมีความเสี่ยง

สูง การเลือกใชจึงขึ้นอยูกับเจตคติของผูมีอํานาจในการตัดสินใจวาจะยอมรับความเสี่ยงในระดับ

ใด 

 3. ขีดความสามารถขององคกร กลยุทธที่จําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบการทํางานอยางรวดเร็วจากบุคลากรเทาที่มีอยูซ่ึงบางองคกรอาจตองเผชิญกับขอเท็จจริง

ที่วา ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีทักษะมีไมเพียงพอและบุคลากรเหลานั้นไมสามารถ

ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่ตองการอยางรวดเร็วได 

 4. ความสัมพันธของชองทางไหลเวียนในกระบวนการผลิต กลยุทธที่จําเปนตองหา

ชองทางใหมในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากรนําเขา อาจตองเผชิญขอเท็จจริง

ที่วาปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่ตองนําเขามีไมเพียงพอในตลาด 
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 5. การตอบโตของคูแขงขัน กลยุทธที่ตอสูกับคูแขงขันอาจกอใหเกิดปญหาตามมา จาก

การที่คูแขงทําการโตตอบ เชนการลดราคาสินคาใหต่ําลงอาจทําใหคูแขงขันทําการลดราคาให

ต่ําลงจนเปนสงครามราคากระจายทั่วไปในตลาด 

 

เครื่องมือสําหรับกําหนดกลยุทธ (Tool for Strategy Formulation) 

 การกําหนดกลยุทธจากการทําเทคนิควิเคราะห TOWS Matrix บนหลักการของ SWOT 

Analysis การใชเทคนิค TOWS Matrix เปนการหาความสัมพันธระหวางตวัแปรแตละตวัในแต

ละชองของกลยุทธหลักจะทาํใหหาการดําเนินกลยุทธมีความชัดเจน และบรรลุเปาหมายไดมาก

ขึ้น ดังรูปภาพที่ 6 

 

 

รูปภาพที่ 6 TOWS Matrix 

ที่มา : Stratergy Management (2549:210) 

  

กลยุทธ SO หรือ กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความ

เขมแข็งภายในรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให ซ่ึงทุกองคกรตางก็อยากมี

ความเขมแข็งภายในเพ่ือใหสามารถรับประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอม 
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ณ ภายนอกได นอกจากนี้หลายองคกรใชกลยุทธ WO, ST, WT เพ่ือที่จะสามารถใชกลยุทธ SO 

ได หมายความวา เม่ือองคกรมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งขึ้น

และเม่ือองคกรประสบกับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสที่

เปนคุณตอองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 กลยุทธ WO หรือ กลยุทธจุดออนกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะปรับปรุงแกไข

ความออนแอภายในโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให เพราะบางครั้ง

สิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตทวาองคกรมีปญหาภายในเองก็เปนที่นาเสียดายที่ไมอาจ

ไดรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดกวางใหในขณะนั้นได 

 กลยุทธ ST หรือ กลยุทธจุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง ไดแก กลยุทธทีใ่ชความเขมแข็ง 

ภายในขององคกร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอทิธิพลของสิง่กีดขวาง ณ ภายนอก 

 กลยุทธ WT หรือ กลยุทธจุดออนกับสิ่งกีดขวาง ไดแก กลยุทธทีป่กปองตัวเองอยาง

ที่สุด คือพยายามลดความออนแอภายในใหไดและพยายามหลีกเลีย่งสภาวะแวดลอมภายนอกที่

กีดขวางคุกคามใหไดมากที่สุด องคกรใดหากเผชิญกับสิ่งกีดขวางภายนอกมากมายและภายใน

ก็ออนแอองคกรนั้นก็จะตกอยูในสถานการณที่นาเปนหวง อาจทําไดเพียงการตอเพ่ือใหอยูรอด

ไดหรือไมก็ควบรวมกิจการ เปนตน  

 
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองของเดมมิ่ง  

วงจรปรับปรุงคุณภาพเดมมิงหรือ Deming Cycle ไดใชกันอยางแพรหลายในประเทศ

ญ่ีปุนในดานการควบคุมคุณภาพและเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเอื้อตอการจัดการคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง เปนกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงคุณภาพที่ดําเนินไปอยางตอเน่ืองและไมมีที่สิ้นสุด 

ศาสตราจารย ดร.เดมมิง ไดเสนอหลักการปรับปรุงวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ไว 4 ขั้น ไดแก 

1. การวางแผนและการออกแบบ (Plan) ซ่ึงประกอบดวย การแยกแยะปญหาตางๆ การ

จัดทําวิธีการ ขั้นตอนในการทํางาน และการตั้งจุดมุงหมายในปญหานั้นๆทั้งน้ีจุดมุงหมายจะ 

ตองไมขัดกับนโยบายขององคกร ตองมีขอมูลอยางเพียงพอและตองไดรับการสนับสนุนอยาง

เต็มที่จากผูมีสวนรวมดวย 
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 2. การลงมือปฏิบัติ (Do) ซ่ึงประกอบดวย การคนหาความจริงของปญหาหรือเร่ือง

น้ันๆ แลวนํามาวิเคราะหใหชัดเจน การฝกอบรม กําหนดวิธีการแกไขใหถูกตอง การดําเนินการ

แกไข ตามที่ไดกําหนดขึ้น รวมทั้งสรุปสถานะที่เปนอยูในปจจุบันของปญหาน้ัน ตลอดจน

วิเคราะหกระบวนการของปญหาหรือเรื่องนั้นอยางชัดเจนแลวกําหนดวิธีการแกไข 

          3. การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฎิบัติการแกไขวาเปนไป

ตามจุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม 

4. การปฏิบัติการแกไข (Action) ถาวิธีการแกไขบรรลุตามจุดมุงหมาย ใหจัดทํา

มาตรฐานการแกไขน้ันไว แตถาไมบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ใหหาวิธีการแกไขใหม การใชวงจร

ของเดมมิ่งน้ีจะมีการดําเนินการตอเน่ืองไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะทําให คุณภาพของ 

สินคาหรือบริการไดรับการปรับปรุงดีขึ้น และวงจรนี้จะยังคงถูกใชตลอดไป เน่ืองจาก

คุณภาพซึ่งมาจากความพึงพอใจของลูกคามีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง ผูบริหาร

จึงมีหนาที่กระตุนใหเกิดกิจกรรมของ QC แกทุกๆหนวยงานภายในองคกรเม่ือ QC มีการ

กระจายครอบคลุมไปทุกหนวยงาน คุณภาพก็จะเกิดขึ้นภายในองคกรในที่สุด ดังรูปภาพที่ 7 

 

 

 

รูปภาพที่ 7 แสดงผังวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 

ที่มา : การจัดการเชิงคุณภาพ (2547:301) 



บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

 

ในการวิเคราะหขอมูลของบริษัท วิศวภัทร จํากัด ไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค เพ่ือวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในปจจุบัน 

วิเคราะหงบการเงิน วิเคราะหขอมูลจากการตําหนิจากลูกคา การซอมแซมงานบอยครั้ง การสง

งานลาชา เพ่ือหาสาเหตุของปญหา รวมถึงการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร

ของบริษัท เพ่ือวิเคราะหถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในฝายกอสราง  

 
วิธีการศึกษาของปญหา 

 ระเบียบวธิีการศึกษาของปญหา ประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 

วิเคราะหงบการเงินรวมของบริษัทระหวางป 2546 – 2548 และวิเคราะหบทสัมภาษณกรรมการ

ผูจัดการ และผูจัดการฝายวศิวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง ผูควบคุมงานกอสราง นํามาแนวทาง

การแกไขปญหา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

1. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทโดยใช SWOT Analysis เปน

การวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของบริษัทในปจจุบัน เพ่ือคนหา จุดเดน จุดดอย หรือสิ่ง

ที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต   

          2. วิเคราะหขอมูลจากงบการเงินของบริษัท วิศวภัทร จํากัด ตั้งแตป 2546 – 2548 มา

ทําการศึกษาผลการดําเนินงานของบริษัทโดยภาพรวม เพ่ือใหเห็นถึงรายได คาใชจาย สภาพ

คลองในการดําเนินงานของบริษัท   

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึกจากกรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง ผูควบคุมงาน เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน

ฝายกอสราง นํามาทํา การวิเคราะหโดยการใชเครื่องมือ “อิชิกาวา ไดอาแกรม (Ishikawa 

Diagram)” จะชวยใหสามารถจําแนกถึงสาเหตุของปญหา และลําดับความสําคัญของปญหา

ออกมา ทําใหกระบวนการแกปญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. กําหนดแนวทางแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 

5. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา เปนการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝายกอสราง  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัท โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณกรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง ผูควบคุมงาน มาทําการวิเคราะหเพ่ือหา

จุดแข็ง จุดออน และโอกาสในการดําเนินธุรกิจ  

            1. จุดแข็ง (Strength) 

    1.1 ความชํานาญในธุรกิจรับเหมากอสราง ผูบริหารของบริษัทมีประสบการณและ

ความชํานาญในธุรกิจรับเหมากอสรางมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป มีผลงานดานงานกอสราง

มากมายทั้งในภาครัฐ และเอกชนและประเภทงานที่บริษัทรับมีความหลากหลาย เชน งานสราง

โรงงานอุตสาหกรรม งานโครงการบานจัดสรร งานอาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม และงาน

บานพักตางอากาศ ในกลุมชาวตางชาติ เปนตน และรับงานทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด 

              1.2 บริษัทเปนที่รูจักในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหลูกคามีความหลากหลาย 

บริษัทสามารถรักษาฐานลูกคารายใหญที่เคยรวมงานกับบริษัท สวนใหญจะไววางใจใหทํางาน

ดวยกันอยางตอเน่ือง และมีการแนะนํากันในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหบริษัทมีกลุมลูกคา

ใหมๆ เขามาอยางตอเน่ือง  

              1.3 บริษัทมีคุณภาพ มีการทํางานที่ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในการ

ทํางาน บริษัทเนนการทํางานแบบมีความซื่อสัตย และซื่อตรงตอลูกคาเปนหลัก รักษาคุณภาพ

งานและระยะเวลาในการทํางานตรงตอสัญญางาน  
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           2. จุดออน (Weaknesses) 

             2.1 ขาดการบริหารจัดการกระบวนการทํางานที่ดี บริษัทยังไมมีการจัดระบบใน

การทํางานที่ชัดเจนและเปนระบบ ทําใหไมสามารถควบคุมงาน ติดตาม และประเมินผลงานที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

              2.2 ขาดบุคลากรในระดับงานบริหารโครงการ บริษัทขาดแคลนผูบริหารงาน

กอสรางและวิศวกรที่มีความรูความสามารถ แรงงาน และชางฝมือที่มีทักษะ และความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน 

              2.3 บุคลากรในระดับปฏิบัติการไมมีประสิทธิภาพ พนักงานในระดับปฏิบัติงานขาด

การฝกอบรมที่ดีอยางเปนกระบวนการ ทําใหไมสามารถพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถใน

การทํางาน ไดอยางเต็มที่ อีกทั้งยังขาดกระบวนการในการจูงใจเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนใน

การทํางาน 

           2.4 สามารถรับงานไดจํากัด เน่ืองจากทรัพยากรดานบุคคลไมเพียงพอ บริษัทได

สูญเสียโอกาสในการรับงานโครงการใหมหลายครั้ง อันเนื่องมาจากความขาดแคลนทางดาน

บุคลากร ในชวงที่มีงานเขามาอยางตอเน่ือง 

              3. วเิคราะหโอกาส (Opportunity)  

             ผูประกอบการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยภาคเอกชนมีแผนการเปดโครงการอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะความตองการคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และโครงการคอนโดมิเนียม

ในตางจังหวัด โดยเปนการลงทุนในโครงการรีสอรท และบานพักตากอากาศของชาวตางชาติ 

ตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

           4. วิเคราะหอุปสรรค (Threat) 

    4.1 มีการแขงขันทางดานราคามากข้ึน เน่ืองจากภาวะปจจุบันมีผูรับเหมารายใหม

เพ่ิมขึ้น  

    4.2 การปรบัตัวสูงข้ึนของตนทุนดานกอสราง ไดแกราคาวัสดุกอสราง ราคาน้ํามัน 

คาจางแรงงาน เปนตน 
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    4.3 การทํางานในชวงฤดูฝนทําใหเกิดความลาชา และอุปสรรคในการดําเนินมาก

ขึ้น  
 

           วิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน 

         เม่ือนํางบการเงินของบริษัท วิศวภัทร จํากัด ตั้งแตป 2546 – 2548 มาทําการศึกษาผล

การดําเนินงานของบริษัทมีภาพรวม ดังน้ี 

          1. วิเคราะหดานรายไดและอัตรากําไรข้ันตน 

   จากการวิเคราะหรายไดจากการขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 

414.05 ลานบาท มากกวาป 2547 เปน 87.40 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 26.76  ซ่ึง

จากการวิเคราะหจะพบวารายไดคากอสรางเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการขยายตลาดของบริษัททําใหมี

ลูกคาหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจประเภทของอสังหาริมทรัพยกําลังเจริญเติบโตมาก

ขึ้น แตถึงอยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดในป 2548 น้ันยังคงนอยกวายอดเพิ่มขึ้นของป 

2547 จํานวน 115.84 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 54.95  เน่ืองจากบริษัทมีคูแขงที่เพ่ิม

มากขึ้น และจากการวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทพบวาบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง 

อัตรารอยละ 1.32 เปนอัตรารอยละ 0.75 ตามลําดับโดยลดลง 2547 และ ป 2546 คืออัตรารอย

ละ 18.43 เปนอัตรารอยละ 17.11 เปนอัตรารอยละ 16.36 ตามลําดับ  ซ่ึงยอดลดลงไมแตกตาง

กันมากนัก โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากตนทุนกอสรางที่เพ่ิมขึ้นซึ่งสวนใหญเปนคาวัสดุกอสรางที่

มีราคาของสินคาเพิ่มขึ้นและคาแรงงานเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลง 

2. วิเคราะหดานคาใชจาย 

      จากการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางพบวา บริษัทมีตนทุนขายที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยมา

ตั้งแตป 2547 – 2548  คือ ป 2547 มียอดเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 98.54 ลานบาท คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 57.31 และป 2548 มากกวาป 2547 จํานวน 75.34 ลานบาท คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 27.85 ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมากจากคาวัสดุกอสรางที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงโดยมีอัตราที่สูงขึ้นอยางตอเน่ืองและคาจางคาแรงงานที่มีการจางงาน

เพิ่มขึ้นเพ่ือใหทันกับการดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว  และในสวนของคาใชจายใน
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การขายและบริหาร มียอดมากกวาปกอน จํานวน 5.52  ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 

21.01 ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากการขยายตัวของบริษัทโดยจะสงผลใหบริษัทตองจางแรงงานเพิ่ม

มากขึ้น   
 

            3. วิเคราะหงบการเงินโดยการใชอัตราสวนทางการเงิน  

       3.1. สภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

     เปนการวิเคราะหอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของ

กิจการ โดยวิเคราะหจากอัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราสวนทุนหมุนเวียน

เร็ว (Quick Ratio หรือ Acid Test Ratio) 

     1.) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เปนอัตราสวนที่คํานวณจาก

สินทรัพยหมุนเวียนหารดวยหนี้สินหมุนเวียน คาที่ไดออกมาชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการ

ชําระหนี้ระยะสั้นของกิจการ โดยพิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนที่กิจการมีอยูในขณะใด

ขณะหนึ่งวามีเพียงพอที่จะจายภาระผูกพันระยะสันหรือไม 

     2.) อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid Test Ratio) เปนการ

พิจารณาความสามารถของกิจการในการจายหนี้สินระยะสั้นโดยไมนําคาสินคาคงเหลือมา

คํานวณ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราสวนทนุหมุนเวียน ป 2546 2547 และ 2548 
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           จากการวิเคราะหอัตราสวนทุนหมุนเวียน ในป 2548 มีอัตราสวนทีเ่พ่ิมขึ้นจาก 2547  

จํานวน 0.34 เทา คือจาก 2.97 เทา เปน 3.31 เทา และอัตราสวนทุนหมุนเวยีนของป 2547 

ลดลงจากป 2546 จํานวน 0.75 เทา คือ จาก 3.72 เทา เปน 2.97 เทา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบรษิทั

มีสภาพคลองที่ลดลง แตถึงอยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีความสามารถที่จะทําการจายชําระหนี้ได 
 

3.2 วิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการ 

       การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Total Asset Turnover) เปนการ

พิจารณาความสามารถของกิจการในการใชทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยูวากอใหเกิดรายไดมากนอย

เพียงใด หรือไดนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไม หากอัตราสวนนี้สูง แสดงวากิจการมี

ความสามารถในการใชทรัพยสินที่มีอยูสูง 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของสนิทรัพย ป 2546 2547 และ 2548 

 

จากการวิเคราะหพบวาบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น  จํานวน  

0.04 เทา คือจาก 2.69 เทา เปน  2.73 เทาของป  2548 และเพ่ิมขึ้นจํานวน 0.26 เทา คือจาก 

2.43 เทา เปน  2.69 เทาของป  2547 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบริษัทมีประสิทธิภาพจากการ

ดําเนินงานเพิ่มขึ้นซ่ึงมีผลมาจากรายไดที่เพ่ิมขึ้น 
 

3.3 วิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 

         เปนการวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) เปนการคิด

อัตราสวนรอยละของกําไรขั้นตนตอยอดขายสุทธิ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไร

ของกิจการ แสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนที่กิจการไดรับวาเปนอยางไร 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบอัตรากําไรข้ันตน ป 2546 2547 และ 2548 

 

จากการวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตน พบวาบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน คิดเปนอัตราสวน

รอยละ  16.36  ของป 2548  และคิดเปนอัตราสวนรอยละ 17.11 ของป 2547 คิดเปนอัตราสวน

รอยละ 18.43 ของป 2546 โดยจะเห็นไดวาบริษัทมีแนวโนมของอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง ซ่ึงมี

ผลมาจากการที่บริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ป  แตอยางไร

ก็ตามบริษัทยังคงมีความสามารถในการดําเนินงานที่กอใหเกิดรายไดอยางเพ่ิมขึ้นโดยจะเห็นได

วาบริษัทมีกําไรอยางตอเน่ือง  

3.4 วิเคราะหความสามารถในการกอหนี้ 

         เปนการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินรวมและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) การจัดหาเงินทุน หรือเปนการ

พิจารณาระดับจากการกอหน้ีของกิจการวามาจากการกอหน้ีหรือมาจากสวนของเจาของเปน

จํานวนเทาใด 

       1.) หน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม (Debt Ratios) แสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการ

มาจากสวนของผูถอืหุนสวนเทาใดและมาจากสวนการกอหน้ีเปนจํานวนเทาใด 

       2.) หน้ีสินรวมตอสวนของผูเปนหุนสวน (Debt Equity Ratios) แสดงถึงความสามารถ

ในการจายชําระหนี้ของกิจการจากสวนของผูเปนหุนสวน 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการกอหนี้ของบริษัทป 2546 2547 และ 2548 

 

จากการวิเคราะหการจัดหาเงินทุนพบวาบริษัทมีโครงสรางของเงินลงทุนมาจากการกอ

หน้ีคิดเปนอัตราสวนรอยละ 25.37 และมาจากสวนของผูถือหุนคิดเปนอัตราสวนรอยละ 74.63  

โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดหาเงินทุนที่นํามาลงทุนในสินทรัพยสวนใหญมาจากทุนของผูเปน

หุนสวน และจากการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ คิดเปนอัตราสวนรอยละ 34 ในป 

2548 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 36.96 ของป 2547 และคิดเปนอัตราสวนรอยละ 26.63 ของป 

2546 แสดงใหเห็นวาบริษัทความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทในป 2548 ลดลงเมื่อเทียบ

กับป 2547 แตยังคงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2546 

   3.5. วเิคราะหความสามารถในการเจริญเติบโต 

        เปนการวิเคราะหอัตราการเพิ่มของยอดขาย และอัตราการเพิ่มของกําไรสุทธิ โดย

วิธีแนวนอน วิเคราะหความสัมพันธของรายการในงบการเงินตางงวดเวลาหรืองบการเงินหลาย

งวด ดูการเปลี่ยนแปลงของรายการระหวางงวดหรือปการดําเนินงานวามีแนวโนมสูงขึ้นหรือ

ลดลงอยางไร 

        1.) อัตราการเพิ่มของยอดขาย เปนการเปรียบเทียบยอดขายของปปจจุบันกับ

ยอดขายปกอน (ปฐาน) เพ่ือดูสัดสวนการเติบโตวามีแนวโนมเปนอยางไร 
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        2.) อัตราการเพิ่มของกําไรสุทธิ เปนการเปรียบเทียบกําไรสุทธิของปปจจุบันกับ

กําไรสุทธิของปกอน (ปฐาน) เพ่ือดูสัดสวนความสามารถในการทํากําไร 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการเพิ่มของยอดขาย และกําไรสุทธิ ป 2546 2547 และ 2548 

 

จากการวิเคราะหรายไดพบวาบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายในป 2548 ลดลง

เม่ือเทียบกับป 2547 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 28.19 คือจากอัตราสวนรอยละ 54.95 เปน

อัตราสวนรอยละ 26.76 โดยมีสาเหตุจากรายไดที่ลดลงเนื่องจากคูแขงที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงแสดงใหเห็น

ไดวาความสามารถในการจัดหางานเขามาในกิจการที่ลดลง แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการ

เปรียบเทียบยอดรายไดของบริษัทในรอบ 3 ป พบวาบริษัทมีรายไดที่เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ซ่ึง

ยังคงแสดงใหเห็นวาบริษัทยังคงมีความสามารถในการบริหารงานและมีมูลคางานอยางตอเน่ือง 
 

           การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝาย

กอสราง ผูควบคุมงาน ของบริษัท วิศวภัทร จํากัด จํานวน 4 ทาน ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 

   1. การสัมภาษณกรรมการผูจัดการของบริษัท วิศวภัทร จํากัด สรุปผลไดดังน้ี 

       ในป 2549 บริษัทมีมูลคางานกอสรางสูงขึ้นกวา 2 เทาของมูลคางานป 2548 จึง

จําเปนตองมีการปรับโครงสรางการทํางานของฝายตางๆ เพ่ือรองรับมูลคางานที่สูงขึ้นทั้งใน

กรุงเทพและตางจังหวัด การปรับโครงสรางของฝายกอสรางนั้น เปนฝายที่สําคัญอยางมาก 
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เน่ืองจากผลงานกอสรางเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ถาผลงานมีคุณภาพนั้น จะทําให

บริษัทมีความนาเชื่อถือ และเปนที่รูจักในกลุมธุรกิจกอสราง อีกทั้งการแขงขันในธุรกิจมีความ

รุนแรงทั้งในดานตนทุน และดานคุณภาพ ปจจุบันบริษัทมีปญหาดานคุณภาพของงานต่ําลงกวา

อดีต ทําใหลูกคาเกา เริ่มมีการตําหนิไมวาจะเปนทางลายลักษณอักษร และการบอกกลาวดวย

วาจา  

    สําหรับสาเหตุของผลงานที่ขาดคุณภาพของบริษัทเกิดจากการบริหารของฝายกอสราง

ไดแก 

 1.1 บุคลากรในระดับผูจัดการโครงการมีจํานวนไมเพียงพอ และสายการบังคับ

บัญชาไมชัดเจน ซ่ึงเปนชวงที่บริษัท เร่ิมปรับโครงสรางการบริหารงาน เน่ืองจากมูลคางานที่

เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหบุคลากรที่มีอยูในระดับผูจัดการโครงการ ตองมีการกระจายบุคลากรที่มีอยู

ออกไปดูแลสวนงานของหนวยงานที่อยูตางจังหวัด บริษัทจึงตองรับบุคลากรเขามาใหม แตสวน

ใหญจะเปนบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานกอสรางนอย จึงตองใชเวลาในการสอน และ

เขาใจการทํางานของบริษัท 

 1.2 ขาดแรงงานและผูรับเหมาที่มีคุณภาพ เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีการ

แขงขันสูง การหาผูรับเหมาที่มีฝมือดี มีคุณภาพ ตองแขงขันในเรื่องราคาคาจางสูง บริษัทจึง

ตองรักษาผูรับเหมาที่มีฝมือไวใหไดโดยใหผูรับเหมารูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัท ชวยเหลือใน

สวนที่บริษัทชวยได ในสวนของแรงงานตองมีการจัดการในชวงที่คลาดแคลนแรงงาน คือ ฤดู

การทํานา หรือชวงวันหยุดตอเน่ืองอยางสงกรานต ปใหม บริษัทตองบริหารการทํางานโดยมี

การจัดใหทําโอที ในชวงที่แรงงานมีจํานวนเพียงพอ เรงงานที่ทําได เพ่ือใหสามารถเสร็จตาม

สัญญา 

             1.3 กระบวนการทํางานขาดความชัดเจนในหนาที่และไมมีการประเมินผลงาน

อยางถูกตองตามกระบวนการ เน่ืองจากการปรับโครงสรางในการทํางานเพ่ือรองรับมูลคางาน

ที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหหนาที่ในสายการบังคับบัญชาขาดความชัดเจน หนาที่ในตําแหนงมีความทับ

ซอนทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพเกิดความลาชา ในดานกระบวนการทํางาน จากการ

ทํางานที่ผานมา บริษัทไดมีการวางแผนโครงการตางๆ ไวอยางรอบคอบตามกระบวนการทาง
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วิศวกรรม แตปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานตลอดจนชวงของการสงมอบงาน 

ลวนเกิดจากการขาดกระบวนการควบคุมงานและประเมินผลที่ดี ทําใหฝายบริหารไมสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองระหวางการทํางานเปนระยะ เพ่ือแกไขปญหา ทําใหคุณภาพงานที่ไดไม

มีประสิทธิภาพ เกิดการแกไขงานบอยคร้ัง และตองซอมแซมงานเกิดขึ้นมากกวาในอดีตที่ผาน

มา บริษัทตองเสียคาใชจายในสวนนี้เปนจํานวนมาก นอกจากการขาดกระบวนการในการ

ควบคุมและติดตามผลงานแลว บริษัทยังไมมีระบบประเมินผลงานของโครงการตางๆ อยาง

ตอเน่ือง ทําใหไมทราบถึงขอผิดพลาดในการทํางานและไมสามารถนําไปปรับปรุงใหมีคุณภาพ 

ปญหาสวนใหญถูกมองขามไป โดยไมมีรายงานแกผูบริหาร เพ่ือหาแนวทางแกไข  

        1.4 ปญหาเรื่องวัสดุกอสราง และเคร่ืองจักร เน่ืองจากบริษัทรับงานเพิ่มขึ้นเปน

จํานวนมาก ทําใหตองแบงและจัดสรรฝายกอสรางออกเปนทีมงานยอย เพ่ือรองรับงานเหลานั้น 

ทําใหเครื่องจักรที่มีอยูอยางจํากัด ไมพอเพียงตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นของทีมงานได ซ่ึงการที่

จะซื้อเพ่ิมจะตองมีใชเงินลงทุนจํานวนมาก ปจจุบันจึงใชวิธีการสับเปลี่ยนระหวางโครงการ 

สงผลถึงระยะเวลาในการดําเนินงานของแตละโครงการ  เครื่องจักรที่ใชดําเนินการอยู สวนใหญ

มีอายุการใชงานนาน เน่ืองจาก ขาดความดูแลเอาใจใส ประกอบกับ พนักงานขาดความรูความ

เขาใจในการเก็บรักษาเครื่องจักรใหมีอายุการใชงานนานยิ่งขึ้น ในสวนของเรื่องวัสดุกอสรางมี

แนวโนมที่จะปรับราคาสูงขึ้น เน่ืองจากความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมือง วัสดุ

กอสรางขาดตลาดเปนบางชวง โดยเฉพาะกระเบื้องปูพ้ืนตางๆ ซ่ึงบริษัทจะไมสามารถทราบ

ลวงหนาไดวาวัสดุหรือสินคาจะขาดตลาดชวงใด ทําใหเกิดความลาชาของงานไดในชวงรอวัสดุ 

การวางแผนสําหรับการสั่งซ้ือวัสดุลวงหนายังไมมีประสิทธิภาพ หนางานบางหนวยงานไมมีการ

วางแผนการใชลวงหนา ทําใหทางฝายจัดซื้อตองสั่งของอยางเรงดวน การตอรองราคากับรานคา

จึงมีขอจํากัดเพื่อจะไดวัสดุไดรวดเร็วทันการใชงาน ทําใหตองซ้ือของเปนเงินสดบาง ถาไมมีการ

วางแผนอยางถูกตองก็ทําใหขาดสภาพคลองของเงินสดได 

    จากสาเหตุตางๆ ของปญหาที่ไดกลาวมานั้น กรรมการผูจัดการมองสาเหตุในเรื่อง

ประสิทธิภาพของฝายกอสราง บุคลากรเปนสิ่งสําคัญที่สุด รองลงมาเปนเรื่องกระบวนการ

ทํางานและการควบคุมงาน รวมถึงการประเมินผลงานที่ดี และการควบคุมตนทุนงานกอสรางไม
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วาจะเปนคาใชจายดานวัสดุกอสราง และเครื่องจักร หากบริษัทสามารถแกไขปญหาที่กลาวมา

ได จะเปนการสรางความไววางใจใหกับลูกคา และสรางความนาเชื่อถือของลูกคา การสราง

ความไดเปรียบของบริษัทในระยะยาวได 

 
2. การสัมภาษณผูจัดการฝายวิศวกรรม ของบริษัท วิศวภัทร จํากัด สรุปผลได 
 

ดังน้ี 

     ผูจัดการฝายวิศวกรรมมีแนวความคิดสอดคลองกันกับกรรมการผูจัดการในเรื่อง

อัตราการเติบโตของบริษัท จากมูลคางานที่เพ่ิมสูงขึ้นในป 2549 ในสวนของระบบการทํางาน

ของบริษัท มีการพัฒนาเติบโต มาจากบริษัทขนาดเล็ก โดยทีมงานของแตละฝายของบริษัทนั้น 

จะมีความใกลชิด คุนเคย สามัคคี โดยรวม เม่ือบริษัทเริ่มเติบโตรับมูลคางานที่สูงขึ้น ทุกๆคน 

ในแตละฝายก็ตองรับผิดชอบงานมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงก็รับผิดชอบไดในระดับหน่ึง หากจําเปน

ที่จะตองเพ่ิมบุคลากรก็ตองสรรหาเพิ่ม บริษัทรับเหมากอสราง  ผลงานกอสราง ดังน้ันจึงตองให

ความสําคัญกับฝายกอสรางเปนอันดับแรก สิ่งที่ตองพัฒนาและปรับปรุงไดแก 

     1.) การทํางานเปนทีม รวมมือกันทุกๆ คน เพ่ือทํางานออกมาใหสําเร็จตาม

เปาหมายของบริษัท 

     2.) รูจักบทบาทหนาที่ สิทธิ ตามสัญญางานในแตละโครงการ คือตองบริหารสัญญา

ใหไดตรงตามขอกําหนดของเจาของโครงการ 

    3.) พัฒนาทักษะความรู เทคนิคการกอสราง ใหกาวทันเทคโนโลยี เพ่ือสามารถ

แขงขันกับคูแขงได 

     4.) พัฒนาคุณภาพงาน การควบคุมการตรวจสอบ (QC) ประเมินผล ความปลอดภัย

ในระหวางการทํางาน (Safety Control) เพ่ือกาวไปสูระบบการทํางานที่มีมาตรฐาน 

     5.) พัฒนาบุคลากรใหเขาใจระบบ ระเบียบ วัฒนธรรมบริษัท ใหมีความรูสึกรักและ

อยากที่จะเขามาเปนสวนรวมในการพัฒนาบริษัท 

    6.) รูจักดูแลควบคุมผลประโยชนของบริษัทในทุกๆดาน 
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    7.) ทํางานอยางมีระเบียบ วางแผน เตรียมพรอมลวงหนา 

    8.) พัฒนาและสรรหาแรงงานที่มีฝมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    9.) พัฒนาการทํางานใหเหมาะสมและทันเหตุการณ ประสานงานกับผูวาจางหรือผู

ควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได เพ่ือนําไปสู

ความเชื่อถือและการตลาดของบริษัท 

 
   3. การสัมภาษณผูจัดการฝายกอสราง ของบริษัท วิศวภัทร จํากัด สรุปผลไดดังน้ี 

             การบริหารงานของบริษัทปจจุบันยังไมมีระบบเทาที่ควร เน่ืองจากชวงแรกในการ

กอตั้งบริษัทนั้น มีการบริหารงานแบบครอบครัว ผูมีอํานาจการตัดสินใจมีเพียงคนเดียว จึง

สามารถดูแลกันอยางใกลชิด บุคลากรมีผูควบคุมงานเพียงไมกี่คน บุคลากรที่ทํางานอยูกับ

บริษัทมาตั้งแตบริษัทเริ่มกอตั้ง บางคนอยูเปนเวลา 10 กวาป จึงทําใหชินกับการบริหาร

แบบเดิม  

       ถากลาวถึงปญหาของฝายกอสราง ซ่ึงเปนฝายที่มีบทบาทสําคัญตอบริษัท คือขาด

บุคลากรในระดับผูจัดการโครงการ ซ่ึงมีเพียง 10 คน แตในปจจุบันโครงการที่บริษัททํางานอยู

น้ันที่มีมูลคางานกอสราง 15 ลานบาทขึ้นไปนั้น บางโครงการก็ไมมีผูจัดการโครงการบริหารงาน

บุคลากรที่มีอยูน้ันไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง หนาที่และความรับผิดชอบมีรายละเอียดของ

งานมาก จึงตองกระจายงานใหแกผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานที่บริษัทมีอยู น้ัน ยังไมมี

ประสบการณทํางาน และความสามารถเทาที่ควร ทําใหในการทํางานบางครั้งไมกลาตัดสินใจ 

ตองรอผูจัดการฝายกอสรางอยางเดียว ผูรับเหมารายยอย(ผูรับเหมางานโครงสราง ผูรับเหมา

งานระบบไฟฟา ประปา) ที่มีฝมือคอนขางหายาก เน่ืองจากคูแขงขันสูง ทําใหผูรับเหมารายยอย

มีทางเลือกมาก แรงงานรายวันยังมีความขาดแคลนในบางชวง เชนในชวงฤดูทํานา สวนใหญจะ

กลับตางจังหวัด และชวงเทศกาลวันหยุดสงกรานต หรือหยุดปใหม แรงงานกลับบานเปน

จํานวนมาก ทําใหบริษัทตองหาแรงงานชั่วคราวเขามาทํางานแทน แรงงานที่มีความชํานาญ

คาแรงก็จะแพงกวาประมาณ 30 – 40 บาท ดวยปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ก็ตองยอมจาง แต

บางที่แรงงานไมมีฝมือ ทําใหเกิดปญหางานลาชา การตรวจมอบงานเสร็จไมทันตองวดงานที่
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ตั้งเปาหมายไว และไมทันตอความตองการของลูกคา งานที่สงมอบคอนขางมีปญหางานไม

เรียบรอย รูปแบบของสินคาผิดแบบไมตองกับความตองการของลูกคา ทําใหลูกคามีการตําหนิ

วากลาวกับผูควบคุมงานบอยครั้ง และทําใหมีการซอมแซมงานเกิดขึ้นกวาอดีต 
 

4. การสัมภาษณผูควบคุมงานกอสราง ของบริษัท วิศวภัทร จํากัด สรุปผลไดดังน้ี 

      ในการทําการกอสรางทุกโครงการไดมีการวางแผนงานลวงหนากอน และพยายามให

การดําเนินงานเปนไปตามแผนใหมากที่สุด แตบางครั้งก็เกิดอุปสรรคทําใหการทํางานไมเปนไป

ตามแผน เชนการขาดแรงงาน การทํางานของแรงงานไมมีคุณภาพและความขํานาญเนื่องจาก

ไมเคยมีประสบการทํางานมากอน เครื่องจักรเสียในระหวางการทํางาน ตองรอซอม หรือวัสดุ

ขาดตลาด ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกบริษัท แต ณ ปจจุบัน บริษัท

ไดเกิดสภาวะมูลคางานเพิ่มสูงขึ้น จนการบริหารจัดการไมเปนไปตามแผนงาน เน่ืองจากการ

บริหารของบริษัทเปนแบบครอบครัว อํานาจการตัดสินใจ อยูที่กรรมการผูจัดการเพิ่งคนเดียว 

ทําใหตองรอการตัดสินใจ การขาดบุคลากรในระดับผูบริหาร จึงเปนเรื่องสําคัญ ผูจัดการฝาย

กอสรางนั้นก็มีจํานวนจํากัด ซ่ึงตองบริหารจัดการหลายโครงการทั้งกรุงเทพและตางจังหวัด การ

ที่จะตอบปญหาใหกับเจาของโครงการนั้นจึงเกิดความลาชา ทําใหเจาของโครงการไมพึงพอใจ 

บุคลากรในระดับผูควบคุมงานที่รับเขามาใหมยังไมมีประสบการณทํางาน เม่ือพบปญหาจึงเกิด

ความทอแทในการทํางาน ขาดความรักบริษัท จึงอยูกับบริษัทไมไดนานก็ลาออกไป ทําใหไม

สามารถสรางบุคลากรเพื่อมารองรับกับมูลคางานของบริษัทได  

  เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในฝายกอสราง นํามาทําการวิเคราะหโดยการใช

เครื่องมือ “อิชิกาวา ไดอาแกรม (Ishikawa Diagram)” จะชวยใหสามารถจําแนกถึงสาเหตุของ

ปญหา และลําดับความสําคัญของปญหาออกมา ทําใหกระบวนการแกปญหามีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

โดยสามารถจําแนกกลุมของปญหาออกมา 3 กลุม คือ  

1. ปญหาดานบุคลากร  

2. ปญหาดานกระบวนการ 
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3. ปญหาดานตนทุนของเครื่องจักรและวัสดุกอสราง  

ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็นสามารถแยกอธิบายในรายละเอียดได ดังรูปภาพ 8  

 

 
 

รูปภาพที่ 8  แผนผังแสดงเหตุและผลที่ทาํใหงานของฝายกอสรางไมมีประสิทธิภาพ 
 

1. ปญหาดานบุคลากร (Man) 

    1.1 ขาดบุคลากรในระดับงานบริหารโครงการ 

             การวิเคราะหขอมูลโครงการกอสรางในระหวางป 2549 – 2550 ที่อยู ในชวง

ดําเนินงาน แสดงโครงการที่มีผูจัดการโครงการและไมมีผูจัดการตามตารางดังน้ี 
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ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อโครงการของบริษทั วิศวภัทร จํากัด ในระหวางป 2549 – 2550 ที่มี

ผูจัดการโครงการดูแลและโครงการที่ไมมีผูจัดการของโครงการดูแลอยู 
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ผลจากการวิเคราะหพบวา โครงการกอสรางในระหวางป 2549 – 2550 มีทั้งหมด 21 

โครงการ โครงการที่มีผูจัดการโครงการบริหารงานอยูน้ันมีจํานวน 11 โครงการ และอีก 10 

โครงการยังไมมีผูจัดการโครงการคอยดูแล เน่ืองจากบริษัทไมสามารถสรรหาบุคลากรที่มี

ประสบการณทํางานมารับผิดชอบงานในตําแหนงผูจัดการโครงการไดทันตอโครงการที่ไดรับ 

ทําใหการควบคุมดูแลโครงการขาดประสิทธิภาพ สงผลกระทบถึงความเสียหายเกิดขึ้น ไมวาจะ

เปนผลงานขาดคุณภาพ เกิดความลาชาของงานที่ไมมีผูจัดการโครงการดูแลอยู 

     1.2 ความเฉื่อยตอการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอาวุโส 

        บุคลกรที่เปนระดับผูบริหาร สวนใหญทํางานมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมีทัศนะ

คติเคยชินกับรูปแบการทํางานแบบเดิม มีความรูสึกตอตานรูปแบการทํางานที่เปลี่ยนไป ทําให

ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

  1.3 การควบคุมการทํางานของผูรับเหมา และแรงงาน ยังไมมีประสิทธิภาพ 

       บุคลากรในระดับผูรับเหมา รวมถึงแรงงาน สวนใหญมาจากตางจังหวัด โดยมี

อาชีพพ้ืนฐานเปนเกษตรกร ทําใหมีการขาดงานเปนชวงๆ เชน วันหยุดยาวในชวงเทศกาล หรือ 

ชวงฤดูเก็บเกี่ยว แรงงานก็จะนอยลงเนื่องจากตองกลับตางจังหวัดเพื่อทํางานเก็บเกี่ยวพืชผล 

เปนตน 

  1.4 ขาดกระบวนการอบรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่ดี 

        บุคลากรสวนใหญยังไมถูกพัฒนาทางดานความรู ทักษะและความชํานาญเฉพาะ

ดานอยางเปนกระบวนการ ทําใหไมสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ 
 

            2. ปญหาของกระบวนการทํางาน (Method) 

             2.1 โครงสรางการบริหารมีหลายระดับชั้นที่มีหนาที่ทับซอนกัน 

                  ปจจุบันโครงสรางการบริหารของฝายกอสรางมีหลายลําดับชั้น ไดแก ผูจัดการ

ฝาย ผูชวยผูจัดการฝาย ผูอํานวยการโครงการ ผูจัดการโครงการ ผูชวยผูจัดการโครงการ เปน
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ตน ซ่ึงในสวนลําดับชั้นที่มีความใกลเคียงกัน ไมมีการระบุหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน 

เกิดการทํางานที่ซํ้าซอนกัน ทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของการทํางานลดลง 

             2. 2 กระบวนการในการสื่อสารระหวางฝายกอสรางกับสวนกลางไมมีประสิทธิภาพ 

                    บริษัทประสบปญหาจากการสื่อสารระหวางหนวยงานสวนกลางกับฝาย

กอสราง เนื่องจากไมไดมีการจัดระบบการสื่อสารยอนกลับจากฝายกอสรางที่กําลังปฏิบัติงานอยู

ภาคสนามมายังสวนกลาง ยกตัวอยางเชน เม่ือมีการสั่งงานเพิ่มจากลูกคาไปยังฝายกอสราง

โดยตรง ฝายกอสรางสามารถทํางานดังกลาวไดทันที แตหลายครั้งที่ฝายกอสรางไมไดแจง

กลับมายังสวนกลางถึงเรื่องงานที่ทําเพิ่มเหลานั้น ทําใหบริษัทเกิดตนทุนที่สูงขึ้นจากปกติ 

              2.3 กระบวนการควบคุมและติดตามผลงานไมมีประสิทธิภาพ 

                   จากการทํางานที่ผานมา บริษัทไดมีการวางแผนโครงการตางๆ ไวอยาง

รอบคอบตามกระบวนการทางวิศวกรรม แตปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฎิบัติงาน

ตลอดจนชวงของการสงมอบงานลวนเกิดจากการขาดกระบวนการควบคุมงานและประเมินผลที่

ดี ทําใหฝายบริหารไมสามารถตรวจสอบความถูกตองระหวางการทํางานเปนระยะ เพ่ือแกไข

ปญหา  

      2.4 ไมมีการประเมินผลงานของแตละฝายอยางชัดเจน 

            นอกจากการขาดกระบวนการในการควบคุมและติดตามผลงานแลว บริษัทยัง

ไมมีระบบประเมินผลงานของโครงการตางๆ ที่ทําไปเพื่อนําผลการทํางานที่ไดไปปรับปรุงใหมี

การปรับคุณภาพอยางตอเน่ือง         
 

             3. ปญหาตนทุนของเครื่องจักรและวัสดุกอสราง (Machine and Material) 

     3.1 เครื่องจักรมีปริมาณไมเพียงตอหนวยกอสรางยอย 

           เน่ืองจากบริษัทรับงานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหตองแบงและจัดสรรฝาย

กอสรางออกเปนทีมงานยอย เพ่ือรองรับงานเหลานั้น ทําใหเครื่องจักรที่มีอยูอยางจํากัด ไม

พอเพียงตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นของทีมงานได ซ่ึงการที่จะซ้ือเพ่ิมจะตองมีใชเงินลงทุน
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จํานวนมาก ปจจุบันจึงใชวิธีการสับเปลี่ยนระหวางโครงการ สงผลถึงระยะเวลาในการดําเนินงาน

ของแตละโครงการ 

        3.2 เครื่องจักรมีอายุการใชงานนาน 

             เครื่องจักรที่ใชงานอยูน้ัน สวนใหญมีอายุการใชงานนาน เน่ืองจากขาดความ

ดูแลเอาใจใส ประกอบกับพนักงานขาดความรูความเขาใจในการเก็บรักษาเครื่องจักรใหมีอายุ

การใชงานนานยิ่งขึ้น ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักรลดลง 

        3.3 เครื่องจักรไมพรอมสําหรับโครงการในตางจังหวัด 

              บริษัทมีความพรอมในการทํางานในหนวยงานกอสรางกรุงเทพและหนวยงาน

กอสรางตางจังหวัด เน่ืองจากยังไมสามารถบริหารจัดการเครื่องจักรและบุคลากรใหหมุนเวียน

กันตามโครงการตางๆ ไดแตสําหรับโครงการในตางจังหวัด บริษัทจะตองทําการเชาใช

เครื่องจักรในเขตพื้นที่น้ันแทนการเคลื่อนยายเครื่องจักรของบริษัทที่มีอยู ทําใหตนทุนในการ

ดําเนินงานสําหรับโครงการตางจังหวัดสูงกวาคูแขง 

        3.4 วัสดุกอสรางมีแนวโนมที่จะปรับราคาสูงข้ึน 

                   เน่ืองจากความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมือง วัสดุกอสรางขาดตลาด

เปนบางชวง ตัวอยางเชน เบื้องปูพ้ืนตางๆ ซ่ึงบริษัทจะไมสามารถทราบลวงหนาไดวาวัสดุหรือ

สินคาจะขาดตลาดชวงใด ทําใหเกิดความลาชาของงานไดในชวงรอวัสดุ 

     3.5 การบริหารดานตนทุนวัสดุกอสรางสําหรับตางจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพ         

          ทําใหตนทุนสําหรับโครงการตางจังหวัดมีราคาสูง การเขาสูตลาดตางจังหวัด

ทางบริษัทยังไมมีความรู และตัวแทนจําหนายที่รูจักกันมานานเหมือนกรุงเทพ จึงทําใหวัสดุ

กอสรางบาสงอยางตองสั่งจากกรุงเทพทําใหตนทุนสูงขึ้นมากมาดวย 

     3.6 การวางแผนสําหรับการสั่งซื้อวัสดุลวงหนายังไมมีประสิทธิภาพ  

         หนวยงานกอสรางบางโครงการไมมีการวางแผนการใชลวงหนา ทําใหทางฝาย

จัดซื้อตองสั่งของอยางเรงดวน การตอรองราคากับรานคาจึงมีขอจํากัดเพื่อจะไดวัสดุไดรวดเร็ว

ทันการใชงาน ทําใหตองซ้ือของเปนเงินสดบาง ถาไมมีการวางแผนอยางถูกตองก็ทําใหขาด

สภาพคลองของเงินสดได 
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แนวทางการแกไขปญหา 

ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาขึ้นมา โดยกําหนดกล

ยุทธระดับองคกร คือ การมุงธุรกิจเดียว กลยุทธระดับธุรกิจ คือ การเปนผูนําดานตนทุน 

สวน กลยทุธในระดับปฎิบตักิารจะแบงออกเปน 3 แนวทางตามลักษณะของปญหา โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  1. การแกไขการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทักษะในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   ในการแกไขปญหาดานบุคลากรของฝายกอสราง ผูศึกษาทําการแบงกลุมเปาหมายใน

การแกไขปญหาออกเปน 3 กลุม ไดแก  

             1.1 กลุมชนชั้นแรงงาน  

             1.2 กลุมวิศวกรและบุคลากรระดับกลาง  

             1.3 กลุมผูบริหารระดับสูง 

 

  1.1 กลุมชนชั้นแรงงาน 

        ลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน  อัตราการลาออกและเปลี่ยนงานของคนงานสูง 

รวมถึงการขาดงานของคนงานในชวงวันหยุดยาวในชวงเทศกาลตางๆ 

        การแกไขปญหา สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกรผานกิจกรรมตางๆ 

ไดแก  

           1.) การจัดงานกีฬาประจําปของบริษัท โดยใหบุคลากรทุกระดับมารวมกิจกรรมกัน 

เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น และที่สําคัญยังเปนการสรางความรูสึกความเปนสวนหนึ่งของ

องคกรใหกับทุกคนในองคกร 

       2.) การจัดกิจกรรม “วันแหงการเรียนรู” เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของแรงงาน อีกทั้งยังเปนพัฒนาพื้นฐานทางดานวิชาชีพใหแกบุคลากรอีกดวย 

โดยบริษัทจะมีการกํานหนด วันแหงการเรียนรู ขึ้นมา ไตรมาสละ 1 วัน ตามสถานการณเพ่ือ
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ไมใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน ใหมีการสอนเทคนิคในการใชเครื่องมือและการดําเนินงานเชิง

เทคนิค จากทั้งบุคลกรภายในและบุคลการภายนอก  

     3.) การสรางความรูสึกผูกพันถึงครอบครัวดวยการจัดสรางกองทุนการศึกษา

สําหรับบุตรที่อยูในวัยเรียนของคนงาน ซ่ึงเปนโครงการที่มีความคิดริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง

ของบริษัทที่มีความรูสึกเปนหวงถึงเยาวชนที่มีความจําเปนตองอาศัยอยูในบริเวณกอสรางของ

โครงการ 

1.2 กลุมวิศวกรและบุคลากรระดับกลาง 

            ลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน อัตราการลาออกและเปลี่ยนงานของพนักงานสูง 

และไมมีระบบการจัดการความรูจากผูมีประสบการณในบริษัทสูพนักงานใหม 

            การแกไขปญหา สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกรผานกิจกรรมตางๆ 

รวมถึงการสรางกระบวนการสืบทอดความรูจากรุนสูรุนเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดย

วิธีการตางๆ ดังน้ี 

                 1.) จัดใหมีบอรดประชาสัมพันธในแตละโครงการ เพ่ือสรางชองทางการสื่อสารให

เกิดขึ้น เชน การประชาสัมพันธถึงโครงสรางการบริหารในโครงการ หรือ การประชาสัมพันธเม่ือ

มีบุคลากรใหมเขามาปฎิบัติงาน เปนตน 

                 2.) สรางกระบวนการฝกงานสําหรับบุคลากรใหม นอกจากการประชาสัมพันธผาน

บอรดแลว จะตองจัดใหมีการฝกสอนอยางใกลชิดโดยรุนพ่ีที่ มีประสบการณ และมีการ

ประเมินผลยอนกลับทั้ง 2 ทางคือ การใหรุนพ่ีประเมินการฝกงานของบุคลกรใหม และในทาง

กลับกัน ตองเปดโอกาสใหบุคลากรใหมไดทําการประเมินรุนพ่ีดวย กําหนดระยะเวลาฝกงานคือ 

1 เดือนแรกของการทํางาน 

     3.) บุคคลากรดีเดนประจําโครงการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง บริษัท

ตองสรางแรงจูงใจเชิงสังคมดวยการกําหนดเกณฑในการประเมิน “บุคลากรดีเดน ประจําเดือน” 

ของแตละโครงการ 
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     4.) การจัดกิจกรรม “วันแหงการเรียนรู” ในขณะที่กลุมแรงงานมีการเรียนรูเชิง

เทคนิคพื้นฐานตางๆ กลุมวิศวกรและบุคลากรระดับกลาง ควรจัดใหมีการอบรมรวมกับการ

ถายทอดประสบการณของบุคลากรรุนพ่ีในองคกรสูรุนนอง 

1.3. กลุมผูบริหารระดับสูง 

             ลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน บุคลกรที่เปนระดับผูบริหาร สวนใหญทํางานมา

เปนระยะเวลานาน ทําใหมีทัศนะคติเคยชินกับรูปแบการทํางานแบบเดิม มีความรูสึกตอตานรูป

แบการทํางานที่เปลี่ยนไป ทําใหไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

        การแกไขปญหา สรางแรงจูงในการทํางานสําหรับบุคลากรเกา โดยกําหนดให

ผลตอบแทนตามโครงการตามเกณฑเปาหมายที่ตั้งไวทั้งในดานเวลา ตนทุน และคุณภาพ  

                    ขอดี 

1. ) เกิดกระบวนการสืบทอดความรูอยางตอเน่ืองทั่วทั้งองคกร ทําใหบุคลากรและ
ผลที่ถูกสรางขึ้นน้ันมีคุณภาพ 

2. ) เปนกระบวนการที่จะนํามาซึ่งการลดตนทุนที่เกิดจากการขาดความรูและ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธระดับธุรกิจขององคกรที่มุงเนนการเปน

ผูนําดานตนทุน 

3. ) สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดขึ้นในองคกร และยังเปนการสราง
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรใหเกิดขึ้น ทําใหบุคลากรคํานึงถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับองคกรเม่ือตองมีความผิดพลาดจากการกระทํา หรือ การขาดงาน เปนตน 

         ขอเสีย 

1. ) การปฏิบัติอาจทําไดคอนขางลําบาก เน่ืองจากตองมีการสรางความรูความ

เขาใจกับขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นตางๆ 

2. ) เน่ืองจากการอบรมและกิจกรรมตางๆ จะตองมีการใชเวลาในการจัดกิจกรรม 

จึงจําเปนตองมีการหยุดจากงานประจําวันเพ่ือมาปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว อาจทําให

ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร 
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3. ) การเพิ่มแรงจูงใจดานผลตอบแทนตามโครงการ อาจยังไมเปนการแกปญหา

ในดานสงเสริมการเรียนรูใหกับบุคลกรระดับผูบริหาร 
 

 2. แกไขกระบวนการควบคุม พรอมทั้งประเมินผลของฝายกอสราง เพื่อแกไข

ปญหา ดานกระบวนการทํางาน 

          จากแนวคิดการบริหารเชิงคุณภาพของ เดมม่ิง ผูศึกษาไดวางแนวทางในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นกับฝายกอสรางดวยการจัดใหมีกระบวนการทํางาน โดยเริ่มจากการวางแผน 

การปฏิบัติ การควบคุมและตรวจสอบ  การปรับปรุง ตามลําดับ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใหมาก

ขึ้น  

     2.1 การวางแผน (Plan) 

          ปจจุบันบริษัทไดมีการวางแผนทางดานวิศวกรรมเพื่อใหไดแผนปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ดังรูปภาพที่ 9 โดยประกอบดวยรายละเอียดของงานตางๆ ที่จะตองดําเนินการ 

รวมถึงเวลาที่จะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จในแตละสวนของงาน นอกจากนั้นกิจกรรมที่ตอง

วางแผนเพิ่มคือ การวางแผนกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) ดังตารางที่ 

7 เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการทํางาน แสดงถึงกําหนดเวลาสําคัญ ทีม

บริหารโครงการจะตองจัดทําเกณฑสําหรับประเมินผลพรอมทั้งเวลาที่จะทําการตรวจสอบ เพ่ือ

ใชในการควบคมุโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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รูปภาพที่ 9 ตวัอยางแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรม (Action Plan) 
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ตารางที่ 7 แสดงตัวอยาง แผนกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) 
 
ลําดับ จุดตรวจสอบ กําหนดตาม

แผน 
เสร็จ
จริง 

ชา (-) / เร็ว 
(+) 

1 เริ่มงาน Condo 1 21/05/2550   

2 การศึกษาและถอดแบบ 22/05/2550   

3 กําหนดทีมงานของโครงการ 21/05/2550   

4 จัดหาผูรับเหมารายยอย 26/05/2550   

5 จัดตั้งสํานักงานชั่วคราว 28/05/2550   

6 จัดตั้ง Store สําหรับสํารอง
วัสดุกอสราง 

29/05/2550   

7 สรางบานพักคนงาน 30/05/2550   

8 งานเสาเข็ม 09/06/2550   

9 งานคอนกรีต 21/09/2550   

10 งานแบบไม 21/09/2550   

11 งานเหล็ก 21/09/2550   
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 2.2 การปฏิบัติ (Do) 

            ในการปฏิบัติงาน ผูบริหารโครงการสามารถบริหารและปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนทางวิศวกรรมตามปกติ แตจะตองมีการควบคุมและตรวจสอบจากทั้งภายในฝายและ

ภายนอกฝายอยางตอเน่ืองตลอดโครงการ ดังจะอธิบายอยูในสวนของ การควบคุมและ

ตรวจสอบในลําดับถัดไป ดังรูปภาพที่ 10 

 

รูปภาพที่ 10 แสดงตัวอยางรายงานสถานภาพโครงการ (Project Status Report) 
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      2.3 การควบคุมและตรวจสอบ (Check) 

              ผูบริหารโครงการและผูบริหารจากสวนกลางจะตองทําการตรวจสอบ

รายละเอียดของโครงการในแตละสวนจากแผนการกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ ที่ไดทําการ

วางแผนไว ดวยการเปรียบเทียบระหวาง ผลของงานที่ไดทําการดําเนินไป และ ผลของงานที่

ควรจะไดตามที่วางแผนไว โดยจะตองมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติมคือ 

                 1.) รายงานสถานภาพโครงการ (Project Status Report) เปนรายงานเพื่อใช

ในการสื่อสารปอนกลับจาก ฝายกอสรางไปยังฝายบริหารสวนกลาง ไมจําเปนตองสงเฉพาะตาม

กําหนดเวลาจุดตรวจสอบ แตสามารถสงรายงานมาดวยความถี่ที่เหมาะสม แสดงตัวอยาง

รายงานสถานภาพโครงการดังรูปภาพที่ 10 

                       2.) การประชุมของโครงการ (Project Meeting Schedule) จะตองจัดใหมีการ

ประชุมของโครงการอยางนอยทุกกําหนดเวลาจุดตรวจสอบเพื่อทําการประเมินผลและ

แลกเปลี่ยนปญหาที่เกิดขึ้นระหวางโครงการ ทําใหสามารถปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

                       3.) การสอบบัญชีเพ่ือควบคุมตนทุน (Cost Control) การตรวจสอบทางบัญชี

เพ่ือประเมินความปนไปทางดานตนทุน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาทางดานตนทุนที่เกิดขึ้นกับ

โครงการในอดีต 
 

                  2.4 การปรับปรุง (Act) 

           การปรับปรุงจะตองมีการปฏิบัติตอเน่ืองตลอดการดําเนินงาน ดวยการใช

กระบวนการควบคุมที่ไดทําการเพิ่มเติมเขาไป ผูศึกษาเชื่อวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

โดยรวมใหกับฝายกอสรางไดเปนอยางดี 

           ขอดี 

1. ) ทําใหเกิดกระบวนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหเกิดขึ้น 
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2. ) เปนทั้งการแกไขปญหาในอดีตที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเปนการปองกันปญหาใน

ระยะยาวที่อาจจะเกิดจากการควบคุมและประเมินผลที่ไมมีประสิทธิภาพ 

3. ) เปนการกระตุนฝายกอสรางเกิดความตื่นตัวอยูตลอดโครงการ เพราะตองมี
การตรวจสอบและควบคุมเปนระยะ 

4. ) ทําใหทราบถึงขอมูลเพ่ิมเติมรวมถึงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน

ในแตละขั้นตอนไดอยางทันทวงที 

5. ) เปนการแกปญหาโดยไมจําเปนตองมีการลงทุนขนาดใหญ และไมกระทบ

ถึงโครงสรางหลักในการบริหารงานขององคกร 

            ขอเสีย 

1.) เปนการเพิ่มกระบวนการทํางานยอยใหกับฝายกอสราง ซ่ึงอาจยังเคยชินกับ

ระบบการทํางานแบบเดิม 

            2.) อาจเปนสรางความรูสึกอึดอัดใหกับผูบริหารฝายกอสราง ที่จะตองมีการ

ตรวจสอบและควบคุมตลอดการทํางาน 
 

3. การวางแผนตนทุน เพื่อแกไขปญหาดานตนทุนของวัสดุกอสรางและเครื่องจักร 

       จัดใหมีการวางแผนการซื้อเคร่ืองจักรใหมโดยพิจารณาจากอายุการใชงานของ

เครื่องจักรเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน แตเน่ืองจากการลงทุนดานเครื่องจักรเปน

การลงทุนขนาดใหญจึงตองจัดใหมีทีมงาน ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรและนําไป

เปรียบเทียบกับมูลคาของเครื่องจักรใหมดวย 

        นอกจากการวางแผนเปลี่ยนเครื่องจักรแลว จะตองทําการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การจัดการกับตนทุนดานวัสดุกอสรางควรจะตองนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการวางแผน

สําหรับการสั่งซ้ือวัสดุลวงหนา เพ่ือทําใหการควบคุมตนทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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     ขอดี 

1. ) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการทํางานโดยตรง เน่ืองจากการเปลี่ยน
เครื่องจักรใหม 

         2.) ทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันสูงขึ้น 

3.) สามารถควบคุมตนทุนในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ขอเสีย 

           ใชเงินลงทุนที่สูงมากสําหรับการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม 
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

 สําหรับแนวทางในการแกปญหาของฝายกอสราง บริษัทควรดําเนินการแกไขทั้ง 3 

แนวทาง แตบริษัทไมสามารถดําเนินการทั้งหมดไดในเวลาอันสั้น จึงไดกําหนดชวงเวลาในการ

ดําเนินการแกไข โดยระยะสั้นเลือกดําเนินการในเรื่องที่เรงดวนกอน คือ ดานบุคลากร เนื่องจาก

บุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหดําเนินงานตอไปได หากบุคลากรที่มีอยูน้ันไม

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหผลงานขาดคุณภาพ ขาดความนาเชื่อถือ

จากลูกคา โดยเริ่มจากจัดใหมีการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานของบุคลากรที่มีอยู ให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือใหเกิด

ความรักบริษัท และมีความกระตือรือรนในการทํางาน การแกไขดานบุคลากรจึงเปนเรื่องที่ควร

ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงใหกับบริษัทไดอยางยั่งยืน  

  การดําเนินการแกไขในระยะกลาง เลือกดําเนินการแกไข 2 แนวทาง คือการแกไข

กระบวนการควบคุม พรอมทั้งประเมินผลของฝายกอสราง เพ่ือแกไขปญหา ดานกระบวนการ

ทํางาน และการวางแผนตนทุน เพ่ือแกไขปญหาดานตนทุนของวัสดุกอสรางและเครื่องจักร ทั้งน้ี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของฝายกอสราง จากการนําวงจรการปรับปรุงคุณภาพเดม

ม่ิงเขามาชวยในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนที่วางไว ใหมีการประเมินผลงานตามเวลาที่วางไว และนํามาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
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พรอมทั้งการควบคุมตนทุนในดานวัสดุกอสราง และเครื่องจักร โดยจัดใหมีการวางแผนในการ

จัดซื้อวัสดุลวงหนา ในสวนของเครื่องจักร จัดใหมีการพิจารณาจากอายุการใชงานของ

เครื่องจักรเดิมที่มีอยูวาคุมคาในการสั่งซ้ือใหมหรือไม ทําใหการควบคุมตนทุนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  เม่ือผานกระบวนการในการแกไขปญหา ตามแนวทางที่วางไว ก็สงผลใหการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทําใหบริษัทมี

ศักยภาพในการแขงขันไดสูงขึ้น สามารถขยายลูกคาและเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดไดมากขึ้น 

เปนการสรางความเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัท 



 

บทที่ 4 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดย เร่ิมจากการศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือรวบรวม

ขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไดแก โครงสรางการบริหารงานขององคกร กลุม

ลูกคาที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินการ และกระบวนการหลักในการดําเนินงานขององคกร 

เพ่ือใหเขาใจความเกี่ยวของแลเชื่อมโยงกันของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละฝาย จากนั้นจึงไดทําการ

สัมภาษณกับผูบริหารระดับตางๆ ขององคกร เพ่ือกําหนดขอบเขตสําหรับการศึกษาเพื่อแกไข

ปญหาน้ี ทําใหสรุปไดวา ฝายกอสราง สมควรไดรับการปรับปรุงและเตรียมความพรอมอยาง

เรงดวนกอนฝายอ่ืน เนื่องจากฝายกอสรางเปนฝายที่พัฒนางานเพื่อมอบสูลูกคาและมีโครงสราง

การดําเนินงานที่ซับซอนมาก 

 เม่ือกําหนดปญหาและขอบเขตของการศึกษาแลว ผูศึกษาจึงไดออกแบบการศึกษาโดย

เนนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร และการลงเก็บขอมูลภาคสนามในฝายกอสราง เพ่ือทํา

ความเขาใจกับสภาพแวดลอมจริงของฝายกอสราง ทําใหทราบถึงปญหาตางๆ ของฝายกอสราง

จากทั้งหมด 4 ดาน คือ 

1.  ปญหาดานบุคลากร  

1.1 ขาดบุคลากรในระดับงานบริหารโครงการ 

1.2 ความเฉื่อยตอการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอาวุโส 

1.3 การควบคุมการทํางานของผูรับเหมา และแรงงาน ยังไมมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ขาดกระบวนการอบรม เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะที่ดี 

2. ปญหาดานกระบวนการทํางาน 

    2.1 โครงสรางการบริหารมีหลายระดับชั้นที่มีหนาที่ทับซอนกัน 
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    2.2 กระบวนการในการสื่อสารระหวางฝายกอสรางกับสวนกลางไมมีประสิทธภิาพ     

    2.3 กระบวนการควบคมุและติดตามผลงานไมมีประสิทธิภาพ 

    2.4 ไมมีการประเมินผลงานของแตละฝายอยางชัดเจน 

             3. ปญหาตนทุนวัสดุกอสรางและเครื่องจักร 

3.1 เครื่องจักรมีปริมาณไมเพียงตอหนวยกอสรางยอย 

3.2 เครื่องจักรมีอายุการใชงานนาน 

3.3 เครื่องจักรไมพรอมสําหรับโครงการในตางจังหวัด 

3.4 วัสดุกอสรางมีแนวโนมที่จะปรับราคาสูงขึ้นและขาดตลาดเปนบางชวง 

3.5 การบริหารดานตนทุนวัสดุกอสรางสําหรับตางจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพ ทํา

ใหตนทุนสําหรับโครงการตางจังหวัดมีราคาสูง 

3.6 การวางแผนสําหรับการสั่งซ้ือวัสดุลวงหนายังไมมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางแกไข  

จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางแกไขเปน 3 แนวทาง ดังน้ี    

แนวทางที่ 1 การแกไขการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทักษะในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขปญหาดานการขาดบุคลากรในระดับงานบริหารโครงการ บุคลากรขาด

การฝกอบรม เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะที่ดีในการทํางาน และในสวนของบุคลากรอาวุโสมี

ความเฉื่อยตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน บุคลากรใหมในระดับวิศวกรควบคุมงานสวน

ใหญเพ่ิงจบการศึกษา และบรรจุทํางานทันที จึงยังขาดความรูและประสบการณในงานกอสราง

ภาคสนาม ทําใหไมสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ 

ในการแกไขปญหาดานบุคลากรของฝายกอสราง ผูศึกษาทําการแบงกลุมเปาหมายใน

การแกไขปญหาออกเปน 3 กลุม ไดแก  

1.) กลุมชนชั้นแรงงาน 

2.) กลุมวิศวกรและบุคลากรระดับกลาง 

3.) กลุมผูบริหารระดับสูง  
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โดยการแกไขปญหาจะมุงเนนการสรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกรผาน

กิจกรรมตางๆ รวมถึงการสรางกระบวนการสืบทอดความรูจากรุนสูรุนเพ่ือใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู นอกจากนั้น ยังตองมุงสรางแรงจูงในการทํางานสําหรับบุคลากรเกา โดยกําหนดให

ผลตอบแทนตามโครงการตามเกณฑเปาหมายที่ตั้งไวทั้งในดานเวลา ตนทุน และคุณภาพ 

 

แนวทางที่ 2 แกไขกระบวนการควบคุม พรอมทั้งประเมินผลของฝายกอสราง 

เพื่อแกไขปญหา ดานกระบวนการทํางาน แนวทางนี้เพ่ือแกไขปญหาดานกระบวนการ

ทํางานในสวนของกระบวนการควบคุมและติดตามผลงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และไมมีการ

ประเมินผลงานของแตละฝายอยางชัดเจน ทําใหบริษัทไมสามารถปรับปรุงคุณภาพงานไดตรง

จุด และดําเนินงานใหไดตามแผนที่วางไว อีกทั้งยังจะสงผลเสียตอกระบวนการทํางานของ

โครงงานในอนาคต 

แนวทางการแกไขนี้ไดกําหนดขึ้นจากแนวคิดการบริหารเชิงคุณภาพของเดมมิ่ง โดย

แยกเปน 4 สวนคือ 

1.) การวางแผน ฝายกอสรางจะตองมีการวางแผนเพิ่มเติมอีก 1 แผน คือ แผน 

กําหนดเวลาจุดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) เพ่ือกําหนดชวงเวลาที่ใชในการ

ประเมิน 

2.) การปฏิบัติ ฝายกอสรางจะตองปฏิบัติงานโดยมีการสงรายงานความสถานภาพ

โครงการ (Project Status Report) กลับที่สวนกลางในความถี่ที่เหมาะสม หรือเม่ือมีเหตุตอง

รายงาน 

3.) การควบคุมและการตรวจสอบ จะตองมีการนํา รายงานสถานภาพโครงการ มา

ตรวจสอบ มีการประชุมโครงการทุกชวงเวลาตามที่กําหนดไวใน แผนกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ 

นอกจากนั้นจะตองเพ่ิม การสอบบัญชีเพ่ือควบคุมตนทุนเขามา เพ่ือรักษาความมีประสิทธิภาพ

ในดานตนทุน 

4.) การปรับปรุง ตองทําอยางตอเน่ืองตลอดโครงการ 
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แนวทางที่ 3 การวางแผนตนทุน เพื่อแกไขปญหาดานตนทุนของวัสดุกอสราง

และเครื่องจักร 

วางแผนการซื้อเครื่องจักรใหมโดยพิจารณาจากอายุการใชงานของเครื่องจักรเดิม เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการวางแผนสําหรับการ

สั่งซ้ือวัสดุลวงหนา เพ่ือทําใหการควบคุมตนทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา นอกจากการพิจารณาถึงขอดีและขอเสีย

ของการปฏิบัติแตละทางเลือกแลว ยังตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในอีกหลายประเด็น ได แก 

งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ ความพรอมของพนักงาน โครงสราง วัฒนธรรมของ

องคกร และ ความคุมคาของผลที่คาดวาจะไดรับ ผูศึกษาจึงตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนว

ทางการแกไขปญหาพรอมกันทุกแนวทาง 
 
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

   ผูศึกษาไดเลือกที่จะทําการแกไขทั้ง 3 แนวทาง โดยระยะสั้นเลือกดําเนินการในเรื่องที่

เรงดวนกอน คือ ดานบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให

ดําเนินงานตอไปได โดยเริ่มจากจัดใหมีการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานของบุคลากร

ที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรทุกระดับ 

เพ่ือใหเกิดความรักบริษัท และมีความกระตือรือรนในการทํางาน การดําเนินการแกไขในระยะ

กลาง เลือกดําเนินการแกไข 2 แนวทาง คือการแกไขกระบวนการควบคุม พรอมทั้งประเมินผล

ของฝายกอสราง เพ่ือแกไขปญหา ดานกระบวนการทํางาน และการวางแผนตนทุน เพ่ือแกไข

ปญหาดานตนทุนของวัสดุกอสรางและเครื่องจักร ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ

ฝายกอสราง เม่ือทําการแกไขปญหา ตามแนวทางที่วางไว ก็สงผลใหการดําเนินงานของบริษัท

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันได

สูงขึ้น สามารถขยายลูกคาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดไดมากขึ้น เปนการสรางความเติบโต

อยางยั่งยืนใหกับบริษัท 
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ขอจํากัดของการศึกษา 

1.ขอจํากัดในดานเวลาในการศึกษา เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษา การคนควาอิสระ

น้ันมีจํากัด จึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนําศึกษานั้นไมเพียงพอ อีกทั้งในการสัมภาษณ

บุคคลภายในบริษัท มีระยะเวลาในการใหสัมภาษณอยางจํากัด ทําใหไมสามารถสัมภาษณกับ

พนักงานในแตฝายได 

2. ขอจํากัดในดานขอมูลเชิงลึกของคูแขงขัน ไมสามารถนํามาประกอบกับการวิเคราะห

ในการศึกษาได 
 

ขอเสนอแนะการศึกษา 

  ผูทําการศึกษามีความเห็นวา บริษัท วิศวภัทร จํากัด ดําเนินธุรกิจโดยไมไดให

ความสําคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทเทาใดนัก คือไมมีระบบการวางแผน

และควบคุมงานที่ดี ไมมีการรองรับมูลคางานที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยไมมีการปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูบริหารสวนใหญที่ดําเนินธุรกิจประเภทนี้มีพ้ืนฐานมาจากการ

บริหารแบบครอบครัว มิไดมีการศึกษาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ดังน้ันหากบริษัท 

สามารถดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหาที่ไดเลือกแลว ยอมทําใหบริษัทสามารถสราง

ความแข็งแกรงและสรางรากฐานที่ม่ันคง สามารถแขงขันกับผูดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางได

อยางยั่งยืนตอไป 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเนนในเรื่องการปรับกระบวนการบริหารงานภายในของ

บริษัทเปนสวนใหญ จึงเสนอไวสําหรับผูที่สนใจจะทําการศึกษาครั้งตอไปดังน้ี 

1.  ผูสนใจควรศึกษาถึงกลยุทธในระดับองคกร เพ่ือกําหนดทิศทางของบริษัทที่เหมาะสม 

2.   ผูสนใจควรศึกษาการรองรับการแขงขันของคูแขงในระดับธุรกิจรับเหมากอสราง 
เพ่ือสรางฐานลูกคาเกา และหากลุมลูกคาใหม เพ่ือความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ 

 
การศึกษาครั้งน้ี ไดใชเครื่องมือที่ใชในการทําใหทราบถึงปญหา และยนืยันปญหา คือ 

การสัมภาษณ และคําถามทีนํ่ามาถามในการสัมภาษณครั้งน้ีสวนใหญเปนคําถามปลายเปด                        
บุคคลที่ทําการสัมภาษณมีดังตอไปน้ี 

1.  กรรมการผูจัดการ 
2.  ผูจัดการฝายวิศวกรรม 
3.  ผูจัดการฝายกอสราง 
4.  ผูควบคุมงานกอสราง 
โดยแบบสัมภาษณทั้งหมด แบงประเด็นในการสัมภาษณตามบทบาทหนาที่ของแตละ

บุคคล ดังน้ี 
1. แบบสัมภาษณเก่ียวกบัแนวโนมธรุกิจกอสราง สภาวะทางการแขงขันในธุรกิจ

กอสราง อัตราเจริญเติบโตของบริษัท และความสามารถในการแขงขันของบริษัท 
              ใชสัมภาษณกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง และ
ผูควมคุมงานกอสราง 
          2. แบบสัมภาษณถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการขยายตัวอยางรวดเรว็ในป 2549 ของ
บริษัท วิศวภทัร จํากัด 
     ใชสัมภาษณกรรมการผูจัดการ 
 3. แบบสัมภาษณถึงแนวทางการแกปญหาโดยรวมทั้งบริษัท 
                ใชสัมภาษณกรรมการผูจัดการ 
            4.  แบบสัมภาษณแนวทางในการดําเนินนโยบายหรือการทํางานตอบริษัทใน
อนาคต  
             ใชสัมภาษณกรรมการผูจัดการ 
            5. แบบสัมภาษณถึงปญหาที่เกิดข้ึนของแตละฝาย 
             ใชสัมภาษณผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง และผูควมคุมงานกอสราง 
          6. แบบสัมภาษณถึงแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ในฝาย 
                ใชสัมภาษณผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง และผูควมคุมงานกอสราง 
          7. แบบสัมภาษณถึงแนวทางในการดําเนินนโยบายหรือการทํางานตอฝายใน
อนาคต 
                ใชสัมภาษณผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการฝายกอสราง และผูควมคุมงานกอสราง 



 



ภาคผนวก ค 

บทความวิจยั 

 

ศูนยวิจัยกสกิรไทย ปที่ 12 ฉบับที่ 1837 วันที่ 18 มกราคม 2549  

แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ป 2549 

 

สําหรับแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2549 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาอาจ

ยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัว ที่สําคัญเน่ืองจากการชะลอตัวของธุรกิจที่อยูอาศัย โดยความ

ตองการที่อยูอาศัยอาจเผชิญปจจัยลบจากแรงกดดันดานภาระรายจายของผูบริโภค ที่ราคา

สินคาที่จําเปนตอการครองชีพยังมีแนวโนมที่จะปรับขึ้นราคา จากที่ไดชะลอการปรับราคาในชวง

ที่ผานมา เชน คาไฟฟา กาซหุงตม อัตราเงินเฟอในป 2549 โดยเฉลี่ยอาจอยูที่ระดับประมาณ

รอยละ 3.8-4.3 แมจะชะลอลงจากรอยละ 4.5 ในป 2548 แตยังคงเปนระดับที่สูง นอกจากนี้ ใน

ดานทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็มีแนวโนมปรับขึ้นอยางตอเน่ือง ปจจัยในดานภาวะกําลังซื้อและ

แนวโนมอัตราดอกเบี้ยจึงมีความเอ้ืออํานวยตอการซื้อที่อยูอาศัยนอยลงกวาในระยะปที่ผานมา 

สงผลใหผูบริโภคใชเวลาในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยนานขึ้น สําหรับอสังหาริมทรัพย

ประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมคาดวาอาจจะขยายตัวไดในเกณฑดี ถาภาวะ

เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยธุรกิจหลายประเภทยังมีความตองการลงทุนขยาย

กําลังผลิต รวมทั้งนักลงทุนตางชาติไดใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ตามประมาณการในกรณีพื้นฐานที่เศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัวไดใกลเคียงรอยละ 

5 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมอาจจะมีมูลคา

ประมาณ 370,000 ลานบาทในป 2549 คิดเปนอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ประมาณ

รอยละ 8 ต่ําลงเล็กนอยจากป 2548  
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อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงในดานลบอาจเกิดขึ้นได ในกรณีที่เศรษฐกจิขยายตวัลดลงจาก

ปที่ผานมา สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลอาจมีขอจํากัดในดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถใช

มาตรการกระตุนการลงทุนในสวนของรัฐไดอยางเต็มที่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญของ

ภาครัฐมีความลาชาออกไป ทําใหผลกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดหวังวาจะมาจาก

ภาครัฐไมเปนไปดังที่คาด การลงทุนของภาคธุรกิจอาจมีการชะลอโครงการออกไป เชนโครงการ

ที่จะเปดตวัตามแนวเสนทางระบบรถไฟฟา หรือพ้ืนที่ศูนยกลางทางเศรษฐกิจทีจ่ะเกดิขึ้นราย

รอบโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐในกรณีดังกลาว นอกเหนือจาก

ธุรกิจที่อยูอาศัยแลว การเปดตัวโครงการดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมก็อาจจะชะลอตวัลง

เชนกัน ในกรณีน้ี การลงทุนในธุรกจิอสังหาริมทรัพยสวนใหญอาจเปนการพัฒนาโครงการ

ตอเน่ือง ขณะที่มีโครงการใหมเกิดขึ้นนอยลง 

 หากพิจารณาแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2549 จําแนกตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่คาดวาอาจมีแนวโนมผลประกอบการคอนขางดีกวาระดับเฉลี่ย ไดแก 

คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยสําหรับชาวตางชาติ อาคารสํานักงาน และนิคมอุตสาหกรรม สวน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่คาดวาจะมีแนวโนมผลประกอบการต่ํากวาระดับเฉลี่ย ไดแก 

ธุรกิจบานจัดสรร ธุรกิจรับสรางบาน และธุรกิจบานมือสอง 

ธุรกิจที่อยูอาศัย : ยังมีแนวโนมชะลอตัว 

จากการวิเคราะหถึงแนวโนมของกําลังซ้ือที่อยูอาศัย ในกรณีกูซ้ือบาน พบวาแมวา

รายไดของผูบริโภคมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้น แตเม่ือคํานึงถึงปจจัยในดานเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่

จะปรับสูงขึ้น อาจทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคตอที่อยูอาศัยยังไมปรับตัวดีขึ้นในชวงป 2549 

สงผลใหความตองการในตลาดอาจคอนขางจะทรงตัวในระดับที่ใกลเคียงกับปกอนหนา 

ในป 2548 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ที่อยูอาศัยใหมที่สรางเสร็จในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลอาจมีจํานวนประมาณ 65,300 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 4 จากป

กอนหนา ขณะที่ในป 2549 อาจมีจํานวนประมาณ 65,000-67,000 หนวย ทรงตัวในระดับ

ที่ใกลเคียงกับป 2548 โดยอัตราการขยายตัวอาจอยูในชวงลดลงเล็กนอย ถึงเติบโต

ประมาณรอยละ 3  
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 สําหรับมูลคาตลาดที่อยูอาศัยใหมทั่วประเทศในป 2549 คาดวาการกอสรางที่อยู

อาศัยอาจมีมูลคาประมาณ 222,000 ลานบาท เทียบกับมูลคาประมาณ 199,800 ลานบาทใน

ป 2548 โดยอัตราเติบโต ณ ราคาคงที่ คาดวาอยูที่ประมาณรอยละ 6 ชะลอลงจากป 2548 

ที่คาดวามีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 12.5  

 ความตองการที่อยูอาศัยที่มีแนวโนมเติบโตในอัตราที่ชะลอลง คงจะสงผลใหตลาด

สินเชื่อที่อยูอาศัยในป 2549 เติบโตในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยยอดคงคางสินเชื่อที่อยูอาศัย

โดยรวมทั้งระบบคาดวาจะสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 1,304,000 ลานบาท จากมูลคาที่คาดการณ

ประมาณ 1,208,000 ลานบาท ณ สิ้นสุดป 2548 หรือขยายตัวประมาณรอยละ 8 เทียบกับ

คาดการณการเติบโตในป 2548 ที่ประมาณรอยละ 17  

 

• ธุรกิจบานจัดสรร : ในป 2548 ตลาดบานจัดสรรหดตัวลงคอนขางมาก ที่อยูอาศัยประเภท

จัดสรรที่สรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลคาดวามีจํานวนประมาณ 35,500 หนวย 

ลดลงประมาณรอยละ 13 จากจํานวน 40,752 หนวยในป 2547 แตเม่ือพิจารณาจากรายได

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูประกอบการหลายรายมียอดขายสูงขึ้น สะทอน

ใหเห็นวา ผูประกอบการรายใหญมีความไดเปรียบภายใตภาวะที่ผูประกอบการรายเล็กผลิต

สินคาออกสูตลาดนอยลง แนวโนมธุรกิจบานจัดสรรในป 2549 คาดวาปจจัยบวกจะมาจาก

การที่แนวโนมเศรษฐกิจอาจขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟอจะคอยๆคลายตัวลง

ในระดับหน่ึงในชวงครึ่งหลังของป สวนปจจัยลบอาจเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ

ราคาที่อยูอาศัยที่ยังอาจปรับสูงขึ้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา โดยภาพรวมแลวอุปสงค

ตอที่อยูอาศัยในโครงการจัดสรรในป 2549 อาจจะยังคงทรงตัวในระดับที่ใกลเคียง

กับป 2548 โดยมีจํานวนที่อยูอาศัยประเภทจัดสรรสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลประมาณ 35,000-37,000 หนวย แนวโนมตลาดบานจัดสรรในชวงป 2549 

ยังคงเปนตลาดของลูกคาคนชั้นกลางซึ่งตองการบานที่มีราคาไมสูงจนเกินไป กลุมลูกคา

ที่ตั้งครัวเรือนใหมและมีรายไดม่ันคงนาจะเปนเซ็กเมนตตลาดที่อุปสงคมีเสถียรภาพที่

ตอเน่ือง ขณะที่อุปสงคในตลาดบานระดับราคาสูงเขาสูจุดอ่ิมตัว รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ปรับ
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สูงขึ้น ทําใหคาดวาในตลาดบานเดี่ยว บานที่มีระดับราคา 3,000,000-5,000,000 บาทนาจะ

เปนเซ็กเมนตที่ไดรับความสนใจจากตลาดมากที่สุด โดยถาพิจารณาจากเกณฑการขอ

สินเชื่อเพ่ือซ้ือบาน และคิดอัตราดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน กลุมลูกคาที่สามารถซื้อบานเดี่ยวได 

อยางนอยก็ตองเปนผูที่มีรายไดครัวเรือนประมาณ 60,000–100,000 บาทตอเดือน บาน

ระดับราคาเกิน 5,000,000 บาท จึงนาจะมีโอกาสเติบโตไดจํากัด สําหรับตลาดทาวนเฮาส 

บานระดับราคา 1,000,000-2,000,000 ลานบาท นาจะเปนเซ็กเมนตที่มีความตองการสูง 

ทั้งน้ีเนื่องจากภายใตขอจํากัดในดานตนทุนและกฎระเบียบควบคุมการกอสราง เชน 

ขอกําหนดผังเมือง คงจะทําใหโครงการทาวนเฮาสราคาต่ํากวา 1,000,000 บาท ทําไดยาก

ขึ้นในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ปจจัยในดานอุปสงค กลุมครัวเรือนระดับรายไดนอยมี

แนวโนมไดรับผลกระทบในระดับที่รุนแรงกวาผูมีรายไดสูง จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับ

เพ่ิมขึ้นของราคาสินคา สงผลใหความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยลดนอยลง 

 

• คอนโดมิเนียม : ความตองการคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในและชั้นกลาง

ยังคงมีสูง โครงการที่เปดขายในชวงป 2548 ยังคงมีจํานวนเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน 

โครงการคอนโดมิเนียมในตางจังหวัดยังคงมีแนวโนมที่ดีอยางตอเน่ือง โดยเปนการ

ลงทุนในโครงการรีสอรทตากอากาศตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ศูนยวิจัยกสกิรไทย 

คาดวา ปริมาณหองชุดคอนโดมิเนียมที่จดทะเบียนทั่วประเทศ อาจมีจํานวนรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 11,900 หนวย ในป 2548 เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 15 จากจํานวน 

10,387 หนวยในป 2547 โดยเปนหองชุดที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 

8,900 หนวย ขยายตัวประมาณรอยละ 10 จาก 8,063 หนวยในป 2547 สําหรับแนวโนมใน

ป 2549 คอนโดมิเนียมที่จะสรางแลวเสร็จอาจยังมีจํานวนเพิ่มขึ้น ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาด

วา หองชุดที่มีการจดทะเบียนทั่วประเทศอาจจะมีจํานวนประมาณ 13,000 ยูนิต ในป 

2549 เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 8 จากป 2548 โดยหองชุดคอนโดมิเนียมจดทะเบียนในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลนาจะมีจํานวนประมาณ 9,800 หนวย เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 

จากป 2548 อยางไรก็ตาม โครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมอาจชะลอลงจากป 2548 
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เน่ืองจากมีโครงการเปดตัวอยางมากในชวงที่ผานมา ขณะที่ภาวะกําลังซื้อของ

ผูบริโภคอาจยังไมปรับตัวดีข้ึนมากนักในชวงป 2549 และอาจเปนปที่อัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนไปถึงจุดสูงสุด กอนที่จะไปสูทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ปจจัยที่จะกระตุน

อุปสงคในชวงป 2549 จึงมีไมมากนัก อุปทานหองชุดใหมที่จะเปดตัวโครงการนาจะยังคงจับ

กลุมลูกคาผูมีรายไดปานกลางถึงสูงเปนหลัก ทําเลที่นาจะไดรับความสนใจ ไดแก ยาน

ศูนยกลางธุรกิจ สุขุมวิท พหลโยธิน พระราม 3 และรัชดาภิเษก ซ่ึงมีระบบรถไฟฟาขนสง

มวลชนผาน การเดินทางที่สะดวกและประหยัดคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิง จึงเปนปจจัย

บวกใหความสนใจตอที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองมีเพ่ิมสูงขึ้น สําหรับตลาด

คอนโดมิเนียมในตางจังหวัดคาดวาอาจจะมีโครงการใหมเปดตัวนอยลง ตามภาวะความ

ตองการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีแนวโนมชะลอตัวลง 

 

• ธุรกิจรับสรางบาน : ตลาดบานปลูกสรางเองโดยภาพรวมมีการเติบโตไดดีในชวงป 2548 

สวนทางกับภาวะธุรกิจบานจัดสรรที่ชะลอตัวลง โดยอาจมีสาเหตุจากการโครงการจัดสรรที่

เปดตัวใหมมีการปรับรูปแบบและคุณสมบัติของบานใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เปน

ฐานใหญของตลาด น่ันคือกลุมลูกคาระดับกลาง ความหลายหลายของบานที่ผลิตออกมาจึง

อาจมีนอยกวาในชวงปที่ผานมา ขณะเดียวกัน ผูประกอบการมีตนทุนเพ่ิมขึ้นในการพัฒนา

โครงการ ดังนั้น ดวยระดับราคาเดียวกันกับในปกอนหนา ลูกคาจึงมักจะหาซื้อบานไดใน

ขนาดที่เล็กลง หรือตั้งอยูในทําเลที่ไกลออกไป นอกจากนี้ ที่ดินในทําเลที่อยูในพ้ืนที่

กรุงเทพฯชั้นในและชั้นกลางที่สามารถนํามาพัฒนาโครงการบานจัดสรรลดนอยลง สงผลให

ผูที่มีความตองการสินคาที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน ในดานทําเล ขนาดที่อยูอาศัย หรือ

ความยืดหยุนในการเลือกแบบบานและวัสดุที่ใชใหอยูภายในงบประมาณที่ตั้งไว จึงหันมา

ปลูกสรางบานโดยใชบริการบริษัทรับสรางบานหรือผูรับเหมารายยอย อยางไรก็ตาม ในป 

2549 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาแนวโนมตลาดบานปลูกสรางเองอาจมีทิศทางชะลอ

ตัวลงตามภาวะธุรกิจที่อยูอาศัยโดยรวม และเมื่อตองเปรียบเทียบกับฐานที่สูงของป 

2548 อาจทําใหตลาดบานปลูกสรางเองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีระดับที่ไม



 

 

82 

สูงข้ึนกวาในปกอนหนา โดยอาจจะมีจํานวนประมาณ 24,000 หนวย ใกลเคียงกับป 

2548 ที่คาดวามีจํานวนประมาณ 24,500 หนวย มูลคาตลาดโดยรวมของตลาดบานปลูก

สรางเอง (ไมรวมราคาที่ดิน) ในป 2549 คาดวาจะมีระดับประมาณ 50,000 ลานบาท ใน

จํานวนนี้ คาดวาจะเปนตลาดของบริษัทรับสรางบานประมาณรอยละ 16 หรือมูลคาตลาด

ประมาณ 8,000 ลานบาท 

 

• บานมือสอง : ภาวะตลาดบานมือสองอาจมีปจจัยบวกที่ทําใหลูกคาผูซื้อบานหันมา

สนใจบานมือสองมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา น่ันคือ มาตรการลดหยอนภาษีและ

คาธรรมเนียมการซื้อบานมือสอง ดังเชนที่เคยดําเนินมาตรการสําหรับที่อยูอาศัยในโครงการ

จัดสรร ซ่ึงจะทําใหผูซ้ือบานมือสองมีคาใชจายในการโอนทรัพยสินลดลงเกือบรอยละ 2 ของ

ราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน นอกจากนี้ ราคาบานใหมที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยในป 2548 

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 7 ตามภาวะตนทุนของผูประกอบการที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ

การบังคับใชขอกําหนดผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม ประมาณในชวงตนป 2549 น้ี จะ

มีสวนทําใหราคาขั้นต่ําของบานในโครงการจัดสรรใหมในเขตกรุงเทพฯตองปรับสูงขึ้น 

สืบเน่ืองจากการที่ตองใชขนาดที่ดินที่ใหญขึ้นเพ่ือใหระยะถอยรนและพ้ืนที่วางเปนไปตาม

ขอกําหนด และในบางพื้นที่ยังจะมีขอจํากัดในการพัฒนาโครงการ เชน ไมสามารถกอสราง

ที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาสหรือบานที่มีพ้ืนที่ต่ํากวา 50 ตารางวา หรือไมสามารถพัฒนา

โครงการประเภทอาคารสูงได ปจจัยทั้งหลายทั้งปวงนี้ อาจชวยกระตุนการขายบานมือสอง

ไดในระดับหน่ึง ซ่ึงอาจทําใหระดับราคาเสนอขายของสินคาในทําเลที่มีความตองการสูงขึ้น

นาจะมีโอกาสปรับเพ่ิมขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจบานมือสองคาดวาจะ

เผชิญขอจํากัดเชนเดียวกับตลาดที่อยูอาศัยโดยรวม คือผูบริโภคมีกําลังซ้ือที่อยูอาศัยลดลง 

ที่พักอาศัยสําหรับชาวตางชาติ : ไดรับแรงหนุนจากการลงทุนจากตางประเทศ 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาความตองการที่พักอาศัยของชาวตางชาติ ทั้งอพารต

เมนต และเซอรวิส อพารตเมนตจะยังมีแนวโนมที่ดีอยางตอเน่ือง จากการเขามาขยาย

การลงทุนของบริษัทตางชาติ ซ่ึงนักลงทุนตางชาติมีโครงการขยายการลงทุนเพ่ิมขึ้นในหลาย
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อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ และธุรกิจบริการ สงผลใหมี

เจาหนาที่ระดับบริหารและผูเชี่ยวชาญจากตางชาติเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น 

ในป 2548 มีชาวตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศจํานวน 65,549 ราย เพ่ิมขึ้นรอย

ละ 24 เทียบกับปกอนหนา และคาดวาจะยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นในป 2549 ตามการเขามาลงทุน

เพ่ิมขึ้นของบริษัทขามชาติ นอกจากนี้ แนวทางของรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจลองสเตย และการ

บริการดานสุขภาพ จะเปนโอกาสทางการตลาดอีกลักษณะหนึ่งของธุรกิจที่พักอาศัยสําหรับ

ชาวตางชาติ สําหรับตลาดธุรกิจอพารตเมนตคอนขางมีภาวะที่ดีกวาเซอรวิสอพารตเมนต 

เน่ืองจากอัตราการเขาพักในเขตกรุงเทพฯชั้นใน สวนใหญสูงกวารอยละ 90 ในเกือบทุกทําเล 

เม่ืออุปสงคมีการเติบโตอยางตอเน่ืองก็นาจะสนับสนุนใหอัตราคาเชามีแนวโนมปรับสูงขึ้นไดอีก 

สวนเซอรวิสอพารตเมนต ที่ผานมาไดมีอุปทานใหมเขาสูตลาดมากขึ้น สงผลใหอัตราการเขาพัก

ลดลง ขณะที่อัตราคาเชาปรับตัวลดลงเชนกัน1 

 

อาคารสํานักงาน : อุปทานใหมยังมีนอย สงผลใหอัตราการเชาพื้นที่เพิ่มข้ึน 

 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา จากภาวะการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังมีแนวโนม

ขยายตัว แมจะเปนอัตราที่ชะลอลงจากปกอนหนา นาจะสงผลใหความตองการพื้นที่

สํานักงานยังมีอยูอยางตอเน่ือง โดยคาดวาในป 2549 ความตองการนาจะมีระดับใกลเคียงกับ

ป 2548 ที่ผานมา ที่คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 200,000 ตารางเมตร อยางไรก็ตาม อัตราการ

เชาพื้นที่อาคารสํานักงานมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตอเน่ือง จากการที่มีอุปทานใหมเขามา

คอนขางนอย ที่ผานมายังไมมีการเปดตัวโครงการอาคารสํานักงานขนาดใหญเกิดขึ้น สวนใหญ

เปนพ้ืนที่สํานักงานที่อยูในโครงการคอมเพล็กซ หรือเปนอาคารที่มีขนาดไมใหญนัก เน่ืองจาก

ผูประกอบการยังระมัดระวังในการลงทุน อุปทานพื้นที่สํานักงานใหมที่จะเขาสูตลาดในระยะ 2 ป

ขางหนาอาจมีรวมกันไมถึง 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงจะสงผลใหอัตราการเชาพื้นที่มีโอกาส

                                                        
1 ตามขอมูลจากการสํารวจของฝายวิจัย บมจ. แสนสิริ  
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ปรับตัวสูงขึ้นไดอีก ปจจุบัน พ้ืนที่วางของอาคารสํานักงานมีประมาณ 750,000 ตารางเมตร2 

ในชวงที่การลงทุนของธุรกิจตางๆขยายตัวสูงดังเชนระหวางป 2545-2547 ความตองการพื้นที่

อาคารสํานักงานจะมีสูงประมาณ 300,000-500,000 ตารางเมตร ซ่ึงถาธุรกิจมีการเติบโตไดดี 

พ้ืนที่สํานักงานอาจมีการขาดแคลนไดในระยะ 2-3 ปขางหนา ทั้งน้ี การกอสรางอาคารสํานักงาน

โดยปกติตองใชระยะเวลาประมาณ 1.5-2 ป 

นิคมอุตสาหกรรม: ไดรับอานิสงสจากการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 

 ในชวงป 2548 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางที่ขยายตัวไดดี โดยคาดวา

โรงงานที่ขออนุญาตกอตั้งทั่วประเทศอาจมีจํานวน 6,100 แหง มีมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 240,000 ลานบาท โดยเมื่อเทียบกับปกอนหนามีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 22 และมูลคา

การลงทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 65 สําหรับแนวโนมในป 2549 คาดวาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะ

ยังคงขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเน่ือง สืบเน่ืองจากการที่อุตสาหกรรมหลายสาขามีอัตราการใช

กําลังผลิตในระดับสูงใกลเต็มกําลัง ขณะที่ความตองการลงทุนของกลุมธุรกิจขนาดใหญของไทย

และการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก สังเกตไดจากการขอรับสงเสริมการลงทุนจากบี

โอไอในป 2548 มีมูลคาโครงการสูงถึง 716,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากมูลคาโครงการ 

644,300 ลานบาทในป 2547 โดยมีจํานวนโครงการลงทุนเกือบ 1,300 โครงการ การที่โครงการ

ที่มีแผนการลงทุนมีจํานวนเพ่ิมสูงอยางมาก นาจะสะทอนวาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใน

ระยะขางหนาจะยังคงขยายตัวไดในเกณฑดีอยางตอเน่ือง  

 บริษัทที่ประกอบธุรกิจดานนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานสําเร็จรูปตางมียอดขายและผล

กําไรเติบโตสูง จากการขายพื้นที่ในนิคม คาเชาโรงงานสําเร็จรูปสําหรับเอสเอ็มอี และคาบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ นิคมอุตสาหกรรมหลายแหง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกมีโรงงานที่กําลัง

กอสรางอยูจํานวนมาก และมีการขยายพื้นที่เพ่ือรองรับการลงทุน โดยความตองการพื้นที่สวน

ใหญมาจากอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

                                                        
2 ขอมูลจากการสํารวจของฝายวิจัย บมจ. แสนสิริ  
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 การที่ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการขยายกําลังผลิตเพิ่มข้ึนน้ี คาดวาจะสงผล

ใหความตองการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขยายตัวไดอยางตอเน่ืองในป 2549 อยางไรก็

ตาม อัตราการขยายตัวของความตองการใชพ้ืนที่อาจชะลอลงกวาป 2548 ที่คาดวาอาจขยายตัว

สูงถึงประมาณรอยละ 50 

 

สรุปและขอคิดเห็น 

 

 ในชวงป 2548 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยปรากฏสัญญาณการชะลอตัวลง หลังจากที่ธุรกิจมี

การเติบโตสูงมาโดยตลอด ระหวางป 2543-2547 การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 15 ตอป แตเม่ือเขาสูป 2548 เศรษฐกิจไทยเผชิญปจจัย

ลบหลายดาน ภาคอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่

ทะยานสูงขึ้นรวดเร็ว  สงผลตอภาวะอุปสงคในตลาดและตนทุนการพัฒนาโครงการ 

ขณะเดียวกัน ปจจัยลบตอเศรษฐกิจโดยรวม ก็สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันในการใชจายของ

ผูบริโภค ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเชนกัน 

 โดยภาพรวมแลวการลงทุนในดานอสังหาริมทรัพยในป 2548 มีทิศทางที่ชะลอตัวลง

อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในธุรกิจที่อยูอาศัย ตลาดรวมของธุรกิจบานจัดสรรปรับตัวลดลงจากป

กอนหนา สินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมโดยรวมทั้งระบบมีจํานวนลดลง ขณะที่สินเชื่อธนาคาร

พาณิชยที่ใหแกผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็ปรับตัวลดลง ภาวะตลาดที่ชะลอตัว 

ประกอบกับตนทุนทางธุรกิจที่เ พ่ิมสูงขึ้น สงผลใหผลประกอบการของกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยมีทิศทางออนตัวลง โดยผลกําไรรวมของกลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 2 แตผลกําไรของกลุมพัฒนาที่อยูอาศัยหด

ตัวลงประมาณเกือบรอยละ 20 ขณะที่ผูประกอบการกลุมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานสําเร็จรูป

หลายรายมียอดขายและผลกําไรเติบโตอยางโดดเดน   

 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยโดยรวมในป 2548 

อาจมีมูลคาประมาณ 330,000 ลานบาท เทียบกับที่มีมูลคา 292,481 ลานบาทในปกอน
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หนา คิดเปนอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ประมาณรอยละ 8.4 ชะลอลงเม่ือเทียบกับที่

ขยายตัวรอยละ 15.2 ในป 2547 ราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางมากนับตั้งแตชวงทายของป 2547 

เปนแรงกดดันใหสินคาตางๆมีการปรับขึ้นราคา สงผลกระทบตอสถานะรายจายของผูบริโภค 

ประกอบกับราคาที่อยูอาศัยที่มีการปรับขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับขึ้นในชวงจังหวะที่รวดเร็ว

นับตั้งแตกลางป 2548 เปนตนมา ผลของปจจัยตางๆเหลานี้ ไดทําใหความตองการที่อยูอาศัย

ออนตัวลง   

 สําหรับแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2549 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาอาจ

ยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัว ที่สําคัญเน่ืองจากการชะลอตัวของธุรกิจที่อยูอาศัย โดยความ

ตองการที่อยูอาศัยอาจเผชิญปจจัยลบจากแรงกดดันดานภาระรายจายของผูบริโภคที่ยังอยูใน

ระดับที่สูง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับขึ้นอยางตอเน่ือง สําหรับอสังหาริมทรัพย

ประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมคาดวาอาจจะขยายตัวไดในเกณฑดี ถาภาวะ

เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามที่คาดไว โดยธุรกิจหลายประเภทยังมีความตองการ

ลงทุนขยายกําลังผลิต รวมทั้งนักลงทุนตางชาติไดใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย

เพ่ิมขึ้น ตามประมาณการในกรณีพื้นฐานที่เศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัวไดใกลเคียง

รอยละ 5 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมอาจจะมี

มูลคาประมาณ 370,000 ลานบาทในป 2549 คิดเปนอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่

ประมาณรอยละ 8 ต่ําลงเล็กนอยจากป 2548 อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงในดานลบอาจเกิดขึ้น

ได ในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวลดลงจากปที่ผานมา สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลอาจมีขอจํากัดใน

ดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถใชมาตรการกระตุนการลงทุนในสวนของรัฐไดอยางเต็มที่ หรือ

โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐมีความลาชาออกไป ทําใหผลกระตุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่คาดหวังวาจะมาจากภาครัฐไมเปนไปดังที่คาด การลงทุนของภาคธุรกิจตางๆอาจมี

การชะลอโครงการออกไป สงผลสะทอนกลับมาสูอุปสงคในภาคอสังหาริมทรัพย 

 หากจําแนกประเภทธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่คาดวาจะมแีนวโนมผล

ประกอบการคอนขางดีกวาระดับเฉลีย่ ไดแก คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยสาํหรับ

ชาวตางชาต ิอาคารสํานักงาน และนคิมอุตสาหกรรม สวนธุรกจิอสังหาริมทรัพยที่คาดวาจะ
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มีแนวโนมผลประกอบการต่ํากวาระดบัเฉลี่ย ไดแก ธุรกิจบานจัดสรร ธุรกิจรับสรางบาน และ

ธุรกิจบานมือสอง ผูประกอบการอาจเผชิญแรงกดดันจากภาวะตลาดที่ชะลอตัว ขณะที่ราคาวัสดุ

กอสรางและตนทุนทางธุรกจิอาจยังมีแนวโนมปรับตวัสูงขึ้น อัตรากําไรของธุรกิจจึงมีแนวโนมที่

ลดลงตอเน่ือง 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา การชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในระยะสั้น 

เปนไปตามวัฏจักรของธุรกิจที่ปรับตัวอยางคอนขางฉับพลัน จากชวงที่อุปสงคตอบสนอง

ตอแรงกระตุนจากปจจัยแวดลอมที่เกื้อหนุนหลายประการ มาสูชวงที่ผูประกอบการนอกจาก

จะตองเผชิญกับปจจัยทางธุรกิจในสภาวะปกติที่ไรแรงกระตุนแลว ยังตองเผชิญปจจัยลบที่

สําคัญคือการกําลังซ้ือของผูบริโภคมีทิศทางปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ทิศทางดังกลาวนาจะ

คอยๆปรับตัวดีข้ึนไดในระยะตอไป เมื่อการเพ่ิมข้ึนของรายจายของผูบริโภคมีอัตราที่

ลดลงต่ํากวาการเพิ่มข้ึนของรายได และแรงกดดันจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นลด

นอยลง ทําใหระดับกําลังซื้อของผูบริโภคตออสังหาริมทรัพยกลับมามีทิศทางที่ดีข้ึนได 

นอกจากนี้ การที่ตลาดอสังหาริมทรัพยมีการปรับตัวตามสภาวะแวดลอมทางธุรกิจไดอยาง

เหมาะสม ภาวะอุปทานสวนเกินและการเก็งกําไรมีต่ํา ยอมเปนสัญญาณที่ดีถึงเสถียรภาพและ

ภูมิคุมกันตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย และยอมสงผลดีตอระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศโดยภาพรวม 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทยมีความเห็นวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได

ในระยะยาว เนื่องจากอสังหาริมทรัพยมีความเกี่ยวของกับทิศทางการลงทุนของประเทศ ซ่ึงหาก

พิจารณาถึงนโยบายของภาครัฐในดานเปาหมายการลงทุนในระยะยาว จะเห็นไดวามีปจจัยที่

เอื้ออํานวยตอการพัฒนาดานการกอสรางและอสังหาริมทรัพยอีกมาก อาทิ แผนการลงทุนของ

ภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ ซ่ึงจะเปดพื้นที่ใหมที่มีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย หรือแผนยุทธศาสตรของประเทศที่มีเปาหมายเพื่อให

ไทยเปนศูนยกลางการผลิต การคา การทองเที่ยว และการบริการในภูมิภาค นอกจากนี้ กรอบความ

รวมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค เชน กลุมความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือ GMS ความ

รวมมือกับกลุมประเทศทางซีกตะวันตกของไทย หรือ BIMST-EC และการปรับปรุงระบบโลจิ
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สติกสของประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เชน การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

หรือ Economic Corridors ที่เชื่อมระหวางประเทศทางเหนือและใต ตะวันออกและตะวันตก โดยมี

ไทยเปนศูนยกลาง แผนจัดตั้งศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคานานาชาติ คลังสินคานานาชาติ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ แผนการตางๆเหลานี้ ถามีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

จะมีสวนในการผลักดันใหมีการกระจายการพัฒนาและความเจริญไปสูจังหวัดตางๆที่สําคัญมากขึ้น 

สงผลใหโอกาสการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะกระจายตัวออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล

ไปสูจังหวัดที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่มีศักยภาพ หรือเปนศูนยกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ

ภาค เชนในดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว 



ประวัติผูศึกษา 
 

 นางสาวเมทิกา มณีรัตน เกิดเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เม่ือปการศึกษา 

2546 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2548   

ปจจุบันทํางานที่ บริษัท วิศวภัทร จํากัด ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน 
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