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บทคัดยอ 
 

         หางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีเปนวิสาหกิจขนาดยอม โดย 
ดําเนินธุรกิจกิจการดานรับเหมากอสราง ขุดดิน ทราย ลูกรัง  เพ่ือจําหนาย  และรับเหมาถมดิน 
หิน ทราย  และลูกรัง  งานดานกอสรางรวมไปถึงงานดานโยธา  ไดแกการทําถนลาดยาง  ถนน
คอนกรีต ปจจุบันหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางไดดําเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง  
จากการดําเนินงานของทายาทรุนที่ 2 เริ่มเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
เขตพ้ืนที่มากขึ้น ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสาเหตุของ
ปญหา และแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจและกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ เพ่ือรักษาขีด
ความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืน 

โดยการศึกษาขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของหาง
หุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
วิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา  และวางกลยุทธขององคกร  เปนแนวทางใน
การวิเคราะหกําหนดกลยุทธทางการตลาด  และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท  



 
 

และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาขอมูลสภาพตลาดในอุตสาหกรรม  จาก
บทความ  งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหตาม
ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ, SWOT Analysis , Five Force Analysis , TOWS Matrix เพ่ือหา
กลยุทธที่เหมาะสมกับบริษัท  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสราง 

จากการศึกษาพบวา  การเก็บขอมูลทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ  สามารถสรุปผลเปนทางเลือกในการแกปญหาไดเปน  ทางเลือกกลยุทธทางธุรกิจ
ระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) แบบVertical Integration เปนการสราง
การเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มีอยู คือ การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปน
การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ระดับธุรกิจ 
(Business Level)  เนนที่ราคาและความเชี่ยวชาญของบริษัท  ระดับหนาที่ (Function Level) 
เนนเรื่องระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือแกไขปญหาภายในองคกร
ที่เกิดขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางไดอยางยั่งยืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารย         
ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศ  อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมถึงคณะอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการทุกทาน ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา  
ตรวจตราและแกไขเน้ือหา  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้   
         ขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแมและครอบครัวของขาพเจา ที่ใหการสนับสนุนในการมา
ศึกษาตอระดับปริญญาโทรวมทั้งใหกําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาและขอบคุณเพ่ือน ๆ 
รวมถึงพ่ีๆ นองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมา 

         ขอขอบพระคุณ คุณธีรพงษ บุญประเสริฐ ผูบริหารหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดอนุญาตและเอื้อเฟอสถานที่ใหทําการวิจัยในครั้งน้ี พรอมอํานวยความ
สะดวกใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควา รวมทั้งใหกําลังใจตลอดระยะเวลาใน
การทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ซ่ึงผูศึกษารูสึกเปนเกียรติและประทับใจในความ
กรุณาเปนอยางมาก 

         ทายสุดนี้หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมีคุณคา และประโยชนในการศึกษาใน
อนาคต ผูศึกษาขออุทิศความดีใหแกผูที่กลาวไวขางตนทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใดผู
ศึกษาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ภาพรวมองคกร (Optional) และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
ขอมูลทั่วไป 
 หางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนวิสาหกิจขนาดยอม โดย ดําเนินธุรกิจกิจการ
ดานรับเหมากอสราง ขุดดิน ทราย ลูกรัง  เพ่ือจําหนาย  และรับเหมาถมดิน หิน ทราย  และ
ลูกรัง  งานดานกอสรางรวมไปถึงงานดานโยธา  ไดแกการทําถนลาดยาง  ถนนคอนกรีต มี
สํานักงานเลขที่ 45 หมู 10 ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   ไดจด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจํากัดเม่ือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2538 กิจการของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง ดําเนินงานมาเปนเวลา
ทั้งสิ้น 17 ป หางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางบริหารงานแบบครอบครัว ซ่ึงผูเปนหุนสวนของ
หางหุนสวนมี 3 คนคือ 

 1. นายประเสริฐ บุญประเสรฐิ 

 2. นางละออง  บุญประเสรฐิ 

 3. นายธีรพงษ  บุญประเสรฐิ 

  

 

 

        

        

ภาพที่ 1: หจก.หัวเขาสิบกอสราง 
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2538 -กอตั้งหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง เร่ิมจากการรับงานขุดดิน ถมดิน และ
จําหนายดินลูกรังในเขตพื้นที่  

2539 -หางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเร่ิมเขายื่นซองประมูลงานในโครงการของกรม
เรงรัดพัฒนาชนบท เพ่ือขุดบอกักเก็บนํ้า สรางฝายเก็บนํ้า ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาล   

2550 -ทําเปนรูปแบบมากขึ้นโดยการบริหารงานของบุตรชาย มีการประมูลงาน และรับงาน
มากขึ้น โดยสวนใหญของกรมชลประทาน กรมโยธาธิการ 

        ปจจุบันหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางไดดําเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง  
จากการดําเนินงานของทายาทรุนที่ 2 เริ่มเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
เขตพ้ืนที่มากขึ้น   

  ขอมูลภาพรวมในปจจุบัน 

ชื่อธุรกิจ  : หางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง 

ที่ตั้ง   : 45 หมู 10 คําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี    

เจาของกิจการ  : 1. นาย ประเสริฐ บุญประเสรฐิ 

   2. นาง ละออง  บุญประเสรฐิ 

   3. นายธีรพงษ  บุญประเสรฐิ 

เงินทุนจดทะเบียน : 2 ลานบาท 

จํานวนพนักงาน  : 11 คน รวมเจาของกิจการ 



3 
 

 

ที่มา: ขอมูลจากผูบริหารหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง  

ภาพที่ 2: โครงสรางองคกร 

 การบริหารงานในลักษณะธรุกิจครอบครัวมีการแบงหนาที่ดังน้ี  

เจาของกิจการ -คือหัวหนาครอบครัวทําหนาบริหารงานโดยรวม มีอํานาจตัดสินขาดทุก
กรณี 

ตําแหนง 

  ผูควบคุมดานบัญช ี

                             -ทําบัญชีการเบิก-จายเงินของคนงาน 

   -ดูแลหนางานในดานการควบคุมคนงานแทนผูบริหารในบางครั้งคราว   

-ที่ปรึกษา  ประสานงาน  

ผูบริหาร 
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–จัดทําซองและยื่นซองประมูลงาน 

-งานดานเอกสารทั้งหมด เชนหนังสือแจงการดําเนินงาน หนังสือสงงาน   

-ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ 

-ควบคุมงานแตละโครงการ 

- ดูแลดานตลาดและลูกคาทุกกลุม 

 - จัดซื้อสินคา และอุปกรณสําหรับงานกอสราง 

     - เรียกเก็บเงินลูกคาทุกกลุม  

คนดูแลเครื่องจักรอุปกรณ 2 คน 

  -ดูแลบํารุงรักษาเครื่องทุกประเภท                     

- ขับรถแทรกเตอร รถไถ รถบด  

-ขับรถสบิลอ และควบคุมดูแลรถสิบลอทัง้หมด 

  คนขับรถสิบลอ 3 คน 

-ขับรถสบิลอขนสงดิน  หิน ทราย 

  ชาง 

   -ดูแลควบคุมงานกอสราง และคนงาน 

  คนขับรถแบคโฮ 

   -ขับรถแบคโฮ รถตัก รถบด 

  แมบาน 

   -ดูแลทําอาหาร ทําความสะอาด และชวยทั่วไป
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ประเภทของสนิคาและบริการ 

 รับขุดดิน-ถมดิน 

  จะเนนดินลูกรงัเปนสวนใหญ  เน่ืองจากเจาของกิจการเปนเจาของบอลูกรังเอง   

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 3: เครือ่งจักรประเภทรถขนสง 

 รับเหมากอสรางถนนลาดยาง-  คอนกรีต 

  งานสวนใหญเกี่ยวกับการการประมูลงานของทางภาครัฐ  เชนกรมโยธาธิการ  องคการ
บริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

 

ภาพที่ 4: เครือ่งจักรประเภทงานคอนกรีต 
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 รับเหมากอสรางขุดคลอง  เสริมคันกั้นน้ํา 

   ในสวนนี้เปนงานดานการประมูลงานของกรมชลประทานเปนสวนใหญ 

 

       

 

 

 

 

ภาพที่ 5: เครือ่งจักรประเภทงานขุดดิน 

 รับเหมากอสรางอาคาร  สถานที่ 

  งานของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสบิกอสรางสวนใหญจะไมไดเนนงานในดานนี้  
แตจะมีในบางครั้งคราวรับเหมากอสรางอาคารใหกับกลุมชาวบานในพื้นที่ 

 ขายคอนกรีตผสมเสร็จ 

  มีทั้งขายปลีก  และขายสง  ซ่ึงขายสงราคา  คิวละ 1500 บาท และขายปลีกราคาคิวละ 
1600 บาท 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6: เครือ่งจักรประเภทรถขนสงคอนกรีต 
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กลุมลูกคา 

  กลุมลูกคาหลกั 

        คือหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญ  เน่ืองจากจะมีงบประมาณประจําปมาเปนระยะ ทําใหมี
งานเปนจํานวนมาก กลุมลูกคาหลักประกอบไปดวยกรมโยธาธิการ  กรมชลประทาน  องคการ
บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล   

  กลุมลูกคารอง  

         คือบุคคลทั่วๆไปที่ตองการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ เชนชาวบานที่ตองการซื้อปูน
ผสมเสร็จ  ดิน  หิน หรือตองการสรางบานและอาคาร    โรงสีจางถมดิน   

จากการสัมภาษณ นายธีรพงษ บุญประเสริฐ ผูบริหารระดับสูงของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมลูกคาหลัก คือหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญ และกลุมลูกคา
รอง คือบุคคลทั่วๆไปที่ตองการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ สามารถแบงสัดสวนไดดังน้ี 

 

แผนภูมิที่ 1: การแบงสัดสวนของกลุมลูกคาของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสบิกอสราง 

ที่มา: ขอมูลจากกลุมลูกคาของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง ป 2554 

        จากแผนภูมิภาพที่ 1 หนวยงานภาครัฐเปนกลุมลูกคาหลักของหางหุนสวนจํากัดหัวเขา
สิบกอสรางทีมี่สัดสวนจํานวนคอนขางมาก คือ 80% ของกลุมลูกคาทั้งหมดของกิจการ ในขณะ
ที่ กลุมบุคคลทั่วๆไปทีต่องการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ซ่ึงเปนกลุมลูกคารองมีสัดสวนจํานวน
อยูที่ 20% ของกลุมลูกคาทัง้หมดของกิจการ 
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20%20%

15%

20%

รายละเอียดสัดสวนลูกคา

ทางหลวงชนบท

25%
อบจ.20%

อบต.20%

กรมชลประทาน

15%

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิที่ 2 การแบงสัดสวนของกลุมลูกคาของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสบิกอสราง 

  ที่มา: ขอมูลจากกลุมลูกคาของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง ป 2554 

        เน่ืองจากหนวยงานภาครัฐเปนกลุมลูกคาหลักที่มีสัดสวนคอนขางมาก คือ 80 % ของ
กลุมลูกคาทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงเนนศึกษากลุมลูกคากลุมน้ี ในการ
กําหนดกลยุทธเพ่ือการเติบโตของกิจการ โดยมีทางหลวงชนบทเปนกลุมลูกคาที่มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปน 25% รองลงมา คือ อบจ. อบต. และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ กรมชลประทาน 
ดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ 2 

  การวิเคราะหอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

  อุตสาหกรรมกอสราง 
  ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจกอสรางในปจจุบันวาอยูในเชิงบวก 
จากแรงกระตุนของโครงการภาครัฐสืบเนือ่งจากอุทกภัยในปที่ผานมา สงผลตอภาพรวมของ
ธุรกิจกอสรางในในอนาคต ในขณะที่ปริมาณการกอสรางของภาคเอกชนในชวงป 2553-2554 
อยูในสภาพคงตัวไปจนถึงปลายป 2555 ดวยแผนกลยุทธทางธุรกจิที่ชวยกระจายความเสี่ยงไป
ยังโครงการพาณิชยกรรมและอสังหาริมทรัพยในหัวเมืองตางจังหวัดมากขึ้น ขณะที่โอกาสการ
สรางรายไดจากงานกอสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯเกิดจากความตองการบานหลังที่สอง
(สืบเน่ืองจากอุทกภัย) ของผูมีรายไดระดับกลางถึงสูง และผูประกอบธุรกิจบางกลุมอาจมุงรับ
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งานกอสรางที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงานไฟฟามากขึ้น ซ่ึงทิศทางดังกลาวชวยสนับสนุนให
มูลคาตลาดธรุกิจกอสรางป 2555 อยูที่ประมาณ 923, 000-934,000 ลานบาท หรือเติบโตที่รอย
ละ 12.2-13.5 เปรียบเทยีบจากป 2554  

  ปจจัยกระทบตอภาพรวมธุรกิจกอสรางเกิดจากตนทุนการกอสรางที่ปรับตัวขึ้นทั้งจาก
คาจางแรงงานและจากปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่จะตองอาศัยความสามารถของผูประกอบกิจการใน
การปรับตัวและบริหารจัดการสภาพคลองของธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาเดิม นอกจากนี้ 
การจัดซื้อจัดจางโครงการภาครัฐที่เกี่ยวของกับการฟนฟูซอมแซมโครงสรางสืบเนื่องจาก
อุทกภัยจะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของธุรกิจกอสรางในป 2555 เน่ืองดวยธรรมชาติของการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตองผานกระบวนการการพิจารณาหลายขั้นตอนและใชเวลา ซ่ึงหากเกิด
ความลาชาในการดําเนินโครงการ ประกอบกับปจจัยเกี่ยวกับฤดูกาลที่ฤดูฝนจะมาเร็วกวาปกติ 
โดยภาพรวมของธุรกิจกอสรางในชวงหลังของป 2555 อาจจะผันผวนได หากไมรวมโครงการที่
เกี่ยวของกับนํ้าทวมแลว ภาพรวมของธุรกิจกอสรางในป 2555 อาจหดตัวจากปกอนประมาณ
รอยละ 0.5 ถึงรอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 787, 000-819,000 ลานบาท ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

   ตารางที่  1 ประมาณการแนวโนมธุรกิจกอสรางและวัสดุกอสราง 

หนวย: อัตราการขยายตัว  2551 2552 2553 2554 2555 
ธุรกิจกอสราง           

การลงทุนในดานกอสราง ณ ราคาป
ปจจุบัน (รอยละ) 

4.3 -5.0 8.2 2.7 12.2-13.5 

มูลคา (ลานบาท) 779,672 740,418 801,333 822,913 923,000-934,000 

– ไมรวมงานกอสรางที่เกี่ยวของกับน้ํา
ทวม (รอยละ) 

    -3.1 ถึง -0.5 

มูลคา (ลานบาท)     797,000-819,000 

การลงทุนในดานกอสราง ณ ราคาคงที่ 
(รอยละ) 

-4.6 0.3 6.8 -5.1 6.9-8.1 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการโดยศูนยวิจัย
กสิกรไทย 
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สภาพการแขงขันและ  คูแขงหลักขององคกร  
  เน่ืองจากในจังหวัดสุพรรณบุรีมีบริษัทรับเหมากอสรางทั้งรายใหญและรายเล็กจํานวน
มากโดยสวนใหญแตละบริษัทจะทํางานในเขตพื้นที่อําเภอของบริษัทนั้น ๆ  และในพื้นที่
ใกลเคียง ดังน้ัน คูแขงหลักของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีคือบริษัท
ที่อยูในเขตอําเภอเดียวกัน ซ่ึงสามารถแบงออกเปนคูแขงทางตรงและคูแขงทางออมได
ดังตอไปน้ี 

  คูแขงทางตรง    

  คูแขงทางตรงของบริษัทคือธุรกิจรับเหมากอสราง  ซ่ึงเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน ขนาด
ใกลเคียงกัน และอยูในเขตพ้ืนที่เดียวกัน  ซ่ึงมีดังน้ี 

 คุณปลื้มการโยธา : เปนบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพื้นที่ สวนใหญจะเนนงานทําถนน
คอนกรีต ลาดยาง แตไมมีวิศวกรประจําบริษัท ทําใหตองจางหรือหา
วิศวกรในการเซ็นตงาน ในแตละครั้ง 

 ละมัยเกศ : เปนบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพื้นที่ ซ่ึงมีเครื่องมือ เครื่องจักรเปน
จํานวนมาก งานสวนใหญเปนงานของกรมชลประทาน และขุดดิน ถม
ดิน 

นุชนารถกอสราง : เปนบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพื้นที่ งานสวนใหญเปนงานของกรม
ชลประทาน และขุดดิน ถมดิน 

อรณิชากอสราง  : เปนบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพื้นที่   

จ.แสนสมหวัง : เปนบริษัทรับเหมากอสรางในพื้นที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี แตจะมีการ
ยื่นซองประมูลงานทั่วทั้งจังหวัด เน่ืองจากเปนบริษัทที่คอนขางใหญ 

  คูแขงทางออม   

  คือชาวบานที่ทําอาชีพรับสรางบาน   และบุคคลที่ตั้งบริษัทขึ้น  เพ่ือรับยื่น
ประมูลซอง แตไมไดทํางานเอง  จะนําไปจางผูรับเหมาอีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงเขามามีสวนแบงใน
ตลาดพอสมควร 
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2. ปญหาที่เกิดข้ึนขององคกร  
 

ในปจจุบันธุรกิจรับเหมากอสรางมีการแขงขันที่สูงและรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากกลุมธุรกิจ
รับเหมากอสรางตางก็มีการปรับตัวกันมากขึ้น  ซ่ึงอาจสงผลกระทบผลการดําเนินงานของหาง
หุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี   อีกทั้งยังมีคูแขงรายใหมๆ เขามาในตลาด
อีกเปนจํานวนมาก  ซ่ึงทางคูแขงรายเดิมไดมีการปรับกลยุทธในการทําธุรกิจ รวมถึงหนวยงาน
ของภาครัฐ ไดเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้น เน่ืองจากงานสวนใหญของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีมาจากภาครัฐ ดังนั้นจึงถูกควบคุมการกอสราง และตรวจงานจาก
ภาครัฐ ทําใหทางหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีตองหากลยุทธตางๆ 
เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง และ พรอมขยายฐานลูกคาใน
อนาคต  

ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบ ตนทุนรบัเหมา คาใชจายรวม และกําไรสุทธ ิ

          ป    

รายการ 

2550 2551 2552 2553 2554 

รายไดรวม 4,741,066.66 2,937,208.78 4,007661.77 7,148,420.50 9,184,988.61 

คาใชจาย 4300505.84 2,508,228.19 3,455,020.78 6,439,836.41 8,098,464.90 

กําไรสุทธ ิ 365,838.91 385,376.72 492,244.84 574,139.37 936,505.98 

ที่มา: งบบัญชขีองหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ตารางที ่: 3 แสดงเปอรเซ็นตกําไรสุทธิในแตละป   

ป 

รายการ 

2550 2551 2552 2553 2554 

%กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี 

9.29% 14.61% 13.79% 9.91% 11.83% 

ที่มา: งบบัญชขีองหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนภูมิที่ 3 : แสดงเปอรเซ็นตกําไรสุทธิ ป พ.ศ.2550-2554 

    ที่มา: งบบัญชขีองหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   ป พ.ศ.2550-2554 

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวากําไรสุทธิใน ป 2550-2554 ของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราขึ้นลงที่ไมแนนอน สงผลใหการเติบโตของ
กิจการในแตละปไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงปญหาดังกลาวสวนหนึ่งอาจเปน
ผลมาจาก ปจจัยภายในของบริษัทที่สําคัญคือการบริหารงานที่ไมเปนระบบ ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ในดานบัญชี  และดานบุคลากร    มีจํานวนบุคลากรในดานตาง ๆ ที่ไมเพียงพอ  
ขาดบุคลากรในการทําการตลาด บัญชี และฝายจัดทําเอกสารสําหรับยื่นซองประมูลงาน    เน่ือง
ดวยเงินทุนที่จํากัดของบริษัท จึงไมสามารถจางบุคลากรที่มีความชํานาญเพิ่มขึ้นได  ดวยปจจัย
ภายในที่ไดกลาวมาแลวอาจสรางผลกระทบและทําใหบริษัทเติบโตไปอยางชา ๆ  สงผลตอการ
แขงขันทางธุรกิจในอนาคต สวนปจจัยภายนอก คือบางชวงขาดแคลนแรงงาน  เน่ืองจากเปนฤดู
เก็บเกี่ยว  ซ่ึงแรงงานในเขตพื้นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมดวย   จากปจจัยปญหาที่
กลาวมาทั้งหมดนี้ทําใหบริษัทตองเรงปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางการเติบโตทางธุรกิจ
อยางยั่งยืน  
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3.ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 

จากปญหาที่กลาวมาในเบื้องตน หากขาดการบริหารจัดการที่มีระบบ จะสงผลใหใน
ระยะสั้นองคกรขาดการควบคุมคาใชจาย และสูญเสียยอดขายได  เปนผลใหในระยะยาวเกิดการ
สูญเสียขีดความสามารถทางการแขงขันทางธุรกิจ และยากตอการสรางการเติบโตขององคกรได
อยางยั่งยืน  
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกร 

หากไมมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และปรับกลยุทธในการแขงขัน บริษัทจะ
ไมสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวได  หากราคาสูงกวาคูแขง รายไดของบริษัทจะหายไป ไม
เปนไปตามเปาหมาย  จะสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 
 
  4.วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

4.1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจรับเหมา
กอสราง กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.2. เพ่ือกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ เพ่ือรักษาขีดความสามารถทางการแขงขันและการ
เติบโตขององคกรอยางยั่งยืน 
 
5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

1.ระยะสั้น 
 -การปรับปรุงระบบการบรหิารงาน  เพ่ือรองรับการแขงขันในตลาดขององคกร 

 -สรางและรักษาความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 -สรางและพัฒนาคุณภาพของงานที่ดีขึ้น 

  2.ระยะกลาง 

-เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดทั้งจากตลาดเดิมและตลาดใหมๆ  
-เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการใหแกกิจการ 
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  3. ระยะยาว 
-มีการบริหารงานที่เปนระบบ  ทําใหมีศักยภาพที่จะแขงขันและพัฒนาธุรกิจใหเตบิโต  ไดอยาง
ยั่งยืน 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษาการบริหารงานภายในขององคกรเพื่อรักษาขีดความสามารถทางการ
แขงขันอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผูศึกษาไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพ่ือนํามา
ประกอบการสนับสนุน การศึกษาคนควา  และนําเสนอผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาที่กําหนดไว  โดยศึกษาทฤษฎีและองคความรู
ตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 หลักแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

2.2 การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) 

2.3 การจัดการงานกอสราง (Construction Management) 

2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis)  

2.5 กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process) 

2.6 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

2.7 การกําหนดกลยุทธ (Tow Matrix) 

2.8 การบริหารลูกคาสัมพันธ: CRM (Customer Relationship Management) 

2.9 ระบบบรหิารคุณภาพ TQM (Total Quality Management)  

2.10 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2.1 หลักแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

           แนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธเร่ิมขึ้นราวป 1912 ที่มหาวิทยาลัยฮารวารด และมี
พัฒนา การเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน (ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2545 : 16) โดยคําวา Strategy 
มีที่มาจากรากศัพทภาษากรีกวา Strategia ซ่ึงหมายความวาศาสตรและศิลปในการบังคับบัญชา
กองทัพ ซ่ึงเปนศัพททางการทหาร (Rue and Holland, 1989) ตอมาคํานี้ไดถูกนํามาใชในการ
วางแผนการบริหารงานองคการ เพ่ือเปนวิธีการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และมี
การเปรียบเทียบวาเปนการวางแผนเชิงรุก (พวงรัตน เกษรแพทย, 2543 : 11) โดยมีการพัฒนา
กลยุทธใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ  การจัดการเชิงกลยุทธจึงกลายเปน
กลไกสําคัญในการบริหารจัดการยุคใหม  

  การจัดการเชิงกลยุทธ(Strategy Management) 

เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ( 2549) กลาววากลยุทธมีความสําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จขององคการ โดยที่กลยุทธจะครอบคลุมตั้งแตการกําหนดทิศทางจนถึงการนํากล
ยุทธไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ การแปลงกลยุทธจากระดับองคการไปสูระดับฝายงานตาง ๆ 

  1.กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนวิธีการจัดการแบบหนึ่ง
ที่มุงเนน การกําหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธการดําเนินงานขององคการใหชัดเจนและ
สอดคลองกับแกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพการณ
ภายในขององคการ 

  2. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) คือการวิเคราะหปจจัย และสภาวะตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะทําใหทราบปจจัยและสภาพแวดลอม
ภายนอกวามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด และกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอองคการได
อยางไร นอกจากนี้การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะชวยใหทราบถึงทรัพยากรและความสามารถตาง 
ๆ ที่มีอยูภายในองคกรวาเปนจุดแขง็หรือจุดออน 

  3. การจัดทํากลยุทธ (Strategic Formulation) คือการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่
ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกร และการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมา
จัดทําเปนกลยุทธในระดับ และรูปแบบตาง ๆรวมทั้งการประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มี
ความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด 

  4.  การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic Implementation) เม่ือธุรกิจไดกําหนดทิศทางของ
องคกร วิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ ทางกลยุทธและจัดทํากลยุทธแลว จะตองนําเอากลยุทธที่ได
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วางแผนจัดทํา และคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไว 

การกําหนดกลยุทธ(Strategic Formulation) สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

  1.กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies) 

  2.กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategies) 

  3.กลยุทธระดับปฏิบตัิการ (Functional Strategies) 

กลยุทธระดับองคกร (Corporate-Level Strategy) 

  กลยุทธระดับกลุมบริษทั เปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการเลือกและ
บริหารกลุมบริษัทที่แตกตางกันในอุตสาหกรรม/ตลาดที่หลากหลายรูปแสดงระดับและชนิดของ
ความหลากหลาย (Levels and Types of Diversification) ระดับและประเภทของการกระจาย
ธุรกิจ 

การกระจายระดับต่ํา 
ประเภทที่มีธุรกิจเดียว รายไดมาจากบริษัทเดี่ยวๆ 
ประเภทที่มีธุรกิจหลัก รายไดหลักมาจากธุรกิจหลัก 
การกระจายธุรกิจระดับกลางถึงสูง 
ประเภทที่มีความสัมพันธหลายทาง รายไดมาจากการที่ธุรกิจเชื่อมโยงกันหลายทาง 
ประเภทที่มีความสัมพันธทางใดทางหนึ่ง รายไดมาจากธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทางใดทาง

หน่ึง 
การกระจายระดับสูงมาก 
ประเภทไมมีความสัมพันธกัน 
รายไดมาจากการแขงขันกับบริษัทอ่ืนอยางเสรี 
การสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันของกลุมบริษัทจะมีความแตกตางกันตาม

ความสัมพันธของบริษัทแยกเปน 
1) กรณีกลุมธุรกิจมีความหลากหลายแบบสัมพันธกัน (Related Diversification) ความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขันเกิดจาก 
1.1 การประหยัดจากขอบขายการดําเนินงาน (Economies of Scope) 

การประหยัดจากขอบขายการดําเนินงาน คือ การสามารถลดตนทุนการดําเนินธุรกิจไดจากการ 
แบงปน การดําเนินงาน/ทรัพยากรหรือถายโอนความสามารถหลักของบริษัทในกลุม แยกไดเปน 
2ลักษณะ 
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- กลุมบริษัทมีการดําเนินงานที่มีความเกี่ยวพัน (Operational Relatedness) จึงมีการ
แบงปนการทํางานหรือทรัพยากร (Sharing Activities/Sharing Resources) เชน การใชโรงงาน
รวมกันหรือรถขนสงสินคารวมกัน 

- กลุมบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่มีความเกี่ยวพัน (Corporate Relatedness) จึงมุงให
ความสําคัญกับการกําจัดการใชทรัพยากรซ้ําซอนและการถายโอนสินทรัพยที่จับตองไมไดซ่ึง
ยากที่คูแขงจะเขาใจและลอกเลียนแบบ เชน ความสามารถในการผลิตจอ LCD ขนาดเล็ก 
สามารถใชไดในธุรกิจนาฬิกา ธุรกิจเครื่องมือแพทย ธุรกิจรถยนต เปนตน 

1.2 อํานาจทางการตลาด (Market Power) 
เปนการสรางความไดเปรียบทางการตลาด เชน การสรางอํานาจการตอรองกับผูจัดจําหนาย 
(Supplier) หรือการสรางอุปสรรคแกคูแขง 

- การปองกันคูแขงดวยการแขงขันหลายจุด (Blocking Competitors through 
Multipoint 

- Competition) เชน เบียรที่จับกลุมหลายตลาดดวยตราสินคาที่แตกตางกัน 
- การรวมตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) เชน การขยายตัวแบบ Backward 
- Integration ของธุรกิจคาปลีกดวยการออก House Brand หรือการปองกันคูแขงเขาสู

ตลาดดวยการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจตนน้ําเพื่อเปนเจาของวัตถุดิบ 
- ความเสี่ยงของการมีกลุมธุรกิจแบบมีความหลากหลายแตสัมพันธกันจะเกิดจาก

ความสัมพันธที่ตองพ่ึงพาอาศัย 
- ซ่ึงกันและกันในบริษัท ดังน้ันหากมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งไมมีประสิทธิภาพหรืออยูใน

อุตสาหกรรมที่ตกต่ํา จะสงผลตอบริษัทอ่ืนๆ ดวย อีกทั้งยังขาดความยืดหยุนเน่ืองจากอาจไม
สามารถเลิกดําเนินงานในบางบริษัทที่ไมสามารถแขงขันไดเน่ืองจากกระทบตอบริษัทอ่ืนในกลุม 

2) กรณีกลุมธุรกิจมีความหลากหลายแบบไมสัมพันธกัน (Unrelated Diversification) 
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันเกิดจากประสิทธิภาพจากการจัดการทางการเงิน (Financial 
Economies) คือ การประหยัดที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการทุนภายในที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Internal Capital Allocation) การ
สามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพไดหลากหลาย และความยืดหยุนในการขาย/ซ้ือบริษัท
โดยไมกระทบกับบริษัทในเครือ 

- การปรับโครงสรางธุรกิจ (Business Restructuring) การเลือกซื้อและปรับโครงสราง
บริษัท 

- การดําเนินกลยุทธแบบกลุมธุรกิจมีความหลากหลายแตไมสัมพันธกันน้ันนอกจากเปน
การใชเงินทุน อยางมีประสิทธิภาพแลวยังสามารถกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

1.ประโยชนทางกฎหมาย - Antitrust Regulation, Tax Laws 
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2.ลดความเสี่ยง - Low Performance, Uncertain Future Cash 
Flows 
3.เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร - Tangible Resources, 
Intangible 

กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
กลยุทธการเติบโต มุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเม่ือเทียบกับตลาด มักใชการ

พัฒนาตลาดใหม(Market Development - ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product 
Development) วิธีการใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetration - ตลาด
ใหม สินคาเกา) 

กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมมากที่สุด เน่ืองจากการเติบโต หมายถึง รายได
ที่มากขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสู
ความไมมีประสิทธิภาพ 

-  การมุงในสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว (Concentration on a Single Product or 
Services) เปนการสรางการเติบโตดวยสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มี 
สินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ แฮมเบอรเกอร และใชการเจาะตลาดเพิ่มไปยังพ้ืนที่ใหมๆ ดวย 
การรักษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุที่บริษัทเลือกกลยุทธน้ีเน่ืองจากการที่มี 
ทรัพยากรไมเพียงพอ ที่อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้น 

- การกระจายธุรกิจไปสูธุรกิจที่มีความสัมพันธกับธุรกิจเดิม (Concentric 
Diversification) 

- เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือบริการใหมที่สอดคลองกับสินคาหรือ
บริการที่มีอยูแลว ซ่ึงอาจสอดคลองในเร่ืองเทคโนโลยี Know-How สายผลิตภัณฑ ชองทางการ
จัดจําหนายหรือฐานลูกคา กลยุทธน้ีจะสรางตําแหนงการแขงขันที่แข็งแกรงได 

- การรวมธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนการสรางการเติบโตดวยการขยาย
ธุรกิจที่มีอยู 2 ทิศทาง คือ 

1) การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยัง
ชองทางการจัดจําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถ
ควบคุมตนทุนขายได 

2) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุน และ 
คุณภาพของปจจัยนําเขา นอกจากนี้การใชกลยุทธการรวมตัวในแนวดิ่ง ยังทําใหมีอํานาจทาง
การตลาด (Market Power) และเปนการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดแกคูแขง (Barrier to 
Entry) แตจะมีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด 
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- การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Diversification) เปนการสรางการเติบโตจากการ
ซ้ือ การควบรวมกิจการของคูแขง กลยุทธน้ีคลายกับการกระจายธุรกิจไปสูธุรกิจที่มี
ความสัมพันธกับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) แตมีความแตกตางคือ การรวมตัวใน
แนวนอน (Horizontal Diversification) จะมุงเนนการเพ่ิมสินคาหรือบริการจากการซื้อบริษัท
คูแขงเทานั้น 

- การกระจายธุรกิจในลักษณะที่ไมสัมพันธหรือเกี่ยวของกับธุรกิจเดิม (Conglomerate 
Diversification) เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือบริการใหมที่ไมเกี่ยวของกับสินคา 
หรือบริการที่มีอยู ซ่ึงจะสรางความไดเปรียบในลักษณะของกลุมบริษัทที่ไมมีความสัมพันธกัน 
กลยุทธคงตัว (Stability Strategy) 

กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขันของ
บริษัทไว เน่ืองจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เร่ิมตกต่ํา หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาใน
ตลาด หรือสภาวการณผันผวน 

- Leadership กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ 
เน่ืองจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษัทที่เปนผูนําตลาดเทานั้นที่
สามารถทํากําไรและอยูรอดได 

- Niche กลยุทธการมุงสรางความแข็งแกรงในบางตลาดที่มีความชํานาญและมีตําแหนง
การแขงขันที่เขมแข็ง 

- Harvest กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพ่ิม ลดคาใชจายตางๆลง จะชวยลด
ปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้ 

- Quick Divest กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของ
อุตสาหกรรม 
กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategy) 

กลยุทธการปรับตัวดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสราง ขาย
ธุรกิจ หรือลมละลายเปนกลยุทธที่ใชในสถานการณที่ไมดี เชน การไมสามารถบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไมดี 

- Retrenchment กลยุทธเพ่ือปรับเปลี่ยนเน่ืองจากไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกล
ยุทธ หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแขงขันอีกครั้งหน่ึง 
เชน การ ปรับรื้อระบบองคกร (Reengineering) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

- Turnaround กลยุทธเพ่ือพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะทางดาน
การเงิน จึงเปนการปรับเปลี่ยนจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการควบรวมกิจการ ปรับ
โครงสรางหนี้ ขายสินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลี่ยนผูนําองคกร 

- Divest กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ Harvest หรือ Turnaround 
ไมประสบความสําเร็จ 
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- Liquidation กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุดการ
ดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย 
 
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) 

กลยุทธระดับธุรกิจ คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของขอตกลงและกิจกรรมใน
องคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลักในตลาดใด ตลาดหนึ่ง 
Micheal E. Porter กลาววาองคกรนั้นสามารถแขงขันใน 3 ลักษณะ คือ 

1. การเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) 
2. การสรางความแตกตาง (Differentiation) 
3. การมุงเนน (Focus) 

แผนภาพแสดงการกําหนดกลยุทธพ้ืนฐาน 
กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา ภายใตความ
เสี่ยงเทากันความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน ไดแก 

- งายตอการลอกเลียนแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา 
ตัวอยาง กลยุทธผูนําดานตนทุน Low Price Strategy กลยุทธราคาต่ํา เหมาะกับสินคา

หรือบริการที่มีขอจํากัดในการสรางความแตกตางในคุณสมบัติและคุณภาพ โดยการเสนอราคา
ต่ํากับลูกคาตองพิจารณาทั้งหวงโซคุณคา เชน หากบริษัทมีตนทุนในการผลิตต่ํา แตคาขนสงสูง
ก็จะไมประสบความสําเร็จในการใชกลยุทธน้ี 
กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 

กลยุทธผูนําดานความแตกตาง เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวย
ความแตกตางของสินคา/บริการ ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแก 

- การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคา 
- การเลียนแบบจากคูแขง 

กลยุทธการสรางความแตกตางมักใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความ
แตกตาง  
กลยุทธการมุงเนน (Focus Strategy) 

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความชํานาญในบางเรื่อง 
(Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคา
เฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพื้นที่องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับความ
แตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
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- กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) เปนกลยุทธ
ที่สรางความไดเปรียบ ความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวยตนทุนต่ํา 
เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ บริษัทที่ได
เลือกใชกลยุทธแบบนี้จะสรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําในอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตหรือ
ใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีตนทุนสูง 

- กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) เปนกล
ยุทธที่สราง 
ความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยความแตกตางในบางเรื่อง 
ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน 

- ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคุมในการเขาสูตลาด 
- บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ 
- บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขงจํานวน

มาก 
- การเลือกกลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงายและมี

ทิศทางที่ชัดเจน 
- มีความยืดหยุน ปรับตัวงาย 
- ความเสี่ยงนอย 
- ความเสี่ยงของการใชกลยุทธแบบมุงเนน ไดแก 
- ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 
- คูแขงที่อยูในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ 
- ความตองการของลูกคาตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดวยสินคา/บริการทั่วไป 

บริษัทควรเลือกใชกลยุทธแบบมุงเนน กรณีที่มีความไดเปรียบในบางตลาดเหนือคูแขงใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือกรณีที่บริษัทมีตําแหนงของการแขงขันออนแอในตลาดทั่วไป บริษัทควร
แขงขันเฉพาะตลาดที่บริษัทมีความชํานาญเทานั้น 
 
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional-Level Strategy) 

กลยุทธระดับหนาที่จะถูกกําหนดขึ้นตามหนาที่ตางๆ ทางธุรกิจเพ่ือที่จะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารตองประสานงานและพิจารณาถึงความ
สอดคลองกันในทุกระดับของกลยุทธดังนั้นการนํา กลยุทธระดับหนาที่ไปปฎิบัติจะตอง
ครอบคลุมหนวยงานระดับปฎิบัติการขององคกรอยางนอย 4หนวยงาน ไดแก กลยุทธดานการ
ผลิต กลยุทธดานการเงิน กลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษย และกลยุทธดานการตลาด 
เปนตน โดยวิธีดังกลาวมุงเนนไปที่การใชทรัพยากรขององคกรในกิจกรรมดําเนินงานของ
หนวยงานภายในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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กลยุทธพ้ืนฐาน(Generic Strategies) ของ Michael E. Porter เปนการสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง (เอกชัย อภิศักดิ์กุลและ
ทรรศนะ บุญขวัญ, 2551:112) สามารถแบงออกเปน 4 กลยุทธ 
กลยุทธดานการผลิต (Production Strategy) 

เปนการควบคุมปจจัยนําเขา เชน วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เปนตน คาใชจาย การ
รักษาตนทุนการผลิตและปองกันความลาชาในการดําเนินงาน หากองคกรไดพิจารณาปจจัย
เหลานี้และปฎิบัติไดอยางเหมาะสมจะทําใหการผลิตและการดําเนินงานในองคกรบรรลุผลได
อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิตและการดําเนินงานที่องคกรนิยม นํามากําหนดเปน
กลยุทธ ไดแก ระบบการผลิตแบบทันเวลา การสั่งซ้ือที่ประหยัด การวางแผนความตองการ
วัตถุดิบและการใชมาตราฐานทางอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) 

กลยุทธดานการเงินครอบคลุมการแสวงหาแหลงเงินทุนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทุน การบริหารสภาพคลอง กลยุทธดานการเงินจึงเปนหนาที่ของผูบริหารในการกําหนด
กิจกรรมดังกลาวรวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินและประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคา
ในการลงทุน ทั้งน้ี ผูบริหารฝายการเงินจึงตองทําความเขาใจเพื่อการตัดสินใจทางดานการเงิน 
กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management Strategy) 

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเปนแนวทางหรือวิธีการเพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับบุคคลในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเปนหนาที่ของฝาย
ทรัพยากรมนุษยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ กับบุคลลในองคกร ไดแก การแสวงหา
บุคคลที่เหมาะสมที่สุดโดยมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุ
ในตําแหนงที่เหมาะสม การจายคาตอบแทน รวมถึงการประเมินการปฎิบัติงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการใหบุคคลพนจากงาน ผูบริหารโดยทั่วไปจะใหความสําคัญกับการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคกรทุกกิจกรรมทั้งน้ีเพ่ือจูงใจใหบุคคลในองคกร
ทํางานอยูคูกับองคกรตอไปไดนานที่สุด 
กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) 

กลยุทธดานการตลาดเปนวิธีการที่องคกรเลือกดําเนินการเพื่อสรางความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคทางการตลาดขององคกรจึงเปนเครื่องมือในการตอสูกับคูแขงขันเพ่ือแยงสวนแบง
ตลาด ในการกําหนดกลยุทธการตลาดจะมีความเกี่ยวของกับการแบงสวนตลาด การกําหนด
ตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑ โดยฝายการตลาดจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่
ในเรื่องดังกลาวและนําเสนอกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปกลยุทธการตลาดจะ
เกี่ยวของ กับสวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาดใหเหมาะสมเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 
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2.2 การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) 
 
แนวทางการวเิคราะหของ Michael E. Porter มีดังน้ี 

1. อุปสรรคกีดขวางการเขาสูอุตสาหกรรม จะไดแก 
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เน่ืองจากผลิตสินคาที่เปนมาตรฐาน

จํานวนมาก ซ่ึงทําใหตนทุนของสินคาลดต่ําลง เพราะสามารถลดตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง 
- การผูกพันในตรายี่หอ (Brand Loyalty) 
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถาตองลงทุนสูง ก็จะเปนอุปสรรคตอรายใหม 
- การเขาถึงชองจัดจําหนาย (Access to distribution) 
- นโยบายของรัฐบาล ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน 
- ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคา (Switching cost) ถาลูกคาตองมี

ตนทุน หรือคาใชจายในสวนนี้สูง ตนทุนเหลานี้ซ่ึงอาจไดแก ตนทุนของอุปกรณเครื่องจักรที่ตอง
ปรับเปลี่ยนเพ่ิม หรืออาจจะเปนระบบงานที่ตองจัดรูปแบบใหมคาฝกอบรมแลสอนงานใหกับ
พนักงานเพื่อใหทํางานตามระบบใหมเปนตน 

- ขอไดเปรียบตนทุนในดานอ่ืนๆ เชน เปนเจาของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก 
มีทําเลที่ตั้งดีกวา มีแหลงเงินทุนที่ตนทุนถูก และทํามานนานจนเกิดการเรียนรู 

2. แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม 
- จํานวนคูแขงขัน ถาคูแขงขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทําใหมี

การแขงขันที่รุนแรง 
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแขงขันจะไม

รุนแรงมากนัก 
- ความแตกตางของสินคา ถาสินคามีความแตกตางกันไป การแขงขันก็จะนอยลง 
- ความผูกพันในตรายี่หอ 
- กําลังการผลิตสวนเกิน ถาอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตสวนเกิน การแขงขันจะรุนแรง 
- ตนทุนคงที่ของธุรกิจ และตนทุนในการเก็บรักษา 
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เชน ขอตกลงกับสหภาพแรงงานในการ

จายชดเชยที่สูงมาก 
3. อํานาจตอรองของผูขาย (ซัพพลายเออร) 
- จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจตอรองของผูขายจะสูง 
- ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันไดอํานาจการตอรองก็จะสูง 
- จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบที่มี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง 
- ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจ

ตอรองผูขายจะสูง 
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4. อํานาจการตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา 
- ปริมาณการซื้อ ถาซื้อมาก ก็มีอํานาจการตอรองสูง 
- ขอมูลตางๆที่ลูกคาไดรับเกี่ยวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมาก ก็ตอรอง

ไดมาก 
- ความจงรักภักดีตอยี่หอ 
- ความยากงายในการรวมตัวกันของกลุมผูซ้ือ ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจตอรอง

สูง 
- ความสามารถของผูซ้ือที่จะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือ ถาลูกคาสามารถผลิต

สินคาไดดวยตนเองอํานาจการตอรองก็จะสูง 
- ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอื่น หรือ ใชสินคาของคูแขงแลวลูกคาตองมี

ตนทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา 
5. แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินคาอ่ืนๆซึ่งสามารถใชทดแทนได 
- ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมาก หรือทดแทนไดนอยแคไหน เชน 

เครื่องปรับอากาศกับพัดลม 
- ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบัน ไปสูการใชสินคาทดแทน 
- ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน 

 

ภาพที่ 7: ทฤษฎี Porter’s Five Force Model 
        ที่มา: http://skunpori.blogspot.com/  
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2.3  การจัดการกอสราง (Construction Management) 
 

พนม ภัยหนาย(2539) กลาววา การจัดการกอสราง Construction Management เปนการ
บริหารงานของผูรับเหมากอสราง แตก็เปนหนาที่ของผูบริหารโครงการกอสรางอยางหลีกเลี่ยง
ไมพน เพราะจะตองสอดสองดูแล และกํากับใหงานกอสรางดําเนินไปตามรูปแบบ ซ่ึง
รายละเอียดของหัวขอมีดังน้ี 
1.  Planning การวางแผนงาน แผนงานที่ใชควบคุมการกอสราง อาจจะใชแผนงานแบบ 

Bar-chart, chain of bar-chart,C.P.M network แลวแตลักษณะงานที่จะทํา จะเหมาะกับ
แผนงานแบบใด 

2. Organizing การจัดองคการบริหารงานกอสราง จะจัดอยางไรจึงจะเหมาะสมกับลักษณะ
งาน จะแบงหนวยงานรับผิดชอบอยางไร การควบคุมงานจะกําหนดอยางไรจึงจะมี
ประสิทธิภาพ 

3. Scheduling ตารางกําหนดเวลาทํางานและหมายรวมถึงทรัพยากรที่จะใชดําเนินงานตาม
ขั้นตอนตางๆ ดวย 

4. Budgeting การกําหนดงบประมาณ การทํางานแตละขั้นตอนตองทราบวาจะใช
งบประมาณเทาไหร เปนตนวา คาวัสดุ คาแรงงาน คาดําเนินงาน คาเครื่องมือเครื่องจักร 
คาภาษี คาอํานวยความสะดวก 

5. Reporting การรายงานความกาวหนาของงานกอสราง วากาวหนาไปมากนอยเพียงใด 
เปนไปตามแผนงานหรือไม การใชจายเงินแตละขั้นตอนเปนไปตามงบประมาณที่กําหนด
ไวหรือไม นอกจากนี้การรายงานก็จะตองรายงานถึงอุปสรรค ขอขัดของตางๆในการ
ทํางานดวย การรายงานอาจจะเปนรายงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน 

6. Accounting การจัดการทางดานบัญชีนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนการแสดงรายรับ 
รายจายตางๆ เพ่ือจะไดทราบถึงสถานะทางการเงินแตละชวงเวลา การที่จะตรวจสอบวา
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถจะตรวจสอบได จากการรายงานทางดาน
บัญชีอีกทางนึ่งดวย 

7. Documentation การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร มีการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพ แยกเปน
หมวดหมูเฉพาะเรื่อง โดยยึดหลักที่วาจัดเก็บไดเรียบรอยไมสูญหาย สามารถจะคนได
รวดเร็ว ตลอดจนการติดตามเอกสารที่สงไปยังหนวยงานตางๆ ดวย ตองกระทําใหมิ
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

8. Co-ordinating การประสานงาน สามารถจะสงผลใหการทํางานดําเนินไปดวยความ
ราบรื่น ลดปญหาการโตแยงลดไดเปนอยางมาก 

9. Controlling การควบคุมงาน จะตองมีวิธีการที่จะกํากับหรือควบคุมใหงานกอสรางดําเนิน
ไปตามกําหนดเวลา  รูปแบบ  รายการกอสรางและขอกําหนดอื่น ๆ  
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Decision Making การตัดสนิใจ  ผูบริหารงานกอสรางตองมีการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลตั้งอยูบน
หลักการยุตธิรรม หลักวิชาการ  และตองตัดสินใจทันทวงทีกับเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
 
2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
 

สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยภายนอกในระดับกวางและมีผลกระทบโดยออมตอการ
ปฏิบัติการขององคกร ทั้งทีเ่ปนองคกรภาคเอกชน และองคกรภาครัฐบาล ประกอบดวย 

1. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เปนการวิเคราะห
ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมายมีผลกระทบตอธุรกิจอยางไรบาง โดยอาจจะวิเคราะหเรื่อง 
ราคาน้ํามันแพง อันเนื่องจากปญหาการเมืองระหวางมหาอํานาจกับผูผลิตน้ํามัน ซ่ึงสงผล
กระทบไปทั่วโลก กฎหมายในประเทศ การแกไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่มี
ผลตอการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการบริหาร หรือนโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล เปนตน 

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) วิเคราะหปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
มีผลกระทบตอธุรกิจอยางไร เชน การิเคราะหปญหา 3 จังหวัดภาคใต อันเกิดจากปญหา
การเมืองและปญหาทางดานวัฒนธรรมมีผลตอธุรกิจอยางไร หรือคานิยมก็มีผลกระทบ เชน 
กระแสรักธรรมชาติ ผลิตภัณฑที่ทําลายธรรมชาติก็ขายไมได ผลิตภัณฑที่ผลิตดวย เทคโนโลยีที่
รักษาสิ่งแวดลอมก็ไดรับการสนใจ,อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยอัตราภาษี และอัตราการวางงาน 
เปนตน 

3. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors) เชน โครงสรางทางเพศและอายุ 
ระดับการศึกษา คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภค เปนตน 

4.  ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors) เชน การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยีตาง 
ๆ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 
2.5  กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process) 
 
        กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process) หมายถึง กระบวนการเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายขององคกร ซ่ึงกระบวนการการบริหารจัดการนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงความ
เกี่ยวเนื่องกันไดอยางมี ปฏิสัมพันธสอดคลองและตอเน่ือง ทั้งน้ีหนาทีของการบรหิาร
ประกอบดวยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรืออาจแบงในลักษณะที่เปนขั้นตอนดังน้ี (POLC) 
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1) การวางแผน (Planning) เปนสิ่งที่องคกรตองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผน
เปนสะพานเชื่อมระหวางเหตุการณปจจุบันและอนาคตซึ่งทําไดโดยการใหบรรลุเปาหมาย
ผลลัพธที่ตองการ การวางแผนจึงตองอาศัยการกําหนดกลยุทธที่ประสิทธิภาพ แมวาพื้นฐาน
ของการจัดการโดยทั่วไปเปนงานของผูบริหารการวางแผนเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติตาม
กลยุทธใหประสบความสําเร็จและการประเมินกลยุทธ เพราะวา การจัดการองคกร การจูงใจ 
การจัดบุคคลเขาทํางาน และกิจกรรมควบคุม ขึ้นกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะตอง
ประกอบดวยผูบริหารและพนักงานภายในองคกร 

 การวางแผนจะชวยใหองคกรกําหนดขอดีจากโอกาสภายนอกและทําใหเกิดผลกระทบ
จากอุปสรรคภายนอกต่ําสุด โดยตองมองเหตุการณในอดีตและปจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการณ
ที่จะเกิดขั้นในอนาคต การวางแผน ประกอบดวย การพัฒนาภารกิจ (Mission) การคาดคะเน
เหตุการณปจจุบัน เหตุการณอนาคต และแนวโนม การกําหนดวัตถุประสงคและการเลือกกล
ยุทธที่ใชการวางแผนจะชวยใหธุรกิจปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถกําหนด
เปาหมายได การบริหารเชิงกลยุทธน้ันตองการใหองคกรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) 
มากกวาที่จะเปนเชิงรับ (Reactive) องคกรที่ประสบความสําเร็จจะตองควบคุมอนาคตของ
องคกรมากกวาที่จะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดลอมภายนอกและเหตุการณที่เกิดขึ้น การ
ตัดสินใจ (Decision Making) ถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเปนสิ่งจําเปน
เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคูแขงขันทั่วโลก จุดเริ่มตนของความสําเร็จ
ที่ดีของธุรกิจคือการวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลไดจริง ยืดหยุน มีประสิทธิผลและทรง
ประสิทธิภาพ 

2) การจัดการองคกร (Organizing) จุดมุงหมายของการจัดการองคกรคือ การใชความ
พยายามทุกกรณีโดยการกําหนดงานและความสําคัญของอํานาจหนาที่ การจัดการองคกร 
หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่งที่ตองการทําและผูที่จะทํารายงานมีตัวอยางในประวัติศาสตรของ
ธุรกิจที่มีการจัดองคกรที่ดี สามารถประสบความสําเร็จในการแขงขันและสามารถเอาชนะคู
แขงขันได ธุรกิจที่มีการจัดองคกรที่ดีสามารถจูงใจผูบริหารและพนักงานใหมองเห็นความสําคัญ
ของความสําเร็จขององคกร การกําหนดลักษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการ
แบงงานประกอบดวยงานที่กําหนดออกมาเปนแผนก การจัดแผนก และการมอบอํานาจหนาที่ 
(Delegating Authority) การแยกงานออกเปนงานยอยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job 
Description) และคุณสมบัติของงงาน (Job Specification) เครื่องมือเหลานี้มีความชัดเจน
สําหรับผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงตองการทราบลักษณะของงาน การกําหนดแผนกในโครงสราง
ขององคกร (Organization Structure) ขนาดของการควบคุม (Span of Control) และสายการ
บังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธตองการการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสราง เพราะตําแหนงใหมๆ ที่สรางขึ้นหรือลดลงหรือรวมกัน โครงสรางองคกรจะตองระบุ
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ถึงวิธีการใชทรัพยากรและวิธีการซึ่งวัตถุประสงคมีการกําหนดขึ้นในธุรกิจ การสนับสนุน
ทรัพยากรและกําหนดวัตถุประสงคตามสภาพทางภูมิศาสตรจะแตกตางจากโครงสรางดาน
ผลิตภัณฑหรือลูกคารูปแบบทั่วไปของการจัดแผนกคือ ตามหนาที่ (Functional) ตามฝาย 
(Divisional) ตามหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic business unit) และดานแมททริกซ 
(Matrix) 

3) การนําหรือการสั่งการ (Leading/Directing) เปนการใชอิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให
ปฏิบัติงานและนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหสมาชิก
ในองคกรทํางานรวมกันไดดวยวิธีการตางๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่ซับซอนและเขาใจ
ถองแทไดยาก การนําหรือการสั่งการจึงตองใชความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป อาทิ ภาวะ
ความเปนผูนําของผูบริหาร การจูงใจ การติดตอสื่อสารในองคกร และการทํางานเปนทีม เปนตน 
หนาที่ในการนําหรือสั่งการนี้ มีความสําคัญไมนอยไปกวาหนาที่อ่ืน เพราะผูบริหารตองแสดง
บทบาทของผูสั่งการอยางมีคุณภาพ ถาไมเชนนั้น แผนงานที่วางไวตลอดจนทรัพยากรที่
จัดเตรียมไวอาจไมเกิดประสิทธิผล ถาผูบริหารดําเนินกิจกรรมดานการสั่งการไมดีพอ ดังน้ัน 
การสั่งการจึงเปนเรื่องของความรูความชํานาญ ประสบการณ และความสามารถที่จะชักจูงให
พนักงานรวมกันปฏิบัติงานไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใหองคกรประสบความสําเร็จตาม
ตองการ 

4) การควบคุม (Controlling) การใชทรัพยากรตางๆ ขององคกร ถือวาเปนกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษา
ใหองคกรดําเนินไปในทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกร ในเวลา
ที่กําหนดไว องคกรหรือธุรกิจที่ประสบความลมเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการ
ควบคุมที่ไรประสิทธิภาพ และหลายแหงเกิดจากความไมใสใจในเรื่องของการควบคุม ละเลย
เพิกเฉย หรือในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคกรเอง การ
ควบคุมจึงเปนหนาที่หลักทางการบริหารที่มีความสําคัญตั้งแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการทางการ
บริหารการควบคุมเปนการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายและดําเนินการปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจวา จะบรรลุผลลัพธตามตองการ นอกจากนี้การ
ควบคุมยังเปนกระบวนการรวบรวมและแสดถึงขอมูลยอนกลับเรื่องของผลการดําเนินงานใน
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ฐ าน ะที่ เ ป น พ้ื น ฐ านสํ าห รั บก า รปฏิ บั ติ แ ล ะก า ร เปลี่ ย นแปล ง ในอนาคตอี กด ว ย 

 

 

2.6 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน
อนาคต   

SWOT เปนตวัยอที่มีความหมายดังน้ี 

Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ  

Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ  

Opportunities – โอกาสที่จะดําเนินการได 

Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคการ  

ภาพที่ 8: การแสดงกระบวนการบริหารจัดการ 

ที่มา: รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, 2545 



31 
 

ดํารงค วัฒนา( 2554 )กลาววา หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการ
สํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการ
วิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะหสภาพการณ (situation analysis) ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะห
โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหาร
ขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร
ธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธของ
องคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป 

 

 

แผนภาพที่ 9: ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  ที่มา: http://www.google.co.th/imgres12-12-2012 

ประโยชนของการวิเคราะหSWOT 

วิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องคกร ซ่ึงปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของ
องคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการ
ดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมาย
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องคกรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT น้ีจะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน 
การกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

 
2.7 การกําหนดกลยุทธ (Tow Matrix)   
 

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และขอจํากัดแลว   ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรปูแบบความสมัพันธแบบแม
ตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นํา
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ออกมาเปนกลยุทธประเภทตาง ๆ  
         ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธ
น้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
         1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
การระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวนการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวไดวา 
ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะหไม
ละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 
         2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ
โอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคู
ดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

            2.1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงรุก ตัวอยาง 
กรมธนารักษ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณที่ทันสมัย มี
โอกาส คือ สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธใน
เชิงรุก คือ กลยุทธการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและตางประเทศ 

            2.2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนอกลยุทธ
ในเชิงปองกัน ทั้งนี้เน่ืองจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่
เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการ
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ปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได ตัวอยาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ 
เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสการศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีขอจํากัด คือ 
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงานของ
ตนเองอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได     ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธเชิงปองกัน คือ กล
ยุทธการสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

            2.3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธใน
เชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออน
ที่องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใชเวลา
มาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธเชิงแกไข คือ กลยุทธการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของราชการให
มากขึ้น (e-Administration)  

2.4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงรับ ทั้งน้ี
เน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได 
ตัวอยาง ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับพบ
ขอจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดกลยุทธในเชิงรับ 
คือ กลยุทธการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และกลยุทธการหาพลังงาน
ทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 10: การวิเคราะห TOWS 

    ที่มา http://www.drmanage.com/index.p 



34 
 

2.8  การบริหารลูกคาสัมพันธ: CRM (Customer Relationship Management) 
 

ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
โกศล พรประสิทธิ์เวช (2552,1-3) ใหความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธวา 

การศึกษา “ความตองการ” และ “พฤติกรรม” ของลูกคาเปนกระบวนการตอบสนองใหลูกคาเกิด
ความประทับใจมีความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้น นําไปสูรายไดผลงานที่มากขึ้นในอนาคต โดยนําขอมูล
ที่ไดจาก CRM มาวิเคราะหวางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบายการขาย การใหบริการที่เหมาะสม
แกลูกคาแตละกลุม สินคาหรืองานแตละชนิด ในการปรับปรุง เพ่ิม/ลด การทํางานใหเหลือเทาที่
จําเปน เพ่ือลดคาใชจายลง นําขอมูลที่ไดจากระบบมาใชในการตรวจสอบและควบคุมภายในได
งายและสะดวกขึ้น 

สินธฟา แสงจันทร (2547,47-49) ใหความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง 
กลยุทธการตลาดที่ใชปฏิบัติตอลูกคาหรือกลุมเปาหมาย โดยแนวทางการปฏิบัติเปนลักษณะตัว
ตอตัวหรือเฉพาะกลุมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละคนหรือแตละกลุม อัน
กอใหเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการ รวมถึงการจงรักภักดีตอตรายี่หอหรือองคกร ซ่ึง
เปนการสรางความ สัมพันธที่ยั่งยืนและเพื่อผลกําไรในระยะยาวขององคกร 
 

วัตถุประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธใดๆ ก็ตามลวนแตมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังน้ี  

1. เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคาการบริการของธุรกิจอยางตอเน่ืองในชวงเวลาหนึ่ง 
2. เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือการบริการ และบริษัททําใหลูกคาทราบวิธีการใช

สินคาอยางถูกตองสามารถจดจํา และมีภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและสินคาหรือบริการของบริษัท
ในระยะยาว 

3. เพ่ือใหลูกคามีความจงรักภักดีตอบริษัทสินคาหรือบริการ กรณีที่บริษัทมีสินคาจําหนาย
หลายสายผลิตภัณฑ การที่ลูกคาซื้อสินคาของบริษัทในสายผลิตภัณฑหน่ึงแลวรูสึกประทับใจใน
ทางบวกโอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑอ่ืน (Cross Selling) ไดสําเร็จก็จะมี
มากขึ้น 

4. เพ่ือใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผูอ่ืน เกิดการพูดแบบปากตอปาก 
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงมีความนาเชื่อ ถือมากกวาคํากลาวอางใน
โฆษณาเสียอีก (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2546) 

ความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2546, 44-46) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธมี 

4 ประการ ไดแก 
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1. สรางความสัมพันธกับลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทางการตลาดแตละราย 
(Customized) อยางเปนกันเอง (Personalized) 

2. การบริหารลูกคาสัมพันธอาจจะยังไมไดเพ่ิมยอดขายในทันที หากแตผลลัพธในรูปของ
ยอดขาย จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่ลูกคารูสึกประทับใจ มีความเขาใจและรับรูที่ดี ดังน้ันสิ่ง
ที่ไดรับจากการบริหารลูกคาสัมพันธ คือ การผูกสัมพันธกับลูกคาอยางตอเน่ืองในระยะยาว 
(Long-Time Relationship) 

3. บริษัทและลูกคาไดประโยชนจากการบริหารลูกคาสัมพันธทั้งสองฝาย (Win-Win 
Strategy) 

4. ชวยใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

กลาวโดยสรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธสามารถทําใหบริการลูกคาได
ดีขึ้น รูความสนใจ ความตองการของลูกคา นําเสนอสินคาที่เหมาะสม การบริการหลังการขาย
แกลูกคาตามที่ลูกคาตองการได การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวจะชวยเพ่ิมความ
จงรักภักดี (loyalty) ที่ลูกคามีตอบริษัท ลดการสูญเสียลูกคา ลดตนทุนการตลาด เพ่ิมรายไดจาก
การที่ลูกคาซื้อซํ้า หรือแนะนําใหคนรูจักซื้อสินคาขององคกร  

แนวทางการรักษาลูกคา การรักษาลูกคาปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป (ชื่นจิตต แจงเจน
กิจ, 2546) มีแนวทางดังน้ี 

1. สรางคุณคาเพิ่ม ตองสรางความรูสึกใหเกินกวาคําวาความพอใจ 

2. ใหบริการกอนและหลังการขายอยางเปนกันเอง 

3. ใชศูนยกลางการรับขอมูล (Call Center) ทั้งปรับกองหลัง (Back Office) ให
แข็งแกรงดวย 

4. ใชโปรแกรมสงเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว 

5. ตั้งฝายลูกคาสัมพันธมาดูแล การใหบริการแกลูกคาโดยตรง 

6. ใหความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคาทุกคน 

7. สํารวจคูแขง และสํารวจสถานการณทางการตลาดอยูเสมอ 
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8. ยึดหลักแนวคิดการตลาดตามสั่งแบบมวลรวม (Mass Customization) 

9. สรางการตลาดภายใน (Internal Marketing) ที่แข็งแกรงมีกองหลัง (Back Office) ที่
ดี 

10. ฝายบริหารตองเห็นความสําคัญในการสนับสนุนอยางจริงจังและใหความรวมมือใน
ทุกดาน 

11. สรางตนทุนอุปสรรคการเปลี่ยนไปเปนลูกคาบริษัทอ่ืน (Switching Cost) สราง
อุปสรรคในการเปลี่ยนไป รวมรายการสงเสริมการใหบริการของบริษัทอ่ืน 

12. กรณีที่ลูกคาเปนคนกลางในชองทางการตลาด เนนเขาไปมีสวนรวมชวยเหลือการ
ใหบริการหรือกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ที่ลูกคาวางจําหนายในราน ชวยการจัด
วางสินคาในรานเปนตน 

จุฑารัตน ไชยซาววงศ ( 2549 ,10 )กลาววาประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
เปนเครื่องมือที่มีบทบาทเขาชดเชยประสิทธิภาพที่หายไป ของเครื่องมือการตลาดแบบเดิมๆ 
การมีสวนประสมการตลาดที่ดี สรางความพึงพอใจไดในปจจุบัน แตไมอาจสรางหลักประกันใน
ความจงรักภักดีของลูกคาในระยะยาวได การบริหารความสัมพันธที่ประสบความสําเร็จนํามาซึ่ง
ผลกําไรในระยะยาว ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญของการตลาด 

 
2.9 TQM (Total Quality Management)  

 
ดวงรัตน เรืองอุไร กลาววา TQM (Total Quality Management) เปนระบบบริหาร

คุณภาพที่มุงเนนการใหความสําคัญสูงสุดตอลูกคาภายใตความรวมมือของพนักงานทั่วทั้ง
องคกรที่จะปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการได TQM จึง
เปนแนวทางที่หลายองคกรนํามาใชปรับปรุงงานระบบ TQM เปนระบบที่มองภาพรวมทั้งองคกร 
ระบบน้ีลูกคาจะเปนผูกําหนดมาตรฐานหรือความตองการ เปนระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การ
จัดองคกร และการทําความเขาใจในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแตละบุคคลในแตละระดับเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหมีความยืดหยุนเพ่ือที่จะสามารถแขงขันได TQM เปนระบบที่สามารถ
นําไปใชไดกับทุกองคกร ประสิทธิภาพของการจัดองคกรในระบบนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของทุกคนในการนําองคกรไปสูเปาหมาย  
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ประโยชนของ TQM 

1. กอใหเกิดคุณคาของสินคาและบริการเพื่อนําเสนอตอลูกคา ซ่ึก็จะไดรับความพึง
พอใจและเชื่อม่ันพรอมทั้งภักดีตอผลิตภัณฑของเรา 

2. กอใหเกิดศักยภาพในการแขงขันและความไดเปรียบทางธุรกิจ 
3. ชวยลดตนทุนในการผลิตและการดําเนินงานในการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 
4. เปนประโยชนตอการเพิม่ผลผลิตเนื่องจากมีการกระจายงาน และเอ้ืออํานวยใหทุก

กระบวนงานมีความคลองตัว 
          5. ทําใหมีการกําหนดจุดควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือติดตามผลของการดําเนินงานเปนระยะ
และเม่ือผลเบีย่งเบนไปจากเปาหมายก็จะมีระบบในการวิเคราะหหาสาเหต ุเพ่ือทําการแกไข 
และปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

 การนําระบบ TQM มาใชในองคกรจะใหประโยชนหลายประการ ดังน้ี 
 • องคกรสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ทําใหเปนที่พอใจของ

ลูกคามากขึ้น 
 • องคกรสามารถเพิ่มผลผลิตพรอมลดตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 • องคกรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิงการตลาด 
• พนักงานสามารถใหความรวมมือและประสานงานในการแกปญหาไดดีขึ้น ซ่ึง

เปนการสรางจิตวิญญาณของการทํางานอยางมีคุณภาพ 
 
2.10 ผลงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 

สุภาวดี บัวขาว(2550) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดกลยุทธขยายธุรกิจเพ่ือการ
เติบโตของธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาบริษัท ABC กอสราง 

บริษัท ABC กอสราง จํากัด ดําเนินธุรกิจการรับเหมากอสรางทั่วไปซึ่งสวนใหญดําเนิน 
กิจการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบางสวนที่ดําเนินงานที่กรุงเทพมหานคร โดย
ดําเนินกิจการแบบทํา สัญญารับเหมาชวง (Subcontract) จากหางหุนสวนจํา กัดวันชัย กอสราง 
ปจจุบันบริษัทไดแยกออกมาดําเนินกิจการเอง เน่ืองจากบริษัทตองการความกาวหนาและการ 
เติบโตทางธุรกิจ แตหลังจากที่บริษัทออกมารับงานเองจากลูกคาโดยตรง รายไดของบริษัทกลับ 
ลดลงรอยละ 88.31 บริษัทไมสามารถทํากําไรไดและขาดศักยภาพทางการแขงขัน เน่ืองจากงาน
ที่ไดเปนงานที่มีมูลคาโครงการต่ํา สงผลใหองคกรไมมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงจําเปนตอง 
ทําการศึกษาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิสามารถกําหนดแนวทางใน
การแกไขปญหาเชิงกลยุทธโดยใชเกณฑการตัดสินใจเลือกกลยุทธดวยวิธีการถวงน้ําหนัก 
(Weighting Factors Decision) ทําใหทราบแนวทางการแกไขปญหาขององคกรไดเพ่ือเพ่ิม
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รายไดและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันเพ่ือการเติบโตในธุรกิจอยางยั่งยืน จากการตัดสินใจเลือก
กลยุทธพบวาแนวทางเลือก 2 ไดคะแนนเปนอันดับที่ 1 โดยไดคะแนน 8.70 และทางเลือกที่ 1 
มีคะแนน 8.20 ซ่ึงไมหางกันมากนัก ซ่ึงอาจสามารถทําควบคูกันก็ได สําหรับทางเลือกที่ 2 น้ัน 
เปนโดยกลยุทธในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธของบริษัทคือ กลยุทธการเติบโตการรวมธุรกิจใน
แนวดิ่งแบบไปขางหนา (Forward Integration Strategy) แบบมุงความแตกตาง(Differentiate 
Strategy) โดยดําเนินธุรกิจใหครบวงจรซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาในสิ่งที่คูแขงสวนใหญภายใน
จังหวัดอยุธยาไมมี และตอบสนองผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับผูประกอบการที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจไดครบวงจรเทากับเปนการเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันใหแกบริษัทสงผลตอ
ภาพลักษณขององคกรทําใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และมีจุดเดนที่เหนือกวาคูแขงรายอ่ืน กล
ยุทธน้ีเปลี่ยนแนวคิดทางการแขงขันจากตลาดรับเหมากอสรางทั่วไปที่มีความรุนแรงเนนที่
ตนทุนการผลิตที่ต่ําซึ่งบริษัทขาดประสิทธิที่ภาพที่ดีพอตอการแขงขันกับคูแขง มาเปนแนวคิด
ทางการแขงขันที่มุงความแตกตางเหนือคูแขง โดยการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหกับบริษัท
เพ่ือสรางรายไดผลกําไรอยางยั่งยืน 

 
ธนิษฐา  วงษา(2552) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธและกลยุทธการตลาด

เพ่ือบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจบริการออกแบบสถาปตยกรรม กรณีศึกษาบริษัทดีไซด 123 
อินเตอรเนชั่นแนล 
 บริษัทดีไซด 123 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเปนบริษัทใหบริการใหคําปรึกษาและบริการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมทั้งภายในและตางประเทศ โดยงานออกแบบสถาปตยกรรมสวน
ใหญทางบริษัทเนนการออกแบบที่ดูโดดเดน  มีเอกลักษณพิเศษ  คํานึงถึงการใชงานของลูกคา
เปนหลัก  มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศนั้น ๆ อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการออกแบบที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนการอนุ รักษสภาพแวดลอมโลกดวย  อีกทั้งการแขงขันใน
อุตสาหกรรมดานการออกแบบสถาปตยกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น  ทําใหสินคาที่มีอุปสงคแปร
ผันตามอยางธุรกิจออกแบบจําเปนตองเก่ียวของกับวัสดุที่ใชในงานจํานวนมากตองมีการปรับตัว
เพ่ือการอยูรอด  ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาการใชการ
จัดการเชิงกลยุทธในการพัฒนาตลาดภายในองคกรและภายนอกองคกรที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม  ศึกษาถึงการใชกลยุทธการตลาดเพื่อบริหารลูกคาสัมพันธที่
เหมาะสมของธุรกิจบริการออกแบบงานสถาปตยกรรม  และพัฒนากลยุทธทางดานการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาปาหมายที่สอดคลองกับนโยบายของบริษัทดีไซด 
123 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   
 จากการศึกษาพบวา  การเก็บขอมูลทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ  สามารถสรุปผลเปนทางเลือกในการแกปญหาไดเปน  ทางเลือกกลยุทธระดับองคกร
(Corporate Level) เลือกการเติบโต  ระดับธุรกิจ (Business Level) เนนสรางความแตกตางใน
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ดานงานออกแบบสถาปตยกรรม  ระดับหนาที่ ( Function Level) เนนเรื่องสวนประสมทาง
การตลาดและการจัดการตลาดภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือแกไขปญหาภายใน
องคกรที่เกิดขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมออกแบบงาน
สถาปตยกรรมไดอยางยั่งยืน 
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บทที่ 3 

ระเบียบและวิธีการศึกษา  และผลการศึกษา 
 

การคนควาดวยตนเอง เร่ืองการศึกษาการบริหารงานภายในขององคกรเพื่อรักษาขีด
ความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาหางหุนสวน
จํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Independent Study) ตามวัตถุประสงคที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 โดยทําการศึกษาขอมูลทั้งแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Study) และแบบทุติยภูมิ (Secondary Study) เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา และวางกลยุทธขององคกรตอไปซึ่งมี
กระบวนการที่สําคัญดังน้ี 
 
3.1  ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
 

1.ศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมทางการ
แขงขันทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ 
 2.กําหนดแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธในการจัดการธุรกิจรับเหมากอสราง 

 3.กําหนดกลยุทธขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตของธุรกิจรับเหมากอสราง 

การศึกษาในครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาทั้งในสวนของการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ(Secondary 
Data) และทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชการสัมภาษณ 
 
3.2  การเก็บขอมูล (Data Collection ) 
 

3.2.1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview)  
                  ผูบริหาร คือ คุณธีรพงษ บุญประเสริฐ เจาของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ใชเวลาในการสัมภาษณเปนเวลา 1 
ชั่วโมง เพ่ือทราบสาเหตุของปญหา และเปนแนวทางการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท และ
กําหนดกลยุทธทางธุรกิจขององคกร   
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3.2.2 การเก็บขอมูลทตุิยภูมิ โดยศึกษาวจัิยจากเอกสารตางๆ ศึกษาคนควา รวบรวม เรียบเรียง
ขอมูลจากบทความ ผลงานวิจัย จุลสารและเว็บไซตในอินเตอรเน็ตทีเ่กี่ยวของ 
 
3.3  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 

3.3.1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากผลการสัมภาษณผูบริหาร เจาของกิจการหาง
หุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ในปจจุบันสภาวะทางธุรกิจรับเหมากอสรางมีแนวโนมชะลอตัว เปนเพราะปจจัยดาน
ตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  การเมือง และภัยธรรมชาติ  ปญหาดานราคาน้ํามันที่สูงขึ้น  ดานราคาวัสดุ
กอสรางที่มีการปรับตัวสูงขึ้น   สภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น  มีคูแขงเปนจํานวนมากทั้งรายใหม
และรายเกา ซ่ึงทําใหแตละบริษัทมีการตัดราคาในการเสนองานในแตละครั้งสงผลใหการแขงขัน
มีความรุนแรงอยางตอเน่ือง  แตเน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน  ทําใหมี
ความรูและประสบการณ ประกอบกับเจาของกิจการเปนวิศวกรจึงสามารถควบคุมงาน และ
เซ็นตรับรองงานใหเปนไปตามมาตรฐานได  ซ่ึงจะแตกตางจากผูรับเหมารายอื่นๆในพื้นที่  โดย
สวนใหญจะไมมีวิศวกรประจําบริษัทเพื่อควบคุมดูแลงาน  แตใชวิธีการวาจางเปนครั้งคราว  ทํา
ใหเปนขอไดเปรียบของบริษัทคือมีวิศวกรประจําบริษัทคือตัวของผูบริหารเองเปนผูควบคุมดูแล  
สองกลอง Survey, ควบคุมงาน เซ็นตรับรองงานเองได ทําใหเกิดการทํางานที่รวดเร็ว และมี
คุณภาพที่มากกวา รวมถึงบริษัทยังเนนคุณภาพของผลงานที่ออกมา ทั้งความสวยงาม แนน
หนา และแข็งแรง  

  ในดานสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอกิจการคือฤดูกาล  เชนฤดูฝน  จะทําใหการ
ทํางานไมสะดวก  บางครั้งงานกอสรางตองหยุดชะงักสงผลใหสงงานลาชา ไมตรงตามกําหนด 
รวมทั้งยังตองเสียคาแรง  ซ่ึงแรงงานทํางานไดไมเต็มที่  จึงสงผลเสียตอบริษัทดวย  ในดาน
การเมืองหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายของรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงตาม เชนในป พ.ศ.
2554 เกิดอุทกภัย ทําใหรัฐบาลเรงฟนฟูและปองกัน ในปน้ันกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสรางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีจํานวนงานขุดลอกคลอง ซอมถนน เปนจํานวนมาก 
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  ในเรื่องโครงสรางการบริหารงานของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัด
สุพรรณบุรีมีโครงสรางการบริหารงาน  และวัฒนธรรมองคกรเปนแบบครอบครัว  กระบวนการ
ทํางานไมเปนระบบที่ชัดเจนจะเนนที่ความเปนกันเองเปนสวนใหญ  ไมมีระบบการจัดการที่ดี  
ผูบริหารเห็นวาทําใหเปนจุดออนของบริษัทในการเจริญเติบโตในอนาคต    

  ผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคของบริษัทในการดําเนินงาน คือระบบดานการ
จัดการยังมีปญหาในดานแรงงานที่มีฝมือ  และบางชวงขาดแคลนแรงงาน เชนในฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว  รวมถึงคาแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล   ในเร่ืองการบริหารคนผูบริหาร
จะตองทํางานกับครอบครัว  และคนในเขตพื้นที่ จะมีปญหาความเกรงใจเนื่องจากความอาวุโส  
และความสนิทสนมใกลชิดกัน ทําใหสงผลตองาน  เชนเวลาในการปฏิบัติงาน , ขาดบุคลากรใน
ดานงานเอกสาร เชนทําบัญชี ทําซองประมูลงาน ยื่นซอง-ซ้ือซองประมูลงาน ซ่ึงเรื่องน้ีผูบริหาร
เห็นวาสําคัญมาก    ดานSupplier ไมพบปญหามากนักจะมีบางครั้งที่มีการสงสินคาลาชาบาง 
เน่ืองจากแรงงานของรานไมเพียงพอ ทางบริษัทก็จะมีการแกไขโดยสั่งของลวงหนา 3 วัน กล
ยุทธที่บริษัทใชในการบริหารงาน คือทํางานใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ  

        3.3.2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลจากบทความ ผลงานวิจัย และเว็บไซตใน
อินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของตามตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis)  

  จากภาพรวมปจจุบันของอุตสาหกรรมกอสรางในป พ.ศ.2555 การจัดซื้อจัดจาง
โครงการภาครัฐที่เกี่ยวของกับการฟนฟูซอมแซมโครงสรางสืบเน่ืองจากอุทกภัยในป พ.ศ.2554  
เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของธุรกิจกอสราง ที่ชวยสนับสนุนภาพของธุรกิจกอสรางในระยะ
ขางหนา ขณะที่ปริมาณการกอสรางของภาคเอกชนแมจะยังนอยกวาในชวงป 2553-2554 แตก็
สามารถรักษาการคงตัวไปไดถึงปลายป 2555 ดวยแผนกลยุทธทางธุรกิจที่จะกระจายความ
เสี่ยงไปยังโครงการพาณิชยกรรมและอสังหาริมทรัพยในหัวเมืองตางจังหวัดมากขึ้น การจัดซื้อ
จัดจางโครงการภาครัฐที่เกี่ยวของกับการฟนฟูซอมแซมโครงสรางสืบเนื่องจากอุทกภัยที่จะเปน
แรงขับเคลื่อนสําคัญของธุรกิจกอสรางในปน้ี เน่ืองดวยธรรมชาติของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ตองผานกระบวนการการพิจารณาหลายขั้นตอนและใชเวลา ซ่ึงหากเกิดความลาชาในการ
ดําเนินโครงการ ประกอบกับปจจัยเกี่ยวกับฤดูกาลที่หนาฝนมาเร็วกวาปกติ ภาพของธุรกิจ
กอสรางในชวงหลังของป 2555 อาจมีความผันผวนได ซ่ึงหากไมรวมโครงการที่เกี่ยวของกับนํ้า
ทวมแลว ภาพรวมของธุรกิจกอสรางในป 2555 น้ีอาจลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 0.5 ถึง
รอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 787,000-819,000 ลานบาท(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย 21 ธันวาคม 2555) 



43 
 

นอกจากนั้น นโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่ําซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
โดยแรงงานทั่วประเทศจะไดรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาทตามนโยบายของรัฐบาลวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 การขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทเทากันทั่วประเทศไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ 
SMEs เปนอยางมาก ทําใหกิจการมีตนทุนทางดานแรงงานเพิ่มสูงขึ้น (ที่มา: 
http://news.voicetv.co.th, 2555)   

  ในดานแนวโนมของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในป พ.ศ.2556 ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 2555 พบวา ประเทศ CLMV ซ่ึงประกอบดวยกัมพูชา สปป.
ลาว พมา และเวียดนาม นับเปนตลาดที่มีศักยภาพสําหรับธุรกิจบริการรับเหมากอสรางของไทย 
ทั้งที่เขาไปประมูลงานเพื่อดําเนินการเองและรับเหมาชวง (Subcontract) ในโครงการกอสราง
ตางๆ เน่ืองจาก CLMV อยูในชวงเรงพัฒนาประเทศ ทําใหมีโครงการกอสรางสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานขนาดใหญและดานพลังงานจํานวนมากตามการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวดี
อีกทั้ง การแขงขันในธุรกิจดังกลาวยังไมรุนแรงนัก จึงนับเปนโอกาสขอผูประกอบการไทยที่จะ
ขยายตลาดบริการรับเหมากอสรางในประเทศ CLMV เศรษฐกิจประเทศ CLMV มีแนวโนม
เติบโตอยางแข็งแกรง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการเกื้อหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมา
กอสราง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีจะกระตุนใหเกิดความตองการลงทุนในสิ่งกอสราง
ตางๆ ตามมา ทั้งอาคารสํานักงาน ที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทั้งโครงขายถนน ทาเรือ สนามบิน เปนตน  รวมถึงการเขาสู AEC ปจจุบันประเทศ CLMV 
อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนในธุรกิจกอสรางไดเต็มจํานวน ขณะที่การเปดเสรี
ธุรกิจบริการรับเหมากอสรางภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community : AEC) ในป 2558 จะสงผลใหมีการลดขอจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการกอสราง เชน วิศวกร และสถาปนิก เปน
ตน ซ่ึงจะเกื้อหนุนใหเกิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางใน CLMV ของ
ผูประกอบการไทย(ที่มา:http://www.exim.go.th,2555) 

 ในสวนของสถานการณอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศ สถานการณอุตสาหกรรม
กอสรางมีแนวโนมวาจะปรับตัวขึ้นตั้งแตไตรมาส 4 ของปน้ีเปนตนไป ทั้งในสวนงานรับเหมา
ชวงและงานรับเหมาฐานราก ซ่ึงแมวาในชวงครึ่งปแรกอาจชะลอตัวเน่ืองจากโครงการกอสรางที่
อยูอาศัยยังไมฟนตัวจากวิกฤตน้ําทวม มีปริมาณงานสะสมของผูรับเหมาลดนอยลงในขณะที่งาน
ใหมก็ยังคงชะลอตัว แตคาดวาปริมาณงานจะกลับเขาสูภาวะปกติอยางสมบูรณในไตรมาสแรก
ของป 2556 น้ี และเริ่มดีขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2556 เปนตนไป หลังจากที่
ผูรับเหมาปรับตัวกับปญหาคาแรงไดแลว (ที่มา: www.thaicontractor.com ,2555)งานกอสราง
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพจึงมีจํานวนมากขึ้น และผูประกอบธุรกิจบางกลุมอาจมุงรับงานกอสราง
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ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงานไฟฟามากขึ้น ซ่ึงทิศทางดังกลาวจะทําใหมูลคาตลาดธุรกิจ
กอสรางป 2555 อยูที่ประมาณ 923,000-934,000 ลานบาท หรือเติบโตที่รอยละ 12.2-13.5 จาก
ป 2554(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการ โดย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย 21 ธันวาคม 2555) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis)  

  1.  อิทธิพลทางการเมืองและการปกครอง (Political and Legal Influence): ในสวนของ
บริษัทไดรับผลดีจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการฟนฟูซอมแซมโครงสรางสืบเน่ืองจาก
อุทกภัย จึงเกิดโครงการตาง ๆ ของกรมชลประทาน เชนการขุดลอกคลอง การเสริมหลังคัน 
องคการบริหารสวนจังหวัดเรงซอมแซมถนนคอนกรีต ลาดยางใหอยูในสภาพดี ใชงานไดทําให
ปริมาณงานของบริษัทมีจํานนมากขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนผละกระทบในเชิงบวกแกบริษัทที่จะมี
โอกาสยื่นซองประมูลงานไดจํานวนมากขึ้น 

  2.  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (Economic Influence) : การพัฒนาเศรษฐกิจของ CLMV ที่มี
แนวโนมขยายตัวดีอีกทั้ง เน่ืองจาก CLMV อยูในชวงเรงพัฒนาประเทศ ทําใหมีโครงการ
กอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญและดานพลังงานจํานวนมาก ในขณะที่การแขงขันใน
ธุรกิจดังกลาวยังไมรุนแรงมากนัก จึงนับเปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายตลาดบริการรับเหมา
กอสรางในประเทศ CLMV และเศรษฐกิจประเทศ CLMV มีแนวโนมเติบโตอยางแข็งแกรง ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการเกื้อหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวดีจะกระตุนใหเกิดความตองการลงทุนในสิ่งกอสรางตางๆ ตามมา ทั้งอาคาร
สํานักงาน ที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคพื้นฐานทัง โครงขายถนน ทาเรือ 
สนามบิน เปนตน    

   3. อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Influence): ในปจจุบัน
รูปแบบการดําเนินชิวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงไป มีความตองการใชชีวิตที่สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหโครงการคอนโดมิเนียมมีจํานวนมากขึ้น    

 4. อิทธิพลทางเทคโนโลยี (Technological Influence): เทคโนโลยีมีสวนสงเสริมให
กิจการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการสื่อสารซึ่งทําให
สามารถติดตอกับลูกคา และSuppliersไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในเรื่อง
ของระบบคอมพิวเตอรที่สามารทําใหกิจการเก็บขอมูลของลูกคา ขอมูลทางการเงิน และเอกสาร
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกตอการนํามาใชในการบริหารจัดการและชวยลดจํานวน
เอกสารของกิจการไดเปนอยางมาก   
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สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Forces Model) 
  วิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Force Model) 

1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivaly Among Competing Firms) 

 ธุรกิจรับเหมากอสรางมีแนวโนมทิศทางชะลอตัวอยางตอเน่ืองและในขณะเดียวกัน แนวโนม
ดานตลาดรับเหมากอสรางจะมีการแขงขันสูงมากขึ้น ทั้งจากผูรับเหมารายใหญและผูรับเหมา
รายยอยทั่วประเทศ  แตอยางไรก็ตามการขยายตัวของโครงการคมนาคมและการเติบโตของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหในปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางของไทยมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในดานงานรับเหมากอสรางมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับเหมารายใหญมีโอกาศ
ทางการแขงขันมากกวาผูรับเหมารายยอยจากความไดเปรียบทางดานชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ 
สภาพคลองและอัตราการตอรองที่มีมากกวา ทําใหผูรับเหมารายยอยถูกจํากัดตลาดใหแคบลง 
โดยในชวงครึ่งปแรก(2555) จากจํานวนงานกอสรางโครงการที่อยูอาศัยทั้งหมด มีผูรับเหมาราย
ใหญที่ไดงานไปมากกวา 50%   (ที่มา: www.thaicontractor.com,2555) ซ่ึงในปจจุบันจํานวน
ผูประกอบการธุรกิจน้ีมีจํานวนมากขึ้น ทําใหสภาวะการแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสรางมีความ
รุนแรง มีการแขงขันดานราคามากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอบริษัทในระดับสูง 

2. ภัยคุกคามจากผูประกอบการรายใหม (Threats of New Entrants) 

 ผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหมสามารถเขามาในธุรกิจไดไมยากนัก ผูที่ เคยมี
ประสบการณการทํางานในดานงานกอสราง  หรือมีเงินทุนในการดําเนินงานเพ่ือซ้ือเคร่ืองจักร  
อุปกรณ และจัดจางแรงงาน  ก็สามารถเขามาในธุรกิจรับเหมากอสรางได 

3. อํานาจการตอรองกับผูจําหนายวัสดุอุปกรณ (Bargaining Power of Supplier) 

 บริษัทมีอํานาจการตอรองกับ Supplier คอนขางสูง เน่ืองจากในพื้นที่มีรานขายสงวัสดุกอสราง
เปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทสามารถเลือกซื้อได แตอยางไรก็ตามบริษัทมีรานที่สั่งซ้ือประจําที่มี
ขนาดใหญอยูเพียง 1 ราน บริษัทจะมีรานประจําเปนรานยอย ๆ อยูประมาณ 3 แหง โดยทาง
Supplier จะให credit กับบริษัทเปนระยะเวลา 60-90 วัน 

4. อํานาจตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of Buyer) 

 การศึกษานี้มุงศึกษาไปที่การประมูลงานของรัฐบาลเปนสวนใหญ เน่ืองจากหนวยงานของรัฐ
เปนกลุมลูกคาหลักของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีปริมาณ
งานเปนจํานวนมาก  ดังน้ันอํานาจการตอรองของผูซ้ือจึงมีอํานาจการตอรองสูง  เน่ืองจากมี
ผูประกอบการธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางเปนจํานวนมาก  มีการแขงขันดานราคา  คุณภาพ 
และการใหบริการ  
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5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 

ในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง ยังคงตองอาศัยผูรับเหมากอสรางในดานงานกอสราง  ดังน้ันจึง
ไมมีสินคาทดแทนของธุรกิจรับเหมากอสราง  

ตารางที่ 4 วิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Force Model) 

อิทธิพลจากดานตาง ๆ  
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.สภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรม 

/     

2.ภัยคุกคามจากผูประกอบการ
รายใหม 

 /    

3.อํานาจการตอรองกับผู
จําหนายวัสดุอุปกรณ 

 /    

4.อํานาจตตอรองของผูบริโภค  /    
5.ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน     / 
  จากตารางที่  4 ผลกระทบจากแรงผลักดันทั้ง 5 ตอบรษิัท โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอ
องคกรมากที่สุดคือปจจัยทางดานสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) 

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน
อนาคต   

  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของบริษัท ทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออน
ของบริษัทและการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกทําใหทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของ
บริษัทดังน้ี 
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ตารางที ่ 5  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ที่มา: จากการสัมภาษณเจาของกิจการ 
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ตารางที ่ 6  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสบิกอสราง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
ที่มา: จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, www.exim.go.th(2555) 
 

  จากการวิเคราะหไดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหางหุนสวนจํากัดหัวเขา
สิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงจะนําไปกําหนดกลยุทธในขั้นตอนตอไป  
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3.4  ผลการศกึษา 
 

ในการศึกษาเรื่ องการศึกษาการบริหารงานภายในขององคกรเ พ่ือรักษาขีด
ความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาหางหุนสวน
จํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ(Secondary 
Study) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหโดยใช
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) ในการสรุป
ประมวลผลโดยใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหประมวลผล นําขอมูลจากการวิเคราะห 
SWOT มากําหนดกลยุทธดวย Matrix การประเมินจุดแข็งและจุดออนจากปจจัยภายใน รวมทั้ง
การประเมินโอกาส และอุปสรรคจากปจจัยภายนอก มาสรางกลยุทธได 4 ลักษณะ คือ 
 1.  กลยุทธเชิงรุก Strengths-Opportunities (SO) 
 2.  กลยุทธเชิงปองกัน Strengths-Threats (ST) 
 3.  กลยุทธเชิงแกไข Weaknesses-Opportunities (WO) 
 4.  กลยุทธเชิงรับ Weaknesses-Threats (WT) 
 
การกําหนดกลยุทธ Tows Matrix 
 

เปนการนําปจจัยภายใน จุดแข็งและจุดออนของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  มาจับคูกับปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรคเพื่อนํามาสรางและกําหนดกล
ยุทธทางเลือกทั้ง 3 ระดับโดยมีระดับองคกร (Corporate Strategies) กลยุทธระดับธุรกิจ 
(Business Strategies) และกลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies) 
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ตารางที ่ 7  การกําหนดทางเลือกกลยุทธดวย TOWS Matrix ระดับองคกร 

                   
            Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  External Factor 

 
Strengths 

S1-บริษัททํางานเนนคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบ   สงมอบงานตรงตอ
เวลา 
S2-ดําเนินธุรกิจมาเปน17 ป ทําใหมี
ความเชี่ยวชาญ  มีชื่อเสียง 
S3-ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในดาน
วิศวกรรม มีวิศวกรประจําบริษัท
(เจาของ)  
S4-เครื่องจักรใหม มีการเปลี่ยน
เครื่องจักรเม่ือหมดอายุการใชงาน 
S5-ฐานลูกคาเดิมมีอยูเปนจํานวนมาก
ทําใหมีงานอยางตอเน่ือง 
 

 
Weaknesses 

W1-ขาดบุคลากรที่มีความรู  งานดาน
เอกสาร  บัญชี  
W2-บางชวงขาดแรงงาน 
W3-การบริหารงานไมมีระบบ ในดาน
บุคลากร  ดานระบบการสรรหาการ
จัดซ้ือวัสดุอุกรณกอสราง  
W4-การบริหารงานเปนลักษณะ
ครอบครัวอํานาจการตัดสินใจอยูที่
เจาของ 
 

 
Opportunities  

O1-นโยบายการสงเสริมซอมแซม 
ปองกันอุทกภัยของภาครัฐ 
O2-การสนับสนุนพัฒนาชนบทของ
ภาครัฐ เชนการทําถนนคอนกรีต    
O3-เศรษฐกิจที่ดีข้ึนชาวนามีเงินเยอะข้ึน  
มีการปรับปรุงกอสรางบาน  ทําถนน 
O4-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมา 
 

SO 
1.กลยุทธการเติบโต(Growth Strategy)
กลยุทธการเติบโตโดยการรวมธุรกิจใน
แนวดิ่ง (Vertical Integration) มีอยู 2 
ทิศทาง คือ 
1) การรวมตัวไปขางหลงั (Backward 
Integration ) 

WO 
1.กลยุทธผสมผสาน (Mix or 
Combination Strategies) 

 
Threats  

T1-จํานวนผูประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสรางมีจํานวนมาก  ทําใหเกิดการ
แขงขันกันอยางรุนแรง 
T2-ตนทุนการกอสรางสูงข้ึน จากราคา
วัสดุอุปกรณ  ราคาน้ํามันสูงข้ึน  คาแรงที่
เพิ่มข้ึน 
T3-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมาจากตางประเทศ
ที่จะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม
กอสรางบานเราดวย  
 

ST 
1.กลยุทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ( 
Strategic Alliances) 

WT 
1.กลยุทธการคงตวั (Stability ) 
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ตารางที่  8  การกําหนดทางเลือกกลยุทธดวย TOWS Matrix ระดับธุรกิจ 

                   
            Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  External Factor 

 
Strengths 

S1-บริษัททํางานเนนคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบ   สงมอบงานตรงตอ
เวลา 
S2-ดําเนินธุรกิจมาเปน17 ป ทําใหมี
ความเชี่ยวชาญ  มีชื่อเสียง 
S3-ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในดาน
วิศวกรรม มีวิศวกรประจําบริษัท
(เจาของ)  
S4-เครื่องจักรใหม มีการเปลี่ยน
เครื่องจักรเม่ือหมดอายุการใชงาน 
S5-ฐานลูกคาเดิมมีอยูเปนจํานวนมาก
ทําใหมีงานอยางตอเน่ือง 
 

 
Weaknesses 

W1-ขาดบุคลากรที่มีความรู  งานดาน
เอกสาร  บัญชี  
W2-บางชวงขาดแรงงาน 
W3-การบริหารงานไมมีระบบ ในดาน
บุคลากร  ดานระบบการสรรหาการ
จัดซ้ือวัสดุอุกรณกอสราง  
W4-การบริหารงานเปนลักษณะ
ครอบครัวอํานาจการตัดสินใจอยูที่
เจาของ 
 

 
Opportunities  

O1-นโยบายการสงเสริมซอมแซม 
ปองกันอุทกภัยของภาครัฐ 
O2-การสนับสนุนพัฒนาชนบทของ
ภาครัฐ เชนการทําถนนคอนกรีต    
O3-เศรษฐกิจที่ดีข้ึนชาวนามีเงินเยอะข้ึน  
มีการปรับปรุงกอสรางบาน  ทําถนน 
O4-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมา 
 

SO 
ใชกลยุทธ Differentiation โดยเนน
กระบวนการทํางาน และผลงานที่
แตกตางในดานคุณภาพ ความสวยงาม 
 
 
 

WO 
ใชกลยุทธcost Leadership โดยเนน
เปนผูนําในดานราคา ในการประมูลงาน
แตละชิ้น โดยเนนการสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 
 

 
Threats  

T1-จํานวนผูประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสรางมีจํานวนมาก  ทําใหเกิดการ
แขงขันกันอยางรุนแรง 
T2-ตนทุนการกอสรางสูงข้ึน จากราคา
วัสดุอุปกรณ  ราคาน้ํามันสูงข้ึน  คาแรงที่
เพิ่มข้ึน 
T3-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมาจากตางประเทศ
ที่จะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม
กอสรางบานเราดวย  
 

ST 
กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา 
(Focused Cost Leadership Strategy) 
เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบ 
ความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด 
และสรางคุณคาดวยตนทุนต่ํา เหมาะ
สําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสราง
ความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ  

WT 
ใชกลยุทธการตลาดการบริหารลูกคา
สัมพันธ(CRM)ในการรักษา
ความสัมพันธที่ดีและรักษาลูกคาไวกบั
บริษัท 
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ตารางที่  9  การกําหนดทางเลือกกลยุทธดวย TOWS Matrix ระดับปฏิบัติการ 

                   
            Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  External Factor 

 
Strengths 

S1-บริษัททํางานเนนคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบ   สงมอบงานตรงตอเวลา 
S2-ดําเนินธุรกิจมาเปน17 ป ทําใหมีความ
เชี่ยวชาญ  มีชื่อเสียง 
S3-ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในดาน
วิศวกรรม มีวิศวกรประจําบริษัท(เจาของ)
  
S4-เครื่องจักรใหม มีการเปลี่ยน
เครื่องจักรเม่ือหมดอายุการใชงาน 
S5-ฐานลูกคาเดิมมีอยูเปนจํานวนมากทํา
ใหมีงานอยางตอเน่ือง 
 

 
Weaknesses 

W1-ขาดบุคลากรที่มีความรู  งานดาน
เอกสาร  บัญชี  
W2-บางชวงขาดแรงงาน 
W3-การบริหารงานไมมีระบบ ในดาน
บุคลากร  ดานระบบการสรรหาการ
จัดซ้ือวัสดุอุกรณกอสราง  
W4-การบริหารงานเปนลักษณะ
ครอบครัวอํานาจการตัดสินใจอยูที่
เจาของ 
 

 
Opportunities  

O1-นโยบายการสงเสริมซอมแซม 
ปองกันอุทกภัยของภาครัฐ 
O2-การสนับสนุนพัฒนาชนบทของ
ภาครัฐ เชนการทําถนนคอนกรีต    
O3-เศรษฐกิจที่ดีข้ึนชาวนามีเงินเยอะข้ึน  
มีการปรับปรุงกอสรางบาน  ทําถนน 
O4-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมา 
 

SO 
กลยุทธดานการตลาด (Marketing 
strategy) 
 

WO 
กลยุทธการสรางการบริหารจัดการ
(Management Creation Strategy) 
 

 
Threats  

T1-จํานวนผูประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสรางมีจํานวนมาก  ทําใหเกิดการ
แขงขันกันอยางรุนแรง 
T2-ตนทุนการกอสรางสูงข้ึน จากราคา
วัสดุอุปกรณ  ราคาน้ํามันสูงข้ึน  คาแรง
ที่เพิ่มข้ึน 
T3-เปดเสรีประชาคมอาเซียน(AEC) จะ
เปนโอกาสของผูรับเหมาจาก
ตางประเทศที่จะเขามาแขงขันใน
อุตสาหกรรมกอสรางบานเราดวย  
 

 
ST 
กลยุทธการผลิตและการดํา เนินงาน  
(Product and operation strategy) 

 
WT 
กลยุทธทางการเงนิและการลงทุน
(Financial Strategy) 
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3.5  ทางเลือกในการแกปญหาและการตัดสินใจเลอืกแนวทางการแกปญหาเชิงกลยุทธ 
 

 การกําหนดทางเลือกกลยุทธในการแกปญหา (Strategic Alternative) จากการ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิและการสัมภาษณ สามารถประมวลผลสรุป
ทั้งหมดบนแนวทางเลือกสําหรับการกําหนดกลยุทธของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช TOWS Matrix ประเมินปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพ่ือเปนแนว
ทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternative) โดยมีทางเลือกในกลยุทธทั้ง 3 ระดับ คือ 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 

1.  กลยุทธผสมผสาน (Mix or Combination Strategies): เปนการนําวิธีการหรือ
แนวทางหลายๆ แนวทาง มาประยุกตใชรวมกัน ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ ใน
สวนของกิจการคือการนํากลยุทธเจริญเติบโตมาใชรวมกับกลยุทธการสรางพันธมิตรธุรกิจ  คือ
การทํา Sub-contracting เปนการขยายกิจการโดยไมไดดําเนินการเองเพียงแตใหผูรับเหมาราย
อ่ืนหรือผูรวมสัญญาเขาไปดําเนินการแทนในกิจการที่องคการไดรับสัมปทานหรือในกิจการที่
องคการกําลังดําเนินการอยูแตตองการขยายโดยการนําบุคคลอื่นเขามารวมดวย โดยการทํา
สัญญาในลักษณะมีคูสัญญายอย และเปนแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องขาดกําลังคน โดยการ
จางคนจากบริษัทพันธมิตรหรือเปนการรวมพันธมิตรกับผูรับเหมาในประเทศกลุมอาเซียนเพ่ือ
เจาะตลาดอาเซียนโดยเปนการลดความเสี่ยงดานการลงทุน และไมตองเพ่ิมปริมาณคน  

  2.  กลยุทธเพ่ือการเติบโตโดยการรวมธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration): จาก
แนวโนมทางดานเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟนตัวและสภาพการเมืองที่ดีขึ้น  ทําใหการเขามาของนัก
ธุรกิจและนักลงทุนเริ่มกลับมามากขึ้น  และจากเหตุการณภัยธรรมชาติเม่ือปที่ผานมาทําให
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกระตุนใหมีการปรับปรุง  ซอมแซม ถนนและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ มาก
ขึ้นซึ่งเปนโอกาสของทางบริษัทที่จะขยายการเติบโต  โดยใชกลยุทธการเติบโตโดยการรวม
ธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจโดย การ
รวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุน และ คุณภาพของปจจัยนําเขา 
นอกจากนี้การใชกลยุทธการรวมตัวในแนวดิ่ง ยังทําใหมีอํานาจทางการตลาด( Market Power) 
และเปนการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดแกคูแขง (Barrier to Entry) แตจะมีความเสี่ยงจาก
การที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด ซ่ึงบริษัทมีศักยภาพที่จะสรางและลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสรางคือเปดรานขายวัสดุกอสราง  เพ่ือจําหนายวัสดุอุปกรณใหแก
ลูกคาทั่วไป รวมถึงเปน Supplier ใหแกบริษัท และการทํา Plant ปูนขายปูนผสมเสร็จ เพ่ือเปน
การขยายธุรกิจ รวมทั้งทําใหบริษัทเองสามารถควบคุมคาใชจายในเรื่องตนทุนการผลิตในการ
รับเหมางานแตละงานได  และเปนโอกาสที่บริษัทจะเจาะตลาดในกลุมลูกคาใหม  คือกลุม
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โรงงาน และโรงสี ในการขายปูนผสมเสร็จเพ่ือเทลานปูน  และรับเหมาเทลานปูน  สรางโรงงาน  
เน่ืองจากในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องเกษตรกรรม  ทําใหมีการขยายตัวของ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมเปนอยางมาก  น่ันคือธุรกิจโรงสีที่มีการพัฒนาทั้งระบบ การสี
ขาว ปรับปรับปรุงโครงสรางโรงสี และเทลานพื้นที่เพ่ือใชในการตากขาว  จึงเปนโอกาสของหาง
หุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการขยายกลุมลูกคา   เม่ือบริษัทมี
ศักยภาพที่มากพอก็สามารถกาวไปสูตลาดที่กวางขึ้นได โดยการพัฒนาขยายตลาดไปยัง
บริษัทเอกชน โรงงาน  และประเทศในกลุมอาเซียน   

3. Stability Strategies: เปนกลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือ
ตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทไว เน่ืองจากมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด หรือ
สภาวการณผันผวน ดังนั้นการที่กิจการจะรักษาสวนแบงการตลาดไวเชนเดิม จะตองทําการ
รักษาคุณภาพ มาตรฐานและราคา ของสินคาและบริการ โดยเนนการลดคาใชจายในดานตางๆ 
เพ่ือใหองคกรเกิดกําไรสูงสุด 

4. Strategic Alliances: ในสภาพการณปจจุบันที่มีการแขงขันสูง การสรางพันธมิตร
ทางกลยุทธโดยมีผูเขารวมหลายคน เชน ลูกคา ซัพพลายเออร คูแขง หรือหนวยงานราชการ
เพ่ือเปนการลดตนทุน เพ่ิมองคความรู เพ่ิมการเขาถึงเทคโนยีใหม ๆ เปนตัวตานคูแขงเขาสู
ตลาดใหม ลดวงรอบเวลา   ปรับปรุงการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ   
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ตารางที่  10  สรุปการกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร 
ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย 
Corporate 

Level 
Strategy 

1. กลยุทธ
ผสมผสาน (Mix or 
Combination 
Strategies) 
 

-มีจํานวนฐานลูกคามากขึ้น 
-มีรายไดมากขึ้น   สงผลให
ยอดขายเพิ่มขึ้น 
- เปนการเพิ่มศักยภาพใหกับ
กิจการ สามารถเติบโตได 

- กิจการจะตองมีการปรับตัว
เพ่ือการพัฒนาทั้งเรื่องระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ต า ง  ๆ  แ ล ะ  
บุคลากร 
-อาจมีปญหาเรื่องกระบวนการ
ทํางานการทํางาน  เนื่องจาก
ตางบริษัทกัน อาจทําใหเกิด
conflictได 

 2. Growth 
Strategies 
(Vertical 
Integration) 

-มีจํานวนฐานลูกคามากขึ้น 
-มีรายไดมากขึ้น 
-สามารถลดตนทุนการผลิต 
ใหกับกิจการรับเหมากอสราง
ได 
-เปนการเพิ่มศักยภาพใหกับ
กิจการ สามารถเติบโตได 
 

- ใชเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 
-กิจการจะตองมีการปรับตัว
เพ่ือการพัฒนาทั้งเรื่องระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ต า ง  ๆ  แ ล ะ  
บุคลากร 

 3. Stability 
Strategies  

- สวนแบงการตลาด จะ
ส า ม า ร ถ อ ยู ใ น ตํ า  แ ห น ง
ทางการแขงขันเดิม 
 - หลีกเล่ียงสภาวะการแขงขัน
แบบ Red   Ocean 

-มีความเสี่ยงในการถูกแยง
ตลาดของคูแขงขันรายใหมๆ 
- ไมสามารถเพิ่มสวนแบงตลาด
ธุรกิจได 
 

 4. Strategic 
Alliances 

- สามารถลดตนทุนลดวงรอบ
เวลา   เปนตัวตานคูแขงเขาสู
ตลาดใหม 
-มีอํานาจตอรองและ  อํานาจ
ทางการตลาด 
 

- อาจมีปญหาเรื่องกระบวนการ
ทํางานการทํางาน  เนื่องจาก
ตางบริษัทกัน ทําใหเกิดconflict
ได 
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การตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับองคกร 
 
        จากการศึกษากลยุทธระดับองคกรทั้ง 4 ทางเลือก โดยพิจารณาจากสถานการณภายใน  
ความสามารถของกิจการ และการวิเคราะหขอดีขอเสียที่เกิดขึ้นของแตละทางเลือก รวมถึงจาก
การสัมภาษณผูบริหารของกิจการ ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยมีวิธกีาร ดังน้ี 
 การพิจารณาใหนํ้าหนัก (Weight) ความสําคัญของปจจัยทางเลือกแตละรายการวามี
ความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรมากนอยตางกันอยางไร โดยใหคาน้ําหนักตั้งแต 0.0 
(ไมสําคัญ) ไปจนถึง 1.0 (สําคัญมากที่สุด) รายการใดมีคาน้ําหนักมากแสดงวามีความสําคัญ
มาก ทั้งน้ีผลรวมคาน้ําหนักทั้งหมดจะตองไมเกิน 1.0 เสมอ (อนิวัช แกวจํานงค, 2555: 66) 

การใหคะแนน (Rating) เพ่ือแสดงความสําคัญหรือประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ
ตอความสามารถขององคกรแตละรายการที่ไดกําหนด โดยคาคะแนนมีตั้งแต 1 ถึง 5 ดังน้ี 

   ระดับคะแนน       ความหมาย 
 5     เหมาะสมมากที่สุด 
 4     เหมาะสมมาก 
 3      เหมาะสมปานกลาง 
 2      เหมาะสมนอย 
 1     เหมาะสมนอยที่สุด 
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ตารางที่  11  เกณฑและการพิจารณากลยุทธ 

ปจจัยทางเลือก 
นํ้า 
หนัก 

ทางเลือกกลยุทธ 

กลยุทธผสมผสาน 
(Mix or Combination 

Strategies) 

กลยุทธการ
เจริญเติบโต (Growth 
Strategies) (Vertical 

Integration) 

กลยุทธการคงตัว 
(Stability Strategies) 

กลยุทธพันธมิตรทาง
ธุรกิจ 

 Strategic Alliances 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน  ผลรวม 

 
1. โอกาสประสบ
ความสําเร็จ 
2. รายไดของบริษัทที่
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 
3. ลูกคาเพิ่มขึ้น 
4. ความมีชื่อเสียง 
5. ความคุมคาของ 
   ผลลัพธ/งบประมาณ 
6.การเจริญเติบโตของ
บริษัทในระยะยาว 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.2 
0.1 
0.1 

0.2 

 

 
4 
 
4 
 
4 
4 
3 
 
3 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 
0.4 
0.3 

 
0.6 

 
4 
 
4 
 
4 
5 
4 
 
4 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 
0.5 
0.4 

 
0.8 

 

 
3 
 
0 
 
0 
3 
3 
 
2 

 
0.6 

 
0 
 
0 

0.3 
0.3 

 
0.4 

 
4 
 
1 
 
1 
3 
2 
 
3 

 
0.8 

 
0.2 

 
0.2 
0.3 
0.2 

 
0.6 

รวม 1.0 3.7 4.1 1.6 2.3 

 

        จากตารางที่  11  สามารถอธิบายไดวากลยุทธที่ เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธการ
เจริญเติบโต (Growth Strategies) แบบVertical Integration  เน่ืองจากมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จ ผูบริหารกิจการมีทักษะ และความรูในเรื่องวิศวกรในการดําเนินการ มีความคุมคา
ทั้งผลลัพธและงบประมาณ อีกทั้งยังทําใหชื่อเสียง ยอดขายและลูกคาของกิจการเพิ่มขึ้น ที่
สําคัญคือสามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันในธุรกิจไดอยางยั่งยืนโดยการนําแนวความคิดใน
เรื่องการเติบโตโดยการรวมธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนการสรางการเติบโตดวย
การขยายธุรกิจ คือ การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ซ่ึงบริษัทมีศักยภาพที่จะสรางและลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสรางคือ การสรางPlant ปูนเพ่ือจัดจําหนายปูนผสมเสร็จ 
รวมถึงการเปน Supplier ใหแกบริษัททําใหสามารถควบคุมตนทุน และ คุณภาพของปจจัย
นําเขาได   นอกจากนี้การใชกลยุทธการรวมตัวในแนวดิ่ง ยังทําใหมีอํานาจทางการตลาด   
(Market Power) และเปนการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดแกคูแขง (Barrier to Entry) แตจะ
มีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด  และเม่ือบริษัทมีศักยภาพทางธุรกิจที่
มากพอก็สามารถที่จะกาวไปสูตลาดที่กวางขึ้นได เชนบริษัทเอกชน  หรือแมกระทั่งประเทศใน
กลุมอาเซียน 
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  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

-งบประมาณ 2 ลานบาท      

 ๏ไซโลผสมปนู   1.5 ลานบาท 

 ๏สํานักงานขนาดเล็ก 5 แสน 

 ๏ที่ดินเปนของเจาของกิจการ 

 ๏เครื่องจักรอ่ืน ๆ เชนรถโมปูน  รถสิบลอ เปนของเจาของกิจการเอง 

-สูตรในการผสมปูนผสมเสร็จจะเปนสูตรของทางบริษทั  ควบคุมโดยวิศวกร 

 

แผนภาพที่ 11 โครงสราง Plant ปูนผสมเสร็จ 

-อัตราคาบริการ 1600 – 1800 บาท/คิว (ตาม Strength)                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N&N
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
        1.  กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) มุงสรางความไดเปรียบ
เชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา โดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ในขณะเดียวกันก็มุงเนนการเสนอสินคาและบริการดวยตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขัน ทําใหองคกรมี
กําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณที่การแขงขันรุนแรงไดภายใตความเสี่ยงที่
เทากัน ซ่ึงในสวนของกิจการมีความงายตอการลอกเลียนแบบและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา  ซ่ึงลูกคาหลักของกิจการคือหนวยของรัฐบาล  การเสนอ
ราคาต่ํากับลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงตองพิจารณาทั้งหวงโซคุณคา  จึงจะประสบความสําเร็จใน
การใชกลยุทธน้ี  กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) เปน
กลยุทธที่สรางความไดเปรียบ ความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวย
ตนทุนต่ํา เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ 
กิจการจึงมุงไปที่การเจาะลูกคาคือกลุมของหนวยงานของรัฐบาล และเนนถึงความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณของกิจการในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง โดยใชหลักเกณฑการยื่นซองเสนอ
ราคาในการแขงขันกับคูแขง 
        2. กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) การมุงเนนสรางความ
ไดเปรียบโดยการสรางความแตกตางของสินคาและบริการ ในดานของธุรกิจรับเหมากอสรางจะ
สรางความแตกตางในเรื่องคุณภาพ ความคงทน แข็งแรง 
        3. กลยุทธการมุงตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) โดย
การใหความสําคัญกับลูกคาหลักของตลาดดวยการสรางความสัมพันธอันดีและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหลักที่สําคัญไวเปนอยางดี โดยจะดําเนินกลยุทธในลักษณะของ Cost Focus 
หรือกลยุทธการแขงขันที่ราคาในตลาดขนาดเล็ก ดวยการขายสินคา/บริการในราคาที่ต่ํา โดย
การแสวงหาความไดเปรียบทางดานตนทุนในตลาดขนาดเล็กดังกลาว 
        4. กลยุทธการตลาดการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)เปนการรักษาความสัมพันธที่ดีและ
รักษาฐานลูกคาเดิมไวกับบริษัท โดยการสรางคุณคาเพิ่ม จัดใหบริการกอนและหลังการขาย
อยางเปนกันเอง  ตั้งฝายลูกคาสัมพันธมาดูแล การใหบริการแกลูกคาโดยตรงใหความเสมอภาค
ในการใหบริการกับลูกคาทุกคน   
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ตารางที่ 12 สรุปการกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ 
ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย 

Business 
Level 

Strategy 

1. Differentiation 
Strategy 

- สามารถตอบสนองความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค า ไ ด
หลากหลายมากขึ้น 
- บริษัทมีชื่อเสียงมากขึ้น 
 

- เสียตนทุนมากขึ้น 
 
 

 2. Cost Leadership 
Strategy 

- สามารถกําหนดราคาของ
สินคาไดตํ่ากวาคูแขง 
-มีจํานวนงานเพิ่มมากขึ้น 
- สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเฉพาะกลุม
ไดส งผลให ลูกคามีความพึง
พอใจ 
- มีชื่อเสียง 
-ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น 
 

- กิจการมีกําไรนอยลง 
- ทําใหเกิดสภาวะการแขงขัน
ทางดานราคา 
-สูญเสียรายไดจากสวนตลาดอื่น 
-กิจการมีกําไรนอยลง 
  
 

 3. Focus Strategy 
 

- สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเฉพาะกลุม
ได 
 
 

- สูญเสียรายไดจากสวนตลาดอื่น 
 
 

 4.กลยุทธการตลาด
การบริหารลูกคา
สัมพันธ(CRM) 

-สามารถรักษาความสัมพันธที่
ดีและรักษาฐานลูกคาเดิมไวกับ
บริษัทได 
-ลูกคามีความพึงพอใจ 

-เสียตนทุนเพ้ิมมากขึ้น 
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การตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ 
ตารางที่ 13 เกณฑและการพิจารณากลยุทธ 

ปจจัยทางเลือก 
นํ้า 
หนัก 

ทางเลือกกลยุทธ 

กลยุทธการสราง
ความแตกตาง 
(Differentiation 

Strategy) 

กลยุทธการตลาดการ
บริหารลูกคาสัมพันธ

(CRM) 

กลยุทธการมุง
ตอบสนองความ
ตองการของลูกคา

เฉพาะกลุม 
(Focus Strategy) 

กลยุทธการเปน
ผูนําดานตนทุน 

(Cost Leadership 
Strategy) 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน  ผลรวม 

1. ความสอดคลองกับ   
   กลยุทธระดับองคกร 
2. การตอบสนองความ 
   ตองการของลูกคา 
3. ความไดเปรียบเชิง 
   การแขงขัน 
4. ตนทุนในการดําเนิน  
   งาน 
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1.0 
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1.2 
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รวม 1.00 2.1 3.4 3.7 3.9 

 
 จากตารางที่ 13   สามารถอธิบายไดวากลยุทธที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธการเปนผูนํา
ดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการ
ดําเนินงานที่ต่ํากวา โดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็มุงเนนการ
เสนอสินคาและบริการดวยตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขัน (Focused Cost Leadership Strategy) เปน
กลยุทธที่สรางความไดเปรียบ ความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวย
ตนทุนต่ํา โดยจะดําเนินกลยุทธในลักษณะที่มุงเนนการทํางานกับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมี
หลักเกณฑในการประมูลงานอยางชัดเจน  คือการยื่นซองประมูลราคา  และมีจุดเดนที่ผูบริหาร
เปนที่รูจักในเขตพื้นที่  จึงเปนขอไดเปรียบในการรับรูขาวสาร  โครงการและงานกอสรางของ
หนวยงานตางๆ ไดรวดเร็ว อีกทั้งกิจการมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถชวยลดตนทุนทางดาน
การขนสง  เชนรถสิบลอ และมีทรัพยากรที่สามารถเปนวัตถุดิบในการกอสราง  คือบอลูกรัง จึง
ชวยลดตนทุนในการผลิตและขนสง  สงผลใหเปนขอไดเปรียบคูแขงในเรื่องตนทุนตาง ๆ ในการ
ยื่นซองเพื่อประมูลงานกอสราง 
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กลยุทธระดับหนาที่หรือกลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional or Operational Strategy) 
        กลยุทธระดับหนาที่จะใหการสนับสนุนกลยุทธระดับองคกร และกลยุทธระดับธุรกิจโดย
มุงเนนไปที่การบริหารจัดการระบบในทุกกิจกรรมในแตละโครงการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแกกิจการ ซ่ึงสงผลตอการเจริญเติบโตและศักยภาพของกิจการในอนาคต เน่ืองจากกิจการ
ไมมีการวางแผนกลยุทธใด ๆ เนนที่การประมูลงานกับรัฐบาล และไมมีการวางแผนกลยุทธ
สําหรับอนาคตไว เม่ือขาดการวางแผนธุรกิจทําใหการบริหารขาดทิศทางที่ชัดเจนวาองคกรจะ
ดําเนินตอไปเชนไร ไมมีการตั้งเปาหมายในการดําเนินงานตามชวงเวลาในอนาคต ไมสามารถ
วัดผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ   รวมทั้งกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัด
สุพรรณบุรีมีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว โครงสรางของกิจการมีลักษณะแบบรวมอํานาจ  
ผูบริหารเห็นวาอํานาจการตัดสินใจสวนใหญจะอยูที่เจาของกิจการ  ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิดความ
ลาชาในการตัดสินใจ สงผลใหงานลาชา การจัดองคการที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความ
รับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร
จัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว  ปญหาอีกประการคือ 
กิจการยังขาดการจัดการที่เกี่ยวกับระบบบัญชี การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการติดตาม ประเมินผล ในการปฏิบัติงานในปจจุบันใชเพียงวิธีการจดบันทึก   ดังน้ันจาก
การศึกษาจึงมีการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจดังน้ี กิจการไดกําหนดกลยุทธระดับองคกร คือ กล
ยุทธการเติบโต (Growth Strategy) แบบVertical Integration และกลยุทธระดับธุรกิจคือ กล
ยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy)  ในดานของกลยุทธระดับ
หนาที่  มีกิจกรรมที่จะตองทําเปนจํานวนมาก แตกิจการจะตองเรียงตามลําดับ ตามความสําคัญ 
ซ่ึงจะดําเนินการในระยะสั้นกอน  และสิ่งแรกที่กิจการตองพัฒนาเพื่อเปนการแกปญหาในระยะ
สั้นคือการบริหารจัดการองคกร โดยใชกลยุทธการสรางการบริหารจัดการ(Management 
Creation Strategy)ซ่ึงใชแนวทางของกระบวนการการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย
ของกิจการ ทั้งน้ีหนาที่ของการบริหารประกอบดวยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการ  

1. การวางแผน (Planning) เปนสิ่งที่กิจการตองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซ่ึง
พ้ืนฐานของการจัดการโดยทั่วไปเปนงานของผูบริหาร การวางแผนจะเปนเครื่องชวยกําหนด
ทิศทาง เปนเครื่องวัดความสําเร็จขององคกร  และเปนการวางแผนชวยประสานงาน ซ่ึงหากไม
มีการวางแผนงานที่ชัดเจนของผูบริหารคิดและคาดการณเพียงคนเดียวไมมีการจดบันทึก ทําให
เกิดขอผิดพลาดในการทํางานได ในสวนของหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัด
สุพรรณบุรีงานที่รับเหมามีทั้งงานรับเหมากอสรางขนาดกลางและงานขนาดเล็ก ซ่ึงไมมีการ
วางแผนงานที่ชัดเจนผูบริหารคิดและคาดการณเพียงคนเดียวไมมีการจดบันทึก ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการทํางานได การวางแผนงาน (Planning the Work )เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหรูทาง
ตัดสินใจตามลําดับกอนลวงหนา  และสามารถปฏิบัติงานที่มีระเบียบแบบแผนปนอยางดีไดผล
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อยางเต็มที่  และชวยใหงานที่ทําอยูน้ันงายขึ้น ผูดําเนินงานกอสรางหรือผูรับเหมากอสราง  ใน
การกําหนดแผนดําเนินงานขึ้นนั้น  ควรมีการวางแผนปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตามหลักการ
จัดการกอสราง(Construction management) ดังตอไปน้ี 

  แนวทางปฏิบัต ิ

    เขียนแผนงานราง ( Tentative Plan ) ผูรับเหมาจะตองกําหนดวันเริ่มงานและวันที่งาน
น้ันแลวเสร็จ    ขั้นแรกจึงตองจัดเตรียมแผนงานอยางคราว ๆ ขึ้น  หรือทําขึ้นพอใหเห็นเปนเคา
โครงเทานั้น  คือจัดทํารายการงานและความแตกตางของงานที่จะกระทําขึ้น  โดยประมาณเวลา
ที่ใชทําสําหรับงานนั้น ๆ   และประมาณวันที่งานนั้นเริ่มตนและแลวเสร็จดวย  หลังจากนั้นตอง
พิจารณาตัดสินใจถึงแนวทางที่ใชดําเนินงานโดยทั่วไป ตามชนิด  ขนาดของงานกอสราง และ
ตามอุปกรณ (Equipment ) ที่ตองการใชสําหรับงานนั้น ๆ ตองพิจารณาถึงการจัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ วาจะจัดหามาไดโดยวิธีใด  เชนการเชาหรือจัดซื้อและวิธีไหนจะยัง
ประโยชนใหมากที่สุด พิจารณาถึงเรื่องคนงานที่ใช  จะใชระดับคนงานเทาไร เชนตองการ
ชางฝมือกี่คนกับงานอะไร  ตองการคนงงานกับงานอะไร  จํานวนเทาใดเปนตน  ประมาณวัน
หรือเวลาที่ตองการคนงานเหลานั้น  ตองกําหนดความตองการของคนงานที่ใชทํางานในกิจการ
ตางๆ โดยจะใหทําเปนการถาวรหรือทําเพียงชั่วคราวสักกี่คน  และควรพิจารณาดวยวาจะใชผู
ควบคุมงานกอสราง(Superintendent) และหัวหนางานกอสราง (Foreman) ดวยหรือไม และถา
ใชควรมีจํานวนเทาใด และจะใหทําในชวงเวลาใดบาง บันทึกการประมาณเวลาถึงการขนสงวัสดุ
กอสราง  จะไดมาจากที่ไหน  เม่ือไร  และมีจํานวนมากนอยเพียงใด 

 ถาพิจารณาเห็นวางานกอสรางนั้น ๆ สมควรใหผูรับเหมาชวง (Subcontractor) รับชวง
งานไปทํา ก็ตองบันทึกถึงการเริ่มตนและวันที่แลวเสร็จของงานแตละอยางที่ผูรับเหมาชวงรับทํา 
ในเร่ืองของเวลาที่ใชดําเนินการนี้จะตองคิดเผื่อคาใชจายอ่ืน ๆ รวมไวดวย เชนคาระวังรักษา
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ สวนมากจะเปนราคาทางออม (Indirect Cost) เกือบทั้งสิ้น 

 1.1  การไปตรวจสถานที่กอสราง (Visiting the Site): ในเรื่องน้ีทางผูบริหารของกิจการได
มีการปฏิบัติอยูแลว  ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองออกไปตรวจสถานที่กอสราง  
เพราะอาจมีขอตกลงอื่น ๆ อีกกับสถาปนิก  วิศวกร หรือตัวแทนของฝายเจาของงานก็ได  ซ่ึงจะ
ไดรวมกันพิจารณาและสามารถตัดสินใจไดทันทวงที และจะตองมีการจดบันทึกขอคิดเห็น  
 1.2  การวางแผนโรงงานและอุปกรณ(Planning Plant and Equipment ): หลังจากที่ไดไป
สํารวจสถานที่กอสราง  และศึกษารายละเอียดตาง ๆ แลว Plant ตองถูกกําหนดตําแหนงขึ้น
โดยพิจารณาวาตรงสวนไหนของบริเวณกอสรางจึงจะอํานวยความสะดวกไดอยางครบถวน 
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 สําหรับเรื่องของอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงาน  ใหพิจารณาจัดหา
โดยเปรียบเทียบราคาดูวาจะใชวิธีจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรวิธีใดจึงจะมีประสิทธิภาพ
โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด  ตองกําหนดตารางเวลาสําหรับการใชเครื่องจักรเหลานั้นใหคุมกับ
เวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาจัดหามาโดยการเชา จะตองมีแผนงานในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร
ใหไดมากที่สุด  ทั้งน้ีเพ่ือลดคาใชจายตาง ๆ  ดังนั้นการทําตารางกําหนดเวลาแสดงการใช
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรตาง ๆ ไว จึงเปนการวางแผนงานที่รอบคอบ   

1.3  ลําดับขั้นของงาน (Sequence of Work): เน่ืองจากกิจการมีขอจํากัดในเรื่อง
บุคลากร ซ่ึงปจจุบันมีผูบริหารเปนผูควบคุมงานกอสรางและดูแลงานในดานเอกสารเอง จึงทําให
ขาดการควบคุมดูแล ดังน้ันผูบริหารควร ใชใบกําหนดงาน (Job Assignment Sheet) เพ่ือใหผู
ควบคุมงานกอสราง หรือตัวผูบริหารเองใชเปนแนวทางสั่งงานไดโดยถูกตอง สําหรับใบกําหนด
งานควรมีรายละเอียดดังน้ี เชน 

  1. จะทําตรงสวนไหนของงาน 

  2. จะทําอยางไร และตองทาํรวมกับใครบาง กี่คน 

  3. มีรูปประกอบแสดงระยะตาง ๆ รูปขยายและรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหครบถวน 

  4. จํานวนวัสดุอุปกรณที่ใช 

  5. จะใชเครื่องมือชนิดไหน 

  6.  จํานวนวันเวลาที่ตองการทําใหแลวเสร็จ 

 การจัดลําดับขั้นตอนของงานนี้  นอกจากจะทราบลําดบักอนหลังแลว  ยังมีประโยชนคือ 
ในชวงเวลานัน้สามารถกําหนดทรัพยากรตาง ๆ ไวลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 1.4  การวางแผนคนงาน (Planning Labor) : เน่ืองจากในบางชวงกิจการจะประสบปญหา
ขาดแรงงาน  จึงทําใหการดําเนินงานลาชาลง กิจการตองพัฒนาศึกษาระดับและจํานวนคนงาน 
ซ่ึงจะผันแปรไปตามความแตกตางกันของงาน  งานแตละอยางจะตองบันทึกความตองการ
คนงานระดับตาง ๆ ไว ตองจําแนกระดับคนงานตามประเภทของงาน  รวมทั้งตองสรางตาราง
กําหนดการทํางานไวลวงหนาเพื่อใชประมาณจํานวนคนงานที่ใชกับงานแตละประเภทนั้น ๆ   
ถางานใดใชคนงานมากกวา 4 คนขึ้นไป  อาจจัดไวปนกิจการหนึ่งและมีหัวหนาคนงานในกิจการ
น้ันคอยควบคุมดูแล  และเม่ือไดกําหนดเวลาที่ใชกับงานตาง ๆ แลวควรจะไดพิจารณาถึงลําดับ
หรือขั้นตอนของงานอีกครั้งหน่ึง  ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตองแนนอนของงานที่จะกระทํา  หลังจากได
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กําหนดระดับคนงาน  จํานวนคนงาน  และระยะเวลาที่ใชเรียบรอย  จึงนําขอมูลดังกลาวมา
จัดทําตาราง   แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

1. งานที่ตางชนิด 
2. เวลาและวันที่งานจะกระทํา 
3. จํานวนของคนงาน  ชางฝมือ  ที่จะใชกับงานแตละชนิด 
4. สรุปเพ่ือแสดงจํานวนคนงานระดับตาง ๆ ที่ใชกับงานแตละประเภท 

 1.5  การวางแผนวัสดุ (Planning Materials): กิจการไมมีระบบการจัดซื้อจะสั่งซ้ือวัตถุดิบ
เทาที่จําเปนตองใช   ไมมีเก็บการสต็อก  ซ่ึงบางครั้งทําใหจัดหามาไดไมทันเวลา  กระบวนการ
ซ้ือวัสดุกอสรางที่ถูกตองนั้นควรจะจัดหามาไดทันตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  ไมตอง
เสียเวลารอคอยแตอยางใด  ถูกตองตามจํานวนและขอกําหนดนั้น ๆ ผูที่รับผิดชอบทางดานการ
จัดซื้อจะตองสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดเหมือนกับสภาวะของตลาด เชน ราคา  การผลิต 
อัตราคาขนสง  เวลาที่ตองการวัสดุจาดผูผลิตถึงสถานที่กอสราง การขนสง และความเชื่อถือ
ของผูผลิตหรือผูขายตอผูซ้ือ ถาราคาของวัสดุกอสรางไมมีความเคลื่อนไหวหรือราคาหยุดนิ่งอยู
กับที่  ปริมาณการจัดซื้อก็ควรจะซื้อตามจํานวนที่ตองการเปนครั้งคราวตามความจําเปน  เพ่ือมิ
ใหงานหยุดชะงัก  เพราะถาซื้อสะสมหรือสต็อกเอาไวมาก ๆ จะเปนการเพิ่มภาระเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาและการจัดเก็บ   และถารารคาตกต่ําลง  ปริมาณการจัดซื้อก็ควรจะเอาไวใหเพียงพอ
ตอความตองการของงานนั้น ๆ อยามุงสต็อกจนเกินความจําเปน  แตถาราคาขยับสูงขึ้น ผู
จัดซื้อจะตองจะตองรีบดําเนินการจัดซื้อในทันทีทันใด  และตองซ้ือสต็อกเอาไวใหมีปริมาณมาก
เพียงพอที่จะใชกับโครงการที่กําลังดําเนินอยูทั้งหมด 
 1.6  การวางแผนคาโสหุย (Planning Overhead ) : กอนที่งานกอสรางแตละงานจะ
เร่ิมตนขึ้น ผูดําเนินงาน หรือผูรับเหมาตองคิดเผื่อคาโสหุยที่ใชจายเปนคาตางๆ ไปดวย
นอกเหนือจากราคาคากอสรางโดยตรง  ผูรับเหมาจะตองคํานึงถึงคาใชจายอ่ืน ๆ เชนคาเชา
สํานักงาน  คาภาษี  คาดอกเบี้ย  คาประกันภัย  คาเสื่อมราคาของสินทรัพย  คาเชาเครื่องมือ
เครื่องจักร  คาปรับ  เปนตน  
 1.7  การเลือกผูรับเหมาชวง (Selecting subcontractors) งานบางสวนหรือทั้งหมด 
ผูรับเหมากอสรางจะพิจารณาใหผูรับเหมาชวงรับชวงงานทําตอไปก็ได แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับเง่ือนไข
ของสัญญากอสราง ที่จะอนุญาตใหผูรับเหมาทําได การตัดตอนงานใหผูรับเหมาชวงทําตอไปน้ัน 
จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญอยูมาก เพราะผูรับเหมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นเสียมิได 
การเลือกผูรับเหมาชวงจึงตองพิจารณาใหถวนถี่ โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

- ราคาที่ผูรับเหมาชวงเสนอ 
- ประวัตผิูรับเหมาชวง 
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- ลักษณะงานที่เคยทํามาแลว 
- ลักษณะงานที่กําลังทําอยู 
- ผลงานในอดีต 
- ฐานะความเปนปกแผนของบริษัท 
- ระยะเวลาทีจ่ะใชทํางาน 
- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงาน 

  ปกติผูรับเหมากอสรางจะมีราคามาตรฐาน หรือตั้งราคากลางเอาไวแลว ถาราคาที่
ผูรับเหมาชวงเสนอมานั้น แตกตางจากราคาดังกลาวมากจนผิดปกติ พึงตั้งขอสังเกตุและควร
พิจารณาใหถวนถี่กอนที่จะตัดสนิจางรายใดตอไป 

2) การจัดการองคกร (Organizing) : เน่ืองจากกิจการมีปญหาเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรที่สําคัญมาก เพราะทรัพยากรบุคคล
เปนสินทรัพยที่มีมูลคาสูงสุดขององคกร ดานบุคลากร ปจจุบันหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี  ยังขาดบุคลากรทางดานบัญชี และงานเอกสาร  มีเพียงผูบริหาร
เพียงคนเดียวที่มีหนาที่จัดทําซอง  ยื่นซองประมูลซ่ึงบางครั้งทําใหพลาดโอกาสในการยื่นซอง
ประมูลงานอื่น ๆ เน่ืองจากเวลาไมเพียงพอ ปญหาที่สําคัญอีกประการของกิจการคือจํานวน
แรงงานไมเพียงพอ  หากมีการทํางานพรอมกันหลายที่ ซ่ึงทําใหเปนขอจํากัด ในการรับงานจึง
ตองมีการวางแผนและจัดการการบริหารคนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 6 กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ดังน้ี  

2.1 การวางแผนทรัพยากรบุคคล ออกแบบงานและกําหนดคุณสมบัติของแตละ
ตําแหนงงานใหเหมาะสม การกําหนด Job Description ใหอํานาจ หนาที่ แนวทางการปฏิบัติ
และความรับผิดชอบชัดเจนมากขึ้น การวางแผนกําลังพลโดยประเมินอัตราการเขาออกพนักงาน 
การเปลี่ยนตําแหนงและการเกษียณอายุใหสอดคลองกับสถานการณของธุรกิจปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต 

 2.2 การสรรหาและคัดเลือก กําหนดลักษณะงานคุณสมบัติงานและรายละเอียดของ
ตําแหนงที่สรรหาสื่อสารไปยังแหลงแรงงาน เชน กรมการจัดหางาน และคัดเลือกบุคคลให
คุณสมบัติและความสามารถตรงกับตําแหนง มีการตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพและทดสอบ
การปฏิบัติงานกอนการรับเขาทํางานเพื่อลดปญหาการ Turnover จากความสามารถไม
เหมาะสมกับงาน ในสวนของกิจการควรจะตองดําเนินการสรรหาบุคลากรทางดานงานเอกสาร
และบัญชีเพ่ิม 



67 
 

2.3 การพัฒนาและการใหการศึกษา ดวยการวิเคราะหทักษะที่จําเปนในแตละตําแหนง
งาน เชน ผูบริหารตองมีทักษะของภาวะผูนํา (Leadership) พนักงานระดับปฏิบัติการตองมี
ทักษะทางเทคนิค แลวนํามาประเมินรายบุคคลเพื่อจัดการเพิ่มเติมความรูที่เหมาะสมใหอยาง
ตอเน่ือง เชน จัดขอมูลความรูเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําใหผูบริหารเรียนรูเพ่ือใชในการนําองคกร 
และเรียนรูวิธีการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคกร นอกจากนี้ยังจัดใหมีการพัฒนาพนักงาน
ดวยวิธีการตางๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมดังตอไปน้ี 

- การมอบอํานาจ (Empowerment) ใหอํานาจแกพนักงานในการตัดสินใจทําใหเกิด
แรงจูงใจแกผูไดรับมอบหมาย สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และรูสึกมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและรวมสรางสําเร็จแกองคกร  

- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ใหพนักงานโยกยายหมุนเวียนตําแหนงงานอื่น
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูงานใหม ไดประสบการณและลดความซ้ําซากจําเจในการทํางานเดิม 

- การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) ขยายหรือเพ่ิมปริมาณงานใหพนักงานมี
หนาที่และความรับผิดชอบงานเพิ่มและหลากหลายมากขึ้นซึ่งมีขั้นตอนการทํางานเหมือนเดิม 
เพ่ือสรางความกระตือรือรนในการทํางานใหพนักงาน ลดคาใชจายในการจางคนใหมของกิจการ 
แตนํามาจายขึ้นคาแรงใหตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

- การเพิ่มคุณคางาน (Job Enrichment) เพ่ิมงามใหมที่มีคุณคา มีความทาทาย
ความสามารถของพนักงานใหมีความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจมากขึ้นในหนาที่หรือ
ตําแหนงเดิม เพ่ือพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Involvement) เชน กําหนดใหมีการประชุม
ทุกสัปดาหเพ่ือใหทุกคนไดแบงปนขอมูล ชวยกันหาสาเหตุของปญหา รวมกันตัดสินใจ ให
ขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย เพ่ือที่จะพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบและ
ผลงานโดยรวมของกิจการ 

- การจูงใจบุคลากร (Motivation) จัดผลตอบแทน รางวัล สรางสิ่งแวดลอมการทํางานที่
ดี และพัฒนาความรูความสามารถทําใหพนักงานทํางานใหกิจการไดอยางยาวนาน  
  เน่ืองจากในบางชวงกิจการจะประสบปญหาขาดแรงงาน  การหมุนเวียนงานจึงเปนการ
พัฒนาใหบุคลากรใหมีความรูที่กวางขวางในงานที่หลากหลาย และเปนการสรางความเขาใจให
ตรงกัน ระหวางผูบริหารกับพนักงาน ถึงลักษณะงานใหมที่ตองการใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
กัน อีกทั้งเปนการชวยใหผูปฏิบัติงานไดเตรียมตัวในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองดวย 
  3) การนําหรือการสั่งการ (Leading/Directing): เน่ืองจากผูบริหารกิจการมีแนวคิดใน
การบริหารพนักงานโดยใหความคุนเคยและเปนกันเอง  รวมทั้งการใหเกียรติแกพนักงานทุกคน 
จึงทําใหพนักงานมีความเกรงใจและพรอมที่จะทําตามคําสั่ง น้ัน ซ่ึงการสั่งการตองใช
ความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป อาทิ ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร การจูงใจ การ
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ติดตอสื่อสาร และการทํางานเปนทีม กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับ ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 
(Charismatic leadership) ซ่ึงแนวคิดเหลานี้ไดอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงใน
การจูงใจสมาชิก ความผูกพันตอองคการ ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัว
ผูนํา การอุทิศตนในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร 

  4) การควบคุม (Controlling)  หมายถึงหนาที่ในการควบคุมงานใหดําเนินไปตาม
แผนงานและเปาหมายที่วางไว  ซ่ึงตองประกอบดวยหลักใหญ ๆ เชนกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standard) การตรวจและวัดผลงาน (Measurement) การแกไขหรือ
ขจัดอุปสรรคตาง ๆ (Corrective Action) การประเมินผล (Evaluate) 

  4.1 การควบคุมทางดานการตลาด (Marketing) ฝายการวางแผนดานการตลาด เปนผู
ควบคุมโดยการตรวจสอบยอดขาย และชือ่เสียงของกิจการ 

  4.2 การควบคุมทางดานการเงิน (Financial) การควบคุมทางดานการเงินเปนหนาที่ของ
พนักงานบัญชีจัดเตรียมเอกสารขอมูลมานําเสนอ  

  4.3 การควบคุมตนทุน เปนหนาที่ของพนักงานบัญชีเปนผูรับผิดชอบจะทําการเกบ็
ตัวเลขทางดานตนทุนทีเ่กิดขึ้นในโครงการ สําหรับนําไปใชในการประมาณการราคาตาง ๆ ฝาย
ประเมินราคา ซ่ึงในสวนของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสบิกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีใน
ปจจุบันยังขาดบุคลากรในดานบัญชี   

  4.4 การควบคุมดานบุคลากร จําเปนตองมีการควบคมุการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานให
เปนไปอยางเครงครัด มีประสิทธิภาพและเปนระเบียบ   ซ่ึงผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบาย 

   -จัดใหมีการควบคุมเวลาการเขาทํางานและเวลาเลิกงานงาน โดยหัวหนา
คนงานเปนผูรับผิดชอบ 

   -กําหนดใหมีการประชุมในแตละโครงการสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการ
วางแผนงานในโครงการและประเมินความกาวหนาของงาน รวมทั้งเปนการสรางความเขาใจให
ตรงกันของบุคลากรภายในทีม 

   -มีการฝกอบรมบุคลากรทางดานงานกอสราง ในเรื่องทักษะการทํางาน 

   -จัดหาพนักงานดานบัญชีและงานเอกสารเพิ่ม 

  4.5 การควบคุมเวลาการทํางานโดยใหผูบริหารของบริษัทเปนผูวางแผนการควบคุม
เวลาการทํางานกอสรางในแตละโครงการโดยใชวิธีการทํา Gantt chart และมีการมอบรางวัล
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เพ่ือเปนแรงจูงใจใหแกพนักงานที่ทํางานไดเสร็จตามเปาหมายและเวลาที่กําหนด เพ่ือมุงเนนให
เกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทํางานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา และใชวัสดุ
อุปกรณในการกอสรางใหเหมาะสมไมสิ้นเปลือง 

  -จัดทําตารางการทํางานในแตละโครงการ ใหมีผูรับผิดชอบงานในแตละชวง 

4.6 ดานการจัดการวัสดุ  คือความสามารถที่จะจัดหามาไดทันตามกําหนดเวลาที่
ตองการใช  ไมตองเสียเวลารอคอยแตอยางใด  ถูกตองตามจํานวนและขอกําหนดนั้น ๆ ผูที่
รับผิดชอบทางดานการจัดซื้อจะตองสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดเหมือนกับสภาวะของตลาด 
เชน ราคา  การผลิต อัตราคาขนสง  เวลาที่ตองการวัสดุจากผูผลิตถึงสถานที่กอสราง การขนสง 
และความเชื่อถือของผูผลิตหรือผูขายตอผูซ้ือ โดยกิจการตองมีการจัดทําระบบจัดหา จัดซื้อวัสดุ
กอสรางเพื่อใชในการทํางาน  ในเรื่องการจัดเก็บ และการเบิกจายวัสดุ  เปนหนาที่ของพนักงาน
จัดซื้อ  

 การใชทรัพยากรตางๆ ขององคกร ถือวาเปนกระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและ
ประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาใหองคกรดําเนินไปในทิศทางสู
เปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกร ในเวลาที่กําหนดไว  

นอกเหนือจากการใชกลยุทธการสรางการบริหารจัดการ (Management Creation 
Strategy) กลยุทธในดานอ่ืนๆ ควบใชคูกันไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจการ เชน กลยุทธ
ดานการตลาด (Marketing strategy) กลยุทธทางการเงินและการลงทุน (Financial Strategy) 
และกลยุทธการผลิตและการดํา เนินงาน (Product and operation strategy)  
 
กลยุทธการตลาด : กลยุทธดานการตลาดเปนวิธีการที่องคกรเลือกดําเนินการเพื่อสราง
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคทางการตลาดขององคกรจึงเปนเครื่องมือในการตอสูกับคูแขงขัน
เพ่ือแยงสวนแบงตลาด โดยฝายการตลาดจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในเรื่องดังกลาวและ
นําเสนอกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม ในสวนของกิจการจะตองมีการดําเนินการจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธ  มุงนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้นและครบวงจร โดยมีการ
ขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น  ใชการสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหผูบริโภคทั่วไปทราบถึงทักษะ
ความชํานาญของบริษัท และดําเนินการแนะนําบริษัทใหกับหนวยงานราชการ  บริษัทเอกชน  
และโรงงานภายในจังหวัด 
  แนวทางปฏิบตั ิ
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  -โดยการแนะนําตัวของผูบริหารเองและการบอกตอจากลูกคาเดิมซ่ึงนําเสนอคุณภาพ 
ราคาและสงมอบงานไดตามที่กําหนด เปนการกระตุนใหลูกคารูจัก  และรับรูถึงความสามารถ
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น  

  -จัดทําปายโฆษณา และ สื่อวิทยุประชาสัมพันธเพ่ือใหผูบริโภคทั่วไปทราบถึงทักษะ
ความชํานาญของบริษัท 

  -มีการจัดหาพนักงานขายที่มีทักษะทางดานวิศวกรรมเพื่อความสะดวกในการติดตองาน
และสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นตอบริษัท 

  -จัดทํากลยุทธการบริหารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา(CRM)  โดยการ 

Identifyเก็บขอมูลวาลูกคาของบริษัทเปนใคร เชน ชื่อลูกคา ขอมูลสําหรับติดตอกับ
ลูกคา 

Differentiate วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาแตละคน และจัดแบงลูกคาออกเปนกลุม
ตามคุณคาที่ลูกคามีตอบริษัท 

Interact มีปฏิสัมพันธกับลูกคาเพื่อเรียนรูความตองการของลูกคา และเพ่ือสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาในระยะยาว 

Customize นําเสนอสินคาหรือบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกคาแตละคน
หรือองคกร (ที่มา:http://www.mindphp.com,2556) 

กลยุทธทางการเงินและการลงทุน : โดยการควบคุมทางการเงินน้ันจะแยกควบคุมคาใชจาย
ในสวนของสํานักงานและแยกไปตามแตละโครงการกอสราง รวมถึงการควบคุมตนทุน โดยทํา
การเก็บตัวเลขทางดานตนทุนที่เกิดขึ้นในโครงการ สําหรับนําไปใชในการประมาณการราคาตาง 
ๆ ฝายประเมินราคา ซ่ึงในสวนของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัด
สุพรรณบุรีในปจจุบันยังขาดบุคลากรในดานบัญชี   
  แนวทางปฏิบัต ิ

  -จัดหาเงินทุนหมุนเวียนภายในแตละโครงการใหมีความเหมาะสม อาจจะตองมีการ
วางแผนการเงินโดยการขอกูเงินระยะสั้นหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

  -มีการคิดวิเคราะหกอนที่จะลงทุน 

  -จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาต่ํากวาคูแขง 
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  -ตองมีการควบคุมตนทุนโดยการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานลง เชน การทํางาน
ซํ้าซอน   

 -ใชโปรแกรมการควบคุมตนทุน เชน โปรแกรมของ Bilk Construction United.หลักการ
การควบคุมตนทุนโครงการของBilk Cost Control มาจากรูปแบบการทํางานจริงของ
ผูรับเหมากอสราง เริ่มจาก การตั้งงบประมาณ จัดซื้อ บันทึกตนทุน คาใชจาย และติดตามการ
เคลื่อนไหวตนทุนอยางตอเน่ืองBilk Cost Control ถูกออกแบบมาให ใชงานงายที่สุด โดย
คํานึงถึงสภาพการทํางานจริงของธุรกิจรับเหมากอสราง ที่มีงานดวน งานกรณีพิเศษตางๆ 
มากมาย และมักจะเปนอุปสรรคกับระบบการทํางาน ดังนั้นคุณจึงสามารถบันทึกขอมูลสําคัญ 
โดยละเวนขอมูลประกอบตางๆ ทําเอกสารเรงดวน และสามารถกลับมาเพิ่มเติมขอมูลทีหลังได 
โดยไมทําใหงานสะดุด 

กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน : เปนการศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางปฏิบัติ และ
ควบคุมกระบวนการแปรรูปปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรการดําเนินงานใหเปนผลลัพธในรูปของ
สินคาและ/หรือบริการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคการ และยังเปนการควบคุมปจจัยนําเขา เชน วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เปนตน รวมทั้ง
ยังเปนการการควบคุมในเรื่องคาใชจาย การรักษาตนทุนการผลิตและปองกันความลาชาในการ
ดําเนินงาน ดังน้ัน หากองคกรไดพิจารณาปจจัยเหลานี้และปฎิบัติไดอยางเหมาะสมจะทําใหการ
ผลิตและการดําเนินงานในองคกรบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิตและการ
ดําเนินงานที่องคกรนิยม นํามากําหนดเปนกลยุทธ ไดแก ระบบการผลิตแบบทันเวลา การสั่งซ้ือ
ที่ประหยัด การจัดการคุณภาพโดยรวม การวางแผนความตองการวัตถุดิบและการใชมาตราฐาน
ทางอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การศึกษานี้จะนําการจัดการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุกตใชกับกลยุทธในดานนี้ เพ่ือมุงเนน “คุณภาพ” เปนแกนหลักในการบริหารงานตางๆ ซ่ึง
จะสงผลดีแกองคการในดานการปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น และสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 
 
 การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) หรือ TQM  
 

เปนแนวทางในการบริหารขององคกรที่เนนเรื่องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนของ
องคการจะมีสวนรวมและมุงหมายผลกําไรในระยะยาวดวยการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
รวมทั้งการสรางผลประโยชนแกบรรดาบุคลากรขององคการและสังคมดวยในขณะเดียวกัน 

วิธีการปฏิบัติของการจัดการคุณภาพโดยรวมของแตละองคกรอาจแตกตางกัน แตแนว
ปรัชญา ความคิด หลักการสําคัญจะคลายกัน และที่สําคัญที่สุดคือ ตองยึด “คุณภาพ” เปนแกน
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หลักในการบริหารงานตางๆ เชน เดียวกัน ซ่ึงจะสงผลดีแกองคการในดานการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น หรือทําใหของเสียเปนศูนย หรือสามารถออกแบบผลิตภัณฑได
สวยงามใชงานไดดีขึ้น หรือสามารถบริการหรือสงของไดรวดเร็วขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง ฯลฯ 
สวนผูปฏิบัติคือพนักงานหรือบุคลากรขององคกรก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได
อยางเต็มที่ดวยการมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑ อันจะทําให
คุณภาพของชีวิตของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเน่ือง โดยที่ TQM จะมีสวนประกอบสําคัญ 
ดังน้ี 

 

ภาพที่ 12 : ความสัมพันธขององคประกอบ TQM  

TQM ประกอบดวยสวนประกอบสําคญั 3 สวนคือ  

1.  การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) 

การมุงเนนคุณภาพที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได การตอบสนองความตองการ
ของลูกคาตองทําการวิจัยตลาดใหรูกอนวา ลูกคาตองการอะไร แลวยึดเอาความตองการนั้นเปน
ศูนยกลางในการบริหารและดําเนินการขององคการตอไป 

2.  การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแตตนจนจบวงจรอยางตอเน่ือง โดยเอาใจใสลูกคา
ภายใน (Internal Customer) ตลอดจนถึงลูกคาภายนอก (External Customer) กลาวคือ
พนักงานทุกคนตองถือวากระบวนการผลิตถัดไปเปนลูกคาภายในที่มีความตองการชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันเขาจึงตองทํางานของตนเองอยางถูกตองตั้งแตเร่ิมตนและ
ทําไดถูกตองทุกครั้ง ซ่ึงการทํางานไดอยางถูกตองจะตองอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ ประกอบ



73 
 

กับการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ืองดวยจึงสามารถลดความผิดพลาดตางๆ ในการผลิตให
เหลือนอยที่สุดได ดังน้ันองคการที่ดําเนินงานตามปรัชญาของ TQM จะตองกลาตัดสินใจ
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเองใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง 

3. สมาชิกทุกคนมีสวนรวม (Employees Involvements)ทุกคนในองคการมีสวนรวมใน
การพัฒนาองคการ เพ่ือปรับปรุงใหเปนองคกรคุณภาพ (Quality Organization) โดยผูที่ลงมือ
ปฏิบัติจะเปนผูที่รูปญหาและชวยเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาไดดีที่สุด 

 แนวทางในการดําเนินงาน 

1. ดานผลิตภัณฑหรือบริการ  ในสวนของกิจการจะใหความใสใจเก่ียวกับกระบวนการ
ผลิต ตนทุนการผลิต คุณภาพ และการตัดสินใจดานทรัพยากรบุคคล โดยที่การตัดสินใจดาน
ผลิตภัณฑใหความสนใจกับตนทุนต่ํา คุณภาพคอนขางสูง ซ่ึงในดานผลิตภัณฑสามารถ
แบงแยกผลิตภัณฑไดเปน 3 ลักษณะ คือ มีความแตกตาง ไมมีความแตกตาง และมีกลุมลูกคา
เฉพาะ   

2.  ดานกระบวนการ  ผูบริหารตองพิจารณาในการเลือกกระบวนการผลิตและการ
ดําเนินงาน ตองกําหนดตามโครงสรางตนทุนพ้ืนฐานและความเปนจริงขององคกร  โดยการ
วางแผนงาน 

3.  ดานที่ตั้ง  ที่ตั้งมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานขององคการ
ทั้งในดานการผลิตและการใหบริการ ความผิดพลาดในการเลือกที่ตั้งอาจสงผลตอประสิทธิภาพ
ในดานอ่ืน  กิจการจะตองใหความสําคัญในเรื่องการการวางแผนโรงงานและอุปกรณ(Planning 
Plant and Equipment ) หลังจากที่ไดไปสํารวจสถานที่กอสราง  และศึกษารายละเอียดตาง ๆ 
แลว Plant ตองถูกกําหนดตําแหนงขึ้นโดยพิจารณาวาตรงสวนไหนของบริเวณกอสรางจึงจะ
อํานวยความสะดวกไดอยางครบถวน 

4.  ดานการวางผัง  การวางผังการดําเนินงานจะมีอิทธิพลตอปจจัยในการผลิตเนือ่งจาก
กระบวนการผลิตและการไหลเวียนของวตัถุดิบและงานระหวางทําตองมีความสัมพันธกัน โดย
ผูจัดการดานการดําเนินงานตองจัดสรรทรัพยากรอยางรอบคอบ ในสวนของกิจการรับเหมา
กอสรางจะตองจัดทําตารางการทํางานขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานและจัดเตรียมวัตถุดิบ
ในการดําเนินงานดังภาพที่ 13 
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5.  ดานทรัพยากรบุคคล  ตนทุนทรัพยากรบุคคลมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ขององคการ ดังน้ันผูริหารตองคํานึงถึงความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ขวัญและกําลังใจ และ
ความทุมเทของพนักงานที่มีตอองคการ  ในสวนของกิจการจะประสบปญหาขาดแรงงาน  การ
หมุนเวียนงานจึงเปนการพัฒนาใหบุคลากรใหมีความรูที่กวางขวางในงานที่หลากหลาย และเปน
การสรางความเขาใจใหตรงกัน ระหวางผูบริหารกับพนักงาน ถึงลักษณะงานใหมที่ตองการให
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน อีกทั้งเปนการชวยใหผูปฏิบัติงานไดเตรียมตัวในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองดวย ในเรื่องการจูงใจบุคลากร (Motivation) จัดใหมีผลตอบแทน 
รางวัล สรางสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี และพัฒนาความรูความสามารถโดยการจัดฝกอบรม
ทักษะการทํางานในดานงานกอสราง เชนการเขาแบบงานคอนกรีต  ทําใหพนักงานทํางานให
กิจการไดอยางยาวนาน 

6.  ดานการจัดหา  ผูกําหนดกลยุทธการดําเนินงานตองกําหนดแนวทางที่องคการจะ
จัดหาและทําการจัดซื้อวัตถุดิบดวยความเหมาะสม ทั้งในดานคุณภาพ การจัดสง และนวัตกรรม
ในราคาที่พึงพอใจ ปจจุบันหลายอุตสาหกรรมพยายามจัดโครงสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูขายวัตถุดิบและผูซ้ือ โดยมีความสัมพันธแบบเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหการจัดซื้อและการ
จัดสงมีประสิทธิภาพและชวยลดตนทุนดานสินคาคงคลัง เพ่ิมคุณภาพและลดขอบกพรองหรือ
การสูญเสียลง ซ่ึงจะชวยเพิ่มกําไรของธุรกิจโดยใชระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยมาประยุกต ซ่ึง 
กิจการจะนําโปรแกรมการทําบัญชี การจัดซื้อดวยระบบคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือความรวดเร็วและ
ถูกตอง ใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเปดตรวจสอบไดทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทตองสราง
ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู ข า ย วั ส ดุ อุ ป ก รณ เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ชน สู ง สุ ด แ ก บ ริ ษั ท
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง การศึกษาการบริหารงานภายในขององคกรเพื่อ
รักษาขีดความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาหาง
หุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรื ผูศึกษาไดศึกษารูปแบบของปญหา รวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิและทุติภูมิ ซ่ึงสมารถสรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี 
 
4.1  ความมุงหมายของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหาของธุรกิจรับเหมากอสราง 
กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ เพ่ือรักษาขีดความสามารถทางการแขงขันและการ
เติบโตขององคกรอยางยั่งยืน  
 
4.2  ความสําคัญของการศึกษา 
 

1.  ในระยะสั้น บริษัทสามารถปรับกลยุทธดานตาง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ   การตลาด 
การเงิน หรือทําการตลาดในรูปแบบใหมๆ สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม
ได  

2.  ในระยะกลาง สามารถควบคุมตนทุนการผลิต ควบคุมคาใชจาย สงผลใหงานมี
คุณภาพและกําไรที่เพ่ิมขึ้น ทําใหบริษัทมีศักยภาพมากขึ้น 
   3.  ในระยะยาว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันขยายสวนแบงการตลาดที่มาก
ขึ้นทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมๆ  

     4.  มุงเนนการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคต และ
การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 
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4.3 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
การศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานภายในขององคกรเพื่อรักษาขีดความสามารถ

ทางการแขงขันอยางยั่งยืนสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบ
กอสราง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาของธุรกิจรับเหมากอสราง และเพื่อกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ  เพ่ือรักษาขีดความสามารถ
ทางการแขงขันและการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน ดังน้ันผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ 
ทั้งขอมูลแบบปฐมภูมิ และขอมูลแบบทุติยภูมิ ประกอบกับการวิเคราะหดวยเครื่องมือตาง ๆ 
เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางในการแกไขตอไป ผูศึกษาไดทําการศึกษาหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาดังนี้ โดยสัมภาษณผูบริหารในเรื่อง การดําเนินธุรกิจที่ผานมา การ
บริหารงาน  และ กระบวนการทํางานของกิจการ  ปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอองคกร ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรและแนวทางในการบริหารจัดแกปญหา
หรือการวางกลยุทธ หลังจากนั้นผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องมือตาง ๆ  และ
สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี 

1. จากการศึกษาปญหา พบวา กิจการมีปญหาในดานระบบการบริหารจัดการที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  ขาดการจัดการที่เกี่ยวกับระบบบัญชี การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการติดตาม ประเมินผล ในการปฏิบัติงานในปจจุบันใชเพียงวิธีการจดบันทึก  
ไมมีการวางแผนกลยุทธใด ๆ และไมมีการวางแผนกลยุทธสําหรับอนาคตไว เม่ือขาดการ
วางแผนธุรกิจทําใหการบริหารขาดทิศทางที่ชัดเจนวาองคกรจะดําเนินตอไปเชนไร ไมมีการ
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานตามชวงเวลาในอนาคต ไมสามารถวัดผลสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจ   รวมทั้งกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะเปนธุรกิจ
ครอบครัว โครงสรางของกิจการมีลักษณะแบบรวมอํานาจ  ผูบริหารเห็นวาอํานาจการตัดสินใจ
สวนใหญจะอยูเจาของกิจการ  ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจ สงผลใหงาน
ลาชา รวมถึงยังขาดบุคลกรในดานงานเอกสารและบัญชี  และจากขอมูลทั้งหมดผูศึกษาไดนํามา
หาแนวทางแกไขปญหาและเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจแกกิจการตอไป ซ่ึงมี
กิจกรรมที่จะตองทําเปนจํานวนมาก แตจะเรียงตามลําดับความสําคัญกอน หลังซ่ึงจะดําเนินการ
ในระยะสั้นกอน คือการแกไขปญหาเรื่องระบบบริหารจัดการของกิจการ  ตอมาจึงจะดําเนินแผน
ระยะยาวตอไป 

2.  ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางเลือกในการกาํหนดกลยุทธ 3 ระดับและกําหนดแนว
ทางการแกไขปญหาออกเปน 2 แบบ คือ  

ระยะสั้น คือ การดําเนินกลยุทธระดับหนาที่ ดําเนินการในการแกไขปญหาในเรื่องระบบ
การบริหารจัดการองคกร  ซ่ึงใชแนวทางของกระบวนการการบริหารจัดการ ( POLC) รวมทั้งนํา
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กลยุทธในดานอ่ืนๆ มาใชควบคูกันไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกิจการ เชน กลยุทธดาน
การตลาด (Marketing strategy) กลยุทธทางการเงินและการลงทุน (Financial Strategy) และ
กลยุทธการผลิตและการดํา เนินงาน (Product and operation strategy) เพ่ือเปนการเพิ่ม
ศักยภาพทางการแขงขัน เม่ือกิจการมีศักยภาพมากขึ้นและไดรับการแกไขในระยะสั้นแลวจะ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผนกลยุทธในระยะยาวตอไป 

       ระยะยาว คือมีการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจระดับธุรกิจเลือกกลยุทธการมุงเนนและตนทุน
ต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) และระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต (Growth 
Strategy) แบบVertical Integration เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจ คือ  การ
รวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังชองทางการจัด
จําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถควบคุมตนทุน
ขายได คือการสราง Plant เพ่ือจําหนายปูนผสมเสร็จ  รวมถึงการเปน Supplier ใหแกบริษัททํา
ใหสามารถควบคุมตนทุน และ ควบคุมคุณภาพของปจจัยนําเขาได  
 
 4.4  ขอจํากัดทางการศึกษา 
 

1. เน่ืองจากขอบเขตของการศึกษาเปนการศึกษาธุรกิจรับเหมากอสรางที่อยูในจังหวัด
สุพรรณบุรี ผูศึกษามีขอจํากัดดานระยะเวลาในการเก็บขอมูล ทําใหการติดตามและประเมินผล
ไมตอเน่ืองเทาที่ควร 

2. เน่ืองจากกิจการมีขนาดเล็ก และมีการทํางานอยางไมเปนระบบ ทําใหขอมูลบางอยางไม
มีการจดบันทึกเปนเหตุใหหาขอมูลไดยาก เชน ขอมูลทางการเงิน 

3.งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมีไมมาก ทําใหยากตอการหาขอมูลมาสนับสนุนการศึกษาครั้งน้ี 
 
4.5  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
 

1. ควรศึกษาในเรื่องกลยุทธการเติบโตทางธุรกิจแบบ Backward ในเร่ืองการทําราน
จําหนายวัสดุอุปกรณกอสรางเพิ่มเติมอยางละเอียด เน่ืองจากจะสามารถลดตนทุนในการผลิต
และควบคุมคุณภาพของปจจัยนําเขาได 

2. ควรทําการศึกษาแนวทางการเจริญเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจรับเหมากอสรางใน
ภาคอุตสาหกรรมเอกชน เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคา และสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน 

 3. ควรศึกษาขอมูลของคูแขงและแนวโนมตลาดอยางจริงจังเพ่ือโอกาสในการขยายตัว
ของธุรกิจ 
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 4. ควรทําการศึกษาดานการกําหนดแผนฉุกเฉิน เม่ือเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน
เพ่ือนําไปแกไข เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้น  
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ภาคผนวก ก. 

คําถามสําหรับการสัมภาษณเจาของกิจการ 

ประเด็นที่ 1 คําถามทั่วไป 

1.  ชื่อกิจการ และลักษณะการประกอบธรุกิจเปนประเภทใด   
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.  ระยะเวลาการเปดกิจการ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  กลุมลูกคาหลัก ลูกคาของกิจการ มีใครบาง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 2 คําถามที่เก่ียวกับปญหาระบบการจัดการ 

1. คุณคิดอยางไรกับสภาวะทางธุรกิจรับเหมากอสรางที่คุณกําลังดําเนินกิจการอยูทั้งในปจจุบัน
และอนาคต  (เชนสภาพการแขงขัน  สภาพแวดลอมภายนอกมีผลกระทบอยางไรตอธุรกิจ) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. คุณคิดอยางไรกับการดําเนินธุรกิจที่ผานมาของกิจการ รวมไปถึงการบริหารงาน วัฒนธรรม
องคกร กระบวนการทํางาน (จุดแข็ง  จุดออนของกิจการเปนอยางไร  โอกาสและภัยคุกคาม
มีดานไหนบาง) 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ปจจุบันกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสราง  ประสบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
อยางไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาดานการจัดการของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร ทานคิด
วามีปญหาและควรปรบัปรุงในดานใดบาง
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4.1 ดานการบริหารคนของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ดานการตลาดของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.3 ดานยอดขายของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.4 ดานบัญชีของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.5 ดานSupplier ของกิจการหางหุนสวนจํากัดหัวเขาสิบกอสรางเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ในความคดิเห็นของทาน  ทานคิดวาปญหาใดเปนปญหาที่สงผลกระทบตอกิจการมากที่สุด 
เพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. ปญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการของคุณปจจุบันนี้มีแนวทางในการจัดการปญหาอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. คุณคิดวาสภาพการแขงขันของกิจการเปนอยางไร และคุณมีแนวทางในการแขงขัน หรือ 

กลยุทธทางธรุกิจอยางไร  เพ่ือแขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 3 ขอเสนอแนะ 

คุณมีขอเสนอแนะอื่น ๆเพ่ิมเติมหรือไม 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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