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บทคดัย่อ 

 

        การศกึษาปญัหาและกําหนดกลยุทธข์ององคก์ร กรณีศกึษา บรษิทั This Work จาํกดั 

เน่ืองดว้ยเป็นบรษิทัขนาดเลก็ จาํนวนพนักงานในบรษิทักม็ไีม่มาก เงนิลงทุนกม็จีาํกดั ดงันัน้ 

การบรหิารจดัการทีด่ยี่อมมคีวามสําคญัต่อการการดําเนินกจิการของบรษิทั ดว้ยเหตุน้ี ผูศ้กึษา

คิดว่ามีความจําเป็นที่ธุรกิจต้องศึกษาถึงปญัหาและแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการ

ดําเนินงานตามกรอบของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาโดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิประเภทรบัจา้งออกแบบ

เขยีนแบบ ตกแต่ง ต่อเตมิ อย่างเช่นทีบ่รษิทักําลงัดําเนินงาน รวมถงึศกึษาสถานการณ์และ

แนวโน้มของธุรกจิประเภทน้ีในอนาคต เพื่อมาเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธใ์นการดําเนิน

ธุรกจิ  

        วตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษาถงึปญัหาในสภาพปจัจุบนัของบรษิทัที่เป็นปจัจยัสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกจิ จากนัน้กห็าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเพื่อนํามาทําการวเิคราะห ์เพื่อใหท้ราบถงึกลยุทธแ์ละ

แนวทางการแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้  

        จากการศกึษาพบว่า บรษิทั ดสิ เวริค์ จาํกดั มปีญัหาในเรื่องของการดําเนินการทีไ่ม่มี

แบบแผนขัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ หลงัจากวเิคราะห ์ SWOT และ TOWS Matrix แลว้จะพบไดว้่า 

กลยุทธท์ีเ่หมาะกบับรษิทักค็อื กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) โดยใชห้ลกัการ PDCA เขา้ไป

ช่วยจดัระบบแผนการทาํงานใหทุ้กอย่างเป็นขัน้เป็นตอนมากขึน้ 
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ตนเอง ดงันัน้ ทางผูศ้กึษาขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่าน้ีเป็นอย่างสงู 

        ขอขอบพระคุณ ป๊าและแม่ ที่ให้ความสนับสนุนการศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท  

และขอบคุณเพื่อนๆ รวมถงึพี่ๆ น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของวรรณวษิา วรฤทธนิภา ที่ไดใ้ห้

กําลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี  
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ทมีงานภายในบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั ทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการไปศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู

เป็นอยา่งด ี 

        ขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ  

        สุดท้ายน้ี ทางผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องน้ีจะเป็น

ประโยชน์สาํหรบัท่านทีส่นใจ เพื่อนําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  

 

       ภาพรวมองคก์ร  

บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นดไีซน์การตกแต่ง การออกแบบ 

เขยีนแบบ และรบัเหมาก่อสรา้งตามแบบ โดยมไิดม้บีรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งเป็นของตนเอง ต้อง

ว่าจา้งจากองคก์รภายนอก (Outsource) มาดําเนินงานในส่วนของการก่อสรา้งต่อเตมิตามแบบ

ทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ  

บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) มวีธิกีารดําเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมการ

ก่อสรา้ง หรอือยู่ในส่วนหน่ึงของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ โดยกลุ่มลูกค้าหลกัของบรษิทัคอืกลุ่ม

บุคคลทัว่ไป ได้ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัเอกชน หรอืงานราชการ ซึ่งบรษิทัไดร้บัความ

ไวว้างใจจากลกูคา้แบบปากต่อปาก  

 

        ข้อมลูทัว่ไป  

บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการบรกิาร ออกแบบ ดไีซน์ 

ตกแต่งภายใน ปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั โรงแรม หอ้งพกั รสีอรท์ ประกอบกบักจิการรบัเหมา

ก่อสรา้งอาคาร อาคารพาณชิย ์สถานทีร่าชการ เป็นตน้  

โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิตบุิคคล ประเภท

บรษิทั จาํกดั เมือ่วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ.2555 ซึง่มกีรรมการของบรษิทั 3 คน ดงัต่อไปน้ี  

1.นายธรีวฒัน์ พลูพพิฒัน์  

2.นางสาวมารยาท เชาวป์รชีา  

และ 3. นายชวลติ โพธริตัน์  

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท มพีนักงานในส่วนของสํานักงาน 3 คน และมี

พนกังานหน้าไซตง์านก่อสรา้ง ซึง่จะจดัจา้งจากองคก์รภายนอกใหเ้ป็นผูดู้แล โดยพนักงานหน้า

ไซตจ์ะไมส่ามารถระบุจาํนวนได ้เพราะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะงานทีไ่ดร้บั  
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ในเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ.2555 บรษิทัไดก่้อตัง้มาแลว้เป็นระยะเวลากว่า 7 เดอืน ได้

ดําเนินงานกิจการด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ

ก่อสรา้งโรงแรม รสีอรท์ หรอืแมแ้ต่งานบา้นพกัขา้ราชการในส่วนของหน่วยงานราชการ และ

ไดร้บัผลตอบรบัจากลูกคา้ในทางทีด่ ี ซึง่ในกรณีศกึษาน้ีจะศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

ทาํงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ เพื่อกําหนดกลยุทธใ์นการดําเนินงานขององคก์รใหเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาประสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนื  

 

ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  

 

       บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) จะรบังานจากลูกคา้โดยจะมทีัง้การออกแบบใหอ้ย่าง

เดยีว ออกแบบและสรา้ง หรอืสรา้งตามแบบทีลู่กคา้เป็นผูก้ําหนด โดยจะแบ่งเป็นรายละเอยีด

ดงัน้ี  

        1)  ออกแบบอยา่งเดยีว  คอื ออกแบบตามความคดิ (Concept) ทีลู่กคา้ต้องการ และมี

การออกแบบเพิม่เตมิใหส้ามารถเป็นประโยชน์อยา่งสงูทีสุ่ดต่อลูกคา้ เช่น ลูกคา้อยากได ้รา้นคา้

สไตล์การตกแต่งแบบคาวบอย ก็จะมกีารออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นในสไตล์คาวบอย 

แต่ไมซ่ํ้าใคร บรษิทักจ็ะเสนอไปใหล้กูคา้พจิารณา จนกว่าจะเป็นทีพ่งึพอใจของลกูคา้  

หรอืจะเป็นการออกแบบให้โดยที่ลูกค้าไม่มแีบบอยู่ในความคดิมาก่อน โดยจะทําการ

ออกแบบและนําเสนอลูกคา้ ยกตวัอย่างเช่น ลูกคา้อยากไดร้า้นกาแฟ ทางบรษิทักจ็ะออกแบบ

รา้นกาแฟให ้โดยคาํนึงถงึกลุ่มลกูคา้ทีจ่ะมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟ และการออกแบบตกแต่งภายใน

รา้น กจ็ะคาํนึงถงึการใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่ากบัพืน้ทีม่ากทีสุ่ด  

        2)  ออกแบบและก่อสรา้ง  คอื การออกแบบตามความต้องการของลูกคา้ หรอืตามที่

บรษิทัไดอ้อกแบบใหลู้กคา้ และทําการรบัเหมาก่อสรา้งใหลู้กคา้ โดยจะต้องมกีารจดัจา้งบรษิทั

องคก์รภายนอก (Outsource) มารบัเหมาช่วง (Subcontract) เพื่อทีจ่ะมาดําเนินการตามแบบที่

วางไว ้ซึง่จะแบ่งตามลกัษณะของงานรบัเหมา ดงัน้ี  

 

บรษิทัรบัเหมาดา้นงานปนู  

งานปนูเป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงของการก่อสรา้ง เพราะงานปนูเป็นงานทีห่นัก 

แต่มคีวามคงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศ วสัดุทีท่าํขึน้เป็นงานปนูมสี่วนผสมหลกัจากวสัดุ

ธรรมชาต ิเช่น ทราย หนิ นํามาผสมกนั นอกจากน้ี งานปนูมลีกัษณะแตกต่างกนัหลาย

แบบ เช่น ในรปูของคอนกรตี ปนูก่อ ปนูถอื หนิขดั หนิลา้ง เป็นตน้  
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บรษิทัรบัเหมาดา้นงานเหลก็  

งานเหลก็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง จะเป็นจาํพวกงานโครงสรา้งหลงัคา งาน

เชื่อมประกอบ งานมว้นโคง้ งานขึน้รปูต่างๆ งานเหลก็ดดั งานประตู (ประตูยดื, ประตู

มว้น) งานหน้าต่าง งานรัว้บา้น ประตูหน้าบา้น การตกแต่งงานเหลก็แบบสวยงาม รวม

ไปถงึสเตนเลส วสัดุทีใ่ชแ้ทนเหลก็ 

 

บรษิทัรบัเหมาดา้นงานไม ้ 

งานไมเ้ป็นองค์ประกอบสําคญัในการก่อสรา้ง และงานไม้เป็นงานที่ต้องใช้

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ทีกัษะเฉพาะดา้น เป็นงานทีใ่ชฝี้มอื ประณีต บรรจง และงานก่อสรา้งยงั

มสี่วนประกอบที่จาํเป็นต้องใชไ้ม ้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง รวมถงึเฟอรนิ์เจอร ์ 

Built in ทีต่อ้งใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั  

 

บรษิทัรบัเหมาดา้นงานตกแต่งภายใน  

งานก่อสรา้งไม่ใช่ว่าจะต้องสวยแต่ขา้งนอก แลว้ขา้งในอะไรอยา่งไรกไ็ด ้ ทาง

บรษิัทจําเป็นต้องจดัจ้างหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรกิารการตกแต่งภายใน เพื่อ

สรา้งสรรคส์ิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัลกูคา้  

 

บรษิทัรบัเหมาดา้นอุปกรณ์ วสัดุ รา้นคา้ และอื่นๆ  

สิง่ก่อสรา้งจะสรา้งไดด้หีรอืไม่ อยู่ทีว่สัดุ อุปกรณ์ทีเ่ลอืกใช ้ ดงันัน้ บรษิทัจงึมี

ร้านค้าขายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่สามารถไว้วางใจได้ในคุณภาพของสนิค้าและด้าน

ราคา เพื่อประโยชน์ต่อลกูคา้อยา่งสงูทีสุ่ด  

 

โดยทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ ทางบรษิทัจะเลอืกลกัษณะของงานและเลอืกบรษิทั

รบัเหมามาดําเนินการตามหน้างานนัน้ๆ และต้องมกีารเลอืกบรษิัทรบัเหมาในงานนัน้ๆให้

เหมาะสมกบัแบบทีผู่ว้่าจา้งรบัผดิชอบ เริม่จากงานปนู เหลก็ ไม ้ และตกแต่งภายใน ในแบบ

ต่างๆนัน้จะมเีรือ่งของระยะเวลาทีก่ําหนด จงึตอ้งมกีารหาบรษิทัรบัเหมาทีเ่หมาะสมกบังานนัน้ๆ 

เช่น งานสรา้งอาคาร ทีถ่อืว่าเป็นงานทีใ่หญ่มาก ต้องใชผู้ร้บัเหมารายใหญ่ เพื่อความรวดเรว็ 

และไม่เกนิกําลงัของบรษิทัรบัเหมา จากนัน้ในส่วนเรื่องของราคาของแต่ละราย ซึ่งบรษิัท

รบัเหมากม็ ี การแข่งขนักนัอยู่เช่นกนั จงึต้องมกีารเลอืกบรษิทัรบัเหมาอกีเช่นกนั จากนัน้เรื่อง

ของการตกลงราคา ตอ้งมกีารตกลงในส่วนของค่าวสัดุ ทางบรษิทัจะเป็นคนกําหนดว่าจะซือ้วสัดุ

ใหบ้รษิทัรบัเหมา หรอืจะเหมาค่าวสัดุใหบ้รษิทัรบัเหมาเป็นผูด้ําเนินการเองทัง้หมด โดยวสัดุที่

ใชจ้ะเป็นไปตามทีล่กูคา้ไดก้ําหนดไวเ้ท่านัน้  
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การทีจ่ะซื้อวสัดุก่อสรา้งเป็นจํานวนมากนัน้ก็ต้องมกีารตดิต่อกบัผู้ขาย (Vendor) ซึ่ง

จาํเป็นจะตอ้งมเีจา้ประจาํ ทีจ่ะสามารถสัง่ของและส่งของใหท้างบรษิทัไดต้ลอดเวลา เช่น การสัง่

ทรายและหนิ ส่วนผสมปนู เพื่อทําการก่อสรา้งกําแพงตวัอาคาร หรอืงานไม ้ งานวอลเปเปอร์

ผนงั เพื่อตกแต่งภายใน เวนเดอรจ์งึมคีวามสาํคญัต่อการเงนิภายในบรษิทัเช่นกนั  

 

        3)  สรา้งตามแบบทีล่กูคา้กําหนด  ลกูคา้จะมแีบบมาให ้โดยทางบรษิทักจ็ะทาํการสรา้ง

ตามแบบลกูคา้ใหม้าทุกอย่าง ยกเวน้กรณทีีไ่มส่ามารถทําไดต้ามแบบนัน้กจ็ะมกีารแนะนําลกูคา้ 

ตัง้แต่รบังาน เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั และดคูวามเป็นไปไดข้องงานนัน้ๆ  

 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 เน่ืองจากฝ่ายบรหิาร คอืเจา้ของบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั ได้แบ่งเป็น 2 คนที่ทําหน้าที่

ผูบ้รหิาร คอื คุณธรีวฒัน์ พูลพพิฒัน์ จะเป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการรบังาน เจรจา ต่อรองราคา ให้

ลกูคา้ดแูบบจากแบบทีม่ณัฑนากรเป็นผูเ้ขยีนไว ้ถ้าลูกคา้ตกลงในแบบกเ็ริม่งาน แต่ถ้าไม่ตกลง 

อยากแก้ไขเพิม่เตมิ มณัฑนากรก็ต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่านลูกค้า เมื่อได้งานแล้วก็ส่งต่อให้คุณ

ชวลติ โพธริตัน์ ผู้บรหิารอกีท่าน ดําเนินการจดัการดูแลการสรา้ง สัง่การลงไป โดยมโีฟรแ์มน 

(หวัหน้าคนงาน) คุมงาน แต่ถ้างานที่บรษิัทไม่สามารถดูแลได้ ก็จําเป็นต้องจดัจ้างองค์กร

ภายนอกเขา้มาดูแล ซึง่ในส่วนน้ี บรษิทัไมส่ามารถควบคุมการดําเนินงานได้ดนีัก เรื่องการเบกิ

เงนิ จา่ยเงนิ ไมเ่ป็นระบบ ไมม่แีผนสาํรองไวล้่วงหน้า หากเกดิปญัหา กค็ดิแกป้ญัหาสดๆ 

 

 

ลกูคา้ตดัสนิใจ 

ออกแบบ,เขยีนแบบ 

แกแ้บบ 

ปฏบิตังิาน 

ก่อสรา้ง 

รบัเงนิ 

เริม่ตน้ 

จบ 

ตารางภาพที ่1 แสดง Flow Chart ของบรษิทั This Work จาํกดั 
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สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งขนัหลกัขององคก์ร 

 

 ปจัจุบนัธุรกจิดา้นการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการออกแบบ ตกแต่ง นัน้มเีพิม่ขึน้มาก บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัเลก็ บรษิทัน้อย เกดิขึน้เสมอืนเป็นดอกเหด็หลงัฤดูฝน ซึง่นัน่กท็ําใหก้ารแข่งขนัใน

การยืน่เสนองานนัน้มตีวัเลอืกใหก้บัผูว้่าจา้งมากขึน้ คู่แขง่ขนัหลกัของบรษิทัเป็นไดท้ัง้บรษิทัเลก็

และใหญ่ทีม่วีธิกีารดําเนินงานเหมอืนกบับรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) เพราะฉะนัน้ ทาง

บรษิัทจงึต้องมกีลยุทธ์ในการดําเนินงานที่เหนือจากคู่แข่งขนั ทัง้ในเรื่องของการออกแบบ 

ตกแต่ง รวมไปถงึศกึษาความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อความพงึพอใจสงูสุด  

 

เป้าหมายขององคก์ร  

 

 ขยายฐานลูกคา้ มุ่งสู่การเป็นผู้ใหบ้รกิารดา้นการออกแบบเขยีนแบบงานก่อสรา้ง ต่อ

เตมิ ซ่อมแซม อาคาร บา้น หรอืสิง่ก่อสรา้งอื่นๆครบวงจร ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

 

 

โครงสร้างองคก์ร  

 

 
 

 

 

 

ตารางภาพที ่2 แสดง Organization Chart ของบรษิทั This Work จาํกดั 
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การจดัจา้งงาน 

 

 เน่ืองดว้ยบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) เป็นบรษิทัขนาดเลก็ ในฐานะเจา้ของ

บรษิทั หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนของบรษิทั จงึทําหน้าทีท่ ัง้ในส่วนของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายการตลาด และ

ฝา่ยบุคคล ไปพรอ้มกนั และกไ็ดม้ตีําแหน่งหน้าทีอ่ื่นๆ เช่น เจา้หน้าทีบ่ญัชกีารเงนิ มณัฑนากร 

หวัหน้าคนงาน เป็นตน้  

 

ค่าตอบแทน 

  

 บรษิัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนของแต่ละบุคคลนัน้ก็อยู่ในระดบัเดยีวกบัภาคอุตสาหกรรมเดยีวกนั และยงัได้รบั

ค่าตอบแทนเพิม่เตมิตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 

กลุ่มลกูคา้หลกั  

 

 บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) ไม่ไดจ้าํกดักลุ่มลูกคา้เฉพาะ สามารถรบังานได้

หมดทัง้ลูกคา้รายเลก็และรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการ งานเอกชน หรอืแมแ้ต่งาน

ของบุคคลทัว่ไป ลูกคา้หลกัทีม่อียู่คอืลูกคา้ทีไ่ดร้บัคําแนะนําต่อๆกนัมาแบบปากต่อปาก มทุีก

ระดบัของงานทีใ่หบ้รกิาร 

 

ส่วนแบ่งการตลาด 

  

 บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) เป็นเพยีงบรษิทัขนาดเลก็ แน่นอนว่าย่อมมคีู่

แขง่ขนั ยิง่ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง หรอืแมแ้ต่การรบัจา้งออกแบบดไีซน์ต่างๆ มอียู่มาก

ในปจัจุบนั ทางบรษิทัอยู่ในระดบัล่าง ดว้ยทุนจดทะเบยีนตํ่า และเพิง่เริม่เปิดดําเนินงานมาดว้ย

ระยะเวลาไมน่าน แต่กม็ลีกูคา้ไมข่าดช่วง  
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อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร  

 

 อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ร คอื อุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในธุรกจิการใหบ้รกิาร หรอื

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์เป็นตน้ ถอืเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัขององคก์ร 

เพราะบรษิทั ดสี เวริค์จาํกดั (This work) เป็นบรษิทัออกแบบรบัเหมาก่อสรา้ง ซึง่องคก์รต้องให้

ความสนใจกบัลูกคา้ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเหล่าน้ี คอื การสรา้งแบบทีแ่ตกต่างและมเีอกลกัษณ์ 

เพื่อทีจ่ะนํามาซึง่ผลตอบแทนของบรษิทั  

 และอกีหน่ึงอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง นัน่คอือุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ในเรื่อง

ของวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง อฐิ หนิ ดนิ ทราย ฯลฯ ตลอดจนจดัจา้งบรษิทัรบัเหมา รบั

ช่วงดาํเนินการต่อเน่ือง  

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร  

 

        เน่ืองจากบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั (This work) เป็นบรษิทัรบัออกแบบ เขยีนแบบตามทีไ่ด้

ดไีซน์เสนอผ่านลกูคา้ รวมไปถงึการรบัเหมาก่อสรา้งตามแบบ และดว้ยการทีม่ลีูกคา้หลากหลาย

รปูแบบเขา้มาเพิม่ขึน้ แนวทางการดาํเนินงานกจ็ะตอ้งปรบัตามรปูแบบของบรษิทัทีจ่า้งงาน และ

จากแบบทีเ่สนอไปผ่านลกูคา้ เมือ่ลงมอืทําแลว้นัน้ เกดิปญัหาเฉพาะหน้า ทีไ่ซต์งาน (Site) เป็น

เพราะแบบงาน เพราะคนทํางาน แต่เท่าทีศ่กึษาขอ้มลูของบรษิทัทีไ่ดเ้ปิดดําเนินการมาระยะ

หน่ึงแลว้พบว่าการบรหิารงานของเจา้ของกจิการและหุน้ส่วน ซึง่ทําหน้าทีเ่ป็นฝ่ายบรหิารนัน้ มี

การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด ทํางานยงัไม่มรีะบบเท่าทีค่วร ขาดการวางแผนและไม่มกีารดําเนินการ

เป็นขัน้ตอน ตามแนวทางทีก่ําหนดไว ้ 

        เน่ืองดว้ยบรษิทัมขีนาดเลก็ จาํนวนคนไม่เพยีงพอทีจ่ะควบคุมดูแลงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

การบรหิารงานของผูบ้รหิารจงึเป็นปญัหาสําคญัในการดําเนินกจิการของบรษิทั  

 

ขอ้มลูสนบัสนุนยนืยนัประเดน็ปญัหา  

 

 จากลกัษณะงานทีเ่ขา้มา ไมว่่าจะเป็นสรา้งโรงเรยีน หรอืโรงแรม มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

ในดา้นการออกแบบ ตกแต่ง และลกัษณะงานตามความต้องการของลูกคา้ และจากสถานทีท่ี่

ก่อสรา้งทีบ่รษิทัรบังานจากผูว้่าจา้ง อยู่ในภูมปิระเทศที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นงานรสีอรท์ที่

วงัน้ําเขยีว งานโรงแรมทีส่มยุ หรอืงานก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการที ่สทน. คลอง 5 ธญับุร ีทําให้

ต้องจา้ง Outsource ทีม่อียู่ในภูมลิําเนาแถวๆนัน้เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าแรง และดว้ยทกัษะ

ทางดา้นต่างๆของคนงานในแต่ละพืน้ทีม่ไีม่เท่ากนั ทําใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการก่อสรา้ง งานผดิ

แบบ ด้วยเหตุน้ีจงึทําให้บรษิทัต้องบรหิารงานกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ทุกเมื่อ 
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เป็นประเดน็ปญัหาทีส่ําคญัยิง่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และถ้าการจา้งองค์กรภายนอกทีไ่ม่มี

ประสทิธภิาพ จะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัมปีญัหาต่อไปอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด อาจส่งผลให้

เสยีฐานลกูคา้ได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารจะตอ้งจดัวางระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 ซึง่การจดัจา้งองคก์รภายนอกคดิเป็น 80% ของบรษิทั อกี 20% คอืการออกแบบ 

โดยมณัฑ-นากร และเขยีนแบบโดยวศิวกร ทัง้น้ีทัง้นัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะงานที่ไดอ้ธบิายไป

ขา้งตน้ดว้ยว่าเป็นงานในลกัษณะไหน ซึง่ถ้าเป็นงานออกแบบเขยีนแบบอย่างเดยีว กถ็อืว่าเป็น

งานของบรษิทั 100% และในกรณทีีม่ปีญัหาน้ีคอืงานทีร่บัจา้งออกแบบและก่อสรา้งตามแบบ ซึง่

จาํเป็นทีต่อ้งจา้งองคก์รภายนอกใหร้บัเหมาช่วงต่อ  

 และสําหรบัสิง่ทีย่นืยนัปญัหาว่าการบรหิารงานของผูบ้รหิารเป็นประเดน็ปญัหาสําคญัที่

ต้องเร่งแก้ไข สามารถดูไดจ้ากรายรบัรายจ่ายในแต่ละเดอืนของบรษิทั ดงัจะเหน็ไดจ้ากกราฟ

ต่อไปน้ี 

แผนภูมทิี ่1 แสดงรายรบั-รายจา่ย ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ.2556 

      ของบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั 
 

จากกราฟซึง่แสดงรายรบัและรายจ่ายในแต่ละเดอืน จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า มรีายจ่าย

เป็นส่วนใหญ่มากกว่ารายรบั เพราะบรษิทัต้องสํารองเงนิออกไปก่อนจนกว่างานจะสําเรจ็เสรจ็

สมบูรณ์ ถงึจะไดร้บัเงนิจากลูกคา้ในจาํนวนทีต่กลงกนัไว ้และรายจ่ายส่วนใหญ่นัน้กม็าจากการ

จา่ยค่าแรงใหก้บัคนงานของบรษิทัจดัจา้งภายนอก รองลงมาคอืค่าวสัดุ และค่าเดนิทาง  

ซึง่ในการบรหิารงานของเจา้ของธุรกจิ และหุน้ส่วน มลีกัษณะทีไ่วว้างใจซึง่กนัและกนั 

และความคดิเหน็กเ็ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ซึง่จะทําใหบ้รษิทัดําเนินไปในทศิทางเดยีว ไม่มี

ขอ้คดิเหน็ทีข่ดัแยง้กนั จงึไม่เหน็แนวทางทีแ่ตกต่าง เลยไม่ทราบว่าทางทีก่ําลงัเดนิ คอืทางที่

ควรจะไปหรอืไม ่ 
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ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร  

 

        การดําเนินงานของผูบ้รหิารของบรษิทั ถ้าหากเกดิการผดิพลาดอยู่บ่อยครัง้ ย่อมส่งผล

เสยีต่อความอยู่รอดของบรษิทั เงนิเป็นปจัจยัสําคญัต่อความเป็นอยู่ของทุกชวีติที่บรษิทัต้อง

รบัผดิชอบ ถา้บรษิทัมปีญัหาดา้นการเงนิเมือ่ไหร ่แน่นอนว่าไม่เป็นผลดต่ีอการดําเนินงานต่อไป

ในภายภาคหน้า  

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

 

        1)  เพื่อศกึษาถงึปญัหาในสภาพปจัจบุนัของบรษิทัทีเ่ป็นปจัจยัสําคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ

 ของบรษิทั  

        2)  เพื่อศกึษาหาสาเหตุและวเิคราะหป์ญัหาทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั  

        3)  กําหนดกลยทุธแ์นวทางการแกไ้ขปญัหาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการดําเนินงานของ

 บรษิทั 

 

นิยามคาํศพัทเ์ฉพาะ  

 

        1)  Outsource  บรษิทัจดัจา้งองคก์รภายนอก  

        2)  Sub-Contract  บรษิทัรบัเหมา รบัช่วงสญัญา  

        3)  Vendor  ผูส้่งของ ผูจ้าํหน่ายสนิคา้  

        4)  Site  สถานทีท่ีท่ํางานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ  

        5)  Built in  สิง่ก่อสรา้งภายใน หรอืเฟอรนิ์เจอร ์ทีไ่มส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 

        จากการทราบถงึปญัหาของบรษิทัแลว้ หากปญัหาของบรษิทัไดร้บัการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง

แลว้ ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั คาดว่าจะมดีงัต่อไปน้ี  

        1)  ทาํใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินงานของบรษิทั  

        2)  ทาํใหบ้รษิทัสามารถกําหนดกลยทุธ ์เพื่อนํามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพสําหรบัการ

แขง่ขนักบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

        3)  ทาํใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยปราศจากปญัหา  
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และจากการแบ่งประโยชน์เป็นระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 

 

        ระยะสัน้  

        1)  บรษิทัสามารถมอีํานาจในการจดัการกบัการจดัจา้งองคก์รภายนอก  

        2)  บรษิทัสามารถทีจ่ะเจรจาต่อรองกบัองคก์รภายนอกอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่นผลประโยชน์  

 

        ระยะกลาง  

        1)  บรษิทัจะมตีน้ทุนในการบรหิารลดลง  

        2)  บรษิทัจะมรีายไดม้ากขึน้  

        3)  บรษิทัจะมกีําไรสุทธเิพิม่ขึน้  

 

         ระยะยาว  

         1)  การดําเนินงานของบรษิทัไดพ้ฒันาอย่างเป็นระบบ  

         2)  บรษิทัจะเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิด 

 

        จากการศกึษาค้นคว้าเรื่อง “การศกึษาปญัหาและกําหนดกลยุทธ์ขององคก์ร กรณีศกึษา 

บรษิทั This Work  จาํกดั” ผูศ้กึษามแีนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อนําไปสรา้ง

เครือ่งมอืในการศกึษา โดยแบ่งตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

        1)  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) 

        2)  ทฤษฎ ีFive Force model of Industry competition เพื่อใชใ้นการสํารวจ

สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม 

        3)  ทฤษฎ ีSWOT Analysis การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส อุปสรรคของบรษิทั ดสี 

เวริค์ จาํกดั 

        4)  ทฤษฎกีารวเิคราะห ์(TOWS matrix) การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค มาวเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธแ์บบแมททรกิซ ์

        5)  ทฤษฎผีงักา้งปลา หรอืแผนผงัเหตุและผล เพื่อวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหา 

        6)  การวเิคราะหก์ลยุทธ ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที ่

        7)  ทฤษฎแีบบสมัภาษณ์เชงิลกึ 

        8)  จดัทาํกระบวนการ PDCA เพื่อควบคุมการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

        9)  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทฤษฎี 

 

          ทฤษฎอีงคค์วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งที่สามารถนํามาวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหาขององค์กร

ไดน้ัน้ มดีงัต่อไปน้ี 

  

       1.  ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  (PEST Analysis) 

        เครื่องมอื PEST Analysis มชีื่อเรยีกอกีหลายชื่อ เช่น PESTLE, PESTEL, PESTLIED,  

STEEPLE & SLEPT การวเิคราะหด์ว้ย PEST Analysis เป็นเครื่องมอืทีส่ําคญัและมกีารใช้

สําหรับการวิเคราะห์ในภาพรวมอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือที่ง่ายแก่การแบ่งแยก

ปจัจยัพืน้ฐานทีส่ําคญั เช่น Political, Economic, Socio-Cultural และ Technological กล่าวคอื 

เป็นประโยชน์ในการวเิคราะหแ์ละทําความเขา้ใจ “ภาพรวม” ของสภาพแวดลอ้มในพืน้ที ่ทีคุ่ณ

กําลงัจะเขา้ไปดาํเนินงานดา้นธุรกจิและคดิเกี่ยวกบัโอกาสและภยัคุกคามทีอ่ยู่ภายในพืน้ทีธุ่รกจิ

ใหม่  ซึ่งคุณจะต้องทําการค้นคว้าขอ้มูลต่างๆ เพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของ

คุณในพื้นที่ใหม่ และคุณจะต้องคิดวางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและพยายามลดภยั

คุกคามลงให้ได้  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่สําคญัของการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน

ภายในองคก์ร สาํหรบัการทีจ่ะเขา้ไปเปิดตลาดใหมใ่นพืน้ทีย่งัไมเ่คยทําธุรกจิมาก่อน 

 

การใช ้PEST Analysis มกีระบวนการ 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

        ประการแรก  :  ระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรของคุณ หรอืตัวคุณเองที่จะต้อง

กําหนดปจัจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และนําไปใส่ในตามเครือ่งมอื PEST Analysis 

        ประการที่สอง  :  ให้คุณกําหนดความสําคญัของข้อมูล ความน่าเชื่อถอืของข้อมูล และ

กําหนดน้ําหนกัของปจัจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อธุรกจิของคุณแต่ละลาํดบัชัน้ 

        ประการที่สาม  :  คุณจะสรุปผลจากข้อมูลที่ได้กรอกในตารางและทําการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อธุรกจิตามน้ําหนกัทีไ่ดก้ําหนดไวต้ัง้แต่ตอนแรก เพื่อป้องกนัการเขา้ขา้งตวัเองของ

ผูก้รอกขอ้มลู 
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  แนวการวเิคราะหก์ําหนดขอ้มลูและปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะนํามาใชใ้นการกรอกในตาราง ดงัน้ี 

 

แผนภาพที ่3 แสดงการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป 

 
 

  จากตารางแสดงการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 

  

       1.1  ทางการเมอืง  (Political) 

  สถานะความมัน่คงของรฐับาล รูปแบบของรฐับาล เสรภีาพของสื่อสารตามหลกันิตธิรรมและ

ระบบการดาํเนินการของราชการในแต่ละทอ้งถิน่, แนวโน้มของกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีจ่ะออกมา

ใหม่ และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั รวมไปถงึลกัษณะของสงัคมและกฎหมายการ

จา้งงานของทอ้งถิน่, นโยบายภาษแีละการคา้ และการควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า, การออกกฎหมาย

คุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม, การเปลีย่นแปลงทีบ่่อยๆในสภาพแวดลอ้มทางการเมอืง 
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        1.2  ทางเศรษฐกจิ  (Economic) 

  ขัน้ตอนของวัฏจักรทางธุรกิจ สถานการณ์ปจัจุบันและการคาดการณ์การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบี้ย, การว่างงานและอุปทานของแรงงาน, ต้นทุน

ค่าแรงงาน (ทัง้แรงงานขัน้ตํ่าและค่าแรงพนักงานระดบัฝีมอืแรงงาน) ระดบัรายได้และการ

กระจายระดบัชัน้ของรายได้ของคนทํางาน, ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภวิตัน์, แนวโน้ม

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยหีรอือื่นๆทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ 

 

        1.3  ทางสงัคมและวฒันธรรม  (Socio-Cultural) 

  อตัราการเตบิโตของจาํนวนประชากรและอายเุฉลีย่, สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนยา้ย

ถิน่ฐานของประชากร,  ประชากรที่ใช้แรงงานในตลาดแรงงาน, สงัคมวถิีชวีติของสงัคมเมอืง 

และสงัคมชนบท  ระดบัการศกึษาเฉลีย่  หรอืศกึษาถงึทศันคตต่ิอการตดิต่อการค้ากบัประเทศ

ต่างๆ, ทศันคติในการทํางาน, การรกัความอิสระ, ทศันคติต่อการทํางานกบับรษิัทต่างชาต ิ

ความคิดเห็น หรอืทศันคติของประชาชนทางสงัคม และข้อห้ามต่างๆทางสงัคม โดยรวมถึง

รูปแบบของประเพณีวฒันธรรม วิถีชวีติท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมที่

กําลงัเกดิขึน้ในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 

           1.4  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  (Techonological) 

  ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ผลกระทบของระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบการตดิต่อสื่อสาร

แบบมสีายและแบบไรส้าย, ผลกระทบของการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลย ี 
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        2.  การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม  (Five-Force Model) 

การวเิคราะหป์จัจยัหรอืสภาพการแขง่ขนัในแต่ละอุตสาหกรรมจะทาํใหท้ราบถงึทีม่าของ

ความรนุแรงในการแขง่ขนัและอทิธพิลอนัเกดิจากภาวะการแขง่ขนัเหล่าน้ี การวเิคราะหใ์นหวัขอ้

น้ี มคีวามจําเป็นสําหรบัการจดัทํากลยุทธ์ขององค์กร เน่ืองจากผู้บรหิารไม่สามารถที่จะจดัทํา 

กลยทุธท์ีป่ระสบความสาํเรจ็โดยไม่มคีวามเขา้ใจถงึลกัษณะทีส่ําคญัของการแขง่ขนัไดเ้ลย 

ในการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนัน้ Michael E. Porter ได้เสนอ

แนวคดิว่ามปีจัจยัสําคญัหา้ประการทีส่่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม หรอื

ที่เราเรยีกกนัว่า Five-Forces Model ซึ่งได้กลายเป็นแนวคดิที่มปีระโยชน์อย่างมากในการ

วเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมทัง้ความรุนแรงของปจัจยัแต่ละประการตาม

แนวคิดน้ี อุตสาหกรรมคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่ทําการผลิตสินค้าหรอืบรกิารที่มลี ักษณะ

เหมอืนหรอืคลา้ยกนั หรอืสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความ

ตอ้งการของลกูคา้ เช่นเหลก็และพลาสตกิทีใ่ชใ้นการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึง่กนัและ

กนัได้ ถงึแมว้่าจะใช้เทคโนโลยใีนการผลติที่แตกต่างกนั แต่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้เหมือนกัน การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งชี้ถึงโอกาสและ

ขอ้จาํกดัทีอ่งคก์รธุรกจิจะตอ้งเผชญิ 

Michael E. Porter เสนอว่าสภาวะการดําเนินงานขององคก์รธุรกจิขึน้อยู่กบัสภาวะการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั ้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มขึน้อยูก่บัปจัจยัทีส่ําคญั 5 ประการ ความเขม้แขง็ของปจัจยัทัง้ 5 ประการ

น้ีบ่งบอกถงึโอกาสในการไดก้ําไรของธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ยิง่ปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามเขม้แขง็

มากเท่าใด ย่อมส่งผลเสยีต่อการขึน้ราคาซึ่งนําไปสู่การไดก้ําไรของธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ 

ซึง่ถอืเป็นขอ้จาํกดัของธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัถ้าปจัจยันัน้ๆ มคีวามอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอนัดี

ต่อธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ เน่ืองจากธุรกิจสามารถได้กําไรได้มากขึ้น แต่เน่ืองจากสภาวะ

อุตสาหกรรมมกีารพฒันาอยูเ่สมอ ดงันัน้ความเขม้แขง็หรอืผลของปจัจยัทัง้ 5 ประการน้ีสามารถ

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 

 

ปจัจยัสําคญัที่ธุรกจิจะต้องทําเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่ การหาตําแหน่งใน

อุตสาหกรรมทีจ่ะสามารถมอีทิธพิลเหนือปจัจยัทัง้ 5 ประการ เพื่อทีจ่ะหาความไดเ้ปรยีบออกมา 

หรอืป้องกนัตนเอง ซึง่ลกัษณะทีส่าํคญัของปจัจยัทัง้ 5 ประการ ประกอบดว้ย 
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        2.1  ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แขง่ขนัใหม่  (Threat Of New Comer) 

  คู่แขง่ขนัใหม่ๆ  ไดแ้ก่องคก์รธุรกจิอื่นทีใ่นขณะนัน้อยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มคีวามสามารถ

และแนวโน้มทีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรม โดยปรกตแิลว้องคก์รธุรกจิเดมิทีอ่ยู่ภายในอุตสาหกรรม

จะพยายามป้องกนัไมใ่หอ้งคก์รใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม เน่ืองจากองคก์รใหม่ๆทีจ่ะเขา้มาใน

อุตสาหกรรม จะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อนัเป็นขอ้จํากดัทีส่ําคญั

ต่อการดาํเนินงานและการแขง่ขนัขององคก์รธุรกจิเดมิในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากองคก์รใหม่ทีเ่ขา้มาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึง่เป็นผลเสยีต่อองคก์รเดมิที่

มีอยู่แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ 

ก่อให้เกดิการแข่งขนัทีรุ่นแรงยิง่ขึน้ อาจมกีารลดราคาสนิค้าและบรกิารลง โดยในการตดัสนิใจ

เขา้สู่อุตสาหกรรมขององคก์รธุรกจิใหม่จะขึน้อยู่กบัปจัจยัที่สําคญัสองประการ ไดแ้ก่ ต้นทุนใน

การเขา้สู่อุตสาหกรรมและการโตต้อบจากองคก์รธุรกจิเดมิ 

 

        2.2  ความรนุแรงของสภาวะการแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

(Internal Rivalry) 

  สภาวะการแข่งขนัของระหว่างธุรกจิต่างๆ จะทวคีวามรุนแรงขึน้เมื่อองคก์รธุรกจิหน่ึงมองเหน็

ช่องทางในการไดก้ําไรมากขึน้ หรอืถูกคุกคามากการกระทําขององคก์รธุรกจิอื่นในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะนําสนิค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรอื 

การเพิม่การให้บรกิารหลงัการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง 

โอกาสทีอ่งคก์รธุรกจิต่างๆ จะขึน้ราคาสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหไ้ดม้าซึง่กําไรทีม่ากขึน้กจ็ะมมีาก 

 

        2.3  การมสีนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถทดแทนกนัได ้ (Threat of Subsitution) 

  ธุรกิจในอุตสาหกรรมหน่ึงอาจจะมกีารแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินค้าที่มี

ลกัษณะที่ทดแทนกนัได้ ซึ่งอาจเป็นสนิค้าคนละชนิดกนั แต่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ไดเ้หมอืนกนั การมสีนิคา้ทดแทนในอุตสาหกรรมอื่น ย่อมก่อใหเ้กดิขอ้จาํกดัในการตัง้

ราคาสนิคา้ไมใ่หส้งูเกนิไป เน่ืองจากลกูคา้อาจจะหนัไปใชส้นิคา้ทีท่ดแทนกนัได ้และถ้าค่าใชจ้่าย

ในการเปลี่ยนผลติภณัฑ ์(Switching Cost) ตํ่า ปจัจยัในดา้นการใชส้นิคา้ทดแทนกจ็ะมผีลต่อ

อุตสาหกรรมมากขึน้ เช่น ชา อาจเป็นสนิคา้ทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมรีาคาสูงขึน้มาก ลูกคา้

อาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ย่อมมี

ผลตอบแทนทีสู่ง เน่ืองจากสามารถตัง้ราคาของสนิค้าได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลวัสนิคา้ทดแทน ถ้า

อุตสาหกรรมใดมสีนิค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่สามารถหากําไรได้มาก เน่ืองจากลูกคา้จะหนัไป

ใชส้นิคา้ทดแทนแทน 
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        2.4  อํานาจต่อรองของผูซ้ือ้  (Bargaining power of Customer) 

  ผูซ้ือ้จะมผีลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผูซ้ือ้มอีํานาจต่อรองหรอืมอีทิธพิลต่อการกําหนดราคา

ของสนิค้าและบรกิารให้ตํ่า หรอืมอีทิธพิลในการต่อรองให้องค์กรธุรกจิเพิม่คุณภาพของสนิค้า

และบรกิารใหม้ากขึน้ ซึง่ส่งผลต่อองคก์รธุรกจิในแง่ต้นทุนการดําเนินงานทีสู่งขึน้ ในขณะทีผู่ซ้ ือ้

ที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอํานาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม

สามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมอีํานาจมากหรอืน้อยย่อมขึ้นอยู่กบัอํานาจ

ต่อรองทีผู่ซ้ ือ้มต่ีอองคก์รธุรกจิในอุตสาหกรรม 

 

        2.5  อํานาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ  (Bargaining power of Supplier) 

  ผูข้ายวตัถุดบิจะมอีทิธพิลต่ออุตสาหกรรมเน่ืองจากสามารถกําหนดใหส้นิคา้มรีาคาสูง หรอืตํ่า

ไดห้รอืเพิม่หรอืลดคุณภาพของสนิคา้ได ้ซึง่ส่งผลต่อต้นทุนและกําไรขององคก์รธุรกจิ ในกรณีที่

ผูข้ายมคีวามอ่อนแอหรอืมอีํานาจในการต่อรองตํ่าย่อมถูกผูซ้ื้อกดราคา และเรยีกรอ้งสนิค้าที่มี

คุณภาพทีส่งูขึน้ได ้(ผศ.ดร.พกัตรพ์จง วฒันสนิธุ ์และ ดร.พสุ เดชะรนิทร,์ 2542 : 125) 

 

 

แผนภาพที ่4 การวเิคราะหส์ภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของพอรเ์ตอร ์
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        3. ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร 

  การวเิคราะห ์  SWOT เป็นเทคนิคทีม่ปีระโยชน์ในการทําความเขา้ใจจุดแขง็และจุดอ่อนของ

องคก์ร เพื่อการระบุโอกาสทีเ่ปิดใหแ้ละอุปสรรคทีอ่งคก์รของต้องประสบ การนํา SWOT มาใช้

ในเชงิธุรกจิเพื่อใชใ้นการวเิคราะหส์ถานะขององค์กร เพื่อหาจุดเด่นทีส่ามารถอยู่อย่างยัง่ยนืได้

ในตลาด หรอืใช้ในบรบิทของส่วนบุคคลจะช่วยให้พฒันาความสามารถในอาชพีของด้วยการ

วเิคราะหโ์อกาสทีด่ทีีสุ่ดของการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของทีม่อียู ่  

  การวเิคราะหใ์น 4 องคป์ระกอบ แต่มปีระโยชน์ในการวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร 

รวมถงึโอกาสและภยัคุกคามที่บรษิทัจะต้องเจอ ซึ่งจะช่วยลดการคุกคามจากภายนอก และใช้

ความไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นไปไดท้ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโอกาสทีส่ามารถใชไ้ด ้

  การวเิคราะห ์SWOT สามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ ์หรอืเพิม่ความซบัซอ้น

ให้มากขึ้นด้วยการใช้เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรอย่างจรงิจงั หรอืจะใช ้

SWOT เพื่อใชว้เิคราะหธ์ุรกจิในมุมมองของคู่แข่งได้  ซึง่อาจจะนําเครื่องมอืดา้นการวเิคราะห์

การตลาด และการวเิคราะหด์้านการเงนิ มาช่วยสนับสนุน เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ด้จากเครื่องมอืดา้น

การวเิคราะหก์ารตลาด และการวเิคราะหด์า้นการเงนิ มาเปรยีบเทยีบกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 

และภยัคุกคาม อกีครัง้ เพื่อจะไดใ้หเ้กดิความแม่นยาํและเทีย่งตรง เพยีงพอทีจ่ะนําไปใชเ้ป็นกล

ยทุธข์ององคก์รไดต่้อไป 

  ดร.เชาวรตัน์ เตมยีกุล (2555 : online) ไดใ้หค้าํอธบิายเกีย่วกบัการวเิคราะห ์SWOT Analysis 

ไวด้งัน้ี  

  SWOT Analysis หมายถงึอะไร และสามารถนําไปใชใ้นการวางแผนจดัตัง้โรงงานผลติรถยนต์

แห่งใหม ่เพื่อป้องกนัความเสีย่งในการลงทุนทางธุรกจิ เพื่อการแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งไร  

  SWOT Analysis หมายถงึ การวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ขององคก์ร 

เพื่อการวางแผนป้องกนัความผดิพลาดและปรบัปรุงพฒันาให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุ

เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  

  โดย SWOT เป็นอกัษร 4 ตวั ทีย่อ่มาจากคาทีม่คีวามหมายสาํคญัดงัน้ี  

S : Strength (จุดแขง็) หมายถงึ การพจิารณาปจัจยัภายในหน่วยงาน โดยวเิคราะห์จาก

สิง่แวดลอ้มภายใน ว่ามสี่วนด ีความเขม้แขง็ ความสามารถ ศกัยภาพ ส่วนทีส่่งเสรมิความสําเรจ็

ซึง่จะพจิารณาในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารระบบขอ้มลู กาลงัคน การเงนิ ภาพลกัษณ์ ภูม-ิ

ปญัญาทอ้งถิน่  

W : Weakness (จุดอ่อน) หมายถงึ การพจิารณาปจัจยัภายในหน่วยงาน ซึ่งวเิคราะหจ์าก

สิง่แวดลอ้มภายในว่ามสี่วนเสยีความอ่อนแอ ขอ้ดอ้ยขอ้จาํกดั ความไม่พรอ้ม ซึง่จะพจิารณาใน

ดา้นต่างๆ เช่นเดยีวกบัจดุแขง็  
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O : Opportunity (โอกาส) หมายถงึ การศกึษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามสีภาพเช่นไร 

เหตุการณ์สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จะส่งผลต่อองคก์รอย่างไร มกีารเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ 

หรอืเป็นโอกาสอนัดต่ีอองคก์ร โดยจะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลย ี 

T : Threat (อุปสรรค) หมายถงึ การศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นภยัคุกคามก่อใหเ้กดิ

ผลเสยี หรอืเป็นขอ้จากดัต่อองคก์ร โดยจะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ี

 

 สาํหรบัรปูแบบในการวเิคราะห ์SWOT โดยอาจารยจ์รีภทัร  ชูศลิป์ทอง (2549: 13) ไดอ้ธบิาย

และยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

        3.1  จดุแขง็  : Strengths 

 คอืงานที่เราถนัด  ทําแล้วมคีวามสุข หรอืเป็นงานที่โดดเด่น ชุมชนชื่นชอบ อะไรที่ชุมชนมี

ความต้องการให้เราทําซํ้าอีก และดูว่าเรามคีวามพร้อมในด้านใดบ้าง ทรพัยากร เครื่องมอื 

แรงงาน 

        3.2  จดุอ่อน  : Weaknesses 

  ยกตวัอยา่งเช่น งานทีเ่ราไม่สบายใจทีจ่ะทํา หรอืความต้องการทีจ่ะรบัความช่วยเหลอืจากใคร

กไ็ด ้หรอืทกัษะบางอย่างทีเ่รายงัไม่มัน่ใจทีจ่ะลงมอืทํา ขาดองค์ประกอบในการทํางานให้บรรลุ

เป้าหมาย 

        3.3  อุปสรรค  : Threats 

  ยกตวัอยา่งเช่น ใครคอืคู่แขง่ขนัทีท่าํไดด้กีว่าเรา, ถา้สภาพแวดลอ้มเปลีย่น  จะทาํใหแ้ผน

โครงการเรามปีญัหาหรอืไม่ สถานการณ์บา้นเมอืง เป็นตน้ 

        3.4  โอกาส  : Opportunities 

  มองคาดการณ์ไปภายภาคหน้าว่าโอกาสทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ ทีจ่ะทําใหเ้ราประสบความสําเรจ็คอื

อะไร, มเีครือ่งมอืใหมท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืไม,่ มช่ีองว่างทางการตลาดทีเ่รามองเหน็อยา่งไร

หรอืเครอืขา่ยใดๆทีม่ศีกัยภาพทาํใหง้านสําเรจ็ไดง้่ายขึน้หรอืไม่ 

  นอกจากน้ียงัต้องศกึษาความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงนิ การตลาด การ

ผลติ เทคโนโลย ีรวมไปถงึทางวศิวกรรม 

 

        4.  ทฤษฎกีารนําการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวเิคราะห์ใน

รปูแบบความสมัพนัธแ์บบแมททรกิซ ์ (TOWS matrix) 

  TOWS เป็นเครื่องมอืทางธุรกจิที ่เน้นเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ในขณะที ่SWOT จะ

เน้นทัง้สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเครื่องมอืทัง้ 2 น้ีจะให้ผลการ

วเิคราะหใ์นรปูแบบของตารางเมตรกิซ ์
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  การวเิคราะหท์ีม่กัเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัภายนอก โดย TOWS Matrix ช่วยใหค้ดิเกี่ยวกบัปจัจยัที่

คุณสามารถตดิตามและมผีลกระทบต่อโดยตรงจากสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภยั

คุกคาม) จากสภาพแวดลอ้มภายใน (จดุแขง็และจดุอ่อน) ดงัตารางภาพแสดงเมตรกิซ ์

 

แผนภาพที ่5 การวเิคราะหก์ลยทุธ ์TOWS 

 

 
ทีม่า :TOWS analysis framework : Kothler business 

 

 

จดุแขง็และโอกาส (SO) —  วธิทีีส่ามารถใชจ้ดุแขง็ของเพื่อหาประโยชน์ทีไ่ดเ้ปรยีบ

เพื่อสรา้งเป็นโอกาส 

จดุแขง็และอุปสรรค (ST)  —  วธิทีีส่ามารถใชป้ระโยชน์จากจดุแขง็เพื่อหลกีเลีย่งภยั

คุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้จรงิ 

จดุอ่อนและโอกาส (WO)  —  วธิกีารใชโ้อกาสทีม่เีพื่อเอาชนะจดุอ่อน 

จดุอ่อนและอุปสรรค (WT)  —  วธิทีีส่ามารถลดจดุอ่อนและหลกีเลีย่งภยัคุกคาม 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

สาํหรบัการใชง้านเครือ่งมอื TOWS นัน้ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

        ขัน้ที ่1  :  พมิพต์าราง SWOT Worksheet และนํามาประชุมระดมสมองร่วมกนัเพื่อ

ปฏบิตักิารวเิคราะห์ TOWS / SWOT ทําการบนัทกึผลการวจิยัและขอ้มลูที่คดัสรรคแ์ลว้ใน

ตาราง SWOT Analysis ซึง่จะช่วยใหเ้ขา้ใจในปจัจยัจุดแขง็ จุดอ่อน และรวมทัง้โอกาสและภยั

คุกคาม 

        ขัน้ที ่2  :  พมิพต์าราง TOWS Analysis  (ตวัอย่างดา้นล่าง) และสําเนาขอ้มลูสรุปสําคญั

จาก SWOT ใหเ้ป็นเขตพืน้ทีต่าราง 

        ขัน้ที ่3  :  การรวมกนัของแต่ละปจัจยัสิง่แวดลอ้มภายในและสิง่แวดลอ้มภายนอกเป็น

วธิกีารทีคุ่ณสามารถใชใ้นการสรา้งตวัเลอืกเชงิกลยทุธท์ดี ี

        ขัน้ที ่4  :  การประเมนิตวัเลอืกทีไ่ดส้รา้งขึน้และระบุคนทีใ่หป้ระโยชน์สูงสุดและดทีีสุ่ดให้

บรรลุภารกจิและวสิยัทศัน์ขององคก์ร สิง่เหล่าน้ีจะช่วยเพิม่ตวัเลอืกกลยทุธอ์ื่นๆทีก่ําลงัพจิารณา 

 

        5.  ทฤษฎแีผนผงัเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) 

  ผงัแสดงเหตุและผล อาจจะเรยีกย่อๆว่า “ผงัก้างปลา” หรอืถ้าเรยีกเป็นภาษาองักฤษอาจจะใช้

ตวัย่อว่า CE Diagram ซึ่งมนิียามปรากฏในมาตรฐานของญี่ปุ่น หรอื JIS Standards 

(Japanese Industrial Standards) ในมาตรฐาน JIS ไดร้ะบุนิยามของ CE Diagram ไวด้งัน้ี คอื 

ผงัที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทางคุณภาพ กบัปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งคําอธบิาย 

คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะทางคุณภาพ (Quality Characteristics) คอืผลทีเ่กดิขึน้จากเหตุ ซึง่ก็

คอืปจัจยัต่างๆทีเ่ป็นตน้เหตุของคุณลกัษณะอนันัน้ หรอือาจจะกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า เป็นแผนผงัที่

ใชใ้นการวเิคราะหค์น้หาสาเหตุต่างๆว่ามอีะไรบา้งทีม่าเกี่ยวขอ้งกนั สมัพนัธต่์อเน่ืองกนัอย่างไร

จงึทาํใหผ้ลปรากฏตามมาในขัน้สุดทา้ย โดยการระดมความคดิอย่างเป็นอสิระของทุกคนในกลุ่ม

กจิกรรมดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยทฤษฎดีงักล่าวมรีายละเอยีดดงัน้ี 

        5.1.1  ผงัแสดงเหตุและผล  (Cause-and-Effect Diagram)  หรอืผงัก้างปลา (Fishbone 

Diagram) บางครัง้เรยีกว่า Ishikawa Diagramซึง่เรยีกตามชื่อของ Dr.Kaoru Ishikawa ผูซ้ึง่เริม่

นําผงัน้ีมาใช้ในปี ค.ศ.1953 เป็นผงัที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทางคุณภาพกบั

ปจัจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

        5.1.2  แผนภูมพิาเรโต  (Pareto Diagram)  เป็นแผนภูมทิี่ใช้แสดงให้เหน็ถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุของความบกพรอ่งกบัปรมิาณความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ 

        5.1.3  กราฟ  (Graphs)  คอืภาพลายเสน้ แท่ง วงกลม หรอืจุดเพื่อใชแ้สดงค่าของขอ้มลู

ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู หรอืแสดงองคป์ระกอบต่างๆ 
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        5.1.4  แผ่นตรวจสอบ  (Checksheet)  คอืแบบฟอรม์ทีม่กีารออกแบบช่องว่างต่างๆไว้

เพื่อใชบ้นัทกึขอ้มลูไดง้า่ย และสะดวก 

        5.1.5  ฮสิโตแกรม  (Histogram)  เป็นกราฟแท่งทีใ่ชส้รุปการอนุมาน (Inference) ขอ้มลู

เพื่อทีจ่ะใชส้รปุสถานภาพของกลุ่มขอ้มลูนัน้ 

        5.1.6  ผงัการกระจาย  (Scatter Diagram)  คอืผงัทีใ่ช้แสดงค่าของขอ้มลูที่เกดิจาก

ความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัว่ามแีนวโน้มไปในทางใด เพื่อทีจ่ะใชห้าความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิ 

        5.1.7  แผนภูมคิวบคุม  (Control Chart)  คอืแผนภูมทิีม่กีารเขยีนขอบเขตทีย่อมรบัได้

ของคุณลกัษณะตามข้อกําหนดทางเทคนิค (Specification) เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ

ควบคุมกระบวนการผลติ โดยการตดิตามและตรวจจบัขอ้มลูทีอ่อกนอกขอบเขต (Control limit) 

 นับว่าในปจัจุบนัน้ีแนวความคดิของการควบคุมคุณภาพ ได้ถูกเผยแพร่และนิยมใช้กนั

อย่างกวา้งขวางทัว่โลกในหลากหลายองคก์ร ทุกระดบัชัน้ไม่ว่าจะเป็นหวัหน้างาน หรอืคนงาน

ระดบัปฏบิตักิาร ชายหรอืหญงิ พนักงานประจําหรอืลูกจา้งชัว่คราว โดยมจีุดประสงค์เดยีวกนั

เพื่อนํามาซึง่คุณภาพของสนิคา้และบรกิารอนัเป็นทีพ่งึพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction-

CS) ซึง่มใิช่ความพงึพอใจขององคก์ร (Company satisfaction) แต่เพยีงอยา่งเดยีว 

        ประโยชน์ของการใชผ้งักา้งปลา 

        5.2.1  ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดจากสมองของทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

คุณภาพอยา่งเป็นหมวดหมู ่ซึง่ไดผ้ลมากทีสุ่ด 

        5.2.2  แสดงใหเ้หน็สาเหตุต่างๆของปญัหา ของผลทีเ่กดิขึน้ทีม่มีาอยา่งต่อเน่ือง จนถงึปม

สาํคญัทีจ่าํนําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

        5.2.3  แผนผงัน้ีสามารถนําไปใชใ้นการวเิคราะหป์ญัหาต่างๆไดม้ากมาย ทัง้ในหน้าทีก่าร

งาน สงัคม แมก้ระทัง่ชวีติประจาํวนั 

        วธิสีรา้งผงัแสดงเหตุและผล 

  การสรา้งผงัแสดงเหตุและผลทีจ่ะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปญัหาไดจ้รงิๆนัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่

สามารถสรา้งผงัก้างปลาได้อย่างถูกต้องคอืผู้ที่มโีอกาสแก้ปญัหาทางคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

เช่นกนั 

        โครงสรา้งของผงักา้งปลา 

  ผงัก้างปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล ประกอบด้วยส่วนสําคญั 2 ส่วน คอื ส่วนโครงกระดูกที่

เป็นตวัปลา ซึ่งได้รวบรวมปจัจยั อนัเป็นสาเหตุของปญัหา และส่วนหวัปลา ที่เป็นขอ้สรุปของ

สาเหตุทีก่ลายเป็นตวัปญัหา โดยตามความนิยมจะเขยีนหวัปลาอยู่ทางขวามอืและตวัปลา (หาง

ปลา) อยูท่างซา้ยมอืเสมอ 
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        ขัน้ตอนการสรา้งผงัก้างปลา 

        ขัน้ที ่1.  กําหนดลกัษณะคุณภาพทีเ่ป็นปญัหา (อาจจะมากกว่า 1 ลกัษณะกไ็ด)้ 

        ขัน้ที ่2.  เลอืกเอาคุณลกัษณะทีเ่ป็นปญัหามา 1 อนั แลว้เขยีนลงทางขวามอืของกระดาษ

พรอ้มตกีรอบสีเ่หลีย่ม 

        ขัน้ที ่3. เขยีนกา้งปลาจากซา้ยไปขวาโดยเริม่จากกระดกูสนัหลงัก่อน 

        ขัน้ที ่4. เขยีนสาเหตุหลกัๆ เตมิลงบนเสน้กระดูกสนัหลงัทัง้บนและล่าง พรอ้มกบัตกีรอบ

สีเ่หลีย่มเพื่อระบุสาเหตุหลกั 

        ขัน้ที ่5. ในกา้งใหญ่ทีเ่ป็นสาเหตุหลกัของปญัหา ใหใ้ส่กา้งรองลงไป ทีแ่ต่ละปลายก้างรอง

ใหใ้ส่ขอ้ความทีเ่ป็นสาเหตุรอง ของแต่ละสาเหตุหลกั 

        ขัน้ที ่6. ในแต่ละกา้งรองทีเ่ป็นสาเหตุรอง ใหเ้ขยีนกา้งยอ่ย ทีเ่ขา้ใจว่าจะเป็นสาเหตุย่อยๆ 

ของสาเหตุรองอนันัน้ 

        ขัน้ที่ 7. พจิารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์กนัตามระดบัชัน้

ถูกตอ้งหรอืไม ่แลว้ใส่ขอ้มลูเพิม่เตมิใหค้รบถว้น 

 

        ขอ้สงัเกตในการนําผงักา้งปลาไปใช ้

 1. ก่อนสรปุปญัหาควรใส่น้ําหนกัหรอืคะแนนใหก้บัปจัจยัสาเหตุแต่ละตวั เพื่อจะไดใ้ชใ้น

การจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา (Setting Priority) ก่อนนําไปปฏบิตัต่ิอไป ควรอาศยัขอ้มลู

สถติหิรอืตวัเลขในการพจิารณาใส่น้ําหนักหรอืใหค้ะแนนความสําคญัของปจัจยัสาเหตุ พยายาม

เลีย่งการใช้ความรูส้กึของตนเอง (ยกเว้นกรณีไม่มขีอ้มลูสนับสนุน กอ็าจจะอาศยัประสบการณ์

จากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ) 

 2. ขณะใชผ้งัก้างปลา กใ็หท้ําการปรบัปรุงแต่งเตมิแก้ไขอย่างต่อเน่ืองดว้ย เพราะว่าผงั

ก้างปลาที่เขยีนครัง้แรกอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อนําไปใช้แก้ปญัหาแล้วอาจจะได้ข้อมูลและ

ขอ้เทจ็จรงิมากขึน้มาอกีมาก และอาจจะไปหกัลา้งความเขา้ใจแต่เดมิกไ็ด ้การปรบัปรุงไปเรื่อยๆ 

จงึเป็นการบนัทกึผลการศกึษาคน้ควา้ประกอบการแกไ้ขปญัหาในการผลติทีด่ ี

(ทีม่า : http://oflineweb1.blogspot.com) 
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6.  การสมัภาษณ์เชงิลกึ  (In-depth Interview) 

 เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลในรูปแบบปฐมภูมคิอืการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้บรหิารนัน้ จงึ

ต้องศกึษาถงึทฤษฎวี่าต้องสมัภาษณ์โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละสมควรใชค้ําถามแบบใด จงึจะไดม้า

ซึง่คาํตอบทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการศกึษามากทีสุ่ด 

 การวจิยัเชงิคุณภาพนัน้มนุษยเ์ป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคญัที่สุดซึ่ง

นักวจิยัใช้ภาษาในการสื่อสาร พูดคุย หรอืที่เรยีกเป็นทางการว่า การสมัภาษณ์ โดยในการเก็บ

ขอ้มลูไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลดา้นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูลความคดิเหน็ และเจตคต ิรูปแบบการสมัภาษณ์

นัน้มตีัง้แต่การสมัภาษณ์ที่เป็นทางการ มคีําถามทัง้ที่มโีครงสร้างและกึ่งโครงสร้างและการ

พูดคุยอย่างเป็นกนัเองเพื่อค้นหาความหมาย ความจรงิจากผูใ้ห้สมัภาษณ์หรอืที่เรยีกว่า “การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ” 

        การสมัภาษณ์เชงิลกึ  เป็นวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพทีม่ชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป เช่น การสมัภาษณ์เจาะลกึ การสมัภาษณ์ลุ่มลกึ การสมัภาษณ์แนวลกึ เป็นต้น ซึง่เป็น

วธิกีารรวบรวมขอ้มูลโดยไม่ใช้แบบสอบถาม จะมแีนวของข้อคําถามให้ผู้สมัภาษณ์เป็นผู้สอบ

ถามผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะการเจาะลกึ และต้องอาศยัความสามารถพเิศษของผูส้มัภาษณ์ใน

การค้นหารายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาอย่างลกึซึ้ง ซึ่งการสมัภาษณ์เชงิลึกมกัจะศึกษาใน

ประชากรกลุ่มเลก็ๆ เช่น ผูบ้รหิาร นักการเมอืง ผูนํ้าทางวชิาการ ผูนํ้าทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น 

เป็นตน้ โดยทีก่ารสมัภาษณ์เชงิลกึนัน้มไิดมุ้่งหวงัว่าจะใหถู้กสมัภาษณ์เลอืกคําตอบทีน่ักวจิยัคดิ

ไว้ก่อนหรอืสมัภาษณ์เพยีงครัง้เดยีวแต่ต้องการให้ผู้ถูกสมัภาษณ์เลอืกคําตอบที่นักวจิยัคดิไว้

ก่อนหรอืสมัภาษณ์เพยีงครัง้เดยีวแต่ต้องการใหผู้ถู้กสมัภาษณ์แสดงความคดิเหน็ ใหค้ําอธบิาย

รายละเอยีดเกีย่วกบัความสาํคญัของเรือ่งและสถานการณ์ ตลอดจนความเชื่อ ความหมายต่างๆ 

อยา่งลกึซึง้ในแงม่มุต่างๆ 
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7. ทฤษฎกีารกําหนดกลยทุธ ์

 องค์กรต้องทําการวางแผนกลยุทธ์ หรอืวางแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประเภท 

กลยทุธ ์แยกได ้3 ประเภท ตามระดบัองคก์ร ดงัน้ี 

 

        7.1  กลยทุธร์ะดบัองคก์าร  (Corporate Strategy) 

 เป็นกลยุทธท์ีค่รอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยุทธโ์ดยรวม  และทศิทางในการแข่งขนัของ

องค์การว่า  องค์การจะมกีารพฒันาไปสู่ทิศทางใด  จะดําเนินงานอย่างไร และจะจดัสรร

ทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอย่างไร  เช่น  การดําเนินธุรกจิแบบครบวงจร  การ

ขยายตวัไปในธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย เป็นตน้ 

 

        7.2  กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ  (Business Strategy) 

 เป็นการกําหนดกลยทุธใ์นระดบัทีย่อ่ยลงไป จะมุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัขององคก์าร

กบัคู่แข่ง  และระบุถงึวธิกีารที่องคก์ารจะใชใ้นการแข่งขนั  มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ

ผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกล-

ยทุธ ์(Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั  กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU น้ีจะมุ่งการเพิม่

กําไร (Improving Profitability)  และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้  บางครัง้จงึเรยีกกล-

ยุทธใ์นระดบัน้ีว่ากลยุทธก์ารแข่งขนั (Competitive Strategy)  ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์

คอื การเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 

และการจาํกดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย ์(Focus Strategy) 

  

        7.3 กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational Strategy) 

 เป็นการกําหนดกลยุทธท์ี่ครอบคลุมวธิกีารในการแข่งขนั  แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในหน่วยงาน 

(Function) ต่างๆ   มุ่งเน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา  โดยอยู่ภายใต้กรอบ

ของกลยทุธร์ะดบัองคก์ารและกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ เช่น  แผนการผลติ  แผนการตลาด  แผนการ

ดาํเนินงานทัว่ไป  แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล  แผนการเงนิ เป็นตน้ 
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8.  ทฤษฎ ีPDCA 

        PDCA  คอื วงจรการบรหิารงานคุณภาพ ประกอบดว้ย 

 P = Plan  คอื การวางแผนงานจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีไ่ดก้ําหนดขึน้ 

 D = Do  คอื การปฏบิตัติามขัน้ตอนในแผนงานทีไ่ด้เขยีนไวอ้ย่างเป็นระบบและ

มคีวามต่อเน่ือง 

 C = Check  คอื การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ล่ะขัน้ตอนของแผนงานว่ามี

ปญัหาอะไรเกดิขึน้ จาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขแผนงานในขัน้ตอนใด 

 A = Action คอื การปรบัปรุงแก้ไขส่วนทีม่ปีญัหา หรอืถ้าไม่มปีญัหาใดๆ ก็ยอมรบั

แนวทางการปฏบิตัติามแผนงานทีไ่ดผ้ลสาํเรจ็ เพื่อนําไปใชใ้นการทาํงานครัง้ต่อไป 

 เมือ่ไดว้างแผนงาน (P) นําไปปฏบิตั ิ(D) ระหว่างการปฏบิตักิด็ําเนินการตรวจสอบ (C) 

พบปญัหาก็ทําการแก้ไขหรอืปรบัปรุง (A) การปรบัปรุงก็เริม่จากการวางแผนก่อน วนไปได้

เรือ่ยๆ จงึเรยีกวงจร PDCA 

  

8.1 ประโยชน์ของ PDCA 

 การวางแผนงานก่อนการปฏบิตังิาน จะทําใหเ้กดิความพรอ้มเมื่อไดป้ฏบิตังิานจรงิการ

วางแผนงานควรวางใหค้รบ 4 ขัน้ดงัน้ี 

8.1.1  ขัน้การศกึษา คอื การวางแผนศกึษาขอ้มูล วธิกีาร ความต้องการของตลาด ข้อมูล

ดา้นวตัถุดบิ ดา้นทรพัยากรทีม่อียูห่รอืเงนิทุน 

8.1.2  ขัน้เตรยีมงาน คอื การวางแผนการเตรยีมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลติภณัฑ ์

ความพรอ้มของพนกังาน อุปกรณ์ เครือ่งจกัร วตัถุดบิ 

8.1.3  ขัน้ดาํเนินงาน คอื การวางแนวทางการปฏบิตังิานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่าย

ผลติ ฝา่ยขาย  

8.1.4  ขัน้การประเมนิผล คอื การวางแผนหรอืเตรยีมการประเมนิผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น 

ประเมนิจากยอดการจําหน่าย ประเมนิจากการตชิมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมนิ

เกดิการเทีย่งตรง 

 การปฏบิตัิตามแผนงาน ทําให้ทราบขัน้ตอน วธิกีาร และสามารถเตรยีมงานล่วงหน้า

หรอืทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดงันัน้ การปฏิบตัิงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรยีบร้อย 

นําไปสู่เป้าหมายทีไ่ดก้ําหนดไว ้

 การตรวจสอบ ใหไ้ดผ้ลทีเ่ทีย่งตรงเชื่อถอืได ้ประกอบดว้ย 

        8.2.1  ตรวจสอบจากเป้าหมายทีไ่ดก้ําหนดไว ้

        8.2.2  มเีครือ่งมอืทีเ่ชื่อถอืได ้

        8.2.3  มเีกณฑก์ารตรวจสอบทีช่ดัเจน 

        8.2.4  มกีําหนดเวลาการตรวจทีแ่น่นอน 
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        8.2.5 บุคลากรทีท่าํการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เมือ่

การตรวจสอบไดร้บัการยอมรบั การปฏบิตังิานขัน้ต่อไปกด็าํเนินงานต่อไปได ้

 การปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ ไมว่่าจะเป็นขัน้ตอนใดกต็าม เมือ่มกีารปรบัปรงุ

แกไ้ขคุณภาพกจ็ะเกดิขึน้ ดงันัน้ วงจร PDCA จงึเรยีกว่า วงจรบรหิารงานคุณภาพ 

 

การวางแผนงานคุณภาพดว้ยระเบยีบวธิ ีPDCA  

 การวางแผนงานคุณภาพดว้ยระเบยีบวธิ ีPDCA ประกอบดว้ย  

1.  (P) การวางแผนคุณภาพ  (Quality Planning Methology)  มแีนวทางดาํเนินการดงัน้ี 

 1.1 ปจัจยัดา้นขอ้มลู หรอืปจัจยันําเขา้ (Quality Planning Input) มกีารบรหิารงานดา้น

ขอ้มลูโดย 

 1.1.1 จดัหาขอ้มูลด้านความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าและผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อ

นําไปสู่การกําหนดคุณภาพ 

 1.1.2 พจิารณาลกัษณะของผลติภณัฑห์รอืงานบรกิารที่มอียู่หรอืทีก่ําลงัดําเนินการตรง

กบัความตอ้งการมากน้อยมสี่วนใดบา้งตอ้งทาํการปรบัปรงุและพฒันา 

 1.1.3 ใชข้อ้มลูเดมิ ขอ้มลูจากประสบการณ์ทีผ่่านมาควรจะรวบรวมจากบุคลากรทุกฝ่าย

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการวางแผนทีถู่กตอ้ง 

 1.1.4 เลอืกจงัหวะ เวลา หรอืโอกาสทีเ่หมาะสมกบัการดําเนินงาน โดยนําขอ้มลูทัง้หมด

ดงักล่าวขา้งตน้มาทาํการประเมนิความเสีย่ง และหาแนวทางดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

กําหนดคุณภาพ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน 

ในแผนงานควรมขีัน้ตอนการปฏบิตัทิี่ชดัเจน กําหนด วนั เวลาการทํางาน กําหนดผู้รบัผดิชอบ 

สถานทีท่าํงานและอื่นๆ 

 มกีารประเมนิแผนงานก่อนการนําไปใช้ ทําได้  3 แนวคือ 1. การประเมนิจากการ

ทดลองการปฏบิตั ิ2. การประเมนิจากการรว่มพจิารณาของผูม้ปีระสบการทํางานมาก่อน 3. การ

ประเมนิจากสภาพการแขง่ขนัการตลาด 

 

2. (D) การปฏบิตัติามแผนงานคุณภาพ  จะประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายมากหรอืน้อย ขึน้อยู่

ปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

        2.1 ผู้มอีํานาจและรบัผดิชอบการบรหิารแผนงาน แผนที่ได้เขยีนขึน้มอีงค์ประกอบและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายหน่วยงาน 

        2.2 ทกัษะและความสามารถของผูป้ฏบิตัติามแผนงานหรอืบุคลากรทีร่บัผดิชอบงานต่างๆ 

ตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  ความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

2.2.2  บุคลกิภาพมคีวามเหมาะสมกบังานทีม่อบหมาย 
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2.2.3  ความสนใจหรอืความคาดหวงัของบุคลากรต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.2.4  แรงจงูใจทีม่ใีหก้บับุคลากร 

2.2.5  ทศันคตขิองบุคลากรกบังานทีม่อบหมายและเพื่อนรว่มงาน 

        2.3  ทรพัยากรที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สํานักงาน

เทคโนโลยต่ีางๆ มคีวามพรอ้มปฏบิตั ิกท็าํใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

        2.4  การจดัซือ้-จดัหาวตัถุดบิทีม่คีุณภาพดแีต่ราคาตํ่า  กจ็ะทําใหไ้ดผ้ลผลติทีคุ่ณภาพดี

ราคาถูก 

        2.5  มรีะบบการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  คอื สื่อไดช้ดัเจน

และรวดเรว็ เพื่อสรา้งความเขา้ใจและเชื่อมโยงระบบงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

3. (C) การตรวจสอบคุณภาพ มแีนวทางการตรวจสอบดงัน้ี 

 3.1  ตรวจสอบขัน้ตอนการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่ 

3.1.1  ขัน้การศกึษาขอ้มลู  มกีารศกึษาขอ้มลูไดค้รบถว้น 

3.1.2  ขัน้การเตรยีมงาน การเตรยีมงานตามแผนงานมคีวามพรอ้มหรอืไม ่

3.1.3  ขัน้ดาํเนินงาน มบุีคลากรและทรพัยากรหรอืไม่ 

3.1.4  ขัน้ตอนการประเมนิ มเีครือ่งมแีละขัน้ตอนการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

 3.2  ตรวจผลงานตามเกณฑท์ีก่ําหนด  

 3.3  ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสินค้าหรือผลิตภณัฑ์โดยหน่วยราชการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานการบรหิารงาน ISO:9000, ISO 14000 

 3.4 ตรวจสอบความพงึพอใจของลกูคา้ สามารถตรวจสอบไดจ้ากขอ้มลูการสัง่ซือ้ การต ิ

การชมจากลกูคา้โดยตรง 

 3.5 การตรวจสอบคุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร ดาํเนินการดงัน้ี 

 - ตรวจสอบดา้นบุคลากร มคีุณสมบตั ิเหมาะสมกบังาน 

 - การตรวจสอบเครื่องจกัร อุปกรณ์สํานักงาน เครือ่งจกัรมขีดีความสามารถทีเ่หมาะสม

และสรา้งผลผลติทีม่คีุณภาพ 

 - การตรวจสอบวตัถุดบิหรอือะไหล่ ได้แก่ วตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น

สาํนกังาน มเีพยีงพอหรอืมมีากเกนิความจาํเป็น หรอืยงัใชคุ้ม้ค่า 

 - การตรวจสอบระบบการทาํงาน เช่น ระบบการใหบ้รกิารลูกคา้ระบบการสื่อสารภายใน

องคก์ร มคีวามเหมาะสมมากพอกบัการบรรลุเป้าหมายคุณภาพหรอืไม ่

 - การตรวจสอบระบบการบรหิารงาน ประกอบดว้ย โครงสรา้ง องคก์ร การบรหิารดา้น

การผลติ และกําหนดเป้าหมายางธุรกจิ เป็นเป้าหมายทีมุ่ง่หวงัผลกําไร 

 - การตรวจสอบตลาดหรือความต้องการองลูกค้า ได้แก่ผลของการโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขาย 
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 - การตรวจสอบเวลา เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการผลติแบบทนัเวลาพอดหีรอืไม ่

 - การตรวจงบประมาณ ที่ใช้ลงทุน มคีวามจําเป็น และเพยีงพอกบัการสรา้งคุณภาพ

หรอืไม ่

 - การตรวจสอบทศันคต ิของบุคลากร มคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการทาํงานบุคลากรเหล่าน้ี

จะช่วยสรา้งงานคุณภาพ 

 - การตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอืที่ใช้ตรวจสอบ ว่าสามารถวดัได้ตรงตาม

ความเป็นจรงิ และสภาพทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืไม ่

 

การจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ 

  เมือ่ดาํเนินงานตรวจสอบคุณภาพแลว้ คณะผูต้รวจสอบจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ

ต่อฝา่ยบรหิาร เพื่อนําไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่การจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ มี

ส่วนประกอบดงัน้ี 

1.เป้าหมายการตรวจสอบ 

2.ขอ้บ่งชีท้ีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 

3.หลกัเกณฑก์ารประเมนิ หรอืวดัผล 

4.ระยะเวลาทีไ่ดด้าํเนินการตรวจสอบ 

5.สถติเิปรยีบเทยีบผลการตรวจสอบ 

6.ขอ้จาํกดัในขณะทีท่าํการตรวจสอบ 

7.สรปุการตรวจสอบ 

8.ขอ้เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบครัง้ต่อไป 

 

4.  (A) การปรบัปรงุการแก้ไขผลผลติหรอืผลงาน 

 การปรบัปรงุแกไ้ขผลผลติหรอืผลงาน เกดิจากการพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

        4.1  การวเิคราะหข์อ้มลูจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ  

        4.2  เมือ่ยอมรบัผลการตรวจสอบคุณภาพแลว้ทราบจุดบกพรอ่งแลว้ ขัน้ตอนต่อไปตอ้ง

     พจิารณาถงึกระบวนการ 

        4.3  การตรวจสอบผลกระทบของปญัหา 

        4.4  ความพงึพอใจของลกูคา้ 

        4.5  คุณภาพและมาตรฐานทีไ่ดก้ําหนดไว ้

        4.6  ตน้ทุนการผลติ 

        4.7  การส่งมอบทนัเวลา 
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 วธิีการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาขึ้นอยู่กี่ระดบัของปญัหา ถ้าปญัหาในระดบับุคคล แนว

ทางการปรบัปรุงก็ทําได้ง่าย ด้วยการตักเตือน อบรม หรอืสร้างความตระหนักรู้ การเปลี่ยน

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรอืการใหอ้อก ซึง่เป็นการแกป้ญัหาสุดทา้ยทีไ่ม่อาจใชว้ธิอีื่นได ้ถ้าเป็น

ปญัหาในระดบักลุ่ม หรอืหน่วยงาน ใชก้จิกรรมกลุ่มคุณภาพ ไดแ้ก่ กจิกรรม 5 ส กจิกรรม QCC  

กจิกรรมขอ้เสนอแนะปรบัปรงุงาน โดยเริม่การวางแผนการปรบัปรุงงาน ซึง่ต้องดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองตามวงจรการบรหิารงานคุณภาพ 

 การดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง มเีป้าหมายกําหนดปญัหาหรอืสาเหตุของ

การทําผิดเงื่อนไขที่ทําให้ไม่ได้มาตรฐาน การดําเนินการปรบัปรุงการแก้ไขจะต้องคํานึง

ผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

1.       ผลการแกไ้ขกระทบต่อลกูคา้ 

2.       ผลการแกไ้ขกระทบต่อบุคคล 

3.       ผกระทบดา้นบรกิารทีเ่คยสรา้งวามประทบัใจแก่ลกูคา้ 

4.       ผลกระทบต่อภาพพจน์ต่อองคก์ร มหีรอืไม่ 

5.       การปรบัปรงุแกไ้ขต้องใชต้น้ทุนเพิม่ขึน้อกีเท่าไหร่ 

  

 การจดัทํามาตรฐานและคู่มอืป้องกนัการบกพรอ่ง คอื ผลสรปุทีไ่ดร้บัจากกระบวนการ

ปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

 

ประเภทของแผนงาน 

        1.การวางแผนงานตามระยะเวลา 

1.1 แผนงานประจาํปี เป็นแผนงานทีเ่ขยีนขึน้เพื่อวางแนวทางการปฏบิตังิานตลอดทัง้ปี 

1.2 แผนงานประจาํไตรมาส เป็นแผนงานทเีขยีนขึน้เพื่อกําหนดแนวทางการปฏบิตังิาน

ระยะเวลา 3 เดอืน 

         2.การแบ่งงานตามความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ 

2.1 แผนงานส่วนบุคคล บุคคลทีส่ามารถสรา้งสรรคผ์ลงานคุณภาพจะตอ้งมแีผนงานของตนเอง 

2.2 แผนงานขององกร หรอืหน่วยงาน 

         3. การแบ่งแผนงานตามลกัษณะการใชง้าน 

3.1 แผนงานหลกั เป็นแผนงานขององคก์ร ไดก้ําหนดเป้าหมายนโยบาย 

3.2 แผนปฏบิตักิาร เป็นแผนปฏบิตังิานเฉพาะส่วนเฉพาะงาน 

3.3 แผนกลยุทธ ์เป็นแผนปฏบิตังิานทีเ่ขยีนขึน้อยา่งเรง่ด่วนเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้โดยมไิด้

คาดหมาย 

3.4 แผนปรบัปรงุงาน 
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ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        ผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาค้นคว้าเรื่อง “การศกึษาปญัหาและกําหนดกลยุทธ์

ขององคก์ร กรณีศกึษา บรษิทั This Work จาํกดั” ในครัง้น้ี มทีัง้งานวจิยัที่ผ่านการวเิคราะห์

มาแลว้ชัน้หน่ึง และงานวจิยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์การรบัเหมาก่อสรา้ง เช่น 

งานวจิยัแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิของศูนยว์จิยักสกิรไทย รวมไปถงึงานบรกิารขอ้มลูในส่วน

ของภาครฐั เช่น กรมเจรจาการคา้ กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ 

 ตวัอยา่งงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้การศกึษาของผูศ้กึษาในครัง้น้ี กค็อืงานวจิยัของ

คุณอรณุ ศริจิานุสรณ์ ซึง่ไดว้จิยัถงึการบรหิารจดัการบรษิทัก่อสรา้งขนาดเลก็ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่ดงั

บทคดัยอ่ทีย่กตวัอย่างมา ดงัน้ี 

 อรุณ ศิรจิานุสรณ์  (2548) เพื่อศึกษาวธิีการบรหิารจดัการภายในบรษิัทดําเนินงาน

ก่อสรา้งขนาดเลก็ ทีจ่ดัตัง้ใหม ่และเพื่อใหท้ราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารงานภายในของ

บรษิทัฯ พรอ้มทัง้ศกึษาแนวทางวธิกีารแกไ้ขปญัหาจากผูบ้รหิาร โดยแบ่งลกัษณะของการศกึษา

การบรหิารจดัการออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คอื การบรหิารจดัการทางด้านการเงนิ การตลาด 

และการผลิต ส่วนของการบรหิารจดัการด้านการผลิต ได้แบ่งแยกย่อยเป็นการศึกษาด้าน

ควบคุมเวลา ด้านควบคุมต้นทุน ด้านควบคุมวัสดุ ด้านควบคุมแรงงาน และด้านควบคุม

คุณภาพของงาน เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการดําเนินงาน และการบรหิารจดัการของบรษิทั

ต่อไป วธิกีารศกึษา เป็นการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผู้บรหิารบรษิทัแบบเจาะจง จํานวนทัง้สิ้น 

30 บรษิทั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่อีายุระหว่าง 1-4 ปี และอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครโดยใชเ้ครื่องมอื

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

บรรยาย โดยอาศยัการแจกแจงความถี่ประกอบการวเิคราะห ์และหาสดัส่วนเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ผล

การศกึษาวจิยั พบว่า ผูบ้รหิารของบรษิทัดําเนินงานก่อสรา้งขนาดเลก็ ทีจ่ดัตัง้ใหม่มวีธิกีารใน

การบรหิารจดัการงานภายในบรษิทัฯ และการบรหิารจดัการงานก่อสรา้ง ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ

กนั ส่วนประเดน็ปญัหาทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการภายในบรษิทั พบว่า บุคลากรในตําแหน่งผู้

ควบคุมงาน ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุสําคญัที่ทําให้บรษิัท นัน้ประสบกบัปญัหามากที่สุด ซึ่งเป็น

ภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะอบรมและเพิม่เตมิความรูใ้หก้บัพนักงานเหล่าน้ี 

ดงันัน้ บรษิัทดําเนินงานก่อสร้างขนาดเล็กที่จดัตัง้ใหม่ทุกแห่ง ควรให้ความสําคญัและมกีาร

พฒันาด้านการบรหิารจดัการภายในบรษิัทฯ ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งด้วย

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเรว็ มัน่คง และตวัสถาปนิกหรอืวศิวกรรมเองควร

มกีารพฒันาพืน้ฐานทัง้ 2 ดา้น เพื่อเป็นความรูเ้บือ้งตน้ในการประกอบกจิการอกีดว้ย 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่องครัง้น้ีเป็นการศึกษาถึงปญัหา สาเหตุที่แท้จรงิ กรณีของบรษิทั This 

Work  จํากดั เพื่อให้ทราบถึงวธิปีฏบิตัิที่ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนัซึ่งข้อมูลจะได้มาจากการ

สมัภาษณ์ผู้บรหิาร และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการดําเนินงาน เพื่อทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทํางาน และเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธข์ององค์กร อนัได้มาซึ่งรายไดแ้ละกําไร โดยใน

บทน้ีจะกล่าวถงึระเบยีบวธิกีารศกึษา ซึ่งได้แก่การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูล การ

สรุปหาทางเลอืกในการแก้ไขปญัหา และการตดัสนิใจเลอืกแนวทางแก้ปญัหา โดยมรีะเบยีบวธิี

ศกึษาและผลการศกึษา ดงัน้ี 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

        ผูศ้กึษาจะไดม้าซึง่ขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูปฐมภูม ิทุตยิภูม ินํามาเพื่อ

วเิคราะหต์ามหลกัทฤษฎทีีไ่ดก้ล่าวไปในบทที ่2  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

        ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารศกึษาและสํารวจเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล สําหรบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  ขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary Data)   

 เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากแหล่งขอ้มลูดา้น

บุคคล (ผู้บอกขอ้มูล) ซึ่งเป็นขอ้มูลที่มคีวามสําคญัมาก และผู้ศกึษาเองก็ได้กําหนดคุณสมบตัิ

ของผูบ้อกขอ้มลูทีจ่ะนํามาศกึษาโดยเฉพาะคอื คณะผูบ้รหิาร บรษิทั This Work  จํากดั ซึ่ง

ได้มาจากการสมัภาษณ์คุณธีรวฒัน์ พูลพิพฒัน์ เจ้าของกิจการ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

โดยรวมคุณชวลติ โพธิร์ตัน์ ผู้บรหิารงาน ซึ่งให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

และคุณหน่ึงฤทยั แสงโพธิ ์บญัชบีรษิทั ซึ่งใหข้อ้มูลทางการเงนิโดยตรง ซึง่ได้สมัภาษณ์ในเชงิ

ลกึทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานขององคก์ร สอบถามถงึความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง สภาพปญัหา 

ผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลขอ้เสนอแนะของผู้เกี่ยวขอ้ง โดยจะเป็นขอ้มูลสําหรบันําไป

ศกึษาวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหา 
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 2.  ขอ้มลูทุตยิภูม ิ (Secondary Data) 

 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร การรวบรวมข้อมูล การ

คน้ควา้ขอ้มลูจากวารสารบทความ หนังสอื งานวจิยั รายงาน เอกสารการสมัมนาของหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย ์สมาคมธุรกจิรบัสรา้งบา้น 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึขอ้มลูการสบืคน้ทีไ่ดจ้ากทางอนิเตอรเ์น็ต 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

        จากบทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร ทําใหท้ราบถงึปญัหาว่าบรษิทักําลงัเผชญิอยู่กบัอะไร โดย

จะใช้ทฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล วิเคราะห์ในเบื้องต้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

 

การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data)  

 การศกึษาเรื่องครัง้น้ี เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปญัหาภายในบรษิัท จงึต้องใช้

วธิกีารสมัภาษณ์เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร และทมีงานของบรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

คาํตอบทีแ่ทจ้รงิ 

 การสมัภาษณ์กค็อืการสนทนากบัผูใ้หข้อ้มลูสําคญัแบบเผชญิหน้าตวัต่อตวั การสนทนา

ทางโทรศพัท ์ หรอืการสนทนากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสําคญั (Focus Group Interview) เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ซึง่ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth 

Interview) คอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชก้ารสมัภาษณ์เดีย่วๆแบบเผชญิหน้า โดยผูส้มัภาษณ์

สอบถามผูใ้หข้อ้มลูตามแนวคําถาม (Interview Guideline) ทีว่างไว ้ แนวคําถามน้ีเป็นคําถาม

ปลายเปิดทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆทีต่้องการถามรูปแบบการสมัภาษณ์ควรมลีกัษณะเป็นการ

สนทนากนัตามธรรมชาต ิ จากประเดน็คําถามทีต่ ัง้ไวผู้ส้มัภาษณ์อาจแตกเป็นคําถามย่อยไดอ้กี

เป็นจาํนวนมาก เพื่อใหต้อบไดใ้หค้วามเหน็จนครบถว้นและชดัเจนพอ 

 

การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data)  

 ในส่วนของขอ้มลูทุตยิภูมนิัน้ทีนํ่าหลกัทฤษฎต่ีางๆมาวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุและปญัหา

ทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัในการดําเนินกจิการ ซึง่ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัทีเ่กี่ยวกบัการดาํเนินกจิการ

ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์มผีูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์นวโน้มการเตบิโตของการตลาดในอนาคต รวมถงึ

งานวจิยัทีม่ผีูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการบรหิารกจิการของธุรกจิขนาดเลก็ 

 

และจากขอ้มลูทัง้ปฐมภูมแิละทุตยิภูมดิงักล่าวไดนํ้ามาวเิคราะหด์ว้ยทฤษฎต่ีางๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มมหภาค  (PEST Analysis) 

 

       1.1  สภาวะแวดลอ้มทางการเมอืงและกฎหมาย (Political and Legal Environment)   

 ความขดัแยง้ทางการเมอืงทีเ่ป็นเหตุเรือ่งของการรา่ง พ.ร.บ. กฎหมาย วาระการประชุม 

ต่างๆ ล่าชา้ ทําใหบ้รษิทัต้องคอยตดิตามสถานการณ์และข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยมี

กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ทางบรษิัทเองก็ทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายน้ีดี และ

สามารถแนะนําลกูคา้ไดห้ากลกูคา้ไม่ทราบ 

        1.2  สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ (Economic Environment) 

 ขอ้มลูจากศูนยว์จิยักสกิรไทย (ประมาณการณ์ ปี 2555 - 2556) ระบุว่า เศรษฐกจิไทย

กบัทศิทางธุรกจิอสงัหารมิทรพัยปี์ 2556 จะมแีนวโน้มที่ด ีซึ่งทําให้บรษิทัสามารถขยายฐาน

ลกูคา้ไดม้ากขึน้  

        1.3  สภาวะแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม  (Social and Culture Environment) 

 การมทีี่อยู่อาศัย ถือเป็นหน่ึงในปจัจยัสี่ของมนุษย์ และในสงัคม การมทีี่อยู่ที่ดูดี ดูมี

รสนิยมเป็นของตวัเอง ตามแบบฉบบัของใครของมนั ทําให้บรษิทัมโีอกาสออกแบบตกแต่งได้

ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

        1.4   สภาวะแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี (Technological Environment) 

 ขอ้มูลจากทรูฮติ (กนัยายน 2555) ระบุว่า ในปจัจุบนัมปีระชากรที่ใช้อนิเตอร์เน็ตใน

ประเทศไทยมมีากถึง 25 ล้านคนต่อวนั โลกแห่งยุคสงัคมออนไลน์ สื่อสารติดต่อได้สะดวก

รวดเรว็มากขึน้กว่าเดมิ บรษิทัสามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดอ้ยา่งปจัจบุนัทนัด่วน 

 

2.  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจลุภาค  (Five Forces Analysis) 

 

        2.1  การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม ่ (Threat of new entrants) 

 การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่เป็นไปไดไ้ม่ยาก บรษิทัรบัจา้งออกแบบก่อสรา้งมทีัง้เป็น

นิตบุิคคล และไม่ไดจ้ดทะเบยีนบรษิทัอกีมากมายหลายแห่ง แต่กต็้องดูว่าผูร้บัจา้งมใีบประกอบ

อาชพีทางวศิวกรรมดว้ยหรอืไม่ เพื่อเป็นเครื่องการนัตวี่าบรษิทัจะสามารถดําเนินงานไดอ้ย่างมี

มาตรฐาน 

        2.2  การมสีนิคา้หรอืบรกิารอื่นทดแทน  (Threat of substitute products) 

 การบรกิารอื่นทดแทนของบรษิัทรบัจ้างออกแบบก่อสร้าง ยกตัวอย่างว่าหากลูกค้า

ต้องการเรอืนหลงัน้อยเพิม่เติม ในระยะเวลาหน่ึง ลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเลอืกบรกิารบ้าน

สาํเรจ็รปู เช่น บา้นทรงไทย หรอืบา้นประกอบสาํเรจ็ ซึง่ใชเ้วลาไมน่านในการผลติขึน้มา 
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        2.3  อํานาจการต่อรองของผูบ้รโิภค  (Bargaining power of customers) 

 ถงึแมว้่าจะมบีรษิทัรบัจา้งออกแบบก่อสรา้งจะมอียู่หลายเจา้ แต่อํานาจการต่อรองของ

ผู้บริโภคที่มต่ีอบรษิัทมีทางเลือกน้อย เน่ืองจากมผีู้บริหารสามารถทําความเข้าใจในความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง เมือ่ลกูคา้ไดร้บัขอ้เสนอทีถู่กใจแลว้กเ็ลอืกทีจ่ะจา้งบรษิทัน้ี  

        2.4  อํานาจการต่อรองของผูผ้ลติ  (Bargaining power of suppliers) 

 บรษิัทจําเป็นที่จะต้องอาศยัซพัพลายเออร์สนิค้า วสัดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกบัการก่อสร้าง

หลายต่อหลายอยา่ง  

        2.5  สภาวการณ์ของการแขง่ขนั  (Competitive rivalry within an industry) 

 คู่แขง่สามารถทาํอะไรกไ็ดท้ีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทั ถ้ายิง่เป็นคู่แข่งในระดบัเดยีวกนั ไม่รวม

รายใหญ่ๆอยา่ง ช.การช่าง ซึง่กต็อ้งวดัตอ้งดกูนัทีผ่ลงานของบรษิทันัน้ๆว่า บรษิทัใดจะสามารถ

สรา้งผลงานใหเ้ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ได ้ 

 

 

สรปุผล 

 

 จากการศกึษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูม ิ (Primary Data) และขอ้มูลทุตยิภูม ิ

(Secondary Data) สามารถประมวลสภาพแวดลอ้มภาพนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ 

บรษิทั ดสี เวริค์ จาํกดั ไดท้ัง้หมดดงัน้ี 

 การประมวลสภาพแวดลอ้มโดยใช ้SWOT Analysis เพื่อวเิคราะหห์าจดุแขง็ จดุอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

จดุแขง็ (Strength)   

 

S1  ทราบและเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ 

S2  มวีศิวกรและมณัฑนากรผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ในดา้นการเขยีนแบบและออกแบบ 

S3  บรษิทัจดชื่อในนามนิตบุิคคล สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

S4  สามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 

S5  มกีารแบ่งหน้าทีง่านอยา่งชดัเจน 
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จดุอ่อน (Weakness)  

 

W1  บรษิทัยงัไม่มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้ ขาดช่องทางในการสื่อสารกบัลกูคา้รายใหม่ๆ

 ทีส่นใจ 

W2  พนกังานภายในบรษิทัมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่องานทีม่ ีรวมทัง้งานพเิศษทีเ่กดิขึน้ในแต่

 ละเดอืน หรอืงานด่วนทีเ่รง่เขา้มาในช่วงงานปกต ิ

W3  การใชจ้า่ยเงนิของบรษิทัยงัไมม่รีะบบ ไมม่กีารวางแผนงานในดา้นค่าใชจ้า่ย 

W4  ขาดการประชุมหารอืแนวทางการดาํเนินงานภายในของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง 

W5  ไมม่กีฎขอ้ตกลงกบัซพัคอนแทก็ หรอืบรษิทัทีต่อ้งตดิต่อเกีย่วกบังานต่างๆอยา่งชดัเจน

 เป็นรปูธรรม 

 

 

โอกาส (Opportunity)  

 

O1  ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยมมีากกว่า 25 ลา้นคน และมเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ น่าจะเป็น

 ช่องทางในการเพิม่ลกูคา้ ซึง่เป็นทีม่าของรายได ้

O2  เศรษฐกจิกําลงัขยายตวั ความตอ้งการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัมมีากขึน้ 

O3  เทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพมากขึน้ แต่สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาทีถู่กลง 

O4  AEC กําลงัจะเกดิขึน้ สามารถทีจ่ะขยายฐานลกูคา้ได ้

 

อุปสรรค (Threat)  

 

T1  คู่แขง่ขนัมเีป็นจาํนวนมาก 

T2  ความไวว้างใจของบุคคลภายในบรษิทั 

T3  แรงงานกรรมกรหายากมากขึน้  

T4  แรงงานขาดทกัษะความชํานาญในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

T5  ราคาสนิคา้ขา้วของเครือ่งใช ้แมก้ระทัง่ราคาน้ํามนัมกีารเปลีย่นแปลงขึน้-ลงอยู่

 ตลอดเวลา ทาํใหย้ากต่อการคาํนวณค่าใชจ้่ายภายในบรษิทั 

 

 

 

 

 



37 
 

การใช้ TOWS Matrix ในการค้นหาทางเลือกเพ่ือกาํหนดแนวทางแก้ไข 

 

 จากการวเิคราะห ์SWOT Analysis ขององคก์รสามารถนามาคน้หาทางเลอืกเพื่อทีจ่ะ

กําหนดแนวทางแกไ้ขในแต่ละทางเลอืกดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูการวเิคราะหก์ลยุทธโ์ดย TOWS Matrix 
 จดุแขง็ (Strength) 

S1 ทราบและเขา้ใจถงึความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

S2 มวีศิวกรและมณัฑนากรผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้

ในดา้นการเขยีนแบบและออกแบบ 

S3 บรษิทัจดชื่อในนามนิตบิุคคล สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

S4 สามารถรกัษาฐานลูกคา้เดมิไดอ้ยา่ง

เหนียวแน่น 

S5 มกีารแบ่งหน้าทีง่านอยา่งชดัเจน 

 

จดุอ่อน (Weakness)  

W1 บรษิทัยงัไมม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัของ

ลูกคา้  

W2 พนักงานภายในบรษิทัมจีาํนวนไม่

เพยีงพอต่องาน 

W3 ไมม่กีารวางแผนงานในดา้น

คา่ใชจ้า่ย 

W4 ขาดการประชุมหารอืแนวทางการ

ดาํเนินงานภายในของบรษิทั 

W5 ไมม่กีฎ/ขอ้ตกลง อยา่งชดัเจน 

โอกาส (Opportunity)  

O1 ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยมี

จาํนวนมากขึน้เรื่อยๆ  

O2 เศรษฐกจิกําลงัขยายตวั ความ

ตอ้งการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัมมีากขึน้ 

O3 เทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพ ราคา

ถูก 

O4 AEC กําลงัจะเกดิขึน้ สามารถที่

จะขยายฐานลูกคา้ได ้

กลยทุธเ์จาะและขยายตลาด  

(SO Strategy) 

  

1. เพิม่การประชาสมัพนัธผ์า่นสื่อ

อนิเตอรเ์น็ต Social Network  (S4, O1, 

O2)  

2. ขยายตลาดโดยมุง่ไปยงัเป้าหมายกลุ่ม

ใหม่ๆ  (S3, O4) 

กลยทุธป์รบัปรงุกระบวนการภายใน 

(WO Strategy)  

1. ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสม เพื่อ

ควบคมุคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั (W3,O3)  

2. เพิม่จาํนวนพนกังานใหต้รงกบังานที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อประสทิธภิาพในการ

ทํางานของแต่ละบุคคล (W2, O4) 

3. วางแผนระบบงานอยา่งเป็นขัน้เป็น

ตอน (W3, W5, O2, O4) 

อปุสรรค (Threat)  

T1 คูแ่ขง่ขนัมเีป็นจาํนวนมาก 

T2 ความไวว้างใจของบุคคลภายใน

บรษิทั 

T3 แรงงานกรรมกรหายากมากขึน้  

T4 แรงงานขาดทกัษะความชํานาญ

ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

T5 ราคาสนิคา้ขา้วของเครื่องใช ้มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

กลยทุธพ์ฒันาบคุลากร (ST Strategy)  

1. เสรมิทกัษะใหก้บัแรงงานระดบัล่าง (S2, 

T4) 

2. จดัสมัมนา อบรม หรอืกจิกรรมละลาย

พฤตกิรรมของคนในบรษิทั (S5, T2) 

 

กลยทุธปิ์ดรอยรัว่ (WT Strategy) 

1. สาํรองคา่ใช้จา่ยส่วนกลางไวเ้ผื่อเหตุ

ฉุกเฉิน (W1, T1, T5) 

2. สรา้งแรงงานของบรษิทัขึน้มาเอง 

(W2, T3) 
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ทางเลือกในการนําแนวคิด TOWS Matrix มาแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจเลือกแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

         

        ผูศ้กึษาไดก้ําหนดทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหา ซึง่แบ่งเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี  

1.  กลยทุธเ์จาะและขยายตลาด  (SO Strategy) 

 

        โดยการเพิม่การประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออนิเตอรเ์น็ต Social Network  ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใน 

วงกวา้ง บุคคลทีส่นใจอาจใชค้าํคน้หาผ่านเสริช์เอนจิง้ อย่าง google หรอือะไรกต็าม ทางบรษิทั

จะต้องเพิ่มข้อมูลเน้ือหาในส่วนน้ี โดยอาจประกาศรบัสมคัรพนักงานเพิ่มเติมในตําแหน่งน้ี

โดยเฉพาะ  

        และต่อยอดจากการประชาสมัพนัธ์แล้วคอืการขยายตลาด โดยมุ่งไปยงัเป้าหมายกลุ่ม

ใหม่ๆ จากเดมิ ลูกคา้ของบรษิทัจะเป็นคนวยักลางคน เรากข็ยายฐานลูกคา้ใหเ้ริม่ตัง้แต่วยัรุ่นที่

คดิจะเริม่ต้นทําธุรกจิ เพราะเขาต้องการใช้เงนิทุนใหน้้อยที่สุดในการก่อสรา้งแบบต่างๆ ซึ่งใน

ส่วนน้ี ทางบรษิทัตอ้งคดิโปรโมชัน่ไวร้องรบัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

 

ขอ้ด ี เพิม่กลุ่มลกูคา้และเพิม่รายได ้

 

ขอ้เสยี เพิม่งาน ภาระรบัผดิชอบมากขึน้ รบัสมคัรพนกังานเพิม่ 
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2.  กลยทุธป์รบัปรงุกระบวนการภายใน (WO Strategy) 

 

        ในกลยุทธเ์ชงิแก้ไขน้ี ทางบรษิทัควรทีจ่ะใช้เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัปรมิาณของงานที่

ได้รบัมอบหมาย ที่มอียู่ในมอื ปรมิาณของจํานวนเงนิงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของ

บรษิทั เช่น ได้รบังานมาหลกัสบิ แต่มคี่าดําเนินการภายในเป็นหลกัรอ้ย ก็ถอืว่าได้ไม่คุ้มเสยี 

ดงันัน้ การใชเ้ทคโนโลยขีองบรษิทั อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 หวัเรือ่งหลกั คอื 

        1.  เทคโนโลยภีายในสาํนกังาน 

        2.  เทคโนโลยภีายนอกสาํนกังาน 

        เน่ืองจากบรษิทั ดสี เวริค์จาํกดั มสี่วนทีต่้องดําเนินการทัง้ 2 ส่วน ทัง้ในส่วนของออฟฟิศ 

(สาํนกังาน) และไซต ์(หน้างาน) ซึง่อธบิายไดด้งัน้ี 

        1.  เทคโนโลยภีายในสาํนกังาน 

  ภายในสํานักงาน หรอืในส่วนของออฟฟิศ คอืที่ตดิต่อ ประสานงาน และเอกสารทัง้หลาย ซึ่ง

แน่นอนว่าจะต้องมกีารใช้คอมพวิเตอร ์เครื่องปริน้เตอร ์ฯลฯ ซึง่คดิว่าหากควบคุมค่าใช้จ่ายใน

ส่วนน้ีได ้กจ็ะสามารถลดตน้ทุนในส่วนของอุปกรณ์สํานกังานลงได ้

        2.  เทคโนโลยภีายนอกสาํนกังาน 

  หน้าไซตง์านก่อสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นเทคโนโลยคีอืวสัดุอุปกรณ์ทีม่นีวตักรรมมาใหม่ หากทางบรษิทั

เลอืกใชว้สัดุทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ กจ็ะเป็นประโยชน์กบัตวับรษิทัเอง ยกตวัอย่างเช่น การผสมปนู 

หากเลอืกใช้วธิแีบบโบราณ คอืต้องสัง่หนิ สัง่ทราย และสัง่ปูนแบบแยกต่างหาก มาผสมเอง 

ราคาจะถูกกว่าซื้อแบบสําเรจ็หรอืไม่ ในเมื่อขัน้ตอนในการผสมปูนก็ทําให้เสยีเวลาในการทํา

อยา่งอื่นไปดว้ย คนงานกต็อ้งจา่ยค่าแรงรายวนั ไมคุ่ม้ค่ากบัสิง่ทีล่งทุนอยูแ่น่นอน 

  จากการวเิคราะห์จุดอ่อนกบัโอกาสอกีหน่ึงเรื่องคอื การเพิม่จํานวนพนักงานให้ตรงกบังานที่

เกีย่วขอ้ง เพราะการทาํงานแบบน้ีจะเป็นทีต่้องการในอนาคต เพราะ AEC กําลงัจะมบีทบาทอกี

มาก และการเพิม่จํานวนพนักงานนัน้ ก็เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของแต่ละบุคคล 

เพราะหากใหพ้นกังานคนเดยีวทาํพรอ้มกนัหลายตําแหน่ง คาดว่างานทีไ่ดอ้อกมาคงไมไ่ดด้ ี 

  และเรื่องสําคญัทีสุ่ดทีเ่ป็นปญัหาของบรษิทั ดสี เวริค์จํากดั คอื การดําเนินงานทีไ่ม่เป็นระบบ 

ทางผู้บรหิารจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารประชุมพูดคุยงานกนัถี่ขึน้ มกีารวางระบบ วางแผน

งาน อย่างเป็นขัน้เป็นตอน การเรยีกประชุมจะทําใหผู้บ้รหิารได้รบัรูถ้งึขอ้ผดิพลาดระหว่างการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระยะๆ ซึง่จะทาํใหแ้กไ้ขส่วนทีผ่ดิพลาดไดท้นั 

 

ขอ้ด ี เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน ใหง้านทําเป็นระบบเป็นขัน้เป็นตอนมากขึน้ พนักงานก็

จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ขอ้เสยี พนกังานตอ้งปรบัวธิกีารทํางานแบบใหม,่ ใชเ้วลาในการเรยีนรูร้ะบบ 
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3.  กลยทุธพ์ฒันาบุคลากร  (ST Strategy) 

 

        บุคลากรภายในองคก์รเป็นบุคคลสําคญัทีจ่ะนําใหบ้รษิทัไปสู่ความสําเรจ็ ดงันัน้ การดูแล

บุคลากร พฒันาทกัษะ จดัอบรม ให้ความรู ้แก่เขา เขาจะได้นําสิง่เหล่านัน้มาใช้ในหน้าที่การ

งานต่อไป และทุกโอกาสทีเ่หมาะสม ควรจะมกีารจดัสมัมนา หรอืกจิกรรมละลายพฤตกิรรมของ

คนในบรษิทั เพื่อให้แต่ละคนแต่ละหน้าที่เขา้ใจในงานที่ทําซึ่งกนัและกนั และการจดักิจกรรม

เหล่าน้ีเพื่อใหพ้นกังานมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบับรษิทั 

 

ขอ้ด ี พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงาน 

ขอ้เสยี ใชง้บประมาณ  มคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้, เสยีเวลาในการทํางาน 

 

4.  กลยทุธปิ์ดรอยรัว่ (WT Strategy) 

 

        จากการวเิคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคในการดําเนินงานของบรษิทั ดสี เวริค์จํากดั เรื่อง

ของค่าใช้จ่าย ระบบการเงนิมปีญัหา ดงันัน้ การสํารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน 

เหตุกะทนัหนั หรอืการมเีงนิประกนัสํารองไว ้ และอกีหน่ึงปญัหาหลกัคอืจาํนวนพนักงานระดบั

ล่างขาดแคลน คนไทยที่ทํางานอย่างถูกกฎหมายหาได้ยากขึ้น บรษิัทจงึจําเป็นที่ต้องสร้าง

แรงงานของบรษิทัขึน้มาเอง โดยอาจตดิต่อขออนุญาตใชแ้รงงานต่างดา้ว ตามประเทศชายแดน

ไทย เช่น เมยีนมาร ์ลาว เขมร แต่ดาํเนินเรือ่งรบัรองแรงงานเหล่านัน้ใหถู้กกฎหมาย 

 

ขอ้ด ี สามารถรบัมอืกบัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

ขอ้เสยี เสยีค่าใชจ้่ายเป็นจาํนวนมากในการฝึกพนกังานใหม่ 
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การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

        จากการสมัภาษณ์เจา้ของ ผูบ้รหิาร และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ผูศ้กึษาไดนํ้าขอ้มลู

มาทําเกณฑร์ะดบัการพจิารณากลยทุธ ์โดยมกีารวเิคราะหค์่า ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่2 เกณฑแ์ละการพจิารณากลยุทธ ์

กลยทุธ ์

 

 

 

เกณฑ ์

คะแนน 
กลยทุธ์เจาะและ

ขยายตลาด 

(SO Strategy) 

กลยทุธ์ปรบัปรงุ

กระบวนการ

ภายใน  

(WO Strategy) 

กลยทุธพ์ฒันา

บคุลากร 

(ST Strategy) 

กลยทุธ์ 

ปิดรอยรัว่ 

(WT 

Strategy) 

ความสามารถในการ

จดัการภายใน 
0.25 3 4 3 2 

ความสามารถในการ

เขา้ถงึลกูคา้ 
0.25 3 3 2 2 

ความสาํคญัในการ

แขง่ขนั 
0.15 4 4 3 2 

ความสาํคญัต่อองคก์ร 

 
0.1 3 4 3 3 

การตอบสนองจากลกูคา้ 

 
0.1 3 3 2 2 

การตอบสนองจากคนใน

องคก์ร 
0.1 2 3 2 2 

ระยะเวลาในการดําเนิน

กลยทุธ ์
0.05 3 4 3 2 

รวมคะแนน 
 

21 25 18 15 

รวมคะแนนถ่วง

น้ําหนัก  
3.05 3.55 2.55 2.1 
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ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และการตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

   

        เกณฑก์ารพจิารณากลยทุธเ์น้นในเรื่องของความสามารถของบรษิทั ความสําคญัของการ

ดําเนินงาน การตอบสนองของบุคคลภายในองค์กรและจากลูกคา้ และระยะเวลาในการดําเนิน

กลยุทธ์เป็นหลกั ซึ่งกลยุทธ์ที่มคีะแนนสูงสุดคอื กลยุทธ์ปรบัปรุงกระบวนการภายใน หรอืกล

ยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) โดยองคก์รมโีอกาสทีจ่ะนําแนวคดิหรอืวธิกีารต่างๆมาใชใ้นการ

แกไ้ขจดุอ่อนทีอ่งคก์รมอียู ่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

        1.  ใช ้PDCA ในการวางระบบ ช่วยพฒันาเรือ่งของแผนงาน 

        2.  ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบับรษิทั 

        3.  จดัประชุม – อบรม ใหก้บัพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ 

 

        1.  ใช ้PDCA ในการวางระบบ ช่วยพฒันาเรือ่งของแผนงาน 

P คอื การวางแผน (Plan) การทํางาน   

 ผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งวางระบบงานใหไ้ดก่้อน อย่างแรกทีต่้องรูว้่า ใคร ทําหน้าทีอ่ะไร 

ทําทีไ่หน ทําเมื่อไหร่ มเีวลาเท่าไหร่ และทําอย่างไร ทัง้หมดมงีบประมาณอยู่เท่าใด เพื่อทําให้

ไดต้ามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้เอาไว ้

 สําหรบัปญัหาของบรษิัท ดีส เวิร์ค จํากัด น้ีคือ ประสิทธิภาพในการทํางานมอียู่ไม่

เพยีงพอต่องานที่ได้รบั จงึทําให้รายการค่าใช้จ่ายของแต่ละเดอืนมไีม่เป็นสดัส่วน ไม่สามารถ

แบ่งแยกไดอ้ยา่งชดัเจนว่าเดอืนน้ีไดก้ําไรเท่าไหร ่ขาดทุนเท่าไหร่ หรอืแมก้ระทัง่นายของบรษิทั 

อกีคนสัง่ลูกน้องอกีอย่าง อกีคนสัง่อกีอย่าง ลูกน้องคนเดยีวไม่รูจ้ะฟงัเสยีงใครด ีก็ทําอกีอย่าง 

งานก็ไม่ตรงกบัสิง่ที่ต้องการ เพราะฉะนัน้จงึจําเป็นที่จะต้องกําหนดแผนงานของแต่ละงานไว้

อยา่งชดัเจน เพื่อใหท้มีงานสามารถทาํงานตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้ 

 

D คอื การลงมอืทํา (Do)  

 การลงมอืทําตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ อาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทุกอย่าง 

เพราะในตอนทีว่างแผนงาน ว่าในเรือ่งของค่าใชจ้า่ยต่างๆทีไ่มเ่หน็สมควรกต็ดัทิง้ แต่พอถงึเวลา

ลงมอืทําจรงิๆ ก็ต้องใช้จ่ายในส่วนนัน้ ดงันัน้ ในฐานะผู้บรหิารผู้รบัผิดชอบแผนงานควรจะ

ดําเนินการในหลายๆเรื่อง เช่น การสื่อสาร (Communication) การจงูใจใหท้มีงานอยากทํางาน 

(Motivation) และทีส่าํคญัคอื ตอ้งมกีารจดัการองคก์รทีด่ก่ีอนทีจ่ะลงมอืทาํ 
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C คอื การตรวจสอบงาน (Check)  

 เมื่อได้ลงมอืดําเนินการตามแผนงาน งานที่มกี็จะเริม่มขีอ้มูล เราก็นําขอ้มูลที่ได้ทําไป

ตรวจสอบ เพื่อดูสวิ่า ส่วนใดของการทํางานตามแผนงานนัน้มปีญัหาหรอืไม่ ผูบ้รหิารควรชี้ให้

ทมีงานทําการตรวจสอบงานของแต่ละหน้าที่ความรบัผดิชอบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทมีงานได้

เหน็ถงึความสาํคญัของงาน และเพื่อใหผ้ลงานเป็นไปตามแผนงานทีไ่ดว้างไว ้

 

A คอื การปรบัปรงุ แกไ้ข งานใหด้ขีึน้ (Act) 

 ถา้ดาํเนินการตามขัน้ตอนทัง้สามดา้นบนแลว้ ผลงานทีอ่อกมากย็งัไม่ไดต้ามเป้าหมายที่

วางเอาไว้ ไม่มใีครทําอะไรต่อไป งานก็จะเหมอืนเดมิ ซึ่งก็จะทําให้องค์กรไม่พฒันา ดงันัน้ ก็

ตอ้งมกีารปรบัปรงุ แกไ้ข ปรบัแผนงาน ตัง้เป้าหมายใหส้งูขึน้ เพื่อทีอ่งคก์รจะไดพ้ฒันาต่อไป 

 

        2.  ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบับรษิทั 

 เน่ืองจากบรษิทั ดสี เวริค์ จํากดั เป็นเพยีงแค่บรษิทัขนาดเลก็กจ็รงิ แต่ก็จําเป็นต้องมี

การตดิต่อสื่อสารกนัภายในบรษิทั บรษิทัไดจ้ดัทําเวบ็ไซต์ www.thiswork.co.th สําเรจ็เรยีบรอ้ย 

กค็วรจะทาํ E-mail ของแต่ละคนใหเ้รยีบรอ้ย ชื่อของ username e-mail ของแต่ละคน กต็ัง้ตาม

ตําแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อบุคคลภายนอกจะได้ง่ายต่อความเขา้ใจ และสะดวกในการตดิต่อ 

เช่น admin@thiswork.co.th เป็นต้น เพราะเทคโนโลยเีดีย๋วน้ีสามารถสื่อถงึกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

และทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นอีกทางหน่ึงที่จะช่วยให้บุคคลภายในบริษัทติดต่องาน 

สอบถาม สื่อสารกนัใหเ้ขา้ใจกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 

        3.  จดัประชุม-อบรมใหก้บัพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ 

 กลยทุธเ์ชงิแกไ้ขน้ีสามารถทาํไดง้่ายทีสุ่ด เพราะการทีพ่นกังานไดเ้ขา้รว่มประชุม หรอื

ไดเ้ขา้รบัฟงัการอบรมทุกๆครัง้ กจ็ะมคีวามคดิใหม่ๆ  มาเป็นขอ้ถกเถยีง ขอ้พดูคุยกนัในทุกๆ

ครัง้ เพื่อการพฒันาการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
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Action Plan 
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บทท่ี 4  

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษา  

   

          ในการศกึษาครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปญัหาในสภาพปจัจุบนัของบรษิทั ดสี 

เวริค์จาํกดั หาสาเหตุและวเิคราะหป์ญัหาทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั เพื่อกําหนดกลยุทธแ์นวทางการ

แก้ไขปญัหาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการดําเนินงานของบรษิัท โดยผู้ศกึษาได้ทําการศกึษา

ขอ้มลูต่างๆโดยการรวบรวมทัง้ส่วนของขอ้มูลปฐมภูม ิ ซึง่คอืการสมัภาษณ์เชงิลกึ และขอ้มูล

ทุตยิภูม ิ ผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 2 ส่วนนัน้พบว่า การดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

สิง่ทีเ่ป็นปจัจยัหลกั คอื ขัน้ตอนการดําเนินงานบรหิารภายในของบรษิทั การใชจ้่ายเงนิทีไ่ม่มี

การวางแผนงาน ทาํใหผ้ลกําไร  

 

        การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

        วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้น้ีผู้ศกึษาได้ทําการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยได้รบัความ

รว่มมอืจากผูบ้รหิาร คุณธรีวฒัน์ พูลพพิฒัน์ เจา้ของกจิการ คุณชวลติ โพธริตัน์ ผูบ้รหิารบรษิทั 

และคุณหน่ึงฤทยั แสงโพธิ ์ แผนกบญัชกีารเงนิ แล้วนําขอ้มูลที่ได้มาทําการวเิคราะห์และ

อภปิรายผลการวจิยั  

 

        การวเิคราะหข์อ้มลู  

        เมื่อได้ทําการสมัภาษณ์เรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาได้นํามาทบทวนและเรยีบเรยีงตามหวัขอ้

ของทฤษฎทีีไ่ด ้เพื่อเตรยีมนําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

        จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง และได้ทําการ

วเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัโดยใช ้ SWOT Analysis สาหรบั

ปจัจยัภายในม ี2 ส่วน คอื จดุแขง็ และจดุอ่อน ส่วนปจัจยัภายนอกกม็ ี2 ส่วนทีเ่หลอื คอื โอกาส 

และอุปสรรค จากนัน้กําหนดกลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix โดยความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภายใน

และภายนอกทีไ่ดว้เิคราะหม์าแลว้จาก SWOT Analysis โดยใชก้ารจบัคู่วเิคราะหร์ะหว่าง 1.จุด

แขง็และโอกาส 2.จดุอ่อนและโอกาส 3.จดุแขง็และอุปสรรค 4.จดุอ่อนและอุปสรรค ซึง่ไดก้ําหนด

ไว ้4 ทางเลอืกคอื  
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1.  กลยทุธเ์จาะและขยายตลาด  (SO Strategy)  

 โดยการเพิม่การประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออนิเตอรเ์น็ต Social Network  เพื่อการขยายฐาน

ดา้นการตลาดโดยมุง่ไปยงัเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ   

 

2.  กลยทุธป์รบัปรงุกระบวนการภายใน  (WO Strategy)  

 โดยการนําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใช้กับการดําเนินงานของบรษิัท เพื่อควบคุม

ค่าใช้จ่าย ต้องเพิม่จํานวนพนักงานใหต้รงกบังานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประสทิธภิาพในการทํางาน

ของแต่ละบุคคล และมกีารประชุมพูดคุยระบบงาน วางแผนงานอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อรบัมอืกบั

สภาวะเศรษฐกจิ และอื่นๆ  

 

3.  กลยทุธพ์ฒันาบุคลากร  (ST Strategy)  

 จดัอบรม ให้ความรูก้บัแรงงานระดบัล่าง พรอ้มทัง้จดัสมัมนานอกสถานที่เป็นกจิกรรม

ของบรษิทั เพื่อใหพ้นกังานมคีวามเป็นน้ําหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 

4.  กลยทุธปิ์ดรอยรัว่  (WT Strategy)  

  เน่ืองจากการเก็บเงนิจากลูกค้าของบรษิัทไม่ได้มกีําหนดที่แน่นอน ดงันัน้ ควรที่จะ

สํารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน และอกีทางหน่ึงคอืสรา้งแรงงานของบรษิทัขึน้มา

เป็นของบรษิทัเอง จะไดไ้มข่าดแคลนแรงงาน 

 

        เมื่อกําหนดกลยุทธแ์ลว้จะประเมนิทางเลอืกทัง้ 4 โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานร่วมกนัลง

ความเหน็แลว้ ซึง่กลยุทธท์ีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดคอืกลยุทธเ์ชงิแก้ไข ซึง่มขี ัน้ตอนการดําเนินการ

ดงัน้ี  

 

1. ใช ้PDCA ในการวางระบบ ช่วยพฒันาเรือ่งของแผนงาน  

2. ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบับรษิทั  

3. จดัประชุม-อบรมใหก้บัพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

 จากการวเิคราะหป์ญัหาของระบบงานเดมิทีม่ปีญัหาเกี่ยวกบัการดําเนินกจิการ รวมถงึ

เรื่องของค่าใชจ้่าย ทีม่อีะไรมากจ็่ายไป ไม่ต้องกําหนดกะเกณฑอ์ะไร ทําใหบ้รษิทัต้องตกอยู่ใน

ภาวะสํารองจ่ายไปก่อนตลอดเวลา ซึง่ถ้าไม่รบีแก้ไข กจ็ะส่งผลกระทบกบัสถานะทางการเงนิ

ของบรษิทัต่อไปอกีมาก จนอาจทาํใหบ้รษิทัตอ้งปิดตวัลงก่อนเวลาอนัควร  
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 สําหรบัการวางระบบดว้ย PDCA ถอืว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ามารถปฏบิตัติามไดไ้ม่ยุ่งยาก 

รวมทัง้สามารถกําหนดแผนการทํางานใหเ้ป็นระบบมากขึน้ เมื่อผูบ้รหิารและพนักงานในบรษิทั

ดาํเนินงานตามแผนงานใหมท่ีไ่ดว้างไว ้พบว่าการทํางานสามารถทําไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็มาก

ขึน้ งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รายรบั-รายจ่าย เป็นระบบระเบยีบมากขึน้ รวมไปถงึการนํา

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเขา้มาใชใ้นการสื่อสารภายในบรษิทั ลดภาระค่าใชจ้่ายส่วนที่ไม่จําเป็น

ออกไป และการจดัประชุม-อบรมใหพ้นกังานอยา่งสมํ่าเสมอ ทําใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในรายละเอยีดงานภายในบรษิทัมากยิง่ขึน้  

 และจาก Action Plan ทีไ่ดว้างแผนงานไว ้ สามารถนําไปปฏบิตัไิดใ้นชวีติจรงิของการ

ทาํงาน และสามารถปรบัเปลีย่นแผนงานไดต้ามเหน็สมควร  

 

ข้อจาํกดัของการศึกษา 

 

        1. เน่ืองจากระยะเวลาการศกึษาและคน้ควา้มจีาํกดั จงึไมส่ามารถสํารวจความคดิเหน็ของ

ซพัพลายเออร ์ บรษิทัจดัจา้งองคก์รภายนอก รวมถงึลูกคา้ผูม้าใชบ้รกิารของบรษิทั ดสี เวริค์

จาํกดั ไดค้รบถว้นทุกรายได ้ 

        2. ไมท่ราบขอ้มลูของคู่แขง่ขนั เพราะบรษิทัรบัจา้งออกแบบ ก่อสรา้ง มอียู่มาก ทัง้บรษิทั

ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล และบรษิทัทีเ่ป็นรายบุคคล จงึไดแ้ต่หาขอ้มลูโดยรวมทัว่ๆไปของ

การบรหิารจดัการของบรษิทัใหญ่ๆ อย่าง ช.การช่าง เพื่อนํามาปรบัใหเ้ป็นแบบฉบบัทีบ่รษิทั

ควรดาํเนินกจิการ  
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ข้อเสนอแนะการศึกษา 

 

        1. ในการศกึษาของครัง้ต่อไปควรหาขอ้มลูเพิม่เตมิในหลายๆรายการอย่างละเอยีด เช่น 

ขอ้มูลบรษิทัคู่แข่ง พื้นที่ลูกคา้เป้าหมาย เพื่อต่อยอดการดําเนินกจิการของบรษิทั ดสี เวริค์ 

จาํกดั ใหส้ามารถมองภาพการแข่งขนัไดอ้ย่างชดัเจนขึน้ในสงัคม และเพื่อวางแผนกลยุทธด์า้น

การตลาดของบรษิทัต่อไปในอนาคต  

        2. ควรทําการศกึษาในขอบเขตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ งานออกแบบเขยีนแบบ ใหม้ี

ขอบเขตกวา้งมากขึน้ เพื่อทีจ่ะนําผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบถงึความต้องการสูงสุดที่แทจ้รงิ

ของผูบ้รโิภค  

        3. ควรพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ จดัทําแบบสอบถามในการศกึษาความ

คดิเห็นในส่วนของความต้องการใช้บรกิารบรษิัทรบัจ้างออกแบบตกแต่งก่อสร้าง รวมถึง

สอบถามความพงึพอใจของผู้รบัการบรกิารจากบรษิทั และปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก

บรษิทั โดยตอ้งศกึษาเพิม่เตมิจากผลการศกึษาเล่มน้ี เพื่อปรบัปรุงการบรหิารจดัการของบรษิทั 

ดสี เวริค์ จาํกดั ต่อไปในภายภาคหน้า  
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บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

บทสัมภาษณ์ คุณธีรวัฒน์ พูลพิพัฒน์ 

เจ้าของบริษัท This Work จ ากัด (ดีส เวิร์ค) 

วันท่ีสัมภาษณ์ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 

ค าถาม : ภาพรวมของบริษัท ดีส เวิร์ค จ ากัด โดยสังเขป 

คุณธีรวัฒน์ : เป็นบริษัทรับจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ รับจ้างด าเนินการตามแบบ ครบวงจร 

บริษัทก่อตั้งด าเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ซึ่งก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทนี้ 

ผู้บริหารได้สะสมประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

 

ค าถาม : ท่านคิดว่า ณ ตอนน้ี บริษัทของท่านประสบปัญหาหรือไม่? 

คุณธีรวัฒน์ : ปัญหาในการท างานมีกันอยู่แล้วในบริษัททุกบริษัท แต่อยู่ที่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร 

อย่างดีส เวิร์ค เรื่องหลักๆก็คือเรื่องการเงิน รองลงมาก็คือคน และแรงงาน 

 

ค าถาม : จากปัญหาการเงิน ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด? 

คุณธีรวัฒน์ : ความไว้วางใจ ทั้งในส่วนของคนในบริษัท และส่วนของลูกค้า 

 

ค าถาม : มีแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร? 

คุณธีรวัฒน์ : เรื่องการเงิน ก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการลูกค้า ก็ต้อง

รักษาระมาตรฐานการบริการให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจในบริษัท 
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 จากการสัมภาษณ์คุณธีรวัฒน์ พูลพิพัฒน์ สามารถสรุปประเด็นได้โดยรวม ดังนี้ 

 

 คุณธีรวัฒน์ พูลพิพัฒน์ ดูแลเรื่องการออกแบบ ดูแปลนงาน และการประเมินราคาเป็น

ส าคัญ ดูทุกอย่างในภาพรวม และปล่อยให้ผู้บริหารอย่างคุณชวลิต โพธิรัตน์ ด าเนินการไป แต่

ถ้าหากสิ่งใดที่คุณชวลิต ไม่สามารถด าเนินการได้ คุณธีรวัฒน์จะเป็นผู้ที่เข้ามารับช่วงดูแลใน

ส่วนนั้นๆ หรือหากช่วงเวลาใดที่มีงานเข้ามาทับซ้อนกัน ก็จะแบ่งหน้าที่ให้ตามความถนัดของ

พนักงานภายในบริษัท เพื่อให้งานน้ันๆได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน 

 ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลายเหตุปัจจัย ไม่แน่ชัดว่าควรจะแก้ไขจากสิ่งใดก่อน 

หรือจะค่อยๆไล่แก้ไปทีอย่าง จะเสียเวลาหรือไม่ หากเรื่องส าคัญที่เป็นปัญหาหลักของบริษัทคือ

การเงิน เรื่องค่าใช้จ่ายภายในบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก พนักงานภายในก็จะเป็นที่

รู้จักกันมาก่อน เรื่องการเบิกจ่ายเงินนั้นจึงไม่มีขั้นตอนอะไรมาก เพราะด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ

ซึ่งกันและกัน และน่ีอาจเป็นผลที่ท าให้บริษัทสูญเสียก าไรไปเป็นจ านวนไม่น้อย ถ้ามีการป้องกัน 

ระวังในส่วนน้ีได้ก็จะดี 

 ส าหรับเรื่องพนักงานภายในบริษัท คิดว่าอาจต้องรับสมัครพนักงานเพิ่ม เพราะงานที่

ได้รับมาค่อยข้างใช้จ านวนคนในการท างานมาก แต่จ านวนพนักงานของบริษัทมีน้อย ดังนั้น 

พนักงาน 1 คน อาจได้รับงานท ามากเท่ากับ 2 คน และงานที่ได้รับไปท า อาจไม่ใช่งานที่

พนักงานเหล่านั้นถนัด แต่ก็ต้องมาแบกรับงานเอาไว้ โดยถ้าเปิดรับสมัครงาน ก็จะคัดพนักงานที่

มีคุณสมบัติ ตรงกับความสามารถของบุคคลนั้นๆก่อนล าดับแรก 

 ส าหรับการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงบริษัทในอนาคต คิดว่าบริษัทจะน าทฤษฎีในการ

บริหารงานมาใช้ หลังจากที่ได้บริหารงานตามความเป็นจริง โดยอาศัยจากประสบการณ์ และ

แก้ไขเฉพาะหน้าให้ผ่านๆไปอย่างเดียว บริษัทต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ AEC ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้ 

เพราะจะเป็นโอกาสที่ดีท่ีบริษัท จะก้าวไปข้างหน้า 
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บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

บทสัมภาษณ์ คุณชวลิต โพธิรัตน์ 

ผู้บริหารบริษัท This Work จ ากัด (ดีส เวิร์ค) 

วันท่ีสัมภาษณ์ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 

ค าถาม : แนวทางในการบริหารของคุณเป็นไปในแนวทางใด 

คุณชวลิต : เน้นบริหารงานให้ส าเร็จ เงินจะได้หมุนเวียนใช้ภายในบริษัทอย่างไม่ขาดแคลน 

บริหารคน รู้จักใจเขาใจเรา 

 

คิดว่าบริษัทก าลังประสบกับปัญหาหรือไม่ 

คุณชวลิต : มี (เรื่องอะไร) เรื่องการท างานให้เป็นระบบ ขาดการเก็บข้อมูล อาจเพราะว่าบริษัท

เพิ่งเปิดมาได้ไม่นาน 

 

อะไรที่เป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา 

คุณชวลิต : ผลก าไรน้อย เวลาไม่เพียงพอ จ านวนพนักงานต่องานท่ีรับผิดชอบ 

 

มีแนวทางในการแก้ปัญหานั้นอย่างไร 

คุณชวลิต : วางแผนใหม่ ดูจากปัญหา และก็มองไปข้างหน้า คิดให้ต่างจากแบบเดิมที่เป็นอยู่ 

 

ลูกค้าของบริษัทมีจ านวนกี่รายท่ีก าลังด าเนินการอยู่ 

คุณชวลิต : มี 3-4 ราย แล้วแต่บางช่วงเวลา งานจะเข้ามาไม่เหมือนกัน บางรายก็ให้ออกแบบ 

เขียนแบบ บางรายก็ให้แค่ออกแบบ เขียนแบบ บางรายก็ให้ท าครบวงจร 

 

ลูกค้าของบริษัทมีลักษณะแบบใด? (เช่น เพศ อายุ ระดับรายได้) 

คุณชวลิต : ลูกค้ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว  

 

ลูกค้ารู้จักบริษัทได้อย่างไร ในเมื่อบริษัทนี้เพิ่งเปิดด าเนินการมาได้ไม่นาน 

คุณชวลิต : รู้จักกันแบบปากต่อปาก และก็รู้จักโดยคนรู้จักแนะน า 
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มีแผนการตลาดของบริษัทหรือไม่? 

คุณชวลิต : ยังไม่ได้มีการวางแผนการตลาด เพราะตอนนี้ลูกค้าก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆจากคนรู้จัก

ของคนรู้จัก หรือบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ อย่าง ช.การช่าง ก็จ้างบริษัท ดีส เวิร์ค 

เป็นเอ้าท์ซอสซ์ คือจ้างให้ท าในบางส่วนของงานที่ ช.การช่าง รับมาจากลูกค้า 

 

แล้วแผนงานของบริษัทมีหรือไม?่ 

คุณชวลิต : ไม่มี คือตอนน้ีทุกคนท าตามหน้าที่ ท าตามที่ได้รับงานมาเท่านั้น 

 

คิดว่าต่อไปข้างหน้า บริษัทจะมีแผนงานหรือไม่? 

คุณชวลิต : ก็คงต้องมี แต่จะวางในรูปแบบไหน ก็ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม 

 

ปัจจุบัน จ านวนพนักงานภายในบริษัทมีเพียงพอหรือไม่? 

คุณชวลิต : ในบางส่วนก็ยังมีไม่เพียงพอ ส าหรับในส่วนที่เพียงพอคือผู้บริหาร 2 คน ดีไซเนอร์ 

2 คน ส่วนท่ีต้องการเพิ่ม ซึ่งตอนน้ีมีอยู่ในบริษัท คือ หัวหน้าช่าง 1 คน Draftman 

1 คน คิดว่าอย่างไรก็ไม่เพียงพอต่องานที่รับมา เพราะรับงานหลายงาน ต่าง

สถานท่ี หัวหน้าช่างกับดราฟท์แมนควรจะมีประจ าหน้างานในทุกๆที่ และส าหรับใน

ส่วนของส านักงาน จะต้องมีพนักงานในส่วนที่คอยตอบค าถามให้ลูกค้าได้ และ

ประชาสัมพันธ์บริษัทไปด้วยได้ ต าแหน่งอื่นๆ จะต้องดูก่อน 

 

 นอกจากนี้ คุณชวลิตยังได้พูดถึงสภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัยต่อการด าเนินงานของบริษัท 

ดีส เวิร์ค จ ากัด ทั้งในเรื่องของการเมือง นโยบายของรัฐบาล ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท ตัวบท

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกิจการ เรื่องภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ค่าครองชีพสูงขึ้น หรือ

อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพราะมีอิทธิพลต่อการท าก าไรของบริษัท เพราะสิ่งต่างๆ

เหล่านี้จะน าไปคิดเป็นต้นทุนของบริษัท 

 บริษัทต้องด าเนินกิจการต่อไปภายใต้สภาวะสังคมในยุคปัจจุบัน การที่บริษัทมีปัญหา 

ถ้าแก้ไขคนเดียว ก็ไม่ได้ท าให้บริษัทด าเนินกิจการไปได้ตลอดรอดฝั่ง ถ้าหาสาเหตุที่แท้จริงของ

ปัญหาได้แล้ว ก็จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้เป็นระบบ เพื่อที่จะได้แนวทางในการด าเนินกิจการ

ต่อไปอย่างย่ังยืน 
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สรุปสัมภาษณ์พนักงานบัญชีการเงิน 

บทสัมภาษณ์ คุณหนึ่งฤทัย แสงโพธิ์ 

พนักงานบัญชีการเงินของบริษัท This Work จ ากัด (ดีส เวิร์ค) 

วันท่ีสัมภาษณ์ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 

 ส าหรับคุณหนึ่งฤทัย แสงโพธิ์ พนักงานบัญชีการเงิน ซึ่งดูแลในเรื่องของการเบิกใช้

จ่ายเงินของบริษัท ดีส เวิร์ค จ ากัด โดยตรง ได้ตอบค าถามด้านการเงินและการด าเนินงานของ

บริษัท โดยสรุปความคิดเห็นเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เกิดขึ้นและคิดว่าเป็นส่วนที่ฟุ่มเฟือย คือค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในส านักงานที่เกิดจากการด าเนินงานผิดพลาดซ้ าซ้อน เช่น การพิมพ์

หนังสือตอบกลับลูกค้า หรือการถ่ายเอกสาร รวมไปถึงการสั่งซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ในบางครั้งก็

ไม่ได้ซื้อโดยตรวจเช็คสิ่งของที่มีอยู่ในบริษัทก่อนว่าอะไรขาดหายไป อะไรที่มีอยู่เยอะแล้วก็ซื้อ

มาซ้ า แล้วใช้ไม่หมด กลายเป็นของเหลือ แต่อะไรที่ใช้บ่อยๆ กลับซื้อมาครั้งละเล็กน้อย ท าให้

ต้องซื้อซ้ าในภายหลังเพิ่มเติม ท าให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สมควรจะเสีย และส าหรับ

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง หรือค่าสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่วนต่างส าหรับความต้องการจาก

ลูกค้าแบบพิเศษ ทางบริษัทก็ต้องส ารองเงินออกไปก่อน ท าให้เงินบางส่วนก็ขาดหายไปจาก

บริษัท เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 เรื่องบุคลากรภายในบริษัท ทุกคนสามารถเบิกรับเงินที่มาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า

เดินทาง ค่าซื้อของอื่นๆ ด้วยความไว้วางใจของคนภายในบริษัท จึงท าให้การจ่ายเงินไม่มีระบบ 

ไม่มีการตรวจสอบก่อนที่จะจ่ายเงิน เป็นส่วนที่ท าให้บริษัทเสียก าไรจากการไม่มีขั้นตอนในการ

ด าเนินงานที่จ าต้องบันทึกให้เป็นระเบียบของบริษัท 

 เรื่องหน้าที่การงาน ถึงแม้คุณหนึ่งฤทัยจะได้รับต าแหน่งเป็นพนักงานบัญชีการเงิน แต่

ในบางครั้งที่ผู้บริหารติดภารกิจ หรือไม่อยู่บริษัท คุณหนึ่งฤทัยก็จะต้องเป็นผู้ตอบค าถามของ

ลูกค้าแทน โดยท่ีคุณหนึ่งฤทัยเองก็ไม่ได้ทราบข้อมูลโดยละเอียดนัก ถ้ามีการอบรมพนักงานทุก

คน เพื่อพูดคุยกันถึงหน้าที่ของแต่ละคนได้ท าอะไร ถ้าพนักงานทุกคนรู้งานในบริษัทเท่าเทียม

กัน ทุกอย่างภายในบริษัท ไม่ว่าใครจะท าอะไร ทุกคนก็จะทราบกันท่ัวถึง ท าให้เกิดกระบวนการ

ท างานอย่างโปร่งใส ไร้ความทุจริต 
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 ส าหรับเรื่องการด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา คิดว่ายังไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น

เท่าที่ควร เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้ารายเก่าๆ รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จก็จบกัน คิด

ว่าควรที่จะมีการตรวจสอบ หรือที่เรียกว่าบริการหลังการขาย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาแยกงานเป็น

ประเภท แยกเป็นกลุ่มลูกค้า เพื่อที่จะได้น าฐานข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อประเมินการ

ท างานของบริษัท เพื่อการพัฒนาของบริษัทต่อไป 
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ภาคผนวก ข 

ข่าวสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต จากทรูฮิต 
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งานวิจัยจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 
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งานวิจัยจากธนาคารกสิกรไทย 
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ประวัติผู้ศึกษา 

 

 นางสาวรรณวิษา วรฤทธินภา เกิดเม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2529 ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือปีการศึกษา 2551 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย ในปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันท างานที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
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