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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาปญัหาและการกําหนดกลยทุธเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั

รบัเหมาก่อสรา้ง เป็นการศกึษาโดยรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมจิากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารและการ

ตอบแบบสอบถามของพนกังาน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ร่วมกบัการรวบรวมขอ้มลู

ทุตยิภูมทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของห้างหุน้ส่วน และบรษิทัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง มาวเิคราะห์

โดยใช้องค์ความรูด้า้นการจดัการเชงิกลยุทธ์ การจดัการห่วงโซ่คุณค่า และแนวคดิการจดัการ

แบบลนี มาเป็นเครือ่งมอืในการศกึษา 

  วตัถุประสงคข์องการศกึษา เพื่อหาสาเหตุและอุปสรรคทีท่ําใหห้า้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล 

ทพี ี2000 มกีําไรลดลง เพื่อประเมนิศกัยภาพและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั เพื่อนํา

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ระดับธุรกิจ สําหรบัเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร 

 จากการศกึษาพบว่า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพลทพี ี2000 มปีญัหาหลกั คอื การต้องหยุด

งานเพื่อรอการตดัสนิใจจากผู้มอีํานาจสูงสุด และอตัราส่วนกําไรต่อต้นทุนในการดําเนินงาน

ก่อสรา้งที่ลดลง เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลที่รวบรวมได้ด้วยเครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ช้ในการศกึษาพบว่า

สาเหตุของปญัหาดงักล่าวมาจากโครงสรา้งการบรหิารงานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ขาดการวางแผน



จ 

 

งานก่อสรา้งทีเ่ป็นระบบ ทาํใหเ้กดิการสูญเปล่าของทรพัยากรและเงนิทุน อกีทัง้ไม่มกีารกําหนด

กลยทุธข์องธุรกจิทีช่ดัเจน ขาดการสื่อสารขอ้มลูทีส่ําคญัขององคก์ร ทําใหพ้นักงานส่วนใหญ่ไม่

ทราบถึงทิศทางและนโยบายในการทํางาน ซึ่งการศึกษาน้ีได้ข้อสรุปว่า การนํากลยุทธ์การ

ขยายตวัมาใช้เป็นกลยุทธ์ในระดบัองค์กร การนํากลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน ด้วยการนํา

ระบบการจดัการแบบลนี (Lean Management) มาใชเ้ป็นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และการกําหนดกล

ยุทธ์ระดบัหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ระดบัธุรกิจ รวมถึงการสื่อสารให้

พนักงานทราบขอ้มลูและมสี่วนร่วมกบักลยุทธข์ององคก์ร เหล่าน้ีลว้นเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปญัหาที่เหมาะสมที่สุดสําหรบับรษิัทรบัเหมาก่อสร้าง และเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการ

เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2543 ทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท มวีตัถุประสงค์เพื่อ รบัเหมางานก่อสร้างอาคาร, งานโยธา และ

สาธารณูปโภคต่างๆ สํานักงานตัง้อยู่ 59 หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ มโีรงงานประกอบอุตสาหกรรม

เหลก็ของบรษิทัในเครอืสหวริยิา จาํนวนหลายบรษิทั ไดแ้ก่  

- บรษิทั สหวริยิา สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั บางสะพานบารม์ลิ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จาํกดั 

- บรษิทั บเีอสเมทลั จาํกดั 

- บรษิทั เวสโคสทเ์อน็จเินียริง่ จาํกดั 

ซึ่งแต่ละบรษิทัก็มกีารก่อสรา้ง ซ่อมบํารุง และขยายโรงงาน อย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา

และทุกปี นอกจากน้ี อ.บางสะพาน ก็ยงัมท่ีาเรอืน้ําลกึพาณิชย์สากลขนาดใหญ่อีกด้วย ทําให้

ภาคการผลติในพืน้ทีม่กีารขยายตวัตามสภาพเศรษฐกจิของประเทศ 

 

โครงสร้างขององคก์ร 

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนพล ทีพี 2000 มผีู้ถือหุ้น จํานวน 2 คน แต่การบรหิารกิจการ

รวมถงึการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ขึน้อยู่กบัหุน้ส่วนผูจ้ดัการซึง่เป็นผูก่้อตัง้หลกัแต่เพยีงคนเดยีว 

ปจัจุบนัมพีนักงานรวมทัง้สิ้นประมาณ 30 คน ลกัษณะการจ้างงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

พนกังานประจาํ, พนกังานรายวนั และพนกังาน Outsource  

โครงสรา้งขององคก์ร ประกอบดว้ย 2 ฝา่ยงาน คอื 

1) ฝา่ยสาํนกังาน ทาํหน้าที ่ตดิต่อประสานงานทัง้ภายใน-ภายนอกองคก์ร ซึง่

ประกอบดว้ย แผนกประสานงานโครงการ แผนกทรพัยากรบุคคลและการ

จดัซือ้ แผนกบญัชแีละการเงนิ รวมถงึแผนกคอนกรตีผสมเสรจ็ 
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2) ฝ่ายก่อสรา้ง ทําหน้าทีก่ํากบัดูแลงานก่อสรา้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบและแล้ว

เสรจ็ตามเวลาที่กําหนด ประกอบด้วย แผนกบรหิารงานก่อสรา้ง แผนก

เครือ่งจกัรและสโตร ์

 

 

 

                                                

 

     

 

          

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 1 แสดงโครงสรา้งขององคก์ร 

 

ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งงานโยธา, งานซ่อมบํารุง 

และงานตดิตัง้เครื่องจกัร ซึ่งลกัษณะของธุรกจิเช่นน้ี ทําให้จําเป็นต้องมเีครื่องจกัรขนาดใหญ่ 

เช่น รถเครน, รถบรรทุก, รถตกั เป็นต้น หา้งหุน้ส่วนฯ จงึไดด้ําเนินการซือ้เป็นเจา้ของ และเปิด

ให้บริการเช่าเครื่องจกัรควบคู่ไปด้วย และเน่ืองจากงานที่ได้ร ับโดยส่วนใหญ่จะเป็นงาน

สาธารณูปโภค ใช้คอนกรตีเป็นวตัถุดิบจํานวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมงานมากขึ้น ในเดือน

ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 จงึได้ขยายธุรกจิเพิม่การให้บรกิารคอนกรตีผสมเสรจ็ สําหรบัใชก้บังาน

ก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วนฯเอง และงานก่อสรา้งของผูร้บัเหมารายอื่น ในพืน้ที ่อ.บางสะพาน อกี

ดว้ย ดงันัน้สามารถสรปุสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์รไดด้งัน้ี 

1) การใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง งานดา้นโยธาและสาธารณูปโภค 

2) การใหเ้ช่าเครือ่งจกัรก่อสรา้ง เช่น รถเครน และรถบรรทุก 

3) การใหบ้รกิารคอนกรตีผสมเสรจ็ 

 

 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ 

ฝา่ยสาํนกังาน ฝา่ยก่อสรา้ง 

แผนกประสานงานโครงการ 

แผนกทรพัยาบุคคลและจดัซือ้ 

แผนกบญัชแีละการเงนิ 

แผนกบรหิารงานก่อสรา้ง 

แผนกเครือ่งจกัรและสโตร ์

แผนกคอนกรตีผสมเสรจ็ 
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กลุ่มลกูค้าหลกัและส่วนแบ่งการตลาดขององคก์ร 

 

กลุ่มลูกค้าหลกัขององค์กร คอื กลุ่มโรงงานเหลก็ของบรษิทัในเครอืสหวริยิา อ.บาง

สะพาน ซึ่งโรงงานเหล่าน้ีจะมีการปรับปรุงพื้นที่ทํางาน, ขยายโรงงาน ซ่อมบํารุง หรือ

เปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ ส่วนรองลงมาคอืงานก่อสรา้งขององคก์รบรหิาร

ส่วนทอ้งถิน่ เช่น งานสรา้งถนนคอนกรตี, งานก่อสรา้งสะพาน นอกจากน้ีจะเป็นงานของเอกชน

ทีม่คีวามคุน้เคยกบัหุน้ส่วนผูจ้ดัการเป็นการส่วนตวับา้ง เช่น งานปรบัพืน้ทีแ่ละเทคอนกรตีลาน

กองปาลม์ เป็นตน้ 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา งานก่อสรา้งของหน่วยงานราชการทีป่ระกาศจดัจา้ง มขีนาดไม่

ใหญ่มาก หรอืบางงานมขีนาดใหญ่ แต่กม็กีารแข่งขนัสูง เกดิสงครามราคา ดงันัน้หา้งหุน้ส่วนฯ

จงึไม่สนใจเขา้ร่วมในการเสนอหรอืประมูลงานในตลาดน้ี เพื่อหลกีเลีย่งสงครามราคา และเพื่อ

สรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัเหมารายอื่นๆ  

ตลาดหลกัขององคก์ร ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งจากโรงงานเหลก็ของบรษิทัในเครอืสหวริยิา 

ซึง่จะต้องประมลูราคางานก่อสรา้งแข่งกบัคู่แข่งเช่นกนั ลกัษณะของงานก่อสรา้งจําเป็นต้องใช้

เครือ่งจกัรเป็นจาํนวนมากในงานก่อสรา้ง ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบขององคก์รทีม่เีครื่องจกัรพรอ้มอยู่

แล้ว งานก่อสร้างหรอืติดตัง้เครื่องจกัรจะมกีําหนดแล้วเสรจ็ที่รวดเรว็ แต่การเบกิจ่ายเงนิใช้

เวลานาน เป็นไปตามขัน้ตอนของบรษิทัเอกชน คอืประมาณ 30-45 วนั ซึง่ผูร้บัเหมาขนาดเลก็

หรอืขนาดกลางบางบรษิทั จะไม่สามารถทีจ่ะแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายหรอืค่าเช่าเครื่องจกัรได ้จงึ

ทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนพล ทีพี 2000 มคีวามโดดเด่นและเป็นที่ม ัน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าจะ

สามารถดาํเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามกําหนดโดยไมล่ะทิง้งาน 

ทีผ่่านมาในช่วงปี 2549-2551 โรงงานในเครอืสหวริยิาซึง่เป็นตลาดหลกัขององคก์รไดม้ี

การขยายกําลงัการผลติเพิม่เตมิ จดัซือ้เครื่องจกัร และก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคเพิม่เตมิ ทํา

ใหใ้นช่วงดงักล่าว หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฯ มรีายไดเ้ฉลีย่ปีละ 97 ลา้นบาทต่อปี แต่เน่ืองจากปญัหา

สภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในปี 2552 เป็นเหตุใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็ประสบภาวะขาดทุน ตลาด

หลกัขององค์กรจงึมมีลูค่างานก่อสรา้งที่น้อยลง รายได้ของบรษิทัจงึน้อยลง ในปี 2552 รายได้

ของบรษิทั อยูท่ีป่ระมาณ 49 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2553 ราคาของเหลก็ในตลาดโลกมรีาคาขยบั

ตวัสูงขึน้ โรงงานมกีารปรบัปรุงเครื่องจกัร ขยายโรงงาน อกีทัง้องค์กรเริม่ให้บรกิารคอนกรตี

สําเรจ็รปูในช่วงเดอืนตุลาคม 2553 จงึทําใหร้ายไดข้องหา้งหุน้ส่วนจาํกดัฯ เพิม่มากขึน้ขึน้ ในปี 

2553 มรีายไดเ้พิม่ขึน้มาที ่55 ลา้นบาท 
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงรายไดต่้อปีของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ช่วงปี 2549-2553 

 

เมือ่พจิารณาสดัส่วนของรายไดอ้งคก์รในปี 2553 พบว่า สดัส่วนรายไดจ้ากงานก่อสรา้ง 

คดิเป็น 45% (25 ล้านบาท) งานให้เช่าเครื่องจกัรปกติจะเป็นงานที่มรีายได้ค่อนขา้งคงที่ คดิ

เป็น 40% (22 ล้านบาท) ส่วนการให้บรกิารคอนกรตีผสมเสรจ็ที่เริม่ให้บรกิารในเดอืนตุลาคม 

คดิเป็น 15% (8 ลา้นบาท) 

 
แผนภมิูท่ี 3 แสดงสดัส่วนรายไดข้องหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ในปี 2553 
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ส่วนแบ่งการตลาด 

 

ในปี 2553 เป็นปีทีต่ลาดหลกัขององคก์รคอืบรษิทัในเครอืสหวริยิา อ.บางสะพาน เพิง่

ฟ้ืนจากวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2552 ดงันัน้งานก่อสรา้ง, ซ่อมบํารุงและปรบัปรุงโรงงาน จงึมมีลูค่า

งานไมม่ากนกั เมือ่รวมมลูค่างานก่อสรา้งของเครอืสหวริยิาทีเ่ปิดประมลูในปี 2553 แลว้ พบว่ามี

จาํนวนทัง้สิน้ 35 ลา้นบาท โดยหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ไดร้บังานเป็นจาํนวนรวม 9 

ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนการตลาดประมาณ 26 % แต่หา้งหุน้ส่วนฯ ยงัมรีายไดง้านก่อสรา้งอื่นๆ 

เพิม่เติมจากการได้รบัการว่าจา้งจากเอกชนรายอื่นๆ ที่มคีวามคุ้นเคยกนั เช่น งานปรบัพื้นที่

และเทคอนกรตีลานปาลม์, งานก่อสรา้งบา้นรงันก เป็นตน้ เป็นเงนิอกีจาํนวน 16 ลา้นบาท 

 

 
แผนภมิูท่ี 4 แสดงสดัส่วนการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ในปี 2553 

 

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งขนัหลกัขององคก์ร  

งานรบัเหมาก่อสรา้งเป็นงานบรกิาร มลีกัษณะตลาดแบบกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด มผีู้ขาย

จาํนวนหลายราย ในขณะทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูว้่าจา้งมจีาํกดั คู่แข่งขนัขององคก์รสามารถเขา้มาขายของ

ในตลาดไดง้า่ย สนิคา้มคีวามคลา้ยคลงึกนัเน่ืองจากทําตามแบบหรอืความต้องการของผูซ้ือ้หรอื

ผูว้่าจา้งแต่มคีวามแตกต่างกนัในดา้นมาตรฐานของสนิคา้ และการใหบ้รกิารของผูร้บัเหมาแต่ละ

ราย ดงันัน้ผู้ซือ้จงึมอีํานาจการต่อรองสูง และหากพจิารณาในส่วนขององคก์รกบัผูข้ายวตัถุดบิ

หรอืผูข้ายวสัดุก่อสรา้ง แล้วก็พบว่าองค์กรมอีํานาจในการต่อรองตํ่าเน่ืองจากวสัดุก่อสรา้งบาง

ชนิดจาํเป็นตอ้งซือ้ดว้ยเงนิสด  

คู่แข่งขนัหลกัขององค์กร ได้แก่ บรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

ทัง้ใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์และจงัหวดัใกลเ้คยีง 

  

สดัส่วนตลาดของหา้ง

หุน้ส่วนฯ 26% 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 

 

จากสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบนั ต้นทุนของงานก่อสร้าง เช่น ราคาของวสัดุก่อสร้าง, 

ราคาน้ํามนัเชื้อเพลิง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นเหตุค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

โครงการก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 สงูขึน้เป็นอย่างมาก ส่งผลใหก้ําไรจาก

การดาํเนินการขององคก์รลดลง 

 

แผนภมิูท่ี 5 แสดงการเคลื่อนไหวของดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง พ.ศ. 2552-2554 

ท่ีมา : สาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กุมภาพนัธ ์2554 

 

ดชันีวสัดุก่อสรา้ง คอื ตวัเลขทีใ่ชว้ดัการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง ณ เวลาใด 

เวลาหน่ึง เปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปีฐาน (ปีฐาน หมายถึง ปีที่ใช้เปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของค่าดชันีกบัปีอื่นๆ โดยกําหนดใหด้ชันีราคา ณ ปีฐาน คอื พ.ศ.2548 เท่ากบั 

100) (ทีม่า: สาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กุมภาพนัธ ์2554) 
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แผนภมิูท่ี 6 แสดงสถติริาคาน้ํามนัดเีซล พ.ศ. 2551-2554 

ท่ีมา : ราคาขายปลกีน้ํามนัดเีซล กุมภาพนัธ ์2551-2554 บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

แผนภมิูท่ี 7 แสดงสถติริาคาน้ํามนัดบิ พ.ศ. 2551-2554 

ท่ีมา: www.oil-price.net 

จะเหน็ไดว้่า ในปี 2554 ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง แสดงใหเ้หน็ว่า ราคาของวสัดุก่อสรา้ง

ประเภทซเีมนต ์เหลก็และผลติภณัฑเ์หลก็ มแีนวโน้มราคาสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัราคา

น้ํามนัดบิในตลาดโลกมแีนวโน้มราคาสูงขึน้อกีเช่นกนั ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิใน

ปจัจบุนั การลงทุนในภาคธุรกจิก่อสรา้งเกดิการหดตวั ซึง่เป็นสภาพทีทุ่กองคก์รในอุตสาหกรรม

รบัเหมาก่อสรา้งล้วนประสบปญัหาเช่นน้ีด้วยกนัทัง้สิน้ แต่เน่ืองจากตลาดขององค์กรเป็นตลาด
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ระดบัทอ้งถิน่ (Local market) ที่มลีูกคา้หรอืผูว้่าจา้งหลกั ดําเนินธุรกจิอุตสาหกรรมเหลก็ ซึง่มี

แนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมสมัพนัธก์บัปรมิาณการบรโิภคเหลก็ของประเทศไทยและ

ราคาเหลก็ในตลาดโลก ซึง่แนวโน้มการขยายตวัของตลาดหลกัขององคก์รจะมคีวามสอดคลอ้ง

กบัทศิทางของการขยายตวัของอุตสาหกรรมเหลก็ของประเทศไทย เมื่อพจิารณาแผนภูมทิี่ 5 

สถติปิรมิาณการบรโิภคเหล็กของประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปี 2552 เป็นช่วงเวลาที่

อตัราการบรโิภคของประเทศลดน้อยลง เหลอืประมาณ 10.76 ลา้นตนัต่อปี ปรมิาณงานก่อสรา้ง

ของตลาดหลกัก็ลดน้อยลง ในขณะที่ ปี 2553 มอีตัราการบรโิภคเท่ากบั 14.01 ล้านปี ตลาด

หลักขององค์กรก็เริ่มฟ้ืนตัวมีการประมูลงานก่อสร้างมากขึ้น และจากการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมเหลก็ในปี 2553 ทีโ่ดเด่น มอุีตสาหกรรมยานยนต์เป็นผูนํ้าตลาด สถาบนัเหลก็และ

เหลก็กลา้แห่งประเทศไทย จงึไดค้าดการณ์ปรมิาณการบรโิภคเหลก็ของประเทศไทยในปี 2554 

เท่ากบั 15 ลา้นตนัต่อปี (เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 7%)  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นจงึสามารถคาดหมายการขยายตวัของงานก่อสรา้งในส่วนที่

เป็นตลาดหลกัขององค์กร ว่าน่าจะที่ขยายตัวในทิศทางเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมเหล็ก 

ประเมนิไดว้่าในปี 2554 โครงการก่อสรา้งของบรษิทัในเครอืสหวริยิาทีจ่ะเปิดใหม้กีารประมลูจะ

มมีูลค่ามากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งคู่แข่งขององค์กรทัง้ภายในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์และจาก

จงัหวดัอื่นๆ ต่างก็ทราบข้อมูลทางการตลาดน้ีเป็นอย่างด ีเมื่อร่วมกบัสภาวการณ์ที่โครงการ

ก่อสรา้งของภาครฐัหรอืเอกชนรายอื่นๆ มจีาํนวนน้อยลงเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมอืง 

ทําให้ในปี 2554 น่าจะเกดิการแข่งขนัในตลาดอุตสาหกรรมก่อสรา้งในพื้นที่ อ.บางสะพานสูง

มาก และจะมคีู่แข่งขนัรายใหม่เข้ามาในตลาด หากห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 ยงั

บรหิารงานในแบบเดมิ ไม่มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และการบรหิารงานที่

ไมเ่ป็นระบบ ไมส่ามารถลดค่าใชจ้า่ยเพื่อเพิม่กําไรใหก้บัการดําเนินงานขององคก์รได ้สิง่เหล่าน้ี

จะเป็นสาเหตุให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนพล ทีพี 2000 ไม่สามารถปรบัตัวเพื่อรบักับการ

เปลีย่นแปลงไดท้นัท่วงท ีเป็นเหตุใหเ้สยีโอกาสทางธุรกจิในทีสุ่ด 
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แผนภมิูท่ี 8 แสดงสถติกิารบรโิภคเหลก็สาํเรจ็รปูของประเทศไทย ปี 2552-2553 

ท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 
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แผนภมิูท่ี 9 แสดงการพยากรณ์ปรมิาณนําเขา้เหลก็ของประเทศไทยใน ปี 2554 

ท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
 

จากปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ เป็นผลสบืเน่ืองมาจากทัง้ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน

ที่เกิดขึ้น เช่น ปญัหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ, ราคาน้ํามนัที่อยู่ในระดบัสูง, ราคาวสัดุ

ก่อสรา้ง,  แนวโน้มคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ เหล่าน้ีเป็นตวัอย่างปจัจยัทีเ่ชื่อมโยงกนัที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานก่อสร้างสูงขึ้น ผลกําไรลดลง อีกทัง้อํานาจในการบรหิารกิจการของห้าง

หุ้นส่วนขึน้อยู่กบัผู้บรหิารซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้เพยีงคนเดยีวที่สามารถตดัสนิใจได้ทุกเรื่อง หากเกิด

ปญัหางานก่อสรา้งขึน้และผูบ้รหิารไม่อยู่หรอืไม่สามารถตดิต่อได ้งานต้องหยุดชะงกัเพื่อรอการ

ตดัสนิใจในการแก้ปญัหา ทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน ส่งผลให้งานก่อสรา้งเสรจ็ไม่ทนั

กําหนดเวลา และทําใหม้คี่าใชจ้่ายจากวนัทํางานที่เพิม่ขึน้ ดงันัน้ปญัหาโครงสรา้งขององค์กรที่

ไม่มกีารกระจายอํานาจ ส่งผลกระทบต่อองคก์รใหไ้ม่สามารถปรบัตวัทนัต่อการเปลีย่นแปลงได ้

ทาํใหส้ญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั และกําไรจากการดาํเนินงานลดลง 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายได้รวม ค่าใชจ้่ายรวม และกําไรของห้างหุน้ส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 

ตัง้แต่ปี 2549-2553 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม กาํไร 

2549 110 82.28 27.72 

2550 97 69.91 27.09 

2551 85 59.05 25.95 

2552 39 23.88 15.12 

2553 55 34.95 20.05 

 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่ากําไรของห้างหุ้นส่วนลดลง ตามลําดบั แต่เน่ืองจากในช่วงปี 

2553 ห้างหุ้นส่วนได้มกีารให้บรกิารคอนกรตีผสมเสรจ็ขึน้ จงึทําให้มกีําไรจากส่วนน้ีเขา้มา

เพิม่เตมิ และเพื่อให้เหน็การลดลงของกําไรจากการดําเนินการของงานรบัเหมาก่อสรา้งชดัเจน

ยิง่ขึน้ การศกึษาน้ีจงึไดพ้จิารณาเฉพาะงานรบัเหมาก่อสรา้งซึง่เป็นความสามารถหลกัของหา้ง

หุน้ส่วน ดงัตารางที ่1.2 จะเหน็ได้ว่ากําไรจากการดําเนินงานรบัเหมาก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วน

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายได ้ค่าใชจ้า่ย และกําไรจากงานรบัเหมาก่อสรา้ง ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธน

พล ทพี ี2000 ตัง้แต่ปี 2549-2553 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร กาํไร/รายได้ % ∆ 

2549 88 75.68 12.32 0.14   

2550 77 63.91 13.09 0.17 0.03 

2551 61 51.85 9.15 0.15 -0.02 

2552 21 18.48 2.52 0.12 -0.03 

2553 25 22.75 2.25 0.09 -0.03 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุและอุปสรรคที่ทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 มกีําไร

ลดลง 

2. เพื่อประเมนิศกัยภาพขององคก์ร และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

3. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 

สาํหรบัเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทราบปญัหาและสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบทําให้กําไรจากการ

ดาํเนินการลดลง 

2. ทราบศกัยภาพในการแขง่ขนั และความสามารถหลกัของหา้งหุน้ส่วน  

3. ทราบแนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างประสิทธิภาพ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อใหบ้รกิารสูงสุดและสรา้งความพอใจใหลู้กคา้ อนัส่งผลใหบ้รษิทั

มผีลกําไรทีเ่พิม่ขึน้ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญัหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัของหา้งหุ้นส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 น้ี เพื่อให้สามารถจดัการ

ปญัหาและกําหนดกลยุทธ์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาจงึได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีและองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

  2.1 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

  2.2 การจดัการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) 

  2.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Five Forces model Analysis) 

  2.4 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST Analysis) 

  2.5 การวเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

  2.6 การกําหนดกลยทุธ ์(TOWS Matrix) 

  2.7 การจดัการแบบลนี (Lean Management) 

 

การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 

การจดัการเชงิกลยุทธ์ คอื กระบวนการซึ่งผู้บรหิารระดบัสูงกําหนดวตัถุประสงค์ที่จะ

บรรลุแลว้กําหนดกลยทุธ ์เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนกําหนดแผนระยะสัน้ เพื่อความมัน่ใจ

ว่ากลยทุธน้ีถูกนําไปปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง (อา้งถงึใน ชยัยทุธ ชโินกุล,2539:2) 

การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นรปูแบบทางการจดัการซึง่มุ่งเน้นความสําเรจ็ขององคก์ร โดย

การพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นปจัจัยสําคัญ และแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

เฉพาะตวัมาเป็นจดุเด่นทีส่าํคญัต่อการแขง่ขนั การจดัการเชงิกลยุทธป์ระกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 

ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การกําหนดพันธกิจและ

เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์การสรา้งกลยทุธ ์การนํากลยทุธไ์ปใช ้และควบคุมและประเมนิผล 

 

ขัน้ตอนของการจดัการเชิงกลยทุธมี์ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. กําหนดและการจดัวางกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 

1.1 พจิารณาวสิยัทศัน์และภารกจิขององคก์ร 

1.2 การกําหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

1.3 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก และความสามารถในการแขง่ขนั 
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1.4 วเิคราะหเ์ลอืกกลยทุธ ์

2. การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) 

2.1 การกําหนดเป้าหมายการดาํเนินการ 

2.2 การวางแผนการปฏบิตั ิAction plan 

2.3 การสนบัสนุนโครงสรา้งของกลยทุธ ์

2.4 กระบวนการ 

3. การควบคุมและประเมนิผลเชงิกลยทุธ ์(Strategy control and Evaluation) 

3.1 การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 

3.2 การตดิตามสถานการณ์และเงือ่นไข 

 

การกาํหนดกลยทุธส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

เป็นภาระหน้าที่ของผู้บรหิารระดบัสูง เป็นกระบวนการกําหนดลกัษณะทัง้หมดและ

จุดหมายขององค์กร สรา้งและจดัการกลุ่มธุรกจิในการขยาย การสรา้งความแขง็แกร่งหรอืการ

ลด ตดัธุรกจิทีม่ปีญัหา มกีลยทุธด์งัต่อไปน้ี 

1.1 กลยทุธก์ารขยายตวั (Growth strategy) 

องค์กรธุรกจิมกัเลอืกกลยุทธ์การขยายตวัมาดําเนินธุรกิจ เมื่อพจิารณาแล้ว

เหน็ว่าองคก์รมคีวามพรอ้มภายในอนัเหมาะสมต่อการขยายตวั เช่น ความพรอ้มใน

ด้านกําลงัเงนิ กําลงัคน ความได้เปรยีบทางด้านเทคโนโลย ีความพึงพอใจของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์ร การขยายตวัขององคก์รต่างๆ เหล่าน้ี 

สามารถเลอืกใชก้ลยทุธร์องในลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.1.1 กลยทุธก์ารขยายตวัแบบกระจกุตวั (Intensive Growth strategy) 

1) การพฒันาตลาด (Market Development) 

2) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) 

3) การเจาะตลาด (Market Penetration) 

1.1.2 กลยทุธก์ารขยายตวัแบบรวมตวั (Integrative Growth strategy) 

1) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) 

2) การรวมตวัแบบยอ้นหลงั (Backward Integration) 

3) การรวมตวัในระนาบ (Horizontal Integration) 

1.1.3 กลยุทธ์แบบการขยายตัวแบบกระจายตัว  (Diversification 

Growth strategy) 

1) การกระจายโดยมคีวามเกีย่วเน่ือง (Concentric Diversification) 
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2) การกระจายโดยไม่มีความเกี่ยวเน่ือง  (Conglomerate 

Diversification) 

1.2 กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 

กลยทุธค์งตวั หมายถงึ การทีอ่งคก์รเลอืกทีจ่ะมุ่งเน้นการดํารงกจิการเดมิของ

องค์กรให้มัน่คงและมเีสถียรภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้องค์เลอืกกลยุทธ์แบบน้ี อาจมี

สาเหตุต่างๆกนั เช่น สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิไมเ่อือ้อํานวย โดยอาจอยู่ในช่วงภาวะ

เศรษฐกจิชะลอตวั ผูบ้รหิารหรอืเจา้ของธุรกจิไม่ต้องการความเสี่ยงในการขยายตวั 

หรอืสภาพทีเ่ป็นอยูส่ามารถทาํกําไรในระดบัทีเ่หมาะสมแลว้ เป็นตน้ 

1.3 กลยทุธห์ดตวั (Retrenchment Strategy) 

กลยุทธ์หดตวัมกัเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรเลอืกใช้เฉพาะในกรณีที่องค์กรประสบ

ปญัหาจงึต้องแก้ไขปญัหาต่างๆที่เกิดขึ้น หรอืใช้ในสภาวะที่โอกาสทางธุรกิจไม่

เอื้ออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ หรือกรณีที่ถูกบีบบังคับจากสถานการณ์และ

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึง่กลยทุธก์ารหดตวัสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธิดีงัต่อไปน้ี 

1.3.1 กลยทุธก์ารเกบ็เกีย่ว (Harvest Strategy) 

1.3.2 กลยทุธพ์ลกิฟ้ืน (Turnaround Strategy) 

1.3.3 กลยทุธต์ดัทิง้บางส่วน (Divestiture Strategy) 

1.3.4 กลยุทธ์การขอความคุ้มครองตามกระบวนการล้มละลาย (Bankruptcy 

Strategy) 

1.3.5 กลยทุธก์ารขายทิง้กจิการ (liquidation Strategy) 

 

2.  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

เป็นภาระรบัผดิชอบของผู้บรหิารทัว่ไป หวัหน้าหน่วยธุรกจิ มหีน้าที่คดิวธิกีารแข่งขนั

และรกัษาความได้เปรียบทางการแข่งขนั กําหนดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก การวางแผนกลยทุธร์ะดบัธุรกจิจะมกีารวางแผนกลยทุธด์งัต่อไปน้ี 

1. การสรา้งส่วนครองตลาด (Build Share) 

2. การรกัษาส่วนครองตลาด (Hold Share) 

3. เกบ็เกีย่วผลประโยชน์ (Harvest) 

4. การยบุกจิการ (Divest) 

ในการวางแผนกลยุทธ ์เป็นแผนปฏบิตัเิพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Michael Porter จงึได้

แนะกลยทุธไ์ว ้3 ประเภท คอื 
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2.1 กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าด้านการมีต้นทุนตํา่ (Overall cost leadership) 

องคก์ารจะมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนักต่็อเมื่อสามารถผลติสนิคา้ทีม่มีลูค่าสูง

กว่าแก่ลูกคา้ หรอื ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกนัไดใ้นราคาต้นทุนทีต่ํ่ากว่า จงึควร

พฒันาระบบ  ทีส่นบัสนุนกจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารใหม้ากทีสุ่ด 

2.2 กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่างในตวัสินค้าและบริการ (Differentiation) 

การกําหนดคุณลกัษณะตลาดเป้าหมายสําหรบัสินค้าหรอืบรกิารที่ต้องการ

ความโดดเด่นเหนือสนิค้าอื่น จะเป็นตลาดที่แคบลงหรอืมคีู่แข่งที่น้อยลง การสรา้ง

ความแตกต่างที่เป้าหมาย จะเป็นการวเิคราะห์ข้อมูลจําเพาะในจุดที่ต้องการเน้น

สนิคา้และ บรกิาร  หรอืลกูคา้  เช่น การคน้หา รปูแบบ รสนิยม ความชอบ เพื่อจะได้

ทราบถงึความตอ้งการของลกูคา้ 

2.3  กลยทุธม์ุ่งเน้นตลาดส่วนเลก็ (Focus)  

ธุรกิจมุ่งเฉพาะตลาดส่วนหน่ึงมากกว่าที่จะเป็นตลาดใหญ่ บรษิัทรู้ความ

ตอ้งการของตลาดด ีและใชค้วามเป็นผูนํ้าตน้ทุนตํ่ากบัส่วนทีเ่ป็นเป้าหมาย 

 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

เป็นภาระรบัผดิชอบผู้จดัการตามหน้าที่ การตดัสนิใจอนุมตัโิดยหวัหน้าธุรกจิ มหีน้าที่

สรา้งความชํานาญในการสนับสนุนกลยุทธห์น่วยธุรกจิเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกลยุทธร์ะดบั

องคก์รและหน่วยธุรกจิ 

 

 การจดัการห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain Management)  
 เป็นแนวคดิทีว่่าดว้ยคุณค่าหรอืราคาสนิคา้ทีลู่กคา้ยอมจ่ายใหก้บัตวัสนิคา้ใดตวัหน่ึง ซึง่

เป็นผลมาจากการโยงคุณค่าต่างๆ ของกระบวนการผลิตหรือการดําเนินงานที่เกิดขึ้นและ

สมัพนัธก์นัคลา้ยลกูโซ่ทีต่่อเน่ือง ทัง้กจิกรรมพืน้ฐาน และกจิกรรมทีส่นับสนุน เน่ืองจากการเพิม่

อํานาจต่อรองของลกูคา้บรษิทัตอ้งสรา้งและส่งมอบคุณค่าทีเ่หนือกว่าซึง่ตอ้งอาศยัความสามารถ 

5 ประการ     

(1) ทาํความเขา้ใจคุณค่าเพื่อลกูคา้     

(2) สรา้งคุณค่านัน้ขึน้มา    

(3) ส่งมอบคุณค่าเพื่อลกูคา้     

(4) ยดึถอืปฏบิตั ิ 

(5) รกัษาคุณค่านัน้ไวใ้หด้ขี ึน้     
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แผนภมิูท่ี 10 แสดงเครอืขา่ยในการสรา้งคุณค่า ( The Generic Value Chain ) 

การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เป็นการวเิคราะห์ถงึโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อกําหนดจุดแขง็ 

และจดุอ่อนขององคก์ร โดยแบ่งกจิกรรมภายในองคก์รออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

1) กจิกรรมพืน้ฐาน (Primary Activities) เป็นกจิกรรมทีส่รา้งประโยชน์ให้กบัลกัษณะทาง

กายภาพของผลติภณัฑ ์ยอดขาย และส่งมอบไปยงัผู้ซื้อ และบรกิารภายหลงัการขาย 

ประกอบด้วย การนําวตัถุดบิเข้าสู่กิจการ, การดําเนินการ, การจดัส่งสนิค้าสําเรจ็รูป, 

การตลาด และการใหบ้รกิาร 

2) กจิกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกจิกรรมต่างๆทีใ่หก้ารสนับสนุนกจิกรรม

หลกั ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานของกจิการ, การบรหิารทรพัยากรมนุษย,์ การ

พฒันาทางเทคโนโลย ีและการจดัหาวตัถุดบิ 

ซึ่งทัง้กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม เมื่อมกีารทํางานอย่างมี

ประสทิธภิาพจะให้คุณค่ากบัองค์กรเป็นอย่างมาก อีกทัง้ความความแตกต่างระหว่างห่วงโซ่

คุณค่าของคู่แข่งขนั จะเป็นแหล่งที่มาที่สําคญัของการได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรกบั

คู่แขง่ขนั 
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  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

Michael E. Porter ไดก้ําหนด Five Forces Analysis เป็นการวดัแรงผลดัดนัใหท้ราบ

ถึงสมรรถนะของคู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน, สินค้าทดแทน, ผู้ซื้อ และ

Suppliers 

 

แผนภมิูท่ี 11 แสดงการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

1. ภยัคกุคามจากคู่แข่งภายในธรุกิจเดียวกนั  

  ตลาดส่วนน้ีถ้ามคีู่แข่งมจีํานวนมากก็จะไม่น่าเข้ามาลงทุน ยิง่ถ้าสินค้าไม่มี

ความโดดเด่นด้วยแล้วรวมทัง้ การออกจากอุตสาหกรรมทําได้ยากหรอืคู่แข่งมสี่วนได้

ส่วนเสยีมาก เงื่อนไขน้ีก่อให้เกดิสงครามราคา (Price war) มกีารแข่งขนัทางการ

โฆษณาและแขง่กนัแนะนําผลติภณัฑใ์หม ่ทาํใหต้น้ทุนสงูเพิม่สงูขึน้ 

2. ภยัคกุคามจากคู่แข่งรายใหม่  

การเข้าสู่อุสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ ทําให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นใน

อุตสาหกรรมส่งผลทําให้เกดิการถูกแย่งในส่วนแบ่งการตลาด และถ้าอุปสงค์มากกว่า

อุปทานดว้ยแลว้กอ้อาจมกีารทาํใหเ้กดิการตดัราคาเกดิขึน้ 
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3. ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน 

สนิค้าที่อยู่ในประเภทเดยีวกนัที่สามารถทดแทนกนัได้ มรีาคาและคุณภาพที่

ใกล้เคยีงกนั จะทําให้ผู้ซื้อเปลี่ยนมาใช้สนิค้าทดแทนได้ง่าน การทําธุรกิจที่ไม่มคีวาม

โดดเด่นและมสีนิคา้ทดแทนไดง้า่ย ทาํใหเ้สีย่งต่อการดาํเนินธุรกจิ 

4. ภยัคกุคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

อุตสาหกรรมน้ีถ้าผู้ซื้อมอีํานาจต่อรองสูง ผู้ซื้อมอีํานาจต่อรองเพิม่มากขึน้เมื่อ  

1.ผูซ้ือ้รวมตวักนั 2.ไม่มคีวามต่างกนัในสนิคา้ 3.ต้นทุนการเปลีย่นแปลงของต้นทุนตํ่า 

4.ผูซ้ือ้มคีวามไวต่อราคา 5.ผูซ้ื้อสามารถทําสนิคา้ได้เอง ดงันัน้ผู้ขายควรเลอืกผูซ้ื้อที่มี

อํานาจต่อรองน้อยทีสุ่ด 

5. ภยัคกุคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของ Suppliers 

อุตสาหกรรมน้ีไม่น่าลงทุนถ้า Suppliers สามารถขึ้นราคาสินค้า หรอืลด

คุณภาพของสินค้า Suppliers มักมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอํานาจต่อรองเมื่อกลุ่มของ 

Suppliers รวมตวักนัได ้เมือ่สนิคา้ทดแทนมน้ีอย 

 

  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก จะมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร 

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างซบัซ้อน และ

เป็นการยากทีธุ่รกจิจะควบคุมการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อกําหนดทศิทางของ

การพลวตัได้ ดงันัน้การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะมสี่วนช่วยให้สามารถกําหนดกล

ยุทธ์ที่เหมาะสมได้ ปจัจยัที่มผีลต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน

การเมอืงและกฏหมาย (Political and legal) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural) สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี

(Technology) สภาพแวดล้อมด้านประชากร (Demographic) สภาพแวดล้อมด้านโลกาภวิตัน์ 

(Globalization) 

1.  สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฏหมาย (Political and legal)  

  การเปลีย่นแปลงของทางดา้นการเมอืงและกฏหมาย ทีม่ผีลต่อธุรกจิของบรษิทั 

เช่นเสถยีรภาพของรฐับาล นโยบายของประเทศ รวมไปถงึกฎหมายหรอืขอ้กําหนดที่

เป็นกตกิาของสงัคมทีส่มาชกิตอ้งปฏบิตัติามเพื่อใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุข 

2. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

  สภาวะทางด้านเศรษฐกิจมีผลต่ออํานาจซื้อของของบุคคล โดยมีปจัจัยที่

เกีย่วขอ้งคอื การเปลีย่นแปลงของรายได ้ภาวะหน้ีสนิทีเ่พิม่มากขึน้ 
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3. สภาพแวดล้อมด้านสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural)  

  วฒันธรรมจะกําหนดความเชื่อ บรรทดัฐานและค่านิยม ของแต่ละบุคคลอกีทัง้ที่

มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

4. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology)  

 เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการ

ดําเนินงาน เช่น การผลติคดิคน้เทคโนโลยต่ีางๆ ความรูแ้ละวทิยาการแขนงต่างๆ การ

ใช้เทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างองค์กร ความก้าวหน้าใน

การวจิยัและพฒันาในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติและ

การใหบ้รกิาร 

5. สภาพแวดล้อมด้านประชากร (Demographic)  

การศกึษาถงึเรื่องจาํนวนประชากร, โครงสรา้งอาย,ุ จาํนวนของประชากร, การ

กระจายตวัของรายได,้ การกระจายตวัตามภมูภิาค เพื่อนํามาใชใ้นการกําหนดกลยทุธ ์

6.  สภาพแวดล้อมด้านโลกาภิวตัน์ (Globalization)  

จะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิต่างชาต ิต้องศกึษาเกี่ยวกบัขอ้ตงลงร่วมในการทํา

ธุรกจิ, ตลาดโลก, ขอ้ตกลง FTA, ความแตกต่างของแต่ละประเทศ 

 

 การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์ปจัจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ 

จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. จดุแขง็ (Strengths) เป็นองคป์ระกอบของขอ้ดหีรอืจุดเด่นของบรษิทั เป็นผลมา

จากปจัจยัภายในของบรษิทั เช่น จดุแขง็ดา้นการเงนิ จดุแขง็ดา้นผลติภณัฑ ์จุดแขง็ดา้น

ราคา จดุแขง็ดา้นการบรกิาร/การผลติ เป็นตน้ บรษิทัต้องใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการ

กําหนดกลยทุธก์ารตลาด เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

2. จดุอ่อน (Weaknesses) เป็นองคป์ระกอบของขอ้เสยีหรอืจุดดอ้ยของบรษิทั เป็น

ผลมาจากปจัจัยภายในของบริษัท ซึ่งต้องมาวิเคราะห์ข้อต่างๆ เช่น จุดอ่อนทาง

การตลาด จุดอ่อนดา้นการเงนิ จุดอ่อนดา้นราคา จุดอ่อนด้านการบรกิาร/การผลติ เป็น

ตน้ ซึง่บรษิทัตอ้งหาทางในการแกไ้ขต่อไป 

3. โอกาส (Opportunities) เป็นการวเิคราะห์ข้อได้เปรยีบจากปจัจยัภายนอกของ

บรษิทั เช่น ประชากรศาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม กฎหมาย เป็นต้น 

เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัไปสูเ้ป้าหมายของบรษิทั 
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4. อปุสรรค (Threats) เป็นการวเิคราะหข์อ้เสยีเปรยีบจากปจัจยัภายนอกของบรษิทั 

เช่น ประชากรศาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม กฎหมาย เป็นต้น ดงันัน้

บรษิทัตอ้งปรบักลยทุธท์างการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งและขจดัอุปสรรคต่างๆ 

 

  การกาํหนดกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix 

เ ป็นการจับคู่ ระหว่าง  ปจัจัยภายในระหว่ างจุดแข็ง  (Strengths)  และจุด อ่อน 

(Weaknesses) และจบัคู่ปจัจยัภายนอกระหว่างโอกาส (Opportunities) กบัอุปสรรค (Threats)  

เพื่อมาใชใ้นการดําเนินกลยุทธด์งัน้ี 

ปัจจยัภายใน/นอก จดุแขง็ภายใน (S) จดุอ่อนภายใน (W) 

  

โอกาสจากภายนอก

(O) 

กลยทุธ ์SO 

การใชจ้ดุแขง็ขององคก์ารเพื่อ 

สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

กลยทุธ ์WO 

เอาชนะจดุอ่อนเพื่อสรา้ง 

ขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

 อปุสรรคจาก

ภายนอก (T)  

กลยทุธ ์ST 

การใชจ้ดุแขง็เพื่อเอาชนะ 

หรอืหลกีเลีย่งอุปสรรค 

กลยทุธ ์WT 

การแกไ้ขหรอืลดความเสยีหายทีเ่กดิ 

จากจดุอ่อนภายในและอุปสรรค

ภายนอก 

แผนภมิูท่ี 12 แสดงการกําหนดกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix 

 

1.  กลยุทธ์เชิงรกุ (SO Strategy) เป็นกลยุทธท์ีก่ําหนดขึน้โดยนําจุดแขง็ขององคก์ร

มาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเข้าไปสร้างความได้เปรียบจากปจัจยัภายนอกที่

เอือ้อํานวย 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่กําหนดขึน้โดยนําจุดแขง็ของ

องคก์รมาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการลบลา้งอุปสรรคจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก 

3. กลยทุธแ์ก้ไข (WO Strategy) เป็นกลยทุธท์ีก่ําหนดขึน้โดยพยายามแก้ไขจุดอ่อน

ขององคก์ร และพยายามสรา้งโอกาสจากปจัจยัภายนอกทีเ่อือ้อํานวย 

4. กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นโดยพยายามแก้ไข

จดุอ่อนขององคก์ร เพื่อลบลา้งอุปสรรค 
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 การจดัการแบบลีน (Lean Management) 

แนวคดิในการผลติในปจัจุบนัมอียู่ 2 แนวคดิ ได้แก่ แนวคดิการผลติแบบผลกั (Push 

System) และแนวคดิการผลติแบบดงึ (Pull System) ซึง่อธบิายไดด้งัน้ี 

1.  แนวคิดการผลิตแบบผลกั (Push System)  

  เป็นแนวคดิที่นิยมในอดตี เพราะในอดตีตลาดยงัคงมศีกัยภาพในการขยายตวั

ในอัตราที่สูง มคีวามต้องการผลติภณัฑ์และบรกิารไม่จํากดัอีกทัง้ความต้องการของ

ลกูคา้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ทาํใหว้ฏัจกัรของผลติภณัฑย์าวนานกว่าในปจัจุบนั 

องค์กรจงึแนวคดิที่จะผลติสนิค้าให้ได้มากที่สุด มสีนิค้าคงคลงัไว้รองรบัความต้องการ

ของลกูคา้ไดม้ากทีสุ่ด กจ็ะไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 
                 แผนภาพท่ี 1 แสดงการผลติแบบผลกั (Push System) 

 

แต่เน่ืองจากในปจัจุบันความต้องการของลูกค้าและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเร็ว การให้ความสนใจในมิติขององค์กรแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ให้

ความสําคญักบัลูกคา้และตลาดมากนักอาจจะทําใหอ้งคก์รต้องตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบคู่

แข่งขนัที่เข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของตลาดและลูกค้ามากกว่า ดงันัน้

แนวคดิการผลติแบบผลกัจงึไมเ่หมาะทีจ่ะนํามาใชใ้นปจัจบุนั 

2.  แนวคิดการผลิตแบบดึง (Pull System)  

  เป็นแนวคดิการผลติทีมุ่่งเน้นใหค้วามสนใจในความต้องการและความคาดหวงั

ของลูกค้าเดมิ ตลอดจนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการรบัรูถ้งึคุณค่า

ของตลาด (Value Perception of Market) อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหอ้งคก์รจะไดนํ้าขอ้มลูที่

ได้มาใช้ในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการผลติและ
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การให้บรกิาร เพื่อทําให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงั

ของลกูคา้ไดเ้รว็  สาํหรบัการศกึษาการจดัการแบบลนี (Lean Management) จะ

ใหค้วามสาํคญักบัการผลติแบบดงึเป็นอย่างมาก กําหนดใหม้กีารผลติตามสัง่ ไม่ใช่เพื่อ

เกบ็สตอ็ก จงึมกัจะใชร้ะบบการผลติแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time: JIT) ซึง่กค็อื การ

ไม่ผลิตในสิ่งที่ไม่มคีนต้องการ ดังนัน้แทนที่ระบบการผลิตจะเริม่จากการพยากรณ์

ยอดขายสนิคา้ ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด ีจะเริม่จากยอดคําสัง่ซือ้ของลูกคา้ เมื่อ

มคีาํสัง่ซือ้ของลกูคา้เกดิขึน้มาแลว้ ความตอ้งการของลกูคา้ดงักล่าวจะถูกส่งมาทีโ่รงงาน

ผูผ้ลติ เมือ่โรงงานผูผ้ลติไดร้บัยอดคาํสัง่ซือ้แลว้กจ็ะดําเนินการจดัซือ้วตัถุดบิ ดงันัน้เมื่อ

วตัถุดบิทีส่ ัง่ซื้อไดม้าถงึโรงงานผูผ้ลติแล้วก็จะถูกนําส่งเขา้สู่กระบวนการผลติทนัทโีดย

ไม่มคีวามจําเป็นต้องจดัเก็บในคลงัวตัถุดบิแต่อย่างไร และเมื่อวตัถุดบิไดถู้กแปรรปูจน

เสรจ็สิ้นกระบวนการผลติกลายเป็นสินค้าโดยสมบรูณ์แล้ว สนิค้าที่ได้น้ีก็จะถูกจดัส่ง

ต่อไปใหล้กูคา้ทีม่คีวามตอ้งการอยู่แลว้โดยทนัท ีจงึไม่มคีวามจาํเป็นทีต่้องจดัเกบ็สนิคา้

ในคลงัสนิค้าอีกต่อไป ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีนัน้จงึไม่มแีนวโน้มที่จะผลิต

สนิค้าเกินความต้องการ หรอืผลติสินค้าที่ไม่มคีนต้องการ อีกทัง้ไม่มคีวามจําเป็นที่

จะตอ้งมคีลงัสนิคา้ไวเ้กบ็วตัถุดบิหรอืสนิคา้แต่อยา่งไร 

 
               แผนภาพท่ี 2 แสดงการผลติแบบดงึ (Pull System) 

4 ข้อดีของระบบการผลิตแบบ4ทนัเวลาพอดี (Just In Time: JIT) 

  1. ระบบการผลติแบบ JIT ไม่มสีนิคา้สะสมหรอืคลงัสนิคา้ ทําใหล้ดต้นทุนการ

ผลติ 
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2. ระบบสามารถผลติชิ้นงานโดยไม่มขีอ้บกพร่องเลยแม้แต่ชิ้นเดยีว (Zero 

Defect Production) 

  3. ระบบการผลติไมม่คีวามสญูเปล่าเกนิขึน้เลย 

  4. ระบบการผลติ JIT จะไมผ่ลติสนิคา้เกนิความตอ้งการ 

5. การผลติมคีวามยดืหยุน่สงู สามารถผลติสนิคา้หลากหลายแบบในรุ่นเดยีวกนั

ได ้ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

การจดัการแบบลีน (Lean Management) 

เป็นแนวคดิในการจดัการองค์กรให้มปีระสทิธภิาพในการผลติหรอืบรกิารมมีาตรฐาน

เชื่อถอืได ้ไมม่คีวามสญูเปล่าเกดิขึน้ ตลอดจนมปีระสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิและการแข่งขนั

ทีเ่พิม่สูงขึน้และแขง็แรงขึน้ในระยะยาว แนวคดิหลกั 3 ประการของแนวคดิการจดัการแบบลนี 

(Lean Management) คอื 

1. การผลติแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time: JIT) 

2. การหยดุการผลติเมือ่พบของเสยี (Autonomation) 

3. ความสมํ่าเสมอในการผลติ (Stability) 

ในการวเิคราะหก์ระบวนการในการทาํงานแบบลนี จะพบว่าประกอบดว้ยงาน 3 ประเภท คอื 

1. งานท่ีมีคณุค่า (Value Added Task)  

 เป็นงานหรอืกจิกรรมในกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปรรูปผลติภณัฑ ์เช่นการกลงึ 

การหล่อ การประกอบ เป็นต้น ซึ่งส่วนมากหากวเิคราะห์งานทัง้หมดในกระบวนการ จะพบว่า

งานทีม่คีุณค่าจะมอียูป่ระมาณ 5-10% ของเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานทัง้หมด 

2. งานท่ีไม่มีคณุค่าแต่จาํเป็นต้องทาํ (Non Value Added Task Type 1)  

  เป็นงานทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการแปรรปูวตัถุดบิหรอืงานระหว่างทํา (Work in process : 

WIP) ใหก้ลายเป็นผลติภณัฑ ์แต่จาํเป็นต้องทําเพื่อเตรยีมการในการแปรรปูหรอืผลติ เช่น การ

เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ (Preparation) การตดิตัง้อุปกรณ์ (Job setting) การบํารุงรกัษาทีต่้องหยุด

การเดนิเครือ่ง (Breakdown Maintenance) เป็นต้น โดยการจดัการแบบลนีจะแยะยาํใหล้ดเวลา

ในการทํากิจกรรมหรอืงานที่ไม่มคีุณค่าแต่จําเป็นต้องทําเหล่าน้ีให้เหลือน้อยที่สุด โดยการ

ปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงาน ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานใดๆในการทํางาน หรอืหาก

มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนอาจจะตดิตัง้ระบบอตัโนมตัเิขา้มาสนับสนุนในการปฏบิตังิาน ซึง่งานที่

ไม่มคีุณค่าแต่จําเป็นต้องทํา หากวเิคราะห์จากเวลาในการปฏบิตัิงานแล้ว จะพบว่ามสีดัส่วน

ประมาณ 50-60% ของเวลาในการปฏบิตังิานทัง้หมด 

3.  งานท่ีไม่มีคณุค่าและไม่จาํเป็นต้องทาํ (Non Value Added Task Type 2)  

  เป็นงานทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ หรอืแปรรูปวตัถุดบิหรอืงานระหว่างทําใหก้ลายเป็น

ผลติภณัฑ ์และไมม่คีวามจาํเป็นต้องทํางาน ซึง่มสีดัส่วนอยู่ประมาณ 30-40% ของเวลาในการ
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ทํางานทัง้หมด โดยมากงานที่ไม่มคีุณค่าโดยไม่มคีวามจําเป็น มกัจะเป็นเวลาที่ต้องเสยีไปกบั

การรอคอย (Waiting Time, Idle Time)  การดาํเนินการต่างๆกบัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดคุ้ณภาพ เช่น 

การตรวจสอบซํ้า (Recheck) การซ่อมแซมแกไ้ข (Rework) เป็นตน้ 

 

ความสญูเปล่าในระบบการผลิตแบบลีน (Waste) 

ระบบการผลติแบบลนีเป็นระบบการผลติที่มุ่งเน้นสรา้งความคุ้มค่าของต้นทุนการผลติ

โดยพยายามลดความสูญเปล่าในการผลติ (Waste) โดยการผลติแบบลนีได้ระบุถึงความสูญ

เปล่าไวท้ัง้สิน้ 7 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  การผลติทีม่ากเกนิจาํเป็น (Over Production) เป็นการผลติทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของลูกค้า เช่น การผลติเพื่อสต๊อกสนิคา้เอาไว้หรอืการผลติโดยมกีารเผื่อสต๊อกเอาไว้

เพื่อรองรบักรณมีขีองเสยีเกดิขึน้ 

2. การรอคอย (Waiting Time, Idle Time) เป็นลกัษณะทีพ่นักงานต้องรอคอยหรอื

เขา้ควิรอ เพื่อจะดาํเนินการในการปฏบิตังิานต่อไป เช่น รอเบกิวสัดุ วตัถุดบิในการผลติ หรอืรอ

เอกสาร 

3. การเคลื่อนยา้ยและขนยา้ยทีไ่ม่จาํเป็น (Unnecessary Transportation) เป็นความ

สูญเปล่าอนัเน่ืองมาจากการขนยา้ยชิน้งานไม่ว่าเป็นวตัถุดบิ (Raw Material) งานระหว่างทํา 

(Work In  Progress : WIP) หรอืผลติภณัฑท์ีผ่ลติเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ระหว่างกระบวนการผลติ

จนกระทัง่จดัเกบ็ในคลงัสนิคา้  

4. การมสีนิคา้คงคลงัเกนิความจาํเป็น (Unnecessary Stock) เป็นแก้ปญัหา เน่ืองจาก

ความผดิพลาดในการผลติที่ทําให้เกิดของเสยีออกมาเป็นจํานวนมาก การมสีนิค้าคงคลงัเกิน

ความจาํเป็นทาํใหเ้กดิตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการสาํรองวตัถุดบิเป็นตน้ 

5. การผลติของเสยี (Defect) เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการผลติ เป็นความสูญ

เปล่าทีเ่หน็ไดง้่ายและชดัเจน ที่จาํเป็นจะต้องแก้ไขหรอืรบีดําเนินการปรบัปรุงกระบวนการผลติ

เพื่อลดปญัหาการผลติของเสยีโดยเรว็ทีสุ่ด 

6. การมกีระบวนการที่ไม่มปีระสทิธภิาพ (Inefficient Process) เป็นการพจิารณา

ความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรในการผลติ ทัง้ในมติขิองวตัถุดบิ เวลาในการผลติ ซึง่การจดัการ

แบบลีนจะเน้นให้องค์กรต้องหมัน่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา

ตลอดเวลา หากองค์กรพจิารณาแลว้ว่ามคีวามคุ้มค่าทีจ่ะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดําเนินการเพื่อสด

ความสญูเปล่าจากกระบวนการผลติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 

7. การเคลื่อนไหวทีไ่ม่จําเป็น (Unnecessary Motion) เป็นการมุ่งเน้นให้องค์กร จดั

ระเบยีบการทํางานให้เหมาะสมตามหลกัของการยศาสตร ์(Ergonomics) พจิารณาว่าควรใช้

เครื่องมอือะไรที่จะทําให้ร่างการไม่เกิดความล้าในการทํางาน ซึ่งจะทําให้พนักงานสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ระบบการผลิตแบบลีนกบัการให้ความสาํคญักบัคณุค่า (Value) 

ระบบการผลติแบบลนีให้ความสําคญักบั คุณค่า (Value) สิง่ทีลู่กค้าให้ความสําคญัใน

ระดบัราคาทีจ่า่ยซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร โดยทุกครัง้ทีลู่กคา้จ่ายเงนิซอ้สนิคา้หรอืบรกิาร ลูกคา้จะมี

ความคาดหวงัที่จะได้รบัคุณค่าจากผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่ได้รบัมอบจากผู้ผลติ อีกทัง้ความ

คาดหวงัของลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ดงันัน้ผู้ผลติจงึต้องตดิตาม และต้อง

ทบทวนอยูเ่สมอว่าคุณสมบตัขิองผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้สามารถตอบสนองความคาดหวงัของ

ลกูคา้ไดห้รอืไม ่

การพิจารณาการจดัการแบบลีนร่วมกบัการไหลของคณุค่า (Value Stream) 

ในการผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารใดๆ มกัจะประกอบดว้ยหลายๆกระบวนการดว้ยกนั 

ซึง่แต่ละกระบวนการแสดงในรปูของการไหล (Flow) ไดโ้ดยเริม่ตัง้แต่ การรบัวตัถุดบิ การแปร

รปูวตัถุดบิในกระบวนการต่างๆ จนกระทัง่ได้ผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ย (Finished Goods) แลว้ส่ง

มอบให้กบัลูกค้า ดงันัน้ในระบบลนีจงึเชื่อว่าการเพิม่ผลติภาพและเพิม่คุณค่าให้กบัผลติภณัฑ์

จําเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์กระบวนการย่อยๆทุกๆกระบวนการ จากนัน้จึงจะกําหนด

มาตรการเพื่อลดความสญูเปล่าในแต่ละกระบวนการ 

การวเิคราะหก์ารไหลของคุณค่าจะทาํใหผู้ท้ ีม่บีทบาทในการควบคุมการผลติและการ

ใหบ้รกิารทราบถงึรายละเอยีดต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. ความสญูเปล่าจากความสญูเปล่าทัง้ 7 ประการ ในกระบวนการนัน้ๆ ว่ามอียูห่รอืไม ่ 

2. ต้นทุนการผลิตต่อผลิตภัณฑ์หน่ึงชิ้น รวมทัง้ต้นทุนในการซ่อมแซมแก้ไขหาก

ผลติภณัฑ์ชํารุด ซึ่งองค์กรจะต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบักระบวนการที่มตี้นทุนที่สูง 

รวมถงึกระบวนการทีม่ตีน้ทุนในการซ่อมแซมแกไ้ขทีส่งูดว้ย 

3. รอบเวลาในการผลิต (Cycle Time) ในการผลิตและกากในการผลิตในแต่ละ

กระบวนการ โดยรอบเวลาในการผลติจะทําให้วเิคราะห์ได้ว่ากระบวนการใดเป็นคอขวดและ

สามารถวางแผนในการแก้ไขได้อย่างแม่นยํา และกากในการผลิตก็จะทําให้ทราบถึง

ประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร ว่าไดใ้ชอ้ยา่งคุม้ค่าหรอืไม ่

4. จุดควบคุมวกิฤต ิ(Critical Control Point) ในกระบวนการต่างๆจะมจีุดควบคุมทีม่ ี

ความสําคญัต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์และบรกิารที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพเิศษอยู่ โดยจุดควบคุม

วกิฤตน้ีิจะเป็นจดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพในประเดน็ต่อไปน้ี 

-  จดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการใชง้านของลกูคา้ 

-  จุดทีเ่ป็นจุดขายหรอืภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑบ์รษิทั เพราะหากเกดิความ

บกพรอ่งแลว้อาจทาํใหส้ญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัได ้

-  จดุทีม่มีลูค่าความเสยีหายและมลูค่าการซ่อมแซมสูง หรอืจุดทีห่ากเกดิความ

บกพร่องแล้วจะเกิดความบกพร่องในส่วนอื่นๆทําให้เสียหายเป็นบรเิวณ

กวา้ง 
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-  จดุทีเ่มือ่ประกอบไปแลว้ไม่สามารถตรวจสอบความบกพร่องในกระบวนการ

อื่นๆได ้ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งต่อเน่ือง หรอือยา่งรา้ยแรงได ้
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลในบทน้ี  โดยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามา

ประกอบในการวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปญัหา มวีิธีการและขัน้ตอนในการเก็บรวบรวม 

วเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ีคอื 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมขอ้มูลเชงิปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรได้แก่ หุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้จดัการฝ่ายสํานักงาน และ

ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง ซึ่งทัง้ 3 ท่านมสี่วนสําคญัในการวางแผนและกําหนดทศิทางขององค์กร 

ร่วมกบัการสรา้งแบบสอบถามพนักงานของหา้งหุน้ส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 อกีจํานวน 10 

คน แบ่งเป็น พนกังานฝา่ยก่อสรา้ง 5 คน พนกังานฝา่ยสาํนกังาน 5 คน  

2. การรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ของ

ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัง้ของหา้งหุ้นส่วนจํากดัและบรษิทัที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึ

ขอ้มลูทางธุรกจิของอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการดําเนินงานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ที

พ ี2000 

3. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมจากขอ้ 1 และ 2 จะถูกนํามาใชใ้นการวเิคราะหจ์ุดแขง็, 

จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรค ของห้างหุ้นส่วนฯ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก เพื่อจะไดท้ราบปญัหาทีอ่งคก์รเผชญิอยู่ และนําไปสู่การเสนอแนวทางแก้ปญัหา และ

พฒันากลยทุธเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งไดต่้อไป 

ผลการศึกษา 

การศกึษาน้ีมุ่งศึกษาถงึสาเหตุของปญัหาและปจัจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้กําไรของ

การรบัเหมาก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนพล ทพี ี2000 ลดลง เพื่อจะไดก้ําหนดกลยุทธเ์พิม่

ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง ผลจากการรวบรวมขอ้มลูทัง้จากขอ้มูล

ปฐมภมู ิและขอ้มลูทุตยิภมู ิสามารถนํามาวเิคราะหโ์ดยใชท้ฤษฎกีารจดัการในบทที ่2 ไดด้งัน้ี 

 

การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 

          การวเิคราะหก์ระบวนการทาํงานของหา้งหุน้ส่วนธนพล ทพี ี2000 จาํกดั โดยอาศยัองค์

ความรูจ้ากทฤษฎหี่วงโซ่คุณค่า ทําการวเิคราะหก์ารนําส่งคุณค่าและความพงึพอใจใหก้บัลูกค้า

หรอืผูร้บับรกิาร โดยการวเิคราะหแ์บ่งกจิกรรมออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. กจิกรรมหลกั (Primary Activities) ประกอบดว้ย 
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1.1 การนําวตัถุดบิเขา้สู่กจิการ (Inbound Logistics) เป็นการสัง่ซือ้วสัดุก่อสรา้งกบั

ผูจ้ดัจําหน่าย โดยปกตหิ้างหุ้นส่วนจะสัง่ซือ้แต่ละครัง้ในปรมิาณมากเพื่อใหคุ้้มค่ากบัการขนส่ง 

แลว้จดัเกบ็ในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ทาํใหม้คี่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็และดแูลรกัษา 

1.2 การดําเนินการ (Operations) ในการก่อสรา้งตามแบบรายละเอยีดที่ลูกค้า

กําหนด ห้างหุ้นส่วนจะดําเนินการตามรูปแบบที่ได้ตกลงราคาค่าก่อสร้างกันไว้ โดยมกีาร

ตรวจสอบการทํางานทุกระยะของตวัแทนผู้ว่าจ้างในแต่ละขัน้ตอนของการทํางาน ดงันัน้การ

ก่อสรา้งจงึไมม่ปีญัหาก่อสรา้งไมต่รงตามรปูแบบทีก่ําหนด 

1.3 การจดัส่งสนิคา้สําเรจ็รปู (Outbound Logistics) ตามปกตงิานก่อสรา้งจะมกีาร

ตรวจรบังานแบ่งเป็นงวดงาน โดยมคีณะกรรมการตรวจการจา้งคอยตรวจรบังานในแต่ละงวด

งานดงันัน้เมือ่ไดก่้อสรา้งแลว้เสรจ็ตามแบบประกอบการก่อสรา้ง หา้งหุน้ส่วนจงึสามารถส่งมอบ

งานใหก้บัผูว้่าจา้งโดยทนัท ี 

1.4 การตลาด (Marketing and sales) หุน้ส่วนผูจ้ดัการทําหน้าทีเ่ป็นฝ่ายขายและ

การตลาดดว้ยการพบลกูคา้ ตดิต่อประสานงาน วางแผนทางการตลาด เน่ืองจากการเสนอราคา

งานประมูลก่อสรา้งจําเป็นที่จะต้องให้ผู้มอีํานาจตดัสนิใจเรื่องการเงนิเป็นผู้เจรจาตกลง อกีทัง้

ความน่าเชื่อถอืทางดา้นการเงนิของหุน้ส่วนผูจ้ดัการทําใหลู้กคา้มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจว่างานทีจ่ะ

ว่าจา้งจะไดร้บัการบรกิารและเอาใจใส่จนการก่อสรา้งแลว้เสรจ็อยา่งแน่นอน 

1.5 การใหบ้รกิาร (Services) งานก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วน จะมกีารรบัประกนัเป็น

เวลา 1 ปี เพื่อใหลู้กคา้สบายใจทีใ่ชบ้รกิารของห้างหุน้ส่วน และในบางครัง้หากพน้ช่วงเวลาใน

การรบัประกันไปแล้ว เมื่อสิง่ก่อสร้างเกิดการชํารุดลูกค้ามกัจะขอให้ห้างหุ้นส่วนดําเนินการ

ซ่อมแซมให้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรอืมสี่วนลด ให้เป็นพเิศษสําหรบัการซ่อมแซมเมื่อมกีารใช้

งานไปนานๆ ซึง่หุน้ส่วนผูจ้ดัการมกัจะดาํเนินการตามทีถู่กรอ้งขอเพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบั

ลกูคา้ 

2. กจิกรรมสนบัสนุน (Support activities) ประกอบดว้ย 

2.1  โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ (Firm Infrastructure) แบ่งออกเป็น 2 ฝา่ย คอื 

2.1.1 ฝ่ายสํานักงาน จะตัง้อยู่ในทีท่ําการของบรษิทั ผูร้บัผดิชอบคอืผูจ้ดัการ

ฝ่ายสํานักงาน ดูแลเรื่องการประสานงานโครงการ, งานบุคคลและจดัซือ้, งานการเงนิและบญัช ี

และงานขายคอนกรตีสําเรจ็รปู ซึ่งฝ่ายสํานักงานจะเป็นฝ่ายสนับสนุนงานก่อสรา้งให้แลว้เสรจ็

โดยไมเ่กดิปญัหาในการทาํงาน 

2.2.2 ฝ่ายก่อสรา้ง จะตัง้อยู่ในที่ทําการบรษิทั และส่งพนักงานไปประจําใน

สํานักงานสนามจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสรจ็ ฝ่ายก่อสร้างแบ่งออกเป็นแผนกบรหิารงาน

ก่อสรา้ง และแผนกเครือ่งจกัรและสโตร ์มผีูร้บัผดิชอบคอืผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้ง  
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แผนภมิูท่ี 12 แสดงโครงสรา้งการบรหิารงาน ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ท ี

พ ี2000 

 

โดยผู้จดัการฝ่ายสํานักงานมคีวามอาวุโสมากกว่าผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง แต่เน่ืองจาก

มลูค่างานก่อสรา้งมมีลูค่างานทีสู่ง ทําใหก้ารจดัซือ้วสัดุก่อสรา้ง หรอืการตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การเงนิ จะตอ้งรอหุน้ส่วนผูจ้ดัการเป็นผูเ้หน็ชอบ และอนุมตัเิสยีก่อน ทําใหบ้างครัง้งานก่อสรา้ง

ต้องรอชะงัก เน่ืองจากต้องรอการตัดสินใจสัง่ซื้อวัสดุก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร 

เน่ืองจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการยงัไมใ่หค้าํตอบ 

2.2  การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) หา้งหุน้ส่วน

จะมกีารว่าจา้ง 3 ประเภท คอืพนักงานประจาํไดแ้ก่พนักงานในสํานักงาน และงานควบคุมการ

ก่อสร้าง, พนักงานรายวนั คือ แรงงานก่อสร้าง และพนักงาน Outsource คอื พนักงานจาก

บรษิทัอื่นๆทีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง ซึง่หา้งหุน้ส่วนไม่มบุีคลากรในดา้นน้ี และยงัไม่คุม้ค่าที่

จะสรา้งทมีขึน้มาเอง ทัง้น้ีในการคดัเลอืกพนักงานประจาํ หา้งหุน้ส่วนจะประกาศรบัสมคัรคนใน

พืน้ทีอ่ําเภอบางสะพานเป็นหลกั นอกจากบางตําแหน่งเช่น วศิวกรทีเ่ป็นคนจากกรุงเทพ ส่งนพ

นักงานรายวนัทีเ่ป็นแรงงานก่อสรา้ง หา้งหุน้ส่วนจะมรการทดสอบฝีมอืแรงงานก่อนการรบัเป็น

พนักงาน และเมื่อเป็นพนักงานแล้วห้างหุ้นส่วนจะมกีารจดัฝึกอบรมให้กบัแรงงานเหล่าน้ีได้มี

ทกัษะฝีมอืงานก่อสรา้งทีส่งูขึน้เพื่อจะไดค้่าแรงทีส่งูขึน้ และหากพนักงานรายวนัทีท่ํางานกบัหา้ง

หุ้นส่วนเป็นเวลานาน มคีวามประพฤติดี และเป็นช่างฝีมอืแล้ว ห้างหุ้นส่วนก็จะบรรจุเป็น

พนักงานประจําของห้างหุ้นส่วน นอกจากนัน้แล้วห้างหุ้นส่วนได้จดัให้พนักงานประจําและ

รายวนัทุกคนมกีารประกนัสงัคม รวมถงึบงัคบัให้พนักงาน Outsource ทีจ่ะเขา้มาร่วมงานกบั

หา้งหุน้ส่วนตอ้งมกีารประกนัสงัคมอกีดว้ย 

2.3  การพฒันาทางเทคโนโลย ี(Technology Development) ปจัจุบนัเทคโนโลยี

ในการก่อสรา้งมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารทํางานก่อสรา้งสะดวกและรวดเรว็ รวมไป

ถงึระบบสื่อสารในการสัง่ซือ้วตัถุดบิผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอรก์ม็สี่วนช่วยอํานวยความสะดวก

ให้การก่อสร้างเสร็จได้เร็วขึ้น ซึ่งหุ้นส่วนผู้จดัการได้ให้ความสําคญักับการจดัหาเครื่องมือ

ก่อสรา้งสมยัใหมม่าใชใ้นการก่อสรา้งของหา้งหุน้ส่วน ซึง่สามารถหารายไดจ้ากการใหผู้ร้บัเหมา

รายอื่นเช่าเครือ่งจกัรเหล่านัน้ดว้ย 

หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนักงาน   ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง 



31 

 

2.4  การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement) การจดัซื้อวตัถุดิบหรอืวสัดุก่อสร้างของ

หา้งหุน้ส่วนจะทาํการคดัเลอืกวสัดุก่อสรา้งทีไ่ดม้าตรฐานตามทีผู่ว้่าจา้งกําหนด โดยฝ่ายก่อสรา้ง

จะทาํการคาํนวณปรมิาณการใชง้าน และแจง้ปรมิาณทีต่อ้งการนํามาใชง้านมายงัฝ่ายจดัซือ้ เพื่อ

เปรยีบเทยีบราคากบัผูจ้าํหน่าย เพื่อขออนุมตัสิ ัง่ซือ้ ซึง่จะสัง่ซือ้ทีล่ะปรมิาณมากเพื่อใหคุ้ม้ค่ากบั

การขนส่งจากกรงุเทพมายงับางสะพาน เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสรา้งในทอ้งถิน่มรีาคาสูงกว่าการ

สัง่ซือ้จากกรงุเทพ ซึง่ในการจดัหาวสัดุก่อสรา้งพบว่าฝ่ายก่อสรา้งมกัจะเสนอซือ้วสัดุก่อสรา้งไม่

สมัพนัธ์กบังวดงานก่อสรา้ง ตามงวดการจ่ายเงนิ โดยมกัจะให้ฝ่ายจดัซือ้เสนอซือ้ทลีะมากกว่า

ความจาํเป็น เพราะไม่ต้องการให้ขาดวสัดุก่อสรา้งขณะทํางาน ซึ่งทําให้ต้องมคี่าใช้จ่ายในการ

ดแูลรกัษาและเสยีโอกาสทางการเงนิเน่ืองจากนําเงนิไปซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าก่อนการใชง้านจรงิ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม (Five Forces model) 

1. ภยัคุกคามจากคู่แขง่ภายในธุรกจิเดยีวกนั 

เน่ืองจากตลาดเป้าหมายของหา้งหุน้ส่วน คอืกลุ่มบรษิทัในเครอืสหวริยิา อ.บาง

สะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่เป็นกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่มงีานก่อสรา้งและซ่อมบํารุง หรอืขยาย

สายการผลติอยู่เป็นประจํา มมีูลค่างานที่ต้องว่าจา้งผู้รบัเหมาภายนอกเป็นจํานวนหลายล้าน

บาทต่อปี จงึมบีรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งในพืน้ทีใ่หค้วามสนใจเขา้มาร่วมประมลูงานอยู่หลายบรษิทั 

ซึ่งลกัษณะของการประมูลจะเป็นการแข่งขนัในด้านระดบัราคา จากขอ้มูลที่รวบรวมได้พบว่า 

หา้งหุน้ส่วนธนพล ทพี ี2000 มสีดัส่วนการรบังานก่อสรา้งคดิเป็น 26 % ของมลูค่างานทัง้หมดที่

บรษิทัในเครอืสหวริยิาเปิดประมลู ซึง่ยงัมสี่วนแบ่งการตลาดอกี 74% 

 

2. ภยัคุกคามจากคู่แขง่รายใหม่ 

จากการรวบรวมขอ้มลูพบว่า การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งของบรษิทัในเครอืสห

วริยิา มเีงื่อนไขที่กําหนดให้ผู้รบัเหมาที่จะเข้ามารบังานจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รบัเหมากับ

เครอืสหวริยิาเสยีก่อน โดยการนํามลูค่างานก่อสรา้งทีเ่ป็นผลงานในอดตี, จาํนวนเครื่องจกัร และ

เป็นตวัแบ่งระดบัของผูร้บัเหมา  

เมือ่พจิารณาคู่แขง่รายใหมข่องหา้งหุน้ส่วนสามารถแบ่งชนิดของคู่แขง่ 2 กลุ่มคอื  

2.1 คู่แขง่รายใหมใ่นพืน้ที ่อําเภอบางสะพานส่วนใหญ่จะเป็นผูร้บัเหมารายใหม่

เพิง่จะเริม่กจิการ ยงัไม่มผีลงานหรอืทุนทรพัยม์ากนัก ยงัไม่สามารถขึน้ทะเบยีนแลว้เขา้ประมลู

งานงานทีม่มีลูสงูไดใ้นทนัท ีคู่แขง่ในกลุ่มน้ีจงึยงัไมส่ามารถสรา้งปญัหาใหห้า้งหุน้ส่วนได ้

2.2 คู่แข่งที่เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างจากนอกพื้นที่อําเภอบางสะพาน ส่วน

ใหญ่จะเป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ สามารถรบังานที่มมีลูค่างานสูงได้ ซึ่งเป็นคู่แข่ง

รายใหม่ที่มศีักยภาพในการแข่งขนัสูง ห้างหุ้นส่วนจึงต้องหาวิธีป้องกัน เพื่อหาทางรกัษา

ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รเอาไว ้
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3. ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน 

งานก่อสรา้งยงัคงเป็นสิง่ที่จําเป็นสําหรบัลูกค้า เน่ืองจากโรงงานจะต้องมกีาร

ซ่อมบํารุงเครื่องจกัร, ตดิตัง้เครื่องจกัรชนิดใหม่ทดแทนตวัที่ชํารุด หรอืปรบัปรุงเทคโนโลยใีน

การผลติอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ รวมถงึการขยายกําลงัการผลติ เป็นเหตุใหต้้องมกีารก่อสรา้ง

สาธารณูปโภคอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ภยัจากสนิคา้คุกคามจงึมน้ีอยมาก 

 

4. ภยัคุกคามจากอํานาจต่อรองของผูซ้ือ้ 

งานก่อสร้างเป็นงานที่จะต้องมกีารเปิดประมูล เมื่อได้ผู้รบัเหมาแล้ว จะมกีาร

ต่อรองราคาในขัน้สุดทา้ยอกีครัง้ ซึง่อํานาจต่อรองของผูซ้ือ้หรอืลูกคา้ขององคก์ร จะมสีูงในช่วง

ของการประมูลและต่อรองราคา แต่อํานาจต่อรองก็จะลดลงเมื่อได้ทําการว่าจ้างก่อสรา้งแล้ว 

อํานาจต่อรองจะเหลอืเพยีงการตรวจรบังานเพื่อเบกิจ่ายเงนิเท่านัน้ หากห้างหุ้นส่วนสามารถ

ดําเนินการได้ถูกต้องตามแบบประกอบการก่อสรา้ง ก็สามารถลดปญัหาจากการอํานาจต่อรอง

ของผูซ้ือ้หรอืลกูคา้ได ้

 

5. ภยัคุกคามจากการเพิม่อํานาจต่อรองของ Suppliers 

จากขอ้มูลทีร่วบรวมได ้สามารถพจิารณาวตัถุดบิของงานรบัเหมาก่อสรา้งของ

หา้งหุน้ส่วนออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอื 

5.1 วสัดุก่อสรา้ง เป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัสําหรบังานรบัเหมาก่อสรา้ง พืน้ที ่อําเภอ

บางสะพาน มรีะยะทางทีไ่กลจากกรุงเทพมหานครประมาณ 400 กโิลเมตร ดงันัน้ราคาของวสัดุ

ก่อสร้างในท้องถิ่นจึงมีราคาสูงกว่าราคาในกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่งานมีปริมาณมาก

จาํเป็นตอ้งใชว้สัดุก่อสรา้งเป็นปรมิารมากกจ็ะสัง่จากส่วนกลาง นอกจากวสัดุก่อสรา้งบางอย่างที่

ใชใ้นปรมิาณไม่มากนักจงึจะสัง่ซือ้จากรา้นคา้ในทอ้งถิน่ อกีทัง้หา้งหุน้ส่วนเองกเ็ป็นผูใ้หบ้รกิาร

คอนกรตีสําเรจ็รูปรายใหญ่ใน อําเภอบางสะพาน อกีด้วย ดงันัน้อํานาจต่อรองของรา้นค้าวสัดุ

ก่อสรา้งในทอ้งถิน่จงึมน้ีอย 

5.2 แรงงานหรอืพนักงาน ส่วนใหญ่ห้างหุ้นส่วนจะว่าจ้างพนักงานที่เป็นคน

ท้องถิ่นก่อนเป็นอันดบัแรก จากนัน้จงึจะพจิารณาพนังงานที่เป็นคนจากพื้นที่อื่นต่อไป จาก

แบบสอบถาม ทาํใหท้ราบว่าพนกังานของหา้งหุน้ส่วน มคีวามพงึพอในในการทํางานค่อนขา้งสูง 

และมคีวามตอ้งการจะทาํงานกบัหา้งหุน้ส่วนต่อไป เน่ืองจากงานหายาก และใหร้ายไดด้เีท่าหา้ง

หุน้ส่วนไมไ่ด ้ดงันัน้อํานาจการต่อรองของพนกังานจงึน้อย 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 

1. สภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืงและกฎหมาย (Political and legal) ปจัจุบนักฎหมายมี

ความเขม้งวดในการตรวจสอบความโปรง่ใสในการก่อสรา้ง และมขีอ้กฎหมายใหม่ในการควบคุม

ความปลอดภยัในการก่อสรา้ง ข้อกําหนดอาชวีอนามยัของพนักงาน รวมถึงการประกาศเพิม่

อตัราค่าแรงรายวนัขัน้ตํ่า ลว้นเป็นเหตุให้หา้งหุน้ส่วนต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ เพื่อปรบัปรุงหาร

ทาํงานใหถู้กตอ้งตามทีก่ฎหมาย 

 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ  (Economic) เน่ืองจากลูกคา้หรอืผูว้่าจา้ง ของหา้ง

หุน้ส่วนเป็นผูด้ําเนินธุรกจิกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ ซึง่มกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมสอดคลอ้ง

กบัสภาพเศรษฐกจิโดยตรง หากเศรษฐกจิด ีมกีารขยายตวัในอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหลก็ 

เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์มอีตัราการผลติรถยนต์สูง ลูกค้าของหา้งหุ้นส่วนกจ็ะมปีระกาศการ

ว่าจ้างโครงการก่อสร้าง, ซ่อมบํารุงออกมามากเพื่อขยายการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพ

อุตสาหกรรม นอกจากน้ีภายใต้สภาวการณ์ปจัจุบนัทีง่านก่อสรา้งจากหน่วยงานราชการออกมา

น้อย จงึทาํใหคู้่แขง่ของหา้งหุน้ส่วนใหค้วามสนใจทีจ่ะเขา้มารว่มการประมลูงานก่อสรา้งในตลาด

เดยีวกบัหา้งหุน้ส่วนอกีดว้ย 

 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural) พืน้ทีต่ ัง้ของบรษิทั

อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 400 กิโลเมตร มรีูปแบบในการดําเนินชีวติและวฒันธรรมที่

แตกต่างกบัคนในภาคกลางหรอืในกรุงเทพ โดยมากมกัจะประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรอื

ประมงชายฝ ัง่ เมื่อราคาผลผลติทางการเกษตรมรีาคาด ีแรงงานก่อสร้างที่เป็นคนในพื้นที่จงึ

มกัจะลาออกเพื่อไปดแูลผลผลติทางการเกษตร หรอืไปทําประมง เน่ืองจากมรีายไดด้กีว่า ทําให้

ขาดช่างฝีมอืไป ซึ่งหา้งหุน้ส่วนกแ็ก้ปญัหาดว้ยการว่าจา้งแรงงานที่เป็นคนจากต่างถิน่จากทาง

อสีานเป็นตน้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งในกรณทีีแ่รงงานในพืน้ทีไ่ปทาํการเกษตรจนหมด 

 

4. สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยก่ีอสรา้ง 

การพฒันาเครื่องจกัร วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ช่วยทําให้ประหยดัเวลาในการก่อสร้าง ทําให้

ค่าใชจ้า่ยเน่ืองจากค่าแรงลดลง 

 

5. สภาพแวดล้อมด้านประชากร (Demographic) ปจัจุบนัประชากรในพื้นที่ อ.บาง

สะพาน มรีายไดส้่วนใหญ่จากการทําเกษตรกรรมเช่น มะพรา้ว, ยาง, ปาล์ม และการทําประมง 

และบางส่วนมรีายไดป้ระจาํจากการทาํงานในโรงงานของบรษิทัในเครอืสหวริยิา สภาพแวดลอ้ม

ด้านประชากรมผีลต่อห้างหุ้นส่วนในเรื่องของแรงงานในการก่อสร้าง ที่จะหาได้ยากมากขึ้น

เรือ่ยๆ เน่ืองจากผูป้กครองมกัจะส่งบุตรหลานใหศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาตรเีป็นอย่างน้อย ทํา
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ให้ไม่ค่อยจะมผีู้สนใจทํางานก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจงึจําเป็นต้องหาแรงงานจากต่างจงัหวดัมา

ทดแทน 

 

6. สภาพแวดลอ้มดา้นโลกาภวิตัน์ (Globalization) ปจัจุบนัเป็นยุคทีม่กีารเปิดกวา้งใน

การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายการลงทุนจากพื้นที่ต่างๆ มกีารจดัตัง้เขตการค้าเสรี ซึ่ง

สภาพแวดลอ้มทางโลกาภวิตัน์เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิต่างชาต ิซึง่ตลาดของหา้งหุน้ส่วนเป็น

ตลาดระดบัท้องถิ่น ดงันัน้สภาพแวดล้อมด้านโลกาภวิตัน์จงึส่งผลกระทบต่อห้างหุ้นส่วนน้อย

มาก 

การวิเคราะห์การจดัการแบบลีน (Lean Management) 

การวเิคราะหก์ระบวนการในการทํางานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000  

1) งานทีม่คีุณค่า (Value added Task) ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งตามแบบรายละเอยีด

ประกอบสญัญาจา้ง ซึ่งมขี ัน้ตอนการก่อสรา้งหลายขัน้ตอน และมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก แต่

โดยรวมคอืการก่อสร้างเพื่อให้ได้สิง่ก่อสร้างที่เป็นไปตามที่ลูกค้ากําหนดในแบบรายละเอียด

ก่อสรา้ง 

2) งานทีไ่ม่มคีุณค่าแต่จาํเป็นต้องทํา (Value added Task Type 1) ไดแ้ก่ งาน

จดัซื้อวสัดุก่อสร้าง, งานวางแผนงานก่อสร้าง, งานสโตร์เก็บวสัดุก่อสร้าง, การเคลื่อนย้าย

เครือ่งจกัรก่อสรา้งไปบรเิวณก่อสรา้ง, งานซ่อมบาํรงุเครือ่งจกัร, งานตรวจสอบความถูกต้องของ

งานก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด  

3) งานทีไ่ม่มคีุณค่าและไม่จาํเป็นต้องทํา (Value added Task Type 2) ไดแ้ก่ งาน

ตรวจสอบซํ้า, งานแก้ไขงานก่อสรา้งทีผ่ดิพลาด, งานเคลื่อนยา้ยวสัดุก่อสรา้งเหลอืใช้ออกจาก

พืน้ที่เพื่อส่งมอบพืน้ที่ก่อสรา้งให้ผูว้่าจา้งเมื่องานเสรจ็สิน้, งานซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งที่ชํารุดและ

ยงัอยูใ่นระยะรบัประกนัผลงาน 

การพจิารณาความสญูเปล่า 7 ประการ ตามหลกัการจดัการแบบลนี ในการ

ดาํเนินงานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนพล ทพี ี2000 ไดแ้ก่ 

1)  การผลติที่มากเกนิจําเป็น (Over Production) คอื ในการทํางานก่อสรา้งจะมี

การควบคุมใหเ้ป็นไปตามแบบก่อสรา้งอยา่งเครง่ครดั โดยมากจาํนวนของสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการ

ว่าจา้งจะมจีํานวนไม่มากนัก และไม่มคีวามจําเป็นที่จะต้องสรา้งให้มากเพื่อสต๊อกไว้ ดงันัน้ใน

การพจิารณาขอ้มลูงานก่อสรา้งแลว้ ความสญูเปล่าในขอ้น้ีจงึหมายถงึการก่อสรา้งทีไ่ม่ไดท้ําตาม

แบบก่อสรา้งทีผู่ว้่าจา้งระบุไว ้เช่น การเทปนูทีห่นาไปกว่าทีก่ําหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง แต่ไม่ทํา

ใหส้ิง่ก่อสรา้งมปีญัหา เป็นตน้ 

2)  การรอคอย (Waiting Time, Idle Time) เป็น การรอคอยวสัดุก่อสรา้งเขา้สู่

บรเิวณก่อสรา้ง, การรอให้คอนกรตีแห้งและมกีําลงัรบัน้ําหนักตามต้องการ, การรอคอยการส่ง
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มอบงานก่อสรา้งแต่ละงวดงาน, การรอเอกสารอนุมตัดิําเนินการต่างๆระหว่างสํานักงานกบั

สถานทีก่่อสรา้ง 

3)  การเคลื่อนยา้ยและขนยา้ยที่ไม่จําเป็น (Unnecessary Transportation) เป็น

ความสญูเปล่าอนัเน่ืองมาจากการวางแผนงานก่อสรา้ง และการใชเ้ครือ่งจกัรอย่างไม่จาํเป็น การ

จดั Lay out ของพืน้ทีก่่อสรา้งไมส่นัพนัธก์บัการทาํงาน 

4)  การมสีนิค้าคงคลงัเกนิความจําเป็น (Unnecessary Stock) ในกรณีของห้าง

หุน้ส่วน เป็นการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้งไมส่มัพนัธก์บังานทีจ่ะทาํในแต่ละงวด ทําใหม้กีารสํารองวสัดุ

ก่อสรา้งเกนิความจาํเป็น ทาํใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย 

5)  การผลติของเสยี (Defect) เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหว่างการก่อสรา้ง ทํา

ให้เกิดเศษวสัดุเหลอืใช้ หรอืเศษวสัดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนําไปใช้ก่อสร้างได้ เช่น การตัด

เหลก็เส้นก่อสรา้ง เหลก็โครงสรา้งให้มเีศษเหลอืมากเกนิไป และการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตาม

แบบประกอบการก่อสรา้ง ทาํใหต้อ้งมกีารทุบ รือ้ เพื่อก่อสรา้งใหม ่

6)  การมกีระบวนการที่ไม่มปีระสทิธิภาพ (Inefficient Process) คอื การใช้

เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการก่อสรา้ง ซึง่หา้งหุน้ส่วนมกีารจดัซือ้เครื่องจกัรในงานก่อสรา้งอยู่หลาย

ชนิดสามารถรองรบังานทีห่ลากหลาย อกีทัง้งานก่อสรา้งกไ็มม่เีทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

มากหรอืรวดเรว็นกั ดงันัน้การเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งทีเ่หมาะสมจงึไม่เป็นปญัหากบัหา้ง

หุน้ส่วนมากนัก ในทีน้ี่จงึหมายถงึ การคดิหรอืวางแผนงานก่อสรา้งทีไ่ม่ม ีประสทิธภิาพ และไม่

เป็นระบบของหา้งหุน้ส่วน โดยพจิารณาการบรหิารงานก่อสรา้งตามทีผู่ว้่าจา้งกําหนดในงวดงาน

ก่อสรา้ง ทําให้มปีญัหาในเรื่องของการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งให้เหมาะสมกบัการก่อสรา้ง และการ

วางแผนก่อสรา้งให้แล้วเสรจ็ตามกําหนดโดยไม่เกดิขอ้ผดิพลาดในการก่อสรา้ง ซึ่งปจัจุบนัมี

เครื่องมอืสําหรบัใช้ในการบรหิารงานก่อสรา้งหลายตวั เช่น CPM, PERTH, Double Mass 

Curve ใหเ้ลอืกใชเ้ป็นตน้ 

7)  การเคลื่อนไหวทีไ่ม่จาํเป็น (Unnecessary Motion) เป็นการจดัสถานทีก่่อสรา้ง

ใหม้พีืน้ทีท่ํางานสอดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของแรงงาน มกีารดูแลเรื่องความปลอดภยัในการ

ทํางาน การดูแลสิง่แวดล้อมในการทํางานเช่นการระบายอากาศ การจดัหาเครื่องมอือํานวย

ความสะดวกให้พนักงานได้ใช้ เพื่อไม่ทําให้ร่างกายเกิดความล้าในการทํางาน ซึ่งจะทําให้

พนกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

จดุแขง็ (Strength) 

S1  เจ้าของกจิการมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้าหลกัของธุรกจิ คอืมคีวามคุ้นเคยกบั

ผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืสหวริยิา ซึง่เป็นผูว้่าจา้งงานก่อสรา้งหลกั ในบางครัง้จงึ

ไดร้บัขอ้มลูของงานก่อสรา้งมากกว่าคู่แขง่รายอื่น 
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S2  เจา้ของกจิการมคีวามคล่องตวัในเรื่องของเงนิทุน มเีงนิสดสามารถนํามาใช้ในการ

ทาํธุรกจิไดท้นัทโีดยไมต่อ้งกูเ้งนิจากแหล่งเงนิกูอ้ื่นๆ 

S3 แรงงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนฯ มคีวามพึงพอใจในการทํางานเน่ืองจาก ห้าง

หุน้ส่วนฯใหค้่าแรงสูงกว่าบรษิทัอื่นๆ มกีารจ่ายค่าแรงทีต่รงตามเวลา หา้งหุน้ส่วน

จงึสามารถหาแรงงานเพิม่เตมิในกรณรีบังานก่อสรา้งขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไมย่ากนกั 

S4 ห้างหุ้นส่วน เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างท้องถิ่น ที่เปิดให้บรกิารมาเป็นเวลา

ยาวนาน จงึเป็นทีรู่จ้กักบับรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งในพืน้ที ่อกีทัง้ 

S5 หา้งหุ้นส่วน มพีนัธมติรเป็นรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งในพื้นที่ เน่ืองจากการจ่ายเงนิตรง

ตามเวลา และชื่อเสียงที่ดีด้านการเงินของเจ้าของกิจการ จงึสามารถเบิกวัสดุ

ก่อสรา้งจากรา้นขายวสัดุมาใชก่้อนได ้แลว้จงึชาํระเงนิทหีลงัได ้

S6 เจ้าของกิจการ และบุคลากรของห้างหุ้นส่วน มปีระสบการณ์ทํางานที่ยาวนาน 

ตัง้แต่ 5-17 ปี และทํางานกบัลูกคา้ในพืน้ทีม่าตลอด จงึมคีวามเขา้ใจลกัษณะของ

ลกูคา้ มคีวามชาํนาญในการบรหิารงานก่อสรา้งเป็นอยา่งด ี

S7 หา้งหุน้ส่วนมขีนาดเลก็ การวางแผนและกําหนดทศิทางขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารเพยีงไม่กี่

คน จงึมคีวามคล่องตวัในการปรบักลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขนั

โดยทีจ่ะมแีรงตา้นต่อการเปลีย่นแปลงน้อย 

S8 หา้งหุน้ส่วนฯ มกีารบรกิารครบวงจรของงานก่อสรา้ง สามารถรบังานก่อสรา้งไดทุ้ก

สาขา มเีครื่องจกัรสําหรบังานก่อสรา้งทุกประเภท รวมถึงเป็นผู้จําหน่ายคอนกรตี

สําเรจ็รูป ซึง่เป็นวตัถุดบิที่สําคญัของงานก่อสรา้ง ทําให้ลดความเสี่ยงในการจดัหา

และค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็วตัถุดบิ 

จดุอ่อน (Weakness) 

W1 ห้างหุ้นส่วนขาดโครงสร้างบรหิารที่เป็นระบบ ไม่มกีารให้อํานาจแก่พนักงานใน

ระดบับรหิารที่รองลงมาจากหุ้นส่วนผู้จดัการอย่างชดัเจน หรอืขาดการสรา้งส่วน

ร่วมในการตดัสนิใจที่สําคญัให้กบัพนักงานบรษิทั ทุกอย่างขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจ

ของหุ้นส่วนผูจ้ดัการเพยีงคนเดยีว ทําให้บางครัง้เกดิการล่าชา้ของงาน เน่ืองจาก

ตอ้งรอการตดัสนิใจจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

W2 ไม่มกีารกําหนดกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิทีช่ดัเจน ขาดการสื่อสารปรชัญาในการ

ดําเนินธุรกจิ, วสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององค์กรให้สมาชกิขององค์กรได้รบัทราบ 

เป็นสาเหตุใหพ้นกังานไมท่ราบทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของหา้งหุน้ส่วนฯ 

W3 ขาดการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขององค์กรให้พนักงานในระดับต่างๆได้

รบัทราบทาํใหพ้นกังานไมท่ราบทศิทางขององคก์ร 

W4 หา้งหุน้ส่วนขาดการจดัประชุมเพื่อมอบหมายงาน หรอืตดิตามความก้าวหน้าของ

งานเป็นระยะๆ 
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W5 หา้งหุน้ส่วนขาดการวางแผนงานก่อสรา้งอย่างเป็นระบบ ทํางานตามงวดงานทีต่ก

ลงตามสัญญาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ทําให้การบริหารวัสดุก่อสร้างไม่มี

ประสิทธิภาพ การจดัซื้อไม่สามารถวางแผนการจดัซื้อได้ เกิดการเสียโอกาส

เน่ืองจากต้องรออนุมตัิซื้อวัสดุก่อสร้างหรอืต้องต้องเสียเงินไปกับการซื้อวัสดุ

ก่อสรา้งทีย่งัไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นตอนนัน้ 

W6 การขาดการควบคุมงานก่อสรา้งที่มปีระสทิธภิาพทําให้เกิดวสัดุก่อสร้างเหลอืใช ้

เศษวสัดุทีใ่ชง้านไมไ่ด ้การเสยีค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุแกไ้ขงาน และการสูญเปล่า

จากการรอทาํงานตามขัน้ตอนโดยไมจ่าํเป็น 

W6 ห้างหุ้นส่วนขาดการอบรมพนักงานและพฒันาฝีมอืแรงงานอย่างพอเพยีง ทําให้

คุณภาพของแรงงานไมไ่ดพ้ฒันาใหส้งูขึน้ 

โอกาส (Opportunities) 

O1 การคาดการณ์การขยายตวัของอุตสาหกรรมเหลก็ทีฟ้ื่นตวัจากการตกตํ่า และมกีาร

ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทําให้โรงงานในเครอืสหวริยิาซึ่งเป็นตลาดหลกัของห้าง

หุน้ส่วนมกีารขยายตวัมากขึน้คาดหมายไดว้่าจะมปีรมิาณงานก่อสรา้ง, ซ่อมบํารุง, 

ตดิตัง้เครือ่งจกัรมากขึน้ 

O2 ในช่วงที่ตลาดของห้างหุ้นส่วนมีการขยายตัว คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามายงัไม่

สามารถเข้ามาได้อย่างเต็มที่ เ น่ืองจากติดปญัหาที่จะต้องขึ้นทะเบียนเป็น

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งเสยีก่อน ซึ่งผู้ว่าจา้งก่อสรา้งจะพจิารณาจากความสามารถทาง

การเงนิ, ประสบการณ์ในการทํางาน รวมถงึมูลค่างานก่อสร้างที่ทําสําเรจ็ในอดตี 

เป็นตวัคดักรองผู้รบัเหมาทีจ่ะมารบังาน ทําใหคู้่แข่งรายเลก็ไม่สามารถทีจ่ะเขา้มา

ประมลูงานก่อสรา้งทีม่มีลูค่าสงูแขง่กบัหา้งหุน้ส่วนได ้

O3 ในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า บรษิทัในเครอืสหวริยิามแีผนการก่อสรา้งโรงงานถลุงเหลก็

และผลิตเหล็กกล้า พร้อมด้วยท่าเรือน้ําลึก ที่อําเภอบางสะพาน มูลค่ากว่า 

100,000 ลา้นบาท 

O4 ระยะทางทีไ่กลจากกรุงเทพกว่า 400 กโิลเมตร ทําใหบ้รษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ทีม่คีวามเชีย่วชาญ และความพรอ้มสูงจากกรุงเทพ ไม่สนใจกบัตลาดทอ้งถิน่ 

เน่ืองจากจะมคี่าใช้จ่ายในการเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัร, แรงงานก่อสรา้งที่มรีาคาสูง 

นอกเสยีจากการประมูลงานก่อสรา้งที่มมีูลค่างานสูงมาก และมรีะยะเวลาในการ

ก่อสรา้งนาน จงึจะมคีู่แขง่ทีเ่ป็นบรษิทัรบัเหมาขนาดใหญ่เขา้รว่มประมลูดว้ย 

O5 ตลาดอื่นๆ ของหา้งหุน้ส่วน คอื งานก่อสรา้งของราชการ ทีม่กีารจดัซือ้จดัจา้งมาก

ขึ้นเน่ืองจากรัฐบาลต้องการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ และงานก่อสร้างของ

ภาคเอกชนอื่นๆ เช่น งานก่อสรา้งลานกองปาล์ม หรอืก่อสร้างโรงอบยางแผ่น ที่
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กําลงัเป็นธุรกจิที่ได้รบัความนิยมในพื้นที่ เน่ืองจากราคาผลผลติทางการเกษตรมี

ราคาด ีทาํใหต้ลาดอื่นๆของหา้งหุน้ส่วนมกีารขยายตวัมากขึน้ 

อปุสรรค (Threats) 

T1 สภาพเศรษฐกจิของประเทศยงัไม่มกีารฟ้ืนตวัเน่ืองจากปญัหาทางการเมอืง ทําให้

งานก่อสรา้งในพืน้ทีอ่ื่นๆมน้ีอยลง บรษิทัรบัเหมาอื่นๆต่างใหค้วามสนใจมาทีต่ลาด

เดยีวกบัของหา้งหุน้ส่วน ทาํใหใ้นอนาคตการแขง่ขนัจะตอ้งสงูขึน้อยา่งแน่นอน 

T2 การก่อสรา้งจะทําตามแบบประกอบการก่อสรา้ง ทําใหส้นิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ไม่มคีวาม

แตกต่างกนั ลูกค้ามคีวามสามารถในการต่อรอง ซึ่งบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างที่เป็น

คู่แขง่ของหา้งหุน้ส่วนใชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัดา้นราคา 

T3 ห้างหุ้นส่วนต้องจดังบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อให้ได้รบังาน

ก่อสรา้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานก่อสรา้งจากหน่วยงานราชการ 

T4 ค่าแรงขัน้ตํ่ารายวนั, ราคาน้ํามนั, ราคาวสัดุก่อสรา้ง ซึ่งถอืเป็นต้นทุนทีส่ําคญัของ

งานก่อสรา้งมกีารปรบัตวัสูงขึน้ ในขณะที่มูลค่างานก่อสรา้งที่ได้รบัจากผู้ว่าจา้งมี

ราคาเพิม่ขึน้ไมม่ากนกั 

T5 ทศันคตขิองประชากรต่อการทํางานก่อสรา้ง ทีเ่หน็ว่าเป็นงานทีไ่ม่มเีกยีรต ิไม่ได้

การยอมรบัในสงัคม และได้ค่าแรงน้อยสู้การทําเกษตรกรรม, ประมง หรอืทํางาน

บรษิทัไมไ่ด ้ทาํใหแ้รงงานก่อสรา้งในพืน้ทีข่าดแคลน 

T6 นอกจากระยะทางจะห่างจากกรุงเทพมหานครมากกว่า 400 กโิลเมตรแล้ว ยงั

ห่างไกลจากพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นเมอืงใหญ่อีกด้วย เช่น มรีะยะทางห่างจากอําเภอ

เมอืงประจวบ ประมาณ 90 กโิลเมตร และ ระยะทางห่างจากจงัหวดัชุมพร 110 

กิโลเมตร ทําให้ห้างหุ้นส่วนไม่สามารถขยายตลาดไปในพื้นที่อื่นๆได้มากนัก 

นอกจากว่างานนัน้ๆจะมคีวามน่าสนใจมาก มมีลูค่างานสูงคุม้ค่าต่อการเคลื่อนยา้ย

เครือ่งจกัรก่อสรา้งและแรงงาน 
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การกาํหนดกลยทุธเ์พ่ือการแก้ปัญหา 

จากการใชเ้ครื่องมอื TOWS Matrix ในการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อกําหนดกลยุทธใ์นระดบั

ต่างๆ โดยสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการกําหนดกลยทุธโ์ดย TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน/นอก จดุแขง็ภายใน (S) จดุอ่อนภายใน (W) 

  กลยทุธ ์SO กลยทุธ ์WO 

โอกาสจาก

ภายนอก (O) 
การใชจ้ดุแขง็ขององคก์ารเพื่อ เอาชนะจดุอ่อนเพื่อสรา้ง 

 สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส ขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

 กลยทุธ ์ST กลยทุธ ์WT 

อปุสรรคจาก

ภายนอก (T) 

การใชจ้ดุแขง็เพื่อเอาชนะหรอื

หลกีเลีย่งอุปสรรค 

การแกไ้ขหรอืลดความเสยีหายที่

เกดิจากจดุอ่อนภายในและ

อุปสรรคภายนอก 

 

 

1) กลยุทธ์เชิงรกุ (SO Strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์การเตบิโต โดยการใช้จุดแขง็ของ

องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูว้่าจา้ง (S1) และมคีวามพรอ้มดา้นการเงนิ (S2) จบัคู่

กบัโอกาสขององคก์ร ดา้นขนาดของตลาดหลกัทีม่กีารคาดการณ์ว่าจะขยายตวัมากขึน้ 

(O1) และตลาดอื่นๆทีม่กีารขยายตวัมากขึน้ในอนาคตเช่นกนั (O5)  

การดาํเนินการ 1. การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดหลกัใหม้ากขึน้  

2. เขา้สู่ตลาดอื่นๆเพิม่เตมิ ซึง่จะทําใหห้า้งหุน้ส่วนมรีายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ 

ข้อดี   1. การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดหลกัและการเขา้สู่ตลาดอื่นเพิม่เตมิ 

ทาํใหห้า้งหุน้ส่วนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

ข้อเสีย 1.  การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทําให้ต้องมกีารใช้ทรพัยากรที่

เพิม่ขึน้ ทัง้ในเรื่องของเงนิทุน และแรงงาน ซึง่อาจเป็นภาระไดใ้น

อนาคต เมือ่ภาวะเศรษฐกจิซบเซา  

2. การเขา้สู่ตลาดอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ตลาดหลกั อาจโดนกดีกนัจากคู่แข่งที่

อยูใ่นตลาดนัน้ 
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2) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) เป็นการใช้จุดแขง็ของห้างหุ้นส่วนเพื่อเอาชนะ

อุปสรรคจากสิง่แวดลอ้มภายนอก ซึง่กําหนดได ้2 กลยทุธ ์คอื 

- การใชจ้ดุแขง็ของหา้งหุน้ส่วนทีเ่ป็นผูร้บัเหมาทอ้งถิน่และเป็นทีรู่จ้กัในพืน้ที ่

(S4) เอาชนะอุปสรรคในเรือ่งของอํานาจต่อรองของลกูคา้ (T2)   

การดาํเนินการ : การสรา้งพนัธมติรทีเ่ป็นผูร้บัเหมาในทอ้งถิน่ดว้ยกนั

รวมตวักนัเป็นกลุ่ม เพื่อสรา้งอํานาจต่อรองกบัลกูคา้ 

ข้อดี     1.  การรวมกลุ่มทาํใหม้อีํานาจต่อรองกบัลกูคา้ แก้ปญัหากรณี

ราคากลางในการประมูลมีราคาตํ่ าขณะที่ราคาวัสดุ

ก่อสรา้งมกีารขึน้ราคาได ้

2.  แกป้ญัหาการแขง่ขนัดา้นราคาตํ่า หรอืตดัราคากนัเอง 

3.  เป็นการป้องกนัคู่แขง่รายใหมเ่ขา้มาในตลาดทางออ้ม 

ข้อเสีย  1. บางครัง้ห้างหุ้นส่วนอาจต้องเสยีความสามารถในการ

แขง่ขนัในบางโครงการ เพื่อรกัษาพนัธมติร 

- การใช้จุดแขง็ของห้างหุ้นส่วนที่สามารถหาแรงงานก่อสร้างได้ง่าย (S3) 

และบุคคลากรมปีระสบการณ์ก่อสร้างที่ยาวนาน มคีวามชํานาญในการ

บรหิารงานก่อสร้าง (S5) เอาชนะอุปสรรคจากภายนอก ความเสี่ยงจาก

สภาพเศรษฐกจิของประเทศทีย่งัไมฟ้ื่นตวั (T1)   

การดาํเนินการ  1.  การควบคุมจํานวนพนักงานไม่เพิ่มตามปรมิาณ

งานทีเ่พิม่ขึน้  

2.  การว่าจ้างผู้รบัเหมาช่วงดําเนินการแทนในงาน

ก่อสรา้งที่ห้างหุ้นส่วนไม่มคีวามชํานาญ หรอืงาน

ก่อสรา้งที่ห้างหุ้นส่วนไม่สามารถจดัพนักงานที่มี

อยู่เขา้ดําเนินการได้ โดยห้างหุ้นส่วนจะใช้การส่ง

ตวัแทนเขา้ควบคุมคุณภาพงานของผูร้บัเหมาช่วง

ใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่ําหนดไว ้ 

ข้อดี   1.  การจํากดัจํานวนพนักงาน สามารถควบคุมการขยายตวั

ของห้างหุ้นส่วนฯ ไม่ให้มขีนาดใหญ่เกนิไป เป็นการลดค

ความเสี่ยง กรณีเศรษฐกิจหดตัวหรอืไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์ กไ็มเ่กดิภาระต่อหา้งหุน้ส่วนมากนกั 

2.  การว่าจ้างผู้ร ับเหมาช่วง  เ ป็นการสร้างสัมพันธ์กับ

ผูร้บัเหมารายยอ่ยในพืน้ทีท่ทางออ้ม 
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ข้อเสีย  1.  กําไรของหา้งหุน้ส่วนจากมลูค่าโครงการน้อยลง เน่ืองจาก

ตอ้งแบ่งใหผู้ร้บัเหมาช่วง 

2.  กรณผีูร้บัเหมาช่วงไมม่คีุณภาพ ทํางานไม่ถูกต้องจะทําให้

เสยีเวลาในการแก้ไขเพื่อปรบัปรุงงานก่อสรา้งได ้และเสยี

ชื่อเสยีงของหา้งหุน้ส่วนฯได ้

3)  กลยุทธ์แก้ไข (WO Strategy) หรอืการพฒันาภายใน ด้วยการใช้โอกาสที่มใีนการ

แกไ้ขจดุอ่อนของหา้งหุน้ส่วน ดว้ยการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

- การใช้โอกาสในขณะที่คู่แข่งรายใหม่ยงัเข้ามาในตลาดหลกัทีเดียวเลย

ไมไ่ดจ้ะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูร้บัเหมากบัผูว้่าจา้งเสยีก่อน (O2) และขนาด

ของตลาดหลกั (O1) และตลาดอื่นๆ (O5) คาดการณ์ว่าจะมกีารขยายตวั 

มาแก้ไขจุดอ่อนในการขาดโครงสร้างบริหารที่เ ป็นระบบ ไม่มีการ

มอบหมายอํานาจแก่ผูบ้รหิารอื่นๆ (W1) 

การดาํเนินการ  1.  การปรบัปรุงระบบโครงสร้างในการบริหารของ

องค์กรใหม่ใหร้องรบักบัลกัษณะการทํางานใหม่ๆ

ได ้ 

2.  มอบอํานาจการตดัสนิใจใหผู้บ้รหิารมากขึน้ 

ข้อดี     1.  ปรบัโครงสร้างองค์กรให้มขี ัน้ตอนการตดัสนิใจที่น้อยลง 

รองรบักบังานใหม่ๆ ทีจ่ะเขา้มาในอนาคต 

2.  พนัก งานตระหนักว่ า ได้ร ับความไว้ว าง ใ จ  ถู ก ให้

ความสาํคญั ทาํใหม้ทีศันคตใิหก้บัองคก์ร  

ข้อเสีย  1.  เกิดแรงต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มากนัก

เน่ืองจากองค์กรมขีนาดเลก็ และหุ้นส่วนผู้จดัการเป็นผู้มี

อํานาจสงูสุด  

- การใช้โอกาสที่ขนาดของตลาดหลกั (O1) และตลาดอื่นๆ (O5) จะมกีาร

ขยายตวั ปรบัปรุงการจุดอ่อนของหา้งหุน้ส่วนจากขาดการกําหนดกลยุทธ์

ดําเนินการที่ชดัเจน (W2) และสื่อสารให้พนักงานทัง้องค์กรได้รบัทราบ 

(W3) อกีทัง้ยงัไม่มกีารประชุมตดิตามและประเมนิผลงานอย่างต่อเน่ืองอกี

ดว้ย (W4) 

การดาํเนินการ  1. การกําหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินธรกุจิทีช่ดัเจน  

 2. ปรบัปรงุการสื่อสารขอ้มลูใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร  

3. จดัการประชุมเพื่อตดิตามและประเมนิผลงานอย่าง

ต่อเน่ือง 
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ข้อดี    1.  การกําหนดกลยุทธ์ ปรชัญาในการดําเนินธุรกจิ วสิยัทศัน์ 

พนัธกิจที่เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรดําเนินงานอย่างมี

ทศิทาง  

2.  การสื่อสารข้อมูลองค์กร ทําให้พนักงานทํางานตาม

จดุมุง่หมายทีบ่รษิทักําหนด 

3. การจัดให้มีการประชุม เพื่อมอบหมายงาน ติดตาม

ความก้าวหน้า และประเมนิผลงานหลงัเสรจ็สิ้นโครงการ 

ทําให้ทราบประสิทธิภาพในการทํางาน และปญัหาและ

อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุ 

ข้อเสีย  1.  มคี่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุการสื่อสารขอ้มลูขององคก์ร 

2.  ผู้บริหารต้องใช้เวลาในการติดตามผลการนํากลยุทธ์ที่

กําหนดไปฏบิตัิเป็นพเิศษ เพื่อจะได้ประเมนิผลได้ว่ากล

ยุทธ์นัน้มีประสิทธิภาพหรือไม่ และต้องมีการปรบัปรุง

อยา่งต่อเน่ืองใหร้องรบัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตได ้

4) กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy) เป็นการนําจุดอ่อนขององคก์รทีห่้างหุ้นส่วนขาดการ

วางแผนงานก่อสรา้งอย่างเป็นระบบ (W5) และมกีารสูญเสยีว้สดุก่อสรา้งและแรงงาน

โดยไม่จาํเป็น (W6) พจิารณาร่วมกบั ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นต้นทุนของงานก่อสรา้งปรบัสูงขึน้ 

(T5) แล้วคดัเลอืกกลยุทธ์นําการจดัการแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในทุกขัน้ตอนของการ

ทํางาน เพื่อควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ทําให้องค์กรมกีารปรบัปรุง

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซึง่กลยทุธน้ี์จะสามารถสรา้งกําไรจากการดาํเนินงานใหม้ากขึน้  

การดาํเนินการ  1.  นําการจดัการแบบลนีมาประยุกต์ใชใ้นทุกขัน้ตอนของการ

ทํางาน เพื่อควบคุมต้นทุน และเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ผลติ 

2.  การปรบัปรงุพฒันาการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อดี  1. ลดค่าใชจ้า่ยทีไ่มจ่าํเป็น เพิม่กําไรจากการดาํเนินการ 

   2. มแีผนงานการก่อสรา้งทีเ่ป็นระบบ ควบคุมระยะเวลาก่อสรา้งได ้ 

3. สามารถวางแผนการจดัซื้อวสัดุก่อสร้าง และจดัหาแรงงานได้

เหมาะสมกบังานทีด่าํเนินการ 

   4. แต่ละฝา่ยสามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ 

ข้อเสีย   1. การจดัการผลติแบบลนี ตอ้งการผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ ทําให้

มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้จากการจดัหาบุคลากรมาดาํเนินการ 
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2.  ต้องใช้เวลามากในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบงานใน

ปจัจบุนัใหเ้ขา้สู่การจดัแบบลนี 

        จากการกําหนดกลยุทธ์ชนิดต่างๆ โดยใช้ TOWS Matrix เป็นเครื่องมอืในการ

วเิคราะห์ สามารถนํามาจดัระดบัของกลยุทธ์ เพื่อสะดวกในการนําไปปฏบิตัใินแต่ละระดบั 

ใหไ้ดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี2000 ไดด้งัแสดงในตารางที ่

4 
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ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอยีดกลยทุธใ์นแต่ละระดบัขัน้การดําเนินการภายในองคก์ร 

ระดบักลยทุธ ์ การกาํหนดกลยทุธ์ การดาํเนินการ 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร การขยายตวั 1. การเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดหลกั 

2. การเขา้สู่ตลาดใหม ่

3. การจา้งผูร้บัเหมาช่วงทาํงานแทน 

4. การรวมกลุ่มผูร้บัเหมาทอ้งถิน่ เพื่อ

สรา้งอํานาจต่อรองกบัลกูคา้ 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ การเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน 1. การนําการจดัการแบบลนีมาใช ้

2. การควบคุมจาํนวนพนกังาน 

 

กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ การบรหิารทรพัยากรบุคคล 1. การจดัโครงสรา้งองคก์รใหม ่ให้

สอดคลอ้งกบังานใหม่ๆ  

2. การใหอ้ํานาจตดัสนิใจกบัพนกังาน

ระดบับรหิาร 

3. การอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

4. การสื่อสารขอ้มลูองคก์รอยา่งทัว่ถงึ 

5. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

พนกังานอยา่งมมีาตรฐาน 

 

 การตลาด 1. กําหนดตลาดทีเ่หมาะสมกบัหา้ง

หุน้ส่วน 

2. แผนดาํเนินการเพื่อเพิม่ส่วนแบ่ง

ตลาดในตลาดหลกั 

3. แผนดาํเนินการเขา้สู่ตลาดใหม ่
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) แสดงรายละเอยีดกลยทุธใ์นแต่ละระดบัขัน้การดาํเนินการภายในองคก์ร 

ระดบักลยทุธ์ การกาํหนดกลยทุธ์ การดาํเนินการ 

กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ การจดัหาวสัดุก่อสรา้ง 1. การสัง่ซือ้วสัดุก่อสรา้งทีส่มัพนัธก์บั

แผนงานก่อสรางของฝา่ยควบคุมการ

ก่อสรา้ง 

2. การควบคุมการขนส่งวสัดุก่อสรา้ง

เขา้สู่พืน้ทีก่่อสรา้งใหท้นัตามกําหนด 

 การควบคุมงานก่อสรา้ง 1. การวางแผนงานก่อสรา้งอยา่งเป็น

ระบบดว้ยเครือ่งมอืต่างๆ เช่น critical 

path method 

2. การประชุมเพื่อตดิตามและ

ประเมนิผลการทํางานแต่ละดครงการ

อยา่งต่อเน่ือง 

3. การจดัทําแผนการใชว้สัดุก่อสรา้งที่

สมัพนัธก์บัการก่อสรา้ง 

4. การควบคุมการใชว้สัดุก่อสรา้งให้

เกดิประโยชน์สงูสุด 

5. การวเิคราะหข์ัน้ตอนการทาํงาน

เพื่อลดการสญูเปล่าจากการทาํงาน 
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บทท่ี 4 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

                        

จากการศกึษาปญัหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ธนพล ทีพ ี2000 โดยมกีารวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอืต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการ

กําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของห้างหุ้นส่วนจํากัด  ผู้ทําการศึกษาพบว่า ธุรกิจรบัเหมา

ก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ลูกค้ามอีํานาจต่อรองสูง เน่ืองจากมผีู้ให้บรกิารในตลาดเป็นจํานวนมาก 

การคดัเลอืกบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งจะตดัสนิใจจากราคาทีเ่สนอในการประมลูงานก่อสรา้ง โดย

เปรยีบเทยีบกบัราคากลางเป็นมาตรฐาน ดงันัน้กลยุทธท์ีคู่่แข่งมกัจะนํามาใชค้อืกลยุทธร์าคาตํ่า 

ซึง่เป็นกลยทุธท์ีไ่ม่มคีวามยัง่ยนื เพราะจะทําใหก้ําไรลดลง ในขณะทีห่า้งหุน้ส่วนจาํกดัธนพล ที

พ ี2000 มจีุดแขง็อื่นๆ ที่สามารถสรา้งเป็นกลยุทธ์เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร

ได ้โดยไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชก้ลยทุธร์าคาตํ่า แต่อยา่งไรกต็ามหา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนพล ทพี ี2000 

กจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาปญัหาเพื่อจะไดแ้กไ้ข และกําหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ความสามารถใน

การแข่งขนั เพื่อจะต่อสูก้บัคู่แข่งขนัที่ใชก้ลยุทธ์ราคาตํ่า ซึ่งจากการวเิคราะห์ทัง้ ห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (Five Forces Model) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายนอก (PEST) แนวคดิการจดัการแบบลนี (Lean Management) การวเิคราะห์จุดแข็ง 

จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของหา้งหุน้ส่วนธนพล ทพี ี2000 พบว่า ปญัหาหลกัของ

ห้างหุ้นส่วน คือ การเสียเวลาในการหยุดงานเพื่อรอการตัดสินใจจากผู้มอีํานาจสูงสุด และ

อตัราส่วนกําไรต่อตน้ทุนในการดาํเนินงานก่อสรา้งทีล่ดลง  

ดงันัน้เมื่อได้ทราบปญัหาดังกล่าว และผลวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมแิล้ว 

การศกึษาน้ีจงึไดใ้ชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix กําหนดแนวการดําเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักล

ยุทธท์ัง้ 4 ดา้น ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์เชงิรุก (SO), กลยุทธ์ป้องกนั (ST), กลยุทธแ์ก้ไข (WO) และ

กลยุทธ์เชงิรบั (WT) จากนัน้ เพื่อความสะดวกในการนํากลยุทธ์ไปฏบิตั ิจงึนําผลการศกึษามา

จดัระดบัของกลยทุธต์ามลาํดบัขัน้การดาํเนินงานภายในองคก์รทัง้ 3 ระดบัไดด้งัน้ี  

1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร เป็นการใชก้ลยุทธก์ารขยายตวั กําหนดทศิทางขององคก์ร มุง่ที่

จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดหลกัเพิม่เตมิ, สาํรวจและเขา้สู่ตลาดใหม,่ การจา้งผูร้บัเหมาช่วง

ทาํงานแทน, การรวมกลุ่มผูร้บัเหมาทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งอํานาจต่อรองกบัผูว้่าจา้ง 

2.กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ คอืการเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุน ดว้ยการนําวธิกีารจดัการแบบลนีมาใช้

, การควบคุมจาํนวนพนกังาน  
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3.กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ไดแ้ก่การพฒันาปรบัปรงุแต่ละหน้าทีท่างธุรกจิใหส้ามารถ

ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง และสรา้งกําไรจากการดําเนินงานใหเ้พิม่ขึน้ได ้โดยแบ่งการ

ดาํเนินงานแต่ละฝา่ยงานไดด้งัน้ี 

3.1  การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

- การจดัโครงสรา้งองคก์รใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบังานใหม่ๆ  

- การใหอ้ํานาจตดัสนิใจกบัพนกังานระดบับรหิาร 

- การอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

- การสื่อสารขอ้มลูองคก์รอยา่งทัว่ถงึ 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานอยา่งมมีาตรฐาน 

3.2 การตลาด 

- กําหนดตลาดทีเ่หมาะสมกบัหา้งหุน้ส่วน 

- แผนดาํเนินการเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลกั 

- แผนดาํเนินการเขา้สู่ตลาดใหม ่

3.3 การจดัซือ้วสัดุก่อสรา้ง 

- การสัง่ซือ้วสัดุก่อสรา้งทีส่มัพนัธก์บัแผนงานก่อสรางของฝา่ยควบคุมการก่อสรา้ง 

- การควบคุมการขนส่งวสัดุก่อสรา้งเขา้สู่พืน้ทีก่่อสรา้งใหท้นัตามกําหนด 

3.4 การควบคุมงานก่อสรา้ง 

- การวางแผนงานก่อสรา้งอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมอืต่างๆ เช่น critical path 

method 

- การประชุมเพื่อตดิตามและประเมนิผลการทาํงานแต่ละดครงการอยา่งต่อเน่ือง 

- การจดัทาํแผนการใชว้สัดุก่อสรา้งทีส่มัพนัธก์บัการก่อสรา้ง 

- การควบคุมการใชว้สัดุก่อสรา้งใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

- การวเิคราะหข์ัน้ตอนการทาํงานเพื่อลดการสญูเปล่าจากการทาํงาน 

ซึ่งจากการดําเนินการตามกลยุทธ์ในแต่ละระดบั จะทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากดั ธนพล ทพี ี2000 

เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และยงัปรบัปรุงการดําเนินงานให้มปีระสทิธภิาพที่สูงขึ้น มี

ความยดืหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความแตกต่างด้านการบรกิาร มกีําไรจากการ

ก่อสรา้งทีม่ากขึน้ดว้ย 

 

ข้อจาํกดัในการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการศกึษามจีาํกดั จงึทําใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและศกึษาปญัหายงัไม่

ครบถว้น หรอืครอบคลุมเท่าทีค่วร 

2. ขอ้มูลบางอย่างของห้างหุ้นส่วน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นความลบัไม่

สามารถนําออกมาเปิดเผยได ้ 
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3. การศกึษาน้ีดําเนินการศกึษาภายใต้การประเมนิและพยากรณ์สภาพเศรษฐกจิในปี 

2554 โดยใช้ขอ้มูลในปี 2554 ดงันัน้หากเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอกที่

วิกฤติ เช่น ปญัหาความรุนแรงทางการเมือง อาจทําให้การดําเนินการของกลยุทธ์ต้อง

เปลีย่นแปลงไป 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

1. ตลาดหลกัทีห่า้งหุน้ส่วนใหบ้รกิารเป็นตลาดในระดบัทอ้งถิน่ การนํากลยุทธท์ีไ่ดจ้าก

การศกึษาในแต่ละระดบัไปประยุกต์ใชก้บัตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่า อาจต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้

เหมาะสมอกีครัง้ 

2. ควรมกีารประเมนิผลการนํากลยทุธจ์ากการศกึษาไปใชง้าน ว่าสามารถแก้ปญัหาของ

หา้งหุน้ส่วนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่
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ภาคผนวก ก 

สรปุข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ธนพล ทีพี 2000 

สรปุข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของห้างหุ้นส่วนจาํกดั ธนพล ทีพี 2000  

ผูบ้รหิารทีใ่หส้มัภาษณ์ไดแ้ก่ 

1. คุณธรีะฉัตร อาภรณ์รตัน์ ตําแหน่ง หุน้ส่วนผูจ้ดัการ อายุ 45 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

ประสบการณ์ทาํงาน 18 ปี มอีายงุานกบัหา้งหุน้ส่วน 14 ปี  

2. คุณญาดา มณีน้อย ตําแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายสํานักงาน อายุ 40 ปี ระดบัปรญิญาตร ี

ประสบการณ์ทาํงาน 18 ปี มอีายงุานกบัหา้งหุน้ส่วน 14 ปี 

3. คุณสุวรรณชยั ชมภูผา ตําแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง อายุ 47 ปี ระดบัการศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ประสบการณ์ทาํงาน 27 ปี มอีายงุานกบัหา้งหุน้ส่วน 13 ปี 

โดยบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของหา้งหุน้ส่วน และมสี่วนสาํคญัในการกําหนด

ทศิทางและขบัเคลื่อนองคก์ร ซึง่สามารถสรุปแบบสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

การให้ข้อมลูข่าวสาร 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ มกีารใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอืผูจ้ดัการฝา่ยสาํนกังาน และ

ผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้งผ่านการประชุมอยูเ่ป็นประจาํ ส่วนพนกังานทัว่ไปกจ็ะทราบขอ้มลู ผลกําไร

ของหา้งหุน้ส่วนจากการประชุมประจาํปีทีพ่นกังานทุกคนเขา้รว่ม  

สาํหรบัผูจ้ดัการฝา่ยสาํนกังานและผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้ง แลว้ เมือ่ไดร้บัทราบขอ้มลูจากหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ ทัง้ 2 ท่านจะเป็นผูพ้จิารณาขอ้มลูข่าวสารทีส่ามารถแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบได ้

หากเป็นเรือ่งทัว่ไป ผูจ้ดัการฝา่ยสํานกังานจะทาํประกาศแจง้ใหพ้นกังานทราบ แต่หากเป็นเรือ่ง

เฉพาะฝา่ยงาน กจ็ะอยูใ่นดุลพนิิจของผูจ้ดัการแต่ละคน  

นอกจากการพดูคุยอยา่งเป็นทางการแลว้ กจ็ะมกีารพูดคุยแบบไมเ่ป็นทางการกบัพนกังานบา้ง 

เช่นการทกัทาย หรอืการถูกซกัถามขณะหุน้ส่วนผูจ้ดัการไปตรวจงานก่อสรา้ง  

ส่วนการตดิประกาศกจ็ะมกีารตดิป้ายประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัไดท้ราบในบรเิวณทีบ่นัทกึ

เวลาทาํงาน 

การกาํหนดปรชัญาในการดาํเนินธรุกิจ กลยทุธ ์และพนัธกิจ ขององคก์ร 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนพล ทพี ี 2000 มปีรชัญาในการดําเนินธุรกจิว่า “เป็นผูป้ระกอบธุรกจิ

รบัเหมาก่อสรา้งครบวงจร สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูว้่าจา้ง และความมัง่คัง่ใหก้บัผูร้่วมงาน” และ

กําหนดวสิยัทศัน์ ในการทาํธุรกจิ คอื “ทาํงานก่อสรา้งไดม้าตรฐาน ใส่ใจทุกรายละเอยีดของงาน 

ตอบสนองทุกความตอ้งการของลกูคา้” ส่วนพนัธกจิ ไม่มกีารกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการจะแจง้ใหพ้นกังานและตดิประกาศไวใ้นทีบ่รเิวณบอรด์ขา่วสาร แต่ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่าน
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มาไมไ่ดม้กีารกล่าวถงึ และไดเ้อาป้ายประกาศเหล่านัน้ออกไป เพื่อแจง้ขา่วสารอื่นๆ ทาํให้

พนกังานทีเ่ขา้มาทํางานใหมจ่งึไมท่ราบ และพนักงานบางคนกล็มื ซึง่องคก์รไมไ่ดใ้ห้

ความสาํคญักบัเรือ่งน้ีอย่างจรงิจงั 

การวิเคราะหจ์ดุแขง็, จดุอ่อน ของห้างหุ้นส่วน 

จดุแขง็ 

1. ความพรอ้มดา้นการเงนิ มคีวามคล่องตวัของกระแสเงนิสด 

2. ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูว้่าจา้ง สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีท่าํใหอ้งคก์รไดเ้ปรยีบในการประมลูงาน 

3. ความทีเ่ป็นบรษิทัรบัเหมาในทอ้งถิน่ จงึเป็นทีรู่จ้กั และมพีนัธมติรเป็นผูร้บัเหมาในพืน้ที่

หลายราย 

4. มคีวามพรอ้มดา้นเครือ่งจกัร, เครือ่งมอืก่อสรา้ง สามารถทาํงานไดเ้สรจ็เรว็และมตี้นทุนตํ่า

กว่าคู่แขง่ 

5. เป็นตวัแทนจาํหน่ายคอนกรตีผสมเสรจ็ ซึง่วสัดุทีจ่าํเป็นในการก่อสรา้งจงึสามารถเสนอราคา

ประมลูงานทีต่ํ่ากว่าคู่แขง่ได ้

6. บุคลากรของหา้งหุน้ส่วนมปีระสบการณ์และมคีวามชํานาญในงานก่อสรา้งเป็นอย่างด ี

7. พนกังานของหา้งหุน้ส่วน มคีวามจงรกัภกัด ีตัง้ใจทํางานกบับรษิทั 

8. ในกรณตีอ้งการแรงงานก่อสรา้งเพิม่เตมิ สามารถจดัหาไดโ้ดยสะดวก มคีนตอ้งการทํางาน

ดว้ยมาก 

จดุอ่อน 

1. ขาดระบบการควบคุมและตรวจสอบค่าใชจ้่ายของการทาํงานแต่ละโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. ส่วนแบ่งการตลาดของหา้งหุน้ส่วนทีข่นาดประมาณ 26 % ของตลาดรวม ซึง่สามารถเพิม่

ส่วนแบ่งการตลาดไดอ้กี แต่ขนาดของหา้งหุน้ส่วนทีม่ขีนาดกลาง จงึสญูเสยีโอกาสในการรบั

งานก่อสรา้งทีม่ากขึน้ 

3. หุน้ส่วนผูจ้ดัการตอ้งทาํหน้าทีก่ารตลาดและฝา่ยขาย เน่ืองจากลกูคา้มคีวามคุน้เคย ทาํให้

บรหิารจดัการหา้งหุน้ส่วน ทาํไดไ้มท่ัว่ถงึ 

4. ขาดแผนธุรกิจที่ชดัเจน การปรบัปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเน่ืองตามการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก และการตดัสนิใจทีส่ําคญัทุกเรื่องขึน้อยู่กบัหุน้ส่วนผูจ้ดัการเพยีงคน

เดยีว 

5. ขาดการประสานงานทีด่ใีนการจดัหาและขนส่งวสัดุก่อสรา้ง ระหว่างสาํนกังานใหญ่กบั

สาํนกังานสนาม 

6. ขาดการอบรมและแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํกาํไรจากการดาํเนินงาน 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก ปญัหาความไม่มัน่คงทางการเมอืง สภาพเศรษฐกจิทีย่งัไมฟ้ื่นตวั 
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2. การใชก้ลยทุธข์องคู่แขง่ ดว้ยการแขง่ขนัดา้นราคา ทําใหห้า้งหุน้ส่วนเสยีโอกาสในการไดร้บั

งานก่อสรา้ง 

3. ราคาวสัดุก่อสรา้งทีข่ ึน้ราคา ขณะทีร่าคาของงานทีผู่ว้่าจา้งกําหนดไมไ่ดข้ึน้ตาม 

4. การควบคุมตน้ทุนโครงการทีบ่รษิทัไดร้บั ลดการเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จาํเป็น 

5. การใชค้วามรู ้เครือ่งจกัร หรอืเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการก่อสรา้ง ช่วยใหร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งลดลง 

6. การวางแผนงานก่อสรา้งทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพเหมาะสมต่อลกัษณะงาน ทาํให้

ก่อสรา้งไดร้วดเรว็ และไมม่คีวามผดิพลาดจนตอ้งเสยีเวลา ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขงาน 

7. ความทุ่มเททํางานของพนกังาน ทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพในทุกภาคส่วน มผีบต่อ

ความกา้วหน้าขององคก์ร 

แนวทางในการลดผลกระทบจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํกาํไรจากการดาํเนินงาน 

1. การควบคุมค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง โดยยงัรกัษามาตรฐานงานก่อสรา้งทีด่ําเนินการ เพื่อสู้

กบักลยทุธก์ารแขง่ขนัดา้นราคาของคู่แขง่ 

2. การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ดว้ยการใหบ้รกิารงานก่อสรา้งทีค่รบวงจร และสรา้งความ

ประทบัใจกบัการใหบ้รกิาร 

3. การขยายส่วนแบ่งการตลาด และหาตลาดใหมเ่พื่อเพิม่รายไดใ้หก้บัหา้งหุน้ส่วน 

4. การใชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการก่อสรา้งให้รวดเรว็ ลดค่าใช้จ่าย และมคีวาม

ปลอดภยัต่อคนงานมากขึน้ 

5. การดูแลรกัษาเครื่องจกัรให้พรอ้มใช้งาน การปรบัปรุงระบบการเบกิจ่ายวสัดุก่อสรา้งให้มี

ประสทิธภิาพ เพยีงพอต่อการใชง้านของโครงการ 

6. การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การให้รางวลัแก่พนักงานตามผลงาน เพื่อสนับสนุนให้

พนกังานทุ่มเททาํงานใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ข 

สรปุข้อมลูจากแบบสอบถามพนักงาน 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ธนพล ทีพี 2000 

สรปุข้อมลูจากแบบสอบถามพนักงานห้างหุ้นส่วนจาํกดั ธนพล ทีพี 2000 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 10 คน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทวัไป 

จาํแนกเพศของผูต้อบแบบสอบถาม : ชาย 7 คน หญงิ 3 คน 

อายขุองผู้ตอบ  

ระหว่าง 21-25 ปี  จาํนวน   3 คน  

ระหว่าง 26-30 ปี  จาํนวน  4 คน 

ระหว่าง 31-35 ปี  จาํนวน   4 คน 

การศึกษา 

ม.6 / ปวช.  จาํนวน  3 คน 

อนุปรญิญา /ปวส. จาํนวน  5 คน 

ปรญิญาตร ี จาํนวน  2 คน 

อายงุาน 

ระหว่าง 1-3 ปี   จาํนวน   3 คน  

ระหว่าง 4-6 ปี   จาํนวน   3 คน 

ระหว่าง 7-10 ปี  จาํนวน   3 คน 

มากกว่า 10 ปี  จาํนวน   1 คน 

จาํนวนผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ไมม่ ี  จาํนวน   6 คน 

จาํนวน 6-10 คน จาํนวน   1 คน 

จาํนวน 11-20 คน จาํนวน   2 คน 

มากกว่า 20 คน  จาํนวน   1 คน 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบังาน 

ความพึงพอใจในงานท่ีรบัผิดชอบ 

ความพงึพอใจมาก  จาํนวน   5  คน 

ความพงึพอใจปานกลาง จาํนวน  3  คน 

 ความพงึพอใจเลก้น้อย จาํนวน   2  คน 

รูส้กึเฉยๆ   จาํนวน   1  คน 
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ความถ่ีในการได้รบัข้อมลูข่าวสารของห้างหุ้นส่วน ธนพล ทีพี 2000 

น้อยกว่าเดอืนละ 1 ครัง้  จาํนวน  4 คน 

จาํนวน 1-2 ครัง้/เดอืน จาํนวน  4 คน 

เป็นประจาํ  จาํนวน  2 คน 

ช่องทางท่ีได้รบัข้อมูลข่าวสารของห้างหุ้นส่วน ธนพล ทีพี 2000 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การประชุม   จาํนวน  2 คน 

การพดูคุยอยา่งไมเ่ป็นทางการ จาํนวน  6 คน 

หวัหน้างานแจง้ใหท้ราบ จาํนวน  4 คน 

ป้ายประกาศ  จาํนวน  10 คน 

การประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดงาน, มอบหมายงาน และกาํหนดเสรจ็ ให้ทราบก่อน

เร่ิมงาน 

ไมม่ ี  จาํนวน  2 คน 

เป็นบางครัง้  จาํนวน  6 คน 

ทุกครัง้   จาํนวน  2 คน 

ปัญหาท่ีพบในงานท่ีรบัผิดชอบ 

1. การจดัส่งวสัดุก่อสรา้งไม่ทนักบัความตอ้งการใชง้าน 

2. ไมแ่จง้ชนิดและปรมิาณวสัดุก่อสรา้งทีต่อ้งการใชล้่วงหน้า ทําใหฝ้า่ยจดัซือ้วางแผน

ลาํบาก 

3. มเีศษวสัดุก่อสรา้งเหลอืใชม้าก หลงัจากเสรจ็งานแลว้ 

4. การแบ่งงานไมเ่ท่ากนั บางคนทํางานมาก บางคนทํางานน้อย 

5. ขาดแรงงาน ทีม่คีวามรู ้ความชํานาญ 

6. สภาพอากาศ เช่น ฝนตก เป็นอุปสรรคในการทํางาน 

7. ไดร้บับาดเจบ็จากการทํางาน 

8. การส่งเอกสาร ใบเสรจ็ต่างๆ ใหฝ้า่ยบญัชไีมต่รงตามเวลาทีก่ําหนด 

9. ไมค่่อยรูข้อ้มลูขา่วสารบรษิทั ไมรู่ว้่าทศิทางจะเดนิต่อไปอยา่งไร 

10. งานค่อนขา้งเรง่ใหเ้สรจ็โดยเรว็ ทาํใหง้านไมเ่รยีบรอ้ยเท่าทีค่วร 

ผลกระทบของปัญหาท่ีพบในงานท่ีรบัผิดชอบ 

1. ขาดวสัดุก่อสรา้งในการทํางาน ทาํใหต้อ้งเสยีเวลาหยุดงานเพื่อรอ 

2. เกดิปญัหาขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานเน่ืองจากการประสานงานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

3. เสยีค่าใชจ้า่ยไปกบั วสัดุก่อสรา้งเหลอืใช ้

4. แรงงานไมช่าํนาญ ทําใหท้าํงานไดช้า้ เปลอืงค่าแรง 

5. การแบ่งงานไมเ่หมาะสม ทาํใหเ้สยีเวลาในการทํางานมาก 
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6. การส่งเอกสารไมต่รงเวลา ทาํใหก้ารเบกิจา่ยเงนิมปีญัหา 

7. งานไมเ่รยีบรอ้ย มคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงแกไ้ข 

8. การไมท่ราบขอ้มลูข่าวสารของบรษิทั ทําใหพ้นกังานไมท่ราบ 

9. เสยีค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพนกังานทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากการทาํงาน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีพบในงานท่ีรบัผิดชอบ 

1. การวางแผนงานก่อสรา้งทีถู่กตอ้งรดักุม มกีารสัง่ซือ้ จดัหาวสัดุก่อสรา้ง ใหเ้หมาะสม

กบัระยะเวลาก่อสรา้ง 

2. การควบคุมการทาํงานก่อสรา้งแต่ละขัน้ตอนอย่างมปีระสทิธภิาพ เพิอ่ลดการ

สิน้เปลอืงวสัดุก่อสรา้งโดยไมจ่าํเป็น และเป็นการตรวจสอบรายละเอยีดงานให้

ถูกตอ้ง ทาํใหล้ดค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขงานก่อสรา้งทีไ่ดท้าํไปแลว้ 

3. จดัใหม้กีารแจง้ขา่วสาร, การประชุมเพื่อแจง้รายละเอยีดของงานทีม่อบหมายให้

พนกังานทราบ เพื่อจะไดท้าํงานไดต้ามทีบ่รษิทัตอ้งการ 

4. การอบรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ใหม้คีวามชํานาญมากขึน้ 

5. ใหม้มีาตรการลงโทษ กรณสี่งเอกสารทางการเงนิล่าชา้กว่ากําหนด แลว้ทาํใหห้า้ง

หุน้ส่วนไดร้บัความเสยีหายเบกิเงนิไม่ทนัตามทีก่ําหนด 

6. จดัใหม้คีวบคุมดแูลมาตรการดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัในการทาํงานอย่าง

เขม้งวด 

ข้อแนะนําเพ่ิมเติม 

1. ใหม้กีารจดัระบบบญัชขีองหา้งหุน้ส่วนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

2. ตอ้งการใหม้กีารลดตน้ทุนการก่อสรา้งเพื่อจะไดท้ําใหบ้รษิทัมกีําไรมากขึน้ 

3. การเพิม่สวสัดกิารใหพ้นักงานเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการทํางาน 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 

นายเอกลกัษณ์ สงัขท์อง เกดิเมือ่วนัที ่16 เมษายน 2516 ทีจ่งัหวดัราชบุร ีจบการศกึษา

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้า ธนบุร ีในปี 2535 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2552 มี

ประสบการณ์ในการทํางานดา้นวศิวกรรม 15 ปี และเป็นสมาชกิสภาวศิวกร ไดเ้ขา้ทํางานกบั

บรษิทัประจวบพฒันาดเีวลลอปเมนทจ์าํกดัตัง้แต่ปี 2548 ปจัจุบนัตําแหน่ง ผูจ้ดัการศูนยบ์รหิาร

จดัการและส่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม เครอืสหวริยิา 
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