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บทคัดยอ 

 
         การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการ
แขงขันอยางย่ังยืน กรณีศึกษา หจก. ดีบี อีเล็คทริค เปนการศึกษาถึงสาเหตุของปญหา 
ตลอดจนการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน  โดยทําการศึกษา
ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารจํานวน 3 คน พนักงานจํานวน 2 คน และลูกคาจํานวน 2 
คน รวมทั้งรวบรวมคนควาขอมูลในระดับทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ เอกสารทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหบริษัทมีรายไดลดลง คือ 1.ปญหาภายในของบริษัท
กอสรางที่ทางบริษัทรวมทํางาน ซึ่งเปนปญหาดานสภาพคลองทางการเงิน และปญหาดาน
บุคคลากรภายใน 2.การแขงขันที่สูง ข้ึนจากการเพ่ิมของผูแขงขันรายใหม 3.บริษัทมี
ความสามารถในการแขงขันที่ไมเพียงพอ ในดานจํานวนแรงงาน ชองทางการจัดจําหนายที่ไม
แข็งแรงพอ ยังไมเปนที่รูจักมากนัก และบริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานสูง 4.ปญหาดาน
เศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการลงทุนในการกอสรางลดลง  
         ผลการศึกษาพบวา กลยุทธที่ หจก.ดีบี อีเล็คทริค ใช ควรเปนกลยุทธเติบโต (Growth 
Strategy) โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนการสรางพันธมิตรกับบริษัทที่ทําธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน (ธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟา)  การสรางพันธมิตรกับบริษัทบริษัทกอสรางที่มี
ชื่อเสียง และการสรางพันธมิตรกับผูขาย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

         
 หางหุนสวนจํากัด ดีบี อีเล็คทริค ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานระบบไฟฟาและสื่อสาร
ในบานพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอรท และโรงงาน ทางบริษัท เปดดําเนินการตั้งแต ป 
พ.ศ. 2535 ดวยเงินทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ตอมามีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเปน 
5,000,000 บาท ธุรกิจของทางบริษัทเปนธุรกิจที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมกอสราง เปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัว ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางดานงาน
ระบบไฟฟาและสื่อสาร MAIN DISTRIBUTION BOARD, TRANSFORMER, FIRE ALARM,  
GENERATOR, LIGHTNING PROTECTION, TELEPHONE, SOUND, TELEMACHANIC, 
MATV, CCTV, COMPUTER SYSTEM และระบบอ่ืนๆ ซึ่งจะเนนดานคุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูวาจาง  

ผลงานของบริษัท  

 แบงเปน 6 ประเภท 
1. บานพักอาศัย  

- อาคารบานพักอาศัย 3 ชั้น บานอาจารยอนุสรณ – อาจารยอุไรวรรณ  ศิวะกุล  
- อาคารบานพักอาศัย 2 ชั้น  จํานวน  4  หลัง กรุงเทพฯ  

2. คอนโดมิเนียม  
- คอนโดมิเนียม 7 ชั้น KAP SEA 1 อาคาร วังแกว จังหวัดระยอง 
- โครงการ เกาะใหญมารีนา 1 (คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 62 ยูนิต) บริษัท ปนปรางค    

    จํากัด จังหวัดปทุมธานี      
- โครงการ อาคารพักอาศัยสูง 16 ชั้น บริษัท พชรเพลส จํากัด กรุงเทพฯ   

3.  โรงแรม และรีสอรท 
- โครงการ เทพาบีชรีสอรท แอนด คันทรี่คลับ ระบบจําหนายไฟฟาและสื่อสาร 

ใตดิน ทั้งโครงการ  บริษัท มณีทราย  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด จังหวัดสงขลา  
- โครงการ เทพาบีชรีสอรท แอนด คันทรี่คลับ อาคารคอนโด 10 ชั้น 370 ยูนิต 
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- โครงการ กระบ่ี-ไทย วิจเลจ รีสอรท บริษัท กระบ่ี-ไทย วิจเลจ จํากัด จังหวัด
กระบ่ี  

- โครงการ กระบ่ีเนชั่นแนลพารค รีสอรท หาดนพรัตนธารา บริษัท กระบ่ีเนชั่น
แนล พารค รีสอรท  จํากัด 

- โครงการ เดอะเมจิกลากูน เฟส 2 บริษัท เดอะเมจิกลากูน จํากัด เขาหลัก 
จังหวัดพังงา 

- โครงการ Mercure Pattaya Hotel บริษัท Econolodge Co.,Ltd.  
- โครงการ CENTRAL PLACE HOTEL II บริษัท พรีเมี่ยม โกลด จํากัด 
- โรงแรม DARA SAMUI BEACH RESORT & SPA VILLA บริษัท ปงคานนท 

จํากัด 
- โรงแรม SAMUI NEWSTAR RESORT หางหุนสวนจํากัด สมุยนิวสตารรี

สอรท 
4. โรงงาน 

- อาคารโรงงานอุตสาหกรรม (หองเย็น) นิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัท เซาท
อิสต เอเชียนแพคเกจ จิ่งแอนด แดนนิ่ง จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

- อาคารโรงงานผลิตอาคารกุง บริษัท อินเท็คคฟค จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
- อาคารโรงงานอุตสาหกรรม (ปกผา – ทอผา – เย็บผาสําเร็จรูป) บริษัท ไพลอต

นิตสปอรตแวร  จํากัด จังหวัดมุทสาคร 
- อาคารโรงงานอุตสาหกรรม (แปรรูปอาหาร) บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอรเนชั่น

ฟูดส จํากัด  จังหวัดชลบุรี 
- อาคารโรงงานอุตสาหกรรม (แปรรูปอาหาร) บริษัท ซีเอฟพี จํากัด จังหวัด

ชลบุรี 
- อาคารโรงงาน โครงการ PANEL PLUS PLANT MIP บริษัท PANEL PLUS  

จํากัด 
- บานพักพนักงานโรงงาน โครงการ PANEL PLUS Residence บริษัท PANEL 

PLUS จํากัด 
5. อาคารสํานักงาน 

- อาคารสํานักงานและที่อยูอาศัย 7 ชั้น บริษัท โมบีเลีย เดโคเรชั่น แอนด   
คอนสตัคชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ 

- อาคารสํานักงาน บริษัท ศาลาอาคิเต็กท จํากัด จังหวัดกรุงเทพฯ 
- อาคารสํานักงานและศูนยซอมรถยนต BMW สูง 9 ชั้น บริษัท ยนตรกิจ จํากัด 

จังหวัดกรุงเทพฯ 
- อาคารสํานักงาน 3 ชั้น บริษัท ดัชมิลล จํากัด จังหวัดนครปฐม 
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- อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 42, 43 GRAMMY ENTERTAINMENT  
- งานปรับปรุง ชั้น 1 - 2 อาคารธนาคารนครหลวงไทย สํานักงานใหญ จังหวัด

กรุงเทพฯ 
- อาคารพาณิชย 2 ชั้น โครงการ PIYAROM PLACE บริษัท สยามฟวเจอร ดี

เวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) 

- อาคารพาณิชย 3 ชั้น โครงการ THE AVENUE CHAENGWATTANA บริษัท 
สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท  จํากัด(มหาชน) 

6. โรงพยาบาล และโรงเรียน 
- โครงการ อาคารศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส จังหวัด 

สมุทรปราการ 
- อาคารโพลีคลีนิค สูง 5 ชั้น และบานพักอาศัย 3 ชั้น จังหวัดปทุมธานี 
- อาคารเรียน – หอนอน สูง 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบําราศนราดรู นนทบุรี 

กระทรวงสาธารณสุข 

 จํานวนพนักงาน 
มีพนักงานทั้งหมด 30 คน แบงเปนในสํานักงาน 5 คน ฝายลงพ้ืนที่(วิศวกร) 4 คน และ

ฝายปฏิบัติการ(พนักงานรายวัน) 21 คน นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีการวาจางผูรับเหมาภายนอก
มาชวยในงาน กรณีที่มีพนังงานไมเพียงพอ 
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โครงสรางองคกร 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางขององคกร ของ หจก. ดีบี อีเล็คทริค 

ลักษณะการดําเนินงาน 
ดําเนินงานรวมกับบริษัทกอสรางขนาดใหญแหงหนึ่งเพียงเจาเดียว ซึ่งทางบริษัทเราจะ 

เปนผูรับจางชวงรับชวงตอดูแลดานงานกอสรางระบบไฟฟาทั้งหมดในโครงการ ซึ่งงานของ
บริษัทเกือบทั้งหมดจะทํารวมกับบริษัทกอสรางเจานี้และจะเปนโครงการขนาดใหญ แตยังมีบาง
สวนที่เปนงานที่บริษัทรับเองโดยตรง แตจะเปนสวนที่นอยมากและเปนโครงการขนาดเล็ก 
เนื่องจากยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และยังมีศักยภาพในการแขงขันที่ไมเพียงพอ 
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ภาพที่ 2  แสดงลําดับการรับงาน 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตรสวนการรับงาน 
ที่มา : ขอมูลจาก หจก. ดีบี อีเล็คทริค 
 

 

 

 

บริษัทกอสราง

ผูรับเหมาระบบไฟฟา
(หจก.ดีบี อีเล็คทริค)

ผูรับเหมาประปา ผูรับเหมาระบบแอร

20%

80%

อัตราสวนการรับงาน

รับงานโดยตรง

รับงานผานบริษัท
กอสราง
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กระบวนการทําางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการทํางาน 
ที่มา : ขอมูลจาก หจก. ดีบี อีเล็คทริค 
 

 

 

 

เขาประมูลงานโครงการกอสราง(งานระบบไฟฟา) 

ทําสัญญาวาจาง 

จัดซื้อและเตรียมงาน 

ดําเนินโครงการ 

ตรวจสอบ และสงมอบงาน 

ซื้อแบบ และคิดราคา 

ประเมินและคัดเลือกโครงการ 



7 

 

กลุมลูกคาหลัก 
สวนใหญจะเปนโครงการของภาคเอกชน ซึ่งจะเปนงานกอสรางงานระบบไฟฟาและ  

สื่อสารในบานพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอรท โรงงาน  และอาคารสํานักงาน 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนกลุมลูกคา 
ที่มา : ขอมูลจาก หจก. ดีบี อีเล็คทริค 
 

 

 

 

 

โรงแรมและรีสอรท
40%

โรงงาน
20%

อาคารสํานักงาน
20%

คอนโดมิ
เนียม, 10%

บานพักอา
ศัย

10%

อัตราสวนกลุมลูกคา
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หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง 
ที่มา : สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 อุตสาหกรรมกอสรางเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอ่ืนจํานวนมาก โดยเริ่มจากอุตสาหกรรม
ตนน้ําไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา ดังนี้ 

1.  ผูผลิตวัสดุกอสราง แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1.1  วัสดุกอสรางสําหรับงานโครงสราง เชน เหล็ก ปูนซีเมนต เสาเข็ม อิฐ กระเบ้ือง  

หลังคา เปนตน  
1.2  วัสดุกอสรางสําหรับงานระบบ เชน งานระบบประปา สายไฟ เปนตน 
1.3  วัสดุกอสรางสําหรับงานตกแตง เชน ไมปารเก กระจก วอลเปเปอร สี เปนตน 

2.  รานคาวัสดุกอสราง จะมีความแตกตางกันไปทั้งดานขนาดและรูปแบบการบริหาร 
3.  ผูรับเหมากอสราง มีทั้งรูปแบบของผูรับเหมาที่เปนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เอง และผูรับเหมาที่รับงานจากผูจางทั่วไป ซึ่งอาจแบงเปนผูรับเหมาทั้งโครงการ รับเหมาเฉพาะ
สวนของงานระบบ หรือรับเหมาเฉพาะคาแรง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการจัดจางตามขอตกลง 

นอกจากนี้ ผูรับเหมากอสรางยังอาจแบงไดเปน ผูรับเหมากอสรางรายหลัก ซึ่งในบางครั้ง
ที่งานมีปริมาณมาก หรือเปนงานที่มีระยะเวลากอสรางที่สั้น หรือตองการผูรับเหมาระบบเฉพาะ
ทาง ก็อาจจางผูรับเหมารายยอยเขามารวมโครงการ 

4.  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนอุตสาหกรรมปลายน้ําที่มีบทบาทในการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัยใหกับลูกคา  

5.  อุตสาหกรรมสนับสนุน เชน หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ธุรกิจดานสถาปตยและ
ตกแตงภายใน ธุรกิจดานโลจิสติกส สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เปนตน 
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สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร 
สภาพการแขงขันในปจจุบัน พบวามีจํานวนคูแขงขันที่เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยดู

จากกราฟแสดงยอดการจดทะเบียนธุรกิจรับเหมากอสราง ป 2551-2555 ของกระทรวงพาณิชย 
ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมประเภทธุรกิจรับเหมากอสรางใน
เดือนธันวาคม 2551มี  จํานวน 209 ราย สวนป พ.ศ. 2552 มีการจดทะเบียนจัดตั้งเพ่ิมข้ึนเปน 
271 ราย  สวนเดือนมกราคม 2553 มีการจดทะเบียนจํานวน 482 ราย  สวนในป2554 (ม.ค.-

ส.ค.) มีการจดทะเบียนจํานวน 496 ราย และในเดือนกันยายน 2555 มีการจดทะเบียนจํานวน 
501 ราย  และคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง   เนื่องจากอุปสรรคในการเขาสูตลาดมีไมมาก สงผลใหเปนตลาดที่มีการแขงขัน
สูง และบริษัทของเราก็จะอยูในตลาดกลุมนี้ดวย 

ในตลาดกอสรางภาครัฐจะมีระดับการแขงขันไมสูงเมื่อเทียบกับตลาดกอสรางภาคเอกชน
ซึ่งมีการแขงขันดานราคาคอนขางสูง ซึ่งอาจทําใหมีการตัดราคากันเองเพ่ือใหไดงาน ทําใหแต
ละบริษัทตองลดราคาลง ซึ่งคูแขงที่เปนรายใหญมักจะไดเปรียบมากกวา ทําใหบริษัทขนาดเล็ก
และขนาดกลางมีความสามรถในการแขงขันลดลง  
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงยอดการจดทะเบียนธุรกิจรับเหมากอสราง 
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ตารางที่ 1 ประมาณการแนวโนมธุรกิจกอสรางและวัสดุกอสราง 

หนวย : อัตราการขยายตัว 2551 2552 2553 2554 2555f 

ธุรกิจกอสราง      
การลงทุนในดานกอสราง ณ ราคาป
ปจจุบัน (รอยละ) 4.3 -5.0 8.2 2.7 12.2-13.5 

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

ไมรวมงานกอสรางที่เก่ียวของกับน้ํา
ทวม (รอยละ) 

    -3.1 ถึง -0.5 

มูลคา (ลานบาท)     797,000-
819,000 

การลงทุนในดานกอสราง ณ ราคา
คงที่ (รอยละ) -4.6 0.3 6.8 -5.1 6.9-8.1 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการโดยศูนยวิจัย
กสิกรไทย 

 
ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองเชิงบวกตอภาพรวมของธุรกิจกอสรางวา จากแรงกระตุนของโครง    

การภาครัฐสบืเนื่องจากอุทกภัยในปที่ผานมา นาจะหนุนภาพของธุรกิจกอสรางในระยะขางหนา   
ตอไปได ขณะที่ปริมาณการกอสรางของภาคเอกชนแมจะยังไมเทาในชวงป 2553-2554 แตก็  
สามารถพยุงตัวไปไดถึงปลายป 2555 ดวยแผนกลยุทธทางธุรกิจที่นาจะกระจายความเสี่ยงไป
ยังโครงการพาณิชยกรรมและอสังหาริมทรัพยในหัวเมืองตางจังหวัดมากข้ึน ขณะที่โอกาสรับรู
รายไดจากงานกอสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯยังมีไดบางจากความตองการบานหลังที่สอง
(สืบเนื่องจากอุทกภัย) ของผูมีรายไดระดับกลางถึงสูง และผูประกอบธุรกิจบางกลุมอาจมุงรับ 
งานกอสรางที่เก่ียวของกับการกอสรางโรงงานไฟฟามากข้ึน ซึ่งทิศทางดังกลาวคงจะหนุนให
มูลคาตลาดธุรกิจกอสรางป 2555 ยืนอยูไดที่กรอบ 923,000-934,000 ลานบาท หรือเติบโตที่
รอยละ 12.2-13.5 จากป 2554  

ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย กระแสทรรศนฉบับที่ 2283(2555) 
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คูแขงหลักขององคกร 
- บริษัท ซันไชส จํากัด 

- บริษัท เอ็มไลน จํากัด 
ตารางที่ 2  ประเมินเปรียบเทียบคูแขงโดยผูบริหาร 

ปจจัย หจก. ดีบี อีเล็คทริค       บริษัท ซันไชส จํากัด       บริษัท เอ็มไลน จํากัด 

ดี ปาน
กลาง 

นอย       ดี  ปาน 
 กลาง 

     นอย ดี ปาน
กลาง 

นอย 

คุณภาพวัสดุที่ใช /   /   /   

ความเช่ียวชาญ /    /  /   

ประสบการณการ
ทํางาน 

/    /  /   

คุณภาพของงาน /    /   /  

จํานวนพนักงาน  /   /  /   

 

 
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

 
ปญหา 
ปญหาของ หจก. ดีบี อีเล็คทริค คือ รายไดและการเติบโตของธุรกิจลดลงตอเนื่อง 

ประกอบกับมีจํานวนคูแขงขันเพ่ิมมากข้ึน ปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในปจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึง  
จําเปนตองการหาแนวทางทางแกไขปญหาเพ่ือกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
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ขอมูลสนับสนุนปญหา 

- ขอมูลสนับสนุนดานรายได 

 

แผนภูมิที่ 4  แสดงรายไดรวมของหจก. ดีบี อีเล็คทริคตั้งแตป พ.ศ.2550 - 2554 

ที่มา : ขอมูลจากงบการเงินของ หจก. ดีบี อีเล็คทริค 
 

 

 

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

รายไดรวม(หนวย : ลานบาท) 61.33 92.71 111.47 63.05 14.86
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แผนภูมิแสดงรายไดรวมของ หจก.ดีบี อีเล็คทริค ตั้งแตป พ.ศ.2550-2554 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงสัดสวนรายไดตามกลุมลูกคาของ หจก.ดีบี อีเล็คทริคตั้งแตป พ.ศ.2550-2554 
ที่มา : ขอมูลจาก หจก. ดีบี อีเล็คทริค 
 

ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
จะเห็นไดวาทางบริษัทประสบปญหากับการเติบโตของธุรกิจและรายไดที่ลดลง สงผล

กระทบทําใหกิจการขาดสภาพคลองทางการเงิน ประกอบกับตลาดที่มีการแขงขันที่รุนแรงมาก
ข้ึนและมีจํานวนคูแขงขันเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน ซึ่งสิ่งดังกลาวจะสงผลใหธุรกิจมีรายไดลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากไมมีความสามารถในการแขงขันที่เพียงพอ และจะสงผลตอความอยูรอดและ  
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือกําหนดกล-   
ยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน 

 
 

24.53

46.35

66.88

25.22

4.45

15.33

18.54

16.72

28.37

2.97

6.13

13.9

11.14

12.61

5.2

12.26

9.27

13.37

9.45

3.06

4.63

3.34

6.3

2.29

0

20

40

60

80

100

120

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554โรงแรมและรีสอรท โรงงาน อาคารสํานักงาน

คอนโดมิเนียม บานพักอาศัยและอื่นๆ
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําใหบริษัทมีรายไดลดลง  
2. กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

ผูรับจางกอสราง หรือชื่อเรียกทั่วไปวา ผูรับเหมา หมายถึง ผูชนะการประกวดราคา 
หรือผูที่เจาของงาน (ผูวาจาง) เลือกใหเปนผูทํางานกอสรางตามที่ระบุไวเอกสารสัญญา 

ผูรับจางกอสรางหลัก หมายถึง ผูรับจางที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลง
ที่จะดําเนินการกอสรางใหลุลวงแลวเสร็จดวยดี เปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในเอกสาร
สัญญา รวมทั้งตองรับผิดชอบในผลของงานของผูรับจางชวงดวย 

ผูรับจางชวง หมายถึง ผูรับจางที่รับทํางานใหผูรับจางหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทํางาน
กอสรางใด ๆ การที่ผูรับจางกอสรางหลักจะจางผูรับจางชวงใหทํางานสวนใดสวนหนึ่งนั้น ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากเจาของงาน หรือผูวาจางกอนเสมอ และสําหรับงานกอสรางของราชการ 
จะตองมีหนังสืออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
ระยะสั้น 
มีแนวโนมของรายไดสูงข้ึน 
ระยะยาว 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
PEST Analysis 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 PEST Analysis 
ที่มา : เอกกมล เอ่ียมศรี (2554) 
 

เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การเมือง (Political) 

   วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางการเมืองที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบตอการดําเนินงานของธุรกิจ เชน นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐ ความ
มั่นคง ของรัฐบาล ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมือง 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
  เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจระดับมหภาค หรือระดับจุลภาคที่มีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศและดุลการชําระเงิน อัตรา
ดอกเบ้ียและอัตรา  แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราการวางงาน ราคาน้ํามันดิบ เปนตน 
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3.  สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural) 
  เปนการวิเคราะหสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม เชน ระดับการศึกษาของ

ประชากรขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรม การประกอบอาชีพ โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปน
ตน 

4.  เทคโนโลยี (Technological) 
    เปนการวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่จะมีผลตอการดําเนินงาน 
เชน การผลิตคิดคนเทคโนโลยีตางๆ  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางองคกร เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน , ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะ
วานิช, 2537) 
 
Five Forces Model 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 6 Five Forces Model   
ที่มา : เดนนภา กันซวง, ออมเดือน แกวสุข และอัญชลี เพชรพิเศษศักด, (2551) 

       Michale E.Porter ไดเสนอแนวคิด การวิเคราะหสภาวะการแขงขันที่เกิดจากแรงทั้งหา 
ดังนี ้
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1.  อุปสรรคกีดขวางการเขาสูอุตสาหกรรม  ไดแก 
1.1 การประหยัดตอขนาด (Economic of Scales) การผลิตสินคาเปนจํานวนมาก 

จะทําใหตนทุนตอหนวยต่ําลง ดังนั้น ผูผลิตรายเดิมจะไดเปรียบรายใหม 
1.2 การผูกผันในตราย่ีหอ (Brand Loyalty) ถาเปนอุตสาหกรรมที่ลูกคามีความผูก 

พันในตราย่ีหอรายใหมที่จะเขาสูอุตสาหกรรมก็ยาก 
1.3 เงินลงทุน (Capital Requirement) ถาจํานวนเงินทุนที่ใชในการลงทุนในธุรกิจ 

สูง ก็จะทําใหรายใหม เขาสูธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมนั้นๆ ไดยาก 
   1.4  การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Access to Distribution) ถาชองทางการ
จัดจําหนายมีจํากัด ก็จะเปนอุปสรรค 

1.5  นโยบายรัฐบาล เชน ขอหามมีสัมปทาน เปนตน 
   1.6  ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคา (Switching Costs) ถา
ลูกคามีตนทุนในการเปลี่ยนการใชสินคา และบริการสูง ก็จะเปนอุปสรรคของรายใหมที่เขามา  
   1.7  ขอไดเปรียบดานตนทุนในดานอ่ืนๆ เชน เปนเจาของเทคโนโลยีเฉพาะ มีทําเล
ที่ตั้งดีกวา เปนตน 

2.  แรงพลักดันจาก ผูผลิตหรือคูแขงที่มีอยูในอุตสาหกรรม  
ปจจัยที่จะพิจารณาความรุนแรงของการแขงขัน ไดแก 
2.1  จํานวนคูแขงที่มีศักยภาพใกลเคียงกัน  การแขงขันก็จะสูง  
2.2  อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ ถาอุตสาหกรรมยังเติบโตการแขงขันจะ 

ไมรุนแรงมากนัก 
2.3  ความแตกตางของสินคา ถาสินคามีความแตกตางกัน การแขงขันก็จะนอยลง 

   2.4  ความผูกผันในตราย่ีหอ ถาเปนอุตสาหกรรมที่ลูกคามีความผูกพันในตราย่ีหอ
การแขงขันก็จะนอยลง  

2.5  กําลังการผลิตสวนเกิน ทําใหการสภาวะการลนตลาดของสินคา และบริการ ใน  
อุตสาหกรรมนั้น นําไปสูสภาวะการแขงขันที่รุนแรง 
    2.6  ความยากลําบากในการถอนตัวจากอุตสาหกรรมนั้น เชน ไดลงทุนไปเปนเงิน
จํานวนมาก ถาถอนตัวจะไมคุมคา จึงทําใหธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมนั้นจะเปนจะตองตอสูเพ่ือ
ความอยูรอด ซึ่งสงผลใหการแขงขันรุนแรง  

3.  แรงพลักดันซ่ึงเกิดจากอํานาจตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา 
ปจจัยที่กําหนดอํานาจตอรองของลูกคา ไดแก 
3.1  ปริมาณการซื้อ ถาซื้อในปริมาณที่มากก็จะมีอํานาจในการตอรองที่สูง 

   3.2  ความจงรักภักดีในตราย่ีหอ ถาลูกคามีความจงรักภักดีในตราย่ีหอสูง ก็จะทํา
ใหมีอํานาจตอรองต่ํา  
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   3.3  ความยากงายในการรวมตัวของกลุมผูซื้อ ถาสามารถรวมตัวกันงายก็มีอํานาจ
ตอรองสูง  

3.4  ตนทุนการเปลี่ยนไปใชสินคาของผูผลิตอ่ืน ถามีตนทุนในการเปลี่ยนที่สูง
อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา 
  4.  แรงผลักดันที่เกิดจากอํานาจตอรองของผูขาย 

ปจจัยที่กําหนดอํานาจตอรอง ไดแก 
   4.1  จํานวนผูขายวัตถุดิบที่มีอยู ถามีจํานวนผูขายนอย อํานาจการตอรองของ
ผูขายจะสูง 

4.2  ระดับการรวมตัวกันของผูขาย ถามีการรวมตัวกัน อํานาจการตอรองก็จะสูง 
4.3  จํานวนวัตถุดิบที่มี ถามีนอย อํานาจการตอรองจะสูง 

   4.4  ความแตกตางของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจตอรอง
ของผูขายก็จะสูง 

5.  แรงผลักดันที่เกิดจากสินคาทดแทน 
ปจจัยที่กําหนดการคุกคามของสินคาทดแทน ไดแก 

5.1  ระดับการทดแทนมากหรือนอย 
5.2  ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงจากการใชสินคาปจจุบันไปใชสินคาทดแทน 
5.3  ระดับความจงรักภักดีในสินคาปจจุบัน 
5.4  ราคาและคุณสมบัติของสินคาทดแทน 

ที่มา : รองศาสตราจารย สุพาน ีสฤษฎวานิช (2546) 
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Value Chain 

 
ภาพที่ 7 Value Chain 
 

Value Chain เปนการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา โดยแตละกิจกรรมใน Value Chain จะ 
มีสวนชวยกอใหเกิดคุณคาทั่วทั้งองคกร โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  
   1.1  การนําวัตถุดิบเขา (Inbound Logistics) ไดแก กิจกรรมการรับ การเคลื่อนยาย 
และเก็บรักษาวัตถุดิบที่จะใชในการผลิต 
   1.2  การปฏิบัติการ (Operation) ไดแก กิจกรรมที่เก่ียวของกับการแปรรูปวัตถุดิบ
ใหออกมาเปนสินคา 
   1.3  การสงผลิตภัณฑออก (Outbound Logistics) ไดแก กิจกรรมการเก็บรักษา
สินคาที่ผลิตแลวและเตรียมพรอมที่จะจัดสงตอไป 
   1.4  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ไดแก กิจกรรมการโฆษณา 
การสงเสริม การตลาด การตั้งราคาและชองทางการจัดจําหนาย 
     1.5  การใหบริการ (Service ) ไดแก บริการหลังการขาย 

2 .กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) 
   2.1  การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดหา 
จัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณตางๆ เพ่ือมาใชในกระบวนการผลิตสินคา 
   2.2  การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) เปนกิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ  การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ 
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   2.3  การบริหารทัพยากรมนุษย (Human Resource Management ) เปนกิจกรรม
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก 
   2.4  โครงสรางพ้ืนฐานกิจการ (Firm Infrastructure) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การจัดการทั่วไป เชน บัญชี การเงิน กลยุทธ การตลาด (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2548) 
 
SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที ่8 SWOT Analysis    
 

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพบริษัทในปจจุบัน ทั้งสภาพการณภายในคือ จุด
แข็ง(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และสภาพการณภายนอก คือ โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค(Threats)  

จุดแข็ง (Strengths) 
    เปนการพิจารณาขอดีของผลิตภัณฑหรือบริษัท เชน ฐานะทางการเงิน ความแข็งแกรง
ดานการผลิต ดานบุคคลากร เปนตน โดยวิเคราะหจาก 4Ps ของบริษัท และสิ่งแวดลอมภายใน
บริษัท 

จุดออน (Weaknesses) 
เปนการวิเคราะหขอเสียหรือปญหาที่เกิดจาก 4Ps ของบริษัท และสิ่งแวดลอมภายใน

บริษัท 
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โอกาส (Opportunities) 
เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่สนับสนุนบริษัท โดยการวิเคราะหจาก

สิ่งแวดลอมภายนอก 
 อุปสรรค (Threats) 

เปนการวิเคราะหขอจํากัดที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกบริษัท  
 ซึ่งการวิเคราะห SWOT นี้จะชวยเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกล
ยุทธ เพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม (ศิริวรรณ และคณะ, 2537) 
 
TOWS Matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 TOWS Matrix 
 

TOWS Matrix คือ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งจุดออน โอกาส และ 
อุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธใหเกิดกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก 

SO มาจากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาส มาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือที่จะนํามากําหนดเกลยุทธเชิงรุก 

ST มาจากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือที่จะนํามากําหนดเกลยุทธเชิงปองกัน  

WO มาจากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือที่จะนํามากําหนดกลยุทธเชิงแกไข  
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 WT มาจากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือที่จะนํามากําหนดเกลยุทธเชิงรับ  
 
การแบงสวนตลาด(STP) 
 
        เปนการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งข้ึนมาที่ไมสามารถสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหเปนที่ถูกใจไดทุกคน แมวาจะพัฒนาผลิตภัณฑดีเพียงใดก็ตาม เนื่องจากผูบริโภคแต
ละคนมีความตองการที่หลากหลาย และเงื่อนไขที่แตกตางกัน จึงเปนการดีที่ธุรกิจบางแหง
พยายามวางจดุยืนหรือวางตําแหนงผลิตภัณฑใหเฉพาะกลุมของลูกคาในสวนที่ธุรกิจสนใจซึ่ง
นับวาเปนหัวใจของการตลาดสมัยใหมที่เรียกวา การตลาดที่มุงตลาดเปาหมาย ซึ่งสามารถ
อธิบายในรูปของ STP Marketing 

ขั้นตอนในการดําเนินการ 
1. การแบงสวนตลาด 
ตัวแปรที่ใชในการแบงสวนตลาด 

1. ตลาดผูบริโภค 
- ตัวแปรทางภูมิศาสตร เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศ 
- ตัวแปรทางประชากรสตร เชน อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว รายได อาชีพ  

การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ  
- ตัวแปรทางจิตวิทยา เชน แบบการดํารงชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพ  
- ตัวแปรทางพฤติกรรม เชน โอกาสในการซื้อ ผลประโยชน อัตราการใช สถานะ

ของผูใช ความพรอมในการซื้อสินคา ทัศนคติ ความภักดี 
  2.  ตลาดอุตสาหกรรม 

- การแบงสวนตลาดมหภาค เชน ขนาดของลูกคา ประเภทของลูกคา เปนตน 
- การแบงสวนตลาดจุลภาค เชน เกณฑการตัดสินใจซื้อ ความสําคัญของการซื้อ 

เปนตน 
ลักษณะของสวนแบงตลาดที่ดี 

1. สามารถวัดได (measurable) คือ สามารถจะทราบวาสวนของตลาดแตละ
สวนประกอบดวยผูบริโภคจํานวนเทาไร     

2. สามารถเขาถึงได (accessible) หมายความวาบริษัทสามารถจะเขาไป 
ตอบสนองสวนของตลาดเหลานั้นได 

3. ตองมีขนาดใหญเพียงพอ (substantial) คือ มีผูบริโภคจํานวนมากพอที่บริษัท 
สามารถจะทํากําไรใหคุมกับความพยายาม 
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4. ตลาดยอยและสวนควรมีความแตกตาง (differentiable) มีการตอบสนองตอ 
โปรแกรมทางการตลาดที่ตางกัน 

2.  การกําหนดตลาดเปาหมาย 
1. ความนาสนใจของสวนตลาด เชน อัตราการเติบโตของสวนตลาด อุปสรรคใน

การเขาสูตลาด อํานาจการตอรองของลูกคา 
2. ความพรอมของธุรกิจ เชน ความไดเปรียบในเรื่องตนทุน ความพรอมในการ

บริหาร 
 3.  กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 

บริษัทควรมีตําแหนงของผลิตภัณฑที่แตกตางจากคูแขงขัน การกําหนดตําแหนง 
ผลิตภัณฑสามารถกําหนดไดจากปจจัยตาง ๆ 

         1.  ผลประโยชน 
         2.  ราคาและคุณภาพ 
         3.  กลุมลูกคาเปาหมาย 
         4.  วิธีใชผลิตภัณฑ 
ที่มา: ผศ.ดร.วิเชียร วงศณิชชากุล ดร.ไกรฤกษ ปนแกว โชติรส กมลสวัสด์ิ (2550)  
 
การบริหารเชิงกลยุทธ 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการบริหารองคกรที่เนนการมองระยะยาว โดย
ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และประเมินผลใน
เชิงกลยุทร โดยการดําเนินกิจกรรมจะเปนไปเพ่ือปรับองคกรใหสอดคลองกับโอกาสและอุปสรรค 
จุดแข็งและจุดออนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ขั้นตอนการบริหารกลยุทธประกอบไปดวย 
1.  การวางแผนกลยุทธ (Strategy Formulation) 

1.1  กําหนดภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 
1.2  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
1.3  การกําหนดกลยุทธหลักขององคกร 

         2.  การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
2.1  การกําหนดเปาหมายการดําเนินการ 
2.2  การวางแผนการปฏิบัติ Action Plan 
2.3  การสนับสนุนกลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรม บุคลากร เทคโนโลยี 

  2.4  กระบวนงาน 
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3.  การติดตามประเมินผลเชิงกลยุทธ (Strategic Control and evaluation) 
3.1  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
3.2  การติดตามสถานการณและเงื่อนไข 

การกําหนดกลยุทธ  
1.   กลยุทธระดับบริษัท (Corporate level strategies) 
เปนการกําหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทในรปูของทัศนคติทั่วไป เปนกลยุทธทีเ่ก่ียวของ

กับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือการเจริญเติบโตทางดานยอดขาย สินทรัพย 
กําไรหรือหลายๆ ดานรวมกัน  
   1.1  กลยุทธเติบโต(Growth Strategies)  เปนการเพ่ิมระดับการปฏิบัติการของ
องคกรหรือเปนกลยุทธที่เ ก่ียวกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท  เพ่ือการ
เจริญเติบโตของยอดขาย รายได กําไร และผลประกอบการ 

   1)  กลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน (Intensive growth strategies) เปนการ
พิจารณาโอกาสในการเพ่ิมยอดขายใหเขมขนย่ิงกวาผลิตภัณฑเดิมและตลาดเดิมประกอบดวย 3 
กลยุทธ คือ 
   -  กลยุทธการเจาะตลาด (Market penetration strategy) เปนความพยายามที่จะ
เพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม ในตลาดเดิม เหมาะสําหรับใชในการปรับปรุงตําแหนงของธุรกิจ 
   -  กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market development strategy) เปนความพยายามใน
การเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม โดยการแสวงหาผลิตภัณฑใหม เปนกลยุทธที่เหมาะสําหรับ
ใชเพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดจํานวนมากจากผลิตภัณฑในปจจุบันในตลาดที่มีการอ่ิมตัว หรือใช
เพ่ือการพัฒนาตลาดใหม สําหรับผลิตภัณฑในปจจุบัน 
   -  กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy) เปนความ
พยายามในการเพ่ิมยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑใหม เหมาะเพ่ือที่จะใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดในปจจุบันหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดใหม 
   2)   กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative growth strategy) เปน
การคนหาโอกาสการขยายตัวจากระบบการดําเนินงานขององคกร ดังนี้ 
    -  การขยายกิจการตามแนวด่ิง  (Vertical Integration) แบงเปนการขยายกิจการ
แบบไปขางหลัง กับการขยายกิจการแบบไปขางหนา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุม 
สรางผลกําไร เพ่ิมยอดขาย  
    -  การขยายกิจการตามแนวราบ ( Horizontal Integration ) เปนการเขาครอบครอง
กิจการคูแขงขันที่อยูในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมขนาดของกิจการ เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมผลกําไร และ
เพ่ิมสัดสวนการครองตลาด 
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   3)  การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Diversification) เปนการเขาครอบครอง
กิจการเพ่ือตองการ การผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และ ชองทางการจําหนาย  
    4)  การควบรวมกิจการ และกิจการรวมคา (Mergers & Joint Ventures) การ
ควบรวมกิจการ  และรวมตัวเปนกิจการองคกรใหมข้ึนมา สวนกิจการรวมคาจะ เกิดจากกิจการ
ตั้งแตสองกิจการรวมมือกันสรางองคกรธุรกิจใหมข้ึนมา 
   5)    กลยุทธพันธมิตร (Strategy alliance) การเปนหุนสวนกันระหวาง 2 บริษัท
หรือมากกวา เพ่ือนําขอไดเปรียบของแตละแหงมาเปนจุดแข็ง และไดรับผลประโยชนรวมกัน 
   1.2  กลยุทธคงที่ ( Stability Strategy ) เปนกลยุทธที่ซึ่งเก่ียวกับการรักษาสภาพ
เดิมในปจจุบัน โดยการเสนอบริการเดิม ตอไปเพ่ือใหบริการในตลาดเดิม หรือเปนจะกลยุทธที่
บริษัทใชเพ่ือรักษาขนาดและระดับการดําเนินการของธุรกิจในปจจุบัน 
  1.3  กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategies ) เปนกลยุทธที่ซึ่ง
เก่ียวกับการลดกิจกรรมการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัทหรือเปนกลยุทธระยะสั้นสําหรับ
บริษัทที่มีความออนแอในการดําเนินงาน 
  1) กลยุทธปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turnaround Strategy) เนนใหความสําคัญที่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความดึงดูดใจมากข้ึน 
  2) กลยุทธการไมลงทุน (Divestment Strategy) เลือกที่จะยุติการดําเนินงานใน
สวนที่ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา  
  3) กลยุทธการเลิกกิจการ (Liquidation Strategy) เปนการสิ้นสุดของธุรกิจ
เนื่องจากอุตสาหกรรมนั้นไมสามารถที่จะพัฒนาใหเจริญเติบโตตอไปได 
  4) กลยุทธการเก็บเก่ียวผลประโยชน (Harvest) เปนกลยุทธเก่ียวกับการลด
คาใชจายใหต่ําที่สุดและพยายามทํากําไรในระยะสั้นใหสูงที่สุด  
  5) กลยุทธการลมละลาย (Bankruptcy) เปนกลยุทธที่ใชเมื่อบริษัทประสบความ
ลมเหลวในการดําเนินงานและไมสามารถที่จะแกปญหาหรือปรับองคกรใหมได  
  1.4  กลยุทธแบบผสม (Combination Strategies) เปนการผสมผสานกลยุทธ
ตางๆ ในเวลาเดียวกัน 

2.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business level Strategies) 
   2.1  การสรางความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 
เปนกลยุทธที่มุงการผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพเหนือกวาคูแขงขันโดยคํานึงถึงความเปน
เอกลักษณ 
  ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแก 

-  การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ  
-  การเลียนแบบจากคูแขง 
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   2.2  ความเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) กลยุทธที่มุงเนนการผลิตที่มี
มาตรฐาน ดวยตนทุนตอหนวยที่ต่ํา  
  ความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน ไดแก 

-  งายตอการลอกเลียนแบบ 
-  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา 

   2.3  การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick-response)  บริษัทจะตองแขงขันกับ
บริษัทอ่ืนที่มีธุรกิจคลายคลึงกันและการนําเสนอผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันในตลาดที่คลายคลึง
กัน 
   2.4  การมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus) เปนกลยุทธซึ่งมุงการผลิตสินคาและ
บริการ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเล็ก มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวย
การเนนความชํานาญในตลาดบางตลาด 
  ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน 

1)  ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคุมในการเขาสูตลาด 
 2)  บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ 
 3)  บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขงจํานวน
มาก 
 4)  การเลือกกลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงาย 
 3.  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies) 

3.1  กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and development strategy) เปน  
หนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการ
บริการใหมที่มีคุณภาพดีกวา 
   3.2  กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations strategy) เปนหนาที่ของฝายผลิตโดย
ดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิตควบคุมคาใชจาย  และดานการจัดการกระบวนการผลิต  
   3.3  กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy) เปนหนาที่ของฝายการเงินโดย 
ดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผน 
   3.4 กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) เปนหนาที่ของฝายการตลาด 
โดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และ
ชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 

3.5 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) เปนหนาที่ของ  
ฝายบุคคลโดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่ เก่ียวของ เชน
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของรัฐในดานแรงงาน และภาวะตลาดแรงงาน เปน
ตน (สุพานี สฤษฎวานิช, 2546) 
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กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
         
 (เรวัติ ตันตยานนท ,2553) กลาววาในยุคของเศรษฐกิจสรางสรรค หรือ Creative 
Economy เรื่องของนวัตกรรมเชิงพาณิชยเปนผลลัพธสําคัญที่จะทําใหองคกรธุรกิจ สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ  แตเสนทางตั้งแตการมีความคิดสรางสรรค จนกระทั่งสามารถ
นําไปสูนวัตกรรมของผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการผลิต หรือ โมเดลธุรกิจ ที่มีความแปลกใหม 
ไดนั้น จะตองผานดานสําคัญที่จะทําใหเกิดความเปนไปไดจริงข้ึนมา ก็คือ การไดมาซึ่ง
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
 การจัดทําแผนกลยุทธดานเทคโนโลยี เริ่มตนจากการสํารวจสภาพแวดลอมของธุรกิจที่
เปนอยู และองคกรจะตองมีความรูพ้ืนฐาน และ ประสบการณ ทางดานเทคโนโลยี จึงจะทําให
องคกรสามารถสรางผลิตภัณฑหรือการบริการที่โดดเดน และการสรางความสามารถในการ
แขงขันใหกับองคกรได และเมื่อไดเทคโนโลยีที่ตองการมาแลว จะมีการบริหารจัดการใหสามารถ
นําเทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 PDCA 
 

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย 
   การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และจากเปาหมายที่ได
กําหนดข้ึน 

ปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปน 
ระบบและมีความตอเนื่อง และกอนที่จะลงมือปฎิบัติตามแผนนั้นควรไดรับการฝกฝนเพ่ือใหมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
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   การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของ
แผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด 
   ดําเนินการใหเหมาะสม(Action) คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา  (วีระพล, 
2543 )  
 
ความสามารถในการแขงขัน 
   
  การพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันจะแยกออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับหนวย
ธุรกิจระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันแตละ
ระดับนั้นจะไมเหมือนกัน ซึ่งในระดับหนวยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ผูที่มีความสามารถในการ
แขงขัน คือ ผูที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Productivity) ในกระบวนการผลิต
และการประกอบการเหนือกวาคูแขง ทําใหดําเนินธุรกิจอยูรอดไดโดยไมตองอาศัย "ตัวชวย" ที่
ทําใหไดเปรียบคูแขง ไมวาจะเปนการคุมครองหรือการอุดหนุนจากรัฐ การไดรับสัมปทาน ฯลฯ 
สวนความสามารถในการแขงขันในระดับอุตสาหกรรม คือ การที่อุตสาหกรรมมีความไดเปรียบ
คูแขงโดยปราศจากการคุมครองหรือการใหเงินอุดหนุน การวัดความสามารถในการแขงขัน
ระดับอุตสาหกรรมจะเปนตัวชี้วัดสุขภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Health) ของประเทศได
ดีกวาการวัดความสามารถในการแขงขันระดับหนวยธุรกิจ สวนความสามารถในการแขงขัน
ระดับประเทศนั้น หมายถึง การที่คนในประเทศมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีข้ึน ซึ่งมักชี้วัดดวย
ระดับและการเติบโตของรายไดและผลผลิตโดยรวม ตลอดจนความสามารถของประเทศที่จะเพ่ิม
สวนแบงในตลาดโลกผานการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศซึ่งสะทอนศักยภาพในการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการเขาถึงตลาดใหม ๆ ในโลกเพ่ือทดแทนตลาดในประเทศที่มีอยูอยางจํากัด
ความสําคัญของสามารถในการแขงขัน 
 ในยุคที่โลกไรพรมแดนหนวยธุรกิจตองเผชิญแรงกดดันจากการแขงขันที่รุนแรงข้ึน  ทั้ง
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการขนสงและติดตอสื่อสารซึ่งทําใหตนทุนในการคาระหวาง
ประเทศลดต่ําลง และความกาวหนาของขอตกลงระหวางประเทศซึ่งทําใหรัฐบาลตองลดระดับ
การคุมครองหรือลดอุดหนุนผูผลิตในประเทศลง ดังนั้นความสําคัญของความสามารถในการ
แขงขันจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได หนวยธุรกิจจึงตองใหความสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของตัวเองเพ่ือใหสูรบปรบมือกับคูแขงได 
ที่มา:ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ (2552) 
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การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
  

ในปจจุบันเปนยุคที่มีการแขงขันมีความรุนแรง การมุงเนนกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบเพียงกลยุทธอยางเดียวอาจจะสงผลใหองคกรไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดทันทวงที ดังนั้นองคกรที่ประสบความสําเร็จหลายแหงไดใช
กลยุทธที่หลากหลายในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดข้ึน แตองคกรเหลานี้อาจ
เริ่มตนดวยการใชกลยุทธเพียงกลยุทธเดียวในการแขงขัน ซึ่งการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหเกิดข้ึนนั้นมาจากการใชกลยุทธ 6 ประการดวยกัน ดังตอไปนี้ 
  1.  ความไดเปรียบจากการเปนผู เขาสูตลาดรายแรก (customer market 
advantage) 
 ในการสรางความไดเปรียบขององคกรโดยเปนผูเขาสูตลาดรายแรกจะตองใหความสําคัญ
คือจะตองมีการสรางตลาดใหมหรือเปนผูคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ  ใหกับลูกคา ซึ่งในการริเริ่มสิ่งที่คูแขง
ยังไมสามารถทําไดนั้น จะทําใหองคกรปราศจากการแขงขันซึ่งนับไดวาเปนความไดเปรียบ 
  2.  ความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่โดดเดนกวาคูแขง 
(product and service advantage) 
 องคกรใดก็ตามที่สามารถตอบสนองตอความพึงพอใจและความตองการของผูบริโภคที่มี
ความโดดเดนไดนั้น ถือไดวาเปนองคกรที่ใชกลยุทธการสรางความแตกตาง  แตจุดออนของกล
ยุทธนี้ก็คือคูแขงขันสามารถลอกเลียนแบบไดงาย ดวยเหตุนี้ องคกรที่ใชกลยุทธดังกลาวจะตอง
มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองอยูเสมอเพ่ือใหกาวล้ํากวาของคูแขง 

3.  ความได เปรียบในการ สรางหวงโ ซคุณคาหรือร ะบบธุรกิจ  (Business 
system/value chain advantage) 
 การบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคกร เรียกวาการบริหารหวง
โซคุณคาหรือระบบธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจจะเริ่มตนจากการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
ผลิตการขาย การตลาด การจัดจําหนาย และการบริการหลังการขาย หากองคกรธุรกิจมีความ
โดดเดนในกิจกรรมทางธุรกิจ  กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็จะสงผลใหองคกรนั้นมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในปจจุบันมีหลายองคกรพยายามสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยมุงเฉพาะกิจกรรมทางธุรกิจที่องคกรถนัดและมุงเนนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
สงผลใหองคกรนั้นมีกลยุทธที่เหนือกวาคูแขงขัน และกลายเปนจุดแข็งหรือเอกลักษณของ
องคกรในที่สุด 

 4.  ความไดเปรียบของแหลงทรัพยากร (System assets / resources advantages) 
 ทรัพยากรขององคกรประกอบไปดวยสินทรัพยที่มีตัวตน เชน ผลิตภัณฑและอาคาร และ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน ลิขสิทธิ์ ตราสินคา และชื่อเสียงขององคกร ซึ่งองคกรสวนใหญจะใช
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ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดข้ึน ซึ่งการใช
ทรัพยากรเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดข้ึนนี้ เรียกวาAsset Based Competitive 
Advantages 

5.  ความไดเปรียบในเรื่องพันธมิตร (Partner advantage) 
 ในการดําเนินธุรกิจนั้น ถามีพันธมิตรที่ดีจะชวยสนับสนุนใหองคกรสามารถพัฒนาธุรกิจ
อยางรวดเร็ว หลายองคกรพยายามคนหาคูคาเพ่ือสรางพันธมิตรในการทําธุรกิจระยะยาว 
องคกรจะตองมีการคัดเลือกพันธมิตรใหเหมาะสมกับองคกรของตนเปรียบเสมือนการรวมจุดแข็ง
ขององคกรสองฝายเขาดวยกันเพ่ือสรางผลประโยชนสูงสุดใหเกิดข้ึนและนําไปสูความไดเปรียบ
ทางการแขงขันตอไป  
          6.  ความไดเปรียบในการประหยัดตนทุนในการผลิต (Scale and scope 
advantage) 
 องคกรสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดข้ึนไดดวยการมุงเนนการสราง 
Economies of Scope คือ ความสามารถในการลดตนทุนโดยใชทรัพยากรรวมกันของหนวย
ธุรกิจตาง ๆ  

ดังนั้นกลยุทธที่จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันจะประสบความสําเร็จไดนั้น 
องคกรจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและใชกลยุทธทั้ง 6 มิตินี้ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ฐิติมา ตั้งสินพูลเพ่ิม , เอ้ือจิต ทัศนะภาคย (2549) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหา
และกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของบริษัท AGC จํากัด โดยทําการศึกษาดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูบริหารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท รวมทั้งรวบรวมคนควาขอมูลในระดับทุติยภูมิ
จากแหลงขอมูลตางๆ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ จากการศึกษาพบวา ตนทุน
ของบริษัทเพ่ิมสูงข้ึนมากกวารายรับของบริษัทมาก สงผลใหกําไรของบริษัทมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการขาดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเนื่องจากขาด
การพัฒนาความรู ทักษะ และความชํานาญ ตลอดจนความระมัดระวังในการทํางาน และการ
บริหารจัดการขาดการวางแผน การควบคุมงาน การติดตาม และการประเมินผลงานที่ดี ซึ่งจาก
สองปจจัยนี้ไดสงผลตอตนทุนของบริษัท ผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทางแกไข โดยไดเลือกใช 2 
แนวทางรวมกันคือกลยุทธการเปนผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy) ดวยการพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพ่ือความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจแบบ
เก้ือหนุนในแนวนอน (Horizontal Complementary Strategic Alliances) เนื่องจากแนวทาง
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เลือกที่ 2 จะเหมาะสําหรับการแกไขปญหาในระยะสั้น และแกไขสาเหตุของปญหาไดตรงจุด
ที่สุด  

 
นิภาวรรณ ชนะจิตร(2552) ทําการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันของธุรกิจจําหนายโลหะและวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
บริษัท โลหสิริ กรุป จํากัด ซึ่งมีปญหาอัตราการเติบโตของธุรกิจคงที่และมีแนวโนมจะลดลง 
รวมทั้งผลกําไรสุทธิและสวนแบงการตลาดไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยใชวิธีการสัมภาณเชิงลึก รวมทั้งวิธีการสังเกต 
และการวิเคราะหขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยการทําการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
ในสวนของขอมูลกิจการ ขอมูลสภาพแวดลอมภายใน-ภายนอก ขอมูลการตลาด คูแขง โดย
การศึกษาจากเอกสารอางอิง และเว็บไซต และไดกําหนดกลยุทธเพ่ือใชในการแกปญหาและ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจการ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับองคธุรกิจ 
และกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งหากนํากลยุทธทั้งสามระดับมาปฏิบัติปญหาผลกําไรและสวนแบง
การตลาดที่ไมเปนไปตามเปาหมายจะตองดีข้ึนและหมดไปอยางแนนอน รวมทั้งเปนการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันใหกับบริษัท 

 
เดนนภา กันซวง , ออมเดือน แกวสุข และอัญชลี เพชรพิเศษศักด(2551) ทําการศึกษา

เรื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษา บริษัท นิพนธ โฮมโปรดักซ จํากัด ซึ่ง
ประสบปญหาขาดความสามรถในการแขงขัน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ และการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ งานนิพนธ และขอมูล
ตามเว็บไซตตางๆ และไดเลือกแนวทางในการแกไขปญหาในการดําเนินงาน 4 ดาน คือ ดาน
การบริหารจัดการ ดานงานบุคคล ดานการตลาด และดานการเงิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน 

 
กองกูณฑ โตชัยวัฒน และวรากร ลิขิตอนุภาค(2555) ทําการศึกาเรื่อง คุณสมบัติในการ

คัดเลือกผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภค ในโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ปญหาที่สําาคัญในงานกอสราง สาธารณูปโภคของหมูบานจัดสรร ไดแก ปญหาความลาชาใน
งานกอสราง ปญหาขาดแคลนแรงงาน ปญหางานกอสรางไมเปนไปตามมาตรฐาน ปญหาขาด
แคลนชางฝมีอ/ชางเทคนิค และปญหาแบบกอสรางไมถูกตอง ไมชัดเจนปญหาสภาพคลองทาง
การเงิน ปญหาการสื่อสารผิดพลาด ปญหากอสรางผิดแบบ ปญหาใชวัสดุสิ้นเปลือง ผิดปกติ
ปญหาขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณ และปญหาเครื่องจักรไมมีประสิทธิภาพตามลําดับ โดย
หลักเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงาน สาธารณูปโภคในโครงการหมูบานจัดสรร 
พบวามี 8 เกณฑ คุณสมบัติคือ  
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1)  ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ  
2)  ประสบการณ  
3)  ฐานะทางการเงิน  
4)  ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู  
5)  ความเชี่ยวชาญเทคนิคการกอสราง  
6)  บุคลากรหลัก 
7)  ผลงานโครงการที่ผานมา  
8)  ความสัมพันธกับผูคาวัสดุกอสราง  

 
ดํารงค บุญรอด (2554) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบริษัท

รับเหมางานระบบประกอบอาคารในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกบริษัทรับเหมางานระบบประกอบอาคาร ไดแก ขอมูลสวนประสบการณในการทํา
โครงการกอสราง และขอมูลสวนแหลงเงินทุนที่ใชดําเนินงาน มีผลในทุกดานตอสวนผสม
ทางการตลาด 7’PS  ซึ่งผลการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 7’PS  พบวาผลิตภัณฑใน
ภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก อันดับ 1 คือ คุณภาพของวัสดุที่ใช ระดับความสําคัญอยู
ในระดับมากรองลงมา คือ สวนดานราคา คาบริการความสําคัญอยูในระดับมาก ซึ่งอันดับ 1 คือ 
สามารถตรวจสอบไดตามรายละเอียดและปริมาณงาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ผล 
การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมความสําคัญอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอ พบวาอันดับ 1 คือมีชองทางการติดตอสื่อสาร
กับบริษัทที่สะดวกรวดเร็วมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญ
ของการสงเสริมการตลาดโดยรวมความสําคัญอยูในระดับปานกลาง อันดับ 1 คือ มีการใหสวน
ลดตามระยะเวลาการชําระเงิน มีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหระดับ
ความสําคัญของบุคลากรผูใหบริการในภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก อันดับ 1 คือวิศวกร
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาของลูกคามี ระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก  
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 1.  ใชการสัมภาษณเชิงลึก (ผูบริหาร พนักงานในบริษัท และลูกคา) 
 2.  วิเคราะหองคกร โดยใช SWOT Analysis 

-  PEST 
-  Five Forces Model 
-  Value Chain 

3. วางแผนกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
                    
 การเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยนี้แบงขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคนควา และการรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการที่เก่ียวของ งานนิพนธ บทความ และขอมูลตามเว็บไซตตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ
บุคคลที่เก่ียวของกับประเด็นที่ศึกษา รวมถึงการสังเกตการณดําเนินการของบริษัทกรณีศึกษา 
โดยมีรายละเอียดแบบสัมภาษณดังนี้ 

1. การออกแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร  จํานวน 3 คน 
  1.1  ผูบริหารที่เปนเจาของ จํานวน 1คน โดยแบงแบบสัมภาษณเปน 4 สวน 
  สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัยที่มี
ผลตอธุรกิจ  4 ดาน คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
  สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน และการ
ดําเนินงาน 
  สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
  สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 
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1.2  ผูบริหาร จํานวน 2คน โดยแบงแบบสมัภาษณเปน 4 สวน 
  สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัยที่มี
ผลตอธุรกิจ  4 ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
  สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน 
  สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
  สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 

2.  การออกแบบสัมภาษณสําหรับพนักงาน  จํานวน 2 คน โดยแบงเปน 3 สวน 
  สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงปญหาที่พบในการทํางาน และที่พบกับลูกคา 
  สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงขอดีของบริษัทในมุมมองพนักงาน 
  สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 

3. การออกแบบสัมภาษณสําหรับลูกคา จํานวน 2 คน โดยแบง 3 สวน 
  สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงหลักเกณฑในการเลือกผูรับเหมา 
  สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงปญหาที่ลูกคาพบ 
  สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงมุมมองของลูกคาที่มีตอบริษัท 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณเผูบริหาร พนักงาน และลูกคา 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะห PEST 

1.  การเมือง (Political) 
   -  นโยบายคาแรงงานข้ันต่ํา ซึ่งผลกระทบตอตนทุน ทําใหตนทุนในการดําเนินงาน
สูงข้ึน 
   -  นโยบายโครงการบานหลังแรกของรัฐบาล สงผลใหมีการกอสรางที่อยูอาศัยเพ่ิม
มากข้ึน 
   -  นโยบายการกระตุนการทองเที่ยวของรัฐบาล สงผลใหเกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน โรงแรมที่พัก สถานที่ทองเที่ยว เปนตน 
   -  ความขัดแยงทางการเมือง สงผลกระทบตอดานการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยว
ลดลง และสงผลตอธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท และแหลงทองเที่ยว 

2.  เศรษฐกิจ (Economic) 
   -  การข้ึนอัตราดอกเบ้ียของเงินกู ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในตัดสินใจลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยเพราะวาย่ิงดอกเบ้ียของเงินกูสูงแนวโนมการลงทุนก็จะลดลง 
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-  การข้ึนราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ํามัน ทําใหตนทุนในการขนสงสูง 
-  ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน สงใหการลงทุนกอสรางตางๆชะลอตัว 

   -  การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคมีแนวโนมสูงข้ึน โดยดู
จากกําลังซื้อของบริโภคที่เพ่ิมสูงข้ึน 

3.  สังคมและวัฒนธรรม (Socio Cultural) 
   -  คนในเมืองมีคานิยมมีบานพักตางอากาศมากข้ึน และประกอบกับผลกระทบจาก
น้ําทวมที่ผานมา ทําใหมีโครงการกอสรางที่พักอาศัยในตางจังหวัดเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 
   -  คนในปจจุบันเนนความสะดวกสบายมากข้ึน โดยเฉพาะคนในวัยทํางาน จะนิยม
ซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโด เพราะราคาถูกกวาที่พักอาศัยประเภทบาน และสะดวกสบายใน
การเดินทาง สงผลใหมีโครงการคอนโดเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเมือง 

4. เทคโนโลยี (Technological) 
   -  ในปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในกระบวนการทํางานมากข้ึน ซึ่งชวย
ทําใหประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน เชน เทคโนโลยีในการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางทที่สะดวก
และรวดเร็วย่ิงข้ึน 
   -  มีเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ทําใหการ
ติดตอสื่อสารในการทํางาน และการหาขอมูลตางๆ งายและสะดวกรวดเร็ว มากข้ึน 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

คูแขงขันรายใหม 
  ธุรกิจประเภทกลุมรับเหมากอสราง เปนธุรกิจเฉพาะทาง ตองใชทักษะและความชํานาญ 
และตองใชเงินทุนคอนขางสูง ถึงแมจะเปนธุรกิจที่ผูแขงขันรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดไมงาย
มากนัก แตก็มีคูแขงรายใหมเขามาในตลาดเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง 
และเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยสวนใหญจะเปนคูแขงที่เปนผูประกอบการขนาดเล็ก เนื่องจากใช
เงินลงทุน เทคโนโลยี ความชํานาญ และการบริหารจัดการที่นอยกวาเมื่อเทียบกับผูรับเหมาราย
ใหญ ซึ่งคูแขงรายใหมนี้มีผลตอรายไดและกําไรของบริษัท เนื่องจากคูแขงเพ่ิมข้ึนจึงทําใหมีการ
แขงขันทางดานราคามากข้ึน สงผลใหจํานวนงาน รายไดและกําไรลดลง 

อุปสรรคการเขาสูตลาด 
-  ตองใชทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ เนื่องจากเปนธุรกิจเฉพาะทาง 
-  ผูประกอบการขนาดใหญใชเงินลงทุนสูง 

สินคาทดแทน 
 ซึ่งในปจจุบันธุรกิจประเภทนี้ยังไมมีสินคาทดแทน 
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อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
ลูกคามีอํานาจการตอรองสูง เนื่องจากลูกคามีตัวเลือกมากข้ึน เพราะในปจจุบันมีจํานวน

คูแขงเพ่ิมข้ึน และมีการแขงขันทางดานราคา ทําใหบางครั้งมักจะตัดราคากันเองเพ่ือใหไดงาน 
ธุรกิจประเภทนี้มีระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนานเพราะเปนลักษณะในการกอสราง มี
รายละเอียดและเงื่อนไขคอนขางเยอะ และมีคาใชจายสูง ดังนั้นลูกคามักจะมีองคประกอบในการ
เลือกคอนขางเยอะ 

อํานาจตอรองของผูขาย 
 ผูขายของธุรกิจนี้ คือ ผูจําหนายสายไฟ หมอแปลง และอุปกรณเครื่องมือตางๆที่
เก่ียวของกับการดําเนินงาน อํานาจการตอรองของผูขายนี้จะมีอํานาจในการตอรองต่ํา เนื่องจาก
ในปจจุบันมีผูขายเหลานี้เพ่ิมมากข้ึน ทําใหบริษัทมีทางเลือกมากข้ึน ในการสั่งซื้อแตละครั้งจะสั่ง
เปนจํานวนมากและมีราคาคอนขางสูง จึงทําใหผูขายมีอํานาจในการตอรองกับผูซื้อต่ํา 

คูแขงขันปจจุบัน 
 ธุรกิจประเภทนี้มีคูแขงขันจํานวนมากในตลาดกลุมผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง ซึ่งมีระดับการแขงขันที่สูงมากเมื่อเทีบยกับผูประกอบการรายใหญซึ่งการแขงขันจะไม
รุนแรงมากนักซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการของภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ สวน
ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจะเปนโครงการของภาคเอกชนทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีขนาดไม
ใหญมาก แตมีการแขงขันที่สูง ซึ่งบริษัทของเราอยูในกลุมผูประกอบการขนาดเล็ก จึงทําใหมี
การแขงขันที่สูง และสวนใหญแลวสินคามีลักษณะที่คลายกัน แตอาจแตกตางที่มาตรฐานของ
สินคาและบริการ ซึ่งบริษัทของเราจะเนนเรื่องมาตรฐานของสินคาและการบริการเปนอยางมาก 
เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืนที่จะเนนเรื่องตนทุนและกําไร 
 
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ของบริษัท 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
   1.  การนําวัสดุอุปกรณเขา  การนําวัสดุอุปกรณเขาของบริษัทสวนใหญจะใช
วิธีการสั่งเขามาไวกอนที่จะเริ่มงาน โดยเฉพาะวัสดุประเภทสายไฟ เพ่ือกักตุนวัสดุอุปกรณ 
เนื่องจากวัสดุอุปกรณที่ใชมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอยูตลอดเวลา และการวางแผนเรื่องการ
นําเขาวัสดุอุปกรณและการจัดเก็บยังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งทําใหประสบปญหาในเรื่อง
พ้ืนที่เก็บไมเพียงพอ และเรื่องวัสดุอุปกรณหาย 

   2.  การปฏิบัติการ  มีการอธิบายลําดับข้ันตอนในการทํางานกอนเริ่มงาน และมี
การควบคุมดูแลใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
   3.  การสงมอบงาน  มีการทดสอบและตรวจเช็คกอนสงมอบงานทุกครั้ง 

   4.  การตลาด ยังไมมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ทําใหยังไมเปนที่รูจักมากนัก 
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มีวิธีการหาลูกคาแบบเดิมๆ (รับงานกับผูรับเหมากอสรางรายใหญเพียงเจาเดียว) และยังไมมี
การเพ่ิมชองทางการหาลูกคา 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
1.  โครงสรางพื้นฐานของกิจการ มีโครงสรางบริษัทขนาดเล็ก มีลักษณะการ

บริหารจัดการแบบครอบครัว มีแผนกหลักๆ คือ แผนกบัญชีและการเงิน แผนกจัดซื้อ แผนก
ประเมินราคา  แผนกปฏิบัติการ 

   2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย  การบริหารพนักงานในบริษัทยังไมมี
ประสิทธิภาพ ขาดกฎระเบียบในการทํางานที่ชัดเจน และพนักงานมีไมเพียงพอโดยเฉพาะ
พนักงานฝายปฏิบัติการ  และบริษัทไมมีการฝกอบรมพนักงาน 

   3.  การพัฒนาเทคโนโลยี มีการจัดซื้อและเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับงาน 

     4.  การจัดหาวัสดุอุปกรณ มักพบปญหาในเรื่องการหาแหลงวัสดุอุปกรณที่มี
คุณภาพและราคาถูก และปญหาราคาวัสดุอุปกรณที่ไมแนนอน ซึ่งจะสงผลตอตนทุน และ
เงื่อนไขระยะเวลาในการจัดสง เพราะวัสดุอุปกรณบางชนิดตองสั่งลวงหนาหลายวัน 
 
ขอมูลทุติยภูมิ 

อุปสรรคและปจจัยเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ป 2555 
  อุปสรรคและปจจัยเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ 3 ปจจัยหลัก ไดแก การปรับข้ึนคาจางข้ันต่ํา 
300 บาท แนวโนมราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน และการปรับข้ึนราคาพลังงาน สงผลกระทบตอ
ความสามารถการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะกลุมรับจางผลิตในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
SMEs ซึ่งมีอัตรากําไรต่ํา 
ที่มา : ทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ ฝายเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย (2555) 
 

ธุรกิจรับเหมากับโอกาสในวิกฤติคาแรง 
  จากที่มีการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ํา ประมาณ 40% ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พบวา ธุรกิจการ
กอสรางเปนอีกภาคธุรกิจที่มีการกลาวถึงวาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด เพราะมีเสียงบนจากคน
วงใน ทั้งรับเหมากอสราง วา งานกอสรางมีความลาชา สงมอบใหลูกคาไมทันตามกําหนด
ผูประกอบการบางรายตองหาผูรับเหมากอสรางรายใหมเขามาสานตองานกอสราง เหตุการณที่
เกิดข้ึนนี้ ไมเฉพาะผูประกอบการขนาดกลาง แตหากรวมถึงอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ดวยผล
พวงที่เกิดจากปญหาตนทุนคากอสรางที่เพ่ิมจากปจจัยแรงงานทั้งคาจางที่เพ่ิมข้ึน จนเปนเหตุ
ผูรับเหมาทิ้งงาน หรืองานกอสรางลาชานั้น จะเกิดข้ึนกับงานกอสรางเกาที่มีการประมูลงานไว
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กอนหนา และอยูระหวางการกอสราง ผูรับเหมากอสรางอาจไมไดประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน
ไวลวงหนา เมื่อคาแรงปรับข้ึนตามการกําหนดคาแรงข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล และอีก
ประเด็นที่เกิดข้ึนกับภาคการกอสราง คือ การไหลกลับของแรงงานตางดาว รวมถึงงานกอสราง 
หรืองานซอมแซมระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐที่เกิดจากวิกฤติน้ําทวมใหญในปลายปกอน 
ทําใหผูรับเหมากอสรางหันไปรับงานกอสรางของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจเปนประเด็นใหงาน
กอสรางอาคารของภาคเอกชนไมไดรับความสนใจนอยลง 

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจุบันผูรับเหมากอสรางอาคารไดขยายธุรกิจสูการเปนดีเวลลอป
เปอรเอง จากเดิมที่ดําเนินธุรกิจเพียงขาเดียวคือ ใหบริการรับเหมากอสราง เมื่อขยายฐานธุรกิจ
เพ่ิมทําใหตองดูแลธุรกิจของตนเองกอนเปนลําดับตนๆ ดังนั้นจะพบวา ทางออกของ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยดําเนินการกันอยูก็คือ ผูกติดกับผูรับเหมากอสรางในลักษณะคูคา 
หรือไมก็จะมีบริษัทรับเหมากอสรางในเครือของตนเอง 
 นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) กลาววา 
จากปจจัยลบที่เกิดข้ึนและแรงกดดันของการแขงขันของธุรกิจรับเหมากอสราง ทําใหผูที่อยูรอด
ตองเปนผูที่มีความพรอมจริงๆ และที่ผานมาบริษัทก็ไดเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันมา
ตอเนื่อง ทั้งการสรางผลงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคนิคในการกอสรางใหมี
ประสิทธิภาพ และใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด รวมถึงการดําเนินการดานตนทุนทางการเงิน 
หรือตนทุนดอกเบ้ียกับธนาคารที่ปลอยกู  จากการสะสมผลงาน ประสบการณ รวมถึงผล
ประกอบการดานกําไรที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทําใหบริษัทลดแรงกดดันจากธนาคาร และในบาง
โครงการที่บริษัทเขารวมประมูลและไดงานกอสรางมาโดยจําเปนตองมีแบงกการันตี 

การปรับข้ึนของคาแรงข้ันต่ํานั้น สงผลตอตนทุนรับเหมากอสรางกวา 10% และสงผลตอ
ตนทุนของดีเวลลอปเปอรไมนอยกวา 7% ขณะเดียวกันนายชัยรัตนก็ยอมรับวา งานกอสราง
อาคารใหมนั้นมีมากข้ึน สวนหนึ่งเปนผลมาจากที่บริษัทอสังหาริมทรัพยไดหันไปลงทุนพัฒนาที่
อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัว ทําใหโอกาสในการเขาประมูลงานของ
ผูรับเหมาก็มากข้ึนตาม 
ที่มา : ปรียา เทศนอก (2555) 
 
  ดังนั้นจะเห็นวา ตนทุนรับเหมากอสรางที่เพ่ิมข้ึนทําใหผูรับเหมากอสรางมีตนทุนที่สูงข้ึน 
และถาบริษัทไมมีการเตรียพรอมที่ดีพอก็อาจทําใหตองออกจากระบบไป แตในทางกลับกันก็
เปนโอกาสของผูรับเหมาที่มีความพรอมและความสามารถในการแขงขันที่มีโอกาสการรับงาน
มากข้ึน 
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มาตรวัดความสามารถในการแขงขันของ SMEs 
  ความสําเร็จของ SMEs ภายใตโลกาภิวัตนข้ึนอยูกับการนํากลยุทธในการแขงขันไปใช
และปฏิบัติ  กลยุทธสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในองคการทั้งในระยะสั้น และในระยะ
ยาว โดยการบริหารประสิทธิภาพของกลยุทธที่เก่ียวของกับความสามารถในการแขงขัน และ
การดําเนินการดานกลยุทธทางการตลาด เปนสวนที่สนับสนุนการบริหารงานของเจาของกิจการ 

แนวคิดของหวงโซแหงคุณคาที่ไดเสนอแนะโดย Porter 3 แนวทางของกลยุทธการ
แขงขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความสามารถในการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงขัน คือ ตนทุนที่
ต่ํา การสรางความแตกตาง และการมุงเนนเฉพาะ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญจะตองพิจารณา
เลือกกลยุทธ การที่จะใชกลยุทธการเปนผูนําราคาที่ต่ําและการสรางความแตกตางจะเปนกล
ยุทธที่ไดเปรียบของบริษัทใหญ ๆ เชน วัตถุดิบ การเขาถึงเทคโนโลยี สัดสวนของกําไรและ
ชองทางการกระจายสินคา และการขยายตัวของสัดสวนการตลาด ถึงแมวาบริษัทเล็ก ๆ จะมี
สินคาที่มีนวัตกรรมที่ดี การออกแบบสินคาที่แตกตาง หรือสินคาที่มีคุณภาพดี อาจจะปรับกล
ยุทธไดรวดเร็ว และยังคงติดตอลูกคาอยางใกลชิด ฉะนั้น การรวมเอากลยุทธผูนําดานราคาและ
ความแตกตางตองดูที่ความเหมาะสม สถานการณของการเปนผูนําดานราคาที่ต่ําของบริษัทเล็ก
เปนการยาก เพราะไมสามารถที่จะทํากําไรไดมาก และดวยเหตุนี้ราคาที่ขายไมสามารถที่จะต่ํา
กวาคูแขงขันได  และจะไมพบบอยนักในการใชกลยุทธในดานราคาที่ต่ําในบริษัทเล็ก ๆ 
ที่มา : ชัยฤทธิ์ ทองรอด. (2550) 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูบริหาร จํานวน 3 คน 
ผูบริหาร (เจาของ) คนที่ 1 

  ผูบริหารมองวาในปจจุบัน อุตสาหกรรมกอสรางมีการแขงขันที่รุนแรง มีการประมูลตัด
ราคากันเอง ในการรับเหมางานแตละโครงการใมคอยไดกําไรเทาที่ควร เพราะปจจัยตางๆ ไมวา
จะเปนปจจัยทางดานการเมือง ที่มีนโยบายข้ึนคาแรง ทําใหมีตนทุนในการดําเนินงานแตละ
โครงการสูงข้ึน ทางดานเศรษฐกิจ ก็มีคาพลังงานที่เพ่ิมสูงข้ึน สงผลตอคาขนสง ดานสังคม
ผูบริหารยังมองอีกวา ความตองการบานพักอาศัยของประชาชนมีอีกเยอะ และในดาน
เทคโนโลยี ผูบริหารคิดวาการนําเทคโนโลยีเขามาใชจะชวยลดการใชแรงงานคน 
  

สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน ผูบริหารมีการบริหารงานแบบครอบครัว อํานาจการ
ตัดสินใจสวนใหญอยูที่ผูบริหารเพียงผูเดียว ถึงแมวาภายในบริษัทจะมีพนักงานนอย แตกมาก
ไปดวยพนักงานที่มีคุณภาพ การรับงานของบริษัทจะเปนการรับงานตอจากบริษัทกอสรางราย
ใหญ และพิจารณาการรับงานจากประวัติของลูกคาโดยและงบประมาณของโครงการ 
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ผูบริหารคิดวาจุดแข็งที่บริษัทมี คือ บริษัทมีแรงงานที่มีฝมือ ใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สวนจุดออนคือ มีกฎระเบียบในการทํางานที่ไมเขมงวด และมีลักษณะการทํางาน
แบบครอบครัว 
 ปญหาที่รายไดลดลงผูบริหารมองวา เปนปญหาภายในและการเงินของบริษัทกอสรางที่
รวมงานดวย และรวมถึงจํานวนคูแขงในอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงข้ึน ผูบริหารมีแนวทางในการ
แกไขคือ ผูบริหารจะเพ่ิมชองทางในการขาย โดยจะรับงานเองใหมาข้ึน หรือไปรับเหมาจาก
บริษัทกอสรางรายอ่ืนๆเพ่ิม 

-  ผูบริหาร คนที ่2 
 ผูบริหารมองภาพรวมวาอุตสาหกรรมนี้ มีการแขงขันคอนขางสูง เพราะเปนธุรกิจที่ไมตอง
ใชทักษะสูงมาก เนนการใชแรงงานเปนหลัก แลวใครที่อยูในธุรกิจนี้แลวสามารถมีตนทุนต่ําก็
สามารถประมูลงานชิ้นนั้นๆไปได ผูบริหารยังมองวาเปนเพราะนโยบายคาแรงงานข้ันต่ํา ทําใหมี
ตนทุนในการจางแรงงานสูงข้ึน แตถาหากมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจ จะสามารถชวย
ผอนแรงในการทํางานมากข้ึน ผูบริหารยังมองโอกาสวาความตองการที่อยูอาศัยยังมีอยูตอเนื่อง 
 ผูบริหารคิดวาจุดแข็งและขอไดเปรียบของธุรกิจอยูที่ประสบการทํางานของผูบริหารที่ทํา
ธุรกิจนี้มาเปนระยะเวลายาวนาน และมีความรวดเร็วในการทํางานและตัดสินใจ เนื่องจากเปน
บริษัทขนาดเล็ก สวนจุดออน เปนเรื่องของตนทุนการดําเนินงาน และสินคาคงคลัง ยังมีระบบ
การจัดเก็บและนับไมครอบคลุม ทําใหมีคาใชจายในสวนนี้ที่สูง 
 ปญหาที่รายไดลดลงผูบริหารมองวา มาจากการแขงขันในธุรกิจที่สูงข้ึน และมุมมอง
คาใชจายในการดําเนินงานที่มีตนทุนสูง และประกอบกับบริษัทรับงานกับบริษัทกอสรางเพียง
เจาเดียวทําใหมีความเสี่ยงสูง แนวทางในการแกไขปญหาโดยการสรางระบบการจัดการที่ดี มี
การตั้งเปาหมายที่ชัดเจน 

-  ผูบริหาร คนที่ 3 
ผูบริหารมองวาอุตสาหกรรมกอสรางมีโอกาสเติบโตไดอีกเรื่อยๆ เพราะความตองการที่

อยูยังมีอยูตอเนื่อง และสิ่งปลูกสรางสาธารณะยังจําเปนตองสรางอีกเยอะ และมีการกระจายการ
กอสรางสูตางจังหวัดมากข้ึน 
 ปจจัยภายสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอธุรกิจ คือ นโยบายคาแรงข้ันต่ํา 300 
บาท ที่ทําใหบริษัทมีตนทุนในการจางแรงงานสูงข้ึน และปญหาความวุนวายทางการเมืองที่ทํา
ใหนักทองเที่ยวลดลง 
 จุดแข็งของบริษัท คือเปนธุรกิจครอบครัว ทําใหมีการติดตอและการตัดสินที่รวดเร็ว และมี
บุคคลากรมีฝมือ ผูบริหารดูแลอยางใกลชิด สวนจุดออน บริษัทยังไมคอยเปนที่รูจักมากนัก มี
บุคลากรนอย และมีตนทุนในการดําเนินงานสูง 
 ปญหาที่ทําใหรายไดของบริษัทลดลง ผูบริหารมองวาเกิดจากการแขงขันที่สูงข้ึน และมี
การตัดราคากันเอง แนวทางในการแกไข คือ จะเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน และ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
พนักงานจํานวน 2 คน 
- พนักงาน คนที ่1 

ปญหาที่พบบอยในการทํางาน คือ ในกรณีที่ลูกคามีการซื้อวัสดุอุปกรณเอง บางครั้งลูกคา
นําวัสดุอุปกรณมาใหไมตรงตามแผนงาน ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน และการทํางาน
ลาชายังเกิดจากเหตุผลอ่ืนๆ เชน ลูกคาบางรายมีการเปลี่ยนแปลงแบบบอย อุปกรณที่ใชในงาน
ขาดตลาด และปญหาการเบิกจายเงินไมตรงไปตามแผนงาน 
 ขอดีของบริษัท ผูบริหารมีความเปนกันเองกับพนักงาน และดูแลกันแบบคอบครัว 
 ขอเสนอแนะ คือ อยากใหบริษัทหาคูคาเทางธุรกิจพ่ิม เพ่ือที่จะ ไดรับงานที่ใหญข้ึน 
เพราะงานใหญจะมีกําไรมากกวา 

- พนักงาน คนที่ 2 (ตําแหนงวิศวกร) 
 ปญหาที่พบบอยในการทํางาน คือ พนักงานในระดับปฏิบัติงานทํางานไมตรงกับที่วิศวกร
สั่งงานไว แกไขโดยการที่การสั่งงานในแตละครั้งตองอธิบายใหละเอียดเพ่ือไมใหเกิดการ
ผิดพลาดในการรับคําสั่งไปปฏิบัติ 
 ขอดีของบริษัท คือ เปดโอกาสใหทุกคนในบริษัทแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ มี
บรรยากาศในการทํางานแบบครอบครัว 
 ขอเสนอแนะ บริษัทควรหาชองทางในการลดตนทุน เพ่ือไมใหรายจายสูงกวารายรับ และ
เพ่ิมการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหใชงานไดในระยะยาว 

ลูกคาจํานวน 2 คน 
- ลูกคาประเภทโครงการบานพักอาศัย 

  มุมมองที่ลูกคาจะใชเปนหลักเกณฑที่นํามาพิจารณาในการเลือกผูรับเหมา จะมองจาก
ความนาเชื่อถือ ฝมือการทํางาน คุณภาพของบุคคลากรในบริษัท และผลงานตางๆ ที่ผานมา 

ปญหาที่ทานประสบในระหวางการวาจางผูรับเหมา คือ ทํางานไมตรงตามแผนงานที่วาง
ไว ทําใหเกิดความลาชา ฝมือแรงงานไมไดมาตรฐาน และผูรับเหมาทิ้งงานเนื่องจากปญหา
ภายใน 
  เหตุผลที่ลูกคาเลือกใชบริการกับบริษัทของเรา คือ ผลงานที่ผานมาของที่บริษัทมีคุณภาพ 
และเปนโครงการขนาดใหญ ทําใหมีความนาเชื่อถือ และลูกคามีความพึงพอใจในการทํางานของ
บริษัทเนื่องจากผลงานออกมาดี และตรงตามความตองการ และผูบริหารใสใจลูกคาดี 

- ลูกคาประเภทโครงการอาคารสํานักงาน 
ลูกคาใชการดู ประวัติองคกร ผลงาน สภาพคลองทางการเงิน ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ เพ่ือนํามาพิจารณาในการเลือกผูรับเหมา 
 ปญหาที่ลูกคาเคยเจอในระหวางการวาจางผูรับเหมา คือ งานลาชาไมเปนไปตามแผนงาน 
การเบิกจายเงิน ไมตรงไปตามแผน เพราะบางครั้งมีคาใชจายสวนเกิน 
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 เหตุผลที่ลูกคาเลือกใชบริการกับบริษัท เพราะผลงานที่ผานมา ทําใหเชื่อมั่นในคุณภาพ มี
บุคคลการันตีวาบุคลากรมีฝมือดี ทํางานละเอียด 
 
การวิเคราะห SWOT 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในบริษัท 
จุดแข็ง  

- บริษัทใชอุปกรณและเครื่องมือที่มีคุณภาพในการดําเนินงานและมีมาตรฐานรับรอง  
- บริษัทมีบุคลากรที่มีฝมือดี มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง เนื่องจาก

บุคลากรสวนใหญทํางานกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 
- ผูบริหารลงไปควบคุมดูแลการดําเนินงานดวยตัวเอง เนื่องจากเปนธุรกิจครอบครัว 
- ผูบริหารมีความรูและประสบการณเก่ียวกับงานกอสรางงานระบบไฟฟานี้เปนระยะ

เวลานาน 
- มีความยืดหยุนในการทํางานสูง สามารถเปลี่ยนแปลงตามความตองการของลูกคาได    
     งาย เนื่องจากเปนบริษัทขนาดเล็ก และไมตองผานข้ันตอนมาก  

จุดออน 
- ในการดําเนินงานจะใชแรงงานคนเปนหลัก เนื่องจากเปนธุรกิจประเภทกอสราง 
- บริษัทรับงานกับบริษัทรับเหมากอสรางเพียงเจาเดียว ทําใหมีชองทางในการรับงาน

นอย  
- บริษัทไมคอยเปนที่รูจัก เนื่องจากไมมีการทําการตลาด 
- บริษัทขาดการวางแผนเรื่องการนําเขาวัสดุอุปกรณและการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ 

ทําใหมีปญหาพ้ืนที่ในการจัดเก็บไมเพียงพอ และปญหาวัสดุอุปกรณสูญหาย 
- มีตนทุนในการดําเนินงานสูง ในการจางแรงงานและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
- อํานาจการตัดสินใจสวนใหญอยูที่ผูบริหารทั้งหมด เนื่องจากมีการบริหารธุรกิจแบบ  

ครอบครัว 
- บริษัทไมมีกฎระเบียบในการทํางานของพนักงานที่ชัดเจนและเขมงวด ทําให

พนักงานละเลยกฎระเบียบในการทํางานและมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท 

โอกาส 
- การกระตุนโครงการกอสรางของภาครัฐที่สืบเนื่องมาจากอุทกภัยที่ผานมา 
-  นโยบายโครงการบานหลังแรกของภาครัฐ ทําใหเกิดการลงทุนในการกอสรางที่พัก า 

          อาศัยเพ่ิมข้ึน 
- สืบเนื่องจากอุทกภัยที่ผานมา ทําใหมีความตองการบานหลังที่สองเพ่ิมข้ึนไมวาจะ     
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เปนคอนโดในเมือง หรือบานพักตากอากาศในตางจังหวัด 
-  นโยบายการกระตุนการทองเที่ยวของรัฐบาล สงผลใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม      

ทองเที่ยว เชน โรงแรมที่พัก สถานที่ทองเที่ยว เปนตน 
- การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค สงผลทําใหมีการกอสราง

โรงงานเพ่ิมข้ึน 
- การเปด AEC จะทําใหสามารถจัดหาแรงงานตางชาติไดงายข้ึน 

อุปสรรค 
- คาจางแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน อันเนื่องมาจากนโยบายข้ึนคาแรงของรัฐบาล 
- บุคลากรในระดับแรงงานหาไดยาก เนื่องจากงานกอสรางเปนงานที่หนัก และ

แรงงานที่มีอยูมีทักษะไมตรงกับความตองการ  
- จํานวนคูแขงเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากผูประกอบการรายใหมสามรถเขาสูอุตสาหกรรม

ประเภทนี้ไดไมยากนัก  
- การปรับข้ึนราคาของพลังงาน ซึ่งสงผลตอตนทุนในการดําเนินงาน 
- ปญหาความไมแนนอนของเศรษฐกิจ ทําใหสงผลกระทบตอการลงทุน 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix 

 S 
S1 บริษัทใชอุปกรณและเครื่องมือที่มี          
คุณภาพและมาตรฐานรับรอง 
S2 บริษัทมีบุคลากรที่มีฝมือดีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณสูง  
S3 ผูบริหารลงไปควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานดวยตัวเอง  
S4 ผู บริหารมีความรู แ ละประสบ
การณเก่ียวกับงานกอสรางงานระบบ
ไฟฟานี้เปนระยะเวลานาน 
S5 บริ ษั ท มีความยืดหยุ น ในการ
ทํางานสูง   
      
 

W 
W1 ในการดําเนินงานจะใชแรงงาน 
เปนหลัก  
W2 บริษัทรับงานกับบริษัทรับเหมา
กอสรางเพียงเจาเดียว  
W3 บริษัทไมคอยเปนที่รูจัก  
W4 บริษัทขาดการวางแผนเรื่องการ
นําเขาวัสดุอุปกรณ และการจัดเก็บที่มี
ประสิทธิภาพ 
W5 มตีนทุนในการดําเนินงานสูง  
W6 อํานาจการตัดสินใจสวนใหญอยูที่
ผูบริหารทั้งหมด  
W7 บริ ษัทไมมีกฎระ เ บียบในการ
ทํางานของพนักงานที่ไมเขมงวดและ
ชัดเจน 
  

O 
O1 การกระตุนโครงการกอสรางของ
ภาครัฐ 
O2 นโยบายโครงการบานหลังแรก
ของภาครัฐ  
O3 สืบเนื่องจากอุทกภัยที่ผานมาทํา
ใหมีความตองการบานหลังที่ สอง
เพิ่มขึ้น  
O4 นโยบายการกระตุนการทองเที่ยว
ของรัฐบาล  
O5 การเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค  
O6 การเปด AEC  

 S3+S4+S5+O4 
กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม (Focus 
Strategy) 
    โดยมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม คือ
กลุมลูกคาประเภทโรงแรมและรีสอรท 
ที่อยูตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
 

W1+W2+W3+W5+O1+O2+O4+O5 
กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) 
โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 
1. เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทที่ทํา  
ธุรกิจประเภทเดียวกัน(ธุรกิจกอสราง
งานระบบไฟฟา) 
2. เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัท
กอสรางที่มีช่ือเสียง 
3. เขารวมเปนพันธมิตรกับผูขาย 
 

T 
T1 คาจางแรงงานเพิ่มสูงขึ้น  
T2 แรงงานหาไดยาก  
T3 จํานวนคูแขงเพิ่มสูงขึ้น  
T4 การปรับขึ้นราคาของพลังงาน  
T5 ป ญ ห า ค ว า ม ไม แ น น อ น ข อ ง
เศรษฐกิจ 

S2+S3+T3 
ก ล ยุ ท ธ ส ร า ง ค ว า ม แ ต ก ต า ง
(Differentiation Strategy) 
   โดยการสรางความแตกตาง ดาน
บริการใหกับลูกคา โดยดึงดึงจุดแข็ง
ของบริษัทมาสรางบริการที่โดดเดน 
 

W1+T1+T2 
กลยุท ธ เทค โนโล ยี  ( Technology 
Strategy) 
   โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อ
ลดการพึ่งพาแรงงาน 
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ทางเลือกในการแกไขปญหา 
จากการวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix สามารถเลือกกลยุทธเพ่ือสรางความสามารถใน

การแขงขัน ของ หจก.ดี บี อีเล็คทริค โดยมีแนวทางเลือก 4 แนวทางดังตอไปนี้ 
แนวทางเลือกที่  1. กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม (Focus Strategy) 

การขายที่มุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม จะทําใหบริษัทมีกลุมลูกคาที่ชัดเจน และรูทิศทางใน
การดําเนินงาน และการเขาถึงลูกคาไดงาย และเปนการมุงสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่ง
กลุมลูกคาที่เลือก คือ กลุมลูกคาประเภทโรงแรมและรีสอรท ที่อยูตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
 แนวทางในการดําเนินการ 
1. หาจุดยืนของบริษัท โดยการทําSTP 

1.1  การแบงสวนตลาด (Segmentation)  โดยใชเกณฑ ดังนี้ 
1.1.1  ประเภทสิ่งปลูกสราง 

- กลุมบานพักอาศัย 

- กลุมคอนโดมิเนียม 

- กลุมโรงแรมและรีสอรท 

- กลุมโรงงาน 

- กลุมอาคารสํานักงาน 

1.1.2  ทําเลที่ตั้ง 
 1.2  เลือกกลุมเปาหมาย (Target) 
  เลือกกลุมโรงแรมและรีสอรท ที่อยูตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เพราะบริษัทมีจุดแข็งที่
เปนธุรกิจครอบครัว ทําใหมีความคลองตัวในการบริหารและตัดสินใจประสบการณของผูบริหาร
ที่มีมานานในงานดานนี้ และความยืดหยุนในการทํางาน ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และสามารถตอบสนองความตองการไดรวดเร็ว
เนื่องจากเปนองคกรขนาดเล็กและเปนแบบครอบครัว ไมตองผานข้ันตอนมาก และกลุมลูกคาที่
มักมีการเปลี่ยนแปลงบอยและตองใชฝมือ คือ กลุมโรงแรมและรีสอรท เพราะจะเนนเรื่องความ
สวยงาม และรายละเอียดคอนขางเยอะ และผลงานที่ผานมาของบริษัทจะเปนลูกคากลุมโรงแรม
และรีสอรท ที่ตั้งอยูตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ทําใหบริษัทมีความเชี่ยวชาญในกลุมนี้ ดังนั้น
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทนาจะเปนกลุมโรงแรมและรีสอรท ที่อยูตามแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ และเนื่องจากนโยบายการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ ชวยกระตุนใหเกิดการ
ลงทุนกอสรางในธุรกิจทองเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการกอสรางโรงแรมและทรีสอรท ซึ่งถือ
เปนโอกาสของบริษัทที่จะสรางรายได 
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1.3  การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Positioning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ภาพที่ 11 แสดงตําแหนงของผลิตภัณฑ (Positioning) 
 

เนื่องบริษัทมีจุดแข็งที่เปนธุรกิจครอบครัว ทําใหมีความคลองตัวในการบริหารและ
ตัดสินใจ  มีความยืดหยุนในการทํางาน และประสบการณของผูบริหารที่มีมานานในงานดานนี้ 
2. ทําการตลาดไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

ขอด ี
1.  มีกลุมลูกคาที่ชัดเจน 

2.  งายตอการทําการตลาด 
3.  สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ขอเสีย 
1.  อาจมีคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานใหม 
2.  อาจมีคาใชจายทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

  
แนวทางเลือกที่ 2. กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) - การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 
 เนื่องจากทางบริษัทรับงานกับบริษัทรับเหมากอสรางเพียงเจาเดียว ทําใหบริษัทไมคอย
เปนที่รูจัก และชองทางในการรับงานนอย จึงจําเปนที่จะตองมีการเพ่ิมพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือ
ตอบรับกับโอกาสที่มีอยู และเพ่ือเพ่ิมรายไดและชองทางในการรับงานใหกับบริษัท เพ่ือการใช
ทรัพยากรรวมกัน และลดตนทุนในการดําเนินงาน 

แนวทางในการดําเนินการ 
  การเพ่ิมคูคาทางธุรกิจ โดยการสรางพันธมิตร ซึ่งคูคาทางธุรกิจในที่นี้หมายถึงบริษัท
กอสรางและผูขาย 

ความยืดหยุนในการทํางาน 

ประสบการณในการทํางาน 

หจก.ดีบี อีเล็กทืค
 

บริษัท ซันไชส จํากัด(คูแขง) 

บริษัท เอ็มไลน จํากัด   
(คูแขง) 
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1.  เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกัน(ธุรกิจกอสรางงานระบบ
ไฟฟา) 
  การไปเขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทกอสรางงานระบบไฟฟา แบบเซ็นสัญญา 
(Contractual Agreement) เพ่ือรวมมือในกิจกรรมทางธุรกิจ 
2.  เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทกอสรางที่มีชื่อเสียง 
  ในลักษณะการทําตราสินคารวมกัน  เพ่ือสรางชองทางการจําหนายที่เขมแข็งใหกับบริษัท 

3.  เขารวมเปนพันธมิตรกับผูขาย 

        ในที่นี้คือรานไฟ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการ
สํารองวัสดุอุปกรณในกรณีสินคาจะข้ึนราคาหรือขาดตลาด 

ขอด ี
   1. ทําใหบริษัทมีชองทางการรับงานมากข้ึน เนื่องจากมีการเพ่ิมคูคาทางธุรกิจ ทํา
ใหมีโอกาสในการรับงานหลายชองทางและชวยกระจายความเสีย่ง 
   2. ชวยขยายฐานลูกคาของบริษัท ทําใหบริษัทมีโอกาสรับงานโครงการใหญข้ึน 
เนื่องจากการเขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทกอสรางที่มีชื่อเสียงจะชวยสรางความมั่นใจและ
นาเชื่อถือใหกับลูกคา 

3.  ชวยใหเรียนรูวิธีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพันธมิตร 

4.  บริษัทสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณในการทํางานไดงายข้ึน 

5.  เพ่ิมรายไดใหกับองคกร เนื่องจากมีลูกคาเขามามากข้ึน 

             6.  สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 

ขอเสีย 
1.  มีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึน 

   2.  ในการสรางคูคาทางธุรกิจอาจจะเกิดปญหาในเรื่องความไววางใจซึ่งกันและกัน 
และปญหาเรื่องผลประโยชน 
 
แนวทางเลือกที่ 3. กลยุทธเทคโนโลยี (Technology Strategy) - นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
ลดการพึ่งพาแรงงาน 

เนื่องคาแรงงานที่เพ่ิมสูงข้ึนและหาไดยากประกอบกับในการดําเนินงานของบริษัทที่ใช
แรงงานเปนหลัก จึงควรนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน แกปญหาแรงงานไม
เพียงพอและชวยลดตนทุนในการจางงาน 

แนวทางในการดําเนินการ 
1.  นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน 
2.  จางผูเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีเขามาอบรมและแนะนําการใชเทคโนโลยีใหกับพนักงาน
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ขอด ี
   1.  ชวยลดตนทุนในการจัดจางแรงงาน เนื่องจากมีการนําเทคโนยีเขามาชวยแทน
การพ่ึงพาแรงงานจากคน 
   2.  ลดระยะเวลาในการทํางาน เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย 

3.  การนําเทคโนโลยีมาใชจะชวยทําใหงานมีประสิทธิมากข้ึน 
4.  ทําใหมีการพัฒนากระบวนการทํางานอยูเรื่อยๆ 

ขอเสีย 
1.  มีคาใชจายในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2.  อาจเกิดขอผิดพลาดในการทํางานอันเกิดจากการใชเทคโนโลยี 
3.  มีคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานในการใชเทคโนโลยี 

 แนวทางเลือกที่ 4. กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation Strategy) - ดานบริการ 

เนื่องจากการแขงขันในตลาดมีสูงมาก และสินคามีความคลายคลึงกันมาก ดังนั้นจึงตอง
สรางสินคาใหมีเอกลักษณ โดยบริษัทมีจุดแข็งที่ผูบริหารมีความทุมเทและดูแลอยางใกลชิด
เพราะเปนธุรกิจครอบครัว และมีบุคคลากรที่มีฝมือ จึงดึงจุดนี้มาเปนการสรางบริการที่โดดเดน 
การที่ผูบริหารเขาไปดูแลลูกคาดวยตัวเองจะชวยสรางความมั่นใจใหกับลูกคา และการที่บริษัทมี
บุคลากรที่มีฝมือชวยใหการเขาไปดูแลลูกคามีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน 
แนวทางในการดําเนินการ 
  ดานการบริการ 
1. ผูบริหารเขาถึงและเปนกันเองกับลูกคา เนื่องจากเปนธุรกิจครอบครัวทําใหผูบริหารมี  
การติดตอกับลูกคาไดอยางใกลชิด 
2. สรางบริการหลังการขายที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการเขาไปดูแลและใหบริการ
อยางมืออาชีพ โดยการเขาไปติดตามดูแลลูกคาเปนระยะหลังจากสงมอบงานแลว ในระยะเวลา
ที่อยูในประกัน โดยถือเปนบริการเสริมใหกับลูกคา เพ่ือสรางคุณคาใหกับสินคา 
3. มีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา 
4. มีชองทางใหลูกคาแจงปญหาได 24 ชั่วโมง โดยมีทีมงานที่คอยใหบริการที่รวดเร็ว 

ขอดี 
1.  มีเอกลักษณที่แตกตางจากคูแขง  
2.  มีโอกาสเปนผูนําในตลาดที่มีการใหบริการในรูปแบบนี้ 

ขอเสีย 
1.  มีตนทุนในการดําเนินงานสูง เนื่องจากบริษัทตองจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2.  บริษัทอาจจะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการดําเนินงาน 
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ประเมินทางเลือก 
ตารางที่ 4 แสดงประเมินโดยใชวิธีถวงนํ้าหนัก (Weighting Factors Decision) 
 

 เกณฑการ
พิจารณาในการ
เลือกกลยุทย 

ถวง
น้ํา 

หนัก 

แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกที2่ แนวทางเลือกที3่ แนวทางเลือกที4่ 

กลยุทธมุงเนน
เฉพาะกลุม

(Focus 
Strategy) 

กลยุทธเติบโต
(Growth 

Strategy) สราง
พันธมิตรทาง

ธุรกิจ 

กลยุทธ
เทคโนโลยี

(Technology 
Strategy) 

 กลยุทธสราง
ความแตกตาง

(Differentiation 
Strategy) ดาน

บริการ 

Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน 

รายไดของบริษัท
เพ่ิมข้ึน 

0.4 7 2.8 9 3.6 6 2.4 7 2.8 

การเจริญเติบโต
ของบริษัทใน

ระยะยาว 

0.3 7 2.1 9 2.7 7 2.1 8 2.4 

ความพรอมใน
การดําเนินงา 

0.2 8 1.6 7 1.4 6 1.2 8 1.6 

ระยะเวลาที่ใชใน
การแกไขปญหา 

0.1 7 0.7 8 0.7 6 0.6 7 0.7 

รวม 1  7.2  8.4  6.3  7.5 
จากแนวทางเลือกทั้ง 4 แนวทาง ไดมีการนําแนวทางเหลานี้เสนอตอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาและลําดับความสําคัญในแตละเกณฑ โดยอาศัยวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factors 
decision) ซึ่งมีหลักเกณฑการใหคะแนนตั้งแต 1-10 โดยถากลยุทธนั้นสามารถดําเนินการได
ตามหลักเกณฑมากก็จะได 10 คะแนน และลดลงมาตามลําดับ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑการ
พิจารณาประกอบไปดวย 

1.  รายไดของบริษทัเพ่ิมข้ึน 
2.  การเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว 
3.  ความพรอมในการดําเนินงา 
4.  ระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหา 

 จากตารางที่ 4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา เมื่อดูจากตารางแสดงหลักเกณฑ
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา และเปรียบเทียบคะแนนในการตัดสินใจแลว จะพบวา 
แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ มี
คะแนนสูงสุดที่ 8.4 คะแนน และสามารถแกไขปญหาในปจจุบันและระยะยาวได ดังนั้นจึงสรุปได 
ดังนี้ 
กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) - การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเพ่ิมคูคาทางธุรกิจ โดยการสรางพันธมิตร 
  1.  เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกัน(ธุรกิจกอสรางงาน
ระบบไฟฟา)  

แบบเซ็นสัญญา (Contractual Agreement) เพ่ือรวมมือในกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนี ้
   1.1  ดานการตลาด ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การแลกเปลี่ยนฐานลูกคา
ระหวางกัน และการใชชองทางการตลาดรวมกัน 
  1.2  การรวมทรัพยากรและทักษะการดําเนินธุรกิจ โดยการจัดสรรกําลังการผลิต
สวนเกินของธุรกิจรวมกันเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดระหวางพันธมิตร 
  1.3  การรวมมือดานการผลิต  โดยการรวมมือกันในการถายโอนเทคโนโลยีในการ
ผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนในการดําเนินงาน และการใชสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการผลิตรวมกัน 
  1.4  รวมมือกันในกิจกรรมทางดานการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ปริมาณการสั่งซื้อแตละครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเกิดอํานาจการตอรองตอผูขายที่สูงข้ึน นําไปสูตนทุน
ในการสั่งซื้อสินคาที่ลดลง 

2.  เขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัทกอสรางที่มีชื่อเสียง 
ในลักษณะการทําตราสินคารวมกัน  เพ่ือสรางชองทางการขายที่เขมแข็งใหกับบริษัท 
3.  เขารวมเปนพันธมิตรกับผูขาย  
ในที่นี้คือรานไฟ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการ

สํารองวัสดุอุปกรณในกรณีสินคาจะข้ึนราคาหรือขาดตลาด เนื่องจากวัสดุอุปกรณประเภทนี้จะมี
ราคาไมแนนอนในแตละชวงเวลา และบางครั้งตองใชเวลารอในการจัดสงสินคาคอนขางนาน ซึ่ง
จะทําใหสงผลกระทบตอตนทุนในสวนของวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน และอาจสงผล
กระทบทําใหอาจลาชาเนื่องจากระยะเวลาในการจัดสงสินคาของผูขาย ดังนั้นการเขาไปเปน
พันธมิตรกับเปนผูขายจะชวยในเรื่องควบคุมตนทุนในสวนของการซื้อวัสดุอุปกรณ และในเรื่อง
เครดิตในการสั่งซื้อ 
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PDCA 
นํา PDCA มาชวยในการดําเนินกลยุทธ 

1.  วางแผนงาน(Plan) 
 1.1  คนหาและศึกษาขอมูลบริษัทที่จะเขาไปเปนพันธมิตร 

1.2  คัดเลือกบริษัทที่จะเขาไปเปนพันธมิตร 

       หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของพันธมิตร (บริษัทกอสรางและบริษัท
กอสรางงานระบบไฟฟา) 
  1.  เลือกบริษัทที่มีทรัพยากรและความสามารถที่จะเขามาเสริมสิ่งที่บริษัทของเรายังขาดอยู 
คือดานแรงงาน ชองทางการขาย เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 
  2.  ความเขากันไดทางดานกลยุทธ นโยบาย และวัตถุประสงคระยะยาวของบริษัทที่จะเขารวม
เปนพันธมิตร 
  3.  ความเขากันไดในระดับวิธีปฎิบัติงาน ข้ันตอนการทํางาน รวมถึงความซับซอนของ
เทคโนโลยีในการผลิตและการดําเนินงาน ซึ่งควรมีระดับที่ใกลเคียงกัน ไมแตกตางกันมาก
เกินไป เพราะอาจเกิดความขัดแยงในระดับการปฎิบัติงานซึ่งนําไปสูความลมเหลวของพันธมิตร
ทางธุรกิจได 
  4.  ความเขากันไดของวัฒนธรรมในองคกร เชน ปรัชญา การดําเนินการ ความเชื่อ คานิยม 
และรูปแบบการใชชีวิตของคนในองคกร การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวัฒนธรรมองคกรแตกตาง
กันมากอาจจะนําไปสูความขัดแยงทางวัฒนธรรมอยางรุนแรง 

หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของพันธมิตร(ผูขาย) 
  1.  มาตรฐานและคุณภาพของสินคา 

  2.  ความสามารถในการจัดสงสินคา 

  3.  นโยบายการดําเนินงาน 

1.3  จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเจรจาตอรอง 

  1.  จัดเตรียมทีมงาน  ที่มีทักษะและความสามารถ และนักกฎหมาย 

  2.  การเจรจา 

  ขั้นตอนแรก เปนข้ันตอนการพูดคุย ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูงในแงของนโยบาย 
เปาหมายระยะยาว ขอบเขตและทิศทางหลักของความรวมมือ 
  ขั้นตอนที่สอง เจรจาจัดตั้งวิธีการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนการเจรจาในระดับฝาย แผนก เพ่ือทํา
ความเขาใจรวมกัน 
3.  เซ็นสัญญารวมกัน 
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2.  ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงาน (Do) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

3.  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check) 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาหรือไม หรือ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงาน 
4.   การปรับปรุงแกไข (Action) 

ปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา 
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ตารางที่ 5 แสดงตารางการดําเนินงาน (Action Plan)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
เขียนแผนการดําเนิน การสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจกับบริษัทที่ทําธุรกิจประเภท
เดียวกัน (ธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟา)

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว
1.คนหาและศึกษาขอมูลบริษัทที่จะเขาไปเปน
พันธมิตร
2.คัดเลือกบริษัทที่จะเขาไปเปนพันธมิตรตาม
หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของ
พันธมิตร(บริษัทกอสรางงานระบบไฟฟา)

3.จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาตอรอง
1. จัดเตรียมทีมงาน  
2. การเจรจา
3.เซ็นสัญญารวมกัน

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

เขียนแผนการดําเนิน การสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจกับบริษัทกอสราง

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว
1.คนหาและศึกษาขอมูลบริษัทที่จะเขาไปเปน
พันธมิตร

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.คัดเลือกบริษัทที่จะเขาไปเปนพันธมิตรตาม
หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของ
พันธมิตร(บริษัทกอสราง)
3.จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาตอรอง
1. จัดเตรียมทีมงาน  
2. การเจรจา
3.เซ็นสัญญารวมกัน

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
เขียนแผนการดําเนิน การสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจกับผูขาย (รานไฟ)
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว
1.คนหาและศึกษาขอมูลบริษัทที่จะเขาไปเปน
พันธมิตร
2.คัดเลือกบริษัทที่จะเขาไปเปนพันธมิตรตาม
หลักเกณฑการประเมินความเหมาะสมของ
พันธมิตร(ผูขาย)

3.จัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาตอรอง
1. จัดเตรียมทีมงาน  
2. การเจรจา
3.เซ็นสัญญารวมกัน

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย



บทท่ี 4 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
        จากการศึกษา ปญหาเพ่ือกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันอยาง
ย่ังยืน ของบริษัท ดีบี อีเล็กทริค มีวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําใหบริษัทมีรายไดลดลง  
2.  กําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมรายไดและสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน

 โดยมีวิธีการศึกษา คือ การเก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัท การรวบรวมงาน
นิพนธ บทความที่เก่ียวของ และนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยใชเครื่องมือ  PEST 
Analysis , Five Force , Value Chain , SWOT Analysis และกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS 
Matrix สวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจะมาจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก
ของผูที่เก่ียวของและการสังเกตการดําเนินงานของบริษัท   
 ผลการศึกษาพบวาจากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอม
ภายในอุตสาหกรรม  สามารถสรุปสาเหตุหลักๆที่ทําใหบริษัทมีรายไดลดลง ไดดังนี้ 

1. ปญหาภายในของบริษัทกอสรางที่ทางบริษัทรวมทํางาน 
 ซึ่งจะมีทั้งปญหาดานสภาพคลองทางการเงิน และปญหาดานบุคคลากรภายใน ซึ่งทําให
สงผลตอการรับงานของบริษัทและรายไดอยางมาก เนื่องจากบริษัทรับงานกับบริษัทกอสรางนี้
เพียงเจาเดียว  

2.  การแขงขันที่สูงข้ึนจากการเพ่ิมของผูแขงขันรายใหม 
ในปจจุบันมีจํานวนคูแขงขันที่เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมมาก

ข้ึนเรื่อยๆ    ถึงแมผูแขงขันรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดไมงายมากนัก แตก็มีคูแขงรายใหม
เขามาในตลาดเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง และเปนเงินทุนหมุนเวียน 
โดยสวนใหญจะเปนคูแขงที่เปนผูประกอบการขนาดเล็ก สงผลใหเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง  

ซึ่งคูแขงรายใหมนี้มีผลตอรายไดและกําไรของบริษัท เนื่องจากคูแขงเพ่ิมข้ึนจึงทําใหมีการ
แขงขันทางดานราคามากข้ึน สงผลใหจํานวนงาน รายไดและกําไรลดลง 

3.  บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่ไมเพียง 
ในดานจํานวนแรงงาน ชองทางการจัดจําหนายที่ไมแข็งแรงพอ และยังไมเปนที่รูจักมาก

นัก และบริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานสูง 
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4.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ผานมา สงผลใหตนทุนในการดําเนินงานสูงข้ึน และการ

ลงทุนในการกอสรางลดลง  
เมื่อมองเห็นปญหาผูศึกษาจึงทําการกําหนดกลยุทธเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และเพ่ือ

สรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน โดยมีการเสนอแนวทางเลือก ดังตอไปนี้ 
1.  กลยุทธมุงเนนเฉพาะกลุม(Focus Strategy) โดยมุงเนนกลุมลูกคาประเภทโรงแรม

และรีสอรท ที่อยูตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
2.  กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 
3.  กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยสรางความแตกตาง ดาน

บริการ 
  4.  กลยุทธเทคโนโลยี (Technology Strategy) นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดการพ่ึงพา
แรงงาน 

จากกลยุทธทั้ง 4 นี้ พบวา กลยุทธ กลยุทธเติบโต(Growth Strategy) โดยการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจ มีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาในปจจุบันไดทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

1.  บริษัทเปนธุรกิจขนาดเล็ก ทําใหหาขอมูลในบางสวนคอนขางยาก เนื่องจากทางบริษัท
ไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลไว 

2.  ขอมูลบางรายการเปนความลับของบริษัท จึงไมสามารถที่จะเปดเผยตอสาธารณะชน
ได จึงทําใหยากตอการรวบรวมขอมูล 
  3.  ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาอาจไม
เพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
  1.  ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะศึกษาผลการดําเนินกลยุทธทางดานตางๆ ที่ได
ดําเนินการในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือนํามาใชในการวางแผนกลยุทธในครั้งตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ควรทําการศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องที่เก่ียวกับปจจัยทีส่งผลกระทบตอธุรกิจรับเหมา
กอสราง เพ่ือที่จะสามารถกําหนดแนวทางในการสรางกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะตองศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทั้งใน ระดับ

องคกร ระดับหนวยธุรกิจ และหนวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกัน   
2. การนํากลยุทธไปใชในการดําเนินงานของบริษัทนั้นจะตองมีการวางแผน ตรวจสอบ 

และประเมินผลอยางรอบคอบ  เพ่ือใหการนํากลยุทธไปใชเกิดผลประโยชนสูงสุดแกบริษัท 
3. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของบริษัท ควรจะ

ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสามารถนํามาปรับกลยุทธของบริษัทใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ก 
 โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 

 
สําหรับผูบริหาร (เจาของ) คนที่ 1 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัย
ที่มีผลตอธุรกิจ  4 ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  
1.  ทานมองภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน เปนอยางไร 
2.  ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ 

- ดานการเมือง 
- ดานเศษรฐกิจ 
- ดานสังคม 
- ดานเทคโนโลยี 

สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน และการ
ดําเนินงาน 
3.  สภาพการดําเนินงานปจจุบันของบริษัท เปนอยางไร 

- ดานการบริหารจัดการ 
- ดานบุคลากร 
- ดานการตลาด 
- ดานการเงิน 

4.  บริษัทของทานมีวิธีการหาลูกคาอยางไร 
5.  หลักเกณฑที่ทานใชพิจารณาในการเลือกรับงาน 
6.  สัดสวนลูกคาแตละกลุมของบริษัท ในปจจุบันเปนอยางไร 
7.  บริษัทของทานมีจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบในการแขงขันอะไรบาง 
8.  บริษัทของทานมีขอจํากัดหรือจุดออนในการแขงขันอะไรบาง 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
9.  ปญหารายไดของบริษัทลดลงทานคิดวามาจากสาเหตุใด 
10. ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัทอยางไร 
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สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 
11.  ทานคิดวาแนวโนมของธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร และบริษัท
จะปรับตัวหรือดําเนินงานอยางไร 
12.  วิสัยทัศนของของบริษัทในอนาคต เปนอยางไร 
 
สําหรับผูบริหาร คนที่ 2  และ 3 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัย
ที่มีผลตอธุรกิจ  4ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  
1.  ทานมองภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน เปนอยางไร 
2.  ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ 

- ดานการเมือง 
- ดานเศษรฐกิจ 
- ดานสังคม 
- ดานเทคโนโลยี 

สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน 
3.  บริษัทของทานมีจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบในการแขงขันอะไรบาง 
4.  บริษัทของทานมีขอจํากัดหรือจุดออนในการแขงขันอะไรบาง 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
5.  ปญหารายไดของบริษัทลดลงทานคิดวามาจากสาเหตุใด 
6.  ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัทอยางไร 
สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 
7.  ทานคิดวาแนวโนมของธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร และบริษัทจะ
ปรับตัวหรือดําเนินงานอยางไร 
 
สําหรับพนักงานในบริษัท  
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงปญหาที่พบในการทํางาน และที่พบกับลูกคา  
1.  ปญหาที่ทานพบบอยในการทํางานและกับลูกคา และทานแกปญหานั้นอยางไร 
สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงขอดีของบริษัทในมุมมองพนักงาน 
2.  ทานคิดวาบริษัทของทานมีขอดีอยางไรบาง  
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
3.  ทานมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัท
อยางไร   
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สําหรับลูกคา  
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงหลักเกณฑในการเลือกผูรับเหมา 
1.  หลักเกณฑใดบางที่ทานนํามาพิจารณาในการเลือกผูรับเหมา 
สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงปญหาที่ลูกคาพบ 
2.  ปญหาที่ทานประสบในระหวางการวาจางผูรับเหมา 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงมุมมองของลูกคาที่มีตอบริษัท 
3.  เหตุผลที่ทานเลือกใชบริการกับบริษัทของเรา 
4.  ความพึงพอใจในกระบวนการทํางานของบริษัท 
5.  ทานรูจักบริษัทนี้ไดอยางไร 
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณเชิงลึก  

 
ผูบริหาร (เจาของ) คนที่ 1 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัย
ที่มีผลตอธุรกิจ  4 ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  
1.  ทานมองภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน เปนอยางไร 
        อุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน มีการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน เพราะมีคูแขงมากข้ึน และ
การรับงานแตละโครงการก็มีกําไรลดลง เนื่องจากเจาของมักซื้อของเอง และประกอบกับ
คาแรงงานที่เพ่ิมสูงข้ึน และหาแรงงานที่มีประสิทธิภาพหาไดยาก และราคาของที่ใชในการ
ทํางาน เชน พวกสายไฟ ทอ เปนตน มีราคาแพงมากข้ึน และไมแนนอน ทําใหยากตอการ
ประเมินราคา ในปจจุบันธุรกิจรับเหมากอสรางไดแตกตางจากเมื่อกอนมาก ซึ่งเมื่อกอนบางงาน
ก็สามารถทําไดเลยไมตองมีการประมูล แตในปจจุบันมีการประมูลแขงขันกันสูงมาก มีการตัด
ราคากันเองเพ่ือใหไดงาน และคิดวาบริษัทขนากเล็กจะสามารถอยูในอุสาหกรรมนี้ยาก หากไมมี
ความสามารถในการแขงขันที่เพียงพอ 
2.  ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ 

 ดานการเมือง  
- การข้ึนคาแรงงาน ทําใหมีตนทุนสูงข้ึน 
- ปญหาทางการเมือง สงผลตอการทองเที่ยว และการลงทุนกอสรางโรงแรม 
- นโบายโครงการบานหลังแรก นาจะชวยกระตุนการลงทุนกอสรางที่อยูอาสัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 
- นโยบายการกระตุนการทองเที่ยว ทําใหสงผลตอการลงทุนกอสรางโรงแรม 
ดานเศรษฐกิจ 
- การข้ึนคาพลังงาน สงผลตอคาขนสงของ  โดยเฉพาะเมื่อมีงานตางจังหวัด 
- ปญหาความไมแนนอนของเศรษฐกิจ ที่มีความผันผวน 

         ดานสังคม 
- ความนิยมมีบานพักอากาศในกลุมคนเมือง 
- ความตองการที่อยูอาศัยที่มีอยูตลอดเวลา ตามการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
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ดานเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการผอนแรง ชวยลดการใชแรงงานคน 
- ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหการติดตอสื่อสารสะดวกและ

รวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะการสงขอมูลตางๆ 
สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน และการ
ดําเนินงาน 
3.  สภาพการดําเนินงานปจจุบันของบริษัท เปนอยางไร 

ดานการบริหารจัดการ 
มีลักษณะการบริหารแบบครอบครัว อํานาจสวนใหญอยูที่เจาของกิจการ ในบริษัทมีแผนก

หลักๆ คือ บัญชี การเงิน จัดซื้อ ประเมินราคา และปฏิบัติการ  
ดานการสั่งซื้อ สวนใหญจะใชวิธีการสั่งเขามาไวกอนที่จะเริ่มงานๆ โดยเฉพาะวัตถุดิบ

ประเภทสายไฟ เพ่ือกักตุนวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู
ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งทําใหประสบปญหาในเรื่องพ้ืนที่เก็บไมเพียงพอ และเรื่องวัตถุดิบหาย 

ดานการปฏิบัติงาน มีระบบข้ันตอนในการทํางาน และมีหัวหนาคอยคุมงาน และมีการ
ทดสอบกอนสงมอบงานทุกครั้ง 

ดานบุคลากร 
มีจํานวนแรงงานนอย แตคอนขางมีฝมือดี คนงานที่เขามาใหมจะไดรับการฝกงานแบบ 

on the job ขาดกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานที่ชัดเจน 
ดานการตลาด 
บริษัทยังไมเปนที่รูจักมากนัก และไมมีการทําการตลาดโดยตรง สวนใหญเปนการขาย

รวมกับบริษัทกอสราง 
ดานการเงิน 
มีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน  

4.  บริษัทของทานมีวิธีการหาลูกคาอยางไร 
สวนใหญเปนผูรับเหมาชวง คือรับงานตอจากผูรับเหมากอสรางรายใหญ และมาจากการ

แนะนําของลูกคาหรือที่ปรึกษาโครงการ แตจะเปนโครงการขนาดเล็ก 
5.  หลักเกณฑที่ทานใชพิจารณาในการเลือกรับงาน 

ประวัติของลูกคาโดยเฉพาะดานการเงิน และงบประมาณของโครงการ 
6.  สัดสวนลูกคาแตละกลุมของบริษัท ในปจจุบันเปนอยางไร 

มีจํานวนลูกคาลดลงในทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมโรงแรมรายไดลดลงไปมากกวาครึ่งหนึ่ง 
ซึ่งกลุมนี้ถือเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัท 
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7.  บริษัทของทานมีจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบในการแขงขันอะไรบาง  
แรงงานมีฝมือ เนื่องจากสวนใหญเปนชางที่อยูมานาน ใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานรับรอง และเจาของลงไปดูแลและบริหารดวยตนเอง 
8.  บริษัทของทานมีขอจํากัดหรือจุดออนอะไรบาง 

- จํานวนบุคลากรนอย 
- ระบบบริหารใชระบบแบบครอบครัวมากกวาระบบบริษัท 
- กฎระเบียบในการทํางานนอยและไมเขมงวด ทําใหพนักงานละเลยในการทํางาน 

สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
9.  ปญหารายไดของบริษัทลดลงทานคิดวามาจากสาเหตุใด 

ปญหาภายในและการเงินของบริษัทกอสรางที่รวมงานดวย ซึ่งสวนใหญบริษัทรับงานจาก
บริษัทกอสรางนี้เพียงเจาเดียว ทําใหไดรับผลกระทบไปดวย ประกอบกับจํานวนคูแขงที่เพ่ิมมาก
ข้ึน และตนทุนตางๆเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปนคาแรง คาขนสง คาของที่ใชในการดําเนินงาน เปน
ตน  
10.  ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัทอยางไร 

เ พ่ิมช องทาง ในการขาย อาจจะรับ เอง โดยตรงมาก ข้ึน   หรือไปรับงานจาก
ผูรับเหมากอสรางรายอ่ืนเพ่ิม  
สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 
11.  ทานคิดวาแนวโนมของธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร และ
บริษัทจะปรับตัวหรือดําเนินงานอยางไร 

คิดวาแนวโนมนาจะมีคูแขงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก จะมีการ
แขงขันที่สูง แตจะมีกําไรไมมาก ซึ่งจะอยูคอนขางยากในระยะยาว ถาไมมีความสามรถในการ
แขงขันที่เพียงพอ  
 ดังนั้นบริษัทควรตองปรับตัวใหทันตอสถานการณและการสรางความแตกตางจากคูแขง 
เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันและความอยูรอดของธุรกิจ  
12.  วิสัยทัศนของของบริษัทในอนาคต เปนอยางไร 

เปนบริษัทรับเหมากอสรางงานระบบไฟฟาชั้นนําของประเทศ 
 
ผูบริหาร คนที่ 2 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัย
ที่มีผลตอธุรกิจ 4 ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  

     1.  ทานมองภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน เปนอยางไร 
ในภาพรวมมีการแขงขันคอนขางสูง เพราะเปนธุรกิจ Red Ocean สงผลใหมีการแขงขัน
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ดานราคา  และธุรกิจไมมีมีการใช Knowhow มากนัก เนนการใชแรงงานและมีการใชแรงงานที่
มีทักษะไมสูงมาก ดังนั้นหากใครสามารถมีตนทุนต่ําก็จะมีความสามารถในการแขงขันสูงงและ
ไดรับงานประมูลนั้นไป  

     2.  ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ  
        ดานการเมือง  

- นโยบายคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท ทําใหมีตนทุนคาจางแรงงานสูงข้ึน 
- การกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ 
- ปญหาทางการเมือง 
- การเปด AEC อาจสงผลตอการโยกยายบุคลากรที่มีฝมือดี 
ดานเศรษฐกิจ 
- การข้ึนราคาพลังงาน สงผลกระทบทําใหราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน 
- อัตราดอกเบ้ียเงินกู สงผลตอการกูเงินมาลงทุน 

  ดานสังคม 
- ความตองการที่อยูอาศัยที่มีอยูอยางตอเนื่อง เพราะเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐาน 
- กระแสนิยมบานพักตากอากาศในกลุมคนชั้นบน ทําใหมีการกระจายการกอสรางไปสู  

ตางจังหวัดมากข้ึน 
  ดานเทคโนโลย ี

- มีการพัฒนาเทคโนโลยี ทําใหมีเทคโนโลยีมาชวยผอนแรงในการทํางานมากข้ึน 
- ในปจจุบันมีเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

 สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน  
 3.  บริษัทของทานมีจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบในการแขงขันอะไรบาง  

ประสบการณของผูบริหารที่ทําธุรกิจนี้มานาน และเรื่องความรวดเร็วในการสั่งการ เพราะ
เราเปนบริษัทขนาดเล็ก สามารถตัดสินใจไดเลย ไมตอง ใชขอมูลอะไรมากมาย และถาตองมี
การประมูลงานเรายังมีผลงานไดทําไวในอดีต อางอิงวาเรามีศักยภาพสามารถรับงาน size ที่มี
ขนาดใหญๆ ได ดังนั้นนี่เปนขอดีที่เราสามารถบอกไดวาแมเราจะเปนบริษัทเล็กๆ แตงานใหญๆ 
ระดับประเทศเราก็ผานงานระดับใหญมามากเหมือนกัน 
4.  บริษัทของทานมีขอจํากัดหรือจุดออนอะไรบาง 

เปนเรื่องของตนทุนการดําเนินงาน และสินคาคงคลัง เรายังมีระบบจัดเก็บและนับไม
ครอบคลุม จึงทําใหเกิดคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง เชน ที่เก็บสินคา สินคาเสียหาย หรือ
แมแตยังมีการเก็บของเสียไวใน warehouse ดังนั้นตองมีการคัดแยก จัดหมู จําแนกและตรวจ
นับ 
 เรื่องเงินทุน เพราะเราเปนบริษัทเล็ก ถารับงานที่มี size ใหญมากๆ มีกจะมีปญหาเรื่อง
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สภาพคลองเนื่องจากตนทุนตองมีคาใชจายตลอด สวนการเรียกเก็บมีเปนงวดๆ ตามสัญญา ถา
หาก Owner Project สภาพคลองไมมี ยอมสงผลตอเราอยางหลีกเลี่ยงไมได 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
5.  ปญหารายไดของบริษัทลดลงทานคิดวามาจากสาเหตุใด 

เกิดจากมีการแขงขันในธุรกิจสูง ในมุมมองของคาใชจายในการดําเนินงานยังมีตนทุนสูง
และในบริษัทยังไมไดมีการปรับปรุง Productivity ใหมากเทาที่ควร จึงทําใหตนทุนของบริษัทสูง 
และตองเสนอราคาในราคาตนทุนบวกกําไร จึงทําใหมีราคาในการประมูลงานสูงกวาคูแขง และ
ประกอบกับบริษัทรับงานกับบริษัทกอสรางเพียงเจาเดียวทําใหมีความเสี่ยงสูง 
6.  ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัทอยางไร 

สรางระบบการจัดการที่ดี และตองมีการตั้งเปาหมายการเติบโต มีผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน มีการประเมินผลงานอยางเปนรูปธรรม และผลงานตองสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ลดคาใชจายของบริษัท คงตองใชวิธีเพ่ิม Productivity กับพนักงานทุกระดับและ
ลดการสูญเสียในการสั่งซื้อและจัดเก็บสินคาคงคลัง 
สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 
7.  ทานคิดวาแนวโนมของธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร และ
บริษัทจะปรับตัวหรือดําเนินงานอยางไร 
 จะมีการแขงขันกันอยางมาก เพราะเงินทุนจากตางประเทศเขามา สามารถทํางานไดทั้ง
งานเล็กงานใหญ และนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน หากองคกรเรายังเล็กอยูไมสามารถนํา
เทคโนโลยีหรือเครื่องมือมาใชลดตนทุนดานแรงงาน เราจะเสียเปรียบมาก ดังนั้นถาเราไม
ปรับตัวในธุรกิจ โอกาสอยูรอดคงมีนอย 
 การเปด AEC ในอนาคตอันใกลนี้ จะมีปญหาเก่ียวกับแรงงานที่มีทักษะในการทํางานหรือ
มีความรูเฉพาะดาน เชน วิศกร เพราะเมื่อเปด AEC จะมีปญหาเรื่องโอนยายแรงงานที่มีทักษะ
แนนอน เพราะที่ไหนคาจางสูงพวกเขาก็ตองไป ดังนั้นทางที่ดีที่สุด เราตองหาทางรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพไวในองคกรและพนักงานที่มีทักษะต่ําก็ตองพยายามใหเขาพัฒนาตนเอง
ใหสามารถทํา Productivity กับองคกรใหมากข้ึน เพ่ือความพรอมในการแขงขัน 
 
ผูบริหาร คนที่ 3 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ภาพรวมอุตสาหกรรม และปจจัย
ที่มีผลตอธุรกิจ  4 ดาน คือ การเมือง เศษรฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  
1. ทานมองภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในในปจจุบัน เปนอยางไร 

นาจะมีโอกาสเติบโตไดอีกเยอะ เพราะความตองการที่อยูยังมีอยูตอเนื่อง และสิ่งปลูกสราง
สาธารณะยังจําเปนตองมีการสรางอีกเยอะ และในปจจุบันเริ่มมีการกระจายการกอสรางสู
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ตางจังหวัดมากข้ึน    
2. ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ  

      ดานการเมือง  
- นโยบายคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท ทําใหมีตนทุนคาจางแรงงานสงูข้ึน 
- การกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ 
- ปญหาความวุนวายทางการเมือง ทําใหนักทองเที่ยวลดลง สงผลตอการลงทุนดาน

ทองเที่ยว 
- โครงการบานหลังแรกของรัฐบาล สงผลทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลับมาคึกคัก 
ดานเศรษฐกิจ 
- การข้ึนราคาพลังงาน ทําใหสินคามีราคาแพงมากข้ึน และกระทบตอคาใชจายในการ

ขนสงโดยเฉพาะเมื่อมีไซตงานตางจังหวัด 
- อัตราดอกเบ้ียเงินกูที่เพ่ิมข้ึน ทําการลงทุนลดลง 

        ดานสังคม 
- ความตองการที่อยูอาศัยที่มีอยูอยางตอเนื่อง เพราะเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐาน 
- ความนิยมบานพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมคนเมือง 
ดานเทคโนโลย ี
- มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานมากข้ึน ทําใหชวยลด

ระยะเวลาในการทํางาน เชน เทคโนโลยีในการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางตางๆ เทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสารที่รวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

      สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ไดแก จุดแข็ง จุดออน  
3. บริษัทของทานมีจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบในการแขงขันอะไรบาง  

เปนธุรกิจครอบครัว ทําใหมีการติดตอและการตัดสินที่รวดเร็ว และมีบุคคลากรมีฝมือ 
ผูบริหารดูแลอยางใกลชิด 
4.  บริษัทของทานมีขอจํากัดหรือจุดออนอะไรบาง 
 บริษัทยังไมคอยเปนที่รูจักมากนัก มีบุคลากรนอย และมีตนทุนในการดําเนินงานสูง 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไข 
5.  ปญหารายไดของบริษัทลดลงทานคิดวามาจากสาเหตุใด 
 มีแขงขันที่สูงข้ึน และมีการตัดราคากันเองทําให ทําใหมีกําไรในการดําเนินงานนอย และ
บางทีทําใหไมสามารถรับงานได เพราะบริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานสูง เพราะบางทีตองไป
จางแรงงานจากภายนอกเพ่ิม และระะบบการสั่งซื้อสินคาที่มีการสั่งมาเกบในปริมาณมาก ทําให
บางครั้งเกิดการสูญหาย สงผลทําใหบริษัทมีรายไดลดลงและขาดสภาพคลองทางการเงิน 
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6.  ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของบริษัทอยางไร 
        สรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการจัดการตนทุน  
    สวนที่ 4 จะสัมภาษณถึงแนวโนมของธุรกิจในอนาคต 

7.  ทานคิดวาแนวโนมของธุรกิจกอสรางงานระบบไฟฟาในอนาคตจะเปนอยางไร และ
บริษัทจะปรับตัวหรือดําเนินงานอยางไร 

มีการแขงขันที่รุนแรง และมีกําไรลดลง เนื่องจากวัสดุอุปกรณมีราคาสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กนาเปนหวง เพราะมีความสามารถในการแขงขันนอยกวา ตองเนนสรางความ
แตกตาง หรือการวมคากับบริษัทอ่ืน 
 
พนักงานในบริษัท คนที่ 1 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงปญหาที่พบในการทํางาน และที่พบกับลูกคา  
1.ปญหาที่ทานพบบอยในการทํางานและกับลูกคา และทานแกปญหาน้ันอยางไร 

- ลูกคามักซื้อวัสดุอุปกรณเอง ทําใหตองรอใหลูกคาเอาของมาให ซึ่งในบางครั้งลูกคา
สงวัสดุอุปกรณมาใหไมตรงเวลา ทําใหเวลาการทําลาชาออกไป 

- กลุมลูกคาประเภทบาน โรงแรม มีการเปลี่ยนแปลงบอยและเปนงานที่มีรายละเอียด
เยอะ 

- แรงงานหายาก ทําใหตองไปจางผูรับเหมารายยอยมาเขามาซับงานตอ 
- การเบิกจายเงิน ไมเปนไปตามแผนงาน บางครั้งแกปญหาโดยตองหยุดงานเพ่ือให

จายเงินกอยคอยดําเนินการตอ 
- บางทีวัสดุอุปกรณที่ใชในงานขาดตลาด สงผลใหงานลาชาออกไป 

สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงขอดีของบริษัทในมุมมองพนักงาน  
2.  ทานคิดวาบริษัทของทานมีขอดีอยางไรบาง  

- บุคลากรมีฝมือ  
- ผูบริหารมีความเปนกันเอง และดูแลกันแบบครอบครัว 

สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
3.  ทานมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของ
บริษัท-อยางไร 

- ควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน  
- หาคูคาเพ่ิมเพ่ือจะไดรับงานที่ใหญข้ึน เพราะงานใหญจะมีกําไรมากกวา 
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พนักงานในบริษัท คนที่ 2(ตําแหนงวิศวกร) 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงปญหาที่พบในการทํางาน และที่พบกับลูกคา  
1.  ปญหาที่ทานพบบอยในการทํางานและกับลูกคา และทานแกปญหาน้ันอยางไร 

บางครั้งพนักงานปฏิบัติงานไดไมตรงคําสั่งที่สั่งใหไปปฏิบัติ แกไขโดยในการสั่งงานตอง
อธิบายใหละเอียดและครบทุกอยางเพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาดในการรับคําสั่งไปปกิบัติงาน 
สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงขอดีของบริษัทในมุมมองพนักงาน 
2.  ทานคิดวาบริษัทของทานมีขอดีอยางไรบาง 

- เปดโอกาสใหทุกคนในบริษัทแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  
- มีบรรยากาศในการทํางานแบบครอบครัว 

สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
3. ทานมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการแกไขปญหาการเติบโตและรายไดลดลงของ
บริษัทอยางไร 

ตองมีการบริหารจัดการรายรับรายจายที่ดี หาชองทางในการลดตนทุน เชน คาแรง คา
วัสดุอุปกรณ เพ่ือไมใหรายจายสูงกวารายรับ และการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหใชงานไดยาวนาน 
 
ลูกคา คนที่ 1 (ประเภทโครงการบานพักอาศัย) 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงหลักเกณฑในการเลือกผูรับเหมา 
1.  หลักเกณฑใดบางที่ทานนํามาพิจารณาในการเลือกผูรับเหมา 

- ความนาเชื่อถือ 
- ฝมือการทํางาน 
- คุณภาพบุคคลากรในบริษัท 
- ผลงานตางๆที่ผานมา 

สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงปญหาที่ลูกคาพบ 
2.  ปญหาที่ทานประสบในระหวางการวาจางผูรับเหมา 

- ทํางานไมตรงตามแผนงานที่วางไว ทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องมาจากบางครั้งตอง
รอวัสดุอุปกรณ จํานวนแรงงานไมเพียงพอ 

- ฝมือแรงงานไมไดมาตรฐาน 

- ผูรับเหมาทิง้งาน เนื่องจากปญหาภายใน 
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สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงมุมมองของลูกคาที่มีตอบริษัท 
3.  เหตุผลที่ทานเลือกใชบริการกับบริษัทของเรา 

ผลงานที่ผานมาของที่บริษัทมีคุณภาพ และเปนโครงการขนาดใหญ ทําใหมีความ
นาเชื่อถือ 
4. ความพึงพอใจในกระบวนการทํางานของบริษัท 

มีความพึงพอใจสูง เนื่องจากผลงานออกมาดี และตรงตามความตองการ และผูบริหารใส
ใจลูกคาดี 
5. ทานรูจักบริษัทน้ีไดอยางไร 

มีคนที่เขาเปนที่ปรึกษาโครงการนกอสรางแนะนํามา 
ลูกคา คนที่ 2 (ประเภทโครงการอาคารสํานักงาน) 
สวนที่ 1 จะสัมภาษณถึงหลักเกณฑในการเลือกผูรับเหมา  
1.  หลักเกณฑใดบางที่ทานนํามาพิจารณาในการเลือกผูรับเหมา 

- ดูประวัติองคกร ดานผลงาน และสภาพคลองทางการเงิน  
- ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ 

สวนที่ 2 จะสัมภาษณถึงปญหาที่ลูกคาพบ 
2.  ปญหาที่ทานประสบในระหวางการวาจางผูรับเหมา 

งานลาชา โดยมักเริ่มจากความลาชาของบริษัทกอสรางทําไมไดตามแผนงาน แลวสงผล
ตองานกอสรางงานระบบตางๆ ลาชาตามไปดวย การเบิกจายเงิน ไมตรงไปตามแผน เพราะ
บางครั้งมีคาใชจายสวนเกิน 
สวนที่ 3 จะสัมภาษณถึงมุมมองของลูกคาที่มีตอบริษัท 
3.  เหตุผลที่ทานเลือกใชบริการกับบริษัทของเรา 

- ผลงานที่ผานมา ทําใหเชื่อมั่นในคุณภาพ  
- มีบุคคลการันตีวาบุคลากรมีฝมือดี ทํางานละเอียด  
- มีบริการดี ผูบริหารเขาถึงลูกคา 

4.  ความพึงพอใจในกระบวนการทํางานของบริษัท 
ผลงานออกมาเปนที่นาพอใจ พนักงานมีความใสใจในการทํางานดี สามารถปรับเปรียบได

เร็วตามความตองการของลูกคา 
5. ทานรูจักบริษัทน้ีไดอยางไร 

บริษัทกอสรางที่เคยทํางานใหแนะนํามา 
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลอุตสาหกรรม, ขอมูลบริษัท, ขอมูลอื่นๆ 

 
สอง! ธุรกิจรับเหมา 'โอกาส' ในวิกฤติคาแรง : สกูปพิเศษ อสังหาริมทรัพย : โดย ปรียา 
เทศนอก (http://www.komchadluek.net) 

ชวงหนึ่งเดือนที่ผานมาจนถึงวันนี้ แมจะผานพนวันแรงงานไปแลว แตก็ยังไดยินเสียง
วิพากษวิจารณมากสุดแหงป นั่นคือเรื่องคาแรงข้ันต่ํา ที่มีการปรับข้ึนมาประมาณ 40% ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน และมักจะไดยินผูคนตั้งคําถามหรือสนใจวา การข้ึนคาแรงข้ันต่ําจะทําใหสินคา
เพ่ิมข้ึน หรือทําใหคนตกงานเพ่ิมข้ึนเพียงใด !!! 
  ในประเด็นที่หลายคนใหความสนใจ จะพบวา ธุรกิจการกอสรางเปนอีกภาคธุรกิจที่มีการ
กลาวถึงวาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งนาจะจริง เพราะขณะนี้มีเสียงบนจากคนวงใน ทั้ง
รับเหมากอสราง วา งานกอสรางมีความลาชา สงมอบใหลูกคาไมทันตามกําหนด ซ้ํา
ผูประกอบการบางรายตองหาผูรับเหมากอสรางรายใหมเขามาสานตองานกอสราง เหตุการณที่
เกิดข้ึนนี้ ไมเฉพาะผูประกอบการขนาดกลาง แตหากรวมถึงบ๊ิกเนมอสังหาฯดวย 
 ผลพวงที่เกิดจากปญหาตนทุนคากอสรางที่เพ่ิมจากปจจัยแรงงานทั้งคาจางที่เพ่ิมข้ึน จน
เปนเหตุผูรับเหมาทิ้งงาน หรืองานกอสรางลาชานั้น จะเกิดข้ึนกับงานกอสรางเกาที่มีการประมูล
งานไวกอนหนา และอยูระหวางการกอสราง ผูรับเหมากอสรางอาจไมไดประเมินความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนไวลวงหนา เมื่อคาแรงปรับข้ึนตามการกําหนดคาแรงข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล  
 เมื่อคาแรงคือตนทุนจายเปนเงินสดทุกๆ 15 วัน คาแรงงานข้ึน 40% ทั้งยังโดนแบงกบีบ 
รับเหมารายยอยรับไมไหว ทางออกก็ตองกลายเปนรับเหมาชวง หรือไมก็ตองเลิกกิจการไปใน
ที่สุด  
  อีกประเด็นที่เกิดข้ึนกับภาคการกอสราง คือ การไหลกลับของแรงงานตางดาว รวมถึง
งานกอสราง หรืองานซอมแซมระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐที่เกิดจากวิกฤติน้ําทวมใหญใน
ปลายปกอน ทําใหผูรับเหมากอสรางหันไปรับงานกอสรางของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจเปน
ประเด็นใหงานกอสรางอาคารของภาคเอกชนไมไดรับความสนใจนอยลง 

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจุบันผูรับเหมากอสรางอาคารไดขยายธุรกิจสูการเปนดีเวลลอป
เปอรเอง จากเดิมที่ดําเนินธุรกิจเพียงขาเดียวคือ ใหบริการรับเหมากอสราง เมื่อขยายฐานธุรกิจ
เพ่ิมทําใหตองดูแลธุรกิจของตนเองกอนเปนลําดับตนๆ ดังนั้นจะพบวา ทางออกของ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยดําเนินการกันอยูก็คือ ผูกติดกับผูรับเหมากอสรางในลักษณะคูคา 
“คุณอยูกับเรา...เราเติบโตไปดวยกัน“ หรือไมก็จะมีบริษัทรับเหมากอสรางในเครือของตนเอง  
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“ตอนนี้งานกอสรางมีเขามามากข้ึนกวาปกอนๆ ปริมาณงานที่มีมากนี้อาจชดเชยกับ
คาจางหรือตนทุนที่เพ่ิมข้ึน ผมวามีงานกอสรางเขาสูตลาดมากก็ดีกวาไมมีเลย ผูรับเหมาคงไม
เดือดรอนมากนัก” นายพลพัฒ กรรณสูต อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ ใหความเห็น พรอมระบุวา ปริมาณงานกอสรางที่เพ่ิมข้ึนมีทั้งงานซอมแซมงาน
กอสรางถนน สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานกอสรางในโครงการใหมๆ ของภาครัฐ 
และงานของภาคเอกชน 

อยางไรก็ดี การปรับข้ึนของคาแรงดังกลาวรัฐบาลไดประกาศเปนนโยบายมานานแลว 
ดังนั้นภาคธุรกิจเองก็ตองมีการปรับตัวหรือมีการเตรียมแผนการดําเนินธุรกิจรองรับเพ่ือให
กระทบตอตนทุนใหนอยที่สุด 

ยอมใหรับเหมามีมารจ้ินเพิ่ม 
 ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับนายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท พรี
บิลท จํากัด (มหาชน) ที่ระบุวา จากปจจัยลบที่เกิดข้ึนและแรงบีบของการแขงขันของธุรกิจ
รับเหมากอสราง ทําใหผูที่อยูรอดตองเปนผูที่มีความพรอมจริงๆ และที่ผานมาบริษัทก็ไดเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันมาตอเนื่อง ทั้งการสรางผลงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
เทคนิคในการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ และใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด รวมถึงการดําเนินการ
ดานตนทุนทางการเงิน หรือตนทุนดอกเบ้ียกับธนาคารที่ปลอยกู จากการสะสมผลงาน 
ประสบการณ รวมถึงผลประกอบการดานกําไรที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทําใหบริษัทลดแรงกดดัน
จากธนาคาร และในบางโครงการที่บริษัทเขารวมประมูลและไดงานกอสรางมาโดยจําเปนตองมี
แบงกการันตี 

ทั้งนี้ การปรับข้ึนของคาแรงนั้นต่ํานั้น สงผลตอตนทุนรับเหมากอสรางกวา 10% และ
สงผลตอตนทุนของดีเวลลอปเปอรไมนอยกวา 7% ขณะเดียวกันนายชัยรัตนก็ยอมรับวา งาน
กอสรางอาคารใหมนั้นมีมากข้ึน สวนหนึ่งเปนผลมาจากที่บริษัทอสังหาริมทรัพยไดหันไปลงทุน
พัฒนาที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัว ทําใหโอกาสในการเขาประมูลงาน
ของผูรับเหมาก็มากข้ึนตาม 

จากพิษตนทุนรับเหมากอสรางที่เพ่ิมข้ึนทําใหรับเหมากอสรางที่ออนแอตองออกจากระบบ 
ในทางกลับกันก็เปนโอกาสของผูรับเหมาที่แข็งแรง ประกอบกับผูประกอบการเจาของโครงการ
จะตองกอสรางโครงการตามแผนงาน และในการกอสรางอาคารอาคารหนึ่งคากอสรางเปน 70% 
ของตนทุนในการพัฒนา ดวยเหตุนี้ ทําใหผูประกอบการยอมจะใหผูรับเหมากอสรางมีมารจิ้น
เพ่ิมข้ึน วอลุมในการพัฒนาก็เพ่ิมข้ึนตาม กลาวคือ มีการบวกตนทุนเขาไปในมูลคางานกอสราง
ของโครงการนั้นๆ 
 



75 
 

ปจจุบันพรีบิลทมีงานในมือคิดเปนมูลคาประมาณ 5,000 ลานบาท โดยแบงเปนงานเกา
ประมาณ 2,400 ลานบาท ที่เหลือเปนงานใหม ซึ่งมีทั้งการกอสรางคอนโดมิเนียม กอสรางและ
ปรับปรุงโรงงาน อีกทั้งยังอยูในระหวางการรอประมูลงานกอสรางใหมอีกมูลคาประมาณ 5,000 
ลานบาท รวมประมาณ 5-6 โครงการ มีทั้งโครงการประเภทคอนโดมิเนียม อาคารสํานักงานและ
โรงงาน ซึ่งเปนงานทั้งในกทม.และตางจังหวัดตามหัวเมืองทองเที่ยว เชน หัวหิน พัทยา เปนตน 
 
ธุรกิจกอสรางป 55 ... มีปจจัยหนุนจากนโยบายรัฐหลังนํ้าทวม และการรุกของธุรกิจสู
ตางจังหวัด แตตองระวังปจจัยตนทุน (กระแสทรรศนฉบับที ่2283) - 26 เมษายน 2012 
ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

มูลคาการกอสรางในป 2555 นาจะยังสามารถเติบโตไดในแดนบวก 
 การเติบโตของธุรกิจกอสรางในป 2555 นี้นาจะยังเปนไปในทิศทางบวกได สวนหนึ่งมา

จากฐานในป 2554 ซึ่งอยูในระดับคอนขางต่ํา และดวยอานิสงสจากโครงการภาครัฐที่นาจะมีสวน
ชวยกระตุนธุรกิจกอสรางใหเดินหนาตอไปได ขณะที่การกอสรางภาคเอกชนแมจะไมว่ิงแรงเทา
เดิมแตก็ยังไมถึงกับซบเซาเสียทีเดียว 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาควบคูกับปจจัยแวดลอมอ่ืนๆเชน กระแสความนิยมของการลงทุน
ในโรงงานผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) และกลุมพลังงานทดแทน ซึ่งยังจะเติบโตตามความ
ตองการและสนับสนุนของภาครัฐ อีกทั้งกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจจะมาพรอมกับการเปดประเทศ
เขาสู AEC นาจะยังสามารถหนุนให มูลคาการลงทุนดานกอสรางโดยรวมในป 2555 (ราคาป
ปจจุบัน) เพ่ิมข้ึนไปไดอีกที่รอยละ 12.2-13.5 จากปกอน มาอยูที่ประมาณ 923,000-934,000 
ลานบาท ขณะที่การกอสราง ณ ราคาคงที่ (ซึ่งเปนเครื่องชี้ที่สะทอนปริมาณงานกอสราง) อาจมี
อัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 6.9-8.1 โดยเปนผลจากการกอสรางภาครัฐที่อาจขยายตัว
รอยละ 10.6-11.9 (ราคาคงที่) จากอานิสงสของนโยบายกอสรางโครงการใหญและโครงการ
บูรณะและซอมแซมโครงสรางที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  ขณะที่ปริมาณการกอสราง
ภาคเอกชนอาจขยายตัวที่รอยละ 2.5-3.7 (ราคาคงที่) จากผลกระทบดานตนทุนที่ปรับตัวสูงข้ึน
โดยเฉพาะในสวนของคาจางแรงงาน 
 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของการกอสรางในป 2555 นั้น มีแรงกระตุนมาจากงาน
กอสรางที่เก่ียวของกับปญหาน้ําทวม ซึ่งหากไมรวมงานกอสรางดังกลาวแลว กิจกรรมการ
กอสรางรวมอาจหดตัวจากปกอนประมาณรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 
797,000-819,000 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในโครงการใหมมีแนวโนมชะลอหรือเลื่อน
ออกไป 
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ประมาณการแนวโนมธุรกิจกอสรางและวัสดุกอสราง 

หนวย: อัตราการขยายตัว  
2551 2552 2553 2554 2555f  

ธุรกิจกอสราง      
การลงทุนในดานกอสราง ณ 
ราคาปปจจุบัน (รอยละ) 

4.3 -5.0 8.2 2.7 12.2-13.5 

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

    -3.1 ถึง -0.5 

มูลคา (ลานบาท)     797,000-819,000 
การลงทุนในดานกอสราง ณ 
ราคาคงที่ (รอยละ) 

-4.6 0.3 6.8 -5.1 6.9-8.1 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการโดยศูนยวิจัย
กสิกรไทย 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองเชิงบวกตอภาพรวมของธุรกิจกอสราง  จากแรงกระตุน
ของโครงการภาครัฐสืบเนื่องจากอุทกภัยในปที่ผานมา นาจะหนุนภาพของธุรกิจกอสรางในระยะ
ขางหนาตอไปได ขณะที่ปริมาณการกอสรางของภาคเอกชนแมจะยังไมว่ิงแรงเทาในชวงป 
2553-2554 แตก็สามารถพยุงตัวไปไดถึงปลายป 2555 ดวยแผนกลยุทธทางธุรกิจที่นาจะ
กระจายความเสี่ยงไปยังโครงการพาณิชยกรรมและอสังหาริมทรัพยในหัวเมืองตางจังหวัดมาก
ข้ึน ขณะที่โอกาสรับรูรายไดจากงานกอสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯยังมีไดบางจากความ
ตองการบานหลังที่สอง(สืบเนื่องจากอุทกภัย) ของผูมีรายไดระดับกลางถึงสูง และผูประกอบ
ธุรกิจบางกลุมอาจมุงรับงานกอสรางที่เก่ียวของกับการกอสรางโรงงานไฟฟามากข้ึน ซึ่งทิศทาง
ดังกลาวคงจะหนุนใหมูลคาตลาดธุรกิจกอสรางป 2555 ยืนอยูไดที่กรอบ 923,000-934,000 ลาน
บาท หรือเติบโตที่รอยละ 12.2-13.5 จากป 2554 
 แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไมควรละเลยปจจัยทาทายตอธุรกิจกอสรางจากตนทุนการกอสรางที่
ปรับตัวข้ึนรอบดานทั้งจากคาจางแรงงานและจากปจจัยการผลิตอ่ืนๆ  ที่จะตองอาศัย
ความสามารถของผูประกอบกิจการในการปรับตัวและบริหารจัดการสภาพคลองของธุรกิจใหเกิด
ประสิทธิภาพมากกวาเดิม  นอกเหนือไปจากนั้น ยังคงตองเฝาจับตามองการจัดซื้อจัดจาง
โครงการภาครัฐที่เก่ียวของกับการฟนฟูซอมแซมโครงสรางสืบเนื่องจากอุทกภัยที่จะเปนแรง
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ขับเคลื่อนสําคัญของธุรกิจกอสรางในปนี้ เนื่องดวยธรรมชาติของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตอง
ผานกระบวนการการพิจารณาหลายข้ันตอนและใชเวลา ซึ่งหากเกิดความลาชาในการดําเนิน
โครงการ ประกอบกับปจจัยเก่ียวกับฤดูกาลที่หนาฝนมาเร็วกวาปกติ ภาพของธุรกิจกอสราง
ในชวงหลังของป 2555 ก็อาจจะพลิกผันไดเชนเดียวกัน ซึ่งหากไมรวมโครงการที่เก่ียวของกับ
น้ําทวมแลว ภาพรวมของธุรกิจกอสรางในป 2555 นี้อาจหดตัวจากปกอนประมาณรอยละ 0.5 
ถึงรอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 787,000-819,000 ลานบาท 
 
สถิติจดทะเบียนป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.97 

นางผานิต หลอตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดเผยวามกราคม – ธันวาคม 
2551 มีการจดทะเบียนจัดตั้งทั่วประเทศจํานวน 42,746 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคม – 
ธันวาคม 2550 ซึ่งมีจํานวน 40,723 ราย เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.97 และสําหรับการจดทะเบียนธุรกิจ
ในเดือนธันวาคม 2551 มีผูประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมเปนนิติบุคคลประเภท
หางหุนสวนและบริษัทจํากัดทั่วประเทศ จํานวน 1,912 ราย แบงเปนจัดตั้งในกรุงเทพ 763 ราย 
สวนภูมิภาค1,149 ราย เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 4,937.76 ลานบาท นิติบุคคลจดทะเบียน
จัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกคิดเปน รอยละ 20.35 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ ธุรกิจ
รับเหมากอสราง จํานวน 209 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 118 ราย บริการใหคําปรึกษา
ทางธุรกิจและการจัดการ จํานวน 62 ราย สวนประเภทธุรกิจที่มี ทุนจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับ
แรก คิดเปนรอยละ 33.75 ของทุนจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมดคือ อสังหาริมทรัพย ทุนจดทะเบียน 
834.51 ลานบาท รับเหมากอสราง ทุนจดทะเบียน 460.11 ลานบาท ขายสงอุปกรณการขนสง 
ทุนจดทะเบียน 372 ลานบาท  
 สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 มี
จํานวน 16,776 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับมกราคม – ธันวาคม 2550 ซึ่งมีจํานวน 16,008 ราย 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.80 และ ในเดือนธันวาคม 2551 มีจํานวน 3,874 ราย แบงเปนกรุงเทพ จํานวน 
1,758 ราย ภูมิภาค 2,116 ราย โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 14,361.40 ลานบาท สําหรับประเภท
ธุรกิจที่มีจํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 16.42 ของ การจด
ทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ รับเหมากอสราง จํานวน 366 ราย อสังหาริมทรัพย จํานวน 148 ราย 
บริการดานธุรกิจอ่ืน ๆจํานวน 122 ราย สวนประเภทธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับ
แรก คิดเปนรอยละ 36.99 ของทุนจดทะเบียนเลิก ทั้งหมดคือ บริการดานการเงินเพ่ือการเชา
สินทรัพย จํานวน 3,505.50 ลานบาท อสังหาริมทรัพย จํานวน 1,225.70 ลานบาท และใหเชาที่
พักอาศัย 581.12 ลานบาท 
 ทั้งนี้ จํานวนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดคงอยูทั่วประเทศ มีจํานวน 558,064 ราย และ
ประเภทธุรกิจที่มีจํานวน นิติบุคคลคงอยูสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 18.39 ของจํานวน
นิติบุคคล คงอยูทั้งหมด คือ ธุรกิจรับเหมากอสราง จํานวน 62,226 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
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จํานวน 24,241 รายและบริการดานธุรกิจอ่ืนๆ จํานวน 16,167 ราย 
ที่มา : สํานักบริการขอมูลธุรกิจ(ฉบับที่ 8 / 23 มกราคม 2552 ) 

  

เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจวูบ-คาดปน้ีฟน  
รายงานขาวจากกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึงผลสรุปการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งป "52 

วา ภาพรวมชะลอตัวลงจากปกอนหนา ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีจํานวน
ทั้งสิ้น 41,243 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 173,581.96 ลานบาท หดตัวลงจากป "51 ที่มีจํานวน 
42,776 ราย ทุนจดทะเบียน 247,082.43 ลานบาท ลดลง 3.58% และ 29.75% ตามลําดับ สวน
การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งเดือนธ.ค.52 มี 2,452 ราย ทุนจดทะเบียน 11,414.14 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 28.24% แตหากเทียบกับเดือนพ.ย.52 ลดลง 29.30% โดย
ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งมากที่สุดคือ กลุมรับเหมากอสราง 271 ราย ถัดมาคือ อสังหาริมทรัพย 
158 ราย บริการดานธุรกิจอ่ืน 106 ราย การขายสงเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช 83 ราย 
และการขายสงวัสดุกอสราง 71 ราย  

สําหรับการจดทะเบียนเลิกป "52 คอนขางผันผวน โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 17,073 ราย เมื่อ
เทียบกับป "51 ที่มี 16,580 ราย เพ่ิมข้ึน 2.97% ประเภทธุรกิจที่เลิกสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
รับเหมากอสราง อสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการอ่ืนๆ  

รายงานขาวกลาววา จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในชวงที่ผานมา สงผลกระทบใหการจด
ทะเบียนจัดตั้งโดยรวมชะลอตัวลง สวนแนวโนมป"53 จากที่คาดการณกันวาจุดต่ําสุดของสภาวะ
เศรษฐกิจไดผานพนไปแลว ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล การสงออกที่คาด
วาจะเติบโตตามเปาหมาย ทําใหเชื่อวาจะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในปนี้ใหเติบโตไดตามที่
คาดการณไวที่ระดับ 3-3.5% ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นใหผูประกอบการ
กลับมาดําเนินธุรกิจมากข้ึน  
ที่มา : ขาวสดรายวัน(วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ปที่ 19 ฉบับที่ 6997) 

 
ยอดจดทะเบียนบริษัทใหม ม.ค.53 พุงสูงสุดรอบ 4 ป 

"พาณิชย” เผยยอดจดทะเบียน ตั้งบริษัทใหม ม.ค. 53 จํานวน 4,641 ราย พุง 40.47% 
หรือเพ่ิมข้ึน 1,337 ราย สูงสุดในรอบ 4 ป หลังผูประกอบการมั่นใจแนวโนมเศรษฐกิจปนี้สดใส 
สอดคลองจํานวนบริษัทเจงลดลง.. 

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดเผยถึง
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม ในเดือน ม.ค. 53 วา มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมเปนนิติ
บุคคล หางหุนสวนและบริษัทจํากัด ทั่วประเทศ 4,641 ราย เพ่ิมข้ึน 1,337 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 
40.47% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 52 ซึ่งมี 3,304 ราย และเมื่อเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือน 
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ธ.ค. 52 ซึ่งมี 2,452 ราย เพ่ิมข้ึน 2,189 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 89.27%  
โดยยอดการจดทะเบียนจัดตั้งใหมของเดือน ม.ค. 53 เปนยอดการจดทะเบียนสูงสุดใน

รอบ 4 ป นับตั้งแตเดือน ม.ค. 49 ที่มีการจดทะเบียนจํานวน 4,697 ราย ทั้งนี้ มีเงินทุนจด
ทะเบียน 11,872.15 ลานบาท นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจรับเหมา
กอสราง 482 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 259 รายและบริการดานธุรกิจอ่ืนๆ 208 ราย 

สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศเดือน ม.ค. 53 มี 1,238 รายลดลง 70 ราย 
หรือลดลง 5.35% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 52 ซึ่งมี 1,308 ราย และเมื่อเปรียบเทียบเดือน ธ.ค. 
52 ซึ่งมี 3,911 ราย ลดลง 2,673 ราย หรือลดลง 683.63% ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีจํานวนนิติ
บุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ รับเหมากอสราง 161 ราย บริการดานธุรกิจอ่ืนๆ 
52 ราย และอสังหาริมทรัพย 43 ราย สงผลใหมีนิติบุคคลคงอยูทั่วประเทศทั้งสิ้น 535,573 ราย 

นายบรรยงค กลาววา การจัดตั้งบริษัทใหมเปนตัวเลขที่พอจะสะทอนภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบันไดวา แนวโนมเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีข้ึนแลว จากยอดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม 
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบการ โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัทรับเหมากอสรางที่
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับงานกอสรางของภาครัฐในมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ หรือโครงการไทย
เขมแข็ง สวนตัวเลขการจดทะเบียนยกเลิกกิจการ ที่ลดลงยังสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน
ดวย 
ที่มา:ไทยรัฐออนไลน (16 กุมภาพันธ 2553) 

 

ยอดต้ังธุรกิจ ส.ค.เพิ่ม12% เชื่อลดภาษีนิติบุคคลหนุนยอดพุง 
 ยอดจัดตั้งธุรกิจ ส.ค. เพ่ิม 12% จํานวน 5 พันกวาราย มูลคาลงทุนทะลุ 4.55 หมื่นลาน
บาท “พาณิชย” เชื่อมาตรการลดภาษีนิติบุคคลทํายอดจัดตั้งพุงตอ 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายศิริวัฒน ขจรประศาสน รมช.พาณิชย เปดเผยถึงการจดทะเบียน
ธุรกิจในเดือนส.ค.54 วา มีผูประกอบการธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมทั่วประเทศ 5,014 
ราย เพ่ิมข้ึน 12% เทียบกับเดือน ส.ค.53 และเพ่ิมข้ึน 5% เทียบกับ ก.ค.54 โดยมีทุนจด
ทะเบียนรวมทั้งสิ้น 45,549 ลานบาท สงผลใหการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ป
นี้ มีจํานวน 41,295 ราย เพ่ิมข้ึน 23% เทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดยธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 
5 อันดับแรก ไดแก กอสรางอาคารทั่วไป 496 ราย บริการนันทนาการ 453 ราย 
อสังหาริมทรัพย 276 ราย บริการดานธุรกิจอ่ืน 158 ราย และขายสงสินคาเภสัชกรรมและ
เวชภัณฑ 141 ราย 

ขณะที่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศเดือน ส.ค. 54 มีจํานวน 1,204 ราย เพ่ิมข้ึน 
154% เทียบกับเดือน ส.ค.53 เพ่ิมข้ึน 42% เทียบกับ ก.ค.54 มีทุนเลิกกิจการรวมทั้งสิ้น 9,776 
ลานบาท สงผลให 8 เดือน มีธุรกิจเลิกกิจการรวม 5,092 ราย เพ่ิมข้ึน 29% เทียบกับชวง 8 
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เดือนปกอน โดยธุรกิจที่มีการจดเลิกจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก กอสรางอาคารทั่วไป 
120 ราย อสังหาริมทรัพย 57 ราย บริการดานธุรกิจอ่ืน 53 ราย บริการนันทนาการ 46 ราย และ
ขายสงวัสดุกอสราง 26 ราย 

อยางไรก็ตาม เชื่อวา สถานการณการจัดตั้งธุรกิจในชวงที่เหลือของปนี้ จะมีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึน หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการลดภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะทําใหธุรกิจเขามาอยูในระบบมาก
ข้ึน เพราะไดรับประโยชนจากมาตรการดังกลาว โดยรัฐบาลพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหมี
การจัดตั้งธุรกิจงายข้ึน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ 
สําหรับจํานวนหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ บริษัทจํากัดคงอยูทั่วประเทศปจจุบัน มี
จํานวน 502,482 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู 912 ราย รวมนิติบุคคลทั่วประเทศทั้งสิ้น 
503,392 ราย 
ที่มา:ไทยรัฐออนไลน (5 กัยยายน 2554) 
 

พาณิชยฝนยอดต้ังธุรกิจใหมป 55 ทําสถิติใหม 6 หม่ืนราย 
 “พาณิชย” เผยยอดเลิกกิจการเดือน ก.ย. 1,382 ราย เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 2.06% รวม 9 
เดือนเลิกกิจการแลว 9,715 ราย อางเปนเหตุการณปกติ สวนยอดจัดตั้งบริษัทใหมเดือน ก.ย. 
5,472 ราย คาดรวมทั้งปนี้เฉียด 6 หมื่นราย... 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายศิริวัฒน ขจรประศาสน รมช.พาณิชย เปดเผยถึงยอดจดทะเบียน
ธุรกิจในเดือน ก.ย.55 วา นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศเดือน ก.ย. 1,382 ราย เพ่ิมข้ึน 
2.06% จากเดือน ส.ค.ที่อยู 1,354 ราย และเพ่ิมข้ึน 11.99% จากเดือนเดียวกันของปกอน ที่มี 
1,234 ราย สวนยอดจดทะเบียนเลิก 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปนี้อยูที ่9,715 ราย เพ่ิมข้ึน 16% จาก
ชวงเดียวกันของปกอนที่มี 8,375 ราย ถือเปนเหตุการณปกติ ที่ชวงปลายปยอดจดทะเบียนเลิก
เพ่ิมข้ึน ไมเก่ียวกับสถานการณเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

ขณะที่ยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมในเดือน ก.ย. อยูที่ 5,472 ราย ลดลง 2% จาก
เดือน ส.ค.55 ที่มี 5,584 ราย แตเพ่ิมข้ึน 7.42% จากชวงเดียวกันของปกอน ที่มี 5,094 ราย 
สวนมูลคายอดจดทะเบียนตั้งใหมเดือน ก.ย.อยูที่ 16,975 ลานบาท ลดลง 18% หรือ 3,808 
ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน และยังลดลงมากถึง 41% หรือ 10,018 ลานบาทจากเดือน 
ส.ค.55 ที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ มีมูลคาลงทุนเกินพันลานบาทหลายโครงการ เชน โรง
กลั่นน้ํามัน และอูตอเรือ สวนยอดจัดตั้งธุรกิจใหมชวง 9 เดือนปนี้ อยูที่ 46,733 ราย เพ่ิมข้ึน 
0.74% จากชวงเดียวกันของปกอน ที่มียอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม 46,386 ราย  

สําหรับประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก บริการนันทนาการ 
790 ราย กอสรางอาคารทั่วไป 501 ราย อสังหาริมทรัพย 233 ราย ขนสงผูโดยสารและสินคา 
150 ราย และขายสงเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช 147 ราย แตธุรกิจตั้งใหมที่มีมูลคาทุน
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สูงสุดคือ อสังหาริมทรัพย 2,885 ลานบาท รองลงมาคือ กอสรางอาคารทั่วไป 1,392 ลานบาท 
การรีไซเคิลวัสดุ 1,218 ลานบาท การผลิตชิ้นสวนยานยนต 652 ลานบาท และบริษัทการลงทุน 
549 ลานบาท 

ทั้งนี้ ลาสุดมีนิติบุคคลทั่วประเทศดําเนินกิจการรวม 526,516 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 
10.45 ลานลานบาท เปนบริษัทจํากัด/มหาชน 362,028 ราย หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล 164,488 ราย สําหรับจํานวนธุรกิจคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตและยังดําเนิน
ธุรกิจอยู ณ วันที่ 30 ก.ย.55 มีทั้งสิ้น 2,203 ราย มีเงินลงทุนข้ันต่ํา 4,188 ลานบาท โดยญี่ปุน
ยังเปนชาติที่มีการลงทุนไทยสูงสุด รองลงมาคือ สิงคโปร เยอรมนี  

"การจัดตั้งธุรกิจใหมปนี้ แนวโนมยังดีอยู เพราะมีการจดทะเบียนสูงสุด ทั้งการจัดตั้งธุรกิจ
ใหมที่เฉลี่ย 5,193 ราย/เดือน เพ่ิมข้ึนจากปกอนที่เฉลี่ย 4,600 ราย/เดือน คาดวาปนี้นาจะมียอด
จัดตั้งธุรกิจใหม 60,000 ราย สูงสุดเปนประวัติการณ ขณะที่การจดทะเบียนเพ่ิมทุนเฉลี่ย 1,111 
ราย/เดือน เพ่ิมข้ึนจากปกอนที่เฉลี่ย 1,000 ราย/เดือน" นายศิริวัฒน กลาว 
ที่มา:ไทยรัฐออนไลน (4 ตุลาคม 2555) 

 

ขอมูลการเงินของบริษัท 

 

  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

รายไดรวม(ลานบาท) 61.33 92.71 111.47 63.05 14.86 

 

 

 

 

 
 

 



ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาว ฐิติพร รัตนธํารงชัย เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อปการศึกษา 
2553 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2554 ขณะนี้ยังศึกษา
อยูในหลักสูตรดังกลาว 
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