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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมกอสรางและกําหนดกลยุทธในการ

พัฒนาของหางหุนสวนจํากัดในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พรอมทั้งแกปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบ

ตอการเติบโตของธุรกิจหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสรางและการพัฒนาธุรกิจไปอยางยั่งยืน การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการ

ศกึษาทัง้เชงิคณุภาพโดยใชการสมัภาษณแบบเจาะลกึเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยทาํการสมัภาษณลกูคา

ทีใ่ชบริการของหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง จาํนวน 15 คน โดยแบงเปนลกูคาท่ัวไป 8 คน และลูกคาทีเ่ปนหนวยงาน
ของรัฐ 7 คน ซึ่งผูศึกษานําขอมูลทั้งหมดท่ีไดไปวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยการวิเคราะห SWOT, วิเคราะห 

TOWS Matrix,วเิคราะหองคกรโดยใชแบบจําลอง Mckinsey 7-S Framework และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

โดยวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis),วิเคราะหองคกรโดยใช Five Forces Model,วิเคราะหองคกรโดยใช 

PEST Analysis เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธโดยใชจุดแข็งที่มีในองคกรเพื่อลดจุดออนและแกปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผล

การศึกษาเหลานี้นํามาซึ่งการกําหนดกลยุทธระดับองคกร

 ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นนํามาซ่ึงกลยุทธตางๆไดแก กลยุทธที่ 1 

สรางคน คอืการเสรมิสรางความเชีย่วชาญและพฒันาความสามารถของบคุลากร ซึง่เปนกาํลงัสาํคญัในการผลติ กลยทุธ

ที ่2 สรางคลัง คอืการเก็บปจจยัทีใ่ชในการผลิตไวใชในปจจบุนัหรือในอนาคต กลยุทธที ่3 สรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

คือการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน กลยุทธที่ 4 สรางภาพลักษณใหพนักงาน คือจัดทําเครื่องแบบพนักงาน

ใหม ซึง่มคีวามหนา ดดูความรอนและไมสามารถระบายอากาศไดด ีกลยุทธที ่5 สรางตลาด คอื การโฆษณาไปยังอําเภอ

ใกลเคียงตางๆและสรางเว็บไซต กลยุทธที ่6 สรางบุญ คอืการรับผดิชอบตอสงัคม บรจิาคส่ิงกอสรางเล็กๆนอย ใหชมุชน 
หมูบานตางๆทุกป

คําสําคัญ : กอสราง, หางหุนสวนจํากัด, แรงงาน

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2ผูชวยศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract

 The objectives of this study were to study the environment of the construction industry, to 

formulate development strategies of a partnership in Pimai District, Nakhon Ratchasima Province, 

and to solve these problems which affect the growth of Nokkag construction industry. This study 

was quanlitative study which used in depth interview to collect data. The interviews were 15 

customers who were 8 general customers and 7 governmental customers. The data was used to 

analyzed internal environment by SWOT, TOWS, Matrix, and Mckinsey 7-S Framework. External 

environment analyzed by Five Forces Model. Organization analyzed by PEST Analysis and used them 

to defi ne a strategy by using the strengths and weaknesses in an organization to solve problems 

that arise. 

 The results : There were many approaches to set the strategies; 1) to put up people by 

Training and develop their skills. 2) to create a treasury by collection factors which used in the 

production today or future. 3) to create and develop an working environment. 4) to build an image 

for workers by design a new thick and cold uniform. 5) to create a market by promote and advertise 

to a neighbor and create a website. 6). to give merit by taking social responsibility, share things to 

villagers every years.

Keywords : Construction, Part., LTD, Labor

บทนํา

 ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

สงผลใหองคกรธุรกิจทุกประเภทจําเปนท่ีจะตองมีการ

ปรับตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงพรอมกัน

ไปกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขนัปจจยัทีท่าํให

เกิดการเปล่ียนแปลงดังกลานั้น ไดแก นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศกระแสตลาดและการแขงขันของ

โลกการเปล่ียนแปลงดานการเมืองการุกรานของผูประกอบ
การรายใหญและการเติบโตของแรงงานและงานที่ตองใช

ความรูเปนฐานในการทํางานซ่ึงทําใหองคกรธุรกิจทุก

ประเภทตองปรบัเปลีย่นการประกอบธรุกจิหลายสิง่หลาย
อยางไมวาจะเปนในเร่ืองของการตอบสนองและปรับตัว

ใหทันกับความตองการของลูกคาการจัดองคกรการลด

ขนาดองคกรลงการใสใจเร่ืองคุณภาพของสินคาและ

บริการการกระจายอาํนาจการใสใจในทรพัยากรมนษุยใน

ฐานะสินทรัพยขององคกรการบริหารงานทันสมัยอยาง

ไมมขีอบเขตจาํกดัการปลกูฝงคานยิมการกาํหนดวสิยัทศัน

ที่ถูกตองและการทํางานรวมกันเปนทีมฯลฯนอกจากน้ี

กระแสแรงกดดนัของปจจยัดังกลาวยงันาํมาสูสถานการณ

ของการทําธุรกิจท่ีมีความไมแนนอนเพ่ิมมากขึ้นเพราะ

การแขงขนัทางธรุกจิมคีวามสลบัซบัซอนมากข้ึนประกอบ

กับผูบริโภคตางก็มีทางเลือกเก่ียวกับสินคาและบริการ

เพิ่มมากขึ้น

ปญหาที่เกิดขึ้นตอหางหุนสวนจํากัด 

 นกแขกกอสราง ผลพวงที่เกิดจากปญหาตนทุน

คากอสรางท่ีเพิม่จากปจจยัแรงงานท้ังคาจางท่ีเพิม่ขึน้ งาน
กอสรางลาชา จะเกดิขึน้กบังานกอสรางเกาท่ีมกีารประมลู

งานไวกอนหนา และอยูระหวางการกอสราง ผูรับเหมา

กอสรางอาจไมไดประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นไวลวง

หนา เมื่อคาแรงปรับขึ้นตามการกําหนดคาแรงขั้นตํ่าตาม

นโยบายของรัฐบาล เชน การขึ้นคาแรง 300 บาท ทําให
แรงงานหายไปจากตลาดกอสราง ไปอยูในอตุสาหกรรมที่

ทํางานสบายกวา เชน โรงงาน จึงมีผลทําใหตองจายใน
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อัตราท่ีสูงกวาแรงงานข้ันต่ํา นอกจากนี้คาแรงท่ีปรับข้ึน 

ยังทําใหวัสดุกอสรางราคาสูงขึ้นตามไปดวย เนื่องจาก

ผูผลิตสินคาตองใชแรงงานเชนกัน

 ดงันัน้ผูศกึษาจงึพจิารณาเหน็วาหากมกีารศกึษา

เร่ืองกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจรับเหมากอสรางของ
หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง อําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา นอกจากจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน

โดยตรงตอกิจการซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่จะนําพาให

องคกรไปสูการพัฒนาที่ดีในอนาคต ผูศึกษาจึงมีความ

สนใจทีจ่ะทาํการศกึษากลยทุธในการพฒันาธรุกจิรบัเหมา

กอสรางของหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง ในเขต

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษาอาจใช

เปนแนวทางแกไขและปรับปรุงการบริหารจัดการที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอัน

จะชวยใหผูประกอบการสามารถที่จะทําการตัดสินใจใน

การบริหารโครงการไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

การขยายตัวของสถานการณทางเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 จากการศกึษาคนควาเอกสารทางการเงนิของหาง

หุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง พบวารายไดมีแนวโนม

ลดลง ในป 2554 – 2556 เนือ่งจากการภาวะเศรษฐกจิตกตํา่ 
ทําใหผลประกอบการลดนอยลง ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ผลประกอบการตั้งแตป พ.ศ. 2553 - 2556

งาน กําไรป 

2553

กําไรป 

2554

กําไรป 

2555

กําไรป 

2556

งานบานพักอาศัย 7,000,000 9,000,000 10,000,000 8,000,000

งานอาคารพักอาศัยรวม 5,000,000 2,000,000 3,000,000 -

งานอาคารสํานักงาน 3,400,000 3,500,000 - -

งานโรงเรียน -2,800,000 2,000,000 1,000,000 -

งานอาคารทางศาสนา 2,500,000 1,300,000 - 6,000,000

งานอาคารเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ 800,000 1,800,000 2,500,000 1,500,000

รวม 15,900,000 19,600,000 16,500,000 15,500,000

(รายงานประจําปผลประกอบการของหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง, 2553-2556)

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

กอสรางในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 2.  เพื่อกําหนดกลยุทธ ในการพัฒนาของ

หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง ในเขตอําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

นิยามศัพทเฉพาะ
 1. ผูรับเหมากอสราง คือ ผูรับจางท่ีลงนามใน

เอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงท่ีจะดําเนินการ

กอสรางใหลุลวงแลวเสร็จดวยดี เปนไปตามวัตถุประสงค

ที่ระบุไวในเอกสารสัญญา

 2.  กอสราง หมายถึง กิจกรรม การกระทําให
เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ใหเกิดเปนอาคาร 

โครงสราง ระบบสาธารณูปโภค หรือสวนประกอบของ

สิ่งที่กลาวขางตน และมักจะหมายถึงงานทางดานโยธา

เปนสวนใหญ

 3.  กลยุทธในการพัฒนา หมายถึง ยุทธวิธี หรือ
วิธีการจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
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วิธีดําเนินการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพแวดลอม

ของอุตสาหกรรมกอสรางในเขต อําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งผูศึกษาตองการใหไดมาซึ่งกระบวนการ

ในการกําหนดเปาหมายธุรกิจ เพื่อกําหนดกลยุทธในการ

พัฒนาธุรกิจรับเหมากอสรางของหางหุนสวนจํากัด 

นกแขกกอสราง แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลยทุธในการ

พฒันาธรุกิจ ผูศกึษาจะทาํการเกบ็ขอมลูจากเอกสารตางๆ 

ของหางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสรางและการศึกษา

ขอมูลปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมกอสราง โดยมีวิธีการ

ดังตอไปนี้

 1.  วิธีการศึกษา

  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการโดยใชการศึกษา

เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) อนัประกอบไปดวย

การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) 

และการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมี

เหตุผลและวิธีการศึกษาวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้

  1.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร 

(Documentary Research) การศกึษาขอมลูจากเอกสาร

เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลตั้งแตป 2554 

ถึงป 2557

  1.2 การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Inter-

view) การสัมภาษณเจาะลึกดวยการใชคําถามปลายเปด

เพื่อใหเจาของกิจการบุคลากรของหางหุนสวนจํากัด 

นกแขกกอสราง บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

กอสรางและลูกคาตอบคําถามแบบเจาะลึก โดยประชากร

ที่ใชศึกษาไดแก เจาของกิจการ บุคลากรของกิจการ 
15 คน และลูกคาของหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง 

จํานวน 15 คน โดยแบงเปนลูกคาทั่วไป 8 คน และงาน

ภาครัฐ (โรงเรียน) 7 คน ทั้งนี้เทคนิคการสัมภาษณเจาะ
ลกึเปนเทคนคิวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพทีใ่ชในการสมัภาษณ

สวนบุคคลกับผูทีเ่ปนผูรูหรอืผูเชีย่วชาญในเร่ืองน้ันๆ โดย

เปดโอกาสใหผูเชีย่วชาญไดแสดงความคิดเห็นในทกุแงมมุ 

และผูทําการสัมภาษณสามารถที่จะติดตามซักไซไลเรียง

ขอเทจ็จรงิหรือรายละเอยีดปลกียอยทีส่าํคญัและนาสนใจ 

ในประเด็นทีศ่กึษาอันทาํใหไดมาซ่ึงขอมลูและขอเท็จจริง

ที่ลึกและกวางในเรื่องท่ีสัมภาษณเจาะลึก โดยใชแบบ

บันทึกและหัวขอในการสัมภาษณที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นมา

จากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

กอสราง ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา

 2. การวิเคราะหขอมลูและการนําเสนอขอมลู

  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ศึกษาจากเอกสารตางๆ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก

ดังกลาวมาแลวขางตนผูศึกษาจะทําการประมวลผลโดย

ใชวธิกีารตรวจสอบขอมลูสามเสา (Data Triangulation) 

เพ่ือพิสูจนวาขอมูลที่ผูศึกษาไดมานั้นถูกตองหรือไม โดย

การตรวจสอบคาํตอบจากการสมัภาษณทีเ่หมอืนกนัหรอื

สอดคลองกันจากแหลงที่มา 2 แหลง ไดแก ผูประกอบ

การผูเก่ียวของเกี่ยวกับงบประมาณการกอสรางของภาค

รฐัและลกูคาทัว่ไป เพือ่หาทศิทางจากขอเท็จจริงทีเ่กดิขึน้

ในอุตสาหกรรมกอสรางแลวนํามาใชในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมกอสรางตอไป ซึ่งการ

วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอสภาพแวดลอมของ

อุตสาหกรรมกอสรางในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมาสามารถแบงการวิเคราะหออกเปนดังนี้

  (1) การวิเคราะหอุตสาหกรรมกอสรางใน

เขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
  (2) ปจจัยสําคัญท่ีตองมีในอุตสาหกรรม

  (3) การวิเคราะหสภาพการแขงขัน 
  (4) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 

  (5) ทิศทางและเปาหมายในอนาคต
  เม่ือผูศกึษาทาํการวเิคราะหเก่ียวกับปจจยัที่

มีผลตอสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมกอสรางในเขต

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาตามที่กลาวมาแลว
ผูศึกษาก็จะทําการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ

รับเหมากอสรางของหางหุนสวนจํากัดนกแขกตอไป

ในหัวขอที่ 3

 3. กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ
  หลังจากการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยที่มีผล

ตอสภาพแวดลอมของอตุสาหกรรมกอสรางในเขตจงัหวัด
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นครราชสีมาแลว ในสวนนี้ผูศึกษาจะทําการกําหนด

เปาหมาย วางวสิยัทัศนในระยะยาวไวลวงหนาโดยการกาํหนด

วิสัยทัศนใหสอดคลองกับพันธกิจและกําหนดกลยุทธ

ทางการตลาดใหหางหุนสวนจาํกดั นกแขกกอสราง บรรลุ

ตามพันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดไวโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  3.1 วเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของ

หางหุนสวนจํากัดนกแขก ดังนี้

   (1) วิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry 

Analysis) ของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip, 2003)

   (2) วิ เคราะหองคกรโดยใช (Five 

Forces Model) ของ Michael E. Porter (Michael E. 

Porter, 1980)

  3.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ

หางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง ดังนี้

   (1) วิเคราะหองคกรโดยใชแบบจําลอง 

Mckinsey 7-S Framework ของ ดร.โธมัส เจ ปเตอรส 

และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน (Thomas J. Peters and 

Robert H. Waterman, 1982)

   (2) วิเคราะห SWOT ของหางหุนสวน

จํากัด นกแขกกอสราง ของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler 

Philip, 2003)
   3.3 กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจรับ

เหมากอสรางของหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง 
ดังนี้

   (1) กาํหนดวสิยัทศัน พนัธกจิเปาหมาย 
และปจจัยความสําเร็จ

   (2) กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ

ผลการศึกษา
 1. ผลการวิ เคราะหสภาพแวดลอมของ

อุตสาหกรรมกอสรางในเขตอําเภอพิมาย

  1.1 ผลการวิเคราะหอตุสาหกรรมกอสรางใน

เขตอําเภอพิมาย (Industry Analysis) 

   จากผลการสัมภาษณดังกลาวผูศึกษา

สามารถนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

กอสรางภายในเขตอําเภอพิมาย (Industry Analysis) 

ของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip, 2003) ดังตอไปนี้

   อตุสาหกรรมกอสรางมผีูรบัเหมาจาํนวน

มาก แตความตองการในการวาจางมจีํานวนนอย จึงมีผล

ใหปรมิาณการการวาจางแตละรายมสีดัสวนคอนขางนอย 

และเนื่องจากมีผูวาจางจํานวนมาก การตัดสินใจใดๆของ

ผูประกอบการรายหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอผูประกอบ

การรายอื่นๆ ดวย หากผูประกอบการใดตัดราคา 

ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ก็จะตัดราคาตามเพ่ือปองกันไม

ใหเสยีลกูคา หากผูประกอบการใดขึน้ราคาแตผูประกอบ

การอื่นๆ ไมขึ้นตาม ผูประกอบการทีขึ้นราคาก็จะ

เสียลูกคาไป ผูที่จะเปนผูนําราคาจะตองเปนผูที่อยูใน

อุตสาหกรรมนั้นมานาน มีความสามารถในการคาดคะเน

สภาพการณ และมีประสทิธภิาพในการประเมนิกาํไรจาก

ตนทุนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมจนนํามาซ่ึง

ราคาท่ีลูกคายอมรับได หากผูรับเหมารายอื่นไมยอมรับ

ราคาอาจนําไปสูสงครามราคา ผูทีม่ตีนทนุสงูจะเดือดรอน 

ผูนําราคาจะกําหนดราคาท่ีตนเองไดกําไรสูงสุดคือสวน

ผูประกอบการรายอ่ืนจะมีตนทุนท่ีสูงกวาแตอาจ

ดําเนินการในราคาท่ีผูนํากําหนด

   อุตสาหกรรมกอสรางมีความสัมพันธ

ระหวางอปุทานและอุปสงค ซึ่งผูศึกษาสามารถวิเคราะห

ไดวา ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตร อุปทานของ
ธรุกจิหรอืปรมิาณความตองการขายขึน้กบัปจจยัสาํคญัที่

กาํหนดอุปทาน ไดแก ผลผลิตทางการเกษตรและปริมาณ

ประชากร คือ ผลผลิตทางการเกษตรดี ขายไดกําไร 

มีประชากรเพิ่มมากข้ึน ความตองการที่พักอาศัยก็มีมาก

เชนกนั ผูประกอบการก็มคีวามตองการเพ่ิมกาํลงัการผลิต 

ในขณะเดียวกันผูที่สนใจเขามาทําธุรกิจนี้ก็มีเพิ่มข้ึนทั้งนี้

หากปจจัยนี้เปล่ียนแปลงไปจะสงผลใหอุปทานเปล่ียนไป

ดวย ในสวนของอุปสงคของอุตสาหกรรมกอสรางหรือ
ปริมาณความตองการซ้ือ ขึ้นกับปจจัยสําคัญที่กําหนด

อปุสงค ไดแก ภาวะเศรษฐกิจมผีลตอกาํลงัซือ้ของผูวาจาง
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หรือผูบริโภคโดยตรง และมีความสัมพันธในทิศทางเดียว

กับความตองการซื้อสินคา หากภาวะเศรษฐกิจขยายตัว 

ความตองการท่ีอยูอาศัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น อีกหนึ่งปจจัย

คือดานเงินทุนของประชากร หากประชากรไดรับความ

ชวยเหลือทางการเงินจากภาครัฐก็จะทําใหประชาชนมี

เงินทุนมาวาจางไดมากขึ้น ทั้งนี้หากปจจัยนี้เปลี่ยนแปลง

ไปจะสงผลใหอุปสงคเปลี่ยนไปดวย 

   อุตสาหกรรมกอสรางมีตัวแปรทางดาน

ตนทนุทีส่าํคญัคอื ราคาวัสดกุอสราง ซึง่เปนสวนประกอบ

หลักในการกอสราง ซึ่งราคาวัสดุกอสรางมีความ

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ทําใหตนทุนของการ

กอสรางไดรับผลกระทบจากปจจัยนี้ อีกหน่ึงปจจัยที่

สําคัญคือ แรงงานคน อุตสาหกรรมนี้ตองใชแรงงานคน

เปนหลัก เพราะการกอสรางน้ันตองใชแรงงานคนทุก

กระบวนการผลิต ดวยเหตุนีบ้คุลากรในอุตสาหกรรมน้ีจงึ

เปนสวนสําคัญที่สุดที่จะชวยใหดําเนินกิจการตอไปได

  1.2 ผลการวิเคราะหองคกรโดยใช 

(Five Forces Model) 

    การวิเคราะหสภาพการแขงขันและ

ปจจัยกดดันอื่นๆในการดําเนินงานของกิจการสามารถใช 

Five Forces Model ของ Michael E. Porter (Michael 

E. Porter, 1980) ในการวิเคราะหไดดังนี้
   (1) แรงที่เกิดจากภาวะคุกคามของคู

แขงขันรายใหมในปจจุบันมีผูแขงขันรายใหมเขามาใน
อุตสาหกรรมนอยรายแตก็ถือเปนการเพิ่มกําลังการผลิต

ใหมแกอตุสาหกรรมกอสราง ความตองการสวนแบงตลาด
และทรัพยากรของผูมาใหมจะคุกคามตอผูประกอบการ

กอสรางทีม่อียูเดมิทนัท ีการคุกคามของผูเขามาใหมจะขึน้

อยูกบัอปุสรรคการเขามาและการตอบโตจากคูแขงขนัทีม่ี

อยูเดมิ ซึง่การเขามาในอุตสาหกรรมกอสรางนัน้เขาไดยาก
ทาํใหการแขงขนัไมสงูมากนกั อยางไรกต็ามการเขามาของ

ผูประกอบการรายใหมกย็งัถือเปนอปุสรรคในการทาํธรุกจิ 

ซึง่อุปสรรคในการเขามายงัอตุสาหกรรมกอสราง คอื การ

สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานกอสรางและการ

สรรหาวัสดุกอสรางเปนตนดวยเหตุผลดังกลาวนํามาซ่ึง
ปจจัยท่ีจะกระตุนแรงผลักดันดังนี้

    - ความแตกตางของงานกอสราง 

การสรางความแตกตางในดานของประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน เปนปจจัยสาํคัญทีช่วยใหเขาถงึกลุมลกูคาและ

สรางความภักดีของผูซื้อ แมวาบานจะเปนสินคาที่ไมได

ถูกซื้อบอยแตก็ยั งมีการ ซ้ือซํ้ าและการบอกตอถึง

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งคุณภาพของงานขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการดําเนินงานของผูประกอบการ ทาํให

ผูเขามารายใหมตองใชความพยายามและคาใชจายอยาง

มาก เพ่ือดึงลกูคาท่ีมคีวามพอใจท่ีมอียูในตลาดใหเปล่ียน

หรือตัดสินใจวาจางตน

      -  ความตองการเงนิทนุ คาใชจาย

ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกอสรางมีสูงมาก จําเปนตองมี
เงินทุนหมุนเวียนอยูเสมอเพราะเปนสินคาท่ีใชตนทุนใน

การผลิตสูง แตไมสามารถเก็บเงินลูกคากอนท่ีสินคาจะ

เสรจ็ได อกีท้ังยงัมคีาแรงใหบคุลากรแตละฝายเพราะเปน

งานฝมือและคาเครื่องจักรในการดําเนินงาน ดวยเหตุนี้ผู

เขามาใหมจงึตองมเีงินทนุหรือแหลงเงินทนุทีแ่ขง็แกรงพอ

ใหดําเนินธุรกิจตอไปได

    -  ตนทนุการเปล่ียนผูขายตนทนุของ

ลกูคาทีเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนผูขายจากรายหน่ึงไปสูผูขาย

อกีรายหน่ึงซึง่เปนอปุสรรคอีกอยางหน่ึงทผีูเขามารายใหม

ตองเผชิญโดยเฉพาะหากตนทุนในการเปล่ียนผูขายสูง

ผูเขามาใหมตองเสนอคุณสมบัติหรือคุณภาพของงาน

กอสรางทีโ่ดดเดนทําใหลกูคาตดัสนิใจวาคุมคาทีจ่ะเปลีย่น

มาซ้ืองานกอสรางของผูเขามาใหมได

    - ขอเสียเปรียบทางตนทุนที่ไมขึ้น

อยูกับขนาดผูเขาใหมอาจมีขอเสียเปรียบตอผูประกอบ
การท่ีอยูในตลาดเดิมที่มีปจจัยในการดําเนินงานที่เปน

จุดแข็งและสงเสริมศักยภาพขององคกรและมีโอกาสอัน

เอื้ออํานวยจากสิ่งแวดลอมอื่น นอกจากนี้การไดเปรียบ
ทางตนทนุทีไ่มขึน้กับขนาดคือการมีประสบการณหรือการ

เรียนรูเพิ่มขึ้นโดยหลายองคกรจะมีการเรียนรูเมื่อธุรกิจมี

ประสบการณและมกีารเรยีนรูมากขึน้ยอมทําใหเกดิความ

ผิดพลาดนอยลงและทราบความตองการของตลาดมาก

ขึ้นซึ่งสรางความเชื่อถือตอลูกคาดวยดังนั้นผูเขาใหมที่มี
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ประสบการณนอยยอมเสียเปรียบและตองเสียคาใชจาย

มากกวาจะสรางสมประสบการณและความเชื่อถือ

   (2) แรงที่ เกิดจากการแขงขันของคู

แขงขนัในอตุสาหกรรมเดยีวกนัอตัราการเจรญิเตบิโตของ

อุตสาหกรรมกอสรางยังคงเพ่ิมข้ึนอยูเร่ือยๆจึงทําใหการ

แขงขันภายในอุตสาหกรรมกอสรางคอนขางสูงเนื่องจาก

มคีูแขงขนัภายในอตุสาหกรรมเดยีวกนัคอนขางมาก ลกูคา

มีทางเลือกมาก ผูประกอบการกอสรางตองนํากลยุทธ

ตางๆมาปรับใชอยูเสมอเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและ

ความนาสนใจของตนเองและใชเปนการเรียกลูกคาเพ่ือ

เพิ่มยอดขาย เชน การนําเสนอเก่ียวกับงานกอสราง การ

สรางภาพลักษณที่ดี เปนตน

    สภาพการแขงขนัระหวางผูประกอบ

การกอสรางในอุตสาหกรรมเดียวกัน การดําเนินการของ

คูแขงขันรายหนึ่งจะมีผลกระทบตอคูแขงขันรายอื่นอยู

เสมอ และอาจจะทําใหเกิดการตอบโตของสภาพการ

แขงขนัระหวางองคกรธรุกจิทีอ่ยูในอตุสาหกรรมเดยีวกนั

ไดโดยการแขงขนัในอุตสาหกรรมท่ีเกดิขึน้มาจากการริเริม่

เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของตนเพ่ือตองการใหรับ

ความไดเปรยีบและผลประโยชนเหนอืกวาผูประกอบการ

อื่นๆ ในอุตสาหกรรมกอสรางซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอ

ผูประกอบการอ่ืนและอาจทําใหเกิดการตอบโตซึ่งความ

รุนแรงของการแขงขันมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้

    จํานวนและดุลยภาพของคูแขงขัน

คูแขงขันที่มีอยูในอุตสาหกรรมกอสราง จะมีอํานาจและ

ศักยภาพแตกตางกันตั้งแตที่มีอํานาจมากวาเทาเทียมกัน

หรือนอยกวาเมื่อคูแขงขันมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ผูประกอบการแตละรายยอมมีการพัฒนากลยุทธใหมๆ 
และคุณภาพที่ดีของงานกอสรางออกมาตอสูแขงขันเพ่ือ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหตนเองซึ่งยิ่งกอให

เกิดการตอสูแขงขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น

    อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

นอกจากการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรมกอสรางจะเปน
โอกาสใหแกธรุกจิแลวยงัเปนการดึงดดูผูประกอบการราย

ใหมเขาสูอุตสาหกรรมแตถาหากอุตสาหกรรมมีอัตรา

เจริญเติบโตธุรกิจก็จะไมสามารถเพ่ิมการเติบโตของยอด

ขายและกําไรขึ้นตลอดจนสงผลใหตองแยงยอดขายมา

จากคูแขงขันซึ่งจะทําใหการแขงขันมีความรุนแรงข้ึน

    อุตสาหกรรมกอสรางในตลาดมี

ความแตกตางในทางรปูลกัษณและแตกตางกนัในสวนของ

คณุภาพ ทาํใหการแขงขนัในอุตสาหกรรมกอสรางคือการ

พยายามลดตนทุนและต้ังราคาใหตํ่ากวาคูแขงขันเพราะ

ลกูคาก็จะเลอืกวาจางทีร่าคาตํา่กวาเพราะสวนใหญลกูคา

จะไมมคีวามรูในการดวูสัดุและวธิกีารทาํงานวามคีณุภาพ

ดีหรือไมซึ่งกอใหเกิดการแขงขันดานราคาหรือสงคราม

ราคาซ่ึงการตัดราคาก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเชนกัน

    ความหลากหลายในกลยุทธของคู

แขงขันคูแขงขันแตละรายก็จะมลีกัษณะเฉพาะของตน ซึง่

บางครัง้อาจกอใหเกดิการทาทายกนัโดยไมรูตวัซึง่จะทาํให

การแขงขันรุนแรงยิ่งขึ้น

   (3)  แรงท่ีเกิดจากภาวะคุกคามของ

สินคาทดแทน 

    สนิคาทดแทนเปนสนิคาหรือบริการ 

ที่สามารถนําไปใชตอบสนองความตองการของผูบริโภค

แทนสนิคาหรอืบรกิารอืน่ไดเชนเดียวกนัหรอืใกลเคยีงกนั 

ซึง่สนิคาทดแทนในภาคอตุสาหกรรมกอสรางคอื โครงการ

บานจัดสรร โครงบานเอ้ืออาทร เปนตน แตก็มีนอยใน
อําเภอพิมาย

   (4)  แรงทีเ่กดิจากอาํนาจตอรองของผูซือ้ 

การตอรองของลกูคาในอตุสาหกรรมกอสรางมสีวนในการ
ผลักดันใหผูรับเหมาตองปรับราคาต่ําลงและพัฒนา

คณุภาพของงานและบริการใหดขีึน้โดยลกูคาจะมีอาํนาจ

การตอรองสูงเนื่องจากในอุตสาหกรรมกอสรางในอําเภอ

พิมายมีอยูถึง 9 รายทําใหลูกคาสามารถเลือกวาจางได

ตามความตองการสวนตัวแตลูกคาเปาหมายของ

อุตสาหกรรมกอสรางคือ ประชากรทั่วไป เอกชน ภาครัฐ 

หากมีลกูคารายหนึง่ตกลงวาจางแลวดหีรอืไมดกีจ็ะมกีาร

บอกตอกันไปเรื่อยๆ จึงทําใหลูกคารายตอไปเกิดความ
ไขวเขวได
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   (5)  แรงที่เกิดจากอํานาจตอรองของ

ผูปอนปจจยัการผลิตในอุตสาหกรรมกอสรางผูปอนปจจยั

การผลิตไดแกแหลงรานคาวัสดุกอสราง ซึ่งเหลานี้มี

อํานาจตอรองนอยหรือไมมีเลย เนื่องจากราคาของวัสดุ

กอสรางขึ้นหรือลง ขึ้นอยูกับสภาวะของเศรษฐกิจ 

 2. ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในเพ่ือ

วางแผนกลยุทธ โดยใชเครื่องมือดังตอไปนี้

  2.1 การจดัการสมยัใหมตามกรอบแนวความ

คิดของแมคคินซีย (McKinsey 7s Framework) ของ 

ดร.โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน 

(Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, 1982)

   (1)  กลยุทธ (Strategy)

    จากการดําเนินกิจการของหางหุน

สวนจํากัด นกแขกกอสราง ทีผ่านมาน้ันผูประกอบการยัง

ไมไดมีการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธที่ชัดเจนวา

องคกรของตนเองมีเปาหมายการดําเนนิการอยางไร หรอื

มีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร 

    รูเพียงดําเนินการตามสถานการณ

ปจจบุันที่เกิดขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงกิจการใหดําเนินตอ

ไปไดเพยีงเทานัน้ รวมถึงยงัไมไดนาํกลยุทธใดมาประยุกต

ใชกับองคกรที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทาง 

และพัฒนาขอไดเปรียบในการแขงขันที่องคกรมีอยูมาใช

ในการแขงขันกับธุรกิจเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (2)  โครงสราง (Structure)

    หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง 

ไดมีการแบงหนาที่ตามความถนัดหรือความสามารถของ
บคุลากรไดดงัภาพที ่1 ถงึแมวาการบรหิารของหางหุนสวน

จํากัด นกแขกกอสรางมีการบริหารแบบเจาของคนเดียว 

แตในกระบวนการทํางานผูประกอบการก็ไดกําหนด

ตําแหนงของบุคลากรไวดังภาพที่ 1 เพื่อใหการทํางานไม
หยุดชะงักหากผูบริหารไมอยูหรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ 

บคุลากรก็ยงัสามารถดําเนินการในหนาทีข่องตนตอไปได

   (3)  ระบบการปฏิบัติงาน (System)
    รูปแบบการนําหรือการบริหารของ

ผูนําหรือผูบริหารคือ เปนการบริหารงานแบบเถาแก

ลูกนอง แตใหความสําคัญเสมือนบุคลากรเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน ใหโอกาสบุคลากรไดแสดงความ

สามารถและความคิดเห็นอยางเต็มที่และเมื่อมีปญหาใน

การทํางานหรือปญหาสวนตัวก็มาปรึกษาไดโดยตรงกับ

ผูบรหิาร เปนการสรางขวัญกําลงัใจและใหความจริงใจกับ

บคุลากร เพือ่ใหบคุลากรทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ มี

การฝกฝนใหบคุลากรมีทกัษะความชํานาญในการทํางาน 

และใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพ่ือให

เกิดขอผิดพลาดในการทํางานอยางนอยท่ีสุดและเพ่ือ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานโดยการจัดอบรมพิเศษ

โดยหัวหนาชางและผูบริหารเพื่อถายถอดความชํานาญ 

สรางความสนิมสนมเพ่ือลดความตรึงเครงในการ

ปฏิบัติงาน

   (4)  บุคลากร (Staff)

    หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง 

ไมหยุดหรือจํากัดบุคลากรที่ตองการเขามาสมัครทํางาน 

คอืเปดรบัตลอดเวลาเพราะเนือ่งจากมจีาํนวนบคุลากรอยู

เพียงจํานวน 16 คน ซึง่ผูบริหารยังคงตองการบุคลากรอีก

ไมจํากัดจํานวน ทั้งนี้บุคลากรทุกคนตองมีความสามารถ

ในการทํางาน การใชเครือ่งมอืชางประเภทตางๆ หากบาง

อยางท่ีมคีวามเส่ียงหรือเปนอนัตรายจะใหปฏบิตัโิดยชาง

ที่ชํานาญการที่สุดเทานั้น ในการทํางานนี้บุคลากรตองมี

ความอดทนตอสภาวะแวดลอมไดดี เพราะเปนงานท่ีตอง

ใชพละกําลังและความระมัดระวัง ดวยเหตุนี้ผูบริหาร

จาํเปนตองเล็งเห็นถงึความสุขในการทํางานของบุคลากร

เพราะมีผลตอประสิทธิภาพและระยะเวลาในการทํางาน 

จึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหางหุนสวนจํากัด นกแขก

กอสราง

   (5) ทักษะ (Skill)
    ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ในการปฏิบตังิานในอุตสาหกรรมกอสรางน้ันมคีวามสําคัญ

เปนอยางมาก เพราะเปนงานที่มีความเสี่ยงตองใชความ
เชี่ยวชาญและระมัดระวังเปนอยางสูง โดยบุคลากรท่ีเขา

มาใหมจะตองทําการฝกการใชอุปกรณชางพื้นฐานใหมี
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ความชํานาญภายในระยะเวลา 3 เดือนซึ่ง เม่ือมีความ

ชํานาญหัวหนาชางถึงจะแนะนําการใชอุปกรณที่ใชยาก

และมีความเปนอันตรายมากขึ้น ทั้งนี้ผูประกอบการจะ

แนะนําอุปกรณปกกันอันตรายตางๆใหกอนเขาทํางาน

เสมอเพือ่ลดอันตรายและอุบตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้กบับคุลากร

หลงัจากน้ันผูบรหิารจะใหแยกไปทํางานในสวนท่ีบคุลากร

นั้นๆชํานาญการและทําไดดีที่สุด

  (6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

   หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง 

เปนการบริหารงานแบบเถาแกลูกนอง ดังนั้นผูบริหารจะ

เปนผูสั่งการโดยมีหัวหนาชางควบคุมการทํางานตออีกที 

ซึ่งหนาที่ของแตละบุคคลผูประกอบการจะเปนคน

พิจารณาชํานาญหรือความสามารถจากผลงานท่ีทําและ

แบงใหไปทํางานตามความถนัด เพ่ือความรวดเร็วใน

กระบวนการผลิตและเพื่อความเปนระบบ

  (7) คานิยมรวม (Shared Values)
   มุงสรางผลงานทีม่คีณุภาพและประสทิธิภาพ

มีความซื่อสัตย รักในการทํางาน สรางความพึงพอใจแก

ลูกคา และบุคลากรพัฒนาความรูจากเทคโนโลยีใหมๆ 

และวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาปรับใช

 2.2 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ

ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
   จากการวเิคราะหบทสมัภาษณของผูประกอบการ

หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสรางและลูกคาสภาพ

แวดลอมภายในและภายนอกขององคกร ทําใหผูศึกษา
สามารถวิเคราะห (SWOT Analysis) ของ ฟลลิป คอต

เลอร (Kotler Philip ,2003) ของหางหุนสวนจํากัด

นกแขกกอสราง ไดดังนี้

  (1)  จุดแข็ง (Strength) 

   - ผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด 
นกแขกกอสรางอยูในวงการอุตสาหกรรมกอสรางใน
อาํเภอพมิายดวยระยะเวลาทีเ่ปดมานานเกอืบ 25 ป และ

อยูในพื้นที่อําเภอพิมาย

   - มีเครื่องมือและอุปกรณที่ครบครัน

มากกวาผูรบัเหมาคนอ่ืนและมีชือ่เสยีงมานานทําใหลกูคา
มีความเชื่อมั่น 

   - บานที่กอสรางโดยหางหุนสวนจํากัด 

นกแขกกอสราง มีคุณภาพที่ดี มีความเรียบรอยสวยงาม 

มีโครงสรางที่แข็งแรง 

   - มีบริการหลังการขายท่ีดี เรียกใชงาน

งายและรวดเร็ว มีความนาเช่ือถือและมีความซ่ือตรง

ตอลูกคา

  (2) จุดออน (Weakness) 

   - ในอาํเภอพมิายมบีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญ

ในอุตสาหกรรมกอสรางมีนอยและเพิ่มบุคลากรให

เช่ียวชาญไดยาก ทาํใหบคุลากรไมเพียงพอตอปริมาณการ

วาจางของลูกคา 

   -  ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ

  (3)  โอกาส (Opportunity) 

   - ฐานลูกคาเริ่มมีการขยายขึ้นจากการ

บอกตอ ซึ่งเปนผลให หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง 

มีลูกคากระจายออกไปถึง 5 อําเภอ จึงทําใหผูประกอบ

การเล็งเห็นชองทางในการขยายธุรกิจและเปนการสราง

ความเชื่อ ม่ันใหแกลูกคารายตอไปที่จะมาวาจาง

หางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง

   -  รายไดภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น

จากนโยบายจากภาครัฐ

   -  ประชากรเพ่ิมมากข้ึน มคีวามตองการ

ที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น

  (4)  ภาวะคุกคาม (Threat) 

   -  จากการขึ้นลงของตนทุนที่ไมคงที่

ทําใหผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง 

ตองปรับราคาอยูเสมอ 

   - มีชวงเวลาท่ีตองหยุดงานกอสราง 

เนื่องจากแรงงานขาดชวงตามเทศกาลตางๆ เพราะ

แรงงานในอําเภอพิมายยังคงเปนแรงงานตามฤดูกาลอยู
   -  กฎหมายแรงงาน คาแรงขั้นตํ่า สงผล

ตอตนทุนที่ตองมีการปรับสูงขึ้น

 3.  กาํหนดกลยุทธในการพฒันาของหางหุนสวน

จํากัด นกแขกกอสราง

  3.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย 
และปจจัยความสําเร็จ
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  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคของหางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสราง จน

นาํมาซึง่กลยทุธเชงิรกุ กลยทุธเชงิปองกนั กลยทุธเชงิแกไข

และกลยุทธเชิงรับ ดังกลาวมาแลวของตนนั้น ทําใหผู

ศึกษาสามารถวางแผนกลยุทธเพื่อใหหางหุนสวนจํากัด 

นกแขกกอสรางพัฒนาไปอยางย่ังยืนและเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนิน

กิจการไดดังตอไปนี ้

ทิศทางและเปาหมายขององคกร
 วสิยัทัศน หางหุนสวนจํากดั นกแขกกอสราง จะ

เปนผูนาํดานอตุสาหกรรมกอสรางในดานคุณภาพทีด่ทีีส่ดุ

และมีความรวดเร็ว ใสใจทุกรายละเอียดและตอบสนอง

ความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด

 พันธกิจ 

 - สรางงานที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อตอบสนองความ

ตองการและความพึงพอใจของลูกคา

 -  มุงสรางฐานลูกคาใหกระจายออกไปในตาง

อําเภอเพื่อสรางชื่อเสียง

 -  พัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยาง

ไมหยุดยั้ง

 -  สรรสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพและใสใจใน

รายละเอยีดในการทาํงานและตอบสนองไดทนัตามความ

ตองการของลูกคา

 เปาหมาย 

 - สรางชื่อเสียงจากการขยายฐานลูกคาให

ครอบคลุมไปในตางอําเภอภายในระยะเวลา 1 ป

(1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2558)โดยการ

ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ สังคมออนไลนและปาย

โฆษณา แลวทําการวัดผลการเพิ่มจํานวนลูกคาในแตละ
อําเภอ โดยเร่ิมทําการรวบรวมขอมูลลูกคาทันทีหลังการ

ทําการโฆษณา

 - การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความ
ทันสมัย รวดเร็ว และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

จากการทํางานอยางเปนระบบ โดยการเปดโอกาสให

บคุลากรแสดงความคิดเห็นรวมในกระบวนการดําเนินการ

ตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 - บคุลากรทํางานดวยความสขุ โดยการปรบัปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานและการดําเนินชีวิตของ

บุคลากร แลวทําการวัดผลโดยการตรวจสอบระยะเวลา

ในการทํางาน 1 เดือน

 วัตถุประสงค

 - สรางงานที่มีคุณภาพท่ีดี เพื่อตอบสนองความ

ตองการและความพึงพอใจของลูกคา

 - มุ งสรางฐานลูกคาใหกระจายออกไปใน

ตางอําเภอเพื่อสรางชื่อเสียง

 - พัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยาง

ไมหยุดยั้ง

 3.2 กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ

  กลยุทธที่ 1 สรางคน

  แนวคิด การเสริมสรางความเชี่ยวชาญและ

พัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนกําลังสําคัญใน

การผลิต

  วิธีการ การจับคูบุคลากรเดิมและบุคลากร

ใหมใหทํางานรวมกัน เพ่ือใหบุคลากรเดิมซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญในฝายนั้นๆไดถายทอดความรูใหกับบุคลากร

ใหม ฝกทักษะการใชเครื่องมือ วิธีการ และเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชในองคกร

  งบประมาณ 200,000 บาท
  ผลที่คาดวาจะไดรับ บุคลากรใหมมีความ
เชีย่วชาญเร็วข้ึน สามารถชวยทํางานไดเร็วข้ึน มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อชวยใหบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม

มีความสนิทสนมกันมากขึ้น 

  ผลที่ เ กิดจากการใชกลยุทธ สรางคน 

ผูประกอบการตองเพิ่มอุปกรณเครื่องมือชางท่ีใชในการ
ทํางาน หากมีพนักงานท่ีความความชํานาญมากข้ึน

  กลยุทธที่ 2 สรางคลัง

  แนวคิด การเก็บปจจัยที่ใชในการผลิตไวใช

ในปจจุบันหรือในอนาคต เพื่อใหการดําเนินการของ

กิจการดําเนินไปอยางราบรื่น ผานการวางแผนกําหนด



128

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

ปริมาณวัสดุคงคลังที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อชวยชะลอการ

ปรับราคาหากเกิดปญหาใดๆตอเศรษฐกิจของไทยที่จะ

สงผลใหราคาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นอีกดวย

  วธิกีาร จดัซือ้วสัดกุอสรางเชน หนิ ปนู ทราย 

เหลก็ ทีต่องใชบอย และมีราคาทีผ่นัผวน เพือ่รกัษาตนทุน

การผลิตใหคงที่ในสภาวะเศรษฐกิจยังไมเกิดผลกระทบ

ราคาคาวัสดุกอสราง

  งบประมาณ 5,000,000 บาท

  ผลที่คาดวาจะไดรับ มีปจจัยการผลิตเพียง

พอ ไมตองเส่ียงตอการเกิดภาวะสินคาขาดแคลนหรือ

สินคามีราคาสูงขึ้น ที่สําคัญยังคงราคาไวที่เดิม ไมปรับ

เปลี่ยนบอยคร้ัง

  ผลที่เกิดจากการใชกลยุทธ สรางคลัง ตอง

ใชเงินสดในการซ้ือปจจัยการผลิตทําใหอาจเกิดการหมุน

เงินสดในการดําเนินธุรกิจไมทัน แตยังดีกวาการเสียฐาน

ลกูคาจากการข้ึนราคาอยางตอเน่ือง และอาจเปนขอโจมตี

ของคูแขงได 

  กลยุทธที่ 3 สรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน

  แนวคิด คือ การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทาํงาน เนือ่งจากผลการสมัภาษณและการสงัเกตการ

ของผูศึกษาตลอดระยะเวลาในการศึกษาพบวา บุคลากร

มคีวามเบือ่หนาย ไมมคีวามกระตอืรอืรน หยดุพกัระหวาง

การทํางานบอย สหีนาเครงเครียด ทาํใหบรรยากาศในการ

ทํางานเปนไปดวยความตรึงเครียด การทํางานจึงเปนไป

ดวยความลาชา จงึทาํใหผูศกึษาคิดกลยุทธในการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้

  วิธีการ

  -  เพิ่มชุดเคร่ืองเสียงเพ่ือเปดเพลงในชวง
เวลางาน

  - บริการเคร่ืองดื่มชูกําลัง นํ้าอัดลม 

ทุกวัน
  -  เพิ่มเวลาพัก 5 นาทีในชวง 15.00 น.

  - จัดเลี้ยงสังสรรคทุกวันจายเงินเดือน 

  งบประมาณ 15,000 บาท/เดือน

  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ บุคลากรมีความสุขใน

การทํางาน ทําใหบรรยากาศในการทํางานไมมีความตรึง

ตึงเครียด

  ผลท่ีเกิดจากการใชกลยุทธ สราง ส่ิง

แวดลอมในการทํางาน ผูประกอบการจะตองเสียคาใชจาย

ตางๆเพิ่มขึ้น 15,000 บาท

  กลยุทธที่ 4 สรางภาพลักษณใหพนักงาน

  แนวคิด จดัทาํเครือ่งแบบพนกังานใหม ซึง่มี

ความหนา ดูดความรอนและไมสามารถระบายอากาศได

ดี ผูศึกษาจึงคิดกลยุทธในการปรับรูปแบบชุดทํางานของ

บุคลากรใหม แตทั้งน้ีรูปแบบสีสันจะเปนไปในรูปแบบ

เดียวกัน เพ่ือสรางความรูสึกถึงการมีสวนรวมและดูเปน

ระเบียบเรียบรอย เปนการเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีใน

องคกรอีกชองทางหนึ่งที่ผูศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ 

  วิธกีาร

  -  ใหบุคลากรระบุความตองการรูปแบบ

ชุดพนักงานตามความตองการ 

  - ตดิตอ บรษิทั พมิายสปอรตครับ ใหทาํการ

สรุปผลการออกแบบของบุคลากร และทําการผลิต

  งบประมาณ 30,000 บาท

  ผลที่คาดวาจะไดรับ

  บคุลากรมคีวามรูสกึวาตนเองสาํคญัในการมี

สวนรวมตัดสินใจเลือกเครื่องแบบดวยตนเองและมีความ
ภาคภมูใิจเมือ่ใสมาทาํงาน ซึง่จะสงผลใหบคุลากรสามารถ

ทํางานไดเร็วขึ้น
  ผลท่ีเกิดจากการใชกลยุทธ สรางภาพ

ลกัษณใหพนกังาน ผูประกอบการจะตองเสียคาใชจายใน

การจัดทําเครื่องแบบที่บุคลากรเลือก 30,000 บาท

  กลยุทธที่ 5 สรางตลาด

  แนวคิด การโฆษณาไปยังอําเภอใกลเคียง
ตางๆท่ีมีฐานลูกคาอยูเดิมดวย สปอตวิทยุ ออกแบบปาย

หนางานใหเดนชัดและดูสดุดตา และเว็บไซตเพื่อสราง

ความประทบัใจในคณุภาพ ใหกลุมลกูคาเปาหมายรบัรูถงึ

คุณภาพของการทํางานแลวเกิดความประทับใจ เพ่ิมเติม

จากการบอกตอแบบปากตอปาก เสริมสรางความเช่ือม่ัน
ใหลูกคา  



129

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

  วิธีการ ทําการออกแบบเว็บไซต ออกแบบ

ปายหนางาน และสปอตวทิย ุโดยทาํการขอคาํแนะนาํจาก

ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อโฆษณา

  งบประมาณ 100,000 บาท

  ผลทีค่าดวาจะไดรบั ทาํใหหางหุนสวนจาํกดั 

นกแขกกอสราง มีตําแหนงทางการตลาดที่มั่นคง มีฐาน

ลกูคาเพิม่ขึน้และเปนกลยทุธทีช่วยในการตดัสินใจวาจาง

ของกลุมลูกคาเปาหมายไดงายขึ้น

  ผลทีเ่กดิจากการใชกลยทุธ สรางตลาด หาก

ทําการโฆษณาออกไปแลวเกิดการวาจางจํานวนมากใน

เวลาเดียวกัน จะทําใหเกิดการทํางานไมทัน สรางความ

ไมพอใจใหลูกคาได

  กลยุทธที่ 6 สรางบุญ

  แนวคิด การรับผิดชอบตอสังคม บริจาคส่ิง

กอสรางเลก็ๆนอย ใหชมุชน หมูบาน ทกุป และสนบัสนนุ

การแขงขันกีฬาทุกประเภทในเทศบาลตําบลพิมาย

  วิธีการ

  - รวมสนบัสนนุการแขงขนักฬีาทกุประเภท

ในเทศบาลตําบลพิมาย

  - บริจาคส่ิงกอสรางเล็กๆนอย ใหชุมชน 

หมูบาน วัด ในทุกๆป

  งบประมาณ 200,000 บาท/ป

  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การตอบแทนสังคม

ชวยใหภาพลักษณองคกรดีขึ้น และมีคนรูจักเพิ่มมาข้ึน

อภิปรายผล

 จากกลยุทธในการปรับปรุงธุรกิจหางหุนสวน

จํากัด นกแขกกอสรางโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

วตัถปุระสงค เปาหมาย และแผนทํากจิกรรมตางๆ ทีก่ลาว

มาทั้งนี้เพื่อใหหางหุนสวนจํากัด นกแขกกอสรางสามารถ
ดําเนินงานตามพันธกิจอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนดไวเนื่องจากสภาพแวดลอมของ

อุตสาหกรรมกอสรางมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่ง

อาจกอใหเกิดโอกาสหรืออุปสรรคตอผูประกอบได จึง

จําเปนตองพิจารณาสภาพแวดลอมภายในขององคการ 

เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดออนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยง

จากอุปสรรคหรือใชประโยชนจากโอกาสท่ีมีอยูนั้นได จึง

เกิดเปนกลยุทธตางๆท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือแกปญหา

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเบื่อหนาย ตนทุนไมคงที่ 

ทาํใหกจิการเกดิความลาชาเปนอยางมาก ลกูคาเกิดความ

สบัสนเม่ือเปรียบเทียบราคาของหางหุนสวนจํากัด นกแขก

กอสรางและผูประกอบการรายอื่น

 ผลการวิจยัพบวาแนวทางในการแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นนํามาซ่ึงกลยุทธตางๆไดแก กลยุทธที่ 1 

สรางคน คือการเสริมสรางความเช่ียวชาญและพัฒนา

ความสามารถของบคุลากร ซึง่เปนกาํลงัสาํคญัในการผลติ 

กลยุทธที ่2 สรางคลัง คอืการเก็บปจจยัทีใ่ชในการผลิตไว

ใชในปจจุบนัหรอืในอนาคต กลยทุธที ่3 สรางสิง่แวดลอม

ในการทํางาน คือการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน กลยุทธที่ 4 สรางภาพลักษณใหพนักงาน คือจัด

ทําเครื่องแบบพนักงานใหม ซึ่งมีความหนา ดูดความรอน

และไมสามารถระบายอากาศไดด ีกลยุทธที ่5 สรางตลาด 

คือ การโฆษณาไปยังอําเภอใกลเคียงตางๆและสราง

เว็บไซต กลยทุธที ่6 สรางบญุ คอืการรบัผิดชอบตอสงัคม 

บรจิาคสิง่กอสรางเลก็ๆนอย ใหชมุชน หมูบานตางๆทกุป

 จากการกําหนดกลยุทธดังกลาวจะเปนแผนท่ี
ทาํใหองคกรอยูรอดในระยะยาวและไดเปรยีบการแขงขนั

ในตลาด รักษาฐานะทางการบริหารและการแขงขันให
เหนือกวาองคกรอื่นและดํารงอยูในธุรกิจนั้นตลอดไป 

สอดคลองกับแนวคิดการวางแผนกลยุทธและการจัดการ

เชิงกลยุทธที่ไดศึกษามา และจากการศึกษาพบวา การ

ดําเนินงานของบุคลากรในองคกรนั้นเล็งเห็นถึงความ
สาํคญัของความสัมพนัธระหวางบคุคล สภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงาน ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 

สุดทายคือผลตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของที่ผูศึกษาไดนํามาเปน

ตวัอยางในการทาํการศกึษาเกีย่วกับบคุลากรในหางหุนสวน

จํากัด นกแขกกอสราง
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ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 ในการศึกษาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ

หางหุนสวนจาํกดั นกแขกกอสราง ผูศกึษาพบขอจาํกดัใน

การเกบ็ขอมลูของคูแขงขนัในอตุสาหกรรมกอสราง จงึไม

สามารถนําผลการดําเนนิการของคูแขงขนัมาแสดงในการ

ศกึษาน้ีได ทาํไดเพียงการคาดการณจากสภาวการณทีม่อง

เห็นจากภายนอกเทานัน้ และเน่ืองจากหางหุนสวนจํากดั 

นกแขกกอสราง เคยประสบปญหากระจัดเก็บเอกสารจึง

ทาํใหเอกสารทีส่าํคญัทางการเงนิสูญหายไมสามารถนาํมา

วเิคราะหในสวนของงบการเงนิหรอืปจจยัทางดานการเงนิ

อื่นๆ ได

  1.2 จากการศึกษาอุตสาหกรรมกอสราง

ทําใหผูศึกษาทราบวาธุรกิจนี้มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอีก

มากและเปนธุรกจิทีน่าจบัตามอง แตทัง้นีท้ัง้นัน้ผูประกอบ

การควรมีการเรงฝกบคุลากรใหมคีวามชํานาญเพ่ิมขึน้อกี

เร่ือยๆ จะไดไมประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรและการ

ทํางานลาชา

 2.  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจสง

ผลตอความผูกพันตอองคการและแรงจูงใจในการทํางาน 

โดยนําตัวแปรอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มา
ทําการศึกษาเพิ่มเติม เชน ภาวะผูนําของผูบริหาร ดาน

สภาพการทํางาน ดานการพฒันาทรพัยากรมนษุย เปนตน 
ซึ่งจะเพิ่มพูนความรูอันจะเปนประโยชนในการนําไป
พฒันาการทํางานของบุคลากรในองคการใหมปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้นตอไป

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ทาํงานและความผกูพนัตอองคการทีเ่ปนทฤษฎีของนกัคดิ 

นกัวชิาการทานอืน่ๆ เพ่ือยนืยนัผลการวจิยัในครัง้นี ้ซึง่จะ
ทําใหไดขอเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความ

กรุณาอยางย่ิงจากอาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อารมย ตัตตะวะศาสตรและอาจารยศักด์ิชัย เจริญศิริ

พรกลุท่ีไดดแูลใหคาํปรกึษา แนะนํา ชวยเหลอื และตรวจ

ทานแกไขขอบกพรอง ดวยความรูสึกซาบซึ้งในพระคุณ

ของทุกทาน จงึขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงมาไว ณ 

โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณเปรมศักด์ิ สุขปญญา 

บุคลากรหางหุนสวนจํากัดนกแขกกอสราง ทุกทานและ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกอสรางทุกทานที่ให

ความอนุเคราะหขอมูลในการศึกษาอิสระและทุกทานที่

เสียสละเวลาในการใหสัมภาษณสําหรับการศึกษา

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย ประจําหลกัสตูร

บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจัดการ

และคณะวิทยาการจัดการ ทุกทานท่ีกรุณาประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูและประสบการณอันมีคายิ่งแกศิษย

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ตลอดจนญาติ

พีน่องทกุๆ คนทีค่อยใหกาํลงัใจ และคอยสนบัสนนุในทกุๆ 

ความชวยเหลือและกําลังใจที่มีใหตลอดเวลา

 ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ ให

คาํปรกึษา และคาํแนะนาํตางๆ หากมสีิง่ขาดตกบกพรอง

หรือผิดพลาดประการใดในการทําการศึกษาอิสระคร้ังนี้ 

ผูเขียนขออภัยเปนอยางสูง และผูเขียนหวังวาขอมูลที่ได
จากการทําการศึกษาอิสระนี้ จะมีประโยชนสําหรับผูที่
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