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บทคัดย่อ 
 

การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนจากปัญหาการเมือง 
ท าให้การลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ขาดความต่อเนื่อง มีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของ
ภาคเอกชน ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีขึ้น มูลค่าก่อสร้างขยายตัวเฉลี่ย 8-12%  ต่อปี ส่งผลดี
ต่อผู้รับเหมารายใหญ่ ในส่วนของงานก่อสร้างในไทยโดยรวมแล้วกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามการเร่ง
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสนี้ศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่ง
ภายใน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และเพ่ือศึกษาหาแนวทางใน
การเพ่ิมรายได้ให้กิจการหลัก ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแยกประเด็นส าคัญโดยอาศัยแนวคิดและหลักทฤษฎี SWOT และ TOWS Matrix เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ แล้วน ามาใช้ร่วมกับข้อสรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องในสายงานตกแต่งภายในโดยตรง เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธต่อไป ผลการวิจัยพบว่า 
การก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas ที่ได้จากการประเมินความส าเร็จของ
แผนงาน สามารถเลือกรูปแบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจหลัก เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของยุทธวิธีด าเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ช่วยให้วางแผนธุรกิจ
ได้อย่างรอบด้าน เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้การบริการและยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
งานรับเหมาก่อสร้างอาคารประเภท Green Building ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักให้
เติบโตได้ดีที่สุด 
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ABSTRACT 

 
In the last 5 years, Thailand's construction investment has been fluctuating 

from political issues. This causes large construction investments to have a lack of 
continuity and it affected the confidence of investors. Now that the world economy 
has improved, investment in construction is expanding at the rate of 8-12 percent 
per year. The Thai government has been accelerating its investments in construction 
and infrastructure, and as a result, investors have the confidence again to re-invest in 
construction projects in Thailand. The researcher used this opportunity to study the 
strategy of management approach to expand the interior decorating business, with 
the goal of expanding the market to increase income and profit for Christiani & 
Nielsen (Thai) Co., Ltd. The researcher studied and searched by using the SWOT 
concept and TOWS Matrix theory as a framework to analyze and set up strategies for 
an interior decorating business. The results of the research determined that the 
strategy of The Business Model Canvas can choose a business model that is most 
effective and suited for the core business.  It can be created through the 
organizational structure, processes and systems.  It increases the value of service and 
it is environmentally conscious. By focusing to be a specialist in the construction of 
Green Building projects, The Business Model Canvas will also make the core business 
grow well. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน ปัญหาการเมืองใน
ประเทศที่มีต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีผลให้การผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่
ของรัฐขาดความต่อเนื่อง และมีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ในปี 
2555 งานก่อสร้างโดยรวมเติบโตเป็นเลข 2 หลัก เนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 
2554 ท าให้มีงานซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและมีการลงทุนขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์
ออกสู่ต่างจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นบ้านแห่งที่สอง และในปี 2556-2557 งาน
ก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนกลับชะลอตัว (+1.7% และ -1.4% YoY ตามล าดับ) โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปัญหาสุญญากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม นับจากปี 2558 งาน
ก่อสร้างโดยรวมพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามการลงทุนของรัฐบาลเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
ผลจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ อาทิ โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมโครงข่ายถนน และ
โครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ที่เริ่มเข้าสู่
ขั้นตอนการก่อสร้าง อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  

ปี 2559 มูลค่าก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับสูง อยู่ที่ 1,224.3 ล้านบาท ขยายตัว 5.6% YoY ได้
อานิสงส์จากโครงการลงทุนต่อเนื่องตามแผนงานก่อสร้างของภาครัฐ ส่วนงานก่อสร้างของภาคเอกชน
ชะลอตัวตามการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่ยังไม่ฟ้ืนตัว โดยเฉพาะงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มูลค่าก่อสร้างหดตัวจากปี
ก่อนหน้าเล็กน้อย (Krungsri Research, 2560, หน้า 3) 
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ตารางที่ 1.1: แนวโน้มการลงทุนในการก่อสร้าง 
 

 
 
ที่มา:  Krungsri Research.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. แนวโน้มธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม ปี 2560-62.  สบืค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/  
351c016e-9bc2-48bb-b65f-c062a2291b0d/IO_Housing_2017_TH.aspx. 

 
นักวิเคราะห์และกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของทีมวิจัยกรุงศรี Krungsri Research (2560) 

คาดว่า มูลค่าก่อสร้างของไทยในปี 2560-2562 จะขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ส่งผลดีต่อ
ผู้รับเหมาก่อสร้างท าให้มีปริมาณงานในมือ (Backlog) มากขึ้นโดยเฉพาะผู้รับเหมารายใหญ่ 

 
ภาพที่ 1.1: การลงทุนก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 
 
ที่มา:  Krungsri Research.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. แนวโน้มธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม ปี 2560-62.  สบืค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/  
351c016e-9bc2-48bb-b65f-c062a2291b0d/IO_Housing_2017_TH.aspx. 
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ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสนี้ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่ง
ภายใน กรณีศึกษา บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสร้างโอกาสในการขยาย
การให้บริการในด้านงานก่อสร้างนี้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Integrated Approach) 
มากยิ่งขึ้น คือให้บริการตั้งแต่งานเข็มจนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า One-Stop 
Service โดยมีงานด้านโครงสร้าง (Structural) งานสถาปัตยกรรม (Architectural) งานวิศวกรรม
ระบบต่างๆ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรกล (Electrical and Mechanical) งาน
สุขาภิบาล และงานระบบอัตโนมัติในตัวอาคาร (Building Automation) รวมถึงงานตกแต่งภายใน 
(Interior) โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่เกิดขึ้น ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ที่มีการพิจารณากลยุทธ์ที่ขยายการด าเนินงานของบริษัทไปในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 
(Vertical Integration) ในลักษณะการขยายตัวแบบไปข้างหน้า (Forward Integration)  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน 
1.2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ให้กิจการหลัก 
1.2.3 เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1.3.1 ศึกษารายละเอียดงานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร  
1.3.2 ศึกษาสถานการณ์งานก่อสร้างในส่วนของการตกแต่งภายในของโครงการเอกชน ที่มี 

มูลค่าระหว่าง 40-200 ล้านบาท 
 
1.4 ค าถามของงานวิจัย 

1.4.1 ธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน เกี่ยวโยงกับธุรกิจที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ และ 
สามารถส่งเสริมให้บริษัทประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร 

1.4.2 ความต้องการทางการตลาดของธุรกิจตกแต่งภายใน ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
1.4.3 แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในเป็น 

อย่างไร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ธุรกิจตกแต่งภายในสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับงานก่อสร้างหลักที่บริษัทด าเนินการอยู่  
ให้ประสบความส าเร็จไปพร้อมกัน 
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1.5.2 บริษัทมีการเติบโตที่ดี มีผลประกอบการที่ดีและสามารถสร้างก าไรได้มากขึ้น 
1.5.3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ศึกษานี้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาตกแต่ง 

ภายในที่จะเกิดในอนาคต 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ  

ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา หรือ
ประกอบการก่อสร้างควบคุมตามพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 
กวี หวังนิเวศน์กุล (2547) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานก่อสร้างอาคารใน
สมัยก่อนหน้านี้ ใช้เพ่ือการอยู่อาศัยไว้ ดังนี้ 

เจ้าของงาน (Owner, Client, Developer) เป็นนักธุรกิจลงทุนก่อสร้าง เพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือพัฒนาอาคารเก่าให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจการค้า หรืออาจเป็น
หน่วยงานของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง หรือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ เจ้าของงานนี้อาจอยู่ในรูปของบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล เอกชน หน่วยงานราชการต่างๆ 

มัณฑนากร (หรือ นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) คือ นักออกแบบที่ประยุกต์ท้ังศาสตร์
และศิลป์ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมของสิ่งปลูก
สร้าง โดยต้องค านึงถึงการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย คุณค่าทางความงาม และความปลอดภัยส าหรับผู้ที่
จะต้องมปีฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ีนั้นๆ สิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนที่ที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นบริเวณภายในอาคารที่
อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ พ้ืนที่ภายในยานยนต์ประเภทต่างๆ (เช่น เครื่องบิน รถโดยสาร เรือ) พ้ืนที่
แสดงสินค้า พื้นที่นิทรรศการ รวมถึงการจัดส่วนแสดงสินค้าภายในร้านค้า 

ผู้รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) เป็นผู้สรรค์สร้างงานออกแบบให้เกิดเป็นตัวอาคารจริง
ขึ้นมาได้ ตอบสนองความต้องการของเจ้าของงานและตอบสนองความถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ 

ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีมูลค่าโครงการสูงมาก
และมีส่วนประกอบของอาคารหลายประเภท ผู้รับเหมาหลักจึงเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมีความพร้อมใน
หลายด้าน ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร จึงจะได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมาทั้งโครงการและเป็นผู้ที่
เซ็นสัญญาก่อสร้างกับเจ้าของงานโดยตรง 

ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมาที่ไปรับเหมางานก่อสร้างบางส่วนจาก
ผู้รับเหมาหลักอีกทอดหนึ่ง โดยทั่วไปผู้รับเหมาหลักจะพิจารณาตัดงานบางงานที่ตัวเองคิดว่าไม่มี
ความช านาญที่มากพอ หรือพิจารณาว่างานใดถ้าท าเองแล้วอาจควบคุมต้นทุนไม่ได้ ก็จะคัดเลือก
ผู้รับเหมาช่วงที่ช านาญและราคายอมรับได้เป็นผู้รับไปท าแทน 
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พันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง การตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่มีความช านาญต่างกัน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโครงการเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน 

ความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง หมายถึง อาคารสิ่งปลูกสร้างที่แล้วเสร็จ ส่งมอบงานให้กับ
ลูกค้าท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญาตามเวลา คุณภาพ และงบประมาณที่ก าหนดไว้ 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประกอบการสนับสนุนการค้นคว้า และน าผลการศึกษาไปใช้วิเคราะห์และสรุปผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญของบริษัท 
 2.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญของบริษัท 
 กรณีศึกษา   บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ชื่อธุรกิจ     บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจ  รับเหมาก่อสร้าง  
 เลขทะเบียนบริษัท  0107535000281  
 ทุนจดทะเบียน   หุ้นสามัญ จ านวน 1,177,904,204  มูลค่าหุ้น ละ 1.00 บาท 
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 1,002,904,144 บาท 
 ที่ตั้งส านักงานใหญ่  727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 โทรศัพท์     +66 2 338 8000, โทรสาร +66 2 338 8090 
 Website     http://www.cn-thai.co.th 
 สาขาที่ 1    494 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 โทรศัพท์     +66 38 066 424-7, โทรสาร +66 38 066 428 
 สาขาที่ 2     39 ซอยนิมิตใหม่ 64 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา  
กรุงเทพฯ 10260 
 ความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ถือก าเนิดที่ประเทศเดนมาร์ค ในปี พ.ศ. 2447 โดย ดร. 
รูดอล์ฟ คริสเตียนีและ กัปตันอากี้ นีลเส็น ต่อมาในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี คริสเตียนีและนีลเส็นได้
ขยายกิจการไปยังหลายประเทศในแถบยุโรป อเมริกาใต้ รวมทั้งแอฟริกาใต้ จึงเป็นบริษัทก่อสร้างชั้น
น าที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง มีประสบการณ์ ความช านาญ มี
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี มีผลงานการก่อสร้างหลายประเภททั่ว
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โลก ในชื่อของ CN Wharf และมีชื่อเสียงถึง 87 ปี ในประเทศไทย  
 25 ปีแรกในประเทศไทย (พ.ศ. 2473-2498) 
 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2473 โดยมีผู้
ถือหุ้นหลักคือ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท อีสท์ เอเชียติก และ บริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น จ ากัด กรุงโคเปนเฮเกน ต่อมาในปี 2492 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย) จ ากัด ผลงานช่วงนี้มีงานก่อสร้างถนนหลายเส้นทั้งในกรุงเทพฯ และถนนที่เชื่อมโยงไปยัง
จังหวัดต่าง ๆ งานก่อสร้างสะพาน โรงงาน โรงภาพยนตร์ และงานก่อสร้างอ่ืนๆ อีกหลายโครงการ 
งานก่อสร้างที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์เคียงคู่กับประเทศไทยมาจวบจนทุกวันนี้ ได้แก่ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2483) ท่าเรือคลองเตย (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2484) เป็น
ต้น 
 ปีที ่50-75 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2499-2523) 
 นับเป็นช่วงเวลาที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างมากขึ้น 
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 10 ชั้น ให้กับโรงแรมโอเรียนเต็ล ใน พ.ศ. 
2501 ซึ่งเป็นอาคารสูงแห่งแรกของประเทศไทย สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเชื่อมการเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี สนามบิน เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า โรงพิมพ์ธนบัตร โรงงาน นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 สู่ปีที่ 75 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2524-2548) 
 น ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบในอ่าวไทย ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศไทยโดยที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เช่น การขุดเจาะบ่อน ้ามัน 
การสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การวางท่อก๊าซ ท่าเทียบเรือกลางทะเล สนามกอล์ฟ โรงแรม ที่
พักตากอากาศ อาคารที่พักอาศัย อาคารส านักงานขนาดใหญ่ 
 ในปี 2534 เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจก่อสร้างแห่งแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัท
มหาชนในประเทศเดนมาร์ค นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเข้าซื้อกิจการลักษณะนี้เป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยและภูมิภาคท่ีเริ่มเกิดขึ้นในปี 2536 ส่งให้
การด าเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ ในต่างประเทศต้องยุติลง จึงเหลือในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น 
 พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 คุณภาพการบริหารงานทั้งบริษัท
ซึ่งนับเป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทแรกในประเทศไทย รับรองมาตรฐานจาก UKAS (United Kingdom 
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Accreditation Service) และ NAC (National Accreditation Council) 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านผู้ถือหุ้น 
 นับจากปี 2548 บริษัทฯ ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ส าคัญหลาย
ครั้ง ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2551 เมื่อผู้ถือหุ้นหลักคือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ขายหุ้น
ทั้งหมดให้กับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์กลายเป็นผู้ถือหุ้นหลัก อย่างไรก็ดี เมื่อตระหนักว่าธุรกิจก่อสร้างไม่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวขององค์กรอีกต่อไป เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ จี พี กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 145 ปี 
นับแต่ปี 2461 และด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภทในประเทศไทย โดยผ่านทางบริษัท โกลเบ็กซ์ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน  
 เพ่ือเป็นการขยายธุรกิจออกไปสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตามแผนกลยุทธ์องค์กรในการ
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ ชื่อว่า บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 
เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในราชอาณาจักรกัมพูชา ชื่อว่า 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (กัมพูชา) จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริการวิศวกรรมต่าง ๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
ภาพที่ 2.1: ความเป็นมาของบริษัท 
 

 
 
 โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้จากงานก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ โดยได้แสดง
รายได้ตามลักษณะการประกอบ ธุรกิจไว้ดังนี้ 
 
 
 
 

ก่อตั้ง
บริษัทที่
เดนมาร์ก 

2447 
ก่อตั้ง

บริษัทที่
ไทย 

2473 

จด
ทะเบียน 
ในตลาด

หลักทรัพย์ 

2534 
ก่อตั้ง

บริษัทที่
พม่า 

2559 
ก่อตั้ง

บริษัทที่
กัมพูชา 

2560 
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ตารางที่ 2.1: โครงสร้างรายได้ บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 2560 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
ภาพที่ 2.2: ผังการบริหารงานองค์กร  
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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 2.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 เปนบริษัทกอสรางชั้นน าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มีประสบการณความช านาญและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการกอสราง มีประวัติยาวนานกวา 100 ป ทั่วโลก และกวา 87 ป ในประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินงาน บริษัทไดมีสวนรวมในโครงการดานวิศวกรรมที่ส าคัญ เชน การพัฒนาวิธี
ผลิตแผนผอนน้ าหนักท าดวยคอนกรีตเพ่ือใชในการกอสรางทาเทียบเรือ การวางผังตอกเสาเข็มใน
แนวตั้งที่รูจักในชื่อ CN Wharf การวางอุโมงคใตน้ าดวยวิธี Immerse Tube การกอสรางสะพานโดย
ใช Cast Push Method ซ่ึงตอมาไดมีการน าไปใชอยางแพรหลายทั่วโลก ดวยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณที่ไดสืบทอดมาจากรุนสูรนุ กอใหเกิดผลงานการกอสรางมากมายหลายประเภททั่วโลก 
โดยที่ผลงานกอสรางเหลานี้บางสวนไดกลายเปนสัญลักษณของประเทศ และยังคงปรากฎใหเห็นใน
สถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศประกอบดวยงาน ถนน สะพาน เขื่อน ทาเทียบเรือ อุโมงค
สนามบิน โรงแยกกาซ สนามกีฬา อนุสาวรีย อาคารสูง อาคารที่พักอาศัย เปนตน 
 
ภาพที่ 2.3: ผลงานก่อสร้างอาคาร (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 2.4: ผลงานก่อสร้างอาคาร (Main Stadium for 13th Asian Games) 
 

 
 

ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 2.5: ผลงานก่อสร้างอาคาร (Prince Mahidol Hall) 
 

 
 

ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 2.6: ผลงานก่อสร้างอาคาร (SCG Building) 
 

 
 

ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
 แบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย งานราชการ งาน
อุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง งานอาคารทั่วไป งานโรงแรมและท่ีพักอาศัย งานก่อสร้าง
ทั่วไปและงานระบบไฟฟ้า โดยแยกเป็นประเภทของการด าเนินงานตามลักษณะงานหลัก ดังนี้ 
 งานอาคารทั่วไป ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า อาคารเรียน โรงพยาบาล อาคาร
ส านักงาน งานปรับปรุงและอนุรักษ์อาคาร  
 งานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบไปด้วย โครงการระบบขนส่งมวลชนทั้งโครงการรถไฟฟ้า
และระบบรถไฟรางคู่ ถนน ทางหลวง สะพานสะพานข้ามแยก สนามกีฬา อุโมงค์ส่งน้ า อุโมงค์รับน้ า
เสีย งานวางท่อก๊าซ งานป้องกันน้ าท่วม โรงบ าบัดน้ าเสีย สถานที่ฝังกลบขยะ สนามบิน อาคารสถาน
การศึกษาและการแพทย์ และอุตสาหกรรมด้านพลังงานและน้ ามัน เป็นต้น 
 งานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
และคลังสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า 
งานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ ประกอบไปด้วย อาคารเพ่ือธุรกิจต่าง ๆ และอาคารทั่วไป 
 งานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย ประกอบไปด้วย โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม 
อาคารพักอาศัยรวม 
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ภาพที่ 2.7: ลักษณะลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
 งานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐบาล บริษัทฯ ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษกับ
กรมทางหลวง ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งกับกรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรุงเทพมหานคร สามารถรับงานได้ทุกขนาดโดยไม่จ ากัดมูลค่างานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภา
คร

ัฐ 
& 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

กลุ่ม ปตท. (มหาชน) 

สถานพยาบาลขนาดใหญ่ 

การไฟฟ้านครหลวง  

สถาบันเพื่อการศึกษา 

กรมชลประทาน 

กรมทางหลวงชนบท 

กรุงเทพมหานคร 
ภา

คเ
อก

ชน
 

 โรงแรม, อาคารที่พักอาศัยรวม 

 ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 

 ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่ 

 สถาบันเพื่อการศึกษา 

 สถานพยาบาลขนาดใหญ่ 

 อาคารขนาดใหญ่ทั่วไป 
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ภาพที่ 2.8: สัดสว่นรายได้จากงานก่อสร้างในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
 ภาคธุรกิจการก่อสร้างกับเอกชน บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่
ต้องการคุณภาพที่ดีและส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ธุรกิจค้าส่ง 
ค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ศูนย์จ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 
 2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 
และน าเสนอผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีดังนี้ 
  2.1.3.1 แผนธุรกิจบริษัทออกแบบภายในและก่อสร้างครบวงจร  
  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน เช่น  
  การวิเคราะห์สภาวะธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน โดยอ้างอิงกับสภาวะของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอกท่ีส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์การแข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือให้ทราบถึงความน่าสนใจของ
ธุรกิจและแนวโน้มของการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี บริษัท 
ควรเน้นการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว รูปแบบการให้บริการ
ที่ครบวงจร และการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
  2.1.3.2 การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายใน (นพวรรณ  
รักฝึกฝน, 2552) 

0
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ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
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%

 

สัดส่วนรายได้ระหว่างภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ กับ ภาคเอกชน ในปี 2558-2560 

2558 2559 2560 
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  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหาของโครงการออกแบบตกแต่งภายในภายในประเทศ  
เช่น โครงการไม่สามารถเสร็จทันเวลา ใช้งบประมาณเกินจากท่ีตั้งไว้ และลูกค้าไม่ยอมรับงาน เพื่อ
น าเอาปัญหาที่ได้น ามาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่างๆ ของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไปใน
อุตสาหกรรม สภาพปัญหาในโครงการ กิจกรรมของแต่ละงาน  
  ความเสี่ยงที่พบ คือ ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร ความเสี่ยงทางด้านต้นทุน ความเสี่ยง
ทางด้านเวลา ความเสี่ยงทางด้านกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางด้าน
ทรัพยากร จึงน าเอาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือประเมินค้นหาระดับความรุนแรง และโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยง เพ่ือวางแผนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน
นั้นให้ลดลง 
  2.1.3.3 การศึกษากลยุทธ์การบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (สุริยา อุ่มน้อย, 2555)  
  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบอาคารให้ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม เพื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหา
แล้วน ามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างนั้นคือ การขาดแคลนแรงงานของ
ผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละกิจกรรม ปัญหาจากการบริหารวัสดุก่อสร้างที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ปัญหาจากการบริหาร Cash Flow ที่ไม่ทันต่อการเบิกจ่าย และปัญหาจากผู้รับเหมารายย่อยขาด
ทักษะทางด้านฝีมือและแรงงาน  
  แนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือ พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการแก้ไขงาน 
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการก่อสร้างให้เพียงพอและสัมพันธ์กับการใช้งาน บริหารเงินทุน
หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องที่เหมาะกับการสนับสนุนงานก่อสร้าง 
  2.1.3.4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหา และลดความขัดแย้งในบริษัทผู้รับเหมา
งานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา บริษัทรับเหมางานตกแต่งภายใน (อภินันท์ วิชญธาดา, 2556)   
  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน
ปรับปรุง และตกแต่งภายในของผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน กับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและงาน
ระบบปรับอากาศ รวมถึงการเสนอแนวทางการปรับปรุงในการน าทฤษฎีการจัดการกับความขัดแย้งไป
ใช้ในองค์กร เพื่อท าการรวบรวมปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน รวมถึงยังสามารถ
น าไปใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาในโครงการต่อไปได้  
  จากการศึกษาพบว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับเหมาตกแต่งภายใน กับผู้รับเหมา
งานระบบไฟฟ้าและงานระบบปรับอากาศ มักเกิดจากการที่ผู้รับเหมาหรือช่างนั้นประมาท และขาด
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ความระมัดระวัง ไม่เอาใจใส่ในงานที่ท า ขาดการวางแผน บริหารจัดการไม่ดี และสาเหตุที่ส าคัญคือ
ขาดการติดต่อประสานงานและประสานงานกันล่าช้า  
  แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ท าการแจ้งเตือนทางคู่กรณีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หากปัญหา
ยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขก็จะท าการแจ้งผู้ตรวจงานที่ดูแลโครงการ จากนั้นเป็นการเจรจาว่าฝ่ายใดจะ
เป็นผู้รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิด รวมถึงคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ท าให้เกิดความเสียหาย ทฤษฎีจะมี
ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย 
  2.1.3.5 การก าหนดกลยุทธ์ขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
กรณีศึกษา บริษัท ABC ก่อสร้าง จ ากัด (สุภาวดี บัวขาว, 2550)  
  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหาของธุรกิจการรับเหมากอสรางทั่วไป ด าเนินกิจการแบบ
ท าสัญญารับเหมาชวง (Subcontract) ที่มีรายได้ลดลงรอยละ 88.31 บริษัทไมสามารถท าก าไรได
และขาดศักยภาพทางการแขงขัน เนื่องจากงานที่ไดเปนงานที่มีมูลคาโครงการต่ า สงผลใหองคกรไมมี
การเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงจ าเปนตองท าการศึกษาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ สามารถก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนัก 
(Weighting Factors Decision) ท าให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กรสามารถท าควบคู่กัน
ก็ได้ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท คือ กลยุทธ์การเติบโตการรวมธุรกิจในแนวดิ่ง
แบบไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy) แบบมุ่งความแตกต่าง (Differentiate Strategy) 
โดยด าเนินธุรกิจให้ครบวงจร ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าในสิ่งที่คู่แข่งส่วนใหญ่ภายในจังหวัดอยุธยาไม่มี 
และตอบสนองผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ครบวงจร 
เท่ากับเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่บริษัท ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นและมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น กลยุทธ์นี้เปลี่ยนแนวคิดทางการแข่งขันจาก
ตลาดรับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่เน้นต้นทุนการผลิตที่ต่ าจึงขาดประสิทธิภาพที่ดีพอต่อการแข่งขันกับ
คู่แข่ง มาเป็นแนวคิดทางการแข่งขันที่มุ่งความแตกต่างเหนือคู่แข่ง โดยการเพ่ิมศักยภาพทางการ
แข่งขันให้กับบริษัทให้สร้างรายได้ผลก าไรได้อย่างยั่งยืน  
  2.1.3.6 รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน (พัดชา ชัยชนะพาล, 2556)  
  เป็นงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือ
พัฒนาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขันของการรวมกลุ่ม
พันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง คุณสมบัติขององค์กรที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาเพ่ือเป็นพันธมิตร
ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  
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  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยความได้เปรียบที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันมากท่ีสุดคือ การ
กระจายความรับผิดชอบ เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเนื่องมาจากมีความถนัดยังไม่
เพียงพอ และการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามล าดับ ส่วนเรื่องคุณสมบัติ สถานภาพทางการเงินต้องดี 
รองลงมาคือคุณภาพ องค์กรมีศักยภาพเหมาะสมกับขนาดของโครงการ รวมทั้งมีราคาท่ีเหมาะสม
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรก่อสร้างประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน อันดับ
แรกคือ องค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรต้องมีคุณธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานความซื่อสัตย์และยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รองลงมาคือปัจจัยด้านการเงิน มีความพร้อม
ในการลงทุน ลองลงมาคือปัจจัยด้านคุณภาพ มีผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ต่อไป
คือปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอ่ืน และสุดท้ายคือด้าน
เวลา ต้องส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา 
บริษัท ครสิเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสารที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน ามาประกอบการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ 
ดังนี้ 
 2.2.1 การให้บริการของอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายใน  
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Project Management) 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) 
 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  
 2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ (Tow Matrix) 
 2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
 2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.2.8 แนวคิดการบริหารพันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง 
 2.2.9 แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas 
 2.2.10 แนวคิดและมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารเขียว (Green Building) 
 
 2.2.1. การให้บริการของอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายใน แบ่งออกเป็น 
  2.2.1.1 Interior Design บริการการออกแบบ ให้ค าปรึกษาช่วยประสานงานต่างๆ ใน
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและการตกแต่ง  
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  2.2.1.2 3D Presentation บริการออกแบบ และผลิตงาน 3D Presentation ตาม
ความต้องการของลูกค้า  
  2.2.1.3 Design Consultant บริการให้ค าปรึกษา ตั้งแต่การวางแผนก่อสร้าง การ 
ออกแบบ การก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมถึง
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจรับงาน  
  2.1.2.4 Turn-Key Project บริการรับเหมางานทั้ง Project ด าเนินการทุกอย่างทุก 
ขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง จนกระทั่งส่งมอบงานให้กับลูกค้า  
 
ภาพที่ 2.9: ขั้นตอนการบริหารการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
 

 
 

ที่มา:  CBRE Thailand.  (ม.ป.ป.).  ขั้นตอนการบริหารการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน.  สืบค้นจาก  
https://www.cbre.co.th/th/SubServices/ProjectApproach. 

 
 ขั้นตอนการบริหารการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
 1. การวางแผนงานและก าหนดความต้องการ 
 ก าหนดรายละเอียดและความต้องการเพื่อการออกแบบ 
 ก าหนดตารางเวลาส าหรับเป้าหมายงานที่ส าคัญ 
 การประเมินราคาก่อสร้างและจัดตั้งงบประมาณ 
 ตรวจสอบข้อก าหนดด้านการตกแต่งพ้ืนที่ 
 2. การคัดเลือกทีมงานในโครงการและการบริหารจัดการงานออกแบบ 
 การคัดเลือกและจัดจ้างผู้ออกแบบ 
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 การพัฒนาแบบ 
 พิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษาในด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น วิศวกรงานระบบ หรือ ที่ปรึกษา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ส าหรับอาคารเขียว) 
 3. การบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 พิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพที่เสนอโดยผู้รับเหมา ผู้ผลิตสินค้าและวัสดุ อุปกรณ์ 
ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาแต่ละราย 
 การคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมา ผู้ผลิตสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้าน
ต่างๆ 
 การก าหนดแผนงานก่อสร้าง 
 4. การขออนุมัติแบบจากลูกค้า 
 การได้รับอนุมัติแบบจากลูกค้าก่อนเริ่มงานตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
 5. การบริหารการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
 ควบคุมติดตามระยะเวลาโครงการและงบประมาณ 
 รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ค าแนะน า รวมทั้งรายงานผลกระทบต่อระยะเวลาโครงการและงบประมาณ เมื่อมีงานลด 
งานเพ่ิม หรือการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ในสัญญา 
 อนุมัติการจ่ายเงินตามงวดงาน 
 6. การส่งมอบพ้ืนที่ให้ลูกค้าและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ควบคุมตรวจสอบงานติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์งานระบบต่างๆ 
 ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามหน้างานจริง (As-built Drawings) และส่งมอบแบบให้
ลูกค้าเม่ือการตกแต่งแล้วเสร็จ เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในอนาคต 
 7. การย้ายเข้าพ้ืนที่ 
 พิจารณาเปรียบเทียบราคาบริษัทด้านขนย้าย 
 คัดเลือก และจัดจ้างบริษัทขนย้าย 
 เตรียมผังแสดงการย้ายสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ มยุรี อนุมานราชธน (2548) ให้ค า
จ ากัดความ โครงการ คือ กิจกรรมหรืองานที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทน 
กิจกรรมหรืองานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผน และ
น าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ได้ส าเร็จ
เสร็จสิ้นลง โครงการจึงเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการทรัพยากร และแผนปฏิบัติอย่างมีระเบียบ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่ตั้งของโครงการ ช่วงเวลาของโครงการ การผลิต การลงทุน ผลตอบแทน 
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และรวมตลอดถึงการจัดรูปองค์การและการบริหารโครงการ เป็นต้น 
 กระบวนการบริหารโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) การบริหารโครงการมักจะเน้น
วัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว กล่าวคือ อาจจะเลือกคุณภาพ หรือต้นทุน หรือเวลา 
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Quality, Cost, Time) เพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimum Outcome)  
 
ภาพที่ 2.10: วัตถุประสงค์ของโครงการ : คุณภาพ/ต้นทุน/เวลา  
 

 
 

ที่มา:  มยุรี อนุมานราชธน.  (2548).  การบริหารโครงการ (Project Management) (พิมพ์ครั้งที่ 5).  
กรุงเทพฯ: คะนึงนิจ การพิมพ์. 

 
 โดยทั่วไปผู้บริหารโครงการมักจะเน้นวัตถุประสงค์ด้านเวลา ทั้งนี้เพราะวิธีการควบคุมเวลา
โดยใช้โครงข่าย (Network) อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เวลาเป็นวัตถุประสงค์
ที่มีความชัดเจนมากท่ีสุด จึงถูกควบคุมมากกว่าต้นทุนและคุณภาพ 
 2. กระบวนการบริหาร (Management Process) กระบวนการบริหารที่น ามาใช้ต้อง
สอดคล้องกับโครงการ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโครงการ มีอยู่ 2 แนวคิด คือ 
  2.1 แนวคิดวงจรการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Cycle) แนวความคิดนี้มีข้อ
สมมติฐานเบื้องต้นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเก่ียวข้องกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แล้วน ากระบวนการ
บริหารโครงการที่ได้มาตรฐานมาแก้ไขปัญหานั้น กระบวนการบริหารโครงการประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นจัดองค์การ ขั้นน าไปปฏิบัติ และขั้นควบคุม 
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ภาพที่ 2.11: วงจรการแก้ไขปัญหา 
 

 
 

ที่มา:  มยุรี อนุมานราชธน.  (2548).  การบริหารโครงการ (Project Management) (พิมพ์ครั้งที่ 5).  
กรุงเทพฯ: คะนึงนิจ การพิมพ์. 

 
  2.2 แนวคิดวงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle) 
แนวความคิดนี้มีข้อสมมติฐานเบื้องต้นว่าโครงการเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะชั่วคราว กล่าวคือโครงการ
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะพัฒนาไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรการบริหารโครงการ ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ กระบวนการบริหารโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุก
งอม และขั้นสลายตัว 
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ภาพที 2.12: กิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชีวิตโครงการ 
 

 
 
ที่มา:  อภิวิชญ์ พูลสง.  (2551).  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 
 ของงานก่อสร้างอาคารสูงและกิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชีวิตโครงการ.  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
 
  สุริยา อุ่มน้อย (2555) ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 ก าหนดโครงการ (Defining Stage)  
  เป็นช่วงการเริ่มโครงการโดยจะมีการศึกษาวัตถุประสงค์และวิเคราะห์โครงการ เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินและคัดเลือกแนวต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ การ
จัดท าข้อเสนอโครงการ รวมถึงการจัดตั้งทีมท างานที่เกี่ยวข้องขึ้น อนึ่ง อาจมีการออกแบบในช่วงนี้ ซึ่ง
จะเป็นการออกแบบขั้นต้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้น 
  ช่วงที่ 2 การวางแผน (Planning Stage)  
  เป็นการด าเนินการหลังจากมีการตัดสินใจที่จะท าโครงการแล้ว โดยจะเป็นขั้นตอนของ
การออกแบบในขั้นรายละเอียด ซึ่งจะใช้ประกอบในการวางแผนปฏิบัติโครงการโดยครอบคลุมด้าน  
   1. เวลาของกิจกรรมต่าง ๆ และเวลาของโครงการ  
   2. ต้นทุน หรืองบประมาณ 
   3. ด้านคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงการจัดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานต่างๆ ด้วย 
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  ช่วงที่ 3 การปฏิบัติโครงการ (Executing Stage)  
  เป็นช่วงในการน าแผนที่ถูกวางไว้น าไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
เริ่มจากการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง จนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในช่วงนี้จะประกอบไป
ด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ  
   1. การเริ่มปฏิบัติโครงการ  
   2. การติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  
   3. การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน  
  ช่วงที่ 4 การส่งมอบโครงการ (Delivering Stage)  
  ในช่วงการส่งมอบโครงการหรือปิดโครงการ งานที่ท าจะประกอบไปด้วย การส่งมอบ
และการตรวจรับงาน ในบางกรณีอาจมีขบวนการการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่บุคลากรที่จะท าหน้าที่
ด าเนินงาน โดยอาจมีคู่มือการใช้งานประกอบด้วย นอกจากนี้อาจมีการจัดท ารายการเพ่ือบันทึก
ปัญหาและการแก้ไขต่างๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติโครงการ รวมถึงบันทึกการใช้เทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นที่อาจเป็นประโยชน์กับโครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  การพัฒนาโครงการ แบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 6 ช่วง คือ 
  1. ช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Concept and Feasibility Studies) เป็น
ช่วงเริ่มโครงการด้วยการพิจารณาความต้องการของโครงการ วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ทั้งยังรวมถึง
การวิเคราะห์แนวทางเป็นไปได้ทางเทคนิค ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน  
  2. ช่วงการออกแบบ (Engineering and Design) เป็นการด าเนินการด้านการ
ออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบขั้นต้น (Preliminary 
Engineering and Design) โดยจะเป็นแนวคิดที่ส าคัญๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ทางเลือกต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีที่จะใช้ และการออกแบบในรายละเอียด ซึ่งจะเป็นการก าหนดรูปแบบและรายการ
ข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการก่อสร้างต่อไป 
  3. ช่วงการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นช่วงในการจัดจ้างโดยเริ่มตั้งแต่การ
ประมูลงานก่อสร้างจนถึงการตกลงท าสัญญาจ้าง โดยอาจรวมถึงการท าสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาช่วง 
หรือผู้รับจ้างช่วง ให้เข้าด าเนินการในงานที่ช านาญเฉพาะด้าน ทั้งยังประกอบไปด้วยการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการอีกด้วย 
  4. ช่วงการก่อสร้าง (Construction) หลังจากผู้ออกแบบได้ก าหนดรูปแบบ และ
รายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงเจ้าของโครงการตกลงว่าจ้างผู้รับเหมาให้ท าการก่อสร้างแล้ว การ
ก่อสร้างจะเริ่มด้วยการก าหนดแผนผังองค์กร การจัดหาทรัพยากร เช่น คนงาน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
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  5. ช่วงทดสอบก่อนใช้งาน (Start-up and Implementation) เป็นช่วงที่เก่ียวข้องกับ
การทดสอบ การปรับแต่ง และการแก้ไขกับอุปกรณ์ส าคัญๆ เช่น งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
เพ่ือให้แน่ใจว่าจะสามารถไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  6. ช่วงการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (Operation and Utilization) เป็นช่วงการใช้
ประโยชน์จากโครงการ โดยทั่วไปจะเป็นส่วนของเจ้าของโครงการเข้ามาด าเนินการ โดยอาจมีการจัด
ตัวแทนเป็นผู้ปฏิบัติงานก็ได้ ซึ่งรวมถึงการบ ารุงรักษาโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 3. ระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental Levels) โครงการหนึ่งๆ ในองค์การเก่ียวข้อง
กับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับ 1 คือระดับบูรณาการ (Integrative Level)  
  ระดับ 2 คือระดับกลยุทธ์ (Strategic Level)  
  ระดับ 3 คือระดับยุทธวิธี (Tactical Level)  
 ระดับการบริหารทั้ง 3 ดังกล่าว ท าให้เกิดกระบวนการบริหารของโครงการที่สัมพันธ์กับสังคม
ภายนอก/สภาพแวดล้อมของโครงการ กล่าวคือ ผู้บริหารในระดับองค์การซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การและโครงการให้สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมขององค์การและ 
ส่วนผู้บริหารระดับยุทธวิธีหรอืผู้บริหารระดับล่างเกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 เทอร์เนอร์ (Turner, 1993) กล่าวไว้ว่าระดับการบริหารโครงการ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
วัตถุประสงค์ของโครงการด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. การจัดการด้านขอบเขต เป็นการก าหนดขอบเขตในการบริหารของผู้บริหารโครงการใน
ระดับต่าง ๆ ได้แก่  
  1.1 การบริหารระดับ 1 ก าหนดวิธีการ ที่วัตถุประสงค์ของโครงการจะช่วยให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยน าปัจจัยทางการบริหารต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพ่ือให้สามารถจัดท า
โครงการได้ การบริหารระดับ 2 ก าหนดกลยุทธ์ ที่ท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลส าเร็จ  
  1.2 การบริหารระดับ 3 แผนยุทธวิธี จัดท าข้ึนเพื่อท าให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน
ประสบความส าเร็จ  
  1.3 การบริหารทั้ง 3 ระดับ ดังกล่าว สัมพันธ์กับโครงสร้างการแยกแยะงาน (Work 
Breakdown Structure: WBS) และโครงสร้างการแยกแยะผลลัพธ์/ผลงาน/ผลผลิต (Results or 
Product Breakdown Structure : RBS/PBS) โดยทั่วไป การวางแผนในการบริหารระดับ 1 และ 2 
มุ่งเน้นผลลัพธ์/ผลงาน ขณะที่ระดับ 3 มุง่เน้นงาน 
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 2. การจัดการด้านองค์การ เป็นการก าหนดรูปแบบองค์การโครงการหรือปรับปรุงรูปแบบ
องค์การให้สอดคล้องกับงาน/ภารกิจของโครงการ  
  2.1 การบริหารระดับ 1 ก าหนดโครงการโดยค านึงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
สภาพแวดล้อม การบริหาร เน้นการจัดการด้านคุณภาพเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ และทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ   
  2.2 การบริหารระดับ 2 เป็นการแปลงวัตถุประสงค์ขององค์การโครงการ ให้เป็นกล
ยุทธ์ของโครงการ เน้นการจัดการด้านต้นทุนด าเนินการ โดยใช้โครงสร้างการแยกแยะต้นทุนและการ
ควบคุมต้นทุน 
  2.3 การบริหารระดับ 3 น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยจัดท าแผนยุทธวิธี การบริหาร 
ดังกล่าวด าเนินการโดยใช้โครงสร้างการแยกแยะองค์การ และแผนภูมิความรับผิดชอบ เน้นการ
จัดการด้านเวลา จะใช้โครงข่ายและแผนภูมิแท่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
 3. การจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและเวลา ด าเนินการพร้อมๆ กันในระดับการบริหารทั้ง 3 
ตามล าดับ ดังนี้  
  ระดับ 1 เน้นคุณภาพ  
  ระดับ 2 เน้นต้นทุน 
  ระดับ 3 เน้นเวลา  
 การบริหารทั้ง 3 ระดับนี้ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวนอน และแนวตั้ง 
กล่าวคือ ในแนวนอนจะมีกลุ่มทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน ซึ่งท างานประสานกันโดยการบริหาร
ทั้ง 3 ระดับจะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของโครงการ และกระบวนการการบริหารเข้าด้วยกันในแนวนอน 
และยังช่วยให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวตั้ง  
 การบริหารระดับสูง ก าหนดโครงการให้สอดรับเข้ากับสภาพแวดล้อม และการบริหารระดับ
ล่างจัดท าโครงการให้สอดรับเข้ากับเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคนิคต่าง ๆ ในการน าโครงการไปปฏิบัติ 
การบริหารโครงการ จึงเกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุประสงค์ทั้ง 5 โดยผ่านระดับการบริหารทั้ง 3  
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ภาพที 2.13: การบริหารโครงการแนวทางโครงสร้าง 
 

 
 
ที่มา:  มยุรี อนุมานราชธน.  (2548).  การบริหารโครงการ (Project Management) (พิมพ์ครั้งที่ 5).  

กรุงเทพฯ: คะนึงนิจ การพิมพ์. 
 
 การบริหารโครงการในลักษณะนี้เรียกว่า แนวทางโครงสร้าง (Structured Approach) 
แนวทางนี้ใช้เทคนิคการบริหารที่เรียกว่า วิธีสายทางวิกฤต/เทคนิคการประเมินผลและทบทวน
โครงการ หรือซีพีเอ็ม/เพิร์ท (Critical Path Method: CPM/Program Evaluation and Review 
Technique: PERT or CPM/PERT) วิธีก าหนดรายละเอียด/ราคา หรือซี/เอสพีอีซี 
(Cost/Specification: C/SPEC) และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ หรือ ที คิว เอ็ม (Total 
Quality Management: TQM) ในการบริหารจัดการวัตถุประสงค์ท้ัง 5 ด้านของโครงการ 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) 
 การบริหารงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง พนม ภัยหน่าย (2539) ได้กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารโครงการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจะต้องสอดส่องดูแล และก ากับให้งานก่อสร้าง
ด าเนินไปตามรูปแบบ ซึ่งรายละเอียดของหัวข้อมีดังนี้ 
 Planning คือ การวางแผนงาน ที่ใช้ควบคุมการก่อสร้าง อาจจะใช้แผนงานแบบ Bar-chart, 
Chain of Bar-chart, C.P.M Network แล้วแต่ลักษณะงานที่ท าว่าเหมาะกับแผนงานแบบใด 
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 Organizing คือ การจัดองค์การบริหารงานก่อสร้าง จะจัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับลักษณะ
งาน จะแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบอย่างไร การควบคุมงานจะก าหนดอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ 
 Scheduling คือ ตารางก าหนดเวลาท างาน และหมายรวมถึงทรัพยากรที่จะใช้ด าเนินงาน
ตามข้ันตอนต่างๆ ด้วย 
 Budgeting คือ การก าหนดงบประมาณการท างานแต่ละขั้นตอนต้องทราบว่าจะใช้
งบประมาณเท่าไหร่ เป็นต้นว่า ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินงาน ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าภาษี ค่า
อ านวยความสะดวก 
 Reporting คือ การรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ว่าก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ การใช้จ่ายเงินแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
นอกจากนี้การรายงานก็จะต้องรายงานถึงอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการท างานด้วยการรายงาน
อาจจะเป็นรายงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน 
 Accounting คือ การจัดการทางด้านบัญชีนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการแสดงรายรับ 
รายจ่ายต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะทางการเงินแต่ละช่วงเวลา การที่จะตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถจะตรวจสอบได้จากการรายงานทางด้านบัญชีอีกทางนึ่ง
ด้วย 
 Documentation คือ การจัดการเก่ียวกับเอกสาร มีการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพแยกเป็น 
หมวดหมู่เฉพาะเรื่อง โดยยึดหลักท่ีว่าจัดเก็บได้เรียบร้อยไม่สูญหาย สามารถจะค้นได้รวดเร็วตลอดจน
การติดตามเอกสารที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วย ต้องกระท าให้มีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน 
 Co-ordinating คือ การประสานงานสามารถจะส่งผลให้การท างานด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น ลดปัญหาการโต้แย้งลดได้เป็นอย่างมาก 
 Controlling คือ การควบคุมงาน จะต้องมีวิธีการที่จะก ากับหรือควบคุมให้งานก่อสร้าง
ด าเนินไปตามก าหนดเวลา รูปแบบ รายการก่อสร้างและข้อก าหนดอ่ืนๆ การตัดสินใจผู้บริหารงาน
ก่อสร้างต้องมีการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลตั้งอยู่บนหลักการยุติธรรม หลักวิชาการและต้องตัดสินใจ
ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี 
 ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง อภิวิชญ์ พูลสง (2551) กล่าวว่า อุตสาหกรรมงาน
ก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ และอาศัยวิธีการเทคนิคการจัดการการวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรที่ต้องการใช้ให้เกิดความลงตัว เพียงพอกับความต้องการและเสร็จในเวลาที่ก าหนด 
ทรัพยากรในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย  
 มนุษย์ (Man) งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยก าลังคนในการท างานเป็นส่วนใหญ่ และ
ก าลังคนที่ใช้ในแต่ละโครงการต้องใช้จ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถในหลายละ
ดับ ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้ 
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  1. ระดับวางแผนและนโยบาย (Professional) ได้แก่ ระดับผู้บริหารโครงการ  
  2. ระดับช่างเทคนิค (Technician) ได้แก่ ระดับผู้ควบคุมงาน 
  3. ระดับช่างฝีมือ (Skilled Labor) ได้แก่ ระดับปฏิบัติงานฝีมือ 
  4. ระดับแรงงาน (Labor) ได้แก่ ระดับปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานอย่างเดียว  
 บุคคลที่กล่าวมานี้จ าเป็นที่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับงานและเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ สมรรถภาพ มีวินัย และที่ส าคัญจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการท างาน 
หากบุคลากรที่มีอยู่ขาดคุณสมบัติข้างต้นแล้วนั้น ย่อมท าให้เกิดความเสียหายต่อโครงการนั้นได้  
 วัสดุและอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งของงานก่อสร้าง หากโครงการ
ก่อสร้างใดขาดวัสดุและอุปกรณ์ในขณะด าเนินการอยู่นั้น ย่อมเกิดผลเสียหายต่อโครงการได้ เช่น ท า
ให้งานหยุดชะงักลงเป็นปัญหาท าให้แรงงานปั่นป่วน เนื่องจากการที่คนงานไม่ได้ท างานคนงานก็จะ
ไมไ่ด้ค่าแรง และหากต้องหยุดงานเป็นระยะเวลานาน คนงานจ าเป็นต้องดิ้นรนหางานท าใหม่  
 เครื่องจักร (Machine) หมายถึง เครื่องจักร หรือเครื่องทุ่นแรง ที่น ามาใช้ในงานก่อสร้างเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี หากงานก่อสร้างบางโครงการมีเครื่องทุ่นแรงไม่เพียงพอ หรือมี
แต่ขาดประสิทธิภาพในการท างาน ก็จะท าให้ไม่สามารถท างานได้ หรือหากท าได้ก็ท าได้ล่าช้า  
 เงินทุน (Money) หมายถึง เงินสด (Cash) เงินผ่อนหรือเงินกู้ (Credit) เงินทุนเป็นปัจจัย
สนับสนุนในการบริหารงานก่อสร้างที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากหากขาดเงินทุนแล้วก็จะท าให้ปัจจัยตัว
อ่ืนๆ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วยเช่นกัน  
 แหล่งงาน (Marketing) เป็นปัจจัยที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการทุกประเภทจ าเป็นต้องหา
แหล่งงานหรือตลาดงาน ธุรกิจก่อสร้างก็เช่นเดียวกันที่จ าเป็นต้องหาแหล่งงานหรือตลาดงาน เพื่อมา
รองรับและเป็นพื้นฐานการเติบโตของกิจการของตนเอง มิฉะนั้นอาจจะประสบปัญหาการว่างงานได้  
 ในกรณีที่ท างานไม่เป็นไปตามแผน ควรต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขเพ่ือ
ปรับให้การด าเนินการก่อสร้างเข้าสู่แผนเดิมที่ท าไว้ การควบคุมโครงการก่อสร้าง โดยทั่วไปมักจะเน้น
ถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. การควบคุมคุณภาพ กระบวนการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 
  1.1 การก าหนดมาตรฐานของวัสดุ และผลของการก่อสร้างโดยทั่วไปมักจะระบุไว้ใน 
รายการข้อก าหนด 
  1.2 การทดสอบหรือตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
  1.3 การแก้ไขในกรณีที่งานมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน 
  1.4 การปรับปรุงมาตรฐาน 
 การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างท าได้ 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 
  1. ระหว่างการออกแบบ เป็นการเลือกวัสดุ และวิธีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และ
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ออกแบบให้ถูกต้องได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
  2. ระหว่างการก่อสร้าง เป็นการควบคุมงานให้ตรงตามแบบรูปและรายการข้อก าหนด 
โดยควบคุมคุณภาพวัสดุที่น ามาใช้ ควบคุมฝีมือแรงงานในการท างานก่อสร้าง และตรวจสอบผลงาน
ก่อสร้างที่สร้างเสร็จแล้ว 
 องค์ประกอบของคุณภาพในงานก่อสร้าง 
  1. ลักษณะของคุณภาพ ได้แก่ สิ่งที่ใช้พิจารณาคุณภาพของวัสดุ หรืองานก่อสร้างที่
ต้องการควบคุมคุณภาพ เช่น ขนาด สี ความแข็งแรง ผิว อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ การวัดค่ายุบตัวของ
คอนกรีต 
  2. คุณภาพของการออกแบบ และการจัดท ารายงานการก่อสร้าง เป็นการก าหนด
คุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรก าหนดให้เหมาะสมกับงาน การใช้มาตรฐานที่สูงมักจะ
ท าให้ค่าก่อสร้างสูงแต่ค่าดูแลรักษาต่ า ในทางตรงกันข้ามการใช้มาตรฐานที่ต่ าท าให้ค่าก่อสร้างต่ าแต่
ค่าดูแลรักษาสูง 
  3. คุณภาพของการท างานตามข้อก าหนด ได้แก่ การควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม
แบบ และรายการก่อสร้าง โดยทั่วไปมีหลักการดังนี้ 
   3.1 งานโครงสร้าง ให้ยึดหลักความแข็งแรงและความปลอดภัย 
   3.2 งานสถาปัตยกรรม ยึดหลักความสวยงามและเจ้าของงานพอใจ 
   3.2 งานระบบ ยึดหลักที่ว่าระบบต้องสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ 
 

ภาพที่ 2.14: ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 

ที่มา:  อภิวิชญ์ พูลสง.  (2551).  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 
 ของงานก่อสร้างอาคารสูงและกิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชีวิตโครงการ.  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
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 องค์ประกอบของคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ความต้องการของเจ้าของงาน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดเกณฑ์
การออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบวิศวกรรม และการเตรียมรายการก่อสร้างส าหรับการ
ก่อสร้างโครงการคุณภาพของการควบคุมงานมักข้ึนอยู่กับ 
  1. วิธีการก่อสร้างที่ท าจริงในสนาม รวมถึงฝีมือของช่าง ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
อุปกรณ์ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ 
  2. การควบคุมดูแลช่างฝีมือแรงงาน ให้ท าตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง 
  3. การตรวจสอบและข้ันตอนในการควบคุมคุณภาพท่ีใช้ ซึ่งรวมถึงความรู้
ความสามารถของผู้ควบคุมงานความน่าเชื่อถือของวิธีการทดสอบ และเครื่องมือที่ใช้ทดสอบในการวัด
คุณภาพตามที่ระบุโดยผู้ออกแบบ ควรต้องมีการทดสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อนการน าไปใช้ 
ปัจจัยทั้ง 3 อย่างท าให้ได้ระดับของคุณภาพการท างาน เป็นไปตามแบบรูปและรายการข้อก าหนดผล
ที่ได้จากการควบคุมคุณภาพของการออกแบบ และคุณภาพของงานก่อสร้างก็คือ ได้สิ่งปลูกสร้างที่มี
คุณภาพ อย่างไรก็ตามการควบคุมคุณภาพท้ังการออกแบบและการก่อสร้างต้องใช้ค่าใช้จ่าย 
 2. การควบคุมความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เป็นการวัดปริมาณงานที่ท าได้จริง เพื่อ
เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ผลของการเปรียบเทียบเกิดขึ้น ได้ 3 กรณี 
  2.1 งานล่าช้าไปจากแผนซึ่งจะเป็นปัญหามากท่ีสุด และจะต้องหาทางแก้ไข 
  2.2 งานท าได้ตามแผนไม่มีปัญหา 
  2.3 งานท าได้เร็วกว่าแผน อาจมีปัญหาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายตามงวดงาน 
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ภาพที 2.15: กราฟเปรียบเทียบระหว่างแผนงานและงานที่ท าได้จริง 
 

 
 
ที่มา:  อภิวิชญ์ พูลสง.  (2551).  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 
 ของงานก่อสร้างอาคารสูงและกิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชีวิตโครงการ.  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
 
 กรณีท่ีงานล่าช้าไปจากแผน ต้องหาวิธีเพ่ือเร่งงานให้กลับมาอยู่ตามแผนที่ให้ได้ ซึ่งท าได้
หลายวิธีดังนี้ 
  1. เพ่ิมเวลาท างาน เช่น ท างานล่วงเวลา ท างานหลายกะหรือท างานในวันหยุด การ
เร่งงานในกรณีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
  2. การเพ่ิมทรัพยากร ซึ่งได้แก่ แรงงาน เครื่องจักรหรือวัสดุ ซึ่งทรัพยากรที่จัดการได้
ยากที่สุด ได้แก่ แรงงานทีจะต้องเพ่ิมข้ึน 
  3. น าทรัพยากรของกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่วิกฤตมาใช้กับกิจกรรมที่วิกฤต ในกรณีนี้จะท า
ให้เวลาลอยตัวของกิจกรรมที่ไม่วิกฤตน้อยลง 
  4. ยอมให้กิจกรรมวิกฤตนั้น ๆ ช้าไปจากแผน ในกรณีท่ีสามารถเร่งกิจกรรมวิกฤตอ่ืนๆ 
ให้เร็วขึ้นได้ โดยพยายามให้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เกิดน้อยที่สุด 
  5. ยอมให้โครงการล่าช้าโดยยอมเสียค่าปรับ ในกรณีที่การเร่งงานเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าค่าปรับ (แต่มีข้อค านึง คือ การที่จะเสียชื่อเสียงของบริษัท) 
  6. เปลี่ยนวิธีการสร้าง 
  7. ล าดับขั้นตอนการก่อสร้างใหม่ 
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 จะเห็นได้ว่าการเร่งงานมีหลายวิธี วธิีการเลือกใช้ควรพิจารณาเลือกวิธีที่ผลกระทบกับ
โครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือในบางกรณีอาจใช้หลายๆ วิธีด้วยกัน  
 3. การควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของโครงการ แบ่งได้ 2 ช่วง คือ 
  3.1 การควบคุมราคาระหว่างการออกแบบรายละเอียด เพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้าง
ภายใต้งบประมาณท่ีทางเจ้าของงานก าหนด 
  3.2 การควบคุมราคาระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ต่ า
กว่าราคาที่ประมูลได้โดยผู้รับเหมา 
 จุดประสงค์ของการควบคุมค่าใช้จ่าย 
  1. เพ่ือให้ค่าก่อสร้างอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนดไว้ โดยให้ความสนใจไปที่กิจกรรม
ทีเ่กิดปัญหา 
  2. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมาณราคาของฝ่ายประมาณราคา 
  3. ใช้ข้อมูลที่ได้พยากรณ์ค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นสุดของโครงการ 
 กราฟค่าใช้จ่ายตามแผนงานกับกราฟค่าใช้จ่ายจริง (Planning & Reporting Cost) เป็น
กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของงานจริงๆ กับค่าใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้ ในแต่ละช่วงเวลา
ที่ต้องท า รายงานกราฟจะแสดงสถานภาพของโครงการว่า ค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยไปจากแผน และใน
บางครั้งอาจสามารถพยากรณ์ค่าใช้จ่าย ณ วันเสร็จสิ้นงานได้ 
 ในการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการที่ดีต้องการการวางแผน การวัดปริมาณงาน การประเมิน 
การคาดการณ์ และการควบคุมในองค์ประกอบหลักๆ ของโครงการ ได้แก่ คุณภาพปริมาณงาน 
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และก าหนดเวลา แผนงานต้องมีการระบุรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ในโครงการก่อนที่
จะมีการเริ่มโครงการ ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีฐานที่ใช้ในการควบคุมโครงการ การติดตามควบคุม
ความก้าวหน้าของงานไม่สามารถท าได้โดยปราศจากแผนงาน งบประมาณ และก าหนดเวลาที่ระบุ
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน 
 ประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้างออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
  1. ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากผู้อ่ืนซึ่งไม่ใช่ตัวผู้รับเหมา (Excusable Delay) แต่เกิดข้ึน
จากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน เช่น เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรที่ควบคุมงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1.1 ความล่าช้าแบบเรียกร้องความเสียหายได้ (Compensable Delay) อาจ
เกิดข้ึน 
   จากการกระท าของเจ้าของโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงงานจากเจ้าของ
โครงการ หรืออาจเกิดจากสถาปนิก วิศวกร ออกค าสั่งให้ผู้รับเหมาด าเนินการ ทั้งนี้ความล่าช้า
ประเภทนี้สามารถเรียกร้องขอขยายเวลาก่อสร้างจากระยะเวลาตามสัญญา หรือค่าเสียหายจากการ
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เปลี่ยนแปลงงานได้ 
   1.2 ความล่าช้าแบบเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ (Non-Compensable Delay) 
เป็นความล่าช้าที่อาจเกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน (Third Party Delay) อาจเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น 
สภาพภูมิอากาศท่ีผิดปรกติ การนัดหยุดงานของพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ความล่าช้าที่เกิดขึ้น สามารถ
ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้ แต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้  
  2. ความล่าช้าที่เกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้าง (Non-Excusable Delay) เป็นความล่าช้า
ที่มีสาเหตุจากการกระท าของผู้รับเหมาก่อสร้าง เช่น การวางแผนการท างานที่ไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง เครื่องจักรมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ขาดแคลนเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือขาด
แคลนแรงงานที่มีฝีมือหรือมีไม่เพียงพอ เป็นต้น  
 
ภาพที่ 2.16: ประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้างแบบละเอียด 
 

 
 
ที่มา:  อภิวิชญ์ พูลสง.  (2551).  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 
 ของงานก่อสร้างอาคารสูงและกิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชีวิตโครงการ.  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
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 จะเห็นได้ว่าสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้าง อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยต่อไปนี้ คือ 
  1. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง มักเกิดจากปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง  หรือหลัก 5M มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 วัสดุก่อสร้างขาดแคลน การขาดแคลนของวัสดุก่อสร้างอาจเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น การกักตุนวัสดุก่อสร้างเพ่ือหวังผลในการเก็งก าไร ปัญหาด้านการบริหารวัสดุ ได้แก่
การจัดซื้อจัดส่งวัสดุเข้าสู่โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้เกิดการขาดแคลนวัสดุในโครงการ
ขึ้นการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเกินปกติ ในงานก่อสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบทั่วไป จะมีวัสดุทีสูญเสียถึง 1 
ใน 3 ของวัสดุทั้งหมด  
   1.2 เงินทุน (Money) เป็นสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจก่อสร้างเกิดปัญหามากที่สุด 
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้รับเหมาไม่สามารถท างานได้ตามแผนงาน หรือไม่สามารถส่งงานได้ตามที่วางแผนไว้ 
เงินงวดที่ได้รับก็อาจจะไม่พอเพียงที่จะหมุนเวียนเพื่อให้งานสามารถด าเนินได้ต่อไป หรืออาจจะไม่ได้
รับเงินงวดถัดไปก็จะมีปัญหาท าให้งานล่าช้า หรือหยุดชะงักลงได้ ซึ่งส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน
ในที่สุดก็อาจมีการยกเลิกสัญญา ท าให้มีผลกระทบต่อการแล้วเสร็จโครงการที่ก่อสร้างจะล่าช้าได้ 
   1.3 ก าลังคน (Man) การขาดแคลนบุคลากรงานก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
    1.3.1 การขาดแคลนคนงาน เนื่องจากในประเทศไทยคนงานก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนงานก่อสร้างโดยอาชีพ จะใช้การท างานก่อสร้างเป็นอาชีพเสริม คือ เมื่อถึงฤดูการท า
การเกษตรคนงานจะกลับไปท าการเกษตร ถ้าโครงการก่อสร้างอยู่ในช่วงนั้น อาจท าให้มีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ  
    1.3.2 การขาดแคลนวิศวกรและช่างเทคนิค ท าให้อาจต้องมีการว่าจ้าง
วิศวกรจากต่างระเทศเข้ามาท างาน ปัญหาที่พบคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างวิศวกรต่างชาติกับ
คนงานไม่เข้าใจกัน ท าให้เกิดความสับสนในการท างานขึ้นได้ 
   1.4 เครื่องจักรกล (Machine) วิธีการก่อสร้างเทคนิควิธีที่น ามาใช้ เพื่อท าการ
ก่อสร้างนั้นมีมากมายหลายวิธี บางวิธีให้ผลดีต่อสภาวการณ์อย่างหนึ่ง แต่วิธีการบางอย่างอาจไม่
เหมาะสมกับอีกสภาวการณ์หนึ่ง หรืออีกโครงการหนึ่งเจ้าของโครงการหรือตัวแทนเจ้าของโครงการจึง
ควรที่จะได้ท าการตกลงเรื่องวิธีการก่อสร้างที่ส าคัญ ๆ และเขียนไว้ในสัญญาด้วยเพ่ือป้องกันปัญหาที่
ผู้รับเหมาจะเลือกใช้วิธีการที่ตนเองเห็นว่าถูกท่ีสุด และไม่ต้องลงทุนมาก ดังนั้น การเลือกวิธีการ
ก่อสร้างที่เหมาะสมจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อโครงการอย่างมาก 
   1.5 การจัดการ (Management) การบริหารงานของผู้รับเหมาย่อยไม่มีระบบ 
โดยทั่วไปผู้รับเหมาย่อยหรือผู้รับเหมาช่วงจะเข้ามาท างานในโครงการบางส่วน เช่น งานระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาช่วงส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ธรรมดา หรือหากเป็นนิติบุคคลก็อาจมีการบริหารงานภายในองค์กรที่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนแน่นอน 
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จึงง่ายต่อการเกิดปัญหาในการควบคุมงบประมาณด้านการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังคนงาน  
ปัจจัยทั้ง 5 มีความสัมพันธ์กัน หากการบริหารจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งล้มเหลว จะส่งผลกระทบไปยัง
ส่วนอื่นๆ  
  2. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากเจ้าของงาน เจ้าของโครงการเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงสุด
ในโครงการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการด าเนินงานก่อสร้าง และเป็น
บุคคลที่มีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบจาก
เจ้าของโครงการจะมีผลต่อระยะเวลาของโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจาก
เจ้าของงานที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้าง มีดังนี้ 
   2.1 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือรายละเอียดของโครงการ มักจะพบ
เสมอๆ ทุกช่วงของโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น ถ้าเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของโครงการในช่วงเริ่มโครงการ  
   2.2 การท างานของผู้รับเหมา ในการก่อสร้างขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมา
ที่มคีวามช านาญเฉพาะด้านเข้ามาท างาน ผู้ว่าจ้างอาจต้องมีการจ้างผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วง
เข้ามาด าเนินงาน การประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจท าให้เกิดความสับสน และมีผลต่อ
ระยะเวลาก่อสร้างซึ่งจะน าไปสู่ความล่าช้าได้ เพื่อให้ทุกส่วนด าเนินไปได้ด้วยดี จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานที่ดี อาจต้องมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานเข้ามาด าเนินการในส่วนนี้ เช่น ผู้บริหารงาน
ก่อสร้าง หรือตัวแทนเจ้าของโครงการ เป็นต้น 
   2.3 ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านการเงิน กล่าวคือ ในโครงการก่อสร้าง
การวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย ต้องเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบเพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แต่หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างวางแผนการใช้เงินผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามแผนทีวางแผนไว้ ก็จะท าให้ขาดสภาพคล่องทางด้านเงินหมุนเวียนในการด าเนินการ
ก่อสร้าง  
  3. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน ปัจจุบันมักเรียกผู้ควบคุม
งานในโครงการก่อสร้างว่าวิศวกรที่ปรึกษานั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน (Inspector) วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant) และ
ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป 
โดยสาเหตุที่เป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มองค์กรนี้ ได้แก่ 
   3.1 ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ผู้ควบคุมงานนั้นอาจมีหน้าที่หรือขอบเขตของ
งานแตกต่างกันไปหลายอย่าง เช่น ท าหน้าที่เฉพาะควบคุมงาน หรือท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน
ก่อสร้าง ซึ่งขอบเขตงานในการควบคุมงานควรท าความตกลงกับเจ้าของโครงการ ให้ชัดเจนว่าจะท า
อะไรบ้าง  
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   3.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติสับสนไม่รัดกุม ความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างนั้นจะ
เป็นความขัดแย้งระหว่าผู้ควบคุมงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นผลเสียที่ท าให้เกิดความล่าช้าของ
งานก่อสร้างโดยเป็นผลมาจากวิธีปฏิบัติที่ไม่รัดกุม เช่น การตรวจรับรองการจ่ายค่างวด ซึ่งควรมีการ
ตกลงกันให้ชัดเจนว่าวิธีการวัดปริมาณงานจะวัดอย่างไร ก าหนดเวลาส าหรับการตรวจสอบปริมาณ
งานและการเซ็นต์รับรองการจ่ายเงินงวดใช้เวลาเท่าใด เป็นต้น  
   3.3 ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์ ผู้ควบคุมงานหรือผู้บริหารงานก่อสร้างควร
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะได้มองเห็นภาพรวมของงานได้ครอบคลุม
ทุกๆ ด้าน และวางแผนตัดสินใจเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างรัดกุม ส่วนใหญ่บริษัทต่างๆ 
มักมีปัญหาเรื่องเงินค่าจ้างที่บุคลากรมาควบคุมงาน ท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงาน 
หรืออาจมีผู้ควบคุมงานทีมีประสบการณ์น้อย ท าให้วางแผนงานผิดพลาด  
   3.4 การออกแบบที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน สาเหตุนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอหาก
ผู้ออกแบบได้รับข้อมูลมาอย่างผิดพลาด เช่น การวางผังอาคารโดยไม่มีการท ารางวัดที่ดิน อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าอาคารข้างเคียง หรือรายงานผลการส ารวจชั้นดินกับสภาพหน้างานไม่
ตรงกัน อาจต้องท าการเจาะส ารวจชั้นดินใหม่ รวมถึงอาจต้องแก้ไขงานเสาเข็มและฐานราก เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าการออกแบบที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอาจต้องมีการแก้ไขงาน และเกิดการหยุดชะงักของ
งานก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างได้ 
    3.4.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่งในปัจจุบันมักพบเสมอๆ ว่า
ผู้ออกแบบจะท าการออกแบบคร่าวๆ ก่อน เพ่ือที่จะได้ยื่นขออนุญาตจากทางราชการก่อน และเม่ือถึง
เวลาที่จะเริ่มการก่อสร้างจริงจะท าการแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายละเอียดอีกครั้ง จากลักษณะ
ดังกล่าวอาจเกิดการขัดแย้งของแบบเพ่ือการก่อสร้างได้ส่งผลกระทบทั้งเวลา และต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
    3.4.2 ขาดความพิถีพิถันในส่วนของรายละเอียด จากการที่มีโครงการ
ก่อสร้างอาคารเกิดข้ึนมาก ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านั้น ล้วนได้รับงานมาอย่างมาก
ตามไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับไว้ 
อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นได้ 
    3.4.3 การออกแบบเผื่อหรือซ้ าซ้อนมากเกินความจ าเป็น (Redundant 
Design) ในการวางแผนงานก่อสร้าง ปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญคือ ต้องทราบปริมาณงานที่จะท าว่ามีมาก
น้อยเพียงใด หากปริมาณงานมีมากย่อมเป็นที่แน่นอนว่าระยะเวลา หรือการใช้ทรัพยากรก็มากตามไป
ด้วยเช่นกัน  
    3.4.4 ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ จากผลการวิจัย
หลายๆ โครงการวิจัยความล่าช้าดังกล่าวได้แก่ การขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง การส่ง
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วัสดุและอุปกรณ์ล่าช้า วัสดุและอุปกรณ์ท่ีส่งมาไม่มีคุณภาพหรือเสียหาย ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงร้องเรียน
จากผลกระทบของการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างที่ท าความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียง ซึ่งอาจท า
ให้เจ้าของอาคารข้างเคียงยื่นฟ้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้าง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ทั้งนี้อาจรวมถึงความล่าช้าจากการขออนุญาตและอนุมัติต่างๆ 
จากทางราชการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น  
 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
คือ ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อนส าหรับ
การวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 
ภาพที่ 2.17: การวิเคราะห์ทฤษฎี SWOT 
 

 
 

ที่มา:  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร. การวิเคราะห์ทฤษฎี SWOT.  (ม.ป.ป.).  
สืบค้นจาก http://www.mof.or.th/index2.php. 

 
 Strengths (S)   : จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร 
 Weaknesses (W)  : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร 
 Opportunities (O)  : โอกาสในการด าเนินงานตามแผนงาน 
 Threats (T)   : อุปสรรคท่ีอาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ส าคัญของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT  
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 ทัศนีย์ ศรีก าเหนิด (2555) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT จะถูกแบ่งเป็น
สภาพแวดล้อมขององค์กร 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในองค์กร และสภาพการณ์ภายนอกของ
องค์กร หรืออาจแบ่งตามล าดับสภาพการณ์ได้ดังนี้ สภาพการณ์ภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน
ขององค์กร (Strengths) และ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร (Weaknesses) สภาพการณ์
ภายนอกขององค์กร ได้แก่ โอกาสในการด าเนินงาน (Opportunities) และอุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อการด าเนินงาน (Threats) 
 ข้อดีของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT ถือเป็นหัวใจส าคัญขั้นแรกของการวางแผน
ด าเนินงาน เนื่องจากในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ในทฤษฎีนี้จะท าให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม 
ข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนไปถึงเข้าไปและทราบถึงโอกาส และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน ท าให้ในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด 
 2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ (Tows Matrix) (ณัฐพร น ้าแก้ว, 2555)  
หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ
ข้อจ ากัดแล้ว ก็จะน ามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตาราง
ที่เรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และข้อจ ากัด มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ในการน าเทคนิคที่
เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์นั้น จะมีข้ันตอนการด าเนินการที่
ส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.2.5.1 การระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของ
การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะข้ึนอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม 
จะส่งผลท าให้การก าหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 
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ภาพที่ 2.18: การวิเคราะห์ TOWS 
 

 
 

ที่มา:  การวิเคราะห์ TOWS.  (2557).  สืบค้นจาก  
https://www.google.co.th/search?q=Blog.printrunner.com. 

 
  2.2.5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด 
จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่
ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
   1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก  
   2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัด
จากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มา
จากภายนอกได้  
   3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การ
มีอยู่ได้  
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   4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ 
 2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ณัฐพร 
น ้าแก้ว (2555) กล่าวว่า แนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ เริ่มข้ึนราวปี 1912 ที่มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยค าว่า Strategy มีที่มาจากรากศัพท์ภาษา
กรีกว่า Strategia ซึ่งหมายความว่าศาสตร์และศิลป์ในการบังคับบัญชากองทัพซึ่งเป็นศัพท์ทาง
การทหาร ต่อมาค านี้ได้ถูกน ามาใช้ในการวางแผนการบริหารงานองค์การ เพื่อเป็นวิธีการที่จะท าให้
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการเปรียบเทียบว่าเป็นการวางแผนเชิงรุก โดยมีการพัฒนากล
ยุทธ์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงกลายเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารจัดการยุคใหม่ 
 เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ (2549) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์มี
ความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จขององค์การ โดยที่กลยุทธ์จะครอบคลุมตั้งแต่การก าหนด
ทิศทางจนถึงการน ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การแปลงกลยุทธ์จากระดับองค์การไปสู่ระดับ
ฝ่ายงานต่างๆ 
  1. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นวิธีการจัดการแบบ
หนึ่งที่มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางภารกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์การให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับแกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพการณ์ภายใน
ขององค์การ 
  2. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) คือการวิเคราะห์ปัจจัย และสภาวะ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะท าให้ทราบปัจจัยและสภาพแวดล้อภายนอก
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์การได้อย่างไร นอกจากนี้
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากรและความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กรว่า
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน 
  3. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategic Formulation) คือการน าข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
ได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดท า
เป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด 
  4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เมื่อธุรกิจได้ก าหนดทิศทาง
ขององค์กร วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ทางกลยุทธ์และจัดท ากลยุทธ์แล้ว จะต้องน าเอากลยุทธ์ที่ได้
วางแผนจัดท า และคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้ง
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ไว้ 
 การก าหนดกลยุทธ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) เป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วยการเลือกและบริหารกลุ่มบริษัทที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรม/ตลาดที่หลากหลาย และ
ชนิดของความหลากหลาย (Levels and Types of Diversification) ของการกระจายธุรกิจ แบ่งได้
ดังนี้ 
   1.1 การกระจายระดับต่ า  
   ประเภทที่มีธุรกิจเดียว รายได้มาจากบริษัทเดี่ยวๆ 
   ประเภทที่มีธุรกิจหลัก รายได้หลักมาจากธุรกิจหลัก 
   1.2 การกระจายธุรกิจระดับกลางถึงสูง 
   ประเภทที่มีความสัมพันธ์หลายทาง รายได้มาจากการที่ธุรกิจเชื่อมโยงกันหลาย
ทาง 
   ประเภทที่มีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่ง รายได้มาจากธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทาง
ใดทางหนึ่ง 
   1.3 การกระจายระดับสูงมาก 
   ประเภทไม่มีความสัมพันธ์กัน รายได้มาจากการแข่งขันกับบริษัทอ่ืนอย่างเสรี 
   การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกลุ่มบริษัท จะมีความแตกต่างกัน
ตามความสัมพันธ์ของบริษัท โดยแยกเป็น กรณีกลุ่มธุรกิจมีความหลากหลายแบบสัมพันธ์กัน ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันเกิดจาก 
    1.3.1 การประหยัดจากขอบข่ายการด าเนินงาน (Economies of 
Scope) การประหยัดจากขอบข่ายการด าเนินงาน คือ การสามารถลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจได้จาก
การแบ่งปัน การด าเนินงาน/ทรัพยากรหรือถ่ายโอนความสามารถหลักของบริษัทในกลุ่ม แยกได้เป็น 
2 ลักษณะ 
     1.3.2.1 กลุ่มบริษัทมีการด าเนินงานที่มีความเก่ียวพัน 
(Operational Relatedness) จึงมีการแบ่งปันการท างานหรือทรัพยากร เช่น การใช้โรงงานร่วมกัน
หรือรถขนส่งสินค้าร่วมกัน 
     1.3.2.2 กลุ่มบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่มีความเก่ียวพัน (Corporate 
Relatedness) จึงมุ่งให้ความส าคัญกับการก าจัดการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อนและการถ่ายโอนสินทรัพย์ที่
จับต้องไม่ได้ซึ่งยากท่ีคู่แข่งจะเข้าใจและลอกเลียนแบบ 
    1.3.2 อ านาจทางการตลาด (Market Power) เป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการตลาด เช่น การสร้างอ านาจการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่าย หรือการสร้างอุปสรรคแก่
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คู่แข่ง 
  2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies) คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของ
ข้อตกลงและกิจกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความสามารถหลักใน
ตลาดใดตลาดหนึ่ง องค์กรนั้นสามารถแข่งขันใน 3 ลักษณะ คือ 
   2.1 การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ ากว่า ภายใต้ความเสี่ยงเท่ากันความเสี่ยงของ
การใช้กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน ได้แก่ ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือ
ความนิยมของลูกค้า  
   2.2 กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ผู้น าด้านความ
แตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความแตกต่างของสินค้า/บริการ 
ความเสี่ยงของการใช้กลยุทธ์ความแตกต่าง ได้แก่ การเสนอคุณค่าท่ีลูกค้าไม่ต้องการ หรือลูกค้ารู้สึก
ว่าไม่คุ้มกับราคา การเลียนแบบจากคู่แข่ง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมักใช้การวิจัยและพัฒนา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่าง 
   2.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy) มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันด้วยการเน้นความช านาญในบางเรื่อง เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สินค้า
เฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่องค์กรสามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่าง
หรือการเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
  กลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกล
ยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบด้วยการมุ่งเน้นตลาดบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยความแตกต่างในบาง
เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนการใช้กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ตลาดขนาดเล็กท าให้บริษัทใหญ่ไม่คุ้มในการเข้าสู่
ตลาด บริษัทมีทรัพยากรที่จ ากัดส าหรับการแข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ บริษัทสามารถแข่งขันในตลาด
เล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าตลาดใหญ่ที่มีคู่แข่งจ านวนมาก การเลือกกลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ท าให้องค์กร
สร้างคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าได้ง่าย และมีทิศทางที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย ความเสี่ยงน้อย 
  ความเสี่ยงของการใช้กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ได้แก่ 
  ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 
  คู่แข่งที่อยู่ในตลาดใหญ่อาจเข้าสู่ตลาดเฉพาะ 
  ความต้องการของลูกค้าตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนด้วยสินค้า/บริการทั่วไป  
  บริษัทควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น กรณีที่มีความได้เปรียบในบางตลาดเหนือคู่แข่ง
ในอุตสาหกรรมเดียวหรือกรณีท่ีบริษัทมีต าแหน่งของการแข่งขันอ่อนแอในตลาดทั่วไป บริษัทควร
แข่งขันเฉพาะตลาดที่บริษัทมีความช านาญเท่านั้น 
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  3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies) จะถูกก าหนดขึ้นตามหน้าที่ต่าง 
ๆ ทางธุรกิจเพ่ือที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหารตอ้ง
ประสานงานและพิจารณาถึงความสอดคล้องกันในทุกระดับของกลยุทธ์ดังนั้นการน ากลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ไปปฏิบัติจะต้องครอบคลุมหน่วยงานระดับปฏิบัติการขององค์กรอย่างน้อย 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้าน
การตลาด เป็นต้น โดยวิธีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรขององค์กรในกิจกรรมด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
  กลยุทธ์พื้นฐาน (Generic Strategies) เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ด้วยความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ (2551) แบ่ง
กลยุทธ์ออกเป็น 4 แบบคือ 
  กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) เป็นการควบคุมปัจจัยน าเข้า เช่น 
วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น ค่าใช้จ่าย การรักษาต้นทุนการผลิตและป้องกันความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน หากองค์กรได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมจะท าให้การผลิตและ
การด าเนินงานในองค์กรบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิตและการด าเนินงานที่
องค์กรนิยมน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลา การสั่งซื้อที่ประหยัด การ
วางแผนความต้องการวัตถุดิบและการใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) ครอบคลุมการแสวงหาแหล่งเงินทุนและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง กลยุทธ์ด้านการเงินจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการก าหนดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินและประเมินผลกระทบที่เน้น
ความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ผู้บริหารฝ่ายการเงินจึงต้องท าความเข้าใจเพ่ือการตัดสินใจทางด้าน
การเงิน 
  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) เป็น
แนวทางหรือวิธีการเพ่ือให้การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับบุคคลในองค์กร ได้แก่ การแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดโดยมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา การคัดเลือกและการบรรจุในต าแหน่งที่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการประเมิน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้บุคคลพ้นจากงาน ผู้บริหารโดยทั่วไปจะให้
ความ ส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรทุกกิจกรรมทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้บุคคล
ในองค์กร ท างานอยู่คู่กับองค์กรต่อไปได้นานที่สุด 
  กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) เป็นวิธีการที่องค์กรเลือกด าเนินการ
เพ่ือสร้างความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดขององค์กร จึงเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับคู่แข่ง
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ขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดจะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในเรื่องดังกล่าวและน าเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปกลยุทธ์การตลาดจะ
เกี่ยวข้อง กับส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดให้เหมาะสม เพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
 2.2.7 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกความรู้สึกท่ีดีหรือเจตคติท่ีดี รวมถึง
อารมณ์ความรู้สึกใดๆ ของมนุษย์ ซึ่งจะต้องเกิดจากเหตุผลเสมอ ความต้องการที่จะได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เรียกว่า แรงจูงใจเมื่อได้รับการจูงใจที่จะเกิด
ความพึงพอใจ คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า 
 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีผล
จากการเปรียบเทียบผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการ
คาดหวังของลูกค้า  
 การคาดหวังของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ 
ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์ เกิดจากนักการตลาดและ
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value 
Added)  
 การสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) 
รวมทั้งมีการท างานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ โดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม (Total Quality)  
 คุณค่า เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) คุณค่าท่ีมอบ
ให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า ต้นทุนของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือราคาสินค้า นั้นเอง 
 ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Product Competitive Differentiation) เป็น
การออกแบบลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทให้แตกต่างจากคู่แข่ง และความแตกต่างนั้น
จะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้  
 ความแตกต่างทางการแข่งขันที่เป็นตัวก าหนดคุณค่าเพ่ิมส าหรับลูกค้า ประกอบด้วย  
  1. ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  
  2. ความแตกต่างด้านบริการ  
  3. ความแตกต่างด้านบุคลากร  
  4. ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์  
 คุณค่ารวมส าหรับลูกค้า (Total Customer Value) เป็นผลรวมของผลประโยชน์หรือ
อรรถประโยชน์ (Utility) จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่ง คุณค่าทั้ง 4 ประการ รวมเรียกว่า 
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คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า  
 
ภาพที่ 2.19: ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณค่าเพ่ิมส าหรับลูกค้า (Customer Added Value) 
 

 
 
ที่มา:  Millet D.  (1954).  Customer added value. Management in the public service.  

New York: Mc Graw Hill Book Company.  
 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เมลเลท (Millet, 1954) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า บริการนั้น
เป็นที่พึงพอใจหรือไม่วัดได้จาก 
  1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การให้บริการที่มีความ
ยุติธรรมเสมอภาค  
  2. การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการรีบด่วน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) ในด้านสถานที่ บุคคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ 
  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) จนกว่าจะบรรลุผล 
  5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการ 
 2.2.8 แนวคิดการบริหารพันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง 
 ชนงกรณ์ กุลบุตร (2547) กล่าวไว้ว่า พันธมิตรธุรกิจ (Strategic alliance) เป็นกลยุทธ์ระดับ
บริษัท ทีก าหนดขึ้นเพ่ือเป้าหมายการขยายตัว ขยายการด าเนินการ และเพ่ิมอ านาจการต่อรององค์กร 
โดยการอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาร่วมมือกันเสริมศักยภาพของกลุ่มพันธมิตร ให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น ด้านต้นทุน ด้านเวลา และการกระจายความเสี่ยง 
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 รูปแบบของพันธมิตรในธุรกิจก่อสร้าง มีดังนี้ 
  2.2.8.1 กิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นการร่วงลงทุนกันตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปเพ่ือ
เปิดเป็นบริษัทใหม่แยกตัวจากบริษัทแม่ มีภาระผูกพันกันทางกฎหมายภาษี (Tax Entity) มีสัญญา
ข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดหาเงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และการช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค เป็นการร่วมทุนแบบชั่วคราวเพื่อก่อสร้างโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น เมื่อจบงานการร่วม
ทุนก็จะสิ้นสุดลง 
  2.2.8.2 การร่วมมือ (Consortium) เป็นการร่วมมือกันตั้งแต่ 2 องค์กรข้ึนไป โดยใช้
บุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น เป็นการรวมเอาจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาใช้ร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีความยุ่งยากในการจัดการมากกว่าแบบแรก ร่วมมือกันภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนด มีการท าสัญญาร่วมกันโดยแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เน้นการ
ประสานงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายท างานได้สอดคล้องและส าเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
  2.2.8.3 พันธมิตรร่วมงาน (Partnering) เป็นการด าเนินงานกันระหว่าง 2 องค์กรหรือ
มากกว่าภายใต้การท าสัญญาร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมงานกันในระยะยาว รูปแบบนี้จะเป็นลักษณะ
สายงานที่คล้ายกัน เป็นการน าเอาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน มาเสริม
ความสามารถเข้าร่วมกัน เช่น บริษัทออกแบบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
หลักกับผู้รับเหมารายย่อย เพื่อให้เกิดอ านาจในการต่อรอง 
 การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ 
  1. การสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  อธิบายท าความเข้าใจกับโครงการ และระยะเวลาท างานให้พันธมิตรทราบ ให้ค านิยาม
ของค าว่ามาตรฐาน คุณภาพ รวมถึงค าศัพท์เฉพาะอ่ืนๆ ให้เข้าใจตรงกัน ก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ก าหนดเป้าหมายไปจนถึงการท า
แผนปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้ระบบตั้งคณะกรรมการเป็นตัวแทนของแต่ละองค์กร มีบทบาทในการ
ด าเนินการต่างๆ แทนองค์กร มีอ านาจตัดสินใจในโครงการ 
  2. การจัดการระบบข้อมูล เอกสารงานก่อสร้าง  
  3. สร้างความไว้วางใจ 
  4. เรียนรู้จากคู่พันธมิตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
  5. การประเมินผลเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานก่อสร้างในทุกๆ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญา 
 2.2.9 แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas  
 ส านักประสานด้านการต่างประเทศ (2557) ให้แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือที่
ช่วยในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพได้อย่างครบถ้วนทุกมุม ซึ่งช่วยในการก าหนด
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมินความส าเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับธุรกิจ The Business Model Canvas แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
ออกเป็น 9 ช่อง (Building Block) ซึ่งทั้ง 9 ช่องนี้ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน และช่วยให้ธุรกิจเห็น
ภาพได้อย่างครบถ้วนชัดเจน  
 
ภาพที่ 2.20: การก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas 
 

 
 
ที่มา:  ส านักประสานด้านการต่างประเทศ.  (2557).  การก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business  
 Model Canvas.  สืบค้นจาก http://www.sme.go.th/. 
 
 The Business Model Canvas ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ลูกค้า สินค้า/บริการของธุรกิจ 
โครงสร้างของ ธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีด าเนินการ
ผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน 
 ช่องที่ 1 Customer Segments เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง เป็นหัวใจ
ส าคัญของการท า Business Model กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มที่ท าเงินให้ธุรกิจ ซึ่งสามารถระบุได้
จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม และคุณลักษณะอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนท าให้
ธุรกิจสามารถน าเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
 ช่องที่ 2 Value Proposition ระบุว่าการบริการของธุรกิจสร้างคุณค่าอย่างไรส าหรับลูกค้า 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ของเรา แทนที่จะเลือกของคู่แข่ง คุณค่าของการ
บริการ อาจเป็นนวัตกรรม การน าเสนอสิ่งใหม่ หรือมีการเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษที่ท าให้คุณค่าเพ่ิมขึ้น 
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ตัวอย่างสิ่งที่เป็นคุณค่ากับลูกค้า ได้แก่ ความแปลกใหม่คุณภาพของการบริการตามความต้องการ
เฉพาะลูกค้าแต่ละราย ภาพลักษณ์ของ Brand กลยุทธ์ด้านราคา การลดต้นทุน การลดความเสี่ยง 
ความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น  
 ช่องที่ 3 Channels เป็นช่องทางในการสื่อสาร ช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการขาย 
ช่องทางการตลาด ที่บริษัทใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า ช่องทางเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ในการสร้างความตระหนักรู้ในการบริการของบริษัท ลูกค้าสามารถประเมินคุณค่าของการบริการของ
บริษัท เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถระบุความต้องการที่เฉพาะเจาะจง บริษัทสามารถถ่ายทอดคุณค่า
ของการบริการผ่านช่องทางเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ดังนั้น การ
เลือกส่วนผสมของช่องทางที่ลงตัว และเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อธุรกิจ  
 ช่องที่ 4 Customer Relationships ธุรกิจควรระบุรูปแบบของสัมพันธ์ภาพที่ต้องการมีกับ
ลูกค้า ซึ่งมีระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การใช้เครื่องตอบรับหรือเครื่องท างานอัตโนมัติ ไปจนถึงการใช้
บุคลากรที่มีความละเอียดอ่อนและให้ความส าคัญกับลูกค้า  
 ช่องที่ 5 Revenue Streams หมายถึง ผลตอบแทนที่ธุรกิจจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ใน
แผนธุรกิจลูกค้าเปรียบเสมือนหัวใจ กระแสรายรับก็คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจ ธุรกิจต้องถาม
ตัวเองว่าคุณค่าอะไรที่ลูกค้ายินดีจ่ายเงิน ค าตอบที่ถูกต้องจะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ
ในการดึงเงินจากลูกค้า กระแสรายรับอาจเป็นการที่ลูกค้าใช้บริการเพียงครั้งเดียวหรือเกิดจาการซื้อ
ซ้ า การใช้บริการต่อเนื่อง หรือการซื้อบริการหลังการขาย  
 ช่องที่ 6 Key Resources ทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทมีความส าคัญต่อการท าให้แผนธุรกิจ
สัมฤทธิ์ผล ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องจักร ทรัพยากร
การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
 ช่องที่ 7 Key Activities ระบุกิจกรรมส าคัญๆ ที่ธุรกิจต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิต การ ให้บริการ ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้า การสร้างเวทีของ
ธุรกิจ การสร้างเครือข่าย เป็นต้น  
 ช่องที่ 8 Key Partnerships ในการท าธุรกิจทุกวันนี้การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญ 
เป็นข้อดีของการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เพ่ือลดความเสี่ยง และเพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรในทางธุรกิจ ประเภทของหุ้นส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ การร่วมหุ้น
เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม่ พันธมิตรคู่ค้า ได้แก่ Buyer–Supplier  
 ช่องที่ 9 Cost Structure โครงสร้างด้านต้นทุน หมายรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน
การด าเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทก าหนด เช่น ต้นทุนในการสร้างคุณค่าสินค้า/บริการ ต้นทุน
ในการรักษาลูกค้า ต้นทุนด้านทรัพยากร ต้นทุนในการให้บริการ เป็นต้น การค านวณต้นทุนสามารถ
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ค านวณได้ตาม Key Resource Key Activities และ Key Partnership 
 2.2.10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาคารเขียว (Green Building) 
 ด้วยสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ
“กระแสกรีน” จึงเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความ
ตื่นตัวในเรื่องกระแสกรีนมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากการที่องค์กรต่างๆ มีการวางวิสัยทัศน์และทิศทาง
ในการด าเนินธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 
ภาพที่ 2.21: การใช้พลังงานของประเทศไทย 2559 
 

 
 

ที่มา:  กระทรวงพลังงาน.  (2559).  แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573.  สืบค้นจาก  
http://www.enconfund.go.th/pdf/index/EEDP_Thai.pdf. 

 
 นายกรัฐมนตรี (2559) ได้ตั้งเป้าไว้ว่าไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 
ภายในปี 2573 โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนใน
แผนพลังงานของประเทศให้มากข้ึน ที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ 
ด้วยความร่วมมือของประชารัฐ เอกชน ประชาสังคม NGO และประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้อง
กับการด าเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 ของสหประชาชาติและสอดคล้องกับ
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579  
 ความเคลื่อนไหวอาคารเขียว ชนิกานต์ ยิ้มประยูร (2558) กล่าวว่า ปัจจุบันการออกแบบ
อาคารเขียว (Green Building) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากวงการการออกแบบรวมทั้งเจ้าของ
อาคารค่อนข้างมาก เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก และการค านึงถึงการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม หากแต่การท าให้เป็นรูปธรรมจับต้องและตรวจวัดได้นั้น 
หลายหน่วยงานหันมาพ่ึงพาเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนความเขียวในการค าถึงการ
ลดใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารด้านต่างๆ  
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 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (2559) วิเคราะห์ เรื่อง “เร่งปั้นวัสดุ
ก่อสร้างสีเขียว รับกระแสอาคารรักษ์โลก” ได้รายงานว่า แม้การก่อสร้าง Green Building จะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอาคารทั่วไป แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการ
เพ่ิมข้ึนของค่าเช่าอาคารนั้นเป็นสาเหตุให้ Green Building ในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ทั้งในแง่ของจ านวนอาคารและพ้ืนที่การก่อสร้าง 
 อีไอซีมองว่า ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าของ
ตนเองให้ตรงกับมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และ 
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) แต่มีเพียงผู้ประกอบการ
ไมก่ี่รายเท่านั้นที่มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างจริงจังว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเป็น green 
materials ที่สามารถใช้ในการก่อสร้าง Green Building ได้ Green Building ในไทยยังขาดการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศอย่างในสหรัฐฯ ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนทั้งในรูปแบบของสิทธิพิเศษทางภาษีและการสนับสนุนด้านอื่นๆ 
  ท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาคารเขียว (Green 
Building) หรืออาคารที่ได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้งาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เริ่มเป็นที่เห็นกันได้มากข้ึนในไทย ทั้งนี้ จากข้อมูล
ของสถาบันผู้รับรองการเป็น Green Building เช่น U.S. Green Business Council (USGBC) 
ผู้พัฒนามาตรฐาน Leading in Energy & Environment Design (LEED) ของสหรัฐฯ และ Thai 
Green Building Institution (TGBI) ผู้พัฒนามาตรฐาน Thai’s Rating of Energy and 
Environment Sustainability (TREE) ของไทย พบว่าจ านวนอาคารที่ได้รับการรับรองรวมถึงที่ก าลัง
อยู่ในขั้นตอนการรับรองให้เป็น Green Building ในไทยนั้นเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี จาก 6 อาคาร ในปี 
2007 เป็น 243 อาคาร ในปี 2015 และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 294 อาคาร ในปี 2016 คิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยถึง 54% ต่อปี โดยมีพ้ืนที่การก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 4 หมื่นตารางเมตร ในปี 2007 เป็น 
4.3 ล้านตารางเมตร ในปี 2015 และคาดว่าจะสูงเกิน 5.0 ล้านตารางเมตร ได้ในปี 2016 เติบโตเฉลี่ย
ถึง 71% ต่อปี (ภาพที่ 2.27)  
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ภาพที่ 2.22: จ านวนและพ้ืนที่ก่อสร้างในไทย ที่รับรองให้เป็น Green Building ระหว่างปี 2007- 
  2016 
 

 
 
ที่มา:  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (IEC) ธนาคารไทยพาณิชย์.  (2559).  วิเคราะห์ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
 สีเขียว รับกระแสอาคารรักษ์โลก “Green Building” ของไทยเพ่ิมพรวด.  สืบค้นจาก  

https://thaipublica.org/2016/11/eic-17-11-2559/. 
 
 ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของ Green Building ในไทยได้เป็นอาคารส านักงานถึง 37% 
ร้านค้าปลีก ร้านขายของ 29% และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย โรงแรม
และสถานศึกษาอีกประมาณ 34%  
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ภาพที่ 2.23: ประเภทของ Green Building ในไทย 
 

 
 
ที่มา:  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (IEC) ธนาคารไทยพาณิชย์.  (2559).  วิเคราะห์ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
 สีเขียว รับกระแสอาคารรักษ์โลก “Green Building” ของไทยเพ่ิมพรวด.  สืบค้นจาก  

https://thaipublica.org/2016/11/eic-17-11-2559/. 
 
 แม้ต้นทุนค่าก่อสร้าง Green Building จะสูงกว่าอาคารทั่วไป แต่ประโยชน์ที่มากกว่าท าให้
จ านวนอาคารขยายตัวขึ้นมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในด้านของต้นทุนการก่อสร้างพบว่า ค่าก่อสร้าง 
Green Building โดยเฉลี่ยในไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 20,700 บาท/ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าการก่อสร้าง
อาคารทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 19,700 บาท/ตารางเมตร หรือประมาณ 5.2%  
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ภาพที่ 2.24: ต้นทุนการก่อสร้าง Green Building แบ่งตามประเภทอาคาร 
 

 
  
ที่มา:  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (IEC) ธนาคารไทยพาณิชย์.  (2559).  วิเคราะห์ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
 สีเขียว รับกระแสอาคารรักษ์โลก “Green Building” ของไทยเพ่ิมพรวด.  สืบค้นจาก  

https://thaipublica.org/2016/11/eic-17-11-2559/. 
 
 เนื่องจากการก่อสร้าง Green Building จ าเป็นต้องมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง การออกแบบ
อาคาร และงานระบบ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES 
ซึ่งล้วนแต่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของ Green Building จะได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการใช้งานอาคารทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยประโยชน์ในรูปตัวเงิน เช่น 
 1. การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้าและน้ า ที่สามารถลดลง
ได้ราว 10% หรือประมาณ 90 บาทต่อตารางเมตรต่อปี ใน 1 ปี และสามารถลดได้สูงสุดราว 21% 
หรือประมาณ 180 บาท/ตารางเมตรต่อปี ใน 5 ปี หลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ตัวเลขดังกล่าว
ค่อนข้างใกล้เคียงกับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ Green Building ที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง 
Energy Complex ซึ่งมีพ้ืนที่อาคารประมาณ 1.92 แสนตารางเมตร และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอาคารได้ถึง 28 ล้านบาท/ปี หรือราว 146 บาทต่อตารางเมตร/ปี 
 2. อัตราค่าเช่าส านักงานของอาคารที่สูงกว่าอาคารชั้นดีทั่วไป ในพ้ืนที่เดียวกัน อยู่ราว 30% 
หรือราว 230 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
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ภาพที่ 2.25: ต้นทุนการก่อสร้าง Green Building 
 

 
 
ที่มา:  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (IEC) ธนาคารไทยพาณิชย์.  (2559).  วิเคราะห์ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
 สีเขียว รับกระแสอาคารรักษ์โลก “Green Building” ของไทยเพ่ิมพรวด.  สืบค้นจาก  

https://thaipublica.org/2016/11/eic-17-11-2559/. 
 
 ในขณะที่ประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นสามารถวัดได้จากผลิตภาพของพนักงาน (Productivity) 
ที่ท างานอยู่ใน Green Building ที่สูงกว่าพนักงานที่ท างานในอาคารทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสะท้อน
จากสถิติการลา และการเจ็บป่วยจากโรคภัยจากในอาคาร (Sick Building Syndrome) 
 การวิเคราะห์ถึง 10 แนวโน้มที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2559  (“10 
แนวโน้มที่น่าจับตามอง”, 2559) 
 1. การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือยังคงเป็นสิ่งที่ยังต้องเผชิญกันต่อไป หากกล่าวถึงวิกฤต
แรงงานก็คงไม่ใช่ปัญหาใหม่ และยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคธุรกิจก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานมากกว่างานประเภทอ่ืนๆ ซึ่งปัญหาหลัก ๆ นั้น เกิดจากท่ีคนส่วน
ใหญ่มีการย้ายถิ่นลาออกจากงานไปท างานอ่ืน หรือผนวกกับช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า บ้างก็ถูกเลิกจ้าง 
จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน อันยังคงเป็นปัญหาที่แก้กันไม่ตกเสียที  
 2. “การก่อสร้างแบบส าเร็จรูป” จะเป็นที่นิยมมากข้ึน วิธีการก่อสร้างแบบส าเร็จรูป (Prefab 
Construction) ซึ่งก็คือวิธีการก่อสร้างอาคารโดยการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้ส าเร็จในโรงงานก่อน 
แล้วจึงน ามาประกอบกันที่บริเวณหน้างานก่อสร้าง การก่อสร้างรูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากข้ึน
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เนื่องจาก ช่วยลดปัญหาแรงงานขาดแคลน ลดค่าใช้จ่ายต้นทุน ระยะเวลาในการก่อสร้าง และขั้นตอน
การท างานที่หน้างาน อีกท้ังคุณภาพของงานก็มีมาตรฐานด้วย  
 3. บริษัทก่อสร้างจะเลือกรับงานให้รอบคอบมากข้ึน สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ส่งผลให้บริษัทก่อสร้างต่าง ๆ ต้องพิจารณาเลือกรับงานโครงการต่างๆ มากยิ่งข้ึน โดยจะ
เลือกรับงานใหม่ในปริมาณและขอบเขตที่สามารถจัดการและรับผิดชอบได้เท่านั้นเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสีย
ตามมา ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเสียชื่อเสียงได้  
 4. “BIM” จะกลายเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจาก Building Information Modeling เป็น
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาส าหรับการออกแบบอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้ดี
และสามารถประมาณรายการประกอบแบบได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้การควบคุมกระบวนการต่างๆ 
มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ทั้งในเรื่องของแนวคิดการออกแบบ เวลาในการท างาน การควบคุมคุณภาพ
ของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังช่วยลดเวลาการจัดการกับเอกสาร
ต่างๆ จึงท าให้บริษัททั้งเล็กและใหญ่หันมาใช้ BIM กันแพร่หลายมากขึ้น 
 5. การก่อสร้างอาคารเขียวจะเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารที่
อยู่อาศัยสีเขียวเพ่ิมจ านวนมากข้ึนทั่วโลก สืบเนื่องมาจากกระแสรักษ์โลกที่ก าลังมาแรงในปัจจุบัน 
รวมถึงความต้องการมาตรฐาน LEED เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้น าด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันผู้คนก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และอยากลดค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการใช้งาน จึงหันมาสนใจอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนด้วย ซึ่งในประเทศไทยเอง
ทางสถาบันอาคารเขียวไทยก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนและให้การรับรองอาคารเขียว
ไทยมากข้ึน 
 6. การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ก่อสร้างอาจเพ่ิมสูงขึ้น มาตรฐานความปลอดภัยในพ้ืนที่ก่อสร้างที่
พบผู้เสียชีวิตในหลายๆ แห่งต่ ากว่ามาตรฐาน อีกท้ังผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ภาคส่วนต่างก็คาดการณ์
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ก่อสร้างว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งสาเหตุส าคัญก็ย้อนกลับไป
ที่สาเหตุเดิม นั่นคือมาจากการขาดแคลนแรงงานที่มีประสบการณ์เพียงพอนั่นเอง 
 7. การก่อสร้างอาคารชุดจะลดลง ในขณะที่การสร้างบ้านเดี่ยวจะพุ่งสูงขึ้น นักวิเคราะห์
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหรัฐอเมริกา ต่างลงความเห็นว่าแนวโน้มการสร้างอาคารชุดก าลังจะ
ลดลง ในขณะที่การก่อสร้างบ้านพักอาศัยเดี่ยวจะพุ่งสูงขึ้น 
 8. เทคโนโลยี Laser Scanner จะได้รับความนิยมมากข้ึน การใช้เทคโนโลยี 3D Laser 
Scanner จะเป็นที่นิยมมากข้ึน เนื่องจากมันสามารถสร้างภาพจ าลองดิจิตอลของมิติ และต าแหน่ง
ของวัตถุได้อย่างแม่นย า จากนั้นก็จะเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปของพอยต์คลาวด์ จึงสามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลที่ได้ค่อนข้างละเอียด อีกท้ังข้อมูลที่ได้ยังสามารถน ามาใช้งานกับ
โปรแกรมต่างๆ เช่น Autodesk หรือ AutoCAD ได้อีกด้วย 
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 9. การรีโนเวทรูปแบบบ้านและอาคารจะเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดระดับไฮ
เอนด์  
 10. ผู้ที่ต้องการหาซื้อบ้านจะมองหาท าเลที่เดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย จากผลส ารวจ Home 
Design Trends ของ American Institute of Architects (AIA) พบว่าการออกแบบการเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ การออกแบบบ้านที่เหมาะส าหรับทุกวัย สิ่งอ านวยความสะดวกอเนกประสงค์และ
การออกแบบที่ท าให้เดินไปในละแวกใกล้เคียงได้นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อบ้านค านึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ 
 เกณฑ์การประเมินของ LEED (สุธีมา ศรีสุข, 2555) 
 พัฒนาขึ้นโดย United Stated Green Building Council หรือ USGBC โดยเกิดจากการ
รวมตัวกันของผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและออกแบบอาคาร เพ่ือพัฒนาในเกิดอาคาร
เขียวขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 15,000 ราย มีทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา มีหลักในการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ 
ก่อสร้างและใช้อาคาร ให้มีความใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น 
 เกณฑ์นี้ได้ใช้ประเมินอาคารต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก มา
นานกว่า 10 ปี มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าเกณฑ์เพ่ือให้ใช้ประเมินอาคารหลาย
ประเภท ผู้ใช้จึงต้องเลือกประเภทของเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น 
 LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) ใช้ส าหรับประเมินอาคารที่
สร้างใหม่ หรืออาคารที่ปรับปรุงใหญ่ โดยออกแบบส าหรับอาคารส านักงานเป็นหลัก แต่สามารถใช้กับ
อาคารประเภทอ่ืน ๆ ได้ด้วย เช่น สรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน เป็นต้น 
 LEED for Operation and Maintenance (LEED O+M) ส าหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วที่
ต้องการดูแลรักษาอาคารให้เป็นอาคารเขียว โดยอาคารที่ผ่านแล้วการรับรองประเภท LEED 
BC+D แล้ว สามารถสมัครขอการรับรองประเภทนี้ต่อได้ด้วย 
 LEED for Homes ส าหรับบ้านพักอาศัย 
 LEED for School ส าหรับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย 
 LEED for Health Care ส าหรับสถานพยาบาลต่างๆ 
 LEED for Core and Shell (LEED CS) ส าหรับอาคารที่ผู้ประกอบการจะสร้างแต่เปลือก
อาคาร คือ กรอบผนังภายนอกและหลังคาและส่วนที่เป็นแกนบริการของอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ 
ลิฟต์ บันไดและช่องท่อต่าง ๆ นั่นเอง แล้วท าการตลาดเพ่ือขายหรือให้เช่าพ้ืนที่ภายใน โดยผู้เช่าจะ
เป็นผู้มาตกแต่งก้ันพ้ืนที่ภายในเอง 
 LEED for Interior Design & Construction เป็นแนวทางการตกแต่งภายในส าหรับผู้เช่า
อาคารและผู้ออกแบบ 
 LEED for Neighborhood Development เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน การ
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เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับพื้นท่ีพาณิชยกรรม 
 
ภาพที่ 2.26: เนื้อหาของการประเมินการพิจารณาอาคาร 
 

 
 
ที่มา:  สุธีมา ศรีสุข.  (2555).  อาคารเขียว คืออะไร?. หลักเกณฑ์การประเมิน LEED.  สืบค้นจาก  

http://suteemasrisook.blogspot.com/2012/03/professional-practice-
assignment3-leed.html. 

 
 แบ่งการพิจารณาอาคารเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ  
 1. การออกแบบ 
 2. การก่อสร้าง 
 3. การจัดการภายในอาคาร 
 ประกอบด้วยเนื้อหาของการประเมินที่เหมือนกัน คือ 6 หมวดหลักได้แก่ 
 1. สถานที่ตั้งเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Sites) 
 2. การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
 3. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
 4. วัสดุและการก่อสร้าง (Materials and Resources) 
 5. คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
 6. นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-baOvscPdFcA/T2H7E7WsuII/AAAAAAAAAAU/PPcf75V0pAs/s1600/Docs3455.jpg
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ภาพที่ 2.27: เกณฑ์การประเมินของ LEED 
 

 
คะแนน    LEED CERTIFIED       คือ       คะแนน 40-49 คะแนน 
คะแนน  LEED SILVER       คือ คะแนน 50-59 คะแนน 
คะแนน  LEED GOLD       คือ คะแนน 60-79 คะแนน 
คะแนน  LEED PLATINUM        คือ คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป 
 
ที่มา:  กมล ตันพิพัฒน์.  (2558).  หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ส าคัญในการประเมินอาคารเขียว. การพัฒนา 

และส่งเสริม อาคารเขียวในประเทศไทย. สถาบันอาคารเขียวไทย.  สืบค้นจาก  
http://www.coe.or.th/coe-2/download/documents/14-8-2558/5-1.pdf. 

 
 ในปัจจุบันหลายองค์กรในประเทศไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจ ในการท าโครงการที่จะขอ
รับรองอาคารเขียว บริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งเริ่มมีประกาศเป็นนโยบายของ
องค์กรว่าอาคารใหม่จะต้องเป็นอาคารเขียวเท่านั้น  
 กมล ตันพิพัฒน์ (2558) ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์ท่ัวไปที่ส าคัญในการประเมินอาคารเขียว ไว้
ดังนี้ 
 1. สถานที่ก่อสร้าง พิจารณาถึงสถานที่ก่อสร้างที่ต้องไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ส่งเสริมการใช้
รถสาธารณะ/จักรยาน การระบายน้ าฝน การสร้างเกาะความร้อน การสร้างมลพิษทางแสง  
 2. ประสิทธิภาพการใช้น้ า พิจารณาถึงการใช้น้ าให้น้อยกว่ามาตรฐานไม่ใช้น้ าประปา (การ
ผลิตและส่งใช้พลังงาน) ไปรดน้ าต้นไม้ 
 3. การใช้พลังงานและบรรยากาศ พิจารณาถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ขั้นต ่า การใช้พลังงานทดแทน การทดสอบ และปรับแต่งระบบวิศวกรรม (Commissioning) ก่อนการ
ใช้งาน การใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ การก าหนดแผน วิธีการตรวจวัด และติดตาม
ผลการใช้พลังงานในอาคาร 
 4. วัสดุก่อสร้าง พิจารณาถึงการใช้วัสดุก่อสร้างให้น้อยลง บริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการ
ก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างที่น ามาใช้ใหม่ได้ ใช้วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น (ไม่ต้องขนส่งไกล ลดการใช้
พลังงานในการขนส่ง) 
 5. สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (อากาศ/แสง) พิจารณาถึงการมีคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี 
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(ก๊าซ/กลิ่น/ฝุ่น/เชื้อโรค) มีอัตราระบายอากาศสูงกว่ามาตรฐาน บริหารการก่อสร้างโดยค านึงถึง
คุณภาพอากาศ (ไม่ให้ฝุ่นสะสมในท่อลม/การท าความสะอาดอาคารก่อนอนุญาตให้ใช้งานได้) ใช้วัสดุ
ก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ปล่อยสารระเหย (กาว/สี/พรม/ไม้) ปรับระดับความสว่างและอุณหภูมิ/
ความชื้นได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน 
 
ตารางที่ 2.2: หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทย 
 

 
 
ที่มา:  กมล ตันพิพัฒน์.  (2558).  หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ส าคัญในการประเมินอาคารเขียว. การพัฒนา 

และส่งเสริม อาคารเขียวในประเทศไทย. สถาบันอาคารเขียวไทย.  สืบค้นจาก  
http://www.coe.or.th/coe-2/download/documents/14-8-2558/5-1.pdf. 

 
 วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับอาคารเขียวในประเทศไทย 
 พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พ.ศ. 2538 เริ่มก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 
 พ.ศ. 2545 ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน 
 พ.ศ. 2551 กรมควบคุมมลพิษ เริ่มโครงการน าร่องส าหรับอาคารภาครัฐ 
 พ.ศ. 2552 ออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่อง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพ่ืออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2553 ก่อตั้งมูลนิธิอาคารเขียวไทย 
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 พ.ศ. 2556 ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 หลักเกณฑ์พิจารณาเพ่ือประเมินระดับการรับรอง มีดังนี้ 
  1. การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน คือ การสร้างผลกระทบต่อที่ตั้งอาคารต่ า ช่วย
ลดการใช้รถส่วนตัว เพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียว ลดการเกิดน้ าท่วมล้น ลดปรากฏการณ์เมืองร้อนและลด
การก่อมลภาวะทางแสง 
  2. พลังงาน และบรรยากาศ คือ การช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร สนับสนุนการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนการตรวจสอบการใช้พลังานของอาคารที่เป็นระบบ สารท าความเย็นที่ส่งผล
กระทบต่ า การซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองว่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
  3. คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร คือ การควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคาร
เพ่ือสภาวะอยู่สบายและสุขภาพท่ีดีของผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาในเรื่องการระบายอากาศการ
ด าเนินการจัดการกับมลภาวะทางอากาศ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการ
ใช้งานอาคาร 
  4. นวัตกรรมในการออกแบบ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารด้วยรูปแบบ
ใหม่และการมีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการท าอาคารที่ยั่งยืน Sustainable Building ท า
ได้โดยการน าวิธีหรือผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีก าหนดในมาตรฐานมาใช้ รวมถึงการท าได้มากกว่าเกณฑ์ก าหนด
และการมี LEED AP เป็นสมาชิกในทีมด้วย 
  5. ประสิทธิภาพการใช้น้ า ลดความต้องการใช้น้ าประปาในพ้ืนที่ภูมิสถาปัตยกรรม ลด
ความต้องการน้ าประปาในการช าระล้างโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ ลดการใช้น้ าโดยรวมภายในอาคาร 
  6. วัสดุ และทรัพยากร การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คือ มีการเตรียม
พ้ืนที่คัดแยกขยะเพ่ือ การรีไซเคิล การน าอาคารหรือองค์ประกอบของอาคารมาใช้ใหม่ การลดขยะ
จากการก่อสร้าง การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้วัสดุพื้นถิ่น การใช้วัสดุปลูกทดแทนได้เร็ว และการใช้ไม้ที่
ผ่านการรับรองว่ามาจากป่าทดแทนที่มีการรับรอง 
  7. ล าดับความส าคัญของท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีการเน้นย้ าถึงความส าคัญในแต่ละท้องถิ่น โดยการท าคะแนนในหัวข้อนี้ จะ
ได้รับคะแนนทันทีถ้าด าเนินการตามหัวข้อที่ก าหนด 
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ภาพที่ 2.28: เกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ที่มา:  เจนจบ สุขสด.  (ม.ป.ป.).  เกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม. อาคารเขียวใน 
 ประเทศไทย. กรมควบคุมมลพิษ.  สืบค้นจาก http://www.enconlab.com/unep/  
 downloads/seminar290658/part2/08_GreenBuildingInThai.pdf. 
 
 ข้อดีของอาคารเขียว รวบรวมได้ 5 ข้อหลักๆ ดังนี้ 
 1. เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยปกติอาคารเขียวจะช่วยลดการใช้
พลังงานได้ประมาณ 10-48% ผ่านการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วย
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมงานในระหว่างการก่อสร้างไม่ให้รบกวน 
หรือส่งผลกระทบต่อชุมชมที่อยู่รอบข้าง มีการก าจัดวัสดุเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างเหมาะสม 
มุ่งเน้นคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นหลัก ตลอดจนการรักษาพ้ืนที่สีเขียวภายใน 
โครงการได้อย่างน้อย 20% ของพ้ืนที่โครงการ 
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร หลักการพื้นฐานของการพัฒนาอาคารเขียว 
คือต้องใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ สาธารณูปโภคที่ช่วยประหยัดน้ า ประหยัดไฟ และมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้อาจมีการน าระบบจัดการอาคารแบบอัตโนมัติ (Building 
Automation System หรือ BAS) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการท างานของอุปกรณ์ระบบ
สาธารณูปโภคท้ังหมดของอาคารทั้งระบบไฟและระบบปรับอากาศมาใช้งาน เพ่ือควบคุมการใช้
พลังงานของอาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้อาคาร เนื่องจากต้องค านึงถึงทั้ง
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การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การเลือกใช้สารเคลือบผิว เช่น สีที่มีสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายต่ า และช่วยเพ่ิมคุณภาพให้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้
อาคารและตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีความสุข  
 4. สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร การพัฒนาอาคารเขียวช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าขององค์กรหรือเจ้าของอาคาร เพราะการให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาคาร
เขียว นับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านธุรกิจและการลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 5. ท าให้มูลค่าอาคารเพ่ิมสูงขึ้น หากมองในแง่ของอาคารที่เปิดให้เช่าพ้ืนที่ เมื่อมีการพัฒนา
อาคารเขียว จะท าให้สามารถเพ่ิมค่าเช่าพ้ืนที่ได้มากกว่าอาคารทั่วไป นอกจากนี้มูลค่าเพ่ิมของอาคาร
สามารถสะท้อนผ่านการลดค่าใช้จ่ายภายในอาคารในระยะยาว  
 สิ่งส าคัญท่ีสุดในการสร้างอาคารให้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานอาคาร
เขียว คือ 
  1. การวางแผน 
  2. การบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. การเลือกที่ตั้ง  
  4. การออกแบบ  
  5. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  6. การก่อสร้าง  
  7. การด าเนินการ  
  8. การดูแลการใช้งานอาคาร  
  9. การซ่อมแซมปรับปรุง  
 บริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะผู้รับเหมาหลักต้องเตรียมตัวเผชิญกับเงื่อนไขการแข่งขัน
ใหม่ที่เข้มข้นขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันมองเห็นแล้วว่า อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างเริ่มมีการขยับตัวเพื่อ
ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะมากับกระแส Green Building และ Green Construction 
เมื่อต้องใช้วัสดุก่อสร้างใหม่ เทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ ที่สอดคล้องกับกระแส Green Building  
  การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่ธุรกิจรองรับ Green Building และ Green Construction นั้นจึง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าของโครงการฝ่ายเดียวแน่นอน กิจการรับเหมาก่อสร้างก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน 
เพ่ือสามารถได้ประโยชน์จากกระแสหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2.3 สมมุติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างสมมุติฐานชั่วคราวแบบอุปมัย (Hypothesis Grounded in the Data) คือการ
สร้างสมมุติฐานจากข้อมูลที่เก็บมาใช้ในการศึกษานี้โดยเฉพาะ เพื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 บริษัทฯ กรณีศึกษา มีนโยบายขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในในอนาคต 
 สมมติฐานที่ 2 องค์กรมีศักยภาพในการจัดเตรียมบุคลากรส าหรับงานตกแต่งภายใน  
 สมมติฐานที่ 3 องค์กรมีงบประมาณส ารอง ส าหรับลงทุนขยายกิจการในระยะเวลาเตรียมการ 
 
2.4 กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
 ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม น ามาก าหนดกรอบ
แนวความคิดไว้ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 2.29: กรอบงานวิจัย 
 

 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการ การขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน เพ่ือ
เพ่ิมผลประกอบการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลัก กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการวิจัย (Research Design) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 สวน คือ  
 สวนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยรวบรวมข้อมูล 
รายละเอียดต่างๆ ของบริษัท ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา การด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ จาก
รายงานประจ าปีของตลาดหลักทรัพย์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมงานตกแต่งภายใน ตลอดจนศึกษากลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขัน  
 สวนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายใน และมีอ านาจตัดสินใจในบริษัทโดยตรง  
 จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏีในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์กรในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการประมวลผล และวิเคราะห์ถึง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของบริษัท เพื่อหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 
ในการบริหารจัดการงานรับเหมาตกแต่งภายในของบริษัทกรณีศึกษา 
 
3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก โดยการใช้วิธี
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน พิจารณา
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จากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานส่วนนี้โดยตรง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 สวนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้คือ 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  
 สวนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยสร้างโครงร่างในการสัมภาษณ์จากกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น เป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก มีการก าหนดหัวข้อการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวความคิด เพ่ือสร้างแนวทาง
เบื้องต้นด้วยค าถามปลายเปิดแบบกว้าง ๆ ชัดเจนและเข้าใจง่ายในประเด็นที่ต้องการศึกษา แต่ก็เปิด
โอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ จากผู้ที่เก่ียวข้องกับงานตกแต่งภายใน และมี
อ านาจตัดสินใจในบริษัทโดยตรง เครื่องมือที่ใช้ศึกษาในส่วนนี้ มีดังนี้ 
  1. สมุด ปากกา ใช้ส าหรับจดข้อมูลที่ได้ 
  2. โทรศัพท์ ใช้ส าหรับบันทึกเสียง เพื่อน าไปถอดเทปสัมภาษณ์  
  3. Application Line ใช้ส าหรับสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่ม  
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ ตามข้ันตอนดังนี้  
 3.4.1 ศึกษาวิธีการตั้งค าถาม จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง 
 3.4.2 สร้างโครงร่างในการสัมภาษณ์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  
 3.4.3 น าโครงร่างในการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมา น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
เนื้อหา และเสนอแนะจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 3.4.4 ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง เพื่อความ
ความเห็นชอบ 
 3.4.5 ด าเนินการนัดวันเวลาเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.5.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้กับงานวิจัย โดยแหล่งที่มาของข้อมูล
ทุติยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 แหล่งคือ  
  3.5.1.1 แหล่งภายในบริษัท (Internal Secondary Data) เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน 
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บริษัทแต่ถูกรวบรวมไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าเอามาเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยได้ เช่น 
รายงานประจ าปี (Annual Report) จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ผลการด าเนินการ งบดุล งบก าไร
ขาดทุน เงินปันผลของบริษัท และข้อมูลที่ได้จากผู้ร่วมสัมภาษณ์โดยตรง  
  3.5.1.2 แหล่งภายนอกบริษัท (External Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แหล่งภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บทความ
ในเว็ปไซต์ บทความจากวารสาร และงานวิจัยที่มีเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย จัดเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาอ้างอิงในงานได้ เพราะมีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ ส่วน www.google.com จัดเป็นแหล่งที่มีข้อมูลให้ค้นหาได้รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีข้อมูลใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นตลอด เป็นแหล่งที่ค้นหาข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน 
 การเก็บข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ในการตอบปัญหาของงานวิจัยได้โดยตรง แต่สามารถใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือเป็นส่วนประกอบในเนื้อหา และน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.5.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่ไปกับการใช้วิธีสังเกต เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ (Informational Interview) ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 
  3.5.2.1 แนะน าตัวเองและอธิบายถึงงานวิจัยที่ก าลังศึกษาอย่างเปิดเผย  
  3.5.2.2 ขออนุญาตบันทึกเสียง 
  3.5.2.3 การจดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์  
  3.5.2.4 หลังจากนั้นท าการถอดเทปสัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึกไว้ 
  3.5.2.5 รวบรวมข้อมูลที่ได้น าไปไปวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญทันที โดย
ค านึงถึงการรักษาความลับให้กับบริษัทด้วย 
 
3.6 ประเภทของตัวแปร 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดประเด็นข้อมูล ข้อค าถาม ที่ต้องการศึกษาหรือตีกรอบไว้ล่วงหน้า ไว้ดังนี้ 
 3.6.1. แนวทางในการสร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจหลัก 
  3.6.1.1 การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้วยการขยายธุรกิจแบบครบวงจร 
  3.6.1.2 หาช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายใน 
  3.6.1.3 เอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจหลัก หรืองานก่อสร้างหลักท่ีบริษัทก าลังด าเนินการ
อยู่  
 3.6.2 แนวทางการบริหารจัดการ 
  3.6.2.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
  3.6.2.2 ก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

http://www.google.com/
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  3.6.2.3 การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้เครื่องมือ The Business  
Model Canvas วางแผนธุรกิจ 
 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เป็นหลัก ผู้วิจัยต้องท าความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดก่อน แล้วโดยท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 3.7.2 ถอดเทปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แล้วน ามาทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่ส าคัญ 
 3.7.3 ตีความ และถอดประโยคเก่ียวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3.7.4 แจกแจงข้อความที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน หรือมีความหมายใกล้เคียงกัน มาจัดกลุ่มข้อมูล 
วิเคราะห์ปัจจัยแล้วท าการเชื่อมโยงแนวคิดกับสิ่งที่ค้นพบจากหลาย ๆ มิติ เพื่อให้เห็นภาพรวม 
 3.7.5 วิเคราะห์สรุปผล บรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน 
 
3.8 การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) 
 

ล าดับ ผู้ร่วมสัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

1 คุณวิเทศ รัตนากร กรรมการบริหาร และ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

2 คุณสุภาวดี เรียงชัยนาม 
รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบ
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

 



บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 รูปแบบการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน 
กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
(Descriptive Method) โดยการนําเอาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทําการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษามาใช้วิเคราะห์แยกประเด็นสําคัญ โดยอาศัยแนวคิดและหลัก
ทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และประมวลผลภายใต้รูปแบบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
แล้วนํามาใช้ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายในในบริษัทโดยตรง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และนําไปใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์ขององค์กร ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาข้อมูล ด้วยการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นผลการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูล มีหัวข้อดังนี้ 
  4.1 ผลการศึกษาความเกี่ยวโยงกับธุรกิจหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่ 
   4.1.1 ผลการศึกษาสถานภาพของบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างและรายได้
จากการดําเนินงานของบริษัท 
   4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
   4.1.3 ผลการศึกษาคู่แข่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
  4.2 ผลการศึกษาความต้องการทางการตลาดของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน 
   4.2.1 ผลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม และปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ 
   4.2.2 ผลการศึกษาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล และความ
ต้องการทางตลาดของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน 
 สวนที่ 2 เป็นผลการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีหัวข้อดังนี้ 
  4.3 ผลการศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจงานรับเหมา
ตกแต่งภายใน 
   4.3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบริษัท เพื่อนํามาวิเคราะห์ SWOT 
   4.3.2 ผลการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix 
  4.4 ผลการศึกษาการวางแผนการขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน  
   4.4.1 ผลการศึกษาศักยภาพในการรับงานรับเหมาตกแต่งภายในและแผนการ
ขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน 
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   4.4.2 ผลการศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานรับเหมาตกแต่งภายในผล
การศึกษาข้อมูลในส่วนที่ 1 จากการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาความเกี่ยวโยงของธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในกับธุรกิจหลักที่บริษัทดําเนิน
กิจการอยู่ จําแนกได้ดังนี้ 
 4.1.1 ผลการศึกษาสถานภาพของบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างและรายได้จากการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทชั้น
นําในลําดับต้นๆ ที่ดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกับชื่อเสียงและความไว้วางใจที่บริษัทได้
จากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด ส่งมอบงานให้ลูกค้าทุกรายด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ภายในราคาและเวลาที่ตกลงร่วมกัน ทําให้บริษัทมีคุณสมบัติและผลงานที่ทุกหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนยอมรับและพิจารณาให้เข้าร่วมประมูลในทุกโอกาส  
 รายได้จากการดําเนินงานของบริษัท สุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (2561) กรรมการและผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (CNT) ให้สัมภาษณ์กับข่าวคริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย) ว่า บริษัทตั้งเปูารายได้ในปีนี้ เติบโต 15% เป็นเงิน 9 พันล้านบาท ซึ่งมีแผนเข้าประมูล
โครงการใหม่มูลค่ารวม 1.5 หมื่นล้านบาท มีสัดส่วนเป็นโครงการภาคเอกชนกว่า 70% ขณะเดียวกัน
ในปีหน้าบริษัทมีแผนเข้าประมูลในโครงการรัฐที่ถูกเลื่อนออกไปจากปีนี้อีก 3-4 โครงการ มูลค่า
โครงการรวมราว 5-6 หมื่นล้านบาท 
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ตารางที่ 4.1: โครงสร้างรายได้จากการดําเนินงานของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 
 

ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 4.1: การเติบโตของรายได้ 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 4.2: สัดส่วนรายได้รวมตามงานแต่ละประเภท 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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ภาพที่ 4.3: สัดส่วนมูลค่าของงานแต่ละประเภท ในปี 2558-2560 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
 4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 บริษัทไดจัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยงภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
หนาที่และความรับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลและทบทวนความเสี่ยง
ใหสอดคลองกับสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูลงทุนรวมถึงผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 
  4.1.2.1 ความเสี่ยงทางด้านการตลาด รายได้หลักมาจากงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและ
เอกชน การเติบโตของบริษัทขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างภายในประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งขับเคลื่อนไปด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ 
สถานการณ์การผลิตและการส่งออก นโยบายการเงินและการคลัง ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการ
เมือง  
  แนวทางปูองกัน มีการวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องการรับงานให้มีความต่อเนื่อง
และมีปริมาณท่ีเพียงพอภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น มีการประเมินสภาวะของตลาดอย่าง
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รอบคอบและได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการประมูลงานเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง โดยการ
คัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ มีการพิจารณาทบทวนและปรับอัตรากําไรในการประมูลงานให้เหมาะสมกับ
ภาวการณ์การตลาดอยู่ตลอดเวลา โดยติดตามและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ในส่วนของนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงระยะยาว มีมาตรการในการลดต้นทุนงานก่อสร้าง และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทได้ขยายกิจการก่อสร้างออกไปสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และในราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัทอาจจะเผชิญกับภาวะความเสี่ยง
ทางด้านการตลาดในประะเทศท้ังสอง เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน หากมี
แผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านั้นในอนาคต 
  4.1.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงในด้านการ
ปฏิบัติการในหลายระดับ ได้แก่ อุบัติเหตุ การทํางานที่ผิดพลาดของเครื่องจักรหรือคน เหตุการณ์ทาง
การเมือง การประท้วงของแรงงาน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงสภาวะและเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลทําให้มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นหรืออาจทําให้รายได้ลดลง   
แนวทางปูองกัน ทําประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All  
Risks) ในทุกโครงการที่เข้าไปดําเนินการก่อสร้าง 
  4.1.2.3 ต้นทุนค่าก่อสร้าง โดยทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างจะกําหนดราคาต่อหน่วยไว้ 
แน่นอน ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทางด้านต้นทุนค่าก่อสร้างในบางกรณี 
สัญญาก่อสร้างอาจมีเงื่อนไขให้ปรับราคาเพ่ิมลดได้จากการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย ของค่าวัสดุ
ก่อสร้างโดยกําหนดสูตรการปรับราคาไว้ อย่างไรก็ตามในการปรับราคาตามสูตรคํานวณดังกล่าวนั้น 
ผู้รับจ้างจะได้รับการปรับราคาเพียงบางรายการวัสดุและต้องรับภาระราคาท่ีเพ่ิมขึ้นในส่วนแรกไม่เกิน
อัตราร้อยละ 4 ของรายการดังกล่าวก่อน ส่วนที่เกินจากร้อยละ 4 จึงจะสามารถปรับราคาได้ 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างจําเป็นต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง บริษัทไม่สามารถกําหนดราคาให้สูงเพื่อ
สํารองกรณีค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นหรือสามารถเพ่ิมระยะเวลาก่อสร้างได้ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถแข่งขัน
ได้ในการประมูล  
  แนวทางปูองกัน มีการบริหารจัดการในการจัดซื้อโดยรวมปริมาณการสั่งซื้อจากหลาย
โครงการ เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต่อรองราคาและทําสัญญาล่วงหน้าสําหรับซื้อวัสดุก่อสร้างหลักโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ และยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนค่าก่อสร้าง โดยพิจารณารับ
งานก่อสร้างที่มีระยะเวลาไม่ยาวนานเกินไป หรือรับงานโดยแบ่งสัญญาเป็น Phase เพ่ือให้ปรับตัวได้
ทันในกรณีที่ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึ้นใน Phase ถัดไป รวมถึงการตกลงให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหลัก
ในกรณีที่ราคาวัสดุมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงสูง 
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  4.1.2.4 ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาจมี
สาเหตุเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น การส่งมอบพ้ืนที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมงานโดยไม่มีการขยายเวลาออกไปตามสมควร หรืออาจเกิดจากผู้รับจ้าง เช่น 
การจัดส่งวัสดุก่อสร้าง ความไม่เชี่ยวชาญของแรงงาน การขาดประสิทธิภาพในการทํางานของผู้รับจ้าง
ช่วง หรือในบางกรณีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจระบุผู้รับผิดได้ เช่น เหตุจลาจลหรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
ความล่าช้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีใด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาที่ล่าช้าและค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสการใช้
ประโยชน์ในสิ่งก่อสร้างแล้ว หากผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงกันเรื่องผู้รับผิดชอบต่อความ
เสียหายและมูลค่าความเสียหายดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ประสบปัญหาการขาดทุนหรือนําไปสู่การ
ฟูองร้องเป็นคดี 
  แนวทางปูองกัน มีนโยบายในการทบทวนร่างสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบก่อน
การลงนาม เพื่อจํากัดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นประจํา รวมทั้งยังกําหนดให้ผู้จัดการโครงการทุกโครงการจัดทํา
แผนงานก่อสร้าง เพื่อใช้ติดตามและควบคุมการทํางานก่อสร้างอย่างรัดกุมชัดเจน และจัดให้มีการ
ประชุมของผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใก้ลชิดทุกสัปดาห์เพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาและสามารถจัดสรรทรัพยากรรวมถึงกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
  4.1.2.5 ลูกหนี้ค้างชําระ บริษัทมีรายได้หลักจากค่าก่อสร้างซึ่งตามปกติจะต้อง
ดําเนินการก่อสร้างไปก่อนและจะได้รับชําระเงินเป็นงวด ตามความสําเร็จของงานก่อสร้าง ดังนั้นจึง
อาจได้รับความเสี่ยงหากผู้ว่าจ้างมีปัญหาทางการเงินและไม่สามารถชําระหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญา
หรืออาจกลายเป็นหนี้สูญ  
  แนวทางปูองกัน บริษัทให้ความสําคัญในการพิจารณาฐานะการเงินของลูกค้าก่อนการ
รับงาน และทบทวนสัญญาก่อสร้างก่อนลงนามอย่างรัดกุม ตลอดจนใช้มาตรการติดตามผลการตรวจ
รับงานและการชําระเงินจากผู้ว่าจ้างอย่างใกล้ชิด 
   4.1.2.6 ความเสี่ยงด้านการเงิน ปริมาณเงินทุนหมุนเวียน การดําเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูงในการดําเนินงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะได้รับ
ค่าจ้าง (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ภายหลังจากงานสําเร็จในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาในการชําระ
เงินตามกําหนด หรือมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน
โครงการใหม่ ๆ หรืออาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ  
  แนวทางปูองกัน  มีนโยบายในการเจรจาให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการชําระเงินที่รัดกุม 
รวมถึงการขอรับชําระเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง  
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  4.1.2.7 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของรัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทหรือผู้บริหารย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้ 
  แนวทางปูองกัน ให้ความสําคัญอย่างสูงในการคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน 
รวมถึงการกําหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือกํากับ
ดูแลความถูกต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
  4.1.2.8 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในจากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาพบว่า งานรับเหมาตกแต่งภายในมักจะเป็นงานที่ทําให้งานส่งมอบงานไม่ได้ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้
บ่อยมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น แบบงานตกแต่งภายในขาดรายละเอียด ทํา
ให้งานเกิดข้อผิดพลาดในส่วนที่เก่ียวข้อง ต้องรื้อและทําใหม่ หรือ เจ้าของโครงการขอปรับเปลี่ยน
แบบ ทําให้ต้องใช้เวลาในการสรุปงานใหม่อีกครั้ง หากงานรับเหมาตกแต่งภายในอยู่ใน Scope ของ
บริษัท หากส่งงานล่าช้าบริษัทต้องรับผิดชอบทั้งหมด  
  แนวทางปูองกัน หาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาตกแต่งภายในเข้า 
มาร่วมงาน เพ่ือช่วยกระจายความเสี่ยง เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายบริษัทสามารถเครมเงินคืน
ได้  
 4.1.3 ผลการศึกษาคู่แข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้ 
  1. BJCHI: บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
  2. CK: บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 
  3. CNT: บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
  4. EMC: บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 
  5. ITD: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 
  6. NWR: บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 
  7. PLE: บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
  8. PREB: บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) 
  9. PYLON: บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
  10. SEAFCO: บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) 
  11. SQ: บริษัทสหกลอิควิปเมนท์ 
  12. SRICHA: บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
  13. STEC: บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) 
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  14. STPI: บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน) 
  15. SYNTEC: บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
  16. TPOLY: บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
  17. TRC: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
  18. TTCL: บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
  19. UNIQ: บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของธุรกิจหลักประมาณ 
5% บริษัทคู่แข่งมีรับเหมางานตกแต่งภายในเพียงแค่ 2 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท ช.การช่าง จํากัด 
(มหาชน) และ เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) จึงเป็นโอกาสที่ดีท่ีบริษัทจะขยายฐานธุรกิจเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการรับงาน 
 
ภาพที่ 4.4: ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 
 

 TerraBKK Research (2560) ได้รวบรวมผลประกอบการกลุ่ม “รับเหมาก่อสร้าง” 
(Construction Services) ประจําไตรมาส 3 ปี 2560 ย้อนหลังไปจนถึงปี 2558 ซึ่งอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตัวเลขทางการเงินที่ได้รวบรวมมา ได้แก่ รายได้ อัตรากําไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของสินทรัพย์ อัตรากําไรต่อหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยตัวเลข
เหล่านี้จะมีจุดประสงค์ในการบอกถึงสถานการณ์ดําเนินงานที่แตกต่างกัน  
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 รายได้ (Revenue) จากการดูแนวโน้มรายได้ของทั้งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างพบว่า แนวโน้ม
รายได้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัทมีแนวโน้มลดลง และหลายๆ บริษัทมีแนวโน้มที่ดีข้ึน
แตกต่างกันออกไป สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานที่ลดลงและการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ภาพที่ 4.5: รายได้ (Revenue) 
 

 
 

ที่มา:  TerraBKK Research.  (2560).  สรุปผลประกอบการ “กลุ่มรับเหมา” ผลประกอบการ  
 9M/60.  สืบค้นจาก http://terrabkk.com/news/191890/“-กลุ่มรับเหมา-”-ผล 
 ประกอบการ-9m-60. 
 
 ด้านตัวเลขพบ 3 บริษัทอสังหาที่ดูผลประกอบการแล้วน่าสนใจ และมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของตัวเลขกําไรสุทธิ ทั้งรายปี (กําไรสุทธิปี 59 สูงกว่าปี 58) และราย 9 เดือน โดดเด่นที่สุด
ตอนนี้ คือ บริษัทอิตาเลียนไทย (ITD) สาเหตุหลักมาจากความคืบหน้าโครงการใหญ่ เช่น โครงการ
ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1, โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม สัญญาที่ 
3, โครงการกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ เป็นต้น รวมทั้ง บริษัทสหกลอิควิปเมนท์ (SQ) มีกําไรสุทธิโตนํา
กําไรสุทธิรวมทั้งปี 59 ไปกว่า 26.3 ลบ. ส่วนบริษัทไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) ที่ โตนํากําไรสุทธิรวมทั้ง
ปี 59 เล็กน้อย 13.7 ลบ.  
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ภาพที่ 4.6: อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 
 

 
 

ที่มา:  TerraBKK Research.  (2560).  สรุปผลประกอบการ “กลุ่มรับเหมา” ผลประกอบการ  
 9M/60.  สืบค้นจาก http://terrabkk.com/news/191890/“-กลุ่มรับเหมา-”-ผล 
 ประกอบการ-9m-60. 
 
 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM) จากการสํารวจพบว่า ผลประกอบด้านค่าเฉลี่ย
อัตรากําไรสุทธิอยู่ในช่วง 1-8.5% บริษัทอสังหาที่มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือบริษัท พรี
บิลท์ (PREB) 17.15%, บริษัทไพลอน (PYLON) 14.38% และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) 
13.97% 
 สรุปผลประกอบการ “กลุ่มรับเหมา” ได้ว่า บริษัทอิตาเลียนไทย (ITD) ทํารายได้สูงสุด 4.01 
หมื่นล้านบาท กําไรสุทธิสูงสุดเป็นของ บริษัท ช.การช่าง (CK) 1.59 พันล้านบาท ด้านบริษัทรับเหมา
ที่มีอัตราส่วนการเงินดีที่สุด คือ บริษัทพรีบิลท์ (PREB) ด้วย 4 ตัวเลขที่ดีที่สุดใน อัตรากําไรสุทธิ 
17.15% ด้านบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) มีความเสี่ยงด้านการบริการสัดส่วนเงินทุนที่สุด 
เพราะหนี้สินต่อทุน (D/E) สูงถึง 6.29 เท่า สูงผิดปกติในกลุ่ม  
 
4.2 ผลการศึกษาความต้องการทางการตลาดของธุรกิจตกแต่งภายใน  
 เป็นผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางการ
ตลาดของธุรกิจตกแต่งภายใน และผลการศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการให้บริการของอุตสาหกรรมงาน
ตกแต่งภายในขององค์กร ด้วยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
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(Depth Interview) จากผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานตกแต่งภายในในบริษัทโดยตรง ผล
การศึกษามีดังนี้ 
 4.2.1 ผลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
 มุมมองจากนักวิเคราะห์และกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของทีมวิจัยกรุงศรี คาดว่ามูลค่า
ก่อสร้างของไทยในปี 2560-2562 จะขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ส่งผลดีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างทําให้มี
ปริมาณงานในมือ (Backlog) มากขึ้น โดยเฉพาะรายใหญ่และ SMEs ที่รับจ้างช่วง (Sub-
Contractors) และปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบ้านมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามแผนของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ของรัฐ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วน
เฉลี่ย 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีผลต่อการจ้าง
งานและมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย อาทิ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 ประเภทงานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานก่อสร้างของภาครัฐและ
งานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนเฉลี่ย 55:45 
 งานก่อสร้างของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานคิดเป็นสัดส่วนกว่า 
70% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของรัฐ ที่พัก
ข้าราชการ และโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความชํานาญเฉพาะด้านมีศักยภาพทาง
การเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SMEs 
จะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง  
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ภาพที่ 4.7: งานก่อสร้างของภาครัฐ 
 

 
 
ที่มา:  Krungsri Research.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. แนวโน้มธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม ปี 2560-62.  สบืค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/  
351c016e-9bc2-48bb-b65f-c062a2291b0d/IO_Housing_2017_TH.aspx. 

 
 งานก่อสร้างของภาคเอกชน กระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยถึง 55% ของมูลค่าก่อสร้าง
งานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงานก่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมสัดส่วน 11% พาณิชยกรรม 
10% และอ่ืน ๆ อีก 24% อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ ทั้งนี้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่มีศักยภาพทางการเงิน 
ระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสบการณ์สูงมักได้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ขณะที่
ผู้รับเหมา SMEs ได้รับงานทั่วไปที่มีมูลค่าก่อสร้างไม่สูงนัก 
 
ภาพที่ 4.8: งานก่อสร้างของภาคเอกชน 
 

 
 
ที่มา:  Krungsri Research.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. แนวโน้มธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม ปี 2560-62.  สบืค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/  
351c016e-9bc2-48bb-b65f-c062a2291b0d/IO_Housing_2017_TH.aspx. 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 
70% 

อาคารต่าง ๆ 
30% 

โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

11% 

พาณิชยกรรม 
10% 

ทีอยู่อาศัย 
55% 

อ่ืน ๆ เช่น 
โรงแรม 
24% 
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 โอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบ้านยังเติบโตต่อเนื่อง คาดในกลุ่มประเทศ CLM 
(กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) เร่งขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีกําลังเติบโตสูงจากการเร่งขยายการลงทุน
ของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสแก่ผู้รับเหมาไทยที่จะเข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง 
เนื่องจากมีความได้เปรียบจากการมีชายแดนติดต่อกัน ทําให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและ
เครื่องมือ/เครื่องจักรสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.2: การเปรียบเทียบงานก่อสร้างตามขนาดของผู้ประกอบการ 
 

 
 
ที่มา:  Krungsri Research.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. แนวโน้มธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรม ปี 2560-62.  สบืค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/  
351c016e-9bc2-48bb-b65f-c062a2291b0d/IO_Housing_2017_TH.aspx. 

 
 เมียนมา รัฐบาลเมียนมายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง อีกทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กลับมาฟ้ืนตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทําให้เป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย 
กัมพูชาคาดมีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และยังมีงานก่อสร้างโครงการต่อเนื่องในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ แม้สัญญาณการลงทุนจะไม่ขยายตัวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า สปป.ลาว 
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คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ร่วมลงทุน
ระหว่างประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้ มีโครงการโรงไฟฟูาค่อนข้างมาก 
 
ตารางที่ 4.3: แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2560-2561 
 

 
 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2560).  GDP ไตรมาสที่สี่  
 ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561.  สืบค้นจาก  
 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5165. 
 
 ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ มีดังนี้ 
  1. เศรษฐกิจโลกและการส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้น
และสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น 
  2. การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนสําคัญ และ
กรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
  3. การฟ้ืนตัวที่ชัดเจนมากข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน 
  4. แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดี อย่างต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจสําคัญ ๆ  
  5. การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ 
  6. การลดลงของแรงขับเคลื่อนจากภาคเกษตร 
  7. ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 
  8. ราคาสินค้า อัตราเงินเฟูอและอัตราดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ 
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 4.2.2 ผลการศึกษาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล 
 Krungsri Research (2560) คาดว่าในปีนี้ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลจะทยอย
ฟ้ืนตัวช่วงครึ่งปีหลังตามกําลังซื้อที่เริ่มกลับมา หลังภาระหนี้โครงการรถคันแรกหมดลงในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2560 และในปี 2561-2562 ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีทิศทางที่ดีข้ึนเป็น
ลําดับตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ และปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่ของภาครัฐ 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมีมูลค่าการผลิตคิดเป็น 7% ของมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จึง
มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม ทําให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจํานวนมากเกิดการ
จ้างงานและรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟูา เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็นต้น  
 อสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก คือ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  
 มีการขยายการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดเพ่ิมโดยส่วนใหญ่เป็นบ้าน
แนวราบ เนื่องจากไม่มีข้อจํากัดด้านพื้นที่ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมยังคงมีการพัฒนาในพ้ืนที่
กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นอย่างมากของราคาท่ีดินในจังหวัด 
ศูนย์กลางภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทําให้เริ่มมีการเปิดตัวโครงการ
คอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
 ปัจจุบันที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 80% อยู่ในรูปแบบของโครงการที่อยู่
อาศัยพัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 80% ของทัง้จํานวนยูนิตและมูลค่า
ตลาดที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ข้อมูล ณ ปี 2559) เนื่องจากมีความสามารถ
ในการบริหารต้นทุนได้ดีกว่าจากการซื้อที่ดินสะสมไว้ก่อนทําให้ที่ดินรอการพัฒนา (Landbank) ในมือ
มีมากซึ่งเป็นปัจจัยให้มีต้นทุนการพัฒนาโครงการต่ํา และสามารถพัฒนาที่ดินพร้อมกันหลายโครงการ 
ขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ มีสัดส่วนลดลงเป็นลําดับ จากปัจจัยการ
ขยายแนวเส้นทางรถไฟฟูา (MRT และ BTS) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่ปี 2550, น้ําท่วมใหญ่
ปลายปี 2554, ที่ดินทําเลที่มีศักยภาพราคาปรับสูงขึ้นต่อเนื่องและเหลือน้อย ทําให้ปัจจุบันโครงการ
คอนโดมิเนียมครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 60% ของจํานวนยูนิตทั้งหมด 
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ภาพที่ 4.9: อุปทานที่อยู่อาศัยปี 2561 
 

 
 
ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.  (2560).  ตลาดที่อยู่อาศัยปี61 ‘ไม่โอเวอร์ซัพพลาย’.   
 สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/782741. 
 
 นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อชาวต่างชาติ ตลาดที่
อยู่อาศัยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองส่วน
แบ่งตลาดในโครงการใหม่มากข้ึนกว่า 80% ของทั้งจํานวนยูนิตและมูลค่า (จากเดิมประมาณ 50%-
60%) โดยคาดว่าจะมีการร่วมเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นระหว่างรายใหญ่ในธุรกิจเดิมด้วยกัน รวมทั้ง
คาดว่าจะมีกลุ่มทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยเพ่ิมขึ้น เช่น จีน สิงคโปร์ 
โดยเฉพาะญี่ปุุนสนใจเข้ามาลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ
ระดับกลาง-ใหญ่ ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายรายโดยญี่ปุุนจะเข้ามาเสริมในเรื่องเงินลงทุนและ
เทคโนโลยี และใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดสู่อาเซียนหลังเปิด AEC เป็นต้น จึงคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัย
จากนี้ต่อไปจะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ชาวต่างชาติมองว่าอสังหาฯ ในไทยมีราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศตัวเองอย่าง เช่น นักลงทุนชาวจีนหันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เพราะราคาในไทยต่ํา
กว่าจีนอยู่ประมาณ 20-25% และมีเงื่อนไขการซื้อขายที่ไม่ยุ่งยาก รวมถึงได้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า
เมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศจีน 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในระยะ 1-3 ปีขา้งหน้า (Krungsri 
Research, 2560) 
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 ปัจจัยบวก  
 1. โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมของภาครัฐจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทํา
ให้เกิดการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามมา ความพยายามของรัฐบาลที่จะเร่งพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นปัจจัยบวกต่อภาคที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ตามแนว
รถไฟฟูา รวมทั้งโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ค้าปลีกใหม่ในพ้ืนที่รอบนอก 
 2. เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเติบโต 3.5-3.7% ในปี 2561 และ 
2562 
 3. ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคที่มีเพ่ิมข้ึน จะช่วยกระตุ้นความต้องการที่อยู่
อาศัยของลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากการเข้ามาลงทุน การเข้ามาตั้งสํานักงานเพื่อขยายสาขา อาจนําไปสู่
การลงทุนในตลาดที่อยู่อาศัยตามมาเพ่ือรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในพ้ืนที่ 
 4. ร่าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ (บังคับใช้จริงในปี 2562) จะทําให้ที่ดินใน
ทําเลที่มีศักยภาพมีการซื้อขายเปลี่ยนมือมากข้ึนเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 
 ปัจจัยลบ 
 1. โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐอาจล่าช้าจากแผน 
 2. ยูนิตเหลือขายสะสมที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยสําคัญในการจํากัดการเติบโตของตลาด เนื่องจาก
ปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีอุปทานคงค้างอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจากการเร่งเปิด
โครงการของผู้ประกอบการในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะที่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยชะลอตัว และยูนิต
ที่ขายไปแล้วไม่สามารถโอนได้ อาจเนื่องจากถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออาจมีการทิ้ง
ดาวน์จากกลุ่มเก็งกําไร ยูนิตดังกล่าวย้อนกลับเข้ามาเป็นอุปทานในตลาดอีกครั้ง เป็นข้อจํากัดของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น 
 3. เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง ทําให้สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ นําไปสู่การเพ่ิมขึ้นของอัตราการ
ปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการในการระบายสต๊อกระยะ
ต่อไป 
 4. ต้นทุนการพัฒนาโครงการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีดินที่ปรับสูงขึ้น ต้นทุนค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าแรง รวมถึงต้นทุนทางการเงิน 
 5. ร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ (บังคับใช้จริงในปี 2562) อาจทําให้
ผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และจํานวนยู
นิตเหลือขายสะสมของโครงการ  
 ผลการศึกษาความต้องการตลาดงานรับเหมาตกแต่งภายใน ได้จากการสรุปสาระสําคัญจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายในในบริษัทโดยตรง ได้ข้อสรุปดังนี้ 
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 บ่อยครั้งที่จะเห็นว่าตัวงานที่บริษัทไปรับมาคิดราคาหรือรับคําเชิญเข้าไปร่วมประมูล มักจะมี
ระบุเรื่องงานตกแต่งภายในรวมอยู่ด้วย แล้วงานเหล่านี้ระยะหลังจะพบมากข้ึน เนื่องจากว่าลูกค้าจะ
นิยมที่จะให้มีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักดูแลงานให้จนจบทั้งหมดได้ แนวโน้มตัวนี้
เห็นอยู่ว่ามีเพ่ิม สามารถดูได้จากอาคารที่ต้องการใช้สอยทางด้านสาธารณะประโยชน์ จะเป็นว่าเริ่มให้
ความสนใจหรือให้รายละเอียดของด้านงานตกแต่งภายในสูงขึ้น แล้วจะเห็นเลยว่างานประมูลจะมี
แบบงานตกแต่งภายในแนบติดมาด้วย ส่วนมากพบในอาคารประเภทสาธารณะ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ส่วนงานคอนโดบริษัทจะไม่ค่อยเข้าร่วมประมูลเนื่องจาก
เป็นประเภทอาคารที่บริษัทไม่ค่อยถนันนัก แต่ส่วนมากก็จะพบงานตกแต่งภายในในอาคารคอนโดนี้
ติดมาด้วย 
 ที่ผ่านมาบริษัทรับงานตกแต่งภายในบ้างแต่น้อยมาก เนื่องจากภาพภายนอกของบริษัทจะ
เป็นงานก่อสร้างหลัก ยังไม่มีการออกตัวว่ามีความต้องการรับงานตกแต่งภายใน ที่ได้งานมาก็
เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้า หรือมีความต้องการติดมาใน TOR บางงานบริษัทจะจัดทีมลง
ไปดูแลเอง บางงานก็หาพันธมิตรมาช่วยรับช่วงไป เนื่องจากท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่ได้สร้างแผนก
ออกแบบตกแต่งภายใน หรือทีมงานรับเหมางานตกแต่งภายในขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากนาน 
ๆ จะมีงานเข้ามา ซึ่งทางออกก็คือถ้าเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนมากหรือว่างานที่ทีมงานที่สามารถดูแลได้ 
บริษัทก็จัดลงไปทํางาน แต่ถ้าหากงานที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนเยอะ บริษัทก็จะหา
พันธมิตรเข้ามาช่วย  
 ผลงานตกแต่งภายในที่ผ่านมามีไม่มากนัก มีงานโรงพยาบาล (Design and Built) ที่ รพ.ศิริ
ราช นอกนั้นเป็นงานก่อสร้างหลักท่ีรวมงานตกแต่งภายในด้วยมีอาคาร Sport Complex ที่พ่ึง
ก่อสร้างเสร็จไปมี Health Center ที่ SCG และโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่จังหวัดขอนแก่น 
 ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาตกแต่งภายใน ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยรวบรวม
ข้อมูลในส่วนของงานตกแต่งภายในเลยว่า งานที่ร่วมประมูลในแต่ละปีมีปริมาณหรือมูลค่างานมาก
น้อยแค่ไหน มีแต่ข้อมูลที่บริษัทเข้าร่วมประมูลงานมาและเกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายใน นับว่าเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นที่ผู้วิจัยพอจะนําไปศึกษาต่อได้ 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลปริมาณงานของบริษัท ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประมูล ในปี 2560 และคัดเอา
เฉพาะโครงการที่มีงานรับเหมาตกแต่งภายในมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการทางตลาดของ
ธุรกิจตกแต่งภายในนี้ สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4: โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
อาคาร 

จังหวัด 
หน่วย 
งาน 

 มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

The Suvanabhumi Airport 
Development (Phase2) 

สนามบิน 
สมุทร 

ปราการ 
เอกชน 

  
17,703,705,948 

Central Plaza Mahachai 
ห้าง 

สรรพสินค้า 
สมุทร 
สาคร 

เอกชน       650,000,000 

New Office Building for 
Ministry of Finance 

สํานักงาน กรุงเทพ เอกชน    1,831,723,000 

Bangkok Hospital Chiangrai โรงพยาบาล เชียงราย เอกชน       250,000,000 

Chia tai New head Office สํานักงาน กรุงเทพ เอกชน       300,000,000 

Whizdom 101 (South 
Commercial) 

สํานักงาน, 
สปอร์ตคลับ 

กรุงเทพ เอกชน    1,800,000,000 

EGAT Headquarters สํานักงาน นนทบุรี กฟผ.       692,357,437 

Samitivej Japanese Hospital โรงพยาบาล กรุงเทพ เอกชน       150,000,000 

Kasemrad Hospital 
Ramkhamhaeng 

โรงพยาบาล กรุงเทพ เอกชน       370,000,000 

Nist Secondary Counselling 
HUB (Renovation) 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ เอกชน        25,000,000 

Research and Development 
Building, New Sauce Factory 
Wongnoi 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

อยุธยา เอกชน       250,000,000 

Bangsaray Hights 
Condominuim 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

ชลบุร ี เอกชน       700,000,000 

Intraat Hospital โรงพยาบาล กรุงเทพ เอกชน       700,000,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
อาคาร 

จังหวัด 
หน่วย 
งาน 

 มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

Ipreclinic and Research 
Center for Chakri 
Naruebodinra Medical 
Institute (Mahidol 
University) 

สถาบัน 
การศึกษา 

สมุทร 
ปราการ 

รัฐบาล    1,406,543,455 

BPS Nursery Building 
สถาบัน 

การศึกษา 
กรุงเทพ เอกชน        25,000,000 

Welling International 
School Bangkok 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ เอกชน       340,000,000 

New International Building สํานักงาน กรุงเทพ เอกชน       450,000,000 

I-BIZA Service Apartment 
RCA at Rama 9 Road 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

กรุงเทพ เอกชน       450,000,000 

New Building Patrangsit 
Hospital 

โรงพยาบาล ปทุมธานี เอกชน       175,000,000 

Executive Residence 
อาคาร 

ที่พักอาศัย 
กรุงเทพ เอกชน       214,000,000 

Vidyasirimedhi Institute of 
Science and Technology 
(Phase 3.2) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง เอกชน       218,000,000 

Vanit Tower 1 
(Renovation) 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

กรุงเทพ เอกชน       140,000,000 

Viharn Kaeo Dhamma 
Retreat 

สํานักงาน นครราชสีมา เอกชน       270,000,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
อาคาร 

จังหวัด 
หน่วย 
งาน 

 มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคารหลัก 

Exat Building  สํานักงาน กรุงเทพ เอกชน    2,985,686,317 

Suvarnabhumi midfleld 
satellite 2nd-4th and 
south tunnel extension 
CC1/2 

สนามบิน สมุทรปราการ เอกชน   16,176,903,875 

Thai-Nichi Institute of 
Technology Building E 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ เอกชน       350,000,000 

Rugby School Thailand 
(Phase 2) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ชลบุร ี เอกชน    1,000,000,000 

New Office Building for 
Office of The NBTC 

สํานักงาน นนทบุรี เอกชน    2,842,089,000 

Central study building, 
Swimming pool for 
VISTEC (Phase 3.3) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง เอกชน        65,000,000 

Greenlatex New Factory 
Navanakorn 

โรงงาน
อุตสาหกรร

ม 
ปทุมธานี เอกชน       365,000,000 

EGAT Headquarters 
(Interior Work) 

สํานักงาน นนทบุรี กฟผ.       154,132,262 

CPF Korat Laboratory 
Building 

สถาบัน 
การศึกษา 

นครราชสีมา เอกชน        50,000,000 

TARA Pattaya 
อาคาร 

ที่พักอาศัย 
ชลบุร ี เอกชน       190,000,000  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
อาคาร 

จังหวัด 
หน่วย 
งาน 

 มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

Multi purpose building 
for wangchan forest 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง เอกชน          9,000,000  

Betagro Tower 2 สํานักงาน กรุงเทพ เอกชน       950,000,000  

มูลค่าโครงการทั้งหมด        54,249,141,294  

 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  
 เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   

สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
 
 ผลการศึกษาข้อมูลในส่วนที่ 2 จากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายในในบริษัทโดยตรง โดยสรุปประเด็นสําคัญมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
4.3 ผลการศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน  
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
 ผู้ร่วมสัมภาษณ์ รายที่ 1 
 วิเทศ รัตนากร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2561) ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผู้อํานวยการฝุายปฏิบัติการ เพศ ชาย อายุ 52 ปี ร่วมงานกับบริษัทเป็นเวลา 25 ปี  
 ผู้ร่วมสัมภาษณ์ รายที่ 2 
 สุภาวดี เรียงชัยนาม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มกราคม 2561) ดํารงตําแหน่ง รักษาการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพศ หญิง อายุ 61 ปี ร่วมงานกับบริษัท
เป็นเวลา 22 ปี รับผิดชอบด้านบริหารงานของแผนกออกแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม และ
เป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ  
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 ผู้ให้ข้อมูล รายที่ 3 เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ตามแหล่งข่าวต่างๆ 
 เนื่องจากคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ผู้วิจัย
จึงนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 4.3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบริษัท เพื่อนํามาวิเคราะห์ SWOT 
  4.3.1.1 ผลการศึกษา จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร : Strengths (S) มีหลักๆ ดังนี้ 
   1. Good View หรือมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นบริษัทที่เก่าแก่ ดําเนินการ 
มาเกือบ 90 ปี 
   2. เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีงานหลากหลายประเภทมากท่ีสุดในธุรกิจ 
เดียวกันในเมืองไทย มีทั้งถนน โรงงาน Hiper Market โรงแรม คอนโด ปิโตเคมี มีทั้งภาคส่วนของ
งานราชการ และภาคเอกชน  
   3. มีบริการในส่วนของ Desing and Built ส่วนมากเป็นอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนมากลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ 
   4. มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทํางานค่อนข้างหลากหลาย ทั้งงาน 
ก่อสร้างและงานออกแบบ ปัจจุบันมีการเขียนแบบด้วย BIM แล้วในบางโครงการ 
   5. มีความเชี่ยวชาญในอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
  อีกท้ังยังเป็นบริษัทมหาชนที่มีกําลังคนและทรัพยากรคนเยอะ ที่เด่นๆ เห็นได้ชัดๆ คือ 
ที่มีชื่อเสียงในท้องตลาดคือ คุณภาพงาน ความตรงต่อเวลา ระบบบริหารของงานต่างๆ ของบริษัท มี 
CPM Part ในการควบคุมงานทั้งหลาย ซึ่งเคยเขียนแผนไว้ตั้งแต่ปี 2557 สามารถเข้าไปศึกษาใน
บทสรุปย่อในนั้นได้ การที่มองว่าเป็นจุดแข็งเนื่องจากโดยทั่วไปงานก่อสร้างจะประสบกับอุปสรรคและ
ปัญหาเยอะ ความเข้มแข็งของการบริหารเรื่องเวลาของบริษัท ก็จะทําให้งานเสร็จเร็ว ตรงเวลา และ
เป็นการลดต้นทุนได้ ประเภทอาคารขนาดใหญ่ก็เป็นจุดแข็งของบริษัทเช่นกัน 
  ในอนาคตบริษัทมีนโยบายสร้างจุดแข็งเพ่ิม ด้วยการขยายขีดความสามารถในการรับ
งานประเภทอ่ืนๆ ให้มากข้ึน ด้วยการ Set Team เพ่ือรับงานรับเหมาก่อสร้างประเภท Building 
คอนโดมิเนียม อาคารที่พักอาศัย ให้มากขึ้น ตั้งเปูาไว้ว่า ภายใน 2 ปีนี้ จะมุ่งเน้นเข้าไปแข่งขันใน
อาคารประเภทที่พักอาศัยมากข้ึน เนื่องจากอาคารประเภทนี้มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา และผลกําไร
ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
  นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพ่ิมจุดแข็งด้วยการพัฒนาบุคคล เพราะบริษัทต้องการที่จะ
ขยายฐานมูลค่าของงานบริษัท เพิ่มสาขาแขนงของงานสถาปัตยกรรม คืองานตกแต่งภายใน ซึ่งเป็น
อีกแขนงหนึ่งที่บริษัทมีโอกาสพบหรือเกือบจะได้สัมผัสงานนี้บ่อยๆ แต่เนื่องจากว่าในบริษัทยังไม่มี
แผนกงานตกแต่งภายใน จึงต้องปล่อยผ่านหรือส่งต่อไปให้กับพันธมิตรของบริษัท 
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  รวมถึงขยายขีดความสามารถของงาน Desing and Built ในอาคารที่กล่าวมานี้ด้วย 
รวมถึงการรับงานในส่วนของงาน Interior ถ้าบริษัทก้าวไปถึงจุดนั้นจะเป็นจุดแข็งให้กับบริษัทได้เป็น
อย่างดี 
  4.3.1.2 ผลการศึกษาจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร: Weaknesses (W)  
บริษัทมักจะสร้างอาคารประเภทสวยงามได้แพง คือ แก้งานกันหลายรอบถึงจะออกมาสวย ทําให้
ต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันจะน้อย  
  ปัญหาหลักๆ ที่พบคือ  
   1. ความชํานาญของบุคลากรของบริษัทค่อนข้างจะเทไปทางด้านเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างที่เป็นงาน Civil งาน Infrastructure เป็นงานโรงงานที่ไม่ต้องอาศัยความสวยงามมากนัก  
   2. การหางานเข้าบริษัท เพราะว่าตอนนี้ตลาดที่เจอมีคู่แข่งหลายระดับเข้ามา 
บริษัทระดับที่เล็กกว่าก็พยายามท่ีจะก้าวขึ้นมาเทียบเคียง แล้วเค้าได้เปรียบกว่าตรงที่เป็นบริษัทเล็ก
กว่า ต้นทุนจึงน้อยกว่า จึงทําให้เรื่องนี้จะเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งไปในตัวด้วย  
   3. บริษัทมักจะประสบปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างงาน
ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณา
ในบางหัวข้อ จึงทําให้ขาดโอกาสที่จะรับงานของภาครัฐและพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้ อาทิ การกําหนด
ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งในบางงานบริษัทนั้นเคยก่อสร้างงานประเภทนั้นมาแล้ว แต่เป็นเพียง
ผู้รับเหมาช่วง ซึ่งไม่อาจนับเป็นผลงานของบริษัท 
  บริษัทจึงคาดหวังที่จะให้ภาครัฐมีการปลดล็อคกฎเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้กับ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างหน้าใหม่ ๆ ให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีความต้องการที่
จะให้ภาครัฐปรับในเรื่องของอัตราภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% ลดลงเหลือ 1% ของรายได้ เนื่องจากเป็นที่
ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันสูงมาก กําไรน้อย แต่กลับถูกหักภาษีไว้ 3% ของรายได้ ซึ่ง
นับว่าสูงมาก ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และกว่าจะได้รับเงินภาษีคืน
จะต้องยื่นเอกสาร และใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี 
  4.3.1.3 ผลการศึกษาโอกาสในการดําเนินงานตามแผนงาน : Opportunities (O) 
  สําหรับทิศทางการดําเนินงานในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น โดยปรับ
สัดส่วนงานจากเดิม 30% เป็น 40% อย่างไรก็ตาม หากในปีนี้แนวโน้มของงานก่อสร้างของภาครัฐมี
เพ่ิมมากข้ึน บริษัทอาจมีการปรับสัดส่วนเพิ่มเป็น 50% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันงาน
ก่อสร้างของภาคเอกชนลงทุนน้อยลงและมีมูลค่างานสูงไม่เท่ากับภาครัฐ 
  ส่วนแผนการดําเนินธุรกิจในระยะสั้นนั้น บริษัทตั้งเปูาหมายที่จะขยับตําแหน่งเป็นผู้นํา
อันดับที่ 4 หรือ 5 ในธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างของประเทศ แต่ยังไม่มุ่งหวังที่จะติดอันดับ 1 ใน 3 
ในขณะนี้ เนื่องจากผู้นําทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกลุ่ม Top 3 เป็นบริษัทที่มี Turn Over สูงและมี
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ความสามารถในการชนะการประมูลงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่าสูงได้หลายโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ยัง
ติดในเรื่องของคุณสมบัติบางประการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาพอสมควร 
  ถ้าเทียบกับธุรกิจปัจจุบันแล้ว บริษัทมีโอกาสที่เข้าไปทําน้อยอยู่คือตลาดที่พักอาศัย 
(คอนโด ทาวน์โฮม) ซึ่งตอนนี้ถ้าเทียบกับงานด้านภาคอุตสาหกรรมแล้ว ตลาดที่พักอาศัยจะมีแนวโน้ม
ที่มากขึ้น แต่งานภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราคือมีแนวโน้มจะลดลงซึ่งสวนทางกัน แต่ที่ผ่านมาบริษัท
ยังไม่เคยได้เข้าไปจับงานประเภทนี้เลย แต่ลักษณะการทํางานจะคล้ายๆ กับงานที่ทําอยู่คือการใช้
ระบบ Precass ในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพได้ ที่ผ่านมาไม่มุ่งเปูามาที่อาคาร
ประเภทที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นงานที่ทําค่อนข้างยาก บริษัทยังไม่มีความถนัด  
  แต่ตอนนี้กําลังเริ่มที่จะเข้าไปทําตลาดที่พักอาศัย โดยเริ่มจาก Town Home 
เนื่องจากมโีอกาสได้ทําห้องแถวแล้วประสบความสําเร็จ สามารถควบคุมคุณภาพได้ ก็เลยมีความกล้า
ที่จะทํามากขึ้น งานประเภทสํานักงาน ก็จะสร้างมาตรฐานให้สูงขึ้น เพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการแข่งขัน จึง
ใช้โอกาสนี้เข้าไปจับงานตลาดที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ในช่วงเจรจาทางธุรกิจกันอยู่  
  การดําเนินธุรกิจงานก่อสร้างอาคารเขียว บริษัทเคยก่อสร้างธนาคารกสิกร สาขาแจ้ง
วัฒนะ อาคาร SCG 100 ปี และ SCG Health Center จากที่มีประสบการณ์การทํางานอาคาร
ประเภทนี้มาคิดว่าความยากง่ายต่างกันเพียงเล็กน้อย ยากในขั้นตอนการออกแบบมากกว่า ส่วนเรื่อง
ของผลกําไรได้เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ไม่แตกต่างจากงานก่อสร้างอาคารทั่วไปมากนัก ถ้าจะมีกําไรเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะการแข่งขันลดน้อยลง 
  งานประเภทนี้ส่วนมากลูกค้าจะต้องการผู้รับเหมาที่เคยมีประสบการณ์การทํางาน
อาคารประเภทนี้มา แต่ความต้องการของตลาดยังถือว่าน้อย เพราะการก่อสร้างอาคารประเภทนี้ใช้
ต้นทุนที่สูง ส่วนบุคลากรบริษัทมีท่ีเคยผ่านการอบรมและได้ใบ Certificate อาคารเขียวอยู่ 2-3 ท่าน 
เป็นใบที่แสดงมาตรฐานตัวนึงที่บ่งบอกว่าบุคลากรของบริษัทมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานอาคาร
ประเภทนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ TOR ว่าจะระบุลงไปว่าต้องการหรือไม่ ความยากง่ายในการก่อสร้าง
อาคารประเภทนี้ จะไม่ยากถ้าเราอ่านรายละเอียดแล้วจัดการกับความต้องการในแต่ละส่วน เป็นการ
ดูลึกลงไปถึงทางด้านเทคนิคซึ่งเยอะ  
  ทางบริษัทเคยทําอาคารเขียวมาน่าจะเป็นข้อได้เปรียบ เพราะบริษัทจะรู้ความต้องการ 
และรู้ว่าจะดําเนินงานอย่างไร ถ้าบริษัทนําเอากลยุทธ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นําทางด้านงาน
ก่อสร้างอาคารเขียวได้จะดีมาก 
  4.3.1.4 ผลการศึกษาอุปสรรคท่ีอาจเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดําเนินงาน: Threats 
(T) 
   4.3.1.4.1 ประเภทงานที่บริษัทมีความถนัดมีปริมาณลดลง ซึ่งทีมงานส่วนมากก็
มีความถนัดเฉพาะด้านนั้นๆ จึงต้องปรับกันพอสมควรและจะต้องทํากันในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
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   4.3.1.4.2 สภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีส่วน เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายหลัก
ในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาลดลงไป
เยอะมาก ตลาดไม่มีการขยายตัว กระทบไม่ไช่เพียงแต่ในบริษัท แต่มันกระทบต่อภาพรวมของทั้งหมด
ในประเทศ แนวโน้มจะหนีไปทาง AEC ซะเยอะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วตลาดของบริษัทจะฝุอลง 
กําลังรอดูอยู่ว่า AEC จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีผลที่ดึงดูดการลงทุนชาวต่างชาติมาได้มากแค่ไหน 
  วิธีแก้ไขปัญหาของภาพรวมใหญ่ ด้วยการปรับไปทํางานที่มีความต้องการของตลาดคือ
อาคารประเภทที่พักอาศัย งานสํานักงาน งาน Mix use Community Mall งาน Infrastructure ก็
ยังเป็นผู้รับเหมาคู่แข่งรายเดิมที่ยังคลองตลาดอยู่ และรอให้มีการแก้ไขด้านการเมืองซักหน่อย ให้มี
ความมั่นคงของการเมืองเพ่ือที่จะได้ทําให้ตัวสภาพเศรษฐกิจ สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 
 4.3.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix หลังจาก
ที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และข้อจํากัดแล้ว ก็
จะนํามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด มาวิเคราะห์เป็นตาราง เพ่ือกําหนดออกมาเป็นกล
ยุทธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทําให้เกิดกลยุทธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
  4.3.2.1 ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์
ในเชิงรุก  
  ปัจจุบันบริษัทได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรแบบ Bisiness Unit Control ซ่ึง 
แบ่งตามความถนัดของแต่ละสายการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ Bisiness Unit 
ได้แก่  
   1. ประเภทงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ประเภทงานโรงงานอุตสาหกรรม 
   3. ประเภทงานอาคารทั่วไป โรงแรมและที่พักอาศัย 
   4. ประเภทสายงานเครื่องกลและระบบไฟฟูา 
  โดยแต่ละประเภทสายงานจะมีทีมวิศวกรและทีมก่อสร้างที่มีคุณภาพที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนาน มีความเชี่ยวชาญ และมีความชํานาญเฉพาะด้านนั้นๆ ซึ่งเมื่อแต่ละสายงานได้รับงาน
โครงการแล้ว ทีมงานสามารถวางแผนและเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานที่มีคุณภาพ
ในส่วนของสํานักงาน รวมทั้งหมดกว่า 1,100 คน ที่พร้อมรองรับงานโครงการต่างๆ ในมูลค่าระดับ 
10,000 ล้าน ในอนาคตได้อย่างเต็มท่ี 
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  ตั้งเปูารับงานปีนี้มากกว่า 10,000 ล้าน หาพาร์ทเนอร์เข้าประมูลงานต่างประเทศ 
กําไรขั้นต้น (Gross Margin) ปีนี้ จะรักษาระดับไม่ต่ํากว่าปีก่อนที่ 6.3% ส่วนอัตรากําไรสุทธิ (Net 
Profit Margin) จะรักษาไม่ให้ต่ํากว่าปีก่อน 2% เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจากับ
พันธมิตรในประเทศกัมพูชาเพ่ือที่จะเข้าไปเริ่มประมูลงาน  และปีนี้จะเข้าประมูลงานมูลค่าไม่ต่ํากว่า 
100 ล้านบาท 
  ขณะที่ประเทศเมียนมานั้น บริษัทมีบริษัทย่อยอยู่แล้ว โดยในช่วงที่ผ่านมาเข้าไปรับ
งานมูลค่าหลัก 10 ล้านบาท แต่ในปีนี้บริษัทจะไปรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น หรือเป็นหลักกว่า 100 
ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 ปี2560 
เช่นกัน โดยในเมียนมาเชื่อว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตอีกมาก เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ยังไม่
เพียงพอ จึงมีการเข้าไปรับงานขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เพื่อรองรับงานที่จะออกมาใหม่ 
  4.3.2.2 กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน 
  สภาพแวดล้อม ที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนด
เป็นกลยุทธ์ในเชิงปูองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่
ในการปูองกันข้อจํากัดท่ีมาจากภายนอกได้  
   4.3.2.2.1 บริษัทเน้นหนักในเรื่องของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
เนื่องจากบริษัทมีความสามารถค่อนข้างสูง และเป็นตัวที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทสามารถจบงาน
และรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว สามารถควบคุมและจบความเสี่ยงได้เร็ว โดยแตกต่างจากงานคอนโดมิเนียม 
ซึ่งมีความเสี่ยงในการรับงานมากกว่า โดยเราพร้อมที่จะรับงานดังกล่าว แต่เราจะต้องคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย ทั้งนี้ในทุกสายงานก่อสร้าง เรามีความพร้อมรับงานทั้งหมด 
แต่บริษัทจะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราด้วย 
   เรื่องของ Industry บริษัทต้องรักษาคุณภาพในการทํางาน รักษาทีมงาน คือถ้า
ปริมาณงานเริ่มกลับมามีมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรับมือมันให้ไหวเช่นกัน เพื่อรอการกลับมาของ EEC 
(อุตสาหกรรมภาคตะวันออก) และ AEC  
   4.3.2.2.2 บริษัทมีแผนกบริหารความเสี่ยง ไว้คอยทําหน้าที่ประเมินผลและ
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานที่กําลังดําเนินงานอยู่รวมถึงในอนาคต ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดผลกระทบนี้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะน้อยได้ เช่น การเข้าร่วมประมูล
โครงการรถไฟทางคู่เพ่ิมเติมอยู่ระหว่างเจรจาหาพันธมิตรจากท้ังในและต่างประเทศ เพื่ออยู่ 2-3 ราย 
ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถได้ข้อสรุปเรื่องพันธมิตรก่อนที่จะเปิดประมูลอย่างแน่นอน 
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   4.3.2.2.3 บริษัทใช้ระบบ QA และ QC เพ่ือคอยตรวจสอบคุณภาพงาน 
ตรวจสอบปริมาณงาน ตลอดจนคอยควบคุมการใช้จ่าย CVC ทั้งหลาย Cost Value ตัวนี้เป็นตัว
ควบคุมซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท ซึ่งบริษัทอ่ืนก็ใช้ระบบนี้เหมือนกัน แต่บริษัทเราใช้มานานและมี
มาตรฐานสูงเทียบเท่ากับของทางเมืองนอก เนื่องจากว่าต้นฉบับของบริษัทมาจากทางเดนมาร์ก นํา 
ไปใช้ในทุกโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนจบโครงการมีระบบการควบคุมเป็นระยะ ๆ ควบคุมได้
ตลอด 
   4.3.2.2.4 บริษัทให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวของบุคลากรที่มีอยู่ให้เพ่ิมมากขึ้น ผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการเรียนการ
สอนเป็นแบบ E-Leaning เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกมากข้ึน 
   4.3.2.2.5 สรรหาและสร้างบุคลากรที่จะเป็นเลือดใหม่ (Young Engineer) โดย
จะเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการจัด Campaign ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน ประมาณ 20-30 คน
ต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างตําแหน่งงานเพ่ือรองรับความเติบโตของพวกเราด้วย 
  4.3.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมี
อยู่ได้ ในองค์กรมีการประชุมของฝุายบริหารเพ่ือที่จะพิจารณาหลายๆ เรื่อง โดยทั่วไป 
  แล้วจะมีการสรุปปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่าเกิดจากอะไร แล้วพอทราบปัญหาแล้วจึง
นํามาวิเคราะห์หาแนวทาง หาที่ปรึกษาเพ่ือที่จะชี้แนะในการแก้ไข ที่ปรึกษามีหลายระดับถ้าเป็นงานที่
บริษัทมีทีมตรวจสอบแก้ไขอยู่แล้วก็จะใช้ทีมภายใน แต่ถ้าหากเป็นงานบางประเภทที่มีความละเอียด
หรือว่าต้องการความชํานาญเฉพาะทางอันนั้นก็จะจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ข้อดีจาการที่ใช้ที่ปรึกษา
ภายในคือจะได้เรื่องความรวดเร็วในการเข้าแก้ปัญหาซึ่งก็ต้องสัมพันธ์กันกับชนิดของปัญหา
เช่นเดียวกัน และข้อดีของการใช้คนภายนอกก็คือมี Third Party มาวิเคราะห์ในงานที่จะเจรจาทาง
เจ้าของงาน ถือว่าเป็นบุคคลที่ 3 ที่จะสามารถชี้ขาดได้ และเจ้าของงานจะฟังมากข้ึนและร่วมกันออก
ความคิดเห็น เพราะว่าปัญหาในแต่ละอย่างมันมีแนวทางการแก้ในหลายวิธี ถ้ามีความคิดเห็นที่สาม
ขึ้นมามันก็จะช่วยทําให้มีความกระชับมากข้ึน 
  แนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนนี้โดยการพัฒนากลุ่มงานอ่ืนขึ้นมา อย่างเช่นงาน M&E 
และงานตกแต่งภายใน โดยใช้วิธีแยกปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทใหม่ด้วยการจัดเป็น Bussiness 
Unit (BU) ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มไปได้ 1 ปีแล้ว ก็เห็นผลเนื่องจากว่าการแตกให้เป็น BU ขึน้มานี้มัน
เสมือนมีบริษัทลูกเล็กๆ อยู่ขา้งใน แล้วความ Flexible มีสูงกว่า สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือสามารถ
ที่จะเพ่ิมสาขาได้ง่ายขึ้น 
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  ในส่วนของบุคลากร อยู่ในช่วง Set ระบบการฝึกฝนกันอยู่ ให้ทําออกมาทีเดียวแล้ว
งานจบให้ได้ ทั้งผู้ควบคุมงาน วิศวกร ถ้าก้าวผ่านการทํางานในส่วนการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพได้
แล้วก็จะไปถึงรับงานออกแบบ โดยทํากันทั้งระบบรวมถึงงาน Interior ด้วย เพื่อรองรับงานหลักของ
บริษัทเบื้องต้น แต่ก็ยังต้องเป็นขั้นเป็นตอนไป คืองานก่อสร้างหลักต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้
ได้ก่อน แล้วเรื่องการรับงานออกแบบค่อยตามมา แล้วค่อยๆ ขยาย Scope ไปก็อาจจะทําไปพร้อมๆ 
กัน ทั้งงานออกแบบและงานรับเหมา Interior ถ้าแข็งพอแล้วอาจแยกตัวออกไปทําได้เองในระยะยาว 
  4.3.2.3 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
รบั ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ 
การที่บริษัทเข้าไปในตลาดที่พักอาศัย คอนโด จริง ๆ แล้วถือว่าเป็นเชิงรับ และสร้างพันธมิตร ทาง
ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผู้ออกแบบ Consultant งานระบบ งานตกแต่งภายใน เนื่องจากบริษัทมี
ความสามารถไม่เพียงพอ จึงให้ผู้ที่มีความถนัดความสามารถเฉพาะด้านมาดําเนินการแทน ผู้รับเหมา
งานตกแต่งภายในบริษัทยังมีทีมน้อยอยู่ แต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทงานสนับสนุนงานตกแต่งภายใน 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ผ้าม่าน หรืองานที่มีความชํานาญเฉพาะตัว อันนี้ก็มีพันธมิตรอยู่ในมือ
พอสมควร  
  แนวทางในการดําเนินงานกับพันธมิตร ถ้าบริษัทได้งานที่ผู้รับเหมารายใหญ่ก็ดีอย่าง
ตรงที่เค้าจะสามารถดูแลงานได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเป็นผู้รับเหมารายย่อยจะกลายเป็นอันว่า บริษัทเอง
จะยังต้องเป็นตัวหลักท่ีจะยังทํางาน Support แจกงานให้ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความเชี่ยวชาญที่
แตกต่างเป็นรายๆ ไป ไปช่วยกันทํางาน แล้วบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานให้ต่อเนื่องกัน  
  ข้อดี คือการนําเอาความเก่ง ความชํานาญในแต่ละด้านของแต่ละส่วนมารวมกัน ทําให้
งานผิดพลาดได้น้อยมาก และผู้รับเหมารายใหญ่คือเค้าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ค่อยเป็นภาระในการ
ที่บริษัทจะต้องไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนให้พวกเค้า แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมารายเล็กบริษัท
ต้องอุ้ม ข้อดีของผู้รับเหมารายเล็กคือได้ราคาที่ถูกกว่ารายใหญ่ 
  ข้อเสีย ผู้รับเหมารายใหญ่ก็คือคู่แข่งบริษัท จึงไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากเค้า ส่วน
ผู้รับเหมารายเล็กบริษัทยังต้องลงไปบริหารจัดการให้เค้าอยู่ และบริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าเห็นว่าเริ่มจะเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลบริษัทก็จะรีบเข้าไปแทรกแซง
ก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆ จะเกิดขึ้น  
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4.4 ผลการศึกษาการวางแผนการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 4.4.1 ผลการศึกษาศักยภาพในการรับงานรับเหมาตกแต่งภายใน 
 ศักยภาพของบริษัทตอนนี้มีแต่ไม่มาก ทั้งเรื่องความชํานาญและความสามารถเฉพาะด้าน จึง
ต้องใช้วิธีจ้างผู้รับเหมารายอื่นต่อ ซึ่งบริษัทคู่แข่งรายอ่ืนก็มักจะทําอย่างนั้น ต้องหาผู้รับเหมารายย่อย
ที่ไว้ใจได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าพันธมิตร แล้วบริษัทค่อยเข้าไปช่วยบริหารจัดการผู้รับเหมารายย่อยนั้น
อีกที ในเรื่องของศักยภาพในการรับงานตกแต่งภายในนี้ ในปัจจุบันบริษัทสามารถรับได้ 3 โครงการ
ต่อปี มูลค่างาน 60-70 ล้านต่อปี  
 ปัจจุบันเริ่มมีการเตรียมความพร้อมด้วยการมองหาบุคลากรและทีมงานที่มีแววและแนวโน้ม
จะเข้ามาช่วยกันทํางาน มีการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อเพ่ือที่จะให้มั่นใจที่จะมาทํางานในส่วนนี้ ส่วน
ทีมงานอ่ืน ๆ เช่นผู้รับเหมาท่ีเป็นพันธมิตรทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ก็มีการแลกเปลี่ยนและขอผลงาน
ที่เคยทําไว้เพ่ือที่จะได้รู้ว่าในท้องตลาดมีทีมงานเหล่านี้อยู่มากน้อยแค่ไหน ผู้รับเหมารายใหญ่ก็มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะดูแนวทางว่าจะสรรหาบุคลากรเหล่านี้ได้จากแหล่งไหนบ้าง และมีการ
พูดคุยกับเหล่าผู้ออกแบบเก่าๆ ที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงนี้ให้ช่วยเป็นแมวมองหาบุคลากรให้บริษัท
ด้วย 
 4.4.2 ผลการศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานรับเหมาตกแต่งภายใน 
 สําหรับลูกค้าบางกลุ่มจะมีความต้องการให้บริษัททํางานแบบ 1 Stop Service คือจบใน
ผู้รับเหมารายเดียว เป็นงาน Design and Built คือออกแบบและก่อสร้างให้ทั้งหมด เป็นการจบที่
ผู้รับเหมาแค่รายเดียว ก็จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพทั้งบุคลากรและการรับงานของบริษัทได้ด้วย และ
สร้างรายได้รวมถึงกําไรได้มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนั้นงานตกแต่งภายในยังสามารถช่วยเหลืองาน
สถาปัตย์และงานระบบให้จบงานได้เรียบร้อยขึ้นในระยะเวลาที่จํากัด 
 ส่วนประโยชนที่ได้ หากบริษัทต้องการขยายสาขา ขยายแผนกออกไปแล้วจะทําให้บริษัท
ให้บริการก่อสร้างอย่างครบวงจร สามารถดูแลและบริการลูกค้าได้ตั้งแต่อาคารหลัก รวมไปถึงงาน
ตกแต่งภายในจนจบ งานตกแต่งภายในถ้าเปรียบแล้วเหมือนผู้หญิงที่พอได้รับการเสริมสวย ทา
ลิปสติก แต่งหน้าทาปากซักหน่อยนึงก็จะสวยขึ้นก็จะน่าดูน่ามอง อาคารก็เช่นกันก็จะส่งมอบงานได้
สวยขึ้น ส่วนเรื่องของเวลาที่จะทําให้ส่งงานได้เร็วขึ้นมั้ยนั้นไม่แน่ เพราะว่างานตกแต่งภายในมันจะมี
ตัวแปรตัวนึงที่อาจจะส่งผลทําให้งานช้าหรือเร็วได้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของช่วงเวลาที่งานตกแต่ง
ภายในเข้ามาสัมพันธ์ แต่ถ้าเป็นทีมของบริษัทเองน่าจะช่วยทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่ามีการดูแล
ตั้งแต่ต้น มีการประสานงานตรงสู่ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมหลักและกับงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะเข้ามา
สัมพันธ์กัน 
 ตัวงานตกแต่งภายในนี้อย่างที่เปรียบเทียบไปแล้วว่า เสมือนสิ่งที่จะมาทําให้องค์ประกอบทุก
อย่างครบถ้วนสวยงาม เปรียบกับผู้หญิงที่ได้รับการเสริมความงามมีความเหมาะสม ตัวนี้จะเป็นจุดที่
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ทําให้ภาพรวมของงานก่อสร้างของบริษัทดูศิวิไลขึ้น ดูมีการพัฒนาขึ้น แทนที่ว่าจะเหมือนสมัยก่อนที่
พอสร้างเฉพาะอาคารดิบ ๆ เสร็จ ส่วนที่เหลือก็ให้คนอื่นมาดูแล ถ้าหากมีการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ มี
การเกลี่ยงบประมาณท่ีดีตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบ และไม่เกิดการซ้ําซ้อนในเรื่องงาน
สถาปัตยกรรมนําไปก่อน แล้วงานตกแต่งภายในมาตามทุบตามแก้ทีหลัง ซึ่งเป็นการจ่ายซ้ําซ้อนถ้า
หากมีการประสานงานกันตั้งแต่ต้นทุกอย่าง มูลค่าก่อสร้างก็จะประหยัดทั้งทรัพยากร เวลา และได้ผล
งานที่ดี ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นี้จะได้ทั้งผู้รับเหมาเองและเจ้าของโครงการเช่นกัน มูลค่างาน
รับเหมาตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่จะได้กําไรถึง 10% ขึ้นไปของมูลค่างานก่อสร้าง  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตกแต่งภายในไปแล้วนั้น ในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
 1. โอกาสในการขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน 
 2. ศักยภาพขององค์กรที่จะทํางานรับเหมาตกแต่งภายใน 
 3. ปัญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น 
 จากนั้นนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้มาสรุปผล วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผล
การศึกษาได้ มีหัวข้อดังนี้  
 
5.1 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย  
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน 
  5.1.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี SWOT 
  5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ทฤษฎี Tows Matrix 
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ให้กิจการหลัก  
 5.1.3 สรุปผลการศึกษาการสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
 5.1.4 ข้อเสนอกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
การขยายธุรกิจ 
 สรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี SWOT ถือ 
เป็นหัวใจสําคัญขั้นแรกของการวางแผนดําเนินงาน เนื่องจากในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ใน
ทฤษฎีนี้จะทําให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม ข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนไปถึงเข้าไปและ
ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงาน ทําให้ในการกําหนดเปูาหมาย และวิธีการ
ดําเนินงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด จากผลการศึกษาสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1: ผลการวิเคราะห์ (SWOT)  
 

จุดแข็ง Strengths (S) จุดอ่อน Weaknesses (W) 

1. บริษัทก่อตั้งมา 87 ปี เป็นที่รู้จักใน
วงการก่อสร้าง 
2. มีงานก่อสร้างหลากหลายประเภทมาก
ที่สุดในธุรกิจเดียวกัน 
3. มีบริการในส่วน Desing and Built ที่
ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ 
4. ผู้บริหารและบุคลากร มีประสบการณ์
และความชํานาญในแต่ละสายงาน 
5. มีความเชี่ยวชาญในอาคารประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม 

1. เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสายโรงงานอุตสาหกรรม ช่างไม่
ต้องใช้ความปราณีตมาก พอมาเจองานอาคาร
ประเภทสวยงามทําให้ต้องมีการแก้ไขงาน
จนกว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ ทําให้งานก่อสร้าง
อาคารประเภทนี้ใช้ต้นทุนที่สูง กําไรจึงน้อยลง 
 

โอกาส Opportunities (O) อุปสรรค Threats (T) 
1. รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย (20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579) 
ให้เป็นวาระแห่งชาติ 
2. คาดว่ามูลค่าก่อสร้างของไทย ในปี 
2560-2562 จะขยายตัวเฉลี่ย 8-12% ต่อปี   

1. ยังขาดความชัดเจนในเรื่องทาง
การเมือง เศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้การลงทุน
น้อยลง 
2. มีคู่แข่งขันท่ีเน้นกลยุทธ์ต้นทุนต่ําเป็น
จํานวนมาก 
3. ภัยธรรมชาต ิ

  
  5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ทฤษฎี Tows Matrix ที่วิเคราะห์ถึงจุด
แข็ง จุดอ่อนโอกาส และข้อจํากัดแล้ว ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ได้ 4 ประเภท คือ
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST 
Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพ แวดล้อม ที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงปูองกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจาก
การนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามา
กําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิน
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สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
รับ จากผลการศึกษาสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.2: การกําหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
 

Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 

 
External Factor 

จุดแข็ง Strengths (S) 
1. บริษัทก่อตั้งมา 87 ปี 
เป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้าง 
2. มีงานก่อสร้าง
หลากหลายประเภทมากท่ีสุดใน
ธุรกิจเดียวกัน 
3. มีบริการในส่วน Desing 
and Built ที่ส่วนมากจะเป็น
ชาวต่างชาติ 
4. ผู้บริหารและบุคลากร มี
ประสบการณ์และความชํานาญ
ในแต่ละสายงาน 
5. มีความเชี่ยวชาญใน
อาคารประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

จุดอ่อน Weaknesses (W) 
2. เนื่องจากที่ผ่านมา
บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาย
โรงงานอุตสาหกรรม ช่างไม่
ต้องใช้ความปราณีตมาก พอ
มาเจองานอาคารประเภท
สวยงามทําให้ต้องมีการแก้ไข
งานจนกว่าจะได้งานที่มี
คุณภาพ ทําให้งานก่อสร้าง
อาคารประเภทนี้ใช้ต้นทุนที่สูง 
กําไรจึงน้อยลง 
 

โอกาส Opportunities (O) 
1. รัฐบาลวาง
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย (20 ปี 
ตั้งแต่ปี 2560-2579) ให้เป็น
วาระแห่งชาติ 
2. คาดว่ามูลค่า
ก่อสร้างของไทย ในปี 2560-
2562 จะขยายตัวเฉลี่ย 8-
12% ต่อปี   

SO กําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
1. ขยายตลาดหรือหา
โอกาสเข้าสู่ตลาดอาคารประเภท
ที่พักอาศัย 
2. สร้าง Bussiness Unit 
ขึ้นเพ่ือแข่งขันกันหาตลาดในแต่
ละความชํานาญของแต่ละ BU 
3. เป็นผู้นําทางด้านการ
ก่อสร้างอาคารเขียว 

WO กําหนดกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข 
1. อบรมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้ทีมช่าง
และบุคลากร เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
2. เขียนแบบด้วย BIM 
เพ่ือลดการแก้งาน ลด
ข้อผิดพลาดในการก่อสร้างจริง 

(ต่ารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ): การกําหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
 

อุปสรรค Threats (T) 
1. ยังขาดความชัดเจน
ในเรื่องทางการเมือง 
เศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้การ
ลงทุนน้อยลง 
2. มีคู่แข่งขันท่ีเน้นกล
ยุทธ์ต้นทุนต่ําเป็นจํานวน
มาก 
3. ภัยธรรมชาต ิ

ST กําหนดกลยุทธ์ในเชิงปูองกัน 
1. สร้างพันธมิตรที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. มุ่งรักษาสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าเดิม และสร้างโอกาสหา
งานกับลูกค้ารายใหม่ 

WT กําหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ 
1. ดําเนินงานด้วยการใช้ 
BIM ทั้งระบบ อย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกัน เพ่ือช่วย
ในการวางแผน และควบคุม
ต้นทุนได้อย่างแม่นยํา 

 
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาด้านการหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ให้กิจการหลัก 
 ผลการศึกษาความต้องการตลาดงานตกแต่งภายใน โดยอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้รับ
เชิญเข้าร่วมประมูล ในปี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้คัดเอาเฉพาะโครงการที่มีงานรับเหมาตกแต่งภายในมา
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.3: โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ ประเภทอาคาร จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

 ตกแต่งภายใน  

The Suvanabhumi 
Airport Development 
(Phase2) 

สนามบิน 
สมุทร 

ปราการ 
17,703,705,948 5,311,111,784 

Central Plaza 
Mahachai 

ห้าง 
สรรพสินค้า 

สมุทร 
สาคร 

    650,000,000 195,000,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ ประเภทอาคาร จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

 ตกแต่งภายใน  

New Office Building 
for Ministry of 
Finance 

สํานักงาน กรุงเทพ  1,831,723,000 549,516,900 

Bangkok Hospital 
Chiangrai 

โรงพยาบาล เชียงราย     250,000,000   75,000,000 

Chia tai New head 
Office 

สํานักงาน กรุงเทพ     300,000,000   90,000,000 

Whizdom 101 (South 
Commercial) 

สํานักงาน, 
สปอร์ตคลับ 

กรุงเทพ  1,800,000,000 540,000,000 

EGAT Headquarters สํานักงาน นนทบุรี     692,357,437 207,707,231 
Samitivej Japanese 
Hospital 

โรงพยาบาล กรุงเทพ     150,000,000   45,000,000 

Kasemrad Hospital 
Ramkhamhaeng 

โรงพยาบาล กรุงเทพ     370,000,000 111,000,000 

Nist Secondary 
Counselling HUB 
(Renovation) 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ      25,000,000    7,500,000 

Research and 
Development 
Building, New Sauce 
Factory Wongnoi 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

อยุธยา      250,000,000 
      

75,000,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ ประเภทอาคาร จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

 ตกแต่งภายใน  

Bangsaray Hights 
Condominuim 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

ชลบุร ี   700,000,000 210,000,000 

Intraat Hospital โรงพยาบาล กรุงเทพ   700,000,000 210,000,000 

Ipreclinic and 
Research Center for 
Chakri Naruebodinra 
Medical Institute 
(Mahidol University) 

สถาบัน 
การศึกษา 

สมุทร 
ปราการ 

1,406,543,455     421,963,036 

BPS Nursery Building 
สถาบัน 

การศึกษา 
กรุงเทพ    25,000,000    7,500,000 

Welling International 
School Bangkok 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ   340,000,000 102,000,000 

New International 
Building 

สํานักงาน กรุงเทพ   450,000,000 135,000,000 

I-BIZA Service 
Apartment RCA at 
Rama 9 Road 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

กรุงเทพ   450,000,000 135,000,000 

New Building 
Patrangsit Hospital 

โรงพยาบาล ปทุมธานี   175,000,000   52,500,000 

Executive Residence 
อาคาร 

ที่พักอาศัย 
กรุงเทพ   214,000,000   64,200,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ ประเภทอาคาร จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

 ตกแต่งภายใน  

Vidyasirimedhi 
Institute of Science 
and Technology 
(Phase 3.2) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง  218,000,000   65,400,000 

Vanit Tower 1 
(Renovation) 

อาคาร 
ที่พักอาศัย 

กรุงเทพ   140,000,000   42,000,000 

Viharn Kaeo 
Dhamma Retreat 

สํานักงาน 
นคร 

ราชสีมา 
  270,000,000 

      
81,000,000 

Exat Building  สํานักงาน กรุงเทพ 2,985,686,317 895,705,895 

Suvarnabhumi 
midfleld satellite 
2nd-4th and south 
tunnel extension 
CC1/2 

สนามบิน 
สมุทร 

ปราการ 
16,176,903,875 4,853,071,162 

Thai-Nichi Institute of 
Technology Building 
E 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ     350,000,000 105,000,000 

Rugby School 
Thailand (Phase 2) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ชลบุร ี  1,000,000,000 300,000,000 

New Office Building 
for Office of The 
NBTC 

สํานักงาน นนทบุรี  2,842,089,000 852,626,700 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ): โครงการที่มีงานตกแต่งภายในที่บริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลในปี 2560 
 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
อาคาร 

จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคาร
หลัก 

 ตกแต่งภายใน  

Central study 
building, 
Swimming pool 
for VISTEC 
(Phase 3.3) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง    65,000,000   19,500,000 

Greenlatex New 
Factory 
Navanakorn 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

ปทุมธานี   365,000,000 109,500,000 

EGAT 
Headquarters  

สํานักงาน นนทบุรี   154,132,262   46,239,678 

CPF Korat 
Laboratory 
Building 

สถาบัน 
การศึกษา 

นคร 
ราชสีมา 

   50,000,000   15,000,000 

TARA Pattaya 
อาคาร 

ที่พักอาศัย 
ชลบุร ี   190,000,000    57,000,000  

Multi purpose 
building for 
wangchan forest 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง      9,000,000     2,700,000  

Betagro Tower 2 สํานักงาน กรุงเทพ   950,000,000  285,000,000  

มูลค่าก่อสร้างรวม     54,249,141,294  16,274,742,386.50  

 
ที่มา:  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน).  (2560).  รายงานประจ าปี 2560.  

เอกสารน าเสนอบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน ไตรมาสที่ 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.   
สืบค้นจาก http://cnt.listedcompany.com/misc/AR/cnt-ar2017.html. 
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 จากผลการศึกษาความต้องการตลาดงานตกแต่งภายใน เฉพาะที่เก่ียวข้องกับบริษัทพบว่ามี
ปริมาณความต้องการของตลาดมีมากพอสมควร นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพ่ิมรายได้ให้กิจการหลัก
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 5.1.3 สรุปผลการศึกษาด้านการสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลเฉพาะงานที่ทางบริษัทฯ ประมูลงานก่อสร้างหลักของปี พ.ศ. 2560 มาได้ แล้วมา
แจกแจงเป็นมูลค่างานรับเหมาตกแต่งภายใน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.4: งานรับเหมาตกแต่งภายในปี 2560 (เฉพาะโครงการที่ได้งานรับเหมาหลัก) 
 

ชื่อโครงการ ประเภทอาคาร จังหวัด 
 มูลค่างาน   มูลค่างาน  

 ก่อสร้างอาคารหลัก  ตกแต่งภายใน  

Chia tai New head 
Office 

สํานักงาน กรุงเทพ        300,000,000 90,000,000 

EGAT Headquarters สํานักงาน นนทบุรี        692,357,437 207,707,231 
Nist Secondary 
Counselling HUB 
(Renovation) 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรุงเทพ         25,000,000 7,500,000 

Ipreclinic and 
Research Center for 
Chakri Naruebodinra 
Medical Institute 
(Mahidol University) 

สถาบัน 
การศึกษา 

สมุทร 
ปราการ 

    1,406,543,455 421,963,036 

Central study 
building, Swimming 
pool for VISTEC 
(Phase 3.3) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ระยอง         65,000,000 19,500,000 

EGAT Headquarters  สํานักงาน นนทบุรี        154,132,262  46,239,678 

มูลค่าก่อสร้างรวม 
  

792,909,945 79,290,994.50 
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ตารางที่ 5.5: ผลการสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายได้ ปี 2560 
 

งานประมูล 
ที่มีงานรับเหมาตกแต่งภายใน 

มูลค่างาน 
รับเหมาตกแต่งภายใน 

กําไร 10% 
ของมูลค่างานก่อสร้าง 

งานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2560 16,274,742,386.50 1,627,474,239 

บริษัทประมูลได้ 6 งาน 792,909,945 79,290,994.50 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 ที่ว่า เพ่ือศึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี SWOT พบว่า  
 จุดแข็ง (Strengths) ของบริษัทมีมากท่ีสุดก็จะเป็นเรื่องมีชื่อเสียงที่เก่าแก่ในวงการรับเหมา
ก่อสร้าง ก่อตั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลาถึง 87 ปีแล้ว เป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์รายแรกของ
กลุ่มงานรับเหมาก่อสร้าง มีผลงานก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นอาคารที่เป็นที่รู้จักมากมายทั่ว
ประเทศไทย อาทิเช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อาคารสิธาคาร ที่มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร SCG ที่
บางซื่อ ในส่วนของงาน Design and Built คือบริการตั้งแต่งานออกแบบจนกระทั้งก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันจะมีบริการในส่วนนี้เฉพาะอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเพราะอาคารประเภทนี้บริษัทมี
ความเชี่ยวชาญมาก ซึ่งลูกค้าส่วนมากจะเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ และในส่วนของผู้บริหารและ
บุคลากร ล้วนต่างก็มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในแต่ละสายงาน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) ของบริษัทก็จะเป็นเรื่องงานก่อสร้างอาคารประเภทที่ต้องใช้ช่างที่มี
ความประณีต ซึ่งใช้ต้นทุนก่อสร้างที่สูงกว่าบริษัทอ่ืนๆ เพราะถ้างานยังทําออกไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ ก็จะรื้อแก้ไขใหม่จนกว่างานจะออกมาได้คุณภาพเป็นที่พอใจ 
 โอกาส (Opportunities) ของบริษัท มูลค่าก่อสร้างของไทยเริ่มขยายตัวดีขึ้นเฉลี่ยถึง 8-12% 
ต่อปี งานก่อสร้างประเภทที่พักอาศัยมีมากถึง 55% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด งาน
ก่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมสัดส่วน 11% พาณิชยกรรม 10% และอ่ืนๆ อีก 24% อาทิ โรงแรม 
สนามกอล์ฟ ปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ  
 อุปสรรค (Threats) ของบริษัทก็น่าจะเหมือนกันกับบริษัทอ่ืน ๆ คือเรื่องความชัดเจนทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้นักลงทุนไม่กล้าตัดสินใจลงทุนในโครงการใหญ่ๆ มากนัก 

I
D 

I
D 

ID 
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 ผลการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ทฤษฎี Tows Matrix  
 ผู้วิจัยศึกษาพบว่า จากการที่วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และข้อจํากัดแล้ว ทําให้
สามารถกําหนดกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภท คือ 
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) บริษัทมุ่งขยายตลาดเข้าสู่ตลาดที่พักอาศัย เพื่อสร้างรายได้ให้
บริษัทเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสัมพันธ์กับงานตกแต่งภายในที่พบมากในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรม 
สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า และบริษัทมีแต่ละ Bussiness Unit ที่มีความเชี่ยวชาญในอาคารแต่ละ
ประเภทเพื่อช่วยกันหางานเข้าบริษัท อีกท้ังบริษัทยังมีผลงานจากการสร้างอาคารเขียว (Green 
Building) มาแล้วหลายอาคาร ซึ่งงานประเภทนี้จะได้มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าต้องการ
ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และผ่านงานประเภทนี้มา หากบริษัทมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
รับเหมาตกแต่งภายในไปด้วย ก็จะเป็นการกลยุทธ์สร้างความแตกต่างได้อีกด้วย เนื่องจากยังไม่มี
บริษัทรับเหมารายใดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลย เป็นการสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าเพ่ืมขึ้น 
 กลยุทธ์เชิงปูองกัน (ST Strategy) เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยรับงานรับเหมาตกแต่งภายใน
แบบเต็มตัวมาก่อน จึงต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมงานเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญที่ต่างออกไป 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการส่งงานให้ลูกค้าล่าช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า เพราะมีลูกค้า
บางกลุ่มท่ีต้องการให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาดําเนินการเพียงรายเดียว คือ 1 Stop Service เพ่ือง่ายต่อ
การจัดการของลูกค้าเอง  
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับทีมช่าง
และบุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้ตัวบุคลากรเองและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทเอง 
และปรับเปลี่ยนการเขียนแบบด้วยระบบปฏิบัติการ BIM เปลี่ยนจาก 2D เป็น 3D 
 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) มีมาตรการในการลดต้นทุนงานก่อสร้าง และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งต่อเนื่องจากการเขียนแบบด้วย BIM คือทุกฝุายต้องใช้งาน
ระบบปฏิบัติการนี้ร่วมกันทั้งระบบ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ สามารถช่วยวางแผนและควบคุมต้นทุนได้
อย่างแม่นยํา ลดทั้งเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้าง เป็นการบริหารความเสี่ยงระยะยาว  
 พบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากวิสัยทัศน์และเปูาหมาย
ของบริษัทที่ว่า กลยุทธ์ 3 เพ่ิมการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเพ่ิมทุน เพ่ิมรายได้ เพิ่มกําไร และรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. สร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุกราย  
 2. เน้นประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานก่อสร้างภายในงบประมาณที่กําหนด ด้วยการกําหนดนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ให้
หน่วยงานก่อสร้างทุกโครงการให้ปฏิบัติร่วมกัน 
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 3. บริษัทนําเสนอวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับการ
ออกแบบก่อสร้าง ให้ได้มาซึ่งการใช้วัสดุหรือวิธีการก่อสร้าง ให้เกิดประโยชน์ตามความจําเป็นด้วย
ต้นทุนและเวลาที่ดีที่สุด แต่ยังคงมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 
 4. มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ใหม่ในงานอยู่เสมอ  
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ว่า เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ให้กิจการ
หลัก 
 ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยจะทยอยฟื้นตัวมี
ทิศทางที่ดีข้ึนเป็นลําดับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ งานก่อสร้างของภาคเอกชนกระจุกตัวในงาน
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยถึง 55% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด งานก่อสร้างโรงงาน 
อุตสาหกรรม 11% พาณิชยกรรม 10% และอ่ืน ๆ อีก 24% ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังมีแนวโน้ม
เติบโตดี ส่วนโรงแรมเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีนักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนมากขึ้น ใน
ส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด หากเทียบกับบริษัทที่ทําธุรกิจรับเหมาในสายงานเดียวกัน พบว่ามี
รับเหมางานตกแต่งภายในเพียงแค่ 2 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และ 
เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)  
 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะขยายฐานธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรับงาน เพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจและกระจายความเสี่ยง อีกท้ังยังมีโอกาสรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
CLM ทั้งในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย สถานที่พักแรม พาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม 
 จากการวิเคราะห์ผลทําให้ได้ทราบถึงความต้องการทางตลาดของธุรกิจตกแต่งภายใน โดยคิด
เฉพาะงานที่บริษัทถูกเชิญให้เข้าร่วมประมูล ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งนํามาวิเคราะห์ออกมาเป็นมูลค่างาน
พบว่า  
 โครงการที่มีงานรับเหมาตกแต่งภายใน มีทั้งหมด 35 โครงการ รวมแล้วมีมูลค่าก่อสร้าง
เฉพาะงานรับเหมาตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 16,274,742,386.50 บาท กําไร 10% เป็นมูลค่า 
1,627,474,239 บาท  
 ในปีนี้บริษัทสามารถประมูลงานมาได้ 6 งาน (คิดเฉพาะงานที่มีงานตกแต่งภายในด้วย) รวม
แล้วมีมูลค่าก่อสร้างเฉพาะงานรับเหมาตกแต่งภายในทั้งหมด ประมาณ 79,290,994.50 บาท กําไร 
10% เป็นมูลค่า 79,290,994.50 บาท ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะเพ่ิมรายได้ในส่วนของงาน
รับเหมาตกแต่งภายในนี้ไป 
 สรุปผลการศึกษาความเกี่ยวโยงของธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในกับธุรกิจหลักที่บริษัท
ดําเนินกิจการอยู่ พบว่าบริษัทมีความได้เปรียบเกือบทุกด้าน ดังนี้ 
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 1. ได้เปรียบด้านตลาดเนื่องจากลูกค้าให้ความสําคัญกับเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
ค่อนข้างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนยอมรับและพิจารณาให้เข้าร่วมประมูลในทุกโอกาส ไม่ต้องลงทุน
ด้านการตลาดเพ่ิมมากนัก มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสูง 
 2. ปกติบริษัทตั้งงบการลงทุนแต่ละปีเฉลี่ยที่ 200 ล้านบาท แต่ในปี 60 มีการลงทุนเฉพาะ
ด้านเครื่องจักรและแรงงานไปแล้วกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 61 จะรักษาระดับการลงทุนไว้ที่ 
200 ล้านบาทเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากขยายธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ก็
จะประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ได้พอสมควร 
 3. ลดค่าเตรียมการก่อนงานก่อสร้างจะเริ่ม เช่น สํานักงานสนาม ห้องน้ํา พื้นที่กองวัสดุ พ้ืนที่
ประกอบชิ้นงาน Storage เก็บวัสดุ รวมถึงบุคลากรบางตําแหน่งสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น การเงิน 
เลขานุการ สถาปนิก วิศวกรภาคสนาม เป็นต้น 
 4. มีอํานาจในการต่อรองราคากับตัวแทนจําหน่ายวัสดุ ด้วยการสั่งซื้อวัสดุงานตกแต่งภายใน
รวมกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลัก 
 5. งานตกแต่งภายในสามารถช่วยเหลืองานสถาปัตย์และงานระบบให้จบงานได้เรียบร้อยขึ้น
ในระยะเวลาที่จํากัด  
 6. การขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน ทําให้บริษัทให้บริการก่อสร้างอย่างครบวงจร เป็น
การให้บริการแบบ 1 Stop Service 
 7. เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร ช่วงเริ่มต้นในการขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน 
อาจใช้วิธีหาพันธมิตรทั้งในธุรกิจเดียวกันและต่างธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและเรียนรู้งานจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก่อน 
 พบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทเล็งเห็นว่างานตกแต่งภายในสามารถสร้างกําไรได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยัง
สามารถช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ช่วยจบงานสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคารให้สวยและ
เรียบร้อยขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง เนื่องจากทีมงานเป็นทีมเดียวกันที่ต้องประสานงานกันต่อเนื่องอยู่
แล้ว ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง เพียงแต่บริษัทยังต้องรอความพร้อมให้มากกว่านี้ก่อน ซึ่งใน
ปัจจุบันก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจงานรับเหมาตกแต่งภายในไว้บ้างแล้ว เช่น 
สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสายงานที่ใกล้เคียงกันกับงานที่ได้รับ
มอบหมายอยู่ และระหว่างที่เตรียมความพร้อมนี้ก็ให้บุคลากรได้เรียนรู้งานจากผู้รับเหมาตกแต่ง
ภายในที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจทั้งรายย่อยและรายใหญ่ไปด้วย 
 แผนการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน มีความเป็นไปได้ ดังนี้ 
 เริ่มต้นจากงานรับเหมาก่อสร้าง ตามมาด้วยเพ่ิมแผนกออกแบบออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส
ที่มักจะมีงานเข้ามาให้ทีมได้มีการซ้อมมืออยู่ ที่มีทั้งงานออกแบบด้วยและเสนอราคาไปในตัว เพียงแต่
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ว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้เสร็จออกมาเป็นชิ้น อย่างน้อยก็ทําให้ทีมได้มีโอกาสได้ทําแบบฝึกหัดตรงนี้
ล่วงหน้าไปก่อน และพอมีโอกาสได้ทํางานจริงก็หวังอย่างยิ่งที่จะได้งานที่ราบรื่นและผลงานที่ดีถูกใจ
ลูกค้า 
 มุ่งเน้นเรื่องความตรงเวลา ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท โดยประยุกต์การวางแผนงาน, CVC, 
FTC ที่ใช้ในงานก่อสร้างมาบริหารงานตกแต่งภายใน และมุ่งเน้นงานประเภท Mass Product เช่น 
งานโรงแรม คอนโดมิเนียม สํานักงาน โชว์รูม มูลค่างานขั้นต่ํา 20 ล้าน 
 แผนการขยายธุรกิจระยะสั้น (1-3 ปี) มุ่งไปทางงานรับเหมาก่อสร้างก่อน สามารถออกแบบ
ใน Scale ที่เล็กเพ่ิมมากข้ึน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นงานตกแต่งที่มี
ความผสมผสานเข้าไป ในอาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย ที่มีความปราณีตเพ่ิมข้ึน ด้านการผลิตใช้
ผู้รับเหมา 100% 
 แผนการขยายธุรกิจระยะกลาง (3-5 ปี) เริ่มที่จะรับงานออกแบบใน Scale ที่ใหญ่ข้ึน แต่จะ
ไม่ใหญ่มากนักเพราะถ้าใหญ่จะต้องอาศัยความชํานาญสูง ด้านการผลิตใช้ผู้รับเหมา 60% รองรับงาน
ได้ 40% 
 แผนการขยายธุรกิจระยะยาว (ภายใน 10 ปี) สามารถที่จะรับงานใน Scale ที่ใหญ่ได้ด้วย
ตัวเอง ทั้งงานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง 
 การวางแผนในเรื่องของมูลค่างานใน 3 ระยะที่กล่าวมา ยังไม่ได้วางเปูาไว้ขนาดนั้น แต่ก็รู้ว่า
ต้องพยายามเพ่ิมความสามารถในการทํางานส่วนนี้ หลายๆ ครั้งที่ลูกค้าอยากให้บริษัทรับ Scope 
ของงานตกแต่งภายในเข้าไปด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการก่อน 
 กลยุทธ์ในการดําเนินงานในอุตสาหกรรมงานรับเหมาตกแต่งภายใน มีดังนี้  
  1. สร้างทีมมัณฑนากร ช่างเขียนแบบงานตกแต่งภายใน สําหรับงานออกแบบ 
  2. สร้างทีมโรงงาน ผู้จัดการ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานรับ-ส่งสินค้า 
  3. สร้างทีมติดตั้งบริหารหน้างาน PM. ผู้ประสานหน้างาน โฟร์แมน 
  4. หาพันธมิตรบริษัทรับเหมางานตกแต่งครบวงจร เพ่ือเป็นมือผลิตตอนเริ่มจัดตั้งใน
รูปของการแบ่งผลกําไร และรองรับช่วงงานล้นโรงงาน 
  5. เปิดตัวกับบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน ในฐานะผู้รับเหมาชั้นดี 
  6. เปิดตัวกับเจ้าของโครงการในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างชั้นดี 
  7. จัดตั้งโรงงานมาตรฐาน ISO18001 มีห้องอบสีพิเศษ 
 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัดชา ชัยชนะพาล (2556) รูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อพัฒนาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ศึกษา
พบว่า ปัจจัยความได้เปรียบที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันมากท่ีสุดคือ การกระจายความรับผิดชอบ เพิ่ม
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเนื่องมาจากมีความถนัดยังไม่เพียงพอ และการลดค่าใช้จ่ายใน
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การลงทุนตามลําดับ ส่วนเรื่องคุณสมบัติ สถานภาพทางการเงินต้องดี รองลงมาคือคุณภาพ องค์กรมี
ศักยภาพเหมาะสมกับขนาดของโครงการ รวมทั้งมีราคาท่ีเหมาะสม 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3 ที่ว่า เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มี
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
 ผลการวิจัยพบว่า ที่ผ่านมาฐานลูกค้าของบริษัทส่วนมากจะเป็นงานประเภทอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารเพ่ือการพานิช เป็นต้น ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะไปในทางท่ีดีขึ้น ทําให้ความต้องการทางการตลาดประเภทที่อยู่อาศัย เช่น 
คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม โรงแรม กําลังมาแรง ซึ่งความต้องการงานตกแต่งภายในก็จะสัมพันธ์กับ
อาคารประเภทนี้เช่นกัน ส่งผลให้บริษัทใช้โอกาสนี้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน 
 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 ทั้งนี้เนื่องจาก การขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป็นการสร้างขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพใน
การรับงานให้กับบริษัทเอง สร้างความแตกต่างด้วยการรับเหมาแบบครบวงจร หรือ 1 Stop Service 
เพ่ือสร้างความประทับใจและรักษาสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าเก่าได้ด้วย 
 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี บัวขาว (2550) การกําหนดกลยุทธ์
ขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท ABC ก่อสร้าง จํากัด ที่ศึกษา
พบว่า กลยุทธ์การเติบโตการรวมธุรกิจในแนวดิ่งแบบไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy) 
แบบมุ่งความแตกต่าง (Differentiate Strategy) โดยดําเนินธุรกิจให้ครบวงจร ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ในสิ่งที่คู่แข่งส่วนใหญ่ภายในจังหวัดอยุธยาไม่มี และตอบสนองผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
ผู้ประกอบการที่สามารถดําเนินธุรกิจได้ครบวงจร เท่ากับเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่
บริษัท ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือมากข้ึนและมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอ่ืน 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท ผ่านการ
วิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ตามลําดับ พบว่าสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการกําหนด
กลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model Canvas จากการประเมินความสําเร็จของแผนงาน และ
เลือกรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับธุรกิจหลัก เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธี
ดําเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ซึ่งจะช่วยบริษัทในการวางแผนธุรกิจอย่าง
รอบด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ช่องที่ 1 Customer Segments (กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเข้าถึง) 
 เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการประหยัดค่าสาธารณูปโภคในระยะยาว ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มคือกลุ่มที่มีความต้องการให้บริษัท
ดําเนินการก่อสร้างเบ็ดเสร็จเพียงเจ้าเดียว เพื่อง่ายต่อการจัดการ 
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 ช่องที่ 2 Value Proposition (คุณค่าของสินค้า/บริการ)  
 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารเขียว ทั้งตัวอาคารหลักและงานตกแต่งภายในซึ่งเป็น
เทรนด์ใหม่สําหรับการออกแบบและพัฒนาอาคาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่า
สาธารณูปโภคในระยะยาว และเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนกันทั่วโลก 
 ช่องที่ 3 Channels (ช่องทางในการสื่อสาร/ช่องทางการตลาด)  
 การร่วมประมูลงานตามที่ต่าง ๆ และร่วมแสดงงานเกี่ยวกับอาคารเขียว Green Building 
Expro in Thailand ให้เป็นที่รู้จักตามสื่อโฆษณาต่างๆ 
 ช่องที่ 4 Customer Relationships (รูปแบบของสัมพันธ์ภาพที่มีกับลูกค้า)  
 ดําเนินการกรองอากาศ ระหว่างการก่อสร้างภายในอาคาร และให้บริการฟอกอากาศท้ัง
อาคารก่อนส่งมอบอาคาร ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน 
 ช่องที่ 5 Revenue Streams (แผนธุรกิจที่ให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง/การซื้อบริการ
หลังการขาย)  
 อาคารเขียวสามารถเพ่ิมมูลค่าให้ตัวอาคารให้สูงขึ้นถึง 3% ส่วนผู้ใช้อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เจ้าของอาคารประหยัดค่าสาธารณูปโภคในระยะยาว บริษัทสามารถนําเสนอข้อตกลงร่วมกันกับ
เจ้าของอาคาร ในการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการช่วยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
 ช่องที่ 6 Key Resources (ทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทมีความสําคัญต่อการทําให้แผนธุรกิจ
สัมฤทธิ์ผล)  
 บริษัทมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างที่พร้อมสําหรับอาคารเขียว และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาคารเขียว คอยช่วยให้คําแนะนําและคอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 
 ช่องที่ 7 Key Activities (การสร้างเวทีของธุรกิจ)  
 เป็นผู้นําทางด้านการก่อสร้างอาคารเขียวทั้งอาคาร และยังเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ในฐานะที่ปรึกษา 
 ช่องที่ 8 Key Partnerships (พันธมิตรทางธุรกิจ การร่วมหุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่)  
 เป็นพันธมิตรกับผู้ออกแบบอาคารเขียว เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเจรจา
ร่วมหุ้นกับทีมนักวิจัยอาคารเขียวเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่  
 ช่องที่ 9 Cost Structure (ต้นทุนในการให้บริการ)  
 ต้นทุนในการสร้างคุณค่าบริการต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาคารเขียวที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และต้นทุนในด้านทรัพยากร เครื่องมือ ส่วนการเตรียมการจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากมากกว่า
อาคารอ่ืนๆ 
 
 



118 

ภาพที่ 5.1: The Business Model Canvas 
 

 
 

 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย The Business Model 
Canvas 
 งานวิจัยของ ขวัญ เพชรสว่าง (2559) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่ศึกษา
พบว่า การวิเคราะห์โดยใช้โมเดล Business Canvas แต่ละโครงการมีความสัมพันธ์สอดคล้องของ
แนวทางการ ดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง และมีการกําหนดกลุ่มเปูาหมายหลักของผู้รับบริการที่ชัดเจน 
 งานวิจัยของ วิลเลียม (Williams, 2011) ที่ศึกษาพบว่า การสร้าง“กําไร” ที่ผู้ซื้อเป็นคนได้รับ 
ยิ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้ซื้อมากเท่าไร เราจะได้กลับมาในรูปของ “กําไร” สําหรับบริษัทมากข้ึน ดังนั้น
การทําธุรกิจไม่ควรมุ่งประเด็นไปท่ีการทํากําไรสูงสุด ควรจะมุ่งไปยัง “กําไร” ของผู้ซื้อมากกว่า โดย
ในแผนภาพจะประกอบด้วย การสร้าง คุณค่า (Value Creation) และ การกําหนดคุณค่าผ่านการ
กําหนดราคา (Value Capture)  
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5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
 จากการศึกษาปัญหาภายในของบริษัท พบว่า 
 5.3.1 การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับงานตกแต่งภายในของบริษัทที่ยังไม่มีระบบมารองรับ ทําให้
ข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ และไม่เคยมีการนํามาวิเคราะห์ถึงรายได้ที่
บริษัทได้สูญเสียโอกาสนั้นไปมากน้อยแค่ไหน 
 5.3.2 บริษัทควรตะหนักท้ังในด้านภัยคุกคามและโอกาส ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และ
เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโลกธุรกิจ เพ่ือความอยู่รอด 
และเติบโต อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 จากการศึกษาปัญหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การ
ส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจากภาครัฐ เป็นต้น ผู้บริหารจึงควรติดตามข่าวสารเพ่ือ
เตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น หรือปัญหาอ่ืนที่มี
ความเกี่ยวข้อง ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  
 5.4.1 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรมีการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
อ่ืน ๆ ด้วยว่ามีรูปแบบและกลยุทธ์ที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 5.4.2 เพื่อเป็นการขยายผลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ควรจะมีการทางานวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือเสริมในด้านแง่มุมอ่ืน ๆ ที่มีต่อบริษัทฯ หรืออาจทางานวิจัยเชิงลึกโดยการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารถึง
เหตุผลในการตัดสินใจต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ลงลึกมากข้ึน 
 สุดท้ายผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะทําการวิจัย ต่อยอด
องค์ความรู้ของสาขาวิชาต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
 

โครงสร้างบทสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสัมภาษณ์ 
1.  เพศ................................................................... 
2.  อายุ................................................................... 
3.  ต าแหน่ง................................................................................................... 
4. ระยะเวลาในการร่วมงานกับองค์กร......................................................... 
5. รับผิดชอบในด้าน
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ประเด็นที่ 2: สภาพทั่วไปขององค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 
 

ประเด็น ค าถามหลัก ค าถามตาม ค าถามเพ่ือค้นหาต่อ 

จุดแข็ง จุดเด่น อะไรคือจุดแข็งของบริษัท ท าไมถึงมองว่าเป็นจุดแข็ง อนาคตมีนโยบายในการเพ่ิมจุดแข็งอ่ืนเพิ่มหรือไม่ 
ถ้าเพ่ิม เพิ่มอย่างไร 

จุดอ่อน ข้อ
เสียเปรียบ 

อะไรคือจุดอ่อนของบริษัท มีแนวทางแก้ไขจุดอ่อนนี้อย่างไร ได้มีการแก้ไขจุดอ่อนนี้แล้วหรือยัง 

โอกาสทางธุรกิจ คุณสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้
บริษัทได้อย่างไรบ้าง 

มีแนวทางอย่างไร วัดผลได้จากอะไร 

อุปสรรค อะไรคืออุปสรรคของบริษัทบ้าง ในภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน มี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร 

มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
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ประเด็นที่ 3:ทิศทางการให้บริการของอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายในขององค์กร 
 

ประเด็น ค าถามหลัก ค าถามตาม ค าถามเพ่ือค้นหาต่อ 

ความต้องการทางการ
ตลาดของธุรกิจ
รับเหมาตกแต่งภายใน 

มีความต้องการมากน้อยแค่ไหน (ขอข้อมูล
อ้างอิง) 

สามารถดูได้จากอะไร (ขอข้อมูลอ้างอิง) 
พบมากในอาคารประเภทไหน 

ที่ผ่านมาบริษัทรับงานรับเหมาตกแต่ง
ภายในหรือไม่ 
เพราะอะไร 

มูลค่างานรับเหมา
ตกแต่งภายใน 

อัตราผลตอบแทนของงานก่อสร้างหลัก 
และงานตกแต่งภายใน 

มูลค่างานของงานในแต่ละปี (ขอข้อมูล
อ้างอิง) 

เสียโอกาสมากแค่ไหน (ขอข้อมูลอ้างอิง) 

ศักยภาพ บริษัทมีศักยภาพในการรับงานรับเหมา
ตกแต่งภายในแค่ไหน 

สามารถรับได้ กี่งาน/ปี 
มูลค่า/งาน 

มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก
งานรับเหมาตกแต่ง
ภายใน 

บริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง   

แผนการขยายธุรกิจ
งานตกแต่งภายใน 
การจัดเตรียมบุคลากร 
การจัดเตรียมเงินลงทุน 

ระยะสั้น (1-3 ปี) 
 

ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) 
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ประเด็นที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 

ประเด็น ค าถามหลัก ค าถามตาม ค าถามเพ่ือค้นหาต่อ 

การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร น าไปใช้อย่างไร 
การก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร น าไปใช้อย่างไร 

การก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร น าไปใช้อย่างไร 

การก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร น าไปใช้อย่างไร 
พันธมิตรทางธุรกิจ มีพันธมิตรหรือไม่  

เพราะอะไรถึงต้องใช้พันธมิตร 
ใช้ในส่วนใดบ้าง 
มีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร 

ข้อดี 
ข้อเสีย 

ธุรกิจงานก่อสร้างอาคารเขียว บริษัทเคยรับงานประเภทอาคารเขียว
หรือไม่ 
(ถ้าเคย) มีอาคารอะไรบ้าง 

บุคลากรมีความพร้อมแค่ไหน 
จากประสบการณ์ การก่อร้างมีความยาก
กว่างานก่อสร้างทั่วไปอย่างไรบ้าง 

ผลก าไรได้มากกว่างานก่อสร้างทั่วไป
ประมาณเท่าไหร่ 
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการรับการตกแต่ง
ภายในได้หรือไม่ 
(ได้) อย่างไรบ้าง 

ความเสี่ยง จากการขยาย
ธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน 

บริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้าง 
 

เพราะอะไร มีแนวทางในการจัดการกับความ
เสี่ยงอย่างไร 
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ตอนที่ 5  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับบริการงานตกแต่งภายใน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. .................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
 

บทสัมภาษณ์เชิงลึก 
คุณวิเทศ รัตนากร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 06 กุมภาพันธ์ 2561) กรรมการบริหาร และ

ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ แทนด้วย VR  
คุณสุภาวดี เรียงชัยนาม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มกราคม 2561) รักษาการผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม แทนด้วน SUR  
ข้อมูลที่ได้จากบทสัมภาษณ์ตามวารสาร ข่าวต่าง ๆ ของบริษัท (คุณสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์, 

2561) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการและเลขานุการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แทนด้วย SO 
 
ค าถาม : อะไรคือจุดแข็งของบริษัท 

VR : ปัจจุบันบริษัทมีจุดแข็งหลัก ๆ ดังนี้ 
1. Good View หรือมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นบริษัทที่เก่าแก่ ด าเนินการมาเกือบ 90 ปี 
2. เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีงานหลากหลายประเภทมากที่สุดในธุรกิจเดียวกันในเมืองไทย มี

ทั้งถนน โรงงาน Hiper Market โรงแรม คอนโด ปิโตเคมี มีทั้งภาคส่วนของงานราชการ 
และเอกชน  

3. มีบริการในส่วนของ Desing and Built โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานโรงงาน 
ส่วนมากจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ 

4. มีทีมงานมีประสบการณ์การท างานค่อนข้างหลากหลาย ทั้งงานก่อสร้างและงาน
ออกแบบ ปัจจุบันมีการเขียนแบบด้วย BIM  

5. มีความเชี่ยวชาญในอาคารประเภท Industry หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
ในอนาคตมีนโยบายสร้างจุดแข็งเพ่ิมด้วยการ ขยายขีดความสามารถในการรับงานประเภท

อ่ืน ๆ ให้มากข้ึนด้วยการ Set Team เพ่ือรับงานรับเหมาก่อสร้างประเภท Building คอนโดมิเนียม 
อาคารที่พักอาศัย ให้มากข้ึน รวมถึงขยายขีดความสามารถของงาน Desing and Built ในอาคารที่
กล่าวมานี้ด้วย รวมถึงการรับงานในส่วนของงาน Interior ถ้าบริษัทก้าวไปถึงจุดนั้นจะเป็นจุดแข็ง
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี ตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน 2 ปีนี้ จะมุ่งเน้นเข้าไปแข่งขันในอาคารประเภทที่พัก
อาศัยมากข้ึน เนื่องจากอาคารประเภทนี้มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา และผลก าไรดีที่สุดใน
ภาคอุตสาหกรรม 

SUR : เป็นบริษัทมหาชนที่มีก าลังคนและทรัพยากรคนเยอะ ที่เด่น ๆ เห็นได้ชัด ๆ คือ ที่มี
ชื่อเสียงในท้องตลาดคือ คุณภาพงาน ความตรงต่อเวลา ระบบบริหารของงานต่าง ๆ ของบริษัท มี 
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CPM Part ในการควบคุมงานทั้งหลาย ซึ่งเคยเขียนแผนไว้ตั้งแต่ปี 2557 สามารถเข้าไปศึกษาใน
บทสรุปย่อในนั้นได้ การที่มองว่าเป็นจุดแข็งเนื่องจากโดยทั่วไปงานก่อสร้างจะประสบกับอุปสรรคและ
ปัญหาเยอะ ความเข้มแข็งของการบริหารเรื่องเวลาของบริษัท ก็จะท าให้งานเสร็จเร็ว ตรงเวลา และ
เป็นการลดต้นทุนได้ ประเภทอาคารขนาดใหญ่ก็เป็นจุดแข็งของบริษัทเช่นกัน 
ในอนาคตมีการเพ่ิมจุดแข็งด้วยการพัฒนาบุคคล เพราะบริษัทต้องการที่จะขยายฐานมูลค่าของงาน
บริษัท เพิ่มคน และเพ่ิมสาขาแขนงของงานสถาปัตยกรรม คืองานตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่ง
ที่บริษัทมีโอกาสพบหรือเกือบจะได้สัมผัสงานนี้บ่อย ๆ แต่เนื่องจากว่าในบริษัทยังไม่มีแผนกงาน
ตกแต่งภายใน จึงต้องปล่อยผ่านหรือส่งต่อไปให้กับพันธมิตรของบริษัท  

SO : CNT ด าเนินธุรกิจด้วยคุณภาพ ด้วยชื่อเสียง และผลงานที่สะสมมานานมากกว่า 87 ปี 
มีผลงานเป็น Land mark ของประเทศมากมาย เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานกรุงเทพ ท่าเรือ
คลองเตย และโรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมตึกสูงแห่งแรกของประเทศในขณะนั้น  
 
ค าถาม : อะไรคือจุดอ่อนของบริษัท 

VR : บริษัทฯ ไม่ค่อยถนัดงานอาคารประเภทสวยงาม คือสามารถท าได้ก็จริงแต่จะท าออก
มาแล้วแพงกว่าบริษัทอ่ืน ๆ แก้งานกันหลายรอบถึงจะออกมาสวย ท าให้ต้นทุนและความสามารถใน
การแข่งขันจะน้อย ปัญหาหลัก ๆ คือ ทีมงานยังมีความประณีตไม่เพียงพอ เนื่องจากทีมงานจะถนัดใน
ด้าน Civil งาน Infrastructure เป็นงานโรงงานที่ไม่ต้องอาศัยความสวยงามมากนัก  

SUR : น่าจะเป็นเรื่องของการหางานเข้ามา เพราะว่าตอนนี้ตลาดที่เจอมีคู่แข่งหลายระดับ
เข้ามา บริษัทระดับที่เล็กกว่าก็พยายามที่จะก้าวขึ้นมาเทียบเคียง แล้วเค้าได้เปรียบกว่าตรงที่เป็น
บริษัทเล็กกว่า ต้นทุนจึงน้อยกว่า จึงท าให้เรื่องนี้จะเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งไปในตัวด้วย และเรื่อง
ความช านาญของบุคลากรของบริษัทค่อนข้างจะเทไปทางด้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เป็นงาน Civil 
ล้วน ๆ งานด้านอื่น ๆ จะน้อยกว่า 
 
ค าถาม : คุณสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทได้อย่างไรบ้าง 

VR : ถ้าเทียบกับธุรกิจปัจจุบันแล้ว บริษัทมีโอกาสที่เข้าไปท าน้อยอยู่คือตลาดที่พักอาศัย 
(คอนโด ทาวน์โฮม) ซึ่งตอนนี้ถ้าเทียบกับงานด้านภาคอุตสาหกรรมแล้ว ตลาดที่พักอาศัยจะมีแนวโน้ม
ที่มากขึ้น แต่งานภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราคือมีแนวโน้มจะลดลง ซึ่งสวนทางกัน แต่ที่ผ่านมาบริษัท
ยังไม่เคยได้เข้าไปจับงานประเภทนี้เลย แต่ลักษณะการท างานจะคล้าย ๆ กับงานที่ท าอยู่คือการใช้
ระบบ Precass ในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพได้  

ที่ผ่านมาไม่มุ่งเป้ามาท่ีอาคารประเภทที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นงานที่ท าค่อนข้างยาก บริษัท
ยังไม่มีความถนัด แต่ตอนนี้ก าลังเริ่มที่จะเข้าไปท า โดยเริ่มจาก Town Home เนื่องจากมีโอกาศได้ท า
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ห้องแถวแล้วประสบความส าเร็จ สามารถควบคุมคุณภาพได้ ก็เลยมีความกล้าที่จะท ามากข้ึน จึงใช้
โอกาสนี้เข้าไปจับงานตลาดที่พักอาศัย Property Perfect งานประเภทส านักงาน ก็จะสร้างมาตรฐาน
ให้สูงขึ้น เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการแข่งขัน 

SUR : การที่สร้าง Bussiness Unit ก็เป็นการสร้างโอกาสเหมือนกันเพราะว่า แต่ละ BU จะ
แข่งขันกัน และช่วยกันหาตลาดเพ่ิมและแต่ละ BU จะเน้นในส่วนที่ตัวเองช านาญ แต่ละกลุ่มจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับทีมตัวเอง ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จึงท าให้บริษัทเข้มแข็งข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
แนวทางนี้คือแต่ละทีมจะต้องมีบุคลากร มีแขน มีขา ในกลุ่มของตัวเองให้เข้มแข็ง และดูแลตัวเองได้ 

SO : ส าหรับทิศทางการด าเนินงานในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นงานของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน โดยปรับ
สัดส่วนงานจากเดิม 30% เป็น 40% อย่างไรก็ตาม หากในปีนี้แนวโน้มของงานก่อสร้างของภาครัฐมี
เพ่ิมมากข้ึน บริษัทอาจมีการปรับสัดส่วนเพิ่มเป็น 50% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันงาน
ก่อสร้างของภาคเอกชนลงทุนน้อยลงและมีมูลค่างานสูงไม่เท่ากับภาครัฐ 
 
ค าถาม : อะไรคืออุปสรรคของบริษัทบ้าง 

VR : ประเภทงานที่บริษัทมีความถนัดมีปริมาณลดลง ซึ่งทีมงานส่วนมากก็มีความถนัดเฉพาะ
ด้านนั้น ๆ จึงต้องปรับกันพอสมควรและจะต้องท ากันในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงสภาวะขเอง
เศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีส่วน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นนักลงทุน
ชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาลดลงไปเยอะมาก ก าลังรอดูอยู่ว่า AEC จะ
เกิดข้ึนเมื่อไหร่และมีผลที่ดึงดูดการลงทุนชาวต่างชาติมาได้มากแค่ไหน 

SUR : อุปสรรคของตัวบริษัทเองยังไม่เห็น เพราะว่าเจ้าของบริษัทก็สนับสนุนทุกอย่าง มักจะ
เป็นอุปสรรคภายนอกมากกว่า ซึ่งอยู่ในเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สิ่งที่เห็นชัด ๆ คือ
ตลาดไม่มีการขยายตัว กระทบไม่ไช่เพียงแต่ในบริษัท แต่มันกระทบต่อภาพรวมของทั้งหมดใน
ประเทศ แนวโน้มจะหนีไปทาง AEC ซะเยอะ ถ้าเทียบกับประเทศอ่ืนแล้วตลาดของบริษัทจะฝ่อลง
วิธีแก้ไขปัญหาของภาพรวมใหญ่ จะต้องรอให้มีการแก้ไขด้านการเมืองซักหน่อย ให้มีความม่ันคงของ
การเมืองเพ่ือที่จะได้ท าให้ตัวสภาพเศรษฐกิจ สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

SO : ด้วยแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในภาคเอกชนได้รับผลกระทบ
พอสมควร จึงท าให้การลงทุนก่อสร้างมีจ านวนลดลง รวมทั้งภาครัฐเริ่มลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น เราจึงได้มีการปรับลดโครงสร้างสัดส่วนงานภาคเอกชน ซึ่งเดิมอยู่ที่ 70% มาเป็น 60% ในปีนี้ 
อย่างไรก็ตามหากเราสามารถประมูลงานขนาดใหญ่ของภาครัฐได้มากข้ึน สัดส่วนดังกล่าวก็จะขยับมา
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ไช่บริษัทขนาดใหญ่ มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การ
คัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างงานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง เนื่องจากไม่
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เข้าเกณฑ์การพิจารณาในบางหัวข้อ จึงท าให้ขาดโอกาสที่จะรับงานของภาครัฐและพัฒนาให้เติบโตขึ้น
ได้ อาทิ การก าหนดผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งในบางงานบริษัทนั้นเคยก่อสร้างงานประเภทนั้น
มาแล้ว แต่เป็นเพียงผู้รับเหมาช่วง ซึ่งไม่อาจนับเป็นผลงานของบริษัท 
 บริษัทจึงคาดหวังที่จะให้ภาครัฐมีการปลดล็อคกฎเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัท
รับเหมาก่อสร้างหน้าใหม่ ๆ ให้สามารถแข่งขันได้มากข้ึน นอกจากนี้บริษัทยังมีความต้องการที่จะให้
ภาครัฐปรับในเรื่องของอัตราภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% ลดลงเหลือ 1% ของรายได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบ
กันดีว่า อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันสูงมาก ก าไรน้อย แต่กลับถูกหักภาษีไว้ 3% ของรายได้ ซึ่งนับว่า
สูงมาก ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และกว่าจะได้รับเงินภาษีคืนจะต้อง
ยื่นเอกสาร และใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี 
 
ค าถาม : ความต้องการทางการตลาดของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน มีมากน้อยแค่ไหน 

VR : ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยรวบรวมข้อมูลในส่วนของงานตกแต่งภายในเลยว่า งานที่ร่วม
ประมูลในแต่ละปีมีปริมาณหรือมูลค่างานมากน้อยแค่ไหน มีแต่ข้อมูลบางโครงการที่บริษัทเข้าร่วม
ประมูลงานมาและเกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภายใน นับว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นที่ผู้วิจัยพอจะน าไป
ศึกษาต่อได้ งานของบริษัทในปัจจุบันจะไม่ค่อยรวมงานตกแต่งภายใน จะมีน้อยมากท่ีผ่านมามีแค่ 3 
โครงการเท่านั้นเอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าของโครงการจะแยกจ้าง ซึ่งถ้าบริษัทมีความสามารถท่ีจะ
ท าตรงนี้เราก็สามารถท่ีจะเข้าร่วมประมูลงานเพ่ือเอามาเป็นงานของบริษัทได้ เพราะที่ผ่านมาจะใช้
ผู้รับเหมา Sub มาท างานร่วมกัน  

ผลงานตกแต่งภายในที่ผ่านมามีไม่กี่งาน มีงานโรงพยาบาล (Design and Built) 1 โครงการ
ที่ รพ.ศิริราช นอกนั้นเป็นงานก่อสร้างหลักที่รวมงานตกแต่งภายในด้วยมีอาคาร Sport Complex ที่
พ่ึงก่อสร้างเสร็จไปก็เป็น Health Center ที่ SCG และโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่จังหวัดขอนแก่น
ส่วนมากที่พบจะเป็นงานโรงแรมที่ต้องการให้บริษัทท า แต่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของความล่าช้าใน
การส่งมอบงาน ถ้าอยู่ใน Scope ของบริษัทคือบริษัทต้องรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเรื่องล่าช้าเป็นเรื่องท่ี
พบได้บ่อยมาก ถ้าเป็นในส่วนของผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่เจ้าของโครงการจัดหามาเองส่งงานล่าช้า 
แล้วท าให้บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาหลักซ่ึงต้องจบงานได้หลังจากท่ีงานตกแต่งภายในแล้วเสร็จนั้นล่าช้า
ไปด้วย บริษัทสามารถเครมเงินคืนได้  

SUR : ความต้องการทางการตลาดของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในในปัจจุบัน 
บ่อย ๆ ที่จะเห็นว่าตัวงานที่บริษัทไปรับมาคิดราคาหรือรับค าเชิญเข้าไปร่วมประมูล มักจะมีระบุเรื่อง
งานตกแต่งภายในรวมอยู่ด้วย แล้วงานเหล่านี้ระยะหลังจะเห็นเยอะขึ้น เนื่องจากว่าลูกค้าจะนิยมท่ีจะ
ให้มีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักดูแลงานให้จนจบทั้งหมดได้ แนวโน้มตัวนี้เห็นอยู่ว่า
มีเพ่ิม สามารถดูได้จากอาคารที่ต้องการใช้สอยทางด้านสาธารณะประโยชน์ จะเป็นว่าเริ่มให้ความ
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สนใจหรือให้รายละเอียดของด้านงานตกแต่งภายในสูงขึ้น แล้วจะเห็นเลยว่างานประมูลจะมีแบบงาน
ตกแต่งภายในแนบติดมาด้วย ส่วนมากพบในอาคารประเภทสาธารณะ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ส่วนงานคอนโดบริษัทจะไม่ค่อยเข้าร่วมประมูลเนื่องจากเป็นประเภท
อาคารที่บริษัทไม่ค่อยถนันนัก แต่ส่วนมากก็จะพบงานตกแต่งภายในในอาคารคอนโดนี้ติดมาด้วย 

ที่ผ่านมาบริษัทรับงานตกแต่งภายในบ้าง แต่น้อยมากเนื่องจากภาพภายนอกของบริษัทจะ
เป็นงานก่อสร้างหลัก ยังไม่มีการออกตัวว่ามีความต้องการรับงานตกแต่งภายใน ที่ได้งานมาก็เพนื่อง
จากเป็นความต้องการของลูกค้า หรือมีความต้องการติดมาใน TOR บางงานบริษัทจะจัดทีมลงไปดูแล
เอง บางงานก็หาพันธมิตรมาช่วยรับช่วงไป เนื่องจากท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่ได้สร้างแผนกออกแบบ
ตกแต่งภายใน หรือทีมงานรับเหมางานตกแต่งภายในขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากนาน ๆ จะมี
งานเข้ามาที ซึ่งทางออกก็คือถ้าเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนมากหรือว่างานที่ทีมงานที่สามารถดูแลได้ บริษัทก็
จัดลงไปท างาน แต่ถ้าหากงานที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนเยอะ บริษัทก็จะหาพันธมิตรเข้ามา
ช่วย 
 
ค าถาม : อัตราผลตอบแทนของงานก่อสร้างหลัก และงานตกแต่งภายใน 

SUR : อัตราผลตอบแทนของงานก่อสร้างหลัก 2-4% ส่วนของงานตกแต่งภายในเยอะกว่า
อย่างเห็นได้ชัด ส่วนใหญ่จะได้ถึง 10% ขึน้ไปของมูลค่างานก่อสร้าง ที่ผ่านมามีงานมีโครงการพระที่
นั่งอนันตสมาคม MRI 
ค าถาม : บริษัทมีศักยภาพในการรับงานรับเหมาตกแต่งภายในแค่ไหน 

VR : ตอนนี้มีแต่ไม่มาก จึงต้องใช้วิธีจ้างผู้รับเหมารายอื่นต่อ ซึ่งบริษัทคู่แข่งรายอ่ืนก็มักจะท า
อย่างนั้น ต้องหาผู้รับเหมารายย่อยที่ไว้ใจได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าพันธมิตร แล้วบริษัทค่อยเข้าไปช่วย
บริหารจัดการผู้รับเหมารายย่อยนั้นอีกที ในเรื่องของศักยภาพในการรับงานตกแต่งภายในนี้  ใน
ปัจจุบันบริษัทสามารถรับได้ 3 โครงการต่อปี มูลค่างาน 60-70 ล้านต่อปี  

SUR : ถือว่ายังรับได้น้อย อย่างมากก็ 1-2 งาน เพราะต้องยังต้องดูความพร้อมของบุคลากร
ประกอบด้วย แต่เรื่องมูลค่าของงานค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าผู้รับเหมารายย่อย เนื่องจากว่าพ้ืนฐาน
ของบริษัทเป็นบริษัทมหาชนที่มีทุนสูง  
ค าถาม : บริษัทจะได้ประโยชน์จากงานรับเหมาตกแต่งภายในอย่างไรบ้าง 

VR : ส าหรับลูกค้าบางกลุ่มจะมีความต้องการให้บริษัทท างานแบบ 1 Stop Service คือจบ
ในผู้รับเหมารายเดียว เป็นงาน Design and Built คือออกแบบและก่อสร้างให้ทั้งหมด เป็นการจบที่
ผู้รับเหมาแค่รายเดียว ก็จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพทั้งบุคลากรและการรับงานของบริษัทได้ด้วย และ
สร้างรายได้รวมถึงก าไรได้มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนั้นงานตกแต่งภายในยังสามารถช่วยเหลืองาน
สถาปัตย์และงานระบบให้จบงานได้เรียบร้อยขึ้นในระยะเวลาที่จ ากัด 
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SUR : ได้ประโยชน์แน่นอน เพราะบริษัทต้องการขยายสาขา ขยายแผนกออกไปแล้วจะท าให้
บริษัทให้บริการก่อสร้างอย่างครบวงจร สามารถดูแลและบริการลูกค้าได้ตั้งแต่อาคารหลัก รวมไปถึง
งานตกแต่งภายในจนจบ 

งานตกแต่งภายในถ้าเปรียบแล้วเหมือนผู้หญิงที่พอได้รับการเสริมสวย ทาลิปสติก แต่งหน้า
ทาปากซักหน่อยนึงก็จะสวยขึ้นก็จะน่าดูน่ามอง อาคารก็เช่นกันก็จะส่งมอบงานได้สวยขึ้น ส่วนเรื่อง
ของเวลาที่จะท าให้ส่งงานได้เร็วขึ้นมั้ยนั้นไม่แน่ เพราะว่างานตกแต่งภายในมันจะมีตัวแปรตัวนึงที่
อาจจะส่งผลท าให้งานช้าหรือเร็วได้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของช่วงเวลาที่งานตกแต่งภายในเข้ามา
สัมพันธ์ แต่ถ้าเป็นทีมของบริษัทเองน่าจะช่วยท าให้งานเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่ามีการดูแลตั้งแต่ต้น มีการ
ประสานงานตรงสู่ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมหลักและกับงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ จะเข้ามาสัมพันธ์กัน 
 
ค าถาม : การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกมีแนวทางอย่างไรบ้าง 

VR : ปรับไปท างานที่มีความต้องการของตลาดคืออาคารประเภทที่พักอาศัย งานส านักงาน 
งาน Mix use Community mall งาน Infrastructure ก็ยังเป็ผู้รับเหมาคู่แข่งรายเดิมที่ยังคลอง
ตลาดอยู่ มีการเตรียมความพร้อมในการรับงานตกแต่งภายใน ด้วยการเริ่มส่งบุคลากรไปศึกษาเรียนรู้
เพ่ิมเติม ฝึกฝนทั้งในด้วนการท างานและการประสานงานต่าง ๆ   

อันนึงที่บริษัทพยามยามต้องไป ส าหรับ Industry ที่บ้านเรายังน้อยก็ลงไปที่ AEC (ประเทศ
รอบบ้าน) รวมถึงงานอาคารต่าง ๆ ด้วย ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในระดับหนึ่ง พยายามจะตั้งเป้าว่าใน
ระยะยาวนี้จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ ล่าสุดมีการก่อตั้งบริษัทเพ่ิมที่ประเทศ
พม่าและประเทศกัมพูชาเมื่อปลายปี 2560  

SUR : ด้วยการพัฒนากลุ่มงานอื่นข้ึนมา อย่างเช่นงาน M&E และงานตกแต่งภายใน โดยใช้
วิธีแยกปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทใหม่ด้วยการจัดเป็น Bussiness Unit (BU) ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ก็
ได้เริ่มไปได้ 1 ปีแล้ว ก็เห็นผลเนื่องจากว่าการแตกให้เป็น BU ขึ้นมานี้มันเสมือนมีบริษัทลูกเล็ก ๆ อยู่
ข้างใน แล้วความ Flexible มีสูงกว่า สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือสามารถที่จะเพ่ิมสาขาได้ง่ายขึ้น มี
การเตรียมความพร้อมด้วยการมองหาบุคลากรและทีมงานที่มีแววและแนวโน้มจะเข้ามาช่วยกัน
ท างานตกแต่งภายใน มีการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อเพ่ือที่จะให้มั่นใจที่จะมาท างานในส่วนนี้ ส่วน
ทีมงานอ่ืน ๆ เช่นผู้รับเหมาท่ีเป็นพันธมิตรทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ก็มีการแลกเปลี่ยนและขอผลงาน
ที่เคยท าไว้เพ่ือที่จะได้รู้ว่าในท้องตลาดมีทีมงานเหล่านี้อยู่มากน้อยแค่ไหน ผู้รับเหมารายใหญ่ก็มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะดูแนวทางว่าจะสรรหาบุคลากรเหล่านี้ได้จากแหล่งไหนบ้าง และมีการ
พูดคุยกับเหล่าผู้ออกแบบเก่า ๆ ที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงนี้ให้ช่วยเป็นแมวมองหาบุคลากรให้บริษัท
ด้วย 
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SO : ตั้งเป้ารับงานปีนี้มากกว่า 10,000 ล้าน หาพาร์ทเนอร์เข้าประมูลงานต่างประเทศ ก าไร
ขั้นตน้ (Gross Margin) ปีนี้ จะรักษาระดับไม่ต่ ากว่าปีก่อนที่ 6.3% ส่วนอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) จะรักษาไม่ให้ต่ ากว่าปีก่อน 2% เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร
ในประเทศกัมพูชาเพ่ือที่จะเข้าไปเริ่มประมูลงาน  และปีนี้จะเข้าประมูลงานมูลค่าไม่ต่ ากว่า 100 ล้าน
บาท ขณะที่ประเทศเมียนมานั้น บริษัทมีบริษัทย่อยอยู่แล้ว โดยในช่วงที่ผ่านมาเข้าไปรับงานมูลค่า
หลัก 10 ล้านบาท แต่ในปีนี้บริษัทจะไปรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น หรือเป็นหลักกว่า 100 ล้านบาท 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 ปี2560 เชน่กัน โดยใน
เมียนมาเชื่อว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตอีกมาก เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ จึงมี
การเข้าไปรับงานขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เพ่ือรองรับงานที่จะออกมาใหม่ 

ส่วนแผนการด าเนินธุรกิจในระยะสั้นนั้น บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะขยับต าแหน่งเป็นผู้น าอันดับ
ที่ 4 หรือ 5 ในธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างของประเทศ แต่ยังไม่มุ่งหวังที่จะติดอันดับ 1 ใน 3 ในขณะนี้ 
เนื่องจากผู้น าทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกลุ่ม Top 3 เป็นบริษัทที่มี Turn Over สูงและมี
ความสามารถในการชนะการประมูลงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่าสูงได้หลายโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ยัง
ติดในเรื่องของคุณสมบัติบางประการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาพอสมควร 
 
ค าถาม : มีแนวทางอย่างไรบ้างในการก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน 

VR : เรื่องของ Industry ของบริษัทมีความสามารถค่อนข้างสูง และเป็นตัวที่สร้างรายได้หลัก
ให้กับบริษัท จึงต้องรักษาคุณภาพในการท างาน รักษาทีมงาน คือถ้าปริมาณงานเริ่มกลับมามีมากข้ึน
เมื่อไหร่ บริษัทก็ต้องรับมือมันให้ไหวเช่นกัน รอการกลับมาของ EEC (อุตสาหกรรมภาคตะวันออก) 
และ AEC อีกท้ังทางบริษัทยังมีแผนกบริหารความเสี่ยง ไว้คอยท าหน้าที่ประเมินผลและทบทวนความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจัดท ารายงานการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ก าลัง
ด าเนินงานอยู่รวมถึงในอนาคต ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อให้เกิดผลกระทบนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 

SUR : ใช้ระบบ QA และ QC ของบริษัทจะเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันได้ ซึ่งบริษัทเองมีแผนกท่ี
คอยตรวจสอบคุณภาพงาน ตรวจสอบปริมาณงาน ตลอดจนคอยควบคุมการใช้จ่าย CVC ทั้งหลาย 
Cost value ตัวนี้เป็นตัวควบคุมซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท ซึ่งบริษัทอ่ืนก็ใช้ระบบนี้เหมือนกัน แต่
บริษัทเราใช้มานานและมีมาตรฐานสูงเที่ยบเท่ากับของทางเมืองนอก เนื่องจากว่าต้นฉบับของบริษัท
มาจากทางเดนมาร์ก น าไปใช้ในทุกโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนจบโครงการมีระบบการควบคุม
เป็นระยะ ๆ ควบคุมได้ตลอด 
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SO : ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพในตัว
ของบุคลากรที่มีอยู่ให้เพ่ิมมากข้ึน ทั้งอบรมและสร้างความเข้าใจถึงระบบการท างานแบบ CNT และ
วัฒนธรรมองค์กร บุคคลหรือพนักงานที่มีคุณภาพและผลงาน ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
เรื่องค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบุคลากรผ่านการ
ประเมิณผลงาน ด้วยการมอบเป็นโบนัสและโบนัสพิเศษ (Incentive) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างาน อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
ค าถาม : มีแนวทางอย่างไรบ้างในการก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข 

VR : ขณะนี้บุคลากรอยู่ในช่วง Set ระบบการฝึกฝนกันอยู่ ให้ท าออกมาทีเดียวแล้วงานจบให้
ได้ ทั้งผู้ควบคุมงาน วิศวกร ถ้าก้าวผ่านการท างานในส่วนการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว ก็จะไป
ถึงรับงานออกแบบ โดยท ากันทั้งระบบ รวมถึง Interior ด้วย เพ่ือรองรับงานหลักของบริษัทเบื้องต้น 
แต่ก็ยังต้องเป็นขั้นเป็นตอนไป คืองานก่อสร้างหลักต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้ได้ก่อน แล้วเรื่อง
การรับงานออกแบบค่อยตามมา แล้วค่อย ๆ ขยาย Scope ไปก็อาจจะท าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งงาน
ออกแบบและงานรับเหมา Interior ถ้าแข็งพอแล้วอาจแยกตัวออกไปท าได้เองในระยะยาว 

SUR : มีการประชุมของฝ่ายบริหารเพ่ือที่จะพิจารณาหลาย ๆ เรื่อง โดยทั่วไปแล้วจะมีการ
สรุปปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่าเกิดจากอะไร แล้วพอทราบปัญหาแล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาแนวทาง หาที่
ปรึกษาเพ่ือที่จะชี้แนะในการแก้ไข ที่ปรึกษามีหลายระดับถ้าเป็นงานที่บริษัทมีทีมตรวจสอบแก้ไขอยู่
แล้วก็จะใช้ทีมภายใน แต่ถ้าหากเป็นงานบางประเภทที่มีความละเอียดหรือว่าต้องการความช านาญ
เฉพาะทางอันนั้นก็จะจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ข้อดีจาการที่ใช้ที่ปรึกษาภายในคือจะได้เรื่องความ
รวดเร็วในการเข้าแก้ปัญหาซึ่งก็ต้องสัมพันธ์กันกับชนิดของปัญหาเช่นเดียวกัน และข้อดีของการใช้คน
ภายนอกก็คือมี Third party มาวิเคราะห์ในงานที่จะเจรจาทางเจ้าของงาน ถือว่าเป็นบุคคลที่ 3 ที่จะ
สามารถชี้ขาดได้ และเจ้าของงานจะฟังมากข้ึนและร่วมกันออกความคิดเห็น เพราะว่าปัญหาในแต่ละ
อย่างมันมีแนวทางการแก้ในหลายวิธี ถ้ามีความคิดเห็นที่สามข้ึนมามันก็จะช่วยท าให้มีความกระชับ
มากขึ้น 

SO : ปัจจุบันบริษัทได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรแบบ Bisiness Unit Control ซ่ึง
แบ่งตามความถนัดของแต่ละสายการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ Bisiness Unit 
ได้แก่  

1. ประเภทงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ประเภทงานโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประเภทงานอาคารทั่วไป โรงแรมและที่พักอาศัย 
4. ประเภทสายงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า 
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โดยแต่ละประเภทสายงานจะมีทีมวิศวกรและทีมก่อสร้างที่มีคุณภาพที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
มีความเชี่ยวชาญ และมีความช านาญเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งเมื่อแต่ละสายงานได้รับงานโครงการแล้ว 
ทีมงานสามารถวางแผนและเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานที่มีคุณภาพในส่วนของ
ส านักงาน รวมทั้งหมดกว่า 1,100 คน ที่พร้อมรองรับงานโครงการต่าง ๆ ในมูลค่าระดับ 10,000 ล้าน 
ในอนาคตได้อย่างเต็มที่ 
 
ค าถาม : มีแนวทางอย่างไรบ้างในการก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ 

VR : การที่บริษัทเคยท างานที่หลากหลาย เมื่อประเภทอาคารใดประเภทนึงมากขึ้นหรือ
น้อยลง บริษัทก็ยังสามารถท่ีจะรับมือไหว พยายามที่จะลงทุนเองบ้าง เช่น ติด Solar บนหลังคา แต่ก็
ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ก าลังเริ่มด าเนินการ การที่เข้าไปในตลาดที่พักอาศัย คอนโด จริง ๆ แล้วถือ
ว่าเป็นเชิงรับ 

SUR : บริษัทมีการจัดอบรมการจัดการกับความเสี่ยงกันอยู่ เป็นธรรมดาของการเริ่มอะไร
ใหม่ ๆ โอกาสที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคก็ย่อมมี แต่ก็ต้องให้บุคลากรเริ่มเรียนรู้และก็หาวิธีรับมือ 
และความเสี่ยงในส่วนนี้บริษัทก็รับรู้อยู่และก็พยายามที่จะช่วยกันป้องกัน โดยการเริ่มต้นไปจากน้อย
ไปมาก เพ่ือที่จะให้บุคลากรที่จะมาท าในส่วนนี้มีการเรียนรู้ไปก่อน และมีประสบการณ์ไปก่อนซัก
ช่วงหนึ่ง ถึงจะขยายตัวออกไป ในปีแรก ๆ จะจ ากัดมูลค่างานไม่สูงมากนัก หากเกิดความเสียหายก็ยัง
รับไหว 

SO : สว่นเหตุผลที่เน้นหนักในเรื่องของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจาก
สามารถจบงานและรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว สามารถควบคุมและจบความเสี่ยงได้เร็ว โดยแตกต่างจาก
งานคอนโดมิเนียม ซึ่งมีความเสี่ยงในการรับงานมากกว่า โดยเราพร้อมที่จะรับงานดังกล่าว แต่เรา
จะต้องคัดเลือกผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย ทั้งนี้ในทุกสายงานก่อสร้าง เรามีความพร้อม
รับงานทั้งหมด แต่บริษัทจะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราด้วย 
ประกอบกับการมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมในความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละบุคคลได้ถูกต้อง รวมทั้งมีต าแหน่งที่พร้อมรองรับตามศักยภาพของบุคลากรด้วย อีกทั้ง
บริษัทยังได้มีการจัดตั้งทีม HRD ซึ่งมีหน้าที่เหมือนเป็นโรงเรียน (Training School) ในการพัฒนา
ทีมงาน และฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ และดึงศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันเรา
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นแบบ E-Leaning เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
ได้สะดวกมากขึ้น 
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ค าถาม : มีพันธมิตรทางธุรกิจหรือไม่ เพราะอะไรถึงต้องใช้พันธมิตร 
VR : พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผู้ออกแบบ Consultant งานระบบ งานตกแต่ง

ภายใน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถไม่เพียงพอ จึงให้ผู้ที่มีความถนัดความสามารถเฉพาะด้านมา
ด าเนินการแทน ข้อดี คือการน าเอาความเก่ง ความช านาญในแต่ละด้านของแต่ละส่วนมารวมกัน ท า
ให้งานผิดพลาดได้น้อยมาก ข้อเสีย คือ ต้องแบ่งก าไรให้พันธมิตร 

SUR : เพื่อนฝูง (ผู้ออกแบบ) ที่ท าธุรกิจในด้านนี้ ผู้รับเหมางานตกแต่งภายในบริษัทยังมีทีม
น้อยอยู่ แต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทงานสนับสนุนงานตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว 
ผ้าม่าน หรืองานที่มีความช านาญเฉพาะตัว อันนี้ก็มีพันธมิตรอยู่ในมือพอสมควร  

แนวทางในการด าเนินงานกับพันธมิตร ถ้าบริษัทได้งานที่ผู้รับเหมารายใหญ่ก็ดีอย่างตรงที่เค้า
จะสามารถดูแลงานได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเป็นผู้รับเหมารายย่อยจะกลายเป็นอันว่า บริษัทเองจะยังต้อง
เป็นตัวหลักท่ีจะยังท างาน Support แจกงานให้ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเป็น
ราย ๆ ไป ไปช่วยกันท างาน แล้วบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานให้ต่อเนื่องกัน  
ข้อดี ของการใช้ผู้รับเหมารายใหญ่คือเค้าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ค่อยเป็นภาระในการที่บริษัท
จะต้องไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนให้พวกเค้า แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมารายเล็กบริษัทต้องอุ้ม  

ข้อดีของผู้รับเหมารายเล็กคือได้ราคาที่ถูกกว่ารายใหญ่ 
ข้อเสีย ผู้รับเหมารายใหญ่ก็คือคู่แข่งบริษัท จึงไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากเค้า  

         ผู้รับเหมารายเล็กคือบริษัทยังต้องลงไปบริหารจัดการให้เค้าอยู่ และบริษัทต้องรับผิดชอบใน
กรณีท่ีมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน ถ้าเห็นว่าเริ่มจะเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลบริษัทก็จะรีบเข้าไป
แทรกแซงก่อนที่เหตุการณ์ร้าย ๆ จะเกิดขึ้น 
 
ค าถาม : บริษัทเคยรับงานประเภทอาคารเขียวหรือไม่ 

VR : การด าเนินธุรกิจงานก่อสร้างอาคารเขียว บริษัทเคยก่อสร้างธนาคารกสิกร สาขาแจ้ง
วัฒนะ อาคาร SCG จากที่มีประสบการณ์การท างานอาคารประเภทนี้มาคิดว่าความยากง่ายต่างกัน
เพียงเล็กน้อย ยากในขั้นตอนการออกแบบมากกว่า ส่วนเรื่องของผลก าไรได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ไม่
แตกต่างจากงานก่อสร้างอาคารทั่วไปมากนัก มีก าไรเพ่ิมมากข้ึนเพราะการแข่งขันลดน้อยลง งาน
ประเภทนี้ส่วนมากลูกค้าจะต้องการผู้รับเหมาที่เคยมีประสบการณ์การท างานอาคารประเภทนี้มา แต่
ความต้องการของตลาดยังถือว่าน้อย เพราะการก่อสร้างอาคารประเภทนี้ใช้ต้นทุนที่สูง  

SUR : เคยก่อสร้างธนาคารกสิกร สาขาแจ้งวัฒนะ อาคาร SCG 100 ปี SCG Health 
Center ส่วนบุคลากรบริษัทมีที่เคยผ่านการอบรมและได้ใบ Certificate อาคารเขียวอยู่ 2-3 ท่าน 
เป็นใบที่แสดงมาตรฐานตัวนึงที่บ่งบอกว่าบุคลากรของบริษัทมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานอาคาร
ประเภทนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ TOR ว่าจะระบุลงไปว่าต้องการหรือไม่ 
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ความยากง่ายในการก่อสร้างอาคารประเภทนี้ จะไม่ยากถ้าเราอ่านรายละเอียดแล้วจัดการ
กับความต้องการในแต่ละส่วน เป็นการดูลึกลงไปถึงทางด้านเทคนิคซึ่งเยอะ  

ผลก าไรจากการก่อสร้างอาคารเขียว อาคารเขียวมักจะมีมูลค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงกว่า
อาคารทั่วไป แต่ทั้งนี้เนื่องจากตัวต้นทุนของมันเองสูง คือวัสดุและขั้นตอนที่สูง ไม่ไช่ว่าผลก าไรเยอะ
ขึ้น ผลก าไรน่าจะใกล้เคียงกับอาคารทั่วไปอยู่ หลาย ๆ บริษัทเริ่มมีงานก่อสร้างอาคารนี้แล้ว
เหมือนกัน เพียงแต่ว่าการท่ีจะผนวกเอาเรื่องอาคารเขียวเข้ามาสู่เรื่องงานตกแต่งภายใน ทางบริษัทที่
เคยท าอาคารเขียวมาน่าจะเป็นข้อได้เปรียบ เพราะบริษัทจะรู้ความต้องการ และรู้ว่าจะด าเนินงาน
อย่างไร ถ้าบริษัทน าเอากลยุทธ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้น าทางด้านงานก่อสร้างอาคารเขียวได้จะ
ดีมาก 
 
ค าถาม : บริษัทมีความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในอะไรบ้าง 

VR : ความรับผิดชอบเรื่องการส่งงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้างมีมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามงาน
ตกแต่งภายในก็ยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการบริการลูกค้าในแง่ของ 1 Stop Service ได้ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลงานสถาปัตยกรรมและงานระบบให้งานเรียบร้อยและสวยงามขึ้นได้ 

SUR : เป็นธรรมดาของการเริ่มอะไรใหม่ ๆ โอกาสที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคก็ย่อมมี แต่ก็
ต้องให้บุคลากรเริ่มเรียนรู้และก็หาวิธีรับมือ และความเสี่ยงในส่วนนี้บริษัทก็รับรู้อยู่และก็พยายามที่จะ
ช่วยกันป้องกัน โดยการเริ่มต้นไปจากน้อยไปมาก เพ่ือที่จะให้บุคลากรที่จะมาท าในส่วนนี้มีการเรียนรู้
ไปก่อน และมีประสบการณ์ไปก่อนซักช่วงหนึ่ง ถึงจะขยายตัวออกไป ในปีแรก ๆ จะจ ากัดมูลค่างาน
ไม่สูงมากนัก หากเกิดความเสียหายก็ยังรับไหว 
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