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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนนิธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง :  
กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE CONSTRUCTION BUSINESS:  
A CASE STUDY OF A CONSTRUCTION CONTRACTOR IN PHUKET PROVINCE 

 

 

ตฤณ  ไหมฉิม1* และณัฐวุฒิ  บุญศรี2 
Trin  Maichim1* and Nuttawut  Boonsri2 

 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกจิ 
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนิน 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาปัจจัยด้าน  
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง:  กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต และ 3) ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ อุตสาหกรรม 5’s 
Forces Model ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 

รูปแบบการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ที่ประกอบการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจกับ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 217 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามมี 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก(SWOT) ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั ้ง 5’ s Forces Model ของ
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่า
เท่ากับ 0.99 และการตรวจสอบค่าความเชื ่อมั ่นจากกลุ ่มตัวอย่างเสมือนจริงที ่ใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่าง           
จำนวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงกว่า .70 ในทุกด้าน สรุปได้ว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ    
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ สำหรับตัวแปรเชิงกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับตัวแปรเชิงปริมาณ และสถิติอ้างอิงสำหรับการทดสอบสมติฐานในกรณีตัวแปร
เชิงปริมาณ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s 
Correlation Coefficient ) (r) ซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46-60 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง 6-10 ปี ตามลำดับ 

2. ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต จำแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านจุดแข็ง (Strengths) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ได้แก่ ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 

3. ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรม
รับเหมาก่อสร้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต จำแนกเป็นรายด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านอำนาจต่อรองของ
ผู้ขายวัตถุดิบ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ 
คำสำคัญ : ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 1, ผู้รับเหมาก่อสร้าง 2, ผู้ประกอบการในจังหวัดภเูก็ต 3 

 

Abstract 
 A study of factors affecting the construction business success:  a case study of a 
construction contractor in Phuket The objectives were : 1) to study individual factors which affected 
on the success of a case study of the construction contractor business in Phuket 2)  to study the 
internal and external factors of organizational environment  which influenced on the success of a 
case study of the construction contractor business in Phuket and 3) to identify the environmental 
factors of the 5's Forces Model of contractor industry in Phuket  that affected on the success of 
the business operations construction contractor business in Phuket. 
 The pattern of this research is a quantitative research.  The population in this study was 
the construction business operator operated in Phuket province and entrepreneur who registered 
the business with Phuket Commercial Office as the amount of 217 people.  The data from the 
sample size of 217 samples used questionnaires as a tool of data collection.  The questionnaire 
comprises of 5 parts; the demographic information, internal and external environment (SWOT), the 
entire 5’ s Forces Model industry of the construction industry and information about business 
success factors. 
 The researcher examined the quality of questionnaire in two steps which were consistency 
analysis with, 0. 99 and checked the confidence value from the virtual sample group was close to 
the sample group as 40 samples, which showed an alpha coefficient higher than .70 in all aspects. 
The statistics analysis was quantitative data analysis including descriptive statistics as percentage 
values for group variables, mean values, standard deviations for quantitative variables, and 
reference statistics for base resolution testing in the case of quantitative variables, early variables 
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and dependent variables using Correlation Coefficient (r) or correlation coefficient. The researcher 
used the software package (SPSS) to analyze the data. 
 The research found that 

1. The majority of personal factors affected to the success of the construction business 
in Phuket were male who aged between 46-60 years with a marital status, holed bachelor degree 
and conducted construction business for 6-10 years, respectively. 

2. The overall importance level of the internal and external environment (SWOT)  of the 
construction business that affects the success of the construction business in Phuket found that it 
was at the highest level which considering by each aspects , it was found that the highest mean 
values were strength and the lowest mean values were weakness. 

3. The importance level of the 5’ s Forces Model in  construction industry factors that 
affect the success of the construction business in Phuket which classified by aspects found that 
the overall results were highest. When considering each aspect, it was found that the highest mean 
value was the bargaining power of raw material suppliers and the lowest mean value was the 
availability of substituted product or service. 
Keyword: Success in business 1, Building Construction 2, Entrepreneurs in Phuket Province 3 
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1. บทนำ 
 อุตสาหกรรมการรับเหมาก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ  โดยเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการและการจ้างงานจำนวนมากในแต่ละปีที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งผลผลิตที่ได้ประกอบด้วยสิง่ปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย 
โรงงาน สถาบันการศึกษา สถานสาธารณสุข เป็นต้น ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื ่น ซึ ่งมี
ลักษณะเฉพาะคือเป็นงานที่ทำในที่โล่งแจ้งภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลาใช้บุคลากรร่วมงาน
จำนวนมากหลากหลายอาชีพหลายระดับความรู ้ความสามารถมีการเปลี ่ยนแปลงนายจ้างได้ง่ายและรวดเร็ว  
มีแผนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาเพราะมีตัวแปรที่กำหนดการเปลีย่นแปลงนั้น เช่น ฝนตกหนักวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง
ขาดตลาดและความขัดแย้งในการทำงาน เป็นต้น สถานท่ีทำงานจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อเสร็จโครงการหนึ่งก็ย้ายไป
อีกโครงการหนึ่ง ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันและอยู่ต่างท้องถิ่น จึงต้องมีการขนย้ายปัจจัยต่างๆ และบุคลากรไปด้วย
เสมอ งานก่อสร้างเป็นงานซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงมีการขัดแย้งกัน
ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างสูง และตลอดเวลาดำเนินการเมื่อเกิดการผิดพลาดของงานการแก้ไขจะ
ยุ่งยากมากต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (กนกวรรณ โกศล, 2556) 
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากมีความเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ 
มูลค่าการลงทุนในภาคก่อสร้างมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 8.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) (นิรัติศัย ทุมวงษา, 2552: 1) ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลจำนวนมากกว่า 80,000 ราย  โดยในจำนวนนี้ มีสัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่เพียงร้อยละ1 แต่
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดสูงราวร้อยละ 25 ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด โครงสร้างต้นทุนของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก คอนกรีต และซีเมนต์ประมาณร้อยละ 60ของต้นทุน
รวม ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกร้อยละ 20 ทั้งนี้ โดยปกติราคาของวัสดุก่อสร้างจะแปรผันตาม
อัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (โดยเฉพาะกลุ่มโลหะ) และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของปัจจัยเสี่ยงของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมือง ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
และกฎระเบียบของประเทศที่เข้าไปรับงานก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะราคาในกลุ่ม
เหล็กก่อสร้างซึ่งค่อนข้างผันผวนมากกว่าวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น และปัญหาแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่
ยังมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนในภาคก่อสร้างของไทย
ในช่วงป ี2555-2557 ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีในอัตราต่ำที่ร้อยละ 0.1 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ทางการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวแต่ในปี 2558 การลงทุนในภาคก่อสร้างกลับมาฟื้นตัวดีโดย
มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 11.9 มีมูลค่า 1,161.9 พันล้านบาทสำหรับสถานการณ์การก่อสร้างของภาครัฐและ
เอกชนในป ี2558 พบว่า มูลค่าการลงทุนในงานก่อสร้างภาครัฐมีอัตราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 27.2 มีมูลค่า 629.1 
พันล้านบาท อานิสงส์จากการที่ภาครัฐพยายามเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนขนาดเล็กและโครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงานราชการต่างๆ ขณะที่มูลค่าการลงทุนในงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวลงร้อยละ 2.1 มีมูลค่า 532.7 พันล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนใหม่ 
เพื่อรอดูสัญญาณเศรษฐกิจและการเมืองจากการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อที่ผ่านมา สามารถ
แสดงสัดส่วนการลงทุนการก่อสร้างของภาครัฐได้ ดังภาพ 1 
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รูปที ่1 สัดส่วนการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ 
ที่มา : นิรัติศัย  ทุมวงษา, 2559 : 3 
 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวท่ีมีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ใน
ทะเลอันดามันและถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยโดยได้ชื่อว่าเป็น“ไข่มุกแห่งอันดามัน”
กล่าวคือ เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามหาดทรายขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลอย่างชัดเจนและขณะเดียวกันภูเก็ตถอืได้
ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเองจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมด  543.034 
ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่มีประชากรทั้งสิ้น392,011 คน (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.59) จากการสำรวจ พบว่า 
นอกจากประชากรในทะเบียนราษฎร์แล้วจังหวัดภูเก็ตยังมีชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัย  และทำงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของจังหวัดภูเก็ตในรอบปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า
เมื่อเทียบกับปีก่อนการเปิดตัวของโครงการมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการซื้อของผู้บริโภคโดยรวมที่
ชะลอตัว เนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาระหนี้สินรวมทั้งความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อโดย
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในช่วงปี 2559 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,687,748 ตารางเมตร โดยพื้นที่ก่อสร้าง
บ้านพักเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวน 765,653 ตารางเมตร (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.58) ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบล 
กะทู้ ราไวย์ และเชิงทะเล สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ มีจำนวน 479,198 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.78) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตำบลวิชิต และรัษฎา การก่อสร้างโรงแรมจำนวน 286,575 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 67.09) ส่วนการก่อสร้างอื ่นๆ มีจำนวนพื ้นที ่รวมทั ้งสิ ้น 156,322 ตารางเมตร.(ลดลงร้อยละ 5.78) 
(สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, 2559) 
 จากข้อมูล และสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าแนวโน้มของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในภาพรวม       
มีมูลค่าการลงทุนในงานก่อสร้างภาครัฐมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมูลค่าการลงทุน
ที่ต่อเนื ่องของธุรกิจ โดยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม         
เมื่อพิจารณาถึงจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ต้องคำนึง และควรพิจาณาปัจจัยสภาวะความ
เสี่ยงที่มีต่อธุรกิจโดยต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบวางแผนและดำเนินการ
ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้หากบริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญประเด็นเหล่านี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรบั
งานและการบริหารงานในส่วนต่างๆ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการ

Figure 1: Public Construction Investment 
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ดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ และจากการที่ผู ้วิจัยศึกษางานวิจัยของ  อนุพันธ์ ปทุมาสูตร (2558) พบว่า ปัจจัย
ความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ คือ กิจการใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย       
มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้ว่าจ้างสนใจในผลงาน และมีการบอกปากต่อปาก เนื่องจาก
กิจการ ได้ก่อตั้งมานาน ด้านราคา มีผู้บริหารเป็นผู้คิดราคาค่าก่อสร้างเอง โดยอิงราคาค่าก่อสร้างต่างๆ ณ ปัจจุบัน 
และคิดราคาในราคาทุน จึงทำให้ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ การ
ส่งเสริมการขาย ทางกิจการมีเครื่องมือ และอุปกรณ์มากมาย ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ทำให้ผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่
เชื่อมั่นว่าสามารถรับงานได้ โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ และยังมีการบริการหลังการดำเนินงานท่ีดี หากมีข้อผิดพลาดก็จะ
แก้ไขให้ทันที ดังนั้น จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่แข่งขันอย่างรุนแรงในจังหวัดภูเก็ต ทำให้
ผู ้วิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ”
โดยทำการศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกจิให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของเจ้าของธุรกิจรายใหม่ หรือผู้ที่
ประกอบธุรกิจอยู่แล้วได้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต  
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต  

 

3. แนวคิด ทฤษฎีและกรอบแนวคิด  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม 5 Forces Model 
พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, (2542: 125) ได้อธิบายไว้ว่า การวิเคราะห์เคราะห์ปัจจัยหรือสภาพ

การแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะทำให้ทราบถึงที่มาของความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจากสภาวะ
การแข่งขันเหล่านี้ การวิเคราะห์นี้มีความจำเป็นสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถที่
จะจัดทำกลยุทธ์ ที่ประสบความสำเร็จ โดยไม่มีความเข้าใจถึงลักษณะที่สำคัญของการแข่งขันได้เลยในการวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีปัจจัยสำคัญห้าประการที่ส่งผลต่อ
สภาวะในการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม หรือที่เราเรียกกันว่า Five-Forces Model ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดที่มี
ประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจัยแต่ละประการ
ตามแนวคิดนี้ อุตสาหกรรมคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่ทำการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน 
หรือสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนกันได้ในลักษณะการทดแทนความต้องการของลูกค้า เช่นเหล็กและพลาสติก
ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึ่งกันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกัน      
แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งช้ี          
ถึงโอกาสและข้อจำกัดท่ีองค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญ 
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 Michael E. Porter เสนอว่า สภาวะการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ            
5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้กำไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ยิ ่งปัจจัยเหล่านี ้มีความเข้มแข็งมากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้ นราคาซึ ่งนำไปสู ่การได้กำไรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้นๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้กำไรได้มากข้ึน แต่เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่
เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจ
จะต้องทำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ได้แก่การหาตำแหน่งในอุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 
ประการเพื ่อที ่จะหาความได้เปรียบออกมาหรือป้องกันตนเอง ซึ่ งลักษณะที่สำคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการ
ประกอบด้วย ดังน้ี 

1. ข้อจำกัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrance) 
คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจอื่นท่ีในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่

จะเข้ามาในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้องค์กร
ใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอันเป็นปัจจัยข้อจำกัดที่สำคัญต่อการดำเนินงานและการแข่งขันขององค์กรธุรกิ จเดิม          
ในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้ว
ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อาจ
มีการลดราคาสินค้าและบริการลง โดยในการตัดสินใจเข้าสู้อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
สำคัญสองประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้า สู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม (พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ 
และพสุ เดชะรินทร์, 2542:125) 
 2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Rivalry) 

 สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็นช่องทางใน
การได้กำไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามากการกระทำขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การลดราคา    
การต่อสู ้ทางด้านการตลาด การแนะนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือการเพิ่ มการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า        
ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกำไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก (พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, 2542: 125) 

3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Product or Service)  
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นท่ีผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทน

กันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้า
ทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นย่อมก่อให้เกิดข้อจำกัดในการตั้งราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้
สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ต่ำปัจจัยในด้านการใช้สินค้า
ทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น ชาอาจเป็นสินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกค้า
อาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมมีผลตอบแทนที่สูงเนื่องจาก
สามารถตั ้งราคาของสินค้าได้สูงโดยที ่ไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนได้ง ่าย             
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ย่อมไม่สามารถหากำไรได้มากเนื ่องจากลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าทดแทนแทน(พักตร์พจง วัฒนสินธุ ์ และพสุ         
เดชะรินทร์, 2542: 125) 

4. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) 
 ผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาของสินค้าและ

บริการให้ต่ำ หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
องค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มี อำนาจต่อรองย่อมเปิด
โอกาสให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู ้ซื ้อจะมีอำนาจมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม(พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์ , 
2542: 125) 

5. อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถกำหนดให้สนิค้ามีราคาสงูหรือต่ำได้หรือเพิ่มหรอื

ลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและกำไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอำนาจใน
การต่อรองต่ำย่อมถูกผู้ซื ้อกดราคา และเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ ้นได้ (พักตร์พจง วัฒนสินธุ ์ และพสุ       
เดชะรินทร์, 2542: 125) 
 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 

 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 217 คน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประกอบการ

อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนการประกอบธุรกิจกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน จำนวน 30 

ข้อ ประกอบด้วยคำถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด สอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ
ประชากรการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งเป็น
แบบสอบถามที่มีคำถามหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นคำถามแบบไลเคอร์สเกล (Likert Scale) 
เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

 ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม  ทั ้ง 5’s Forces Model ของ
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ ด้านคู่แข่งขันใหม่ ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้านบริการที่
สามารถทดแทนกันได้ ด้านอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ และด้านอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งเป็นคำถามแบบ      
ไลเคอร์สเกล (Likert Scale) เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval Scale) 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ได้แก่ บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) บรรทัด
ฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) และบรรทัดฐาน
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ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Satisfaction Criterion) ซึ่งเป็นคำถามแบบไลเคอร์สเกล (Likert Scale) 
เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 3 และ 4 มีเกณฑ์การให้คะแนน 
ประกอบด้วย 
   มีผลต่อความสำเร็จระดับมากที่สุด ให้  5  คะแนน 
   มีผลต่อความสำเร็จระดับมาก  ให้  4  คะแนน 
   มีผลต่อความสำเร็จระดับปานกลาง ให้  3  คะแนน 
   มีผลความสำเร็จระดับน้อย  ให้  2  คะแนน 
   มีผลต่อความสำเร็จระดับน้อยที่สุด ให้  1  คะแนน 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scale มี
คำตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) 

 คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มาก 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

ทั ้งนี ้ แบบสอบถาม ได้พัฒนาจากการศึกษาทฤษฎี “ทั ้ง 5’s Forces Model” ของ Philip Kotler         
โดยผ่านการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย แล้วนำมาตีความและอธิบายคำจำกัดความ ตลอดจนนิยามศัพท์แต่ละด้านอีก
ทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนนำไปใช้จริง ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่น        
โดยผู้รับเหมาที่มีช่ือเสียงในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  
15 มีนาคม 2562 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่ได้ทำการจัดทะเบียน และเพือ่ดำเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม  

2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จำนวน 217 คน 
3. รวบรวมแบบสอบถามเพื่อนำไปประมวลผล วิเคราะห์และสรุป      

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ผู ้ว ิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประมวลผลข้อมูล           
ทางสถิติ SPSS  
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณโดยการแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.), และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s 
Correlation Coefficient ) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง    

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สรุปผลตามแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 217 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายุระหว่าง 46-60 ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพ สมรส รองลงมา สถานภาพ     
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รองลงมา สูงกว่าปริญญาโท ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง 6-10 ปี รองลงมา 11-20 ปี ตามลำดับ 

ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถ         
สรุปผลได้ ดังนี้ 

ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำแนกเป็น     
รายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านจุดแข็ง 
(Strengths) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 

ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านจุดแข็ง 
(Strengths)โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมี
ประสบการณ์ยาวนาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ มีเงินทุน/ สภาพคล่อง และมีความสามารถในการปรับตัวสูง
ด้านแรงงานและแหล่งเงินทุน 
  ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านจุดอ่อน 
(Weaknesses)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขาดการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 
บริษัทมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานท่ีต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำหรือกฎหมายกำหนดเท่ากัน  

ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านโอกาส 
(Opportunities)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีโครงการ
ก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้างยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการทำธุรกิจมากนัก  

ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านอุปสรรค 
(Threats) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย 
EIA และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การใช้กฎหมายแรงงานในการควบคุมแรงงานต่างด้าว 

ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรม
รับเหมาก่อสร้างสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
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ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้าง จำแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการมีสินค้าหรือบริการที่สามารถ
ทดแทนกันได้ 

ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้าง ด้านคู่แข่งขันใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่   
การเข้าถึงช่องจัดจำหน่าย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 

ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้าง ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความแตกต่างของขนาดธุรกิจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ จำนวนคู่แข่งขันมาก 

 ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรม
รับเหมาก่อสร้าง ด้านบริการที่สามารถทดแทนกันได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การทดแทนได้มากหรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้ แก่ ราคาสินค้า
ทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทนมีวัตถุดิบราคาถูก 

ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้าง ด้านอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ลูกค้ามีข้อมูลมากก็ต่อรองได้มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ลูกค้าต้องมีต้นทุนในการเปลี่ยนสูงอำนาจ
การต่อรองของลูกค้าก็จะต่ำ  

ระดับความสำคัญปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Model ของอุตสาหกรรมรับเหมา
ก่อสร้าง ด้านอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ขายรวมตัวกันอำนาจการต่อรองก็สูง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้ขายน้อยรายอำนาจ
ต่อรองของผู้ขายจะสูง  

ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ(Client 
Satisfaction Criterion) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) บรรทัดฐาน
ด้านการเงิน (Monetary Criterion) และบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion)  

ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านบรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด
ความสำเร็จของโครงการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ระยะเวลาโดยรวมของการดำเนินโครงการส่งผลต่อ
ความสำเร็จ  

ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านบรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary 
Criterion)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การบริหาร
งบประมาณในโครงการให้มีความน่าเชื ่อถือเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 
งบประมาณเป็นส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจ  
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ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร ็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล 
(Effectiveness Criterion)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ต้อง
มีการวางแผนและเช่ือมโยงสัมพันธ์กับโครงการอื่นของธุรกิจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้าง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส่งผลต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ 

ระดับความสำคัญปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านบรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(Client Satisfaction Criterion)โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ประกอบการตองสนองผู้ใช้บริการ ด้วยความคุ้มค่าของประโยชน์ใช้สอย และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างคุณค่าทีเกิดขึ้นจริงแก่ผู้รับบริการ 

ตอนที่ 2 สรุปผลตามสมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความสำเร็จใน

การดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ด้านจุดแข็ง Strengths          ด้าน

จุดอ่อน (Weaknesses) ด้านโอกาส (Opportunities) และด้านอุปสรรค (Threats) กับปัจจัยความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านบรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) ด้านบรรทัดฐานด้านการเงิน (MonetaryCriterion)      ด้าน
บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) และด้านบรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ                    
(Client Satisfaction Criterion) มีค่า p-value.น้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ด้านจุดแข็ง Strengths ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ด้านโอกาส 
(Opportunities) และด้านอุปสรรค (Threats)ในด้านดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Mode มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Mode ด้านคู่แข่งขันใหม่ 
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้านบริการที่สามารถทดแทนกันได้ ด้านอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ และด้าน
อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ กับปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต พบว่า 
ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ด้านบรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) 
ด้านบรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion) ด้านบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion)      
และด้านบรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Satisfaction Criterion) มีค่า p-value.น้อยกว่า 
.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจร ับเหมาก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับปัจจ ัยด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 5’s Forces Mode             
ด้านคู่แข่งขันใหม่ ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้านบริการที่สามารถทดแทนกันได้ ด้านอำนาจต่อรอง
ของผู้ซื้อ และด้านอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบในด้านดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 



 

 

PO
ST

ER
  9

67
 

6. อภิปลายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษา

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต มีประเด็นที่นำมา อภิปราย ดังนี้ 
ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
ระดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำแนกเป็นราย

ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน ระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก    
3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจุดแข็ง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  ด้านจุดอ่อน สอดคล้องกับ       
นันทนัช จินตพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถ ในการจัดการทางการเงิน
และระดับความสำเรจ็ในการประกอบธุรกิจของผู้รบัเหมาก่อสรา้งในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างจากการศึกษา พบว่า กิจการมีลักษณะการกระจายตัวของระดับความสามารถ
ในการจัดการทางการเงินเป็นปกติ (Normal) การจัดการทางการเงินของ กิจการ มีคะแนนเฉลี่ย 45 คะแนน จัดอยู่
ในระดับที่ 3 หมายความว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะประสบความสำเร็จนั้น ต้องให้ความสำคัญด้านจุดแข็ง         
โดยธุรกิจจะต้องมีเงินทุนและมีสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจที่ดีและสมบูรณ์ ดังนั้นการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือ
การเตรียมเงินทุนสำรองเป็นเรื่องที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ส่วนผลการศึกษาวิจัยปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่า สอดคล้องกับ Cleland, 
1994:3-37,Pinto&Slevin,1988:479-502,Turner,1993:85-97) คือ บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) 
ลูกค้าให้ความสำคัญของการตรงเวลาในการสง่มอบของโครงการมากท่ีสุด นั่นหมายความว่า การดำเนินการโครงการ
ต้องแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด  โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาในการดำเนินงานโดยรวมของโครงการทั้งหมด และเวลาที่ใช้
ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งหมดบรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion) ลูกค้าต้องการให้โครงการมีการ
บริหารงบประมาณในโครงการให้มีความน่าเชื่อถือ และ การติดตามกำหนดงวดเงินระบบการเบิกจ่ายจากผู้ว่าจ้าง  
และบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) ลูกค้าต้องการให้ธุรกิจมีการวางแผนและมีการเชื่อมโยง
โครงการอื่นของธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการความคุมคุณภาพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด สุดท้าย
บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Satisfaction Criterion)  ลูกค้าต้องการให้ผู้ประกอบการ
สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการด้วยความคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้จากโครงการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อความ
คุมค่าของโครงการ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถนำผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดภูเก็ต มาใช้ในการกำหนด
กลยุทธ์ขององค์การเพื่อนำมาซึ่งความประสบผลสำเร็จ โดยให้ความสำคัญด้านประสบการณ์ของธุรกิจที่มีการเปิด
บริการมายาวนาน จนทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งธุรกิจจะต้องมี สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือ
แรงงานมีศักยภาพ.ในการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตามธุรกิจจะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานและนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานจำเป็นต้องนำ
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรื่องแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝีมือแรงงานอยู่กับธุรกิจอย่างภกัดีและมี
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ความรักในองค์กร หากฝีมือแรงงานมีอัตราการลาออกสูงอาจทำให้ธุรกิจเกิดความชะงักในการก่อสร้าง และสูญเสีย
เวลาในการสรรหาและพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะจะทำให้ธุรกิจมีเพิ่มต้นทุน 

จ ังหว ัดภ ูเก ็ต เป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ได ้ เปร ียบสำหร ับธ ุรก ิจก ่อสร ้าง เน ื ่องจากเป็นเม ืองท ่องเที ่ยว 
ทำให้เกิดโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างควรร่วมมือและผลักดันให้รัฐบาลส่งเสริมนโยบาย
ในการเปิดการค้าเสรีด้านการลงทุนธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างที่พักอาศัย 
คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น  

2. สำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ผลการวิจัยครั ้งนี ้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ  
2.2 ควรศึกษาวิจัยในพื้นที่ ที ่มีความใกล้เคียงกับระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นที่ จะส่งผลต่อระดับความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ 
2.3 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลที่ส่งผลให้ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้งไมป่ระสบความสำเร็จ เพื่อหาแนวทางวิธีการ

หลีกเลี่ยงและมีการวางแผนแบบบูรณาการ 
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