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ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบด้านการเงินต่อการขยายธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล 
Factors Affecting the Financial Impact of the Construction Business Expansion 

in Satun Province 
 

พมิพา ด านุ้ย 
ดร.ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ 

 
บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้อสิระฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัภายนอกทีส่ง่ผลกระทบดา้นการเงนิของ
ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทีส่่งผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล และ 2) ศกึษาปัจจยัภายใน
องคก์รทีม่ผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูป้ฏบิตังิานธุรกจิรบัเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสตูล จ านวน 377 คน สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ใน
การวจิยั คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติเิชงิอนุมาน ได้แก่ การวเิคราะห์การถดถอย
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิของ
ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทีส่่งผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยปัจจยัภายนอกดา้นอ านาจการต่อรองของผูข้าย ด้านสภาพแวดลอ้ม ดา้นสงัคม ดา้นการเมอืง และ
จ านวนคู่แข่งขนั ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และ 2) ปัจจยัภายในองค์กรที่มผีลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล ได้แก่ 
การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพิ่มเติมได้ การขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ และขนาดขององคก์รทีป่ฏบิตังิาน มผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสตูล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยตัวแปรที่พยากรณ์การขยายธุรกิจ
รบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ อ านาจการต่อรองของผูข้าย ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสงัคม การ
ขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงนิกู้เพิม่เตมิได ้ดา้นการเมอืง จ านวนคู่แข่งขนั 
การขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ และขนาดขององค์กรที่ปฏบิตังิาน สามารถ
ร่วมกนัท านายการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูลไดร้อ้ยละ 77.1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ คอื Y=.894+.285X21+.229X19+.109X17-.185X10+.088X15+ 
.128X22-.138X8-.077X5 
 
ค าส าคญั : ผลกระทบดา้นการเงนิ, การขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง, จงัหวดัสตูล 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were as follows: 1) to examine external factors affecting the 
financial impact of the construction business expansion in Satun Province and 2) to examine 
internal factors affecting the construction business expansion in Satun Province. A sample was 
selected from 377 cases of construction entrepreneurs were included as a sample and using 
purposive sampling method. The study was a quantitative research and questionnaire was 
collected. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The findings showed: 1) The overall of the external factors was at high 
level. The bargaining power of suppliers, business environment, social factors, political factors, and 
competitors that affect to the construction business expansion in Satun Province in statistically 
significant at .05 level. 2) The internal factors such as lack of liquidity due to inability to raise 
funds for additional funding sources, poor cash flow, and size of company that affect to the 
construction business expansion in Satun Province in statistically significant at .05 level. The 
predictor variables of the construction business expansion were the bargaining power of suppliers, 
business environment, social factors, lack of liquidity due to inability to raise funds for additional 
funding sources, political factors, competitors, poor cash flow, and size of company. These 
indications can help predicting the construction business expansion in Satun Province at about 
77.1% in statistically significant at .05 level. As predictor variable in the following raw scores and 
standard scores Y=.894+.285X21+.229X19+.109X17-.185X10+.088X15+.128X22-.138X8-.077X5. 
 
Keywords : The Financial Impact, The Construction Business Expansion, Satun Province 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การมีธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ คือ เป้าหมายสูงสุดของทุกกิจการ เมื่อธุรกิจด าเนินการมาถึง
ระยะเวลาหนึ่ง เจ้าของกจิการต้องตดัสนิใจว่าจะด าเนินธุรกจิตามขนาดเดมิหรอืจะลงทุนเพื่อต่อยอดพฒันา
เพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขัน้หนึ่ง เพราะในโลกของการท าธุรกิจนัน้ การที่กิจการไม่เจรญิเติบโตจะ
สะทอ้นถงึขนาดธุรกจิทีเ่ลก็ลงโดยอตัโนมตั ิโดยการขยายธุรกจิต้องอาศยัความเชีย่วชาญในการเลอืกกลยุทธ์
เพื่อขยายกิจการ (ธนาคารกรุงไทย, 2561) แต่ไม่สามารถฟันธงได้ว่ากลยุทธ์หรอืแนวทางไหนดีที่สุด 
เพราะขึน้อยู่กบัความพรอ้มของธุรกจิและปัจจยัอื่น ๆ ดว้ย 

อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้างในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ส่งผลต่อการ
เตบิโตของ GDP ของประเทศไทย ปัจจุบนัเกดิผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 ท าใหห้ลายโครงการถูกเลื่อน
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ระยะเวลาการก่อสรา้งออกไปอย่างไม่มกี าหนด ผลกระทบหนักที่สุดของอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้ง คอื 
บรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ที่ไปรบัเหมาช่วงต่อมาอกีท ีบรษิทัเหล่านี้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและ
ท าให้ต้องปิดกจิการลงไปในที่สุด ดงันัน้ การบรหิารจดัการวกิฤตครัง้นี้ บรษิัทธุรกจิก่อสร้างควรวางแผน
เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต (ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา และคณะ , 2563) จากรายงานภาวะ
เศรษฐกจิการคลงัจงัหวดัสตูล ประจ าเดอืนธนัวาคม 2563 พบว่า เศรษฐกจิดา้นอุปสงค์มสีญัญาณขยายตวั 
รอ้ยละ 38.5 ดชันีการใช้จ่ายภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 267.1 มกีารเบิกจ่ายงบรายจ่ายโครงการผลผลติการ
จดับรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสตูล และงบรายจ่ายลงทุนของกรมโยธาธิการและผงั
เมอืงเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ขออนุญาตประเภทที่อยู่อาศยั และถงึแม้ว่าอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้งใน
จงัหวดัสตูลจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุดเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ
ดงักล่าวก็ก าลงัประสบปัญหาจากวกิฤตโควดิ-19 เช่นเดยีวกบัธุรกจิอื่น ๆ (ส านักงานแรงงานจงัหวดัสตูล, 
2564, หน้า 11-14) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลกระทบดา้นการเงนิของ
ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง และปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูลอย่างไร 
เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูลสามารถจดัการปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิของธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างที่ส่งผลต่อการ
ขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล 
 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในองคก์รทีม่ผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งส่งผลต่อการขยายธุรกิจ
รบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล 
 2. ปัจจยัภายในองคก์รมผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ด้านเนื้อหาการวิจยั ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานธุรกจิก่อสรา้ง ขนาดขององคก์รทีป่ฏบิตังิาน ทุนจดทะเบยีน และสภาพคล่องทางการเงนิ
ของผูร้บัเหมา 2) ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิ ประกอบดว้ย ดา้นการเมอืง ด้านเศรษฐกจิ ดา้น
สงัคม ด้านระบบเทคโนโลย ีด้านสภาพแวดล้อม ด้านกฎหมาย อ านาจการต่อรองของผู้ขาย และจ านวนคู่
แขง่ขนั และ 3) การขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ประกอบดว้ย การเจาะตลาดดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ การบุกตลาด
ใหม่ดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ในตลาดเดมิ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ในตลาดใหม่ 
 2. ดา้นประชากรการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล จ านวน 6,477 
คน และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล จ านวน 377 
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คน ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 และด าเนินการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
  

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล จ านวน 
6,477 คน (ขอ้มลู ณ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563, ส านกังานแรงงานจงัหวดัสตูล, 2564, หน้า 55) 
 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล จ านวน 377 
คน โดยผู้วจิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, 
p.125) ก าหนดความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 0.05 และด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบดว้ย 
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 ตอนที่ 1 ปัจจยัภายในองค์กร ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานธุรกิจก่อสร้าง 
ขนาดขององคก์รทีป่ฏบิตังิาน ทุนจดทะเบยีน และสภาพคล่องทางการเงนิของผูร้บัเหมา 
 ตอนที ่2 ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบดา้นการเงนิ ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
กฎหมาย อ านาจการต่อรองของผูข้าย และจ านวนคู่แขง่ขนั 
 ตอนที่ 3 การขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ได้แก่ การเจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิม การบุกตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม การพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หม่ในตลาดเดมิ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ในตลาดใหม่ 
 การวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยจากคะแนนตามระดบัอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ (ละเอยีด ศลิาน้อย และกนัฑมิาลย ์จนิดาประเสรฐิ, 2562, หน้า 118-119) คอื  
 ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ สง่ผลกระทบระดบัมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20  หมายถงึ สง่ผลกระทบระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40  หมายถงึ สง่ผลกระทบระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60  หมายถงึ สง่ผลกระทบระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80  หมายถงึ สง่ผลกระทบระดบัน้อยทีสุ่ด 
 เมื่อสรา้งแบบสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยเลือกข้อค าถามที่มคี่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.50 หลงัจากนัน้ ผู้วจิยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจรงิ (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α) ด้วย
วธิีครอนบาค (Cronbach Method) (ประสพชยั พสุนนท์, 2557, หน้า 154) โดยแบบสอบถามฉบับนี้มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.813  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิโดยแบ่งเป็น 4 สว่นดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจยัภายในองค์กร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ่(Frequencies) และค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  
 ส่วนที่ 2 ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนที่ 3 การขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน ใช้สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิ
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ของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งส่งผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล และปัจจยัภายในองคก์รมี
ผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล  
 

ผลการวิจยั 
 
 1. ปัจจยัภายในองคก์รทีม่ผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล พบว่า ผูป้ฏบิตังิาน
ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล จ านวน 377 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 256 คน คดิเป็นร้อย
ละ 67.9 มอีายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 157 คน คดิเป็นร้อยละ 41.7 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 
258 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 ประสบการณ์ท างานธุรกิจก่อสร้าง 5-9 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 ขนาดขององค์กรที่ปฏิบตังิาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลาง (50-200 คน) จ านวน 184 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.8 ทุนจดทะเบียน มากกว่า 1-5 ล้านบาท จ านวน 170 คน คดิเป็นร้อยละ 45.1 บรษิัท/กอจการ
สว่นใหญ่ไม่มปัีญหาเรื่องการขาดสภาพคล่อง จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.4 รองลงมาคอื ขาดสภาพ
คล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่
เพิม่ขึน้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 ตามล าดบั 

2. ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบดา้นการเงนิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทีส่่งผลต่อการขยายธุรกจิ
รบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.19) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า 
ด้านระบบเทคโนโลยมีคี่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.23) รองลงมา คอื จ านวนคู่แข่ง (x̄ =4.22) ด้านสงัคม ด้าน
สภาพแวดล้อม และอ านาจการต่อรองของผู้ขาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากนั (x̄ =4.20) ด้านกฎหมาย (x̄ =4.19) 
ดา้นเศรษฐกจิ (x̄ =4.17) และดา้นการเมอืง (x̄ =4.12) ตามล าดบั สามารถจ าแนกเป็นรายดา้น ดงันี้ 

 2.1 ดา้นการเมอืง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.12) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า นโยบาย
ด้านการเงนิของรฐับาลอาจส่งผลต่อการสถานะทางการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(x̄ =4.13) รองลงมา คอื สถานการณ์การเมอืงปัจจุบนัมผีลต่อปัญหาทางการเงนิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง
ได้ (x̄ =4.10) และนโยบายส่งเสรมิการลงทุนของรฐับาลมผีลต่อการลงทุนของธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง (x̄ 
=4.05) ตามล าดบั 

 2.2 ด้านเศรษฐกจิ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.17) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเงนิเฟ้อ
ที่สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนวตัถุดิบที่สูงขึ้น และท าให้ต้นทุนการด าเนินงานเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.22) 
รองลงมา คอื ค่าครองชพีที่สูงขึ้นท าให้บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างเกดิปัญหาดา้นการเงนิเพิม่ขึน้ (x̄ =4.21) เมื่อ
ค่าแรงขัน้ต ่าเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อการเงินของบริษัทรบัเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น (x̄ =4.16) ความผันผวนของ
ดอกเบี้ยเงนิกู้เกดิผลกระทบโดยตรงต่อการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ =4.14) และความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราเกดิผลกระทบโดยตรงต่อการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ =4.11) ตามล าดบั 

 2.3 ด้านสงัคม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.20) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า การด ารงชวีติ
ของผู้บรโิภค (Life style) ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมยัอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างและอาจ
สง่ผลกระทบต่อการเงนิของบรษิทัไดม้คี่าเฉลีย่สูงสุด (x̄ =4.23) รองลงมา คอื วฒันธรรมไทยทีอ่ยู่กนัเป็น
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ครอบครวัใหญ่สมาชิกอยู่รวมกนั ไม่มกีารก่อสร้างที่อยู่อาศยัเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการเงนิของ
บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งได ้(x̄ =4.17) ตามล าดบั 

 2.4 ด้านระบบเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.23) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า หากบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยรีะบบส าเรจ็รูปในการก่อสรา้ง
จะมผีลต่อระบบการเงนิของบรษิัทมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.28) รองลงมา คอื หากมกีารเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลย ีกจิการรบัเหมาก่อสร้างอาจจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงนิ
ของบริษัท (x̄ =4.25) หากบริษัทรบัเหมาก่อสร้างใช้เทคโนโลยีระบบส าเร็จรูปควบคู่กับการก่อสร้าง
แบบเดิมจะมีผลต่อระบบการเงินของบริษัท (x̄ =4.19) และหากบริษัทรบัเหมาก่อสร้างต้องลงทุนซื้อ
เครื่องจกัรใหม่ใหท้นัสมยัอาจสง่ผลกระทบต่อการเงนิของบรษิทัได ้(x̄ =4.18) ตามล าดบั 

 2.5 ด้านสภาพแวดลอ้ม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.20) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ดก้าร
ขาดแคลนวตัถุดบิจากธรรมชาตใินบางช่วงของการผลติ ท าใหต้้องจดัหาวตัถุดบิทดแทนอย่างเร่งด่วน ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการด าเนินงานของกจิการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.23) รองลงมา คอื หากโครงการก่อสร้าง
ไดร้บัความเสยีจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ 
=4.20) และหากสภาพอากาศมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืแปรปรวน อาจส่งผลต่อการจดัเก็บวสัดุก่อสร้าง หรอื
สง่ผลต่อรปูแบบการออกแบบโครงสรา้งของกจิการได ้(x̄ =4.17) ตามล าดบั 

 2.6 ด้านกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.19) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า การออก
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในการก่อสรา้งส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินงานสูงขึน้มคี่าเฉลีย่สูงสุด (x̄ =4.24) 
รองลงมา คอื กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น สวสัดกิาร หรอืการก าหนดชัว่โมงการท างานในปัจจุบนัมผีล
ต่อระบบการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง (x̄ =4.23) การก าหนดค่าแรงขัน้ต ่าในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อ
งบการเงนิของบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ =4.17) และกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคในปัจจุบนัมผีลต่อต้นทุน
การด าเนินงานทีส่งูขึน้และสง่ผลกระทบต่อการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ =4.13) ตามล าดบั 

 2.7 อ านาจการต่อรองของผู้ขาย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.20) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า หากผูจ้ าหน่ายสนิคา้มอีุปกรณ์ก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง หรอืเครื่องจกัรทีจ่ าเป็นและเป็นทีต่อ้งการ แต่มี
จ านวนน้อย อาจส่งผลต่อต้นทุนการด าเนินงานของกิจการได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.20) รองลงมา คือ 
หากผู้จดัหาสนิค้าก่อสร้าง เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องจกัร มกีารรวมตวักันก าหนดราคาให้สูงขึ้น จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเงนิของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง (x̄ =4.15) ตามล าดบั 

 2.8 จ านวนคู่แข่งขนั ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.22) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ธุรกจิก่อสรา้งเป็นธุรกจิทีไ่ม่ว่าใครกส็ามารถเขา้มาด าเนินธุรกจิได ้หากมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นธุรกจิ
ก่อสร้างมาก่อน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้น และแข่งขนักันจ านวนมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.25) 
รองลงมา คอื จ านวนของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งที่มอียู่ในปัจจุบนัมมีากราย ส่งผลให้ท่านต้องแข่งขนัด้าน
ราคามากขึน้ ท าใหด้ าเนินงานมคีวามยากล าบาก (x̄ =4.20) และการทีธุ่รกจิก่อสรา้งมผีูป้ระกอบการอยู่เป็น
จ านวนมาก ก่อให้เกิดการเปรยีบเทียบจากลูกค้า / ผู้ซื้อในการเลือกใช้บรกิาร ส่งผลให้บรษิัทต้องปรบั
วธิกีารด าเนินงาน ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทั (x̄ =4.19) ตามล าดบั 
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3. การขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.22) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ =4.24) รองลงมา คอื การเจาะ
ตลาดดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิและการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ในตลาดเดมิมคี่าเฉลีย่เท่ากนั (x̄ =4.23) และการ
บุกตลาดใหม่ดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ (x̄ =4.20) ตามล าดบั สามารถจ าแนกเป็นรายดา้น ดงันี้ 

 3.1 การเจาะตลาดด้วยผลติภณัฑ์เดมิ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̄ =4.23) เมื่อจ าแนกเป็น
รายขอ้ พบว่า บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งของท่านในตอนนี้มผีลติภณัฑแ์ละโครงการทีต่อบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ในปัจจุบนัอย่างเพยีงพอมคี่าเฉลีย่สูงสุด (x̄ =4.23) รองลงมา คอื ปัจจุบนับรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง
มชี่องทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ช่องทางใหม่ ๆ เกี่ยวกบัโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจต่อ
ผูบ้รโิภค (x̄ =4.26) หากบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมกีารการลดราคาค่าด าเนินการก่อสรา้ง จะท าใหผู้บ้รโิภคมี
ความสนใจมากขึ้น (x̄ =4.24) หากบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างมกีารออกโปรโมชัน่ใหม่ ๆ เช่น ฟรคี่าออกแบบ
และรบัปรกึษาเรื่องการยื่นขอใบอนุญาต จะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามสนใจมากขึ้น (x̄ =4.23) และมลีูกค้าเดมิ
ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งอาจจะใหค้วามสนใจกบัโครงการอื่น ๆ ของบรษิทั (x̄ =4.15) ตามล าดบั 

 3.2 การบุกตลาดใหม่ดว้ยผลติภณัฑเ์ดมิ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.20) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า โครงการรบัเหมาก่อสร้างของบรษิัทในปัจจุบัน มีมาตรฐานระบบสากล และสามารถขยายฐาน
ลูกคา้ในระดบันานาชาตไิดม้คี่าเฉลีย่สูงสุด (x̄ =4.24) รองลงมา คอื ผลติภณัฑ์และโครงการก่อสรา้งของท่าน
ในตอนนี้  มีความน่าสนใจเพียงพอส าหรบัดึงดูดลูกค้ารายใหม่  (x̄ =4.23) หากเพิ่มการประชาสัมพันธ ์
เปลี่ยนกลยุทธ์การขาย จะท าให้ลูกค้าใหม่สนใจโครงการก่อสร้างของบรษิัทมากขึ้นและโครงการรบัเหมา
ก่อสรา้งของบรษิทัที่มอียู่ในปัจจุบนัของท่าน สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัฐานลูกค้ากลุ่มอื่นไดม้คี่าเฉลี่ย
เท่ากนั (x̄ =4.16) ตามล าดบั 

 3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิม ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.23) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า หากบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างศกึษาโครงการก่อสร้างจากบรษิทัอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 
และน ามาพฒันาต่อยอดเพื่อสรา้งโครงการใหม่ ๆ จะสามารถเพิม่ทางเลอืกให้กบัลูกคา้กลุ่มเดมิไดแ้ละหาก
บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมกีารร่วมประชาสมัพนัธโ์ครงการก่อสรา้งกบัคู่คา้ทางธุรกจิ จะท าใหโ้ครงการมคีวาม
น่าสนใจมากขึน้มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากนั (x̄ =4.28) รองลงมา คอื สถานการณ์ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งใน
ปัจจุบนั มคีวามสามารถและทรพัยากรเพยีงพอต่อการพฒันาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้ (x̄ =4.22) หาก
บริษัทรบัเหมาก่อสร้างมีการศึกษาและพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ มากขึ้น จะสามารถเพิ่มความ
น่าสนใจให้กบัลูกค้ากลุ่มเดมิได้ (x̄ =4.21) และมทีรพัยากรที่บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมอียู่ปัจจุบนั สามารถ
เป็นปัจจยัพืน้ฐานทีใ่ชพ้ฒันาโครงการก่อสรา้งใหม่ ๆ ได ้(x̄ =4.18) ตามล าดบั 

 3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.24) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า หากบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมกีารปรบัโครงการใหม่ ๆ ทีท่นัสมยั จะท าใหบ้รษิทั
มลีูกค้ารายใหม่มากขึ้นมคี่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.29) รองลงมา คอื แผนการพฒันาโครงการก่อสรา้งใหม่ ๆ 
ของบรษิทัในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ (x̄ =4.26) หากบรษิทั
รบัเหมาก่อสร้างมโีครงการใหม่ ๆ จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มใหม่ ๆ ได้ (x̄ =4.25) โครงการ
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ก่อสร้างใหม่ของบรษิัทมีความน่าสนใจเพียงพอกับความต้องการของผู้บรโิภครายใหม่  (x̄ =4.20) และ
แผนการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ของบรษิัทในปัจจุบัน มีความทนัสมยัและตรงตามรสนิยมของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ (x̄ =4.19) ตามล าดบั 

4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงนิของธุรกิจรบัเหมา
ก่อสร้าง ได้แก่ อ านาจการต่อรองของผู้ขาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสงัคม ด้านการเมือง และจ านวนคู่
แข่งขนั ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนดไว้ 2) ปัจจยัภายในองคก์ร ได้แก่ การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถ
ระดมทุนจากแหล่งเงนิกู้เพิม่เตมิได ้การขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ และขนาดของ
องคก์รทีป่ฏบิตังิาน มผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ก าหนดไว้ และ 3) ตวัแปรอ านาจการต่อรองของผูข้าย ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านสังคม การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพิ่มเติมได้ ด้านการเมือง 
จ านวนคู่แข่งขัน การขาดสภาพคล่องเนื่ องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขนาดขององค์กรที่
ปฏิบัติงานสามารถร่วมกันท านายการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูลได้ร้อยละ 77.1 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 
ปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล 
 ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูลมีปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวียนไม่
เพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของสิทธิศ์ิร ิฐานประเสริฐ (2561) พบว่า เงนิทุนที่มีจ ากัด ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
ดอกเบี้ยเงนิกู้ที่ปรบัตัวสูงขึ้น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุดของผู้รบัเหมาก่อสร้างปัญหาต่อการ
ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารของผู้ร ับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับ
ผลการวจิยัของปัญญาพร รุจวิงศาสนิ (2563) พบว่า หนึ่งในปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกวสัดุก่อสร้าง คือ ลูกค้าค้างช าระหนี้ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างขาด
สภาพคล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัดา้นอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทีเ่พิม่สูงขึน้ตาม
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งบางรายไม่สามารถควบคุม
การเงนิและบญัชขีองบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง จงึเกดิปัญหาการขาดสภาพคล่องภายในองคก์รตามมา  
 การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงนิกู้เพิม่เตมิได้ การขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ และขนาดขององคก์รทีป่ฏบิตังิาน มผีลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสตูล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัผลการวจิยัของนัทธมน อิ่ม
สมบตั ิ(2561) พบว่า การรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่เป็นธุรกจิก่อสรา้งขนาดกลาง และ
สบืทอดกจิการมาจากครอบครวั ดงันัน้ ทกัษะความช านาญส่วนใหญ่จะรบังานก่อสร้างทัว่ไป ผู้รบัเหมา
ธุรกิจขนาดกลางบางรายสามารถรบังานก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะได้ เช่น งานขุดเจาะฐานราก งาน
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ก่อสรา้งถนน ศกัยภาพทางการเงนิลงทุนมจี ากดั เทคโนโลยกีารก่อสรา้งยงัไม่มกีารพฒันาเทคโนโลยกีาร
ก่อสร้างของตนเอง และยงัพึ่งพาแรงงานสูง และการบรหิารจดัการต้นทุนส่วนใหญ่เป็นการบรหิารงาน
แบบครอบครวัการจดัการ สต็อกวสัดุก่อสรา้งจงึไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพ (ธเนศ มหทัธนาลยั, 2564, หน้า 
2) ขอ้จ ากดัเหล่านี้จงึสง่ผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูล 
 
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างท่ีส่งผลต่อการขยายธุรกิจ
รบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล 

ระบบเทคโนโลย ีจ านวนคู่แข่งขนั ด้านสงัคม ด้านสภาพแวดล้อม อ านาจการต่อรองของผู้ขาย ดา้น
กฎหมาย ด้านเศรษฐกจิ และด้านการเมอืง เป็นปัจจยัภายนอกที่ส่งผลกระทบดา้นการเงนิของธุรกจิรบัเหมา
ก่อสร้าง สอดคล้องกบัผลการวจิยัของนัทธมน อิม่สมบตัิ (2561) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
รบัเหมาก่อสร้างในจงัหวัดนครปฐม ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบ
เทคโนโลย ีเนื่องจากหากบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนมาใชเ้ทคโนโลยรีะบบส าเรจ็รูปใน
การก่อสร้างจะส่งผลต่อระบบการเงนิของบรษิัท สอดคล้องกับผลการวจิยัของอนุพนัธ์ ปทุมาสูตร (2558) 
พบว่า อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ได้แก่ แรงงาน วสัดุ การเงนิ และ เทคโนโลยี
เครื่องจกัร ซึ่งควรได้รบัการแก้ไขด้วยการประสานงานกบักรมการจดัหางานและธุรกจิรบัส่งแรงงานเพื่อให้
เพยีงพอต่อความต้องการ ดา้นวสัดุ มกีารจดัซื้อวสัดุจากตวัแทนจ าหน่ายไม่ผ่านผูค้า้รายย่อย ท าใหส้ามารถ
ลดต้นทุนได ้ดา้นการเงนิ มกีารกู้เงนิกบัธนาคารในช่วงเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเพื่อชดเชยกบัเงนิทุนทีข่าดไป 
ดา้นเครื่องจกัร มกีารว่าจา้งอู่ซ่อม รา้นอะไหล่ในพืน้ทีเ่พื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจกัร 

อ านาจการต่อรองของผู้ขาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสงัคม ด้านการเมอืง และจ านวนคู่แข่งขนั 
ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ด้วยธุรกิจ
รบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูลส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางท าให้อ านาจการต่อรองกบัซพัพลายเออรไ์ม่
สูงนัก ข้อจ ากัดนี้จึงส่งผลต่อการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล  เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของนัทธมน อิ่มสมบัติ (2561) พบว่า อุปสรรคต่าง ๆ มีผลต่อความเชื่อมัน่และการตัดสินใจลงทุนของ
ภาคเอกชน โอกาสความไดเ้ปรยีบของคู่แข่งขนั และมอี านาจต่อรองจากการซื้อสนิคา้มากกว่าคู่แข่งขนัราย
ใหม่ เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของปัญญาพร รุจวิงศาสนิ (2563) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดักาญจนบุร ีคอื ดา้นคู่แขง่ทางการคา้ และดา้นเศรษฐกจิ 
 
การขยายธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเจาะตลาดด้วย
ผลิตภัณฑ์เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิม  และการบุกตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม 
ตามล าดบั ดงันัน้ หากบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างมกีารปรบัโครงการใหม่ ๆ ที่ทนัสมยั เพิม่ความน่าสนใจ
เพยีงพอกบัความต้องการของผูบ้รโิภครายใหม่ จะสามารถขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มใหม่ ๆ ได้มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอนุพนัธ์ ปทุมาสูตร (2558) พบว่า รูปแบบการด าเนินกจิการรบัเหมาก่อสรา้ง
เป็นธุรกจิขนาดกลาง ใช้กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค ท าให้ผู้ว่า
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จา้งสนใจในผลงาน และคดิราคาต้นทุน จะท าให้ถูกกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้อื่น เช่นเดียวกบัผลการวจิยั
ของอมรรตัน์ ตะโคดม ปกรณ์ สจัจพงษ์ และอุเทน เลาน าทา (2560) พบว่า กลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ด้านการสรา้งความรูส้กึในเชงิบวก และด้านการพฒันาให้เป็นที่ยอมรบัของลูกค้า มคีวามสมัพนัธ์
และมผีลกระทบเชงิบวกกบัความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศ
ไทย ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบักลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ดา้นการสรา้งความรูส้กึใน
เชงิบวก โดยผลติสนิค้าที่ท าให้ลูกค้ารูส้กึประทบัใจในผลติภณัฑ์ และพฒันาให้เป็นที่ยอมรบัของลูกค้า  
เน้นพฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์
การเพิม่ยอดขายวสัดุก่อสร้างที่วเิคราะหจ์ากสภาพแวดล้อมทัว่ไป (PEST) วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขัน (FIVE-FORCE Analysis) และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของพงศ์พชิ ยงประพฒัน์ (2558) พบว่า กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายวสัดุก่อสร้าง 
คอื การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน มกีารตดิป้ายโฆษณาหน้ารา้น และมกีารก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิ
และขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพือ่สรา้งความจงรกัภกัดตี่อแผนกลยุทธ์และเกดิการซือ้ซ ้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูลยงัพบปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงนิสดหมุนเวยีน
ไม่เพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ดังนั ้น 
ผูป้ระกอบการธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูลตอ้งมกีารค านวณอตัราสว่นสภาพคล่องทางการเงนิเสมอ  

2. รฐับาลควรมนีโยบายช่วยเหลอืธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง เช่น นโยบายอตัราดอกเบีย้ต ่าเพื่อสนับสนุน
การขยายตวัของเศรษฐกจิ 

3. จ านวนคู่แข่งขนัส่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวัดสตูล ดังนัน้ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในจงัหวดัสตูลควรส่งเสรมิใหผู้้ปฏบิตังิานได้รบัการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมอืเครื่องจกัรอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นทกัษะเฉพาะตวั  

4. การขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล ควรมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาด
ใหม่ หากมกีารปรบัโครงการใหม่ ๆ ทีท่นัสมยัจะท าใหบ้รษิทัมลีูกคา้รายใหม่มากขึน้  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจยัอื่นที่อาจส่งผลต่อการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสตูล  เช่น ปัจจยั
ดา้นการตลาด การขาย การก่อสรา้งและการพฒันาโครงการ การบรหิารทรพัยากรบุคคล ปัจจยัภายนอก
ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขยายธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง โดยด าเนินการวจิยัเชิง
คุณภาพ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 
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