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Factors Affecting the Financial Impact of the Construction Business Expansion
in Satun Province
พิมพา ดานุ้ย
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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบด้านการเงินของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีส่ ่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล และ 2) ศึกษาปั จจัยภายใน
องค์กรทีม่ ผี ลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน 377 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงินของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีส่ ่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยภายนอกด้านอานาจการต่อรองของผูข้ าย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการเมือง และ
จานวนคู่แข่งขัน ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 2) ปั จจัยภายในองค์กรที่มผี ลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล ได้แก่
การขาดสภาพคล่ อ งเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถระดมทุ น จากแหล่ งเงิน กู้เพิ่มเติม ได้ การขาดสภาพคล่ อ ง
เนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขนาดขององค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน มีผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 โดยตัวแปรที่พยากรณ์ การขยายธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล ได้แก่ อานาจการต่อรองของผูข้ าย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม การ
ขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพิม่ เติมได้ ด้านการเมือง จานวนคู่แข่งขัน
การขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขนาดขององค์กรที่ปฏิบตั งิ าน สามารถ
ร่วมกันทานายการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลได้รอ้ ยละ 77.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ คือ Y=.894+.285X21+.229X19+.109X17-.185X10+.088X15+
.128X22-.138X8-.077X5
คาสาคัญ : ผลกระทบด้านการเงิน, การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, จังหวัดสตูล
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การมีธุ รกิจที่ประสบความส าเร็จ คือ เป้ าหมายสูงสุ ดของทุ กกิจการ เมื่อธุ รกิจดาเนิ นการมาถึง
ระยะเวลาหนึ่ง เจ้าของกิจการต้องตัดสินใจว่าจะดาเนินธุรกิจตามขนาดเดิมหรือจะลงทุนเพื่อต่อยอดพัฒนา
เพิ่มเพื่อให้ธุ รกิจเติบโตไปอีกขัน้ หนึ่ง เพราะในโลกของการท าธุ รกิจนัน้ การที่กิจการไม่ เจริญ เติบโตจะ
สะท้อนถึงขนาดธุรกิจทีเ่ ล็กลงโดยอัตโนมัติ โดยการขยายธุรกิจต้องอาศัยความเชีย่ วชาญในการเลือกกลยุทธ์
เพื่อขยายกิจการ (ธนาคารกรุงไทย, 2561) แต่ ไม่ส ามารถฟั น ธงได้ว่า กลยุท ธ์ห รือ แนวทางไหนดีท่ีสุ ด
เพราะขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของธุรกิจและปั จจัยอื่น ๆ ด้วย
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจหลักที่ส่งผลต่อการ
เติบโตของ GDP ของประเทศไทย ปั จจุบนั เกิดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทาให้หลายโครงการถูกเลื่อน
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ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอย่างไม่มกี าหนด ผลกระทบหนักที่สุดของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง คือ
บริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไปรับเหมาช่วงต่อมาอีกที บริษทั เหล่านี้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและ
ทาให้ต้องปิ ดกิจการลงไปในที่สุด ดังนัน้ การบริหารจัดการวิกฤตครัง้ นี้ บริษัทธุรกิจก่อสร้างควรวางแผน
เพื่อ รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในอนาคต (ศิริมล ตรีพ งษ์ ก รุณ า และคณะ, 2563) จากรายงานภาวะ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล ประจาเดือนธันวาคม 2563 พบว่า เศรษฐกิจด้านอุปสงค์มสี ญ
ั ญาณขยายตัว
ร้อยละ 38.5 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 267.1 มีการเบิกจ่ายงบรายจ่ายโครงการผลผลิตการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และงบรายจ่ายลงทุนของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ขออนุ ญาตประเภทที่อยู่อาศัย และถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างใน
จังหวัดสตูลจะเป็ นหนึ่ งในธุรกิจที่มีการลงทุ นมากที่สุ ดเมื่อปี 2563 ที่ผ่ านมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุ รกิจ
ดังกล่าวก็กาลังประสบปั ญหาจากวิกฤตโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ (สานักงานแรงงานจังหวัดสตูล,
2564, หน้า 11-14) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างทีส่ ่งผลกระทบด้านการเงินของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลอย่างไร
เพื่อเป็ นแนวทางให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลสามารถจัดการปั ญหาที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน
ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ส่งผลต่อการ
ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่งผลต่อการขยายธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
2. ปั จจัยภายในองค์กรมีผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ด้านเนื้ อหาการวิจยั ได้แก่ 1) ปั จจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางานธุรกิจก่อสร้าง ขนาดขององค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน ทุนจดทะเบียน และสภาพคล่องทางการเงิน
ของผูร้ บั เหมา 2) ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกฎหมาย อานาจการต่อรองของผู้ขาย และจานวนคู่
แข่งขัน และ 3) การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย การเจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิม การบุกตลาด
ใหม่ดว้ ยผลิตภัณฑ์เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่
2. ด้านประชากรการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน 6,477
คน และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน 377
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คน ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ กาหนดความเชื่อมันร้
่ อย
ละ 95 และดาเนินการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
กรอบแนวความคิ ดการวิ จยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน
6,477 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563, สานักงานแรงงานจังหวัดสตูล, 2564, หน้า 55)
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน 377
คน โดยผู้วจิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973,
p.125) กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 และดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ปั จจัยภายในองค์กร คาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ท างานธุ รกิจก่ อ สร้าง
ขนาดขององค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน ทุนจดทะเบียน และสภาพคล่องทางการเงินของผูร้ บั เหมา
ตอนที่ 2 ปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลกระทบด้านการเงิน คาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
กฎหมาย อานาจการต่อรองของผูข้ าย และจานวนคู่แข่งขัน
ตอนที่ 3 การขยายธุ รกิจรับ เหมาก่ อ สร้าง ค าถามเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) ได้แ ก่ การเจาะตลาดด้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ เดิม การบุ ก ตลาดใหม่ ด้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ เดิม การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากคะแนนตามระดับอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) กาหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของค่าเฉลีย่ (ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562, หน้า 118-119) คือ
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถึง ส่งผลกระทบระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึง ส่งผลกระทบระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง ส่งผลกระทบระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง ส่งผลกระทบระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง ส่งผลกระทบระดับน้อยทีส่ ุด
เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยเลือกข้อคาถามที่มคี ่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.50 หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง (Try Out) จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
(α) ด้วย
วิธีครอนบาค (Cronbach Method) (ประสพชัย พสุนนท์, 2557, หน้า 154) โดยแบบสอบถามฉบับนี้มคี ่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.813
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยภายในองค์กร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) และคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน
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ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล และปั จจัยภายในองค์กรมี
ผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
ผลการวิ จยั
1. ปั จจัยภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล จานวน 377 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.9 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
258 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.4 ประสบการณ์ ทางานธุ รกิจก่ อสร้าง 5-9 ปี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.5 ขนาดขององค์กรที่ปฏิบตั งิ าน ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลาง (50-200 คน) จานวน 184 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.8 ทุนจดทะเบียน มากกว่า 1-5 ล้านบาท จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.1 บริษัท/กอจการ
ส่วนใหญ่ไม่มปี ั ญหาเรื่องการขาดสภาพคล่อง จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ ขาดสภาพ
คล่องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ี
เพิม่ ขึน้ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.3 ตามลาดับ
2. ปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีส่ ่งผลต่อการขยายธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.19) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านระบบเทคโนโลยีมคี ่ าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.23) รองลงมา คือ จานวนคู่แข่ง (xˉ =4.22) ด้านสังคม ด้าน
สภาพแวดล้อม และอ านาจการต่อรองของผู้ขาย มีค่ าเฉลี่ยเท่ากัน (xˉ =4.20) ด้านกฎหมาย (xˉ =4.19)
ด้านเศรษฐกิจ (xˉ =4.17) และด้านการเมือง (xˉ =4.12) ตามลาดับ สามารถจาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.12) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า นโยบาย
ด้านการเงินของรัฐบาลอาจส่งผลต่อการสถานะทางการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้างได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(xˉ =4.13) รองลงมา คือ สถานการณ์การเมืองปั จจุบนั มีผลต่อปั ญหาทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ได้ (xˉ =4.10) และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลมีผลต่อการลงทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (xˉ
=4.05) ตามลาดับ
2.2 ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.17) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเงินเฟ้ อ
ที่สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และทาให้ต้นทุนการดาเนินงานเพิ่มขึ้นมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.22)
รองลงมา คือ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทาให้บริษทั รับเหมาก่อสร้างเกิดปั ญหาด้านการเงินเพิม่ ขึน้ (xˉ =4.21) เมื่อ
ค่ าแรงขัน้ ต่ าเพิ่มขึ้นจะมีผลต่ อการเงินของบริษัทรับเหมาก่ อสร้างเพิ่มขึ้น (xˉ =4.16) ความผันผวนของ
ดอกเบี้ยเงินกู้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.14) และความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.11) ตามลาดับ
2.3 ด้านสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.20) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า การดารงชีวติ
ของผู้บริโภค (Life style) ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษทั ได้มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ =4.23) รองลงมา คือ วัฒนธรรมไทยทีอ่ ยู่กนั เป็ น
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ครอบครัวใหญ่ สมาชิกอยู่รวมกัน ไม่มกี ารก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการเงินของ
บริษทั รับเหมาก่อสร้างได้ (xˉ =4.17) ตามลาดับ
2.4 ด้านระบบเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด (xˉ =4.23) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า หากบริษทั รับเหมาก่อสร้างมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีระบบสาเร็จรูปในการก่อสร้าง
จะมีผลต่อระบบการเงินของบริษัทมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.28) รองลงมา คือ หากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี กิจการรับเหมาก่อสร้างอาจจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงิน
ของบริษัท (xˉ =4.25) หากบริษัทรับเหมาก่ อสร้างใช้ เทคโนโลยีระบบส าเร็จรูป ควบคู่ กับการก่ อสร้าง
แบบเดิมจะมีผลต่ อระบบการเงินของบริษัท (xˉ =4.19) และหากบริษัทรับเหมาก่ อสร้างต้ องลงทุ นซื้อ
เครื่องจักรใหม่ให้ทนั สมัยอาจส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษทั ได้ (xˉ =4.18) ตามลาดับ
2.5 ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.20) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ด้การ
ขาดแคลนวัตถุดบิ จากธรรมชาติในบางช่วงของการผลิต ทาให้ต้องจัดหาวัตถุดบิ ทดแทนอย่างเร่งด่วน ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการดาเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.23) รองลงมา คือ หากโครงการก่อสร้าง
ได้รบั ความเสียจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ
=4.20) และหากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวน อาจส่งผลต่อการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง หรือ
ส่งผลต่อรูปแบบการออกแบบโครงสร้างของกิจการได้ (xˉ =4.17) ตามลาดับ
2.6 ด้านกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.19) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า การออก
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการก่อสร้างส่งผลให้ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึน้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ =4.24)
รองลงมา คือ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น สวัสดิการ หรือการกาหนดชัวโมงการท
่
างานในปั จจุบนั มีผล
ต่อระบบการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.23) การกาหนดค่าแรงขัน้ ต่าในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อ
งบการเงินของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.17) และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปั จจุบนั มีผลต่อต้นทุน
การดาเนินงานทีส่ งู ขึน้ และส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.13) ตามลาดับ
2.7 อานาจการต่อรองของผู้ขาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.20) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า หากผูจ้ าหน่ายสินค้ามีอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง หรือเครื่องจักรทีจ่ าเป็ นและเป็ นทีต่ อ้ งการ แต่มี
จานวนน้ อย อาจส่งผลต่อต้นทุนการดาเนินงานของกิจการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.20) รองลงมา คือ
หากผู้จดั หาสินค้าก่อสร้าง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร มีการรวมตัวกันกาหนดราคาให้สูงขึ้น จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเงินของบริษทั รับเหมาก่อสร้าง (xˉ =4.15) ตามลาดับ
2.8 จานวนคู่แข่งขัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.22) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า
ธุรกิจก่อสร้างเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาดาเนินธุรกิจได้ หากมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นธุรกิจ
ก่ อสร้างมาก่ อน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้น และแข่งขันกันจานวนมากมี ค่ าเฉลี่ยสูงสุ ด (xˉ =4.25)
รองลงมา คือ จานวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มอี ยู่ในปั จจุบนั มีมากราย ส่งผลให้ท่านต้องแข่งขันด้าน
ราคามากขึน้ ทาให้ดาเนินงานมีความยากลาบาก (xˉ =4.20) และการทีธ่ ุรกิจก่อสร้างมีผปู้ ระกอบการอยู่เป็ น
จานวนมาก ก่ อให้เกิดการเปรียบเทียบจากลูกค้า / ผู้ซ้ือในการเลือกใช้บริการ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับ
วิธกี ารดาเนินงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษทั (xˉ =4.19) ตามลาดับ
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3. การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.22) เมื่อจาแนกเป็ นราย
ด้าน พบว่า การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ในตลาดใหม่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.24) รองลงมา คือ การเจาะ
ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิมมีค่าเฉลีย่ เท่ากัน (xˉ =4.23) และการ
บุกตลาดใหม่ดว้ ยผลิตภัณฑ์เดิม (xˉ =4.20) ตามลาดับ สามารถจาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
3.1 การเจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิม ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (xˉ =4.23) เมื่อจาแนกเป็ น
รายข้อ พบว่า บริษทั รับเหมาก่อสร้างของท่านในตอนนี้มผี ลิตภัณฑ์และโครงการทีต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในปั จจุบนั อย่างเพียงพอมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ =4.23) รองลงมา คือ ปั จจุบนั บริษทั รับเหมาก่อสร้าง
มีช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อ สร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจต่อ
ผูบ้ ริโภค (xˉ =4.26) หากบริษทั รับเหมาก่อสร้างมีการการลดราคาค่าดาเนินการก่อสร้าง จะทาให้ผบู้ ริโภคมี
ความสนใจมากขึ้น (xˉ =4.24) หากบริษทั รับเหมาก่อสร้างมีการออกโปรโมชันใหม่
่
ๆ เช่น ฟรีค่าออกแบบ
และรับปรึกษาเรื่องการยื่นขอใบอนุ ญาต จะทาให้ผู้บริโภคมีความสนใจมากขึ้น (xˉ =4.23) และมีลูกค้าเดิม
ของบริษทั รับเหมาก่อสร้างอาจจะให้ความสนใจกับโครงการอื่น ๆ ของบริษทั (xˉ =4.15) ตามลาดับ
3.2 การบุกตลาดใหม่ดว้ ยผลิตภัณฑ์เดิม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.20) เมื่อจาแนกเป็ นราย
ข้อ พบว่า โครงการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในปั จจุบัน มีมาตรฐานระบบสากล และสามารถขยายฐาน
ลูกค้าในระดับนานาชาติได้มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ =4.24) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์และโครงการก่อสร้างของท่าน
ในตอนนี้ มีความน่ าสนใจเพียงพอส าหรับดึงดูดลู กค้ารายใหม่ (xˉ =4.23) หากเพิ่มการประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนกลยุทธ์การขาย จะทาให้ลูกค้าใหม่สนใจโครงการก่อสร้างของบริษัทมากขึ้นและโครงการรับเหมา
ก่อสร้างของบริษทั ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ของท่าน สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังฐานลูกค้ากลุ่มอื่นได้มคี ่าเฉลี่ย
เท่ากัน (xˉ =4.16) ตามลาดับ
3.3 การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ในตลาดเดิม ภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (xˉ =4.23) เมื่อ
จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า หากบริษทั รับเหมาก่อสร้างศึกษาโครงการก่อสร้างจากบริษทั อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
และนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างโครงการใหม่ ๆ จะสามารถเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้ากลุ่มเดิมได้และหาก
บริษทั รับเหมาก่อสร้างมีการร่วมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างกับคู่คา้ ทางธุรกิจ จะทาให้โครงการมีความ
น่าสนใจมากขึน้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากัน (xˉ =4.28) รองลงมา คือ สถานการณ์ของบริษทั รับเหมาก่อสร้างใน
ปั จจุบนั มีความสามารถและทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้ (xˉ =4.22) หาก
บริษัทรับเหมาก่ อสร้างมีการศึกษาและพัฒ นาโครงการก่ อสร้างใหม่ ๆ มากขึ้น จะสามารถเพิ่มความ
น่าสนใจให้กบั ลูกค้ากลุ่มเดิมได้ (xˉ =4.21) และมีทรัพยากรที่บริษทั รับเหมาก่อสร้างมีอยู่ปัจจุบนั สามารถ
เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานทีใ่ ช้พฒ
ั นาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้ (xˉ =4.18) ตามลาดับ
3.4 การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ ในตลาดใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (xˉ =4.24) เมื่อ
จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า หากบริษทั รับเหมาก่อสร้างมีการปรับโครงการใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัย จะทาให้บริษทั
มีลูกค้ารายใหม่มากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.29) รองลงมา คือ แผนการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ
ของบริษทั ในปั จจุบนั สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม (xˉ =4.26) หากบริษทั
รับเหมาก่ อสร้างมีโครงการใหม่ ๆ จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ได้ (xˉ =4.25) โครงการ
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ก่อสร้างใหม่ของบริษัทมีความน่ าสนใจเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภครายใหม่ (xˉ =4.20) และ
แผนการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ของบริษัทในปั จจุบัน มีความทันสมัยและตรงตามรสนิยมของ
ผูบ้ ริโภคกลุ่มใหม่ (xˉ =4.19) ตามลาดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงินของธุ รกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ได้แก่ อ านาจการต่ อรองของผู้ขาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการเมือง และจานวนคู่
แข่งขัน ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีก่ าหนดไว้ 2) ปั จจัยภายในองค์กร ได้แก่ การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถ
ระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพิม่ เติมได้ การขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขนาดของ
องค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน มีผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ และ 3) ตัวแปรอานาจการต่อรองของผูข้ าย ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านสังคม การขาดสภาพคล่ องเนื่ องจากไม่ สามารถระดมทุ นจากแหล่ งเงินกู้เพิ่มเติมได้ ด้านการเมือง
จ านวนคู่ แข่ งขัน การขาดสภาพคล่ องเนื่ องจากเงินสดหมุ นเวียนไม่ เพียงพอ และขนาดขององค์กรที่
ปฏิบัติงานสามารถร่วมกันท านายการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลได้ร้อยละ 77.1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการขยายธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้างในจังหวัดสตูล มีปัญ หาการขาดสภาพคล่ องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่
เพียงพอ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของสิทธิศ์ ิริ ฐานประเสริฐ (2561) พบว่า เงินทุนที่มีจากัด ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีปรับตัวสูงขึ้น เป็ นปั ญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุ ดของผู้รบั เหมาก่อสร้างปั ญหาต่อการ
ขยายธุ รกิจรับ เหมาก่ อ สร้างประเภทอาคารของผู้ ร ับ เหมาก่ อ สร้างในจังหวัด นครปฐม เช่ น เดียวกับ
ผลการวิจยั ของปั ญญาพร รุจวิ งศาสิน (2563) พบว่า หนึ่งในปั ญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกวัสดุก่ อสร้าง คือ ลูกค้าค้างชาระหนี้ และปั ญหาด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างขาด
สภาพคล่องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ อีกทัง้ ยังมีปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ตาม
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบางรายไม่สามารถควบคุม
การเงินและบัญชีของบริษทั ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง จึงเกิดปั ญหาการขาดสภาพคล่องภายในองค์กรตามมา
การขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินกู้เพิม่ เติมได้ การขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ และขนาดขององค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน มีผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนัทธมน อิ่ม
สมบัติ (2561) พบว่า การรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจก่อสร้างขนาดกลาง และ
สืบทอดกิจการมาจากครอบครัว ดังนัน้ ทักษะความชานาญส่วนใหญ่จะรับงานก่อสร้างทัวไป
่ ผู้รบั เหมา
ธุรกิจขนาดกลางบางรายสามารถรับงานก่อสร้างที่มีล ักษณะเฉพาะได้ เช่น งานขุดเจาะฐานราก งาน
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ก่อสร้างถนน ศักยภาพทางการเงินลงทุนมีจากัด เทคโนโลยีการก่อสร้างยังไม่มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างของตนเอง และยังพึ่งพาแรงงานสูง และการบริหารจัดการต้นทุนส่วนใหญ่ เป็ นการบริหารงาน
แบบครอบครัวการจัดการ สต็อกวัสดุก่อสร้างจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (ธเนศ มหัทธนาลัย, 2564, หน้า
2) ข้อจากัดเหล่านี้จงึ ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงิ นของธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างที่ส่งผลต่อการขยายธุรกิ จ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
ระบบเทคโนโลยี จานวนคู่แข่งขัน ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม อานาจการต่อรองของผู้ขาย ด้าน
กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง เป็ นปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนัทธมน อิม่ สมบัติ (2561) พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
รับเหมาก่ อสร้างในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบ
เทคโนโลยี เนื่องจากหากบริษทั รับเหมาก่อสร้างมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีระบบสาเร็จรูปใน
การก่ อสร้างจะส่งผลต่อระบบการเงินของบริษัท สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอนุ พนั ธ์ ปทุมาสูตร (2558)
พบว่า อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ แรงงาน วัสดุ การเงิน และ เทคโนโลยี
เครื่องจักร ซึ่งควรได้รบั การแก้ไขด้วยการประสานงานกับกรมการจัดหางานและธุรกิจรับส่งแรงงานเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการ ด้านวัสดุ มีการจัดซื้อวัสดุจากตัวแทนจาหน่ายไม่ผ่านผูค้ า้ รายย่อย ทาให้สามารถ
ลดต้นทุนได้ ด้านการเงิน มีการกู้เงินกับธนาคารในช่วงเริม่ ดาเนินการก่อสร้างเพื่อชดเชยกับเงินทุนทีข่ าดไป
ด้านเครื่องจักร มีการว่าจ้างอู่ซ่อม ร้านอะไหล่ในพืน้ ทีเ่ พื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
อานาจการต่อรองของผู้ขาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้ านการเมือง และจานวนคู่แข่งขัน
ส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ด้วยธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลางทาให้อานาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ไม่
สูงนัก ข้อจากัดนี้ จึงส่งผลต่ อ การขยายธุ รกิจรับเหมาก่ อสร้างในจังหวัดสตู ล เช่ นเดียวกับผลการวิจ ัย
ของนัทธมน อิ่มสมบัติ (2561) พบว่า อุปสรรคต่ าง ๆ มีผลต่ อความเชื่อมันและการตั
่
ดสินใจลงทุ นของ
ภาคเอกชน โอกาสความได้เปรียบของคู่แข่งขัน และมีอานาจต่อรองจากการซื้อสินค้ามากกว่าคู่แข่งขันราย
ใหม่ เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของปั ญญาพร รุจวิ งศาสิน (2563) พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ด้านคู่แข่งทางการค้า และด้านเศรษฐกิจ
การขยายธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ใ นตลาดใหม่ มีค่ าเฉลี่ย สูงสุ ด รองลงมา คือ การเจาะตลาดด้ว ย
ผลิต ภัณ ฑ์ เ ดิม การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ใ นตลาดเดิม และการบุ ก ตลาดใหม่ ด้ ว ยผลิต ภัณ ฑ์ เดิม
ตามลาดับ ดังนัน้ หากบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการปรับโครงการใหม่ ๆ ที่ทนั สมัย เพิม่ ความน่ าสนใจ
เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริโภครายใหม่ จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอนุพนั ธ์ ปทุมาสูตร (2558) พบว่า รูปแบบการดาเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เป็ นธุรกิจขนาดกลาง ใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ผู้ว่า
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จ้างสนใจในผลงาน และคิดราคาต้นทุน จะทาให้ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่นื เช่นเดียวกับผลการวิจยั
ของอมรรัตน์ ตะโคดม ปกรณ์ สัจจพงษ์ และอุเทน เลานาทา (2560) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ด้านการสร้างความรูส้ กึ ในเชิงบวก และด้านการพัฒนาให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า มีความสัมพันธ์
และมีผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
ไทย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการสร้างความรูส้ กึ ใน
เชิงบวก โดยผลิตสินค้าที่ทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ประทับใจในผลิตภัณฑ์ และพัฒนาให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า
เน้นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามเป้ าหมาย โดยใช้กลยุทธ์
การเพิม่ ยอดขายวัสดุก่อสร้างที่วเิ คราะห์จากสภาพแวดล้อมทัวไป
่ (PEST) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่ งขัน (FIVE-FORCE Analysis) และวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และอุ ปสรรค (SWOT Analysis)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพงศ์พชิ ยงประพัฒน์ (2558) พบว่า กลยุทธ์การเพิม่ ยอดขายวัสดุก่อสร้าง
คือ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ความสาคัญ กับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ทาเลที่ตงั ้ อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน มีการติดป้ ายโฆษณาหน้าร้าน และมีการกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพือ่ สร้างความจงรักภักดีต่อแผนกลยุทธ์และเกิดการซือ้ ซ้า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลยังพบปั ญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินสดหมุนเวียน
ไม่ เพี ยงพอ และอัต ราดอกเบี้ ยเงิน กู้ ท่ี เพิ่ ม สู งขึ้น ตามนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ดังนั ้น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูลต้องมีการคานวณอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเสมอ
2. รัฐบาลควรมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น นโยบายอัตราดอกเบีย้ ต่าเพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
3. จานวนคู่แข่งขันส่งผลกระทบด้านการเงิน ของธุ รกิจรับเหมาก่ อสร้างในจังหวัดสตู ล ดังนั น้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้รบั การฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นทักษะเฉพาะตัว
4. การขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล ควรมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
ใหม่ หากมีการปรับโครงการใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัยจะทาให้บริษทั มีลูกค้ารายใหม่มากขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล เช่น ปั จจัย
ด้านการตลาด การขาย การก่อสร้างและการพัฒนาโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ปั จจัยภายนอก
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
2. ควรศึก ษาปั ญ หาและอุปสรรคในการขยายธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยดาเนินการวิจยั เชิง
คุณภาพ เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั เชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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