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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ 

จ  ากดั พื้นท่ี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 ผลการวจิยั 1) ตลาดมีความตอ้งการบริษทัรับเหมาก่อสร้างและต่อเติม ท่ีใชว้สัดุท่ีดีมีคุณภาพ คุม้ค่าและ

ราคา รวมถึงบริการดีเลิศ 2) ยอดขายประมาณการณ์ปีท่ี 1 ยอดขาย 10,400,000 บาท ปีท่ี 2 ยอดขาย 10,920,000 

บาท ปีท่ี 3 ยอดขาย 11,466,000 บาท ปีท่ี 4 ยอดขาย 12,039,300 บาท ปีท่ี 5 ยอดขาย 12,641,265 บาท 3) การ

ด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติการมการใชบ้ริษทัรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมสร้างบา้นเด่ียวมากท่ีสุด โดยมี

งบประมาณในการสร้างท่ี 940,500 บาท ดา้นการเงินธุรกิจ เงินลงทุน 1,000,000 บาท งบประมาณก่อนการ

ด าเนินงาน 305,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.3 ปี ดา้นการปฏิบติังาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ส่วน ดงัน้ี 1. 

ขั้นตอนการส ารวจ 2. ขั้นตอนการออกแบบ 3. ขั้นตอนการส่งมอบ 4) การวางแผนการตลาด แบ่งเป็น 2 ส่วน

ดงัน้ี 1. SWOT 2. STP Marketing ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรอง และน ากลยทุธ์มาปรับใชใ้น

สถานณ์ต่างๆ 

 

ความส าคัญ : ความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง บริษัท มี ไอเดีย คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

พืน้ที ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

 

 



Abstract 

 

 Business Demand and Operation Me Idea Construction Co., Ltd. in Bangkok Metropolitan Region.The 

research purpose is to study 1) demand of the market,2)sale,3) business operation and 4)marketing planning by 

collecting date from target customers 200 set and entrepreneurs or executive as well as the information related 

to business operations 

 Results show that 1) The market has a demand for construction and addition contractors. Using good 

quality materials value and price including excellent service 2) Projected sales for the 1st year, sales of 

10,400,000 baht, the 2nd year, sales of 10,920,000 baht, the 3rd year, sales of 11,466,000 baht, the 4th year, 

sales of 12,039,300 baht, the 5th year, sales of 12,641,265 baht. 4) Marketing planning is divided into 2 parts 

as follows: 1. SWOT 2. STP Marketing Determine the main target group and the secondary target. And apply 

strategies in various situations. 

 

Keyword : Demand and Operation Me Idea Construction Co., Ltd. in Bangkok Metropolitan Region. 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจดัเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ ในการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาขน และมีส่วนช่วยผลกัดนัใหก้ลไกลของธุรกิจสามารถขบัเคล่ือน

ต่อไปได ้และส่ิงปลูกสร้างต่างๆท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั โกดงั โรงงาน สถานศึกษา 

โรงพยาบาล เป็นตน้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ เป็นงานท่ีท าในท่ีโล่งแจง้ 

ภายใตน้สภาพดิน ฟ้า อากาศ ท่ีแปรปรวนตลอดเวลา ใชบุ้คลากรจ านวนมาก และหลากหลายในสาขาวชิาอาชีพ 

ในการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย มีแผนการปฏิบติังานท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงเกิดจาก ตวัแปรท่ีไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การจดัส่งสินคา้หรือวสัดุ ไม่ตรงตามเวลาหรือความตอ้งการของการใชง้าน หรือ

แมก้ระทัง่ฝนตกหนกัจนไม่สามารถท างานตามแผนท่ีก าหนดได ้ 



ดว้ยเหตุน้ี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคคลาการในการท างานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในดา้น

การจดัการทรัพยากร การด าเนินงานธุรกิจและควรมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ไม่วา่จะดา้น

เงินทุน ดา้นแรงงาน ดา้นการตลาดให้มีประสิทธิภาพ จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยั จึงเลือกศึกษาการ

ด าเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ บริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดผูบ้ริโภคธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 2.เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี  

 3.เพื่อศึกษาการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา “ความตอ้งการและการด าเนินงาน ธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั มี ไอเดีย คอน

สตรัคชัน่ จ  ากดั” โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตในการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูว้ิจยั ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้มีความสนใจที่จะ ต่อเติมบา้น สร้างบา้น 

สร้างอาคาร ท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดา้นการจดัการองคก์ร การ
จดัการการเงิน การจดัการการตลาด กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 3.ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ตลอดจนถึงเดือน 
ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 10 เดือน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ความหมายของผูรั้บเหมาก่อสร้างตามพจานานุกรมบณัฑิตยสถานหมายถึง บุคคลท่ีรับจา้งก่อสร้าง
อาคารหรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ โดยวธีิเหมา และส าหรับค าวา่เหมาหากูดให้เขา้ใจง่ายๆคือ การคิดเป็นจ านวนรวม 
เช่น การรับเหมาก่อสร้างท่ีรวมทั้งค่าแรง ค่าวสัดุก่อสร้าง ไวใ้นงบประมาณเดียวกนั ซ่ึงสะดวกสบายต่อผูว้า่จา้ง 
คุม้ค่า และไม่ตอ้งกงัวลวา่จะเสียเปรียบเหมือนกบัจา้งรายวนั 
ส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ คือ 



- ผูรั้บเหมาท่ีด าเนินการในรูปแบบบริษทัรับสร้างบา้น มีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการรับสร้างบา้นอยา่ง

ชดัเจน 

- ผูรั้บเหมาท่ีด าเนินการในรูปแบบนิติบุคคล มุ่งเนน้การใหบ้ริการสร้างบา้นแบบครบวงจร เช่น มีแบบ
บา้นมาตรฐานให้เลือก ท าการออกแบบบา้นใหม่ให้ดว้ย ท่ีส าคญัผูรั้บเหมากลุ่มน้ีจะเพียบพร้อมไปดว้ย วศิวกร 
สถาปนิก ฝ่ายบริการลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการขาย หรือเรียกฉายภาพใหช้ดัเจนในรูปแบบ บริษทัรับสร้างบา้น
นั้นเอง 

- ผูรั้บเหมาท่ีด าเนินการโดยตวับุคคล กลุ่มน้ีจะพบบ่อยในงานสร้างบา้นทั้งหลงั ต่อเติม ซ่ึงช่างกลุ่มน้ี
ส่วนใหญ่มีประสยการณ์สูงและมีช่ือเสียงท่ีดี 

- ผูรั้บเหมาก่อสร้างถือเป็นฟันเฟืองท่ีส าคญัในการปลูกสร้างบา้นเช่นกนั เพราะนอกจากความช านาญยงั

ตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเขา้ใจในรูปแบบบา้นท่ีจะปลูกตามท่ีผูอ้ยูอ่าศยัตอ้งการ ส าหรับขอ้ดีของการ

วา่จา้งผูรั้บเหมานั้นก็มีจุดเด่นท่ีต่างออกไปจากการเลือกซ้ือบา้นส าเร็จรูป ยกตวัอยา่งเช่น 

- ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถต่อเติมเพิ่มเติมไดอ้ยา่งคล่องตวัโดยมีค่าใชจ่้ายไม่สูง แต่ถา้หากเลือกโครงการบา้นผู ้
อยูอ่าศยัตอ้งจ่ายต่างหากเพิ่มเติมเพื่อวา่จา้งนอกจากราคาบา้น 

- ผูอ้ยูอ่าศยัต่อรองราคาไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงแตกต่างจากบา้นส าเร็จรูปท่ีเราไม่ไดมี้สิทธ์ิในดา้นน้ี 
- ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถตรวจงานไดต้ลอดเวลา รวมทั้งเลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างใหบ้า้นมี

ความแขง็แรง ทนทานและสวยงาม 
- ผูอ้ยูอ่าศยัไดป้ระโยชน์ในเร่ืองของราคาเพราะจะไม่สูงมาก โดยเฉพาะการรับเหมานั้นจะควบรวมทั้ง

ค่าแรงและค่าวสัดุก่อสร้างท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัสามารถควบคุมงบประมาณได ้
- ผูอ้ยูอ่าศยัมีโอกาสปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขงานเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดไดอ้ยา่งทนัที อาทิ ผนงัร้าว กระเบ้ือง

ปูพื้นเกิดการหลุดออก เป็นตน้ 
-ผูอ้ยูอ่าศยัไดอ้ยูอ่าศยัเร็วข้ึน เพราะการสร้างบา้นในรูปแบบเหมาช่างผูเ้ช่ียวชาญจะเร่งท าเพื่อลดตน้ทุน

โดยเฉพาะค่าเหน่ือยรวมทั้งสามารถไปสร้างงานใหม่ไดอี้กดว้ย 
ดงันั้นประโยชน์ในการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง ท าใหก้ารอยูอ่าศยัทั้งผูจ้า้งและวา่จา้งไดรั้บประโยชน์

ตรงกนั โดยเฉพาะในมิติของการสร้างบา้นท่ีดี สวยงามและปลอดภยัส าหรับก่อนการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
ส่ิงท่ีผูอ้ยูอ่าศยัควรพึงปฏิบติัมีหลากหลายท่ีควรรู้เบ้ืองตน้ 5 ขอ้ เพื่อท าใหก้ารปลูกสร้างบา้นเป็นไปดว้ยความ
ราบร่ืน สะดวกสบายและไมมี่ปัญหาตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนส่งงาน 

1.สัญญาการวา่จา้ง การรับเหมางานปลูกสร้างบา้นควรท าสัญญาเพื่อยอมรับและตกลงในขอ้ปฏิบติัต่างๆ 
อาทิ ระยะเวลาในการก่อสร้าง สร้างตามแบบบา้น เป็นตน้ โดยสัญญาดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงความเสียหายหาก
เกิดขอ้ผิดพลาดอนัเกิดจากช่างก่อสร้าง รวมทั้งแกไ้ขงานเม่ือพบร่องรอยท่ีผดิพลาด โดยรูปแบบของสัญญา 



2. หาขอ้มูลหรือสอบถามถึงประวติัของผูรั้บเหมา แน่นอนการตรวจสอบผลงานของผูรั้บเหมา จะ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ประชุมร่วมกนั ก่อนการปลูกสร้างบา้นนอกจากส่งแบบบา้น ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส่ิงท่ีผูอ้ยูอ่าศยัควรท า
คือการบอกความตอ้งการของการสร้างบา้นอยา่งครบถว้นในทุกรายละเอียด เพื่อลดความผดิพลาดและเพิ่มความ
รวดเร็วใหก้บัช่างก่อสร้าง 

4. ตรวจงานอยูเ่สมอ ไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจงานเพียงคร้ังเดียวตอนส่งงานแต่ในทุกวนันบัตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง 
เราสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการดูความเรียบร้อยเพื่อท าใหบ้า้นตรงตามความตอ้งการของแปลนบา้น 

5. มองหาวศิวกรมาตรวจงานตอนส่งงาน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบเพื่อใหบ้า้น
หลงัการปลูกสร้างมีความพร้อมในการอยูอ่าศยั โดยส่ิงท่ีวศิวกรจะเขา้มาดูครอบคลุมความปลอดภยัและ
สะดวกสบาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค การติดตั้งสายดิน งานโครงสร้าง การใชง้านของปลัก๊และสวติซ์ไฟ เป็น
ตน้ 
การด าเนินงานทางธุรกจิอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและต่อเติม 

บริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ
รับเหมารับเหมาก่อสร้าง และต่อเติม โดยมุ่งเนน้งานดา้นบริการรับเหมาท่ีมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐาน และ
ครอบคลุมการบริการทัว่ประเทศ 

กระบวนการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง/ต่อเติมบา้นพกัอาศยัออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ขั้นตอนส ารวจและออกแบบ  ส ารวจพื้นท่ีขนาด ตรม. ของบา้นพกัอาศยัท่ีตอ้งการก่อสร้างและต่อเติม 

ออกแบบเสนอราคาค่าด าเนินการรวมถึงแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นการด าเนินการก่อสร้างและ

ต่อเติม 

 2.ขั้นตอนการด าเนินการหลงัจากเสนอราคาแลว้ ลูกคา้สนใจรับบริการของบริษทั มี ไอเดีย คอน

สตรัคชัน่ ลูกคา้ตอ้งท าการเซ็นสัญญาวา่จา้งงาน โดยทางบริษทั มีไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จะร่างเอกสารทั้งหมด  

 3. ขั้นตอนส่งมอบงาน 

3.1 ตรวจสอบงาน ก่อนส่งมอบ คร้ังท่ี 1 

3.2 ตรวจสอบงาน ก่อนส่งมอบ คร้ังท่ี 2 

3.3 ส่งมอบงานแก่ลูกคา้ตามก าหนดเวลาท่ีนดัหมาย 

3.4 ก าหนดระยะเวลาประกนัผลงาน นบัจากวนัเซ็นสัญญามอบงานส่งใหลู้กคา้ 

 

 



ผลกระทบอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและต่อเติม 

งานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยภ์าคเอกชน ก็คงชะลอตวัลงตามสภาพเศรษฐกิจและรอการดูดซบั

ปริมาณท่ีพกัอาศยัท่ีเหลืออยูใ่นตลาด โดยเฉพาะตลาดคอนโดมีเนียม ท่ีมีแนวโนม้เปิดโครงการใหม่ลดลง แต่

โครงการท่ีก าลงัก่อสร้างก็เร่งก่อสร้าง เพื่อเร่งส่งมอบกนัอยา่งเตม็ท่ีดงันั้นสถานการณ์โดยรวมผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยงัไม่ถึงกบัย  ่าแย ่เหมือนกบับางอุตสาหกรรม แต่น่ีเป็น สัญญาณใหผู้ป้ระกอบการ

ก่อสร้างจ าเป็นตอ้งเร่งปรับตวั ควบคุมงบประมาณ ส ารองเงินสด ดูแลวินยัการเงินอยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ี

สถานการณ์ยดืเยื้อ หรือเกิดการระบาดรอบใหม่ในปีหนา้ งานในมือทยอยหมดลง งานโครงการใหม่ไม่เขา้ 

ผลกระทบระยะกลาง-ยาวท่ีจะเกิดกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

โดยใช ้Google Form จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบลิงก ์(Link) ส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มไลน์

หมู่บา้นศุภาลยัวลิล ์(กรุงเทพ-ปทุมธานี) กลุ่มไลน์หมู่บา้นศุภาลยัเอสเซน้ส์ สวนหลวง  ซ่ึงเป็นวธีิท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บทนัทีโดยไม่สูญหายระหวา่งทางวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะด าเนินการดงัน้ี เก็บ

ขอ้มูลจากไลน์หมู่บา้นศุภาลยัวลิล ์(กรุงเทพ-ปทุมธานี) และ ไลน์หมู่บา้นศุภาลยัเอาเซน้ส์ สวนหลวง ได้

ด าเนินการใหข้อ้มูลโดยผา่น Google Form เก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีบา้นพกัอาศยัในจงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงจะเก็บ

แบบสอบถาม จ านวน 100 ตวัอยา่ง โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งคนล่ะ 1 ฉบบั หลงัจากเก็บ

รวบรวขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดท้  าการตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดพร้อมทั้งน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผล 

เพื่อท าการสรุปผลการวจิยัต่อไป  

การเกบ็ข้อมูลจากการด าเนินงานของธุรกจิรับเหมาก่อสร้างต่อเติม แบบบทสัมภาษณ์ 

 1.การจดัการด าเนินงานของบริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

 2.การจดัการการเงิน ของบริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

 3.การจดัการการตลาด ของบริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

 4.การจดัการกลยทุธ์ ของบริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

บทสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและต่อเติม 

 1.ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 



 2.เงินลงทุนส าหรับด าเนินธุรกิจของบริษทั  มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

 3.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

 4.แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ป 

ท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยัต่อไป  

 

ผลการวจัิย 

 

 จากผลการวจิยัเร่ือง “ ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั มี ไอเดีย  

คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมพบว่า  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ เพศหญิง ร้อยละ 58  เพศชาย ร้อยละ 42 อายุประมาณ 36 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 32,2500 บาท สถานภาพโสด ร้อยละ 65.50 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตวัมี

พฤติกรรมการในการตอ้งการรับเหมาต่อเติมมาก และมีงบประมาณการก่อสร้างอยู่ท่ี ประมาณ 940,500 บาท 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ มีบริการรายงานความคืบหนา้การก่อสร้างและหลงัก่อสร้างต่อ

เติม รวมถึงการด าเนินการให้เสร็จให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดและนดัหมายไว ้รองลงมา คือ ช่องทางการติดต่อ

ประสานงานทั้งทีมงานบริหารงาน และทีมช่างด าเนินการก่อสร้างหนา้งาน แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ลือกสรร

ผูรั้บรับก่อสร้างและต่อเติม ลูกคา้ส่วนใหญ่คน้หาจาก Google เช่น Website Pantip และส่วนใหญ่ลูกคา้หรือ

ผูบ้ริโภคเลือกใช้ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อเติมจากผลงานท่ีน่าเช่ือถือ มีการด าเนินการก่อสร้าง เคยลงท างานใน

สถานท่ีจริง และการเลือกสรรผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อเติมนั้น ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเอง โดยท่ีคน

รอบขา้งไม่มีผลใดๆต่อการตดัสินใจ ความคาดหวงัคือตอ้งการไดร้าคาและค่าใชจ่้ายสมเหตุสมผลกบัคุณภาพท่ี

ไดรั้บ โดยส่วนใหญ่จะก่อสร้างและต่อเติมบา้นเด่ียวมากกวา่บา้นแฝด 

ส่วนที ่2 จากการศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี ของบริษทั มี ไอเดีย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ใน

ปีท่ี 1 ประมาณยอดขาย 10,00,000บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ในปีท่ี 2 ประมาณการณ์ยอดขาย 10,920,000 บาท 

ปีท่ี 3 ประมาณการณ์ยอดขาย 11,466,000 บาท ปีท่ี 4  ประมาณการณ์ยอดขาย 12,039,300 บาท ปีท่ี 5  ประมาณ

การณ์ยอดขาย 12,641,265 บาท  



ส่วนที่ 3 จากผลการวิจยั การศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั มี ไอเดีย คอน

สตรัคชัน่ จ  ากดั ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่  บริษทัก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2565 มีพนกังานจ านวน 

10 คน โดยแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน มีขั้นตอนการใหบ้ริการโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  

1.ขั้นตอนส ารวจและออกแบบ 

2.ขั้นตอนการด าเนินการ 

3.ขั้นตอนส่งมอบงาน 

 ส ารับส่วนแผนการตลาดของบริษทัฯ บริษทัไดมี้การวิเคราะห์ดว้ย SWOT และ STP Marketing โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1.การวางเป้าหมายลูกคา้ โดยแบ่งส่วนการตลาดตาม ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์  

หลกัจิตวทิยา พฤติกรรม  

2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้หลกับริษทั คือ ผูท่ี้มีความสนใจ 

ตอ้งการก่อสร้างและต่อเติมบา้นพกัท่ีอยู่อาศยั กลุ่มลูกคา้รอง คือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมตอ้งการเลือกซ้ือบา้นพกั

อาศยั รวมถึงกลุ่มท่ีตอ้งการก่อสร้างหรือต่อเติมเพื่อเกร็งก าไร 

3.การวางต าแหน่งทางการตลาด ทางบริษทัประเมินแลว้พบวา่ ต าแหน่งการบริการของบริษทั 

จะอยูใ่นช่วง คุณภาพสูง และบริการสูง เน่ืองจากผูบ้ริหารมองว่า พฤติกรรมความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนัน้ี 

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง บริการท่ีสูง แต่ราคาจบัตอ้งได้ จะท าให้ ความรู้สึกว่าคุม้ค่าส าหรับการจ่ายเงิน

ค่าบริการ  

 ส าหรับกลยุทธ์ท่ีบริษทัฯใช้นั้น บริษทัใช้กลยุทธ์การด าเนินกิจการ คือเน้นคุณภาพของสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเน้นถึงความคุม้ค่าทางด้านวสัดุ เน่ืองจากผูบ้ริหารนั้น มองว่าการก่อสร้างหรือต่อเติม

บา้นพกัอาศยัหรือเพื่อเกร็งก าไรต่อนั้น ผูบ้ริโภค เสียเงินท าเพียงคร้ังเดียวสามารถอยูไ่ดอ้าศยัไดน้านหลายสิบปี 

จึงเลือกสรรสินคา้ และวสัดุท่ีดี แต่ราคายอ่มเยาวแ์ละเขา้ถึงได ้ท่ีมีคุณภาพส าหรับตอบโจทยลู์กคา้หรือผูบ้ริโภค 

รวมถึงบริการรายงานผลในทุกขั้นตอน ใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภคไดรั้บทราบในทุกๆขั้นตอนการด าเนินงาน จนจบ

ส้ินการท างานรวมถึงการประกนัผลงาน หากเกิดความเสียหายจากผูรั้บเหมาก่อสร้างหรืองานต่อเติม ภายใน 7 

วนั ทางผูรั้บเหมาก่อสร้างและต่อเติม จะเร่งด าเนินการเขา้ถึงหน้างานเพื่อท าการซ่อมแซมส่วนและพื้นท่ีท่ี

เสียหาย 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

1.จากผลการศึกษาปัญหาภายในบริษทั จะเป็นเร่ืองการหมุนเวยีนเงินทุน ควรมีการจดัการบริหารเงินใน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวใหดี้ ควรมีแผนส ารองแกไ้ขเพื่อรองรับกบังานท่ีจะเขา้มาในอนาคต รวมถึง

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เบิกเงินงวดไม่ได ้หนา้งานฝนตก มีปัญหาด าเนินการก่อสร้างต่อไม่ได ้ซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงการสภาพคล่องในบริษทั 

2. การขาดแคลนแรงงานบริษทั โดยเฉพาะช่างเทคนิคพิเศษ ช านาญเฉพาะดา้น ทางบริษทัควรท่ีจะ

พิจารณาถึงค่าแรง และสวสัดิการต่างๆท่ีพนกังานควรไดรั้บ เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานมากข้ึน 

3.จากผลการศึกษาปัญหาภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่นสภาวะเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ผูบ้ริหารตอ้ง

เพื่อวางแผนเตรียมตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนไวล่้วงหนา้ รวมถึงสภาพภูมิอากาศท่ีตอ้งมีการ

วางแผนการท างานรวมถึงการสั่งซ้ือวสัดุเขา้หนา้งาน 

4. ความปลอดภยัในการท างาน ทั้งทางดา้นกายภาพของพนกังาน และความปลอดภยัทางดา้นทรัพยสิ์น

ของลูกคา้เป็นส าคญั เพื่อป้องกนัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายท่ีจะตามมา. 

5. ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างและค่าแรงงาน โดยปัจจุบนั ทางผูรั้บเหมาก่อสร้างและต่อเติม 

ก าลงัประสบปัญหาค่าสินคา้เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณมีการปรับตวัข้ึนถึง 2 เท่าตวั ท าใหผู้รั้บเหมาท่ีเสนอ

ราคาไวล่้วงหนา้ประสบภาวะขาดทุนจากการค านวนราคาท่ีเสนอไวก่้อนลงมือท างาน 
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