


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน
สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาบริการกอสราง   
ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา  และโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมาวิเคราะห และประมวลผล
เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 
ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 

การกอสราง 

1. โครงสรางและสถานภาพของสาขาการกอสราง 

 ลักษณะท่ัวไปของสาขาการกอสราง 
 การกอสรางเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีบทบาทหลักในการ
กอใหเกิดโครงสรางพื้นฐาน และส่ิงกอสรางพื้นฐาน ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศในระบบสาธารณูปโภค 
ไดแก ไฟฟา ประปา ถนน ทางรถไฟ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการดํารงชีวิตและเปนการสะสม
ทุนข้ันพื้นฐานของรัฐในการพัฒนาประเทศ ในสวนของภาคเอกชน การกอสรางอยูในรูปของการกอสรางที่
อยูอาศัย อาคารพาณิชย อาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้แลวการขยายตัวของ
สาขาบริการการกอสรางยังมีความสําคัญในดานการเช่ือมโยง การขยายตัวของสาขาการกอสรางใหเกดิการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการผลิตวัสดุการกอสราง เชน อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
เหล็กเสน สี กระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ เคร่ืองจักรกลท่ีใชในการกอสราง ธุรกิจการเงิน การประกันภัย การ
บริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการขยายการจางงานทั้งในภาคการกอสรางโดยตรงและการจางงาน
ในอุตสาหกรรมและการบริการตอเนื่อง 

 จํานวนวสิาหกิจของสาขาการกอสราง 
อุตสาหกรรมกอสราง  นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มีบทบาทสําคัญ

อยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอสราง จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาใน
ป 2550 อุตสาหกรรมกอสราง  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 69,940 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs 
จํานวน 69,886 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.92 ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมกอสราง  มีการ
จางาน 305,376 คน  หรือคิดเปนรอยละ 78.13 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมกอสราง 

ตารางที่ 1 จาํนวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L   Total  
4510 การเตรียมสถานที่กอสราง 2,082 2 1 2,084 2,085 2.98 0.00 2.98 
4520 การกอสรางอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 53,286 215 46 53,501 53,547 76.50 0.07 76.56 
4530 การติดต้ังภายในอาคาร 11,088 30 5 11,118 11,123 15.90 0.01 15.90 
4540 งานตกแตงอาคารใหสมบูรณ 3,062 4 2 3,066 3,068 4.38 0.00 4.39 

4550 
การใหเชาเคร่ืองอุปกรณที่ใชในงาน
กอสรางหรือร้ือถอนโดยมีผูควบคุม 

117 - - 117 117 0.17 0.00 0.17 

รวม 69,635     251       54   69,886     69,940  99.92 0.08 100 

ท่ีมา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 

 จํานวนการจางงาน (คน)  สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L   Total  

4510 การเตรียมสถานที่กอสราง     5,063  - -     5,063          5,063  1.30 0.00 1.30 

4520 การกอสรางอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 192,733    24,816    77,624  217,549      295,173  55.66 19.86 75.52 

4530 การติดต้ังภายในอาคาร   61,409      7,192      7,547    68,601        76,148  17.55 1.93 19.48 

4540 งานตกแตงอาคารใหสมบูรณ   11,826      1,934         307    13,760        14,067  3.52 0.08 3.60 

4550 
การใหเชาเคร่ืองอุปกรณที่ใชในงาน
กอสรางหรือร้ือถอนโดยมีผูควบคุม 

       403  - -        403             403  0.10 0.00 0.10 

รวม 271,434   33,942   85,478  305,376    390,854  78.13 21.87 100.00 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 
กทม. + อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

2. ความสาํคัญของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสาขาการกอสราง 
 ธุรกิจบริการการกอสราง  ในป 2551  คาดวาจะมี SMEs จํานวน 101,721 ราย  และมีการจางงาน
ประมาณ 455,405  คน  ในขณะที่มูลคารายไดในป 2551 คาดวาจะมีคาประมาณ 249,355.98  
ลานบาท  มูลคากําไรสุทธิ 5,569.93 ลานบาท  มูลคาสินทรัพย 263,264.07  ลานบาท และมูลคาหนี้สิน 
90,339.66  ลานบาท ทําใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประมาณ 6,157.99 ลานบาท 

3. สภาพตลาดและการคา 
 จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่ทําใหสภาวะธุรกิจกอสรางชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง และรุนแรง 
โดยทั้งภาครัฐและเอกชนลดขนาดของโครงการใหมลง อุตสาหกรรมกอสรางเปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 จากมูลคา 710,224 ลานบาท ลดลงเหลือเพียง 412,522 ลาน
บาท ในป 2543 หรือลดลงโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 14.0 ตอป มีผลทําใหเกิดการแขงขันสูงทุกระดับของ
ขนาดโครงการกอสราง ผูรับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญอยูในภาคอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
กอนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพยตกอยูในภาวะอิ่มตัว เนื่องจากผูประกอบการตางเรงลงทุน
และขยายปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด ที่บางสวนมิไดเกิดจากอุปสรรคของ
ผูบริโภคท่ีแทจริง บางสวนมีลักษณะเก็งกําไร การซ้ือขายเปล่ียนมือเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว แตเมื่อเศรษฐกิจชะงัก
งัน จึงพบวามีอุปสงคสวนเกินในภาคอสังหาริมทรัพยเหลืออยูมาก ผูประกอบการตางระงับการลงทุนใหม 
และเรงระบายอสังหาริมทรัพยเดิมออกไป มีผลทําใหผูรับเหมาที่มีทุนสํารองนอย ไมสามารถรองรับสภาพ
การขาดทุนอยางตอเนื่องในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได  ตองถอนตัวออกจากตลาดไป  สวน
ผูรับเหมากอสรางที่เหลืออยูตองหันมาแขงขันในการประมูลงานที่ตัดราคาในการประมูลงาน  และตกอยูใน
ภาวะของการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
 แตหลังจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา อุตสาหกรรมกอสรางไดกระเต้ืองข้ึน ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากการ
ไดรับปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ และผลมาจากการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ ผาน
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มาตรการตาง ๆ ที่ รัฐนํามาใชในการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย เชน การปรับปรุงโครงสรางหนี้  
ภาคอสังหาริมทรัพย มาตรการภาษีเพื่อการสนับสนุนการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย เชน การกระตุนโดยตรงใน
โครงการบานเอ้ืออาทรและบานออมสิน และจากมาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจของภาครัฐดานอสังหาริมทรัพย
มีผลใหจํานวนอุปสงคสวนเกินประเภทตาง ๆ ของการกอสรางเร่ิมลดลง บริษัทอสังหาริมทรัพยหลายแหงเร่ิมมี
การลงทุนใหม ซึ่งเปนโอกาสดีที่สงผลมายังภาคการกอสรางดวย 

 การเปดการคาเสรีภาคบริการ 
 แตเดิมอุตสาหกรรมการกอสราง ถูกนับวาเปนการบริการประเภท Non-Tradable คือถือวาการ
กอสรางไมสามารถสงออกหรือใหบริการขามพรมแดนของแตละประเทศได เนื่องจากผลผลิตของการ
กอสราง (เชน ตัวอาคาร ตัวโรงงาน ถนน สะพาน) ตางถูกตรึงไว ณ สถานที่ทําการกอสราง ในสวนที่มีการ
เคล่ือนยายขามพรมแดน มีเพียงปจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใชในขบวนการกอสราง เชน เคร่ืองจักร วิศวกร  
ผูควบคุมโครงการ และทุน ดังนั้น ความสนใจในสาขาการกอสรางในฐานะอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ
กอใหเกิดรายได และนํามาซึ่งเงินตราตางประเทศจึงถูกละเลยไปมาก แตปจจุบันแนวคิดในเร่ืองนี้ได
เปล่ียนแปลงไป การกอสรางถือวาเปนบริการสาขาหนึ่งที่มีการซื้อขายกันได (Traded Services)  
คือนอกจากจะนํามาซ่ึงรายไดแลว ยังเปนแหลงที่สามารถนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศที่สําคัญและยงัใหผล
เชื่อมโยง (Linkage Effects) ไปยังสาขาการผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณการกอสรางอีกดวย 
 ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ประเทศกําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง และบางประเทศเปล่ียนลักษณะการปกครองทางการเมืองจากประเทศ
สังคมนิยม เปนทุนนิยมหรือทุนนิยมภายใตการกํากับขยายภาครัฐ มีผลทําใหความตองการทางดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มข้ึนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความตองการทางดานที่พักอาศัยที่
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องกับการขยายตัวของเมือง ความตองการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ความ
ตองการทางดานโรงแรมและสถานบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีผลทําใหบริษัทกอสรางนานาชาติ 
(International Contracting Firms) ไดหล่ังไหลเขามาแขงขันการประมูลโครงการขนาดใหญ ที่มีมูลคาในแต
ละโครงการอาจสูงนับหลายหมื่นลานบาท โดยแขงขันกันเองระหวางบริษัทกอสรางทีมชาติขนาดใหญ  
หรือรวมมือกับบริษัทกอสรางทองถิ่น ซึ่งลวนนําไปสูแรงผลักดันใหมีการเปดเสรีดานการคาบริการสาขาการ
กอสราง ไมวาจะเปนการเรียกรองเปดการคาเสรีภายใตกรอบการคาเสรีภาคบริการ (GATS) ขององคกร
การคาโลก (WTO) หรือภายใตความตกลงระดับทวิภาคี (FTA) บริษัทรับเหมากอสรางเหลานี้ตองการเจาะ
ทุกตลาดที่ตนมีชองทาง โดยการใชขอไดเปรียบในดานความพรอมทางดานเงินทุน ประสบการณการ
กอสรางในตางประเทศ การจัดการโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกวา สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณที่มี
คุณภาพและความพรอมมากกวา 
 การเปดเสรีภาคบริการสาขาการกอสราง เปนเครื่องมือในการเจาะตลาดสงผลกระทบตอผู
ประกอบธุรกิจการกอสรางของไทยที่จะตองแขงขันกับผูประกอบการจากตางประเทศ รวมทั้งสงผลกระทบ
ตอผูประกอบบริการวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการกอสราง เชน สถาปนิกและวิศวกร ในขณะเดียวกันก็เปนการเปด
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โอกาสและชองทางใหบริษัทรับเหมากอสรางของไทยสามารถเขาไปเจาะตลาด และเสนอตัวเปนคูแขงทางธุรกิจ
ในตลาดตางประเทศไดดวย แตทั้งนี้ยอมข้ึนอยูวาภาคการกอสรางของไทยจะตองมีการปรับตัวทั้งในดาน
เทคโนโลยีที่ใช ระบบขาวสารสนเทศ และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของการ
แขงขัน เชน การนําแนวคิดของ Lean Construction ที่มุงเนนการลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพของงาน การ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและเสร็จทันเวลาที่กําหนดมาใชอยางจริงจัง 

 การแขงขันในตลาดตางประเทศของอุตสาหกรรมกอสรางไทย อาจจะถูกมองวาเปนเรื่องไกลตัว
ของการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมที่คงไมสามารถพัฒนาตนเองไปสูระดับการแขงขันระดับสากลได 
แตในความเปนจริงแลวถาหากพิจารณาวา ผูรับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดยอม สามารถสอดแทรก
ตนเองรวมไปกับผูประกอบการรายใหญได ในสวนของการรับงานเฉพาะอยางที่ผู รับเหมารายใหญ 
Outsource ออกมา คืออยูในฐานะเปน Construction Supply Chain Partnership 

 ศักยภาพการแขงขันในสาขาการกอสราง 
 ดัชนีที่ใชเปนตัวบงช้ีในการวัดความสามารถในการแขงขันของสาขาบริการดานการกอสราง 
สามารถพิจารณาไดจาก 
 1) ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Expertise) 
 2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและประสบการณ 
 3) ความสามารถในการจัดระบบขอมูลขาวสาร (Information Technology) 
 4) ความสามารถในการออกแบบและดําเนินการสราง (Design-and-Build Capability) 
 5) การบริหารจัดการเร่ืองการเงิน (Financial Management) 
 6) ประสบการณและความเชื่อมโยงระดับสากล (International Linkage and Track Records) 

7) ความสามารถในการเขาถึงแหลงวัสดุอุปกรณและแรงงานที่มีประสิทธิภาพ (Equipment 
Material and Labour Support) 

 จากดัชนีบงช้ีความสามารถในการแขงขันดานบริการในสาขาการกอสราง พบวาผูรับเหมาที่มี
ศักยภาพสูง ตามเกณฑการวัดของดัชนีทั้ง 7 ประการนี้ จะอยูในกลุมของกิจการของบริษัทกอสรางขนาด
ใหญของไทยไมกี่แหง หรือเปนกลุมบริษัทไทยที่รวมทุนกับตางชาติ หรือกลุมของบริษัทกอสรางที่มีลักษณะ
เปนบรรษัทขามชาติ (Transnational Construction Company) 

 ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสราง 
 ในระยะที่ผานมาของป  2549  ภาวการณกอสรางมีทิศทางชะลอตัว  โดยในชวงคร่ึงปแรกกิจกรรม
ดานการกอสรางขยายตัวรอยละ  5.3 และชะลอตัวลงมาที่รอยละ 4.8 ในไตรมาสสาม จากที่ในป 2548 ขยายตัว
รอยละ 7.5 โดยการกอสรางของภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางมาก ตามภาวการณชะลอตัวในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ขณะที่การกอสรางภาครัฐยังขยายตัวในเกณฑดี  ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาในป 2549 การ
ลงทุนในดานการกอสรางภายในประเทศอาจจะมีอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ประมาณรอยละ 2.6 ชะลอลง
จากที่ขยายตัวรอยละ 6.2 ในป 2548 มูลคาการกอสรางโดยรวมในป 2549 คาดวาจะอยูที่ประมาณ 693,225 
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ลานบาท สูงข้ึนจากที่มีมูลคา 646,880 ลานบาทในป 2548 โดยเปนการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐใน
อัตราสวนที่ใกลเคียงกันคือประเภทละประมาณรอยละ 50 

 การลงทุนในดานการกอสรางของภาคเอกชนในป 2549 คาดวาขยายตัวประมาณรอยละ 3.1  ชะลอลง
มากเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 6.1  ในป 2548  โดยอัตราการเติบโตของการกอสรางภาคเอกชนลดลง
มาเปนลําดับ  นับจากที่เคยขยายตัวสูงสุดถึงรอยละ  20  ในป  2545  ซึ่งเปนชวงที่ตลาดที่อยูอาศัยมีการ
เติบโตสูงสุด แตหลังจากขาดปจจัยกระตุน  เชน  มาตรการทางภาษีและอัตราดอกเบ้ียตํ่า  ที่เคยเขามาเปน
แรงหนุนความตองการในตลาดอสังหาริมทรัพย  ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและภาระรายจายที่
เรงตัวข้ึนในภาคครัวเรือน  สงผลใหความตองการที่อยูอาศัยออนตัวลง  นอกจากนี้  ปญหาความขัดแยงทาง
การเมืองมีผลกระทบตอความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจ สงผลใหการขยายการลงทุนในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยและอุตสาหกรรมมีทิศทางชะลอลง 

 ในดานการลงทุนของภาครัฐในป 2549 แมในชวง 9 เดือนแรกยังขยายตัวสูงรอยละ  7.5  ซึ่งถือเปน
สวนที่เขามาชวยขับเคลื่อนกิจกรรมกอสรางในดานการลงทุนของภาครัฐในป  2549 แมในชวง   9 เดือนแรก
ยังขยายตัวสูงรอยละ 7.5 ซึ่งถือเปนสวนที่เขามาชวยชวงป  2549  ทามกลางการชะลอตัวในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  แตในไตรมาสสุดทายของปคาดวาการกอสรางจะหดตัวสูง จากผลกระทบของสถานการณ
อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งงบลงทุนของภาครัฐที่หดตัวลงอยางมาก เนื่องจากราง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป  2550  มีความลาชา  ทําใหคาดวาการลงทุนในดานกอสรางของ
ภาครัฐโดยรวมตลอดทั้งป  2549  อาจจะขยายตัวประมาณรอยละ  2.1  เทานั้น 

 สําหรับแนวโนมธุรกิจกอสรางในป  2550  อาจไดรับผลบวกจากการที่ปจจัยลบที่กดดันภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพย  โดยเฉพาะตลาดที่อยูอาศัย  เชน  ปจจัยดานราคาน้ํามันและอัตราดอกเบ้ีย  มีโอกาสที่จะ
ผอนคลายลง  สําหรับโครงการกอสรางภาครัฐ งบประมาณลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึนเมื่อ
เทียบกับวงเงินใชจายลงทุนในปงบประมาณ  2549  รวมทั้งการใชจายเงินงบลงทุนของรัฐบาลประจําป
งบประมาณ  2550  แมอาจไมทันชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณใหม  (ตุลาคม – ธันวาคม 2549) แต
คาดวาจะเร่ิมตนเบิกจายไดในชวงตนของป 2550 ซึ่งเร็วกวาที่คาดการณไวเดิม (กอนที่จะมีเหตุการณ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง) 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงสําหรับธุรกิจกอสราง ข้ึนอยูกับการผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐให
คืบหนาไดตามแผน ขณะที่ความเช่ือมั่นของภาคเอกชนอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณลอบวางระเบิด ในกระ
เทพมหานคร และปจจัยทางการเมืองที่ยังเผชิญตอประเด็นออนไหวไปจนกวาจะถึงชวงปลายปที่มีการจัดการ
เลือกต้ังทั่วไป นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเผชิญกับปญหารุมลอมหลายดานที่ตองการการแกไขเฉพาะหนา 
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง  อาจเปนตัวฉุดร้ังใหการดําเนินการโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญมีความคืบหนาไดชากวาที่รัฐบาลต้ังใจไว ดวยเหตุนี้ การลงทุนของภาครัฐภายใตรัฐบาลเฉพาะ
กาลนี้อาจไมเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงนัก  หรืออาจลดลงกวาในปกอนถาหากโครงการลงทุนสําคัญของภาครัฐ
ตองลาชาออกไป  ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาการลงทุนในดานกอสรางในป  2550  ในกรณีที่ปจจัยทางการ
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เมืองนิ่ง  และไมมีเหตุการณวินาศกรรมเกิดข้ึนซ้ํา เศรษฐกิจมีการเติบโตในเกณฑดี ผลของอํานาจซื้อของ
ผูบริโภคที่ปรับตัวดีข้ึนนาจะสนับสนุนการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย และจะเปนปจจัยที่ชวยใหการ
กอสรางขยายตัวดีขึ้น  โดยการกอสรางโดยรวมอาจขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 สูงข้ึนเล็กนอยเทียบกับที่
ขยายตัวรอยละ 2.6 ในป 2548 แตในกรณีเลวราย สถานการณความรุนแรงยังมีผลตอเนื่องไปตลอดชวงคร่ึงป
แรก สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการใชจายของผูบริโภคและการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ  ขณะที่
การลงทุนของภาครัฐบางสวนมีความลาชา การลงทุนในดานการกอสรางโดยรวมอาจหดตัวลงประมาณ
รอยละ  1.1  จากปกอน 

ตารางที่ 3 ภาวะและแนวโนมของธุรกจิกอสราง ป 2546 - 2550 
รายการ 2546 2547 2548 2549e 2550e 

มูลคา  :  ลานบาท  ณ  ราคาปปจจุบัน 
การลงทุนในดานการกอสราง 505,315 580,770 667,900 646,880 707,518  ถึง  802,800 
     ภาคเอกชน 241,385 291.529 330,500 323,439 370,632  ถึง  371,300 
     ภาครัฐ 263,966 289,241 337,400 323,441 336,885  ถึง  431,500 
อัตราการเติบโต  :  %  ณ  ราคาคงที่ 
การลงทุนในดานการลงทุนกอสราง 6.0 9.3 6.2 2.6 -1.1  ถึง  3.5 
     ภาคเอกชน 17.9 14.7 6.1 3.1   3.3  ถึง  6.2 
     ภาครัฐ -3.5 4.0 6.3 2.1 -5.9  ถึง  0.5 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    e = ประมาณการโดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

 แนวโนมธุรกิจกอสรางในระยะขางหนา  คาดวายังมีโอกาสเติบโตจากแผนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญของภาครัฐ แมวาขนาดของแผนลงทุนของโครงการ เชน โครงการที่อยูอาศัยและโครงการรถไฟฟา อาจมี
การปรับลดลงใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริง และความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนโดยไมกอ
ผลกระทบตอสถานการณคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมที่จะ
เอ้ืออํานวยใหธุรกิจกอสรางมีประมาณงานเขามาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้  โครงการลงทุนของภาครัฐ นอกจาก
จะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจโดยภาพรวมแลว ยังมีผลตอเนื่องใหเกิดความตองการอสังหาริมทรัพย
ประเภทตางๆ  ที่มีโอกาสไดรับผลดีจากากรพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ  มากข้ึน 

 สําหรับตลาดกอสรางในตางประเทศ โอกาสท่ีบริษัทกอสรางไทยและธุรกิจที่เกี่ยวของจะขยายตลาด
ออกไปยังตางประเทศมีเพิ่มมากข้ึน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความสัมพันธภายใตกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค การขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย  
รวมทั้งโอกาสขยายธุรกิจในตะวันออกกลาง  ขณะเดียวกัน  ปจจัยที่ผูประกอบการกอสรางไทยควรตอง
ตระหนักและหาแนวทางรับมือในระยะตอไปคือการเปดเสรีภาคบริการ  ซึ่งไทยจะตองเปดตลาดมากข้ึน
ใหแกผูใหบริการดานการกอสรางและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการกอสรางจากตางประเทศ อันจะ
สงผลใหการแขงขันในตลาดภายในประเทศมีความรุนแรงมากข้ึน 
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4. หวงโซอุปทาน(Supply Chain) ของสาขากอสราง 

 ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางในแตละโครงการมีความสลับซับซอนที่แตกตางกันข้ึนอยูประเภทของ
งานกอสราง ขนาดของโครงการ เชน การกอสรางบานที่อยูอาศัยของตนเองอาจมีผูเกี่ยวของไมมากนกั อาจ
มีเพียงเจาของงาน และผูรับเหมากอสราง แตในกรณีของการกอสรางในโครงการขนาดใหญ เชน การ
กอสรางหมูบานจัดสรร การกอสรางอาคารพาณิชย การกอสรางสนามบิน เข่ือน ถนน โครงการกอสราง
เหลานี้จะมีผูที่เกี่ยวของหลายฝาย เพื่อเปนพื้นฐานของการสรางหวงโซอุปทาน การศึกษานี้จึงแบงกลุมของ
ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจการกอสราง ดังตอไปนี้: 

 1) เจาของงาน (Owner, Client, Developer) เปนผูที่ริเร่ิมกอใหเกิดโครงการข้ึน เปนเจาของงาน หรือ
เปนนักธุรกิจลงทุนกอสรางเพื่อผลประโยชนตอบแทนทางธุรกิจ (เชน เจาของบานจัดสรร) อาจเปน
นักพัฒนาที่ดิน หรืออาจเปนหนวยงานของรัฐ (เชน กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง) 

 2) สํานักงานผูออกแบบ (Design Firm) สํานักงานผูออกแบบจะเปนผูรับแนวความคิดจากเจาของ
แลวนํามาพัฒนาใหเปนรูปแบบตรงตามความประสงคอยูในงบประมาณที่ต้ังไว ตอบสนองการใชสอย
ตามที่เจาของตองการ ในการออกแบบการกอสรางประกอบไปดวยทีมงานผูออกแบบหลายสาขา เชน 
สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักตกแตงภายใน นักผังเมือง วิศวกรโยธา ไฟฟา เคร่ืองกล สุขาภิบาลหรือ
ส่ิงแวดลอม 

 3) ผูรับเหมากอสราง (Contractor) เปนผูที่สรรคสรางงานออกแบบใหเกิดเปนส่ิงกอสรางเปน
รูปธรรมข้ึนมาได เพื่อตอบสนองความตองการของเจาของงานและเปนไปตามแผนที่ผูออกแบบไดวางไว 
ผูรับเหมาแบงออกเปน 

ก. ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ในกรณีของโครงการกอสรางขนาดใหญ ซึ่งมีมูลคา
โครงการสูงมาก และมีสวนประกอบของงานที่สลับซับซอน ผูรับเหมาหลักจึงจําเปนตองเปนผูที่มีศักยภาพ
สูง มีความพรอมในหลายดานทั้งทางดานการเงิน ทรัพยากรบุคคลหลายระดับ ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญ จึงจะไดรับการไววางใจใหเปนผูรับเหมาทั้งโครงการและเปนที่เซ็นสัญญากอสรางกับเจาของงาน
โดยตรง 

ข. ผูรับเหมาชวง (Sub-contractor) เปนผูรับเหมาที่รับงานกอสรางบางสวนจากผูรับเหมาหลัก 
โดยทั่วไปผูรับเหมาหลักจะพิจารณาตัดงานบางงานที่คิดวาตนไมมีความชํานาญพอ หรืออาจไมสามารถ
ควบคุมในรายละเอียดได ก็จะทําการ outsource คัดเลือกผูรับเหมาชวงที่ชํานาญและราคายอมรับไดเปน
ผูรับไปทําแทน 

ค. ผูรับเหมาชวงเฉพาะ (Nominated sub contractor) เปนผูรับเหมางานเฉพาะอยางที่เจาของ
งานอาจแยกประมูลในลักษณะงานเฉพาะ เชน งานระบบตาง ๆ ระบบไฟฟา ระบบลิฟต งานเสาเข็ม ระบบ
ระบายอากาศ ฯลฯ จากนั้นใหมาทํางานรวมกับผูรับเหมาหลัก 
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 4) สํานักงานที่ปรึกษา (Consultant) บริษัทที่ปรึกษาจะเปรียบเสมือนตัวแทนเจาของ ทําหนาที่
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของงานกอสราง ซึ่งทีมงานที่ปรึกษาจะตองเปนผูมีความชํานาญเฉพาะในแตละ
ดาน 

 5) ผูบริหารงานกอสราง (Construction Manager: CM) ในโครงการกอสรางที่มีมูลคาสูง หรือมี
ความสลับซับซอนของงานกอสรางมาก จําเปนตองมีผูที่ทําหนาที่บริหารและจัดการโครงการทั้งทางดาน
เวลา งบประมาณ เรงรัดงาน แกปญหาและอุปสรรคใหนอยลง ตัดสินหรือยุติปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดระหวาง
ผูรับเหมาตาง ๆ กล่ันกรองงานและเสนอแนะ คือตองควบคุมโครงการเปรียบเสมือนตัวแทนเจาของงานเอง 

 โดยสรุปผูที่เกีย่วของในงานกอสราง ซึง่จะตองมกีารประสานงาน และรับผิดชอบรวมกนัแบง
ออกเปน 3 ฝายคือ:- 

 กลุมทีห่นึง่ ไดแก เจาของงาน หรือเจาของโครงการ 

 กลุมที่สอง ไดแก ผูออกแบบ ควบคุมงานกอสราง และท่ีปรึกษา 

 กลุมที่สาม ไดแก ผูสราง ผูรับจางหรือผูรับเหมากอสราง 
 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพนัธระหวางกลุมตางๆ ในงานกอสราง 

 
 

บริษัทท่ี
ปรึกษางาน

ผูควบคุมงาน
กอสรางฝาย

วาจาง 

ผูควบคุมงาน
กอสรางฝายผู

รับจาง

บริษัท
ผูรับเหมา

บริษัทเจาของ
งานหรือผู
ลงทุน 

บริษัทที่ปรึกษา
บริหารโครงการ
และกฎหมาย 

ผูรับเหมาชวง
งานกอสราง 

แหลงเงินทุน
หรือการเงิน 

บริษัท
ประกันภัย 

ผูจําหนายหรือ
เชาเครื่องมือ

กอสราง 

ผูจําหนาย
วัสดุกอสราง 

ที่ปรึกษา
จัดการงาน
กอสราง

สถานที่กอสราง 
แหลงเงินทุน
และการเงิน 

งานกอสรางในสนาม 

 ในรูปที่แสดงขางตน เปนการแสดงถึงความสัมพันธขององคกรทุกฝายที่เกี่ยวของกัน และรับผิดชอบ
รวมกันในงานกอสราง การประสานงานระหวางกันทําใหทราบวา สายงานการปฏิบัติงานเปนอยางไร 
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 จากแผนภาพที่ 1 อธิบายความสัมพันธไดดังนี้ กลาวคือ เม่ือเจาของงานจะส่ังงานไปยัง
ผูรับเหมากอสราง ก็ตองส่ังผานผูออกแบบ ผูออกแบบจะพิจารณาความเหมาะสมแลวส่ังตอไปยัง
ผูรับเหมากอสราง ในทํานองเดียวกัน ถาผูรับเหมากอสรางตองการติดตอกับเจาของงาน ก็ตองติดตอผาน
ผูออกแบบกอนเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองกอน แลวจึงเสนอไปยังเจาของงานเพื่อพิจารณา จึงเห็นไดวา
กลุมผูออกแบบเปรียบเสมือนตัวกลาง เพราะตองทําหนาที่ตรวจสอบงานกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบและ
รายการกอสราง นอกจากนี้ฝายเจาของงานอาจมีกลุมที่ปรึกษางานกอสรางเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
กอสรางแทนเจาของงาน รวมทั้งติดตอประสานงานกับแหลงเงินทุน ในดานผูรับเหมางานกอสรางเองก็จะมี
การติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆ อีกหลายกลุม เชน ผูรับเหมาชวง ผูจําหนายวัสดุอุปกรณ ผูใหเชา
เครื่องจักรกล บริษัทประกันภัย แหลงเงินทุน ที่ปรึกษาเฉพาะทาง ฝายกฎหมาย ฯลฯ 
 สําหรับแผนภาพที่ 2 เปนการนําเสนอโครงสรางของหวงโซอุปทานในโครงการการกอสรางขนาดใหญที่
มีความเชื่อมโยงของแตละฝายที่เกี่ยวของกัน โดยมีเจาของงานเปนศูนยกลางของหวงโซอุปทานและมีฝายอ่ืน 
ๆ เกี่ยวพันกันหลายระดับทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ซึ่งความสัมพันธดังกลาวดูสลับซับซอน แตกรอบของ
ความสัมพันธหลักมิไดแตกตางไปจากความสัมพันธที่ไดแสดงไวในแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที ่2 หวงโซอุปทานของสาขาการกอสราง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

     ที่มา : Lambert et al. “Supply Chain Management.” 
         The International Journal of Logistics    
          Management.,9(2)1998. 

 

 
 จากกรอบโครงสรางของหวงโซอุปทานที่แสดงมาขางตนนี้ทําใหสามารถตอบคําถามไดวา SMEs 
ในภาคการกอสรางสามารถอยูในฐานะของการเปน Service Provider คือผูรับเหมากอสรางโครงการขนาดเล็ก
และขนาดกลางไดอยางครบวงจร และในขณะเดียวกันก็สามารถสรางศักยภาพของตนเองใหเปนผูรับเหมา
ชวงตอจาก Main Contractor ในงานบางสวนได หรือสามารถสรางความสามารถเฉพาะทางใหเปน
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ผูรับเหมางานที่ตนเปนผูเช่ียวชาญหรือสามารถเสนองานที่มีคุณ ภาพเฉพาะและราคาพอสมควรได เชน 
งานวางระบบ 

5. การวิเคราะห Diamond Model 
- เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 -บุคลากร จัดเปนทั้งปจจัยดานบวกและดานลบ ตออุตสาหกรรมการกอสราง สําหรับดานบวก
ผูประกอบการในระดับ SMEs มีจํานวนมากพอ และมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับโครงการกอสราง
ในตลาดลางที่มักเปนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความยืดหยุนในการเสนอราคาที่เหมาะสมและ
จูงใจแกลูกคาในหลายระดับ มีความใกลชิดกับลูกคา ทําใหรับทราบถึงขอคิดเห็นหรือความตองการของ
ลูกคา และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานบางสวนตามที่ลูกคาขอเปล่ียนแปลงแกไขได อยางไรก็ตามการขาด
ทักษะการบริหารการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหงานมีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางไปจาก
ขอตกลงเร่ิมแรกกับเจาของงาน ประกอบกับปญหาที่ไมสามารถสงมอบงานไดตรงตามตารางเวลา ถือเปน
ปจจัยลบที่ควรเรงแกไขปรับปรุง 
 -เงื่อนไขปจจัยดานอุปสงคของสินคา (Demand Conditions)   
 ตลาดงานกอสรางภายในประเทศมีแนวโนมวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน และจากการที่มีการเปดเสรีภาค
การบริการในสาขากอสรางเพิ่มข้ึนในหลายประเทศ ทําใหบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญของไทยไดรับ
โอกาสขยายงานในตางประเทศ จึงสงผลตอเนื่องมายังผูประกอบการรับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาด
ยอม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน  

 -ปจจัยดานยุทธศาสตร โครงสราง และบริบทการแขงขัน (Firm Strategy, structure, and 
rivalry) 
 ขอเรียกรองของประเทศสมาชิกตอไทยภายใตกรอบการเจรจาขององคกรการคาโลกในสาขา
กอสราง ใหเปดเสรีมากข้ึน ในทุก mode ของการเจรจาจะมีผลตออุตสาหกรรมการกอสรางของไทยมาก
นอยเพียงใดข้ึนอยูกับความพรอมทางดานศักยภาพการแขงขันของไทย นอกจากนี้ธุรกิจการกอสรางใน
ตางประเทศ มีความต่ืนตัวในการนํา Information Technology มาใชในการบริหารงานกอสรางมาก การนาํ
แนวคิดในการบริหารจัดการแบบ Construction Supply Chain และ Lean Construction ถูกนํามา
ประยุกตใชอยางแพรหลาย มีผลทําใหเกิดชองหางระหวางประสิทธิภาพระหวางผูรับเหมาตางชาติกับ
ผูรับเหมาของไทยมากข้ึน และนําไปสูความสูญเสียศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมการ
กอสราง 

 -อุตสาหกรรมเชื่อมโยงและสนับสนุน (Related and supporting industry) 
 อุตสาหกรรมเช่ือมโยงและสนับสนุน มีลักษณะเปนไปตามหวงโซอุปทานดังที่ไดกลาวในหัวขอที่ 
23.1.3 อยางไรก็ตาม พบวา บริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญของไทย มีสวนชวยสนับสนุนผูประกอบการ
รับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดยอม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานอยางมาก และแนวโนม
ของการ outsourcing จากผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหญมีมากข้ึน ทําใหเปนการเปดโอกาสให
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สามารถรับงานในฐานะผูรับเหมาชวงไดมากข้ึน 
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6. การวิเคราะห SWOT ของการกอสรางในระดับ SMEs 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1) ผูประกอบการในระดับ SMEs มีจํานวนมากพอ และมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับโครงการ
กอสรางในตลาดลางที่มักเปนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 2) มีความยืดหยุนในการเสนอราคาที่เหมาะสมและจูงใจแกลูกคาในหลายระดับ 
 3) มีความใกลชิดกับลูกคา ทําใหรับทราบถึงขอคิดเห็นหรือความตองการของลูกคา และสามารถ
ปรับเปล่ียนแผนงานบางสวนตามที่ลูกคาขอเปล่ียนแปลงแกไขได 
 จุดออน (Weakness) 
 1) ธุรกิจการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอม มีลักษณะที่สามารถเขาสูตลาดไดงาย (Low 
Entry Barriers) มีผลทําใหเกิดการแขงขันสูงและนําไปสูการตัดราคาเพื่อชวงชิงงานและนําไปสูปญหาตาง 
ๆ มากมายในข้ันตอนของการสงงานใหแกลูกคา 
 2) ขาดการบริหารการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหงานมีคุณภาพและมาตรฐานแตกตาง
ไปจากขอตกลงเร่ิมแรกกับเจาของงาน 
 3) มักไมสามารถสงมอบงานไดตรงตามตารางเวลา 
 4) ยังขาดการนําเทคโนโลยี / นวัตกรรมใหมมาสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งยังใหความสนใจ
การจัดอบรมทักษะ และใหความรูแกพนักงานนอย 

  โอกาส (Opportunity) 
 1) ตลาดงานกอสรางภายในประเทศมีแนวโนมวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 2) มีการเปดเสรีภาคการบริการในสาขากอสรางเพิ่มข้ึนในหลายประเทศ ทําใหบริษัทรับเหมา
กอสรางขนาดใหญของไทยไดรับโอกาสขยายงานในตางประเทศ จึงสงผลตอเนื่องมายังผูประกอบการ
รับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดยอม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน 
 3) แนวโนมของการ outsourcing จากผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหญมีมากข้ึน ทําให
เปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สามารถรับงานในฐานะผูรับเหมาชวง
ไดมากข้ึน 

 อุปสรรค (Threat) 
 1) ขอเรียกรองของประเทศสมาชิกตอไทยภายใตกรอบการเจรจาขององคกรการคาโลกในสาขา
กอสราง ใหเปดเสรีมากข้ึน ในทุก mode ของการเจรจา  
 ก. หัวขอขอบเขตขอผูกพัน ใหขยายขอบเขตครอบคลุมทุกสาขายอย 
 ข. หัวขอการคาบริการแบบขามพรมแดน ใหยกเลิกขอจํากัดทุกประเภท 
 ค. หัวขอการจัดต้ังธุรกิจ ใหยกเลิกขอจํากัดทุกประเภท เชน เร่ืองสัดสวนของการถือหุนตางชาติ 

ง. หัวขอการเคล่ือนยายบุคลากรใหยกเลิกขอจํากัดสําหรับดานวิชาชีพบริการ  
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 ซึ่งขอเรียกรองตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตออุตสาหกรรมการกอสรางของไทยมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
ความพรอมทางดานศักยภาพการแขงขันของไทย 
 2) การเจรจาการคาเสรีในระดับทวิภาคี ภายใตกรอบ FTA มีผลทํานองเดียวกันกับระดับพหุภาคี
ภายใตกรอบ WTO 
 3) ธุรกิจการกอสรางในตางประเทศ มีความต่ืนตัวในการนํา Information Technology มาใชใน
การบริหารงานกอสรางมาก การนําแนวคิดในการบริหารจัดการแบบ Construction Supply Chain และ 
Lean Construction ถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย มีผลทําใหเกิดชองหางระหวางประสิทธิภาพ
ระหวางผูรับเหมาตางชาติกับผูรับเหมาของไทยมากข้ึน และนําไปสูความสูญเสียศักยภาพในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมการกอสราง 

7. ปญหาของสาขาการกอสราง 

 สําหรับกิจการของผูรับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดยอม พบวาประสบกับปญหาในหลาย ๆ 
ดานที่มีผลทําใหขีดความสามารถในการแขงขันยังไมสูงนัก จากงานศึกษาจากหลายหนวยงาน เชน 
จุฬาลงกรณ สศช และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พบวา มีปญหาหลายประเด็นที่ควรจะตอง
ไดรับการแกไขโดยรีบดวน ดังนี้ 
 1)  ดานนโยบาย:  ไดแก การขาดหนวยงานกลางที่จะมากํากับดูแลธุรกิจนี้เปนภาพรวม ทําใหขาด
แนวทางในการแกไขปญหาที่เปนเอกภาพ เนื่องจากที่ผานมาธุรกิจนี้มีจุดแข็งอยูที่ภาคเอกชน นโยบาย
ภาครัฐขาดความตอเนื่อง และขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง นอกจากนี้ที่สําคัญคือ ปญหาคอรรัปชั่นเชิง
นโยบาย ทําใหผลการดําเนินงานดอยคุณภาพและไมยั่งยืน 
 2)  ดานการพัฒนามาตรฐาน:  ขาดการพัฒนามาตรฐานและระเบียบรองรับ มีปญหาการกําหนด
มาตรฐานที่มีอยูไปใชในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีปญหาการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ทาํให
เกิดชองโหวระหวางมาตรฐานกับการปฏิบัติงานในการกอสราง 
 3)  ดานการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  (R&D)  และนวัตกรรม:  ขาดการสนับสนุนและกําหนด 
ทิศทางการคนควาวิจัยที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ในขณะเดียวกันขาด
ความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยภายในประเทศและขาดฐานขอมูลที่สมบูรณ 
 4)  ดานการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากร:  ไดแก นโยบายและความตองการ
แรงงานของตลาดไมสอดคลองกัน ขาดแคลนบุคลากรระดับกลางและชางฝมือ คุณภาพชีวิตของบุคลากร
ระดับกลางและระดับลางไมดีเทาที่ควร สุดทายคือปญหาการทุจริตในธุรกิจกอสรางเอง ทําใหผลงานที่
ออกมาไมดีเทาที่ควรและไมเปนที่ประทับใจของลูกคาหลายราย 
 5)  บทบาทของภาครัฐก็มีสวนสําคัญตอการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางคอนขางมากจะเห็นได
จากกรณีศึกษาในตางประเทศ เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน สิงคโปร อังกฤษและออสเตรเลีย พบวา ภาครัฐมี
บทบาทสูงตออุตสาหกรรมกอสรางทั้งในรูปของการจัดต้ังกระทรวง  หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน  เพื่อ
ใชเปนกลไกในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล 
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แผนภาพที่ 3 ปญหาในหลาย ๆ ดานที่มผีลทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกอสราง
ยังตํ่า 

 
 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

แผนภาพที่ 4 บทบาทของภาครัฐตอการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสราง:กรณีศึกษาของตางประเทศ 

 
 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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8. กฎหมายท่ีเก่ียวของกฎระเบยีบสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริการกอสราง    

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การกาํกับดูแล 
และการออก
ใบอนุญาต 

- กําหนดใหผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนกังานทองถิ่นและดําเนนิการตามทีก่ําหนดไว 

- ทั้งนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไมมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติระหวางคนชาติกบัตางชาติ 
พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522 
- กําหนดใหผูรับหรือประกอบ “งานกอสรางควบคุม” ตองจดทะเบียนกับ
คณะกรรมการสถาบันผูรับงานกอสราง (ก.ก.ส.) 

- ผูขอจดทะเบียนเปนผูรับงานกอสรางควบคุมอยางนอยตองเปนหางหุนสวนสามัญ
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และตองไมเปน
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

- อยางไรก็ตามขณะนีย้ังไมม ี(กฎกระทรวง) กําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และ
สาขาที่เปนงานกอสรางควบคุม และเงื่อนไขการรับงานกอสรางควบคุม 

- หมายเหตุ: พ.ร.บ. นี้ไมใชบังคับแกนิติบุคคลตางประเทศซ่ึงมีสิทธิเขามารับงาน
กอสรางในกิจการตามพันธะท่ีรัฐบาลตกลงกับทบวงการชํานัญพิเศษแหง
สหประชาชาติ สถาบันระหวางประเทศอ่ืน หรือรัฐบาลตางประเทศ 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 การประกอบ
ธุรกิจของคน
ตางดาว 

- ธุรกิจกอสรางอยูในบัญชี 3 ทาย พ.ร.บ.ฯ โดยกําหนดใหตางดาวตองไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว 

- ยกเวนการกอสรางตอไปนี้ทีต่างดาวไมจําเปนตองขออนญุาตคือ 
ก)    การกอสรางส่ิงซึง่เปนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชนดานการ

สาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเทคโนโลยีหรือ
ความชํานาญในการกอสรางเปนพิเศษ โดยมีทนุข้ันตํ่าของคนตางดาวต้ังแต 
500 ลานบาทข้ึนไป 

ข)    การกอสรางประเภทอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
พ.ร.บ. การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 การทาํงานของ

คนตางดาว - อาชีพที่เกีย่วของกับธุรกิจกอสราง ซึง่เปนอาชีพสงวนหามคนตางดาวทําคือ 
1) งานกรรมกร 
2) งานกออิฐ งานชางไม หรืองานกอสรางอ่ืน 
3) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกบังานออกแบบและ

คํานวณ จัดระบบ วิจยั วางโครงการทดสอบ ควบคุมการกอสราง หรือให
คําแนะนํา ทัง้นี้ ไมรวมงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ 

4) งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมที่เกีย่วกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
อํานวยการกอสราง หรือใหคําแนะนํา 
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9. ขอผูกพันของไทยในเวทีตางๆ 

 เวที WTO 

ไทยผูกพัน 3 กิจกรรม คือ     

  A. งานกอสรางอาคารโดยท่ัวไป Construction Work for Buildings (CPC 512) 
  B. งานกอสรางสําหรับวิศวกรโยธา Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) 
             C. งานติดต้ังและประกอบ Installation Work (CPC 516) 
 สําหรับเงื่อนไขกิจกรรมที่ผูกพันมีดังนี้ 
 การจัดต้ังบริษัท : อนุญาตใหจัดต้ังธุรกิจไดเฉพาะในรูปแบบของบริษัทจํากัด โดยสัดสวนการถือ
หุนตางชาติจะตองไมเกิน 49% และจํานวนผูถือหุนที่เปนตางชาติจะตองไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมด 
 การเขามาทํางานของคน 
 -  หามคนตางชาติทํางานวิศวกรโยธา 
 -  ยินยอมใหคนตางชาติเขามาไดเฉพาะการโอนยายพนักงานของบริษัทในเครือระดับผูบริหาร 
ผูจัดการ และผูเช่ียวชาญพิเศษ  โดยอนุญาตใหอยูไดไมเกิน 1 ป เม่ือครบกําหนดแลวตออายุ VISA ได 2 
คร้ังๆ ละ ไมเกิน 1 ป รวมเปน 3 ป (ทั้งนี้ ไทยกําลังปรับปรุงเงื่อนไขเพ่ือยื่นตอสมาชิก WTO เปน “ตออายุได 3 
คร้ังๆละไมเกิน 1 ป) 

 เวทีอาเซียน  

  ไทยเปดตลาดใหสมาชิกอาเซียนครบทุกกิจกรรมของสาขากอสราง ดวยเงื่อนไขตอไปนี้ 
การจัดต้ังบริษัท  : กําหนดสัดสวนการถือหุนของตางชาติไมเกิน 49% (แตไมมีเงื่อนไขการจํากัด

จํานวนผูถือหุนตางชาติ) 
การเขามาทํางานของคน : เหมือนใน WTO  

 เวที FTA 

   - พันธกรณีภายใต FTA ไทย-ออสเตรเลีย 
สาขา/สาขายอยที่ผูกพัน ขอผูกพัน 

Construction services relating to 
basic services to the public in 
public utilities or transport 
requiring special tools, 
machinery, technology or 
construction expertise 

- อนุญาตใหนักลงทุนหรือผูใหบริการออสเตรเลียจัดต้ังธุรกิจโดยมีสัดสวน
การถือหุนไดถึง 100% ท้ังน้ี จะตองมีเงินทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันตํ่า 
1,000 ลานบาท 
- นักลงทุนหรือผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติออสเตรเลียจะตองจด
ทะเบียนเปน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือ
บริษัทจํากัด ในประเทศไทย 
- สัดสวนหน้ีตอเงินทุนจะตองไมเกิน 3: 1 
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10. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สาํคัญ 
มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายการ

กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล นายกอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ เม่ือวันที่พุธที่ 21 มกราคม 2552 ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของประเทศไทยมีการชะลอตัวลง เนื่องจากถูกกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลตอ
กระทบในวงกวางตอประชาชนจํานวนมาก ทั้งที่เปนผูซื้อบาน ผูประกอบการคาอสังหาริมทรัพย สถาบัน
การเงิน ผูรับเหมากอสราง ผูคาวัสดุกอสราง แรงงานกอสราง รวมถึงผูประกอบการขนสง  
                 ดังนั้น เพื่อชวยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในภาวะซบเซาใหมีการขยายตัว ซึ่งจะสงผลดีตอ
ธุรกิจตอเนื่อง จึงยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหแกผูที่จายเงินคาซ้ืออสังหาริมทรัพยที่ไมเคยผานการใช
งานมากอน โดยกรณีโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยดังกลาวภายในป พ.ศ. 2552 ใหไดรับการยกเวนภาษี
สําหรับเงินไดพึงประเมิน เปนจํานวนเทากับมูลคาที่จายจริง แตไมเกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มาตรการตาม
เสนอเปนมาตรการเพิ่มเติมจากที่ใหหักคาลดหยอนดอกเบ้ียเงินกูยืมซื้อบานเปนจํานวนไมเกิน 100,000 
บาท ตอป 

11. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในปจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมไดกาวเขาสู
เศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งเศรษฐกิจใหมนี้เกี่ยวของกับทุกประเทศ ทุกสาขาของเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจ ในกรณีของอุตสาหกรรมกอสรางก็ไมมีขอยกเวน อุตสาหกรรมกอสรางไทยเชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมกอสรางในทุกประเทศตองสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอก เชน ความตองการของลูกคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม และกระแสโลกาภิวัตน 
เปนตน จุดออนของอุตสาหกรรมกอสรางไทยในปจจุบัน ไดแก มูลคาและผลิตภาพคอนขางตํ่า พึ่งพาแรงงานไร
ฝมือสูง และสงผลกระทบภายนอก ดังนั้น อุตสาหกรรมนี้จึงตองปรับโครงสรางใหสามารถตอบสนองที่เหมาะสม
ตอจุดออนดังกลาว โดยภาครัฐตองอํานวยความสะดวกท่ีเปนรูปธรรม เพื่อชวยในการปรับโครงสรางของ
อุตสาหกรรมกอสรางเปนไปไดรวดเร็วข้ึน ในอันที่จะนํามาซ่ึงการเติบโตที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนตอไป ซึ่ง
ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดกําหนดแผนงานสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางไทยก็มีการเตรียมการ
มาในระดับหนึ่งแตยังไมกาวหนาเทาที่ควร 
ขอเสนอแนะในการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนไดรวดเร็วข้ึน ไดแก 

1. เอกชนควรริเร่ิมวางแผนในการปรับโครงสรางเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงภายใตเศรษฐกิจ
ฐานความรู 

2. รัฐควรมีกลไกกลางที่จะใหความรวมมือหรือใหความเปนหุนสวน       
3. ในอุตสาหกรรมกอสรางระดับโครงการที่กิจกรรมไมตอเนื่อง ตองมีการนําการจัดการองคความรูที่

เปนระบบมาใชในการแกไขปญหา 
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4. ปญหาเฉพาะกรณี เชน ปญหาการกอสรางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรมีการพิจารณา
แกปญหาเปนกรณีๆ ไป ดังเชนที่ไดดําเนินงานอยูในขณะนี้ 

5. ผูมีสวนไดเสียหลักๆ ในอุตสาหกรรมกอสรางควรรวมกันวางหลักเกณฑการดําเนินโครงการที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. การรวมกลุมสมาคมวิชาชีพหลักที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไทยซึ่งในปจจุบันนี้มีอยู 15 สมาคม 
และ 1 คณะกรรมการใหนอยกลุม (หากเปนไปได) เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและบูรณาการใน
การดําเนินงานและการพัฒนาในขณะที่ภาครัฐก็ควรมีการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ใหมาอยูในหนวยงานเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพเชนเดียวกัน 

12. ยทุธศาสตรการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในสาขาการกอสราง 

 สรุปปญหาและขอจาํกัดของสาขาการกอสราง 
 จากการศึกษาถึงปญหาและขอจํากัดของสาขาการกอสราง พบวา มีประเด็นในดานตางๆ ไดแก 
ดานนโยบาย  ดานการพัฒนามาตรฐาน ดานการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม: ดาน
การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากร สุดทายคือดานปญหาการทุจริตในธุรกิจกอสราง ดังนั้น
ในการทํายุทธศาสตรการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ของสาขานี้ ควรใหความสําคัญในการแกปญหาใน
ประเด็นตางๆขางตนเปนสําคัญ 

 ยุทธศาสตรในระดับสาขา 
 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ของสาขาการกอสราง และจากการ
สัมภาษณและขอมูลจากการระดมสมอง (Focus Group) ในกลุมธุรกิจสาขาบริการ เมื่อวันจันทรที่ 3 
กันยายน 2550 งานศึกษาชิ้นนี้จะขอเสนอยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ในสาขานี้เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตอไปนี้  

  ยุทธศาสตรที่ 1: การเพิม่ศักยภาพผูประกอบการและแรงงาน 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ การเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการและแรงงาน มีความรูใน

ดานการบริหารจัดการอยางมีระบบ ผลักดันใหเกิดการบูรณาการความรูเฉพาะทางดานเทคนิคการชาง 
(Construction Technology) ควบคูความรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ลดภาวะชองวางของช้ันแรงงาน 
และสงเสริมใหผูประกอบการมีการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมภิบาลที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาปจจัยที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ การสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจกอสราง  เพื่อให

ผูประกอบการกอสรางสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ยุทธศาสตร ที่ 3: ยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สนับสนุนใหผูรับเหมากอสรางในโครงการขนาดกลางและขนาด
ยอม มีการรวมตัวเปนสมาคมโดยเฉพาะในเชิงสถาบัน  มีตัวแทนประสานงานอยางเปนระบบ ในการเจรจา
ตอรองหรือสรางโอกาสการรับเหมาชวงจากผูรับเหมากอสรางขนาดใหญ รวมทั้งการมีตัวแทนประสานงาน

 



- 18 - 

ในการติดตอกับภาครัฐ เพื่อสรางโอกาสที่จะนําเสนอปญหาเฉพาะของการกอสรางขนาดกลางและขนาด
ยอมใหแกหนวยงานที่มีสวนในการวางนโยบาย หรือมาตรในการสงเสริมพัฒนาการกอสรางในระดับ SMEs 
ใหเขมแข็งข้ึน การสรางความเปนหนึ่งเดียวในกลุมผูรับเหมา SMEs ในสาขาการกอสรางภาครัฐ (สถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) จะตองเปนแกนนําในชั้นตนใหผูรับเหมารายยอยทราบถึงความจําเปน
ของเครือขายวิสาหกิจ เปนผูนําในช้ันตนเพื่อใหเปนประโยชนของ Cluster และสามารถปลอยใหเปนหนาที่
ของเอกชนในการประสานตอเช่ือมโยงระหวางกิจการรับเหมากอสรางขนาดใหญและ SMEs เพื่อสงตอ
รับเหมางานชวง และในที่สุดภาครัฐ-เอกชน (ในทุกระดับของขนาดกิจการรับเหมากอสราง) ตองพรอมใจ
กันประสานงานเพื่อรุกตลาดตางประเทศ 

 ยุทธศาสตร ที่ 4: ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก FTA และผลการเจรจาเสรีทางการคาบริการ ในสาขาการกอสรางขององคกร
การคาโลก 
 ภายใตยุทธศาสตรทั้งส่ีที่กลาวขางตนนี้ ลวนมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมป 2550-2554 และหากพิจารณาถึงความสําคัญในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของสาขานี้ทางผูวิจัยเห็นวาในระยะแรกควรเนนไปยังยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางและการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการและแรงงาน โดยใหมุงเนนในการสงเสริมการ
เพิ่มศักยภาพของผูประกอบการและแรงงาน มีความรูในดานการบริหารจัดการอยางมีระบบ ผลักดันใหเกิด
การบูรณาการความรูเฉพาะทางดานเทคนิคการชาง (Construction Technology) ควบคูความรูเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการ ลดภาวะชองวางของช้ันแรงงาน  และสงเสริมใหผูประกอบการมีการดําเนินธุรกิจดวย
หลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ยุทธศาสตร
ที่ 3 จึงควรใหความสําคัญในลําดับตนเชนกันโดยอาจเนนในเร่ืองการ สนับสนุนใหผูรับเหมากอสรางใน
โครงการขนาดกลางและขนาดยอม มีการรวมตัวเปนสมาคมโดยเฉพาะในเชิงสถาบัน  มีตัวแทน
ประสานงานอยางเปนระบบ ในการเจรจาตอรองหรือสรางโอกาสการรับเหมาชวงจากผูรับเหมากอสราง
ขนาดใหญ รวมทั้งการมีตัวแทนประสานงานในการติดตอกับภาครัฐ เพื่อสรางโอกาสที่จะนําเสนอปญหา
เฉพาะของการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอมใหแกหนวยงานที่มีสวนในการวางนโยบาย หรือมาตรใน
การสงเสริมพัฒนาการกอสรางในระดับ SMEs ใหเขมแข็งข้ึน  
 ยุทธศาสตรสงเสริมกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย  
 เนื่องจาก SMEs เปาหมาย คือ 

1) ลักษณะของงานกอสรางที่เปน subcontractor ในงานเฉพาะอยางที่รับเหมาชวงจาก main contractor 
2) งานรับจางและซอมแซมและตอเติมอาคาร 
3) งานรับเหมากอสรางบานพักที่อยูอาศัย หรือตึกแถวที่ไมมีความสลับซับซอนมากนัก 
4) งานสรางบานจัดสรรในตลาดของประเทศเพื่อนบานที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และรสนิยมของ

ผูบริโภคไมแตกตางจากประเทศไทยมากนัก 
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 การที่ลักษณะงานเปน Subcontractor เครือขายและการรวมกลุมกันแบบ Cluster จะกอเกิด
ประโยชนในการประสานตอเชื่อมโยงระหวางกิจการรับเหมากอสรางขนาดใหญและ SMEs เพื่อสงตอ
รับเหมางานชวงดังนั้น ยุทธศาสตรที่ควรเนนสําหรับผูประกอบการ SMEs เปาหมาย คือ ยุทธศาสตรในเร่ือง
การสรางความเขมแข็งในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) โดยมีเหตุผลดังที่ไดกลาวไวในสวนยุทธศาสตร
การสงเสริมระดับสาขา   

13. ตัวอยางโครงการในสาขาการกอสราง 

1. โครงการบริหารธุรกิจการกอสรางในทศวรรษหนา (Managing the construction for the 
coming decade)    

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปจจุบันการศึกษาในระบบของประเทศไทย ไมวาจะเปนระดับอาชีวศึกษาหรือระดับ 
อุดมศึกษาในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวของกับการกอสรางมักมุงเนนการใหความรูเฉพาะทางดานเทคนิคการชาง 
(Construction Technology) แตละเลยความรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการ หรือแมจะมีนักบริหารมืออาชีพ 
หรือนักบัญชีเขามาเปนสวนหน่ึงของโครงการ แตบุคคลเหลานี้ก็ขาดความรอบรูเชิงชาง และไมสามารถ
เขาถึงแกนของการบริหารจัดการของโครงการกอสรางไดดี ดังนั้นโครงการนี้จะเปนการใหความรูในเชิงบูรณา
การระหวางความรูทางชางกับการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความสําเร็จในโครงการกอสราง 

3. วัตถุประสงค 
 1.  ถายทอดองคความรูเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจการกอสราง ที่เปนประโยชนและทันสมัยตอ
การนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 
 2.  ผูประกอบการสามารถคิดและบริหารธุรกิจกอสรางของตนไดอยางเปนระบบ  
 3.  สรางความเขมแข็งใหกับ  SMEs ไทย   ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 1. กลุม SMEs เปาหมายในธุรกิจการกอสราง 
 2. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวของกับการกอสราง 
รวมทั้งส้ิน ในแตละรุน ประมาณ 100 คน  

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ทําการออกแบบและเตรียมเนื้อหาที่จะจัดอบรม โดยแบงออกเปน Modules ตางๆ โดยในแตละ 
Modules ใหทางสสว. ประสานงานเพื่อหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมมาบรรยาย โดย Modules ที่ควรมี 
คือ เร่ืองการบริหารจัดการเงินทุน (Financial Management) ซึ่งเนนการสรางมูลคาใหกับกิจการ ดวย
รูปแบบตางๆ อาทิ การบริหารสินคาคงคลัง (Fist In- Fist Out) การจัดเก็บสินคาคงคลังใหเหมาะสม เพื่อ
ไมใหเกิดตนทุนจม เปนตน เสริมสรางความรูในเชิงบูรณาการระหวางความรูทางชางกับการบริหารงาน 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จในโครงการกอสราง 
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 5.2 หลังจากที่มีการบรรยายในสวนของทฤษฎีแลว ควรมี Module/Case Study ที่จะฝกฝนแนวคิด
ตางๆ ใหออกมาเปนรูปธรรม 

6. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  

เดือนที ่ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1. จัดเตรียมเนื้อหาและเชิญผูบรรยาย      
2.ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร      
3.จัดอบรมการบริหารจัดการในแตละ Modules      
4.ประเมินผลของโครงการ      

7. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 

คาใชจายทั้งส้ิน สําหรับผูเขารวมโครงการ 100 คน เทากับ 150,000 บาท  



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานบริการการกอสราง

ที่มา : Lambert et al. “Supply Chain Management.”
The International Journal of Logistics
Management.,9(2)1998.

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

subcontractor
฿ F

 
 

การกอสรางการกอสรางการกอสราง

การเพิม่ศักยภาพการเพิม่ศักยภาพ  ผปกผปก ..
และแรงงานและแรงงาน  

• การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
และทักษะของ ผปก.และแรงงาน
• การสรางจติสํานึก และธรรมภิบาล

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

พฒันาปจจัยที่เอ้ือพฒันาปจจัยท่ีเอ้ือ  
• การเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน
• การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคนคิ 
• การนําระบบ IT มาใช
• จัดตัง้หนวยงานกลางมากํากับดูแล
ธุรกิจกอสราง
• สงเสริม cluster

สงเสริมความเขมแข็งสงเสริมความเขมแข็ง
ในหวงโซอุปทานในหวงโซอุปทาน

• สงเสริมทักษะและความ
รูใหแก SMEs ในการเปน
สวนหนึ่งของ Supply Chain
• สงเสริมการคนควาวิจัยดาน 
Construction Supply Chain 

การเพิ่มขีดความสามารถการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในการแขงขัน

• การสงเสริมดาน outbound 
investment

การรวมกลุมการรวมกลุม   ClusterCluster
  การพฒันาทักษะฝมือแรงงานการพฒันาทักษะฝมือแรงงาน

  การรวมตัวกันเปนสมาคมการรวมตัวกันเปนสมาคม //สถาบันสถาบัน  สงเสริมดานสงเสริมดาน  outbound investmentoutbound investment

• อบรมหลักการบริหารจัดการ
สมัยใหม  
• พัฒนาความดานเทคนิคการ
ชาง  
• สงเสริมการจัดการธุรกิจดวย
ระบบธรรมาภิบาล
• สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตแรงงานระดับกลางและ
ชางฝมือ

• สงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุน  
SMEs
• ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
เชิงเทคนิค
• สงเสริมการนําระบบ IT มาใช
• สนับสนุนการจัดต้ังหนวยงานกลาง
มากํากับดูแลธุรกิจกอสราง
• สนับสนุนการจัดต้ัง Cluster

• สงเสริมทักษะและความรูใหแก  
SMEs ในการเปนสวนหนึ่งของ  
Supply Chain
• สงเสริมการคนควาวิจัยดาน  
Construction Supply Chain 

• การสงเสริมดาน  outbound 
investment
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