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ธุรกิจกอสราง เป็ นนับวาเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องดวยการดําเนินธุรกิจข้ น
ึ อยูกับความสามารถในการ
สงมอบงานที่มีคุณภาพภายในกําหนดเวลาตามสัญญา ความสามารถในการลดตนทุนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน รวมไปถึงประสบการณของเจาของกิจการและทีมงานซ่ งึ มีผลตอความเสี่ยงที่สงผลตอความสําเร็จของ
งานที่ไดรับมา นอกจากนี้ยังมี ปั จจัยอ่ น
ื ๆ ที่มีผลทําให ธุรกิจกอสรางเกิดความเสี่ยงสูง อาทิการแขงขันราคาในการ
ประมูล, การผูกมัดในการทํางานดวยสัญญาที่อาจไมเป็ นธรรม, เจาของงานหรือลูกคาเหนียวหนี้หรือไมชําระหนี้,
การถายความเสี่ยงของโครงการลงทุนตางๆของผูลงทุนใหกับผูรับเหมารับภาระแทน, การถูกปรับ เนื่องจากสงงาน
ลาชาหรือไมไดผลงานตามสัญญา (Delay and Performance liquidated damages), การปรับราคาหรือเกิดความ
ลาชาจาก Supplier หรือผูรับเหมาชวง, ทีมงานลุยทํางานอยางเดียวไมคํานึงถึงคาใชจาย หรือแมแตการขาดการ
บันทึกขอมูลคาใชจายโครงการ ฯลฯ โดยปัจจัยดังกลาว นี้เป็ นสิ่งที่ผูรับเหมาที่มีประสบการณตางเคยประสบปัญหา
ดังกลาวมาแลวแทบทุกราย
โดยสวนใหญการแกปัญหานัน
้  จะข้ น
ึ อยูกับขนาดของกิจการและตัวเจาของกิจการเป็ นสําคัญ อาทิ หากเป็ นกิจการ
ขนาดเล็ก เจาของกิจการจะลงมาลุยแกปัญหาเอง ดูแลเกือบทุกขน
ั ้ ดวยตัวเองเพื่อปองกันความผิดพลาด และหาก
เป็ นกิจการขนาดใหญข้ น
ึ มา ทางเจาของกิจการจะดําเนินการสรรหาผูจัดการโครงการที่มีฝีมือและประสบการณที่นา
เชื่อถือและไวใจไดมาบริหารแทน เพื่อสรางหลักประกันใหโครงการสําเร็จอยางมีกําไรได ซึ่งปัจจุบัน การหาผูจัดการ
โครงการที่มีคุณสมบัติดังกลาวคอนขางยาก จึงมีผูรับเหมาหลายรายที่ตองการเติบโตอยางรวดเร็ว และพรอมที่จะ
เสี่ยงทงั ้ โดยยอมเสนอราคางานต่าํ ๆ โดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงขางหน าเพื่อใหไดงาน ทงั ้ ที่ไมยังสามารถหาทีมงานที
มีความสามารถมาเสริมได ในขณะเดียวกันการบริหารภายในก็ขาดระบบ ผลก็คือ งานขาดทุน เงินสดหมุนเวียนไม
เพียงพอ ทําใหงานหยุดชะงักเพราะไมมีเงินจายคนงาน, ผูรับเหมาชวง รวมถึง Supplier กอใหเกิดความลมเหลวสง

งานลาชากวาสัญญาจนถูกปรับ ถูกฟองรอง บังคับชําระหนี้ และลมละลายในที่สุด บางรายอาจเปลี่ยนช่ อ
ื ทงั ้ ของ
กิจการและตนเองเพื่อหลบเหลี่ยงและจัดตงั ้ กิจการใหมเปลี่ยนช่ อ
ื ใหม วนเวียนเชนนี้ในธุรกิจกอสราง
แมวาธุรกิจกอสรางจะมีความเสี่ยงดังที่ไดนําเสนอขางตน แตก็มีกิจการจํานวนไมนอยที่สามารถเติบโตอยางยงั ่ ยืน
ได ดวยการลดการพ่ งึ พาความสามารถสวนบุคคล และเพิ่มระบบการบริหารที่มีประสิทธิผล โดยใชเทคโนโลยีในการ
บริหารงานโครงการ และความคุมทรัพยากรมาชวย ตามมาตรฐานสากล เพื่อสรางหลักประกันในการดําเนินโครงการ
ใหเสร็จไดทันตามกําหนดเวลา ดวยผลงานที่สอดคลองตามความตองการของลูกคา (Specification) ตามสัญญา
นอกจากนี้ การทํางานอยางปลอดภัยไรอุบัติเหตุ ยังสามารถควบคุมตนทุนและกระแสเงินสดไดตามเป าหมาย ทําให
งานไมหยุดชะงักได ทัง้ ยังมีระบบงานที่สามารถใหรายงานสถานการณคาใชจายเทียบกับงบประมาณ และกระแส
เงินสดที่เป็ นปัจจุบันทันตอเหตุการณ ทําใหมีผลกําไรและกระแสเงินสดที่จะหลอเลีย
้ งกิจการใหเติบโตอยางมน
ั ่ คง พ
รอมไปกับการเพิ่มพูนความพึงพอใจใหกับลูกคา สรางความมน
ั ่ ใจใหกับลูกคาทว
ั ่ ไปในการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จ
ทันเวลาอยางสมํ่าเสมอในทุกๆโครงการที่ไดรับมา สงผลใหมีโอกาสไดรับงานมากข้ น
ึ  ซึ่งเรียกวา “ระบบการบริหาร
และเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอยางยงั ่ ยืนดังกลาว” ซึ่งไดแก
ISO 9001 : 2015
มีเป าหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกิจการในการ สงมอบผลงานใหลูกคาไดคุณภาพตามความตองการ
ตามสัญญา และสอดคลองกับขอกําหนด ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามสัญญาอยาง
สมํ่าเสมอในทุกๆ สัญญาที่ไดรับ
ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 และ ISO 45001:2018
มุงที่จะควบคุมใหการปฏิบัติงานกอสรางมีความปลอดภัยไรอุบัติเหตุโดยที่ผูปฏิบัติงานทุกคนมีสุขภาพอาชีวอนามัย
ที่ดี พรอมในการทํางานสูเป าหมายทงั ้ รางกายและจิตใจ ใสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
โดยทงั ้ มาตรฐานทงั ้  2 ระบบนี้ เป็ นระบบบริหารที่เป็ นสากลไดรับการรับรองทว
ั ่ โลก โดยใชหลักการการจัด
กระบวนการทํางานที่เหมาะสม พรอมการกําหนดเป าหมายในแตละกระบวนการ (Process Approach) เพื่อการ
ทํางานใหบรรลุเป าหมายของทงั ้ โครงการ ดวยวงจรของ Deming หรือ PDCA คือการกําหนดเป าหมายและวางแผน
(Plan) การซักซอมแผนและการนํ าไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการทํางานเทียบกับเป าหมายเป็ นระยะๆ
(Check) และการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการทํางานในรอบตอไปใหดีข้ น
ึ อยางตอเนื่อง (Action) วงจร PDCA ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับโดยสากลที่จะสามารถสรางหลักประกันในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ และการปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางานและผลงานของแตละกระบวนการอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําใหผลงานเบี่ยงเบน
จากเป าหมายและเพิ่มโอกาส สรางหลักประกันในการบรรลุผลงานใหไดตามเป าหมายหรือดีกวา ดวยเหตุนี้
มาตรฐานทงั ้  2 จึงไดกําหนดใหมีการคํานึงถึงความเสี่ยงตอการเบี่ยงเบนจากเป าหมายในทุกๆ ครัง้  ที่มีการวางแผน

หรือที่เรียกวา Risk – based thinking เหลานี้คือหลักการสําคัญในการพัฒนาการดําเนินการโครงการสูคุณภาพและ
ความปลอดภัยอยางตอเนื่องอันนําไปสูการเพิ่มพูนความพึงพอใจใหกับลูกคาไดในที่สุด
เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมโครงการดวย PERT / CPM
ในปัจจุบันมี Software ในการวางแผนและควบคุมโครงการเชนนี้อยูหลายรายที่เป็ นที่ยอมรับในการนํ ามาใชบริหาร
โครงการตามขนาดของโครงการนัน
้ ๆ Software เหลานี้จะเป็ นแกนและเครื่องมือสําคัญเพื่อกําหนดทิศทางใหแกการ
บริหารงานโครงการตามมาตรฐานการบริหารขางตน ชวยทําใหผูบริหารโครงการทราบถึงกระบวนการหรืองานตางๆ
ที่จะตองดําเนินการตามลําดับพรอมทงั ้ ความสัมพันธในแตละงาน และกําหนดเวลาการเริ่มและเสร็จ รวมถึง
ทรัพยากรที่ใชในแตละงานของโครงการ สามารถทราบถึงสถานะความกาวหน าหรือความลาชาในงานตางๆและผล
การทบตอความสําเร็จของงานทงั ้ หมด พรอมทงั ้ ทราบถึงการจัดการเพื่อการเรงรัดใหโครงการเสร็จตามเป าหมาย
ดวยการจัดสรรทรัพยากรทงั ้ แรงงาน เครื่องจักรใหเพียงพอโดยเฉพาะงานที่เป็ นจุดชเี้ ป็ นชต
ี้ ายของโครงการ หรือ
Critical Path ไดทันเวลา
การใชระบบงบประมาณ (Budgeting) และระบบการวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource Planning-ERP)
ระบบนี้ จะทําใหผูบริหารโครงการทราบถึงสถานะเงินสดหมุนเวียน และคาใชจายที่ใชไปในโครงการตลอดเวลา
ทําใหสามารถความคุมคาใชจายและพิจารณาในการเพิ่มทรัพยากร เพื่อแลกกับกับผลลัพธที่ไดในการเรงรัดงานใหได
ตามเป าหมาย ทําใหสามารถสรางประโยชนสูงสุดในการบริหารโครงการตามสัญญาไดอีกดวย
ทัง้ นี้ ระบบการบริหารดังกลาว นอกจากจะสามารถใชในการบริหารภายในแลว เจาของงาน, ผูลงทุน
หรือConsultant ในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เป็ นเงินลงทุนจากนานาชาติหรือการลงทุนที่มีธนาคารสนับสนุน ก็มักจะ
กําหนดใหเป็ นคุณสมบัติที่สําคัญของผูเขารวมประมูลงานกอสรางโครงการ เพื่อเป็ นหลักประกันความสําเร็จของงาน
อีกดวย
อยางไรก็ ตามการนํ าระบบและเทคโนโลยีใหมมาใชอาจไมใชเรื่องงาย ดังนัน
้  เจาของกิจการ อาจจะตองใชเวลาใน
การปรับใชระบบและเทคโนโลยีใหม ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกรอยางแยบยล (Customization) ดวย
ความความเชื่อมน
ั ่  และศรัทธาในระบบ เทคโนโลยีที่จะนํามาใช จากผูบริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการเองตลอด
จนความรวมมือจากผูปฏิบัติงานในองคกรทุกคน ในขณะเดียวกันก็ตองอดทนกับการปรับตัวขององคกรเพื่อใหเขา
กับระบบเทคโนโลยีและวัฒนธรรมใหมขององคกรอีกดวย
ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน ทุกธุรกิจก็ตองแขงขันกันมากข้ น
ึ  โดยเฉพาะธุรกิจกอสราง แมวา
จะมีโครงการกอสรางในประเทศเราเกิดข้ น
ึ อยางมากในอนาคต แตก็มีผูแขงขันหน าใหมที่แข็งแกรงจากตางประเทศ
เขามารับงานในประเทศเรามากข้ น
ึ เป็ นเงาตามตัว ดังนัน
้ ผูรับเหมาไทยควรจะตองปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สถานการณหรือบริบททางธุรกิจในปัจจุบันจึงสามารถเติบโตอยางยงั ่ ยืน

ถึงเวลาตัดสินใจแลวหรือยังที่จะพัฒนานําระบบและเทคโนโลยีใหมที่ใหประสิทธิผลมากกวา มาใชในการทํางานกอน
ที่จะสายเกินไป

