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ค าน า 

             

 รายงาน สรุปการศึกษา สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ วิศวกรรม

โยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในประเทศไทย  เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา  “โครงการการประกอบ

ธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจาก

ต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี

ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ 

และความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่ นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน

สิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์

ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ในธุรกิจ และการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่   

  

ธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในการศึกษาครั้งนี้หมายความถึง ผู้ประกอบการ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่  ที่ข้ึนทะเบียนประกอบกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ในรหัส TSIC 45202 คือ สถานประกอบการที่ด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

เช่น วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างทางหลวง ทางยกระดับ ถนน สะพาน อุโมงค์ ลานจอดรถ สนามกีฬา สนามบิน ทาง

รถไฟ ทางรถไฟฟ้าและทางรถไฟใต้ดิน ระบบชลประทาน ท่อน้ าสายหลัก ทางระบายสิ่งโสโครก เข่ือนและโครงการกัก

เก็บน้ า โครงการไฟฟ้าพลังน้ า โครงการโทรคมนาคม ส่วนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรม  กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การก่อสร้างในน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลทางเศรษฐกิจของธุรกิจในการศึกษาในที่นี้ ได้แก่ จ านวนกิจการ รายได้ของธุรกิจ 

ขนาดกิจการ สัญชาติของผู้ถือหุ้นในกิจการ ได้ประมาณการจากสถานประกอบการที่ยังคงอยู่และมีการส่งงบการเงิน

มายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในแต่ละปีเท่า นั้น เพื่อแสดงถึงจ านวนสถานประกอบการนิติบุคคลที่

ยังคงด าเนินการอยู่จริงในตลาด  

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 3,512 ราย อย่างไรก็

ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิ จหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พบว่ามีกิจการที่มี

สถานะคงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 2,148 ราย จ านวนกิจการ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2547-2551) มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.49 ต่อปี ธุรกิจเกือบทั้งหมดท่ีเข้ามาจด

ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกิจการขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลถึงร้อยละ 

33.66 ในปี 2551 กิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณกว่า  1 แสนกว่าล้านบาท โดยกิจการสัญชาติไทย 100% 

มีจ านวน 2,102 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.86 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มี

จ านวน 42 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.96 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมลงทุนมากท่ีสุด คือ ญี่ปุ่น และกิจการที่มีสถานะ

เป็นตา่งด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% มีจ านวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.19 ซ่ึงเป็นกิจการต่างด้าวที่

ได้รับใบอนุญาตภายใต้สนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา 

ด้านความสามารถในการแข่งขัน /จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย  พบว่าแตกต่างกันออกไปตาม

สถานภาพการถือหุ้น ยกเว้นจุดแข็งด้านบุคลากรที่มีความสามารถที่ถือเป็นจุดแข็งโดยรวมของกิจการ ในขณะที่กิจการ

สัญชาติไทย 100% มีจุดแข็งด้านการมีเครือข่ายความร่วมมือกับกิจการขนาดเล็กที่รับเหมาช่วงงานต่อ ส่วนกิจการที่มี

ต่างชาติร่วมลงทุนท้ังในรูปแบบของการลงทุนผ่านการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการเข้ามาถือหุ้นในกิจการ มี

จุดแข็งด้านการมีเงินทุนในการด าเนินการค่อนข้างสูง การมีเครือข่ายส าหรับการรับงานในต่างประเทศและการมี

ภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ด้านจุดอ่อน พบว่ากิจการสัญชาติไทยมีจุดอ่อนด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความสามารถ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินทุนส าหรับการออกไปรับงานในต่างประเทศ การไม่มี

เครือข่ายส าหรับการออกไปรับงานในต่างประเทศและการไม่มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่น่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการ

ที่มีต่างชาติร่วมลงทุน  

 ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุร กิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาดจากรายได้ของ

ธุรกิจ สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาดและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่และมีการ

ด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49 % กิจการต่าง

ด้าวที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ทั้งที่มาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กิจการภายใต้ข้อตกลงสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา 

รวมถึงกิจการที่เป็นสาขาของบริษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ัวไปในประเทศ 
 

1.1 . จ านวนกิจการในธุรกิจ  

 
 

ที่มา: จ านวนกิจการ มาจากกิจการที่ขออนุญาตประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีสถานภาพคง

อยู่และมีการด าเนินกิจการ (2551)  
หมายเหตุ: ขนาดธุรกิจจ าแนกโดยใช้ขนาดสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินของกิจการ โดย  ธุรกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท  ธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน 50 - 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มี

สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินตั้งแต่ 200 ล้านบาทข้ึนไป 

 

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 3,512 ราย อย่างไรก็

ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พบว่ามีกิจการที่มี

สถานะคงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้ วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 2,148 ราย ในช่วง 5 ปี 

(2547-2551) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.49 ต่อปี โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ร้อยละ 89.90) ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ 33.66) รองลงมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 

21.69) และภาคใต้ (ร้อยละ 13.78) ตามล าดับ  

 
  

2547 2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 79 72 83 71 72

กลาง 175 146 138 139 145

เล็ก 2,655 2,206 1,983 1,932 1,931 
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ประมาณการจ านวนกิจการทีม่ีสถานะคงอยู่และมีการด าเนนิธุรกิจอยู่จริง 

จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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1.2 . มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ  

 
 

ที่มา: ฐานข้อมูลกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการโดยมีการส่งรายงานงบการเงินต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าในแต่ละป ี
 

 ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน ณ 

ปี 2551 มีมูลค่าประมาณ 124,178.35 ล้านบาท โดยรายได้รวมในร อบ 5 ปี (ช่วงปี พ .ศ.2547-2551) มีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.79 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดซ่ึงมีรายได้สูงสุดในช่วงปี พ .ศ.2549-

2551 เช่น บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ.ช.การช่าง บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.

ทางด่วนกรุงเทพ บจก.ไทยคาจิมา บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) บจก.สี่แสงการโยธา (1979) บจก.

ไทยวัฒน์วิศวการทาง บจก.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น และ บจก.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น โดยในปี 2551 พบว่า

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดท่ีเป็นสัญชาติไทย 100% มี 3 ราย คือ บจก .คอนสตรัคชั่น  ไลนส์ บจก .ไทยวัฒน์วิศว

การทาง และ บจก.สี่แสงการโยธา(1979) ผู้น าตลาด 7 ราย มีต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% โดยมีผู้น า

ตลาด 5 ซ่ึงสัญชาติผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ บมจ .อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อป

เมนต์ บมจ.ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ บมจ .ช.การช่าง และ  บมจ.ทีอาร์ซี คอน

สตรัคชั่น และผู้น าตลาด 2 ราย คือ บจก .ไทยคาจิมา และ บจก .บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น มีผู้ร่วม

ถือหุ้นมาจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนี  

1.3 . สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ  

จากข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนิน

กิจการอยู่จริง ในปี 2551 จ านวน 2,148 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่

มีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่า

การลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% ถึง 

2,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.86 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 97.70 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่

มีชาวต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 

2.30 ของการลงทุนของกิจการทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่ม าจากประเทศญี่ปุ่น จีน 

ฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ ตามล าดับ และกิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% มี

จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.19 แต่ไม่สามารถทราบมูลค่าการลงทุนที่ชัดเจน เนื่องจากมีความผิดพลาดในการ

จัดเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

2547 2548 2549 2550 2551

เล็ก 22,430,341,658 21,557,795,450 20,855,338,660 18,178,096,917 18,482,623,296

กลาง 21,123,054,604 17,063,885,680 15,818,014,544 15,455,323,891 15,453,212,885

ใหญ่ 76,769,106,193 104,361,761,746 114,062,031,468 103,261,019,832 90,242,511,943

120,322,502,455

142,983,442,876
150,735,384,673

136,894,440,640
124,178,348,124
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ประมาณการรายได้ของธุรกิจจ าแนกตามขนาดของกิจการ ในปี 2547-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ ณ ปี 2551 
 

2. การเข้ามาสู่ธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ .ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ปี 2543-2552) 

กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ 

ปี 2552 มีจ านวนคงอยู่ท้ังสิ้น 4 ราย โดยพบว่า เป็นกิจการต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้สนธิสัญญาไทย-

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีการให้บริการที่ครอบคลุมการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น สะพาน อุโมงค์ เข่ือน ถนน เป็นต้น ท้ังนี้ 

จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจกา รค้า พบว่า มีบริษัทต่างชาติท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศหรือบริษัทสาขาของ

ต่างประเทศมาขอหนังสือรับรองท่ีมีสถานะคงอยู่ เพื่อให้บริการในไทยจ านวน 26 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจาก

ประเทศญี่ปุ่น (34.62%) รองลงมาคือ จีน (15.38 %) สหรัฐอเมริกา (15.38 %) และเกาหลี (15.39%) เป็นต้น 

โดยลักษณะกิจกรรมของธุรกิจเป็นบริการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

และเป็นการให้บริการในลักษณะการเป็นคู่สัญญาของภาครัฐหรือภาคเอกชนในปร ะเทศ เช่น บริการก่อสร้างสายส่ง

ไฟฟ้า ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าที่ติดต้ังในทะเล ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ก่อสร้างสะพานและถนน 

ก่อสร้างวางท่อประปา ก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน ก่อสร้างทางยกระดับ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างสถานีเสา

อากาศโทรคมนาคม ก่อส ร้างท่าเทียบเรือ ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เหตุผลในการได้รับหนังสือ

สัญชาติไทย 100%, 

97.86%

บริษัทต่างด้าว

0.19%

ญ่ีปุ่น

0.56%

จีน

0.23%

ฝรั่งเศส

0.19%

เยอรมนี

0.19%

อังกฤษ

0.19%

อื่นๆ

0.61%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(1.96%)

สัญชาติไทย 100%, 

97.70%

จีน, 0.94%

ญ่ีปุ่น, 0.42%

มาเลเซีย, 0.22%

เยอรมนี, 0.22%

เนเธอร์แลนด์, 0.20%

อื่นๆ, 0.29%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(2.30%)
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รับรอง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่รับงานจากรัฐวิสาหกิจในโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ต้องใช้

ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
 

3. หน่วยงานและมาตรการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่  
1) สภาวิศวกร เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกร

เอเปค (APEC Engineer) ในปี 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิศวกรไทยมีศักยภาพในการประกอบ

วิชาชีพข้ามชาติ โดยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ 

2) คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) มีหน้าที่ก ากับดูแลภายใต้ 

พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ .ศ.2505 เช่น คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

คุณวุฒิของวิชาชีพวิศวกรรมระดับต่างๆ ทั้งภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร 

3) คณะกรรมการ สถาบันผู้รับงานก่อสร้าง (ก.ก.ส.) มีหน้าที่ก ากับดูแลภายใต้  พ.ร.บ.การ

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ .ศ. 2522  เช่น คุณสมบัติผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานก่อสร้างควบคุม การรับงาน

ก่อสร้างควบคุมตามประเภทและสาขาที่ระบุไว้ในใบทะเบียน การเสนอราคาเป็นไปตามกฎกติกาในการประกอบอาชีพ  

3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

  หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา ได้แก่  

1) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดสัมมนาเรื่อง  “เตรียมรับมือ  งบ

ไทยเข้มแข็ง” ที่ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และผลักดันการจ้างงานภาคก่อสร้าง  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูล

เพื่อเตรียมความพร้อมที่ดี  มีการก าหนดกลยุทธ์  และวิธีการต่างๆ  เพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนในการก่อสร้างใน

โครงการดังกล่าว พร้อมแจ้งให้ภาครัฐ ทราบเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของโครงการดังกล่าว 

2) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) จัดท าโครงการพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) เพื่อยกระดับหรือเพิ่มคุณภาพวิศวกรให้เป็น

ที่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ  ได้แก่ การท ากิจกรรมต่างๆ  โดยคิดจ านวนชั่วโมงของการปฎิบัติกิจกรรม และให้

น้ าหนักของกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยการท ากิจกรรมนั้นต้องมีความต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม การท ากิจกรรม CPD ท าให้วิศวกรมีคุณภาพมากข้ึน  
 

4. โครงสร้างของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุ รกิจจากลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรใน

การด าเนินธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 

4.1 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

1) กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง  มีสัดส่วนจ านวนกิจการสูงสุดและส่วนใหญ่เป็นกิจการของ

คนไทย ที่ให้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) งานก่อสร้างด้านโยธาและการก่อสร้างขนาดใหญ่มาจากผู้รับเหมา

รายหลัก (Main Contractor) โดยเป็นงานเฉพาะด้านที่ตนมีความถนัดเท่านั้น  เช่น การให้บริการติดตั้งเครื่องจักร

ขนาดใหญ่ การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง รื้อถอนงาน บริการวางท่อ รับถม เทคอนกรีต การฉาบผิวทาง การติดตั้ง

เสาสัญญาณสื่อสาร การวางท่อสายโทรศัพท์ เป็นต้น 

2) กิจการขนาดใหญ่  มีจ านวนผู้ให้บริการไม่มากนัก ทั้งที่เป็นกิจการของคนไทย 100% ใน

รูปแบบของบริษัทจ ากัด และกิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุน ท้ังการลงทุนในรูปแบบของการซ้ือขายหุ้ นผ่านตลาด

หลักทรัพย์ในกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด และการลงทุนผ่านการถือหุ้นร่วมกับกิจการของคนไทยโดยมีหุ้นไม่เกิน 49% 

ตามที่กฎหมายก าหนด กิจการขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ในโครงการก่อสร้างขนาด
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ใหญ่ ลักษณะการให้บริการของกิจการที่มีสัญชาติไทย 100% มีท้ังที่มีการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานทั่วไปและเทคโนโลยีข้ัน

สูง เช่น การก่อสร้างถนน การติดตั้งรางรถไฟ สะพาน สะพานลอย ขุดคลอง การสร้างเข่ือน การสร้างโครงข่าย

โทรศัพท์ การก่อสร้างสถานีส่งไฟฟ้าย่อย เป็นต้น ส่วนลักษณะการให้บริการของผู้ประกอบการที่มีต่างชาติร่ วมลงทุน 

มักเป็นโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมด้วย ได้แก่ การก่อสร้างเครือข่ายโทรคมนาคม การก่อสร้าง

โรงงานผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างระบบท่อล าเลียงพลังงาน เช่น ท่อส่งผ่านน้ ามันปิโตรเลี่ยมและก๊าซธรรมชาติ  เป็นต้น 

4.2 การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

 จากการสั มภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจ พบว่าธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ในประเทศไทย โดยภาพรวมมีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากภายในประเทศทั้งด้านบุคลากร 

ผู้เชี่ยวชาญ และรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ ประมาณร้อยละ 95-100 ส่วนด้านเครื่องมือแล ะเทคโนโลยีมีการ

น าเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าทรัพยากรอื่นๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 15-20 ตัวอย่าง

เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีมีการน าเข้าได้แก่ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูงซ่ึงไทยไม่สามารถผลิตใน

ประเทศได้ ท้ังนี้ สถานภาพการถือหุ้นของกิจการไม่มีผลต่อการน าเข้าทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นด้านทุนใน

การด าเนินงาน โดยกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นมักมีการใช้ทุนจากผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ท่ีสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ไม่

เกินร้อยละ 49 ตามที่ก าหนดภายในประเทศก าหนดข้ึน 

4.3 กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดกิจการได้ดังนี ้

1) กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง กลุ่มเป้าหมายจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงาน

ภาครัฐส่วนภูมิภาคทั่วไป ที่ต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างถนน สะพาน เป็นต้น ซ่ึงผู้รับเหมา

เหล่านี้จะท าหน้าที่เ ป็นผู้รับเหมางานจากเจ้าของโครงการภาครัฐโดยตรง กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มคือ กิจการรับเหมา

งานโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ที่ส่งต่องานในส่วนต่างๆมาให้

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ อีกทอดหนึ่ง  

2) กิจการขนาดใหญ่  กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการผู้รับเหมางานก่อสร้างส าหรับโครงการขนาด

ใหญ่ มีทั้งเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น กระทรวงคมนาคม 

ส าหรับงานก่อสร้างถนน เข่ือน ทางรถไฟฟ้า เป็นต้น กระทรวงพลังงาน ส าหรับโครงการ จัดหาและขนส่งพลังงาน 

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส าหรับระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลูกค้าภาคเอกชน

ขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ สนามกีฬา เป็นต้น  

4.4 ช่องทางและวิธีทางการตลาด สามารถจ าแนกตามขนาดกิจการได้ดังนี ้

1) กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่องทางการตลาดส าหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐทั่วไป ส่วนใหญ่มี

การแจ้งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงกับโครงการก่อสร้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคาและประมูลงาน โดยพิจารณาจาก

ค่าบริการที่ต้องไม่สูงกว่าราคากลาง และมีความเหมาะสมกับศักยภาพ /ความสามารถของผู้ประกอบการ  ส าหรับ

ลูกค้า/เครือข่ายผู้รับเหมาหลักที่ส่งต่องานมาให้ ส่วนใหญ่มักมีความรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว การท าการตลาดเน้นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถเจรจาต่อรองกันได้และการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

2) กิจการขนาดใหญ่ ช่องทางการตลาดที่ส าคัญส าหรับลูกค้าภาคเอกชนทั่วไปคือ การเสนอราคา

เพื่อท าการประมูลเพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการก่อสร้างต่างๆ ในขณะที่ลูกค้าภาครัฐมักมีความเข้มงวดและมีระเบียบ

ข้ันตอนยุ่งยากกว่า โดยหากเป็นโครงการทั่วไป จะมีการประกาศต่อสาธารณะให้ทราบทั่วกัน เพื่อคัดเลื อก

ผู้ประกอบการที่ความเหมาะสมเข้าร่วมประมูลงาน แต่หากเป็นโครงการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีข้ัน

สูง และมีผู้ที่มีศักยภาพในการให้บริการได้เพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติ 

หน่วยงานภาครัฐอาจท าการแจ้งความป ระสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นทราบและเสนอราคาเพื่อแข่งขันในการ

ประมูลงาน ในขณะที่บางโครงการหากผู้ประกอบการทั่วไปไม่สามารถท าได้ แต่มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่

สามารถท าได้ ไม่ว่าผู้ให้บริการรายน้ันจะเป็นผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐดังกล่า วก็สามารถ

เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการรายน้ันได้ โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นในการเลือกใช้บริการต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดด้วย 
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ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  

รูปแบบการบริการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

- งานวิศวกรรมโยธา 
(ระบบการขนส่ง เช่น 

ถนน รถไฟฟ้า สถานี

ขนส่ง) 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ระบบชลประทาน 
-  

ช่องทางการตลาด 

- การประมูลงานของลูกต้า
เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการ 

- รับช่วง/ได้รับการแนะน า
จากพันธมิตร (งาน
เฉพาะด้านที่มีความ

ถนัด) 

 
 
 

ลูกค้าในประเทศ 

- หน่วยงานภาครัฐ  
  ระบบคมนาคมขนส่ง 
  โครงสร้างพื้นฐาน 

- ภาคเอกชน 
 ภาคการผลิต 
 ภาคบริการ 

ลูกค้าในต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการในธุรกิจ 
 

Main- Contractor 

(ผู้รับเหมาก่อสร้างที่

ผ่านการคัดเลือก) 

องค์กรก ากับดูแล 
- สภาวิศวกร 

- คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 

- คณะกรรมการสถาบันผู้รับงานก่อสร้าง (ก.ก.ส.) 

Sub-Contractor  

(ผู้รับเหมาก่อสร้างที่

รับช่วงงาน) 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่

ในประเทศไทย 

จากการส ารวจความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในธุรกิจ พบว่าประเด็นของ

ความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกันโดยผันแปรตามตั วแปรที่ส าคัญคือ 

สถานภาพการถือหุ้น ท าให้การน าเสนอข้อมูลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ

คิดเห็นและตัวแปรที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทั้งนี้สามารถจ าแนกสถานภาพการถือหุ้น เพื่อการวิเคราะห์ได้เป็น 1) กิจการ

สัญชาติไทย 100% คือ ผู้รับเหมางานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ท่ีสามารถรับเหมาได้ต้องม ีขนาด

กลางข้ึนไป 2) กิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุน คือ กิจการขนาดใหญ่ที่มีต่างชาติร่วมลงทุนท้ังในรูปแบบของการล งทุน

ผ่านการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในกิจการบริษัทจ ากัดมหาชนและการเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 

ตามกฎหมาย การส ารวจในที่นี้ไม่ได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้รับเหมางาน

หลัก หรือเป็นเพียงผู้ให้บริการก่อสร้างที่รับเหมาช่วงงานเฉพาะอย่างมาอีกต่อหนึ่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่จาก

ผู้ประกอบการต่างชาติ 

  นโยบายการเปิดเสรีในธุรกิจบริการด้านการก่อสร้างของไทย พบว่ายังไม่มีการเปิดให้ต่างชาติเข้ามา

ถือหุ้นด าเนินกิจการในประเทศไทยเกินกว่า 49% ยกเว้นภายใต้กรอบการเจรจา FTA ไทย-ออสเตรเลีย ท่ีนักลงทุน

ออสเตรเลียเข้าถือหุ้นได้ 100% โดยต้องมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติท่ี

ได้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้โดยการร่วมถือหุ้นในกิจการมีสัดส่วน ค่อนข้างต่ าคือ ร้อยละ 1.96 เท่านั้น โดยชาติท่ีเข้ามา

ถือหุ้นในกิจการด้านบริการวิศวกรรมและการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทยมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น และจีน ทั้งนี้ นัก

ลงทุนต่างชาติได้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการเกือบทุกขนาด โดยในระยะแรกเข้ามาร่วมลงทุนกับกิจการขนาดใหญ่ โดย

เข้ามาประมูลงานแล้วให้ผู้รับเหมาไทยรายเล็กรับช่วงงานอีกทอดหนึ่ง ต่อมาธุรกิจรับเหมาต่างชาติขนาดเล็กและกลาง

ก็ได้เข้ามาในประเทศไทยมากข้ึน ทั้งการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและลักลอบเปิดกิจการ เช่น บริษัทรับเหมาญี่ปุ่น จีน 

สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐ ฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย  ฯลฯ ส่งผลให้การแข่งขันรับงานในวงการรับเหมาก่อสร้างทวีความ

รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ทั้งการรับเหมาก่อสร้างโครงการของภาครัฐและงานเอกชน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ประมาณการณ์ว่าในปี 2549 มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 200 ราย ท้ังนี้มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากประเด็นการยกเลิก พ.ร.บ.

วิชาชีพก่อสร้าง พ.ศ.2522 ที่เป็นกฎหมายส าคัญในการจัดระเบียบผู้รับเหมาต่างชาติท่ีจะเข้ามา คือ ไม่มีการก าหนด

ทุนจดทะเบียน หรือบุคลากรว่าต้องมีวิศวกรคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตก่ีคน ท าให้ปัจจุบันผู้รับเหมาต่างชาติสามารถเข้า

มารับงานได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างการเ ข้ามาของผู้รับเหมาจีน แต่เดิมเข้ามาเฉพาะรายใหญ่ๆ เช่น บริษัทไช

น่าสเตท บริษัทไชน่าฮาเบอร์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะมารับงานขนาดใหญ่ของรัฐบาลและเอกชน โดยร่วมกับ

ผู้รับเหมาไทย แต่มาในระยะช่วงปี 2546-2548 เริ่มมีบริษัทรับเหมาจีนรายเล็กๆ เข้ามารับงานก่อสร้างมากข้ึน 

(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2549) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติท่ีมีขนาดใหญ่ น่าจะ

ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านการได้รับช่วงงานมากข้ึน ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาด

ใหญ่รายเดิมในประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันมากข้ึน 

  ด้านการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจก่อสร้างไทย พบว่าผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ที่มี

ศักยภาพหลายรายท่ีสามารถเข้าไปรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ เช่น อินเดีย กาตาร์ และดูไบ แต่พบว่าโครงการ

ก่อสร้างที่ได้มายังมีมูลค่าน้อยมาก เช่นในปี 2552 คิดเป็นมูลค่าเพียง 2.4 หม่ืนล้านบาท หรือไม่ถึง 1% ของมูลค่า

อุตสาหกรรมก่อสร้างของโลกเท่านั้น ทั้งนี้อุปสรรคท่ีส าคัญคือ การต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บริการจากสถาบัน

การเงินที่ค่าบริการค่อนข้างสูง เช่น ในตะวันออกกลาง ซ่ึงหากจะเข้าไปลงทุนก็ต้องใช้บริการของสถาบันการเงินใน

ประเทศนั้ นๆ ซ่ึงคิดค่าธรรมเนียมท่ีสูงมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านความไม่ม่ันใจของลูกค้าในต่างประเทศ 

เกี่ยวกับการทิ้งงานของผู้ประกอบการไทย  

  



 โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพ่ือจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
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5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่

ในประเทศไทย 

จากข้อมูลการส ารวจความสามารถใ นการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและ

การศึกษาข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ

ธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

กิจการสัญชาติไทย 100% มีจุดแข็งที่ส าคัญได้แก่ 

 บุคลากร มีความสามารถ เป็นจุดแข็งของกิจการไทยและ

กิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุน  โดยวิศวกรไทยถือว่ามีความรู้

ความสามารถในระดับสากล เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะ

แรงงานระดับปฏิบัติการหรือวิศวกร พบว่าส่วนใหญ่ท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีฝีมือและความอดทนในการท างาน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานด้านวิศวกรรมโยธา  

 เครือข่าย ผู้ประกอบการไทยมีความรู้จักคุ้นเคยกับ

พันธมิตรผู้รับเหมารายย่อย  (Sub-contractor) 

ภายในประเทศเป็นอย่างดี เนื่องจากได้ท างานร่วมกันมา

อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความได้เปรียบผู้ประกอบการต่างชาติท่ี

เข้ามาให้บริการในประเทศไทย ซ่ึงมีความต้องการใช้บริการ

ผู้รับเหมารายย่อยเหล่านั้นเหมือนกัน  
ผู้ประกอบการที่มีต่างชาติร่วมทุน มีจุดแข็งที่ส าคัญ ได้แก ่

 การเงิน กิจการขนาดใหญ่ที่  เป็นบริษัทลูกของกิจการที่

ท าการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และกิจการที่มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น ไม่มีปัญหาด้านการเงิน  จึงท าให้ไม่มีข้อจ ากัดด้าน

การเงินส าหรับหมุนเวียนใช้ในกิจการ และมีเงินทุน/ค่าใช้จ่าย

ส าหรับการออกไปรับงานในต่างประเทศได้อีกด้วย 

 เครือข่าย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของโลก ท าให้มีการชักชวน

หรือสร้างความร่วมมือในการรับงานระหว่ างกัน โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน  

 ภาพลักษณ์ท่ีดี  โดยเฉพาะในตลาดภายในประเทศและ

ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นกิจการขนาดใหญ่ ซึ่ง

ให้บริการมานาน สร้างผลงานที่โดดเด่นมาจ านวนมาก และมี

การเข้าท าการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทุน ท า

ให้มี ความม่ันคง มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับใน

ประเทศและในภูมิภาค 

กิจการที่มีจุดอ่อนส่วนใหญ่เป็นกิจการสัญชาติไทย 

100% โดยจุดอ่อนที่ส าคัญมีดังนี้ 

บุคลากร  ผู้ประกอบการไทย มักประสบปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร  เนื่องจากกิจการเหล่านี้มี

ค่าตอบแทนบุคลากรที่ไม่สูงนัก ท าให้บุคลากรที่มี

ความสามารถจ านวนมากถูกซ้ือตัวไปเพื่อท างานด้าน

การก่อสร้างในบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและ

ต่างประเทศ  ท าให้บุคลากรระดับปฎิบัติงานของไทย

ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเติบโตไปสู่ระดับผู้จัดการหรือ

ผู้บริหารโครง การมากนัก  ท าให้ประเทศไทยไม่มี

บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่มีความสามารถ

เท่าที่ควร 

 การเงิน ผู้ให้บริการที่มีสัญชาติไทย 100%  มัก

ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนส าหรับหมุนเวียน  

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการต้องใช้

ระยะเวลานาน ท าให้ขาดสภาพคล่อง ต้องอาศัยการ

กู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ที่เข้าไปให้บริการในต่างประเทศ มักจะ

ประสบปัญหาต้นทุนค่อนข้างสูง ท าให้ต้องมีความ

ระมัดระวังในการเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ

อย่างมาก  บางรายไม่กล้าออกไปรับงานใน

ต่างประเทศเพราะไม่สามารถรับมือกั บความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนได ้

 เครือข่าย  ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ มักไม่มี

โอกาสได้งานในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศ  

 ภาพลักษณ์  ผู้ให้บริการของไทย ส่วนใหญ่ที่เป็น

กิจการขนาดกลางและเล็ก ไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีใน

สายตาของเจ้าของโครงการ โดยหน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศเอง เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญ่

ของต่างชาติ โดยมองว่ากิจการของไทยไม่มี

ความสามารถเท่าที่ควร 



 โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพ่ือจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย  

โอกาส อุปสรรค 

 การเพ่ิมข้ึนของโครงการก่อสร้างในประเทศ  เช่น 

โครงการไทยเข้มแข็ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการที่กระจายไป

ทั่วประเทศ เช่น จัดหาแหล่งน้ า และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 

โครงการพัฒนาทางหลวง และโครงการถนนไร้ฝุ่น จึงน่าจะ

ส่งผลบวกต่อผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยท่ัวประเทศ 

นอกจากนี้ มีความชัดเจนในโครงการลงทุนอื่นๆ ที่มีมากข้ึน

ตามล าดับก็จะส่งผลดีต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐเช่นกัน 

 การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ เช่น 

ในตะวันออกกลาง อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ซ่ึงเป็นคู่ ค้าที่

ส าคัญของไทยก าลังมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้

มีความต้องการในการก่อสร้างเพิ่มข้ึน จึง เป็นโอกาสที่ดี

ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยในการหาตลาด

ก่อสร้างใหม่ๆ  โดยเท่าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยบางราย

สามารถเข้าไปมีส่วนรับงานก่อสร้างในประเทศเหล่านั้น บ้าง

แล้ว 

 ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมากข้ึน  เช่น "แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย " ภายใต้การด าเนินงานของกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะน าเสนอ

ของบประมาณ 2,500 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555 เพื่อเข้าไปดูแลภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้ง

ระบบอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (ปี 

2553-2555) นอกจากนี้สถาบันผู้แทนการค้าไทยยังร่วมกับ

สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ไทยไปบุกตลาดต่างประเทศ โดยจะให้สนับสนุนด้านการเงิน

เพื่อช่วยเหลือผู้ ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ 

เพื่อช่วยให้ธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ในต่างประเทศ 

 ไม่มีองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนา  

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังไม่มีหน่วยงานหลักท่ีเข้ามา

เป็นเจ้าภาพในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาอย่าง

จริงจัง นอกจากนี้ด้านกฎหมาย พบว่ายังไม่มี

กฎระเบียบที่จะเข้าไปดูแลทั้งระบบของอุตสาหกรรมท่ี

ชัดเจน ทั้งในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและ

แรงงาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไม่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ไม่ได้รับโอกาสในการท างานให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐเท่าที่ควร  ทั้งนี้การประมูลงานภาครัฐใน

ประเทศ หน่วยงานภาครัฐมักจะเลือกบริษัทต่างชาติเข้า

มาท างาน เนื่องจากเห็นว่าน่าจะมีความสามารถกว่า

บริษัทไทย ท าให้ผู้ประกอบการไทยไม่มีโอกาสหรือขาด

ประสบการณ์ในการเป็น Leader firm ส าหรับโครงการ

ต่างๆ 

 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

เท่าที่ควร  ทั้งการกู้ยืมเพื่อการด าเนินการในประเทศ

หรือการออกไปรับงานในต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่า

เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 

 การทุจริตคอรัปชั่นในการจัดจ้างของภาครัฐ  ถือ

เป็นปัญหาส าคัญที่กลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย 

ท าให้ผู้ประกอ บการไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการ

คอรัปชั่นดังกล่าว  ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในระยะ

ยาว เนื่องจากเคยชินกับการได้งานมาโดยการคอรัปชั่น 

ในขณะที่การประมูลงานก่อสร้างในต่างประเทศส่วน

ใหญ่ต้องอาศัยแนวคิด และความสามารถเพื่อให้ได้มาซ่ึง

โครงการต่างๆ 

 

 

 


