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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารโครงการบริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์  

ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้9 องค์ความรู้การบริหารโครงการ(The 9 Project Management Knowledge Areas)  

มาใชใ้นการบริหารจัดการ เก็บข้อมูลจากธุรกจิรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหม ่จ านวน 30 ราย จากประชากรท้ังหมด 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และตารางไขว ้(Cross-Tabulation) 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ท่ีอยู่ในต าแหน่งเจ้าของกิจการและผู้จัดการ มีลักษณะธุรกิจแบบบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีระยะเวลา 

การด าเนนิกิจการ 5-10 ปี และผู้ว่าจ้างหลักเป็นเอกชน 

 ทุกกิจการน า 9 องค์ความรู้การบริหารโครงการ (The 9 Project Management Knowledge Areas) มาใช้ในการบริหาร

จัดการ ได้แก่ ในด้านการบริหารจัดการภาพรวม ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดแผนธุรกิจขององค์กร ในด้านการบริหาร

จัดการเวลา มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานเบื้องต้นโดยประมาณการตามประสบการณ์ท างาน และจัดท าตารางเวลา

งานแบบแผนภูมิแกนต์  (Gantt chart)  ในด้านการบริหารจัดการคุณภาพ มีการวัดผลคุณภาพของการด าเนินการท่ี 

ผลการด าเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ และบันทึกและวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละวัน  ในด้านการบริหารจัดการขอบเขตงาน  

มีการวางแผนขอบเขตงานเบื้องต้นหลังจากได้รับมอบโครงการโดยจัดท าเอกสารระบุขอบเขตงาน ใช้วิธีการแตกรายละเอียด

โครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure : WBS) ในการก าหนดขอบเขตโครงการ ในด้านการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย  

มีแผนกการเงินท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการกระแสเงินสดหรือค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานโดยแบ่งตามแผนกงานหรือความถนัด ในด้านการบริหารจัดการด้าน 

การติดต่อสื่อสาร มีการจัดการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอาทิตย์ละครั้ง และจัดท าเอกสารส่งมอบพร้อมรายละเอียด 

การด าเนนิงานเพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในด้านการบริหารจัดการด้านการจัดหาทรัพยากร มหีัวหนา้งานในแตล่ะแผนกตา่งๆ  

เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรในงานภูมิทัศน์ และในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง จะมีการการจัด

ประชุมทบทวนโครงการท่ีด าเนินการเสร็จแล้วเพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน  และมีการจัดประชุมย่อยเมื่อ 

มกีารอัพเดทงานใหม ่

 ปัญหาท่ีธุรกิจส่วนใหญ่พบคือแรงงานระดับล่างท่ีเป็นแรงงงานหลักในอุตสาหกรรมนี้มีจ านวนลดลง โดยมีค่าแรงสูง 

แต่ไม่มีคุณภาพ อีกท้ังยังมีคู่แข่งท่ีเป็นร้านขายต้นไม้ท่ีรับจ้างจัดสวนไปในตัวด้วย และในปัจจุบันอัตราการจ้างงานภูมิทัศน์ 

ในเชยีงใหมเ่ร่ิมลดลง 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to investigate the project management system of landscape 

construction companies in Chiang Mai using the 9 Project Management Knowledge Areas. Data were collected from 

3 0  landscape construction companies in Chiang Mai.  Data were analyzed by using descriptive statistics such as 

percentage, frequency and cross-tabulation. 

 The results of this study showed that most of respondents were male, between 21-30 years, business 

owner and manager or director, owned company limited and limited partnership, operated the business between 5 

and 10 years. The main employer was private sector. 

 All company using the 9 Project Management Knowledge Areas.  In terms of integration management, 

management and employees jointly defined the business plan of the organization. In terms of time management, 

estimated working time based on work experience. And Gantt chart schedules were prepared. In terms of quality 

management, quality of work was measured at a completion stage. Operations on a daily basis were recorded and 

analyzed. In terms of scope management, scope of work was initially planned after the project has been assigned. 

Document on scope of work was prepared. Work Breakdown Structure (WBS) was used to define the scope of the 

project. In terms of cost management, the sample mostly had its financial department that manages the costs of the 

organization.  In terms of human resource management ( HRM) , employee responsibilities were divided into 

department or expertise. In terms of communication management, the meeting was held to inform the news once a 

week.  Documents for delivery were prepared with work details to be submitted to the employer.  In terms of 

procurement management, the sample businesses had supervisors in each department that were responsible for 

purchasing resources in softscape and in hardscape.  And in terms of risk management, the meetings were held to 

review the finished projects to analyze any operating error. Meetings were held to update information in order. The 

most commonly found problem was decreasing number of lower-level workers in the industry with high wages but 

no quality.  In addition, there were rivals such as plant shops providing garden decoration services.  At present, 

landscape works are hired in decreasing rate in Chiang Mai. 

บทน า 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ท้ังวิทยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรค์งาน โดยน าหลักวิชาการ 

ความรู้ เทคนคิ ศลิปะ และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดทัศนยีภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด (พฤกษา ทิพยว์ารี, 

2550) อุตสาหกรรมภูมิทัศน์จะเติบโตไปพร้อมกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อมีการก่อสร้างตึก อาคารบ้านเรือน บ้านจัดสรร 

จะต้องมีการก่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ ซึ่งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น และมีแนวโน้ม 

ท่ีจะเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้อุตสาหกรรมภูมิทัศน์ในเชียงใหม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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ภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหมท่ี่จดทะเบียนนติบุิคคลมจี านวน 30 ราย (ระบบคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, 

2560) นี้เป็นทางเลือกในการใช้บริการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ในอาคารบ้านเรือน หรือโครงการบ้านจัดสรร ท าให้อุตสาหกรรมภูมิทัศน์

ในจังหวัดเชยีงใหมม่ีโอกาสท่ีจะเติบโตและมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ดังนั้นผู้ศกึษาจึงต้องการศกึษาการบริหารโครงการของธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะสามารถบริหารโครงการภายใต้การความเสี่ยงและแข่งขันท่ีสูงขึ้นได้ดีหรือไม่เพื่อวิเคราะห์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่และเสนอแนะแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ 

ได้น า9 องค์ความรู้ มาใชใ้นการบริหารโครงการอยา่งมปีระสิทธิภาพ  

แนวคดิและทฤษฎ ี

 การบริหารโครงการ (Project Management) 

 การบริหารโครงการ คือ การประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ เคร่ืองมอื และเทคนคิ เพื่อตอบสนองหนว่ยงานตา่งๆ ในโครงการ

ท่ีเกิดจากการรวมตัวของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ เพื่อให้ได้สิ่งท่ีต้องการและสิ่งท่ีคาดหวังจากโครงการ (PMBOK, 2004  

อา้งถึงใน วรพจน ์บุษราคัมวด,ี 2551) 

 องค์ความรู้การบริหารโครงการ (The 9 Project Management Knowledge Areas) 

 ความรู้ในการบริหารโครงการประกอบด้วยความรู้ 9 ด้านโดย 4 ด้านเป็นความรู้ท่ีเป็นส่วนส าคัญหลักของการบริหารโครงการ 

และส่วนอีก 5 ด้านเป็นความรู้ท่ีสนับสนุนการบริหารโครงการ โดยกลุ่มความรู้ท้ัง 9 ด้านถูกก าหนดโดยสถาบันการบริหารโครงการ 

(Project Management Institute : PMI) ได้ แก่  การบริหารจั ดการภาพรวม (Integration Management) การบริหารจั ดการเวลา  

(Time Management) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) การบริหารจัดการขอบเขตงาน (Scope Management) การบริหาร

จัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Management) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) การบริหาร

จัดการด้านการติดต่อสื่อสาร (Communications Management) การบริหารจัดการด้านการจัดหาทรัพยากร (Procurement Management) 

และการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 30 ราย 

(ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชยีงใหม่, 2560) และในการศกึษาคร้ังนี้จะเป็นการศกึษาจากประชากรท้ังหมด โดยรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรด้วย 9 องค์ความรู้การบริหารโครงการ  

และปัญหาหรือข้อเสนอแนะ   

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ท่ีอยู่ ในต าแหน่งเจ้าของกิจการและผู้จัดการหรือผู้ อ านวยการ มีลักษณะธุรกิจแบบบริษัทจ ากัด 
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และห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีระยะเวลาการด าเนินกิจการ 5-10 ปี มีจ านวนพนักงานประจ าในองค์กร 21-50 คน มีทุนจดทะเบียน 

500,001-1,000,000 บาท มีเงินทุนส่วนของเจ้าของกิจการเป็นแหล่งเงินทุนขององค์กร และผู้ว่าจ้างหลักเป็นเอกชน 

 ส่วนที่ 2 จากการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรด้วย 9 องค์ความรู้การบริหารโครงการพบว่า ด้านการบริหาร

จัดการภาพรวม ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดแผนธุรกิจขององค์กร ด้านการบริหารจัดการเวลา มีการเรียงล าดับ

ความส าคัญของงาน โดยมีการประมาณการตามประสบการณ์ท างานในการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน มีการแบ่งประเภท

ของกิจกรรมในแต่ละโครงการ และจัดท าตารางเวลางานแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ  

มีการจัดท ารายการตรวจสอบคุณภาพของทรัพยากรท่ีใช้ มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพของการด าเนินการ โดยวัดผล 

ท่ีผลการด าเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ และบันทึกและวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละวัน ด้านการบริหารจัดการขอบเขตงาน  

มกีารวางแผนขอบเขตงานโดยใชว้ธีิการแตกรายละเอยีดโครงสร้างงาน ด้านการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย มแีผนกการเงิน

ท่ีมีหนา้ท่ีบริหารจัดการกระแสเงินสดหรือค่าใชจ้่ายภายในองคก์ร ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรมนษุย์ มกีารก าหนดหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นรายลักษณ์อักษรแตล่ะบุคคล โดยจัดสรรทรัพยากรมนุษยต์ามกิจกรรมตามแผนกงานหรือความ

ถนัด ด้านการบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดหรือข่าวสารข้อมูลในองค์กร 

จากระดับบนลงไปสู่ระดับล่างขององคก์ร และตดิตอ่สื่อสารตามแนวนอนโดยการประสานงานกัน โดยมกีารจัดการประชุมเพื่อแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์กรอาทิตย์ละคร้ัง และจัดท าเอกสารส่งมอบพร้อมรายละเอียดการด าเนนิงานเพื่อส่งมอบ

งานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดหาทรัพยากร มหีัวหนา้งานในแตล่ะแผนกตา่งๆ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรในงานภูมิทัศน์ และด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง จะมีการการจัดประชุมทบทวนโครงการ 

ท่ีด าเนนิการเสร็จแล้วเพื่อวเิคราะห์หาข้อผิดพลาดจากการด าเนนิงาน  และมกีารจัดประชุมยอ่ยเมื่อมกีารอัพเดทงานใหม่ 

 ส่วนที่ 3 จากปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่าปัจจุบันแรงงานระดับล่างท่ีเป็นแรงงงานหลักในอุตสาหกรรมนี้ลดนอ้ยลง 

มีค่าแรงสูงแต่ไม่มีคุณภาพ และยังมีคู่แข่งท่ีเป็นร้านขายต้นไม้ท่ีรับจ้างจัดสวนไปในตัวด้วย และในปัจจุบันอัตราการจ้างงาน

ภูมิทัศนใ์นเชยีงใหมเ่ร่ิมลดลง 

การอภิปรายผลการศึกษา 

  การศกึษาการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหมน่ี้ในแตล่ะด้าน ดังนี้ 

  การบริหารจัดการภาพรวม (Integration Management) ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

ภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหมค่ิดวา่การบริหารจดัการเวลา และการบริหารจัดการตน้ทุนค่าใชจ้่ายเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้

ท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมากท่ีสุด และมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดแผนธุรกิจขององค์กร  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ (2550) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารโครงการรับเหมา

ก่อสร้างในจังหวัดปทุมธาน ีเป็นการเป็นการศกึษาการบริหารโครงการธุรกิจก่อสร้างเหมอืนกัน โดยผลการศึกษาพบวา่ภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านการเงินและงบประมาณในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมาก 

กับการจัดหาเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการไมเ่พยีงพอ ขาดการมคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับสถาบันการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ในการด าเนิน
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ธุรกิจงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาจ าเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในแต่ละโครงการให้เพียงพอ จึงจะสามารถบริหารงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  การบริหารจัดการเวลา (Time Management) จากการศึกษาพบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิ ทัศน์ 

ในจังหวัดเชยีงใหมม่กีารเรียงล าดับความส าคัญของงาน โดยมกีารประมาณการตามประสบการณ์ท างานในการก าหนดระยะเวลา

การด าเนินงาน มีการแบ่งประเภทของกิจกรรมในแต่ละโครงการ และจัดท าตารางเวลางานแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดุสิต เต็งไตรรัตน ์(2550) ท่ีศึกษาการน าแนวคิดการบริหารโครงการไปปฏบัิติกับการก่อสร้าง

ทางสายบ้านป่ากลาง ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดนา่น ของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน(์นา่น) จ ากัด ผลการศกึษาพบวา่ในด้านการ

ก าหนดเวลาโครงการจะอาศัยประสบการณ์ของวิศวกรและทีมงาน โดยใช้ Gantt chart เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเวลาโครงการ 

จัดความสัมพันธ์ของงานแตล่ะงาน เพื่อให้รู้ว่ามงีานอะไรบ้างท่ีต้องท าแตล่ะงานต้องใชท้รัพยากรเท่าไหร่ และต้องใช้เวลาเท่าไหร่

ในการด าเนนิงาน เพื่อควบคุมการปฏบัิตโิครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 

  การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

ภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหม่มวีธีิการตรวจสอบคุณภาพของการด าเนนิการ โดยวัดผลท่ีผลการด าเนนิงานเมื่อแล้วเสร็จ และบันทึก

และวเิคราะห์การด าเนินงานในแตล่ะวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ณัฐนารถ สินธุนาวา (2550) ท่ีศึกษาการจัดการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพบวา่ส่วนมากมกีารควบคุมงาน โดยตัง้มาตรฐานของผลงานไวแ้ล้วตรวจวัด

ผลงาน จากนั้นจึงท าการแก้ไขงานท่ีผิดพลาด โดยการควบคุมงานท่ีมีการตรวจงานท่ีสถานท่ีก่อสร้างเป็นคร้ังคราว และมีการ

ตรวจงานท่ีสถานท่ีก่อสร้างทุกวัน และสอดคล้องกับผลการศกึษาของดุสติ เต็งไตรรัตน ์(2550) ผลการศกึษาพบวา่ในการวางแผน

โครงการมเีป้าหมายเพื่อก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและแบบแปลนการก่อสร้างแนบท้าย 

  การบริหารจัดการขอบเขตงาน (Scope Management) จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการวางแผนขอบเขตงาน

เบื้องต้นหลังจากได้รับมอบโครงการโดยจัดท าเอกสารระบุขอบเขตงาน ใช้วิธีการแตกราละเอียดโครงสร้างงาน(Work Breakdown 

Structure : WBS) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนารถ สินธุนาวา (2550) ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ มีการวางแผนการท างาน

เมื่อรับงานก่อสร้างถนนจะวางแผนงานร่างล าดับขั้นตอนการท างานและการวางแผนจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยมีการใชห้ลักการค านวณ

ในการวางแผนการด าเนนิงานและควบคุมการท างาน 

  การบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Management) จากการศึกษาพบวา่บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์

ในจังหวัดเชียงใหม่มีแผนกการเงินท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการกระแสเงินสดหรือค่าใช้จ่ายภายในองค์กร มีวิธีการประมาณการใช้

ทรัพยากรในแต่ละโครงการก่อนเร่ิมด าเนินงานแบบค านวณจากแบบแปลนเบื้องต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนารถ 

สินธุนาวา (2550) ท่ีศึกษาการจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ธุรกิจมีแผนก

บัญชภีายในองค์กร 

  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) จากการศึกษาพบว่า 

บริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเป็นรายลักษณ์อักษรแต่ละ

บุคคล โดยจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ตามกิจกรรมตามแผนกงานหรือความถนัด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของ กานต์ โพธาเจริญ (2554) ท่ีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
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พบว่าด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ 

มกีารวางแผนใชบุ้คลากรท่ีมีอยูใ่ห้ตรงกับงานท่ีปฏบัิต ิรองลงมามกีารวเิคราะห์งานเพื่อก าหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  

  การบริหารจัดการด้านการตดิต่อสื่อสาร (Communications Management) 

   จากการศึกษาพบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าของกิจการเป็นผู้ท่ีติดต่อสื่อสาร 

กับผู้ว่าจ้างในการด าเนินงานแต่ละโครงการ และซัพพลายเออร์ในการด าเนินงานแต่ละโครงการ องค์กรมีการติดต่อสื่อสาร

แลกเปลี่ยนความคิดหรือข่าวสารข้อมูลในองค์กรจากระดับบนลงไปสู่ระดับล่างขององค์กร และตดิตอ่สื่อสารตามแนวนอนโดยการ

ประสานงานกัน โดยมีการจัดการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์กรอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ สุจรรยา ปริมนตรี (2556) ท่ีศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในสานักงานท่ีดินในจังหวัดนครสวรรค์ 

ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากร ผลการศกึษาพบวา่รูปแบบการตดิตอ่สื่อสารภายในสานักงานท่ีดนิในจังหวัด

นครสวรรค์ ส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสารตามลักษณะของรูปแบบท่ีเป็นระบบราชการ การสั่งการ การควบคุม การใช้อ านาจ 

การบังคับบัญชาตามสายงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้มีหนา้ท่ีแจ้งข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 

  การบริหารจัดการด้านการจัดหาทรัพยากร (Procurement Management) จากการศึกษาพบว่าบริษัท

รับเหมาก่อสร้างภูมิทัศนใ์นจังหวัดเชยีงใหมม่หีัวหนา้งานในแตล่ะแผนกตา่งๆ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร

มีวิธีการจัดหาทรัพยากรในงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) และวิธีการจัดหาทรัพยากรในงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)  

โดยการจัดซื้อทรัพยากรเอง ซึง่ไมส่อดคล้องกับเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) จากการศึกษาพบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างภูมิทัศน์ 

ในจังหวัดเชียงใหม่มีการการจัดประชุมทบทวนโครงการท่ีด าเนินการเสร็จแล้วเพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน   

และมีวิธีการชี้แจงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในโครงการโดยช่วยกันคิดหาทางออกของปัญหาอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของดุสิต เต็งไตรรัตน์ (2550) ผลการศึกษาพบว่าในการควบคุมโครงการจะมีการจัดประชุมทุกวันจันทร์เกี่ยวกับ

สถานะของโครงการ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโครงการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการภาพรวม (Integration Management) ต้องมีการวางแผนและด าเนนิโครงการอย่างรอบคอบ 

จากนั้นประเมินมูลค่าของโครงการ และผลก าไรท่ีจะได้รับจากการคิดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  

(Net Present Value) หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) วา่คุ้มค่าท่ีจะลงทุนกับโครงการนี้หรือไม่ 

การบริห ารจั ดการเวลา (Time Management) ธุ รกิ จ ท่ี ไม่ มี การเรี ยงล าดั บความส าคั ญ ของงาน  

ควรมีการเรียงล าดับความส าคัญของงานโดยเรียงจากการประเมินโครงการเพื่อวัดมูลค่าเป็นการเปรียบเทียบ ระบุกิจกรรม 

เรียงล าดับกิจกรรมโดยค านึงทรัพยากรท่ีต้องใช้ ระยะเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม จัดการประชุมช้ีแจงล าดับ

กิจกรรมในแตล่ะโครงการ หรือจัดท าตารางเวลาการด าเนินงาน (Schedule Barcharts)  
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การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) ควรมีการควบคุมคุณภาพโครงการ โดยมีการประเมินผล 

การด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมเป็นระยะๆอ้างอิงตามตารางเวลาการด าเนินงาน (Schedule Barcharts)โดยผู้เชียวชาญหรือ 

ผู้ท่ีมีประสบการณ์สามารถเชื่อถือได้  

การบริหารจัดการขอบเขตงาน (Scope Management) ผู้ประกอบการท่ีระบุขอบเขตงานด้วยปากเปล่า ควร

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการขอบเขตงานโดยก่อนเร่ิมโครงการ จัดท าการวิธีการแตกราละเอียดโครงสร้างงาน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา

วางแผนขอบเขตงาน แล้วจัดท าเอกสารร่างขอบเขตงาน (Term of reference) และควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานโดยจัดท าการ

จัดการโครงร่าง (Configuration Management)  

การบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Management) ควรมีการประมาณราคาทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ  

เพื่อเข้าสู่การจัดท า BOQ เสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง มีผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการประมาณราคาโดยวิธีคิดเป็นงาน (Jobbing)  

ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะมีความคลาดเคลื่อนกับการใช้งานจริง ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนมาใช้การประมาณราคาโดยวิธีคิดราคาต่อหน่วย 

(จ านวนทรัพยากรท่ีใชคู้ณกับราคาตอ่หนว่ย) โดยก าหนดจ านวนวัสดุหรือทรัพยากรท่ีใช ้ราคาตอ่หน่วยวัสดุ จากนัน้คิดค่าด าเนนิการ 

จะได้ราคาท่ีประมาณการโครงการนี้ท่ีมีความละเอยีดและแมน่ย ามากขึน้  

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานภูมิ

ทัศน์ มักจะมีปัญหาในเร่ืองแรงงานระดับล่างท่ีมีจ านวนน้อยลงซึ่งเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และมีอัตราการลาออกสูง  

ดังนัน้เสนอแนะให้มีแผนการเพิ่มสวัสดิการให้แก่แรงงานระดับล่าง หรือมรีางวัลจูงใจ เชน่ ค่าแรงพเิศษ เป็นตน้ 

การบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร (Communications Management) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 

ท่ีมีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงานด้วยปากเปล่า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงาน  

โดยจัดท าเอกสารระบุหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงาน ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละแผนก ระบุเวลา และสถานท่ี 

ให้ชัดเจน มกีารประชุมแจ้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้พนักงานทราบทุกคร้ังท่ีมีการเพิ่มเตมิงานหรือการเปลี่ยนแปลงงานในโครงการ 

การบริหารจัดการด้านการจัดหาทรัพยากร (Procurement Management) สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ  

การจัดหาทรัพยากรในงานภูมิทัศนด์าดออ่น (Softscape) หรือเพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ ควรคัดเลอืกซัพพลายเออร์

ท่ีมีคุณภาพ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ โดยจัดตั้งทีมจัดซื้อเพื่อจัดซื้อทรัพยากรเอง เพราะการเลือกซื้อทรัพยากร เองจะท าให้ 

ได้ทรัพยากรท่ีตรงตามความตอ้งการและสามารถคัดเลอืกทรัพยากรท่ีมีคณุภาพมากท่ีสุด 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ธุรกิจท่ีไม่มกีารจัดประชุมทบทวนโครงการท่ีด าเนนิการเสร็จแล้ว 

ขอเสนอแนะให้มีการจัดประชุมทุกคร้ังท่ีแล้วเสร็จโครงการ เพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานแล้วหาแนวทางป้องกัน 

ในคร้ังต่อไป โดยมี น าแผนงานตารางเวลาการด าเนินงานกับตารางเวลาการด าเนินงานจริงมาเปรียบเทียบกัน หาจุดท่ีด าเนินการ 

ไมเ่ป็นไปตามแผน จากนัน้วเิคราะห์ช้ีแจงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการและร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขในคร้ังตอ่ไป 
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