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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดําเนินโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยSMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน 

(กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง) ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ไดแ้ก ่กจิกรรมการพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมธรุกจิกอ่สรา้งและธรุกจิ

ต่อเนื่อง โดยกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการ สถาบนัไดด้ําเนินการแลว้เสรจ็ตามสญัญาจา้งเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ มผีูผ้า่นการพฒันา จํานวนทัง้สิน้ 328 ราย สาํหรบัรายงานฉบบันี้จะแสดงผลการดําเนิน

กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง ซึง่มกีจิกรรม

หลกัสําหรบัการพฒันาเครอืขา่ย 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

 กจิกรรมการศกึษาดงูาน 

 กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” 

 กจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพือ่เตรยีม

รบัมอืการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” 

 กจิกรรมการระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ

SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” 

 กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ มรีะยะเวลา 2 วนั คอืวนัที ่26 – 27 มนีาคม 2553 

ณ สวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุร ีมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จํานวน 152 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการ

SMEs รบัเหมากอ่สรา้งทีผ่า่นการอบรมในกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการ จํานวน 105 ราย (รอ้ยละ 

69.08) และเครอืขา่ยธุรกจิตอ่เนื่องของผูป้ระกอบการSME รบัเหมากอ่สรา้ง และผูส้นใจทัว่ไป จํานวน 

47 ราย (รอ้ยละ 30.92) 

 ทัง้นี้ก่อนดําเนินกจิกรรม สถาบนัจดัใหม้กีารทดสอบเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูก้อ่นและหลงัการ

อบรม (Pre-test, Post-test) ซึ่งกําหนดใหผู้ผ้า่นการเขา้ร่วมกจิกรรมมผีลการทดสอบไม่ต่ํากวา่ รอ้ยละ 

80 นัน้ ผลการทดสอบ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทุกรายมผีลการทดสอบภายหลงัการอบรมมากกวา่รอ้ย

ละ 90  

 สําหรบัการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความความตระหนกัตอ่การเปิดเสรกีารคา้และบรกิาร 

และการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้ง พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่เหน็ดว้ยวา่การ

เปิดเสรกีารคา้และบรกิารนัน้ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง คดิเป็นรอ้ย

ละ 65.40 และการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการเป็นเครื่องมอืสําคญัทีจ่ะชว่ยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 69.40 โดยขอ้ทีเ่หน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่คอื คอื หากไมม่กีารรวมกลุ่ม ผูป้ระกอบการ SMEs 

ของไทยจะสูญเสยีความสามารถในการแขง่ขนัภายในประเทศใหก้บับรษิทัต่างชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 73.20 

รองลงมา คอื การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นความสําคญัและจําเป็น

ทีจ่ะตอ้งเริม่ดําเนนิการในทนัท ีคดิเป็นรอ้ยละ 72.00 สําหรบับทบาทสําคญัในการรวมกลุ่มที่

ผูป้ระกอบการเป็นผูม้บีทบาทมากกวา่ภาครฐันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเหน็ดว้ย รอ้ยละ 62.40 
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 ผลการดําเนนิกจิกรรม พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็วา่ กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยนี้ทาํ

ใหเ้หน็การสง่เสรมิทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้ การเขา้ร่วมกจิกรรมทาํใหไ้ดร้บัมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ 

รูจ้กัเพื่อนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพิม่มากขึน้ มคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนัซึง่สง่ผลใหเ้กดิความร่วมมอื

กนัอยา่งจรงิจงั ทําใหเ้กดิการเกือ้กูลกนัอย่างจรงิจงั มกีารแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารดา้นวสัดุอปุกรณ์และ

เครือ่งมอืในงานกอ่สรา้ง นอกจากนี้วทิยากรไดฝึ้กใหม้กีารคดินอกกรอบ การทาํงานเป็นทมี การรบัฟงั

ความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น และสรุปแนวทางการทาํงานเพือ่ใหไ้ดว้ตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อกจิกรรมสมัมนาวา่ ไดค้วามรูแ้ละแนวทาง เพือ่พฒันาองคก์รใหป้ระสบ

ความสาํเรจ็ไดด้ ีไดร้บัทราบขอ้มูลขา่วสารใหม ่รวมถงึความรูท้ีไ่ดส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในการเตรยีม

ความพรอ้มองคก์รธุรกจิตลาดสากล เพิม่ขนาดองคก์ร เพิม่ประสทิธภิาพบุคลากร และนําไปเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดนโยบายของธุรกจิตนเองเพือ่การแขง่ขนั  

 นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิวา่ ควรจดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิในการกา้วสู่ตลาดอาเซยีน การสรา้งความเป็นผูร้บัเหมามอือาชพี  การให้

ขอ้มูลเกีย่วกบัแหล่งขอ้มูลรา้นคา้วสัดุกอ่สรา้ง รวมถงึการเตรยีมตวัสู่ตลาดอาเซยีน นอกจากนี้ควรจดั

กจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมากอ่สรา้งอย่างตอ่เนื่อง 

 สําหรบักจิกรรมการระดมสมอง เพื่อหา “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการSMEs ในอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง” สามารถสรุปรูปแบบความร่วมมอืไดด้งันี ้ 

1. จดัตัง้คณะกรรมการกลางของเครอืขา่ยสมาชกิ เพื่อประสานงานเครอืขา่ยรวม   

(มรูีปแบบกจิกรรม เชน่  การระดมสมอง การระดมทนุ การพบปะสงัสรรค)์ 

2. จดัทาํ Web site ของเครอืขา่ย  ประกอบดว้ย ระบบขอ้มูลเครอืขา่ยสมาชกิ ความรูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งในรูปแบบ E-learning  ขอ้มลูขา่วสาร เวบ็บอรด์ และขอ้มลูการ

จดัหางานใหก้บัสมาชกิในเครอืขา่ย 

3. กําหนดมาตรฐานร่วมของการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ เพื่อยกระดบัใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั 

4. สรา้งแผนกลยุทธ ์เพือ่กําหนดทศิทางในธุรกจิกอ่สรา้ง เพื่อพฒันากลุม่ SMEs อย่างยัง่ยนื 

5. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มูลทางธุรกจิ เชน่ ดา้นการคา้ การก่อสรา้ง ความชาํนาญเฉพาะ

ทาง รวมถงึการจดัหาวตัถุดบิ 

6. จดัทํากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ 

7. จดัตัง้สมาคมผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

8. ใหห้น่วยงานของรฐัเป็นเจา้ภาพในการรวมกลุม่อาชพีผูร้บัเหมา อย่างจรงิจงัโดยมี

งบประมาณสนบัสนุนทกุๆ ปี 
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 ดา้นการประเมนิผลความพงึพอใจ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจเป็นอยา่งมากต่อ

กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง โดยมคีา่เฉลีย่

รวมความพงึพอใจเท่ากบั รอ้ยละ 88.56 ทัง้นี้เพื่อพจิารณาในดา้นความสอดคลอ้งของกจิกรรมกบัความ

ตอ้งการ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืใน

การสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการSMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 

รองลงมาคอืกจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งเพื่อเตรยีมรบัมอื

การเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” และ กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” คดิเป็นรอ้ยละ 

83.40 และ 80.00 ตามลําดบั สําหรบัความพงึพอใจในการอบรมต่อดา้นการบรกิาร พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมมี

ความพงึพอใจเป็นอยา่งมาก โดยมคี่าความพงึพอใจเฉลีย่ คดิเป็นรอ้ยละ 88.45 โดยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี

ความพงึพอใจต่อการตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าทีม่ากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 90.20 

 นอกจากนี้สถาบนัไดต้ดิตามประเมนิผลภายหลงัการอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมกีาร

แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัการรบังาน ซึ่งมทีัง้การส่งตอ่งานใหก้บัเพือ่นผูป้ระกอบการทีอ่บรมรุ่น

เดยีวกนั และไม่ไดอ้บรมดว้ยกนั แต่ใชเ้วทขีองเครอืขา่ยเป็นตวัเชือ่มสมัพนัธแ์ละทําความรูจ้กักนั โดย

คดิเป็นมูลค่าของการส่งต่องานมมีูลคา่ถงึ 4,300,500 บาท นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบางรายไดฝ้าก

ขา่วประชาสมัพนัธใ์นการรบัสมคัรพนกังานในการดูแลงานก่อสรา้งอกีดว้ย 

  ขอ้เสนอในการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 

ภาครฐัควรใหก้ารสนบัสนุนการดําเนินการหรอืจดัตัง้เครอืขา่ยกลางเพื่อรวบรวมเครอืขา่ยย่อยของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งมาไวด้ว้ยกนั ซึ่งจะทาํใหเ้หน็ความเคลือ่นไหวเครอืขา่ยทีเ่ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั โดยควรมกีารสนบัสนุนและดาํเนินการ ดงันี้ 

1. ควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการกลาง ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนของเครอืขา่ยย่อย และ

ตวัแทนของภาครฐั เชน่ สํานกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรอื 

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมบีทบาทและการดําเนินการ 

ดงันี้ 

• เป็นผูดู้แลและเชือ่มโยงเครอืขา่ยผูป้ระกอบการในภูมภิาค รวมถงึเป็น

ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารระหวา่งเครอืขา่ยยอ่ยในแต่ละ

ภูมภิาค 

• ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางการเชือ่มโยงเพือ่แลกเปลีย่นทรพัยากร เชน่ รวบรวม

ปรมิาณและความตอ้งการซื้อวตัถุดบิของเครอืขา่ยในภูมภิาคเพื่อใชใ้นการ

ต่อรองการซื้อ-ขายกบับรษิทัผูค้า้ 

• สนบัสนุนพฒันาความรูใ้หก้บัสมาชกิในเครอืขา่ย เชน่ การจดัฝึกอบรมประจําปี 

การพาไปศกึษาดูงานความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีมยัใหม ่

• จดัหาแหล่งเงนิทุน หรอืชอ่งทางในการรบังานจากต่างประเทศหรอืลูกคา้ที่

ตอ้งการใชบ้รกิาร 
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2. พฒันาระบบการสือ่สาร และกจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง โดย 

•  จดัทํา Website กลางของเครอืขา่ย  

- เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและกจิกรรมระหวา่ง

เครอืขา่ยในภูมภิาค ซึ่งทาํใหส้มาชกิในเครอืขา่ยไดม้กีารตดิตอ่

ประสานงาน และขา่วสารซึ่งกนัและกนั 

- เพื่อเป็นชอ่งทางในการสบืคน้ฐานขอ้มูลในการหาพนัธมติรธุรกจิแก่สมาชกิ

ในเครอืขา่ยของแต่ละภูมภิาค 

- เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งทางในการรบัความตอ้งการของลูกคา้ทีต่อ้งการใชบ้รกิาร

ของสมาชกิในเครอืขา่ย รวมถงึมชีอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากการใหบ้รกิาร

ต่างๆ ของสมาชกิเพื่อนํามาพฒันาสมาชกิใหม้คีวามเป็นมาตรฐานและ

ยกระดบัการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้ 

• จดักจิกรรมเชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและ

ธุรกจิต่อเนื่องในแต่ละภูมภิาค เชน่ 

- การประชมุประจําปีของเครอืขา่ย เพื่อเป็นการสรุปผลการดําเนนิงานของ

เครอืขา่ยพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งหมู่สมาชกิ 

- การจดัประชมุเครอืขา่ยสญัจร โดยเป็นกจิกรรมทีเ่ครอืขา่ยจากภูมภิาคหนึ่ง

ไปพบปะเยีย่มชมเครอืขา่ยในภูมภิาคอืน่ๆ 

- กจิกรรมสาธารณกศุลเพือ่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และเป็นการเผยแพร่

ชือ่เสยีงของเครอืขา่ย 
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รายงานผลการพฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสร้างและ 

ธรุกิจต่อเน่ือง 

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน 

(กลุ่มอตุสาหกรรมก่อสรา้งและธรุกิจต่อเน่ือง) 

 

 สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ดําเนินกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการและพฒันาเครอืขา่ย 

ภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมกอ่สรา้งและ

ธุรกจิต่อเนื่อง) โดยมรีะยะเวลาการดําเนินการตัง้แต่วนัที ่15 ตุลาคม 2552 จนถงึวนัที ่30 เมษายน 

2553  

        สถาบนั ไดด้ําเนนิกจิกรรมและจดัทาํรายงานผลกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง เพื่อเสนอต่อสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ส่วนท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของหลกัสูตรการพฒันาเครอืขา่ย 

1.2 วตัถุประสงคห์ลกัสูตรการพฒันาเครอืขา่ย 

1.3 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.5 สถานที ่

1.6 ผลทีจ่ะไดร้บั 

1.7 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.8 ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

ส่วนท่ี 2 วิธีการดาํเนินงาน 

2.1 ออกแบบกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

2.2 ดําเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

2.3 ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย 
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ส่วนท่ี 3 การดาํเนินงาน 

3.1 ออกแบบกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

3.1.1 การประชาสมัพนัธก์จิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

3.1.2 เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

3.2 ดําเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

3.2.1 กจิกรรมศกึษาดงูาน 

3.2.2 กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย”  

3.2.3 กจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพือ่เตรยีมรบัมอื

การเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน”  

3.2.4 กจิกรรมระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ                                                  

        SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง”  

3.3 ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย 

3.3.1 ประเมนิผลก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย (Pre-test และ 

Post-test)  

3.3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูป้ระกอบการ SMEs ในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งตอ่การรวมกลุ่ม                            

         เป็นเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

3.3.3 ประเมนิผลความพงึพอใจการเขา้ร่วมกจิกรรม 

ส่วนท่ี 4 สรปุผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

4.2 การตดิตามผลภายหลงัการอบรม 

4.3  ขอ้เสนอแนะความตอ้งการพฒันาความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

4.4  ขอ้เสนอแนะการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง 

ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบการอบรม 

ภาคผนวก 2 การทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรม (PRE-TEST และ POST-TEST) 

ภาคผนวก 3 ขอ้มูลประวตัแิละขอ้มูลการดาํเนนิธุรกจิของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเครอืขา่ย 

ภาคผนวก 4  การประเมนิผลการจดัฝึกอบรม 

ภาคผนวก 5 ภาพประกอบกจิกรรมการฝึกอบรม 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาของหลกัสตูรการพฒันาเครอืข่าย 

  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง มคีวามเชือ่มโยงกนัเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่

สําคญัของประเทศ เริม่จากอุตสาหกรรมตน้น้ําตัง้แต่ การออกแบบก่อสรา้ง สถาปนกิ การพฒันาและ

เตรยีมสถานที ่ผูผ้ลติและผูค้า้วสัดกุอ่สรา้ง ตลอดจนผูใ้หเ้ชา่อปุกรณ์เครือ่งจกัร สว่นกลางน้ํา  

จะเกีย่วขอ้งในธุรกจิการก่อสรา้ง งานวศิวกรรม งานตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ตดิตัง้อุปกรณ์สาธารณูปโภค สุขภณัฑ ์งานตกแต่งทาสภีายนอก ภายในงานไม ้งานพืน้ ตลอดจนงาน

ซ่อมแซม ซึ่งในส่วนของกลางน้ําจะมกีลุม่อุตสาหกรรมสนบัสนุน เชน่ กลุม่เฟอรน์ิเจอร ์และกลุม่

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ในส่วนของปลายน้ํา กลุ่มพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งและ

ตกแต่ง โครงการก่อสรา้งของภาครฐั ซึ่งในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกอ่สรา้งมกัมคีวามสมัพนัธ์

แบบเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั ตวัอย่างเชน่ รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง นอกจากจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุกอ่สรา้งใหก้บั

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งแลว้ ยงัเป็นผูส้นบัสนุนสนิเชือ่ใหก้บัผูร้บัเหมาและเป็นคลงัเกบ็วสัดกุอ่สรา้งใหก้บั

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย หรอืบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยน์อกจากจะเป็นผูว้า่จา้ง

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งแลว้ ยงัเป็นผูท้ีจ่ดัซือ้วสัดุกอ่สรา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมา หรอืเป็นผูค้ํ้าประกนัคา่วสัดุก่อสรา้ง

กบัรา้นคา้วสัดุกอ่สรา้ง ใหแ้ก่ผูร้บัเหมา เป็นตน้ 

  ในปจัจุบนัผูป้ระกอบการในกลุม่อุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิตอ่เนื่องของไทยมขีดี

ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศพอสมควร สามารถชนะการประกวดราคาบรษิทั

นานาชาตขิองโครงการต่างๆ ทัง้โครงการก่อสรา้งอาคาร ทีอ่ยู่อาศยั และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิม่ขึน้

เรื่อยๆ เชน่เดยีวกบักลุ่มผูป้ระกอบการในธุรกจิต่อเนื่อง เชน่ บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา สถาปนิก ธุรกจิ

ออกแบบ ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญและมศีกัยภาพทีจ่ะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได ้พรอ้มๆ กบั

อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง อยา่งไรกต็ามการเขา้ไปทําธุรกจิในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซยีนของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างทาํ ยงัขาดความเชือ่มโยงและการพฒันา

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

  ดงันัน้ เพือ่ เป็นการเตรยีมตวัและเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมา

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง ตลอดจนการเสรมิสรา้งความร่วมมอืเป็นคลสัเตอร ์(Cluster) ทีเ่ขม้แขง็จน

สามารถเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมกลุม่นี้ในภูมภิาค สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

ซึง่ไดส้นบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดําเนินโครงการ

เสรมิสรา้งเครอืขา่ยSMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง) 

ซึ่งดําเนนิการ 2 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) การพฒันาผูป้ระกอบการ และ 2) การพฒันาเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธรุกจิต่อเนื่อง โดยรายงานฉบบันี้จะแสดงผลการ

ดําเนินงานในกจิกรรมที ่2 คอื การพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและ 

ธุรกจิต่อเนื่อง 
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 1.2 วตัถปุระสงคห์ลกัสตูรการพฒันาเครอืข่าย 

1.2.1 เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ในธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง เกดิความตระหนกั และ

เหน็ความสําคญัของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาร่วมกนัในลกัษณะ

ของเครอืขา่ยวสิาหกจิ หรอืคลสัเตอร ์(Cluster) 

1.2.2 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ครอืขา่ยเกดิความร่วมมอืกนัอยา่งจรงิจงัในการดาํเนินการ

พฒันาเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ทัง้ดา้นบุคลากร การผลติ

และการตลาดของอุตสาหกรรมของกลุ่ม โดยการแสวงหาแนวทางร่วมกนั มี

การแลกเปลีย่นขอ้มลู ความรู ้และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั รวมทัง้การ

พฒันาผลติภณัฑแ์ละสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ร่วมกนั  

 1.3 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง จํานวน 150 ราย 

โดยมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

1.3.1  ผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรมในกจิกรรมการพฒันา

 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 

1.3.2  เครอืขา่ยธุรกจิต่อเนื่องของผูผ้า่นการอบรมในขอ้ 1.3.1 ทีป่ระกอบธรุกจิใน

 อุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง 

1.3.3 ผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 

 1.4 ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดําเนนิกจิกรรม จาํนวน 2 วนั คอืวนัที ่26 - 27 มนีาคม 2553 

 1.5 สถานท่ี 

  สวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุร ี

 1.6 ผลท่ีจะได้รบั 

  ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยเกดิความตระหนกั

และเหน็ความสําคญัของการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย รวมถงึเกดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูป้ระกอบการที่

เขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลู ความรู ้ประสบการณ์ และความ

ร่วมมอืทางธรุกจิ 
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 1.7 ขอบเขตการดาํเนินงาน 

  สถาบนั มขีอบเขตการดาํเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง ดงันี้ 

  1.7.1 ออกแบบกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย  

  1.7.2 ดําเนินกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ประกอบดว้ย 

• กจิกรรมศกึษาดูงาน 

• กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” 

• กจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

เพื่อเตรยีมรบัมอืการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” 

• กจิกรรมระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” 

  1.7.3 ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย 

 1.8 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ทีอ่ยู ่  เลขที ่99 หมูท่ ี ่18 ถนนป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  

   ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 โทรศพัท ์ 02-564-4000 ต่อ 2002, 2017 

 โทรสาร  02-564-4000 ต่อ 2277, 2288 

 เวบไซต ์ www.ismed.or.th 
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ส่วนท่ี 2 วิธีการดาํเนินงาน 

 การดําเนินงานในกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั ดงันี้ 

 2.1 ออกแบบกิจกรรมการพฒันาเครอืข่าย 

  โดยการปรกึษาหารอืร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทีด่ําเนินธุรกจิใน

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ เพื่อ

สรา้งใหเ้กดิความตระหนกัถงึความสําคญัของการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย การเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มลู 

ความรู ้ประสบการณ์ และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั 

 2.2 ดาํเนินกิจกรรมการพฒันาเครอืข่าย 

  สถาบนัดําเนินการจดักจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย มรีะยะเวลา 2 วนั คอื วนัที ่ 

26 - 27 มนีาคม 2553 มกีําหนดการ ดงันี้ 

 

 วนัศกุรท่ี์  26  มีนาคม  2553 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบยีนพรอ้มกนั ณ KU HOME 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

08.30 – 10.30 น. เดนิทางไป จ.ชลบุร ี

10.30 -  12.00 น. เยีย่มชมสถานประกอบการ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาชลบุร ี

12.00 – 14.00 น. เดนิทางไปสวนนงนุช และรบัประทานอาหารกลางวนั 

14.00 - 14.15 น. ชีแ้จงวตัถุประสงคค์วามเป็นมาของโครงการเสรมิสรา้ง

เครอืขา่ย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน  

(กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง) และกจิกรรม 

การพฒันาผูป้ระกอบและพฒันาเครอืขา่ย   

14.15 – 17.30 น. กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครือข่ายอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย”  

   เพื่อสรา้งความคุน้เคยของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

17.30 – 18.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  18.30 – 21.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ สรุปคะแนน มอบของรางวลั  

     กิจกรรมแนะนําเครือข่ายและสานสมัพนัธ ์
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 วนัเสารท่ี์ 27 มีนาคม 2553 

08.30 – 09.00. น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 10.30 น. สมัมนา หวัขอ้ “แนวทางการสรา้งเครอืข่ายใน

อตุสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเตรียมรบัมือการเปิดเสรีการค้า

อาเซียน”  

10.30 – 11.00 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

11.00 – 12.30 น. กจิกรรม Workshop ระดมความคดิเหน็ “รปูแบบความ

ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการSMEs 

ในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง” 

12.30 – 13.30 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

14.00 – 15.15 น. นําเสนอผลการระดมความคดิเหน็ 

15.15 – 15.30 น. สรุปและปิดการสมัมนา 

15.30 – 16.30 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

  16.30 – 19.30 น. เดนิทางกลบักรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ 

 2.3 ประเมินผลกิจกรรมพฒันาเครือข่าย 

  สถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิผลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ดงันี้ 

  2.3.1 ประเมนิผลก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

(Pre Test – Post Test) เป็นแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาเครอืขา่ยและการเปิดเสรกีารคา้

อาเซยีน โดยผูผ้า่นอบรมจะตอ้งมผีลการทดสอบหลงัการอบรมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 

  2.3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งต่อการ

รวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ เพือ่นําขอ้คดิเหน็มาใชป้ระโยชน์ในการตอ่ยอดการพฒันาเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการ 

  2.3.3 ประเมนิผลความพงึพอใจการเขา้ร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจ

ก่อนและหลงัการอบรม ความสอดคลอ้งของกจิกรรมและเนื้อหาในการอบรม และความพอใจในการ

ใหบ้รกิาร 
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ส่วนท่ี 3 การดาํเนินงาน 

 3.1 ออกแบบกิจกรรมการพฒันาเครือข่าย 

  สถาบนัไดด้ําเนนิการประชมุปรกึษาหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการใน

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิเกีย่วเนื่อง สามารถสรุปไดว้า่ การสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการ

จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง ทําใหเ้กดิการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น

ขอ้มูล เป็นแหล่งหาพนัธมติรร่วมงานและขยายธรุกจิ โดยกําหนดกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยเพือ่ใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ มรีะยะเวลาดําเนินการ 2 วนั คอืวนัที ่26 - 27 มนีาคม 2553 มกีจิกรรม

หลกั ไดแ้ก่ กจิกรรมศกึษาดูงาน กจิกรรมสมัพนัธ ์กจิกรรมการสมัมนา และกจิกรรมระดมสมอง 

  ทัง้นี้ ภายหลงัการออกแบบกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย สถาบนัไดด้ําเนนิการ

ประชาสมัพนัธแ์ละรบัสมคัรผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมกจิกรรม มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  3.1.1 การประชาสมัพนัธก์จิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

   สถาบนัดําเนินการประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบดว้ย กลุ่ม

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรม จาํนวน 328 ราย ผูส้นใจทัว่ไปทีด่าํเนินธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งและ

ธรุกจิเกีย่วเนื่อง และเครอืขา่ยธุรกจิของผูผ้า่นการอบรมในกจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการ ผา่นทางเวบ

ไซตข์องสถาบนั (www.ismed.or.th)  
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  3.1.2 เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย ไดแ้ก ่

1. เป็นผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรมในกจิกรรมการ

พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง 

2. เครอืขา่ยธุรกจิต่อเนื่องของผูผ้า่นการอบรมในกจิกรรมการพฒันา

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง ทีป่ระกอบธุรกจิใน

อุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง 

3. ผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 

 โดยผูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยสามารถสมคัรผา่น 2 ชอ่งทาง ดงันี้ 

• ผา่นทางโทรสาร ไดแ้ก่ หมายเลข 02-564-4000 ต่อ 2277, 2288  

และ 02-986-9355 

• ผา่นทาง e-mail ไดแ้ก ่g_training@hotmail.com,  

trainingismed@hotmail.com, ismedtraining@gmail.com    

mailto:ismedtraining@gmail.com�
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 3.2 ดาํเนินกิจกรรมการพฒันาเครอืข่าย 

  สถาบนัดําเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย ประกอบดว้ย 4 กจิกรรม ไดแ้ก่  

  3.2.1 กจิกรรมศกึษาดงูาน 

 วตัถุประสงค ์

    เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเครอืขา่ยทราบแนวการดําเนินธุรกจิ  

   ขององคก์รขนาดใหญ่ พรอ้มทัง้เหน็แนวทางการดําเนินกจิการทีม่คีวามเป็น

   ระบบ 

 ระยะเวลาการดาํเนนิกจิกรรม 

    ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

   รูปแบบกจิกรรม 

    บรรยาย แลกเปลีย่น และถาม-ตอบ พรอ้มทัง้เยีย่มชมสถานที ่ 

   บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) สาขาชลบุร ี

   วทิยากร 

    ทมีงานจากบรษิทั สยามโกลบอลเฮาส ์จํากดั (มหาชน) สาขาชลบุร ี

    1. คณุนนัทนา สวนใหญ่ (ผูอ้ํานวยการสาขาชลบุร)ี 

    2. คุณกลัยารตัน์ คงสมบูรณ์ (ผูอ้ํานวยการเขต)   

   ผลการดําเนนิกจิกรรม 

ตวัแทนของบรษิทัสยามโกลบอสเฮาส ์จํากดั (มหาชน) สาขาชลบุร ีได้

นําผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมชมพืน้ทีก่ารจดัแสดงสนิคา้ ซึ่งมสีนิคา้หลากหลาย รวมถงึ 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตกแต่งอาคารสถานที ่นอกจากนี้ ลูกคา้ของบรษิทัทีซ่ือ้

สนิคา้ขนาดใหญ่ หรอืมปีรมิาณมากๆ กส็ามารถขบัรถเขา้มารบัสนิคา้ไดถ้งึ

ภายในอาคาร 

    สําหรบัประวตัขิองบรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

   คุณนนัทนา ผูอ้ํานวยการสาขาชลบุรไีดช้ีแ้จงรายละเอยีดวา่ บรษิทักอ่ตัง้  

   เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกเท่ากบั 10,000,000 

   บาท (สบิลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้

   หุน้ละ 100 บาท เรยีกชาํระเตม็มูลคา่ ซึ่งปจัจุบนัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน 

   ประมาณ 900,000,000 บาท (เกา้รอ้ยลา้นบาท) โดยสาขาจงัหวดัชลบุร ีเปิด

   ดําเนินการ ในวนัที ่28 มถุินายน 2551 ดว้ยขนาดพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 26,150  

   ตารางเมตร  
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    นอกจากนี้ในชว่งทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยได้

   สอบถามผูแ้ทนจากบรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูป้ระกอบการ

   สว่นใหญ่สอบถามเกีย่วกบัการร่วมธรุกจิกบัทางบรษิทั คอืการเขา้มาเป็น 

   ผูร้บัเหมาชว่ง ซึง่คุณนนัทนาแจง้วา่มคีวามยนิดแีละสามารถสมคัรเขา้มาร่วม

   งานกบัทางบรษิทัไดโ้ดยการสมคัรผา่นโครงการก่อสรา้งในแต่ละสาขาของ 

   บรษิทั ซึง่บรษิทักม็กีารจา้งผูร้บัเหมาชว่งอยู่เป็นประจํา โดยผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้

   มาร่วมงานกบับรษิทักต็อ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการวา่จา้งของบรษิทัดว้ย  

    ทัง้นี้จากการสอบถามขอ้มูลการเขา้ร่วมงานกบับรษิทัสยามโกลบอล

   เฮา้ส ์ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัเหมากอ่สรา้งและเครอืขา่ย

   ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดท้ราบชอ่งทางการเขา้ร่วมงานกบับรษิทัชัน้นําเพิม่ขึน้

   อกีหนึ่งชอ่งทาง 
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  3.2.2 กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” 

   วตัถุประสงค ์

    เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความคุน้เคยของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

   เครอืขา่ย พรอ้มทัง้กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มูล ขา่วสาร และ 

   ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั 

   ระยะเวลาการดาํเนนิกจิกรรม 

    ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท ี

   รูปแบบกจิกรรม 

    - กจิกรรมละลายพฤตกิรรม เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเครอืขา่ย

      เกดิความคุน้เคยและสนิทสนม พรอ้มทัง้เปิดใจในการรบัรู ้

      ประสบการณ์ใหม่ๆ 

    - ฐานกจิกรรม เพื่อสรา้งความสามคัค ีการ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

      การทาํงานเป็นทมี การสื่อสาร การเสยีสละ รวมถงึการฝึกเป็นผูนํ้า 

      และผูต้าม 

    -  กจิกรรม Dialogue แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

   วทิยากร 

    ทมีงาน “คณะบุคคลร่วมงาน” โดยมวีทิยากรหลกั 2 คน  

   และทมีงาน ประมาณ 10-12 คน 

   ผลการดําเนนิกจิกรรม 

วทิยากรเริ่มตน้ดว้ยการละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ใช้

ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยเน้นใหเ้กดิการรูจ้กักนัมากขึน้ เป็นการสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เมือ่ผูเ้ขา้อบรมมคีวามสนทิสนมกนั

มากขึน้ ทมีวทิยากรไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุม่ และนําเขา้สูก่ จิกรรมนอก

สถานที ่ประกอบดว้ยฐานกจิกรรม 6 ฐาน หลงัจากนัน้นําเขา้สูก่จิกรรม “ลอ้มวง

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Dialogue)” และสรุปผลการดําเนินกจิกรรม  
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  3.2.3 กจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

          เพือ่เตรยีมรบัมอืการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” 

   วตัถุประสงค ์

    เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัในการสรา้งเครอืขา่ยกบั 

   ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 

   ระยะเวลาการดําเนินกจิกรรม 

    ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี  

   รูปแบบกจิกรรม 

    บรรยาย แลกเปลีย่น และถาม-ตอบ 

   วทิยากร 

    คณุชชัวาลย ์ ชาครยีวณชิย ์

    รองเลขาธกิารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   สาระสําคญั 

    การออกสู่ตลาดอาเซยีนของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม

   จําเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งต่อไปนี้ 

1. ความพรอ้มของขอ้มูลการทําธุรกจิในประเทศเป้าหมาย 

2. ความพรอ้มของบุคลากร 

3. ความสามารถทางดา้นภาษา 

4. ความสามารถในการกอ่สรา้งทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 

5. ความพรอ้มดา้น Procurement 

6. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา 

7. ภาษ ีและการสง่ผลกาํไรกลบัประเทศ 

8. ความพรอ้มทางดา้นทางการเงนิ 

9. ความพรอ้มจากความเสีย่งของสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

10. ความพรอ้มดา้นกฎหมายในประเทศเป้าหมาย 

   การเปิดเสรกีารคา้บรกิารใน AFAS มขีอ้จาํกดั/อุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด คอื 

1. จํานวนผูใ้หบ้รกิาร 

2. มลูคา่การใหบ้รกิาร 

3. ปรมิาณของบรกิาร 

4. จํานวนบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร 
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5. ประเภทของนิตบุิคคล 

6. สดัส่วนการถอืหุน้ในนิตบุิคคล 

   ความเสีย่งภาคการกอ่สรา้งทีผู่ป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญั ประกอบดว้ย 

    1. ความเสีย่งภายนอก 

• การเพิม่ของราคาน้ํามนั 

• การอ่อนค่าของ USD 

• การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 

    2. ความเสีย่งภายในประเทศ 

• ความเสีย่งดา้นการเมอืง 

• การแขง็คา่ของเงนิบาท 

• แนวโน้มการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ ประมาณ Q3,4 

• การลงทุนจากต่างประเทศ 

   ยุทธศาสตรก์ารก่อสรา้งไทย 

1. สนบัสนุนการเตบิโตและสรา้งความมัน่คงดา้นเศรษฐกจิใหป้ระเทศ 

2. ส่งเสรมิและพฒันาการออกแบบและก่อสรา้งทัง้งานภาครฐัและ

เอกชนใหม้คีุณภาพ ประสทิธภิาพ โปร่งใส มมีาตรฐาน เป็นที่

ยอมรบั และคุม้คา่การลงทนุ 

3. พฒันาศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของ

ผูป้ระกอบการและบุคลากรทกุระดบัอยา่งเป็นระบบ 

4. สนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่มของภาคเอกชนใน Value Chain 
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  3.2.4 กจิกรรมระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

         SMEs ในอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง” 

   วตัถุประสงค ์

    เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและเหน็ความสําคญัของการรวมกลุ่ม รวมถงึ

   สามารถกาํหนดแนวทางการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการรบัเหมา

   ก่อสรา้ง 

   ระยะเวลาการดาํเนนิกจิกรรม 

    ประมาณ 4 ชัว่โมง 

   รูปแบบกจิกรรม 

1. แบ่งผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในการระดมสมองเป็น 9 กลุ่มยอ่ย และจดัเป็น 3 

กลุ่มใหญ่ ดงันี้ 

• กลุ่ม A ประกอบดว้ย กลุ่มยอ่ยที ่1 – 3 

• กลุ่ม B ประกอบดว้ย กลุ่มยอ่ยที ่4 – 6 

• กลุ่ม C ประกอบดว้ย กลุ่มย่อยที ่7 – 9 

2. ระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ย โดยมหีวัขอ้

ในการระดมสมอง คอื “รปูแบบความร่วมมือท่ีอยากให้เกิดขึน้ใน

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผูร้บัเหมา”  

3. ลงคะแนน และนําผลทีไ่ดจ้ากการระดมสมองสงูสุด 5 อนัดบัแรกของแตล่ะ

กลุ่ม 

4. นําเสนอขอ้สรุปของกลุ่มยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุ 

   วทิยากร 

    วทิยากรจากสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

   ผลการดําเนนิกจิกรรม 

    จากการระดมสมอง สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

1. ผลการระดมสมองของกลุ่ม A ไดแ้ก ่

• จดัทาํ web site ประกอบดว้ย ระบบขอ้มูลเครอืขา่ยสมาชกิความรูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้งแบบ E-learning,  SMS, ขอ้มลูขา่วสารและ

เวบ็บอรด์ 

• จดัตัง้คณะกรรมการกลางของเครอืขา่ยสมาชกิ เพื่อประสานงาน

เครอืขา่ยรวม  (มรูีปแบบกจิกรรม เชน่  การระดมสมอง การระดมทนุ 

การพบปะสงัสรรค)์  
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• แลกเปลีย่นขอ้มูลทางธุรกจิดา้นการคา้ การก่อสรา้งความชาํนาญ

เฉพาะทางขดีความสามารถ 

• กําหนดมาตรฐานร่วมของการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ เพื่อ

ยกระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

• จดัทํากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์งานกุศล เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 

2. ผลการระดมสมองของกลุ่ม B ไดแ้ก ่

• สรา้งแผนกลยุทธ ์เพือ่กําหนดทศิทางในธุรกจิกอ่สรา้งเพือ่พฒันากลุ่ม 

SMEs อย่างยัง่ยนื 

• ภาครฐัสนบัสนุนทกุมติ ิ

• จดัตัง้สมาคม 

• สรา้งมาตรฐานร่วมกนัอย่างชดัเจน 

• รวมกนัทําธุรกจิตามความถนดั 

3. ผลการระดมสมองของกลุ่ม C ไดแ้ก ่

• อยากใหห้น่วยงานของรฐัเป็นเจา้ภาพในการรวมกลุ่มอาชพีผูร้บัเหมา

อย่างจรงิจงัโดยมงีบประมาณสนบัสนุนทุกๆ ปี 

• มแีหล่งขอ้มลูในเครอืขา่ยผูร้บัเหมาเพือ่สะดวกในการจดัหาวตัถุดบิ 

• รวมกลุ่มเพือ่สงัคม 

• จดัตัง้สมาคมผูร้บัเหมาก่อสรา้งในระดบัจงัหวดั เหมอืนกบั สภา

อุตสาหกรรม หรอืหอการคา้จงัหวดั 

• ม ีweb site กลางเพือ่การจดัหางาน 

    จากการระดมสมองของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสามารถนํามาเรยีบเรยีงขอ้ที่

   มคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัไดด้งันี้ 

    รปูแบบความร่วมมือท่ีอยากให้เกิดขึน้ในกิจกรรมการสร้าง 

   เครอืข่ายผูร้บัเหมา 

1. จดัตัง้คณะกรรมการกลางของเครอืขา่ยสมาชกิ เพื่อประสานงาน

เครอืขา่ยรวม   

(มรูีปแบบกจิกรรม เชน่  การระดมสมอง การระดมทนุ การพบปะ

สงัสรรค)์ 

2. จดัทาํ Web site ของเครอืขา่ย  ประกอบดว้ย ระบบขอ้มูลเครอืขา่ย

สมาชกิ ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้งในรูปแบบ E-learning  

ขอ้มูลขา่วสาร เวบ็บอรด์ และขอ้มูลการจดัหางานใหก้บัสมาชกิใน

เครอืขา่ย 
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3. กําหนดมาตรฐานร่วมของการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ เพื่อ

ยกระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. สรา้งแผนกลยุทธ ์เพือ่กําหนดทศิทางในธุรกจิกอ่สรา้ง เพื่อพฒันากลุม่ 

SMEs อย่างยัง่ยนื 

5. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มูลทางธุรกจิ เชน่ ดา้นการคา้ การก่อสรา้ง 

ความชาํนาญเฉพาะทาง รวมถงึการจดัหาวตัถุดบิ 

6. จดัทํากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ 

7. จดัตัง้สมาคมผูร้บัเหมากอ่สรา้ง 

8. ใหห้น่วยงานของรฐัเป็นเจา้ภาพในการรวมกลุม่อาชพีผูร้บัเหมา อย่าง

จรงิจงัโดยมงีบประมาณสนบัสนุนทุกๆ ปี 
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 3.3 ประเมินผลกิจกรรมพฒันาเครือข่าย 

  3.3.1 ประเมนิผลกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 

(Pre-test และ Post-test) 

   สถาบนัไดจ้ดัทําแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) 

เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จํานวน 10 ขอ้ (ภาคผนวก 2) โดยแบ่งผลการ

ทดสอบเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้า่นกจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการ และ 2) 

เครอืขา่ยของผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง 

   จากผลการทดสอบ เหน็ไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในกลุม่ที ่1 มคีะแนนการ

ทดสอบกอ่นการอบรม รอ้ยละ 83.05  และคะแนนการทดสอบหลงัการอบรม รอ้ยละ 91.05 และ 

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในกลุ่มที ่2 มคีะแนนการทดสอบก่อนการอบรม รอ้ยละ 81.49 และคะแนนการทดสอบ

หลงัการอบรม รอ้ยละ 90.43 

  3.3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งตอ่การ

รวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

   แบบสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยนี้ เพือ่สอบถาม

เกีย่วกบัความความตระหนกัต่อการเปิดเสรกีารคา้และบรกิาร และการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้ง พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่เหน็ดว้ยวา่การเปิดเสรกีารคา้และบรกิารนัน้ส่งผล

กระทบต่อผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 65.40 และการรวมกลุ่มของ

ผูป้ระกอบการเป็นเครือ่งมอืสาํคญัทีจ่ะชว่ยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.40 โดยขอ้ทีเ่หน็

ดว้ยมากทีส่ดุ คอื หากไม่มกีารรวมกลุม่ ผูป้ระกอบการSMEsของไทยจะสูญเสยีความสามารถในการ

แขง่ขนัภายในประเทศใหก้บับรษิทัต่างชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 73.20 รองลงมา คอื การรวมกลุ่มของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นความสาํคญัและจําเป็นทีจ่ะตอ้งเริม่ดําเนินการในทนัท ี

คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 สําหรบับทบาทสาํคญัในการรวมกลุ่มทีผู่ป้ระกอบการเป็นผูม้บีทบาทมากกวา่

ภาครฐันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเหน็ดว้ย รอ้ยละ 62.40 
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ตารางแสดงความคดิเหน็ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งต่อการรวมกลุม่เป็นเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการ 

 

ข้อคาํถาม 
ค่าเฉล่ีย 

ระดบัความคิดเหน็ 
รอ้ยละ 

1.  การเปิดเสรกีารคา้และบรกิาร สง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการ

SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
3.27 65.40 

2.  การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการSMEs ในอตุสาหกรรม

ก่อสรา้ง เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัทีจ่ะชว่ยลดผลกระทบจากการ

เปิดเสรกีารคา้และบรกิารในกลุ่มอาเซยีน 

3.47 69.40 

3.  การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการSMEs ในอตุสาหกรรม

ก่อสรา้ง เป็นความสําคญัและจําเป็นทีจ่ะตอ้งเริม่ดําเนนิการ

ในทนัท ี

3.60 72.00 

4.  หากไม่มกีารรวมกลุม่ ผูป้ระกอบการSMEsในอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งของไทย จะสูญเสยีความสามารถในการแขง่ขนั

ภายในประเทศใหก้บับรษิทัต่างชาตทิีจ่ะเขา้มา 

3.66 73.20 

5.  การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการSMEsในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

ผูป้ระกอบการเป็นผูม้บีทบาทสําคญัมากกวา่ภาครฐั 
3.12 62.40 

 

นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดเ้สนอความคดิเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ควรมกีารจดัศนูยข์อ้มลูเบือ้งตน้ เชน่ Website 

2. รฐัตอ้งสนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งในการพฒันา เชน่ การจดัตัง้ การ

ฝึกอบรม 

3. ควรขยายเครอืขา่ยผูป้ระกอบการใหเ้พิม่มากขึน้และควรมแีรงจงูใจในการมาเขา้อบรม 

หรอืสทิธพิเิศษในการมาเขา้ร่วมอบรม เชน่ ไดร้บัสทิธพิเิศษในการพจิารณาสนิเชือ่

สาํหรบัสมาชกิSMEsทีม่าเขา้ร่วมอบรม จดัทําบตัรสมาชกิใหก้บัทุกคนทีม่าร่วมอบรม 

เพราะส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการไม่เขา้ร่วมเพราะคดิวา่การอบรมนี้ไม่สําคญัจงึขอใหม้ี

แรงจูงใจและสทิธพิเิศษเพือ่เครอืขา่ยเราจะไดเ้พิม่ขึน้ 

4. ภาครฐัควรเริม่ตน้การรวมกลุ่มใหก้่อน จนกลุ่มเริม่มัน่คงและขบัเคลือ่นไดด้ว้ยตนเอง จงึ

ค่อยปล่อยใหด้าํเนินการเอง 

5. อยากใหเ้ครอืขา่ยมมีาตรฐานเดยีวกนัมกีารร่วมมอืกนัในทุกๆดา้น 

6. ควรจดักจิกรรมเครอืขา่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อใหค้วามสมัพนัธเ์ขม้แขง็ 

7. การเปิดเสน้ทางการคา้ FTA สมควรดาํเนินการโดยทีก่ลุ่มเครอืขา่ยร่วมแสดงความ

คดิเหน็ก่อนมกีารเซน็สญัญา FTA ดงักล่าว 
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8. ควรจดัสมัมนาออกทางTV 

9. ผูป้ระกอบการมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะแขง่ขนัในระดบัหนึง่ การสรา้งเครอืขา่ยก็

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั และระวงัผูป้ระกอบการจากนอกประเทศได ้แต่

ในทางกลบักนั ถา้SMEsไทยทีจ่ะไปทําธุรกจิในต่างประเทศ ภาครฐัควรหาตลาดให ้และ

ทําการส่งเสรมิความรูอ้ย่างจรงิจงั รวมถงึดา้นภาคการเงนิ และควรจดัทําทะเบยีน

แรงงานทีม่คีวามสามารถดว้ย  

10. รฐัจดัตัง้ชมรมหรอืสมาคม ของ SMEs เพือ่สรา้งเครอืขา่ยใหเ้ป็นรูปธรรม 

11. ควรมขีอ้มูลแต่ละบุคคลทีร่่วมสมัมนาอยู่ในเวบ็ไซต ์กลางของเครอืขา่ยถา้จะให้

ครอบคลุมควรจะมขีอ้มูลรา้นคา้อยูใ่นเวบ็ไซตด์ว้ย แต่ตอ้งแยกประเภทธุรกจิ 

  3.3.3 ประเมนิผลความพงึพอใจการเขา้ร่วมกจิกรรม  

   จากการประเมนิผลความพงึพอใจ พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ จากรอ้ยละ 57.53 เป็นรอ้ยละ 83.37  ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเป็นรายกจิกรรม 

พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยทัง้ 4 กจิกรรม คดิเป็น

รอ้ยละ 79.30 โดยกจิกรรมการระดมสมอง มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 รองลงมาคอื

กจิกรรมการสมัมนา กจิกรรมสมัพนัธ ์และกจิกรรมศกึษาดูงาน มคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 83.40 รอ้ยละ

80.00 และ รอ้ยละ 69.00 ตามลําดบั  

   สําหรบัดา้นการบรกิาร  พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจเป็นอยา่งมาก

ในการตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่คดิเป็นรอ้ยละ 90.20 รองลงมา ไดแ้ก่ การอํานวยความสะดวก 

สถานทีจ่ดักจิกรรม และอาหาร/อาหารวา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 88.40 รอ้ยละ 88.00 และ รอ้ยละ 87.20 

ตามลําดบั 

   นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บั

จากกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ดงันี้ 

1. ไดร้บัมุมมอง และการจดัการในการกอ่สรา้ง พรอ้มทัง้ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์จาก  

ผูช้าํนาญในสายงานนัน้ๆ 

2. มพีนัธมติรและเครอืขา่ยเพิ่มขึน้ในการนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และสรา้งความสมัพนัธ์

ทีด่ตีอ่การอบรม 

3. คดิวา่เป็นความรูแ้ละไดแ้นวทาง เพือ่พฒันาองคก์รใหป้ระสบความสําเรจ็ไดด้ ีไดร้บั

ทราบขอ้มูลขา่วสารใหม ่

4. สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ ในการเตรยีมความพรอ้มองคก์รธุรกจิตลาดสากล เพิ่มขนาด

องคก์รเพิม่ประสทิธภิาพบุคลากร เพือ่มองปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

5. แลกเปลีย่นความคดิของแตล่ะธรุกจิในเครอืขา่ย ทัง้การคดิโครงการและประเมนิวา่ควร

ปฏบิตัอิยา่งไรในการเขา้สู่ตลาดอาเซยีน 

6. สามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายของธุรกจิเพื่อแขง่ขนักบัรายอืน่ 

7. ทราบระบบการจดัการทีด่ขี ึน้ 
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8. การจดัหาวตัถุดบิ หรอืผูช้าํนาญเฉพาะดา้นง่ายขึน้มาก เพราะมพีนัธมติรมากขึน้ 

9. กจิกรรม walk rally ทําใหรู้จ้กักนัมากขึน้ 

10. ไดก้ารคดินอกกรอบ การทํางานเป็นทมี ไดร้บัฟงัความคดิเหน็ของแต่ละบุคคลแลว้สรุป

แนวทางการทาํงานเพือ่ใหไ้ดว้ตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

11. ม ีnetwork ทีช่ดัเจนและกอ่ใหเ้กดิการเกือ้กลูกนัได ้

12. ไดร้บัทราบถงึ FTA ทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิก่อสรา้ง จงึไดร้บัการกระตุน้ใหต้อ้งปรบัปรุง

ธรุกจิใหร้องรบัสถานการณ์ และไดรู้จ้กัเครอืขา่ยทีท่าํงานในดา้นนี้เพิม่ขึน้ 

13. เขา้ใจถงึความแตกตา่งของผูร้บัเหมาแต่ละราย การร่วมมอืกนัไดจ้ะตอ้งปรบัใหม้แีนวคดิ

ไปในทศิทางเดยีวกนัก่อน และพฒันาใหม้มีาตรฐานใกลเ้คยีงกนัเพื่อจะร่วมกนัพฒันา

เครอืขา่ยใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

   สาํหรบัตอ้งการในการพฒันาในอนาคต ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมขีอ้เสนอแนะวา่ควร

มกีารดาํเนินการพฒันาและฝึกอบรมในหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี้ 

1. แนวทางการสรา้งเครอืขา่ย ใหเ้ขม้แขง้ การพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการรายย่อยเพือ่

เขา้สู่มาตรฐานสากล 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิธุรกจิในต่างประเทศ การเตรยีมตวัออกสูภู่มภิาค

อาเซยีนในอนาคต 

3. การทํางานเป็นทมี การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมกอ่สรา้ง 

และแหล่งขอ้มูลวสัดกุ่อสรา้ง 

4. เทคนคิการพบลูกคา้และการปิดการขาย 

5. ความรูท้างดา้นเทคนคิทีท่นัสมยัทางการกอ่สรา้ง ข ัน้ตอนงานกอ่สรา้ง และการจดัหา

วตัถุดบิการก่อสรา้ง 

6. การบรหิารงานก่อสรา้งเชงิลกึ 

7. การสรา้งเครอืขา่ยดา้นการตลาด 

8. การวางแผนการเงนิสําหรบัธุรกจิ SME 

9. การพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ตอ่เนื่อง เชน่ อุตสาหกรรมชิน้ส่วน อุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง 

10. การสรา้งความเป็นไปได ้และลดความเสีย่งในการทําธุรกจิในต่างประเทศ 

11. IT สาํหรบัผูเ้หมา SMEs   

12. สุนทรยีสนทนา และการประเมนิตนเอง 
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ส่วนท่ี 4 สรปุผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 4.1 สรปุผลการดาํเนินงาน 

  สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ดําเนินโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยSMEs Consortium สู่ตลาด

อาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง) ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธรุกจิ

ต่อเนื่อง โดยกจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการสถาบนัไดด้ําเนินการแลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยมผีู้

ผา่นการอบรมและพฒันา 328 ราย  

  สําหรบัการดําเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและ

ธุรกจิต่อเนื่องในครัง้นี้ สถาบนัไดอ้อกแบบใหม้กีจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย 4 กจิกรรม ไดแ้ก ่                   

1) กจิกรรมการศกึษาดงูาน 2) กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมกอ่สรา้งไทย” 3) กจิกรรมการ

สมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เพื่อเตรยีมรบัมอืการเปิดเสรกีารคา้

อาเซยีน” 4) กจิกรรมระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ SMEs  

ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” มรีะยะเวลาดําเนนิการ 2 วนั คอื วนัที ่26 – 27 มนีาคม 2553  

เป้าหมายในการดําเนนิกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารใน

อุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง จาํนวน 150 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมา

กอ่สรา้งทีผ่า่นการอบรมการพฒันา รอ้ยละ 50 – 75 (ประมาณ 75 – 110 ราย) เครอืขา่ยของผูผ้า่นการ

อบรมและผูส้นใจทัว่ไปทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง รอ้ยละ 25 – 50 (ประมาณ 40 – 

75 ราย) 

ผลการดําเนนิกจิกรรม มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 152 ราย ประกอบดว้ย 

1. ผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรม จํานวน 105 ราย 

คดิเป็นรอ้ยละ 69.08 

2.  เครอืขา่ยของผูผ้า่นการอบรม และผูท้ีส่นใจทัว่ไป จํานวน 47 ราย คดิเป็น

รอ้ยละ 30.92 

  ทัง้นี้ในการดําเนินกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิกอ่สรา้ง

และธุรกจิต่อเนื่อง สถาบนัไดจ้ดัดําเนินการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) ซึง่

กําหนดใหผู้ผ้า่นการอบรมมผีลการทดสอบไม่ต่ํากวา่ รอ้ยละ 80.00 จากผลการทดสอบพบวา่ ผูผ้า่นการ

เขา้ร่วมกจิกรรมมผีลคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบหลงัการอบรม มากกวา่รอ้ยละ 90.00 รายละเอยีดแสดง

ในภาคผนวก 2 
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  ผลจากการสอบถามความคดิเหน็ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งต่อการ

รวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเหน็ดว้ยวา่การเปิดเสรกีารคา้และบรกิาร

จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ โดยการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยนี้เป็นเครื่องมอืสาํคญัทีจ่ะชว่ยลด

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ และเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่วา่ การรวมกลุ่มจะชว่ยลดความสูญเสยีดา้น

ความสามารถในการแขง่ขนัภายในประเทศใหก้บับรษิทัต่างชาตทิีจ่ะเขา้มา โดยการรวมกลุ่มนี้ควรเริม่

ดําเนินการทนัท ี

  จากการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม สามารถแจกแจงในแต่ละกจิกรรม 

ไดด้งันี้  

  กจิกรรมการศกึษาดูงาน พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดเ้ยีย่มชมสถานที ่และแลกเปลีย่น

ความรูเ้กีย่วกบัระบบการจดัเกบ็สนิคา้ การแยกหมวดหมู่สนิคา้ การสตอ็กสนิคา้ รวมถงึระบบการขนสง่

สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ โดยมคีวามพงึพอใจตอ่กจิกรรมการศกึษาดูงาน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 

  กจิกรรมสมัพนัธ ์ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามประทบัใจเป็นอย่างมากตอ่กจิกรรมนี้ 

ซึง่ทําใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มเพื่อนธุรกจิเดยีวกนัและธุรกจิอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่อง มกีาร

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์การทําธุรกจิ โดยกจิกรรมเสรมิสรา้งใหเ้กดิความสามคัค ีการ

สือ่สารภายในทมี การเสยีสละ รวมถงึความรูส้กึเป็นหนึ่งเดยีวในหมูค่ณะ โดยมคีวามพงึพอใจต่อ

กจิกรรมสมัพนัธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 

  กจิกรรมการสมัมนา พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัในเรือ่ง

การเตรยีมตวั และการปรบัตวัเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาองค์กรเพื่อกา้วไปสู่ตลาดอาเซยีนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมสมัมนา คดิเป็นรอ้ยละ 83.40 

  กจิกรรมระดมสมองซึง่เป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมี

ความพงึพอใจ รอ้ยละ 84.80  โดยผลจากการระดมสมองเกีย่วกบัรปูแบบความร่วมมอืท่ีอยากให้

เกิดขึน้ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผูร้บัเหมา มขีอ้สรุปจากการระดมสมองร่วมกนั ไดแ้ก่ 

1. การจดัตัง้คณะกรรมการกลางของเครอืขา่ยสมาชกิ เพือ่ประสานงานเครอืขา่ยรวม 

(มรูีปแบบกจิกรรม เชน่ การระดมสมอง การระดมทนุ การพบปะสงัสรรค)์  

2. การจดัทาํ Web site ของเครอืขา่ย ประกอบดว้ย ระบบขอ้มูลเครอืขา่ยสมาชกิ 

ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้งในรูปแบบ E-learning ขอ้มูลขา่วสารเวบ็บอรด์ 

และขอ้มูลการจดัหางานใหก้บัสมาชกิในเครอืขา่ย  

3. การกําหนดมาตรฐานร่วมของการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ เพื่อยกระดบัใหเ้ป็น

มาตรเดยีว  

4. การสรา้งแผนกลยุทธเ์พื่อกาํหนดทศิทางในธุรกจิก่อสรา้งเพื่อพฒันากลุ่ม SME 

อย่างยัง่ยนื  
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5. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มูลทางธุรกจิ เชน่ ดา้นการคา้ การก่อสรา้ง ความชาํนาญ

เฉพาะทาง รวมถงึการจดัหาวตัถุดบิ  

6. การจดัทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ  

7. การจดัตัง้สมาคมผูร้บัเหมากอ่สรา้ง  

8. ใหห้น่วยงานของรฐัเป็นเจา้ภาพในการรวมกลุม่อาชพีผูร้บัเหมาอย่างจรงิจงัโดยมี

งบประมาณสนบัสนุนทกุๆ ปี   

 4.2 การติดตามผลภายหลงัการอบรม 

  ภายหลงัการดาํเนินโครงการซึ่งประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ 2) กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธรุกจิกอ่สรา้งและธรุกจิ

ต่อเนื่อง สถาบนัไดด้ําเนินการตดิตามผลเกีย่วกบัความร่วมมอืการสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการ ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ตามพืน้ทีท่ีไ่ดด้าํเนนิการจดัอบรม ไดแ้ก ่ 

  รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี

  รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 

  รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

  รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา 

  รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่

 มรีายละเอยีดการตดิตามผล ดงันี้ 
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 รุ่นท่ี 1 ชลบรุี 

 ประธานรุ่น : คณุสนัต ิ พรรณราช 

  ขณะนี้ผูเ้ขา้อบรมในรุ่นที ่1 ชลบุร ีไดม้กีารรวมตวัเพื่อจดัตัง้สมาคมผูร้บัเหมากอ่สรา้ง 

ซึ่งอยู่ระหวา่งการดําเนินการจดทะเบยีนและตรวจสอบคุณสมบตัคิณะกรรมการ มรีะยะเวลาใน

การดําเนินการ ประมาณ 7 เดอืน ปจัจบุนัมกีารจดัทาํ web site ไดแ้ก่ 

www.constructionorg.com ซึ่งเป็นชอ่งทางในการตดิต่อสื่อสารสําหรบัสมาชกิในรุ่นและเป็นการ

ประชาสมัพนัธส์มาคม ในการจดัตัง้สมาคมมคีณะกรรมการในการดําเนินงาน ดงันี้ 

1. คณุสนัต ิพรรณราช    ประธาน 

2. คณุนพดล พลูสวสัดิ ์  รองประธาน 

3. คุณมณัฑนา วชิาชยั   เลขานุการ 

4. คณุสมพจน์ คาํแกว้   ฝา่ยไอท ี

5. คุณยุทธชยั ภูคนัธโสม  ฝา่ยไอท ี

6. คุณชาญชยั เลศิคลารกัษ ์  ฝา่ยกฎหมาย 

7. คณุประพรพนัธ ์วปิลุพงษ ์  ฝา่ยกฎหมาย 

8. คุณธนะด ีธนูถนดั   ฝา่ยกฎหมาย 

9. คณุธนชัพร แซ่ลอ้   ฝา่ยการเงนิ/เหรญัญกิ 

10. คุณธนกร จนัทรห์อม  ฝา่ยการเงนิ/เหรญัญกิ 

11. คณุนพภสัสร ศรตีะโกเพช็ร ์  ฝา่ยการเงนิ/เหรญัญกิ 

12. คุณสุพจน์ คํ้าจนุ   ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์

13. คณุนนทช์วลั สวนสวุรรณ์  ประชาสมัพนัธ ์

14. คณุกอ้งเกยีรต ิหงศช์ยั  กรรมการ 

15. คุณกลัยาภสัร ์อภพิฒัน์เดชากุล กรรมการ 

16. คณุเกยีรตกิอ้ง ทรพัยน้์อย  กรรมการ 

17. คุณทายาท กาญจนะจติรา  กรรมการ 

18. คุณนิพนธ ์ครุธดลิกานนัท ์  กรรมการ 

19. คณุฟูเกยีรต ิศลิาแรง  กรรมการ 

20. คุณมงคล พรมแดน   กรรมการ 

21. คุณอนุวชัร ธารไีทย   กรรมการ 

22. วา่ที ่ร.ต.รกัด ีเทยีมโสภา  กรรมการ 
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 รุ่นท่ี 2 กรงุเทพมหานคร 

 ประธานรุ่น : คุณสมยศ โสภณพงษ ์

  ภายหลงักจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการและเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ สมาชกิ ใน 

รุ่นที ่2 ไดม้กีารประชมุและหารอืเกีย่วกบัการจดัตัง้ชมรม มขีอ้สรุป ดงันี้ 

1. ชือ่ชมรม “ชมรมผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกอ่สรา้งไทย”  ชือ่ภาษาองักฤษ Thai 

Construction Industrial Enterprise Club และชือ่ย่อ Thai – CIEN Club 

2. เวบไซทข์องชมรม ไดแ้ก ่www.triplea.co.th เพื่อใชใ้นการตดิต่อ แลกเปลีย่นขอ้มูล 

ฝากขา่วหรอืขอ้มูลการรบังาน  หรอืไม่สะดวกเขา้เวบไซทส์ามารถตดิต่อไดท้ีเ่บอร

โทรศพัท ์02-3790780 เพื่อแจง้ขา่วสาํหรบัการนําลงในเวบไซท ์

3. คณะทํางาน 

1.  คุณสมยศ   โสภณพงษ ์ ประธาน   

2.  ธรีะศกัดิ ์ ตตยิพงศไ์พบูลย ์ ทีป่รกึษา 

3.  คุณนิทศัน์  เรอืงวทิยาโชต ิ  รองประธาน 

4.  คุณขาํ  กาํไลนาค   รองประธาน 

5.  คุณฐการ  กาญจนเกตถเมลา  รองประธาน 

6.  คุณสนัทดั  สุทธนินท ์  รองประธาน 

7.  คุณชาญชยั  ศริมิธุรส  รองประธาน 

8.  คณุ อจัฉรา นรากร    เหรญัญกิ  

9.  คุณโสพศิช ์ เพชรคง   เลขานุการ    

10.  คุณปณติา  มัน่ทน   ผูช้ว่ยเลขานุการ    

11.  คุณชาย นพพยูรกุลวงศ ์ ประชาสมัพนัธ ์  

12.  คุณศภุชยั  วงศธ์รีเมธ   ทะเบยีน 

13.  คุณธนวฒัน์  จนัทรศร ี  ปฏคิม 

14.  คุณพรศกัดิ ์ สมิะพรชยั   วชิาการ   
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รุ่นท่ี 3 สรุาษฎรธ์านี 

 ประธานรุ่น : คุณสมศกัดิ ์โคสมัปตัต ิ

 การรวมกลุ่มยงัตดิปญัหาเรื่องคณะทํางานเนื่องจากขาดผูป้ระสานงานในการรวมกลุม่ แต่ไดม้ี

การตดิต่อกนัอย่างไม่เป็นทางการในการแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารการรบังานของสมาชกิเครอืขา่ย  

รุ่นท่ี 4 นครราชสีมา 

 ประธานรุ่น : คุณสุชาต ิ เฑยีรบุญเลศิรตัน์   

 สมาชกิในรุ่นที ่4 ไดด้าํเนินการประชมุปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการจดัตัง้ชมรมในเดอืนมนีาคม 

2553 ทีผ่า่นมา และไดม้กีารนดัหมายการประชมุครัง้ต่อไปเพื่อหาขอ้สรุปในการจดัตัง้ชมรมดงักล่าว

ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2553  

รุ่นท่ี 5 เชียงใหม่ 

 ประธานรุ่น : คุณจรวด  มทัธวรตัน์ 

เครอืขา่ยผูร้บัเหมาก่อสรา้งรุ่นที ่5 มกีารนดัประชมุหารอืเกีย่วกบัการจดัตัง้เครอืขา่ยในเดอืน

พฤษภาคม 2553 

 

สําหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มูลงาน และแนะนํางานระหวา่งสมาชกิของเครอืขา่ย มรีายละเอยีด

และมูลค่างาน ดงันี้ 

 

งาน /สถานท่ี ผูแ้นะนํา ผู้รบังาน มูลค่างาน 

1. งานโครงสรา้งเพือ่ขยายโรงงาน / 

โรงงานในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

คุณสนัต ิพรรณราช 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

คุณฟูเกยีรต ิศลิาแรง 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

1,000,000 

2. งานตกแต่งภายใน เพดาน ฝา 

กระจก / เทศบาลตําบลหนองปรอื 

จ.ชลบุร ี

คุณจรวด มทัธวรตัน์  

ประธานรุน่ที ่5 จ.เชยีงใหม่ 

คุณสนัต ิพรรณราช 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

2,000,000 

3. งานตดิตัง้มุ่งลวดกนัแมลง  

(โรงงานทอกระสอบ) / บรษิทั วา 

วา แพก็ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 

คุณกอ้งเกยีรต ิหงษ์ชยั 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

คุณยุทธชยั ภคูนัธโสม 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

100,500 

4. งานทีป่รกึษา งานรบัเหมา

ก่อสรา้ง / วดัระฆงั 

กรงุเทพมหานคร 

คุณสนัทดั  สทุธนินท ์

รุน่ที ่2 กรงุเทพมหานคร 

คุณสนัทดั  สทุธนินทคุ์ณขาํ  

กาํไลนาค 

รุน่ที ่2 กรงุเทพมหานคร 

1,200,000 

มลูค่างานรวม 4,300,500 
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 สําหรบังานทีอ่ยู่ระหวา่งดําเนินการตดิต่อ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

งาน /สถานท่ี ผูแ้นะนํา ผู้รบังาน มูลค่างาน 

1. สรา้งอพารท์เมน้ท ์ คุณมงคล  พรหมแดน 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

คุณสมพจน์ คาํแกว้ 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

อยู่ระหว่างการเจรจา 

2. สรา้งบา้น ในหมูบ่า้นจดัสรร / จ.

สรุาษฎรธ์านี 
คุณจริวฒัน์ พงศกร 

รุน่ที ่3 จ.สรุาษฎรธ์านี 

คุณสนัต ิพรรณราช 

รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

อยู่ระหว่างการเจรจา 

 

 นอกจากนี้ จากการตดิตามผล สถาบนัไดท้ราบขา่วจากผูป้ระกอบการเกีย่วกบัผลกระทบธุรกจิ 

คอื คุณสนัทดั  สุทธนินท ์รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดร้บังานสรา้งหมูบ่า้นจดัสรร อาคาร และทีจ่อด

เรอื มพีืน้ทีด่าํเนินการในจงัหวดัพงังา ซึ่งมบีรษิทัเอกชน ประเทศเยอรมนันี เป็นเจา้ของโครงการจาก 

แต่เนื่องดว้ยปญัหาการเมอืงภายในประเทศทําใหโ้ครงการถูกชะลอไวก้อ่น โดยโครงการนี้มมีลูค่างานถงึ 

200,000,000 บาท 

 ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการไดฝ้ากขา่วประชาสมัพนัธโ์ดยใหส้ถาบนัเป็นผูช้ว่ยกระจายขา่ว และ

สถาบนัไดด้ําเนนิการกระจายขา่วผา่นทางจดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์(e-mail) ไปยงัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีด ไดแ้ก ่

1. คุณวชิยั พรหมฤทยัรตัน์  จากบรษิทั Geton constructionorg Co.,Ltd  ตอ้งการจําหน่ายยางมะ

ตอย และตอ้งการชา่งกระจกและอลูมเินยีม จํานวน 5 อตัรา เป็นพนกังานประจาํทีบ่รษิทั โดย

สามารถตดิตอ่ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์086-326-3509 หรอื destinygate@gmail.com 

2. คุณจริวฒัน์  พงศกร บรษิทั T C A Construction co.,ltd  ตอ้งการผูร้บัเหมากอ่สรา้งเป็นจาํนวน

มาก เพื่อสรา้งหมู่บา้นจดัสรร จํานวน 100 หลงั พืน้ทีก่อ่สรา้งที ่อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี และ

เปิดรบัสมคัรพนกังาน มตีาํแหน่งดงันี้ วศิวกรโยธา 2 อตัรา และผูค้วบคมุงาน 2 อตัรา สามารถ

ตดิต่อไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์081-482-3635 หรอื jirawat29@yahoo.com 

 ในการตดิตามผลภายหลงัการอบรมนี้ ผูผ้า่นการอบรมมขีอ้เสนอแนะต่อการพฒันาเครอืขา่ย คอื 

ควรใหต้วัแทนของแต่ละรุ่นมาประชมุเพื่อหาขอ้สรุปวา่แนวทางในการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมา

ก่อสรา้งควรเป็นไปในแนวทางใด 
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 4.3  ข้อเสนอแนะความต้องการพฒันาความรูข้องผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาเครือข่าย 

จากการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดเ้สนอความคดิเหน็ในการ

พฒันาเป็น 2 กจิกรรมใหญ่ ไดแ้ก่ การพฒันาเพื่อต่อยอดความรูเ้กีย่วกบัการดําเนินธุรกจิก่อสรา้ง และ 

การพฒันาต่อยอดการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมคีวามคดิเหน็วา่ควรดําเนนิการทนัทแีละตอ้งมคีวามต่อเนื่อง ทัง้นี้ในส่วนของกจิกรรมการ

พฒันาเครอืขา่ยควรไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัในระยะเริม่ตน้ และหากเครอืขา่ยมคีวามเขม้แขง็ก็

สามารถทีจ่ะบรหิารจดัการภายในเครอืขา่ยไดใ้นอนาคต สําหรบักจิกรรมพฒันาความรูภ้าครฐัควรมกีาร

พฒันาความรูเ้ป็นระยะ เชน่ จดัใหม้กีารฝึกอบรมทุก 3 เดอืน 6 เดอืน โดยรายละเอยีดความตอ้งการ

พฒันาความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสามารถรวบรวม ไดด้งันี้ 

1. แนวทางการสรา้งเครอืขา่ย ใหเ้ขม้แขง้ การพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการรายย่อย

เพื่อเขา้สู่มาตรฐานสากล 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิธุรกจิในต่างประเทศ การเตรยีมตวัออกสูภู่มภิาค

อาเซยีนในอนาคต 

3. การทํางานเป็นทมี การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ SMEs ในอตุสาหกรรรม

ก่อสรา้ง และแหล่งขอ้มูลวสัดกุ่อสรา้ง 

4. เทคนคิการพบลูกคา้และการปิดการขาย 

5. ความรูท้างดา้นเทคนคิทีท่นัสมยัทางการกอ่สรา้ง ข ัน้ตอนงานกอ่สรา้ง และการ

จดัหาวตัถุดบิการก่อสรา้ง 

6. การบรหิารงานก่อสรา้งเชงิลกึ การบรหิารงานกอ่สรา้งอย่างมอือาชพี 

7. การสรา้งเครอืขา่ยดา้นการตลาด 

8. การวางแผนการเงนิสําหรบัธุรกจิ SME การขยายแหล่งเงนิทุน และการแกป้ญัหา

ในการกูเ้งนิ 

9. การพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ตอ่เนื่อง เชน่ อุตสาหกรรมชิน้ส่วน อุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง 

10. การสรา้งความเป็นไปได ้และลดความเสีย่งในการทําธุรกจิในต่างประเทศ 

11. IT สําหรบัผูเ้หมา SMEs   

12. สุนทรยีสนทนา และการประเมนิตนเอง 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 4.4  ข้อเสนอแนะการพฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกิจ

ต่อเน่ือง 

  จากการระดมสมองเกีย่วกบัรูปแบบความร่วมมอืทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง เหน็ไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเหน็ดว้ยเป็นอยา่งยิง่ตอ่การรวมกลุ่มเป็น

เครอืขา่ย โดยภาครฐัควรใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการหรอืจดัตัง้เครอืขา่ยกลางเพื่อรวบรวมเครอืขา่ย

ย่อยของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งมาไวด้ว้ยกนั ซึง่จะทาํใหเ้หน็ความเคลือ่นไหวเครอืขา่ยที่

เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั โดยควรมกีารสนบัสนุนและดําเนินการ ดงันี้ 

1. ควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการกลาง ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนของเครอืขา่ยยอ่ย และ

ตวัแทนของภาครฐั เชน่ สํานกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรอื 

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมบีทบาทและการดําเนินการ 

ดงันี้ 

• เป็นผูดู้แลและเชือ่มโยงเครอืขา่ยผูป้ระกอบการในภูมภิาค รวมถงึเป็นศนูยก์ลางใน

การแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารระหวา่งเครอืขา่ยย่อยในแต่ละภูมภิาค 

• ทําหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางการเชือ่มโยงเพื่อแลกเปลีย่นทรพัยากร เชน่ รวบรวม

ปรมิาณและความตอ้งการซื้อวตัถุดบิของเครอืขา่ยในภูมภิาคเพื่อใชใ้นการตอ่รอง

การซือ้-ขายกบับรษิทัผูค้า้ 

• สนบัสนุนพฒันาความรูใ้หก้บัสมาชกิในเครอืขา่ย เชน่ การจดัฝึกอบรมประจําปี การ

พาไปศกึษาดูงานความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีมยัใหม ่

• จดัหาแหล่งเงนิทุน หรอืชอ่งทางในการรบังานจากต่างประเทศหรอืลูกคา้ทีต่อ้งการ

ใชบ้รกิาร 

2. พฒันาระบบการสือ่สาร และกจิกรรมเชือ่มโยงเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง โดย 

•  จดัทํา Website กลางของเครอืขา่ย  

- เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและกจิกรรมระหวา่ง

เครอืขา่ยในภูมภิาค ซึ่งทาํใหส้มาชกิในเครอืขา่ยไดม้กีารตดิตอ่

ประสานงาน และขา่วสารซึ่งกนัและกนั 

- เพือ่เป็นชอ่งทางในการสบืคน้ฐานขอ้มูลในการหาพนัธมติรธุรกจิแก่สมาชกิ

ในเครอืขา่ยของแต่ละภูมภิาค 

- เพื่อใชเ้ป็นชอ่งทางในการรบัความตอ้งการของลูกคา้ทีต่อ้งการใชบ้รกิาร

ของสมาชกิในเครอืขา่ย รวมถงึมชีอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากการใหบ้รกิาร

ต่างๆ ของสมาชกิเพื่อนํามาพฒันาสมาชกิใหม้คีวามเป็นมาตรฐานและ

ยกระดบัการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้ 
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• จดักจิกรรมเชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและ

ธุรกจิต่อเนื่องในแต่ละภูมภิาค เชน่ 

- การประชมุประจําปีของเครอืขา่ย เพื่อเป็นการสรุปผลการดําเนนิงานของ

เครอืขา่ยพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งหมู่สมาชกิ 

- การจดัประชมุเครอืขา่ยสญัจร โดยเป็นกจิกรรมทีเ่ครอืขา่ยจากภูมภิาคหนึ่ง

ไปพบปะเยีย่มชมเครอืขา่ยในภูมภิาคอืน่ๆ 

- กจิกรรมสาธารณกศุลเพือ่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และเป็นการเผยแพร่

ชือ่เสยีงของเครอืขา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบการอบรม 

• เอกสารประกอบการอบรมกจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย”   
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• หวัขอ้ “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพื่อเตรยีมรบัมอืการเปิด 

เสรกีารคา้อาเซยีน”  
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• เอกสารอ่านประกอบ 
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ภาคผนวก 2 การทดสอบความรู้และความเข้าใจก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) 

แบบทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรม มขีอ้คาํถามพรอ้มเฉลย ดงันี้ 

โปรดทําเครื่องหมาย  หน้าขอ้ทีท่่านคดิวา่ตรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

() 1. หวัใจสําคญัของการสรา้งเครอืขา่ย คอื “ความร่วมมอืของสมาชกิทุกคน” นอกจากนี้

ปจัจยัดา้นผูนํ้าเครอืขา่ย การบรหิารภายใน รวมถงึกจิกรรมดําเนินการ กม็สี่วนทําให้

เครอืขา่ยพฒันาไปอย่างมัน่คง 

() 2. การรวมตวัเป็นเครอืขา่ยจะตอ้งทําเป็นกลุ่มธรุกจิเดยีวกนัเท่านัน้ ไม่สามารถรวมตวั

ขา้มธุรกจิได ้เชน่ เจา้ของโครงการไมส่ามารถอยู่ในเครอืขา่ยร่วมกบัผูร้บัเหมาได ้

() 3. การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยทีป่ระสบความสําเรจ็ เกดิขึน้เพราะสมาชกิทกุคนมี

ปญัหาร่วมกนั 

() 4. การดําเนนิงานวา่จา้งผูร้บัเหมาในปจัจุบนั ผูว้า่จา้งมแีนวโน้มทีจ่ะจา้งผูร้บัเหมาทีม่ี

ประสบการณ์และมเีงนิทุน มากกวา่ทีจ่ะจา้งผูร้บัเหมารายย่อย ซึง่ปจัจยันี้เป็นอปุสรรคที่

สาํคญัต่อผูร้บัเหมารายย่อยทีจ่ะเขา้มาแย่งชงิสว่นแบ่งตลาด 

 () 5. ปจัจุบนัผูบ้รโิภครายยอ่ยเริม่เปลีย่นพฤตกิรรมการซือ้วสัดุกอ่สรา้ง จากรา้นคา้วสัดุ

ก่อสรา้งทัว่ไป หรอืศนูยจ์ําหน่ายวสัดุกอ่สรา้งขนาดใหญ่ เชน่ Homepro, CementThai 

Homemart, Decormart 

() 6. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เกดิขึน้โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะดําเนินการใหส้ําเรจ็ลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2553 

() 7. ประเทศสมาชกิอาเซยีนหลายประเทศเป็นเพื่อนบา้น มพีรมแดนตดิกนั มวีฒันธรรม

ทีค่ลา้ยคลงึ มสีนิคา้และบรกิารทีส่ามารถเสรมิซึง่กนัและกนัได ้หากสามารถร่วมมอืกนั 

กจ็ะสามารถสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นอํานาจการต่อรอง อนัจะนํามาซึ่งการขบัเคลื่อน

ทางเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามสําคญัอยา่งยิง่ 

() 8. การเปิดตลาดการคา้เสรใีนภูมภิาคอาเซยีน จะส่งผลใหบ้รษิทัขา้มชาตสิามารถลงทนุ

ตัง้ฐานการผลติในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนได ้

ไทยจงึตอ้งเร่งเสรมิความน่าดงึดูด และฟ้ืนสถานะการเป็นประเทศเป้าหมายหลกัของ

การลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน ก่อนทีน่กัลงทุนจะตดัสนิใจเปลีย่นไปลงทุนในประเทศอื่น

แทน 

() 9. การบรกิารขา้มแดน (Cross-border Supply) หรอืเรยีกวา่ การคา้บรกิาร Mode 1 

เป็นการใหบ้รกิารจากพรมแดนของประเทศสมาชกิหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศ

สมาชกิอื่นทีเ่ป็นลูกคา้ โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งอาศยัอยู่ในประเทศลูกคา้ 

 () 10. ท่ามกลางปจัจยัทีบ่ ัน่ทอนความเชือ่มัน่ของนกัลงทุน สิง่เร่งด่วนทีภ่าครฐัและ 

  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรตอ้งเร่งดาํเนินการ คอื การประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารทีด่ี

  ต่อกลุ่มนกัลงทุน 
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  ผลการทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) 

สถาบนัแบ่งผลการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้า่นกจิกรรมพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ 2) เครอืขา่ยของผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง แสดงผลดงันี้ 

• ผลการทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) ของ

กลุ่มผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้า่นกจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

1 คุณกฤษฎา ฤกษ์หริง่ 80 100 

2 คุณกอ้งเกยีรต ิ หงษ์ชยั 90 80 

3 คุณกลัยาภสัร ์ อภพิฒัน์เดชากุล  90 100 

4 คุณเกยีรตกิอ้ง  ทรพัยน้์อย 70 80 

5 คุณฉตัรชยั  ปสุธรรม 90 100 

6 คุณชชัชยั  สบายยิ่ง 90 90 

7 คุณณฐัวสา ตนัตรานนท์ 100 100 

8 คุณดวงฤทยั  สารผีล 70 90 

9 คุณดหิลก  พฤษศร ี 90 80 

10 คุณทายาท  กาญจนะจติรา 80 100 

11 คุณธนะด ี ธนูถนดั 90 90 

12 คุณธนะพงศ ์ คุ่ยสมใจ 90 90 

13 คุณธนชัพร  แซ่ลอ้ 70 80 

14 คุณธรียุทธ  วฒุศิรศีริพิร 80 80 

15 คุณนนทช์วลั  สวนสุวรรณ์ 100 80 

16 คุณนพดล  พลูสวสัดิ ์ 80 80 

17 คุณนภาพร  ปวงคาํ 80 90 

18 คุณนิพนธ ์ ครธุดลิกานนัท์ 80 90 

19 คุณประพรพนัธ ์ วปิุลพงษ ์ 90 100 

20 คุณประเสรฐิ  แกว้ลดัดากร 90 90 

21 คุณปิยดา  วงษ์มณีวรรณ 70 100 

22 คุณปิยะ  แซ่ลี้ 80 100 

23 คุณพรพนิิต ฉายา 70 80 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

24 คุณฟูเกยีรต ิ ศลิาแรง 70 80 

25 คุณภมูมนิทร ์ฟูเตม็วงศ ์ 80 90 

26 คุณมงคล พรมแดน 80 90 

27 คุณมณัฑนา วชิาชยั 80 80 

28 คุณยุทธชยั ภูคนัธะโสม 70 80 

29 คุณวรนนัท ์ ภมูภิกัดพีรรณ (ฉตัราวฒุ)ิ 70 80 

30 คุณศศมิา  มงคลชยั 80 100 

31 คุณสมชาย  ชุตกิานนท์ 70 100 

32 คุณสมบูรณ์ เน่ืองจาํนงค ์ 80 100 

33 คุณสมพจน์  คาํแกว้ 80 80 

34 คุณสมศร ี วฒันชยั 70 80 

35 คุณสนัต ิ พรรณราช  (ประธานรุ่น) 90 80 

36 คุณสาธติ ชยัวชิาชาญ 80 90 

37 คุณสดุาวรรณ ศศวิมิลพนัธุ ์ 90 90 

38 วา่ที ่ร.ต.รกัด ีเนียมโสภา 70 90 

39 คุณกฤตยา  รนัจรญู 90 80 

40 คุณกฤตศิกัดิ ์ผา่งฤทธา 90 100 

41 คุณจกัรพงษ ์ตนัศริ ิ 90 100 

42 คุณจาํรสั โล่หส์ถาพรพพิธิ 90 100 

43 คุณจติวชัร  อนาวลิ 90 90 

44 คุณจุฑาทพิย ์ โสวฒัน์ 100 100 

45 คุณจุไร  สลลิอาํไพ 80 90 

46 คุณชาย นพพยรูกุลวงศ ์ 70 80 

47 คุณฐการ  กาญจนเกตุเมลา 70 90 

48 คุณณชิานนัทน์  บุญโพธิ ์ 90 100 

49 คุณเดชาชาญ  ชสูวสัดิ ์ 70 90 

50 คุณธนวฒัน์  จนัทรศร ี 80 80 

51 คุณธนาพนัธ์ ประเสรฐิภกัดกุีล 90 100 

52 คุณธวชัชยั  การงานด ี 90 100 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

53 คุณธรีะวชัร ์ แซ่ลี ่ 80 90 

54 คุณนภสันนัท ์ ธรรมแพทย ์ 100 100 

55 คุณปณิตา  มัน่ทน 80 90 

56 คุณพรทพิย ์ ชรีะนงัส ุ 80 90 

57 คุณพรเทพ  ภาณุภคั 90 100 

58 คุณพรศกัดิ ์ สมิะพรชยั 90 100 

59 คุณไพโรจน์  อารวีงศ ์ 80 100 

60 คุณภูศดิ  งามละออ 80 80 

61 คุณวษิณุ วรีศริยิานนท์ 80 90 

62 คุณศุภชยั วงศธ์รีเมธ 100 100 

63 คุณสมยศ  โสภณพงษ ์ 80 100 

64 คุณสนัทดั  สทุธนินท ์ 80 80 

65 คุณสทิธพิร  สวุรรณสตู 80 90 

66 คุณโสพศิช ์ เพชรคง 80 90 

67 คุณอาํนวย  ศรสีุวรรณ 70 80 

68 คุณชาญวทิย ์ ไพเราะ 90 90 

69 คุณพุฒพิงศ ์ องอาจ 90 90 

70 คุณสนชยั  สมัฤทธิ ์ 80 90 

71 คุณสมศกัดิ ์ โคสมัปตัต ิ 90 90 

72 คุณสทิธชิยั ดาวรตัน์  90 80 

73 คุณกษมา  สายชนะ 80 90 

74 คุณกญัจนะ  ธนธญันนท์ 90 90 

75 คุณคชภคั  ตงักุลศริ ิ 70 90 

76 คุณจตุพงศ ์แสงพนูทรพัย ์ 80 100 

77 คุณชลลดา  อุ่นพรมม ี 90 100 

78 คุณดอลลี ่ ปายะนนัทน์ 80 100 

79 คุณดริบิรูณ  หอมเงนิ 100 90 

80 คุณตระกลู ทะนาร ี 70 80 

81 คุณไตรวุฒ ิ ฮวบกระโทก 80 90 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

82 คุณธนารกัษ์  บุญเพชรรตัน์ 70 80 

83 คุณธรรมศกัดิ ์ ธรรมรกัษ์ 90 90 

84 คุณปรดีา  เฉลมิวงศ ์ 80 100 

85 คุณมงคล  เขม็สวา่ง  90 90 

86 คุณวรวทิย ์ เลศิพภิพเมธา 90 100 

87 คุณวฑิรูย ์ อนุวงศพ์นิิจ 70 100 

88 คุณวศิษิฐ ์ ภุชงคเ์จรญิ 90 90 

89 คุณ ศกัดิม์นูญ  ศรน้ีอย 100 100 

90 คุณศกัดิส์ทิธิ ์ ถริทฬัหกุล 90 90 

91 คุณสง่าพงษ ์ จนัทะบุตร 70 90 

92 คุณสชุาต ิ เฑยีรบุญเลศิรตัน์   90 100 

93 คุณสุเมธ หล่อรุ่งเรอืงกุล 70 100 

94 คุณองอาจ  นาคปรชีา 90 80 

95 คุณอนุธร  ศริธิรรม 90 90 

96 คุณอทิธพิล  คุม้ครอง 80 100 

97 คุณกติตวินิท ์ กาญจนกติกร 80 80 

98 คุณจรวด  มทัธวรตัน์   100 100 

99 คุณจริฏัฐ ์แสงดจีรงิ 80 90 

100 คุณธรา  ทนีะกุล 90 90 

101 คุณประยรู  บุรสิตระกลู 70 90 

102 คุณ ป ัน๋แกว้  โนรงัษ์ 80 80 

103 คุณเพโท  ซอ้นสขุ 90 100 

104 คุณระว ี คงขนุเทยีน 90 100 

105 คุณศรณัย ์ เลาหธนาคม 80 100 

 ค่าเฉล่ีย 83.05 91.05 
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• ผลการทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) ของ

เครอืขา่ยของผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมก่อสรา้งและ

ธุรกจิต่อเนื่อง 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

106 คุณกติตพิงษ ์ จริฐัติเิจรญิ 70 90 

107 คุณกุศล  ไชยานุพทัธกุล 90 100 

108 คุณจริยุทธ ฐติวิรารกัษ ์ 80 90 

109 คุณจรีวฒัน์  ทองบุญรอด 80 90 

110 คุณชยัสทิธิ ์ พรรณกุล 90 100 

111 คุณทรงศกัดิ ์ ทรงกรานต ์ 90 90 

112 คุณธนาวรรณ  บํารุงสนิมัน่ 80 80 

113 คุณนพเกา้ เมฆไตรภพ 90 100 

114 คุณนทัธวฒัน์  ไชยจารยี ์ 80 100 

115 คุณบุญม ี ประสทิธิแ์สงอารยี ์ 90 100 

116 คุณบุศรา รนัจรญู 100 80 

117 คุณปญัจทศัน์  เนตรสว่าง 80 100 

118 คุณพรหมเรศ  แจ่มจนัทร ์ 90 90 

119 คุณภทัรภร  ยศพทิกัษ์ 80 90 

120 คุณมสัลนิ  วงศป์ระชา 80 100 

121 คุณศราวธุ  รอดเกษม 90 100 

122 คุณสุธนินัท ์ อุ่นทรพัย ์ 60 80 

123 คุณสรุชาต ิ กลุวเิชยีร 90 90 

124 คุณสุวรรณี พาณิชยพ์ฒันกจิ   90 100 

125 คุณอฐัวณ์ี อุปเวช 90 100 

126 คุณปณัฑารยี ์ ฐติโิชตชิศูกัดิ ์ 80 90 

127 คุณเผา่พนัธุ ์  ธนูถนดั 90 90 

128 คุณเพชรฉว ี นีระพนัธ ์ 80 100 

129 คุณวรทิธ ์ ธนนัทว์ณชิ 80 80 

130 คุณศลิาณี  หอมเงนิ 70 90 

131 คุณสุระ  ไวประเสรฐิ ์ 70 80 

132 คุณอนงค ์ กติตชินมธ์ร 90 90 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

133 คุณอมร  มกีติจ ี 80 90 

134 ร.ต.ปฏภิาณกติ  คาํเหงา้ 80 90 

135 คุณณฎัฐา  เจรญิทวภีานุกลู 90 80 

136 คุณธนาสนิ  สุทธริกัษ์ 80 100 

137 คุณปรชีา  วจิติรกลัยากุล 80 100 

138 คุณปิโยรส  บุญสม 80 80 

139 คุณพศกิา  ไกรกลาง 80 80 

140 คุณวชิยั พรหมฤทยัรตัน์ 80 80 

141 คุณสมชาย ร่มรื่น 80 100 

142 คุณสมหมาย แสงสว่าง 80 100 

143 คุณสุเมธ ดาวขนุทด 80 80 

144 คุณอภญิโญ  จารรุตันวาร ี  70 80 

145 คุณกติตพิงษ ์ สพุชิญากรู 80 90 

146 คุณจตุรงค ์ ศรกุีลเรอืงโรจน์ 80 90 

147 คุณจรลัพฒัน์  เทพบรรยง 80 90 

148 คุณจารณุี  จารรุตันวาร ี 80 90 

149 คุณพนูศกัดิ ์ ประสมสุข 70 90 

150 คุณสมเกยีรต ิ รตันชาตวิงศ ์ 80 80 

151 คุณสกุญัญา  ประเจดิชยัวงศ ์ 80 90 

152 คุณสดบัพณิ  กาญจนะจติรา 70 80 

 ค่าเฉล่ีย 81.49 90.43 
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ภาคผนวก 3 ข้อมูลประวติัและข้อมลูการดาํเนินธรุกิจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 

• ขอ้มูลของผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรม จาํนวน 105 ราย 
 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

1 คณุกฤษฎา ฤกษ์หริ่ง กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เค พ ีด ีคอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

10/63 ถ.ฤทธิป์ระศาสน์ 

ต.บางคลา้ 

อ.บางคลา้ ฉะเชงิ เทรา 24110  081-658-4649 kpd_construction

@hotmail.com 

2 คณุกอ้งเกยีรต ิ หงษ์ชยั กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เอสยเูค เอน็จิ

เนียริง่ แอนด ์เทรดดิง้ 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง รบั

ซ่อมแซม บํารุงรกัษา 

72/325 หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-845-9713 kongkiho@hotma

il.com 

3 คณุกลัยาภสัร ์ อภพิฒัน์

เดชากุล  

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หจก.ภทัรคอนสตรคัชัน่ 

เซอรว์สิ 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

10/100 หมู่บา้นหงส์

สราญธานี 4 ซ.มาบตา

พดุ 14 ถ.วดัมาบตาพดุ 

ต.มาบตาพดุ 

อ.เมอืง ระยอง 21150 089-401-9382 kalayaphas@hot

mail.com  

4 คณุเกยีรตกิอ้ง  ทรพัย์

น้อย 

รองผูจ้ดัการ บรษิทั ท ี2 เค เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 147/4 ม.4 ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 081-359-2096 t2k_tkk@yahoo.c

o.th 

5 คณุฉตัรชยั  ปสธุรรม ผูจ้ดัการ บรษิทั เจรญิวรรณ 

อนิดสัเทรยีล จาํกดั 

ขายอปุกรณ์ก่อสรา้ง 192/1 หมู่1 ต.คลองตาํ

หร ุถ.สขุมุวทิ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-344-1411 chatchaia@hotm

ail.com 

6 คณุชชัชยั  สบายยิ่ง ผูจ้ดัการ บรษิทั เจรญิววิฒัน์

รุง่เรอืง เอน็จเินียริง่ 

ทาํโรงงาน ตดิตัง้

เครือ่งจกัร 

109/7 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง ชลบุร ี  20160 081-919-8337 chatum@hotmail.

com 

7 คณุณัฐวสา ตนัตรานนท ์ เจา้ของกจิการ   รบัเหมาก่อสรา้ง 104/44 หมู่ 2 ซ.นาค

มนตเสว1ี8 ถ.พญาสจั

จา ต.เสมด็ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-782-8923 atantranont@hot

mail.com 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

8 คณุดวงฤทยั  สารผีล กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ส.เจรญิรุง่เรอืง

ก่อสรา้ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 61/7 ม.1 ต.บา้นสวน อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-557-1919 rissydoung@hot

mail.com 

9 คณุดหิลก  พฤษศร ี เจา้ของกจิการ บรษิทั เกดิถาวรเอนจิ

เนียริ่ง จาํกดั 

เหลก็ดดั มุง้ลวด 

อลมูเินียม 

19/3 หมู่ 5 ต.บงึ อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 21130 087-064-4604 pruksri@hotmail.

com 

10 คณุทายาท  กาญจนะ

จติรา 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั รอ้ยแปดเดคคอร ์

แอนด ์เดน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

ออกแบบและศูนยร์บั

สรา้งบา้นครบวงจร 

1/46 หมู่ 1 ต.เนินพระ  อ.เมอืง ระยอง 21000 081-762-4280 tayathk@hotmail.

com 

11 คณุธนะด ี ธนูถนดั กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั พทีเีอส เทคนิคลั 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 414/3-4 ถ.โพธิท์อง ต.

บางปลาสรอ้ย 

อ.เมอืง

ชลบุร ี

ชลบุร ี 20000 081-335-2663 paopanth@hotm

ail.com 

12 คณุธนะพงศ์  คุ่ยสมใจ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยจนีเอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 127/50 ถ.สขุมุวทิ ต.

มาบตาพดุ  

อ.เมอืง ระยอง 21150 087-603-7682 sammypitt007@g

mail.com  

13 คณุธนชัพร  แซล่อ้ ผูจ้ดัการ บรษิทั อศัวอเิลคทรคิ 

แอนด ์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง รบั

ตดิตัง้ไฟฟ้าแรงสงู

และแรงตํ่า 

22 หมู ่4 ต.หนอนนาง อ.พนสันิคม ชลบุร ี 20140 084-870-3217 tanatchaphon10

@hotmailc.om 

14 คณุธรียทุธ  วุฒศิรี

ศริพิร 

ฝ่ายขาย  รา้น พทีที ีบูรพา จาํหน่ายอปุกรณ์

ก่อสรา้ง 

 30/70 หมู1่ ต.หว้ยกะปิ  อ.เมอืง  ชลบุร ี  20000  081-410-3273  ph_burapa@hot

mail.com 

15 คณุนนทช์วลั  สวน

สวุรรณ์ 

เจา้ของกจิการ Gemus Supply & 

Service Ltd.,part 

รบัเหมาก่อสรา้ง 54/3 ม.1 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140 086-366-8108 nonny_ch@hotm

ail.com 

16 คณุนพดล  พลูสวสัดิ ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการบรษิทั 

บรษิทั พลูกจิคอน

สตรคัชัน่แมทเทอรเ์รยีล 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 113/78-81 หมู่ 13 ซ.

วดับุญสมัพนัธ ์ต.หนอง

ปรอื 

 

อ.บางละมงุ ชลบุร ี 20150 081-340-1559 pulkit2547@hotm

ail.com 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

17 คณุนภาพร  ปวงคาํ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ศวิะคปุ ก่อสรา้ง 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 229/62 หมู่ 12 ซ.13 ถ.

เทพประสทิธิ ์ต.หนอง

ปรอื 

อ.บางละมงุ ชลบุร ี 20150 081-781-1203 aombuu@hotmail

.com 

18 คณุนิพนธ ์ ครธุดลิ

กานันท ์

ผูจ้ดัการ บรษิทั เนรมติ เทคนิค

ก่อสรา้ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 15/106 ม.4 ถ.สขุมุวทิ  อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 20110 081-295-9095 wetc_ltd@yahoo.

com 

19 คณุประพรพนัธ ์ วปิุ

ลพงษ์ 

สถาปนิก บรษิทั ชลบุร ีออเตอร์

ทาวน์ จาํกดั 

ออกแบบ ก่อสรา้ง 245/30 ม.3 ถ.พระยา

สจัจา  ต.บา้นสวน 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-524-8763 - 

20 คณุประเสรฐิ  แกว้ลดั

ดากร 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยเอน็คอน 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 34 หมู ่3 ต.หนองปลา

ไหล 

อ.บางละมงุ ชลบุร ี 20150 089-244-7803 - 

21 คณุปิยดา  วงษ์

มณีวรรณ 

ผูจ้ดัการ

สาํนกังาน 

บรษิทั  นวพล  อเิลคท

รคิ จาํกดั 

รบัเหมาและ

ออกแบบ ตดิตัง้

ระบบไฟฟ้า 

57/8 หมู่ 4  ต.หว้ยกะปิ  อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-846-0472 nawapol_2005@

hotmail.com 

22 คณุปิยะ  แซล่ ี้ ผูจ้ดัการ บรษิทั เอกศลิา จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้ง 209 ม.4  ถ.สขุมุวทิ ต.

บา้นสวน 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-327-0790 piya8154@hotma

il.com 

23 คณุพรพนิิต ฉายา กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไอ-นา อนิเตอร์

เซอรว์สิ จาํกด ั

รบัเหมาก่อสรา้ง

โรงงาน 

19/8 หมู่ 5 ต.อา่งศลิา  อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-279-3106 pornpinit_71@ya

hoo.co.th 

24 คณุฟูเกยีรต ิ ศลิาแรง ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ธรีภทัรคอม

สตรคัชัน่ เซอรว์สิ 

แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 80 ม.12 ต.บางคอบงั อ.พระ

ประแดง 

สมทุรปรากา

ร 

 10130 081-357-2260 - 

25 คณุภูมมนิทร์ ฟูเตม็วงศ์ ผูจ้ดัการ บรษิทั แอค็ครรูี ่คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 192/1 หมู่1 ต.คลองตาํ

หร ุถ.สขุมุวทิ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-369-9281 phummin_f@hot

mail.com 
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26 คณุมงคล พรมแดน ผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซือ้ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั บาง

แสนมหานคร 

รบัเหมาก่อสรา้ง 341 ถ.สขุมุวทิ ต.แสน

สขุ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20000  086-310-1846 Mongkol_bm@ho

tmail.com 

27 คณุมณัฑนา วชิาชยั ผูจ้ดัการ บรษิทั คงัหยง่เทค 

เซอรว์สิ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 71/5 หมู่ 12 ต.นาฟ่า อ.เมอืง ชลบุร ี  20000 084-351-6678 vmantana@yaho

o.com 

28 คณุยทุธชยั ภูคนัธะโสม ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั นํา

อคีวปิเมน้ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 127/739 หมู3่ ต.เสมด็  อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-366-5320 manager@numgr

oup.com 

29 คณุวรนันท์  ภูมภิกัดี

พรรณ  

ผูจ้ดัการ บรษิทั  ไทยชลสรรพกจิ 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้งโครง

หลงัคา ผลติจาํหน่าย 

หลงัคาเหลก็รดีลอน 

ประตูมว้น 

411/4 หมู่ 5 ต.บา้นสวน อ.เมอืง ชลบุร ี 20000  081-921-2324 vetbeau@hotmail

.com 

30 คณุศศมิา  มงคลชยั ผูจ้ดัการ บรษิทั 9471Network 

จาํกดั 

จาํหน่าย บรกิารเดนิ

ระบบสายสญัญาณ 

LAN ไฟฟ้า 

Computer 

244/53 ถ.ลงหาดบาง

แสน ต.แสนสขุ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20130 086-304-4419 sasimi28@hotma

il.com 

31 คณุสมชาย  ชตุกิานนท ์ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หจก.หวงัดก่ีอสรา้ง รบังานก่อสรา้ง 76 ถ.วฑิรูยด์าํร ิ2  อ.บา้นบงึ ชลบุร ี 20170 080-271-1777 chutichaic@gmail

.com, 

chutichaic@hotm

ail.com    

32 คณุสมบูรณ์ เน่ือง

จาํนงค์ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ศรสษิฐ ์เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

ก่อสรา้ง ตดิตัง้

เครือ่งจกัรโรงงาน 

งานซ่อมบํารุง 

150/12 หมู่ 3 ต.เสมด็ อ.เมอืง

ชลบุร ี

ชลบุร ี 20000 081-443-3046 

081-782-6282 

nj_somboon@hot

mail.com 

33 คณุสมพจน์  คาํแกว้ ผูจ้ดัการ บรษิทั อนิสเปคชัน่ เอน็

จเินียริง่ แอนด ์เซฟตี ้

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ตดิตัง้เครือ่งจกัร 

99/99 ม.3 ต.บา้นสวน  อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 081-752-7908 ies_service@yah

oo.com  

mailto:chutichaic@gmail.com�
mailto:chutichaic@gmail.com�
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34 คณุสมศร ี วฒันชยั - หมูบ่า้นทองรุ่งโรจน์ รบัเหมาก่อสรา้ง 806/13 ถ.โปษยานนท ์ 

ต.บางปลาสรอ้ย 

อ.เมอืง ชลบุร ี 2000 081-782-2214 - 

35 คณุสนัต ิ พรรณราช   หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สนัติ

กา 

รบัเหมาก่อสรา้ง 13/2 หมู่ 7 ต.บา้นชา้ง  อ.อทุยั พระนครศรอี

ยธุยา 

13210 083-242-0285 santikaglass@hot

mail.com 

36 คณุสาธติ ชยัวชิาชาญ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทย อารต์ คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 68/9 ม.1 ต.เขาไมแ้กว้ อ.บางละมงุ ชลบุร ี 20150 081-830-5467 thaiarc.c@gmail.

com 

37 คณุสดุาวรรณ ศศวิมิล

พนัธุ ์

 เจา้ของกจิการ บรษิทั ศรรีาชา บลอ็ก

และวสัด ุจาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 137 ถ.สขุมุวทิ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 20110 089-748-1304 sudawan_nina@

hotmail.com , 

sudawans@meta

lbuilding.com   

38 ว่าที่ ร.ต.รกัด ีเนียม

โสภา 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดรากอ้นกรุ๊ป 

เอน็จเินียริ่ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง 71/9 ถ.แสนสขุ ต.แสน

สขุ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20130 080-271-7597 d.2536@hotmail.

com 

39 คณุกฤตยา  รนัจรญู วศิวกร บรษิทั อยทุธคอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 996 ซ.32 การเคหะ

แหง่ชาต ิถ.นวมนิทร 

แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะปิ กทม.  10240 086-988-0727 k_bigbang@hotm

ail.com 

40 คณุกฤตศิกัดิ ์ผา่งฤทธา กรรมการ บรษิทั กฤตศิกัดิ ์การ

โยธา จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 22/43 ม.3 ซ.เศรษฐกจิ 

48 ถ.เพชรเกษม แขวง

บางไผ่ 

เขตบางแค กทม. 10160  083-033-6650  

081-565-5466 

kts_civil@hotmail

.com 

41 คณุจกัรพงษ์ ตนัศริ ิ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ควิ เอส ดไีซค ์

แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

ออกแบบและก่อสรา้ง 5/9 ศรนีครนิทร ์53 

แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กทม. 10250 081-922-7765 qs-design@qs-

design.com 

42 คณุจาํรสั โลห่ส์ถาพร

พพิธิ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สศีร ก่อสรา้ง 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 164/958 หมู่ 1  ต.พมิล

ราช  

อ.บางบวั

ทอง 

นนทบุร ี 11110 081-638-8166 chamras_lo@yah

oo.com 
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43 คณุจติวชัร  อนาวลิ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยฟางดา้เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 107-109 ถ.บรมราช

ชนนี 39 แขวงตลิง่ชนั 

เขตตลิง่ชนั กทม.  10170 089-132-0762 noppawan@thaif

angda.com, 

thejit_cd32@hot

mail.com 

44 คณุจฑุาทพิย ์ โสวฒัน์ ผูบ้รหิารทัว่ไป The Genius รบัเหมาก่อสรา้ง 27/115-116 ซ.เพชร

เกษม 81 แขวงหนอง

แขม 

เขตหนอง

แขม 

กทม. 10160 081-467-5346 genius_design@

windowslive.com 

45 คณุจไุร  สลลิอาํไพ ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบรหิาร 

บรษิทั ระยองเฮล็ธแ์คร ์

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 149/1 ถ.มาบยา ต.มาบ

ตาพดุ  

อ.เมอืง ระยอง 21150 081-625-8352 jurai2551@hotma

il.com 

46 คณุชาย นพพยรูกุลวงศ์ กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส เอม็ 

คอนสทรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 3312/4 -5 ซ.ลาดพรา้ว 

101 ถ.ลาดพรา้ว แขวง

คลองจัน่  

เขตบางกะปิ กทม. 10240 089-448-6051 

086-310-1368 

chay.noppa@gm

ail.com 

47 คณุฐการ  กาญจนเกตุ

เมลา 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

บรษิทั แมก็ซมิ ัม่โฮม 

คอนสตรัค๊ชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 
59/560 แขวงสะพานสงู 

เขตสะพาน

สงู 
กทม.  

084-647-7289 thakarnk@gmail.

com 

48 คณุณิชานนัทน์  บุญ

โพธิ ์

Project 

Manager 

บรษิทั เอน็เทอร ์เอน็จิ

เนียริง่ แอนดเ์ซอรว์สิ 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 299/152 หมู่ 4 ถ.แจง้

วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง  

เขตหลกัสี่ กทม. 10210 081-921-1578 

081-345-5478 

ap.nichanan@hot

mail.com 

49 คณุเดชาชาญ  ชูสวสัดิ ์ - บรษิทั สยามชาญเทค 

เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 189/13 หมู่ 3 ถ.รงัสติ-

นครนายก ต.บงึสนัน่  

อ.ธญับุร  ี ปทมุธานี  12110  087-905-8591 siamchantech@h

otmail.com 

50 คณุธนวฒัน์  จนัทรศร ี รองผูจ้ดัการ บรษิทั ท ี2 เค เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 72/15 หมู่ 1 ต.นาป่า  อ.เมอืง ชลบุร ี 20000 086-327-2603 aka@thai-

aka.com 
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51 คณุธนาพนัธ ์ประเสรฐิ

ภกัดกุีล 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

บรษิทั สรนิารถ เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้งงาน

อาคารสาํนกังาน 

โรงงาน งานโยธา 

และงานปรบัปรงุ

ภาพลกัษณ์ 

331 ซ.รงัสติ-นครนายก 

21 ต.ประชาธปิตัย ์ 

อ.ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 087-927-7766  

086-780-2000 

sarinart_eng@ya

hoo.com 

52 คณุธวชัชยั  การงานด ี engineer บรษิทั 208 ปนูไม ้คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

ผลติเฟอรนิ์เจอรแ์ละ

บวิอนิเดนิระบบ

ไฟฟ้า ทาํงาน

โครงสรา้ง 

688/2 ถ.หลวงแพง่ 

แขวงทบัยาว  

เขต

ลาดกระบงั 

กทม. 10250 084-383-0957 

081-817-3745 

busor_it@hotmail

.com 

53 คณุธรีะวชัร์  แซ่ลี ่ เจา้ของกจิการ Actionwells.co.th รบัเหมาช่วง 72/564 ถ.สวุนิทวงศ์ 

แขวงแสนแสบ 

เขตมนีบุร ี กทม. 10510 081-992-5346 ACTIONWELLS

@LIVE.COM 

54 คณุนภสันันท์  ธรรม

แพทย ์

Project  

Director 

Logic Systems Co.,ltd Interior  Exhibition 2102/172 ถ.รามคาํแหง 

ซ.26/1  หวัหมาก 

เขตบางกะปิ กทม. 10240 086-342-4951 logicsystems199

9@yahoo.com,ap

ril-

18@hotmail.com 

55 คณุปณิตา  มัน่ทน - RC General Service รบัเหมาก่อสรา้ง 67/82 หมู่ 9 ต.บาง

เมอืงใหม ่ 

อ.เมอืง สมทุร 

ปราการ  

10270  086-057-9068 rc_general2499

@yahoo.com, 

atinaporb@gmail.

com 

56 คณุพรทพิย ์ ชรีะนงัส ุ ผูจ้ดัการ บรษิทั ปราจนีเอสฟลั

ตคิ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 142 ม.7 ต.คาํโตนด อ.ประจนัตะ

คาม 

ปราจนีบุร  ี 25130 081-448-9600 pp_sandproduct

@hotmail.com,al

ppoom_pp@hot

mail.com 
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57 คณุพรเทพ  ภาณุภคั ผูจ้ดัการฝ่าย

งานก่อสรา้ง 

บรษิทั คอนกรตีพรซีชิัน่

ยนิูค จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 22 ม.11 ต.สามพรา้ว อ.เมอืง อดุรธานี  34000 081-670-4357 bhanubhak@yah

oo.com 

58 คณุพรศกัดิ ์ สมิะพรชยั ประธาน

กรรมการ 

BRIX  Constuction 

Co.,Ltd 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

ออกแบบ 

459 ม.สวีล ี2  ซ.25 ถ.

รงัสติ-องครกัษ์ ต.

ประชาธปิตัย ์

อ.ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 084-555-7150 pornsak_s@ps.c

o.th 

59 คณุไพโรจน์  อารวีงศ์ ผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 

บรษิทั ชยัรุง่โรจน์ คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง  19/200 ม.1 ซ.สะแก

งาม 13 ถ.พระราม 2 

แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุ

เทยีน 

กทม.  10150  086-610-6796 genius_design@

windowslive.com 

60 คณุภูศดิ  งามละออ ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั เกเบลิเฮาส ์

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 24/114 ม.7 ต.ตลาด

ขวญั 

อ.เมอืง นนทบุร ี 11000 086-324-9776 jasssda_p@yaho

o.com 

61 คณุวษิณุ วรีศริยิานนท ์ ทีป่รกึษา บรษิทั เอส .เอน็.อารต์ 

โปรโมชัน่ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

 19/54 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตจุกัร กทม. 10900 081-904-8790 visanu99@yahoo

.com 

62 คณุศุภชยั วงศ์ธรีเมธ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 บรษิทั ศริโิสภา 

เซอรว์สิ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง สามารถตดิตอ่ไดโ้ดย

ตรงที่หมายเลขโทรศพัท ์

      081-4993072  sirisopa2549@g

mail.com 

63 คณุสมยศ  โสภณพงษ์  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ทรบิเป้ิล พรอพ

เพอร์ตรี ้

รบัเหมาก่อสรา้ง 135 ซ.นวมนิทร์ 85 

ถ.นวมนิทร ์แขวงคลอง

กุ่ม 

เขตบงึกุ่ม กทม. 10240 081-837-6619 aaa@triplea.co.th 

64 คณุสนัทดั  สทุธนินท ์ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส 

ซ ีเจา้พระยา 

บรกิารใหค้าํปรกึษา

ดา้นรบัเหมาก่อสรา้ง 

151 หมู่ 10 ถ.พุทธ

มณฑลสาย 1 แขวงบาง

ดว้น   

เขตภาษี

เจรญิ 

กทม. 10160 085-168-8092 smart_thai45@ho

tmail.com 

65 คณุสทิธพิร  สวุรรณสตู ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั ปทมุดไีซน์ ดี

เวลลอป จาํกดั 

รบัสรา้งบา้น   473 ถ.รงัสติ-นครนายก 

ต.ประชาธปิตัย ์ 

อ.ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 089-500-1216 sitiporn@pd.co.th 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

66 คณุโสพศิช ์ เพชรคง ผูจ้ดัการ บรษิทั โอบามา คอน

สตรคัชัน่ แอนด ์เอน็จิ

เนียริ่ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

658/14 หมู่บา้นยรู ิซ.6 

ถ.ประชาราษฎร์บําเพญ็ 

แขวงสามแสนนอก 

เขตหว้ย

ขวาง 

กทม. 10310 086-517-9953   

67 คณุอาํนวย  ศรสีวุรรณ เจา้ของกจิการ   รบัเหมาก่อสรา้ง         081-343-6600   

68 คณุชาญวทิย ์ ไพเราะ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั โกบอล เอน็ไว

รอนเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 39/139 หมู่ 5 ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี  84320 087-278-0476 chan_5499@hot

mail.com 

69 คณุพุฒพิงศ์  องอาจ วศิวกรโยธา หจก. ไทรงาม 

วศิวกรรม 

รบัเหมาก่อสรา้งงาน

อาคาร ทัง้ราชการ

และงานเอกชน 

32/1 หมู่ 6 ต.บางหมาก  อ.เมอืง ชุมพร 86000 086-890-2233 pas.65@hotmail.

com 

70 คณุสนชยั  สมัฤทธิ ์ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั มลยั

ฐานกรุ๊ป 

รบัเหมาก่อสรา้งและ

วสัด ุ

19 หม ู1 ตาํบลไสหา้  อาํเภอฉวาง นครศร ี 

ธรรมราช 

80150 085-881-5982 matayatan_group

@hotmail.com 

71 คณุสมศกัดิ ์ โคสมัปตัต ิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั  813 เอฟ-เทค 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

331/33 หมู่ 4 ถนน

อาํเภอ ตาํบลมะขามเตีย้ 

อําเภอเมอืง สรุาษฎรธ์านี  84000 081-893-0993 ftec813@YAHOO

.CO.TH 

72 คณุสทิธชิยั ดาวรตัน์  วศิวกรโครงการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชร

ทองการโยธา 

รบัเหมาก่อสรา้ง 39/19 หมู่ 5 ตาํบลบ่อ

ผุด 

อาํเภอ

เกาะสมยุ 

สรุาษฎรธ์านี  84140 087-676-4538 sittichai24@hotm

ail.com 

73 คณุกษมา  สายชนะ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เค เอส เอม็ 

อนิเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

ออกแบบ 

342 หมู ่4 ถ.ราชสมีา-

ปกัธงชยั ต.ปรุใหญ่ 

อ.เมอืง นครราชสมีา 30000 084- 519-6415 - 

74 คณุกญัจนะ  ธนธญั

นนท ์

ผูจ้ดัการ บรษิทั ปฐด ีภูมพิฒัน์ 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง  341/48 หมู่ 9 ถ.สริริาช

ธานี ต.หมืน่ไวย  

อ.เมอืง นครราชสมีา  30000 089-722-6845 k_tanatan@yaho

o.com 

75 คณุคชภคั  ตงักุลศริ ิ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สอ่ง

แสงคา้วสัดกุ่อสรา้ง 

รบัเหมาชว่ง 

จาํหน่ายวสัดอุปุกรณ์ 

88/2 ม.2 ถ.ราชสมีา-

โชคชยั ต.หนองบวั

ศาลา  

อ.เมอืง นครราชสมีา 30000 087-960-5238 ARUNVANG@Y

AHOO.COM 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

76 คณุจตพุงศ์ แสงพนู

ทรพัย ์

เจา้ของกจิการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั แสง

พูนทรพัย ์คอนสตรคัชัน่ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 92 หมู1่ ต.มติรภาพ อ.สคีิว้ นครราชสมีา  30140 081-818-4320 - 

77 คณุชลลดา  อุน่พรมม ี ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั คลูบาย คอรป์

เรชัน่ จาํกดั  

ขายวสัดอุปุกรณ์

ก่อสรา้ง 

17/1 ซ.หนองระแหง 4 

แขวงสามวาตะวนัตก  

เขตคลอง

สามวา 

กทม. 10510 081-701-7015 chonlada_tam@h

otmail.com  

78 คณุดอลลี ่ ปายะนนัทน์ - บรษิทั DWP 

International co.,ltd 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป อาคารสงู 

2 พฒันาการ 65 แยก 7 

ประเวศน์  

เขต

ประเวศน์ 

กทม. 10250 089-499-5493 

089-126-2650 

- 

79 คณุดริบูิรณ  หอมเงนิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั วรสขุก่อสรา้ง 

จาํกดั 

รบัก่อสรา้ง จาํหน่าย

วสัดกุ่อสรา้ง 

15/3-4  ถ.เทศบาล 2 ต.

พบูิล 

อ.พบูิลมงัสา

หาร 

อบุลราชธานี 34110  081-760-7818 siriboonong@hot

mail.com 

80 คณุตระกูล ทะนาร ี - หา้งหุน้สว่นจาํกดัมชัริ

นทร ์เอน็จเินียริ่ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง 207 หมู่ 2 ต.นาเรยีง  อ.เมอืง ชยัภูม ิ 36000 087-253-3618 - 

81 คณุไตรวุฒ ิ ฮวบกระ

โทก 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั อนาไลน์

อนิสเปคชัน่ดไีซน์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 131 หมู ่3 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืง นครราชสมีา 30000 086-337-5273 triwuth@gmail.co

m 

82 คณุธนารกัษ์  บุญเพชร

รตัน์ 

ทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั กุศล

ขอดวสัดกุ่อสรา้ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง 404 หมู ่9 ถ.โนนกอก-

ชีล่อง 

อ.เมอืง ชยัภูม ิ  36000 089-718-6533 - 

83 คณุธรรมศกัดิ ์ ธรรม

รกัษ์ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ธรรมรกัษ์ จาํกดั  รบัเหมาก่อสรา้ง  21/3 หมู่ 12 แขวงคลอง

กุ่ม  

เขตบงึกุ่ม กทม. 10230 081-171-7172  bigneng1111@ya

hoo.com  

84 คณุปรดีา  เฉลมิวงศ์ กรรมการ 

บรหิาร 

บรษิทั ปทมุดไีซน์ ดี

เวลลอป (นครราชสมีา) 

จาํกดั 

 

 

รบัสรา้งบา้น 144/2 ถ.มติรภาพ-

หนองคาย ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง นครราชสมีา 30000 081-878-6841 preeda@pd.co.th 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

85 คณุมงคล  เขม็สวา่ง  เจา้ของ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เอือ้เฟ้ือพาณิชย ์

รบัเหมาก่อสรา้ง 11 ซ.บา้นเพิ่ม 2 ถ.บา้น

เพิ่ม ต.โนนสงู 

อ.โนนสงู นครราชสมีา 30160 086-468-8617 jaiyen1999@hot

mail.com 

86 คณุวรวทิย ์ เลศิพภิพ

เมธา 

กรรมการ บรษิทั ท ี โอ พ ีเอส 

จาํกดั  

ขนสง่คอนกรตีผล

สมเสรจ็ 

129  ถ.ณ ระนอง แขวง

คลองเตย    

เขต

คลองเตย 

กทม. 10110 081-829-6498  topscoltd@hotma

il.com  

87 คณุวฑิรูย ์ อนุวงศ์พนิิจ -   รบัเหมาก่อสรา้ง 181 หมู่ 7 ต.บา้นโพธิ ์ อ.เมอืง นครราชสมีา 

   

 30310 087-244-8877 - 

88 คณุวศิษิฐ ์ ภุชงคเ์จรญิ ผูจ้ดัการทัว่ไป หจก.ไทยเซอรว์สิเซน็

เตอร ์

จาํหน่ายอปุกรณ์

ก่อสรา้ง 

19/389 หมู่บา้นไทย

สมทุร บางนาตราด ต.

บางแกว้   

อ.บางพล ี สมทุร 

ปราการ 

10540 081-741-1131 - 

89 คณุศกัดิม์นูญ  ศรน้ีอย หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ก่อ

การสรา้ง กรุป๊ 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

234 หมู ่5 ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง นครราชสมีา 31130 081-545-1747 - 

90 คณุศกัดิส์ทิธิ ์ ถริทฬัห

กุล 

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เสรี

ก่อสรา้งหนองสองหอ้ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป 

504 หมู ่16 ถ.

สขุาภบิาล 20 ต.หนอง

สองหอ้ง 

อ.หนองสอง

หอ้ง 

ขอนแก่น 40190  081-871-7127 saksit_srk1@hot

mail.com 

91 คณุสงา่พงษ์  จนัทะ

บุตร 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั แอส 

เอม็ แอล นครราชสมีา 

รบัเหมาก่อสรา้ง 673/38 หมู่ 13 ต.จอหอ อ.เมอืง

นครราชสมีา 

นครราชสมีา 30310 086-031-7123 

086-468-8221 

abeec@hotmail.c

om 

92 คณุสชุาต ิ เฑยีรบุญเลศิ

รตัน์   

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ธรรม

เกสรการโยธา 

รบัเหมาก่อสรา้ง 215/83 ถ.ประชาราษฎร์ 

1 แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ กทม. 10800 081-668-5245 

086-313-6883 

- 

93 คณุสเุมธ หลอ่รุง่เรอืง

กุล 

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ชา่ง

ศลิป์ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 335-337 ถ.มติรภาพ ต.

ในเมอืง 

อ.เมอืง นครราชสมีา 30000 081-977-2700 mam_ch1@hotm

ail.com 

94 คณุองอาจ  นาคปรชีา เจา้ของกจิการ บรษิทั พ ีแอนด ์บ ีโฮม 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 53/324 หมู่ 2 แขวง

ลาดพรา้ว 

เขต

ลาดพรา้ว 

กทม. 10230 086-303-7874 P.B_HOME@HO

TMAIL.COM 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 
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เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

95 คณุอนุธร  ศริธิรรม หุน้สว่น หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตะวนั

ทองรุง่เรอืง 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

ออกแบบ 

437 หมู ่8 หนองนาแซง อ.เมอืง ชยัภูม ิ 36000  083-127-2496 p_siritham@yaho

o.com 

96 คณุอทิธพิล  คุม้ครอง เจา้ของกจิการ   รบัเหมาก่อสรา้ง 91/24 หมู่1 ต.สตัหบี อ.สตัหบี ชลบุร ี 20180 089- 924-9667 - 

97 คณุกติตวินิท ์ กาญจนกิ

ตกร 

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เชยีงใหม ่บลิด ์คอน

สตรคัชัน่ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 94 หมู ่7 ต.ไชยสกาน  อ.สารภ ี เชยีงใหม ่ 50140 081-950-5148 kittiwin_con27@h

otmail.com 

98 คณุจรวด  มทัธวรตัน์   กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั มทัธวรตัน์ จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้ง

ทัว่ไป ตดิตัง้งาน

ระบบไฟฟ้ 

29/88 หมู่ 1 แขวงทุง่

สองหอ้ง 

เขตหลกัสี่ กทม. 10210 081-583-6488 charuad@hotmail

.com 

99 คณุจริฏัฐ ์แสงดจีรงิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั แอด ดลีา เฮา้ส ์

จาํกดั 

รบัสรา้งบา้น / 

ก่อสรา้งอืน่ๆ 

96/156 หมู่ 2 แขวงลาํ

ผกัช ี 

เขตหนอง

จอก 

กทม. 10530 089-786-2358 mjiratt@yahoo.co

m 

100 คณุธรา  ทนีะกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โฟร์คอนเนอร์ 

คอนสตรคัชัน่แอนด ์

เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 192/1 ถ.รตันโกสนิทร ์

ต.ชา้งมอ่ย  

อ.เมอืง เชยีงใหม ่ 50300 081-594-2548 tinakul@yahoo.c

om 

101 คณุประยรู  บุรสิตระกูล กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 บรษิทั เรยีลเอสเตท รบัเหมาก่อสรา้ง  459/17 ถ.กฬีากลาง ต.

ในเมอืง 

อ.เมอืง นครราชสมีา 30000  089-722-4638  bprayoon2002@

yahoo.com  

102 คณุป ัน๋แกว้  โนรงัษ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั  แกว้

จนิดาการก่อสรา้ง 

รบัเหมาก่อสรา้ง 27/5 หมู่ 5 ต.บา้นเป้า อ.แมแ่ตง่ เชยีงใหม ่  50150 086-116-0563 - 

103 คณุเพโท  ซอ้นสขุ วศิวกร บรษิทั เมฆประเสรฐิ 

จาํกดั 

รบัออกแบบและ

ก่อสรา้ง งานตกแตง่

ภายใน 

52/1 ถ.ตดัใหม ่ต.สบตุ๋ย อ.เมอืง ลาํปาง 52100 089-854-2089 mps_group2002

@yahoo.com 



 

 

108 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

104 คณุระว ี คงขนุเทยีน เจา้ของรา้น รา้นเนเจอร ์โฮม

เชยีงใหม ่

รบัเหมาก่อสรา้ง 115 หมู ่9 ต.หนองหาร อ.สนัทราย เชยีงใหม ่ 50290 089-631-9354 rawee2511@gma

il.com 

105 คณุศรณัย ์ เลาห

ธนาคม 

วศิวกร บรษิทั อาร ์เอ คอน 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 204/1 ถ.ราชภาคนียั ต.

ศรภูีม ิ

อ.เมอืง เชยีงใหม ่ 50200 081-603-0224 kan2000_l@hotm

ail.com 

• ขอ้มูลของเครอืขา่ยของผูผ้า่นการอบรม และผูท้ีส่นใจทัว่ไป จํานวน 47 ราย 
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รหสั 

ไปรษณีย ์

106 คณุกติตพิงษ์  จริฐัติิ

เจรญิ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั เค ซ ีผลติภณัฑ์

คอนกรตี จาํกดั 

ผลติและจาํหน่าย

คอนกรตีผสมเสรจ็ 

100 หมู่ 2 ถ.สตัหบี-

พนมสารคาม (331) ต.

วงัเยน็ 

อ.แปลวง

ยาว 

ฉะเชงิเทรา 20000 086-907-9005 info@kccon.co.th 

107 คณุกุศล  ไชยานุพทัธ

กุล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เดอะซบีอรด์ 

กรุป๊ จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

ออกแบบ 

2/58 อาคารเดอะซี

บอรด์ ถ.ทางหลวง

ระยอง สาย 3191 ต.

มาบตามพดุ 

อ.เมอืง ระยอง 21150  081-657-6560 seaboard45@hot

mail.com 

108 คณุจริยทุธ ฐติวิรารกัษ์ วศิวกรโครงการ บรษิทั เจรญิโชคนคร

ก่อสรา้ง จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 166 ถ.ลงหาดบางแสน 

ต.แสนสขุ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20130 081-687-9501 - 
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รหสั 

ไปรษณีย ์

109 คณุจรีวฒัน์  ทองบุญ

รอด 

วศิวกรโครงการ บรษิทั บางแสนมหา

นครพรอ๊พเพอรต์ี้ จาํกดั 

 

 

หมู่บา้นจดัสรร 278/9 ถ.ลงหาดบาง

แสน ต.แสนสขุ 

อ.เมอืง ชลบุร ี 20130 081-838-9218 - 

110 คณุชยัสทิธิ ์ พรรณกุล ผูจ้ดัการสาขา

เชยีงใหม่ 

หจก.มอีาร์ทโปรบวิท ์ รบัเหมาตบแตง่

ภายใน 

49/15 หมู่ 10 ถ.ตลิ่ง

ชนั-สพุรรณบุร ีซ.วดั

พระเงนิ ต.บางมว่ง 

อ.บาง

ใหญ ่

นนทบุร ี 11150 086-731-7308 phankul-

c@hotmail.com 

111 คณุทรงศกัดิ ์ ทรง

กรานต ์

เจา้ของกจิการ บรษิทั ธนาอคีวปิเมน้ท ์

ออโตเมชัน่ จาํกดั 

นําเขา้เครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์ 

201/28 หมู่ 8 ถ.

พทุธรกัษา ต.ทา้ยบา้น

ใหม ่ 

อ.เมอืง สมทุรปราการ 10280 084-000-0061 paesongsak@ya

hoo.com 

112 คณุธนาวรรณ  บํารุงสนิ

มัน่ 

ฝ่ายจดัซือ้  บรษิทั สมารท์ ลเีกลิ 

จาํกดั 

ธรุกจิบรกิาร 133/1 ซ.นาทอง แยก 7 

ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิ

แดง 

เขตดนิ

แดง 

กทม. 10400 086-896-5244 wan_maw1234@

hotmail.com 

113 คณุนพเกา้ เมฆไตรภพ เจา้ของกจิการ ไวส ์พร๊อพเพอรต์ี้ เพอร์

เฟ็ก 

พฒันาอสงัหารมิท

รยัพ ์

52/1 ถ.ตดัใหม ่ ต.

สบตุ๋ย 

อ.เมอืง ลาํปาง 52100 089-854-2089 mps_group2002

@yahoo.com 

114 คณุนทัธวฒัน์  ไชย

จารยี ์

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั นิปปอนดเ์อน็จิ

เนียริ่ง 

เครอืขา่ย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

107/12 ม.4 ต.สวน

หลวง 

อ.กระทุ่ม

แบน 

สมทุรสาคร   74110 086-762-8886 - 

115 คณุบุญม ี ประสทิธิแ์สง

อารยี ์

ประธานบรษิทั บรษิทั KBU จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้งทกุ

ชนิด 

29/20 หมู่ 8 ถ.

กาญจนาภเิษก แขวง

บางแค  

เขตบาง

แค 

กทม.  10160 - mebun@yahoo.c

om 

116 คณุบุศรา รนัจรูญ ผูจ้ดัการ หจก.ไจใส งานฝ้า ผนงัเบา และ

งานอลมูเินียม 

29 ซ.54 การเคหะ

แหง่ชาต ิถ.เสรไีทย 

แขวงคลองจัน่ 

บางกะปิ กทม. 10240 086-789-0526 - 
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117 คณุปญัจทศัน์  เนตร

สวา่ง 

ผูจ้ดัการ บรษิทั ป.นพชยั จาํกดั รา้นคา้วสัดแุละ

อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

6/32 หมู่ 5 ถ.ไสว

ประชาราษฎร์ ต.ลาด

สวาย 

อ.ลาํลกู

กา 

ปทมุธานี 12150 083-994-4333 kitnikom@yahoo.

com, 

kitnikom@hotmai

l.com 

118 คณุปณัฑารยี ์ ฐติโิชตชิู

ศกัดิ ์

 เจา้ของกจิการ  บรษิทั  เตมิสนิฐติโิชต ิ

วสัดกุ่อสรา้ง จาํกดั 

จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 160/15 หมู่ 8 ต.หน้าไม ้ อ.ลาด

หลมุแกว้ 

ปทมุธานี  12140  081-4913698  CHM_THI2515d

@HOTMAIL.CO

M  

119 คณุเผา่พนัธุ ์  ธนูถนดั กรรมการผูจ้ดัการ พทีเีอส เทคนิคลั จาํกดั เครอืขา่ย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

414/4 ถ.โพธิท์อง ต.

บางปลาสรอ้ย 

เมอืง ชลบุร ี 20000 081-335-2663 paopanth@hotm

ail.com 

120 คณุพรหมเรศ  แจม่

จนัทร ์

Sale 

Representative 

บรษิทั อนัคอมมอน 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

นําเขา้และจาํหน่าย

สขุภณัฑแ์ละอปุกรณ์

ในหอ้งน้ํา 

3599/80 หมู่บา้นกลาง

กรงุ ถ.เจรญิราษฎร์ 

แขวงบางโคล ่

เขตบาง

คอแหลม 

กทม.  10120 087-769-1341 voda.uncommon

@yahoo.com 

121 คณุเพชรฉว ี นีระพนัธ ์ - หจก.พบูิลพฒันาการ

ก่อสรา้ง 

จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 45/2 ถ.ราชเดช ต.พบูิล อ.พบูิลมงั

สาหาร 

อบุลราชธานี  34110 087-047-5120   

122 คณุภทัรภร  ยศพทิกัษ์ หุน้สว่น หจก.เมง็วสัดกุ่อสรา้ง รบัเหมาก่อสรา้ง 72/1-2 หมู่ 1 ต.บา้น

คา่ย  

อ.เมอืง ชยัภูม ิ 36000 086-652-9698 tunyatorn_sir@h

otmail.com 

123 คณุมสัลนิ  วงศ์ประชา เจา้ของผูจ้ดัการ รา้นสมัฤทธิผ์ลพาณิชย ์ รบัเหมาก่อสรา้ง ตอ่

เตมิบา้น รบัสรา้ง

บา้น 

17 หมู ่2 ต.บางพระ อ.ปาก

พนัง 

นครศรธีรรมรา

ช 

80140 087-980-7808 snoopy.3003@h

otmail.com 

124 คณุวรทิธ ์ ธนันท์วณิช    หจก.วชิยั คา้วสัด ุ จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง         086-421-8806   

125 คณุศราวุธ  รอดเกษม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พชัราภณัฑ ์

เซฟตี ้เซอรว์สิ จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่าย

เครือ่งตดัไฟ เซฟ-ท-ี

คทั 

148/37-38 หมู่ 9 ต.

หนองปรอื 

อ.บางละ

มงุ 

ชลบุร ี 20150 081-862-5030 sarawuth012@h

otmail.com 
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126 คณุศลิาณี  หอมเงนิ    หจก.พบูิลยพ์ฒันาการ

ก่อสรา้ง 

เครอืขา่ย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 45/2 ถ.ราชเดช ต.

พบูิล 

อ.พบูิลมงั

สาหาร 

 อบุลราชธานี 34110  087-047-5120   

127 คณุสธุนิันท์  อุ่นทรพัย ์   บรษิทั อุน่ทรพัย ์จาํกดั เครอืขา่ย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

        085-431-1608   

128 คณุสรุชาต ิ กลวุเิชยีร ผูจ้ดัการ หจก.พ ีเจ ฮารด์แวร ์

(2008) 

รบัเหมาก่อสรา้ง และ

ขายวสัดกุ่อสรา้ง 

288-292 ถ.ศุขประยรู 

ต.หน้าเมอืง 

อ.เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000 086-395-9355 big1981_@hotm

ail.com 

129 คณุสรุะ  ไวประเสรฐิ ์ หุน้สว่น  หจก.นัทส.พาณิชย ์ รบัเหมาก่อสรา้ง  15 ม.16 ต.ตลาดแวง้ อ.บา้นเข

วา้ 

ชยัภูม ิ  36170 087-965-8676 - 

130 คณุสวุรรณี พาณิชย์

พฒันกจิ   

Sale Exceutive บรษิทั แมก็นัม่ สตรลี 

จาํกดั 

จาํหน่ายเหลก็แผน่ 

เหลก็รูปพรรณ และ

บรกิารตดัชิน้งาน

ดว้ยเครือ่งตดัเลเซอร ์

29/12 หมู่ 5 ต.พนั

ทา้ยนรสงิห ์ 

อ.เมอืง

สมทุร  

สาคร 

สมทุรสาคร 74000 089-771-0756 salesmagnumste

el@gmail.com 

131 คณุอนงค ์ กติตชินมธ์ร     รบัเหมาก่อสรา้ง             

132 คณุอมร  มกีติจ ี - Akara Machine 

Innovation Co.,Ltd. 

รบัเหมาก่อสรา้ง 16/8 m.4 Rojana -tai 

Rd. T.U.-Tai  

อ.อทุยั พระนครศรอียธุ

ยา 

13210 - - 

133 คณุอฐัวณ์ี อปุเวช General 

Manager 

  งานขนสง่น้ํามนั         088-529-1533   

134 ร.ต.ปฏภิาณกติ  คาํ

เหงา้ 

General 

Manager 

 บจก. พ ีเค เอน็จิ

เนียริง่ เซอรว์สิ แอนด์

ซพัพลาย 

รบัเหมาก่อสรา้ง  126/368 หมู่ 2 ต.ทบั

มา 

อ.เมอืง ระยอง   21000 - - 

135 คณุกติตพิงษ์  สพุชิญา

กูร 

ผูจ้ดัการ สมทุรนภา จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้ง 290 ถ.โกสยี ์ต.ปากน้ํา

โพ 

เมอืง นครสวรรค ์ 60000 056-213-199 KPT2516@gmail

.com 
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136 คณุจตรุงค ์ ศรกุีลเรอืง

โรจน์ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไทย องิเกอร ์จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้ง 40/31 ม.10 ถ.พุทธ

มณฑลสาย 2 แขวงบาง

ไผ ่

บางแค กทม. 10160 02-803-8996-7 jaturongsrikul@y

ahoo.co.th 

137 คณุจรลัพฒัน์  เทพ

บรรยง 

 เจา้ของธรุกจิ - รบัเหมาช่วง         081-881-7304    

138 คณุจารณีุ  จารรุตันวาร ี    บรษิทั สยามเพาเวอร ์

จาํกดั 

รบัเหมาช่วง         081-584-9843   a_jaw2922@hot

mail.com 

139 คณุณฎัฐา  เจรญิทวภีา

นุกูล 

ผูจ้ดัการ บรษิทั เอม็พพี ีดอน 

จาํกดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง

ระบบโรงงาน ขาย

อปุกรณ์ก่อสรา้ง 

33/4-6 ซ.ลาดพรา้ว 80 

แยก 22 แขวงวงั

ทองหลาง 

เขตวงั

ทองหลาง 

กทม.  10310 081-655-9198 imnuttha@hotma

il.com 

140 คณุธนาสนิ  สทุธริกัษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการ

ขายและการตลาด 

รา้น ช.เจรญิภณัฑ์

พานิช 

จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 103 ซ.ลาดพรา้ว 106 

ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงั

ทองหลาง 

เขตวงั

ทองหลาง 

กทม. 10310 081-357-9271 thanasinabacus

@hotmail.com 

141 คณุปรชีา  วจิติรกลัยา

กุล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พวีคีอน จาํกดั ก่อสรา้งทัว่ไป 195 ซ.รงัสติ-นครนายก 

23 ต.ประชาธปิตัย ์

อ.ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 081-640-5251 pvcon2010@hot

mail.com 

142 คณุปิโยรส  บุญสม ผูจ้ดัการฝ่าย

สนับสนุนกจิการ 

 บจก. โพรเกรส แมเนจ

เมนท์ 

บรหิารและจดัการ

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก

การชาํระหน้ี  

 252/9 ชัน้ 5 อาคาร

เมอืงไทยภทัรคอม

เพลก็ซ ์1 แขวงหว้ย

ขวาง 

เขตหว้ย

ขวาง 

กทม.  10310  081-424-3693  - 

143 คณุพศกิา  ไกรกลาง     เครอืขา่ยของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

          - 

144 คณุพนูศกัดิ ์ ประสมสขุ กรรมการผูจ้ดัการ   คา้ปลกีวสัดตุกแตง่

วสัดกุ่อสรา้ง 

131/162 ถ.รงัสติ-

นครนายก ต.

ประชาธปิตัย ์

ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 02-545-9343 POON1966_Sak

@hotmail.co 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ ประเภทธรุกิจ 

สถานท่ีติดต่อ 

เบอรติ์ดต่อ e-mail address 

เลขท่ี 
เขต / 

อาํเภอ 
จงัหวดั 

รหสั 

ไปรษณีย ์

145 คณุวชิยั พรหมฤทยั

รตัน์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   เครอืขา่ย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

        086-326-3509 destinygate@gm

ail.com 

146 คณุสดบัพณิ  กาญจนะ

จติรา 

   เครอืขา่ยของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

            

147 คณุสมเกยีรต ิ รตันชาติ

วงศ์ 

    รบัเหมาก่อสรา้ง

หมู่บา้นจดัสรร 

        081-975-4262   somkiet._r@hot

mail.com 

148 คณุสมชาย รม่รืน่ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั นาโนเอน็เตอร์

ไพรส ์จาํกดั 

ผลติสน้ํีาอครีคิ 261 หมู ่4 ถ.ฉลองกรงุ 

แขวงลาํปลาทวิ 

เขต

ลาดกระบั

ง 

กทม. 10520 083-844-2749 taibmwe36@hot

mail.com 

149 คณุสมหมาย แสงสว่าง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอส เอม็ เอส 

แมนเน็จเมน้ท ์จาํกดั 

บรหิารโครงการ

ก่อสรา้ง 

54/37 หมู่ 5 ต.ปาก

เกรด็ 

อ.ปาก

เกรด็ 

นนทบุร ี 11120 081-937-7041 sommai1@ji-

net.com 

150 คณุสกุญัญา  ประเจดิ

ชยัวงศ์ 

ผูจ้ดัการ   ผูค้า้วสัดกุ่อสรา้งและ

รบัเหมา 

4 ถ.รงัสติ-ปทมุ 16 

แยก 4 ต.ประชาธปิตัย ์

ธญับุร  ี ปทมุธานี 12130 02-567-6405  NCRS53@gmail.

com 

151 คณุสเุมธ ดาวขนุทด กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทชัมขุเมธ จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้ง ประต ู

814/3 ซ.สขุมุวทิ 55 

แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กทม. 10110 081-845-7398 sumetd@gmail.c

om 

152 คณุอภญิโญ  จารุ

รตันวาร ี

 หวัหน้างาน  บรษิทั สยามเพาเวอร ์

จาํกดั 

รบัเหมาช่วง  -        02-943-7517-

9 
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ภาคผนวก 4  การประเมินผลการจดัฝึกอบรม 

• ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจของท่านในเน้ือหาตามหลกัสตูร     

- ก่อนการอบรม 2.88 57.53 

- หลงัการอบรม 4.17 83.37 

หวัข้อการอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจ

มากน้อยเพียงใด 
  

- กจิกรรมศกึษาดูงาน  3.45 69.00 

- กจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” 4.00 80.00 

- กจิกรรมการสมัมนา  

“แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพื่อเตรยีม

รบัมอืการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” 

4.17 83.40 

- กจิกรรมการระดมสมอง  

“รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการSMEs 

ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” 

4.24 84.80 

ค่าเฉล่ีย 3.97 79.30 

ท่านมีความพอใจในการอบรมครัง้น้ี ในเรือ่งต่อไปน้ีเพียงใด   

-  สถานที ่ 4.40 88.00 

- อาหาร / อาหารวา่ง 4.36 87.20 

- การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่ 4.42 88.40 

- การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่ 4.51 90.20 

ค่าเฉล่ีย 4.42 88.45 

ค่าเฉล่ียรวม 4.19 88.56 
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ภาคผนวก 5 ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 

  ภาพกจิกรรมศกึษาดูงาน บรษิทั สยามโกลบอลเฮาส ์จํากดั (มหาชน) สาขาชลบุร ี
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  ภาพกจิกรรมสมัพนัธ ์“เครอืขา่ยอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย” 
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  ภาพกจิกรรมการสมัมนา “แนวทางการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เพือ่เตรยีมรบัมอื 

                                                 การเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน” 
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  ภาพกจิกรรมระดมสมอง “รูปแบบความร่วมมอืในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ SMEs  

ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง” 
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