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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร 

จังหวัดนนทบุรี 

 

1. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคาร

สถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

 

เครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ เฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี  

สวนใหญเปนธุรกิจเฟอรนิเจอรและวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ รองลงมาเปนที่อยูอาศัยและวัสดุ

กอสราง ปริมาณการผลิตมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากมีความตองการในที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น  

ทําใหวัสดุกอส รางและเฟอรนิเจอรเปนที่ตองการมากขึ้น  โรงงานเฟอรนิเจอรจะกระจุกตัวอยูใน

อําเภอทรายทอง และอําเภอติวานนท สวนวัสดุกอสรางจะพบไดทั่วไปตามหมูบานที่มีการ

สรางใหม วัสดุกอสรางมีการนําเขาหลักๆ ในประเภทเหล็ก และเฟอรนิเจอร มีการนําเขาใน วัตถุดิบ

บางประเภทแตไมมากนัก สําหรับการสงออกพบวามีการสงออกเฟอรนิเจอรประมาณรอยละ 40 แต

วัสดุกอสรางมีการสงออกบางเล็กนอย 

การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

เฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาปจจัยแวดลอม 4 ดานคือปจจัยการผลิตในประเทศ อุปสงค

ในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพากร

แขงขันในประเทศ ดังนี้ 

1) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคาร

สถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุี 

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด 

   การใชแรงงานในการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และ

เฟอรนิเจอรสวนใหญ ใชแรงงานในพื้นที่หรือในจังหวัด  สําหรับการกอสราง มีทั้งการจางงานแบบ

ชั่วคราวและแบบประจํา การตกแตงภายในมีการจางงานแบบประจําและมีผูรับเหมารับชวงไปอีก

ตอหน่ึง การใชแรง งานในวิสาหกิจน้ีไมเนนวุฒิการศึกษา น่ันคือ เนนที่ฝมือและทักษะในการผลิต

จึงทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานฝมือ และพบปญหาการแยงตัวแรงงานโดยเฉพาะกลุมผูผลิต

เฟอรนิเจอรที่ตองอาศัยทักษะและฝมือมากในการผลิต  ดังน้ันคาจางสําหรับแรงงานมีฝมือจึงสูง 

 

เครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร  จังหวัดนนทบุรี 
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 สัดสวนแรงงาน 

 สวนมากเปนแรงงานในพืน้ที ่

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ 

 ในประเด็นของวัตถดิุบ ในพืน้ทีห่รือในจังหวัดนนทบรีุ มคีวามขาดแคลน

วัตถุดิบเปนระยะๆ ในบางคร้ังจําเปนตองสั่งซื้อจากพื้นที่อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบประเภทไมที่

จําเปนตองสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบานและมักมีราคาแพง ในดานคุณภาพของวัตถุดิบผูผลิตมีความ

พอใจในดานคุณภาพเพราะสามารถหาวัตถุดิบ คุณภาพดีไดเมื่อมีเงินทุนพอเพียง สําหรับเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณผูผลิตพบกับปญหาความลาชาในการรับสง เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ ถามีเงินทุนเพียงพอ จะสามารถหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ดีไดเชนกัน ในกรณีเคร่ืองจักรที่มี

ความซับซอนมากจะนําเขาจากตางประเทศ เชนจากประเทศเยอรมัน หรือญ่ีปุน เปนตน 

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแตป พ.ศ.2544) 

 ในดานเทคโนโลยีในการผลิต มีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ  โดยเฉพาะอย างยิ่งใน              

การผลิตเฟอรนิเจอร และวัสดุตกแตงตางๆ ที่มีการเนนเร่ืองการปลอดมลพิษมากขึ้น โดยที่สถาปนิก

และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาวตองมีความเขาใจเร่ืองนวัตกรรมใหมๆ เชน สีมี การพัฒนาไป

อยางไร คุณสมบัติเปนอยางไร และตองเขาใจลักษณะของงา นที่ทําเปนอยางดี  เทคโนโลยีการ

ผลิตใหมๆ จะไดรับจากตางประเทศหรือเรียนรูจากตางประเทศ น่ันเอง  

 ปญหาดานเงินทุน 

 ในดานของเงนิทนุ พบวา ในการลงทนุใหมในธรุกจิวัสดุ กอสรางอาจตองใช

เงินลงทุนประมาณ 20 ลาน ธุรกิจวัสดุตกแตงอาคารใชเงินทุนประมาณ 5 แสนบาทถึง  50 ลานบาท 

สําหรับธุรกิจเฟอรนิเจอรใชเงินทุนประมาณ 50 ลานบาท เครือขายวิสาหกิจน้ี สวนใหญไมประสบ

ปญหาดานแหลงเงินทุน ทั้งน้ีการหาเงินทุนในแตละธุรกิจจําเปนตองอาศัยเครดิตหรือความ

นาเชื่อถือ รวมทั้งชื่อเสียงของธุรกิจน้ันๆ สําหรับกิจการขนาดใหญและมีชื่อ เสียงดีจะไดรับการ

สนับสนุนดานเงนิทนุมาก 

 ปญหาดานการผลิต 

 ดานปญหาที่ผูผลิตพบคือ การจราจรติดขัด การคมนาคมไมสะดวก                       

ไมเอ้ืออํานวยตอการขนสง และผูผลิตยังตองการขยายตลาดสินคาโดยตองการใหรัฐบาลสงเสริม

อยางแทจริง นอกจากน้ียังธุรกิจ เฟอรนิเจอรยังพบปญหาดานการสงออก กลาวคือ ในการสงออก

สินคาเฟอรนิเจอรตองไดรับการตรวจสอบจากประเทศคูคาอยางเขมงวด โดยเฉพาะดานการควบคุม

คุณภาพ ที่มีมาตรฐานสูงทําใหบางคร้ังสินคาถูกสงกลับ หรือไมไดรับการยอมรับจากตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม ในการผลิตเฟอ รนิเจอรน้ันไดรับประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น และวัสดุจาก

ธรรมชาติ เชน หวาย รวมทั้งรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑที่ความเปนไทย หรือความเปน

ตะวันออกไดรับความนิยมมากพอสมควร 
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2) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี 

และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุี 

 ยอดขาย 

 จากการศึกษาพบวาลูกคาของธุรกิจเฟอรนิเจอรและวัสดุตกแตงอาคารสถานที่

น้ันมีความเขมงวดพอสมควรในแงคุณภาพ โดยมีรสนิยมที่แตกตางกันไป  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับระดับ

ราคา ลูกคาจะคาดหวังมากเมื่อจายคาสินคาในราคาปานกลาง และราคาแพง  สําหรับลู กคาที่จายใน

ราคาตํ่าจะยอมรับคุณภาพสินคาที่ตํ่าลงได นอกจากนี้ยังคาดหวังในแงของการสงสินคาใหตรงตอ

เวลาดวย  สําหรับธุรกิจเฟอรนิเจอรมีการถูกเอาเปรียบจากลูกคาในประเทศบาง เชน ถาหากขายไม

หมดจะมีการสงสินคาคืน  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแงยอดขายแลวมี ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต้ังแตป 

พ.ศ. 2544 เปนตนมา ทั้งในสวนของเฟอรนิเจอรและวัสดุกอสราง ทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นเชนกัน 

3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุี 

 เครือขายและความเชื่อมโยง 

 ภายในเครือขายวิสาหกิจน้ี มักมีการรวมกลุม หรือจัดต้ังเปนชมรมในแตละ

สวนธุรกิจอยูแลว เชน ชมรมผูทําขอบหนาตาง หรือชมรมผูผลิตเฟอรนิเจอร แตการรวมตัวหรือ

ประชุมกันน้ันเกิดขึ้นนอยคร้ัง และขาดความตอเน่ือง  สวนหน่ึงเน่ืองจากสมาชิกเก รงวาจะมีการ

แยงลูกคากัน  ทําใหปจจุบันขาดการติดตอและสงเสริมการรวมกลุมอยางจริงจัง  

 เครือขายวิสาหกิจ 

 ในเครือขายวิสาหกิจน้ีมีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมตน นํ้าและปลายนํ้า

จํานวนมาก เนื่องจากเปนเครือขายที่กวางครอบคลุมหลายธุรกิจ โดยมีอุตสาหกรรมตนน้ํา คือ  

ผูผลิตเหล็กและอลูมิเนียม ผูผลิตเม็ดพลาสติก เหมืองหิน ขุดทรายและดินถมที่ ผูผลิตปูนซิเมนต 

อุตสาหกรรมไม อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น อุตสาหกรรมยิปซั่ม  

สี ฟองนํ้า /โฟม เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองสุขภัณฑ และอุตสาหกรรมปลายนํ้า เชน ตกแตงภายใน 

บริการรักษาความปลอดภัย รับจัดสวน และผูผลิตไมดอกไมประดับ  

 การพัฒนาธุรกิจ 

 ในการทําใหเครือขายวิสาหกิจนี้ประสบความสําเร็จได จําเปนตองไดรับความ

ชวยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลในดานของการคมนาคมขนสง และการรับรองมาตรฐานสินคา 

โดยเฉพาะมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (มอก.) ISO 14000 และใบรับรองแหลงกาํเนิด (certificate 

of origin) เพื่อเปนการรับประกันและสรางใหสินคาในวิสาหกิจน้ี มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีใน

สายตาของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ภาครัฐยังอาจสนับสนุนในดานการ
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คนควาวิจัย และการพัฒนา (research and development)  สําหรับสินคาในวิสาหกิจน้ี รวมทั้งการ

สรางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อใหแรงงานมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะการผลิตที่ดียิ่งขึ้น  

4) ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุี 

 สภาวะการขาย 

 ในเครือขายวิสาหกิจน้ี ดานธุรกิจเฟอรนิเจอร มีผูนําอยูจํานวนมากและ

กระจายอยูทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ในสวนของวัสดุกอสรางจะมีไมมากนัก เพราะสวนใหญจะเปน

รายเล็กๆ กระจายตามสถานที่กอสรางบานใหม  ในดานการแขงขันนั้นพบวามีคว ามรุนแรง

พอสมควร  โดยจะแขงขันกันในกลุมสาขาการผลิตเดียวกัน  ในดานของอํานาจการตอรองกับ 

Supplier มีมาก เน่ืองจากมีการรวมกลุมกันระหวางผูผลิตทําใหอํานาจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดาน

วัตถุดิบสามารถกําหนดคุณภาพ หรือลักษณะของวัตถุดิบไดพอสมควร ทางดานอํานาจการตอรอง

กับผูซื้อหรือลูกคา พบวา มีมากพอสมควรเชนกัน ยกเวนในกรณีที่ผูซื้อเปนบริษัทขนาดใหญที่มี

ยอดซื้อคร้ังละมากๆ จะทําใหมีอํานาจตอรองนอย หรือแทบจะไมสามารถตอรองไดเลย 

 ในดานการเขามาดําเนินธุรกิจในวิสาหกิจน้ี  โดยเฉพาะสวนของเฟอรนิเจอร

และวัสดุกอสรางน้ันเข าไดงายแตตองขึ้นอยูกับฝมือในการผลิตของแรงงาน  รวมทั้ง ทักษะ ความ

ชํานาญ และความคิดสรางสรรคในการออกแบบดวย  นอกจากนี้จําเปนตองมีเงินทุนที่สูงมาก และ

ในบางกรณีอาจตองมีชื่อเสียงหรือเครดิตที่ดีตอลูกคาเสียกอนจึ งจะทําใหลูกคาดําเนินธุรกิจดวย           

ในดานของการลมเลิกกิจการหรือออกจากตลาดสามารถทําไดงายเชนกัน 

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาด 

 ธุรกิจมีกลยุทธในการกําหนดราคาที่มีมาตรฐานตายตัว และผลิตสินคาที่มี

หลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งผลิตสินคาที่มีคุณภาพ หรือเกรดที่ตางกัน เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของลู กคาที่ตางกัน ในแงของการสงเสริมการตลาดผูผลิตนิยมใชการจัดงานแสดงสินคา 

เชน งานแสดงสินคาแตงบานที่เมืองทองธานี เปนตน  

 จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัยการผลิตในประเทศ อุปสงคใน

ประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง ตลอดจนยุทธการ โครงสราง แ ละสภาพการแขงขัน

ในประเทศ ในกรณีของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร 

จังหวัดนนทบุรี ตามที่กลาวมาขางตน ประกอบกับหลักเกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้ที่ระบุไว

ในนั้น สามารถสรุปการใหคะแนนไดดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงวาเครือขา ยวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง

อาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร โดยรวมเมื่อคํานึงถึงปจจัยแวดลอม ทั้ง 4 ดานของจังหวัดนนทบรีุ    

มีศักยภาพในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพดานยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันใน

ประเทศในระดับคอนขางตํ่า ในขณะที่ปจจัยการผลิตในประเทศ อุปส งคในประเทศ และ
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อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศเปนสภาพแวดลอมที่มีศักยภาพในระดับปานกลาง

จนถึงสูง 

 

ตารางท่ี 1 การใหคะแนนของระบบเพชรในเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

ปจจัยท่ี รายการ รอยละ ระดบัศักยภาพ 

1. ปจจัยการผลิตในประเทศ 58.00 ปานกลาง 

2. อุปสงคในประเทศ 83.00 สูง 

3. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ 46.35 ปานกลาง 

4. ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศ 27.41 คอนขางตํ่า 

ภาพรวม 53.69 ปานกลาง 
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2. การวิเคร าะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

1) จุดแข็ง และจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง 

วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุ ี

 ปรัชญา แนวคิด และวัฒนธรรมของธุรกิจ 

1. รักษาความเปนผูผลิตด้ังเดิมทั้งคุณภาพและชนิดผลิตภัณฑ 

จุดแข็ง 

2. ผูผลิตมีความรับผิดชอบตอสินคา 

1. แนวคิดที่วาการรวมกลุมกันทําใหแยงลูกคากัน 

จุดออน 

2. การรักษาความลับทางธุรกิจ 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

1. มีการปรับการบริหารจัดการใหเขากับสถานการณ 

จุดแข็ง   

2. มีการวางแผนรองรับในเชิงรุกและประสานงานรวมมือกันดี 

1. ขาดขอมูลและทักษะในการบริหารงาน 

จุดออน 

2. ในการทําธุรกิจมีการแขงขันมาก 

 ภาพพจนและชื่อเสียงของธุรกิจ 

1. ธุรกิจสรางชื่อจนสามารถสรางความนาเชื่อถือได 

จุดแข็ง   

2. ไดรับการยอมรับจากบริษัทชั้นนําในประเทศ 

1. ลูกคามองวา เปนสินคาที่มีราคาแพง 

จุดออน 

2. ไมแพรหลายในระดับประเทศ 

 เงินทุน 

1. ใชเงินทุนของตนเองทําใหไมเสียดอกเบี้ยในการกูยืม 

จุดแข็ง 

2. บริษัทไดรับการสนับสนุนทางการเงิน 
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1. มีทุนนอยทําใหขยายกิจการไดนอย 

จุดออน 

2. ระบบเงนิทนุหมนุเวียน ขึ้นอยูกับการจายเงินของลูกคา 

 แรงงาน 

1. ผลตอบแทนของแรงงานขึ้นอยูกับปริมาณงานที่ทําไมใชการจายเงินเดือน 

ทําใหแรงงานมีความขยันขันแข็ง 

จุดแข็ง   

2. คุณภาพแรงงานดี มีฝมือ มีความชํานาญ จํานวนแรงงานมีเพียงพอ 

3. แรงงานไดรับการฝกอบรมและพัฒนาฝมือ 

1. คาจางแรงงานสงู เน่ืองจากตองใชผูที่มีทักษะและฝมือสูง 

จุดออน 

2. บางคร้ังขาดแคลนแรงงาน หรือแรงงานขาดความชํานาญในการผลิต 

3. ขาดการฝกอบรมในงานเฉพาะดานใหแกแรงงาน 

 วัตถุดิบ 

จุดแข็ง  

1. วัตถุดิบบางชนิดสามารถจัดหาไดงายและมีแหลงวัตถุดิบพอเพียง 

  

2. สามารถเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานและราคาของงานที่รับมา 

1. ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดครบทุกชนิด บางคร้ังจําเปนตองนําเขา 

จุดออน 

2. คุณภาพของวัตถุดิบยังไมดีพอ เพราะวัตถุดิบบางประเภทมีราคาสูง 

 เทคโนโลยีการผลิต 

1. สามารถเรียนรูวิธีการผลิตหรือเทคนิคการผลิตใหมๆ ไดเร็ว 

จุดแข็ง 

2. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักร คุมคากับการลงทุน 

3. เทคโนโลยีมีสวนชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และเปนเทคโนโลยี

สมัยใหมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. มีการใชระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

5. เทคโนโลยีชวยใหสามารถกระจายขาวสารขอมูลใหแกสมาชิกและ

ประชาชนทราบได 
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1. เคร่ืองจักรบางรุนมีปญหาทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการซอมบํารุง 

จุดออน 

2. ยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

และตองเสียคาใชจายสูงในการใชเทคโนโลยี 

3. อุปกรณบางอยางไมเหมาะสมกับบุคลากร และอุปกรณมีไมพอเพียง 

 ผลิตภัณฑ 

 

1. สามารถออกแบบผลิตภัณ ฑไดเอง  และตรงกับความตองการของลูกคาทั้งใน

และตางประเทศ 

จุดแข็ง   

2. สามารถผลิตผลิตภัณฑไดครบวงจร เชน เหล็ก ไม โซฟา 

3. ความสวยงามของผลิตภัณฑ และความคงทนของผลิตภัณฑ 

4. ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ 

 

1. ผลิตภัณฑ ตองใชความประณีต และตองใชเวลาในการผลิ ตมาก บางคร้ัง

ควบคุมคุณภาพไดยาก เนื่องจากผลิตไมทันตามกําหนดของระยะเวลา 

จุดออน  

2. การผลิตสินคา มีลักษณะเปนเชิงศิลปะ มากกวาเชิง อุตสาหกรรม ทําใหการ

ควบคุมคุณภาพใหเหมือนกันไดยาก 

3. รูปแบบของผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

 ราคา 

 

1. ราคาขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคา ถ าลูกคามีความตองการสินคาคุณภาพสูง

ราคาก็จะแพงขึ้น  

จุดแข็ง    

2. มีการกําหนดราคาที่เปนกฎเกณฑตายตัวทําใหสะดวกในการขาย 

 

1. ราคาถูก ทําใหไดกําไรนอย และบางทีไมสามารถกําหนดราคาไดเพราะมี

คูแขงมาก 

จุดออน 

2. ราคาสูงกวาคูแขง ทําใหขายแขงกับผูผลิตรายอ่ืนไดยาก 

 การจัดจําหนาย 

 

1. มีลูกคาประจํา และมีลูกคามารับถึงที่ 

จุดแข็ง   

2. ลูกคาพอใจในการเลือกรับบริการ 
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1. จําหนายไดนอย เพราะไมมีหนารานในการขายสินคา เปนการผลิตตามคําสั่งลูกคา 

จุดออน 

2. ตลาดยังไมกวางมากนัก 

 การสงเสริมการขาย 

 

1. มีการใชการโฆษณาประชาสัมพันธ 

จุดแข็ง 

2. แนะนําใหลกูคารับสินคาคร้ังละมากๆ เพื่อใหไดสวนลด 

 

1. ขาดงบประมาณและวิธีการในการสงเสริมการขาย 

จุดออน 

2. ไมสามารถทําการลดแลกแจกแถมไดมากนักเพราะเปนงานที่ตองใชฝมือทํา

ใหผลิตไดยาก และผลิตไดปริมาณจํากัด 

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

 

1. มีการเตรียมสถานที่และพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

จุดแข็ง 

2. มีการเตรียมลงทุนดานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

1. การแขงขันสูง กําไรนอยลง ขยายตัวไดชาลง 

จุดออน 

2. ขาดผูรวมลงทุน ทําใหธุรกิจขยายตัวไดชา 

2) โอกาสและขอจํากัดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดันนทบรุี 

 การเมือง 

1. รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

โอกาส 

2. คอนขางเปนอิสระจากนโยบายรัฐบาล และสามารถอยูไดดวยตนเอง 

1. การเมืองไมมั่นคงอาจทําใหการพัฒนาวิสาหกิจไมตอเนื่องได 

ขอจํากัด  

2. ภาครัฐขาดความใสใจในการ สงเสริมการผลิตอยางจริงจังใหสามารถ

แขงขันกับตลาดโลกได 
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 เศรษฐกจิ 

 

1. ลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเศรษฐกิจมีการขยายตัว ผูประกอบการ           

มีกําไรเพิ่มขึ้น 

โอกาส   

2. เศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหปญหาดานแรงงานนอยลง 

3. เศรษฐกิจดี ทําใหสามารถขยายตลาดไปสูประเทศเพื่อนบานไดงายขึ้น 

 

1. เศรษฐกิจยังไมแนนอน อาจสงผลกระทบตอกําลังซื้อ 

ขอจํากัด 

2. ลูกคาใชจายเงินยากมากขึ้น 

3. ราคาน้ํามันสูงขึ้น 

4. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจกระทบกับแรงงาน 

 สภาพการแขงขัน 

 

1. การแขงขันสูงทําใหมีการพัฒนาสินคาใหมๆ ออกมาสูตลาด 

โอกาส   

2. มีการหาตลาดใหมๆ  

3. ผูบริโภคมีการเลือกสินคาและบริการที่ดีขึ้น 

4. การแขงขันสูง ทําใหธุรกิจและหนวยงานตางๆ พัฒนาในทุกๆ ดาน 

 

1. ลูกคาเปนผูกําหนดวงเงินในการซื้อสินคาทําใหถูกกดราคาในบางคร้ัง 

ขอจํากัด  

2. การเปดการคาเสรี (FTA) ทําใหการแขงขันทวีความรุนแรงขึน้ และ อาจทําให

ธรุกจิมีโอกาสขาดทุน 

3. มีการกีดกันทางการคา 

4. มีปญหาดานแรงงาน 

5. ฝายศูนยการคาหรือลูกคารายใหญมีอํานาจเหนือการตลาดของผูผลิต  

 กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 

1. กฎหมายมีความหลากหลาย  แยกภาษีหลายประเภท คูแขงขันที่มี

ประสิทธิภาพจะไดรับการยกเวนหรือมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้น 

โอกาส  

2. กฎหมาย กฎระเบียบมีความแนนอน เขาใจงาย 

3. มีการปรับตัวใหเหมาะสมและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

4. มีกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานและคุณภาพผลิตภัณฑและ

สิ่งแวดลอมที่ชัดเจน  
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1. ไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบไดทั้งหมดเนื่องจากมีมากและทํา

ใหเสยีเวลาในการดําเนินธรุกจิ 

ขอจํากัด  

2. ชองวางทางกฎหมายทําใหมีการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมายและนําไป

แสวงหาประโยชน 

3. กฎหมายกีดกันทางการคา ทําใหเสียเปรียบคูแขงขัน 

 โครงสรางสาธารณูปโภค 

 

1. มีความพรอมในทุกๆ ดานของสาธารณูปโภค เนื่องจากเปนเขตปริมณฑล 

โอกาส 

2. ไดเปรียบด านสาธารณูปโภคเนื่องจากสะดวก และมีพอเพียงจากการที่

จังหวัดนนทบุรี ติดกับกรุงเทพมหานคร 

 

1. ไมสามารถขยายพื้นที่ไดเนื่องจากอยูในแหลงชุมชน 

ขอจํากัด  

2. ราคาคาสาธารณูปโภคสูงขึ้นเร่ือยๆ 

3. ปญหาการระบายน้ําที่ไมดี 

4. การจราจรติดขัด และการคมนาคมไมสะดวกเสียเวลานาน 

 โครงสรางสงัคม-วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 

1. วิถีชีวิตแบบสังคมเมืองเนนวัตถุนิยม และความสะดวกสบาย ทําใหสินคา

ขายไดมากขึ้น 

โอกาส 

2. ประชาชนสนใจในการรับรูขอมูล ขาวสารมากขึ้น 

 เทคโนโลยีในการแขงขัน 

 

1. มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นในการแขงขัน 

โอกาส   

2. กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและการยอมรับในผลิตภัณฑ 

3. ทําใหเกิดการเรียนรูมากขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอการแขงขัน 

 

1. ขาดเทคโนโลยีหรือยังไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม และขาดผูมี

ความรูดานเทคโนโลยีที่ดีพอ 

ขอจํากัด 

2. จํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณที่ทันสมัยยังมีนอย 

3. เมื่อมีการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทําใหการเรียนรูของแรงงานลดลง ดังน้ันจึง

เสยีเงนิและเวลาในการเรียนรู  
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3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร 

จงัหวดันนทบรุ ี

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง จุ ดออน โอกาส และขอจํากัด

ของเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายดังกลาวไดดังภาพที่ 1 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอมที่

เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจดังกลาว และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือเปน

อุปสรรคหรือขอจํากัดที่ควรไดรับการแกไขตอไป 

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และ เฟอรนิเจอร จังหวัด

นนทบรุ ี

จากการปรึกษาหารือผูมีสวนได -สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอยกลุมผูเขา

ประชุม ไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี  พบวาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และเฟอรนิเจอรประกอบดวยผูเกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง  อุตสาหกรรมสนั บสนุน 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของ มีระดับความ

เชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหนึ่ง แตระดับความเชื่อมโยงยังมีไมมากเทาที่ควร (ภาพที่ 2) 
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ยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขนัของ

ประเทศ 

อปุสงคในประเทศ ปจจัยการผลติ 

ในประเทศ 

อตุสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวเน่ืองในประเทศ 

+ ความตองการขยายตัวตาม 

ภาวะเศรษฐกิจ และผูบริโภคใน 

ประเทศมีความตองการสินคาท่ีมี 

คุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น 

+ อุปสงคแตกตางกันตามรสนิยม ซึ่งมี 

 ผลตอราคาสินคา ทําใหผูผลิต

สามารถ 

 ผลิตไดหลายรูปแบบ หลายคุณภาพ 

- รูปแบบของผลิตภัณฑมีการเปล่ียน 

 แปลงบอย เน่ืองจากการผลิตมี

ลักษณะ 

 เชิงศิลปะมากกวาเชิงอุตสาหกรรม 

+ การลงทุนใน 

 เครื่องจักร อุปกรณ  

 และการลงทุนเพื่อดูแล 

 สิ่งแวดลอม เพื่อมาตรฐาน 

 การผลิตตามความตองการของ

ตางประเทศ 

+ การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 

+ สามารถออกแบบผลิตภัณฑได 

- พึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตใน

ระดับสูง 

 จากตางประเทศ 

- ขาดการฝกอบรมแรงงานท่ีมี

ความ 

 ชํานาญเฉพาะดาน 

- คุณภาพของสินคาตามมาตรฐาน

ตางประเทศ 

+ จํานวนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมี

จํานวนมาก 

+ การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกร ชมรม สมาคม หรอื

สถาบัน 

- มีเครือขายวิสาหกิจกวางขวางแต

การรวมตัวกันยังไมชัดเจน 

- การแบงยอดสั่งซื้อกับสถาน

ประกอบการอ่ืน 

 

ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง  

วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

+ การแขงขันทําใหมีการพัฒนาสินคา

ใหมๆออกสูตลาด 

+ มีการใชการประชาสัมพันธเพื่อ

สงเสริมการขาย 

- ขาดงบประมาณและกลยทุธในการ 

 สงเสริมการขาย 

- การเปดเสรีการคา 

- การกีดกันทางการคา 

 

บทบาทของภาครัฐ 

+ การมีศูนยพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีความ 

 เชี่ยวชาญเฉพาะดานมากขึ้น 

- การสงเสริมการผลิตอยางจริงจังให

สามารถ 

 แขงขันในตลาดโลกได 

- การรับรองมาตรฐานสินคา และ

ใบรับรองแหลงกําเนิด 
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  -ก
รม

ศ
ลุ

ก
าก

ร                      9. สํ
าน

กั
น

โยบ
ายแล

ะแผ
น

ส่ิ
งแวด

ล
อ

ม
 

5. สํ
าน

ัก
งาน

ค
ณ

ะก
รรม

ก
ารส

งเส
ริม

ก
ารล

งท
ุน

 

อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ท
ี่เก่ี

ยวข
อ

ง 

1. ผ
ูผ

ลิ
ต

เห
ล็

ก
 

2. ผ
ูผ

ลิ
ต

เม็
ด

พ
ล

าส
ต

ิก
 

3. เห
มื

อ
งห

ิน
 

4. ข
ุด

ท
ราย 

5. ต
ก

แต
งภ

ายใน
 

6. บ
ริก

ารรัก
ษ

าค
วาม

ป
ล

อ
ด

ภั
ย 

7. ผ
ูผ

ลิ
ต

ป
ูน

ซี
เม

น
ต

 

8. ผ
ูผ

ลิ
ต

เฟ
อ

รน
ิเจอ

ร 

9. รับ
จัด

ส
วน

 

10. ผ
ูผ

ลิ
ต

ไม
ด

อ
ก

ไม
ป

ระด
ับ

 

11.อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ไม
 

12.อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ก
ระจก

 

13.อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

น
้ํามั

น
 

14.อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ผ
ลิ

ต
ก

ระเบ
ื้อ

งป
ูพ้ื

น
 

15.เค
รื่อ

งจัก
รอุ

ป
ก

รณ
ต

างๆ
 

16.อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ยิป
ซ่ั

ม
 

อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ส
น

ับ
ส

น
ุน

 

 1. ส
ถ

าบ
นั

ก
ารเงนิ

 

    - ธน
าค

ารแล
ะส

ถ
าบ

นั
ก

ารเงนิ
ต

างๆ
 

    - ธน
าค

ารพั
ฒ

น
าวิส

าห
กิ

จข
น

าด
ก

ล
างแล

ะ

ข
น

าด
ยอ

ม
 

2. ก
ารข

น
ส

ง 

3. ผ
ูแท

น
จําห

น
าย (วิถี

ต
ล

าด
) 

    - ก
ารค

าส
ง         - ผ

ูส
งอ

อ
ก

 

    - ก
ารค

าป
ลี

ก
      - ผ

ูบ
ริโภ

ค
 

4. ก
ารรับ

รอ
งค

ุณ
ภ

าพ
 

       - ม
าต

ราฐาน
สิ

น
ค

าอุ
ต

ส
าห

ก
รรม

 (ม
อ

ก
.) 

5. โค
รงก

ารข
อ

งภ
าค

รัฐต
าง ๆ

 

6.ธุรกิ
จอ

สั
งห

าริม
ท

รัพ
ย 

ห
น

วยงาน
ฝ

ก
อ

บ
รม

 วิจัยแล
ะพั

ฒ
น

า 

1.ส
ถ

าบ
นั

ก
ารศ

กึ
ษ

า 

  -ม
ห

าวิท
ยาลั

ย 

2.ส
ถ

าบ
ัน

วิจัยแล
ะพั

ฒ
น

า 

อ
งค

ก
รท

ี่เก่ี
ยวข

อ
ง 

1.ส
ม

าค
ม

ผ
ูรับ

เห
ม

าก
อ

ส
ราง 

2.ส
ม

าค
ม

ผ
ูค

าเห
ล็

ก
 

3.ก
อ

งท
นุ

ส่ิ
งแวด

ล
อ

ม
 

4.โค
รงก

ารบ
าน

เอ้ื
อ

อ
าท

ร 

วัส
ดุ

ก
อ

ส
ราง วัส

ดุ
ต

ก
แต

งอ
าค

ารแล
ะส

ถ
าน

ท
ี่ 

เฟ
อ

รนิ
เจอ

ร แล
ะท

ี่อ
ยูอ

าศ
ัย 

อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

เค
รื่อ

งใช
ไฟ

ฟ
า/ส

ายไฟ
ฟ

า 

อุ
ต

ส
าห

ก
รรม

ท
อ

งเท
ี่ยว 

เค
รือ

ข
ายวิส

าห
ก

ิจวัส
ด

ุก
อ

ส
รางวัส

ด
ุต

ก
แต

งอ
าค

ารแล
ะส

ถ
าน

ท
ี่ เฟ

อ
รน

ิเจอ
รแล

ะท
ี่อ

ยูอ
าศ

ัย 
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามี ความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร ของจังหวัดนนทบุรี พบวา กลุมปจจัยที่มี

ความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ คือ 

 กลุมปจจัยทางดานอุปสงคภายในประเทศ ซึ่งตัวบงชี้ที่สําคัญ ในกลุมปจจัยน้ี คือ 

ยอดขายรวม และกําไรรวม ทั้งนี้เนื่องจากในชวงพ .ศ. 2544- 2546 ไดมีความตองการในตัว

ผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหผูผลิตบางรายอาจไมสามารถผลิตเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ีไดทัน 

จําเปนตองหาเครือขายหรือพันธมิตรทางการคาเพื่อชวยทําการผลิตในการที่ จะตอบสนองความ

ตองการที่เพิ่มขึ้นน้ี  

ดังน้ัน นอกเหนือจากการพัฒนาตลาด หรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมาก

ขึ้น อันเปนการชวยเพิ่มยอดขายและกําไรใหกับผูประกอบการแลว ควรสงเสริมความรวมมือกันใน

การแบงสรรคําสั่งซื้อเพื่อรองรับความตองที่เพิ่มขึ้น จะเปนอี กแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนี้ 

 กลุมปจจัยทางดานการผลิตภายในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ี คือ 

การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ และการลงทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม  อันเนื่องมาจาก

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุ ตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอรมีการสงออกไปยัง

ตางประเทศ ซึ่งจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คอนขางเขมงวด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในดานมาตรฐานการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การลงทุนในการปรับปรุง

มาตรฐานการผลิตดังกลาวจําเปนตองใช เงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งสถานประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมอาจไมสามารถลงทุนไดดวยตนเอง 

ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีการปรับปรุง

มาตรฐานการผลิตใหทันสมัย รวมทั้งการชวยเหลือดานการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับ

ผูประกอบการ  เพื่อที่จะสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานที่ตางประเทศกําหนดและทําให

ผูประกอบการสามารถสงสินคาไปขายยังตลาดเหลานี้ได อันจะสงผลใหความสําเร็จของเครือขาย

วิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอรประสบความสําเร็จตอไป 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร 

จังหวัดนนทบุรี 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนืกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครนครพนมพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจ วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ีและเฟอรนิเจอร  จังหวัด

นนทบรุ ี

 

 

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรม สิ่งทอ
และแฟชั่น  ICT บริการองคความรู

2.2.กลุมกลุมจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนลางตอนลาง
การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอจิสติคสลอจิสติคส  
แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  บริการองคบริการองค
ความรูความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  ขาวขาว

7.7.  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

3.3.กลุมกลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางภาคกลาง

6.6.  กลุมกลุมจังหวัดภาคจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน

4.4.กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง

5.5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและขนมอาหารและขนม
ของฝากพื้นเมืองของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากยางพาราผลิตภัณฑจากยางพารา  
อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    
ของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
ยางพารายางพารา

8.8.   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญอัญมณีและมณีและ

เครื่องประดับเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมแปรรูปผลไมสดและผลไมแปรรูป  

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BIO plasticBIO plastic

9.9. กลุมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  ผลไมผลไม  
  ไกไก  ยางพารายางพารา  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน
  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน

ไมดอกไมประดับไมดอกไมประดับ  แมพิมพแมพิมพ  สัตวปกสัตวปก  

((นกกระทานกกระทา))ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน    ขาวขาว
  โคเนื้อโคเนื้อ  วัสดุกอสรางวัสดุกอสราง//วัสดุตกแตงอาคารวัสดุตกแตงอาคาร
  เฟอรนิเจอรเฟอรนิเจอร  เลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืดเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืด  

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลโลจิจิสติกสสติกส     BIO plasticBIO plastic

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว   

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว  

10.10.  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  

และเฟอรนเิจอร  จังหวัดนนทบุรี 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และ

เฟอรนเิจอร  จังหวัดนนทบุรี จัดทําขึ้ นเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวางผูประกอบการ

วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และ เฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี  โดยอาศยัแนวคดิของ

เครือขายวิสาหกิจในการสงเสริมการรวมกลุมดังกลาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับสากล  

การจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง

อาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร จังหวัดนนทบุรี อยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็นคอื 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจตามระบบเพชร และการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและขอจํากัด (SWOT) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมและการประชุม

เชิงปฏิบัติการของผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจน้ี 

โดย แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจนี้ประกอบดวย

ยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

 และเฟอรนเิจอร  จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ  

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากปญหาที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตงอาคาร และเฟอรนิเจอรในจังหวัด นนทบุรี คือ การที่ผูประกอบการจํานวนมาก

ขาดทักษะในการบริหารจัดการ การใชกลยุทธทางการตลาด รวมทั้งปญหาแรงงานที่ขาดทักษะใน

การผลิตเฉพาะดาน ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ ใหกับ

บุคลากรในเครือขายนี้ 

2. เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 

2.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.2 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะเฉพาะทางในสายงานของตน 

3. มาตรการ 

3.1 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานการจัดการองคกร 

3.2 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานการเงิน 

3.3 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานการตลาด 

3.4 เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะทาง 

4. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมผูประกอบการ ดานการวางแผน  การบริหารจัดการ  การเงิน การตลาด  

และการใชกลยุทธทางการตลาด 

4.2 โครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

5. แผนงานท่ี 2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี้ 

5.1 โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิต โดยเนนการฝกทักษะเฉพาะทาง 

5.2 โครงการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  

วัสดุตกแตงอาคารสถานที ่และเฟอรนเิจอร จังหวัดนนทบุรี 

 

โครงการอบรมผูประกอบการดานการวางแผน การบริหารจดัการ 

การเงิน การตลาดและการใชกลยุทธทางการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากผูประกอบการจํานวนมากในเครือขายวิสาหกิจน้ี โดยเฉพาะผูผลิตเฟอรนิเจอร

วัสดุตกแตง และวัสดุกอสรา ง ยังประสบปญหาดานการวางแผน ดานการผลิต การบริหารจัดการ 

การตลาด และการใชกลยุทธการตลาด ซึ่งยังมีนอยและขาดความหลากหลาย รวมทั้งแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจเพื่อใหประสบความสําเร็จดานยอดขาย และการยอมรับของลูกคา จึงควรที่จะมีการ

ฝกอบรมผูประกอบการในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสามารถแขงขันได

ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรู ความสามารถในการวางแผนทั้งดานการจัดการ การเงิน 

เพื่อใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพที่มากขึ้นแกองคกร 

2.2 เพื่อใหผูประกอบการสามารถใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลายได 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด 

การเงิน และการใชกลยุทธการตลาด 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทักษะในการบริหารจัดการ ธุรกิจของผูประกอบการดานการผลิต การบริหารจัดก าร 

การตลาด การเงิน และการใชกลยุทธการตลาด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดตัวผูประกอบการในวิสาหกิจน้ีเพื่อเชิญชวนใหเขารับการฝกอบรมสัมมนาใน

ดานการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน และการใชกลยุทธการตลาด 

5.2 จัดการฝกอบรมในเร่ือง “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ” เพื่อใหความรูแก

ผูประกอบการ 
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5.3 จัดกิจกรรมเพื่อใหผูประกอบการพบกับวิทยากรโดยตรงในการใหคําปรึกษาแนะนํา

เพื่อแกไขปญหาของผูประกอบการ 

5.4 ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สํารวจและกําหนดตัวผูประกอบการในวิสาหกิจน้ี ใชเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 จัดการฝกอบรมในเร่ือง “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 จัดกิจกรรมเพื่อใหผูประกอบการพบกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ใชเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.4 ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
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โครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากความตองการผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร วัสดุตกแตงสถานที่ และวัสดุ

กอสรางที่คอนขางมาก รวมทั้งความสามารถในการผลิตสินคาที่มีจํากัด ทําใหศักยภาพในการ

ขยายตัวของเครือขายวิสาหกิจน้ีมีจํากัด ดังน้ัน หากตองการใหเครือขายวิสาหกิจน้ี มีการขยายตัว

และประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม ซึ่งจะทําให

ฐานการผลิตเพิ่มขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเพิ่มฐานการผลิตและการขยายตัวของวิสาหกิจน้ี 

2.2 เพื่อใหผูสนใจลงทุนในวิสาหกิจน้ีเห็นชองทางการดําเนินธุรกิจ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนผูประกอบการรายใหมที่จดทะเบียนดําเนินการ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การขยายตัวของวิสาหกิจน้ีโดยมีผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การจัดสัมมนาชี้ชองทางการลงทุนในวิสาหกิจนี ้

5.2 การบรรยาย เร่ือง การบริหารจัดการ และการเงินสําหรับผูประกอบการรายใหม 

5.3 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดสัมมนาชี้ชองทางการลงทุน ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 บรรยายเร่ืองการบริหารจัดการและการเงิน ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม   

ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิต โดยเนนการฝกทักษะเฉพาะทาง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากปญหาสําคัญประการหน่ึงในเครือขายวิสาหกิจน้ี โดยเฉพาะธุรกิจเฟอรนิเจอร 

คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ในการผ ลิต ที่มีฝมือและทักษะเฉพาะดาน เชน ดาน

การผลิตโตะ เกาอ้ี หรือสินคาบางประเภท ทั้งน้ีเน่ืองจากทางราชการเคยมีการจัดอบรมฝกฝมือ

แรงงาน แตเปนการอบรมทั่วๆ ไป ไมเฉพาะเจาะจง ทําใหแรงงานที่ผานการฝกอบรมดังกลาว นํา

ความรูที่ไดมาใชกับการผลิตเฉพาะอยางไดน อย ดังน้ันจึงควรที่จะมีการฝกอบรมแรงงานเพื่อการ

ผลิต เฉพาะทาง หรือ เจาะจงประเภทสินคาตามความตองการและความจําเปนของผูประกอบการ  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อผลิตบุคลากรในการผลิตสินคาโดยเฉพาะเฟอรนิเจอรที่เนนทักษะเฉพาะทาง 

2.2 เพื่อผลิตแรงงานมีฝมือ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนแรงงานที่ไดรับการฝกทักษะเฉพาะทาง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 บุคลากรและผูผลิตเฟอรนิเจอรที่มีคุณภาพ และมีทักษะเฉพาะทาง 

4.2 ปญหาการเขาออกของแรงงานในสถานประกอบการลดลง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 อบรมเฉพาะดานตามความตองการของผูประกอบการ 

5.2 ฝกอบรมแรงงานในการผลิตโดยเนนการใชทักษะ 

5.3 จัดต้ังศูนยฝกอบรมแรงงานเฉพาะทางในการผลิตเฟอรนิเจอร 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดอบรมเฉพาะดานตามความตองการของผูประกอบการ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดฝกอบรมแรงงานในการผลิตโดยเนนการใชทักษะ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 จัดต้ังศูนยฝกอบรมแรงงานเฉพาะทางในการผลิตเฟอรนิเจอร ใชเวลาประมาณ 8 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

  

1. หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจเฟอรนิเจอร และวัสดุตกแตงอาคารสถานที่  ประสบปญหาที่คลายกันประการหนึ่ง 

คือรูปแบบผลิตภัณฑยังขาดความหลากหลาย และบางคร้ังไมสนองตอบตอความตองการของ

ผูบริโภคที่ สวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งจากการที่เกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงใน

ธุรกิจดังกลาว ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น การแขงขันกันในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ

ที่ดึงดูดใจจึงมีความสําคัญ ดังน้ันจึงควรใหมีการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อให

มีการผลิตสินคาตาง ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อผลิตบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

2.2 เพื่อใหเกิดการแขงขันกันในการออกแบบผลิตภัณฑ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนแรงงานที่ไดรับการฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑโดยเฉพาะ 

3.2 จํานวนชิ้นงานที่เขาประกวดเพื่อชิงรางวัลในดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบผลิตภัณฑตามความตองการของตลาด 

ใหกับผูประกอบการ 

4.2 แรงงานที่มีทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑออกสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดสัมมนาเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑและแนวโนมความตองการของผูบริโภค 

5.2 จัดอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

5.3 จัดการประกวดการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

(1) จัดสัมมนาเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑและแนวโนมความตองการ ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 

(2) จัดอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ ใชเวลาประมาณ 1 ป 6 เดือน 

(3) จัดประกวดการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

ผูประกอบการเฟอรนิเจอรในเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารและ

สถานที่ และเฟอรนิเจอร  ประสบกับปญหาที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความเขมงวดในการยอมรับ

คุณภาพของสินคา ทั้งจากผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหบางคร้ังสูญเสียโอกาส

ในการขยายตลาดของเครือขายนี้  รวมทั้งอาจมีการสงกลับของสินคาที่ผูบริโภคในตางประเทศไม

รับรอง ดังน้ัน เพื่อเปน การลดปญหาขางตน รวมทั้งเพื่อใหสินคามีคุณภาพที่เปนมาตรฐานสากล

และการยอมรับในคุณภาพสินคาของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงเห็นควรใหมีการ

อบรมเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักถึงความสําคัญกับการไดรับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ และการใหคําปรึ กษาดานการจัดการ การดําเนินการ การติดตอ เพื่อใหไดรับ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

สงเสริมใหไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

2.2 ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

3. แผนงานท่ี 1 การไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ประกอบดวยโครงการดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักในการไดรับการรับรองคุณภาพ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

3.2 โครงการใหคําปรึกษา ดานการจัดการ การติดตอ และการดําเนินการเพื่อใหไดรับการ 

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 
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โครงการอบรมใหความรูและสรางความตระหนัก 

ในการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากผูประกอบการสําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ที่ประสบกับปญหาการ

ขาดมาตรฐานดานคุณภาพของสินคา ทําใหสินคาไดรับการสงกลับ เมื่อส งขายในตางประเทศใน

บางคร้ัง รวมทั้งลูกคาในประเทศอาจไมยอมรับในสินคาที่มิไดมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา 

ดังนั้นหากมีการอบรมผูประกอบการในดานการใหความรู และสรางความตระหนักเกี่ยวกับการ

ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ จะทําใหปญหาการสงกลับสินคาข องผูประกอบการ

ลดลง รวมทั้งสามารถขายสินคาไดมากขึ้นเนื่องจาก การยอมรับในสินคาที่มากขึ้นนั่นเอง 

2 วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหความรู และสรางความตระหนักในการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ 

2.2 สงเสริมใหผูประกอบการไดรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสําหรับสินคาของตน 

มากขึ้น 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการมีสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น 

4.2 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศเนื่องจากสินคามีคุณภาพมาตรฐาน 

มากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การอบรม สัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และสรางความตระหนักในการ 

ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ 

5.2 การจัดงานแสดงสินคาเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานสินคา 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 การจัดการอบรม สัมมนาเพื่อใหความรู และสรางความตระหนักในการไดรับการ        

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 การจัดงานแสดงสินคาเพื่อการประชาสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานสินคา ใช

เวลาประมาณ 4 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 กรมสงเสริมการสงออก 

8.4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการใหคําปรึกษาดานการจัดการ การติดตอ และการดําเนินการ 

เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเปนการรองรับโครงการใหความรู และความสําคัญแกผูประกอบการเกี่ยวกับ การ

ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ที่จะสงผลทําใหผูประกอบการมีความตองการให

สินคาของตนไดรับการรับรองดังกลาวมากขึ้น ดังนั้น การมีโครงการใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้ง

ติดตอ ดําเนินการตาง ๆ ตลอดกระบวนการจนไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ จึงมี

ความสําคัญ เน่ืองจากผูประกอบการไดจะไดทราบและรูขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อ

เปนการอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ เพื่อใหผูประกอบการดานเฟอรนิเจอรและวัสดุ

ตกแตงจะมีสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนําดานการจัดการ การติดตอและการดําเนินการเพื่อใหไดการ

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2.2 เพื่อใหผูประกอบการมีสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนชนิดของสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการไดรับความรู คําชี้แนะ เกี่ยวกับการติดตอ การจัดการและการดําเนินการ

เพื่อใหไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

4.2 สินคาไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การอบรม การใหคําแนะนํา เกี่ยวกับขั้นตอน การดําเนินการ เพื่อใหไดรับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  

5.2 การจัดนิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้น ตอนเพื่อใหไดรับการ 

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

5.3 การจัดการแสดงสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 การอบรมการใหคําแนะนํา เกี่ยวกับขั้นตอน การดําเนินการเพื่อใหไดรับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  

7.2 การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน  

7.3 การจัดการแสดงสินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ใชเวลาประมาณ 

3 เดือน  

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสราง ความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

จากการที่ผูผลิตเฟอรนิเจอร และวัสดุตกแตงอาคารสถานที่มีการรวมตัวกัน หรือกอต้ัง

เปนชมรมเฉพาะกลุมสินคาของตน ซึ่งเปนกลุมเล็ก ๆ และกระจัดกระจายไปตามความสนใจที่

ตางกัน ยังไมมีการรวมกลุมกันเปนเครือขาย ปญหาหนึ่งที่ตามมาคือ การขาดอํานาจการตอรองกับผู

จําหนายปจจัยการผลิต  การขาดอํานา จการตอรองกับลูกคารายใหญที่สั่งซื้อสินคาจากผูผลิต

เฟอรนิเจอรคร้ังละมาก ๆ ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะมีการเสริมสรางความเขมแข็งในดานการรวมกลุม

ผูผลิตวัสดุกอสราง กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอรใหเปนอันหน่ึง

อันเดียวกนั ร วมทั้งควรมีการสงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูลทางการผลิตและการตลาด พัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด เพื่อประโยชนดานตาง ๆ ของกลุมเครือขายวิสาหกิจนี้ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 สงเสริมการรวมกลุม 

1.3 มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

1.4 จัดต้ังศูนยฝกอบรม/วิจัย 

2. มาตรการ 

เพิ่มการรวมกลุมของผูผลิตเฟอรนิเจอร กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงสถานที่ และกลุมผูผลิตวัสดุ

กอสราง 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ประกอบดวยโครงการ ดังน้ี 

3.1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูผลิตวัสดุกอสราง  กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคาร

สถานที่ และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร 

3.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด 
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูผลิตวัสดุกอสราง กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี 

และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการขาดการรวมกลุมกันอยางจริงจังในเครือขายวิสาหกิจนี้ ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ

หลักคือ ผูผลิตวัสดุกอสราง กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร ทําให

ขาดอํานาจการตอ รอง ทั้งกับผูจําหนายปจจัยการผลิต  และลูกคารายใหญ ขาดความเขมแข็งในการ

ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งดานวัตถุดิบและการผลิตสินคาที่ตอเน่ืองจากธุรกิจหลัก ดังน้ัน หาก

สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันในวิสาหกิจน้ีจะสามารถลดปญหาตาง ๆ ขางตนได รวมทั้งเกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกิดการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจน้ีแบบครบวงจร 

2.2 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็น ประสบการณและปญหาในการ

ประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอา คารสถานที่ และ

เฟอรนิเจอรที่เขารวมเปนเครือขาย 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การรวมกลุมที่เขมแข็งขึ้นในระดับประเภทสินคาเดียวกัน 

4.2 การรวมกลุมที่เขมแข็งขึ้นของวิสาหกิจแบบครบวงจร 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดตัวผูเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรวมกลุมวิสาหกจิ 

5.2 อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับความสําคัญของการรวมกลุมวิสาหกิจ 

5.3 สรางเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1    กําหนดตัวผูเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความสําคัญของการรวมกลุมวิสาหกิจ ใชเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

7.3 สรางเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และเฟอรนเิจอร ใชเวลา

ประมาณ 8 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารและสถานที่ 

และเฟอรนิเจอรขาดการรวมกลุมกันที่เขมแข็ง สงผลใหขาดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดาน

การผลิตและการตลาด ผูผลิตอาจไมทราบราคาวัตถุดิบ และแหลงวัตถุดิบ รวมทั้งผู ขายวัตถุดิบ 

รวมทั้งอาจไมทราบถึงขอมูลและกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ดังนั้นหากมีการสงเสริมการ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดต้ังศูนยเพื่อใหบริการขอมูลการ

ผลิตและการตลาดของสินคาในเครือขายวิสาหกิจน้ี จะทําใหผูประกอบการตางๆ เ ขาถึงแหลงขอมูล

ดังกลาวมากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในดานการผลิตและการตลาดของผูประกอบการเอง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 ใหมีการพัฒนาขอมูล ขาวสารทางการตลาด 

2.2 ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการดําเนินการทางการตลาด 

2.3 มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 

3.2 มีการจัดต้ังศูนยบริการขอมูล ขาวสาร ทางการตลาด 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีศูนยบริการ ขอมูล ขาวสาร ทางการตลาด 

4.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาดอยางทั่วถึงแกผูประกอบการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สรางศูนยบริการ ขอมูล ขาวสารทางการตลาด 

5.2 จัดอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการดําเนินการทางการตลาด 

5.3 จัดอบรมสัมมนา โดยการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเร่ือง กลยุทธทาง

การตลาด 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สรางศูนยบริการ ขอมูล ขาวสารทางการตลาด ใชเวลาประมาณ 8 เดือน 

7.2 จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการดําเนินการทางการตลาด ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที ่และเฟอรนเิจอร 

จังหวัดสระบุรี 

 

1. การวิเคร าะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี  

และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี 

สินคาหลักที่ทําการผลิตน้ันจะประกอบดวย หินยอยขนาด  หินใหญ หินปนู 2 – 4 น้ิว หิน 

2 พเิศษ หินเกลด็ 3/8 น้ิว ซึ่งมูลคาที่สามารถผลิตไดน้ัน  มีมูลคามากกว า รอยละ 50 ของรายไดทั้ง

จังหวัด จํานวนสถานประกอบการน้ัน ประกอบดวยโรงงาน โรงโม โรงปนู เซรามิคขนาดกลางและ

ขนาดยอมรวมกันทั้งจังหวัดประมาณ 800 โรง 

การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่

และเฟอรนิเจอรจะพิจารณาปจจัยแวดล อม  4 ดานคอื  ปจจัยการผลิตในประเทศอุปสงค

ภายในประเทศ  อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ  และยุทธการ  โครงสรางและ

สภาพการแขงขันภายในประเทศ ดังน้ี 

1) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคาร

สถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบรุี 

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด 

จํานวนแรงงานทั้งหมดนั้นพบวามีจํานวนแรงงานเฉลี่ยประมาณ  73 คน และ

แรงงานสวนใหญจะเปนแรงงานในฝายผลติเปนหลกั 

 สดัสวนของแรงงาน 

ในเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสรางวัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอรจะ

มีการใชแรงงานภายในจังหวัดและตางจังหวัด 

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ันสวนมากเปนหินปูน  ซึ่งไดมาจากอําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ อําเภอพระพุทธบาท อําเภอแกงคอย สวนวัตถุดิบอ่ืนน้ันหาไดจากจังหวัดอ่ืน  ไดแก สารที่ให

ความรอนเชนลกิไนต  สารเคมีบางประเภท  แตวัตถุดิบหลักที่ ใชน้ันจะใชภายในจังหวัดเกือบ

ทั้งหมด แตในปจจุบันวัตถุดิบหลักภายในจังหวัดน้ันเร่ิมมีการหายากมากขึ้น  เพราะเร่ิมมีกฎหมายที่

ควบคุมการของสัมปทาน และการระเบิดหินมากขึ้น 

เครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร  จังหวัดสระบุร ี
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 ความพอเพียงของทรัพยากร 

บุคลากรในดานตาง ๆ ยังไมพอเพียงตอความตองการของเครือขายวิสาหกิจวัสดุ

กอสรางวัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบรีุ 

 แหลงท่ีมาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

แหลงที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  

วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร  นั้นจะมาจากการฝกอบรมของรัฐบาล  การฝกอบรมของ

ภาคเอกชน  จากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย  ซึ่งการฝกอบรมของทางภาครัฐและเอกชนนั้นจะ

เนนที่ความปลอดภัยภายในโรงงาน การปองกันอุบัติเหตุภายในโรงงานและการถายทอดความรูจาก

ผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย ในเร่ืองของการใชเคร่ืองมือหนักเคร่ืองมือที่ใชในการ 

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ 

เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ จะใชเทคโนโลยีในการผลิตของ

ตนเองบางสวนและมีบางรายที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตของตนเองเปนสวนใหญ  

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต 

ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต จะมีความซับซอนตํ่าถึงปานกลาง 

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแตป พ.ศ. 2544) 

ในกระบวนการผลิตน้ันเคยมีการปรับปรุงเพราะเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต  และ

ผลิตสินคาใหไดตรงตามความตองการของลูกคา  และในสวนของการประกันคุณภาพน้ัน  

ผูประกอบการบางรายเคยมีการปรับปรุงการประกันคุณภาพเพราะลูกคาบางรายเนนดานคุณภาพ

เปนสวนใหญ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตั้งแตป พ.ศ. 2544) 

มีสวนหน่ึงไมมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเพราะผลิตภัณฑที่ออกมาสูทองตลาดน้ัน

เปนที่นิยมและเปนที่ตองการของประชาชน และมีสวนหน่ึงที่กําลังปรับปรุงอยูเพราะตองการใช

วัตถุดิบใหคุมคา 

 ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

ผูประกอบการมีความตองการไดผลิตภัณฑใหมแตกตางไปจากเดิม 

 เงินทุนและการบริหารการเงิน 

เงินทุนและการบริหารการเงิน  ไดแบงเปน  5 สวน คือ การจัดทําบัญชี  แหลง

เงนิทนุในการดําเนินงาน การกูยืมเงินทุนจากธนาคาร การลงทุนในเคร่ืองจักร  อุปกรณ และโรงงาน  

และการลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิง่แวดลอมในสถานประกอบการ 

1. การจัดทําบัญชี ไดมีการจัดทําระบบบัญชีบางแลว โดยจัดทําในรูปของบัญชี

กระแสเงนิสด บัญชีกําไร-ขาดทุน และบัญชีงบดุล 
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2. แหลงเงนิทนุในกรดําเนินงาน  พบวาแหลงเงินทุนในการดําเนินงานมาจาก  

เงนิทนุสวนตัว รวมทั้งจากครอบครัว  เพือ่นและการรวมกลุมของชุมชน  จากธนาคาร  จากผูซื้อ ผูคา 

และตัวแทน 

3. การกูยืมเงินทุนจากธนาคาร  ไดเคยมีการกูยืมจากธนาคารตาง  ๆ ซึ่งในการ

กูยืมแตละคร้ังนั้นมีอุปสรรคและปญหาปานกลางซึ่งเกิดจากความไมมั่นคงของสถานประกอบการ 

4. การลงทุนในเคร่ืองจักร  อุปกรณ และโรงงานผูประกอ บการบางรายไมเคย

ลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ  และในบางรายที่เคยลงทุนในอุปกรณน้ัน  ไดรับเงินทุนมาจาก

ธนาคารเปนสวนใหญ 

5. การลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ  ไดมีการลงทุน

บางแลวในรูปของการกําจัดฝุนละออง การปลูกตนไม การติดต้ังอุปกรณกําจัดฝุนที่โรงโม การสราง

ลานลางลอรถ  การจัดทําอุปกรณเพื่อลดฝุนในเหมืองเพราะตอนน้ีรัฐบาลมีความเขมงวดเร่ือง

สิ่งแวดลอมมากขึ้น และไดมีกลุมองคกรอิสระเขาไปตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ปญหาดานการผลิตจะแบงออกเปนปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ  และปญหาดาน

แรงงาน สามารถอธิบายได คือ 

1. ปญหาดานการจัดหาวัตถดิุบ  ผูประกอบการสามารถจัดหาวัตถุดิบหลักใน

การผลิตไดเพราะในจังหวัดน้ันมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  จึงไมมีปญหาในการจัดหาวัตถุดิบ  แตอาจ

มีผลกระทบที่เกิดจากความยุงยากที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่รัฐบาลเขมงวดในการออกใบสัมปทาน

และการขออนุญาตในเร่ืองตาง ๆ ยากมากขึ้น เชนในเร่ืองของการขอระเบิดหิน 

2. ปญหาดานแรงงาน  พบวามีปญหาในดานแรงงานคือในเร่ืองมีการเขาออก

ของแรงงานบอยเกินไป ซึ่งวิธีการแกปญหาคือมีการปรับเงินเดือนใหเพิ่มขึ้น 

 ปญหาดานการเงิน  จะแบงออกเปนปญหาดานปริมาณเงินทุน  และปญหาดาน

อัตราดอกเบีย้ สามารถอธิบายไดคือ 

1. ปญหาดานปริมาณเงินทุน  ผูประกอบการมักมีปญหาในดานของเงินลงทุน

สวนตัวมีจํากัด  และมีขอจํากัดในการไดรับสินเชื่อจากสถาบัน  ซึ่งเกิดมาจากความไมมั่นคงของ          

ผูประกอบกรเอง ทําใหสถาบันทางการเงินไมมีความมั่นใจในกา รปลอยเงินกู  วิธีการแกปญหาเร่ือง

เงินลงทุนสวนตัวมีจํากัดน้ัน สามารถทําไดโดยไปกูเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ 

2. ปญหาดานอัตราดอกเบี้ย  พบวามีปญหาในดานอัตราดอกเบี้ยคือมีการเก็บ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป  

 ปญหาดานเทคโนโลยี คือปญหาดานการจัดหาเทคโนโลยี  พบวามีปญหาในเร่ือง

เคร่ืองจักรมีราคาแพงเกินไป 
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2) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี  

และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

จํานวนโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหลัก  เชนในสวนของโรงเซรามิค  โรงโม 

จํานวนทัง้หมด  800 โรงดวยกนั  ความตองการของลูกคาน้ันเหมือนเดิมเพราะสินคาที่ผลิตน้ันเปน

สินคาที่เปนที่ตองการในตลาดมาก จํานวนยอดขายในแตละปน้ันคงที่ยอดขายผลิตภัณฑหลัก  ต้ังแต

ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ผลิตภัณฑหลักที่ผลิตในจังหวัดสระบุรีน้ัน  จะเปนในสวนของวัสดุกอสราง  

เชน พวกเซรามิค  ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการผลิตปูน  รายไดจากผลิตภัณฑน้ีเปนมูลคา

มากกวารอยละ 50 จากรายไดทัง้หมดในจังหวัด 

3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  

วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคาและตัวแทนจําหนาย 

ความชวยเหลือที่ไดรับคือ ความชวยเหลือจากผูซื้อ ผูคาและตัวแทนจําหนายคือ

การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ 

 เครือขายและความเชื่อมโยง จะแบงออกเปน ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกัน

สถานประกอบการอ่ืน ๆ ในเครือขายวิสาหกิจเดียวกัน การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถาน

ประกอบการอ่ืน และการไดรับแบงยอดสั่งซื้อจากสถานประกอบการอ่ืน 

1. ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันสถานประกอบการอ่ืนๆ  ในเครือขาย

วิสาหกจิเดียวกนั  พบวามีความรวมมือในดานกิจกรรมการตลาด  การรับและจัดสรรยอดสั่งซื้อ  

กระบวนการผลิต การหาวัตถดิุบ การหาอุปกรณและเคร่ืองจักร 

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืน  พบวามีการแบงยอด

สั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืน 

3. การไดรับแบงยอดสั่งซื้อจากสถานประกอบการอ่ืนไดรับการแบงยอดสั่งซื้อ

สินคาจากสถานประกอบการอ่ืน  ซึ่งมีแนวโนมที่ก ารแบงยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการ

อ่ืนจะเพิ่มขึ้น และมีบางรายที่คงที่  

  เครือขายวิสาหกิจ มีการพิจารณาอยู 2 สวนคอื ความเกี่ยวของของธุรกิจตนนํ้า

และปลายนํ้า และการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 

1. ความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสรางวัสดุตกแตงอาคารสถานที่

และเฟอรนเิจอร จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอ่ืน  ๆ น้ันยังมีไมมากนัก  ถาจะพบบางก็ในสวนของการ

ซื้อสารเคมีบางชนิดเขามาใชในการผลิตสินคา  แตสวนในดานของวัตถดิุบหลกัน้ันไมไดมกีาร

เชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนเพราะจังหวัดสระบุรีมีวัตถุดิบเปนของตนเอง  แตถา เปนในดานของการ

แขงขันน้ันอาจมีบางเล็กนอย 
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2. ในดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร  ชมรม สมาคม และสถาบันอ่ืน

พบวา ไดรับการสนับสนุนในดานของการตลาดและการใหขอมูลดานการตลาด  การหาอุปกรณ

เคร่ืองจักร การฝกอบรม การเงิน 

 การพัฒนาธุรกิจ 

ในการพัฒนาธุรกิจน้ันมีประเ ด็นที่เกี่ยวของคือ  การขอคําแนะนําจากบริษัทที่

ปรึกษาหรือผูใหการอบรม  การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมในดานตาง  ๆ 

ความพึงพอ ใจตอคาํแนะนํา 

1. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรม  มีการขอคําแนะนํา

จากสถาบันของรัฐหรือการศึกษา  หนวยงานเอกชน  หรือบริษัทที่ปรึกษา  ผูซื้อ ผูคาและตัวแทน

จําหนาย และบริษทัขนาดใหญในธรุกจิเดียวกนั 

2. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมในดานตาง  ๆ 

ผูประกอบการไดมีการขอคําแนะนําในเร่ืองการฝกอบรมดานทักษะและเทคโนโลยี 

3. ความพึงพอใจตอคําแนะนํา คอนขางจะพอใจตอคําแนะนํา 

4) ยุทธการ  โครงสราง  และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจ  วัสดุ

กอสรางวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

 จํานวนผูซื้อ ผูคา และตวัแทนจาํหนาย 

จํานวนผูประกอบการ  / โรงงานในจังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวของกับเครือขาย

วิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร น้ันมจํีานวนประมาณ  800 โรง ซึ่ง

ต้ังแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไมไดเพิ่มมากขึ้น  แตจํานวนการขยาย

เพิ่มของโรงงานเดิมที่มีอยูน้ัน มีการขยายตัวเพิ่มมาก 

 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ 

ผูประกอบการไมไดใชภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาเลย  เพราะตัวสินคาที่

ผลิตน้ีตองมีการใชเทคโนโลยีทีทันสมัยในการผลิต 

 การขายสินคาดวยตัวเอง 

ผูประกอบการมีการขายสินคาดวยตนเอง  เพราะเมื่อทําการผลิตสินคาแลวก็จะมี

สถานที่จําหนายของตนเอง และลูกคาก็จะมาซื้อที่โรงงานเอง 

 สภาวะการขาย จะมีการพิจารณา 2 สวน คือ ดานราคา และระยะเวลาการชําระเงิน 

1. ดานราคา สินคาที่ผลิตออกมาน้ันแตละโรงงานจะมีคุณภาพเหมือนกันทําให

ลูกคามีความพึงพอใจ และพบวาราคาเปนไปตามที่ไดคาดประมาณไว 

2. ระยะเวลาการชําระเงินเปนไปตามขอตกลงแทบจะทุกคร้ังที่มีการซื้อขาย 
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 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลัก 

มีการใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับสินคาหลักบาง  ซึ่งไดแก  การ

โฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ  โทรทัศน  หรือหนังสือพิมพ  และมีการใหระยะเวลาในการให

สินเชื่อกับลูกคา 

 รางวัลท่ีผลิตภัณฑเคยไดรับ 

ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาไมเคยไดรับรางวัลเลย 

 การรูจักรับรองมาตรฐาน 

มีการรูจักการรับรองมาตรฐาน  ISO 9000 , ISO 14000 , มอก. 18000 อย. ซึ่งใน

ดานคุณภาพของสินคานั้นไดมีการนําเขาไปตรวจสอบในหองปฏิบัติการการของทางโรงงานและ

ทางลูกคา ซึ่งลูกคาจะเปนผูตรวจสอบมาตรฐานสนิคา หากสินคาเปนไปตามมาตรฐานก็จะมีการรับซื้อ 

 การเคยไดการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

ไมเคยไดมีการรับรองมาตรฐาน 

 การไดรับการจดสิทธิบัตร 

ไมไดรับการจดสิทธิบัตร  

 ปญหาดานการตลาด แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ปญหาดานคูแขงและสวนแบง

ตลาด ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ 

1. ปญหาดานคูแขงและสวนแบงการตลาด  พบวามีปญหาคือตนทุนในการ

ขนสงสูง เนื่องจากในปจจุบันนี้ราคาของน้ํามันที่ใชมีราคาที่ไมแนนอน 

2. ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ  พบวามีปญหาในดานมีการตัดราคาการขาย

สินคา ซึ่งวิธีแกไขปญหาคือ มีการต้ังชมรมโรงโมขึ้นมาเพื่อมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาได 

จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัยการผลิตในประเทศ  อุปสงคในประเทศ  

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ืองในประเทศ  ตลอดจนยทุธการ  โครงสราง  และสภาพการ

แขงขันภายในประเทศ  ในกรณีของเครือขายวิสาห กิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และ

เฟอรนเิจอร  จังหวัดสระบุรีตามที่กลาวมาขางตน  ประกอบกับหลักเกณฑการใหคะแนน  น้ัน 

สามารถสรุปการใหคะแนนไวดังตารางที่  1 ซึ่งแสดงวาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตง

อาคารสถานที่และเฟอรนิเจอรโดยรวมเมื่อคํา นึงถึงปจจัยแวดลอมทั้งสี่ดานของจังหวัดสระบุรีมี

ศักยภาพปานกลาง  โดยดานยทุธการ  โครงสราง  และสภาพการแขงขันในประเทศมีศักยภาพใน

ระดับคอนขางตํ่า  ในขณะที่ปจจัยการผลิตในประเทศ  อุปสงคในประทศ  และอุตสาหกรรม

สนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศเปนสภาพแวดลอมที่มีศักย ภาพในระดับปานกลางจนถึง

คอนขางสูงตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 การใหคะแนนของระบบเพชรในเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคาร

สถานที ่และเฟอรนเิจอร จังหวัดสระบรีุ 

 
 

2. การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร  จงัหวดัสระบรุี 

1) จุดแข็งและจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง

วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ีและเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

 ปรัชญาแนวคิด และวัฒนธรรมของธุรกิจ 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

 มีระบบการจัดการที่ดี บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได 

จุดแข็ง 

 เงินทุน 

   

    มีสถาบันการเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนในดานเงินทุนของผูประกอบการ 

จุดแข็ง 

 

เงนิทนุหมนุเวียนในระบบไมเพยีงพอ 

จุดออน 

 แรงงาน 

แรงงานเปนคนในพืน้ทีเ่ปนสวนใหญ 

จุดแข็ง 

 วัตถุดิบ 

   

มแีหลงวัตถดิุบในการผลิตสินคาเปนของตนเอง 

 จุดแข็ง 
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 ผลิตภัณฑ 

สินคาที่ผลิตเปนที่ตองการของตลาด 

จุดแข็ง 

 ราคา 

มีชมรมโรงโมหนาพระลานกําหนดราคาขาย  

จุดแข็ง 

 การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายเนนการขายตรงใหกับลูกคา 

จุดแข็ง 

 การสงเสริมการขาย 

มีปายประชาสัมพันธบอกราคาสินคาแตละชนิด  เพื่อใหประชาชนไดรูถึงขอมูล

ขาวสารของราคาสินคา 

จุดแข็ง 

2) โอกาสและขอจํากัดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกองคกรของเครือขายวิสาหกิจวัสดุ

กอสรางวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

 การเมอืง 

นโยบายของรัฐบาลมีการสนับสนุนทําใหอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งมากขึ้น 

โอกาส 

 เศรษฐกจิ 

มีแนวโนมที่จะมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง เนื่องจากมีการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อ

เปด FTA 

โอกาส 

ราคานํ้ามันซึ่งเปนตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

ขอจํากัด 

 สภาพการแขงขัน 

1. เกิดการแขงขันในการผลิตของผูประกอบการดวยกัน 

โอกาส 

2. สามารถแขงขนัไดเพราะในจังหวัดมแีหลงวัตถุดิบ ทําใหการผลิตมีตนทุนตํ่า 

ผูประกอบการรายใหญยังสามารถกําหนดราคาสินคาและวัตถุดิบไดใน 

ขอจํากัด 
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 กฎหมาย / กฎระเบียบ 

จังหวัดสระบุรีอยูในเขตสงเสริมการลงทุน ทําใหมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

โอกาส 

หนวยราชการและผูประกอบการอาจมีตนทุนเพิ่มขึ้นได ในการที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายและมีการดําเนินการจัดทําที่ยุงยาก 

ขอจํากัด 

  โครงสรางสาธารณูปโภค 

โครงสรางสาธารณูปโภคภายในจังหวัดมีครบถวน  เหมาะกับการทํา

อุตสาหกรรม 

โอกาส 

 โครงสรางสงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

การใชชีวิตแบบเดิมน้ันมีสวนทําใหธุรกิจไมพัฒนา 

ขอจํากัด 

 เทคโนโลยีการแขงขัน 

1. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหการผลิตดีขึ้น 

โอกาส 

2. มีการใชเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดตนทุน 

การที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากนั้นทําใหคนตกงานเพิ่ม 

ขอจํากัด 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุม  หรือสัมพันธภาพในกลุม ผูประกอบการดวยกันท่ี

มีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี  และเฟอรนิเจอร  

จงัหวดัสระบรุี 

1. ภาคอกชนในธุรกิจ  SMEยังไมคอยใหความรวมมือกับภาครัฐในการรับฟง

เพื่อการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนในการผลิตเชนการเชิญข าอบรมเจาของธุรกิจ

มักจะไมมา 

2. มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  ๆ แตในบางคร้ังหนวยงานไมไดให

ความสนใจ ทําใหไมเกิดการพัฒนา  

3. สํานักงานแรงงานมีบทบาทหนาที่ในเชิงนโยบายจัดทําขอมูลสวนแรงงาน

ของจังหวัดสามารถประสานงานไดทุกสวน แตการตอบกลับของขอมูลลาชา 
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3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี  และ

เฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และขอจํากัด

ของเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และเฟอรนเิจอร  จังหวัดสระบรุี  

สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายดังกลาวไดดังภาพที่  4.28 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอม

ที่เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจดังกลาว  และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือ

เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ควรไดรับการแกไขตอไป 

 

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จังหวัด

สระบรุี 

จากการปรึกษาหารือผูมีสวนได-สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอย  กลุมผูเขาประชุม

ไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และ

เฟอรนเิจอร  จังหวัดสระบรีุ  พบวาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และ

เฟอรนิเจอรประกอบดวยผูเกี่ยวของ  ไดแก  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง  อุตสาหกรรมสนับสนุน  

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานการฝกอบรม  วิจัยและพฒันา  ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของ  มีระดับความ

เชือ่มโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหน่ึง แตระดับความเชื่อมโยงยังมีไมมากเทาที่ควร (ภาพที ่2) 
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ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง

อาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี

+ มีความตองการสินคา 

มากขึน้จากการเปด FTA 

- ผูผลิตสวนใหญไมไดรับ

การรับรองมาตรฐาน 

 

+ วัตถุดิบในการ 

 ผลิตสวนใหญมีภาย 

 ในจังหวัด 

+ มีการลงทุนเพื่อดูแลสิ่ง 

 แวดลอม 

+ เงินทุนสวนใหญเปนตนทุนของ 

 ผูผลิตเอง 

- วัตถุดิบในการผลิตหายากมากขึ้น 

- มีการเขาออกงานบอย 

- เงินทุนสวนตัวมีจํากัด 

 

+ ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับ

สถานประกอบการอ่ืนโดยเฉพาะ

ในดานการจัดหาวัตถุดิบ 

- การเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ยังมีไมมากนัก 

 

+ มีการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑเพื่อใหตรงตาม

ความตองการของผูบริโภค

มากขึน้ 

+ มีสถานท่ีจําหนายของ

ตนเอง 

+ มีชมรมเปนตัวแทนในการ

กําหนดราคา 

- มีการขายตัดราคาสินคากัน 

 

ยุทธการ โครงสราง และ

สภาพการแขงขันของ

ประเทศ 

อุปสงคในประเทศ ปจจัยการผลิต 

ในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวเน่ืองใน

ประเทศ 

บทบาทของภาครัฐ 

+ มีนโยบายสนับสนุนการผลิตจาก

ภาครัฐ 

+ นโยบายการสงเสริมการลงทุน 

- การจํากัดการใหสมัปทานการ

ระเบิดหินคอนขางซับซอน 
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เครือขายวิสาห
กิจวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงสถาน

ท
ี่  จ.สระบ

ุร ี

ห
น

วยงาน
ภาครัฐ 

1. กระท
รวงมห

าดไท
ย 

2. กระท
รวงอุตสาห

กรรม 
3.  กระท

รวงพ
าณิ

ขย 
อุตสาห

กรรมท
ี่เก่ียวของ 

1. ผูผลิตเห
ล็ก  

2. ห
ิน

 และดิน
 

3. ขุดท
ราย 

4. ป
มน

้ํามัน
 

5. เครื่องจักรกลโรงงาน
 

6. อุป
กรณ

และวัสดุกอสราง 
(โรงเรือน

) 
7. ซอมแซมเครื่องจักรกลโรงงาน

 
8. อุป

กรณ
แผงวงจรไฟ

ฟ
า 

9. โรงโมห
ิน

 
10. โรงงาน

สัมป
ระท

าน
ห

ิน
ออน

 
11. ราน

คาวัสดุกอสราง 

C
O

R
E  B

U
SSIN

ESS 

วัสดุกอสรางและตกแตงสถาน
ท

ี่ 

( ป
ูน

ซีเมน
ต ) 

องคกรท
ี่เก่ียวของ 

1. สมาคมผูรับ
เห

มากอสราง 
2. สมาคมผูคาเห

ล็ก  

ห
น

วยงาน
ฝกอบ

รม วิจยัและ
พั

ฒ
น

า 
1. สถาบ

นั
การศกึษ

า 
     - คณ

ะวิศวกรรมศาสตร                     
มห

าวิท
ยาลัยเกษ

ตรศาสตร 
2. สถาบ

ัน
วิจัยและพั

ฒ
น

า 
     - พ

าณิ
ชยจังห

วัด 
     - พ

าณิ
ชยอาํเภอ 

อุตสาห
กรรมสน

ับ
สน

ุน
 

1. สถาบ
ัน

การเงนิ
 

    - ธน
าคารและสถาบ

นั
การเงนิ

ตางๆ 
    - ธน

าคารพั
ฒ

น
าวิส

าห
กิจขน

าดกลางและ               
ขน

าดยอม 
2. การขน

สง 
3. ผูแท

น
จําห

น
าย (วิถตีลาด) 

    - การคาสง         - ผูสงออก 
    - การคาป

ลีก      - ผูบ
ริโภค 

4. การรับ
รองคุณ

ภาพ
 

    - มาตราฐาน
สิน

คาอุตสาห
กรรม (มอก.) 

ผูรับ
เห

มากอสราง 

ภาพ
ท่ี

 2 แผน
ภาพ

เครือขายวิส
าห

กิจวัส
ดุกอส

ราง วัส
ดุตกแตงอาคารส

ถาน
ท

ี่ และเฟ
อรน

เิจอร จังห
วัดส

ระบ
รุี 
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

การผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอรของจังหวัดสระบุรี พบวา กลุม

ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ คือ 

 กลุมปจจัยทางดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศ  โดยตัวบงชี้ที่

สําคัญในกลุมปจจัยน้ี  ไดแก การแบงยอดสั่งซื้อกับสถา นประกอบการอ่ืนๆ  และการไดรับยอด

สั่งซื้อจากสถานประกอบการอ่ืนๆ  ซึ่งพบวา มีการแบงยอดสั่งซื้อระหวางผูประกอบการมีแนวโนม

ของการแบงยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 

ดังน้ัน หากมีการสนับสนุนใหเกิดการแบงยอดสั่งซื้อระหวางสถานประกอบการตางๆ 

ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูประกอบการในเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และเฟอรนเิจอรนี้ มีการตอบสนองตอความตองการของตลาดไดมากขึ้น จะเปนการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันใหกับเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และ

เฟอรนิเจอรภายในจังหวัดปทุมธานี อันจะเปนแรงขับใหเครือขายนี้ประสบความสําเร็จไดตอไป  

 กลุมปจจัยทางดานปจจัยการผลิตภายในประเทศ  ซึ่งตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ี  

คือ สัดสวนของแรงงาน  การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ  และการลงทนุเพือ่ดูแล

สิง่แวดลอม  ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตวัสดุกอสร าง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และเฟอรนเิจอรสวน

ใหญใชปจจัยการผลิตภายในจังหวัด  ซึ่งนับวันยิ่งหายากมากขึ้น  นอกจากนี้ในเร่ืองของมาตรฐาน

การผลิตที่มีการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในสวนของมาตรฐานการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทําให

ตองมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ ที่สนับสนุนมาตรฐานดังกลาว  ซึ่งมักจะมีราคาที่สูงมาก  

จนอาจทําใหสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไมสามารถที่จะลงทุนดวยตนเองได 

ดังน้ัน  รัฐบาลจึงควรออกนโยบายสนับสนุนมาตรฐานในการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิง่แวดลอมใหแพรหลาย รวมทั้งใหความชวยเหลือดานเงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่าเพื่อใชในการลงทุนใน

เคร่ืองจักรและอุปกรณ  เพื่อใหสามารถผลิตวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และ

เฟอรนิเจอรตามมาตรฐานการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ตรงตามความตองการของตลาด  ซึ่ง

จะทําใหเครือขายการผลิตวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี  

ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 5 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร 

จงัหวดัสระบรุี 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาคเหนือเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุนนทบุรีรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปนครปฐมฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอระยอง ง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิ จ  การผลิตวัสดุกอสราง  วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี  และเฟอรนิเจอร  

จงัหวดัสระบรุี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง มจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขขาวเกษตราวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 6 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และ

เฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจ 

วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และเฟอรนิเจอร จงัหวดัสระบรุี 

 

วิสัยทัศน 

“อุตสาหกรรมกอสรางครบวงจรและยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 

2. สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมกันของผูผลิตวัสดุกอสราง ผูประกอบการ

โมหิน ผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และผูผลิตเฟอรนิเจอร  

เปาหมาย 

1. จัดต้ังศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในจังหวัดสระบุรี 

2. จัดต้ังศูนยแสดงสินคาประเภทวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี วัสดุกอสราง และ

เฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี 

3. เกิดเครือขายในการผลิตและการรวมกลุมของผูผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคาร

สถานท่ี และเฟอรนิเจอร 

4. การจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ เก่ียวกับวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี 

วัสดุกอสราง และเฟอรนิเจอร 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

4. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ภาพท่ี 3 แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา เครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง  

วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบรีุ 
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ภาพ

ท่ี
 3 (ตอ) 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  

การพ
ฒั

น
า 

ผูป
ระกอบ

การ

และการพ
ฒั

น
า

บ
ุคลากรใน

เครือขายวิส
าห

กิจ 

 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 1 

1. 
มีผูป

ระกอบ
การท

ี่มีความรู

ความส
ามารถและความ

ชําน
าญ

ใน
การบ

ริห
าร

จัดการ 

2. 
มีบุ

คลากรท
ี่มีความ

ชําน
าญ

 มีทั
กษ

ะเฉพ
าะ

ท
างใน

ส
ายงาน

ของตน

ห
รือส

ิน
คาเฉพ

าะอยาง 

 

มาตรการ 

1. 
เส

ริมส
รางความรู การบ

ริห
าร

จัดการธุรกิจดาน
องคกร 

2. 
เส

ริมส
รางความรู การบ

ริห
าร

จัดการธุรกิจดาน
การลดตน

ท
ุน

 

3. 
เส

ริมส
รางความรู การบ

ริห
าร

จัดการธุรกิจดาน
การตลาด 

4. 
เส

ริมส
รางท

ักษ
ะและพ

ัฒ
น

า

ฝมือแรงงาน
เฉพ

าะท
าง 

 

แผน
งาน

 

การพ
ฒั

น
า 

การบ
ริห

ารจัดการ 

โครงการ 

1. โครงการอบ
รมผูป

ระกอบ
การ ดา

การวางแผน
 การบ

ริห
ารจัดการ 

การเงนิ
 การตลาด การใชกลยุท

ธ

ท
างการตลาด และการลดตน

ท
นุ

ใน

การผลิต 

2. โครงการสงเสริมให
เกิด

ผูป
ระกอบ

การรายให
ม 

 

ยุท
ธศาสตรท

ี ่2 

การพ
ัฒ

น
าท

างดาน

การผลิตและความ

เขมแข็งท
างการเงิน

 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 2 

1. 
มีแห

ลงวัตถุดิบ
ท

ี่พ
อเพ

ียง

และมีคุณ
ภาพ

 

2. 
มแีห

ลงส
นั

บ
ส

นุ
น

ดาน

เงิน
ท

ุน
ใน

การดําเนิ
น

ธรุกจิ 

มาตรการ 

1. 
เพ

ิ่มป
ริมาณ

วัตถุดิบ
ท

ี่มีคุณ
ภาพ

 

จัดห
าแห

ลงวัตถุดิบ
เพ

ิ่มเติม 

คิดคน
ห

รือห
าวัตถุดิบ

ป
ระเภท

ให
ม ๆ 

2. 
ส

นั
บ

ส
นุ

น
ดาน

เงนิ
ท

นุ
 และ

จัดห
าแห

ลงเงิน
กูดอกเบ

ี้ยตํ่า 

 

โครงการ 

1. 
โครงการจัดห

าวัตถุดิบ
เพ่ิ

มห
รือ

คิดคน
วัตถุดิบ

ป
ระเภท

ให
ม 

 ๆ

2. 
โครงการจัดห

าแห
ลงเงิน

ทนุ

ดอกเบ
ี้ยต่ํา 

 

แผน
งาน

 

การเพ
ิ่มวัตถุดิบ

และ

จัดห
าแห

ลงเงนิ
ท

นุ

ดอกเบ
ี้ยตํ่า 

แผน
งาน

 

การพ
ฒั

น
า 

คุณ
ภาพ

บ
ุคลากร 

โครงการ 

1. 
โครงการอบ

รมบ
คุลากรดาน

การ

ผลิต โดยเน
น

การฝกท
กัษ

ะ

เฉพ
าะท

าง 

2. 
โครงการอบ

รมบ
คุลากรดาน

การ

ออกแบ
บ

ผลิตภัณ
ฑ
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ภาพ

ท่ี
 3 (ตอ) 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 3 

การพ
ฒั

น
า 

ผลิตภัณ
ฑ

 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท่ี

 3 

1. 
ส

งเส
ริมให

เกิดการ

คน
ควาวิจัย

ผลิตภัณ
ฑ

ให
ม และ

การพ
ัฒ

น
าการผลิตท

ี่

เป
น

มิตรกับ
 

ส
ิง่แวดลอม 

 

มาตรการ 

1. 
ส

นั
บ

ส
นุ

น
ให

มีการพ
ัฒ

น
าผลิตภัณ

ฑ
เดิม

ให
มีคุณ

ภาพ
มากขึ้น

 

2. 
คน

ควาวิจัยผลิตภัณ
ฑ

ให
ม ๆ  

3. 
ศึกษ

าความเป
น

ไป
ไดใน

การจัดแบ
งเขต

พ
ื้น

ท
ี่การผลิต 

4. 
ศึกษ

าวิธีการผลิตท
ี่เป

น
มิตรกับ

ส
ิง่แวดลอม 

 

แผน
งาน 

การคน
ควาวิจัย

ผลิตภัณ
ฑ

ให
มและ

พ
ัฒ

น
าการผลิตท

ี่เป
น

มิตรกับ
ส

ิ่งแวดลอม 

โครงการ 

1. 
โครงการวิจัยพ

ัฒ
น

าผลิตภัณ
ฑ



และผลิตภัณ
ฑ

จากวัส
ดุเห

ลือใช 

2. 
โครงการศึกษ

าความเป
น

ไป
ได

ใน
การจัดแบ

งเขตพ
ื้น

ท่ี
การผลิต 

3. 
โครงการพ

ัฒ
น

าการผลิตท่ี
เป

น

มิตรกับ
ส

ิ่งแวดลอม
 

  

ยุท
ธศาสตรท

ี่ 4 

การส
รางความ

เขมแข็งของ

เครือขาย SM
Es 

เป
าห

มายยุท
ธศาสตรท

ี่ 4 

1. 
ส

งเส
ริมให

เกิด

เครือขายวิส
าห

กิจแบ
บ

ครบ
วงจร 

2. 
มีการแลกเป

ล่ียน

ถายท
อดความคิดเห็

น
/

ป
ระส

บ
การณ

ใน
การ

ดําเนิ
น

ธุรกิจ 

3. 
มีการจัดการแส

ดง

ส
ิน

คาเก่ียวกับ
ส

ิน
คา

ใน
เครือขายวิส

าห
กิจน้ี

 

มาตรการ 

1. 
เพ

ิ่มการรวมกลุมของผูผลิตวัส
ดุกอส

ราง 

วัส
ดุตกแตงอาคารส

ถาน
ท

ี่ และ

เฟ
อรน

เิจอร 

2. 
มีการส

ัมมน
าแลกเป

ลี่ยน
ความคิดเห็

น
/

ป
ระส

บ
การณ

ของผูผลิต 

3. 
มีการจัดการแส

ดงส
ิน

คาวัส
ดุกอส

ราง วัส
ดุ

ตกแตงอาคารส
ถาน

ท
ี่และเฟ

อรนิ
เจอร
 

โครงการ 

1. 
โครงการส

งเส
ริมการ

รวมกลุมผูผลิตวัส
ดุกอส

ราง 

กลุมผูผลิตวัส
ดุตกแตงอาคาร

ส
ถาน

ท่ี และกลุมผูผลิต

เฟ
อรนิ

เจอร 

2. 
โครงการส

งเส
ริมการพ

ัฒ
น

า

ระบ
บ

ขอมูลขาวส
ารท

าง

การตลาด 

3. 
โครงการจัดการแส

ดงส
ิน

คา 

 

แผน
งาน

 

พ
ัฒ

น
าเครือขาย 

ความรวมมือ SM
Es  
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แผน
ป

ฏ
ิบ

ัติการสงเสริมเครือขายวิสาห
กิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถาน

ท่ี
และเฟ

อรนิ
เจอร จงัห

วดัสระบ
รีุ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

โครงการระยะส้ัน
 

 
โครงการระยะป

าน
กลาง 

 
โครงการระยะยาว 

1. โครงการอบ
รมผูป

ระกอบ
การ ดาน

การวางแผน
 การบ

ริห
ารจัดการ การเงิน

 

การตลาด การใชกลยุท
ธท

างการตลาด และการลดตน
ทุ

น
ใน

การผลิต 

 
1. โครงการศึกษ

าวิธีการผลิตท
ี่เป

น
มิตรกับ

ส่ิงแวดลอม* 

 
 

2. โครงการส
งเส

ริมให
เกิดผูป

ระกอบ
การรายให

ม 
 

 
 

 

3. โครงการอบ
รมบุ

คลากรดาน
การผลิต โดยเน

น
การฝกทั

กษ
ะเฉพ

าะท
าง 

 
 

 
 

4. โครงการอบ
รมบุ

คลากรดาน
การออกแบ

บ
ผลิตภัณ

ฑ
 

 
 

 
 

5. โครงการจัดห
าวัตถุดิบ

เพ
ิ่ม ห

รือคิดคน
วัตถุดิบ

ป
ระเภท

ให
ม ๆ

 
 

 
 

6. โครงการจัดห
าแห

ลงเงิน
ทุ

น
ดอกเบ้ี

ยตํ่า 
 

 
 

 

7. โครงการทํ
าวิจัยพ

ัฒ
น

าผลิตภัณ
ฑ

และผลิตภัณ
ฑ

จากวัส
ดุเห

ลือใช* 
 

 
 

 

8. โครงการศึกษ
าความเป

น
ไป

ไดใน
การจัดแบ

งเขตพ
ื้น

ท่ี
การผลิต 

 
 

 
 

9. โครงการส
งเส

ริมการรวมกลุมผูผลิตวัส
ดุกอส

ราง กลุมผูผลิตวัส
ดุตกแตง

อาคารส
ถาน

ท่ี
 และกลุมผูผลิตเฟ

อรนิ
เจอร* 

 
 

 
 

10. โครงการส
งเส

ริมการพ
ัฒ

น
าระบ

บ
ขอมูลขาวส

ารท
างการตลาด 

 
 

 
 

11. โครงการจัด R
oad Show

 แส
ดงส

ิน
คา 

 
 

 
 

ห
มายเห

ตุ: * ห
มายถึงโครงการนํ

ารอง 

  
ภาพ

ท่ี
 3 (ตอ) 
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แผนปฏิบัติการสงเสริม เครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  

และเฟอรนเิจอร จังหวัดสระบุรี 

 

 วิสัยทัศน 

 “อุตสาหกรรมกอสรางครบวงจรและยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1. แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 

2. สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมกันของผูผลิตวัสดุกอสราง ผูประกอบการโมหิน 

ผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และผูผลิตเฟอรนิเจอร 

เปาหมาย 

1. จัดต้ังศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในจังหวัดสระบุรี 

2. จัดต้ังศูนยแสดงสินคาประเภทวัสดุ ตกแตงอาคารสถานที่ วัสดุกอสราง และ

เฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี 

3. เกิดเครือขายในการผลิตและการรวมกลุมของผูผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคาร

สถานที่ และเฟอรนิเจอร 

4. การจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ เกี่ยวกับวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

วัสดุกอสราง และเฟอรนิเจอร 

 ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

4. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และขอเสนอแนวคดิโครงการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

เปาหมาย 

1. มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถและความชํานาญในการบริหารจัดการ 

2. มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะเฉพาะทางในสายงานของตนหรือสินคาเฉพาะอยาง 

 มาตรการ 

1. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร 

2. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการธุรกิจดานการลดตนทุน 

3. เสริมสรางความรูการบริหารจัดการธุรกิจดานการตลาด 

4. เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะทาง 

แผนงาน 

1. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ 

แนวคิดโครงการ 

1) เสริมสรางความรูทางดานการวางแผนการผลิต การบริหารการเงิน การตลาด 

รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตใหผูประกอบการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ

ผูประกอบการ 

2) สงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมอันเปนการขยายฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร 

2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

แนวคดิโครงการ 

1) ฝกอบรมแรงงานใหมีทักษะเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่

มีความซับซอนมากขึ้น 

2) ผลิตบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑออกสูตลาดแรงงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

เปาหมาย  

1. มีแหลงวัตถุดิบที่พอเพียงและมีคุณภาพ 

2. มแีหลงสนับสนุนดานเงนิทนุในการดําเนินธรุกจิ 

มาตรการ 

1. เพิ่มปริมาณวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จัดหาแหลงวัตถุดิบเพิ่มเติม คิดคนหรือหาวัตถุดิบ

ประเภทใหม ๆ 

2. สนับสนุนดานเงนิทนุ และจัดหาแหลงเงนิกูดอกเบี้ยตํ่า 

แผนงาน  

1. แผนงานการเพิ่มวัตถุดิบ และจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

แนวคดิโครงการ 

1) สงเสริมใหผูประกอบการหาแหลงวัตถุดิบเพิ่มหรือคิดคนวัตถุดิบใหมๆ เพื่อลด

ปญหาทางดานการผลิต 

2) สนับสนุนแหลงเงินทุนในการขยายกิจการของผูประกอบการโดยการจัดหา

แหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

เปาหมาย 

สงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหม และการพัฒนาการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิง่แวดลอม 

มาตรการ 

1. สนับสนุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2. คนควาวิจัยผลิตภัณฑใหม ๆ 

3. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

4. ศึกษาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

แผนงาน  

1. แผนงานการคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหมและพัฒนาการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

แนวคดิโครงการ 
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1) สงเสริมการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาวัสดุเหลือใชมาใช

ในการผลิตเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

2) จัดแบงเขตการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางเพื่อลดผลกระทบตอ

สิง่แวดลอมและมนุษย 

3) สงเสริมใหผูประกอบการนําวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชใน

การผลิตเพื่อควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปาหมาย  

1. สงเสริมใหเกิดเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

2. มีการแลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็น/ประสบการณในการดําเนินธุรกิจ 

3. มีการจัดการแสดงสินคาสําหรับเกี่ยวกับสินคาในเครือขายวิสาหกิจน้ี 

 มาตรการ 

1. เพิ่มการรวมกลุมของผูผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร 

2. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณของผูผลิต 

3. มีการจัดการแสดงสินคาสําหรับสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และ

เฟอรนเิจอร 

แผนงาน  

1. แผนงานพฒันาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แนวคดิโครงการ 

1) สงเสริมการรวมกลุมผูผลิตวัสดุกอสราง กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ แหลงวัตถุดิบ รวมทั้งการ

จัดต้ังศูนยเพื่อใหบริการขอมูลขาวสา รทางการตลาดเพื่อประโยชนดานการผลิตและการตลาดของ

ผูประกอบการ 

2) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการตลาด เชน ราคาวัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบ 

รวมทั้งการจัดต้ังศูนยเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารทางการตลาดเพื่อประโยชนดานการผลิตและ

การตลาดของผูประกอบการ 

3) จัดนิทรรศการการแสดงสิ นคา เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงกลุมลูกคา สําหรับ

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารและสถานที่ และเฟอรนิเจอร 
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แผนงานสงเสริมวิสาหกิจเครือขายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที ่

 และเฟอรนเิจอร จังหวัดสระบุรี 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริม เครือขายวัส ดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และ

เฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี ถูกจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวางผูประกอบการวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่  และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี  โดยอาศัยแนวคิดของเครือขาย

วิสาหกิจในการสงเสริมการรวมกลุมดังกลาว และยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้ง

ในระดับประเทศ และระดับสากล  

การจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขา สําหรับวิสาหกิจน้ี อยูบนพื้นฐานของการ

วิเคราะหขอมูล 2 ประเด็นคือ การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจตามระบบ

เพชร และการวิเคราะ หจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจนี้ 

โดยแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา สําหรับเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง

อาคารสถานที่ และเฟอรนิเจ อร สําหรับจังหวัดสระบุรีประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนา

เครือขายทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

4. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที ่ 

และเฟอรนเิจอร จังหวัดสระบุรี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ  

 

 เนื่องจากปญหาประการหนึ่ งสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจน้ีในจังหวัดสระบุรี คือ 

ผูประกอบการจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็กยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ ดาน

ตาง ๆ เชน การเงิน การตลาด การใชกลยุทธทางการตลาด การลดตนทุน เปนตน นอกจากน้ี ในดาน

การออกแบบผลิตภัณฑก็มีความจําเป น เชน วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ ยังมีรูปแบบที่ไมสามารถ

สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคไดดีนัก ยังขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการขาดทักษะในการผลิตเฉพาะทางของแรงงาน ทําใหการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจน้ีมีขอจํากัด ดังน้ันจึงสมควรที่จะมีการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะตางๆ ทั้งของ

บุคลากรและของแรงงานในเครือขายวิสาหกิจนี้ 

1. เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 

1.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถและความชํานาญในการบริหารจัดการ 

1.2 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะเฉพาะทางในสายงานของตนหรือสินคา 

เฉพาะอยาง 

2. มาตรการ 

2.1 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานองคกร 

2.2 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานการลดตนทุน 

2.3 เสริมสรางความรู การบริหารจัดการธุรกิจดานการตลาด 

2.4 เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะทาง 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจดัการ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมผูประกอบการ ดานการวางแผน  การบริหารจัดการ การเงิน การตลาด 

การใชกลยุทธทางการตลาด และการลดตนทุนในการผลิต 

3.2 โครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิต โดยเนนการฝกทักษะเฉพาะทาง 

4.2 โครงการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
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โครงการอบรมผูประกอบการ ดานการวางแผน การบริหารจัดการ การเงิน 

การตลาด การใชกลยุทธทางการตลาด และการลดตนทุนในการผลิต 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากผูประกอบการจํานวนหน่ึงในเครือขายวิสาหกิจน้ี โดยเฉพาะผูผลิตวัสดุกอสราง 

และวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ ยังประสบปญหาดานการวางแผน ดานการผลิต ดานการบริหาร

จัดการ ดานการตลาด และการใชกลยุทธการตลาด นอกจากน้ี เน่ืองจากผูประก อบการมักเปนผูผลิต

รายยอยทําใหตนทุนการผลิตคอนขางสูง และจากการแขงขันที่คอนขางสูงของผลิตภัณฑจาก

ประเทศจีน ทําใหเกิดปญหาดานการแขงขันในธุรกิจวัสดุกอสราง และวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

เชน ของประดับตกแตงที่ทําจากเซรามิค กระเบื้อง สุขภัณฑ ฯลฯ ดังน้ัน ห ากมีการสงเสริมให

ความรูโดยการอบรมและฝกทักษะใหกับผูประกอบการ ใหสามารถวางแผนการผลิต การบริหาร 

การเงิน การตลาด รวมทั้งวิธีการลดตนทุน จะทําใหผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจน้ีสามารถ

แขงขันไดดีขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการมีความรู ความสามา รถในการวางแผนทั้งดานการผลิต  การ

บริหารการจัดการ และการตลาด เพื่อใหเกิดประโยชนตอธุรกิจมากขึ้น 

2.2 เพื่อใหผูประกอบการรูจักวิธีและแนวทางในการลดตนทุนเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแขงขัน 

2.3 เพื่อใหผูประกอบการสามารถใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลายได 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการฝกอบรม ตามหลักสูตรที่กําหนด  

3.2 มีการรวมกลุม และมีการใชวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการมีทักษะทางดานการผลิต บริหารจัดการ  การตลาดเพิ่มสูงขึ้น เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของตน 

4.2 เกิดการรวมกลุมของผูประกอบการและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดตัวผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจน้ีเพื่อเชิญชวนใหเขารับการอบรมใน

ดานการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
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5.2 จัดอบรมในหัวขอเร่ือง “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภา พ” เพื่อใหความรูแก

ผูประกอบการ 

5.3 จัดอบรมในหัวขอเร่ือง “แนวทางในการลดตนทุนของผูประกอบการ ” เพือ่ให

ผูประกอบการที่ประสบกับปญหาดานตนทุน สามารถใชเปนแนวทางเพื่อเสริมสรางศักยภาพใน

การแขงขัน 

5.4 จัดกิจกรรมเพื่อใหผูประกอบการพบกับวิทยากรโดยตรงในการใหคําปรึก ษา แนะนํา

เพื่อแกไขปญหาของผูประกอบการ 

5.5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

6. งบประมาณ 

 ใชประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 สํารวจและกําหนดตัวผูประกอบการในวิสาหกิจที่เขารับการอบรม ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดฝกอบรมในหัวขอเร่ือง “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 จัดฝกอบรมในหัวขอเร่ือง “แนวทางในการลดตนทุนของผูประกอบการ ” ใชระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน 

7.4 จัดกิจกรรมเพื่อใหผูประกอบการพบกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และใหคาํแนะนําเพือ่

แกไขปญหาดานตาง ๆ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากความตองการวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงสถานที่ และเฟอรนิเจอรที่มี

คอนขางมากและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งความสามารถในการผลิตสินคาที่มีจํากัด ทําให

ศักยภาพในการขยายตัวของเครือขายวิสาหกิจน้ีมีจํากัด ดังน้ัน หากตองการใหเครือขายวิสาหกิจน้ีมี

การขยายตัวและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

ซึ่งจะทําใหฐานการผลิตเพิ่มขึ้น อันเปนการตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเพิ่มฐานการผลิตและการขยายตัวของวิสาหกิจน้ี 

2.2 เพื่อใหผูสนใจลงทุนในวิสาหกิจน้ีเห็นชองทางการดําเนินธุรกิจ 

3. ตัวชี้วัด 

 จํานวนผูประกอบการรายใหมที่มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การขยายตัวของวิสาหกิจนี้โดยมีผูประกอบการ รายใหมเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ตองการที่เพิ่มขึ้น 

4.2 การรวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจของผูประกอบการรายเกาและรายใหม ภายใน

จังหวัด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 การจัดสัมมนาชี้ชองทางการลงทุนในวิสาหกิจนี ้

5.2 การบรรยาย เร่ือง การบริหารจัดการ และการเงินสําหรับผูประกอบการรายใหม 

5.3 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 การจัดสัมมนาชี้ชองทางการลงทุน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.2 การบรรยายเร่ืองการบริหารจัดการและการเงิน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 การประเมินผลความสําเร็จของโครงการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม  ใช

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรดานการผลิต โดยเนนการฝกทักษะเฉพาะทาง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปญหาสําคัญประการหนึ่งในเครือขายวิสาหกิจนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ คือ  การขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ในการผลิต ที่มีฝมือและ

ทักษะเฉพาะดาน เชน ดานการผลิตกระเบื้อง สุขภัณฑ ของประดับตกแตง การอบรมฝมือแรงงาน

นั้นไมควรเปนการอบรมทั่ว ๆ ไป แตควรเปนการอบรมแบบเฉพาะเจาะจงเปนรายสินคา ซึ่งจะทํา

ใหแรงงานที่ผานการฝกอบรมดังกลาว สามารถนําความรูที่ไดมาใชกับการผลิตเฉพาะอยางได 

ดังนั้นจึงควรที่จะมีการฝกอบรมแรงงานเพื่อการผลิตเฉพาะทางหรือเจาะจงประเภทสินคาตามความ

ตองการของลูกคาที่นับวันจะมีความซับซอนมากขึ้นและความจําเปนของผูประกอบการใน

กระบวนการผลิต  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อผลิตบุคล ากรในการผลิตสินคาโดยเฉพาะวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ที่เนนทักษะ

เฉพาะทาง 

2.2 เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานในการผลิตของเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร 

2.3 เพื่อจัดต้ังศูนยฝกอบรมแรงงานเฉพาะทางในการผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนแรงงานที่สําเร็จตามหลักสูตรการฝกอบรมทักษะเฉพาะทาง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 แรงงานมีทักษะความชํานาญในการผลิตสินคาเฉพาะทางไดตรงตามมาตรฐานและได

คุณภาพตามความตองการของลูกคา 

4.2 การลดลงของปญหาการเขาออกงานบอยคร้ัง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 อบรมเฉพาะดานตามความตองการของผูประกอบการ 

5.2 ฝกอบรมแรงงานในการผลิตโดยเนนการใชทักษะเฉพาะทาง 

5.3 ประเมินผลการฝกอบรมแรงงานโดยเนนการใชทักษะเฉพาะทาง 

5.4 จัดต้ังศูนยฝกอบรมแรงงานเฉพาะทางในการผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 จัดอบรมเฉพาะดานตามความตองการของผูประกอบการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดฝกอบรมแรงงานในการผลิตโดยเนนการใชทักษะเฉพาะทาง ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 ประเมินผลการฝกอบรมแรงงานโดยเนนการใชทักษะเฉพาะทาง ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดต้ังศูนยฝกอบรมแรงงานเฉพาะทางในการผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่  ใช

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ พบปญหาที่คลายกันประการหน่ึง คือรูปแบบผลิตภัณฑ

ยังขาดความหลากหลาย และบางคร้ังไมสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคที่สวนหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งจํานวนบุคลากรในดานการออกแบบผลิตภัณฑยังมีไมพอเพียงกับ

ความตองการ นอกจากนี้จากการที่การแขงขันกันอยางมากในอุตสาหกรรมวัสดุตกแตงอาคาร

สถานที่ ดังน้ันมาตรการในการแขงขันกันโดยการใชการออกแบบผลิตภัณฑที่ดึงดูดใจจึงมี

ความสําคัญมากยิ่งขึ้น  ดังน้ันจึงมี ความจําเปนในการอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ

เพื่อใหมีการผลิตสินคาตาง ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหเห็นความสําคัญของรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

2.2 เพื่อผลิตบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

2.3 เพือ่ใหเกิดการแขงขันกันในการออกแบบผลิตภัณฑ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนแรงงานที่สําเร็จหลักสูตรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

3.2 จํานวนชิ้นงานที่สงเขาประกวดเพื่อชิงรางวัลในดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบผลิตภัณฑตามความตองการของตลาด 

4.2 ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑของแรงงานเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดสัมมนาเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑและแนวโนมความตองการของผูบริโภค 

5.2 จัดอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

5.3 ประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

5.4 จัดประกวดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 จัดสัมมนาเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑและแนวโนมความตองการ ใชระยะเวลาประมาณ 2เดือน 

7.2 จัดอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.3 ประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ  ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.4 จัดประกวดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

 จากปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของเครือขายวิสาหกิจนี้คือ การเขาถึงแหลงวัตถุดิบ 

โดยเฉพาะสําหรับผูประกอบการวัสดุกอสรางประเภท การโมหิน ที่จําเปนตองใชหินจากภูเขาหิน 

ซึ่งใ นปจจุบันเขาถึงไดยากอันเน่ืองมาจากการไดรับอนุญาตในการระเบิดหินน้ันมีนอยลง 

นอกจากน้ีผูประกอบการ ยังพบกับปญหาดานการเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีจํากัด และอัตราดอกเบี้ยที่

สูง ทั้งสองปญหาขางตนเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุ

ตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร จังหวัดสระบุรี 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีแหลงวัตถุดิบที่พอเพียงและมีคุณภาพ 

1.2 มแีหลงสนับสนุนดานเงนิทนุในการดําเนินธรุกจิ 

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มปริมาณวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จัดหาแหลงวัตถุดิบเพิ่มเติม คิดคนหรือหาวัตถุดิบ

ประเภทใหมๆ 

2.2 สนับสนุนดานเงินทุน และจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 

3. แผนงาน  

แผนงานการเพิ่มวัตถุดิบและจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา  ประกอบดวยโครงการ  2 

โครงการดังนี้ 

3.1 โครงการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มหรือคิดคนวัตถุดิบประเภทใหมๆ  

3.2 โครงการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 
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โครงการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มหรือคิดดนวัตถุดิบประเภทใหม ๆ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากปญหาในดานการเขาถึงแหลงวัตถุดิบประเภทภูเขาหิน ของผูประกอบการวัสดุกอสราง 

การโมหิน อันเนื่องมาจากขอจํากัดในการอนุญาตจากทางราชการในการระเบิดหิน ทั้งนี้สาเหตุมาจาก

ความปลอดภัยในการใชวัตถุระเบิด นอกจากน้ี ในธุรกิจดานวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ยังมีความ

จํากัดในแงของการใชวัตถุดิบเดิมที่มีอยูในการผลิต ดังน้ัน หากมีการคิดคนวัตถุดิบใหม หรือ

เลือกสรรวัตถุดิบประเภทใหม ๆ จะทําใหผูผลิตในธุรกิจดังกลาวมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งเป นการลด

ปญหาในดานการผลติลงไดประการหน่ึง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหมีแหลงวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากการอนุญาตในการระเบิดหินที่มากขึ้น 

2.2 เพื่อใหมีการคิดคน เลือกสรร และพัฒนาวัตถุดิบประเภทใหมๆ ในธุรกิจวัสดุตกแตง

อาคารสถานที ่

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนใบอนุญาตในการขอระเบดิหิน 

3.2 ประเภทของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาในเครือขายวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้น 

4.2 เพิ่มทางเลือกในการใชวัตถุดิบในการผลิตใหกับเครือขายวัสดุตกแตงอาคารและสถานที่ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดสัมมนาเพื่ออภิปราย ถึงความจําเปนและความสําคัญในดานวัตถุดิบ ที่ตองการ

เพิ่มขึ้นในกิจการโมหิน 

5.2 จัดสัมมนาถึงแนวทางความเปนไปไดในการใชวัตถุดิบประเภทใหม ๆ ในธุรกิจวัสดุ

ตกแตงอาคารสถานที่ 

5.3 ดําเนินการขออนุญาตหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตระเบิดหิน 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

7.1 จัดสัมมนาเพื่ออภิปรายถึงความจําเปนในดานการใชวัตถุดิบกรณีของการโมหิน ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดสัมมนาถึงแนวทางความเปนไปไดในการใชวัตถุดิบป ระเภทใหม ๆ ในธุรกิจวัสดุ

ตกแตงอาคารสถานที่ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 ดําเนินการขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตระเบิดหิน  ใช

ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

8.3 สาํนักงานสิง่แวดลอมจังหวัด 

8.4 สํานักงานที่ดินจังหวัด 
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โครงการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

  

1. หลักการและเหตุผล 

 จากปญหาหน่ึงที่สําคัญของผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจน้ี คือ ในการดําเนินงาน

หรือการขยายธุรกิจมักจะใชเงินทุนของตนและ ครอบครัวหรือจากญาติมิตรซึ่งคอนขางมีจํากัด 

สงผลตอความสามารถในการระดมทุนของธุรกิจ ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหผูประกอบการโดยเฉพาะ

สถานประกอบการขนาดเล็กเห็นความสําคัญของการระดมทุนหรือการกูยืมเงินทุนเพื่อใชในการ

ดําเนินกิจการ นอกจากน้ี ธุรกิจที่คุนเคยกับการใชแ หลงเงินทุนจากสถาบันการเงินอยูแลว แตมี

ปญหาในดานการไดรับอนุมัติการกูยืมเงินทุน ซึ่งพบวาธนาคารเห็นวาธุรกิจของผูประกอบการยัง

ไมมีความมั่นคงพอที่จะอนุมัติวงเงินใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจวัสดุกอสรางที่

ผูบริโภคมีความตองการสินคาอย างสม่ําเสมอ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจกอสราง นอกจากนี้ 

ยังเห็นความจําเปนที่ตองมีแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนการลดโอกาสของการขาดทุน เพิ่มโอกาส

ในการขยายการผลิต และการขยายตัวของวิสาหกิจนี้ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูประกอบการรายยอยเห็นความสําคัญของการใชแหลงทุนจากสถาบันการเงิน 

2.2 เพื่อใหผูประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจวัสดุกอสราง และวัสดุตกแตงอาคารสถานที่

เขาถึง และมีแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าอยางพอเพียง 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูขอใชบริการเงินกูจากสถาบันการเงิน 

3.2 จํานวนผูไดรับอนุมัติวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการขยายกิจการลดลง 

4.2 การขยายตัวของเครือขายวิสาหกิจเพิ่มขึ้น  อันเน่ืองมาจากมีแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใน

การขยายกิจการ 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยใชแหลงเงินกู

จากสถาบันการเงิน 

5.2 จัดโครงการผูประกอบการพบสถาบันการเงิน  

5.3 จัดสัมมนาผูประกอบการเกี่ยวกับความสําเร็จในการขยายกิจการ 
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6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดสัมมนาอบรมเกี่ยว กับความสําคัญและโอกาสในการขยายธุรกิจโดยใชแหลงเงินกู

จากสถาบันการเงิน ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดโครงการผูประกอบการพบสถาบันการเงิน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

7.3 จัดสัมมนาผูประกอบการเกี่ยวกับความสําเร็จในการขยายกิจการใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพาณิชย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 เนื่องจากในบางคร้ัง คุณภาพสินคาโดยเฉพาะสินคาดานวัสดุตกแตงอาคารสถานที่มี

คุณภาพไมสม่ําเสมอ ดังน้ันจึงควรมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งคิดคน

และพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อใหแตกตางไปจากเดิม เน่ืองจากผูผลิตมักผลิตสินคาในรูปแบบหรือ

ประเภทที่ไมแตกตางไปจากเดิม ในการผลิตสินคาโดยเฉพาะวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงอาคาร

สถานที่ มักมีสวนที่เหลือจากการผลิตซึ่งควรมีการ สงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือใชเหลาน้ีไปใช

ประโยชนอีกตอหน่ึง นอกจากน้ีในการผลิตสินคาดานวัสดุกอสรางมักมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เชน การโมหิน ยอยหิน จะทําใหเกิดฝุนหินฟุงกระจายและกระทบตอผูอาศัยในบริเวณแหลงผลิต 

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาความเปนไปได ในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิตสินคาประเภทน้ีใหอยูใน

บริเวณเดียวกันและกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษยนอยลง รวมทั้งมีความจําเปนที่จะสงเสริมการ

ผลิตสินคาโดยเฉพาะวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. เปาหมายยุทธศาสตร  

สงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยผลิตภั ณฑใหม และการพัฒนาการผลิตที่เปนมิตรกับ 

สิง่แวดลอม 

2. มาตรการ 

2.1 สนับสนุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.2 คนควาวิจัยผลิตภัณฑใหม ๆ  

2.3 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

2.4 ศึกษาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. แผนงานการคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหมและพัฒนาการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

โครงการ 3 โครงการดังนี้ 

3.1 โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

3.2 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

3.3 โครงการพัฒนาการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่ผูผลิตสินคาประเภทวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร มีคุณภาพของ

การผลิตสินคาที่ไมสม่ําเสมอ ทําใหสินคาไมไดมาตรฐาน และอาจมีปญหาในดานการยอมรับของ

ลูกคา ดังน้ัน จึงควรที่จะมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูเพื่อใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

และพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่ตองการความหลากหลาย

ของสินคา นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตสินคาในเครือขายวิสาหกิจน้ี มักมีวัสดุที่เหลือใชจากการ

ผลิต ดังน้ัน หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือนําไปแปรรูปวัสดุเหลือใชเหลาน้ี จะทําใหผูผลิตมี

รายไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปนการลดปญหาขยะและเศษซากวัสดุเหลือใชอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

2.2 เพื่อพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑใหม 

2.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน 

3.2 จํานวนผลิตภัณฑชนิดใหมที่ออกสูตลาด 

3.3 ผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ยอดขายสินคาดานวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ วัสดุกอสราง และเฟอรนิเจอรที่มากขึ้น 

4.2 การแขงขันกันในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ของผูผลิตออกสูตลาด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดการฝกอบรมและสัมมนาเร่ืองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

5.2 จัดสัมมนาและชี้ใหเห็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิธีในการผลิตสินคาจาก

วัสดุเหลอืใช 

5.3 จัดต้ังศูนยฝกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียดในการดําเนินการ ดังน้ี 

7.1 จัดการฝกอบรมและสัมมนาเร่ืองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  ใชระยะเวลาประมาณ 2 

เดือน 

7.2 จัดสัมมนาเพื่อใชใหเห็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิธีในการผลิตสินคาจาก

วัสดุเหลือใช ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 จัดต้ังศูนยฝกอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช               

ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

8. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นท่ีการผลิต 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากการผลิตสินคาในสวนของวัสดุกอสราง โดยเฉพาะการโมหินน้ันสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย อันเน่ืองมาจากเศษฝุนหินที่เกิดจากกระบวนการผลิต ดังน้ัน หาก

มีการศึกษาความเปนไปไดในการที่จะจัดแบงเขตการผลิตเพื่อพิจารณาวาพื้นที่หรือบริเวณในสวน

ใดเหมาะที่จะทําการผลิตทั้งน้ีเพื่อใหกระทบตอสิ่งแวดลอ มและมนุษยนอยที่สุด  นอกจากน้ี หากมี

การจัดแบงเขตการผลิตไดสําเร็จ จะทําใหภาครัฐควบคุมการผลิตโดยเฉพาะในสวนของการระเบิด

หินไดงายขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

2.2 เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

3. ตัวชี้วัด 

 ผังเมืองที่ไดมีการคํานึงถึงการแบงเขตพื้นที่การผลิต สําหรับอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดแบงเขตการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดจางคณะที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต 

5.2 จัดสัมมนาเพื่อรับฟงปญหาและความจําเปนในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต   

5.3 ศึกษาและเขียนขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่

การผลิต  

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดจางคณะที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต                   

ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัดสัมมนาเพื่อรองรับฟงปญหาและความจําเปนในการจัดแบงเขตพื้นที่การผลิต               

ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
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7.3 ศึกษาและเขียนขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดแบงเขตพื้นที่

การผลิต ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.3 สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการศึกษาวิธีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการผลิตสินคาในหมวดของวัสดุกอสรางโดยเฉพาะการโมหินมักตองมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางใดทางหนึ่ง หากสามารถหาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล อม จะ

ทําใหผูประกอบการควบคุมระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมได รวมทั้งอาจะไดรับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑที่มากขึ้น โดยเฉพาะดานที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (เชน ISO 

14000) จึงเห็นควรที่จะสงเสริมใหมีการศึกษาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหผูผลิตตระหนักถึงความสําคัญหรือเห็นความจําเปนในการใชวิธีการ

ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.2 เพื่อศึกษาวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. ตัวชี้วัด 

 กรรมวิธีในการผลิตสําหรับวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูประกอบการเห็นความสําคัญของวิธีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.2 สิ่งแวดลอมทั้งมนุษยและสัตว พืช ไดรับผลกระทบนอยลงจากการใชวีการผลิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดอบรมสัมมนาใหความรูและความสําคัญกับการใชวิธีการผลิตแบบใหมที่เปนมิ ตร

กับสิ่งแวดลอม 

5.2 การคิดคนวิจัยหรือแสวงหาวิธีหรือเทคนิคการผลิตใหม ๆ ที่มีผลกระทบนอยที่สุดตอ

สิง่แวดลอม 

5.3 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิธีการผลิตหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดอบรมสัมมนาใหความรูและความสําคัญกับการใชวิธีการผลิตแบบใหมที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

7.2 การคิดคน วิจัย หรือแสวงหาวิธีหรือเทคนิคการผลิตใหม ๆ ที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 6 เดือน 

7.3 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวีการผลิตหรือเทคโนโลยีใหมในการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิง่แวดลอม ใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กระทรวงวิทยาศาสตร 

8.3 สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

  

 เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในเครือขายวิสาหกิจวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และเฟอรนิเจอร มีการรวมกลุมกันเพียงเล็กนอย และ เปนเพียงการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการดําเนินธุรกิจกันไมมากนัก การดําเนินธุรกิจยังอยูในลักษณะของตางคนตางทํา และไมทราบ

วาในปจจุบันมีเทคนิคการผลิตใหม ๆ รูปแบบสินคาใหม ๆ รวมทั้งวัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑใหม ๆ มี

อะไรบาง ขอมูลขาวสารทางการตลาดยังไมทั่ว ถึง มีการตัดราคากันเองระหวางผูประกอบการ  ขาด

อํานาจการตอรองกับผูจําหนายปจจัยการผลิต  ดังน้ันหากมีการรวมกลุมกันที่เขมแข็งขึ้น จะชวยลด

ปญหาตาง ๆ ขางตนลงได และทําใหเครือขายวิสาหกิจนี้มีความเขมแข็งและมีศักยภาพตอไป 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมใหเกิดเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 มีการแลกเปลี่ยนถายทอดความคิดเห็น/ประสบการณในการดําเนินธุรกิจ 

1.3 มีการจัดการแสดงสินคาเกี่ยวกับสินคาในเครือขายวิสาหกิจน้ี   

2. มาตรการ 

2.1 เพิ่มการรวมกลุมของผูผลิตวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่ และเฟอรนิเจอร 

2.2 มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณของผูผลิต 

2.3 มีการจัดการแสดงสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร 

3. แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย

โครงการ 3 โครงการ ดังน้ี 

3.1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูผลิตวัสดุกอสร าง กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานที่ 

และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร 

3.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการตลาด 

3.3 โครงการจัดการแสดงสินคา 
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมผูผลิตวัสดุกอสราง  

กลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารสถานท่ี และกลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานะปจจุบันของอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารและสถานที่ และ

เฟอรนิเจอรที่ยังขาดการรวมกลุมกันอยางจริงจัง สงผลทําใหขาดอํานาจการตอรอง ทั้งกับผูจําหนาย

ปจจัยการผลิต  และลูกคารายใหญ การตัดราคากันเองของผูประกอบการ  ขาดความเขมแข็งในการ

ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งดานวัตถุดิบและการผลิตสินคาที่ตอเน่ืองจากธุรกิจหลัก ดังน้ัน หาก

สงเสริมใหมีการรวมกลุมกันในวิสาหกิจน้ีจะสามารถลดปญหาตาง ๆ ขางตนได รวมทั้งเกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเกิดการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจนี้แบบครบวงจร 

2.2 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็น ประสบการณและปญหาในการ

ประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

 การรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่

และเฟอรนเิจอร 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การรวมกลุมที่เขมแข็งขึ้นในระดับประเภทสินคาเดียวกัน 

4.2 การรวมกลุมที่เขมแข็งขึ้นของวิสาหกิจแบบครบวงจร 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กําหนดตัวผูเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรวมกลุมวิสาหกิจ 

5.2 อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับความสําคัญของการรวมกลุมวิสาหกจิ 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 

7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 กําหนดตัวผูเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือ 

7.2 อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความสําคัญข องการรวมกลุมวิสาหกิจ                        

ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการตลาด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการขาดการรวมกลุมกันที่เขมแข็ง ทําใหขาดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

ทางดานการผลิตและการตลาด ผูผลิตอาจไมทราบราคาวัตถุดิบ และแหลงวัตถุดิบ รวมทั้งผูขาย

วัตถุดิบ รวมทั้งอาจไมทราบถึงขอมูลและกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ดังน้ันหากมีการสงเสริม

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดต้ังศูนยเพื่อใหบริการ

ขอมูลการผลิตและการตลาดของสินคาในเครือขายวิสาหกิจน้ี จะทําใหผูประกอบการตาง ๆ เขาถึง

แหลงขอมูลดังกลาวมากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในดานการผลิตและการตลาดของผูประกอบการเอง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 ใหมีการพัฒนาขอมูล ขาวสารทางการตลาด 

2.2 ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการดําเนินการทางการตลาด 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 การจัดต้ังศูนยบริการขอมูล ขาวสาร ทางการตลาด 

3.2 จํานวนผูเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ ในการดํา เนินการทางการตลาด

และกลยุทธทางการตลาด 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 มีศูนยบริการ ขอมูล ขาวสาร ทางการตลาด 

4.2 มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับประสบการณ การดําเนินการทางการตลาด และการใช

กลยุทธทางการตลาด 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 สรางศูนยบริการ ขอมูล ขาวสารทางการตลาด 

5.2 จัดอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการดําเนินการทางการตลาด 

5.3 จัดอบรมสัมมนา โดยการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเร่ือง กลยุทธทาง

การตลาด 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สรางศูนยบริการ ขอมูล ขาวสารทางการตลาด ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

7.2 จัดอบรม สัมมนาโดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.3 จัดอบรม สัมมนา โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

8.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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โครงการจดัการแสดงสนิคา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากจังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่เปนแหลงรวมวัสดุกอสราง และวัสดุตกแตงอาคาร

สถานที่ เชน อิฐบลอค กระเบื้องมุงหลังคา อุปกรณตกแตงบาน เคร่ืองสุขภัณฑ เซรามิค ฯลฯ สินคา

เหลาน้ีบางชนิดมีศักยภาพในการนําเสนอตอลูกคา เพื่อใหลูกคาสนใจแตยังขาดหลักการทาง

การตลาด โดยเฉพาะการจัดแสดงสินคา วิธีหน่ึงที่จะทําใหลูกคารูจัก คือการจัด Road Show แสดง

สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 สงเสริมการรวมกลุมสินคาประเภทเดียวกันของผูผลิต 

2.2 จัดใหมีการแสดงสินคาในลักษณะ Road Show ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนผูประกอบการที่เขารวมเปนสมาชิกกลุมผูผลิตวัสดุตกแตงอาคารและสถานที่ 

3.2 การจัดการแสดงสนิคาในลกัษณะ Road Show 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การรวมกลุมในเครือขายวิสาหกิจนี้ มีความเขมแข็งมากขึ้น 

4.2 มีการจัด Road Show อยางสม่ําเสมอ 

4.3 สินคาของจังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะวัสดุกอสราง วัสดุแตกแตงอาคารสถานที่ และ

เฟอรนิเจอร เปนที่รูจักมากขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดสัมมนาผูผลิ ตในกลุมประเภทเดียวกัน เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการรวมกลุม

รวมทัง้เสนอแผนการจัด Road Show ของจังหวัดสระบุรี 

5.2 จัด Road Show ในประเทศโดยเฉพาะจัดในกรุงเทพฯ 

5.3 จัด Road Show ในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพในการนําเขาสินคาใน

เครือขายวิสาหกิจน้ีจากประเทศไทย 

6. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ XXXXXX บาท 
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7. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานทัง้สิน้ 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดสัมมนาผูผลิตในกลุมประเภทเดียวกัน และเสนอแผนการจัด Road Show ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

7.2 จัด Road Show ในกรุงเทพฯ ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

7.3 จัด Road Show ในตางประเทศ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 กรมสงเสริมการสงออก 

8.3 สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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