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บทสรปุผูบ้ริหาร 

  

 สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดําเนินโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยSMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน 

(กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง) ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมธรุกจิกอ่สรา้งและธรุกจิ

ต่อเนื่อง  

 สถาบนัไดด้ําเนนิกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการตามขอ้กําหนดโครงการ โดยแบ่งการอบรม

ออกเป็น 5 รุ่น ไดแ้ก ่รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ีรุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร รุ่นที ่3 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา และ รุน่ที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่

 การอบรมใชเ้วลารุ่นละ 4 วนั ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 16.00 น. มเีนื้อหาประกอบดว้ย โอกาสทาง

ธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง การบรหิารจดัการสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง การบรหิาร

การเงนิสาํหรบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง เทคโนโลยโีครงสรา้งสาํเรจ็รูป และเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีป่ระสบความสําเรจ็ นอกจากนี้ในวนัที ่1 และ 3 ของการอบรม เวลา 16.00 – 

20.00 น. สถาบนัจดัใหม้กีจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ยย่อย เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์และ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ขีองผูเ้ขา้อบรมในแต่ละรุ่น 

 สําหรบัผลการดาํเนินการ มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 328 ราย ซึ่งมากกวา่เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

28 ราย (เป้าหมายกาํหนดใหม้ผีูผ้า่นการอบรม 300 ราย) โดยมจีํานวนผูผ้า่นการอบรมแยกเป็นรุ่น ดงันี้ 

  รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 66 ราย 

  รุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 67 ราย 

  รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 53 ราย 

  รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 89 ราย 

  รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม่  มผีูผ้า่นการอบรมจาํนวน 53 ราย 

 สาํหรบัผลการทดสอบเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูก้อ่นและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) 

ซึ่งกําหนดใหผู้ผ้า่นการอบรมมผีลการทดสอบไม่ต่ํากวา่ รอ้ยละ 80 นัน้ จากผลการทดสอบ พบวา่ ผูเ้ขา้

อบรมทุกรายมผีลการทดสอบมากกวา่ รอ้ยละ 80 โดยแสดงคะแนนเฉลีย่ของแต่ละรุ่นไดด้งันี้ 

  รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.74 

  รุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.42 

  รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 81.21 

  รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 81.22 

  รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม่  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.20 
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 ในดา้นความพงึพอใจจากการประเมนิ พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมทุกรุ่นมคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมากต่อ

หลกัสูตรการอบรมทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พงึพอใจต่อความสามารถของวทิยากร และ

พอใจในการบรกิารและอํานวยความสะดวก โดยมคีา่ความพงึพอใจมากกวา่ รอ้ยละ 80 ในทกุหวัขอ้  

 นอกจากนี้ผูผ้า่นการอบรมแสดงความคดิเหน็วา่ ควรมกีารพฒันาตอ่ยอดความรูใ้หแ้ก่

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งอย่างต่อเนื่อง โดยความรูเ้กีย่วกบัภาษ ีบญัช ีและการเงนิ เป็นเรื่องทีผู่้

ผา่นการอบรมตอ้งการใหม้กีารพฒันาต่อยอดเป็นอนัดบัตน้ๆ นอกจากนี้ยงัมใีนเรือ่งของการเขยีนแผน

ธุรกจิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการกอ่สรา้ง วธิบีรหิารองคก์ารใหป้ระสบ

ความสําเรจ็ รวมถงึการใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการบรหิารงานบุคคล 

 สําหรบักจิกรรมเพิม่เตมิเพื่อเป็นการต่อยอดการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง ผูผ้า่น

การอบรมไดเ้สนอความคดิเหน็ วา่ควรมกีารจดัใหผู้ท้ีต่อ้งการสรา้งบา้นกบัผูร้บัเหมาไดพ้บกนัและจดัให้

มกีารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั เน้นใหเ้ครอืขา่ยสามารถเกดิขึน้และเตบิโตและมกีารพฒันา

เครอืขา่ยใหด้ขี ึน้ ควรใหม้กีารศกึษาดูงานภาคสนาม กจิกรรม Work Shop และจดัใหม้กีารอบรมที่

เกีย่วขอ้งกบัวงการก่อสรา้งต่อเนื่องทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาผูเ้ขา้ร่วมโครงการนี้ในระยะต่อไป สถาบนัมขีอ้เสนอแนะวา่ควรมี

การจดัหลกัสูตรอบรมเพื่อพฒันาความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในระยะต่อไปในลกัษณะของการจดัชดุวชิา

(Modular Course) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเลอืกเขา้รบัการอบรมเชงิลกึในแต่ละหวัขอ้วชิา 

โดยอาจแบ่งเป็นชดุวชิา และรายวชิา ดงันี้ 

 1. ชดุวชิาการบรหิารงานก่อสรา้ง โดยรายวชิาอาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นการดูแลระหวา่งก่อสรา้ง และบรกิารหลงัการขาย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการประมลูงานเอกชนและโครงการรฐับาลใหม่ๆ  

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การพฒันาพนกังาน 

2. ชดุวชิาการบรหิารการเงนิในธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง โดยรายวชิาอาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการเขยีนแผนธุรกจิก่อสรา้ง วางแผนธุรกจิก่อสรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํงบประมาณและการควบคมุตน้ทุน

ก่อสรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางระบบบญัช,ีการวางแผนระบบภาษขีอง

ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัแหล่งเงนิกูเ้พือ่การกอ่สรา้ง 
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3. ชดุวชิาเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีเ่หมาะสมกบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งขนาด SMEs           

โดยรายวชิา อาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมสาํเรจ็รูปทีใ่ชก้บักจิการงานกอ่สรา้ง เชน่ 

โปรแกรมบญัช ีโปรแกรมเขยีนแบบ โปรแกรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักอ่สรา้ง 

และเหมาะกบัการใชง้านในปจัจุบนั 

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นงานกอ่สรา้งที่

เหมาะสมกบั ธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งขนาด SMEs  

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นการการใชว้สัด-ุเทคโนโลย ีประหยดัพลงังาน และยัง่ยนื

ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

 ในขัน้ต่อไป สถาบนัจะดําเนินกจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิ

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง และจะมกีารนําเสนอผลการดําเนนิการในรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 

___________________________ 
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รายงานผลการดาํเนินการอบรม และ 

คู่มือหลกัสตูรการพฒันาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกิจต่อเน่ือง 

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน 

(กลุ่มอตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกิจต่อเน่ือง) 

 

 ตามที ่สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดส้นบัสนุนงบประมาณให้

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สพว.) จดัทําโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย SMEs 

Consortium สู่ตลาดอาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง) ตามสญัญาจา้งเลขที ่สสว. 

2552/10-03 ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2552 มรีะยะเวลาการดําเนินโครงการตัง้แต่วนัที ่15 ตุลาคม 2552 

จนถงึ วนัที ่30 เมษายน 2553 นัน้ 

 สถาบนั ไดด้ําเนินงานและจดัทํารายงานงวดที ่2 เพื่อเสนอต่อสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม คอื ผลการดําเนินการอบรมและคู่มอืสําหรบัการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง มรีายละเอยีดดงันี้ 

 สว่นที ่1 บทนํา 

 สว่นที ่2 วธิกีารดําเนนิงาน 

 สว่นที ่3 ผลการดําเนนิงาน 

 สว่นที ่4 สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

 ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบการอบรม 

 ภาคผนวก 2 การประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) 

 ภาคผนวก 3 ขอ้มลูประวตัแิละขอ้มลูการดาํเนนิธรุกจิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 ภาคผนวก 4 การประเมนิผลการจดัฝึกอบรม 

 ภาคผนวก 5 ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม 

 ภาคผนวก 6 การประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 ภาคผนวก 7 แบบสํารวจความจําเป็นในการพฒันาการบรหิารการจดัการสาํหรบัผูป้ระกอบการ

         ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาของหลกัสตูร 

  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง มคีวามเชือ่มโยงกนัเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่

สําคญัของประเทศ เริม่จากอุตสาหกรรมตน้น้ําตัง้แต่ การออกแบบก่อสรา้ง สถาปนกิ การพฒันาและ

เตรยีมสถานที ่ผูผ้ลติและผูค้า้วสัดุกอ่สรา้ง ตลอดจนผูใ้หเ้ชา่อุปกรณ์เครือ่งจกัร ส่วนกลางน้ํา จะ

เกีย่วขอ้งในธุรกจิการก่อสรา้ง งานวศิวกรรม งานตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรอุปกรณ์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ตดิตัง้

อุปกรณ์สาธารณูปโภค สขุภณัฑ ์งานตกแต่งทาสภีายนอก ภายในงานไม ้งานพืน้ ตลอดจนงาน

ซ่อมแซม ซึ่งในส่วนของกลางน้ําจะมกีลุม่อุตสาหกรรมสนบัสนุน เชน่ กลุม่เฟอรน์ิเจอร ์และกลุ่ม

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ในส่วนของปลายน้ํา กลุ่มพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งและ

ตกแต่ง โครงการก่อสรา้งของภาครฐั ซึ่งในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกอ่สรา้งมกัมคีวามสมัพนัธ์

แบบเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั ตวัอย่างเชน่ รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง นอกจากจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุกอ่สรา้งใหก้บั

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งแลว้ ยงัเป็นผูส้นบัสนุนสนิเชือ่ใหก้บัผูร้บัเหมาและเป็นคลงัเกบ็วสัดกุอ่สรา้งใหก้บั

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย หรอืบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยน์อกจากจะเป็นผูว้า่จา้ง

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งแลว้ ยงัเป็นผูท้ีจ่ดัซือ้วสัดุกอ่สรา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมา หรอืเป็นผูค้ํ้าประกนัคา่วสัดุก่อสรา้ง

กบัรา้นคา้วสัดุกอ่สรา้ง ใหแ้ก่ผูร้บัเหมา เป็นตน้ 

  ในปจัจุบนัผูป้ระกอบการในกลุม่อุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิตอ่เนื่องของไทยมขีดี

ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศพอสมควร สามารถชนะการประกวดราคาระดบั

นานาชาตขิองโครงการต่างๆ ทัง้โครงการก่อสรา้งอาคาร ทีอ่ยู่อาศยั และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิม่ขึน้

เรื่อยๆ เชน่เดยีวกบักลุ่มผูป้ระกอบการในธุรกจิต่อเนื่อง เชน่ บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา สถาปนิก ธุรกจิ

ออกแบบ ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญและมศีกัยภาพทีจ่ะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได ้พรอ้มๆ กบั

อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง อยา่งไรกต็ามการเขา้ไปทําธุรกจิในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซยีนของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างทาํ ยงัขาดความเชือ่มโยงและการพฒันา

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

  ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรยีมตวัและเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมา

ก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง ตลอดจนการเสรมิสรา้งความร่วมมอืเป็นคลสัเตอรท์ีเ่ขม้แขง็จนสามารถเป็น

ผูนํ้าในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ในภูมภิาค สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ่งไดส้นบัสนุน

งบประมาณจากสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดําเนินโครงการเสรมิสรา้ง

เครอืขา่ย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง) ซึง่

ดําเนินการ 2 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก ่1) การพฒันาผูป้ระกอบการ และ 2)การพฒันาเครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมธุรกจิก่อสรา้งและธรุกจิต่อเนื่อง โดยรายงานฉบบันี้จะแสดงผลการ

ดําเนินงานในกจิกรรมที ่1 คอื การพฒันาผูป้ระกอบการ 
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 1.2 วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาความสามารถดา้นการจดัการ ดา้นเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการSMEs ใน

ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งรบัเหมากอ่สรา้ง เพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดบัการบรกิาร 

ตลอดจนเสรมิสรา้งความมัน่คงและเตบิโตในอาชพีอย่างยัง่ยนื เพือ่รองรบัการ

แขง่ขนัในตลาดกอ่สรา้งทวคีวามรุนแรงขึน้เป็นลําดบั 

2. เพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง เกดิความตระหนกัและ

เหน็ความสําคญัของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาร่วมกนัในลกัษณะของ

เครอืขา่ยวสิาหกจิหรอืคลสัเตอร ์(Cluster) 

 1.3 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  ผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้ง จํานวน 300 ราย โดยมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งSMEs ในกลุ่มรบัเหมากอ่สรา้งอาคารทัว่ไป ตดิตัง้สาธารณูปโภค 

รบัเหมากอ่สรา้งเฉพาะอย่าง ซ่อมแซมและต่อเตมิอาคารทีพ่กัอาศยั 

2 มกีารจดทะเบยีนนิตบุิคคลมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี ทุนจดทะเบยีน 1 - 5 ลา้น บาท 

หากยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนตอ้งดาํเนินกจิการมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี โดยรบังาน

มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 งาน หรอืมมีูลค่างานรวมไม่น้อยกวา่ 500,000 บาท 

3 มพีนกังานประจําอยู่ระหวา่ง 5 - 20 คน 

 1.4 ระวะเวลาดาํเนินงาน 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรมเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการในแต่ละรุ่น ใชเ้วลา 4 วนั ดงันี้ 

   รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี 13 - 14, 20 - 21 มกราคม 2553 

   รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร  16 - 17, 23 - 24 มกราคม 2553  

   รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี 19 - 20, 26 - 27 มกราคม 2553 

   รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา  29 - 30 มกราคม, 5 - 6 กุมภาพนัธ ์2553 

   รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่ 3 - 4, 10 - 11 กมุภาพนัธ ์2553 

 1.5 ผลท่ีจะได้รบั 

  ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรม ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจถงึโอกาส

ทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดกอ่สรา้ง การบรหิารจดัการสําหรบัธุรกจิรบัหมากอ่สรา้ง การบรหิาร

การเงนิเพื่อธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และเทคโนโลยโีครงสรา้งสาํเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง นอกจากนี้ยงัเกดิ

การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการในแต่ละรุ่น ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการในกลุม่

อุตสาหกรรมธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง 
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 1.6 ขอบเขตการดาํเนินงาน 

  การพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง สถาบนัมขีอบเขตการ

ดําเนินงาน ดงันี้ 

1. ดําเนินการสํารวจปญัหาในแนวกวา้ง  

2. สมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการ  

3. ขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. ประชมุระดมความคดิเหน็  

5. สงัเคราะหแ์นวทางการจดัทําหลกัสูตร 

6. ดําเนินการจดัอบรม 

 1.7 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ทีอ่ยู ่  เลขที ่99 หมูท่ ี ่18 ถนนป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  

   ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 โทรศพัท ์ 02-564-4000 ต่อ 2002, 2017 

 โทรสาร  02-564-4000 ต่อ 2277, 2288 

 เวบไซท ์ www.ismed.or.th 
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ส่วนท่ี 2 วิธีการดาํเนินงาน 

 2.1 ดาํเนินการสาํรวจปัญหาในแนวกว้าง  

  เพื่อทบทวนสภาพปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการรบัเหมา

ก่อสรา้ง โดยการส่ง “แบบสํารวจความจําเป็นในการพฒันาการบรหิารการจดัการสําหรบัผูป้ระกอบการ

ในธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง” (ภาคผนวก 7) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ จํานวน 500 ราย เพือ่

สํารวจปญัหาและความจําเป็นในการพฒันาการบรหิารการจดัการสาํหรบัผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง

จากหวัขอ้ต่างๆ จํานวน 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร ดา้นกลยุทธ์

สําหรบัตลาดบรกิาร ดา้นการพฒันาและตลาดใหม่ ดา้นการออกแบบบรกิาร ดา้นการมุ่งเน้นทีลู่กคา้ 

ดา้นคุณภาพในการบรกิาร ดา้นการส่งมอบบรกิาร ดา้นการดําเนนิงานและการปฏบิตังิาน ดา้นสถานที ่

ดา้นเครือ่งมอืและอุปกรณ์การใหบ้รกิาร ดา้นทรพัยากรบุคคล ดา้นการเงนิของกจิการ ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดา้นความสามารถในการดําเนนิกจิการในสงัคม และสํารวจความคดิเหน็ดา้นผลการ

ดําเนินงาน (ขอ้ที ่2.14) 

 2.2 สมัภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ  

  การสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการรบัเหมา

ก่อสรา้ง ขอ้มูลจากผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และขอ้มูลจากผูป้ระกอบการคา้วสัดุกอ่สรา้ง 

จํานวน 6 ราย โดยนําประเดน็ทีไ่ดจ้ากการสํารวจปญัหาในแนวกวา้งไปเป็นกรอบในการสอบถาม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถงึแนวทางการพฒันา รูปแบบและหลกัการดําเนินงาน ปญัหาในการดําเนนิธุรกจิ 

รวมถงึความคดิเหน็ในแง่มมุต่างๆ มาใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรอบรม 

 2.3 ขอความคิดเหน็จากผูเ้ช่ียวชาญ  

  สถาบนัไดป้รกึษาหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้ง รวมถงึขอคําแนะนําเกีย่วกบัหลกัสูตรการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง

และธุรกจิต่อเนื่อง จํานวน 3 ทา่น จากสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง บรษิทัที่

ปรกึษาในงานก่อสรา้ง และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดในธุรกจิก่อสรา้งและธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก ่

• รศ.มานพ พงศทตั รองศาสตราจารยป์ระจาํคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

• คุณกรวีฒุชิยั ตรคีรุฑพนัธ ์กรรมการบรหิาร บรษิทั ปะการงั พรอ็พเพอรต์ี ้

• คณุพสิษิฐ ์ สุนทรกีุลพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท.ีพ.ีเอฟ.ซ.ี                

อนิเตอรเ์นชัน่แนล  จาํกดั  
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2.4 ประชมุระดมความคิดเหน็  

  สถาบนัเขา้ร่วมการประชมุระดมความคดิเหน็ ร่วมกบัสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) เพือ่ชีแ้จงทาํความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการเกีย่วกบัโครงการ รบัฟงั

ขอ้คดิเหน็และประเดน็คาํถามต่อการดําเนินโครงการ รวมทัง้สภาพปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

และหวัขอ้หลกัสูตรทีต่อ้งการอบรม จากผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง ผูป้ระกอบการคา้วสัดกุ่อสรา้ง 

และตวัแทนจากหน่วยงานภาครฐั เพื่อรวบรวมประเดน็ความคดิเหน็ต่างๆ ต่อการดําเนินโครงการเพื่อ

นํามามาจดัทําหลกัสูตร กําหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  โดยดําเนินการประชมุระดม 

ความคดิเหน็ทัว่ประเทศ จํานวน 8 ครัง้ ดงันี้ 

 ครัง้ที ่1 กรุงเทพมหานคร   วนัที ่9 พฤศจกิายน 2552 

 ครัง้ที ่2 จงัหวดัเชยีงใหม่   วนัที ่13 พฤศจกิายน 2552 

 ครัง้ที ่3 จงัหวดัชลบุร ี วนัที ่17 พฤศจกิายน 2552 

 ครัง้ที ่4 จงัหวดัสงขลา  วนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 

 ครัง้ที ่5 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี วนัที ่27 พฤศจกิายน 2552 

 ครัง้ที ่6 จงัหวดัขอนแกน่  วนัที ่2 ธนัวาคม 2552 

 ครัง้ที ่7 จงัหวดัอุบลราชธาน ี วนัที ่4 ธนัวาคม 2552 

 ครัง้ที ่8 จงัหวดันครราชสมีา  วนัที ่15 ธนัวาคม 2552  

2.5 สงัเคราะหแ์นวทางการจดัทาํหลกัสตูร 

สถาบนัทําการสงัเคราะหข์อ้มูลจากการสํารวจปญัหาในแนวกวา้ง การสมัภาษณ์เชงิลกึ

ผูป้ระกอบการ การขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ และผลจากการประชมุระดมความคดิเหน็ เป็น

หลกัสูตรการอบรมเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้ง โดยแนวทางการพฒันาหลกัสูตร

เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการของสถาบนัในครัง้นี้ สรุปไดว้า่  

• หลกัสตูรเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการในครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในเรือ่งการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการSMEในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ให้

มคีวามเป็นมอือาชพีมากขึน้ สามารถรองรบัตลาดก่อสรา้งในประเทศในปจัจุบนั 

และเตรยีมตวัสําหรบัการเขา้สูก่ารเปิดเสรขีองภาคบรกิารในกลุม่ประเทศอาเซยีนใน

อนาคต  

• ผูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาคอืผูป้ระกอบการSMEในธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง ทีม่ขีนาดเลก็หรอืขนาดกลางทีค่อ่นมาทางเลก็ ซึ่งเจา้ของกจิการยงัตอ้งทํา

หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการธุรกจิในเรื่องหลกัๆดว้ยตนเอง เชน่ การหาลูกคา้ การ

ควบคุมงาน การควบคมุค่าใชจ้า่ย  
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• หลกัสูตรเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการ เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ เน้นการใหอ้งคค์วามรูท้ี่

จาํเป็น และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัธรุกจิจรงิ  

• คณะวทิยากรในหลกัสตูรเป็นบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์จรงิในธรุกจิทีใ่ชค้วามรูใ้น

เชงิวชิาการมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน มากกวา่บุคลากรจากภาคการศกึษา  

• กจิกรรมการการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเน้นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่ง

ผูส้อนกบัผูเ้รยีน และระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่ป็น

ประโยชน์และเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ทีท่ีด่าํเนนิการ รวมทัง้มกีจิกรรมสรา้งใหเ้กดิ

การรวมกลุ่มเพื่อสรา้งเครอืขา่ยของผูเ้ขา้รบัการอบรมซึ่งเป็นอกีปจัจยัของ

ความสําเรจ็ของผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 

2.6 ดาํเนินการจดัอบรม 

  สถาบนัดําเนินการจดัอบรม จํานวน 5 รุ่น รุ่นละ 4 วนั (การอบรมแตล่ะรุ่นใชร้ะยะเวลา  

30 ชัว่โมง)  มกีําหนดการอบรม ดงันี้ 

 

วนัท่ี 1  

9:00 – 09:30 น. - ลงทะเบยีน 

- เปิดการอบรม 

- ทดสอบคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบความสําเรจ็ 

- Pre-test  
 

09:30 – 12:30 น. - การเปิดเสรภีาคบรกิารตลาดอาเซยีนกบัอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง 

- โอกาสทางธุรกจิในธุรกจิก่อสรา้งประเภทต่างๆ ในปจัจุบนั และกลยุทธก์าร

เจาะตลาดของผูป้ระกอบการSMEsรบัเหมาก่อสรา้ง 

 ตลาดก่อสรา้งโครงการภาครฐั  

 ตลาดก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยภ์าคเอกชน 

 ตลาดซ่อมแซม ตอ่เตมิ อาคารบา้นพกัอาศยั  

- แนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการเพือ่รองรบัโอกาสทางธุรกจิใน

ปจัจุบนั และเมื่อมกีารเปิดเสรภีาคบรกิารตลาดอาเซยีน 

 

12.30 – 16.30  - ความเป็นผูป้ระกอบการ 

- องคค์วามรูพ้ืน้ฐานของการเป็นผูป้ระกอบการSMEs 

รบัเหมากอ่สรา้ง ทีอ่ยู่รอด และแขง่ขนัได ้

17:30 – 20:30 น. - กจิกรรมพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการและการสรา้งเครอืขา่ย 
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วนัท่ี 2  

9:30 – 16:30 น. - การบริหารงานก่อสรา้ง : (ก่อนได้รบังานโครงการ) 

- การเตรยีมการเพือ่เขา้ประมูลงาน 

- การประมาณราคาค่าก่อสรา้ง 

- การตรวจสอบความพรอ้มดา้นต่างๆ 

- การบริหารงานก่อสรา้ง (เมื่อได้รบังานโครงการ) 

- การวางแผนการทาํงานและแผนการควบคมุงาน 

- การควบคมุตน้ทุนก่อสรา้ง 

- การควบคมุคุณภาพงานก่อสรา้ง 

การใชไ้อทอียา่งง่ายในการชว่ยวางแผนและควบคุมงาน 

วนัท่ี 3  

9:30 – 16:30 น. - การบรหิารจดัการการเงนิเพื่อวางแผนกําไรในธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

- การจดัทาํประมาณการทางการเงนิ(budgeting) เพื่อควบคุมใหม้กีาํไร 

- การจดัทาํงบกระแสเงนิสด (cash flow statement) เพื่อบรหิารสภาพคล่อง 

- การจดัทาํงบการเงนิในธุรกจิกอ่สรา้ง 

- การขออนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิ 

 

17:30 – 20:30 น. - กจิกรรมพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการและการสรา้งเครอืขา่ย 

 

วนัท่ี 4  

9:30 – 16:30 น. - เทคโนโลยโีครงสรา้งสาํเรจ็รูปในธรุกจิกอ่สรา้ง 

- แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งหรอืผูพ้ฒันา

อสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระสบความสาํเรจ็ 

 

16:30 – 17:30 น. - Post-test  

- ปิดการอบรม 

 

 ทัง้นี้ก่อนการดําเนนิการอบรม สถาบนัไดจ้ดัทําแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test 

และ Post-test) เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม จํานวน 30 ขอ้ นอกจากนี้ไดจ้ดัทํา

แบบทดสอบประเมนิคุณลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 198 ขอ้ โดยขอ้

คําถามและผลการประเมนิอย่างละเอยีดของผูผ้า่นการอบรม แสดงในภาคผนวก 2 
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ส่วนท่ี 3 ผลการดาํเนินงาน 

 3.1 การพฒันาหลกัสตูรเพ่ือพฒันาผูป้ระกอบการ 

  3.1.1 ดําเนนิการสาํรวจปญัหาในแนวกวา้ง 

  สถาบนั ดําเนินการสํารวจปญัหาแนวกวา้งเพือ่ทบทวนสภาพปญัหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง โดยการสง่ “แบบสาํรวจความจาํเป็นในการ

พฒันาการบริหารการจดัการสาํหรบัผูป้ระกอบการในธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างและธรุกิจต่อเน่ือง” 

(ภาคผนวก 7) ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ จาํนวน 500 ราย เพื่อสํารวจปญัหาและความจําเป็นในการ

พฒันาการบรหิารการจดัการสําหรบัผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งจากหวัขอ้ต่างๆ จํานวน 13 หวัขอ้ 

ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร ดา้นกลยุทธส์าํหรบัตลาดบรกิาร ดา้นการพฒันาและ

ตลาดใหม ่ดา้นการออกแบบบรกิาร ดา้นการมุง่เน้นทีลู่กคา้ ดา้นคุณภาพในการบรกิาร ดา้นการส่งมอบ

บรกิาร ดา้นการดาํเนินงานและการปฏบิตังิาน ดา้นสถานที ่ดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์การใหบ้รกิาร ดา้น

ทรพัยากรบุคคล ดา้นการเงนิของกจิการ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นความสามารถในการ

ดําเนินกจิการในสงัคม และสํารวจความคดิเหน็ดา้นผลการดําเนนิงาน (ขอ้ที ่1.14) โดยมผีูป้ระกอบการ

ทีส่่งแบบสํารวจกลบัมา จํานวน 61 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.20 

 จากการสํารวจขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งมกีารจดัตัง้เป็นบรษิทั 

จํานวน 37 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.66 และ หา้งหุน้ส่วนจํากดั จํานวน 24 ราย รอ้ยละ 39.34 สว่นใหญ่มี

ความเชีย่วชาญในเรื่องบา้น/อาคารทีอ่ยูอ่าศยั รองลงมาไดแ้ก่ งานรบัเหมากอ่สรา้งทัว่ไป (มูลค่า

โครงการมากกวา่ 2 ลา้นบาท) และงานอาคารโรงงาน ตามลําดบั 

 สําหรบัการประเมนิตนเองเรื่องการบรหิารการจดัการต่างๆ ทัง้ 13 ดา้น ของ

ผูป้ระกอบการใน พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลางโดย มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.56 โดยการบรหิารการจดัการ

ดา้นทีผู่ป้ระกอบการประเมนิตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ ซึง่ถอืเป็นดา้นทีค่วรไดร้บัการพฒันาก่อน ไดแ้ก่ ดา้นการ

พฒันาและตลาดใหม่ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การออกแบบบรกิาร ดา้นความสามารถในการดําเนิน

กจิการในสงัคม การดําเนินงานและการปฏบิตังิาน และดา้นการเงนิของกจิการ ตามลําดบั   
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ตารางที ่1 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งตอ่การดําเนนิธุรกจิ 

ลาํดบั ความคิดเหน็ต่อการดาํเนินธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ระดบัความคิดเหน็ 

1.1 ดา้นการบรหิารองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 3.69 

1.2 ดา้นกลยุทธส์ําหรบัตลาดบรกิาร 3.67 

1.3 ดา้นการพฒันาและตลาดใหม ่ 3.23 

1.4 การออกแบบบรกิาร 3.44 

1.5 การมุง่เน้นทีลู่กคา้ 3.73 

1.6 คุณภาพในการบรกิาร 3.69 

1.7 การส่งมอบบรกิาร 3.91 

1.8 การดําเนินงานและการปฏบิตังิาน 3.48 

1.9 ดา้นสถานที ่เครื่องมอืและอุปกรณ์การใหบ้รกิาร 3.63 

1.10 ดา้นทรพัยากรบุคคล 3.58 

1.11 ดา้นการเงนิของกจิการ 3.53 

1.12 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.24 

1.13 ดา้นความสามารถในการดาํเนินกจิการในสงัคม 3.46 

 เฉล่ีย 3.56 

  

สําหรบัการประเมนิผลการดาํเนินงานของ พบวา่ ผูป้ระกอบการประเมนิผลการ

ดําเนินงานของตนเองอยู่ในระดบัปานกลางมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.57 โดยดา้นทีม่คีะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ 

ไดแ้ก่ ดา้นส่วนแบ่งตลาด ดา้นผลผลติ/จํานวนงาน ความพงึพอใจในระดบัรายไดข้องพนกังาน และ 

ความตรงเวลาในการส่งมอบ  

ทัง้นี้เมือ่เปรยีบเทยีบการประเมนิตนเองเรื่องการบรหิารการจดัการดา้นต่างๆ กบั การ

ประเมนิผลการดําเนินงาน จะพบวา่มคีวามสอดคลอ้งกนั เพราะผูป้ระกอบการมองวา่ตนเองยงัมกีาร

บรหิารจดัการทีย่งัไม่ดเีพยีงพอในดา้นการพฒันาและตลาดใหม่ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

ออกแบบบรกิาร ดา้นความสามารถในการดาํเนินกจิการในสงัคม การดําเนนิงานและการปฏบิตังิาน  

และดา้นการเงนิของกจิการ ซึง่สิง่เหล่านี้กจ็ะส่งผลในเรื่องของผลการดาํเนินงานในเรือ่ง ส่วนแบ่งตลาด 

ผลผลติ/จํานวนงาน รวมไปจนถงึความพงึพอใจในระดบัรายไดข้องพนกังาน และ ความตรงเวลา       

ในการส่งมอบ  
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ตารางที ่2 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งตอ่ผลการดําเนินงาน 

ข้อ 1.14 ความคิดเหน็ต่อผลดาํเนินงาน ระดบัความคิดเหน็ 

1.14.1 ขวญัและกําลงัใจของพนกังาน 3.58 

1.14.2 ความพงึพอใจในระดบัรายไดข้องพนกังาน 3.49 

1.14.3 ความพงึพอใจของลูกคา้ 3.75 

1.14.4 ส่วนแบ่งตลาด 3.31 

1.14.5 ความเรว็ในการสนองความตอ้งการของลูกคา้ 3.63 

1.14.6 ผลผลติ/จํานวนงาน 3.31 

1.14.7 ความตรงเวลาในการส่งมอบ (บรกิารเสรจ็ตามเวลา) 3.93 

 ค่าเฉล่ีย 3.57 

 

   3.1.2 สมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการ 

  สถาบนั ดําเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง ผูบ้รหิารโครงการ 

รวมถงึผูค้า้วสัดุกอ่สรา้ง จํานวน 6 ราย โดยนําประเดน็ทีไ่ดจ้ากการสํารวจปญัหาในแนวกวา้งไปเป็น

กรอบในการสอบถาม เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปถงึแนวทางการพฒันา รูปแบบและหลกัการดําเนนิงาน ปญัหาใน

การดําเนินธุรกจิ รวมถงึความคดิเหน็ในแง่มมุตา่งๆ มาใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรอบรม จากการ

สมัภาษณ์ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

• ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง 

   พบวา่ การเป็นผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งในปจัจุบนัจําเป็นตอ้งมคีวาม

เชีย่วชาญเฉพาะดา้น ตอ้งสรา้งความโดดเด่นในธุรกจิตนเอง นอกจากนี้การบรหิารจดัการกเ็ป็น

องคป์ระกอบสําคญัทีท่ําใหอ้ยู่รอดในธุรกจินี้ได ้ซึ่งภาพของผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งทีพ่บเหน็เป็น

ประจําคอื “เข้ามาเรว็และออกไปเรว็” ทัง้นี้โดยรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง อาจสรุป

เป็นประเดน็ต่างๆไดด้งันี้  

 สาเหตสุาํคญัทีท่าํให้ธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้งเกิดปัญหา 

- ขาดความรูด้า้นการบรหิารการเงนิ ไม่สามารถวเิคราะหแ์ละควบคมุรายรบั-

รายจ่ายใหต้รงกบัความเป็นจรงิได ้จากการสมัภาษณ์ พบวา่ 

ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความสําเรจ็จะจดัทาํแผนการเงนิและนํามาวเิคราะห์

เพื่อวางแผนในการรบังานและควบคุมค่าใชจ้่ายในการดําเนนิธุรกจิ 
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- ขาดความรูด้า้นการบรหิารบุคลากร คอื ผูป้ระกอบการไม่ใชท้มีงานและ

บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์มาร่วมงาน แบ่งเป็น 3 ระดบั คอืชา่งฝีมอื ทมี

หน้างาน (วศิวกร/ Foreman) และทมีสนบัสนุน (ฝา่ยจดัซือ้) ผลใหง้านที่

ออกมาไม่มคีุณภาพ ตอ้งมกีารแกไ้ขงาน สาํหรบัทมีหน้างานทีไ่มม่ี

ประสบการณ์ ส่งผลใหไ้ม่สามารถควบคมุงานใหอ้อกมาตามทีไ่ดว้างแผนไว ้

สูญเสยีทัง้เวลาและค่าใชจ้่าย ส่วนทมีจดัซื้อ หากไดท้มีงานทีม่ี

ประสบการณ์หาแหล่งซื้อวตัถุดบิทีม่คีุณภาพและราคาไม่แพง กจ็ะเป็นส่วน

ทีช่ว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้

- ขาดความรูด้า้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร เชน่ การควบคุมตน้ทุ การ

วางแผนเพื่อเตรยีมประมูลงาน การควบคุมคุณภาพงาน 

- ขาดประสบการณ์ในการประเมนิตน้ทุนทีแ่มน่ยาํ ส่งผลใหป้ระเมนิราคา

ผดิพลาด  ไมค่รบถว้น 

- ขาดการออกแบบรูปแบบธุรกจิของตวัเอง 

- ไม่สามารถคดัเลอืก Sub Contract ทีม่คีณุภาพมารบังานได ้ทาํใหผ้ลงาน

ออกมาไม่ไดคุ้ณภาพ 

   ปัจจยัความสาํเรจ็ในการประกอบธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง 

- มปีระสบการณ์ในการบรหิารบุคลากร/ทมีงาน สามารถควบคุมคนได ้

- มคีวามสามารถในการอ่านแบบ ประเมนิและวางแผนการดําเนินงานได้

อย่างถูกตอ้ง สามารถควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

- บรหิารการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มวีนิยัทางการเงนิ และมคีวาม

น่าเชือ่ถอืทางดา้นการเงนิ 

- สามารถประเมนิศกัยภาพของตนเองในการรบังานได ้ดว้ยการวเิคราะห์

กําลงัคน งบประมาณ และความสามารถ 

- ม ีConnection และเครอืขา่ย 

- มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และสรา้งความโดดเด่นใหก้บัธุรกจิของตนเอง 

แต่กส็ามารถรบังานอื่นไดโ้ดยใชเ้ครอืขา่ยทีม่อียู่ใหเ้ป็นประโยชน์ 
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   ข้อเสนอแนะในการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสร้าง 

- ควรมกีารพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิ การวางแผนการเงนิ 

และการวเิคราะหก์ารเงนิ เพื่อนําขอ้มูลทางการเงนิมาวางแผนในการ

บรหิารงาน นอกจากนี้หากสามารถใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูป หรอื โปรแกรมที่

สามารถควบคุมการใชเ้งนิ สําหรบัควบคมุตน้ทนุ เพื่อป้องกนัการรัว่ไหล ก็

จะทําใหก้ารทํางานสะดวกขึน้ 

- ควรมกีารพฒันาความรูเ้รื่องการสรา้ง Connection และพนัธมติร เพือ่เพิ่ม

ชอ่งทางในการรบังาน 

- ควรมกีารพฒันาความรูใ้หเ้รือ่งตลาดในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง เพื่อใหเ้หน็

โอกาสหรอืชอ่งทางต่างๆ และสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงไดท้นั 

เชน่ จากทีเ่คยรบังานสรา้งบา้นเป็นหลกั ดว้ยภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั กห็นั

มารบังานราชการเพิม่ขึน้ 

- ควรมกีารพฒันาความรูเ้รื่องการสรา้งความโดดเด่นและความเชีย่วชาญใน

ธรุกจิของตนเอง สามารถออกแบบธุรกจิของตนเองได ้(Business Model) 

- ควรมกีารพฒันาความสามารถในการ คดัเลอืกพฒันาทมีงานทีเ่ก่งมา

ร่วมงานดว้ย เชน่ ทมีหน้างาน (วศิวกร สถาปนกิ, ชา่ง) ทมีขาย (ตลาด, 

ขาย) และทมีสนบัสนุน (การเงนิ บญัช ีจดัซือ้) ซึ่งเป็นเรื่องของการบรหิาร

จดัการภายในองคห์าบุคลากรรวมทัง้ คดัเลอืกทมีชา่งรบัเหมาชว่งงานที่

ฝีมอื ทีจ่ะเขา้มาชว่ยงานเพื่อลดความสูญเสยีจากการแกไ้ขงาน 

- ควรร่วมกบัเจา้ของโครงการในการพฒันา ระบบการตรวจสอบและควบคมุ

คุณภาพงานของชา่งในแต่ละข ัน้ตอนอยา่งเขม้งวด เพื่อใหง้านมคีุณภาพ 

ลดการสูญเสยี หรอืการแกไ้ขงานใหน้้อยทีสุ่ด 

   ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพฒันาเครือข่ายผู้ประกอบการ  

   ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งไดแ้สดงความคดิเหน็ในส่วนของกจิกรรมการ

พฒันาเครอืขา่ยวา่ เป็นกจิกรรมทีด่ซีึง่จะชว่ยผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งไดม้าก เพราะปจัจุบนั

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งมกีารรวมกลุ่มกนัน้อย ทําใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มูลและความรูไ้ม่กวา้งขวางและ

เพยีงพอ ซึ่งขอ้มูลเครอืขา่ยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์หากตอ้งมกีารขยายงาน ทัง้นี้จําเป็นตอ้งมผีูนํ้าใน

การดําเนินกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ยเพือ่ใหก้จิกรรมเดนิหน้าอย่างจรงิจงั 
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   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

   หน่วยงานทีดู่แลดา้นแรงงานต่างดา้วควรอํานวยความสะดวกใหก้บันายจา้ง

มากขึน้ เชน่ สถานทีข่ ึน้ทะเบยีนมมีากขึน้ เพื่อลดความยุ่งยาก และเกดิผลกระทบต่อโครงการน้อยทีส่ดุ 

(ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ) 

• ขอ้มูลจากผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 

 จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ผูพ้ฒันาโครงการส่วนใหญ่มทีมีงานทีใ่ชง้านกนัเป็น

ประจํา ประมาณ 3 – 4 ราย และมทีมีงานผูร้บัเหมาทีม่าร่วมงานมากกวา่ 1 รายตอ่โครงการ ทัง้นี้เพื่อ

เป็นการประกนัความเสีย่งหากผูร้บัเหมาทิง้งาน และใชค้วามเชีย่วชาญของผูร้บัเหมาแต่ละรายซึ่งทําให้

การทํางานมคีวามรวดเรว็และไดคุ้ณภาพ โดยจากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 เกณฑใ์นการคดัเลือกผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพือ่มารบังาน  

- ประสบการณ์ของผูร้บัเหมา โดยสอบถามจากผูร้บัเหมาโดยตรงและ

ตรวจสอบถามจากผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทีเ่ป็นเครอืขา่ยกนั 

- ผลงานทีผ่า่นมาของผูร้บัเหมา ซึ่งจะไปดูงานจรงิทีผ่า่นมาในชว่ง 1 – 5 ปี 

ซึ่งดูรวมไปถงึการใหบ้รกิารภายหลงัเสรจ็งาน 

- ดา้นการเงนิ โดยดูวา่มทีุนจดทะเบยีนเท่าไหร่ มเีงนิหมุนเวยีนอยา่งไร โดย

ขอขอ้มูลจากธนาคาร  

- การเขยีนงวดงานงวดเงนิของผูร้บัเหมาก่อสรา้งวา่สอดคลอ้งกบั B/Q (Bill 

of Quantity) หรอืไม ่เชน่ มรีายละเอยีดการเบกิเงนิในชว่งตน้มากแลว้ชว่ง

ปลายน้อยอาจเป็นไปไดว้า่ทีผู่ร้บัเหมาจะทิง้งานดูวา่ผูร้บัเหมารบังานใน

ปรมิาณทีม่ากหรอืไม่ เพราะกลวัวา่หากผูร้บัเหมากอ่สรา้งรบังานมาก

เกนิไปจะไม่สามารถควบคุมงานใหม้คีุณภาพหรอืไม่เสรจ็ทนัตาม

กําหนดเวลาได ้

 นอกจากนี้ยงัมรีายละเอยีดปลกียอ่ยอืน่ๆ ดว้ย เชน่ ผูร้บัเหมาตอ้งไมใ่ชแ้รงงาน

ต่างดา้ว มคีนงานอยู่ระหวา่ง 25 – 100 คน แลว้แต่ลกัษณะงาน บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งตอ้งม ีForeman 

เพื่อควบคมุงานและคอยรายงานผลความคบืหน้าการทาํงานแก่เจา้ของโครงการ  

   ความคิดเหน็ในการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสร้าง    

- ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งควรมคีวามสามารถในการจดัซื้อวสัดุ

อุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ ราคาเหมาะสม 

- ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งควรมทีมีหน้างานทีม่ปีระสบการณ์ ควบคุม

งานไดต้ามแผน  
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- ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งควรมคีวามรูใ้นการบรหิารการเงนิ/บญัช ี

 ทัง้นี้มกีารใหค้วามเหน็เพิม่เตมิวา่ ในอนาคตโครงการก่อสรา้งมแีนวโน้มที่

ผูพ้ฒันาโครงการจะใชแ้รงงานระดบักรรมกรน้อยลง โดยใชช้า่งฝีมอืมากขึน้ และยนิดทีีจ่ะจ่ายค่าจา้ง

ใหก้บัชา่งฝีมอืมากขึน้ดว้ย ทัง้นี้มคีวามเหน็วา่ชา่งฝีมอืสามารถทํางานไดม้ากกวา่แรงงานระดบักรรมกร

และสามารถต่องานไดโ้ดยไม่ตอ้งรอคําสัง่ ซึง่ในอนาคตหากมใีบประกอบวชิาชพีกจ็ะส่งผลดกีบัธุรกจิ

โดยรวม เพราะไดค้นเกง่มาทาํงานถงึแมจ้ะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้แต่กค็ดิวา่คุม้ค่า 

   ความคิดเหน็ต่อกิจกรรมการพฒันาเครือข่ายผูป้ระกอบการ 

 สําหรบัความคดิเหน็ตอ่กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ย ในฐานะของผูพ้ฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้สดงความคดิเหน็วา่เครอืขา่ยผูป้ระกอบการและฐานขอ้มูลจะเป็นผลดกีบั

เจา้ของโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ ผูป้ระกอบการ รวมถงึผูค้า้วสัดุ ซึง่เป็นแหล่งแลกเปลีย่นขอ้มูลและ

สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหากมกีารขยายกจิการ 

• ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการคา้วสัดุกอ่สรา้ง 

 แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งวา่ ธรุกจิ

อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งยงัสามารถเตบิโตไดด้ ีทัง้นี้หากมกีารเปิดเสรใีหบ้รษิทั

ต่างชาตเิขา้มาลงทนุในประเทศ คงไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัระดบัเลก็จนถงึระดบักลางของไทย แต่อาจ

มผีลกบับรษิทัใหญ่ๆ เนื่องจากการเขา้มาลงทุนของต่างชาตน่ิาจะเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่เีงนิลงทุนสูง 

ดงันัน้บรษิทัของไทยตอ้งเตรยีมรบัมอืใหพ้รอ้ม และรฐับาลควรมมีาตรการควบคมุบรษิทัตา่งชาต ิเพือ่

รกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัในประเทศ โดยจากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 ปัญหาทีผู่ค้้าวสัดมุกัประสบในการทาํธรุกิจ ได้แก่ 

- ลูกคา้ระดบัหวัหน้าคมุงาน และชา่งไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการทีแ่ทจ้รงิ

เกีย่วกบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่

- ขาดความเชือ่มัน่ในมาตรฐานผลติภณัฑ ์

- ยงัยดึตดิกบัวธิกีารก่อสรา้งแบบเก่า มทีศันคตทิีไ่ม่ด ี

- ไม่มหีน่วยงานกลางเป็นผูเ้ผยแพร่ความรู ้อบรม ฝึกหดั ชา่งและหวัหน้าคมุ

งานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ เชน่ Precast 

Concrete, Prefab house 

   ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการ  

- ฝึกอบรมชา่งใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถตดิตัง้ชิน้งานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- ควรมกีารใหค้วามรูด้า้นวชิาการ การบรหิารจดัการกบัผูป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้ง เจา้ของโครงการ 
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- ควรมกีารฝึกอบรมและทดสอบฝีมอืชา่ง พรอ้มทัง้ขึน้ทะเบยีนชา่งทีผ่า่นการ

ทดสอบ รวมถงึควรมกีารจดัอนัดบัฝีมอืชา่งเพือ่กําหนดค่าแรง 

- การอบรมควรปลูกฝงัสามญัสาํนกึ และจรยิธรรม ในการประกอบธรุกจิแก่

ผูป้ระกอบการ 

   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ   

- ควรมสีถาบนัเฉพาะทีค่อยรบัรองและสนบัสนุนดา้นการเงนิในธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง เชน่ จดัตัง้ธนาคารเพื่อการรบัเหมาก่อสรา้ง 

- ควรมหีน่วยงานกลางตรวจสอบคุณภาพ รบัรองคุณภาพผลติภณัฑ ์

- ควรมหีน่วยงาน เผยแพร่ ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีเ่ขา้มา เพือ่

สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลูกคา้ 

- ใหส้ทิธิแ์ก่แรงงานต่างดา้วทีจ่ะเขา้มาใหม่เพื่อขึน้ทะเบยีนแรงงานคนตา่ง

ดา้ว 

  3.1.3 ขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ 

  สถาบนัไดป้รกึษาหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้ง รวมถงึขอคําแนะนําเกีย่วกบัหลกัสูตรการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง

และธุรกจิต่อเนื่อง จํานวน 3 ทา่น จากสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง บรษิทัที่

ปรกึษาในงานก่อสรา้ง และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดในธุรกจิก่อสรา้งและธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ 

 (1) รศ.มานพ พงศทตั 

   ตําแหน่ง รองศาสตราจารยป์ระจําคณะสถาปตัยกรรมศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

    ประสบการณ์การทาํงาน 

- ประธานทีป่รกึษาผูว้า่กรุงเทพมหานคร 

- รองอธกิารบด ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- กรรมการพฒันามหาวทิยาลยัดา้นกายภาพ 

- กรรมการคณะกรรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 

- กรรมการสาํนกังานทรพัยส์นิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 (2) คุณกรวีฒุชิยั ตรคีรุฑพนัธ ์

     ตําแหน่ง  กรรมการบรหิาร บรษิทั ปะการงั พรอ็พเพอรต์ี ้

      อาจารยพ์เิศษมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

        ทีป่รกึษากรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

 (3) คณุพสิษิฐ ์ สุนทรกีุลพงศ ์

          ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท.ีพ.ีเอฟ.ซ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  จาํกดั  

          บรษิทัทีป่รกึษาโครงการกอ่สรา้ง  

       วทิยากรประจําหลกัสูตรการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง และ   

    หลกัสูตรธุรกจิอพาตเมนท ์สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

   โดยผูเ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็วา่ อุตสาหกรรมก่อสรา้งมแีนวโน้มทีจ่ะดขี ึน้ 

โดยเฉพาะงานภาครฐั นอกจากนี้ในอนาคตหากมกีารเปิดเสรน่ีาจะเป็นผลดตี่อผูร้บัเหมารายยอ่ยของ

ไทย เพราะการเขา้มาลงทุนจะเป็นผูร้บัเหมารายใหญ่ ดงันัน้ผูร้บัเหมารายย่อยสามารถไปรบัชว่งงานต่อ

ได ้ 

   นอกจากนี้ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิวา่ งานต่อเตมิซ่อมแซมบา้นใน

ปจัจุบนัมปีรมิาณมาก (ประมาณ 70% ของผูท้ีซ่ือ้บา้นทีต่อ้งการต่อเตมิ ซ่อมแซม ปรบัปรุง) แต่

ผูร้บัเหมาไม่ค่อยรบังาน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากตอ้งตดิต่อกบัเจา้ของบา้นโดยตรง การดูแลกต็อ้งมคีวาม

ละเอยีดมากขึน้ ซึง่หากผูร้บัเหมาเหน็แนวโน้มนี้แลว้สามารถมาวางแผนการทาํงานกจ็ะทาํใหเ้กดิ

ชอ่งทางในการขยายธุรกจิของตนไดเ้พิม่ขึน้ 

   สําหรบัแนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งของไทย ผูเ้ชีย่วชาญ

แสดงความคดิเหน็วา่ ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการ คอื บรหิารการเงนิ และบรหิาร

การก่อสรา้ง ไดแ้ก่ เรือ่งคน ตน้ทนุ เทคนิค การจดัซื้อสนิคา้ และการควบคุมงาน นอกจากนี้เป็นเรื่อง

ของความรูด้า้นการตลาดหรอืการเขา้ถงึแหล่งงาน ซึ่งผูร้บัเหมารายย่อยเกอืบทัง้หมดจะไดง้านผา่น

เครอืขา่ย และกลุม่เพื่อน  ดงันัน้การรูแ้หล่งขอ้มูลเพื่อใหไ้ดง้านมากเ็ป็นสิง่สําคญั เชน่ บรษิทัทีป่รกึษา

รบัเหมากอ่สรา้ง โดยแนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะนํา มรีายละเอยีดทีน่่าสนใจ 

ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

   แนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง 

- ตอ้งพฒันาผูร้บัเหมากอ่สรา้งใหม้คีวามสามารถในการบรหิารจดัการ “งาน

ผูร้บัเหมาไม่ใชช่า่ง แต่ตอ้งเป็นผูบ้รหิาร”  

- ใหค้วามรูใ้นการบรหิารการเงนิ 

- พฒันาผูป้ระกอบการใหม้คีวามสามารถในการบรหิารงานกอ่สรา้ง ทัง้ดา้น

คน ตน้ทนุ และแผนงาน 

- ผูร้บัเหมาตอ้งมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิของตนเอง คอื ตอ้งเก่งเฉพาะดา้น

ใหม้ากขึน้ แนวโน้มในอนาคตหากมผีูป้ระกอบการทีม่คีวามเก่งในเรือ่งของ

ตนมากขึน้ การจา้งเหมาหรอืการรบังานจะทําไดร้วดเรว็ เป็นระบบมากขึน้ 

ส่งผลใหง้านออกมามคีุณภาพ 

- ใหค้วามเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งในการออกแบบธุรกจิของ

ตวัเอง เพื่อสามารถกําหนดบทบาทของตนเองในธุรกจิได ้เชน่ 

ผูป้ระกอบการบางรายตดัสนิใจเป็นผูร้บัเหมาชว่งอย่างเดยีว (ระบบไฟฟ้า-

ประปา งานเฟอรน์ิเจอร ์งานมุงหลงัคา งานประตู) เนื่องจากไมอ่ยาก

รบัภาระค่าใชจ้า่ยสนิคา้ 

- ผูป้ระกอบการรบัเหมาควรมองภาพใหญ่ใหอ้อก รูว้า่ตลาดของอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งเป็นอยา่งไร มชีอ่งทางใดบา้ง แลว้จงึนําขอ้มูลนัน้มาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ในธรุกจิของตวัเอง 

- ใหค้วามรูเ้รือ่ง Just in Time เพือ่ประหยดัตน้ทนุ 

- เน้นใหเ้หน็ความสําคญัของการใชผู้ร้บัเหมารายย่อย (Sub Set) การสรา้ง 

Connection รวมถงึตอ้งมคีวามสามารถในการเขา้ถงึแหล่งงาน 

   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ   

- ภาครฐัตอ้งเป็นผูนํ้าในการไปรบังานจากตา่งประเทศ รวมถงึตอ้งเป็นผู้

ประสานงานระหวา่งประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกและดูแลผลประโยชน์

ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย 

- ควรมสีถาบนัการเงนิทีใ่หส้นิเชือ่สําหรบัผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง

โดยเฉพาะ 
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  3.1.4 ประชมุระดมความคดิเหน็  

  สถาบนัเขา้ร่วมการประชมุระดมความคดิเหน็ ร่วมกบัสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) เพือ่ชีแ้จงทาํความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการเกีย่วกบัโครงการ รบัฟงั

ขอ้คดิเหน็และประเดน็คําถามต่อการดําเนินโครงการ รวมทัง้สภาพปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

และหวัขอ้หลกัสูตรทีต่อ้งการอบรม จากผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง ผูป้ระกอบการคา้วสัดกุ่อสรา้ง 

และตวัแทนจากหน่วยงานภาครฐั เพื่อรวบรวมประเดน็ความคดิเหน็ต่างๆ ต่อการดําเนินโครงการเพือ่

นํามามาจดัทําหลกัสูตร กําหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  โดยดําเนินการประชมุระดม 

ความคดิเหน็ทัว่ประเทศ จํานวน 8 ครัง้ ดงันี้ 

  ครัง้ที ่1 กรุงเทพมหานคร  วนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2552 

  ครัง้ที ่2 จงัหวดัเชยีงใหม่  วนัที ่13 พฤศจกิายน 2552 

  ครัง้ที ่3 จงัหวดัชลบุร ี วนัที ่17 พฤศจกิายน 2552 

  ครัง้ที ่4 จงัหวดัสงขลา  วนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 

  ครัง้ที ่5 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี วนัที ่27 พฤศจกิายน 2552 

  ครัง้ที ่6 จงัหวดัขอนแกน่ วนัที ่2 ธนัวาคม 2552 

  ครัง้ที ่7 จงัหวดัอุบลราชธาน ี วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2552 

  ครัง้ที ่8 จงัหวดันครราชสมีา วนัที ่15 ธนัวาคม 2552  

  จากการประชมุและแลกเปลีย่นความคดิของเหน็ผูป้ระกอบการทีม่ตี่อธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง พบวา่ ในภาพรวม ผูป้ระกอบการSMEs รบัเหมาก่อสรา้งยงัไม่มกีารรวมกลุม่เพือ่การพฒันาที่

ย ัง่ยนื ทัง้นี้ผูป้ระกอบการแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิวา่ ถงึแมจ้ะมสีมาคมทีก่่อตัง้มาเพือ่เป็นตวัแทนของ

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งแต่กม็กีารรวมกลุ่มแต่ในส่วนกลางเท่านัน้ สาํหรบัปญัหาทีผู่ป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้งประสบ จะม ี2 เรือ่งใหญ่ๆ คอื เรือ่งบุคลากร และการบรหิารจดัการ สามารถสรุป

รายละเอยีด ไดด้งันี้ 

• ปญัหาในการดําเนนิธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

 ด้านบคุลากร 

- ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งมกัจะประสบปญัหาการขาดแคลนชา่งฝีมอื 

ชา่งไมม่คีุณภาพ ขาดความรบัผดิชอบและความอดทน และทิง้งาน อกี

ประการคอืคนไทยประกอบอาชพีเป็นชา่งฝีมอืน้อยลง ทําใหต้อ้งจา้ง

แรงงานต่างชาตเิขา้มา  

- ชา่งขาดทกัษะดา้นภาษาทีใ่ชใ้นสื่อสาร ซึ่งหากตอ้งออกไปแขง่ขนัในระดบั

อาเซยีนจะเป็นรองแรงงานพม่า ลาว และเวยีดนาม 

- ขาดผูนํ้าในการรวมกลุ่มของแต่ละจงัหวดั ภูมภิาค 
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 ด้านบริหารจดัการ/ระบบการบริหาร 

- ผูร้บัเหมาก่อสรา้งส่วนใหญ่มกัจะมจีุดออ่นดา้นการบรหิารการเงนิและบญัช ี

ทําใหต้อ้งกูเ้งนินอกระบบเพือ่นํามาหมุนเวยีนในธุรกจิ 

- ผูร้บัเหมามกัจะแขง่ขนัดา้นราคา ซึ่งเกดิจากขาดทกัษะการวางแผนและ

บรหิารโครงการ ทําใหไ้ม่สามารถคํานวณตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิได ้เกดิปญัหาการ

ขาดทนุ ทําใหง้านทีอ่อกมาไมม่คีุณภาพและมกีารทิง้งานในทีสุ่ด 

- ผูร้บัเหมารายย่อยไม่สามารถรบังานเองได ้ตอ้งรอจากรายใหญ่มาจา้งงาน

ตอ่อกีชว่งหนึ่ง 

• ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

- ควรมกีารอบรมดา้นบรหิารจดัการแก่ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการรบังานทีม่ี

มูลค่าสงูขึน้ เชน่ เคยรบังาน 100 ลา้น หากตอ้งเขา้ไปรบังานทีม่มีูลค่า 200 

ลา้น ตอ้งมหีลกัการบรหิารอย่างไร ทัง้ดา้นการซื้อสนิคา้ การขอสนิเชือ่ การ

ส่งงาน การบรหิารการเงนิ ควรมกีารอบรมใหก้บัรา้นคา้วสัดอุุปกรณ์

ก่อสรา้ง วา่ควรมรีะบบหรอืข ัน้ตอนอย่างไรในการทําธุรกจิกบั

ผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 

- ควรมกีารแบ่งระดบัของการอบรม เพราะผูร้บัเหมากอ่สรา้งมหีลายขนาด 

- Sub Contactor มจีํานวนมากแต่ยงัไม่มโีอกาสเขา้มารบังานเท่าทีค่วร หาก

โครงการนี้สง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุม่น่าจะทําใหม้โีอกาสมากขึน้ 

- พฒันาผูป้ระกอบการจากภูมภิาคใหไ้ปรบังานจากประเทศเพื่อนบา้น น่าจะ

เรว็กวา่พฒันาจากส่วนกลางเพือ่ไปรบังานจากประเทศเพื่อนบา้น 

- ควรพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งในทอ้งถิน่ใหส้ามารถรบังานงาน

ก่อสรา้งขนาดใหญ่ได ้(อาคารสงู 100 ลา้นขึน้ไป) เพราะไมม่ผีูป้ระกอบการ

ในทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพจะรบังานได ้ซึง่ทาํใหต้อ้งใชผู้ป้ระกอบการจาก

ส่วนกลาง  
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  3.1.5 สงัเคราะหแ์นวทางการจดัทําหลกัสูตร 

จากการรวบรวมผลการสาํรวจปญัหาในแนวกวา้ง ผลสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการ 

ความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ และความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการประชมุ เหน็ไดว้า่แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งยงัอยู่ในระดบัด ีซึ่งในอนาคตผูป้ระกอบการรบัก่อสรา้งจําเป็นตอ้งสรา้งความโดดเด่นและความ

เชีย่วชาญของตวัเองใหเ้ป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง เพราะงานรบัเหมาก่อสรา้งในอนาคตจะไม่ผกูมดักบั

ผูร้บัเหมาเพยีงรายเดยีว แต่จะมกีารใชค้วามเชีย่วชาญของผูร้บัเหมาแต่ละรายมารบังานร่วมกนั  

สําหรบัการสงัเคราะหเ์พือ่สรา้งหลกัสูตรพฒันาผูป้ระกอบการ พบวา่ ภาพรวมของการ

ดําเนินธุรกจิของผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะมลีกัษณะ “เขา้มาเรว็ และออกไปเรว็” สบืเนื่องมาจากการขาด

ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ ด้านการบริหารการเงิน ผูร้บัเหมาไม่สามารถวเิคราะหก์ารเงนิ

และนํามาวางแผนในการดาํเนินธุรกจิของตนเองได ้ทาํใหก้ารวางแผนรบังานผดิพลาด และบางรายไม่

สามารถประเมนิศกัยภาพของตนเองไดเ้นื่องจากไม่รูว้า่กระแสเงนิสดทีม่อียู่เป็นอย่างไร บ่งบอกวา่ผล

การดําเนินงานดหีรอืไมด่ ีอกีประการหนึ่งคอืการขาดวนิยัในการบรหิารเงนิของผูร้บัเหมา ด้านการ

บริหารงานก่อสรา้ง โดยผูร้บัเหมาไม่สามารถควบคุมตน้ทนุการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดว้างไว ้

ขาดประสบการณ์ในการประมาณราคากอ่สรา้งอย่างแมน่ยํา ไมส่ามารถควบคุมคุณภาพงานใหอ้อกมา

ตามทีไ่ดส้ญัญากบัผูว้า่จา้ง และการบริหารจดัการภายในองคก์ร โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการ

วางแผนงานกอ่สรา้ง การบรหิารทมีงาน และการคดัเลอืกบุคลกรทีม่ปีระสบการณ์เขา้มาร่วมงานดว้ย 

โดยผูป้ระกอบการทีใ่หส้มัภาษณ์แสดงความคดิเหน็เหมอืนกนัวา่การมทีมีงานเก่ง (ทมีหน้างาน ทมี

จดัซือ้ ทมีบญัชกีารเงนิ) ชว่ยใหก้ารดําเนินธุรกจิประสบผลสําเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ผูเ้ชีย่วชาญเสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิวา่ หากผูป้ระกอบการสามารถ

วเิคราะหแ์ละออกแบบธรุกจิของตนเอง และสามารถวเิคราะหแ์นวโน้มการตลาดได ้จะเป็นผลดตี่อการ

ดําเนินธุรกจิในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสํารวจปญัหาในแนวกวา้งทีผู่ร้บัเหมาประเมนิตนเองวา่

ดา้นการพฒันาตลาดใหม่ และการออกแบบบรกิารอยู่ในเกณฑต์ํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ สําหรบัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งประเมนิวา่อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่คา่เฉลีย่เชน่กนั กส็อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูค้า้วสัดทุี่

แนะนําวา่ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งควรมกีารพฒันาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่ขา้มาใน

ปจัจุบนั เพราะสามารถชว่ยใหก้ารทาํธุรกจิมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

สําหรบัดา้นการรวมกลุ่มการสรา้งเครอืขา่ยของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง พบวา่ ส่วนใหญ่จะมี

การรวมกลุ่มแต่ผูป้ระกอบการในส่วนกลางหรอืกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ส่วนภูมภิาคยงัไม่มกีารรวมกลุ่ม

มากนกั มแีตก่ลุ่มผูค้า้วสัดุทีม่กีารรวมกลุ่มเทา่นัน้ ทัง้นี้ จากการรวบรวมความคดิเหน็จากการประชมุ

และสมัภาษณ์ มคีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่การสรา้งเครอืขา่ย จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบในกลุ่ม

อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลู เป็นแหล่งหาพนัธมติรร่วมงาน และสรา้งความ

เชือ่มโยงระหวา่งผูป้ระกอบการ ผูค้า้ ผูพ้ฒันาโครงการ รวมถงึหน่วยงานภาครฐั 
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ดงันัน้แนวทางการพฒันาหลกัสูตรเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการของสถาบนัในครัง้นี้  

สรุปไดว้า่  

- หลกัสตูรเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการในครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะในเรือ่งการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการSMEในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ให้

มคีวามเป็นมอือาชพีมากขึน้ สามารถรองรบัตลาดก่อสรา้งในประเทศในปจัจุบนั 

และเตรยีมตวัสําหรบัการเขา้สูก่ารเปิดเสรขีองภาคบรกิารในกลุม่ประเทศอาเซยีนใน

อนาคต  

- ผูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาคอืผูป้ระกอบการSMEในธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง ทีม่ขีนาดเลก็หรอืขนาดกลางทีค่อ่นมาทางเลก็ ซึ่งเจา้ของกจิการยงัตอ้งทํา

หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการธุรกจิในเรื่องหลกัๆดว้ยตนเอง เชน่ การหาลูกคา้ การ

ควบคุมงาน การควบคมุค่าใชจ้า่ย  

- หลกัสูตรเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการ เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ เน้นการใหอ้งคค์วามรูท้ี่

จาํเป็น และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัธรุกจิจรงิ  

- คณะวทิยากรในหลกัสตูรเป็นบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์จรงิในธรุกจิทีใ่ชค้วามรูใ้น

เชงิวชิาการมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน มากกวา่บุคลากรจากภาคการศกึษา  

- กจิกรรมการการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเน้นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่ง

ผูส้อนกบัผูเ้รยีน และระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนเพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมท่ ีเ่ป็น

ประโยชน์และเหมาะสมกบัแต่ละพืน้ทีท่ีด่าํเนนิการ รวมทัง้มกีจิกรรมสรา้งใหเ้กดิ

การรวมกลุ่มเพื่อสรา้งเครอืขา่ยของผูเ้ขา้รบัการอบรมซึ่งเป็นอกีปจัจยัของ

ความสําเรจ็ของผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 
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 3.2 เกณฑก์ารคดัเลือกและการคดัเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  3.2.1 เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรม 

   ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก ่ 

- ผูร้บัเหมาก่อสรา้งSMEs ในกลุ่มรบัเหมากอ่สรา้งอาคารทัว่ไป ตดิตัง้

สาธารณูปโภค รบัเหมากอ่สรา้งเฉพาะอย่าง ซ่อมแซมและต่อเตมิอาคารที่

พกัอาศยั  

- มกีารจดทะเบยีนนิตบุิคคลมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี ทุนจดทะเบยีน 1 - 5 

ลา้น บาท หากยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนตอ้งดําเนนิกจิการมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 

ปี โดยรบังานมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 งาน หรอืมมีูลค่างานรวมไม่น้อยกวา่ 

500,000 บาท 

- มพีนกังานประจําอยู่ระหวา่ง 5 - 20 คน 

  3.2.2 เกณฑก์ารประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 การประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม สถาบนัจะดาํเนินการประเมนิ 2 สว่น ไดแ้ก ่

• ประเมนิผลจากการทดสอบ Pre Test – Post Test โดยผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมี

ผลการทดสอบไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ภายหลงัเสรจ็สิน้การอบรมทัง้หมด 

• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมเีวลาการเขา้รบัการอบรมไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเวลา

อบรมทัง้หมด  

  3.2.3 วนัและพืน้ทีก่ารจดัอบรม 

   รุ่นท่ี 1 ชลบุรี   วนัที ่13 – 14, 20 – 21 มกราคม 2553 

   รุ่นท่ี 2 กรงุเทพมหานคร วนัที ่16 – 17, 23 – 24 มกราคม 2553 

   รุ่นท่ี 3 สรุาษฎรธ์านี  วนัที ่19 – 20, 26 – 27 มกราคม 2553 

   รุ่นท่ี 4 นครราชสีมา วนัที ่29 – 30 มกราคม, 5 – 6 กุมภาพนัธ ์2553 

   รุ่นท่ี 5 เชียงใหม่  วนัที ่3 – 4, 10 – 11 กมุภาพนัธ ์2553 
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 3.3 หลกัสตูรการอบรมพฒันาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกิจต่อเน่ือง 

  3.3.1 หลกัสูตร “โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดกอ่สรา้ง” 

  วตัถปุระสงค ์

  เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการเปิดเสรภีาคบรกิาร ผลกระทบ

จากการเกดิเสรภีาคบรกิารต่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง และมแีนวทางการปรบัตวัต่อ

สถานการณ์ในอนาคต 

  หวัข้อการอบรม 

1. การเปิดเสรภีาคการบรกิารตลาดอาเซยีนกบัอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 

2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทีส่่งผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง 

3. การบรหิารเชงิกลยทุธ ์

4. แนวทางในการออกแบบธุรกจิและการวางแผนกลยุทธ ์

5. กลยุทธก์ารเขา้สู่ตลาด อุตสาหกรรมธุรกจิกอ่สรา้ง 

6. แนวทางการปรบัตวัผูป้ระกอบการ 

  ระยะเวลาการอบรม จํานวน 6 ชัว่โมง 

  รปูแบบการอบรม บรรยาย และแลกเปลีย่น ถาม-ตอบ 

  วิทยากร 

   อาจารยก์รวีฒุชิยั ตรคีรุฑพนัธ ์

   ตําแหน่ง   -  กรรมการบรหิาร บรษิทั ปะการงั พรอ็พเพอรต์ี ้

      -  อาจารยพ์เิศษมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

      -  ทีป่รกึษากรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

  สาระสาํคญั 

   การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ผูป้ระกอบการธุรกจิตอ้งมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของตนให้

ชดัเจน โดยตอ้งสามารถบอกไดว้า่ความสามารถหลกัขององคก์รคอือะไร โดยความสามารถหลกัของ

องคก์ร หมายถงึ ความสามารถพเิศษของหน่วยงาน ซึ่งไดร้บัการยอมรบัวา่ สามารถนําไปใชป้ระโยชน์

เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ขนั ซึ่งเกดิจากผลรวมของความสามารถของบุคคลในองคก์รนัน้ๆ 

ความสามารถในการใหบ้รกิารทีด่ ีเป็นตน้ 

   ปจัจยัหลกัแหง่ความสําเรจ็ เป็นสิง่สนบัสนุนทีส่าํคญัยิง่ทีจ่ะทําใหง้านหรอืการ

วางแผนบรรลุผลสําเรจ็ เป็นองคป์ระกอบทีข่าดไปแลว้งานอาจไม่บรรลุหรอืการดาํเนินงานตามแผนจะมี

อุปสรรค นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรมกีารออกแบบธุรกจิของตนเอง โดยการออกแบบธรกจิ หมายถงึ 

ผลรวมของการตดัสนิใจหลกัๆ ในประเดน็ทางธุรกจิและการยอมทีจ่ะใหป้ระเดน็ใดประเดน็หนึ่งมคีวาม

โดดเด่นและยอมใหบ้างประเดน็ดอ้ยกวา่ เพือ่ทีจ่ะใหธุ้รกจิสามารถทํากาํไรและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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   การประกอบธุรกจิในปจัจุบนัทีม่กีารแขง่ขนัสูง ผูป้ระกอบการตอ้งมเีทคนิคใน

การหาธุรกจิใหม่ โดยคําถามทีจ่ะนําไปสูก่ารคน้หา เชน่ ลูกคา้ปจัจุบนัคอืใคร ลูกคา้ในอนาคตจะเป็นใคร 

องคก์รเราเขา้ถงึลูกคา้ปจัจุบนัไดอ้ยา่งไร องคก์รเราเขา้ถงึลูกคา้ในอนาคตไดอ้ยา่งไร คู่แขง่ในปจัจุบนัคอื

ใคร คู่แขง่ในอนาคตจะเป็นใคร ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รเราอยู่ทไีหน องคก์รเราจะทํา

กําไรในอนาคตไดอ้ยา่งไร  

   การแบ่งส่วนตลาดของธุรกจิกอ่สรา้ง 

1. ตลาดก่อสรา้งโครงการของภาครฐั เชน่ ถนน เขือ่น สํานกังานราชการ ฯลฯ 

2. ตลาดก่อสรา้งโครงการของเอกชน เชน่ อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมการผลติ ฯลฯ 

3. ตลาดการใหบ้รกิาร ซ่อมแซม ต่อเตมิ ดูแลอาคาร บา้นพกั คอนโดมเินียม 

สํานกังาน ฯลฯ 

ปจัจยัสําเรจ็ในการดําเนนิธุรกจิก่อสรา้ง 

1. ตน้ทนุ 

2. เวลา 

3. กระบวนการ 

4. คุณภาพ 

5. ทมีงานบุคลากร 

6. การบรหิารและการจดัการ 

7. แหล่งเงนิทุน 

8. ความรู ้ประสบการณ์ 

9. เครอืขา่ยสมัพนัธภาพ พนัธมติร 

10. การวางแผน 

11. ฐานขอ้มลูและประสทิธภิาพในการวเิคราะห ์
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  3.3.2 หลกัสูตร “การบรหิารจดัการสําหรบัธุรกจิรบัหมากอ่สรา้ง” 

  วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานก่อสรา้ง 

ไดแ้ก่ การบรหิารงานกอ่สรา้งก่อนไดร้บังานโครงการ และการบรหิารงานก่อสรา้ง

ภายหลงัไดร้บัโครงการ 

  หวัข้อการอบรม 

1. การเตรยีมการเพือ่เขา้ประมูลงาน  

2. การประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  

3. การตรวจสอบความพรอ้มดา้นต่างๆ  

4. การวางแผนการทาํงานและแผนการควบคมุงาน   

5. การควบคมุตน้ทุนก่อสรา้ง  

6. การควบคมุคุณภาพงานก่อสรา้ง  

7. การใชไ้อทอียา่งง่ายในการชว่ยวางแผนและควบคุมงาน 

  ระยะเวลาการอบรม จํานวน 6 ชัว่โมง 

  รปูแบบการอบรม บรรยาย และแลกเปลีย่น ถาม-ตอบ 

  วิทยากร 

รศ.วสิูตร จริะดําเกงิ 

   ตําแหน่ง -  ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยธรุกจิสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

     -  ผูอ้ํานวยการสํานกังานบรหิารโครงการ 

   -  รองศาสตราจารย ์สาขาวชิาบรหิารงานก่อสรา้ง  

     วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

อาจารยพ์สิษิฐ ์สนุทรกีลุพงศ ์

ตําแหน่ง กรรมการบรหิาร บรษิทั ท.ีพ.ีเอฟ.ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

  ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและบรหิารโครงการ 

  สาระสาํคญั 

   "การบรหิารจดัการธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง" เป็นปจัจยัสําคญัทีท่ําใหก้ารดําเนนิ

ธุรกจิสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้งานเสรจ็ทนัตามกําหนด มคีวามต่อเนื่อง ไม่ตดิขดั ลดการ

ทํางานซ้ําใหม่ และลดการเปลีย่นแปลงงาน โดยการบรหิารงานทีด่ผีูร่้วมงานทัง้ในส่วนของผูร้บัเหมาและ

เจา้ของงานตอ้งมคีวามเขา้ใจสภาวะของโครงการเพื่อลดการเขา้ใจผดิพลาด  
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   กระบวนการจดัการงานรบัเหมาก่อสรา้ง ม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การ

แบ่งส่วนงาน การดําเนินงาน/การควบคมุงาน และการประเมนิผล  

   การวางแผน หมายถงึ การเตรยีมงานก่อนเรมิทํากรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน และเป็นหลกัยดึในการประเมนิผลเมื่องานเสรจ็ เพื่อใหท้ราบวา่แผนนัน้นําการดําเนินงาน

ไปสู่จุดหมายทีต่อ้งการหรอืไม ่

   การแบ่งส่วนงาน หมายถงึ องคก์ารธุรกจิก่อสรา้งแต่ละองคก์ารจะมขีนาดต่างๆ 

กนัตามขนาดของกจิการหรอืขนาดหรอืความหลากหลายของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้เพือ่ใหก้ารจดัการมี

ประสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิลสงูสุด องคก์ารจงึควรกําหนดใหม้ ี 

1. การมอบหมายหน้าทีข่องบุคลากรหลกัในองคก์าร  

2. กําหนดการรบัผดิชอบใหช้ดัเจนแน่นอนทําใหไ้ม่เกดิการเกีย่งงอนมแีต่

ความร่วมมอื  

3. กําหนดอํานาจการสัง่การทีช่ดัเจนและเป็นธรรมทําใหผู้ร้บัคาํสัง่มกีําลงัใจที่

จะปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถไมก่า้วก่ายกนั  

4. กําหนดสายการทาํงานและการบงัคบับญัชาเพือ่ใหบุ้คลากรในองคก์ารทีม่ี

ความรูป้ระสบการณ์ต่างๆ กนัรูช้ดัเจนวา่จะตอ้งทํางาน ประสานสมัพนัธก์บั

ใครและใครคอืหวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชา 

   การดําเนินงาน/การควบคมุ การดําเนนิงาน หมายถงึ กระบวนการทํางานตาม

ภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของแผนงานทีก่ําหนดไวโ้ดยเฉพาะเรือ่งการ

ควบคุม การควบคมุ หมายถงึ การดูแลใหป้ฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและเกบ็ผลงานทีไ่ดต้ามจรงิมา

เปรยีบเทยีบกบัแผนงานก่อสรา้งหลกัทีไ่ดก้ําหนดไวก้อ่นแลว้ 

   การประเมนิผล ในการปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ จะตอ้งมกีารประเมนิผลหลงัจากที่

ภารกจินัน้เสรจ็สิน้ลง เพื่อประเมนิวา่ผลงานกอ่สรา้งนัน้บรรลุจุดประสงคห์รอืไม่ 

   การควบคมุคุณภาพงานก่อสรา้ง โดยขัน้ตอนทีส่ําคญัและจําเป็นตอ้งดูแลอย่าง

ใกลช้ดิ คอื งานตอกหรอืทาํเสาเขม็เจาะ งานเทคอนกรตีส่วนต่างๆ ของอาคาร งานบ่มคอนกรตี งาน

ถอดไมแ้บบ-คํ้ายนั 

   การควบคมุภายในสาํหรบังานก่อสรา้ง คอื แผนจดัแบ่งส่วนงานวธิกีารทาํงานที่

ประสานสมัพนัธก์นั ซึ่งธุรกจิการคา้ใชป้ฏบิตัเิพื่อดูแลรกัษาทรพัยส์นิ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มูลทางดา้นบญัช ีเพือ่เสรมิประสทิธภิาพในการดําเนินงานและเพื่อส่งเสรมิใหม้ี

การปฏบิตัติามนโยบาย โดยการควบคมุภายในทีส่ําคญัสําหรบังานรบัเหมากอ่สรา้งไดแ้ก่ การควบคุม

ภายในดา้นวสัดุกอ่สรา้ง การควบคุมภายในดา้นสนิทรพัยถ์าวร การควบคุมภายในดา้นเงนิเดอืนและ

ค่าแรง และการควบคุมภายในดา้นเงนิสดทัว่ไป 
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  3.3.3 หลกัสูตร “การบรหิารการเงนิเพือ่ธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง” 

  วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารการเงนิ สามารถ

ใชง้บการเงนิเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหค์วามสามารถของกจิการเพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจการทําธุรกจิ 

  หวัข้อการอบรม 

1. ความสําคญัของการบรหิารการเงนิและบญัช ี

2. ปญัหาการเงนิของธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งSMEs 

3. ประมาณการทางการเงนิ และการจดัทํางบการเงนิ 

4. การวางแผนทางการเงนิและประโยชน์ของการจดัทํางบประมาณการ 

(Budgeting) 

5. การบรหิารเงนิสดและจดัทาํงบกระแสเงนิสด 

6. การขออนุมตัสินิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 

  ระยะเวลาการอบรม จํานวน 6 ชัว่โมง 

  รปูแบบการอบรม บรรยาย และแลกเปลีย่น ถาม-ตอบ 

  วิทยากร 

อาจารยอ์รณยี ์ รตันคงสวสัดิ ์

ตําแหน่ง ทีป่รกึษาประจําสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

อาจารยช์าตร ี เวทสรณสุธ ี

ตําแหน่ง ทีป่รกึษาประจําสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

  สาระสาํคญั 

 ความสําคญัของการบรหิารการเงนิและบญัช ีคอื เพื่อรกัษาสภาพการดําเนิน

ธุรกจิใหร้าบรื่น ทําใหส้ามารถวางแผนการจดัหาเงนิทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํใหส้ามารถจดัสรรเงนิทุน

และจดัการเงนิทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการบรรลุเป้าหมายของบรษิทั คอืมกีําไร  

 งบการเงนิ คอืขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กบ็รวบรวมจากการบนัทกึและจดัทําเป็น

รายงานขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่งๆ อย่างเป็นแบบแผน โดยงบการเงนิจะแสดงใหผู้ป้ระกอบการ

ทราบถงึสถานะของบรษิทั ผลการดําเนินงานของบรษิทั ทรพัยส์นิและหนี้สนิทีม่ ีรวมถงึถงึความสามารถ

ในการดาํเนินธุรกจิวา่มปีระสทิธภิาพหรอืไม ่งบการเงนิประกอบดว้ย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ

กระแสเงนิสด  
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 การดําเนินธุรกจิต่างๆ ควรมกีารวางแผนทางการเงนิ ประกอบดว้ย  

1. กลยุทธท์างการเงนิ 

2. นโยบายการบญัชแีละสมมตฐิานในการดาํเนินการ 

3. การตัง้ขอ้สมมตฐิานและการพยากรณ์รายรบัรายจ่ายในการจดัทํา

งบประมาณการต่างๆ  

4. การจดัทาํงบประมาณการต่างๆ และจดัทําอตัราส่วนและผลตอบแทน

ทางการเงนิ 

5. ส่วนวเิคราะหท์างการเงนิ 

6. การวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัทํา Sensitivity Study เพือ่จดัทาํแผนสํารอง  

   การขอสนิเชือ่ ผูป้ระกอบการตอ้งมคีวามชดัเจนวา่วตัถุประสงคข์องการขอ

สนิเชือ่คอือะไร และตอ้งมชีือ่ผูกู้ ้หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั รายละเอยีดของผูกู้ ้จํานวนเงนิกูแ้ละและ

ระยะเวลาการชาํระเกนิ เงนิทีช่าํระคนืและความสามารถในการดําเนนิงาน แหล่งเงนิทุนและผูร่้วมทุน 

นอกจากนี้ในส่วนของผูใ้หส้นิเชือ่จะพจิารณาโดยใชห้ลกัการ 3P’s และ 5C’s  

   หลกั 3P’s ไดแ้ก ่

1. Purpose คอื นําเงนิกูไ้ปทําอะไร ไม่ผดิกฎหมาย ไมม่คีวามเสีย่งสูง

จนเกนิไป วตัถุประสงคค์วรเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

2. Payment คอื แหล่งทีม่าของการชาํระคนืเงนิกู ้ความสามารถในการชาํระ

คนืในระยะเวลาทีก่ําหนด ความสามารถในการชาํระคนืภายใตภ้าวะวกิฤต ิ

และการกระทําทีผ่า่นมาในอดตี 

3. Protection คอื หลกัประกนั การคุม้ครองผลประโยชน์ของผูใ้หกู้ ้กรณี

ลูกคา้ชาํระหนี้ไม่ได ้เชน่ ความสามารถในการเพิม่ทุน เป็นตน้ 

   หลกั 5P’s ไดแ้ก ่

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

4. Collateral 

5. Condition 

   ประเดน็ความเสีย่งทีธ่นาคารมองธรุกจิ SMEs ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการกู ้

การนําเงนิไปลงทุนผดิหลกัการ ความเป็นมอือาชพีของผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั การบรหิารจดัการรวมถงึการ

จดัการการตลาด ขอ้มูลงบการเงนิต่างๆ ของบรษิทั ทัง้นี้หากผูป้ระกอบการขอสนิเชือ่ไมส่ําเรจ็ควร

สอบถามถงึเหตุผลทีข่อสนิเชือ่ไม่ได ้เพือ่นํามาปรบัแกแ้ผนการขอสนิเชือ่ เชน่ หาผูร่้วมทุนใหม ่ปรบัลด

ขนาดวงเงนิ  
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  3.3.4 หลกัสูตร “เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิกอ่สรา้ง” 

  วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดท้ราบถงึหลกัการใชเ้ทคโนโลยสีําเรจ็รูปในธุรกจิ

ก่อสรา้ง ขอ้คํานงึในการใชเ้ทคโนโลยแีต่ละประเภท รวมถงึแนวทางการแกป้ญัหาทีเ่กดิ

จากการตดิตัง้โครงสรา้งสาํเรจ็รูป 

  หวัข้อการอบรม 

1. ความสาํคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยโีครงสรา้งสาํเรจ็รูป 

2. รูปแบบการใชง้านประเภทต่างๆ 

3. ขัน้ตอนการใชง้านและขอ้ผดิพลาดจากการใชเ้ทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูป 

  ระยะเวลาการอบรม จํานวน 3 ชัว่โมง 

  รปูแบบการอบรม บรรยาย และแลกเปลีย่น ถาม-ตอบ 

  วิทยากร 

อาจารยม์นศกัดิ ์ อูไ่พบูรณ์ 

   ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ชสูนิคอนกรตี จํากดั   

     กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ชสูนิคา้วตัถุก่อสรา้ง จํากดั 

     อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลติภณัฑค์อนกรตีไทย 

  สาระสาํคญั 

   ผลติภณัฑส์าํเรจ็รูป (Precast Concrete) สามารถใชก้บัอาคารไดแ้ทบทุกชนิด

ไม่จํากดัวา่อาคารนัน้จะมพีืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มเทา่นัน้ โดยผลติภณัฑค์อนกรตีสําเรจ็รูปสําหรบังานอาคาร 

ประกอบดว้ย  

1. ระบบโครงสรา้ง ไดแ้ก่ เสา+คาน, ผนงัรบัน้ําหนกั, เสา+คาน+ผนงัรบั

น้ําหนกั 

2. ระบบพืน้ ไดแ้ก ่ระบบพืน้ประกอบ ระบบพืน้คอนกรตี  

3. ระบบสนบัสนุน เชน่ ถาดหอ้งน้ําสําเรจ็รูป บนัได 

4. และระบบผนงั  

   การทาํ Prefab บา้นจะตอ้งคาํนึง 4 ดา้น ดงันี้ 

1. รูปแบบทางสถาปตัยกรรม 

2. ความแขง็แรงทางวศิวกรรม 

3. กรรมวธิใีนการตดิตัง้ 

4. วธิผีลติ 
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ขอ้ดแีละขอ้จํากดัของระบบ Precast Concrete 

ขอ้ด ี

1. สรา้งไดต้ามแผนงานทีไ่ดก้าํหนดไว ้

2. ควบคมุตน้ทนุได ้

3. มกีารควบคุมและประกนัคุณภาพชิน้งานจากโรงงานผูผ้ลติ 

4. มคีวามคลาดเคลือ่นทางมติน้ิอย 

5. มกีารออกแบบโดยวศิวกรและทดสอบก่อนนําไปใชง้านจรงิ 

6. มเีปอรเ์ซน็ผลสาํเรจ็ของงานสูงมากทีจ่ะทํางานไดส้ําเรจ็ตามเวลาทีก่ําหนด 

   ขอ้จาํกดั 

1. ไม่สามารถสรา้งไปเปลีย่นใจไปได ้ตอ้งทาํการตดัสนิใจตัง้แต่ตน้ การ

เปลีย่นแปลงแกไ้ขจะใชเ้วลามาก และทําไดเ้พยีงบางส่วนเทา่นัน้ 

2. เนื่องจากชิน้งานจะมขีนาดและน้ําหนกัมากจงึตอ้งใชเ้ครื่องมอืหนกัในการ

ก่อสรา้ง 

3. ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งตอ้งเตรยีมพรอ้มตัง้แตต่น้ไม่สามารถสรา้งไปหาไป

ได ้
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  3.3.5 กจิกรรมการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความสําเรจ็ ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเสวนาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ ประกอบดว้ย 

1. นายนุรกัษ์  มโนสุจรติธรรม 

 ตําแหน่ง หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ยุวากรศภุภณัฑ ์

2. นายธานี คล่องณรงค ์

 ตําแหน่ง สถาปนิกหวัหน้าส่วนอาคารสถานที ่ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3. ดร.ไพโรจน์  สขุ จัน่ 

 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร 

    บรษิทั บวัทอง พรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

4. ดร.อทิธนินัท ์ธรีาภาพวงศ ์

 ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

    บรษิทั ว.ีเอน็. ดไีซน์ แอนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั 

5. นายภูมพิฒัน์  นนัทนทัมณโีชต ิ

 ตาํแหน่ง วศิวกรโยธา วศิวกรสิง่แวดลอ้ม 

    เจา้ของกจิการรบัเหมาก่อสรา้ง 
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 3.4 ผลการจดัอบรมและการประเมินผลการจดัฝึกอบรม 

  ผลการดําเนนิการจดัอบรม พบวา่ มผีูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งทีผ่า่นการอบรม 

จํานวนทัง้สิน้ 328 ราย ประกอบดว้ย 

 รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี  มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 66 ราย 

 รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร  มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 67 ราย 

 รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 53 ราย 

 รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 89 ราย 

 รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่  มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 53 ราย 

โดยรายละเอยีดประวตัแิละขอ้มูลของผูผ้า่นการอบรม แสดงในภาคผนวก 3 ทัง้นี้ขอ้มูลประวตัิ

และขอ้มูลเกีย่วกบัการดําเนนิธุรกจิของผูป้ระกอบการฉบบัเตม็ สถาบนัจะจดัทําในรูปแบบ CD-Rom 

และจดัส่งภายหลงัเสรจ็สิน้การดําเนินโครงการ 

  3.4.1ผลการ ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-

test) 

   สถาบนัไดจ้ดัทําแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) 

เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม จํานวน 30 ขอ้ นอกจากนี้ไดจ้ดัทําแบบทดสอบ

ประเมนิคุณลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 198 ขอ้ โดยขอ้คาํถามและ

ผลการประเมนิอย่างละเอยีดของผูผ้า่นการอบรม แสดงในภาคผนวก 2 ทัง้นี้ จากผลการทดสอบก่อน

และหลงัการอบรม เหน็ไดว้า่ในภาพรวมผูผ้า่นการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาทีไ่ดร้บัจากการ

อบรมเพิม่มากขึน้ ผลการทดสอบ พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมทัง้ 5 รุ่น มคีะแนนทดสอบไม่ต่างกนัมากนกั 

โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรมอยูท่ีร่ะหวา่งรอ้ยละ 59.00 – 67.00 และมคีะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม

ระหวา่งรอ้ยละ 81.00 – 83.00 โดยผูผ้า่นการอบรมรุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ีมคีะแนนเฉลีย่ของการทดสอบ

ภายหลงัการอบรมสูงทีสุ่ดเท่ากบั รอ้ยละ 82.74 ผลการทดสอบของผูผ้า่นการอบรมแต่ละรุ่น มี

รายละเอยีดดงันี้ 

   ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่1 จงัหวดั

ชลบุร ีพบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 59.18 และคะแนนเฉลีย่การ

ทดสอบภายหลงัการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 82.74 

 

 

 

 



 

 

37 

   ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่2 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 63.88  และคะแนน

เฉลีย่การทดสอบภายหลงัการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 82.42 

   ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่3 จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 66.60  และคะแนนเฉลีย่

การทดสอบภายหลงัการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 81.21 

   ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่4 จงัหวดั

นครราชสมีา พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 59.00 และคะแนนเฉลีย่

การทดสอบภายหลงัการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 81.22 

   ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่5 จงัหวดั

เชยีงใหม่ พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 61.51 และคะแนนเฉลีย่การ

ทดสอบภายหลงัการอบรม เท่ากบัรอ้ยละ 82.20 

  3.4.2 ผลการประเมนิภายหลงัการอบรม 

   ภายหลงัการอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหามากขึน้ มี

ความพงึพอใจเป็นอยา่งมากต่อการดาํเนินโครงการ ทัง้นี้ผูผ้า่นการอบรมส่วนใหญ่กล่าววา่ความรูท้ีไ่ดร้บั

จากการเขา้ร่วมกจิกรรมสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นการการประกอบธุรกจิไดจ้รงิ ไดเ้รยีนรูห้ลกัการและ

แนวความคดิใหม่ๆ เชน่ การบรหิารการเงนิ การวางแผนงาน การตดิตามเทคโนโลยใีหท้นัและนํามาใช้

ใหเ้กดิประโยชน์ ไดเ้พือ่นร่วมกจิการเดยีวกนั มเีครอืขา่ยธรุกจิ มเีครอืขา่ยรบังานมากขึน้มองภาพธรุกจิ

ไดด้ขี ึน้ รวมทัง้มแีนวทางการดาํเนินธุรกจิอย่างระมดัระวงัและมแีบบแผน (รายละเอยีดแสดงใน 

ภาคผนวก 4) 

   สําหรบัดา้นความพงึพอใจ พบวา่ผูผ้า่นการอบรมทัง้ 5 รุ่น มคีวามพงึพอใจต่อ

การอบรมโดยรวม รอ้ยละ 85.50 ซึ่งประกอบดว้ย ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม ความสามารถ

ของวทิยากร และความพอใจในการใหบ้รกิาร  

   ดา้นความสอดคลอ้งของเนื้อหา พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจเป็น

อย่างมากต่อเนื้อหาในการอบรม โดยมคี่าความพงึพอใจมากกวา่รอ้ยละ 80 ในทุกรุ่น โดยผูผ้า่นการ

อบรมรุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด เท่ากบั 85.37 รองลงมาคอืรุ่นที ่5 จ.เชยีงใหม่ 

มคีวามพงึพอใจเทา่กบัรอ้ยละ 85.00  

   ดา้นความสามารถของวทิยากร พบวา่ ผูผ้า่นอบรมมคีวามพงึพอใจตอ่

ความสามารถของวทิยากรเป็นอย่างมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั รอ้ยละ 84.56 โดยผูผ้า่นการอบรมรุ่นที ่

4 จ.ชลบุร ีมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ รอ้ยละ 86.93 รองลงมาคอืรุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 
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   ดา้นความพอใจในการใหบ้รกิาร พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมในทกุรุ่นมคีวามพอพงึ

ใจเป็นอย่างมากต่อการใหบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั รอ้ยละ 87.87 ทัง้นี้ในรุ่นที ่3 จ.สุราษฎรธ์านีมี

ความพงึพอใจมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 

   ดา้นเหตุผลของการเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมทุกรุน่ มเีหตุผลใน

การเขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง โดยเรยีงตามลําดบั 

ดงันี้ 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู่ 

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ  ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร 

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้อ่สนิคา้และบรกิารของกจิการ 
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ส่วนท่ี 4 สรปุผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 4.1 สรปุผลการดาํเนินงาน 

  สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ดําเนินโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยSMEs Consortium สู่ตลาด

อาเซยีน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง) ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมพฒันา

ผูป้ระกอบการ และ กจิกรรมการพฒันาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมธรุกจิกอ่สรา้งและธรุกจิ

ต่อเนื่อง  

  สถาบนัไดด้ําเนนิกจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการตามขอ้กําหนดโครงการ โดยแบ่ง

การอบรมออกเป็น 5 รุ่น ไดแ้ก ่รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ีรุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร รุ่นที ่3 จงัหวดั   

สุราษฎรธ์าน ีรุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา และ รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่

  การอบรมใชเ้วลารุ่นละ 4 วนั ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 16.00 น. มเีนื้อหาประกอบดว้ย 

โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดกอ่สรา้ง การบรหิารจดัการสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง การ

บรหิารการเงนิสาํหรบัธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง เทคโนโลยโีครงสรา้งสาํเรจ็รูป และเสวนาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีป่ระสบความสําเรจ็ นอกจากนี้ในวนัที ่1 และ 3 ของการอบรม 

เวลา 16.00 – 20.00 น. สถาบนัจดัใหม้กีจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ยย่อย เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์และเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ขีองผูเ้ขา้อบรมในแต่ละรุ่น 

  สําหรบัผลการดาํเนินการ มผีูผ้า่นการอบรม จาํนวน 328 ราย มากกวา่เป้าหมายที่

กําหนดไว ้28 ราย (เป้าหมายกําหนดใหม้ผีูผ้า่นการอบรม 300 ราย) โดยมจีํานวนผูผ้า่นการอบรมแยก

เป็นรุ่น ดงันี้ 

  รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 66 ราย 

  รุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 67 ราย 

  รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 53 ราย 

  รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา  มผีูผ้า่นการอบรมจํานวน 89 ราย 

  รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม่  มผีูผ้า่นการอบรมจาํนวน 53 ราย 

  สาํหรบัผลการทดสอบเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูก้อ่นและหลงัการอบรม (Pre-test, 

Post-test) ซึ่งกําหนดใหผู้ผ้า่นการอบรมมผีลการทดสอบไม่ต่ํากวา่ รอ้ยละ 80 นัน้ จากผลการทดสอบ 

พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมทุกรายมผีลการทดสอบมากกวา่ รอ้ยละ 80 โดยคะแนนเฉลีย่ของแต่ละรุ่น มดีงันี ้

  รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.74 

  รุ่นที ่2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.42 

  รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 81.21 

  รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 81.22 

  รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม่  คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม เท่ากบั รอ้ยละ 82.20 
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  ในดา้นความพงึพอใจจากการประเมนิ (ภาคผนวก 4) พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมทุกรุน่มคีวาม

พงึพอใจเป็นอย่างมากต่อหลกัสูตรการอบรมทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พงึพอใจต่อ

ความสามารถของวทิยากร และพอใจในการบรกิารและอํานวยความสะดวก โดยมคี่าความพงึพอใจ

มากกวา่ รอ้ยละ 80 ในทกุหวัขอ้  

  นอกจากนี้ผูผ้า่นการอบรมแสดงความคดิเหน็วา่ ควรมกีารพฒันาตอ่ยอดความรูใ้หแ้ก่

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้งอย่างต่อเนื่อง โดยความรูเ้กีย่วกบัภาษ ีบญัช ีและการเงนิ เป็นเรื่องทีผู่้

ผา่นการอบรมตอ้งการใหม้กีารพฒันาต่อยอดเป็นอนัดบัตน้ๆ นอกจากนี้ยงัมใีนเรือ่งของการเขยีนแผน

ธุรกจิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการกอ่สรา้ง วธิบีรหิารองคก์ารใหป้ระสบ

ความสาํเรจ็ รวมถงึการใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการบรหิารงานบุคคล 

 สําหรบักจิกรรมเพิม่เตมิเพื่อเป็นการต่อยอดการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง ผูผ้า่น

การอบรมไดเ้สนอความคดิเหน็ วา่ควรมกีารจดัใหผู้ท้ีต่อ้งการสรา้งบา้นกบัผูร้บัเหมาไดพ้บกนัและจดัให้

มกีารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั เน้นใหเ้ครอืขา่ยสามารถเกดิขึน้และเตบิโตและมกีารพฒันา

เครอืขา่ยใหด้ขี ึน้ ควรใหม้กีารศกึษาดูงานภาคสนาม กจิกรรม Work Shop และจดัใหม้กีารอบรมที่

เกีย่วขอ้งกบัวงการก่อสรา้งต่อเนื่องทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 

 4.2  ข้อเสนอแนะความต้องการพฒันาความรู้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  

จากการประเมนิผลภายหลงัการอบรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อการ

พฒันาความรูข้องผูป้ระกอบการในธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง โดยมคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษ ีบญัช ีและการเงนิ 

เป็นเรื่องทีผู่ผ้า่นการอบรมตอ้งการใหม้กีารพฒันาต่อยอดเป็นอนัดบัตน้ๆ นอกจากนี้ยงัมใีนเรือ่งของการ

เขยีนแผนธุรกจิของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งอกีดว้ย โดยรายละเอยีดความตอ้งการพฒันาความรูข้อง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถรวบรวมได ้ดงันี้ 

1. จดัใหค้วามรูด้า้นภาษ,ี การบญัช,ี การตดิตามหนี้สนิ 

2. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนแผนธุรกจิกอ่สรา้ง วางแผนธุรกจิก่อสรา้ง การจดัทาํ

งบประมาณและการควบคุมตน้ทุนกอ่สรา้ง การวางแผนระบบภาษขีองธุรกจิ

รบัเหมากอ่สรา้ง พรอ้มทํา Work Shop 

3. จดัใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการกอ่สรา้ง การบรหิารบุคลากร วธิบีรหิารองคก์ารให้

ประสบความสาํเรจ็ 

4. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการปรบัปรุงธุรกจิก่อสรา้งใหด้ ี

5. จดัใหค้วามรูด้า้นการประมูลงานเอกชนและโครงการรฐับาลใหม่ๆ  

6. จดัใหค้วามรูเ้รื่องการเสนอราคางานและแนวทางการจดัหางาน 

7. จดัใหค้วามรูเ้รื่องเทคนคิและวธิกีาร 

8. เพิม่เตมิการอบรมสมัมนาเกีย่วกบัปญัหาธุรกจิก่อสรา้ง 

9. จดัใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการบรหิารงานบุคคล การพฒันาพนกังาน 

10. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลระหวา่งกอ่สรา้ง ทกุระบบ และบรกิารหลงัการขาย 
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11. จดัใหค้วามรูก้ารใช ้IT เพือ่ชว่ยเพิ่มประสทิธภิาพใหก้บัผูร้บัเหมาSMEs 

12. จดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเรือ่ง ราคา เทคโนโลยใีหม่ๆ ความทนัสมยั รวมถงึการ

วเิคราะห ์การบรหิารการเงนิสาํหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

13. จดัใหม้กีารเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์เพิม่เตมิ 

14. จดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิดา้นการออกแบบก่อสรา้ง การใชว้สัด-ุเทคโนโลย ีประหยดั

พลงังาน และยัง่ยนืไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

15. จดัใหค้วามรูพ้ฒันาจติสํานึก ผูร้บัเหมาในการทาํงาน ทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน 

16. เทคนคิการขอสนิเชือ่  

17. งานซ่อมแซม Renovation work 

18. การวเิคราะหก์ารตลาดและแนวทางการเจาะตลาดอยา่งมอือาชพี  

 นอกจากนี้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้สนอแนะกจิกรรมเพิม่เตมิเพือ่เป็นการตอ่ยอดการพฒันา

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ควรมกีารจดัใหผู้ท้ีต่อ้งการสรา้งบา้นกบัผูร้บัเหมาไดพ้บกนัและจดัใหม้กีารพูดคยุ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 

2. เน้นใหเ้ครอืขา่ยสามารถเกดิขึน้และเตบิโตและมกีารพฒันาเครอืขา่ยใหด้ขี ึน้ 

3. ควรเพิม่เตมิใหม้กีารศกึษาดูงานภาคสนาม กจิกรรม Work Shop และ ศกึษาดูงาน

เพิ่มเตมิ 

4. จดัใหม้กีารอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการก่อสรา้งต่อเนื่องทกุปี อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 

 4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาผูเ้ข้าร่วมโครงการน้ีในระยะต่อไป 

เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้ขา้ร่วมโครงการในระยะตอ่ไป สถาบนัมขีอ้เสนอแนะวา่ควรมกีาร

จดัหลกัสูตรอบรมเพือ่พฒันาความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในระยะต่อไปในลกัษณะของการจดัชดุวชิา

(Modular Course) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเลอืกเขา้รบัการอบรมเชงิลกึในแต่ละหวัขอ้วชิา 

โดยอาจแบ่งเป็นชดุวชิา และรายวชิา ดงันี้ 

 1. ชดุวชิาการบรหิารงานก่อสรา้ง โดยรายวชิาอาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นการดูแลระหวา่งก่อสรา้ง และบรกิารหลงัการขาย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการประมูลงานเอกชนและโครงการรฐับาลใหม่ๆ 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การพฒันาพนกังาน 
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2. ชดุวชิาการบรหิารการเงนิในธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง โดยรายวชิาอาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการเขยีนแผนธุรกจิก่อสรา้ง วางแผนธรุกจิก่อสรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํงบประมาณและการควบคมุตน้ทุน

ก่อสรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางระบบบญัช,ีการวางแผนระบบภาษขีอง

ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัแหล่งเงนิกูเ้พือ่การกอ่สรา้ง 

3. ชดุวชิาเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีเ่หมาะสมกบัธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งขนาด SMEs       

โดยรายวชิาอาจประกอบดว้ย 

• ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมสาํเรจ็รูปทีใ่ชก้บักจิการงานกอ่สรา้ง เชน่ 

โปรแกรมบญัช ีโปรแกรมเขยีนแบบ โปรแกรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักอ่สรา้ง 

และเหมาะกบัการใชง้านในปจัจุบนั 

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นงานกอ่สรา้งที่

เหมาะสมกบั ธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งขนาด SMEs  

• ความรูเ้พิม่เตมิดา้นการการใชว้สัด-ุเทคโนโลย ีประหยดัพลงังาน และยัง่ยนื

ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบการอบรม 

 หลกัสูตร “โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง” 
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 หลกัสูตร “การบรหิารจดัการสาํหรบัธุรกจิรบัหมาก่อสรา้ง” 
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 หลกัสูตร “การบรหิารการเงนิเพือ่ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง” 
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 หลกัสูตร “เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง” 
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ภาคผนวก 2 การประเมินความรูแ้ละความเข้าใจก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test, Post-test) 

ส่วนท่ี 1 

 สถาบนัไดจ้ดัทําแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) เพือ่ทดสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1.1 แบบทดสอบการประเมินก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test)   

 1. แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม หลกัสตูร “โอกาสทางธรุกิจและกลยทุธก์ารเจาะ

ตลาดก่อสรา้ง” 

  กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ()หรอื เครื่องหมายผดิ () ลงในกระดาษคําตอบ 

 

2. ในความคดิของทา่นการเปิดเสรกีารคา้ภาคบรกิาร ไม่ส่งผลใดๆต่อการ

ดําเนินธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งในประเทศแต่อย่างใด 

3. ในกรณทีีก่ารเปิดเสรกีารคา้มผีลกระทบตอ่การดําเนินธุรกจิ  ธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้งจะไดร้บัผลกระทบในทางตรงมากกวา่ทางออ้ม 

4. ในความคดิเหน็ของท่าน การเปิดเสรกีารคา้สง่ผลดมีากกวา่ผลเสยี ตอ่การ

ดําเนินธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

5. ในความคดิเหน็ของท่าน การเปิดเสรกีารคา้สง่ผลดมีากกวา่ผลเสยี ตอ่

ระบบเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศไทย 

6. ต่อการเปิดเสรกีารคา้เมือ่มผีลบงัคบัใช ้ภาครฐัสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกจิของท่านไดไ้ม่มาก 

7. การลงทุนของภาครฐัหรอืนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิ จะส่งผลต่อธุรกจิ

คุณในระยะสัน้เทา่นัน้ 

8. คณุเหน็ดว้ยกบัคาํกล่าวทีว่า่ "ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยคณุภาพมี

ความสาํคญัมากกว่าราคา" 

9. คณุเหน็ดว้ยกบัคาํกล่าวทีว่า่ "หวัใจการบริการคือ เรือ่งของคนมากกว่า

เรือ่งของราคา" 

10. ในการดาํเนินธุรกจิกอ่สรา้ง แหล่งทีม่าของรายไดเ้กดิจากรายไดค้า่บรกิาร

เทา่นัน้" 

11. ในการดาํเนินธุรกจิกอ่สรา้งคุณเหน็ดว้ยกบัคาํกล่าวทีว่า่ " ส่ิงสาํคญัของ

การให้บริการคือ มาตรฐานมากกว่า ความพึงพอใจ" 
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 2. แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม หลกัสตูร “การบริหารจดัการสาํหรบัธรุกิจรบัหมา

ก่อสรา้ง” 

• แบบทดสอบของอาจารยว์สิูตร จริะดาํเกงิ 

  กรุณาใส่เครื่องหมายถูก ()หรอื เครื่องหมายผดิ () ลงในกระดาษคําตอบ 

1. ในการจา้งก่อสรา้งโดยใชส้ญัญาแบบรวมยอดเงนิ (Lump-Sum Contract) 

หมายถงึวา่ระหวา่งกอ่สรา้งจะมกีารเพิม่หรอืลดขอบเขตงานไม่ได ้

2. ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขการวา่จา้ง (Term of Reference : TOR) เป็นเรื่อง

ของขัน้ตอนการเสนอราคาไม่มผีลต่อการประมาณราคาคา่ก่อสรา้ง 

3. ในระหวา่งทีผู่ร้บัเหมากอ่สรา้งทาํการประมาณราคากอ่สรา้งเพื่อการประมูล

งาน หากพบขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้บกพร่องในเอกสารแบบก่อรา้ง(Drawings) 

หรอืขอ้กําหนดงานกอ่สรา้ง (Specifications)ผูร้บัเหมาควรตคีวามเอง โดย

ยดึหลกัวา่ไม่ใหข้าดทุนหากเป็นผูช้นะการประมูลและไดง้าน 

4. เทคนคิโครงสรา้งรายการงาน หรอืการแตกงาน (Work Breakdown 

Structure) ใชใ้นการวเิคราะหส์่วนประกอบของวสัดุในงานก่อสรา้ง 

5. ในการวางแผนโครงการ ผูว้างแผนตอ้งเขา้ใจอย่างถ่องแทถ้งึวตัถุประสงค์

ของโครงการทัง้ดา้นคุณภาพ เวลา และตน้ทุน 

6. หากจะบอกวา่ “โครงการนี้ประสบผลสาํเรจ็” คอื สามารถลดตน้ทนุลงตํ่า

กวา่ประมาณการไดม้าก 

7. การวางแผนโครงการทําใหส้ามารถเหน็ปญัหาล่วงหน้า และเตรยีมการ

แกไ้ขไวก้่อนได ้

8. ผูจ้ดัลําดบัความสมัพนัธข์องงาน ไม่จําเป็นตอ้งมปีระสบการณ์ หรอือาศยัผู้

มปีระสบการณ์ในโครงการลกัษณะใกลเ้คยีงกนักบัทีท่ําอยู ่

9. การประเมนิความกา้วหน้าโดย Gantt chart มคีวามยุ่งยากไม่เหมาะทีจ่ะ

นํามาใชใ้นงานโครงการทัว่ไป 

10. ผูค้วบคุมงานตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นเทคนคิเหมาะสม

กบัประเภทงานนัน้ๆ 
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• แบบทดสอบของอาจารยพ์สิษิฐ ์สุนทรกีุลพงศ ์

 

  เลอืกขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด และตอบลงในกระดาษคาํตอบ 

1. ขอ้ใดเป็นหน้าทีห่ลกัของผูร้บัเหมากอ่สรา้ง 

ก. การวางแผนงาน   ข.  การจดัหาวสัดุและแรงงาน 

ค. การก่อสรา้ง   ง.  ถูกทุกขอ้ 

2. คอนกรตีอตัราส่วน 1 : 2 : 4  หมายความวา่อย่างไร 

ก. ซเีมนต ์1 ส่วน ทราย 2 สว่น หนิ 4 สว่น โดยปรมิาตร 

ข. ซเีมนต ์1 ส่วน ทราย 2 สว่น หนิ 4 ส่วน โดยน้ําหนกั 

ค. ทราย 1 สว่น ซเีมนต ์2 สว่น หนิ 4 สว่น โดยปรมิาตร 

ง. ทราย 1 สว่น ซเีมนต ์2 สว่น หนิ 4 ส่วน โดยน้ําหนกั 

3. ชัน้คุณภาพของคอนกรตี  240 หมายความวา่อย่างไร 

ก. กําลงัอดัประสยั  240  กก. 

ข. กําลงัอดัประสยั  240  กก./ซม
2 

ค. กําลงัอดัประสยั  240  กรมั/ซม
2 

ง. กําลงัอดัประสยั  240  กรมั 

4. หลงัจากคอนกรตีแขง็ตวัแลว้ โดยไม่มกีารบ่มคอนกรตี กบัการบ่มคอนกรตีชืน้ 7 วนั 

จะไดก้าํลงัคอนกรตีตา่งกนัประมาณกีเ่ปอรเ์ซน็ 

ก. 30    ข.  40 

ค. 50    ง.  80 

5. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของตน้ทนุในการกอ่สรา้ง 

ก. ค่าวสัดุ + คา่แรง + ค่าเครื่องจกัร 

ข. ค่าวสัดุ + คา่แรง + ค่าดําเนนิการ 

ค. คา่แรง + คา่ทรพัยส์นิ + ค่าดําเนนิการ 

ง. ค่าวสัดุ + ค่าทรพัยส์นิ + ค่าดาํเนินการ 

6. ตามกฎหมายควบคมุอาคาร ความหมายคําวา่ อาคารขนาดใหญ่ หมายถงึ 

ก. อาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัเกนิ 2,000  ตารางเมตร 

ข. อาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัเกนิ 5,000  ตารางเมตร 

ค. อาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัเกนิ 10,000 ตารางเมตร 

ง. อาคารทีม่คีวามสูงตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป 
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7. การควบคมุงบประมาณก่อสรา้งทีด่ ีควรทําอย่างไร 

ก. ปรบัลดราคาจากราคาทีป่ระมูลมาไดต้ามเปอรเ์ซน็ต ์() ทีต่อ้งการ 

ข. ศกึษาขอ้มูลราคาค่าวสัดุ และค่าแรงทีส่ําคญัและต่อรองราคาใหไ้ด ้

ค. หาแนวทางการทํางานทีเ่หมาะสมเพือ่ประหยดังบประมาณ 

ง. จดัหาวสัดุและแรงงานใหไ้ดร้าคาตํ่าทีสุ่ด 

8. ในงานก่อสรา้งของราชการโดยทัว่ไป ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งรบัประกนัผลงานกีปี่ 

ก. ไมม่กีารรบัประกนัผลงาน ข.  1  ปี 

ค. 2  ปี    ง.  5  ปี 

9. ขอ้ใดตอ่ไปนี้เป็นค่ารบัแรงดงึของเหลก็ขอ้ออ้ย (Deformed bar) ทีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง

โดยทัว่ไป 

ก. กําลงัคลาก 2,400  กก./ซม
2 

ข. กําลงัคลาก 3,500  กก./ซม
2 

ค. กําลงัคลาก 5,200  กก./ซม
2 

ง. กําลงัคลาก  6,000  กก./ซม
2 

10. อาชพีรบัเหมากอ่สรา้งจะตอ้งเรยีนจบจากสาขาอะไร 

ก. สาขาวศิวกรรมศาสตร ์หรอืสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ข. ชา่งเทคนคิ ปวช. หรอื ปวส. 

ค. ชา่งอตุสาหกรรม 

ง. จบสาขาวชิาชพีใดกไ็ด ้
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3. แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม หลกัสตูร “การบริหารการเงินเพื่อธรุกิจรบัเหมา

ก่อสรา้ง” 

  เลอืกขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด และเขยีนลงในกระดาษคําตอบ 

 

  1. งบการเงนิบอกอะไรใหเ้ลอืกทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 1 ขอ้ 

ก. จํานวนพนกังาน 

ข. สถานะบรษิทั 

ค. คุณภาพสนิคา้ 

ง. คุณภาพลูกหนี้การคา้ 

2. ปญัหาทีพ่บบ่อยๆเกีย่วกบัการเงนิของ SMEs 

ก. ลงทุนบ่อยเกนิไป 

ข. หนี้เสยี เกบ็เงนิไมไ่ด ้

ค. เจา้ของลงบญัชเีอง 

ง. คํานึงภาษเีป็นหลกั 

3. การมหีนี้เสยีมากมผีลดงันี้ 

ก. คดิตน้ทนุผดิ 

ข. จดัหาเงนิไม่ได ้

ค. ขาดสภาพคล่อง 

ง. สนิคา้คงคลงัมากเกนิไป 

4. ความสําคญัของการวางแผนการเงนิ 

ก. ลดความเสีย่ง 

ข. เพิ่มผลผลติ 

ค. ยอดขายมากขึน้ 

ง. ขาดทุนน้อยลง 

5. ขอ้ใดไม่ใชจ่ดุประสงคข์องการวางแผนการเงนิ 

ก. เพื่อดาํเนินการ 

ข. เพือ่ขอสนิเชือ่และผูร่้วมทนุ 

ค. เพือ่แกป้ญัหาหนี้เสยี 

ง. เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  6.   ขอ้ใดไม่ใชก่ลยุทธท์างการเงนิ 

   ก. บรหิารสนิคา้คงคลงัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

   ข. ผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพ 

   ค. จดัสรรเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ 

   ง. บรหิารเงนิใหม้สีภาพคล่อง 
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  7. การตัง้ขอ้สมมตฐิานควรคํานึงสิง่เหล่านี้ 

   ก. การทํางานของคนงาน 

   ข. ยอดขายและคา่ใชจ่่ายต่างๆ 

   ค. ระบบคอมพวิเตอรใ์หม ่

   ง. การจดัสรรเงนิ 

  8. ขอ้ใดไม่ใชห่ลกั 3 P ของการใหส้นิเชือ่ 

   ก.  Purpose 

   ข. People 

   ค. Payment 

   ง. Protection 

  9. ขอ้ใดไม่ใชส่นิทรพัยห์มุนเวยีนในงบดุลของนิตบุิคคล 

   ก. เงนิสดในมอื 

   ข. ลูกหนี้การคา้ 

   ค.สนิคา้คงเหลอื 

   ง. ค่าใชจ้่ายคา้งชาํระ 

  10. ปจัจยัหลกัทีท่าํใหเ้กดิปญัหาการเงนิตอ่ธรุกจิ SMEs สว่นใหญ่ 

   ก. ใชเ้งนิผดิประเภทไม่ตรงวตัถุประสงค ์

    ข. เสยีภาษมีากเกนิจรงิ 

   ค. สัง่ของแลว้ไดส้นิคา้ไม่มคีุณภาพตามกําหนด 

   ง. ลมืลงบญัชรีายรบั-รายจ่าย 
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 1.2 เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test และ Post-test) 

1. เฉลยแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม หลกัสตูร “โอกาสทางธรุกิจและกลยทุธก์าร

เจาะตลาดก่อสรา้ง” 

ขอ้ 1  คําตอบ  

ขอ้ 2  คําตอบ  

ขอ้ 3  คําตอบ  

ขอ้ 4  คําตอบ  

ขอ้ 5  คําตอบ  

ขอ้ 6  คําตอบ  

ขอ้ 7  คําตอบ  

ขอ้ 8  คําตอบ  

ขอ้ 9  คําตอบ  

ขอ้ 10  คําตอบ  

 

2. เฉลยแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม หลกัสูตร “การบริหารจดัการสาํหรบัธรุกิจรบั

หมาก่อสรา้ง” 

• แบบทดสอบของอาจารยว์สิูตร จริะดาํเกงิ 

ขอ้ 1  คําตอบ  

ขอ้ 2  คําตอบ  

ขอ้ 3  คําตอบ  

ขอ้ 4  คําตอบ  

ขอ้ 5  คําตอบ  

ขอ้ 6  คําตอบ  

ขอ้ 7  คําตอบ  

ขอ้ 8  คําตอบ  

ขอ้ 9  คําตอบ  

ขอ้ 10  คําตอบ  
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• แบบทดสอบของอาจารยพ์สิษิฐ ์สุนทรกีุลพงศ ์

ขอ้ 1  คําตอบ ง  

ขอ้ 2  คําตอบ ก  

ขอ้ 3  คําตอบ ข  

ขอ้ 4  คําตอบ ง  

ขอ้ 5  คําตอบ ข  

ขอ้ 6  คําตอบ ก  

ขอ้ 7  คําตอบ ค  

ขอ้ 8  คําตอบ ค  

ขอ้ 9  คําตอบ ข  

ขอ้ 10  คําตอบ ง  

 

3. เฉลยแบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม หลกัสตูร “การบริหารการเงินเพ่ือธรุกิจ

รบัเหมาก่อสรา้ง” 

ขอ้ 1  คําตอบ ข  

ขอ้ 2  คําตอบ ข  

ขอ้ 3  คําตอบ ค  

ขอ้ 4  คําตอบ ก  

ขอ้ 5  คําตอบ ค  

ขอ้ 6  คําตอบ ข 

ขอ้ 7  คําตอบ ข  

ขอ้ 8  คําตอบ ข  

ขอ้ 9  คําตอบ ง  

ขอ้ 10  คําตอบ ก  
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 1.3 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

 1. ผลการทดสอบกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุน่ที ่1 จ.ชลบุร ี

 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

1 คุณกฤษฎา ฤกษ์หริง่    63.00     83.00  

2 คณุกอ้งเกยีรต ิ หงศช์ยั    67.00     80.00  

3 คุณกญัญา  ชาดง    60.00     83.00  

4 คณุกลัยาภสัร ์ อภพิฒัน์เดชากลุ    63.00     80.00  

5 คุณกิง่กนก  วฒันพงษ ์    57.00     80.00  

6 คุณเกวล ีคําน่าน    53.00     80.00  

7 คณุเกยีรตกิอ้ง  ทรพัยน้์อย    40.00     80.00  

8 คุณฉตัรชยั  ปสธุรรม    50.00     80.00  

9 คุณชไมพร  ชยัชาญวทิย ์    60.00     87.00  

10 คุณชวลติ สวนเจรญิ    67.00     83.00  

11 คณุชชัชยั  สบายยิง่    60.00     80.00  

12 คณุชยัทศัน์  โพธพีล    70.00     87.00  

13 คุณชาญชยั เลศิคลารกัษ ์    53.00     80.00  

14 คุณเชือ้ชาย สายเชือ้    57.00     87.00  

15 คุณฐานิดา  พจนานนท ์    57.00     80.00  

16 คุณณฐัวสา ตนัตรานนท ์    67.00     83.00  

17 คุณดวงฤทยั  สารผีล    50.00     87.00  

18 คณุดหิลก  พฤษศร ี    70.00     80.00  

19 คุณทายาท  กาญจนะจติรา    57.00     83.00  

20 คณุทวิาพร มัง่มผีล    57.00     83.00  

21 คณุธนกร  จนัทรห์อม    80.00     87.00  

22 คุณธนะพงศ ์ คุ่ยสมใจ    63.00     80.00  

23 คณุธนชัพร  แซ่ลอ้    57.00     83.00  

24 คณุธวชัชยั  แขกเพชร    77.00     90.00  
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ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

25 คุณธรียุทธ  วฒุศิรศีริพิร    40.00     80.00  

26 คุณนคร  ดว้งคาํสอน    67.00     90.00  

27 คุณนนทช์วลั  สวนสวุรรณ์    70.00     83.00  

28 คุณนพดล  พูลสวสัดิ ์    57.00     80.00  

29 คณุนพภสัสร ศรตีะโกเพช็ร ์    47.00     80.00  

30 คุณนภาพร  ปวงคาํ    63.00     80.00  

31 คณุนิพนธ ์ ครุธดลิกานนัท ์    57.00     80.00  

32 คณุประพรพนัธ ์ วปิลุพงษ์    57.00     83.00  

33 คุณปิยะ แซ่ลี ้    63.00     83.00  

34 คุณประเสรฐิ  แกว้ลดัดากร    60.00     80.00  

35 คุณปรญิญา  เวยว์ทิยว์รากลุ    73.00     87.00  

36 คุณปิยดา  วงษม์ณวีรรณ    77.00     90.00  

37 คุณธนะด ี ธนูถนดั    60.00     80.00  

38 คุณพรพนิิต ฉายา    70.00     87.00  

39 คณุฟูเกยีรต ิ ศลิาแรง    57.00     87.00  

40 คณุภุมมนิทร ์ฟูเตม็วงศ ์    60.00     83.00  

41 คุณมงคล พรมแดน    53.00     80.00  

42 คุณมนตร ีน้อยออ่น    53.00     83.00  

43 คุณมณัฑนา วชิาชยั    70.00     80.00  

44 คุณยงยุทธ  เจรญิบูลยว์วิฒัน์    77.00     87.00  

45 คุณยุทธชยั ภูคนัธโสม    60.00     80.00  

46 คณุวรนนัท ์ ภูมภิกัดพีรรณ    50.00     83.00  

47 คุณวชัรพล จติแจ่ม    57.00     80.00  

48 คณุวสินัต ์ ปนัยารชนุ    77.00     87.00  

49 คณุศศมิา  มงคลชยั    57.00     83.00  

50 คณุสมชาย  ชตุกิานนท ์    47.00     80.00  

51 คุณสมบูรณ์ เนื่องจาํนงค ์    57.00     80.00  
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ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

52 คุณสมพจน์  คาํแกว้    57.00     80.00  

53 คณุสมภพ  ควรผดงุ    43.00     80.00  

54 คณุสมศร ี วฒันะชยั    47.00     87.00  

55 คุณสมหวงั ชตุกิานนท ์    50.00     83.00  

56 คณุสงดั  คําภริานนท ์    50.00     80.00  

57 คณุสนัต ิ พรรณราช    37.00     83.00  

58 คุณสาธติ ชยัวชิาชาญ    47.00     80.00  

59 คณุสทิธพิร ทองแขก    67.00     83.00  

60 คณุสริริตัน์ สาํราญกจิเจรญิ    67.00     87.00  

61 คณุสดุาวรรณ ศศวิมิลพนัธุ ์    43.00     80.00  

62 คุณสุพจน์  คํ้าจนุ    70.00     90.00  

63 คุณอนงคพ์ร กาญจนบตัร    60.00     83.00  

64 คุณอนุวชัร ธารไีทย    57.00     80.00  

65 คุณอํานวย  แสงสวา่ง    77.00     83.00  

66 วา่ที ่ร.ต.รกัด ีเทยีมโสภา    43.00     80.00  

คะแนนเฉล่ีย     59.18      82.74  

 

 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ีพบวา่ 

คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 59.18 และคะแนนเฉลีย่การทดสอบภายหลงั

การอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 82.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

331 

 2. ผลการทดสอบกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุน่ที ่2 กรุงเทพมหานคร 

 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

67 คุณกนกพร  สนิทตัตโสภณ    73.00     87.00  

68 คุณกฤตยา  รนัจรูญ    73.00     87.00  

69 คุณกฤตศิกัดิ ์ผา่งฤทธา    70.00     80.00  

70 คุณกําธร  เหาตะวานิช    67.00     80.00  

71 คณุขาํ  กําไลนาค    57.00     83.00  

72 คุณจกัรกฤษ บุญพนัธ ์    50.00     83.00  

73 คุณจกัรพงษ ์ตนัศริ ิ    67.00     80.00  

74 คุณจาํรสั โล่หส์ถาพรพพิธิ    60.00     83.00  

75 คุณจติตภู สงิหคํามา    63.00     80.00  

76 คุณจติวชัร  อนาวลิ    67.00     83.00  

77 คณุจริวฒุ ิ กล่ํามาตย ์    73.00     83.00  

78 คุณจุฑาทพิย ์ โสวฒัน์    83.00     87.00  

79 คุณจุไร  สลลิอาํไพ    73.00     90.00  

80 คณุชรรจพ ์ กาญจนกจิ    70.00     80.00  

81 คณุชาญชยั  ศริมิธรุส    57.00     80.00  

82 คณุชาย นพพยูรกุลวงศ ์    47.00     80.00  

83 คณุฐการ  กาญจนเกตถเมลา    73.00     83.00  

84 คณุณรงคฤ์ทธิ ์ อรชร    63.00     80.00  

85 คุณณชิาณี  วงศบ์า    67.00     80.00  

86 คณุณชิานนัทน์  บุญโพธิ ์    60.00     80.00  

87 คุณดุสติ สงัขส์มติ    70.00     83.00  

88 คุณเดชาชาญ  ชสูวสัดิ ์    63.00     87.00  

89 คุณธนนท ์เจยีรพนัธุ ์    67.00     83.00  

90 คณุธนวฒัน์  จนัทรศร ี    63.00     83.00  

91 คุณธนาพนัธ ์ประเสรฐิภกัดิก์ลุ    67.00     83.00  

92 คณุธรรมรตัน์  เจษฎาเชษฐ ์    57.00     80.00  
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

93 คณุธวชัชยั  การงานด ี    53.00     80.00  

94 คุณธรีะศกัดิ ์ ตตยิพงศไ์พบูลย ์    57.00     80.00  

95 คุณธรีะวชัร ์ แซ่ลี ่    70.00     80.00  

96 คณุนภสันนัท ์ ธรรมแพทย ์    60.00     83.00  

97 คณุนรพงศ ์ เผอืกบางนา    57.00     80.00  

98 คุณนฐัพงษ ์พฒันสุพงษ ์    63.00     80.00  

99 คุณนิทศัน์  เรอืงวทิยาโชต ิ    70.00     90.00  

100 คุณปณติา  มัน่ทน    80.00     90.00  

101 คุณปญุญะ  ตรสีวุรรณ    50.00     80.00  

102 คณุประจวบ  ภู่พงศ ์    73.00     83.00  

103 คุณพรทพิย ์ ชรีะนงัสุ    73.00     83.00  

104 คณุพรเทพ  ภาณุภคั    70.00     80.00  

105 คุณพรศกัดิ ์ สมิะพรชยั    63.00     83.00  

106 คณุพรีพงศ ์ ซมึซาบ    63.00     80.00  

107 คุณไพโรจน์  อารวีงศ ์    67.00     83.00  

108 คณุภกัด ี พรมภา    53.00     80.00  

109 คณุภูศดิ  งามละออ    63.00     80.00  

110 คณุวรรณรตัน์  จนัทรท์อง    57.00     83.00  

111 คณุวรรณา  แผน่มณ ี    77.00     90.00  

112 คณุวสนัต ์ แกว้เทศ    63.00     80.00  

113 คณุวษิณุ วรีศริยิานนท ์    77.00     83.00  

114 คุณวรีะวฒัน์  บางหลวง    73.00     83.00  

115 คุณศตชยั คชเสน ี    67.00     83.00  

116 คุณศภุชยั วงศธ์รีเมธ    53.00     83.00  

117 คณุสมยศ  โสภณพงษ ์    60.00     83.00  

118 คุณสมาพร  บุญพนัธ ์    60.00     83.00  

119 คุณสละชพี  อยู่สบาย    50.00     80.00  

120 คณุสนัทดั  สุทธนินท ์    67.00     80.00  
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

121 คณุสาธติ  จงึเจรญิสขุ    67.00     90.00  

122 คณุสทิธพิร  สวุรรณสตู    73.00     83.00  

123 คุณสุทธษิา ถนอมสขุ    47.00     80.00  

124 คุณสุพจน์ พุทธาวฒุไิกร    53.00     80.00  

125 คุณสุรยี ์ (สุรรีตัน์) สทิธไิทรไ์ชย    67.00     83.00  

126 คณุเสร ี ตริวฒุพิร    70.00     80.00  

127 คณุโสพศิช ์ เพชรคง    53.00     80.00  

128 คุณหฤษฎ ์ อทุยัรตัน์    70.00     83.00  

129 คุณอนวตัร ์ พเิสฎฐศลาศยั    47.00     80.00  

130 คณุอนุชา  เลศิไสว    57.00     83.00  

131 คุณอจัฉรา  นรากร    70.00     83.00  

132 คณุอจัณยี ์บรรพโต    57.00     80.00  

133 คุณอํานวย  ศรสีวุรรณ    60.00     83.00  

คะแนนเฉล่ีย     63.88      82.42  

 

 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 63.88  และคะแนนเฉลีย่การทดสอบภายหลงั

การอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 82.42 
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 3. ผลการทดสอบกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุน่ที ่3 จ.สุราษฎรธ์าน ี

 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

134 คณุกรกฎ  เตตริานนท ์ 70.00  80.00  

135 คุณกอบศกัดิ ์บุญอภสิทิยาภรณ์ 47.00  80.00  

136 คุณโกวทิย ์ วหิกหงษ ์ 43.00  80.00  

137 คณุจนิต ิ กติตชินมธ์วชั 43.00  80.00  

138 คุณจริวฒัน์  พงศกร 70.00  80.00  

139 คณุจริชัญา สธุรรม 77.00  80.00  

140 คณุจรีพรรณ์  รตันา 67.00  83.00  

141 คุณจุลศกัดิ ์ กุลรกัษา 50.00  80.00  

142 คุณชชัวาล  เดชารตัน์ 63.00  83.00  

143 คุณชาญวทิย ์ ไพเราะ 60.00  83.00  

144 คุณเชษฐวฒัน์ เยีย่งปิยะกุล 50.00  80.00  

145 คณุณฎัฐชยั  สงิหพณชิย ์ 63.00  83.00  

146 คุณเดชา  โคจจีุล 80.00  83.00  

147 คุณทนงเดช  วฒุจินัทร ์ 70.00  83.00  

148 คุณทรงชยั  อจักลบั 70.00  80.00  

149 คณุธรรมนูญ  ธรรมประภาส 77.00  80.00  

150 คุณนราชยั  ศรสีุขโชต ิ 43.00  80.00  

151 คณุนวลทพิย ์ ศภุชยัสริ ิ 73.00  80.00  

152 คณุนนัทวฒัน์  ชว่ยชหูนู 80.00  80.00  

153 คุณนนัทวฒุ ิ จนิเส่น 67.00  80.00  

154 คณุนรินัดร ์ พริม้เพรา 67.00  80.00  

155 คุณบญัชา  หนูแกว้ 210.00  87.00  

156 คุณปราโมทย ์ อรุณเมฆ 77.00  80.00  

157 คุณปทัมา  ครุฑเผอืก 77.00  80.00  

158 คุณพจนา  แขอดุม 73.00  87.00  

159 คุณพศิจูน์  รอดเจรญิ 53.00  80.00  
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

160 คุณพุฒพิงศ ์ องอาจ 67.00  80.00  

161 คุณเพชรอุมา  แชม่ชอ้ย 57.00  80.00  

162 คุณไพบูลย ์ ชว่ยสงค ์ 57.00  83.00  

163 คณุภรต ศภุธรรมกลุ 60.00  80.00  

164 คุณภูดสิ  พนัธุท์อง 60.00  80.00  

165 คุณยุทธพงศ ์ ฮัน่วฒันวงศ ์ 70.00  83.00  

166 คุณรฐัธรรม  แสงสุรยินั 60.00  80.00  

167 คณุรุ่งโรจน์  ลอืพรวทิติ 60.00  80.00  

168 คณุวชัรพล  ถาวรพงศส์มติ 63.00  83.00  

169 คุณวฒันพงษ์  เพชรเชดิศกัดิ ์ 50.00  80.00  

170 คุณวนิยั  ราวงษ ์ 77.00  83.00  

171 คณุวรุิฬน์  รกัชาต ิ 43.00  80.00  

172 คณุวรีพงษ ์ แกว้วาร ี 60.00  87.00  

173 คุณวรีะชยั  จริงันิมติสกุล 63.00  80.00  

174 คุณศภุกจิ  เพง็ทอง 70.00  80.00  

175 คุณสนชยั  สมัฤทธิ ์ 57.00  80.00  

176 คุณสมบตั ิ ประจกัรแ์สงสริ ิ 80.00  87.00  

177 คุณสมศกัดิ ์ โคสมัปตัต ิ 67.00  80.00  

178 คณุสทิธชิยั ดาวรตัน์ 63.00  80.00  

179 คุณโสภณ  หรริกัษ ์ 57.00  83.00  

180 คุณอภญิญา  ยนืตระกูล 57.00  80.00  

181 คณุอภษิฐา คุม้เขต 73.00  83.00  

182 คุณอรรณพ  รตันาลงัการ 63.00  80.00  

183 คณุอญัชล ี ทศิทองคาํ 73.00  80.00  

184 คุณเอกพงษ์  ภู่กลาง 70.00  80.00  

185 คณุเอกอนนัต ์ เฮา่หนู 53.00  80.00  

186 คุณเอนก  แซ่ตัง้ 80.00  80.00  

คะแนนเฉล่ีย 66.60 81.21 
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 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 66.60  และคะแนนเฉลีย่การทดสอบภายหลงั

การอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 81.21 

 

 4. ผลการทดสอบกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุน่ที ่4 จ.นครราชสมีา 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

187 คณุกรรณกิา  องักรุวโิรจน์ 40.00  80.00  

188 คุณกษมา  สายชนะ 73.00  80.00  

189 คณุกญัจนะ  ธนธญันนท ์ 63.00  83.00  

190 คุณกมัปนาท  จาตกิานนท ์ 60.00  83.00  

191 คณุกติตชิยั  แชม่กนกนนัท ์ 57.00  83.00  

192 คุณคชภคั  ตงักลุศริ ิ 70.00  80.00  

193 คณุเมธ ี ตรรีาษ 63.00  80.00  

194 คุณจตุพงศ ์แสงพูนทรพัย ์ 60.00  80.00  

195 คุณจนิตนา  ภูมสิูงเนิน 47.00  80.00  

196 คณุฉฏัฐวฒุ ิ ดวงดทีวทีรพัย ์ 67.00  80.00  

197 คณุชลดา  อุ่นพรมม ี 83.00  80.00  

198 คุณชมนาด  ไทยประเสรฐิ ์ 57.00  80.00  

199 คณุณฐัการต ์ วงษ์สนิไชย 50.00  80.00  

200 คณุดอลลี ่ ปายะนนัทน์ 50.00  80.00  

201 คณุดริบูิรณ  หอมเงนิ 67.00  80.00  

202 คุณไตรวฒุ ิ ฮวบกระโทก 67.00  80.00  

203 คุณเทเวศ  สบืสารคาม 63.00  80.00  

204 คณุธนชั  นาคจนัทกึ 57.00  80.00  

205 คุณธนารกัษ ์ บุญเพชรรตัน์ 67.00  80.00  

206 คณุธรรมศกัดิ ์ ธรรมรกัษ ์ 73.00  80.00  

207 คุณธวลัรตัน์  วฒันาประภาสริ ิ 40.00  80.00  

208 คณุนรเศรษฐ ์ มทัธวรตัน์ 67.00  80.00  

209 คณุนนัทพล  รตันมณ ี 40.00  80.00  
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

210 คุณนาวนิ  โต๊ะลทัธิ ์ 50.00  80.00  

211 คณุบุญเยีย่ม  สจัจะสงัข ์ 50.00  80.00  

212 คณุเบญจมาภรณ์  สุชาํนิวรการ 60.00  80.00  

213 คุณประภสัสร  แซ่ตัง้ 77.00  83.00  

214 คุณประสทิธิ ์ เปรมปรชีาสขุ 40.00  80.00  

215 คุณประเสรฐิ  พรหมมา 53.00  80.00  

216 คณุปราชญ์  ปรารถนาด ี 67.00  80.00  

217 คณุปรดีา  เฉลมิวงศ ์ 63.00  80.00  

218 คณุปณัณาวชิญ์  ฐติโิชตชิศูกัดิ ์ 53.00  83.00  

219 คุณพมิพว์รตัน์ พรพงศรุ่์งเรอืง 77.00  87.00  

220 คณุปฏมิา  คมสนั 80.00  87.00  

221 คณุพล  ธนชัวชัรพล 60.00  80.00  

222 คณุพศวรี ์ ประสทิธิ ์ 63.00  83.00  

223 คณุพทิยา  ทพิยจ์รยิาอดุม 67.00  80.00  

224 คุณไพโรจน์  วริยิะไกรกุล 47.00  80.00  

225 คุณไพศาล  ภูษติกาญจนา   60.00  80.00  

226 คุณอศัวนิ โยธาวงษ ์ 83.00  80.00  

227 คุณมงคล  เขม็สวา่ง  77.00  80.00  

228 คุณมนสันนัท ์ วชัรพงษ์ธร 40.00  80.00  

229 คุณมานพ  เทพสวุรรณวร 40.00  80.00  

230 คุณมาโนช  บุญมา 40.00  80.00  

231 คุณยงยุทธ  รตัโน 40.00  80.00  

232 คุณยุทธศาสตร ์ ธรีชัธญพงศ ์ 63.00  80.00  

233 คณุรฐัพล  ลอ้ประกานตส์ทิธิ ์ 60.00  80.00  

234 คณุเรวตั  อรุณรมัย ์ 40.00  80.00  

235 คุณโรจนินทร ์ชาวชิเวยีงวเิศษ 77.00  87.00  

236 คณุวชริ  อัง่สกลุ  73.00  80.00  

237 คณุวรวทิย ์ เลศิพภิพเมธา 57.00  87.00  
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

238 คุณวฑิูรย ์ อนุวงษ์พนิิจ 40.00  80.00  

239 คณุวมิพว์ภิา  เกตุเทยีน 60.00  83.00  

240 คณุวศิษิฐ์  ภุชงคเ์จรญิ 70.00  80.00  

241 คณุวสิทิธิ ์ คุม้ถิน่แกว้ 40.00  80.00  

242 คณุศรณั  เรอืงธนานุรกัษ ์ 70.00  80.00  

243 คุณศกัดิม์นูญ  ศรน้ีอย 63.00  80.00  

244 คุณศกัดิส์ทิธิ ์ ถริหตักุล 50.00  87.00  

245 คณุศริสทิธิ ์ สบืศริ ิ 90.00  90.00  

246 คุณศภุกฏิ  มงคลอํานวย 47.00  80.00  

247 คุณศภุณฐั  วฒันสนิศกัดิ ์ 73.00  83.00  

248 คุณศภุรชั  ตุย้ใจ 50.00  80.00  

249 คุณศภุฤกษ ์ เจรญิธรรม 63.00  83.00  

250 คุณสง่าพงษ ์ จนัทะบุตร 50.00  80.00  

251 คณุสมชาย  เลศิพภิพเมธา 47.00  87.00  

252 คุณสมหวงั  ศรจีุฑารตัน์   60.00  87.00  

253 คณุสมบตั ิ สมนอก 60.00  80.00  

254 คณุสนัต ิ ทองกําแหง 67.00  80.00  

255 คุณสุชาต ิ เฑยีรบุญเลศิรตัน์ 77.00  87.00  

256 คุณสุเทพ  ฤทธเิดช 63.00  80.00  

257 คุณสุภมาส  สุชาํนิวรกาส 70.00  80.00  

258 คุณสุเมธ หล่อรุ่งเรอืงกุล 53.00  80.00  

259 คุณสุรพงษ ์ บรบูิรณ์ 60.00  80.00  

260 คณุเสงีย่มจติ  ควรขนุทด 70.00  87.00  

261 คุณองอาจ  นาคปรชีา 80.00  80.00  

262 คุณอรญัญา งานด ี 50.00  80.00  

263 คณุอรุณพษิฐิ  หวงับรรจงพนู 57.00  80.00  

264 คุณอรุณ ีนามวชิยัศริกิุล 63.00  83.00  

265 คุณอคัรวฒัน์  พรีทวพีงศ ์ 47.00  80.00  
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

266 คณุอศัวนิ  อุษาวฒันากุล  50.00  83.00  

267 คณุอาชวนิ  บวรสทิธกิลู 40.00  80.00  

268 คณุอทิธพิล  คุม้ครอง 50.00  83.00  

269 คุณเอกมนิทร ์ แสงศกัดิโ์ยธนิ 63.00  80.00  

270 คุณอะโนชา  เวา่จงิหรดี 63.00  80.00  

271 คณุอนุธร  ศริธิรรม 77.00  80.00  

272 คุณเบญจะ บุญสนิธุ ์ 40.00  80.00  

273 คุณตระกูล ทะนาร ี 40.00  80.00  

274 คณุโกมล โยนกระโทก 50.00  80.00  

275 คุณอาทติา ฉิมใหม ่ 50.00  80.00  

คะแนนเฉล่ีย 59.00 81.22 

 

 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 59.00 และคะแนนเฉลีย่การทดสอบภายหลงั

การอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 81.22 

 

5. ผลการทดสอบกอ่นและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุน่ที ่5 จ.เชยีงใหม ่

 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

276 คุณกรรณกิาร ์ดอนลาว 50.00 83.33 

277 คณุกฤช  ชยัววิธัน์ 66.67 86.67 

278 คณุกติตวินิท ์ กาญจกติกร 66.67 80.00 

279 คณุกติตศิกัดิ ์ สายพรม 36.67 80.00 

280 คุณเกรยีงไกร  ตรวีฒันกูล 70.00 80.00 

281 คุณเกรยีงไกร มายประเสรฐิ 46.67 83.33 

282 คุณเกษมสนัต ์เวชานนท ์ 40.00 80.00 

283 คุณคําแสน  สุอุ 63.33 80.00 

284 คณุจรวด  มทัธวรตัน์ 66.67 86.67 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

285 คณุจริฏัฐ ์แสงดจีรงิ 60.00 80.00 

286 คณุชชัวาล  ชาวเหนือ 66.67 80.00 

287 คุณชาํนาญ  ปญัญาเสาร ์ 63.33 80.00 

288 คณุชวีารตัน์  วฒันทนัต ิ 60.00 83.33 

289 คณุโชตพิฒัน์  พงศภ์คัวรวฒัน์ 50.00 83.33 

290 คณุทรงพล  โตเมอืง 63.33 83.33 

291 คณุทวศีกัดิ ์ เลีย้วไธสง 50.00 80.00 

292 คณุทวิา  นาควเิชยีร 70.00 83.33 

293 คณุธนพล  ธนนัทว์ณชิ 56.67 80.00 

294 คณุธรา  ทนีะกุล 53.33 80.00 

295 คณุบวร  พริารกัษ ์ 76.67 90.00 

296 คุณบุญชว่ย  รวเิดช 63.33 86.67 

297 คุณประยูร  บุรสิตระกูล 86.67 86.67 

298 คุณประเสรฐิ ์ อภวิงค ์ 53.33 80.00 

299 คณุปรยีา  สมพฤกษ ์ 40.00 80.00 

300 คณุ ป ัน๋แกว้  โนรงัษ ์ 40.00 80.00 

301 คณุพฒันา อนิสําราญ 56.67 80.00 

302 คณุพภิทัร  วงศว์งัไพศาล 66.67 86.67 

303 คณุพสิษิฐ ์ จติตพุฒวงศ ์ 40.00 80.00 

304 คณุพสิทิธิ ์ กทิ ี 63.33 83.33 

305 คณุเพโท  ซ้อนสขุ 70.00 83.33 

306 คุณยุพเรศ  เกษศร ี 33.33 80.00 

307 คุณยุพาพชัร  พรเทวกุล 73.33 80.00 

308 คุณระว ี คงขนุเทยีน 73.33 80.00 

309 คุณรกัสกุล  ธนธญันนท ์ 76.67 86.67 

310 คณุรงัสรรค ์ ปาล ี 63.33 83.33 

311 คณุราชนั  ศรสีกลุชวาลา 43.33 80.00 

312 คุณรุ่งววิฒัน์  ไอศรุยิฉตัร 63.33 80.00 
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ลาํดบั ช่ือ – สกลุ 
ผลการทดสอบ (รอ้ยละ) 

ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

313 คณุเรวฒัน์  คุราทะสงิห ์ 76.67 80.00 

314 คณุวชริดา  ชยัสุภาพ 76.67 80.00 

315 คณุวโรดม ปิฏกานนท ์ 76.67 83.33 

316 คณุศรณัย์  เลาหธนาคม 70.00 83.33 

317 คณุศริวชิญ์  ศกัดิพ์ลพนัธ ์ 90.00 86.67 

318 คุณสําราญ จนิา 56.67 83.33 

319 คณุสทิธชิยั  จรยิาวฒันรตัน์ 66.67 83.33 

320 คุณสุทธพิงษ ์ ศรปีญัญา 76.67 83.33 

321 คุณสุภกจิ  ชยัเมอืงเลน 43.33 80.00 

322 คุณสุภาพร  วฒันา 73.33 83.33 

323 คุณสุรยินต ์ มลุจินัทร ์ 43.33 80.00 

324 คณุอรนิ  เปรมโสตร ์ 76.67 80.00 

325 คุณอํานวยชยั  ธนนัตว์ณชิ 66.67 83.33 

326 คณุอทิธพิล  ธาราเกษม 66.67 86.67 

327 คณุอทิธพิทัธ ์ ทะนา 50.00 80.00 

328 คุณเอกรฐั  หล่อเลศิรตัน์ 66.67 80.00 

คะแนนเฉล่ีย 61.51 82.20 

 ผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม่ พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบกอ่นการอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 61.51 และคะแนนเฉลีย่การทดสอบภายหลงั

การอบรม เทา่กบัรอ้ยละ 82.20 
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ส่วนท่ี 2 

 2.1 แบบทดสอบประเมินคณุลกัษณะผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 แบบประเมนิคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดยอ่มนี้สรา้งขึน้เพือ่นําไปใชใ้นการ

ประเมนิคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ อนัจะเป็นประโยชน์สําหรบัผูป้ระกอบการในการสํารวจ

และพฒันาตนเองใหม้คีุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อเตรยีมตวัเขา้สู่อาชพีการเป็นผูป้ระกอบการ

ธรุกจิทีด่ ี

 โครงสรา้งของแบบประเมนิคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

เป็นแบบการประเมนิตนเองตามความคดิเหน็ทีม่ตี่อตนเองในคุณลกัษณะต่างๆ จาํนวน 198 ขอ้ โดย

แบ่งเป็น 10 คุณลกัษณะ ไดแ้ก ่การประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 10 

ดา้น ไดแ้ก่  

1. มทีกัษะการบรหิารธุรกจิ หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในการปฏบิตังิานในธุรกจิ ทัง้การบรหิารจดัการ การเงนิ ภาษ ีการบญัช ีข ัน้ตอน

การดําเนินธุรกจิ การตลาด สนิคา้ การสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ การวางแผนดา้นธุรกจิ และ

หาแนวทางแกไ้ขเมือ่เกดิปญัหา มกีารจดัระบบงาน ลําดบัความสําคญัของงาน และมคีวาม

กลา้ในการตดัสนิใจ 

2. มอีุปนิสยัมุ่งมัน่ต่อความสาํเรจ็ หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในการพยายามตัง้ใจทํางานอย่างมรีะบบระเบยีบ ทัง้ การทํางาน การเงนิ 

และการบรกิาร การจดัการกบัเวลา ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยากรในการผลติและ

บรกิารอย่างคุม้ค่า 

3. มกีารพฒันาความรู ้สนิคา้และบรกิารอย่างตอ่เนื่อง หมายถงึ การแสดงออกของ

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการแสวงหาความรูแ้ละใชค้วามรูท้ีไ่ดม้า

พฒันาธรุกจิทัง้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้บุคลากรในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. มคีวามเชือ่ในความมโีชคของตนเอง หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มในการใชค้วามสามารถในการประเมนิอย่างมเีหตุผล กลา้เสีย่งโดย

พจิารณาจากพืน้ฐานขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในสถานการณ์ทัง้ดา้นผูบ้รโิภค กระบวนการและ

แหล่งทุนในทางดา้นธุรกจิ มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองวา่จะมโีอกาสประสบความสาํเรจ็หรอื

สามารถดาํเนินธุรกจิอยู่ได ้

5. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมในการสงัเกต คดิวเิคราะหแ์ละกลา้ทาํในสิง่ทีแ่ปลกใหม่ ตลอดจนพยายามมองหา

โอกาสในการสรา้งสรรคธ์ุรกจิใหม่ๆ และมกีารสงัเกตวเิคราะหค์วามผดิพลาดอยู่เสมอ 
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6. มทีกัษะในการจดัการกบัผูอ้ ื่น หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในการแสดงออกทัง้ดา้นคําพดู กรยิาท่าทาง รวมทัง้การเขยีน เพื่อใชใ้นการ

ตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ ืน่ รวมถงึการเจรจาตอ่รองโน้มน้าวจติใจ สรา้งมติรภาพ และบรหิาร

ความขดัแยง้กบัผูเ้กีย่วขอ้งทางธรุกจิ 

7. มคีวามอดทนมุ่งมัน่ หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมในความอดทนต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ การอดทนตอ่ความกดดนั สามารถ

ปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงและชอบทาํงานทีท่า้ทายความสามารถ 

8. มจีรรยาบรรณในธรุกจิ หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในการรกัษาคําพดู ไม่คดโกง ตรงไปตรงมา มกีารคดิราคาสนิคา้อย่างถูกตอ้ง 

ยุตธิรรม คาํนึงถงึคุณภาพของสนิคา้ ตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามคํามัน่สญัญาและมอีุดมการณ์

ในการสรา้งสิง่ทีด่ใีหแ้กส่งัคม 

9. มคีวามสามารถในการสรา้งทมีและภารกจิ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มในการปฏบิตัติ่อพนกังานและทมีงานอย่างชดัเจน มคีวามยุตธิรรม 

เหมาะสมทัง้เรือ่งเวลาการทํางาน คา่ตอบแทน การมอบหมายภารกจิ มคีวามรกัในงานและ

ทมีงาน รวมถงึ สามารถจดัการใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการทํางานเป็นทมี โดยมเีป้าหมาย

คอืการพฒันาธุรกจิร่วมกนั 

10. ทํางานหนกั หมายถงึ การแสดงออกของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

การทํางานหนกั ทุม่เทเวลาในการทาํงาน จนขาดการพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ มนีสิยัในการ

รบัประทานอาหารไม่เหมาะสม และขาดการดูแลสขุภาพทีด่ ี

 การแปรผลจะดูจากคะแนนทีไ่ด ้โดยแต่ละคุณลกัษณะมคีะแนนเตม็ 10 คะแนน คนทีไ่ดค้ะแนน

สูงหมายถงึเป็นคนทีม่ลีกัษณะดา้นนัน้ๆ สูง และคนทีไ่ดค้ะแนนน้อยในแต่ละคุณลกัษณะหมายถงึเป็นคน

ทีม่ลีกัษณะดา้นๆ ตํ่า  
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แบบทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (198 ขอ้) 

 

ข้อ คาํถาม ใช่  ไม่ใช่ 

1 ขา้พเจา้เขา้ใจเรือ่งธรุกจิกบัการเสยีภาษ ี    

2 ขา้พเจา้เคยตรวจสอบบญัชดีว้ยตวัเอง    

3 มกัมคีนมาพบขา้พเจา้เพือ่ขอคําแนะนําเกีย่วกบัธุรกจิประเภทต่างๆ    

4 ขา้พเจา้คุน้เคยกบัการประกอบธุรกจิมากอ่น    

5 ขณะนี้ขา้พเจา้อยู่ในแวดวงธุรกจิ    

6 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในดา้นตวัเลข    

7 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในดา้นการตลาด    

8 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการตดิตอ่คา้ขายกบัผูอ้ ื่น    

9 ขา้พเจา้คดิวา่สามารถประกอบอาชพีนี้ไดด้ ี    

10 ขา้พเจา้สามารถใหค้าํปรกึษาทีด่แีกผู่ร่้วมธรุกจิ    

11 ขา้พเจา้มทีีป่รกึษาทีอ่ยู่ในวงการธุรกจิ    

12 ขา้พเจา้สามารถตดิต่อกบับุคคลในแวดวงธุรกจิไดง้่าย    

13 ขา้พเจา้มเีพือ่นทีค่ดิจะทาํธรุกจิดว้ย    

14 ขา้พเจา้รูจ้กักบับุคคลทีท่าํธรุกจิเชน่เดยีวกบัขา้พเจา้    

15 ขา้พเจา้รูจ้กักบับุคคลทีท่ําธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้เป็นจาํนวนมาก    

16 ขา้พเจา้มคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิทีท่ําอยู ่    

17 ขา้พเจา้มคีวามเชีย่วชาญในการคดัเลอืกสนิคา้    

18 ขา้พเจา้สามารถมองตลาดในธุรกจิทีท่ําอยู่ไดอ้ย่างชดัเจน    

19 ขา้พเจา้รอบรูป้ญัหาทกุอยา่งในธุรกจิทีข่า้พเจา้ดําเนินอยู ่    

20 ขา้พเจา้พฒันาฝีมอืบุคลากรของขา้พเจา้ใหพ้รอ้มเพรยีงอยู่เสมอ    

21 เมือ่จะตอ้งตดัสนิใจอะไร ขา้พเจา้มกัจะมัน่ใจในสิ่งทีต่นเองคดิ      

22 ขา้พเจา้คดิวา่ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการขยายตลาดสนิคา้    

23 ขา้พเจา้แน่ใจวา่จะดําเนนิธุรกจิไดด้ ี    

24 ขา้พเจา้มคีวามมัน่ใจในตวัสนิคา้หรอืบรกิารทีท่าํ    

25 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการขายสนิคา้    

26 ขา้พเจา้สามารถทําใหผู้อ้ ื่นคดิตามแบบทีข่า้พเจา้ตอ้งการ    

27 ขา้พเจา้สามารถสรุปการสนทนาเพื่อใหลู้กคา้ตกลงใจรบับรกิาร    

28 ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการปกครอง    

29 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการเป็นผูนํ้า    

30 ขา้พเจา้ทราบวธิกีารเป็นผูนํ้าทีป่ระสบความสําเรจ็    
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ข้อ คาํถาม ใช่  ไม่ใช่ 

31 ไม่วา่จะมปีญัหาอะไรเกดิขึน้ ขา้พเจา้เตรยีมหาทางแกไ้ขใหพ้รอ้มเสมอ    

32 ขา้พเจา้สามารถจดัการรายรบัรายจ่ายอยา่งเหมาะสม    

33 ขา้พเจา้สามารถทําสิง่ต่างๆ มากมายในเวลาเดยีวกนั    

34 เมื่อพบนกัธุรกจิท่านอื่นๆ ขา้พเจา้ชอบซกัถามเกีย่วกบัขอบเขตงานของ

เขา      

   

35 เมื่อขา้พเจา้เผชญิกบัสถานการณ์คบัขนั  ขา้พเจา้สามารถจดัการไดอ้ย่าง

รวดเรว็ 

   

36 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการบรหิารธุรกจิ    

37 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการจดัระบบการทํางานใหผู้อ้ ืน่ไดด้ ี    

38 ขา้พเจา้วางแผนกอ่นทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิ    

39 ครอบครวัของขา้พเจา้ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งมากในธุรกจิ    

40 ขา้พเจา้มญีาตสินทิทีม่ธีรุกจิเป็นของตนเอง    

41 คนในแวดวงของขา้พเจา้สนบัสนุนธุรกจิทีข่า้พเจา้ทําอยู ่    

42 ขา้พเจา้มกัเลอืกแนวทางในการแกป้ญัหาตา่ง ๆ ไดถู้กตอ้ง    

43 ขา้พเจา้พยายามศกึษาหาขอ้มูลเกีย่วกบัเรื่องตา่ง ๆ ก่อนจะตดัสนิใจลงมอื

ทํา 

   

44 ความสําเรจ็ในหน่วยงานของขา้พเจา้มกัเกดิจากการตดัสนิใจของขา้พเจา้    

45 ขา้พเจา้มกัไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องต่างๆ    

46 ขา้พเจา้เป็นคนตรงต่อเวลาสาํหรบัการนดัหมาย    

47 โดยปกต ิ ขา้พเจา้มกัมาถงึก่อนเวลานดัหมายทุกครัง้    

48 ขา้พเจา้มกัชอบบนัทกึขอ้มลูสาํคญัทางธรุกจิเพือ่กนัลมื    

49 ขา้พเจา้ดูแลการใชน้ํ้าและไฟอย่างคุม้ค่า    

50 ขา้พเจา้ใชจ้่ายในการทําธุรกจิอยา่งรอบคอบ    

51 ขา้พเจา้ไมท่ ิง้ของทีค่ดิวา่จะนํากลบัมาใชไ้ดอ้กี    

52 ขา้พเจา้ตรวจสอบการชาํรุดของเครือ่งมอืในการประกอบธุรกจิอยู่เสมอ    

53 ขา้พเจา้มาทํางานตรงเวลา    

54 ขา้พเจา้เป็นผูม้รีบัผดิชอบสงู    

55 ขา้พเจา้เป็นคนรกัษาคําพดูอยู่เสมอ    

56 การใหบ้รกิารลูกคา้  โดยลูกคา้ไมต่อ้งรอนานเป็นสิง่ทีค่วรทาํ    

57 ขา้พเจา้ใหบ้รกิารลูกคา้ทุกคนอย่างเสมอภาค    

58 ขา้พเจา้สามารถใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนแก่ลูกคา้ได ้    

59 ขา้พเจา้พยายามฝึกฝนพฒันาจดุอ่อนของตนเอง    
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ข้อ คาํถาม ใช่  ไม่ใช่ 

60 ขา้พเจา้อยากทราบวา่ทําอย่างไรจงึจะประสบความสําเรจ็มากขึน้    

61 เมื่อขา้พเจา้เป็นหวัหน้า ขา้พเจา้พยายามทําใหด้กีวา่ลูกน้องใหไ้ด ้    

62 โดยปกตขิา้พเจา้ทาํงานเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสูง    

63 ขา้พเจา้พยายามทํางานใหด้กีวา่ทีต่นเองคาดหวงัไว ้    

64 เมื่อขา้พเจา้เริม่ทํางาน  ขา้พเจา้จะมุ่งอยู่กบังานจนลมืสิง่ต่างๆ    

65 ขา้พเจา้มคีวามตัง้ใจในการทํางาน    

66 ในชวีติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ประสบความสาํเรจ็ตามทีต่ ัง้ใจไวแ้ทบทุกครัง้    

67 ขา้พเจา้พฒันาสนิคา้ใหไ้ดต้ามทีลู่กคา้ตอ้งการ    

68 ขา้พเจา้คดิวา่ความตอ้งการของลูกคา้มคีวามสาํคญัมากกวา่ความตอ้งการ

สว่นตวั 

   

69 ขา้พเจา้ปฏบิตัติามวนัเวลาทีน่ดัหมายลูกคา้ในการรบั-ส่งสนิคา้อยู่เสมอ    

70 ขา้พเจา้ฝึกอบรมลูกจา้งเกีย่วกบัวธิกีารพดูและทกัทายกบัลูกคา้    

71 ขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนจบมา    

72 ขา้พเจา้เหน็วา่การเขา้รบัการอบรมความรูท้างธุรกจิยงัจาํเป็นอยู่เสมอ    

73 ขา้พเจา้พยายามแสวงความรู ้ตดิตามขา่วสารของหน่วยงานต่าง ๆ    

74 ขา้พเจา้ส่งพนกังานเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันางานอยูเ่สมอ    

75 ขา้พเจา้ชอบสอนงานเพื่อใหพ้นกังานทํางานไดด้ขี ึน้    

76 ขา้พเจา้จดัฝึกอบรมแกพ่นกังานอย่างสมํ่าเสมอ    

77 ขา้พเจา้เหน็ความสําคญัของการฝึกอบรม    

78 ขา้พเจา้เป็นสมาชกินิตยสารเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของขา้พเจา้    

79 ขา้พเจา้เขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัธุรกจิอยูเ่สมอ    

80 ขา้พเจา้ชอบอ่านนิตยสารธุรกจิเพื่อหาแนวทางในการพฒันา    

81 ขา้พเจา้ชอบหาแนวคดิใหม่ ๆ จากการพูดคยุกบัผูอ้ ื่น    

82 ขา้พเจา้รูจ้กัความแตกตา่งของ “ หนี้สนิ “ และ “ ทรพัยส์นิ”    

83 ขา้พเจา้รูจ้กัวธิกีารอ่านเอกสารการเงนิ    

84 ขา้พเจา้มคีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิทีก่ําลงัคดิรเิริม่ขึน้เป็นอย่างด ี    

85 ขา้พเจา้เขา้ใจหลกัการบญัชเีบือ้งตน้    

86 ขา้พเจา้รูจ้กัความหมายของคําวา่ “กระแสเงนิสด”    

87 ขา้พเจา้ชอบอ่านนิตยสารเทคนิคตา่ง ๆ ทีม่สีาระเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกจิ    

88 ขา้พเจา้มคีวามเชือ่เรือ่งโชคลาง    

89 ขา้พเจา้เชือ่วา่คนทีป่ระสบความสําเรจ็เกดิจากการโชคด ี    

90 ขา้พเจา้รูส้กึวา่เหตุการณ์ในชวีติถูกตดัสนิจากเคราะหก์รรม    
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91 ขา้พเจา้ไม่ชอบรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูอ้ ื่น    

92 ขา้พเจา้รูส้กึหงุดหงดิเกีย่วกบัคําวจิารณ์ของผูค้นมากกวา่จะคดิวา่เขา

พยายาม  ตเิพื่อก่อ 

   

93 ขา้พเจา้ซือ้ของโดยใชส้นิเชือ่    

94 ขา้พเจา้ชอบเล่นการพนนั    

95 ขา้พเจา้กลา้ทีจ่ะลงทุนทําธุรกจิใหม ่ๆ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิกําลงัตกตํ่า    

96 ขา้พเจา้รูส้กึสนุกทีจ่ะทําอะไรเสีย่ง ๆ    

97 ขา้พเจา้เป็นนกัเสีย่งโชคเกง็กาํไร    

98 ขา้พเจา้ชอบการเล่นหุน้ระยะสัน้    

99 ขา้พเจา้ชอบเสีย่งทํางานทีม่รีายไดสู้งแมว้า่รายไดน้ัน้จะไม่แน่นอน    

100 ขา้พเจา้ชอบเล่นกฬีากลางแจง้ เพราะสามารถทําตามใจตวัเองเพยีงลําพงั 

เชน่ การวิง่ 

   

101 ขา้พเจา้ชอบทํางานต่างๆ ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งการคําแนะนําจากใคร    

102 ขา้พเจา้มองวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ อาจเป็นโอกาสทีด่ ี    

103 ขา้พเจา้มองหาธุรกจิใหม่ ๆ นอกเหนอืจากธุรกจิเดมิทีท่าํอยู ่    

104 เมื่อขา้พเจา้คุยกบัคนอื่นแลว้มกัจะทําใหม้แีนวคดิใหม่ๆ ขึน้มา    

105 ขา้พเจา้ชอบทําสิง่ใหม ่ๆ ทีแ่ตกตา่งจากสิง่เดมิ    

106 ขา้พเจา้พยายามคดิหาแนวทางในการทําธุรกจิใหม ่    

107 ขา้พเจา้ปรบัปรุงรูปแบบของสนิคา้ใหแ้ปลกใหม่    

108 สนิคา้ทีข่า้พเจา้ผลติจะแตกตา่งจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัในทอ้งตลาด    

109 ขา้พเจา้ชอบจะแสดงความคดิเหน็ใหม่ ๆ      

110 ขา้พเจา้ชอบสงัเกตหาวธิกีารขายทีป่ระสบความสําเรจ็    

111 ขา้พเจา้ชอบสงัเกตจนสามารถระบุพฤตกิรรมบรโิภคของลูกคา้ได ้    

112 ขา้พเจา้สามารถระบุทาํเลทีเ่หมาะสมในการทาํธรุกจิ    

113 ขา้พเจา้สามารถทําใหธุ้รกจิของตนเองมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงต่อไปในอนาคต

ได ้

   

114 ขา้พเจา้พยายามปรบัปรุงธุรกจิของตนเองใหเ้จรญิรุ่งเรอืงกวา่เดมิ    

115 ขา้พเจา้ตัง้ใจศกึษาหาความรูอ้ยู่เสมอ  เพื่อหวงัวา่จะมชีวีติทีด่กีวา่นี้    

116 ขา้พเจา้คดิอยู่เสมอวา่ชวีติไม่สิน้ตอ้งดิน้ต่อไป    

117 เมือ่มปีญัหาเกีย่วกบัสนิคา้ ขา้พเจา้ตอ้งหาสาเหตุของปญัหาใหไ้ด ้    

118 ขา้พเจา้พยายามปรบัปรุงวธิกีารบรกิารลูกคา้โดยศกึษาจากการใหบ้รกิาร

ของ   ทีอ่ ืน่ 
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ข้อ คาํถาม ใช่  ไม่ใช่ 

119 ขา้พเจา้ตอ้งดูแลรายรบั-รายจ่ายอยา่งสมเหตุสมผลอยู่เสมอ    

120 ขา้พเจา้ปรบัเป้าหมายเป็นระยะ ตามความคดิทีว่า่ “กา้วหน้าเพื่อให้

ทนัสมยั” 

   

121 ขา้พเจา้สามารถวเิคราะหส์าเหตุของการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดไปแลว้    

122 ขา้พเจา้ชอบศกึษารายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิ    

123 เมื่อตัง้เป้าหมาย  ขา้พเจา้มกัจะมองเหน็ตลอดกระบวนการจนสิน้สุด    

124 ขา้พเจา้มกีารวางแผนทุกวนัวา่จะตอ้งทาํอะไรต่อไป    

125 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการเริม่ตน้คยุกบัผูอ้ ืน่ไดด้ ี    

126 เมื่อซือ้ของขา้พเจา้มกัจะขอต่อรองราคาสนิคา้จนไดใ้นราคาทีข่า้พเจา้

ตอ้งการ 

   

127 เมื่อมขีอ้ขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน ขา้พเจา้พยายามหาเหตุผลมาอธบิายจน

เพือ่นเขา้ใจ 

   

128 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการตดิตอ่กบับุคคลทีย่ากแกค่บหา    

129 ในการประชมุ ขา้พเจา้สามารถชว่ยอธบิายในสิง่ทีผู่อ้ ื่นพดูใหม้คีวาม

ชดัเจนยิ่งขึน้ 

   

130 ขา้พเจา้สามารถเขา้ใจในเรือ่งทีผู่อ้ ืน่พดูไดง้า่ย    

131 ขา้พเจา้สามารถตดิตามการสนทนาไดด้ ีแมว้า่คู่สนทนาจะไม่ชา่งพดู    

132 ขา้พเจา้สามารถพูดคุยกบัคนทีเ่พิง่รูจ้กัไดเ้ป็นอย่างด ี    

133 ขา้พเจา้ยุตกิารสนทนาไดอ้ยา่งถูกกาลเทศะ    

134 ขา้พเจา้สามารถสื่อสารไดด้ ี    

135 เมื่อขา้พเจา้โกรธ  บุคคลอืน่มกัจะเขา้ใจถงึสาเหตุทีข่า้พเจา้โกรธ    

136 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการพูดในทีช่มุชน    

137 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการเล่าเรือ่งใหส้นุกสนาน    

138 ในดา้นความสมัพนัธส์ว่นบุคคล  ขา้พเจา้เป็นบุคคลทีแ่สดงออกไดด้ ี    

139 ขา้พเจา้รูส้กึเขนิอายและอดึอดั  เมือ่เขา้ไปในสงัคมใหม่ ๆ      

140 ขา้พเจา้หาเพือ่นไดง้า่ย    

141 ขา้พเจา้เป็นผูม้มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี    

142 ขา้พเจา้เป็นคนหวัเราะง่าย    

143 ขา้พเจา้เป็นคนทีส่ามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูร่้วมสนทนาทกุ

ระดบั 

   

144 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการโฆษณาสนิคา้    

145 เมื่อจําเป็นตอ้งขอใหค้นทาํงาน ขา้พเจา้มกัจะถูกขอใหเ้ป็นผูเ้จรจาโน้มน้าว    
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146 เมื่อเกดิความคดิใหม่ๆ   ขา้พเจา้ชอบขายความคดิใหก้บัคนอื่น     

147 เมื่อขา้พเจา้มคีวามคดิแปลกใหม่ ขา้พเจา้สามารถทําใหบุ้คคลอื่นเชือ่ตาม

ความคดิของขา้พเจา้ 

   

148 ขา้พเจา้เป็นคนทีพู่ดจาชกัชวนไดด้ ี    

149 ขอ้เสนอทีข่า้พเจา้นําเสนอในทีป่ระชมุ   มกัไดร้บัการยอมรบั    

150 ขา้พเจา้สามารถชกัจูงใหลู้กคา้มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางทีข่า้พเจา้

ตอ้งการได ้

   

151 ขา้พเจา้ไม่ละความพยายามเป็นครัง้ทีส่อง   แมว้า่งานทีท่ําจะเคยประสบ

ความลม้เหลวมาก่อน 

   

152 เมื่อขา้พเจา้อยู่ในภาวะกดดนั  ขา้พเจา้สามารถอดทนรอดพน้มาได ้    

153 เมื่อถูกบุคคลอืน่ต่อวา่ ขา้พเจา้กส็ามารถควบคมุตนเองได ้    

154 ขา้พเจา้สามารถทํางานไดด้ภีายใตค้วามกดดนั    

155 ขา้พเจา้สามารถมองเหน็ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นเรื่องตลกได ้    

156 หลงัจากโครงการเสยีท่าอย่างแรง  ขา้พเจา้สามารถยกขึน้มาปะตดิปะต่อ

และเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้ได ้

   

157 เมื่อเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง ขา้พเจา้สามารถมุ่งต่อไปขา้งหน้าไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ 

   

158 ขา้พเจา้ชอบทํางานเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหา    

159 ขา้พเจา้รูส้กึเบือ่หน่ายถา้ตอ้งทาํงานทีง่า่ยและจําเจ    

160 ขา้พเจา้คดิวา่ “ไมม่อีะไรทีท่ําไม่ได ้ ถา้คดิจะทาํ”    

161 ขา้พเจา้มกัพูดความจรงิเสมอ    

162 ขา้พเจา้ไม่ชอบนินทา  หรอืพูดเรื่องเสยีหายของผูอ้ ื่นลบัหลงั    

163 ขา้พเจา้ใหค้าํแนะนําทว้งตงิเมือ่ลูกคา้ซือ้สนิคา้ทีไ่มไ่ดค้ณุภาพ    

164 ขา้พเจา้กําหนดราคาสนิคา้ชนิดต่าง ๆ อย่างยตุธิรรม    

165 ขา้พเจา้จําหน่ายสนิคา้ทีด่มีปีระโยชน์เท่านัน้    

166 ก่อนนําสนิคา้สู่ทอ้งตลาด  ขา้พเจา้ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่สนิคา้นัน้มี

คุณภาพทีด่ ี

   

167 ขา้พเจา้ตดิป้ายราคาสนิคา้ชดัเจน เพื่อความตรงไปตรงมา    

168 ขา้พเจา้ชอบทํางานนอกองคก์รในฐานะ “อาสาสมคัร”    

169 ขา้พเจา้ชอบบรจิาคเงนิหรอืสิง่ของ เพื่อการกุศล    

170 ขา้พเจา้เขา้ชอบร่วมกจิกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้นในสงัคม    

171 ขา้พเจา้ชอบชว่ยเหลอืงานการกุศลต่าง ๆ    
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172 ในการทําสิง่ใดกต็าม ขา้พเจา้มกันกึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่ผูอ้ ื่นเสมอ    

173 ขา้พเจา้คํานึงถงึคุณภาพของสนิคา้เป็นสําคญัแมว้า่จะไดก้ําไรน้อยลง    

174 ขา้พเจา้ใหพ้นกังานทํางานตามหน้าทีท่ีบ่รษิทักาํหนดไวต้ามทีส่มคัรงาน    

175 ขา้พเจา้ปฏบิตักิบัพนกังานเทา่เทยีมกนัทกุคน    

176 ขา้พเจา้มอบหมายงานใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสมตามความถนดัและ

ตําแหน่ง 

   

177 ขา้พเจา้จ่ายเงนิเดอืนใหพ้นกังานตามเวลา    

178 ขา้พเจา้จ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน    

179 ขา้พเจา้ชอบทํางานเป็นกลุม่    

180 ขา้พเจา้รบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงานกอ่นทีจ่ะตดัสนิใจในเรือ่ง

ต่างๆ 

   

181 เมื่อผูร่้วมงานมคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกนั  ขา้พเจา้ชว่ยใหป้ระนีประนอมกนั

ได ้

   

182 ขา้พเจา้รูส้กึสนุกเมือ่ไดท้าํงานร่วมกบัผูอ้ ืน่    

183 ขา้พเจา้สามารถสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิการทํางานเป็นทมี    

184 ขา้พเจา้สามารถทําใหก้ารทาํงานกลุ่มดําเนนิไปดว้ยไดด้ ี    

185 เมือ่ขา้พเจา้พบกบันกัธรุกจิอืน่ๆ  ขา้พเจา้จะซกัถามความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิ

ของเขา 

   

186 ขา้พเจา้รกังานทีท่ําอยู ่    

187 ขา้พเจา้ชอบคดิเพื่อหาทางทําธุรกจิของตนเอง    

188 ขา้พเจา้คดิวา่งานอาชพีของขา้พเจา้สาํคญักวา่สิ่งอื่น    

189 โดยปกตขิา้พเจา้ทาํงานแมก้ระทัง่ในวนัหยดุ    

190 ขา้พเจา้มกัจะนอนหลบัน้อยกวา่แปดชัว่โมงต่อคนื    

191 บ่อยครัง้ขา้พเจา้ทํางานเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่หยุดพกั    

192 ขา้พเจา้เคยอดอาหารกลางวนัหรอือาหารเยน็เพื่อทํางานใหเ้สรจ็    

193 ขา้พเจา้ทํางานมากกวา่คนอืน่ ๆ  ในทีท่าํงาน    

194 ขา้พเจา้พกัผอ่นอย่างเพยีงพอ    

195 ขา้พเจา้รบัประทานอาหารอย่างเหมาะสม    

196 ขา้พเจา้มสีขุภาพด ี    

197 ขา้พเจา้รกัษาสุขภาพ  และออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ    

198 ขา้พเจา้ตรวจร่างกายเป็นประจํา    
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2.2 ผลการประเมินคณุลกัษณะผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 1. ผลการทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ รุ่นที ่1 จ.ชลบุร ี

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ  (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 คณุกฤษฎา ฤกษ์หริง่ 8.89 8.40 7.06 3.57 9.57 9.62 10.00 8.46 9.33 3.00 

2 คณุกอ้งเกยีรต ิ หงศ์ชยั 6.44 7.20 6.47 0.71 9.13 9.62 9.00 9.23 8.00 10.00 

3 คณุกญัญา  ชาดง 6.00 8.80 5.88 0.71 8.26 6.54 7.00 9.23 9.33 2.00 

4 

คณุกลัยาภสัร์  อภพิฒัน์

เดชากุล 
7.11 8.80 7.65 0.71 8.26 5.77 9.00 9.23 9.33 7.00 

5 คณุกิ่งกนก  วฒันพงษ์ 7.33 9.20 9.41 0.71 10.00 7.31 9.00 10.00 9.33 5.00 

6 คณุเกวล ีคาํน่าน 6.44 7.60 8.24 5.00 7.39 6.15 8.00 9.23 7.33 6.00 

7 

คณุเกยีรตกิอ้ง  ทรพัย์

น้อย 
7.33 9.20 7.65 2.86 9.13 7.31 8.00 9.23 8.67 4.00 

8 คณุฉตัรชยั  ปสธุรรม 9.11 8.00 8.82 5.00 8.26 8.46 8.00 6.92 8.00 5.00 

9 คณุชไมพร  ชยัชาญวทิย ์ 8.44 8.00 7.06 1.43 10.00 6.15 6.00 7.69 10.00 4.00 

10 คณุชวลติ สวนเจรญิ 6.89 6.80 5.88 3.57 9.13 8.46 8.00 10.00 8.67 0 

11 คณุชชัชยั  สบายยิ่ง 6.67 7.20 9.41 7.14 9.57 9.23 8.00 10.00 10.00 5.00 

12 คณุชยัทศัน์  โพธพีล 7.33 6.40 8.82 0.71 9.13 5.38 8.00 9.23 9.33 6.00 

13 คณุชาญชยั เลศิคลารกัษ์ 7.33 9.20 10.00 2.86 9.57 5.38 10.00 6.92 10.00 1.00 

14 คณุเชือ้ชาย สายเชือ้ 9.33 10.00 8.24 2.14 10.00 9.62 9.00 10.00 9.33 4.00 

15 คณุฐานิดา  พจนานนท ์ 5.33 9.60 7.06 0.71 9.13 8.08 9.00 10.00 9.33 5.00 

16 คณุณัฐวสา ตนัตรานนท ์ 7.33 7.60 7.65 5.00 7.83 6.15 5.00 10.00 6.00 0 

17 คณุดวงฤทยั  สารผีล 8.22 8.80 8.24 3.57 9.13 8.46 8.00 9.23 9.33 10.00 

18 คณุดหิลก  พฤษศร ี 2.89 7.60 4.71 2.86 7.39 2.69 6.00 9.23 8.00 5.00 

19 

คณุทายาท  กาญจนะ

จติรา 7.33 9.60 8.24 1.43 10.00 9.23 10.00 10.00 10.00 6.00 

20 คณุทวิาพร มัง่มผีล 2.67 4.80 2.94 0.71 5.22 2.69 6.00 7.69 7.33 3.00 

21 คณุธนกร  จนัทร์หอม 8.44 6.80 8.24 2.86 9.13 6.54 9.00 8.46 10.00 5.00 

22 คณุธนะพงศ์  คุ่ยสมใจ 8.67 8.40 9.41 6.43 9.57 10.00 9.00 7.69 9.33 5.00 

23 คณุธนชัพร  แซล่อ้ 5.56 7.60 7.65 0.71 5.65 3.46 7.00 6.92 9.33 4.00 

24 คณุธวชัชยั  แขกเพชร 7.56 7.60 7.65 2.86 7.83 6.92 7.00 8.46 8.67 2.00 

25 คณุธรียทุธ  วฒุศิรศีริพิร 8.67 9.60 10.00 4.29 10.00 9.62 9.00 9.23 8.67 7.00 

26 คณุนคร  ดว้งคาํสอน 9.33 8.00 8.24 3.57 10.00 8.85 10.00 7.69 8.67 7.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ  (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 

คณุนนท์ชวลั  สวน

สวุรรณ์ 7.56 8.40 10.00 2.86 9.57 9.62 9.00 10.00 10.00 9.00 

28 คณุนพดล  พูลสวสัดิ ์ 9.11 10.00 10.00 2.14 9.57 9.62 10.00 10.00 8.67 5.00 

29 

คณุนพภสัสร ศรตีะโก

เพช็ร ์ 9.33 8.80 10.00 0 8.70 9.23 8.00 7.69 10.00 2.00 

30 คณุนภาพร  ปวงคาํ 6.89 8.00 8.24 2.86 7.83 9.62 9.00 7.69 9.33 7.00 

31 

คณุนิพนธ ์ ครธุดลิ

กานันท ์ 6.22 9.20 10.00 0.71 7.83 6.54 8.00 8.46 8.67 5.00 

32 

คณุประพรพนัธ ์ วปิุ

ลพงษ์ 8.22 6.40 5.29 2.86 5.22 9.62 7.00 7.69 6.67 4.00 

33 คณุปิยะ แซล่ ี้ 2.67 9.60 8.24 4.29 9.57 10.00 10.00 6.92 7.33 5.00 

34 

คณุประเสรฐิ  แกว้ลดัดา

กร 6.44 6.40 6.47 3.57 8.26 7.69 9.00 6.15 6.00 9.00 

35 

คณุปรญิญา  เวยว์ทิยว์รา

กุล 7.33 8.80 8.82 4.29 8.26 8.46 9.00 6.92 9.33 3.00 

36 คณุปิยดา  วงษ์มณีวรรณ 8.22 8.80 8.82 0 9.57 6.15 9.00 9.23 9.33 2.00 

37 คณุธนะด ี ธนูถนดั 9.56 9.20 10.00 3.57 10.00 9.62 9.00 9.23 10.00 5.00 

38 คณุพรพนิิต ฉายา 6.00 8.80 7.06 3.57 9.57 5.77 10.00 8.46 8.67 9.00 

39 คณุฟูเกยีรต ิ ศลิาแรง 6.22 6.40 7.65 2.14 8.26 9.62 9.00 6.92 8.67 5.00 

40 คณุภุมมนิทร ์ฟูเตม็วงศ์ 7.11 8.80 7.65 0.71 9.57 5.77 9.00 8.46 8.00 7.00 

41 คณุมงคล พรมแดน 2.89 5.60 5.88 1.43 5.22 3.85 5.00 6.15 9.33 0 

42 คณุมนตร ีน้อยอ่อน 7.56 7.60 9.41 2.14 9.13 6.15 9.00 7.69 8.67 8.00 

43 คณุมณัฑนา วชิาชยั 6.22 9.60 10.00 2.14 10.00 5.77 9.00 10.00 8.67 1.00 

44 

คณุยงยทุธ  เจรญิบูลย์

ววิฒัน์ 7.33 8.80 8.24 2.14 9.13 4.62 9.00 7.69 8.00 1.00 

45 คณุยทุธชยั ภูคนัธโสม 10.00 8.40 10.00 5.71 9.57 10.00 10.00 9.23 8.67 5.00 

46 

คณุวรนันท ์ ภูมภิกัดี

พรรณ 7.33 9.20 8.82 0 8.26 5.77 8.00 9.23 8.00 2.00 

47 คณุวชัรพล จติแจม่ 7.33 6.80 4.71 2.86 8.70 6.92 8.00 9.23 9.33 4.00 

48 คณุวสินัต ์ ปนัยารชนุ  7.78 8.40 6.47 2.14 7.83 10.00 8.00 6.92 8.67 3.00 

49 คณุศศมิา  มงคลชยั 5.11 4.80 7.06 3.57 7.39 5.00 7.00 4.62 8.67 6.00 

50 คณุสมชาย  ชตุกิานนท ์ 4.89 8.40 5.88 1.43 8.70 3.46 6.00 7.69 10.00 5.00 

51 คณุสมบูรณ์ เน่ืองจาํนงค์ 7.33 7.20 8.24 2.86 9.13 8.46 6.00 6.92 8.67 7.00 

52 คณุสมพจน์  คาํแกว้ 9.56 10.00 10.00 6.43 10.00 9.23 10.00 9.23 10.00 5.00 

53 คณุสมภพ  ควรผดงุ 6.89 9.20 9.41 2.86 10.00 6.15 7.00 8.46 9.33 8.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ  (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54 คณุสมศร ี วฒันะชยั 9.11 9.60 8.24 3.57 10.00 8.08 9.00 6.92 8.67 5.00 

55 คณุสมหวงั ชตุกิานนท ์ 7.11 8.00 8.82 2.14 8.26 6.54 6.00 8.46 8.67 5.00 

56 คณุสงดั  คาํภริานนท ์ 10.00 10.00 10.00 1.43 10.00 9.62 9.00 10.00 9.33 5.00 

57 คณุสนัต ิ พรรณราช 6.89 9.20 4.12 3.57 9.13 8.08 8.00 7.69 6.67 6.00 

58 คณุสาธติ ชยัวชิาชาญ 5.56 8.40 6.47 2.14 7.39 6.54 7.00 9.23 8.67 6.00 

59 คณุสทิธพิร ทองแขก 8.22 8.80 9.41 1.43 9.57 8.85 10.00 10.00 10.00 6.00 

60 

คณุสริริตัน์ สาํราญกจิ

เจรญิ 8.00 10.00 10.00 2.14 10.00 8.08 9.00 8.46 8.67 8.00 

61 

คณุสดุาวรรณ ศศวิมิล

พนัธุ์ 8.22 7.20 10.00 2.14 8.70 9.62 10.00 10.00 10.00 1.00 

62 คณุสพุจน์  คํา้จนุ 5.11 8.80 4.71 3.57 9.13 9.23 8.00 10.00 9.33 7.00 

63 คณุอนงคพ์ร กาญจนบตัร 5.56 8.80 4.71 2.14 7.83 3.08 4.00 2.31 0 0 

64 คณุอนุวชัร ธารไีทย 8.44 10.00 9.41 0 0 0 0 0 0 5.00 

65 คณุอาํนวย  แสงสวา่ง 7.56 8.80 5.29 4.29 9.13 6.15 7.00 7.69 8.67 3.00 

66 วา่ที่ ร.ต.รกัด ีเทยีมโสภา 6.22 8.00 7.06 4.29 10.00 8.46 10.00 6.92 9.33 10.00 
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 2. ผลการทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67 

คณุกนกพร  สนิทตัต

โสภณ 8.67 9.60 4.71 2.14 10.00 9.23 9.00 10.00 10.00 1.00 

68 คณุกฤตยา  รนัจรญู 7.33 7.60 7.65 5.00 7.83 6.15 5.00 10.00 6.00 0 

69 คณุกฤตศิกัดิ ์ผา่งฤทธา 3.56 7.60 4.12 3.57 6.96 4.23 5.00 4.62 6.67 7.00 

70 คณุกําธร  เหาตะวานิช 7.11 8.80 7.65 0.71 8.26 5.77 9.00 9.23 9.33 7.00 

71 คณุขาํ  กําไลนาค 8.00 8.00 6.47 2.14 9.13 8.08 7.00 10.00 10.00 7.00 

72 คณุจกัรกฤษ บุญพนัธ ์ 7.56 8.80 5.88 0.71 8.70 9.62 6.00 10.00 10.00 4.00 

73 คณุจกัรพงษ์ ตนัศริ ิ 6.89 8.40 10.00 3.57 10.00 9.62 10.00 10.00 9.33 6.00 

74 

คณุจาํรสั โลห่ส์ถาพร

พพิธิ 7.78 8.40 7.65 4.29 8.26 5.00 9.00 9.23 8.67 10.00 

75 คณุจติตภู สงิหคาํมา 6.89 9.20 9.41 2.86 10.00 6.15 7.00 8.46 9.33 8.00 

76 คณุจติวชัร  อนาวลิ 5.33 6.80 4.12 3.57 8.70 7.31 8.00 7.69 8.67 8.00 

77 คณุจริวุฒ ิ กลํา่มาตย ์ 5.78 8.80 7.06 2.14 7.39 6.15 10.00 8.46 8.00 5.00 

78 คณุจฑุาทพิย ์ โสวฒัน์ 6.67 8.80 5.88 1.43 9.13 8.46 8.00 7.69 8.67 7.00 

79 คณุจไุร  สลลิอาํไพ 7.33 7.20 7.65 2.14 8.70 9.62 9.00 10.00 9.33 3.00 

80 คณุชรรจพ ์ กาญจนกจิ 5.78 9.20 7.65 0.71 8.26 6.15 8.00 6.92 9.33 4.00 

81 คณุชาญชยั  ศริมิธรุส 5.56 6.40 8.24 1.43 9.57 1.15 8.00 4.62 8.67 7.00 

82 คณุชาย นพพยรูกุลวงศ์ 9.11 7.60 8.24 4.29 10.00 8.46 10.00 9.23 10.00 3.00 

83 

คณุฐการ  กาญจน

เกตถเมลา 6.44 8.80 9.41 2.14 9.57 8.46 7.00 8.46 8.00 7.00 

84 คณุณรงคฤ์ทธิ ์ อรชร 8.89 8.00 9.41 2.86 8.70 9.23 9.00 8.46 8.67 5.00 

85 คณุณิชาณี  วงศ์บา 7.33 9.60 8.24 2.14 10.00 9.23 9.00 9.23 10.00 3.00 

86 

คณุณิชานันทน์  บุญ

โพธิ ์ 8.67 9.20 8.82 0.71 9.57 9.62 8.00 10.00 10.00 7.00 

87 คณุดสุติ สงัขส์มติ 5.33 9.20 6.47 1.43 6.96 5.38 10.00 10.00 10.00 5.00 

88 คณุเดชาชาญ  ชูสวสัดิ ์ 6.89 8.40 7.65 1.43 9.57 8.08 8.00 9.23 10.00 3.00 

89 คณุธนนท ์เจยีรพนัธุ์ 7.33 8.00 9.41 2.86 9.57 6.92 9.00 9.23 8.67 3.00 

90 คณุธนวฒัน์  จนัทรศร ี 6.89 6.40 8.82 4.29 8.26 5.00 9.00 7.69 9.33 2.00 

91 

คณุธนาพนัธ ์ประเสรฐิ

ภกัดิกุ์ล 7.56 7.60 9.41 2.14 9.13 6.15 9.00 7.69 8.67 8.00 

92 

คณุธรรมรตัน์  เจษฎา

เชษฐ ์ 8.67 9.20 8.82 0.71 9.57 9.62 8.00 8.00 10.00 7.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

93 คณุธวชัชยั  การงานด ี 9.78 10.00 8.24 1.43 10.00 9.62 9.00 9.23 10.00 6.00 

94 

คณุธรีะศกัดิ ์ ตตยิพงศ์

ไพบูลย์ 6.67 9.20 7.06 3.57 8.70 8.46 9.00 10.00 10.00 5.00 

95 คณุธรีะวชัร ์ แซล่ ี่ 6.44 7.20 6.47 0.71 9.13 9.62 9.00 9.23 8.00 9.00 

96 

คณุนภสันันท ์ ธรรม

แพทย ์ 9.78 9.20 8.82 3.57 9.57 10.00 9.00 9.23 10.00 8.00 

97 

คณุนรพงศ์  เผอืกบาง

นา 8.00 8.00 9.41 4.29 10.00 8.85 10.00 7.69 8.67 2.00 

98 

คณุนฐัพงษ์ พฒันสุ

พงษ์ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.62 7.00 9.23 9.33 3.00 

99 

คณุนิทศัน์  เรอืงวทิยา

โชต ิ 9.56 9.60 8.82 2.86 10.00 8.85 9.00 10.00 9.33 3.00 

100 คณุปณิตา  มัน่ทน 8.89 8.80 9.41 1.43 10.00 10.00 9.00 10.00 9.33 5.00 

101 คณุปญุญะ  ตรสีวุรรณ 8.44 8.40 8.24 5.00 10.00 7.31 9.00 4.62 9.33 8.00 

102 คณุประจวบ  ภู่พงศ์ 8.67 9.20 10.00 3.57 10.00 9.62 8.00 10.00 10.00 4.00 

103 คณุพรทพิย ์ ชรีะนงัส ุ 9.33 10.00 10.00 0.00 10.00 9.23 9.00 10.00 10.00 2.00 

104 คณุพรเทพ  ภาณุภคั 8.00 9.20 9.41 3.57 8.26 4.23 9.00 6.92 8.67 5.00 

105 คณุพรศกัดิ ์ สมิะพรชยั 9.78 9.60 10.00 1.43 10.00 8.85 8.00 10.00 10.00 5.00 

106 คณุพรีพงศ์  ซมึซาบ 6.22 7.60 10.00 5.00 7.83 3.85 6.00 8.46 10.00 5.00 

107 คณุไพโรจน์  อารวีงศ์ 6.67 6.80 8.24 2.14 10.00 9.23 7.00 9.23 8.67 7.00 

108 คณุภกัด ี พรมภา 8.22 8.00 7.65 1.43 5.65 9.23 10.00 6.92 8.67 6.00 

109 คณุภูศดิ  งามละออ 3.78 8.00 7.06 2.86 7.83 5.38 6.00 2.31 9.33 8.00 

110 

คณุวรรณรตัน์  จนัทร์

ทอง 7.56 8.40 6.47 4.29 7.83 6.54 6.00 6.92 8.67 2.00 

111 คณุวรรณา  แผน่มณี 9.78 9.20 9.41 2.14 10.00 9.23 9.00 10.00 8.00 6.00 

112 คณุวสนัต ์ แกว้เทศ 6.44 8.40 5.29 2.14 5.22 7.31 8.00 6.15 9.33 10.00 

113 คณุวษิณุ วรีศริยิานนท ์ 9.56 8.40 10.00 0.71 8.26 6.92 10.00 9.23 10.00 4.00 

114 คณุวรีะวฒัน์  บางหลวง 8.22 7.60 8.24 1.43 9.13 6.54 7.00 8.46 9.33 1.00 

115 คณุศตชยั คชเสนี 8.00 7.60 9.41 2.86 7.83 7.31 6.00 9.23 9.33 6.00 

116 คณุศุภชยั วงศ์ธรีเมธ 9.78 8.40 9.41 1.43 9.57 9.23 10.00 10.00 9.33 5.00 

117 คณุสมยศ  โสภณพงษ์ 7.78 8.80 8.82 1.43 10.00 7.69 10.00 9.23 9.33 2.00 

118 คณุสมาพร  บุญพนัธ ์ 6.44 9.20 7.06 0.71 6.96 7.31 8.00 9.23 9.33 6.00 

119 คณุสละชพี  อยู่สบาย 5.56 8.40 7.06 0.71 6.52 6.15 7.00 2.31 8.67 5.00 

120 คณุสนัทดั  สทุธนินท ์ 8.67 8.00 9.41 0.71 9.13 6.92 7.00 10.00 9.33 3.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

121 คณุสาธติ  จงึเจรญิสขุ 8.00 9.20 9.41 3.57 10.00 8.85 10.00 7.69 10.00 6.00 

122 คณุสทิธพิร  สวุรรณสตู 9.56 8.40 10.00 1.43 9.13 9.23 8.00 10.00 8.67 0.00 

123 คณุสทุธษิา ถนอมสขุ 2.89 6.00 3.53 2.86 7.39 2.69 5.00 6.15 8.67 3.00 

124 

คณุสพุจน์ พุทธาวฒุิ

ไกร 8.89 9.20 7.65 1.43 10.00 5.77 8.00 10.00 9.33 5.00 

125 

คณุสรุยี ์ (สรุรีตัน์) สทิธิ

ไทรไ์ชย 7.11 8.80 7.65 0.71 9.57 5.77 9.00 8.46 8.00 7.00 

126 คณุเสร ี ตริวฒุพิร 8.67 9.20 8.82 4.29 9.13 6.15 10.00 10.00 8.67 7.00 

127 คณุโสพศิช ์ เพชรคง 7.11 8.40 5.88 2.86 8.70 8.08 9.00 8.46 9.33 5.00 

128 คณุหฤษฎ์  อทุยัรตัน์ 8.22 7.60 9.41 4.29 10.00 8.85 10.00 10.00 8.00 9.00 

129 

คณุอนวตัร ์ พเิสฎฐศ

ลาศยั 7.11 8.40 8.24 2.86 8.70 4.62 6.00 9.23 9.33 3.00 

130 คณุอนุชา  เลศิไสว 6.89 8.40 8.82 3.57 10.00 7.31 10.00 7.69 8.67 9.00 

131 คณุอจัฉรา  นรากร 8.00 7.20 8.82 2.86 6.09 6.92 9.00 8.46 9.33 3.00 

132 คณุอจัณีย ์บรรพโต 5.33 8.00 7.06 3.57 7.39 5.38 6.00 9.23 9.33 4.00 

133 คณุอาํนวย  ศรสีวุรรณ 9.11 7.60 8.24 4.29 10.00 8.85 10.00 9.23 10.00 3.00 
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 3. ผลการทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ รุ่นที ่3 จ.สุราษฎรธ์าน ี

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

134 คณุกรกฎ  เตตริานนท ์ 8.67 8.00 9.41 0.71 9.13 6.92 7.00 10.00 9.33 5.00 

135 

คณุกอบศกัดิ ์บุญอภสิิ

ทยาภรณ์ 8.44 9.60 7.65 2.86 9.57 5.77 9.00 8.46 9.33 6.00 

136 คณุโกวทิย ์ วหิกหงษ์ 8.00 9.20 7.06 3.57 9.57 5.77 6.00 8.46 9.33 5.00 

137 คณุจนิต ิ กติตชินมธ์วชั 7.56 7.60 7.65 2.86 7.39 7.69 7.00 8.46 9.33 5.00 

138 คณุจริวฒัน์  พงศกร 8.00 8.40 7.06 6.43 9.13 5.38 9.00 6.92 8.67 5.00 

139 คณุจริชัญา สธุรรม 7.33 8.40 9.41 5.71 9.57 8.85 6.00 10.00 10.00 4.00 

140 คณุจรีพรรณ์  รตันา 8.00 9.60 7.65 3.57 9.57 7.69 9.00 9.23 8.67 6.00 

141 คณุจลุศกัดิ ์ กุลรกัษา 9.33 10.00 10.00 2.14 10.00 8.46 8.00 7.69 9.33 4.00 

142 คณุชชัวาล  เดชารตัน์ 6.44 8.00 4.12 2.86 4.78 4.62 2.00 8.46 9.33 4.00 

143 คณุชาญวทิย ์ ไพเราะ 8.64 9.20 9.41 3.57 10.00 8.85 10.00 7.69 10.00 7.00 

144 

คณุเชษฐวฒัน์ เยีย่งปิ

ยะกุล 6.44 5.60 6.47 2.86 6.52 4.62 7.00 4.62 5.33 6.00 

145 

คณุณัฎฐชยั  สงิห

พณิชย ์ 8.22 10.00 8.82 2.86 10.00 3.08 7.00 8.46 9.33 4.00 

146 คณุเดชา  โคจจีลุ 9.78 10.00 8.82 0.00 10.00 8.46 10.00 10.00 8.67 6.00 

147 คณุทนงเดช  วุฒจินัทร ์ 6.44 9.20 4.71 1.43 6.09 7.31 8.00 9.23 9.33 4.00 

148 คณุทรงชยั  อจักลบั 7.11 8.00 5.88 0.00 7.83 7.69 4.00 7.69 8.67 7.00 

149 

คณุธรรมนูญ  ธรรม

ประภาส 6.89 6.80 5.88 3.57 9.13 8.46 8.00 10.00 8.67 4.00 

150 คณุนราชยั  ศรสีขุโชต ิ 7.33 9.60 8.24 2.14 9.57 8.46 9.00 10.00 10.00 5.00 

151 คณุนวลทพิย ์ ศุภชยัสริ ิ 7.11 8.80 5.88 0.71 9.57 7.31 5.00 10.00 7.33 7.00 

152 

คณุนันทวฒัน์  ช่วยชู

หนู 7.78 8.00 8.82 2.14 9.57 6.92 9.00 9.23 8.00 4.00 

153 คณุนันทวุฒ ิ จนิเสน่ 8.44 6.00 9.41 4.29 10.00 8.85 9.00 6.15 8.00 7.00 

154 คณุนิรนัดร ์ พริ้มเพรา 8.22 7.20 10.00 2.14 8.70 9.62 10.00 8.00 10.00 1.00 

155 คณุบญัชา  หนูแกว้ 6.22 9.60 8.24 0.00 9.57 5.77 4.00 6.15 9.33 3.00 

156 

คณุปราโมทย ์ อรุณ

เมฆ 6.67 9.20 10.00 3.57 9.57 9.23 10.00 10.00 9.33 6.00 

157 คณุปทัมา  ครฑุเผอืก 7.78 8.40 10.00 0.71 8.70 7.69 9.00 10.00 10.00 4.00 

158 คณุพจนา  แขอดุม 7.33 7.20 7.65 2.14 8.70 9.62 9.00 10.00 9.33 3.00 

159 คณุพศูิจน์  รอดเจรญิ 7.11 9.60 8.82 2.86 8.70 5.38 9.00 9.23 10.00 7.00 



 

 

358 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

160 คณุพุฒพิงศ์  องอาจ 7.11 9.60 9.41 2.14 10.00 8.46 9.00 10.00 10.00 5.00 

161 

คณุเพชรอุมา  แชม่

ชอ้ย 8.00 8.40 7.65 3.57 9.57 8.85 10.00 3.85 8.67 9.00 

162 คณุไพบูลย์  ชว่ยสงค ์ 8.22 8.40 7.65 2.86 8.26 7.69 7.00 9.23 9.33 4.00 

163 คณุภรต ศุภธรรมกุล 5.56 10.00 4.12 2.86 9.13 8.46 8.00 9.23 8.67 5.00 

164 คณุภูดสิ  พนัธุ์ทอง 7.11 8.00 5.88 0.00 7.83 8.08 4.00 7.69 8.67 7.00 

165 

คณุยทุธพงศ์  ฮัน่วฒัน

วงศ์ 3.11 4.00 5.29 0.71 5.65 3.85 4.00 6.15 4.67 9.00 

166 คณุรฐัธรรม  แสงสรุยินั 9.33 10.00 8.82 0.00 10.00 7.69 8.00 10.00 10.00 2.00 

167 คณุรุ่งโรจน์  ลอืพรวทิติ 7.11 9.20 7.06 3.57 8.26 9.62 9.00 6.92 8.67 5.00 

168 

คณุวชัรพล  ถาวรพงศ์

สมติ 9.78 9.60 8.24 1.43 10.00 5.38 8.00 10.00 8.00 5.00 

169 

คณุวฒันพงษ์  เพชร

เชดิศกัดิ ์ 9.11 10.00 10.00 4.29 10.00 9.62 10.00 10.00 10.00 4.00 

170 คณุวนิยั  ราวงษ์ 6.67 8.00 6.47 0.71 9.57 6.15 8.00 10.00 7.33 7.00 

171 คณุวริฬุน์  รกัชาต ิ 9.11 9.20 10.00 0.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 4.00 

172 คณุวรีพงษ์  แกว้วาร ี 4.44 8.00 8.82 1.43 6.52 7.31 5.00 5.38 8.67 2.00 

173 

คณุวรีะชยั  จริงันิมติ

สกุล 7.33 8.40 6.47 2.14 8.26 9.23 5.00 6.92 8.00 5.00 

174 คณุศุภกจิ  เพง็ทอง 6.44 7.60 5.29 2.14 9.57 4.23 9.00 10.00 9.33 6.00 

175 คณุสนชยั  สมัฤทธิ ์ 8.22 7.20 7.65 2.86 8.70 8.08 8.00 6.92 7.33 1.00 

176 

คณุสมบตั ิ ประจกัร์

แสงสริ ิ 8.22 8.80 6.47 0.71 8.70 7.31 7.00 9.23 8.00 10.00 

177 คณุสมศกัดิ ์ โคสมัปตัต ิ 8.44 9.20 9.41 4.29 7.83 7.69 8.00 6.15 8.00 7.00 

178 คณุสทิธชิยั ดาวรตัน์  7.33 9.20 9.41 0.71 10.00 7.31 9.00 10.00 9.33 5.00 

179 คณุโสภณ  หรริกัษ์ 7.11 8.80 7.65 0.71 9.57 5.77 9.00 8.46 8.00 7.00 

180 

คณุอภญิญา  ยนื

ตระกูล 5.33 9.60 7.06 0.71 9.13 8.08 9.00 10.00 9.33 5.00 

181 คณุอภษิฐา คุม้เขต 8.89 9.60 10.00 2.14 10.00 10.00 10.00 10.00 9.33 2.00 

182 

คณุอรรณพ  รตันาลงั

การ 8.44 7.60 7.06 1.43 9.57 5.38 6.00 7.69 8.67 9.00 

183 คณุอญัชล ี ทศิทองคาํ 7.56 7.60 8.24 1.43 9.57 8.08 8.00 8.46 9.33 6.00 

184 คณุเอกพงษ์  ภู่กลาง 5.78 8.80 5.88 4.29 9.13 8.85 10.00 10.00 7.33 6.00 

185 คณุเอกอนันต ์ เฮา่หนู 6.44 8.80 4.71 2.14 8.26 5.77 7.00 10.00 10.00 4.00 

186 คณุเอนก  แซต่ ัง้ 9.33 8.00 10.00 2.14 10.00 8.85 10.00 10.00 9.33 2.00 
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 4. ผลการทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ รุ่นที ่4 จ.นครราชสมีา 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

187 

คณุกรรณิกา  องักุร

วโิรจน์ 6.67 9.20 5.88 3.57 9.57 9.23 7.00 10.00 9.33 6.00 

188 คณุกษมา  สายชนะ 6.22 8.40 7.65 2.14 9.13 5.38 8.00 8.46 8.67 6.00 

189 

คณุกญัจนะ  ธนธญั

นนท ์ 7.78 8.40 10.00 1.43 7.39 8.85 7.00 8.46 8.67 3.00 

190 

คณุกมัปนาท  จาตกิา

นนท ์ 8.89 9.60 10.00 2.14 10.00 10.00 8.00 8.46 9.33 2.00 

191 

คณุกติตชิยั  แชม่

กนกนันท ์ 7.78 10.00 7.65 2.86 10.00 9.23 10.00 9.23 9.33 4.00 

192 คณุคชภคั  ตงักุลศริ ิ 9.33 8.00 7.06 2.14 10.00 8.85 8.00 8.46 9.33 2.00 

193 คณุเมธ ี ตรรีาษ 4.89 6.00 5.29 3.57 7.83 6.54 8.00 8.46 9.33 2.00 

194 

คณุจตพุงศ์ แสงพนู

ทรพัย ์ 8.89 9.20 10.00 0.71 8.26 8.46 8.00 10.00 9.33 6.00 

195 คณุจนิตนา  ภูมสิงูเนิน 7.56 7.60 8.24 1.43 9.57 8.08 8.00 8.46 9.33 6.00 

196 

คณุฉฏัฐวฒุ ิ ดวงดทีวี

ทรพัย ์ 6.44 5.20 9.41 1.43 10.00 3.08 5.00 8.46 8.00 2.00 

197 คณุชลดา  อุ่นพรมม ี 7.56 5.20 10.00 0.00 8.70 7.69 9.00 7.69 9.33 6.00 

198 

คณุชมนาด  ไทยประเส

รฐิ ์ 6.89 6.40 6.47 5.00 5.65 8.08 4.00 7.69 8.00 8.00 

199 

คณุณัฐการต ์ วงษ์สนิ

ไชย 8.00 7.60 9.41 2.86 7.83 3.08 6.00 9.23 9.33 6.00 

200 คณุดอลลี ่ ปายะนันทน์ 9.78 8.40 9.41 1.43 9.57 9.23 10.00 10.00 9.33 7.00 

201 คณุดริบูิรณ  หอมเงนิ 9.11 8.40 8.82 3.57 10.00 9.23 9.00 10.00 10.00 7.00 

202 

คณุไตรวุฒ ิ ฮวบกระ

โทก 4.44 7.60 5.29 2.86 6.52 2.31 10.00 10.00 10.00 2.00 

203 คณุเทเวศ  สบืสารคาม 8.00 7.20 5.29 3.57 9.13 9.23 9.00 9.23 10.00 7.00 

204 คณุธนชั  นาคจนัทกึ 7.78 9.60 8.24 0.71 7.83 8.08 9.00 10.00 10.00 3.00 

205 

คณุธนารกัษ์  บุญเพชร

รตัน์ 8.22 9.20 6.47 2.86 10.00 7.69 8.00 10.00 9.33 6.00 

206 

คณุธรรมศกัดิ ์ ธรรม

รกัษ์ 8.00 6.80 6.47 0.00 9.57 7.31 10.00 8.46 8.67 7.00 

207 

คณุธวลัรตัน์  วฒันา

ประภาสริ ิ 8.00 7.60 5.29 2.86 6.52 2.31 10.00 10.00 10.00 2.00 

208 

คณุนรเศรษฐ ์ มทัธว

รตัน์ 6.89 7.60 4.12 0.71 6.96 3.46 4.00 5.38 6.00 4.00 

209 คณุนนัทพล  รตันมณี 4.44 9.60 8.24 0.71 7.83 8.08 9.00 8.00 9.00 6.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

210 คณุนาวนิ  โต๊ะลทัธิ ์ 6.89 8.80 6.47 4.29 9.57 8.46 10.00 9.23 9.33 10.00 

211 

คณุบุญเยีย่ม  สจัจะ

สงัข ์ 7.78 9.60 5.29 0.71 7.39 6.54 7.00 7.69 10.00 4.00 

212 

คณุเบญจมาภรณ์  สชุาํ

นิวรการ 7.78 9.20 5.29 2.14 7.83 3.85 4.00 8.46 8.00 6.00 

213 คณุประภสัสร  แซต่ ัง้ 8.22 9.60 7.65 0.71 9.57 10.00 10.00 9.23 8.67 6.00 

214 

คณุประสทิธิ ์ เปรม

ปรชีาสขุ 6.89 9.20 5.29 2.14 7.83 3.85 4.00 8.46 8.00 3.00 

215 คณุประเสรฐิ  พรหมมา 7.56 7.60 7.65 2.14 8.70 4.62 7.00 6.92 9.33 5.00 

216 

คณุปราชญ ์ ปรารถนา

ด ี 8.89 6.00 7.65 2.86 9.57 9.23 9.00 9.23 8.00 3.00 

217 คณุปรดีา  เฉลมิวงศ์ 5.11 7.60 7.65 2.14 6.96 3.85 7.00 6.15 6.00 6.00 

218 

คณุปณัณาวชิญ ์ ฐติิ

โชตชิูศกัดิ ์ 6.00 8.00 4.71 1.43 7.39 3.46 6.00 7.69 7.33 2.00 

219 

คณุพมิพว์รตัน์ พรพงศ์

รุง่เรอืง 4.67 8.40 4.12 2.14 6.09 5.00 8.00 6.15 5.33 8.00 

220 คณุปฏมิา  คมสนั 7.56 8.00 8.82 2.14 7.83 5.38 8.00 6.15 8.67 6.00 

221 คณุพล  ธนัชวชัรพล 8.44 8.40 8.82 4.29 10.00 8.85 10.00 4.62 10.00 5.00 

222 คณุพศวรี ์ ประสทิธิ ์ 8.89 8.00 9.41 2.86 8.70 9.23 8.00 8.46 8.67 5.00 

223 

คณุพทิยา  ทพิยจ์รยิา

อดุม 9.11 9.60 8.24 2.14 10.00 9.23 9.00 9.23 10.00 6.00 

224 

คณุไพโรจน์  วริยิะไกร

กุล 9.11 10.00 10.00 2.14 10.00 9.23 10.00 9.23 10.00 5.00 

225 

คณุไพศาล  ภูษติ

กาญจนา   8.89 9.60 8.82 1.43 9.57 5.38 7.00 7.69 8.67 6.00 

226 คณุอศัวนิ โยธาวงษ์ 9.56 8.00 9.41 0.71 9.13 8.46 9.00 5.38 9.33 2.00 

227 คณุมงคล  เขม็สว่าง  7.33 8.00 9.41 5.00 10.00 8.08 10.00 10.00 10.00 5.00 

228 

คณุมนัสนันท ์ วชัรพงษ์

ธร 7.56 8.00 5.29 1.43 8.26 8.46 10.00 8.46 8.00 6.00 

229 

คณุมานพ  เทพสวุรรณ

วร 9.11 8.40 10.00 2.14 10.00 9.23 8.00 9.23 10.00 4.00 

230 คณุมาโนช  บุญมา 4.44 6.80 3.53 0.71 7.83 5.00 9.00 9.23 9.33 4.00 

231 คณุยงยทุธ  รตัโน 8.22 9.20 7.65 4.29 9.57 8.85 10.00 10.00 9.33 8.00 

232 

คณุยทุธศาสตร ์ ธี

รชัธญพงศ์ 4.44 7.20 8.24 0.71 6.96 5.00 8.00 6.92 10.00 7.00 

233 

คณุรฐัพล  ลอ้ประ

กานตส์ทิธิ ์ 8.89 8.40 5.88 4.29 9.57 9.23 8.00 9.23 10.00 7.00 

234 คณุเรวตั  อรณุรมัย ์ 7.78 6.80 3.53 0.71 7.83 5.00 9.00 10.00 9.33 7.00 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

235 

คณุโรจนินทร ์ชาวิ

ชเวยีงวเิศษ 8.00 8.40 8.24 5.00 8.26 9.23 8.00 10.00 8.00 1.00 

236 คณุวชริ  อัง่สกุล  7.78 8.00 7.06 2.14 9.57 6.54 8.00 9.23 9.33 7.00 

237 

คณุวรวทิย ์ เลศิพภิพ

เมธา 9.11 8.40 7.06 2.86 10.00 8.85 9.00 10.00 8.67 5.00 

238 คณุวฑิรูย ์ อนุวงษ์พนิิจ 7.78 8.80 7.65 4.29 8.26 1.92 10.00 10.00 9.33 7.00 

239 

คณุวมิพว์ภิา  เกตุ

เทยีน 6.22 9.20 7.06 1.43 9.57 5.77 10.00 10.00 8.67 7.00 

240 คณุวศิษิฐ ์ ภุชงคเ์จรญิ 9.33 9.60 8.24 1.43 10.00 7.69 10.00 10.00 10.00 7.00 

241 คณุวสิทิธิ ์ คุม้ถิ่นแกว้ 7.78 9.20 7.06 1.43 9.57 5.77 10.00 10.00 8.67 6.00 

242 

คณุศรณั  เรอืงธนานุ

รกัษ์ 7.56 9.20 10.00 5.00 9.57 6.54 8.00 7.69 8.00 5.00 

243 คณุศกัดิม์นูญ  ศรน้ีอย 5.11 8.80 7.65 4.29 8.26 1.92 9.00 9.23 9.33 6.00 

244 คณุศกัดิส์ทิธิ ์ ถริหตักุล 5.11 8.00 7.06 0.00 9.57 6.54 8.00 9.23 9.33 7.00 

245 คณุศริสทิธิ ์ สบืศริ ิ 9.33 9.60 9.41 3.57 9.57 9.23 9.00 9.23 9.33 3.00 

246 

คณุศุภกฏิ  มงคล

อาํนวย 7.56 8.80 8.24 1.43 9.13 8.08 7.00 7.69 9.33 6.00 

247 

คณุศุภณัฐ  วฒันสนิ

ศกัดิ ์ 7.33 8.00 7.65 4.29 8.70 8.46 8.00 9.23 10.00 5.00 

248 คณุศุภรชั  ตุย้ใจ 7.33 8.00 7.65 4.29 8.70 8.46 8.00 9.23 10.00 5.00 

249 

คณุศุภฤกษ์  เจรญิ

ธรรม 4.89 5.60 7.06 2.14 7.39 5.77 8.00 7.69 7.33 10.00 

250 

คณุสงา่พงษ์  จนัทะ

บุตร 6.67 8.80 5.88 2.86 10.00 7.69 9.00 10.00 10.00 6.00 

251 

คณุสมชาย  เลศิพภิพ

เมธา 8.89 9.60 10.00 0.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.33 5.00 

252 

คณุสมหวงั  ศรี

จฑุารตัน์   4.44 8.00 7.65 4.29 8.70 8.46 10.00 9.23 10.00 5.00 

253 คณุสมบตั ิ สมนอก 6.22 7.60 5.29 0.71 6.09 2.69 2.00 8.46 10.00 4.00 

254 คณุสนัต ิ ทองกําแหง 6.67 8.00 8.82 7.86 7.39 7.69 9.00 6.92 9.33 3.00 

255 

คณุสชุาต ิ เฑยีรบุญ

เลศิรตัน์ 9.11 8.80 9.41 0.00 10.00 10.00 7.00 10.00 9.33 0.00 

256 คณุสเุทพ  ฤทธเิดช 6.89 9.60 6.47 1.43 9.13 3.85 8.00 9.23 8.00 4.00 

257 

คณุสภุมาส  สชุาํนิวร

กาส 6.67 8.40 7.65 3.57 9.13 9.23 9.00 7.69 10.00 5.00 

258 

คณุสเุมธ หลอ่รุง่เรอืง

กุล 3.56 8.40 5.29 2.14 9.13 5.77 9.00 10.00 8.00 8.00 

259 คณุสรุพงษ์  บรบูิรณ์ 8.89 9.20 10.00 1.43 10.00 8.85 9.00 10.00 10.00 7.00 



 

 

362 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

260 

คณุเสงีย่มจติ  ควรขนุ

ทด 7.56 10.00 8.82 1.43 10.00 10.00 5.00 9.23 10.00 4.00 

261 คณุองอาจ  นาคปรชีา 9.11 8.80 8.82 2.14 10.00 6.54 10.00 8.46 10.00 5.00 

262 คณุอรญัญา งานด ี 8.00 9.60 8.82 0.71 9.57 9.23 9.00 9.23 10.00 8.00 

263 

คณุอรณุพษิฐิ  หวงั

บรรจงพูน 6.67 8.40 7.65 3.57 9.13 9.23 9.00 7.69 10.00 5.00 

264 

คณุอรุณี นามวชิยัศริิ

กุล 7.56 10.00 8.82 1.43 10.00 6.15 5.00 9.23 10.00 7.00 

265 

คณุอคัรวฒัน์  พรีทวี

พงศ์ 8.00 8.80 7.65 2.14 8.26 3.85 8.00 5.38 8.00 7.00 

266 

คณุอศัวนิ  อษุาวฒันา

กุล  8.67 9.20 9.41 5.71 9.57 8.85 8.00 10.00 10.00 5.00 

267 

คณุอาชวนิ  บวรสทิธิ

กูล 6.67 8.80 4.71 3.57 10.00 7.69 10.00 7.69 10.00 7.00 

268 คณุอทิธพิล  คุม้ครอง 6.67 8.40 7.65 3.57 9.13 9.23 9.00 7.69 10.00 5.00 

269 

คณุเอกมนิทร ์ แสง

ศกัดิโ์ยธนิ 9.11 9.20 7.65 4.29 9.57 8.85 19.00 8.46 8.67 4.00 

270 คณุอะโนชา  เวา่จงิหรดี 1.78 8.40 3.53 1.43 6.96 4.23 6.00 6.92 9.33 3.00 

271 คณุอนุธร  ศริธิรรม 6.89 7.20 4.71 4.29 9.13 5.77 7.00 3.08 8.00 3.00 

272 คณุเบญจะ บุญสนิธุ ์ 5.56 8.00 8.24 2.86 10.00 4.62 8.00 6.15 8.00 6.00 

273 คณุตระกูล ทะนาร ี 6.44 7.20 5.29 5.00 6.52 5.77 5.00 7.69 10.00 10.00 

274 คณุโกมล โยนกระโทก 8.00 6.80 6.47 2.86 9.57 7.31 10.00 8.46 8.67 6.00 

275 คณุอาทติา ฉิมใหม ่ 4.44 9.60 10.00 1.43 10.00 7.31 8.00 10.00 10.00 3.00 
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 5. ผลการทดสอบประเมนิคณุลกัษณะผูป้ระกอบการ รุ่นที ่5 จ.เชยีงใหม ่

 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

276 คณุกรรณิการ ์ดอนลาว 9.11 9.60 9.41 2.86 9.57 8.85 10.00 10.00 10.00 4.00 

277 คณุกฤช  ชยัววิธัน์ 6.89 8.80 8.82 4.29 10.00 9.62 10.00 6.92 10.00 5.00 

278 

คณุกติตวินิท ์ กาญจกิ

ตกร 8.44 8.80 7.65 2.86 9.13 8.85 8.00 9.23 10.00 7.00 

279 คณุกติตศิกัดิ ์ สายพรม 10.00 9.60 10.00 2.86 9.57 9.62 10.00 10.00 10.00 5.00 

280 

คณุเกรยีงไกร  ตรวีฒัน

กูล 8.00 7.20 6.47 4.29 7.83 7.69 10.00 6.92 8.67 8.00 

281 

คณุเกรยีงไกร มาย

ประเสรฐิ 6.00 10.00 7.65 1.43 9.13 4.62 5.00 7.69 9.33 9.00 

282 

คณุเกษมสนัต์ เวชา

นนท ์ 9.33 8.40 7.06 0.71 10.00 8.85 9.00 8.46 9.33 6.00 

283 คณุคาํแสน  สอุ ุ 6.44 8.80 8.24 3.57 8.70 10.00 8.00 10.00 8.67 3.00 

284 คณุจรวด  มทัธวรตัน์ 4.89 6.80 8.24 3.57 8.70 4.62 7.00 6.92 8.00 6.00 

285 คณุจริฏัฐ ์แสงดจีรงิ 7.33 8.80 9.41 2.14 7.39 5.38 10.00 10.00 8.67 8.00 

286 คณุชชัวาล  ชาวเหนือ 8.89 9.20 8.82 4.29 10.00 5.38 10.00 6.92 8.00 6.00 

287 

คณุชาํนาญ  ปญัญา

เสาร์ 8.22 8.80 9.41 3.57 9.57 7.69 10.00 9.23 9.33 4.00 

288 คณุชวีารตัน์  วฒันทนัต ิ 8.67 8.00 7.65 0.71 9.13 8.08 4.00 7.69 10.00 6.00 

289 

คณุโชตพิฒัน์  พงศ์

ภคัวรวฒัน์ 8.22 8.80 9.41 4.29 9.13 8.85 7.00 10.00 10.00 3.00 

290 คณุทรงพล  โตเมอืง 7.56 10.00 8.24 2.14 10.00 7.31 10.00 10.00 9.33 6.00 

291 คณุทวศีกัดิ ์ เลีย้วไธสง 9.11 10.00 9.41 2.86 9.57 8.85 10.00 10.00 10.00 6.00 

292 คณุทวิา  นาควเิชยีร 1.78 7.20 7.06 2.14 4.35 2.69 6.00 6.15 7.33 2.00 

293 คณุธนพล  ธนันท์วณิช 5.33 9.20 10.00 0.71 10.00 8.85 8.00 9.23 10.00 1.00 

294 คณุธรา  ทนีะกุล 3.33 9.20 7.06 3.57 7.83 4.62 4.00 9.23 7.33 8.00 

295 คณุบวร  พริารกัษ์ 7.33 8.00 7.06 1.43 6.52 8.85 9.00 10.00 8.67 8.00 

296 คณุบุญช่วย  รวเิดช 6.44 8.80 7.06 4.29 9.57 5.77 9.00 8.46 8.67 6.00 

297 คณุประยรู  บุรสิตระกูล 7.33 8.00 10.00 2.14 10.00 9.62 10.00 9.23 10.00 6.00 

298 คณุประเสรฐิ ์ อภวิงค ์ 9.56 10.00 9.41 3.57 10.00 8.85 9.00 10.00 10.00 9.00 

299 คณุปรยีา  สมพฤกษ์ 8.22 9.60 9.41 2.14 9.57 8.85 10.00 10.00 9.33 2.00 

300 คณุป ัน๋แกว้  โนรงัษ์ 6.44 7.60 5.29 5.00 8.70 6.54 8.00 8.46 7.33 5.00 

301 คณุพฒันา อนิสาํราญ 6.22 7.20 9.41 2.14 10.00 9.23 10.00 7.69 8.67 4.00 
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ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

302 

คณุพภิทัร  วงศ์วงั

ไพศาล 8.89 9.20 9.41 5.00 9.57 10.00 9.00 10.00 9.33 7.00 

303 

คณุพสิษิฐ ์ จติตพุฒ

วงศ์ 7.56 7.60 8.24 5.71 10.00 9.62 10.00 10.00 10.00 7.00 

304 คณุพสิทิธิ ์ กพิ ี 8.00 7.20 9.41 2.14 10.00 10.00 10.00 7.69 8.67 4.00 

305 คณุเพโท  ซอ้นสขุ 8.00 9.20 7.65 1.43 9.57 7.31 9.00 8.46 8.67 5.00 

306 คณุยพุเรศ  เกษศร ี 8.89 7.20 8.82 4.29 8.26 9.23 10.00 10.00 10.00 7.00 

307 

คณุยพุาพชัร  พรเท

วกุล 7.56 8.00 7.65 1.43 6.96 7.31 9.00 6.92 8.67 1.00 

308 คณุระว ี คงขนุเทยีน 7.56 9.20 8.24 2.14 9.13 9.62 9.00 10.00 9.33 5.00 

309 

คณุรกัสกุล  ธนธญั

นนท ์ 6.44 7.60 7.65 4.29 8.26 9.23 10.00 6.92 8.67 6.00 

310 คณุรงัสรรค ์ ปาล ี 5.56 6.40 6.47 2.86 10.00 6.54 7.00 9.23 10.00 3.00 

311 

คณุราชนั  ศรสีกุล

ชวาลา 8.00 7.20 9.41 2.14 9.13 10.00 10.00 10.00 8.67 3.00 

312 

คณุรุง่ววิฒัน์  ไอศุรยิ

ฉตัร 6.44 7.20 7.06 4.29 8.70 6.54 8.00 7.69 8.00 9.00 

313 คณุเรวฒัน์  ครุาทะสงิห ์ 8.67 8.40 8.24 1.43 8.26 5.00 9.00 8.46 9.33 7.00 

314 คณุวชริดา  ชยัสภุาพ 7.33 8.00 7.65 0.00 9.13 8.46 10.00 7.69 8.00 3.00 

315 คณุวโรดม ปิฏกานนท์ 6.67 7.20 8.82 2.86 9.13 8.46 8.00 8.46 10.00 4.00 

316 

คณุศรณัย ์ เลาห

ธนาคม 3.11 8.40 7.65 5.00 9.13 6.54 6.00 6.92 9.33 7.00 

317 

คณุศริวชิญ ์ ศกัดิพ์ล

พนัธ ์ 9.11 10.00 7.65 4.29 9.13 8.08 7.00 9.23 10.00 5.00 

318 คณุสาํราญ จนิา 8.89 9.20 9.41 5.71 10.00 9.23 9.00 10.00 9.33 4.00 

319 

คณุสทิธชิยั  จรยิาวฒัน

รตัน์ 8.67 9.20 8.24 2.86 10.00 9.23 9.00 10.00 9.33 5.00 

320 

คณุสทุธพิงษ์  ศรี

ปญัญา 8.00 9.60 7.65 2.86 10.00 9.62 9.00 9.23 10.00 7.00 

321 คณุสภุกจิ  ชยัเมอืงเลน 7.33 8.00 7.65 0.00 9.13 8.46 10.00 7.69 8.00 6.00 

322 คณุสภุาพร  วฒันา 7.11 9.20 8.24 2.86 10.00 7.31 9.00 9.23 9.33 7.00 

323 คณุสรุยินต ์ มลุจินัทร ์ 7.33 8.80 8.82 4.29 9.57 8.46 10.00 9.23 10.00 4.00 

324 คณุอรนิ  เปรมโสตร ์ 6.44 8.40 7.06 3.57 8.70 6.15 9.00 9.23 9.33 6.00 

325 

คณุอาํนวยชยั  ธนันต์

วณิช 
8.89 8.40 7.06 3.57 9.57 9.62 10.00 8.46 9.33 3.00 

326 

คณุอทิธพิล  ธารา

เกษม 8.22 6.80 9.41 1.43 8.70 8.85 8.00 7.69 8.67 3.00 



 

 

365 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 
คณุลกัษณะ 10 ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

327 คณุอทิธพิทัธ ์ ทะนา 8.67 8.40 8.24 1.43 8.26 5.00 9.00 8.46 9.33 7.00 

328 

คณุเอกรฐั  หลอ่เลศิ

รตัน์ 7.56 8.40 7.65 3.57 8.26 4.23 9.00 5.38 9.33 6.00 
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ภาคผนวก 3 ข้อมูลประวติัและข้อมลูการดาํเนินธรุกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. รายชือ่ผูผ้า่นการอบรม รุน่ที ่1 จงัหวดัชลบุร ีจํานวน 66 ราย 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

1 คณุกฤษฎา ฤกษ์หริ่ง ผูจ้ดัการ บรษิทั เค พ ีด ีคอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

10/63 ถ.ฤทธิป์ระศาสน์ 

ตาํบลบางคลา้ 

บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 8-1658-4649 0-3882-5265 klongkuean@hotma

il.com 

2 คณุกอ้งเกยีรต ิ หงศ์

ชยั 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เอสยเูค เอน็จเินียริง่ 

แอนด ์เทรดดิง้ จาํกดั 

72/325 หมู่ 1 ตาํบลนาป่า เมอืง ชลบุร ี 8-6845-9713 0-3804-7974 kongkiho@hotmail.

com 

3 คณุกญัญา  ชาดง กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซ ีแซน ซนั 

จาํกดั 

 108/349 หมู่ 3 ต.สตัหบี สตัหบี ชลบุร ี 8-6394-5915   easternseasandsun

@hotmail.com 

4 คณุกลัยาภสัร์  

อภพิฒัน์เดชากุล 

ผูจ้ดัการทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั ภทัร คอน

สตรัค๊ชัน่ เซอรว์สิ 

โฉนดทีด่นิเลขที ่120054 ซ.

มาบตาพดุ 14 ถ.วดัมาบตา

พดุ ตาํบลมาบตาพดุ 

เมอืง

ระยอง 

ระยอง 8-9401-9382 0-3868-2795 kalayaphas@hotma

il.com 

5 คณุกิ่งกนก  วฒันพงษ์ ผูช้ว่ยรอง

กรรมการ 

บรษิทั พรวีชิชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

194/73 ม.11 ตาํบลหนอง

ขาม  

ศรรีาชา ชลบุร ี 8-1761-6989 0-3829-6639 03home@hotmail.c

om 

6 คณุเกวล ีคาํน่าน จดัซือ้ บรษิทั ชลบุรมี ัง่ค ัง่คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

22/60 ม.4 ตาํบลหนอง

ไมแ้ดง 

เมอืง ชลบุร ี 8-1341-8600 0-3845-7190 cmangkang@yahoo

.co.th 

7 คณุเกยีรตกิอ้ง  ทรพัย์

น้อย 

รองผูจ้ดัการ บรษิทั ท ี2 เค เอน็จเินียริง่ จาํกดั 147/4 หมู่ 4 ตาํบลปลวกแดง  ปลวกแดง ระยอง 8-1359-2096 0-3895-5896 t2k_tkk@yahoo.co.t

h 

8 คณุฉตัรชยั  ปสธุรรม กรรมการ

บรษิทั 

บรษิทั เจรญิวรรณ อนิดสัเทรยีล 

จาํกดั 

192/1 หมู่1 ตาํบลคลองตาํหร ุ       

ถ.สขุมุวทิ 

เมอืง ชลบุร ี 8-1344-1411 0-3879-4233 chatchaia@hotmail.

com 

9 คณุชไมพร  ชยัชาญ

วทิย ์

ฝ่ายการเงนิ/

จดัซือ้ 

บรษิทั แอค็ทฟีคอน จาํกดั 77/230 หมู่บา้นปญัฐญิา 1 

หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 

ตาํบลบางสทีอง  

บางกรวย นนทบุร ี 8-1410-1212 0-2443-2259 activecon2@hotmai

l.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

10 คณุชวลติ สวนเจรญิ ผูจ้ดัการฝ่าย

เครือ่งจกัร 

บรษิทั ทะเล 66 จาํกดั 341 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ  เมอืง  ชลบุร ี 8-0638-8880     

11 คณุชชัชยั  สบายยิ่ง กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เจรญิววิฒัน์รุง่เรอืง เอน็จิ

เนียริ่ง 

62/345 หมู่ 6 กม.4 ถ.

เทพารกัษ์ ตาํบลบางเมอืง

ใหม ่

เมอืง สมทุรปราก

าร 

8-1919-8337 0-3815-5318 chatum@hotmail.co

m 

12 คณุชยัทศัน์  โพธพีล กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สแควรเ์ค

เซอรว์สิ 

328/46 หมู่ 8 ตาํบลสรุศกัด ื ศรรีาชา ชลบุร ี 8-6311-0813 0-3810-1233   

13 คณุชาญชยั เลศิคลา

รกัษ์ 

เจา้ของกจิการ สาํนกังานชาญชยั-อาทติย-์วนั

เฉลมิ 

42-44 ถ.สวนสมเดจ็ ตาํบล

หน้าเมอืง 

เมอืง ฉะเชงิเทรา 8-1723-7716 0-3881-4501   

14 คณุเชือ้ชาย  สายเชือ้ กรรมการ บรษิทั อาคารมวลชน  คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

138/524 หมู่ 3 ตาํบล

ตะเคยีนเตีย้ 

บางละมงุ ชลบุร ี   0-3870-4911   

15 คณุฐานิดา  พจนา

นนท ์

วศิวะกร Metal Building (Thailand) 

Co.,Ltd 

201 หมู่ 3 ตาํบลสรุศกัดิ ์ ศรรีาชา ชลบุร ี 8-2716-8523 0-3831-2560 thanidap@metalbuil

dingthai.com 

16 คณุณัฐวสา ตนัตรา

นนท ์

เจา้ของกจิการ   104/44 หมู่2 ซ.นาคมนเสว ี8 

ถ.พญาสจัจา 

เมอืง ชลบุร ี 8-1782-8923 0-3879-9960 atantranont@hotma

il.com 

17 คณุดวงฤทยั  สารผีล กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ส.เจรญิรุง่เรอืงก่อสรา้ง 

จาํกดั 

61/7 ม.1 ตาํบลบา้นสวน เมอืง ชลบุร ี 8-6311-1149 0-3879-9764 rissydoung@hotmai

l.com 

18 คณุดหิลก  พฤษศร ี ผูจ้ดัการ บรษิทั เกดิถาวรเอนจเินียริง่ 

จาํกดั 

19/3 หมู่ 5 ตาํบลบงึ ศรรีาชา ชลบุร ี 8-7064-4604 0-3876-1157   

19 คณุทายาท  กาญจนะ

จติรา 

ผูบ้รหาร บรษิทั รอ้ยแปดเดคคอร ์แอนด ์

เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

1/46 ตาํบลเนินพระ เมอืง ระยอง 8-1762-4280 0-3861-0651 tayathk@hotmail.co

m 

20 คณุทวิาพร มัง่มผีล เจา้ของกจิการ จกัรพรรด ิแมนชัน่ 85/71 ถ.มหาจกัรพรรดิ ์ซอย

5 ตาํบลหน้าเมอืง 

เมอืง ฉะเชงิเทรา 8-1295-7172     
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21 คณุธนกร  จนัทร์หอม กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

Grand D Design and 

Construction Co.,Ltd 

180/301 หมู่ 5 ตาํบลเชงิเนิน เมอืง ระยอง 8-6366-1173 0-3880-2353 anan_new2549@ya

hoo.com 

22 คณุธนะพงศ์  คุ่ยสมใจ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยโน เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 127/5 ถ.สขุมุวทิ ตาํบลมาบ

ตาพดุ 

เมอืง ระยอง 8-7603-7682 0-3860-9347 Sammypitt007@gm

ail.com 

23 คณุธนชัพร  แซล่อ้ ผูจ้ดัการ บรษิทั อศัวอเิลคทรคิ แอนด ์ 22 หมู่ 4 ตําบลหนอนนาง พนสันิคม ชลบุร ี 8-4870-3217 0-3829-3520   

 

24 คณุธวชัชยั  แขกเพชร ผูช้ว่ยรอง

กรรมการ 

บรษิทั ตรยัณฐวฒัน์  จาํกดั 194/73 หมู่ 11 ตาํบลหนอง

ขาม  

ศรรีาชา ชลบุร ี 8-1828-2599 0-3829-6639   

25 คณุธรียทุธ  วฒุศิรี

ศริพิร 

ฝ่ายขาย รา้น พทีที ีบูรพา 30/70 หมู่1 ตําบลหว้ยกะปิ เมอืง ชลบุร ี 8-1410-3273 0-3300-2257   

26 คณุนคร  ดว้งคาํสอน กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ทบีเีอส เอน็จเินียริ่ง จาํกดั ตาํบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบุร ี 8-0659-2721   housetbs@hotmail.

com 

27 คณุนนท์ชวลั  สวน

สวุรรณ์ 

เจา้ของกจิการ Gemus Supply & Service 

Ltd.,part 

54/3 ม.1 ตาํบลหนองบวั บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 8-6366-8108 0-3858-8713 nonny_ch@hotmail.

com 

28 คณุนพดล  พูลสวสัดิ ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั พลูกจิคอนสตรคัชัน่แมท

เทอรเ์รยีล จาํกดั 

113/78-81 หมู่ 13 ซ.วดับุญ

สมัพนัธ ์ตาํบลหนองปลอื 

บางละมงุ ชลบุร ี 8-1340-1559 0-3837-7688 pulkit2547@hotmail

.com 

29 คณุนพภสัสร ศรตีะโก

เพช็ร์ 

รองประธาน

บรษิทั 

บรษิทั ฐาปนทรพัย ์โลหะกจิ 106/5 ม. 5 ตาํบลบางพระ  ศรรีาชา ชลบุร ี 0819404304, 

0811509955 

0-3829-8410   

30 คณุนภาพร  ปวงคาํ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ศวิะคปุ ก่อสรา้ง จาํกดั 64/2 ม.1 ตําบลตะเคยีนเตี้ย  บางละมงุ ชลบุร ี 8-1781-1203 0-3830-3893 info@siwakub.com 

31 คณุนิพนธ ์ ครธุดลิ

กานันท ์

ผูจ้ดัการ บรษิทั เนรมติ เทคนิคก่อสรา้ง 

จาํกดั 

15/106 ม.4 ถ.สขุมุวทิ  ศรรีาชา ชลบุร ี 8-1295-9095 0-3832-8597 wetc_ltd@yahoo.co

m 
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32 คณุประพรพนัธ ์ วปิุ

ลพงษ์ 

สถาปนิก บรษิทั ชลบุร ีออเตอรท์าวน์ 

จาํกดั 

245/30 ม.3 ถ.พระยาสจัจา  

ตาํบลบา้นสวน 

เมอืง ชลบุร ี 8-1524-8763     

33 คณุปิยะ  แซล่ ี ้ ผูจ้ดัการ บรษิทั เอกศลิา จาํกดั 209 ม.4  ถ.สขุมุวทิ ตาํบล

บา้นสวน 

เมอืง ชลบุร ี 8-6327-0790 0-3828-7388 piya8154@hotmail.

com 

34 คณุประเสรฐิ  แกว้ลดั

ดากร 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยเอน็คอน จาํกดั 34 หมู่ 3 ตาํบลหนองปลา

ไหล 

บางละมงุ ชลบุร ี 8-9244-7803 0-3806-9064   

35 คณุปรญิญา  เวยว์ทิย์

วรากุล 

ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สระบุรเีทคนิคคอนกรตี 

จาํกดั 

36/95 หมู่ 6 ซ.อนิเขต ถ.งาม

วงศ์งาน แขวงทุง่สองหอ้ง 

เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหา

นคร 

8-6513-6258 0-2954-8663 2007kbanknej@gm

ail.com 

36 คณุปิยดา  วงษ์

มณีวรรณ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

บรกิาร 

บรษิทั  นวพล  อเิลคทรคิ จาํกดั 57/8 หมู่ 4  ตําบลหว้ยกะปิ  เมอืง ชลบุร ี 8-6827-5509 0-3828-7956 nawapol_2005@hot

mail.com 

37 คณุธนะด ี ธนูถนดั กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั พทีเีอส เทคนิคลั จาํกดั 414/3-4 ถ.โพธิท์อง ตําบล

บางปลาสรอ้ย 

เมอืงชลบุร ี ชลบุร ี 8-1335-2663 0-3828-4449 paopanth@hotmail.

com 

38 คณุพรพนิิต ฉายา กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไอ-นา อนิเตอร์เซอร์วสิ 

จาํกด ั

19/8 หมู่ 5 ตาํบลอา่งศลิา  เมอืง ชลบุร ี 8-1279-3106 0-3839-8516 pornpinit_71@yaho

o.co.th 

39 คณุฟูเกยีรต ิ ศลิาแรง ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ธรีภทัรคอมสตรคัชัน่ 

เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

80 ม.12 ตาํบลบางคอบงั พระ

ประแดง 

สมทุรปราก

าร 

8-1357-2260 0-2819-6274 - 

40 คณุภุมมนิทร์ ฟูเตม็

วงศ์ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั แอค็ครรูี ่คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

192/1 หมู่1 ตําบลคลองตําหรุ  

ถ.สขุมุวทิ 

เมอืง ชลบุร ี 8-6369-9275 0-3879-4233 phummin_f@hotma

il.com 

41 คณุมงคล พรมแดน ผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซือ้ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั บางแสนมหา

นคร 

341 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ เมอืง ชลบุร ี 8-6310-1846        mongkol_bm@hot

mail.com 

42 คณุมนตร ีน้อยอ่อน ผูจ้ดัการ บรษิทั สรธร เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 148/4  ม. 4 ตาํบลบางพระ   ศรรีาชา ชลบุร ี 8-7419-9399 0-3834-2002 soi_samart@yahoo.

com 
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43 คณุมณัฑนา วชิาชยั ผูจ้ดัการ บรษิทั คงัหยง่เทค เซอรว์สิ 

จาํกดั 

 71/5 หมู่ 12 ต.นาฟ่า  เมอืง ชลบุร ี 8-4351-6678      vmantana@yahoo.c

om 

44 คณุยงยทุธ  เจรญิบูลย์

ววิฒัน์ 

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

บรษิทั สรอนนัตพ์ฒันา จาํกดั  75/5 หมู่ 4 ต.สรุศกัดิ ์ ศรรีาชา ชลบุร ี 8-1687-7868    yat407@gmail.com 

45 คณุยทุธชยั ภูคนัธโสม ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั นําอคีวปิเมน้ 127/739 หมู3่ ตาํบลเสมด็ เมอืง ชลบุร ี 8-6366-5320 0-3300-2257 manager@numgrou

p.com 

46 คณุฉตัราวฒุ ิ ภูมภิกัดี

พรรณ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั  ไทยชลสรรพกจิ จาํกดั 411/4 หมู่ 5 ตาํบลบา้นสวน เมอืง ชลบุร ี 8-1921-2324 0-3828-4752   

47 คณุวชัรพล จติแจม่   รา้น จ.ภกัดพีานิช 12/43 ม.7 ตาํบลปากน้ํา บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 8-3683-2225 0-3882-5754 title_watcharapol@

hotmail.com 

48 คณุวสินัต ์ ปนัยารชนุ  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ชลบุรสีาธติ  คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

196/3 หมู่ 1 ตาํบลหนอง

ไมแ้ดง 

เมอืง ชลบุร ี 8-1755-3012 0-3821-3490 wisan_panyrachun

@yahoo.com 

49 คณุศศมิา มงคลชยั   บรษิทั 9471Network จาํกดั  244/53 ถ.ลงหาดบางแสน 

ต.แสนสขุ  

 

เมอืง ชลบุร ี 8-6304-4419       sasimi28@hotmail.

com 

50 คณุสมชาย  ชตุกิา

นนท ์

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั หวงัดก่ีอสรา้ง 76 ถ.วฑิรูยด์าํร ิ2  บา้นบงึ ชลบุร ี 8-0271-1777   chutichaic@gmail.c

om 

51 คณุสมบูรณ์ เน่ือง

จาํนงค์ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ศรสษิฐ ์เอน็จเินียริ่ง 

จาํกดั 

150/12 หมู่3 ตาํบลเสมด็ เมอืงชลบุร ี ชลบุร ี 8-1443-3046 0-3845-5263 nj_somboon@hotm

ail.com 

52 คณุสมพจน์  คาํแกว้ ผูจ้ดัการ บรษิทั อนิสเปคชัน่ เอน็จเินียริ่ง 

แอนด ์เซฟตี ้จาํกดั 

99/99 หมู่ 3 ตาํบลบา้นสวน  เมอืง ชลบุร ี 8-1752-7908 0-3879-6864 ies_service@yahoo

.com 

53 คณุสมภพ  ควรผดงุ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั  ฉลองรตัน์ 9/8 หมู่ 4 ตําบลหว้ยกะปิ  เมอืง ชลบุร ี 8-6709-1044 0-3838-5203 eddypajero@hotma

il.com 
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54 คณุสมศร ี วฒันชยั   หมูบ่า้นทองรุ่งโรจน์ 806/13 ถ.โปษยานนท ์ 

ตาํบลบางปลาสรอ้ย 

เมอืง ชลบุร ี 8-1782-2214     

55 คณุสมหวงั ชุตกิานนท ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตน้สกัการ

โยธา 

 345 ถ.ชลบุร-ีบา้นบงึ ต.บา้น

บงึ 

บา้นบงึ ชลบุร ี 8-4522-6611        chutive@hotmail.co

m 

56 คณุสงดั  คาํภริานนท ์ ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั  Tong & ICE Group 

จาํกดั 

388/40 สขุสบายวลิลา่ บางละมงุ ชลบุร ี 8-1996-8144   tarotony@windowsli

ve.com 

57 คณุสนัต ิ พรรณราช หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สนัตกิา 13/2 หมู่ 7 ตาํบลบา้นชา้ง  อทุยั พระนครศรอี

ยธุยา 

8-3242-0285     

58 คณุสาธติ ชยัวชิาชาญ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทย อารต์ คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

68/9 ม.1 ตาํบลเขาไมแ้กว้ 

 

 

บางละมงุ ชลบุร ี 8-1830-5467 0-3807-2645   

59 คณุสทิธพิร ทองแขก ผูจ้ดัการทัว่ไป เซน วสัดกุ่อสรา้ง 170/2 ม.3 ตาํบลเสมด็ เมอืง ชลบุร ี 8-4865-2445 0-3878-3594 kaishol@hotmail.co

m 

60 คณุสริริตัน์ สาํราญกจิ

เจรญิ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั โลแกนส ์เมนเทนแนนท์ 

แอน เซอรว์สิ 

42,42/1-3 ถ.บางแสนสาย4 

เหนือ ตาํบลแสนสขุ 

เมอืง ชลบุร ี 8-9834-2626 0-3819-1684 sirirat@logansthaila

nd.com 

61 คณุสดุาวรรณ ศศวิมิล

พนัธุ์ 

เจา้ของกจิการ บรษิทั ศรรีาชาบลอ็ก และวสัด ุ

จาํกดั 

137 ถ.สขุมุวทิ ศรรีาชา ชลบุร ี 8-9748-1304 0-3831-2560 sudawan_nina@hot

mail.com 

62 คณุสพุจน์  คํา้จนุ ผูจ้ดัการ บรษิทั บงกชฟิวลิ่ง จาํกดั 540/1 ฏ ซ.ศรนิีคม ถ.วชริ

ปราการ  

เมอืง ชลบุร ี 8-6065-3493 0-3821-3490 mr.spuk@hotmail.c

om 

63 คณุอนงคพ์ร  กาญจน

บตัร 

  ทพิยน้ํ์าเพชร 58/2 หมู่ 4 หมู่บา้นทอง

รุง่โรจน์ ตาํบลบานาชดิ 

พนสันิคม ชลบุร ี 8-1762-4784     

64 คณุอนุวชัร ธารไีทย กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส เอส บ ี

คอมเมอรเ์ชยีล 

71/16 มส.7 ตํา บลดอนหวัฝ ัง่ เมอืง ชลบุร ี 8-9444-3301 0-381-5039 ssbcgroup@yahoo.

com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

65 คณุอาํนวย  แสงสวา่ง กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ณฐัเพยีร จาํกดั 13/148 ซ.อ่อนนุช 55/2 

แขวงประเวศ 

เขต

ประเวศ 

กรงุเทพมหา

นคร 

8-1848-3318 0-2893-9099 nutthapian@gmail.c

om 

66 ว่าที่ ร.ต.รกัด ีเทยีม

โสภา 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ดรากอ้นกรุป๊ เอน็จเินียริ่ง 71/9 ถ.แสนสขุ ตาํบลแสนสขุ เมอืง ชลบุร ี 8-3598-4479 0-3839-0530   
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2. รายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม รุน่ที ่2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 67 ราย 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

67 คณุกนกพร  สนิทตัต

โสภณ 

เจา้ของกจิการ รตันชยัราชพฤกษ์ 99/8-9 หมู่ 5 มบ.ทวโีชต ิถ.

บางกรวย -ไทรน้อย ตําบล

บางกรา่ง 

เมอืง นนทบุร ี 8-1923-8138 0-2991-5807 MAYUHONG200

1@YAHOO.COM 

68 คณุกฤตยา  รนัจรญู วศิวกร บรษิทั อยทุธคอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

996 ซ.32 การเคหะแหง่ชาต ิ 

ถ.นวมนิทร แขวงคลองจัน่ 

บางกะปิ กรงุเทพ 8-6988-0727 0-2734-7237 k_bigbang@hot

mail.com 

69 คณุกฤตศิกัดิ ์ผา่ง

ฤทธา 

กรรมการ บรษิทั กฤตศิกัดิ ์การโยธา 

จาํกดั 

22/43 ม.3 ซ.เศรษฐกจิ 48 ถ.

เพชรเกษม แขวงบางไผ่ 

บางแค กรงุเทพมหานคร 8-3033-6650 0-2806-9372 KTC_civil@hotm

ail.com 

70 คณุกําธร  เหาตะวานิช ผูจ้ดัการฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

บรษิทั ดเีคเค ซโิน-ไทย เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

154 หมู่ 6 ตาํบลลาํตาเสา  วงัน้อย พระนครศรอียธุย

า 

8-1946-5329 0-3521-5017 khamthorn@dkks

inothail.com 

71 คณุขาํ  กําไลนาค รองผูจ้ดัการ

ฝ่ายก่อสรา้ง 

บา้นนภาภริมย ์ 370/11 สขุมุวทิ 49 แขวง

คลองตนัเหนือ 

วฒันา กรงุเทพมหานคร 8-9442-5445 089-442-5445 / 

082-590-2519 

kamlainak@hotm

ail.com 

72 คณุจกัรกฤษ บุญพนัธ ์ ทีป่รกึษา หา้งหุน้สว่นจาํกดั อนุสรณ์

การชา่ง 

99/112 ซ.ทา่เรอื-ทา่ลาน 7 ม.

7 ตาํบลจาํปา 

เรอื พระนครศรอียธุย

า 

8-9905-1523   lekjakkrit@hotma

il.com 

73 คณุจกัรพงษ์ ตนัศริ ิ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ควิ เอส คอนส ์จาํกดั 

จาํกดั 

   กรงุเทพมหานคร 0819227765 027636354 qs_design@qs-

design.com 

74 คณุจาํรสั โลห่ส์ถาพร

พพิธิ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สีศ่ร ก่อสรา้ง จาํกดั 164/958 ม.1 ตาํบลพมิลราช บางบวั

ทอง 

นนทบุร ี 8-1638-8166 0-2924-3022 chamras_lo@yah

oo.com 

75 คณุจติตภู สงิหคาํมา ออกแบบ

ภายใน 

บรษิทั เอ ไอ ซ ี2002 จาํกดั  164/958 ม.1 ต.พมิลราช         

76 คณุจติวชัร  อนาวลิ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไทยฟางดา้เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

107-109 ถ.บรมราชชนนี 39 

แขวงตลิง่ชนั 

ตลิ่งชนั กรงุเทพ 8-9132-0762 0-2880-7859 noppawan@thaif

angda.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

77 คณุจริวุฒ ิ กลํา่มาตย ์ วศิวกร บรษิทั ทรบิเป้ิล นาย คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

1/65 ม.5 ซ.วภิาวด ีรงัสติ 

แขวงทุง่สองหอ้ง 

หลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 8-5254-1848 0-2954-9711 toon198@gmail.c

om 

78 คณุจฑุาทพิย ์ โสวฒัน์ ผูบ้รหิารทัว่ไป The Genius 27/115-116 ซ.เพชรเกษม 81 

แขวงหนองแขม 

หนองแขม กรงุเทพมหานคร 8-1467-5346 0-2811-3317 genius_design@

windowslive.com 

79 คณุจไุร  สลลิอาํไพ ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบรหิาร 

บรษิทั ระยองเฮล็ธแ์คร ์จาํกดั 149/1 ถ.มาบยา ตาํบลมาบตา

พุด  

เมอืง ระยอง 8-1625-8352 0-3868-1459 jurai2551@hotm

ail.com 

80 คณุชรรจพ ์ กาญจน

กจิ 

ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั กอบแกว้บา้งและทีด่นิ 

จาํกดั 

 94/39 หมู่ 11 ซ.เขาตาไล ถ.

สขุมุวทิ ต.หนองปรอื  

บางละมงุ ชลบุร ี 8-1298-0332 0-3833-2725 cha@kobkaeulk.

com 

81 คณุชาญชยั  ศริมิธรุส กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั โซเครทคอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

38/51 ม.4 ถ.ลาํลกูกา ตาํบล

ลาํลกูกา 

ลาํลกูกา ปทมุธานี   0-2987-0586   

82 คณุชาย นพพยรูกุล

วงศ์ 

กรรการ บรษิทั พซีอีนิทาเนีย 7982 3312/3 ซ.ลาดพรา้ว101  

คลองจัน่ 

บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 8-6310-1368 0-2731-4528 Chay.noppa@gm

ail.com 

83 คณุฐการ  กาญจน

เกตถเมลา 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

บรษิทั แมก็ซมิ ัม่โฮม คอน

สตรัค๊ชัน่ จาํกดั 

59/560 แขวงสะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพมหานคร   8-4647-7289 thakarnk@gmail.

com 

84 คณุณรงคฤ์ทธิ ์ อรชร ผูจ้ดัการ บรษิทั พรเีมยีมเซริฟ์ จาํกดั 75/329 ซ.รม่เกลา้ 1 ตาํบล

แสนแสบ  

มนีบุร ี กรงุเทพ 8-1822-4842 0-2918-2152 narongrit.o@pre

mium-serve.com 

85 คณุณิชาณี  วงศ์บา ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศลิป์มกุ

ไทย 

 4/242 หมู่บา้นมณีนิลวลิล ์ซ.

ลาดปลาเคา้ 66 ถ.ลาดปลา

เคา้ แขวงอนุสาวรยี ์ 

บางเขน กรงุเทพ 8-7237-0865   nicha_pa@yahoo

.com 

86 คณุณิชานันทน์  บุญ

โพธิ ์

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

Enter Engineering @ 

Service Co.,Ltd 

299/152 หมู่ 4 ถ.แจง้วฒันะ 

แขวงหุง้สองหอ้ง 

หลกัสี่ กรงุเทพ 8-1345-5478   ap.nichannan@h

otmail.com 

87 คณุดสุติ สงัขส์มติ กรรมการ บรษิทั ชยั-สมติ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

111/111 หมู่ 3 ตาํบลปลาย

บาง 

บางกรวย นนทบุร ี 8-1350-5132 0-2403-5027 dusit@chai-

smit.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

88 คณุเดชาชาญ  ชูสวสัดิ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สยามชาญเทค เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

189/13 ม.3 ถ.รงัสติ-

นครนายก ตาํบลบงึสนัน่  

ธญับุร  ี ปทมุธานี 8-7905-8591 0-2904-1025 siamchantech@h

otmail.com 

89 คณุธนนท์ เจยีรพนัธุ ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สมบูรณ์สขุ และทีด่นิ 

จาํกดั 

9/3 หมู4่ ถ.บุรรีมัย-์ประโคน

ชยั ตาํบลอสิานเหนือ 

เมอืง บุรรีมัย ์ 8-1976-2464 0-4461-1824 thanon@somboo

nsook.com 

90 คณุธนวฒัน์  จนัทรศร ี รองผูจ้ดัการ บรษิทั ท ี2 เค เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

72/15 หมู่ 1 ตาํบลนาป่า  เมอืง ชลบุร ี 8-6327-2603 0-3804-7096 aka@thai-

aka.com 

91 คณุธนาพนัธ ์ประเสรฐิ

ภกัดิกุ์ล 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

สรินารถ เอน็จเีนียริ่ง 331 ซ.รงัสติ-นครนายก 21 ต.

ประชาธปิตัย ์ 

ธญับุร  ี ปทมุธานี 0879277766 025499339 sarinart_eng@ya

hoo.com 

92 คณุธรรมรตัน์  เจษฎา

เชษฐ ์

ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั แมน้ํ่าทองคาํ จาํกดั 41/9 ซ.สายพฒันา ม.1 ถ.ป่ิน

เกลา้-นครชยัศร ีตําบลทรง

คนอง 

องสาม

พราน 

นครปฐม 8-1638-8564 0-2813-3339 jthammarat@hot

mail.com 

93 คณุธวชัชยั  การงานด ี วศิวกร - 190/50 เคหะออเงนิ แขวงสาย

ไหม 

สายไหม กรงุเทพมหานคร 8-4383-0957   busor_it@hotmail

.com 

94 คณุธรีะศกัดิ ์ ตตยิพงศ์

ไพบูลย์ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั ไดมอนด ์ฟิวเจอร ์

คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

389 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร์ ตําบล

สาํโรงเหนือ 

เมอืง สมทุรปราการ 8-1915-2993 0-2385-8010 dfc.const@yahoo

.com 

95 คณุธรีะวชัร ์ แซล่ ี่ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

Actionwells.co.th 72/564 ถ.สวุนิทวงศ์ แขวง

แสนแสบ 

มนีบุร ี กรงุเทพมหานคร 8-6531-6129 0-2405-5191 ACTIONWELLS

@LIVE.COM 

96 คณุนภสันันท ์ ธรรม

แพทย ์

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

ออกแบบ ตกแตง่ภายใน 2102/172 ถ.รามคาํแหง ซ.

26/1  หวัหมาก 

บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 8-6342-4951 0-2732-0276 logicsystems199

9@yahoo.com 

97 คณุนรพงศ์  เผอืกบาง

นา 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เทรดมาร์ค พฒันา 

จาํกดั 

267/6 ม.8 ซ.ประชาอทุศิ 4 ถ.

ประชาอทุศิ แขวงราษฎร์

บูรณะ 

ราษฎ์

บูรณะ 

กรงุเทพมหานคร 8-1517-9554 0-2873-1660 norapong_tm@m

sn.com 

mailto:siamchantech@hotmail.com�
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

98 คณุนฐัพงษ์ พฒันสุ

พงษ์ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั แกลอรคิ จาํกดั 20 ซ. พฒันเวศม ์2 สขุมุวทิ 

71 

พระโขนง

เหนือ 

กรงุเทพมหานคร 8-6505-6000   nutana_nut@hot

mail.com 

99 คณุนิทศัน์  เรอืงวทิยา

โชต ิ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั อาชานิ จาํกดั 3/44 ซ.ลาดพรา้ว 31 ถ.

ลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม 

จตจุกัร กรงุเทพมหานคร   0-2938-9566 achani2004@yah

oo.co.th 

100 คณุปณิตา  มัน่ทน   RC General Service 

Ltd.,Part. 

67/124 หมู่ 9 ตาํบลบางเมอืง

ใหม ่ 

เมอืง สมทุรปราการ 8-9057-9068 0-2383-1660 rc_general2499

@yahoo.com 

101 คณุปญุญะ  ตรสีวุรรณ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ซวีลิ 9 คอนสตรคัชัน่ 

แอนด ์อาดเิทคเจอร ์จาํกดั 

97/42 หมู่ 4 แขวงสกีนั ดอนเมอืง กรงุเทพ 8-6310-6389 0-2503-7804 civil9_cons@hot

mail.com 

102 คณุประจวบ  ภู่พงศ์ ผูจ้ดัการฝ่าย

ประมาณการ 

บรษิทั พระราม 2 การโยธา 109/44 ม.6 ถ.พระราม 2 

แขวงแสมดาํ 

บางขนุ

เทยีน 

กรงุเทพมหานคร 8-9137-8188 0-2895-8585 panom@pce.co.t

h 

103 คณุพรทพิย ์ ชรีะนงัส ุ ผูจ้ดัการ บรษิทั ปราจนีเอสฟลัตคิ 142 ม.7 ตาํบลคาํโตนด ประจนัตะ

คาม 

ปราจนีบุร  ี 8-1448-9600 0-3729-1459 pp_sandproduet

@hotmail.com 

104 คณุพรเทพ  ภาณุภคั ผูจ้ดัการฝ่าย

งานก่อสรา้ง 

บรษิทั คอนกรตีพรซีชิัน่ยนิูค 

จาํกดั 

22 ม.11 ตาํบลสามพรา้ว เมอืง อดุรธานี 8-1670-4357 0-4234-9173 bhanubhak@yah

oo.com 

105 คณุพรศกัดิ ์ สมิะพร

ชยั 

ประธาน

กรรมการ 

BRIX  Constuction Co.,Ltd 459 ม.สวีล ี2  ซ.25 ถ.รงัสติ-

องครกัษ์ ตาํบลประชาธปิตัย ์

ธญับุร  ี ปทมุธานี 8-4555-7150   pornsak_s@ps.c

o.th 

106 คณุพรีพงศ์  ซมึซาบ ผูจ้ดัการ

โครงการ 

บรษิทั เอส พ ีอ ีดเีวลลอป

เมน้ท ์จาํกด ั

102/216 หมู่ 2 ตําบลไทรมา้ เมอืง นนทบุร ี 8-7073-3123   nan_zulex@hotm

ail.com 

107 คณุไพโรจน์  อารวีงศ์ เจา้ของกจิการ บรษิทั Genius Design  27/115-116 ซ.เพชรเกษม 

81 แขวงหนองแขม  

หนองแขม กรงุเทพฯ 8-6610-6796   genius_design@

windowslive.com 

108 คณุภกัด ี พรมภา รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั นพวงศ์ เอน็จเินียริง่ 

แอนดด์เีวลลอ๊ปเมน้ท ์

229/19 เอน็เครชัดาคอนโด ซ.

รชัดาภเิษภ 10 แขวงหว้ย

ขวาง 

หว้ยขวาง กรงุเทพ 8-4123-8318 0-2245-0889 phakdi_prompa

@hotmail.com 

mailto:nutana_nut@hotmail.com�
mailto:nutana_nut@hotmail.com�
mailto:achani2004@yahoo.co.th�
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mailto:pornsak_s@ps.co.th�
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

109 คณุภูศดิ  งามละออ ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั เกเบลิเฮาส ์จาํกดั 24/114 ม.7 ตาํบลตลาดขวญั เมอืง นนทบุร ี 8-6324-9776 0-2920-3931 jasssda_p@yaho

o.com 

110 คณุวรรณรตัน์  จนัทร์

ทอง 

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ส.เพิ่ม

ทรพัยก์ารโยธา 

13 หมู่ 5 ตาํบลโคกชา้ง  ผกัไห ่ อยธุยา 8-3888-6245   pjum4567@hotm

ail.com 

111 คณุวรรณา  แผน่มณี ทีป่รกึษา บรษิทั เกส็ทอนิท ์ มนิิออฟ

ฟิส บลิดิง้ จาํกดั 

3/132 ซ.เพชรบุร ี15 แขวง

พญาไท  

ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 8-9890-7288 0-2653-7252 fiftytravel@yahoo

.com 

112 คณุวสนัต ์ แกว้เทศ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั จริภทัร 

เอน็จเินียริ่ง 

101/369 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑล 

สาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 

สามพราน นครปฐม 8-5281-7382    w_jiraphat_eng

@ymail.com 

113 คณุวษิณุ วรีศริยิานนท ์ ทีป่รกึษา บรษิทั เอส .เอน็.อารต์ 

โปรโมชัน่ จาํกดั 

40/157 หมูบ่า้นนันทญาต ต.

คลองเจด็  

คลองหลวง ปทมุธานี 0819048790   visanu99@yahoo

.com 

114 คณุวรีะวฒัน์  บาง

หลวง 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั บางหลวง พรอ็พเพอร์

ตี ้จาํกดั 

9/3 หมู่ 4 ตาํบลน้ําเตา้  บางบาล พระนครศร ี

อยธุยา 

8-6129-5288 0-3578-2652   

115 คณุศตชยั คชเสนี กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ซเีอสเค เพาเวอร์

เทคโนโลย ีจาํกดั 

49/1264 หมู่ที ่2 ซ.แจง้

วฒันะ-ปากเกรด็28 ถ.แจง้

วฒันะ บางตลาด 

ปากเกรด็ นนทบุร ี 8-1353-1807 0-2583-1442 k_satachai@yah

oo.com 

116 คณุศุภชยั วงศ์ธรีเมธ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ศริโิสภา เซอรว์สิ 

จาํกดั 

76/25 ซ.รามคาํแหง 40 ถ.

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก  

บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 0814993072 027329655 sirisopa2549@g

mail.com 

117 คณุสมยศ  โสภณพงษ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ทรบิเป้ิล พรอพเพอร์ต

รี้ 

135 ซ.นวมนิทร์ 85 ถ.นวมิ

นทร ์แขวงคลองกุ่ม 

บงึกุ่ม กรงุเทพมหานคร 8-1837-6619 0-2379-0787 aaa@triplea.co.t

h 

118 คณุสมาพร  บุญพนัธ ์   หา้งหุน้สว่นจาํกดั จรญูโรจน์

ก่อสรา้ง 

132 หมู9่ ตาํบลจาํปา ทา่เรอื พระนครศร ี

อยธุยา 

8-1807-0343 0-3522-4834 jaroonroj_jrc@ho

tmail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 

ท่ีอยู่ 
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เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

119 คณุสละชพี  อยู่สบาย กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั อยู่สบายเอน็จเินียริ่ง

เซอรว์สิ จาํกดั 

35/3 ซ.เชษฐาถ.สรรพาวธุ 

แขวงบางนา 

บางนา กรงุเทพ 8-1923-2664 0-2398-7206   

120 คณุสนัทดั  สทุธนินท ์ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส.ซ.ี

เจา้พระยา 

151 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 

แขวงบางดว้น 

ภาษเีจรญิ กรงุเทพ 8-5168-8092 0-2455-2645 smart_thai45@h

otmail.com 

121 คณุสาธติ  จงึเจรญิสขุ กรรมการบรษิทั บรษิทั โบส แอนด ์พรคีาส 

จาํกดั 

63/861 หมู่ 8 ซ.รตันาธเิบศร ์

28 ถ.รตันาธเิบศร ์ตาํบลบาง

กระสอ 

เมอืง นนทบุร ี 8-1558-2864 0-2965-8499 Postprecast@ya

hoo.com 

122 คณุสทิธพิร  สวุรรณ

สตู 

ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั ปทมุดไีซน์ ดเีวลลอป 

จาํกดั 

473 ถ.รงัสติ-นครนายก ตาํบล

ประชาธปิตัย ์ 

ธญับุร ี ปทมุธานี 8-5500-1216 2-9960-9489 sitiporn@pd.co.th 

123 คณุสทุธษิา ถนอมสขุ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดัทรพัย์

อนันต์เฮา้สซ์ิง่ 

56/39 หมู่7 ตาํบลคลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี 8-1936-7091 0-8524-0532 suthisa@hotmail.

com 

124 คณุสพุจน์ พทุธาวฒุ ิ

ไกร 

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

บรษิทั ดพีเีอน็ คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

592/56 หมู่บา้นอารยีา ถ.ลาด

ปลาเคา้ แขวงจระเขบ้วั 

ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 8-1753-3455 0-2570-0498 dpncon@yahoo.c

om 

125 คณุสรุยี ์ (สรุรีตัน์) 

สทิธไิทร์ไชย 

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทุง่นาคอน 66/1 หมู่ 1 ตาํบลหนองน้ํา

ใหญ ่

ผกัไห ่ พระนครศรอียธุย

า 

8-1947-5835     

126 คณุเสร ี ตริวฒุพิร ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เกษมสขุนิเวศน์ จาํกดั 729 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงดนิ

แดง 

ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 8-5065-5454 0-2248-3111 par50280@yaho

o.com 

127 คณุโสพศิช ์ เพชรคง ผูจ้ดัการ บรษิทั โอบามา คอนสตรคัชัน่ 

แอนด ์เอน็จเินียริ่ง 

658/14 หมู่บา้นยรู ิซ.6 ถ.

ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง

สามแสนนอก 

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 8-6517-9953 0-2275-3749   

128 คณุหฤษฎ์  อทุยัรตัน์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ท ีว ีด ีเอน็จเินียริ่ง 

จาํกดั 

20/186 ซ.รามคาํแหง 2 ซ.23 

แยก 9 แขวงดอกไม ้

ประเวศ กรงุเทพมหานคร 8-0974-2102 0-2728-4190 harit_ted@hotma

il.com 
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ท่ีอยู่ 
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เลขท่ี 

เขต/

อาํเภอ 
จงัหวดั 

129 คณุอนวตัร ์ พเิสฎฐศ

ลาศยั 

หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั บางน้อยส

ถาปตัย ์

178/3-5 ถ.สมทุรสาคราม-บาง

แพ ตาํบลแมก่ลอง 

เมอืง สมทุรสงคราม 8-6168-3000 0-3471-7236 bangnoi989@gm

ail.com 

130 คณุอนุชา  เลศิไสว หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซ.ีเอ.แอล.

ก่อสรา้ง 

94/49 ซ.พหลโยธนิ 32 ถ.

พหลโยธนิ แขวงจนัทรเกษม 

จตจุกัร กรงุเทพมหานคร 8-0279-9229 0-2966-6901   

131 คณุอจัฉรา  นรากร หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

หจก.บุญนรา เอน็จเินียริง่ 4/127 ม.7 แขวงลาํผกัชี หนองจอก กรงุเทพ 8-3815-1237 0-2710-2546   

132 คณุอจัณีย ์บรรพโต หวัหน้าฝ่าย

การเงนิ/บญัช ี

หา้งหุน้สว่นจาํกดั อตัคอน

แทรคเตอร ์

233/10 ม.1 ตําบลอุทยั  อทุยั อยธุยา 8-7632-4892 0-3535-6410 ujjanee3601@g

mail.com 

133 คณุอาํนวย  ศรสีวุรรณ เจา้ของกจิการ  บรษิทั ภูมสิวุรรณก่อสรา้ง 

 

13 หมู่ 2 ต.ทา่มะเขอื  คลองขลงุ กําแพงเพชร 8-1343-6600    a_consign@hot

mail.com 
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3. รายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม รุน่ที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีจํานวน 53 ราย 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

134 คณุกรกฎ  เตตริานนท ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สยามกอลรี ่คอน

สตรคัชัน่ จาํกดั 

1629 ถนนเนรมติ ตําบล

ทา่ขงิ 

เมอืง นครศรธีรรม

ราช 

8-5888-1629   korakot_tetranon

@yahoo.com 

135 คณุกอบศกัดิ ์บุญอภสิิ

ทยาภรณ์ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั พ ีเอน็ เค คอนสตรคัชัน่ 64/4 หมู3่ ตาํบลโกกกลอบ  ตะกัว่ทุ่ง พงังา 8-1963-3195 0-7643-4691 pnk2545@hotma

il.com 

136 คณุโกวทิย ์ วหิกหงษ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เกา้ก่อสรา้ง 237/46-47 หมู่ 4 ตาํบล

มะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-7893-7638   gus_ma_123@h

otmail.com 

137 คณุจนิต ิ กติตชินม์

ธวชั 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจ แอนด ์เอ 

เอน็จเินียริ่ง  

55 หมู่ 7 ตาํบลวงัไผ่ เมอืง ชุมพร 8-1326-5699 0-7757-6320 Jinti_k@hotmail.

com 

138 คณุจริวฒัน์  พงศกร กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

T C A Construction co.,ltd 69 ถนนราษฎร์อุทศิ  เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1482-3635 0-7729-5456   

139 คณุจริชัญา สธุรรม ผูจ้ดัการ รา้นรุน่ เรอืงวสัดภุณัฑ ์48 99/4-5 หมู่1 ตาํบลมะขาม

เตี้ย วดัโพธิบ์างใหญ่ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-9725-6667     

140 คณุจรีพรรณ์  รตันา ผูจ้ดัการฝ่าย

ผลติ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เสกสรร 

แอนด ์แสนชยั เอน็จเินียริง่ 

92/3-4 หมู่ 1 ตาํบลดอน

ศร ี

บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์านี 8-7265-7740   Jprattana@hotm

ail.com 

141 คณุจลุศกัดิ ์ กุลรกัษา กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั  เค.เค. 9009 

เอน็จเินียร์ 

381/49 ก  ซอยวทิยานาร ี 

ถนนโนนมว่ง ตําบลใน

เมอืง    

เมอืง ชยัภูม ิ 0819998870, 

0865831865 

  K_JULLASAK@

YAHOO.COM 

142 คณุชชัวาล  เดชารตัน์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เค ท ีชชัวาล 36 หมู่ 12 ตาํบลบา้นสอง เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 0815507188 / 

0845583017 

    

143 คณุชาญวทิย ์ ไพเราะ กรรมการผู้

จดกัาร 

บรษิทั โกบอล เอน็ไวรอนเมน้ท ์

แอนด ์เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

    8-7278-0476     
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

144 คณุเชษฐวฒัน์ เยีย่งปิ

ยะกุล 

ผูค้วบคมุงาน หา้งหุน้สว่นจาํกดั บุญชอบการ

ประปา 

110 หมู่ 1 ถนนประสาน

มติร ตาํบลควนลงั 

หาดใหญ่ สงขลา 8-1959-5006 0-7425-5129   

145 คณุณัฎฐชยั  สงิห

พณิชย ์

เจา้ของกจิการ บุคคลธรรมดา 3/12 ถนนนาเนียน ตําบล

มะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1341-6977 0-7722-0132 pomnunapat@g

mail.com 

146 คณุเดชา  โคจจีลุ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชรทบัทมิ 

อนิเตอรเ์ทค 

1/2 หมู่ 5 ถนนนาพร-ุลาน

สกา  

พระพรหม นครศรธีรรม

ราช 

8-1477-3020 0-7537-8885 naydcchai@hotm

ail.com 

147 คณุทนงเดช  วุฒิ

จนัทร ์

รองผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชรทกัษณิ

โยธากจิ 

35 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 

ตาํบลมะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-9727-1740 0-7729-5822 tanongda6@hot

mail.com 

148 คณุทรงชยั  อจักลบั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สวรีวมชา่ง 119/2 หมู่ 7 ตาํบลนาโพธิ ์ สร ี ชุมพร 8-9724-2556 0-7753-1897 NONGAUM04@

HOTMAIL.COM 

149 คณุธรรมนูญ  ธรรม

ประภาส 

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

หา้งหุน้สว่นสามญั  เบญจพร  

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

76 ถนนมนตร ีตําบล

หาดใหญ่ 

หาดใหญ่ สงขลา 8-9466-4882 0-7421-6133 thamnoon@hotm

ail.com 

150 คณุนราชยั  ศรสีขุโชต ิ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เกยีรตศิรสีขุ

การก่อสรา้ง 

163/28 หมู่ 1 ตาํบล

มะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1797-1490     

151 คณุนวลทพิย ์ ศุภชยั

สริ ิ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ว ีเอน็ โปรเกรท จาํกดั 99 หมู8่ ตาํบลโคกกลอย ตะกัว่ทุ่ง พงังา 8-1077-3688 0-7658-1397 vinai_rawong@h

otmail.com 

152 คณุนันทวฒัน์  ช่วยชู

หนู 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทา่แซะการ

ไฟฟ้าและก่อสรา้ง 

68-69 หมู่ 6 ตาํบลทา่แซะ ทา่แซะ ชุมพร 8-1676-0817 0-7759-9752 nuntawat_123@y

ahoo.com 

153 คณุนันทวุฒ ิ จนิเสน่ ผูจ้ดัการ บรษิทั มลพล คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

99/5 หมู1่ ถนนวดัโพธิ-์

บางใหญ ่ตาํบลมะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-4054-6777 0-7723-7654   

154 คณุนิรนัดร ์ พริ้มเพรา กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ววีวิ วศิวกรรม จาํกดั 463/1 หมู่ 4 ตําบลพรุณี  บา้น... สรุาษฎรธ์านี 8-9728-9124   Surat_viview@ho

tmail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

155 คณุบญัชา  หนูแกว้ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั แป-ท ู 9/65 หมู่ 4 ตําบลบ่อผุด  เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 8-1271-3728   pairtusamui@hot

mail.com 

156 คณุปราโมทย ์ อรุณ

เมฆ 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชรอรณุ

การชา่ง 

108/23 หมู่ 1 ตําบลบ่อผุด เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 8-1327-6496 0-7724-6315 PRM_9@HOTM

AIL.COM 

157 คณุปทัมา  ครฑุเผอืก พนกังานฝ่าย

ก่อสรา้ง 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พ.พุทธภูิม ิ 252 หมู่ 15 ตาํบลทา่แซะ  ทา่แซะ ชุมพร 8-4192-4485   ppm3p@hotmail.

com 

158 คณุพจนา  แขอดุม ผูจ้ดัการทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั พงษ์ไชยการ

โยธา 

64/58 ซอยดอนนก ถนน

ดอนนก ตาํบลตลาด 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1606-9919 07727548-5 photjana@gmail.

com 

159 คณุพศูิจน์  รอดเจรญิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั รอดเจรญิคอเปอร์เรชัน่ 245/19 หมู่ 1 ตาํบล

มะขามเตีย้  

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-9290-2937   Pa_0813@hotma

il.com 

160 คณุพุฒพิงศ์  องอาจ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทรงาม 

วศิวกรรม 

32/1 หมู่ 6 ตาํบลบาง

หมาก 

เมอืง ชุมพร 8-6890-2233 0-7765-9568 pas_65@hotmail.

com 

161 คณุเพชรอุมา  แชม่

ชอ้ย 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั บ ีเค เพชร

ประดษิฐ 

204 หมู่ 4 ตาํบลทา่โรงเ พนุหนิ สรุาษฎรธ์านี 8-2288-7449 7-7441-2413 b.k.daimondhous

e@hotmail.com 

162 คณุไพบูลย์  ชว่ยสงค ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั บแีอล นคร

คอนสตรคัชัน่ 

124/12 หมู่ 1 ตาํบลขนอม  ขนอม นครศรธีรรม

ราช 

8-9292-1039     

163 คณุภรต ศุภธรรมกุล ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชรไพลนิ 

การโยธา 

1509/34 ถนนยมราช 

ตาํบลทา่วงั 

เมอืง นครศรธีรรม

ราช 

081-892-2290 

/ 081-940-

1580 

    

164 คณุภูดสิ  พนัธุ์ทอง   หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจนเจรญิการ

ชา่ง 

11/88 หมู่7 แขวงบางแค  เขตบางแค กรงุเทพมหา

นคร 

8-4751-0163     

165 คณุยทุธพงศ์  ฮัน่วฒัน

วงศ์ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั จ ีแอนด ์จ ีเอน็จเินียริ่ง 

แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

77 หมู1่ ถนนอคัรวถิ ี

ตาํบลขนอม 

ขนอม นครศรธีรรม

ราช 

8-6479-2214     
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

166 คณุรฐัธรรม  แสง

สรุยินั 

กรรมการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทพิยป์ญัญา 19/6 หมู3่ ตาํบลมะขาม

เตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-7277-7878   uans@hotmail.co

m 

167 คณุรุ่งโรจน์  ลอืพร

วทิติ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั สยามกลอรี ่ดเีวลลอป

เมนต ์จาํกดั 

59 หมู่ 4 ตาํบลทา่รกั  เมอืง นครศรธีรรม

ราช 

8-5888-1629 0-7534-2227   

168 คณุวชัรพล  ถาวรพงศ์

สมติ 

  สรุาษฎรค์ลนิิคบา้น  431/2 ถ.ชนเกษม ต.

ตลาด 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1536-8775     

169 คณุวฒันพงษ์  เพชร

เชดิศกัดิ ์

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั เมเป้ิล อฟี จาํกดั 123/2 หมู่ 1 ตําบลบ่อผุด เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 8-1920-8984 0-7724-5249 maples@loxinfo.

co.th 

170 คณุวนิยั  ราวงษ์ ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั เอส อาร ์ด ีเอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

109/1 หมู่ 3 ตาํบลโคก

ทอง  

ตะกัว่ทุ่ง พงังา 8-1077-3688 0-7658-1377 srd_076581397

@hotmail.com 

171 คณุวริฬุน์  รกัชาต ิ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั ด ีทร ีเอสแทบปลชิ 

2007 

64 หมู2่ ตาํบลบา้นนา บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 8-1719-1808     

172 คณุวรีพงษ์  แกว้วาร ี ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สวุญีา  คอน

สตรคัชัน่ 

42 หมู่ 4 ตาํบลนากระตาม ทา่แซะ ชุมพร 8-1797-4863 0-7754-8048 golfbtt56@hotma

il.com 

173 คณุวรีะชยั  จริงันิมติ

สกุล 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั จริงัการ

ก่อสรา้ง 

29/50 ถนนดอนนก ตําบล

ตลาด 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 894756375 / 

0817373633 

    

174 คณุศุภกจิ  เพง็ทอง กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั กอบแกว้บา้งและทีด่นิ 

จาํกดั 

245/70 หมู่ 1 ตาํบล

มะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1797-8816 0-7728-9208 dealhpd@yahoo.

com 

175 คณุสนชยั  สมัฤทธิ ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั มลยัฐานกรุป๊  19 หม ู1 ตาํบลไสหา้  ฉวาง นครศรธีรรม

ราช 

8-5881-5982 0-7548-0262   

176 คณุสมบตั ิ ประจกัร์

แสงสริ ิ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สรุาษฎร์เบญจพร จาํกดั 4/44 ถนนการณุราษฎร์ 5 

ตาํบลตลาด 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 0819586962 / 

0891954032 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

177 คณุสมศกัดิ ์ โค

สมัปตัต ิ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั  813 เอฟ-เทค จาํกดั 331/33 หมู่ 4 ถนนอําเภอ 

ตาํบลมะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1893-0993 0-7721-3235 PTEC813@YAH

OO.CO.TH 

178 คณุสทิธชิยั ดาวรตัน์  วศิวกรโยธา หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพชรทองการ

โยธา 

39/19 หมู่ 5 ตําบลบ่อผุด เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 8-1537-5007 0-7741-7159 boon24th@yaho

o.com 

179 คณุโสภณ  หรริกัษ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั หรริกัษ์

ก่อสรา้ง 

184/72 หมู่ 2 ตาํบล

มะขามเตีย้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-1891-2687 0-7728-6748 S_HARIRAK@Y

AHOO.COM 

180 คณุอภญิญา  ยนื

ตระกูล 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั มาลยัทอง 

ธรุกจิ 

106 หมู่ 15 ตาํบลทา่แซะ เมอืง ชุมพร 8-1797-2857 0-7759-9563 yuentrakul106@

hotmail.com 

181 คณุอภษิฐา คุม้เขต ฝ่ายก่อสรา้ง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สขุสมบูรณ์

ก่อสรา้ง 

252 หมู่ 15 ตาํบลทา่แซะ  ทา่แซะ ชุมพร 8-1677-2090 0-7758-4284 sbk_7P@hotmail

.com 

182 คณุอรรณพ  รตันาลงั

การ 

ประธาน

กรรมการ 

บรษิทั สรุาษฎร์ กลาสเทค 

จาํกดั 

289/92 หมู่4 ถนนโฉลกรฐั เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-7263-8222 0-7721-4099 sgt2011@gmail.c

om 

183 คณุอญัชล ี ทศิทองคาํ ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั บา้นเบญจพร จาํกดั 65 ถนนจลุจอมเกลา้ 

ตาํบลทา่ขา้ม 

พนุหนิ สรุาษฎรธ์านี 8-9973-1603 0-7720-0167   

184 คณุเอกพงษ์  ภู่กลาง เจา้ของกจิการ เอสอาร์อนิเตอร์คอน 247/20 ถนนอําเภอ หมู4่  

ตาํบลมะขามเตีย้  

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-6722-4525 0-7792-2164 srintercon@gmail

.com 

185 คณุเอกอนันต ์ เฮา่หนู ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอกอนันต์ 

ก่อสรา้ง 

123/21 หมู่ 5 ถนนตลาด

สาง ตาํบลบางกุง้ 

เมอืง สรุาษฎรธ์านี 8-6271-7160     

186 คณุเอนก  แซต่ ัง้ ผูบ้รหิาร

โครงการ 

คณะบุคคลอเนก แซต่ ัง้และจกัร

พตั ปานอนิทร ์

741 หมู่ 1 ตําบลพะวง เมอืง สงขลา 8-1540-6451 0-7433-4120 anekinter@hotm

ail.com 
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4. รายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม รุน่ที ่4 จงัหวดันครราชสมีา จํานวน 89 ราย 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

187 คณุกรรณิกา  องักุร

วโิรจน์ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั บสีเทริน์ สตลี จาํกดั 147 หมู่ 9 ตาํบลหนองงู

เหลอืม 

เฉลมิพรเกยีรต ิ นครราชสมีา 8-1876-3733 0-4420-7272   

188 คณุกษมา  สายชนะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค เอส เอม็ อนิเตอร์

กรุป๊ จาํกดั 

342 หมู่ 4 ถ.ราชสมีา-ปกั

ธงชยั ตาํบลปรใุหญ ่

เมอืง นครราชสมีา 8-4519-6415 0-4427-7280   

189 คณุกญัจนะ  ธนธญั

นนท ์

ผูจ้ดัการ บรษิทั ปฐด ีภูมพิฒัน์ จาํกดั     8-9722-6845     

190 คณุกมัปนาท  จาตกิา

นนท ์

 เจา้ของกจิการ รบัตกแตง่ภายใน  28/8 หมู่ 1 ถ.คุม้เกลา้ 

แขวงลาํปลาทวิ   

ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 8-3299-8196    kampanath.jati

kanon@yahoo.

com 

191 คณุกติตชิยั  แชม่

กนกนันท ์

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซเีอน็โคราช

คอนสตรคัชัน่ 

30/1 หมู่ 15 ตาํบลสารภ ี หนองบุญมาก นครราชสมีา 8-6255-1118 0-4449-0205   

192 คณุคชภคั  ตงักุลศริ ิ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สอ่งแสงคา้

วสัดกุ่อสรา้ง 

88/2 ม.2 ถ.ราชสมีา-โชค

ชยั ตาํบลหนองบวัศาลา 

เมอืง นครราชสมีา 8-7960-5238 0-4421-2859 ARUNVANG@

YAHOO.COM 

193 คณุเมธ ี ตรรีาษ   บรษิทั ศลิาชาละวนั ก่อสรา้ง 

จาํกดั 

    8-6265-8562     

194 คณุจตพุงศ์ แสงพนู

ทรพัย ์

  หา้งหุน้สว่นจาํกดั แสงพนู

ทรพัย ์คอนสตรคัชัน่ 

92 หมู1่ ตาํบลมติรภาพ สคีิว้ นครราชสมีา 8-1818-4320 0-4424-9280   

195 คณุจนิตนา  ภูมสิงู

เนิน 

ฝ่ายตดิตอ่

ประสานงาน

โครงการ 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เฉลมิชยั

สมีาวศิวเฮง 

371 หมู่ 1 ตําบลกุดจกิ องสงูเนิน นครราชสมีา 8-1547-2362 0-4433-5493 cshconstruction

@hotmail.com 

196 คณุฉฏัฐวฒุ ิ ดวงดทีวี

ทรพัย ์

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วคิตอเรยี 

พคี 

488 ถ.หน้าเมอืง  เมอืง ขอนแก่น 8-1369-1551   duangdeefamily

@hotmail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

197 คณุชลดา  อุ่นพรมม ี ผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 

บรษิทั คลูบาย คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั 

17/1 ซ.หนองแหง 4 

แขวงสามวาตะวนัตก 

เขตคลองสาม

วา 

กรงุเทพมหาน

คร 

8-1701-7015 0-2991-8966 chonlada_tam

@hotmail.com 

198 คณุชมนาด  ไทยประ

เสรฐิ ์

  หจก.รกุศาทร     8-3015-4791     

199 คณุณัฐการต ์ วงษ์สนิ

ไชย 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงษ์สนิไทย 201-201/1 ถ.มติรภาพ-

หนองคาย 

เมอืง นครราชสมีา 8-0782-9943 0-4429-6585 nart_wongsinth

ai@hotmail.co

m 

200 คณุดอลลี ่ ปายะ

นันทน์ 

เจา้ของกจิการ บรษิทั ด ีดบัเบิน้ย ูพ ีอนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

ปณจ.66 ลาํลกูกา 12150   8-9499-5493     

201 คณุดริบูิรณ  หอมเงนิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วรสขุก่อสรา้ง จาํกดั 15/3-4  ถ.เทศบาล 2 

ตาํบลพบูิล 

พบูิลมงัสาหาร อบุลราชธานี 8-1760-7818 8-6468-8620 siriboonong@h

otmail.com 

202 คณุไตรวุฒ ิ ฮวบกระ

โทก 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนาไลน์อนิสเปคชัน่

ดไีซน์ 

131 หมู่ 3 ตาํบลบา้นเกาะ เมอืง นครราชสมีา   0-4429-8691 triwuth@gmail.c

om 

203 คณุเทเวศ  สบืสาร

คาม 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค เค ท ีแอพพลเิค

เตอร ์จาํกดั 

456/33 หมู่ 12 โครงการ

ประตน้ํูาของแก่น ถ.

มติรภาพ ตาํบลเมอืงเก่า 

เมอืง ขอนแก่น 8-1544-0309 0-4347-2516 kkt_applicator

@hotmail.com 

204 คณุธนชั  นาคจนัทกึ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ประทาน

ทรพัยก์ารเกษตร 

304/3 หมู่ 3 ตาํบลหนอง

บวับาน 

จตัรุสั ชยัภูม ิ 0862532528/ 0-4489-5220   

205 คณุธนารกัษ์  บุญ

เพชรรตัน์ 

ทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั กุศลขอด

วสัดกุ่อสรา้ง 

404 หมู่ 9 ถ.โนนกอก-ชี่

ลอง 

เมอืง ชยัภูม ิ 8-9718-6533     

206 คณุธรรมศกัดิ ์ ธรรม

รกัษ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธรรมรกัษ์ จาํกดั 21/3 หมู ่12 แขวงคลอง

กุ่ม 

เขตบงึกุ่ม กรงุเทพมหาน

คร 

8-1171-7172 0-2991-8966 bigheng@hotm

ail.com 

207 คณุธวลัรตัน์  วฒันา

ประภาสริ ิ

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เตชนิทด์เีวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

100/532 หมู่ 12 ตาํบลลาํ

ตาเสา  

วงัน้อย พระนครศรอียธุ

ยา 

8-1851-6764 0-3527-5120 wangnoi_k@ms

n.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

208 คณุนรเศรษฐ ์ มทัธว

รตัน์ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั ไวร ์แอนด ์เวฟ เทเล

คอม จาํกดั 

12-611 หมู่ 12 แขวง

หนองแขม 

เขตหนองแขม กรงุเทพมหาน

คร 

8-9800-3016 0-2575-1276 narasatel@hot

mail.com 

209 คณุนันทพล  รตันมณี กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั นันทพลวิ

สวกรรม 

187/2 ซ.มติรภาพ 20 

ตําบลในเมอืง  

เมอืง นครราชสมีา 0819780727/0

866481898 

0-443-5290   

210 คณุนาวนิ  โต๊ะลทัธิ ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บล ูอาช คอน จาํกดั 61/30 ตาํบลดอนหวัฬอ  เมอืงชลบุร ี ชลบุร ี 8-6566-7787 0-3871-7312 navin_bac@ya

hoo.co.th 

211 คณุบุญเยีย่ม  สจัจะ

สงัข ์

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั รตันกรณ์ เกา้ชา่ง 

จาํกดั 

70/1 หมู่ 4 ตาํบลนางแดด หนองบวัแดง ชยัภูม ิ 8-7949-5422     

212 คณุเบญจมาภรณ์  สุ

ชาํนิวรการ 

กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วรการโมเด

รน์ิคอนสตรคัชัน่ 

222 หมู่ 6  เมอืง นครราชสมีา 8-9717-3435 0-4492-6654   

213 คณุประภสัสร  แซต่ ัง้ หุน้สว่น หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยถาวร 

ก่อสรา้ง 2005 

86 หมู่ 5 ตาํบลขามทะเล

สอ 

ขามทะเลสอ นครราชสมีา 0878702532/0

812655249 

0-4433-5273   

214 คณุประสทิธิ ์ เปรม

ปรชีาสขุ 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั พรประสทิธ 

รุง่เรอืงชยั 

129 ถ.ประปา ตาํบลใน

เมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1976-7929 0-4424-1740   

215 คณุประเสรฐิ  พรหม

มา 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สระน้ําใส 

การก่อสรา้ง 

150/1 หมู่ 1 ตําบลโป่งตา

ลอง 

ปากชอ่ง นครราชสมีา 8-1849-9334 0-2998-9944 sranamsai@hot

mail.com 

216 คณุปราชญ ์ 

ปรารถนาด ี

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วรการพร๊อพเพอร์ตี ้ 273/1 ถ.มหาดไทย  เมอืง นครราชสมีา 8-6872-2772 0-4492-6654   

217 คณุปรดีา  เฉลมิวงศ์   บรษิทั ปทมุดไีซน์ ดเีวลลอป 

(นครราชสมีา) จาํกดั 

144/2 ถ.มติรภาพ-

หนองคาย ตําบลในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1878-6841 0-4424-7272 preeda@pd.co.t

h 

218 คณุปณัณาวชิญ ์ ฐติิ

โชตชิูศกัดิ ์

เจา้ของกจิการ บรษิทั  เตมิสนิฐติโิชต ิวสัดุ

ก่อสรา้ง จาํกดั 

160/15 หมู่ 8 ตาํบลหน้า

ไม ้

ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 8-1491-3698 0-2977-7111 CHM_THI2515

d@HOTMAIL.C

OM 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

219 คณุพมิพว์รตัน์ พร

พงศ์รุง่เรอืง 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เกยีรตกิมลวศิวกรรม 

จาํกดั 

206 หมู่ 2 ถ.โชคชยั-เดช

อดุม ตาํบลโชคชยั  

โชคชยั นครราชสมีา 8-1062-9343 0-4449-1406 kkv_p@hotmail.

com 

220 คณุปฏมิา  คมสนั  

(เลขานุการ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั อาศุ จาํกดั 341/58 หมู่ 9 ตาํบลหมืน่

ไว 

เมอืง นครราชสมีา 8-9722-0373 0-4427-2520 mpa17_p_koms

an@hotmail.co

m  

221 คณุพล  ธนัชวชัรพล รองผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไชยวชัระ 

ก่อสรา้ง 

1502/15 ถ.รุขนัธ ์ตําบล

เมอืงใต ้

เมอืง ศรสีะเกษ 8-7379-9937 0-4562-0597   

222 คณุพศวรี ์ ประสทิธิ ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั พศวรี ์

ดไีซน์ 

909 หมู่ 1 บา้นเกาะ ซอย

10 ถ.สรุนารายณ์ ตาํบล

บา้นเกาะ 

เมอืง นครราชสมีา 8-1718-1539 0-4420-3903   

223 คณุพทิยา  ทพิยจ์รยิา

อดุม 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ ีเอม็ ไอ เอน็ยเินียริ่ง 

จาํกดั 

68 หมู่ 1 ถ.มติรภาพ 

ตาํบลสฐุศร ี

เมอืง นครราชสมีา 8-9844-2108 0-4-4248 pmi@pmi.co.th 

224 คณุไพโรจน์  วริยิะไกร

กุล 

กรรมการบรหิาร บรษิทั สายลมปราณ จาํกดั 97 หมู่ 4 ถ.ปากน้ําปราณ-

เขากะโหลก ตาํบลปากน้ํา

ปราณ 

ปราณบุร ี ประจวบครีขีนัธ ์ 8-1174-0056 032630550ต่อ

312 

pairote8889@y

ahoo.com 

225 คณุไพศาล  ภูษติ

กาญจนา   

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั  ทศิตะวนั  จาํกดั 41 ถ.ประสทิธิส์งคราม 

ตาํบลบา้นเหยือ่ 

เมอืง กาญจนบุร ี 8-3815-2388 0-3451-1991   

226 คณุอศัวนิ โยธาวงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พมิานพฒันา จาํกดั 11 ถ.พมิพสตุ  เมอืง ขอนแก่น 8-7860-0668 0-4324-5159 home@piman.c

o.th 

227 คณุมงคล  เขม็สว่าง  กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอือ้เฟ้ือ

พาณิชย ์

11 ซ.บา้นเพิ่ม 2 ถ.บา้น

เพิ่ม ตาํบลโนนสงู 

โนนสงู นครราชสมีา 8-6468-8617 0-4432-6088 jaiyen1999@ho

tmail.com 

228 คณุมนัสนันท ์ วชั

รพงษ์ธร 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ธญัยิ่งเจรญิ 600/10 ถ.พบูิลละเอยีด 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1392-2288 0-4427-3305   

229 คณุมานพ  เทพ

สวุรรณวร 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ แอนด ์ควิ เอส 

จาํกดั 

21 หมู ่ 8  บา้นสะพาน

หนิ ตาํบลสรุนาร ี

เมอืง นครราชสมีา 8-1876-7090 0-4424-9640   
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

230 คณุมาโนช  บุญมา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ พ ีบ ีการชา่ง 

(2005) 

11 หมู่ 7 ตาํบลเมอืงคง คง นครราชสมีา 8-1999-3428 0-4446-9070 spbkranchang2

001@gmail.co

m 

231 คณุยงยทุธ  รตัโน วศิวกรหา้ง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตรธีนาวร

รณ  เอน็จเินียริ่ง 

9/2156 หมู่ 11 ตาํบล

เมอืงเก่า 

เมอืง ขอนแก่น 840317049/08

63215339 

0-4334-0195   

232 คณุยทุธศาสตร ์ ธี

รชัธญพงศ์ 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ขอนแก่น 

ป.ธรุกจิก่อสรา้ง 

55/10-12 ถ.ศลิปสนิท 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง ขอนแก่น 8-9944-2944 0-4323-8965   

233 คณุรฐัพล  ลอ้ประ

กานตส์ทิธิ ์

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจรญิโภค

ทรพัย ์การก่อสรา้ง 

400/2 ม.1 ตาํบลดา่น

มะขามเตีย้  

ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบุร ี 8-1797-9313 0-3464-2344 DEXSANGBAN

@HOTMAIL.C

OM 

234 คณุเรวตั  อรณุรมัย ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั อาร์ เอสซ ี

ซพัพลาย แอนด ์คอน

สตรคัชัน่ 

37 ซ.ไทยเสร ีถ.ปากชอ่ง-

ลาํสมพงุ ตาํบลปากชอ่ง 

ปากชอ่ง นครราชสมีา 8-1725-7257 0-4427-9042 rapoch60@hot

mail.com 

235 คณุโรจนินทร ์ชาวิ

ชเวยีงวเิศษ 

Director คณะบุคคลโรจนินทร ์ 223/69 หมู่ 5 ถ.ศรี

นครนิทร์ ต.บางเมอืง   

เมอืง สมทุรปราการ 8-1914-6394 0-2759-9321 chuwong_vi@h

otmail.com 

236 คณุวชริ  อัง่สกุล  เจา้ของกจิการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั โคราช

คอนสรคัชัน่เฮา้ส ์

1162 ม.13 ถ.รตันพริาน 

ตาํบลจอหอ 

เมอืง นครราชสมีา 8-1876-4553 0-4437-2439 wachiranck@ya

hoo.com 

237 คณุวรวทิย ์ เลศิพภิพ

เมธา 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีโอ พ ีเอส จาํกดั 615/11 ถ.สาธปุระดษิฐ ์

ช่องนนทร ี

ยานนาวา กรงุเทพมหาน

คร 

8-1829-6498 0-2682-0644 topscoltd@hot

mail.com 

238 คณุวฑิรูย ์ อนุวงษ์

พนิิจ 

เจา้ของกจิการ โรงงงานผลติเฟอรนิ์เจอร ์  181 หมู่ 7 ต.บา้นโพธิ ์ เมอืง นครราชสมีา 8-7244-8877     

239 คณุวมิพว์ภิา  เกตุ

เทยีน 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 5น. 

ก่อสรา้ง 

129 ม.7 ถ.ธนะรชัต ์ 

ตาํบลหมสู ี

ปากชอ่ง นครราชสมีา 8-2369-9877 0-4429-7098 neung_za44@h

otmail.com 

240 คณุวศิษิฐ ์ ภุชงค์

เจรญิ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทย

เซอรว์สิเซน็เตอร ์

17/1 ซ.หนองแหง 4 

แขวงสามวาตะวนัตก 

เขตคลอง   

สามวา 

กรงุเทพมหาน

คร 

8-1741-1131 0-2991-8966   
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

241 คณุวสิทิธิ ์ คุม้ถิ่นแกว้ ผูจ้ดัการการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั  โคราชวลิ

เลจ แอนด ์อาร ์เอน็ พรอ๊บ

เพอร์ตี ้

153/4 หมู่ 4 ตําบลไชย

มงคล  

เมอืง นครราชสมีา 8-3464-6569 0-4435-7606   

242 คณุศรณั  เรอืงธนานุ

รกัษ์ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ บรษิทั ป้อมปราการ นคร 

จาํกดั 

75/9 หมู่ 14 ตาํบล

ประกาย  

ประกาย นครราชสมีา 8-3366-8810 0-4448-9663 isarum@hotmai

l.com 

243 คณุศกัดิม์นูญ  ศรน้ีอย หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ก่อการสรา้ง 

กรุ๊ป 

234 หมู่ 5 ตาํบลคลอง

มว่ง 

ปากชอ่ง นครราชสมีา 8-1545-1747     

244 คณุศกัดิส์ทิธิ ์ ถริหตั

กุล 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เสรก่ีอสรา้ง

หนองสองหอ้ง 

504 หมู่ 16 ถ.สขุาภบิาล 

20 ตําบลหนองสองหอ้ง 

หนองสองหอ้ง นครราชสมีา 8-1871-7127 0-4349-1955 saksit_srk1@ho

tmail.com 

245 คณุศริสทิธิ ์ สบืศริ ิ ผูจ้ดัการฝ่าย

บรหิาร 

บรษิทั ขมุเงนิขมุทอง จาํกดั 99/9 หมู่ 1 ถ.มติรภาพ 

ตาํบลกลางดง 

ปากชอ่ง นครราชสมีา 8-9846-2308 0-4432-2140 sirasit.suebsiri

@hotmail.com 

246 คณุศุภกฏิ  มงคล

อาํนวย 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปร ซ-ีราย 3/1 ซ.สขุสนัต ์ถ.มติรภาพ 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-6648-5377 0-4427-0116   

247 คณุศุภณัฐ  วฒันสนิ

ศกัดิ ์

วศิวกรโครงการ บรษิมั โชคววิฒัน์พรอ็พเพอร์

ตี ้จาํกดั 

241 ม.3 ถ.ราชสมีา-โชค

ชยั ตาํบลดา่นเกวยีน 

โชคชยั นครราชสมีา 8-1976-5574 0-4433-8109   

248 คณุศุภรชั  ตุย้ใจ กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สมานทพิย ์ 272/2 หมู่ 7 ตาํบลแมท่ะ  แมท่ะ ลาํปาง 8-1960-7073   supparoont@g

mail.com 

249 คณุศุภฤกษ์  เจรญิ

ธรรม 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เรอืงไพร จาํกดั 202 ซ.มติรภาพ 15 ตาํบล

ในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-9189-3751   ARM2789@hot

mail.com 

250 คณุสงา่พงษ์  จนัทะ

บุตร 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั แอส เอม็ 

แอล นครราชสมีา 

673/38 หมู่ 13 ตาํบลจอ

หอ 

เมอืง

นครราชสมีา 

นครราชสมีา 0860317123/0

864688221 

  abeec@hotmail

.com 

251 คณุสมชาย  เลศิพภิพ

เมธา 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดโีอเค จาํกดั 1/31 ถ.จรสัเมอืง รอง

เมอืง 

ปทมุวนั กรงุเทพมหาน

คร 

8-1829-6498 0-2249-3534 dok.co.ltd@hot

mail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

252 คณุสมหวงั  ศรี

จฑุารตัน์   

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วชิยัสม 244 หมู่ 13 ตาํบลจอหอ เมอืง นครราชสมีา 8-7960-2740   somwangkorat

@hotmail.com 

253 คณุสมบตั ิ สมนอก หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั โคราชสนิ

สยาม 

853/17 หมู่ 11 ตาํบลสงู

เนิน 

สงูเนิน นครราชสมีา 8-1725-4145 0-4428-6417 ss_sombat99@

hotmail.com 

254 คณุสนัต ิ ทองกําแหง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ขอนแก่นยนิูตี้คอนดสัต

รีช้ ัน่ จาํกดั 

111 หมู่ 22 ตาํบลศลิา เมอืง ขอนแก่น 8-9861-5188 0-4337-8138 han_civil@hotm

ail.com 

255 คณุสชุาต ิ เฑยีรบุญ

เลศิรตัน์   

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ธรรมเกสร

การโยธา 

215/83 ถ.ประชาราษฎร์ 1 

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ กรงุเทพมหาน

คร 

0816685245/0

863136883 

0-2587-4533   

256 คณุสเุทพ  ฤทธเิดช หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เทศน์บวิ

เดอร ์ 

523/25 หมู่ 3 ถ.

มติรภาพ-หนองคาย 

ตาํบลจอหอ 

เมอืง นครราชสมีา 8-1876-2560 0-4492-8544 suthep.bung@g

mail.com 

257 คณุสภุมาส  สชุาํนิวร

กาส 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สมบูรณ์คอนโดเทค 

(1993) 

72/2 หมู่ 4 ถ.ศรจีนัทร์ 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง ขอนแก่น 8-9846-9222 0-4332-4580 suphamas_wor

akarn@hotmail.

com 

258 คณุสเุมธ หลอ่รุง่เรอืง

กุล 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ชา่งศลิป์ 335-337 ถ.มติรภาพ 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1977-2700 0-4426-1933 mam_ch1@hot

mail.com 

259 คณุสรุพงษ์  บรบูิรณ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั อดุร เอน็จิ

เนียริ่ง 

482 ถ.มขุมนตร ีตาํบลใน

เมอืง  

เมอืง นครราชสมีา 8-6258-7660 0-4425-6743   

260 คณุเสงีย่มจติ  ควรขนุ

ทด 

ผูจ้ดัการ บรษิทั เทดิจติเมอืงคงก่อสรา้ง 

จาํกดั 

399 หมู่ 8 ถ.สขุาภบิาล 1 

บา้นกุดรงั ตาํบลเมอืงคง 

คง นครราชสมีา 8-9722-4472     

261 คณุองอาจ  นาคปรชีา เจา้ของกจิการ บรษิทั พ ีแอนด ์บ ีโฮม จาํกดั 53/324 หมู่ 2 แขวง

ลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหาน

คร 

8-6303-7874 0-2570-9420 P.B_HOME@H

OTMAIL.COM 

262 คณุอรญัญา งานด ี ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปรญัชยั 

 

442/74 ม.1 ตาํบลหวั

ทะเล  

เมอืง นครราชสมีา 8-1877-2688 0-4428-9255   
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

263 คณุอรณุพษิฐิ  หวงั

บรรจงพูน 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เสยีงบรกิาร 61/4 หมู่ 3 ถ.มติรภาพ-

หนองคาย ตาํบลบา้นเกาะ 

เมอืง นครราชสมีา 8-9625-8222 0-4424-3939 ARUNPISIT@H

OTMAIL.COM 

264 คณุอรุณี นามวชิยัศริิ

กุล 

บญัช/ีการเงนิ บรษิทั มวลมติร คอนสตรคัชัน่ 206/4 ถ.ปกัธงชยั ตาํ บล

ในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1266-1855 0-4427-8558   

265 คณุอคัรวฒัน์  พรีทวี

พงศ์ 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สรุประดษิฐ์

ก่อสรา้ง 

71 ถ.นิวาสวฒันกจิ ตาํบล

เมอืงปกั 

ปกัธงชยั นครราชสมีา 8-1878-4594 0-4428-3819 surapradit@win

dowslive.com 

266 คณุอศัวนิ  อษุาวฒันา

กุล  

ผูจ้ดัการ รา้นมานะพาณิช 16/19 ถ.รามอนิทรา 

แขวงอนุสารยี์ 

เขตบางเขน กรงุเทพมหาน

คร 

8-5997-7775 0-2552-0561 tiger_Golf02@h

otmail.com 

267 คณุอาชวนิ  บวรสทิธิ

กูล 

ผูจ้ดัการ บรษิ ัด-ีเฮา้สค์อนแทค จาํกดั 844 ถ.ราชดาํเนิน ตาํบล

ในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-1065-8997   JOHO2518@H

OTMAIL.COM 

268 คณุอทิธพิล  คุม้ครอง เจา้ของกจิการ   

 

999 หมู่ 1 อาคาร AOB 

ต.หนองปรอื  

บางพล ี สมทุรปราการ 8-9924-9667   it484173it@hot

mail.com 

269 คณุเอกมนิทร ์ แสง

ศกัดิโ์ยธนิ 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไอคอนเอก็

เซล 

65 หมู่ 4 ตาํบลสระ

ตะเคยีน  

เสงิสาง นครราชสมีา 8-3368-5099   icon_thai@yah

oo.com 

270 คณุอะโนชา  เวา่จงิ

หรดี 

QC บรษิทั ซติี ้สตาร ์จาํกดั 341/51 หมู่ 9 ตาํบลหมืน่

ไวย 

เมอืง นครราชสมีา 8-9428-6875 0-4427-2520   

271 คณุอนุธร  ศริธิรรม หุน้สว่น หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตะวนัทอง

รุง่เรอืง 

437 หมู่ 8 ๖งหนองนา

แซง 

เมอืง ชยัภูม ิ 8-3127-2496 0-4483-5169 p_siritham@ya

hoo.com 

272 คณุเบญจะ บุญสนิธุ ์  เจา้ของกจิการ บ ีบ ีอนิเตอรค์อน แอน ซพั

พลาย 

77 หมู่ 2 หมุ่บา้น ตะพง

ซติี ้ตาํบลตะพง 

เมอืง ระยอง 8-1815-0403   BEN-

BS@hotmail.co

m 

273 คณุตระกูล ทะนาร ี   หา้งหุน้สว่นจาํกดัมชัรนิทร ์

เอน็จเินียริ่ง 

207 หมู่ 2 ตําบลนาเรยีง  เมอืง ชยัภูม ิ 8-7253-3618     

274 คณุโกมล โยนกระโทก ผูค้วบคมุงาน บรษิทั ถวลิ คอนสตรคัชัน่ 

แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 

125 ซ.คูบ้อน 20 ถ.คูบ้อน 

แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กทม. 8-6860-0668     
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

275 คณุอาทติา ฉิมใหม ่   หา้งหุน้สว่นจาํกดัรนิใหมค่อน

สตรคัชัน่ 

85 หมู่ 6 ตาํบลขามทะเล

สอ 

ขามทะเลสอ นครราชสมีา 8-7877-0731 0-433-3500 praythawan@h

otmail.com 
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5. รายชือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม รุน่ที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่จํานวน 53 ราย 

 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

276 คณุกรรณิการ ์ดอน

ลาว 

พนกังาน

การตลาด 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

แพรศ่ริธิวชัชยัการ

ก่อสรา้ง 

      8-1980-1778     

277 คณุกฤช  ชยัววิธัน์ เจา้ของกจิการ หา้งหุน้สว่นสามญั T&D 

Construction 

12 ถ.บํารุงราษฎร์ ตําบล

วดัเกต ุ

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1884-4745 0-5324-8100 chaivivat@hotmai

l.com 

278 คณุกติตวินิท ์ กาญจกิ

ตกร 

ผูจ้ดัการโครงการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เชยีงใหม ่บลิด ์คอน

สตรคัชัน่ 

94 หมู่ 7 ตาํบลไชยสกาน  สารภ ี เชยีงใหม ่ 8-1950-5148 0-5322-5156 kittiwin_con27@h

otmail.com 

279 คณุกติตศิกัดิ ์ สาย

พรม 

ผูจ้ดัการหา้ง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปรยีา

เนตร เทรดดิง้ 

262 หมู่ 3 ตาํบลป่าตนั แมท่า ลาํปาง 8-1746-2551 0-5422-6611   

280 คณุเกรยีงไกร  

ตรวีฒันกูล 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศุภ

สนิชยัคอนสตรคัชัน่ 

    8-1671-1338   iam_kiang@yaho

o.com 

281 คณุเกรยีงไกร มาย

ประเสรฐิ 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เค 

โฮม คอนสตรคัชัน่ 

199/68 หมู่ 9 (หมู่บา้น

ลา้นนาวลิล)์ ตาํบลสนั

ผเีสือ้ 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-9755-7838 0-5334-5102 khomecon@yaho

o.com 

282 คณุเกษมสนัต์ เวชา

นนท ์

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอม็ เจ โซลชูัน่ 

จาํกดั 

    เชยีงใหม ่ 8-4949-9499   maybe1976@hot

mail.com 

283 คณุคาํแสน  สอุ ุ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั แสน

ดกีารก่อสรา้ง 

59/1 ถ.แกว้นวรฐั ซ.6 

ตําบลวดัเกต ุ

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1950-9972   kamsaen@gmail.

com 

284 คณุจรวด  มทัธวรตัน์  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั มทัธวรตัน์ จาํกดั 29/88 หมู่ 1 แขวงทุง่สอง

หอ้ง 

เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 8-1583-6488 0-2575-1276 charuad@hotmail

.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

285 คณุจริฏัฐ ์แสงดจีรงิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอด ดลีา เฮา้ส ์

จาํกดั 

96/156 หมู่บา้นฟลอรา่

วลิล ์ แขวงลาํผกัช ี

เขตหนอง

จอก 

กรงุเทพมหานคร 8-9786-2358 0-2956-3811 mjiratt@yahoo.co

m 

286 คณุชชัวาล  ชาวเหนือ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

พะเยาเหนือกจิก่อสรา้ง 

589  หมู่ที ่5 ตาํบลทา่วงั

ทอง 

เมอืงพะเยา พะเยา 8-1764-2498 0-5448-1292 cwan@windowsli

ve.com 

287 คณุชาํนาญ  ปญัญา

เสาร ์

ผูจ้ดัการฝ่าย

เทคนิคและ

การตลาด 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

แอค็ซเทค็ สแตนดด์ารด์ 

กรุ๊ป 

      8-9755-4189   acts.tech@yahoo.

co.th 

288 คณุชวีารตัน์  วฒันทนั

ต ิ

ประธานกรรมการ บรษิทั เรวา คอมเทค 

เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

83 หมู่ 2 ตาํบลบา้นใหม ่ เมอืง  พะเยา 8-6184-8889 0-5323-4227 rawa_comtec@h

otmail.com 

289 คณุโชตพิฒัน์  พงศ์

ภคัวรวฒัน์ 

ทีป่รกึษา บรษิทั ทศิเหนือ กรุป๊ 

จาํกดั 

128/17 ตาํบลตน้เปา  สนักําแพง เชยีงใหม ่ 8-5255-7890   bgroup2005@hot

mail.com 

290 คณุทรงพล  โตเมอืง สถาปนิก หา้งหุน้สว่นจาํกดั กาย

เกษมกจิ 

93/7 ตาํบลทา่วงัตาล  สารภ ี เชยีงใหม ่ 8-9838-7207   aunto26@hotmail

.com 

291 คณุทวศีกัดิ ์ เรยีวไธ

สง 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สขุ

ทว ีคอนสตรคัชัน่  

643 หมู่ 14  ตาํบลวงัทอง วงัทอง พษิณุโลก 0864319423 / 

0872073128 

  yweesak@hotmai

l.com 

292 คณุทวิา  นาควเิชยีร หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ท ี

เอส ซวีอเตอร์ซพัพลาย 

60 หมู่ 5 ตาํบลสเุทพ  เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1530-7078 0-5381-1550 tnarkvichien@hot

mail.com 

293 คณุธนพล  ธนันท์

วณิช 

ผูจ้ดัการ บรษิทั สานุพฐั จาํกดั 141 หมู่ 10 ตาํบลเวยีง เทงิ เชยีงราย 8-6421-8806 0-5366-9246   

294 คณุธรา  ทนีะกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โฟร์คอนเนอร์ 

คอนสตรคัชัน่เอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

192/1 ถ.รตันโกสนิทร ์

ตาํบลชา้งมอ่ย  

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1594-2548 0-5387-6152 tinakul@yahoo.co

m 

295 คณุบวร  พริารกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แบรนด ์ออฟ 

บราเธอร ์คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 

53 หมู่ 10 ตาํบลสนั

กําแพง 

สนักําแพง เชยีงใหม ่ 8-1764-2942 0-5339-1099 phirarak_bv@hot

mail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

296 คณุบุญช่วย  รวเิดช กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เกา้

เกา้รุง่เรอืง 

99 หมู่ 8 บา้นปากลอ้ง 

ตาํบลหนองปลาสะพาน 

บา้นโฮง่ ลาํพนู 8-3577-6112 0-5397-8280   

297 คณุประยรู  บุรสิตระ

กูล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ปฐว ีภูมพิฒัน์ 

จาํกดั 

459/17 ถ.กฬีากลาง 

ตําบลในเมอืง 

เมอืง นครราชสมีา 8-9722-4638 0-4427-2520 tkrasu@gmail.co

m 

298 คณุประเสรฐิ ์ อภวิงค ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั อภิ

วงศ์เคหะกจิ 

163 หมู่ 13 ตาํบลแม่

ขา้งตน้ 

เมอืง เชยีงราย 8-1882-0163 0-5373-5260 p.apiwong@hotm

ail.com 

299 คณุปรยีา  สมพฤกษ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

ควนีสแลนด ์เอนจิ

เนียริ่ง 

98 ถนนสามลา้น ตาํบล

พระสงิห ์

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1884-5244 0-5381-5064 cmj.beet@gmail.c

om 

300 คณุป ัน๋แกว้  โนรงัษ์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั  แกว้

จนิดาการก่อสรา้ง 

27/5 หมู่ 5 ตาํบลบา้นเป้า แมแ่ตง่ เชยีงใหม ่ 0894337624 / 

0861160563 

    

301 คณุพฒันา อนิสาํราญ วศิวกร หา้งหุน้สว่นจาํกดั นาคี

วศิวกรรม 

237 หมู1่2 ตาํบลหนอง

ควาย  

หางดง เชยีงใหม ่ 8-9431-2797   B_2517@hotmail.

com 

302 คณุพภิทัร  วงศ์วงั

ไพศาล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ปรายฟ้า วลิล ์

จาํกดั 

635 หมู่ 2 ตาํบลเวยีง  ฝาง เชยีงใหม ่ 8-0599-0719 0-5345-3128 phipat_vong@hot

mail.com 

303 คณุพสิษิฐ ์ จติตพุฒ

วงศ์ 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ยศุย

พงษ์ 

5 ถ.กาวญิ ตาํบลชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม ่ 8-6654-8767 0-5321-2849 tor209@hotmail.c

om 

304 คณุพสิทิธิ ์ กทิ ี หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ฐาน

วศิวกรรมและธรุกจิ 

      8-1603-2555   tanwitsawa@hot

mail.com 

305 คณุเพโท  ซอ้นสขุ วศิวกร บรษิทั เมฆประเสรฐิ 

จาํกดั 

52/1 ถ.ตดัใหม ่ ตาํบล

สงตุ๋ย 

เมอืง ลาํปาง 8-6922-9011 0-5422-2615 mps_group2002

@yahoo.com 

306 คณุยพุเรศ  เกษศร ี ธรุการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั  ไทย

บเีวอร์  คอนสตรคัชัน่ 

62 ถ.มหดิล ตาํบลหายยา เมอืง เชยีงใหม ่ 8-0670-5322 0-5327-6599 yapared453@hot

mail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

307 คณุยพุาพชัร  พรเท

วกุล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วนัเจรญิ  อนิดสั

ตร ีจาํกดั 

325 หมู่ 6 ตาํบลบ่อยาง

ดก  

หา้งฉตัร ลาํปาง 8-1764-8733 0-5436-7112 yupa_jntha@yah

oo.com 

308 คณุระว ี คงขนุเทยีน เจา้ของรา้น รา้นเนเจอร์ โฮม

เชยีงใหม่ 

115 หมู่ 9 ตาํบลหนอง

หาร 

สนัทราย เชยีงใหม ่ 8-9631-9354   rawee2511@gma

il.com 

309 คณุรกัสกุล  ธนธญั

นนท ์

ผูร้บัเหมา   306 ซ.สขุมุวทิ 97/1 แขวง

บางจาก 

พระโขนง กรงุเทพมหานคร 8-9722-0300   liniji@gmail.com 

310 คณุรงัสรรค ์ ปาล ี เจา้ของกจิการ   106/1 หมู่ 15 ตาํบลหว้ย

ยาบ 

บา้นช ิ

 

ลาํพนู 8-1993-1920 0-5398-4382   

311 คณุราชนั  ศรสีกุล

ชวาลา 

เลขานุการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศริยิี

วนั (ไอ.เอส) 

87/9 อาคารยวีนั  ถ.ทุ่ง

โฮเตล็ ตาํบลวดัเกต 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1888-3018 0-5330-7099 sineenat@sirijiwa

n.com 

312 คณุรุง่ววิฒัน์  ไอศุรยิ

ฉตัร 

ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไอ

ศโฮม แอนด ์เดคคอเรท 

124 หมู่ 2 ตําบลทุ่งตอ้ม สนัป่าตอง เชยีงใหม ่ 8-1883-1310 0-5331-1952 r_isshome@hotm

ail.com 

313 คณุเรวฒัน์  ครุาทะ

สงิห ์

ผูจ้ดัการโครงการ บรษิทั ทานุ เอน็จเินียริง่ 

จาํกดั 

199/215 ม.9 หมู่บา้น

ลา้นนาวลิล ์ตาํบลสนัผเีสือ้ 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1951-1839 0-5334-5195 tanucivil@hotmail

.com 

314 คณุวชริดา  ชยัสภุาพ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ ท ีเอน็จิ

เนียริ่ง จาํกดั 

227/47 หมู่ 7 ตาํบลสนั

ผเีสือ้ 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1716-6425 0-5339-6507 aommy_poko@h

otmail.com 

315 คณุวโรดม ปิฏกานนท์ ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซิน้

เชยีงหล(ีสาขา) 

37-43 ถ.เจรญิเมอืง ตาํบล

วดัเกต 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1764-3300 0-5324-5679 v_pitakanonda@y

ahoo.com 

316 คณุศรณัย ์ เลาห

ธนาคม 

วศิวกร บรษิทั อาร์ เอ คอน 

จาํกดั 

204/1 ถ.ราชภาคนียั 

ตาํบลศรภูีม ิ

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-1603-0224 0-5329-9622 kan2000_l@hotm

ail.com 

317 คณุศริวชิญ ์ ศกัดิพ์ล

พนัธ ์

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เคก็

เกอร์คอนสตรคัชัน่ 

รา้นศริภณัฑพ์านิช 112 

หมู่ 1 ตําบลโปงทุ่ง 

ดอยเตา่ เชยีงใหม ่ 8-9995-0904 0-5303-4472 caker2522@hotm

ail.com 

318 คณุสาํราญ จนิา หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

สราญรมยด์เิวลลอป 

58 ม.7 ตาํบลแมป่ขูา สนักําแพง เชยีงใหม ่ 8-4173-6357   nobody_jena@ho

tmail.com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

จาํกด ั

319 คณุสทิธชิยั  จรยิา

วฒันรตัน์ 

General 

Manager 

บรษิทั ศวิาวศิว ์จาํกดั 141/336 ม.2 ถ.เชยีงใหม่-

สนักําแพง ตาํบลตน้เปา 

สนักําแพง เชยีงใหม ่ 8-1400-4092 0-5338-4211 sittichai18@hotm

ail.com 

320 คณุสทุธพิงษ์  ศรี

ปญัญา 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

ปญัญาพฒัน์ 

240 หมู่ 18 ตาํบลหว้ยสกั เมอืง เชยีงราย 8-1530-5950   sripunya@yahoo.

com 

321 คณุสภุกจิ  ชยัเมอืง

เลน 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ครสิตลั ฟอรส์ 

จาํกดั 

8 ซ. 1 ถ.บํารุงราษฎร ์ 

ตาํบลวดัเกต  

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-3782-2623 0-5324-3251 supakitc@hotmail

.com 

322 คณุสภุาพร  วฒันา หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เชยีงใหม ่เอส พ ีคอน

สตรคัชัน่ 

56/2  ม.8 ตาํบลบวกคา้ง สนักําแพง เชยีงใหม ่ 8-1783-7448 0-5344-6059 cm_spcon@yaho

o.com 

323 คณุสรุยินต ์ มลุจินัทร ์ หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ส.

ทรพัยอ์นันต์ การโยธา 

50 หมู่ 9 ตาํบลสนัทราย เมอืง เชยีงราย 8-7229-2707 0-5370-0061 suriyon_mu@hot

mail.com 

324 คณุอรนิ  เปรมโสตร ์ สถาปนิก หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เชยีงใหม ่พ ีเอ ก่อสรา้ง 

41 สขุเกษม ซ.12 ซ.

โรงพยาบาลลานนา ถ.

เชยีงใหม-่ลาํพนู ตาํบลป่า

ตนั 

เมอืง เชยีงใหม ่ 8-9191-4731 0-5321-6259 bew@plusza.com 

325 คณุอาํนวยชยั  ธนันต์

วณิช 

ผูจ้ดัการ บรษิทั วณพฒัน  ทราน

สปอรต์ จาํกดั 

136 หมู่ 11 ตาํบลเวยีง เทงิ เชยีงราย 0804973030 / 

0869216506 

0-5379-5071 pith1507@hotmai

l.com 

326 คณุอทิธพิล  ธารา

เกษม 

ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั พบูิลยค์อนกรตี 

จาํกดั 

263/1 หมู่ 10 ตาํบลแม่

แฝก  

สนัทราย เชยีงใหม ่ 8-9666-8450 0-5384-9439 ittiphondh@hotm

ail.com 

327 คณุอทิธพิทัธ ์ ทะนา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จไีอโอ ซพัพอร์ท 

จาํกดั 

139/110 หมู่ 1 ตาํบลสนัปู่

เลย 

ดอยสะเกต็ เชยีงใหม ่ 8-6100-0048 0-5386-8648 ittiphat_t@yahoo.

com 
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ลาํดบั ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง ช่ือกิจการ 
ท่ีอยู่ 

โทรศพัท์ โทรสาร e-mail address 
เลขท่ี อาํเภอ จงัหวดั 

328 คณุเอกรฐั  หลอ่เลศิ

รตัน์ 

กรรมการ  หา้งหุน้สว่นจาํกดั รชิชี ่

รชิ คอนสตรคัชัน่ 

333 หมู่ 6 ตาํบลวงแหวน

รอบนอก กม.27 ตาํบล

หนอง  

สนัทราย เชยีงใหม ่ 8-9851-6699   ahkaral_low@hot

mail.com 
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ภาคผนวก 4 การประเมินผลการจดัฝึกอบรม 

 1. ผลการประเมนิภายหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุ่นที ่1 จ.ชลบุร ี

• เหตผุลในการเขา้ร่วมโครงการ (เรยีงตามลําดบั) 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู่ 

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ  ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร 

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้อ่สนิคา้และบรกิารของ

กจิการ 

• สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 

1. นําขอ้คดิและแนวทางไปปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้แบบฟอรม์ตา่งๆ ในการ

ปฏบิตังิาน 

2. ไดรู้ห้ลกัและแนวความคดิใหม่ๆ สามารถนําไปปรบัปรุงในหน่วยงาน

ได ้รวมถงึปรบักลยุทธก์ารดําเนนิงาน เชน่ การบรหิารการเงนิ การ

วางแผนงาน การตดิตามเทคโนโลยใีหท้นัและนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

3. ไดค้วามรูม้าก เพราะตรงกบัปญัหาทีท่างบรษิทัมอียู่ โดยการนําวธิคีดิ

ในการวางแผนและประเมนิสถานการณ์มาปรบัใชไ้ดจ้รงิ 

4. สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการทําธุรกจิไดจ้รงิ โดยเฉพาะเรื่องการ

วางแผนการเงนิ การบรหิารจดัการ  

5. ทุกเรื่องทีอ่บรมสามารถนําไปพฒันาองคก์รได ้

6. ไดเ้พือ่นร่วมกจิการเดยีวกนั มเีครอืขา่ยธรุกจิ 

7. ใชใ้นชวีติประจําวนัและการประกอบธุรกจิไดด้มีาก เพราะเขา้ใจ

ข ัน้ตอนการทํางาน สามารถนําไปสอนลูกน้องได ้

8. ไดท้ศันคตเิพิม่และไดแ้นวร่วมทีด่ ี
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• ความพงึพอใจในการอบรมดา้นต่างๆ  

 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาตามหลกัสตูร   

     - ก่อนการอบรม 2.92 58.40 

     - หลงัการอบรม 4.24 84.80 

การอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจมาก

น้อยเพียงใด  

 

     - โอกาสทางธรุกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง 3.95 79.00 

     - การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง 4.19 83.80 

     - การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 4.22 84.40 

     - เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง 4.20 84.00 

     - เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 4.03 80.60 

     - กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) 4.03 80.60 

ค่าเฉล่ีย 4.10 82.00 

ความสามารถของวิทยากร   

     - ความสามารถในการถ่ายทอด  4.26 85.20 

     - การสรา้งบรรยากาศ 4.00 80.00 

     - การยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 4.15 83.00 

     - การกระตุน้ใหผู้ฟ้งัใชค้วามคดิ  3.94 78.80 

     - ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเหมาะสม 4.41 88.20 

     - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.18 83.60 

     - การตอบคาํถามชดัเจน 4.15 83.00 

     - การตรงตอ่เวลา 4.41 88.20 

ค่าเฉล่ีย 4.19 83.80 

ความพอใจในการให้บริการ    

     - สถานที ่ 3.82 76.40 

     - อาหาร / อาหารวา่ง 3.79 75.80 

     - การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่ 4.35 87.00 

     - การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่ 4.58 91.60 

ค่าเฉล่ีย 4.14 82.70 

ค่าเฉล่ียรวม 4.14 82.83 
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จากตารางการประเมนิความพงึพอใจในการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ี

พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูผ้า่นการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของหลกัสูตรเพิม่มากขึน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 84.80 สําหรบัความพงึพอใจต่อหลกัสูตรการอบรม พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจเป็น

อย่างมาก มคีา่เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 82.00  โดยมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรการบรหิารการเงนิสําหรบั

ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งมากทีสุ่ด คดิเป็น รอ้ยละ 84.40 รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัสูตรเทคโนโลยโีครงสรา้ง

สําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง และหลกัสูตรการบรหิารจดัการงานก่อสรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 84.00 และ 83.80 

ตามลําดบั สําหรบัดา้นความพงึพอใจตอ่ความสามารถของวทิยากร พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึ

พอใจเป็นอย่างมาก โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจคดิเป็น รอ้ยละ 83.80 นอกจากนี้ในส่วนของความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร พบวา่ ดา้นการตดิตอ่ประสานงานของเจา้หน้าที ่และ การบรกิาร/การอาํนวย

ความสะดวกของเจา้หน้าที ่ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็น รอ้ยละ 91.60 และ 87.00 

ตามลําดบั โดยภาพรวมความพงึพอใจต่อการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่1 จงัหวดัชลบุร ีมีค่า่เฉลีย่

รวม รอ้ยละ 82.83  

• ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นอื่นๆ  

 1. จดัใหค้วามรูด้า้นภาษ,ี การบญัช,ี การตดิตามหนี้สนิ 

 2. จดัใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการก่อสรา้ง การบรหิารบุคลากร วธิบีรหิารองคก์าร

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

 5. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการปรบัปรุงธุรกจิก่อสรา้งใหด้ ี

 6. จดัใหค้วามรูด้า้นการประมลูงานเอกชนและโครงการรฐับาลใหม่ๆ  

 7. จดัใหค้วามรูเ้รื่องการเสนอราคางานและแนวทางการจดัหางาน 

 8. จดัใหค้วามรูเ้รือ่งเทคนคิและวธิกีาร 

 9. เพิม่เตมิการอบรมสมัมนาเกีย่วกบัปญัหาธุรกจิก่อสรา้ง 

• ขอ้เสนอแนะดา้นอื่นๆ  

 1. ควรมกีารจดัใหผู้ท้ีต่อ้งการสรา้งบา้นกบัผูร้บัเหมาไดพ้บกนัและจดัใหม้กีาร

พูดคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 
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 2. ผลการประเมนิภายหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 

• เหตผุลในการเขา้ร่วมโครงการ (เรยีงตามลําดบั) 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู่ 

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร  

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้่อสนิคา้และบรกิารของกจิการ 

• สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 

1. สามารถทีจ่ะนําไปใชไ้ดก้บัธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้รงิ 

2. ไดค้วามรูข้อ้คดิเรือ่งการบรหิารธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งโดยแท ้เป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมาก 

3. มเีครอืขา่ยรบังานมากขึน้ 

4. สามารถทีจ่ะนําเอาความรูใ้หม่ๆ  กลบัไปพฒันางานในธุรกจิของตนเอง 

5. นําความรูไ้ปใชไ้ดม้ากกวา่ 70% ในการทําธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของ

กจิการ แนวคดิของวทิยากร นําไปปรบัใชใ้นการทําธุรกจิไดม้าก ทัง้เรื่อง

คุณภาพงาน การส่งมอบงาน การคํานวณราคา การจดัองคก์ร 

6. ไดเ้ครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการทํางาน มกีารรวมกลุ่มธุรกจิการกอ่สรา้ง เพือ่

พฒันาวงการก่อสรา้ง ไดร้บัขอ้มูลในการเตรยีมตวัของธุรกจิใหเ้หมาะกบั 

สถานการณ์ปจัจุบนั 

7. สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ในการวางแผนและเตรยีมตวัเรื่องการเงนิการ

ประมาณการงบการเงนิ และการพฒันาธุรกจิ 

8. การพฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็ 

9. มองภาพธุรกจิไดด้ขี ึน้ มกีารแนะนําวธิพีฒันาธรุกจิทีนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิ 

10. นําไปใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนสภาพของธุรกจิปจัจุบนัวา่ควรจะตอ้ง

ปรบัปรุงอยา่งไรเพือ่ใหส้ามารถประสบความสําเรจ็ไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 

11. เขา้ใจระบบองคก์รในการทําธุรกจิก่อสรา้งเพิม่ขึน้ โดยสามารถนําไปใชเ้ป็น

แนวทางในการจดัการแผนงานทีร่ดักมุมากขึน้ 
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• ความพงึพอใจในการอบรมดา้นต่างๆ  

 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาตามหลกัสตูร    

     - ก่อนการอบรม  2.71   54.17  

     - หลงัการอบรม  4.17   83.33  

การอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจมาก

น้อยเพียงใด   

  

     - โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง  4.10  82.08 

     - การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง  4.43    88.70 

     - การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง  4.45  88.94 

     - เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง  4.21  84.26 

     - เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์  4.09  81.70 

     - กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม)  4.33  86.52 

ค่าเฉล่ีย  4.27  85.37 

ความสามารถของวิทยากร     

     - ความสามารถในการถ่ายทอด   4.33  86.52 

     - การสรา้งบรรยากาศ  4.20  83.91 

     - การยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย  4.20  84.00 

     - การกระตุน้ใหผู้ฟ้งัใชค้วามคดิ   4.93  98.70 

     - ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเหมาะสม  4.24  84.78 

     - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม  4.39  87.83 

     - การตอบคาํถามชดัเจน  4.22  84.35 

     - การตรงตอ่เวลา  4.40  88.00 

ค่าเฉล่ีย  4.36  87.26 

ความพอใจในการให้บริการ     

     - สถานที ่  4.45  88.94 

     - อาหาร / อาหารวา่ง  4.36  87.23 

     - การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่  4.54  90.87 

     - การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่  4.60  91.91 

ค่าเฉล่ีย 4.49 89.74 

ค่าเฉล่ียรวม 4.37 87.46 
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จากตารางการประเมนิความพงึพอใจในการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูผ้า่นการอบรมมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตรคดิเป็น รอ้ยละ 83.33 ดา้น

ความพงึพอใจต่อหลกัสูตรการอบรม ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจในหลกัสูตรการบรหิารการเงนิ

สําหรบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 88.94 รองลงมาไดแ้ก ่หลกัสูตรการบรหิารจดัการ

งานกอ่สรา้ง และกจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) คดิเป็นรอ้ยละ 88.70 และ 

86.52 ตามลําดบั ทัง้นี้โดยรวมผูผ้า่นการอบรมเหน็วา่หลกัสูตรการอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการถงึรอ้ยละ 85.37 ดา้นความสามารถของวทิยากร ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจทีว่ทิยากร

กระตุน้ใหใ้ชค้วามคดิมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 98.70 ทัง้นี้มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อความสามารถของ

วทิยากรคดิเป็นรอ้ยละ 87.26 นอกจากนี้ในดา้นความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมี

ความพงึพอใจต่อการตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่และ การบรกิาร/การอํานวยความสะดวกของ

เจา้หน้าทีม่ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 91.91 และ 90.87 โดยภาพรวมความพงึพอใจตอ่การอบรมของผูผ้า่น

การอบรม รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร มคี่าเฉลีย่รวม รอ้ยละ 87.46 

• ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นอื่นๆ  

1. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนแผนธุรกจิกอ่สรา้ง วางแผนธุรกจิก่อสรา้ง 

การจดัทาํงบประมาณและการควบคมุตน้ทนุก่อสรา้ง การวางแผนระบบ

ภาษขีองธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

2. จดัใหค้วามรูด้า้นเทคนิคการบรหิารงานบุคคล การพฒันาพนกังาน 

3. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลระหวา่งกอ่สรา้ง ทกุระบบ และบรกิารหลงั

การขาย 

4. จดัใหค้วามรูด้า้นการเขยีนแผนธุรกจิ, การอ่านงานการเงนิพรอ้มทํา Work 

Shop 

5. จดัใหค้วามรูด้า้นตลาดในธุรกจิก่อสรา้งทีผู่บ้รโิภคยอมรบั 

6. จดัใหค้วามรูก้ารใช ้IT เพือ่ชว่ยเพิ่มประสทิธภิาพใหก้บัผูร้บัเหมาSMEs 

• ขอ้เสนอแนะดา้นอื่นๆ  

1. เน้นใหเ้ครอืขา่ยสามารถเกดิขึน้และเตบิโตและมกีารพฒันาเครอืขา่ยใหด้ี

ข ึน้ 

2. ควรมกีจิกรรม Work Shop และ ศกึษาดูงาน 
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 3. ผลการประเมนิภายหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุ่นที ่3 จ.สุราษฎรธ์าน ี

• เหตผุลในการเขา้ร่วมโครงการ (เรยีงตามลําดบั) 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู ่

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ  ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร 

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้อ่สนิคา้และบรกิารของกจิการ 

• สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 

1. สามารถนําไปใชไ้ดม้ากในการทําธุรกจิ 

2. ไดม้าก เนื่องจากสามารมสีายสมัพนัธก์บัผูร้บัเหมาทา่นอืน่ๆ ทําใหท้ราบ

ปญัหาและวธิแีกไ้ขปญัหา 

3. สามารถใชไ้ดจ้รงิ ทําใหท้ราบวา่จรงิๆ แลว้ ยงัมมีุมมองอกีมากทีเ่รายงัไม่

เคยไดนํ้ามาใชใ้นองคก์ารของเรา 

4. เป็นตน้แบบของแนวความคดิใหม่ๆ  ในการดําเนินงาน 

5. เรื่องการบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง สามารถนําไปปรบัใชภ้ายในองคก์รใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ 

6. สามารถนําไปประยุกตไ์ดใ้นการประกอบธุรกจิของตวัเองและไดเ้สรมิสรา้ง

เครอืขา่ยกบัเพือ่นตา่งบรษิทั ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็และนําไป

ปรบัเปลีย่นใหบ้รษิทัของตวัเองดขีึน้ 
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• ความพงึพอใจในการอบรมดา้นต่างๆ 

 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาตามหลกัสตูร    

     - ก่อนการอบรม 2.74  54.74  

     - หลงัการอบรม 4.37  87.37  

การอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจมาก

น้อยเพียงใด   

     - โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง 3.78  75.56  

     - การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง 4.32  86.32  

     - การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 4.32  86.32  

     - เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง 4.05  81.05  

     - เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 4.00  80.00  

     - กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) 4.05  81.05  

ค่าเฉล่ีย 4.09  81.72  

ความสามารถของวิทยากร   

     - ความสามารถในการถ่ายทอด  4.21  84.21  

     - การสรา้งบรรยากาศ 3.95  78.95  

     - การยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 4.11  82.11  

     - การกระตุน้ใหผู้ฟ้งัใชค้วามคดิ  3.84  76.84  

     - ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเหมาะสม 4.26  85.26  

     - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.26  85.26  

     - การตอบคาํถามชดัเจน 3.84  76.84  

     - การตรงตอ่เวลา 4.21  84.21  

ค่าเฉล่ีย 4.09  81.71  

ความพอใจในการให้บริการ   

     - สถานที ่ 4.37  87.37  

     - อาหาร / อาหารวา่ง 4.42  88.42  

     - การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่ 4.74  94.74  

     - การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่ 4.68  93.68  

ค่าเฉล่ีย 4.55  91.05  

ค่าเฉล่ียรวม 4.24  84.83  
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จากตารางการประเมนิความพงึพอใจในการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูผ้า่นการอบรมมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตรคดิเป็น รอ้ยละ 87.37 

ดา้นความพงึพอใจต่อหลกัสูตรการอบรม ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรในภาพรวมคดิ

เป็นรอ้ยละ 81.72 โดยหลกัสูตรการบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง และการบรหิารการเงนิสาํหรบัธรุกจิ

รบัเหมากอ่สรา้งมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 86.30 เท่ากนั รองลงมา ไดแ้ก่

หลกัสูตร เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง และกจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 

ของการอบรม) ซึ่งมคีวามพงึพอใจเท่ากนั คอืรอ้ยละ 81.05 สําหรบัดา้นความสามารถของวทิยากร ผู้

ผา่นการอบรมมคีวามพงึพอใจโดยรวมเทา่กบั รอ้ยละ 81.71 สําหรบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึใจตอ่การบรกิาร/การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าทีม่ากทีสุ่ด คดิ

เป็นรอ้ยละ 94.74 รองลงมาคอืการตดิตอ่ประสานงานของเจา้หน้าที ่รอ้ยละ 93.68 โดยภาพรวมความ

พงึพอใจต่อการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคี่าเฉลีย่รวม รอ้ยละ 84.83 

• ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นอื่นๆ  

1. จดัใหค้วามรูเ้รื่องการจดัทําการเงนิ โปรแกรมการบรหิารงานก่อสรา้งโดย

ระบบคอม 

2. จดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืชา่งทีจ่ะใชใ้นการประกอบธรุกจิ 

3. จดัใหค้วามรูเ้รื่องการเงนิ ภาษ ี

• ขอ้เสนอแนะดา้นอื่นๆ  

1. การสรา้งเครอืขา่ย 

2. ขยายระยะเวลาการอบรม 
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 4. ผลการประเมนิภายหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุ่นที ่4 จ.นครราชสมีา 

• เหตผุลในการเขา้ร่วมโครงการ (เรยีงตามลําดบั) 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู่ 

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ  ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร 

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้อ่สนิคา้และบรกิารของกจิการ 

• สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 

1. สามารถนําไปใชใ้นการดําเนินธุรกจิไดด้ ีชว่ยในการประเมนิราคา วเิคราะห์

เศรษฐกจิ 

2. ไดนํ้าไปปรบัปรุง แกไ้ขในสิง่ทีย่งัไมท่ราบ และไดพ้บกบัเพือ่นทีท่าํธรุกจิ

ก่อสรา้ง 

3. สามารถนําไปสรา้งขยายพนัธมติรในธุรกจิกอ่สรา้งในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเพิม่ขึน้ 

4. สามารถนําไปปรบัปรุงในงานดา้นก่อสรา้งไดจ้รงิ 

5. มแีนวทางการดําเนนิธุรกจิอยา่งระมดัระวงั และมแีบบแผน 

6. สามารถนําไปใชใ้นการวางแผนในอนาคตของธรุกจิไดจ้รงิ 

7. สามารถรูจ้กัการวางแผนการทํางาน เพื่อลดความเสยีหายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

เนื่องจากเนื้อหาอบรมทัง้ 4 วนั ครอบคลุมทุกดา้นทีเ่กีย่วกบัการ

บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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• ความพงึพอใจในการอบรมดา้นต่างๆ  

 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาตามหลกัสตูร   

     - ก่อนการอบรม 2.93 58.52 

     - หลงัการอบรม 4.22 84.44 

การอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจมาก

น้อยเพียงใด  

 

     - โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง 4.04 80.80 

     - การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง 4.32 86.40 

     - การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 4.32 86.40 

     - เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง 4.04 80.80 

     - เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 4.21 84.20 

     - กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) 4.22 84.40 

ค่าเฉล่ีย 4.19 83.83 

ความสามารถของวิทยากร   

     - ความสามารถในการถ่ายทอด  4.43 88.60 

     - การสรา้งบรรยากาศ 4.25 85.00 

     - การยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 4.32 86.40 

     - การกระตุน้ใหผู้ฟ้งัใชค้วามคดิ  4.25 85.00 

     - ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเหมาะสม 4.36 87.20 

     - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.39 87.80 

     - การตอบคาํถามชดัเจน 4.41 88.20 

     - การตรงตอ่เวลา 4.36 87.20 

ค่าเฉล่ีย 4.35 86.93 

ความพอใจในการให้บริการ   

     - สถานที ่ 4.18  83.60 

     - อาหาร / อาหารวา่ง 4.22  84.40 

     - การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่ 4.43  88.60 

     - การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่ 4.70  94.00 

ค่าเฉล่ีย 4.38  87.65 

ค่าเฉล่ียรวม 4.31 86.14 
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จากตารางการประเมนิความพงึพอใจในการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่4 จงัหวดั

นครราชสมีา พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูผ้า่นการอบรมมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตรคดิเป็น รอ้ยละ 

84.44 ดา้นความพงึพอใจต่อหลกัสูตรการอบรม ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจในหลกัสูตรการบรหิาร

จดัการงานกอ่สรา้ง และการบรหิารการเงนิสาํหรบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากนั คดิเป็น รอ้ยละ 86.40 

รองลงมา ไดแ้ก ่กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) และ เสวนาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.40 และ 84.20 ตามลําดบั ดา้นความสามารถของวทิยากร พบวา่ 

โดยรวมมคีวามพงึพอใจเท่ากบัรอ้ยละ 86.93 โดยพงึพอใจในความสามารถและการตอบคําถามทีช่ดัเจน

ของวทิยากรมากทีส่ดุ คดิเป็น รอ้ยละ 88.60 และ 88.20 ตามลําดบั ดา้นความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

พบวา่ ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจการตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่และ การบรกิาร/การอํานวย

ความสะดวกของเจา้หน้าทีม่ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 94.00 และ 88.60 ตามลําดบั โดยภาพรวมความพงึ

พอใจต่อการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่4 จงัหวดันครราชสมีา มคี่าเฉลีย่รวม รอ้ยละ 86.14 

• ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นอื่นๆ  

1. จดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเรือ่ง ราคา เทคโนโลยใีหม่ๆ ความทนัสมยั รวมถงึ

การวเิคราะห ์การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

2. จดัใหม้กีารเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์เพิม่เตมิ 

3. ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้แหล่งเงนิกูเ้พือ่การกอ่สรา้ง 

4. จดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นงานกอ่สรา้ง หรอื 

รูปแบบใหม่ๆ ที ่ธุรกจิขนาด SMEs สามารถนําไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ 

5. จดัใหค้วามรูเ้พิม่เตมิดา้นการออกแบบก่อสรา้ง การใชว้สัด-ุเทคโนโลย ี

ประหยดัพลงังาน และยัง่ยนืไม่ส่งผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม 

6. จดัใหค้วามรูพ้ฒันาจติสํานึก ผูร้บัเหมาในการทาํงาน ทีม่คีุณภาพได้

มาตรฐาน 

7. ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมสําเรจ็รูปทีใ่ชก้บักจิการงานกอ่สรา้ง 

เชน่ โปรแกรมบญัช ีโปรแกรมเขยีนแบบ โปรแกรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักอ่สรา้ง 

และเหมาะกบัการใชง้านในปจัจุบนั 

• ขอ้เสนอแนะดา้นอื่นๆ  

1.  ควรเพิม่เตมิใหม้กีารศกึษาดงูานภาคสนาม 
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 5. ผลการประเมนิภายหลงัการอบรมของผูเ้ขา้อบรม รุ่นที ่5 จ.เชยีงใหม ่

• เหตผุลในการเขา้ร่วมโครงการ (เรยีงตามลําดบั) 

1. ตอ้งการไดร้บัความรู ้ซึ่งความสามารถนําไปปรบัใชก้บักจิการทีม่อียู่ 

2. ตอ้งการความรูแ้ละแนวความคดิใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกจิ 

3. ตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยและพนัธมติร  

4. ตอ้งการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรูต้่อสนิคา้และบรกิารของกจิการ 

• สิง่ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 

1. นําไปใชใ้นการทํางานไดจ้รงิ ปรบัปรุงการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2. ไดร้บัประโยชน์อย่างมากสามารถกําหนดแนวทางทีถู่กตอ้ง  สามารถลด

ความเสีย่งจากการประมาณการทีผ่ดิพลาดได ้ไดค้วามรูห้ลกัเกณฑ์

เครอืขา่ยทางธรุกจิทีด่มีากๆ 

3. ใชไ้ดจ้รงิเพราะวา่มบีางอย่างทีเ่ราไม่ไดใ้ส่ใจ แต่วทิยากรทําใหเ้ราตอ้ง

กลบัไปทบทวนใหม ่

4. องคค์วามรูใ้ชเ้ป็นแนวทางขอ้คดิในการดาํเนินธุรกจิ 

5. นําไปใชไ้ด ้ โดยเฉพาะเรือ่งการวางแผนงานกอ่สรา้ง  การจดัทํางบดุล  มี

ความรูเ้รื่องการจดัการระบบบญัชมีากขึน้ 

6. สามารถนําไปวางแผนงาน  การเงนิไดเ้ป็นอย่างด ี

7. นําไปใชใ้นเรื่องจดัทาํงบประมาณในการก่อสรา้ง , การวางแผนจดัการการ

ก่อสรา้ง , ทราบขัน้ตอนในการรบังานราชการ 

8. สิง่ทีไ่ดร้บัการอบรมในวนันี้  สามารถนํากลบัไปใชใ้นชวีติและธรุกจิไดจ้รงิ

เพราะประสบการณ์ต่างๆทีแ่ลกเปลีย่นกนับางอย่างสามารถนํามา

ปรบัเปลีย่นไปใชไ้ด ้
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• ความพงึพอใจในการอบรมดา้นต่างๆ  

 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
รอ้ยละ 

ความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาตามหลกัสตูร   

     - ก่อนการอบรม 2.61 52.14 

     - หลงัการอบรม 4.29 85.71 

การอบรมสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจมาก

น้อยเพียงใด  

 

     - โอกาสทางธุรกจิและกลยุทธก์ารเจาะตลาดก่อสรา้ง 4.14 82.86 

     - การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง 4.50 90.00 

     - การบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 4.46 89.29 

     - เทคโนโลยโีครงสรา้งสําเรจ็รูปในธุรกจิก่อสรา้ง 4.07 81.43 

     - เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 4.11 82.14 

     - กจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 3 ของการอบรม) 4.21 84.29 

ค่าเฉล่ีย 4.25 85.00 

ความสามารถของวิทยากร   

     - ความสามารถในการถ่ายทอด  4.32 86.43 

     - การสรา้งบรรยากาศ 4.21 84.29 

     - การยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 4.25 85.00 

     - การกระตุน้ใหผู้ฟ้งัใชค้วามคดิ  4.11 82.14 

     - ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเหมาะสม 4.32 86.43 

     - เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.32 86.43 

     - การตอบคาํถามชดัเจน 4.29 85.71 

     - การตรงตอ่เวลา 4.36 87.14 

ค่าเฉล่ีย 4.27 85.45 

ความพอใจในการให้บริการ   

     - สถานที ่ 4.21 84.29 

     - อาหาร / อาหารวา่ง 4.21 84.29 

     - การบรกิาร / การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่ 4.57 91.43 

     - การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าที ่ 4.64 92.86 

ค่าเฉล่ีย 4.41 88.21 

ค่าเฉล่ียรวม 4.31 86.22 
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จากตารางการประเมนิความพงึพอใจในการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุ่นที ่5 จงัหวดัเชยีงใหม ่

พบวา่ ภายหลงัการอบรมผูผ้า่นการอบรมมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตรคดิเป็น รอ้ยละ 85.71 โดยมี

ความพงึพอใจต่อหลกัสูตรการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 90.00 รองลงมา ไดแ้ก่

หลกัสูตรการบรหิารการเงนิสําหรบัธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง และกจิกรรมเสรมิสรา้งเครอืขา่ย (วนัที ่1 และ 

3 ของการอบรม) รอ้ยละ 89.29 และ 84.29 ตามลําดบั สาํหรบัดา้นความสามารถของวทิยากร พบวา่       

ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อวทิยากรเท่ากบัรอ้ยละ 85.45 ทัง้นี้ดา้นความพอใจในการ

ใหบ้รกิาร ผูผ้า่นการอบรมมคีวามพงึพอใจตอ่การตดิต่อประสานงานของเจา้หน้าทีเ่ป็นอย่างมาก คดิเป็น

รอ้ยละ 92.86 รองลงมาไดแ้ก ่การบรกิาร/การอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าที ่รอ้ยละ 91.48 โดย

ภาพรวมความพงึพอใจต่อการอบรมของผูผ้า่นการอบรม รุน่ที ่4 จงัหวดันครราชสมีา มคี่าเฉลีย่รวม 

รอ้ยละ 86.22 

• ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นอื่นๆ  

1. การบรหิารการเงนิเพือ่ธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

2. ภาษกีบังานกอ่สรา้ง วธิกีารชาํระภาษ ี

3. เทคนคิการขอสนิเชือ่  

4. การวางแผนบญัช ี

5. การดําเนินธุรกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและการแกป้ญัหาของธุรกจิ 

6. เครื่องจกัรในงานก่อสรา้ง 

7. กลยุทธใ์นการบรหิารงานกอ่สรา้ง 

8. งานซ่อมแซม Renovation work 

9. การวเิคราะหก์ารตลาดและแนวทางการเจาะตลาดอยา่งมอือาชพี  

• ขอ้เสนอแนะดา้นอื่นๆ  

1. จดัใหม้กีารอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการก่อสรา้งต่อเนื่องทกุปี อย่างน้อยปีละ 

1-2 ครัง้ 
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ภาคผนวก 5 ภาพประกอบกิจกรรมการอบรม 

 1. ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม รุ่นที ่1 จ.ชลบุร ี
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 2. ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม รุ่นที ่2 กรุงเทพมหานคร 
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 3. ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม รุ่นที ่3 จ.สรุาษฎรธ์าน ี
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 4.  ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม รุ่นที ่4 จ.นครราชสมีา 
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 5. ภาพประกอบกจิกรรมการอบรม รุ่นที ่5 จ.เชยีงใหม ่
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ภาคผนวก 6 การประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 1. การกําหนดพื้นทีก่ารดําเนินการ 

 ภายหลงัดําเนินการสํารวจปญัหาแนวกวา้ง สมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการและผูเ้ชีย่วชาญ  

และจดัทําคูม่อืหลกัสูตรสําหรบัการพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิต่อเนื่อง สถาบนั

ไดด้ําเนินการวางแผนจดัอบรมใน 5 จงัหวดั ซึง่แบ่งเป็น 5 รุ่น มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

รุ่น 
ภมิูภาค / 

จงัหวดัท่ีดาํเนินการอบรม 
วนัท่ีดาํเนินการอบรม สถานท่ีจดัอบรม 

รุน่ที ่1 ภาคตะวนัออก / จงัหวดัชลบุร ี 13-14, 20-21 มกราคม 2553 โรงแรม เอส เอส บางแสน บชี 

รุน่ที ่2 ภาคกลางและปรมิณฑล / 

กรงุเทพมหานคร 

16-17, 23-24 มกราคม 2553 โรงแรม หลุยส ์แทเวริน์ 

รุน่ที ่3 ภาคใต ้/ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 19-20, 26-27 มกราคม 2553 โรงแรม วงัใต ้

รุน่ที ่4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ / จงัหวดั

นครราชสมีา 

29-30 มกราคม, 

5-6 กุมภาพนัธ ์2553 

โรงแรม ปญัจดารา 

รุน่ที ่5 ภาคเหนือ / จงัหวดัเชยีงใหม่ 3-4, 10-11 กุมภาพนัธ ์2553 โรงแรม เชยีงใหม่ ภคูาํ 

 

 2. การประชาสมัพนัธ ์

  สถาบนัไดด้ําเนนิการประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุม่เป้าหมายเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ

และเชญิชวนผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งสมคัรเขา้รบัการอบรม ผา่นชอ่งทางต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน ดงันี้ 

  2.1  จดหมายแจง้ขา่วประชาสมัพนัธ ์(Direct mail) 

  สถาบนั แจง้ขา่วประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณยี ์และ    

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์จํานวน 7,977 ฉบบั ใหแ้ก่ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมถงึผูป้ระกอบการ

รบัเหมากอ่สรา้งในจงัหวดัทีม่กีารจดัอบรมของโครงการและจงัหวดัใกลเ้คยีง ประกอบดว้ยเอกสาร

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ใบสมคัรเขา้รบัการอบรม และกาํหนดการอบรม  
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  2.2 แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ ์ขนาด A3 และ A4  

  ใชป้ระชาสมัพนัธแ์นะนําโครงการโดยการแนบกบัจดหมายพรอ้มใบสมคัรไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย และนําไปฝากประชาสมัพนัธก์บัหน่วยงานภาครฐัและรา้นคา้วสัดอุุปกรณ์ 
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  2.3 ป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร  

  สถาบนั นําป้ายไวนิลไปตดิประกาศไวต้ามหน่วยงานราชการและเอกชน อาทเิชน่  

พาณชิยจ์งัหวดั สํานกังานพฒันาธุรกจิการคา้ หอการคา้จงัหวดั รวมถงึรา้นคา้วสัดุในจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ที่

จดัอบรม 
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  2.4 เวบไซท ์สถาบนัประชาสมัพนัธโ์ครงการผา่นทางเวบไซทข์องสถาบนั ไดแ้ก ่

www.ismed.or.th   www.thaiproperty.in.th   www.ksmecare.com  โดยผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้รบั

การอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรพรอ้มรายละเอยีดของโครงการ และสง่ใบสมคัรกลบัไดห้ลาย

ชอ่งทาง ไดแ้ก่ ทาง e-mail : g_training@hotmail.com,  trainingismed@hotmail.com,  

ismedtraining@gmail.com  ทางโทรสารหมายเลข 02-986-9355 และหมายเลข 02-564-4000 ต่อ 

2277 และ 2288   
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  2.5 วทิยุทอ้งถิน่  

  สถาบนัจดัทาํสปอรต์ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ผา่นสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย โดยประชาสมัพนัธท์ีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และ ประชาสมัพนัธผ์า่นองคก์ารสือ่สารมวลชลแหง่ประเทศ

ไทยทีจ่งัหวดันครราชสมีา โดยมเีนื้อหาการประชาสมัพนัธ ์ดงันี้ 
 

 “สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.)

ร่วมกบั สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ( สพว. ) ขอเชญิ

ผูป้ระกอบการ รบัเหมาก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดเลก็ สมคัรเขา้อบรมฟร ี

ในหลกัสูตรการพฒันาผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้ง เพือ่พฒันาศกัยภาพ

ดา้นการตลาด  การบรหิารงานก่อสรา้ง และเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นธรุกจิ

ก่อสรา้ง  จํานวน 6 รุ่น 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุร ี กรุงเทพฯ  สรุาษฎร์

ธาน ี นครราชสมีา และเชยีงใหม่ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 02-564-4000 ต่อ 

2002,2017 รบัสมคัรด่วน จํานวนจาํกดั” 

  

  2.6 นิตยสาร ไดแ้ก่ Builder news และศนูยร์วมขา่วธุรกจิ โดยมเีนื้อหาในการ

ประชาสมัพนัธ ์ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 ประชาสมัพนัธผ์า่นทางโทรสาร สถาบนัไดส้่งรายละเอยีดโครงการพรอ้มใบสมคัรไป

ยงัผูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งผา่นทางโทรสาร จํานวน 6,000 ราย 
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 3.  การคดัเลอืกและรบัสมคัรผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ 

3.1 เกณฑก์ารคดัเลอืก 

   คุณสมบตัผิูป้ระกอบการรบัเหมากอ่สรา้งทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่  

1. ผูร้บัเหมาก่อสรา้งSMEs ในกลุ่มรบัเหมากอ่สรา้งอาคารทัว่ไป ตดิตัง้

สาธารณูปโภค รบัเหมากอ่สรา้งเฉพาะอย่าง ซ่อมแซมและต่อเตมิอาคารทีพ่กั

อาศยั 

2. มกีารจดทะเบยีนนิตบุิคคลมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี ทุนจดทะเบยีน 1 - 5 ลา้น 

บาท หากยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนตอ้งดําเนนิกจิการมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี โดยรบั

งานมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 งาน หรอืมมีูลค่างานรวมไม่น้อยกวา่ 500,000 บาท 

3. มพีนกังานประจําอยู่ระหวา่ง 5 - 20 คน 

3.2 การรบัสมคัร 

 ภายหลงัการประชาสมัพนัธแ์ละเปิดรบัสมคัร สถาบนักําหนดใหม้ชีอ่งทางการรบัสมคัร       

2 ชอ่งทาง ดงันี้ 

1. รบัสมคัรทางโทรสาร ไดแ้ก่ หมายเลข 02-564-4000 ต่อ 2277, 2288 และ    

02-986-9355 

2. รบัสมคัรทาง e-mail ได่แก่ g_training@hotmail.com,  

trainingismed@hotmail.com,  ismedtraining@gmail.com 
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ภาคผนวก 7 แบบสาํรวจความจาํเป็นในการพฒันาการบริหารการจดัการสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ในธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้งและธรุกิจต่อเน่ือง 

 แบบสาํรวจนี้จดัทําขึน้โดยสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สพว.) กระทรวง

อุตสาหกรรม เพือ่สาํรวจขอ้มลูการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการในธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้งและธุรกจิ

ต่อเนื่อง เพื่อนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการวเิคราะหแ์ละพฒันาเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นการบรหิาร

จดัการสาํหรบัพฒันาผูป้ระกอบการในธุรกจินี้โดยเฉพาะ ทัง้นี้สถาบนัจะเกบ็ขอ้มูลของท่านไวเ้ป็น

ความลบัโดยไม่ตอ้งใหช้ือ่และทีอ่ยู่ของสถานประกอบการและผูก้รอกขอ้มูล 

 การสํารวจนี้จดัทําขึน้ภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย SMEs Consortium สู่ตลาด      

อาเซี่ยน (กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและธุรกจิตอ่เนื่อง) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหวา่ง สํานกังานส่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กบัสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สพว.)  

 ในการน้ี สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จงึขอความอนุเคราะหจ์าก

ท่านในการตอบแบบสอบถามน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากิจการของท่านและ

อตุสาหกรรมก่อสร้างโดยรวม  

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน จาํนวน 6 หน้า ได้แก่ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ/กจิการ 

2. ระดบัความคดิเหน็ต่อการดําเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของกจิการ 

3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ/กิจการ  

 1.1 รูปแบบกจิการ 

  1.บรษิทัจาํกดั 

  2.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

   3.หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล 

   4.บุคคลธรรมดา 

 1.2 จํานวนพนกังาน _______________ คน   

 1.3 ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง หรอื จํานวนปีก่อตัง้_______________ ปี 

 1.4 ความเชีย่วชาญของบรษิทั/กจิการ (โปรดเรียงลาํดบั 1 - 3 เพียง 3 ลาํดบัแรกเท่านัน้) 

             1.บา้น / อาคารทีอ่ยู่อาศยั    

   2.อาคารสูง (สงูเกนิ 12 ชัน้) 

 3.สํานกังาน ศนูยก์ารคา้ ศนูยป์ระชมุ โรงพยาบาล ศาลากลาง 

 4.อาคารโรงงาน 

   5.งานเขือ่น ชลประทาน  

   6.งานสะพาน ทางยกระดบั 

   7.งานตกแต่งภายนอก (ปรบัปรุงภูมทิศัน์ งานสถาปตัย)์   

 8.งานถนน งานทาง    

   9.งานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, สขุาภบิาล) ระบุ_________________________ 

   10.งานตกแต่งภายใน (ตดิกระจก ปพูืน้ ทาส ี) ระบุ ____________________ 

   11.รบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป (มูลค่าโครงการมากกวา่ 2 ลา้นบาท)    

   12.รบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป (มูลคา่โครงการน้อยกวา่ 2 ลา้นบาท) 

   13.งานตดิตัง้เครื่องจกัร (แอร ์ ป ัม๊น้ํา ฯลฯ) ระบุ_______________________ 

  14.งานรบัเหมาเฉพาะ /งานก่อสรา้งพเิศษ (ตอกเสาเขม็, มุงหลงัคา, อลูมเินยีม,  

                         เทปนูผสม, สระวา่ยน้ํา, ฯลฯ) ระบุ___________________ 

  15.อืน่ ระบุ_________________________ 
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ส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเหน็ต่อการดาํเนินธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างของท่าน 

 ในการดาํเนินกจิการของท่าน ท่านใหค้วามสําคญัและถอืปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ตอ่ไปนี้มากน้อย

เพยีงใด 

ลาํดบั คาํถาม 

การปฏิบติั/ให้ความสาํคญั 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 

2.1 ด้านการบริหารองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร      

2.1.1 การกาํหนดเป้าหมายและวางแผนระยะยาว      

2.1.2 การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการวางแผน      

2.1.3 การปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงานอย่างต่อเน่ือง      

2.1.4 การมสี่วนร่วมของพนกังานในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ      

2.1.5 การประเมนิทกัษะของพนกังาน      

2.1.6 การกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน      

2.1.7 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการทาํงานกบักจิการอื่น      

2.1.8 การสาํรวจคน้หาความตอ้งการของลกูคา้      

2.1.9 การวางแผนใชค้นใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ      

2.1.10 การกระตุน้ใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรู้อยูเ่สมอ      

2.2 ด้านกลยทุธส์าํหรบัตลาดบริการ      

2.2.1 การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มที่แน่นอน      

2.2.2 การใชว้สัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ ใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ      

2.2.3 การจดัเตรยีมบรกิารใหเ้หมาะกบักลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม      

2.2.4 การพฒันาดา้นต่างๆ เพือ่ใหล้กูคา้ไดป้ระโยชน์คุม้ค่า      

2.2.5 การประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายสนใจใชบ้รกิารท่าน      

2.2.6 การนําระบบคอมพวิเตอรใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ      

2.2.7 การใชแ้บรนด ์(ชือ่หรอืสญัลกัษณ์) ใหค้นจาํไดง้า่ย      

2.2.8 การรกัษาความผกูพนักบัลกูคา้ทีม่อียู่      

2.2.9 การสรา้งจุดขายใหช้ดัเจนแตกต่างจากรายอื่น      

2.2.10 การวางแผนการตลาดระยะยาว      

2.3 ด้านการพฒันาและตลาดใหม่      

2.3.1 การสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ในระยะ 2 ปีทีผ่า่นมา      

2.3.2 การพฒันาบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและจุดขาย      

2.3.3 การวางแผนและดาํเนินการมุ่งหาลกูคา้หรอืตลาดใหม่ๆ       

2.3.4 การใชก้จิกรรมการขายรปูแบบใหม่ๆ      

2.3.5 การตดิตามและใหบ้รกิารหลงัการขาย      

2.3.6 การทาํวจิยัตลาดเพือ่พฒันาบรกิารใหม่ๆ 
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ลาํดบั คาํถาม 

การปฏิบติั/ให้ความสาํคญั 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 

2.4 การออกแบบบริการ      

2.4.1 การวางระบบและมาตรฐานการใหบ้รกิาร      

2.4.2 การคดัสรรบรกิารทีใ่หบ้รกิารสงูกวา่ลกูคา้คาดหวงั      

2.4.3 การใหพ้นกังาน ลกูคา้ และผู้เกีย่วขอ้งรว่มพฒันาบรกิาร      

2.4.4 การเตรยีมความพรอ้มทุกดา้นในการออกบรกิารใหม่      

2.4.5 การทาํใหบ้รกิารใหม่ตดิตลาดเรว็กวา่คูแ่ขง่ในตลาด      

2.4.6 การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร      

2.5 การมุ่งเน้นท่ีลกูค้า      

2.5.1 การประเมนิรอบดา้นในการเลอืกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย      

2.5.2 การสรา้งความพงึพอใจทุกขัน้ตัง้แต่ลกูคา้เขา้และเสรจ็สิน้      

2.5.3 การรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้และแกไ้ขทีร่วดเรว็      

2.5.4 การนําขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้มาปรบัปรุงการบรกิาร      

2.5.5 การรกัษาลกูคา้เดมิใหม้กีารใชบ้รกิารซํา้และผกูพนั      

2.5.6 การทาํใหล้กูคา้เดมิเพิม่ปรมิาณการใชบ้รกิาร      

2.5.7 การพฒันาอบรมพนกังานผูใ้หบ้รกิาร      

2.5.8 การทาํใหล้กูคา้ไวใ้จ พงึพอใจและไดคุ้ณค่า 

เพิม่มากขึน้ 

     

2.5.9 การเอาใจใสใ่นการจดัลาํดบัการบรกิารก่อนหลงั 

แก่ลกูคา้ 

     

2.5.10 การทาํใหพ้นกังานใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ไดถ้กูตอ้งครบถว้น      

2.5.11 การวดัความพอใจและความตอ้งเพิม่เตมิหลงัการบรกิาร      

2.6 คณุภาพในการบริการ      

2.6.1 การควบคุมคุณภาพมใิหเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้ได้      

2.6.2 การจดัทาํเอกสารคูม่อืในการปฏบิตัเิพือ่รกัษาคุณภาพ      

2.6.3 การทบทวน ปรบัปรงุ และยกระดบัคุณภาพ      

2.6.4 การทาํใหพ้นกังานรกัและใฝใ่จในการใหบ้รกิาร      

2.6.5 การรบัประกนัผลงานใหก้บัลกูคา้      

2.6.6 การวางระบบควบคุมคุณภาพครอบคลุมทุกดา้น      

2.6.7 การปรบัปรงุคุณภาพบรกิารอยา่งสมํ่าเสมอ      

2.6.8 การใหร้างวลัหรอืผลตอบแทนแก่พนกังาน 

ทีบ่รกิารไดด้ ี

     

2.6.9 การวางระบบการบรหิารงานเป็นดา้นๆ ใหช้ดัเจน      

2.7 การส่งมอบบริการ      

2.7.1 การจดัการใหง้านแลว้เสรจ็ตรงตามกาํหนดเวลา      
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ลาํดบั คาํถาม 

การปฏิบติั/ให้ความสาํคญั 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 

2.7.2 การทาํใหล้กูคา้เขา้ใจการใหบ้รกิารเมื่อส่งมอบ 

แต่ละขัน้ 

     

2.7.3 การทาํใหล้กูคา้ตดิต่อรบับรกิารไดห้ลายๆ ช่องทาง      

2.7.4 การทบทวน ลดขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซบัซอ้นในการใชบ้รกิาร      

2.8 การดาํเนินงานและการปฏิบติังาน      

2.8.1 การกาํหนดเป้าหมาย กลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี      

2.8.2 การใหพ้นกังานแกป้ญัหารว่มกนัเป็นทมี      

2.8.3 การทาํใหเ้กดิการประสานงานดว้ยดรีะหวา่งแผนกงาน      

2.8.4 การวางแผนร่วมกนักบัซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้      

2.8.5 การใชร้ะบบ IT เขา้ช่วยใหพ้นกังานทาํงานประสานกนั      

2.8.6 การกระตุน้ใหทุ้กคนคดิรเิริม่การปรบัปรุง 

และพฒันางาน 

     

2.8.7 การใชซ้อฟแวรช่์วยในกระบวนการรบัลกูคา้      

2.8.8 การกาํหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิานทุกงาน      

2.8.9 การใชบ้รกิารจากภายนอก (Outsource)  

ในสว่นทีไ่ม่ใช่ งานหลกั 

     

2.8.10 การพลู (Pool) เครือ่งมอื/เครือ่งจกัรใชร้ว่มกบั 

กจิการอื่น 

     

2.8.11 การลดการสต๊อกวตัถุดบิ เครือ่งใช ้ใหม้เีท่าทีจ่าํเป็น      

2.8.12 การใชซ้พัพลายเออรห์ลายๆ รายเพือ่ลดความเสีย่ง      

2.8.13 การควบคุมซพัพลายเออรใ์หส้่งของตรงเวลา 

และถูกต้อง 

     

2.8.14 การใชท้ีป่รกึษาจากภายนอกแนะนําเรือ่งทีไ่ม่ชาํนาญ      

2.9 ด้านสถานท่ี เครื่องมือและอปุกรณ์การให้บริการ      

2.9.1 การบาํรงุรกัษาเครือ่งมอือุปกรณ์ตามกาํหนดและมาตรฐาน      

2.9.2 การทดแทนเครื่องมอือุปกรณ์เมื่อหมดสภาพการใชง้าน      

2.9.3 การจดัใหส้ถานที/่สาํนกังานเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเสมอ      

2.9.4 การสรา้งสถานทีร่บัลกูคา้ใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ ี      

2.10 ด้านทรพัยากรบคุคล      

2.10.1 การกาํหนดนโยบาย แผนและดาํเนินการพฒันาบุคลากร      

2.10.2 การจดัสวสัดกิารใหก้บัพนกังานอย่างถูกต้องและเหมาะสม      

2.10.3 การจดัระบบรางวลัจงูใจพนกังานตามผลงาน      

2.10.4 การหามาตรการต่างๆ ในการรกัษาพนกังานของกจิการ      

2.10.5 การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารสือ่สารกบัผูบ้รหิาร      
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ลาํดบั คาํถาม 

การปฏิบติั/ให้ความสาํคญั 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 

2.10.6 การจดัการอบรมและฝึกงานใหแ้ก่พนกังาน      

2.10.7 การวางระบบสรรหาพนกังานใหไ้ดพ้นกังานทีต่้องการ      

2.11 ด้านการเงินของกิจการ      

2.11.1 การวางระบบบญัชตีามมาตรฐานและใชซ้อฟแวรช่์วย      

2.11.2 การหาแหล่งทุนและแหล่งช่วยเหลอืสาํรองไว ้      

2.11.3 การทาํงบประมาณและตดิตามควบคุมการใชจ่้ายต่างๆ      

2.11.4 การจดัทํางบกระแสเงนิสดล่วงหน้า      

2.11.5 การจดัทาํแผนธุรกจิเตรยีมไวส้าํหรบัการหาแหล่งทุน      

2.12 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

2.12.1 การจดัทาํฐานขอ้มลูลกูคา้และอื่นๆ ดว้ยระบบไอท ี      

2.13 ด้านความสามารถในการดาํเนินกิจการในสงัคม      

2.13.1 การเขา้รว่มและสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ      

2.13.2 การกาํหนดนโยบายและสนบัสนุนใหพ้นกังาน 

ช่วยสงัคม 

     

2.13.3 การสนบัสนุนการรกัษาสิง่แวดลอ้ม      

2.13.4 การปลกูฝงัใหทุ้กคนเป็นสว่นหน่ึงของชุมชนทีอ่ยูร่ว่มกนั      

      

  ระดบัของผลการดาํเนินงาน 

2.14 การวดัผลดาํเนินงาน สงู 

ค่อน 

ข้าง 

สงู 

ปาน

กลาง 

ค่อน 

ข้าง 

ตํ่า 

ตํ่า 

2.14.1 ขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน      

2.14.2 ความพงึพอใจในระดบัรายไดข้องพนกังาน      

2.14.3 ความพงึพอใจของลกูคา้      

2.14.4 ส่วนแบ่งตลาด       

2.14.5 ความเรว็ในการสนองความตอ้งการของลกูคา้      

2.14.6 ผลผลติ/จาํนวนงาน       

2.14.7 ความตรงเวลาในการสง่มอบ (บรกิารเสรจ็ตามเวลา)      

 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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