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ธุรกิจเลมนี้เสร็จสมบูรณ

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต และอาจารยชวนชื่น อัคคะวณิชชา ที่
กรุณาสละเวลามาเปนกรรมการในการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคุณธวัชชัย ปานโรจน และคุณศศิวิมล วิศัลชัย ที่กรุณาสละเวลาอันมีคา
ตอบคําถามและใหขอมูลที่สําคัญในการทําแผนธุรกิจเลมนี้

ขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ใหความชวยเหลือในการตอบแบบคําถามในสอบถาม
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ที่ใหความหวงใย และใหความอนุเคราะห

ในเรื่องคาใชจาย อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจสําคัญใหมีความอดทนในการทํางานจนสําเร็จสมบูรณ
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1

บทที่ 1

วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.กขอรับการสนับสนุนทางดานสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1กจํานวนสินเชื่อที่จะขอรับการสนับสนุนจํานวน 2,000,000 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2กวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อเพื่อใชในการลงทุนในกิจการ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3กหลักประกันในการขอสินเชื่อ คือ ที่ดิน 40 ไร มูลคา 4,000,000 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4กการผอนชําระคืนเงินตน ผอนชําระเปนรายเดือน ซึ่งจํานวนเงินผอน
ชําระคืน จะเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5กเงื่อนไขอื่นๆ เปนไปตามกฎเกณฑของธนาคาร

2.กเพื่ออธิบายถึงแนวความคิดในการทําธุรกิจตลอดจนขั้นตอนตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1กอธิบายแนวความคิดและโอกาสในการทําธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2กอธิบายขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3กเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยผานการประเมินผลใน
ทุกขั้นตอนการดําเนินงานและมีแผนฉุกเฉินเพื่อชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากปจจัยภายนอก
ที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได



2

บทที่ 2

ความเปนมาของธุรกิจ

แนวความคิดในการกอตั้งกิจการ
การทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลักของเกษตรกรชาวใตที่ทําสืบทอดกันมาเปนเวลาอัน

ยาวนาน ซึ่งยางพาราถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และเปนสินคาสงออกที่นํา
เงินตราตางประเทศเขามาไดเปนอันดับสองรองจากขาว จากป 2547 มีการคาดการณวาแนวโนม
ของยางพาราจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงสงผลใหการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเชนกัน (ตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาแหงประเทศไทย 2547) จังหวัดชุมพรเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปริมาณการปลูกยางพารา
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหความตองการขายน้ํายางสดหรือยางแผนดิบมีจํานวนมากขึ้น แต
จํานวนผูรับซื้อและโรงงานยางพารามีจํานวนที่นอยมาก จากการสอบถามชาวสวนยางพารา จํานวน 
50 คน ในเขตตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบวา การขายยางพาราของชาวสวนในแตละ
ครั้งนั้นจะตองใชเวลาในการเดินทางพอสมควร เนื่องจากรานรับซื้อแตละรานอยูหางกันมาก หรือ
ถาจะไปขายที่โรงงานก็ตองเดินทางไปถึงจังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา 
ดังนั้นในการขายยางพาราของชาวสวนจึงจําเปนตองนําน้ํายางสดมารีดเปนยางแผนดิบเพื่อขายเปน
ครั้งคราว ในปริมาณครั้งละมากๆ เพื่อประหยัดคาใชจายในการทํางาน แตปญหาที่เกิดจากการขาย
ยางแผนดิบจะมีมากกวาการขายน้ํายางสด คือ แผนยางที่เก็บไวนานๆจะมีเชื้อรา และน้ําหนักยาง
ลดลง ชาวสวนสวนใหญชอบที่จะขายน้ํายางสดมากกวาแตสําหรับปญหาในเรื่องการเดินทางทําให
ไมสามารถขายน้ํายางสดได เพราะการขายน้ํายางสดตองขายวันตอวันไมสามารถเก็บไวได

เจาของกิจการเองมีสวนยางพาราเปนของตัวเองจํานวน 70 ไร ซึ่งเกิดปญหาเชนเดียวกับ
ชาวสวนยางคนอื่นๆจึงเกิดความคิดที่จะจัดตั้งโรงงานทําแผนยางพารารมควัน ที่ชื่อ อมรามรการ
ยาง เปนโรงงานที่แปรรูปน้ํายางสดมาเปนยางแผนรมควันโดยที่โรงงานสามารถนําน้ํายางในสวน
มาเปนวัตถุดิบและสามารถรับซื้อน้ํายางสดจากชาวสวนยางรายอื่นเพื่อตอบสนองความตองการใน
การขายน้ํายางสดแบบวันตอวันไดดวย หลังจากนั้นก็นําน้ํายางสดที่ไดมารีดเปนยางแผนแลวทําการ
รมควันเพื่อสงขายใหกับโรงงานขนาดใหญ หรือตลาดกลางยางพาราตอไป
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รายชื่อเจาของกิจการ และสัดสวนการถือครอง
สาวิตรี  อมรามร สัดสวนการถือครอง 100 %

ประวัติของเจาของกิจการ
การศึกษา
ป พ.ศ. 2540-2545 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ป พ.ศ. 2546-2549 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจทั่วไป)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณทํางาน
ป พ.ศ. 2550-2551 สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

ฝายสงเสริมและพัฒนาการผลิต ดูแลการผลิตพืชผลทางการเกษตร
ป พ.ศ. 2550 ประธานชมรมคนรักยางตําบลบานนา
ป พ.ศ. 2549 บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

นักศึกษาฝกงาน
ประสบการณเขาฝกอบรม
ป พ.ศ. 2550 การทําสวนยางอยางเถาแก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ป พ.ศ. 2549 การสรางสวนยางอยางคนรักยาง

ประโยชนของโครงการที่มีตอเศรษฐกิจ
1.กสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศใหมีการเติบโต 

เนื่องจากความตองการในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
2.กสนับสนุนเกษตรกรไทยในการผลิตสินคาสงออก
3.กลดปญหาการวางงานของประชากร เปนการสงเสริมการสรางรายไดใหกับ

ประชากร
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาแลวเสร็จ
1 วางแผนจัดตั้งกิจการ 1 สัปดาห 1 ก.ย. 2551 – 7 ก.ย. 2551
2 ติดตอขอกูยืมเงิน 2 สัปดาห 8 ก.ย. 2551 – 21 ก.ย. 2551
3 สรางโรงงาน 2 เดือน 22 ก.ย. 2551 – 21 พ.ย. 2551
4 จัดซื้ออุปกรณ และเครื่องจักร 2 สัปดาห 22 พ.ย. 2551 – 5 ธ.ค. 2551
5 จัดซื้อรถกระบะเพื่อใชในการ

ดําเนินงาน
2 สัปดาห 22 พ.ย. 2551 – 5 ธ.ค. 2551

6 จดทะเบียนโรงงาน 1 สัปดาห 29 พ.ย. 2551 – 5 ธ.ค. 2551
7 จัดหาและคัดเลือก supplier 1 เดือน 29 พ.ย. 2551 – 28 ธ.ค. 2551
8 สรรหาคัดเลือกพนักงาน 

ฝกอบรมพนักงาน
1 เดือน 6 ธ.ค. 2551 – 6 ม.ค. 2552

9 เตรียมความพรอมกอนเปด
กิจการ

1 สัปดาห 7 ม.ค. 2552 – 13 ม.ค. 2552

10 เปดกิจการ 14 ม.ค. 2552
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน 1 สัปดาห 14 ม.ค. 2552
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บทที่ 3

การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด

สภาวะอุตสาหกรรม
ปจจุบันตลาดยางพารามีการเจริญเติบโตสูงขึ้นกวาเดิมอยางมาก จากรายงานของ

สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ไดรายงานถึงสถิติดานตางๆของยางพารา ซึ่งบงบอกถึงการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องไดดังนี้

พื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทย ในเขต 21 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ ชุมพร            
สุราษฎรธานี ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ภูเก็ต สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา พังงา 
พัทลุง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่การ
ปลูกยางเพิ่มขึ้นจากป 2546 ที่มีพื้นที่ 12,618,792 ไร เพิ่มขึ้นเปน 15,349,523 ไร ในป 2550 ซึ่งเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นถึง 21.64 % ในระยะเวลาเพียง 4 ป 

ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากป 2536 ที่มี
ปริมาณการผลิต 1,553,384 เมตริกตัน มาเปน 3,136,993 เมตริกตัน ในป 2549 เปนการเพิ่มขึ้นถึง 
101.95% และสําหรับการเปรียบเทียบปริมาณการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรายป ระหวางป 2548 กับป 
2549 ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นจาก 2,937,158 เมตริกตัน เปน 3,136,993 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 6.80 %

ปริมาณการสงออกยางพารา มีปริมาณการสงออกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเชนเดียวกับการ
เพิ่มสูงขึ้นของผลผลิต คือ เพิ่มขึ้นจากป 2536 ที่มีปริมาณการสงออกเพียง 1,396,783 เมตริกตัน 
เพิ่มขึ้นเปน 2,771,673 เมตริกตัน ในป 2549 เพิ่มขึ้นถึง 98.43 % และการเปรียบเทียบปริมาณการ
สงออกระหวางป 2548 กับป 2549 การสงออกเพิ่มขึ้นจาก 2,532,398 เมตริกตันเปน 2,771,673 
เมตริกตัน เปนการเพิ่มขึ้น 5.3 % (สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร 2551)

สภาวะตลาด
จากรายงานของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ชี้ใหเห็นวา ความตองการ

ยางพาราของตลาดโลกกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคายางพาราเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
จนกระทั่งราคายางสามารถสรางสถิติสูงสุดครั้งแลวครั้งเลาในตลาดโลก หรือแมแตราคาประมูลยาง
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แผนรมควันชั้น 3 ยางแทงเอสทีอาร 20 และน้ํายางขนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศ
ไทย หรือ AFET ยังคงเคลื่อนไหวอยูในระดับสูง โดยเฉพาะยางแผนรมควันชั้น 3 ที่ระดับราคาเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 100 บาทตอกิโลกรัม นักวิเคราะหอธิบายวาความตองการยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นนี้เปนผล
มาจากความตองการใชยางพาราเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมของชาติเศรษฐกิจทั้งอินเดียและจีน 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมรถยนตกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และที่สําคัญจีนกลายเปนผูบริโภคยาง
และผูนําเขายางรายใหญที่สุดของโลกมาตั้งแตป 2001 (ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
2550)

การแบงสวนตลาดและสวนแบงทางการตลาด
การแบงสวนตลาดระหวางตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน 

คือ ตัวแปรที่ใชในตลาดผูบริโภค จะเนนไปที่ลักษณะของผูบริโภคที่เราจะเขาไปทําการตลาดดวย 
แตในสวนของอุตสาหกรรมจะเนนที่การนําสินคาไปผลิตตอไป ในการแบงสวนตลาดอุตสาหกรรม
เราอาจจะนําตัวแปรที่ใชในการแบงสวนตลาดผูบริโภคบางตัวมาใชไดบาง อยางไรก็ตามตัวแปรที่
นํามาใชในการแบงสวนตลาดอุตสาหกรรมกันมากคือ ผูใชคนสุดทาย (End Users) และขนาดของ
ลูกคา

สําหรับการแบงสวนตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราจะยึดหลักที่ผูใชคนสุดทายจะเปน
ประเทศที่นําเขายางพาราของประเทศไทยรายใหญที่สุด ไดแก ประเทศจีน แบงตามประเภทยาง
แสดงตามแผนภูมิอางอิงจากขอมูลการสงออกยางพาราป 2550 ดังนี้

สวนแบงตลาดยางแทงในจีน

ไทย
34%

มาเลเซีย
39%

อินโดนีเซีย
27% ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ภาพที่ 1 สวนแบงตลาดยางแทงในประเทศจีน
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สวนแบงยางตลาดแผนรมควันในจีน

ไทย
91%

มาเลเซีย
4%

เวียดนาม
5%

ไทย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ภาพที่ 2 สวนแบงตลาดยางแผนรมควันในประเทศจีน

สวนแบงตลาดน้ํายางขนในจีน

ไทย
83%

มาเลเซีย
8%

เวียดนาม
9%

ไทย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ภาพที่ 3 สวนแบงตลาดน้ํายางขนในประเทศจีน
ที่มา : ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 2550

นอกจากแบงสวนตลาดตามผูใชรายสุดทายแลว อมรามรการยาง ยังมีการแบงสวน
ตลาดตามจํานวนผูสงมอบวัตถุดิบในเขต ต.บานนา อ. เมือง จ.ชุมพร เพื่อชี้ใหเห็นถึงสวนแบงของ
ตลาดการรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยางอีกดวย

สวนแบงตลาดการรับซ้ือยางพาราจากชาวสวนยาง

อมรามรการ
ยาง
34%

สองพีน่อง
การยาง
29%

จาดัดการยาง
14%

ทามะปริง
การยาง
23% อมรามรการยาง

สองพีน่องการยาง

จาดัดการยาง

ทามะปริงการยาง

ภาพที่ 4 สวนแบงตลาดรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยางในเขต ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 
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พื้นที่และตลาดเปาหมาย
ตลาดเปาหมายหลักของ อมรามรการยาง คือ ตลาดรับซื้อยางพาราขนาดใหญ ซึ่งใน

ภาคใตมีตลาดที่รับซื้อยางพาราแปรรูปขนาดใหญอยูดวยกัน 3 แหง คือ ตลาดกลางยางพารา 
หาดใหญ จ.สงขลา ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎรธานี และตลาดกลางยางพารา จ.
นครศรีธรรมราช

ตลาดเปาหมายรองของ อมรามรการยาง คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ทําการผลิตโดยใช
วัตถุดิบจากยางพารา เชน โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิตของเลนเด็ก โรงงานผลิตถุงยางอนามัย 
โรงงานผลิตยางรถยนต เปนตน

แนวโนมทางการตลาด
แนวโนมของความตองการยางพาราปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2541 สงผล

ใหราคายางเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคายางเปนการเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอมีการปรับขึ้นลงไมมาก จากการวิเคราะหราคายางของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2551 พบวา แนวโนมราคา FOB และ C&F ยางแผน
รมควันชั้น 3 และยางดิบคุณภาพดี คงปรับตัวขึ้นเล็กนอยถึงปานกลาง ดังแสดงตามกราฟ

ราคา RSS 3 (F.O.B. กรุงเทพฯ) และราคายางแผนดิบ
ณ ตลาดกลาง ป 2547 - 30 มิถุนายน 2551
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กราฟแสดงราคา RSS 3 และราคายางแผนดิบ ในป 2547 – 30 มิถุนายน 2551 แสดงให
เห็นถึงแนวโนมทางดานราคายางพาราที่ผานมาไดเปนอยางดี โดยราคาของยางพาราทั้ง 2 ประเภท
จะมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกันมาโดยตลอด และจะสังเกตเห็นไดวา ในปลายป 
2549 ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แมจะมีแนวโนมที่ลดลงบางแตก็ไมมากจนเกินไป
และมีการคาดการวา แนวโนมราคายางตอไปในอนาคตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

ราคายางแผนรมควันชั้น 3 (RSS 3) F.O.B กรุงเทพฯ
ป 2547 - 30 มิถุนายน 2551

กราฟแสดงรายละเอียดยางแผนรมควันชั้น 3 ที่แยกใหเห็นแนวโนมการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของราคายางในแตละป หากพิจารณาแนวโนมยางพาราในป 2551 จะไดวามีแนวโนมราคา
สูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

2547

2548

2549

2550

2551

  ม.ค.      ก.พ.       มี.ค.       เม.ย.      พ.ค.       มิ.ย.       ก.ค.       ส.ค.      ก.ย.       ต.ค.       พ.ย.    ธ.ค.  

บาท/กิโลกรัม



10

ราคายางแผนดิบและราคาทองถิ่น จังหวัดสงขลา
ป 2546 - 30 มิถุนายน 2551

ราคายางแผนดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ
ป 2547 - 30 มิถุนายน 2551
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จากกราฟแสดงถึงราคายางแผนดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ เปนรายละเอียด
แบงยอยที่แสดงเฉพาะตลาดเฉพาะสวนในภาคใต ซึ่งเปนตลาดที่มีความสําคัญมากตลาดหนึ่งของ
ประเทศไทย ลักษณะเสนกราฟเหมือนกับกราฟขางตนที่แสดงใหเห็นวาแนวโนมราคาที่สูงขึ้นในป 
2551 (พฤกษาการเกษตร 2551)

สภาพการแขงขัน
สภาพการแขงขันของ อมรามรการยาง จะตองแขงขันกับผูอื่น 2 ทางดวยกัน คือ ในดาน

การรับซื้อน้ํายางสดจากชาวสวนยาง ในขณะนี้ยังคงมีสภาพการแขงขันต่ํา เพราะในเขต ต.บานนา 
อ.เมือง จ.ชุมพร มีจํานวนผูรับซื้อน้ํายางสดและยางแผนดิบในจํานวนเพียง 4 ราย ในการสรางความ
ไววางใจจากชาวสวนยางใหขายน้ํายางสดใหกับเรานั้นจะตองสรางความนาเชื่อถือทางดานราคา
และการคัดเกรดคุณภาพ รวมถึงการรูจักกันมาเปนเวลานาน ซึ่งเจาของธุรกิจ อมรามรการยาง ก็เปน
ที่รูจักของชาวบานในเขตนั้นมาเปนเวลานาน เพราะเปนผูที่ริเริ่มในการนําวิธีการสรางสวนยางตาม
แนวเสนทางแหงเถาแกมาเผยแพร และเปนประธานชมรมคนรักยางในตําบลบานนาดวย จึงทําให
โอกาสที่จะมีคนเชื่อถือและไววางใจที่จะนําน้ํายางสดมาขายมีโอกาสสูง สําหรับสภาพการแขงขัน
ในการขายยางแผนรมควันในตลาดกลางยางพารานั้น มีสภาพการแขงขันที่สูงมาก เปนเพราะตลาด
รับซื้อยางพาราขนาดใหญในภาคใตมีแค 3 ตลาด คือ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎรธานี และตลาดกลางยางพารา จ.นครศรีธรรมราช แตจํานวนผูขายที่
นํายางแผนไปขายนั้นมีปริมาณที่มาก ดังนั้นหากยางไมมีคุณภาพก็จะถูกคัดทิ้ง และปฏิเสธการรับ
ซื้อในครั้งตอไป

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม FIVE FORCE MODEL
1.กThreat of New Entrants (อุปสรรคจากคูแขงที่เขามาใหมในอุตสาหกรรม)
การเขามาของคูแขงรายใหมในธุรกิจการผลิตยางแผนรมควันทําไดงายมาก เพราะ

ตนทุนในการลงทุนเริ่มแรกมีจํานวนไมมากนัก รวมทั้งขั้นตอนการผลิตตางๆไมยุงยาก สามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองใชเครื่องจักรหลายตัว การเขามาในตลาดเริ่มแรกอาจจะสรางเปนโรงงาน
ขนาดเล็กๆที่ใชเครื่องจักรเพียงแค 2-3 ตัว มีสถานที่ตากยางแผน หรือที่เรียกวา โรงยาง ขนาด
เทากับบานหนึ่งหลัง และมีความรูในเรื่องการทํายางแผนก็สามารถที่จะเขามาแขงขันใน
อุตสาหกรรมนี้ไดแลว เพียงแตวาการรับซื้อน้ํายางสด หรือแผนยางดิบจากชาวสวนยางคนอื่นๆนั้น 
ตองอาศัยความเชื่อถือและการรูจักกันมานานถึงจะสามารถซื้อใจชาวสวนไดเปนอยางดี 
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2.กThreat of Industry Competitors (อุปสรรคดานคูแขงในอุตสาหกรรม)
การแขงขันในดานการผลิตยางแผนรมควันเปนการแขงขันที่รุนแรงมากเมื่อ

เปรียบเทียบจํานวนคูแขงกับตลาดรับซื้อขนาดใหญแลว หากจะจํากัดวงแคบของคูแขงที่เปนคูแขง
รายสําคัญๆภายในประเทศก็คงไมสามารถที่จะจํากัดได เนื่องจากการผลิตยางแผนรมควันนั้นมีเปน
จํานวนมากในภาคใต และไมมีผูผลิตรายใดที่โดดเดนเหนือคูแขงรายอื่นอาจเปนเพราะเปนสินคาที่
ไมจําเปนตองเนนที่รูปลักษณหรือความสวยงามมากซักเทาไหรแตจะเนนที่คุณภาพมากกวา ดังนั้น
ผูผลิตรายอื่นๆตางก็คํานึงเพียงแคคุณภาพของแผนยางใหมีคุณภาพที่ดีก็พอ จึงเกิดการแขงขัน
ทางดานคุณภาพขึ้นเมื่อมีการรวมตัวกันของผูผลิตหลายๆรายที่นําสินคามาขายในตลาดกลาง หาก
ยางแผนของผูผลิตรายใดมีคุณภาพนอยที่สุดก็อาจจะถูกคัดทิ้งไปเลยก็เปนได

ทางดานคูแขงทางดานการรับซื้อน้ํายางสดซึ่งเปนวัตถุดิบของการผลิตยางแผน
รมควันก็มีความสําคัญอยูไมนอย เพราะหากมีชาวสวนมาขายน้ํายางสดใหกับเราจํานวนมากธุรกิจก็
จะสามารถผลิตยางแผนรมควันไดจํานวนมากเชนกัน ซึ่งจะชวยใหกําไรในการขายยางตอครั้งของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นหากการขายครั้งนั้นมีอัตราการเพิ่มของราคาที่สูง สําหรับคูแขงของ อมรามรการยาง 
จะพิจารณาในเขต ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร มีเพียงแค 3 ราย ถือวาเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ปลูกยางและผลผลิตของยาง

3.กThreat of Substitute Product (อุปสรรคจากสินคาทดแทน)
สินคาของ อมรามรการยาง คือ ยางแผนรมควัน ซึ่งเปนวัตถุดิบขั้นตนที่จะสงใหกับ

อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับยางตางๆ และเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นสินคาที่
จะเขามาทดแทนยางพาราไดนั้น เรียกไดวาไมมีสินคาใดมาทดแทนไดเลย อุปสรรคจากสินคา
ทดแทนจึงไมเกิดขึ้นในการทําธุรกิจนี้

4.กThreat of Growing Bargaining Power of Buyer (อุปสรรคดานอํานาจตอรองของ
ผูซื้อ)

ผูซื้อยางแผนรมควันของ อมรามรการยาง คือ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ จ.สงขลา ที่
มีอํานาจในการตอรองสูง เนื่องจากผูที่นํายางพาราไปขาย ณ ตลาดแหงนี้มีเปนจํานวนมาก จึงสงผล
ใหผูซื้อมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อยางที่มีคุณภาพเหมาะแกการนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตสินคาอยางอื่นอีก
ตอไป

5.กThreat of Growing Bargain Power of Suppliers (อุปสรรคดานอํานาจตอรอง
ของผูขายปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม)

ผูขายปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตยางแผนรมควัน คือ ชาวสวนยางพารา ที่
จะขายน้ํายางสดมาเปนวัตถุดิบใหกับผูผลิต ซึ่งอํานาจในการตอรองราคาน้ํายางสดของชาวสวนยาง
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นั้นยังถือวามีอํานาจในระดับต่ํา เพราะผูผลิตที่รับซื้อน้ํายางสดในเขต ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร มี
จํานวนนอยมาก หากมีการตอรองมากจนเกินไปก็ไมสามารถที่จะขายน้ํายางสดได และยางที่ไมได
ขายก็ไมสามารถนําไปใชประโยชนใดๆไดหากไมมีการแปรรูป

แตถามองอีกมุมมองหนึ่งถาชาวสวนยางไมพึงพอใจกับราคาน้ํายางสดที่ไดรับ ชาวสวน
ก็สามารถที่จะหันไปแปรรูปน้ํายางสดใหเปนยางแผนดิบไดเอง เนื่องจากมีตนทุนในการซื้อ
เครื่องจักรนอยมาก และยางแผนดิบที่ไดสามารถนําไปขายกับผูรับซื้อรายอื่นได ดังนั้นทางเลือกที่ดี
ที่สุดสําหรับผูผลิตยางแผนรมควันก็คือ การตั้งราคาที่เหมาะสมที่สรางความพึงใจไดใหกับทั้งผูขาย
และผูรับซื้อเองดวย

การวิเคราะหคูแขง
ในการรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยางนั้น มีวิธีการรับซื้อได 2 วิธี คือ การรับซื้อน้ํายาง

สดและการรับซื้อยางแผนดิบ ซึ่งความสามารถในการแขงขันของแตละคนนั้นจะขึ้นอยูกับการ
กําหนดราคา และการคัดเกรดของยางพารา ถาผูรับซื้อรายใดใหราคาที่ไมสรางความพึงพอใจใหกับ
ชาวสวนไดชาวสวนก็สามารถจะนําไปขายกับผูซื้อรายอื่นไดอีก แตถาพิจารณาจากจํานวนผูซื้อ
ยางพาราในเขต ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร แลวพบวา ผูที่ซื้อน้ํายางสดมีเพียง 2 ราย รวม อมรามร
การยางดวย และผูที่รับซื้อยางแผนดิบมี 2 ราย ซึ่งชาวสวนจะมีอํานาจในการตอรองราคาต่ํา

1.กคูแขงทางตรง
คูแขงทางตรงที่รับซื้อทั้งน้ํายางสด และยางแผนดิบในเขต ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร มี

ดวยกัน 3 ราย ไดแก
สองพี่นองการยาง เปนรานรับซื้อน้ํายางสดที่เปดรับซื้อมาเปนเวลานาน และไดรับ

ความเชื่อถือจากชาวสวนยางในระดับหนึ่ง การกําหนดราคายางจะกําหนดสอดคลองกับราคาตลาด
กลาง และถาหากน้ํายางที่ชาวสวนนํามาขายมีคุณภาพต่ําจะกดราคาใหต่ําลงกวามาตรฐานอยางมาก
และทางรานจะมีการผลิตยางแผนดิบเองโดยไมไดรมควัน

จาดัดการยาง เปนรานรับซื้อยางแผนดิบขนาดกลาง ที่รับซื้อเฉพาะยางแผนดิบเทานั้น 
และมีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพยางพารา ทางรานจะรับซื้อทั้งยางพาราคุณภาพสูงและ
ยางพาราคุณภาพต่ํา ชาวสวนจึงมักนิยมนํายางที่คุณภาพต่ําไปขายเนื่องจากทางรานรับซื้อยางพารา
ทุกชนิด

ทามะปริงการยาง เปนรานรับซื้อยางแผนดิบขนาดเล็ก เพิ่งเปดดําเนินกิจการไดเพียง 1 
ป แตมีการใชเทคโนโลยีมาใชในการชวยกําหนดราคา คือ การตรวจสอบราคาตลาดกลางผานทาง
อินเตอรเน็ตอยูตลอดเวลาเพื่อปองกันการขาดทุน
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2.กคูแขงทางออม
สําหรับคูแขงทางออมซึ่งเปนสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมยางพาราจะไมมีสินคาใดมา

ทดแทนได เพราะยางพาราเปนสินคาเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะ ที่สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆที่สําคัญ ซึ่งไมมียางของตนไมชนิดใดมีคุณสมบัติอยางเชนยางพาราเลย 
จึงกลาวไดวา ปญหาของคูแขงทางออมของยางพารานั้นไมมีเลย
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การวิเคราะหสถานการณ
ตารางที ่2 การวิเคราะห SWOT ANALYSIS วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

จุดแข็ง จุดออน
ดานการบริหาร
กผูกอตั้งมีสวนยางพาราเปนของตนเอง
และมีประสบการณในการผลิตยางแผนรมควัน
รวมทั้งครอบครัวของผูกอตั้งมีประสบการ
ทางดานยางพารามาเปนเวลาอันยาวนานจึงให
สามารถบริหารงานตางๆไดเปนอยางดี
กผูกอตั้งและครอบครัวเปนที่รูจักในกลุม
ของชาวสวนยางพารา และเปนประธานชมรม
คนรักยางตําบลบานนา ซึ่งทําใหการติดตอซื้อ
วัตถุดิบจากชาวสวนยางเปนไปอยางสะดวก

ดานการบริหาร
 กในการบริหารกิจการของ อมรามรการ
ยาง เปนการบริหารแบบกิจการเจาของคนเดียว 
ถึงแมวาผูกอตั้งจะมีประสบการณทางดาน
ยางพารามานาน แตในการตัดสินใจบางครั้ง
อาจเกิดความผิดพลาดได

ดานการสงเสริมการขาย
กมีการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใช
ปายโฆษณาขนาด 1.00 x 2.00 เมตร ติดบริเวณ
ชุมชนเพื่อใหรานเปนที่รูจักของชาวสวนยาง
กมีการจัดกิจกรรมณรงคเกี่ยวกับการ
รักษาคุณภาพยางพาราอยูเสมอเพื่อแสดงให
ชุมชนเห็นวากิจการใหความสนใจและเห็น
ความสําคัญของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
กมีการจัดการใหคําแนะนําชาวสวน
มือใหมในการทําสวนยางอยางถูกวิธี เพื่อให
สามารถผลิตผลผลิตไดมากขึ้นและเปนการ
เพิ่มรายไดใหกับชาวสวนไดมากขึ้นดวย
กมีบริการรับซื้อน้ํายางสดจากสวน
ยางพาราเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขายยาง
ของชาวสวน

ดานการสงเสริมการขาย
 กเนื่องจาก อมรามรการยาง เปนรานรับ
ซื้อยางพาราที่เพิ่งเปดใหมและมีคูแขงที่ทํา
กิจการเชนนี้อยูแลว จึงตองอาศัยการโฆษณา
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับรานอยางหนัก เพื่อ
สรางความนาเชื่อถือใหกับผูที่จะนํายางพารา
มาขายใหกับราน 
กเนื่องจาก อมรามรการยาง เปนธุรกิจใน

การผลิตยางแผนรมควัน เพื่อเปนวัตถุดิบสง
ขายใหกับตลาดกลางยางพารา และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตลาดเปนผูกําหนด
ทั้งราคาและปริมาณสินคาเอง ดังนั้นในการ
สรางกิจกรรมการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูด
ลูกคาโดยทั่วไปจึงทําไมไดเลย
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ตารางที ่2 (ตอ)
จุดแข็ง จุดออน

ดานการผลิต
กคนงานที่ใชในการผลิตเปนผูที่มี
ประสบการณมาเปนเวลานาน ทําใหการผลิต
เปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
กมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่
มีคุณภาพ และชวยใหการผลิตเปนไปอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยใหประหยัด
แรงงานคนมากขึ้นดวย

ดานการผลิต
 กการทํายางแผนรมควันจะตองมีการ
รักษามาตรฐานคุณภาพที่สูง เพราะในการสง
ขายกับตลาดหากยางไมมีคุณภาพก็จะถูกตัด
ราคา และอาจถูกปฏิเสธในการขายครั้งตอไป
 กระยะเวลาในการผลิตจนครบทุก
ขั้นตอนใชเวลานานถึง 4 วัน ซึ่งอาจสงผลให
เกิดการผลิตที่ไมทันกับความตองการของ
ตลาด หรือผลิตไมทันกับการปรับตัวของราคา

ดานการจัดจําหนาย
กผลิตภัณฑของ อมรามรการยาง เปน
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตสินคาที่เกี่ยวกับยาง
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จึงทําให
ธุรกิจมีตลาดรองรับสินคาที่มั่นคง
กผลิตภัณฑของอมรามรการยาง เปน
ผลิตภัณฑที่ไมมีสินคาทดแทน และเปนสินคา
เศรษฐกิจอยางหนึ่งของประเทศไทย จึงทําใหมี
ปริมาณความตองการที่สูง และมีราคาอยูใน
ระดับสูงเชนเดียวกัน

ดานการจัดจําหนาย
กการจําหนายสินคาใหกับตลาดกลาง

ยางพารา และโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม
สามารถที่จะกําหนดราคาไดเอง เพราะทาง
ตลาดและโรงงานจะเปนผูกําหนดราคาโดย
อางอิงจากราคาการสงออก ดังนั้นจึงทําใหการ
คาดคะเนกําไรคาดวาจะไดรับในการขายแตละ
ครั้งทําไดยาก
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห SWOT ANALYSIS วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส อุปสรรค

ดานสภาพแวดลอม
กการจากวิเคราะหอุตสาหกรรม 
ขางตน เห็นไดวาความตองการยางพาราของ
ตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนที่มีความตองการเพิ่มขึ้นอยางมาก 
เนื่องจากประเทศจีนเพิ่งเปดทําการคาเสรี และ
มีการขยายการผลิตรถยนตเพิ่มมากขึ้น ทําให
ความตองการยางพาราที่จะนําไปใชในการผลิต
ยางรถยนตสูงขึ้นอีกดวย อีกทั้งประเทศจีนเปน
ประเทศที่ไมสามารถปลูกยางพาราไดเอง
เนื่องจากสภาพพื้นที่และภูมิอากาศไมอํานวย 
จึงตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ซึ่ง
ก็คือ ประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมี
สวนแบงตลาดการนําเขายางพาราของประเทศ
จีนเปนอันดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนโอกาสของ
กิจการที่จะผลิตสินคาเพื่อการสงออกตอไป
กนอกจากความตองการสินคาจาก
ตางประเทศแลวภายในประเทศเองก็มีความ
ตองการยางพาราเปนอยางมากเชนกัน 
เนื่องจากการผลิตสินคาสําหรับอุปโภคสวน
ใหญมีสวนประกอบจากยางพารา จึงทําให
ความตองการยางพาราในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งสรางโอกาสในการผลิตสินคา
สําหรับเปนวัตถุดิบที่สําคัญใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญของกิจการอีกดวย
กสภาพอากาศในภาคใตเหมาะสม
สําหรับการปลูกยางพารา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของประเทศ

ดานสภาพแวดลอม
 กการเกิดปญหาภาวะโลกรอนสงผล
ใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมี
ผลกระทบตอการผลิตน้ํายางใหมีปริมาณที่
นอยลงซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ จากการวิเคราะห
ของนักวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบจากปญหา
โลกรอนที่สงผลตอปริมาณผลผลิตของน้ํา
ยางพารา พบวาในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ปญหา
โลกรอนเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทําใหสภาพ
อากาศในประเทศแปรปรวน โดยเฉพาะภาคใต
ที่ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล สงผลใหการผลิต
น้ํายางของตนยางพาราลดนอยลงอยางมาก 
ถึงแมจะมีการปลูกยางพาราทดแทนขึ้นมาเปน
จํานวนมากแตปริมาณน้ํายางยังคงลดลงเรื่อยๆ 
ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนยางพาราใน
อนาคต
 กจากจํานวนตลาดกลางที่รับซื้อยางพาราใน
ภาคใตมีจํานวนนอย คือ มีตลาดกลางขนาด
ใหญเพียง 3 ตลาดเทานั้น แตจํานวนรานรับซื้อ
และโรงงานผลิตยางแผนรมควันขนาดเล็กที่
ตองการขายยางพาราจากแตละจังหวัดเพิ่มมาก
ขึ้น จึงทําใหเกิดสภาวะการแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ
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ตารางที่ 3 (ตอ)
โอกาส อุปสรรค

ดานเทคโนโลยี
กปจจุบันไดมีการใชเครื่องจักรเขามาใช
เพื่อชวยในการรีดแผนยางพาราซึ่งทําใหเกิด
ดารประหยัดเวลาการทํางาน โดยในการผลิต
นั้นจะใชแรงงานคนนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตโดยทั่วไปที่จักรรีดแผนยางจะตอง
ใชมือหมุน แตปจจุบันไดมีการติดตั้งมอเตอร
ในจักรแตละตัว เพื่อความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการผลิต

ดานเทคโนโลยี
 กในการรมควันยางแผนนั้นยังไมมี
เทคโนโลยีชนิดใดที่สามารถเขามาชวยให
สามารถทําการรมควันไดอยางประหยัดเวลา 
ดังนั้นกิจการจึงตองเสียเวลาสวนใหญไปกับ
การรอใหยางสุกถึง 4 วัน 4 คืน
 กการใชจักรรีดที่มีการติดตั้งมอเตอรนั้น
อาจกอใหเกิดอันตรายกับผูใชงานไดงาย 
เนื่องจากตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องจักร 
ดังนั้นกิจการจึงตองมีการฝกอบรมคนงาน 
และมีการจัดตั้งระบบความปลอดภัยขึ้นซึ่งทํา
ใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

ดานเศรษฐกิจ
กยางพาราเปนพืชที่ปลูกงาย และไม
ตองการการดูแลมากนัก อีกทั้งยังเปนพืชที่
ใหผลผลิตไดตลอดทั้งป ทําใหไมเกิดปญหา
ขาดแคลนยางพาราในบางชวงของป และเปน
พืชที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสูง เมื่อมีการ
นําไปผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรมจะสราง
มูลคาเพิ่มขึ้นมากทีเดียว ดังนั้นความตองการ
ยางพาราเพื่อใชเปนวัตถุดิบจึงมีอยูตลอดเวลา 
สงผลใหกิจการไมมีปญหาสินคาลนโกดัง
กความตองการความสะดวกสบายในการ
ใชชีวิตของผูคนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจที่
ผลิตสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกมีมากขึ้น
อยางตอเนื่อง เมื่อความตองการสินคาเหลานี้
เพิ่มมากขึ้นความตองการวัตถุดิบอยางเชน
ยางพาราก็ตองเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน

ดานเศรษฐกิจ
 กสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบันไมมี
ความแนนอน มีปญหาทางการเมืองเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องสงผลใหเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยตกต่ําลง และอาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ความเชื่อมั่นของตางประเทศในการทําธุรกิจ
รวมกับประเทศไทย รวมทั้งปริมาณการนําเขา
สินคาจากประเทศไทยก็มีแนวโนมลดลง
เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงเปนการยากที่กิจการจะ
คาดคะเนราคาในรับซื้อน้ํายางสด และราคา
การขายยางแผนรมควันใหเหมาะสมและ
สอดคลองกัน หากกิจการไมสามารถคาดคะเน
ราคาใหสอดคลองกันไดแลวอาจจะสงผลให
กําไรที่กิจการควรจะไดรับนอยลง หรืออาจ
สงผลใหเกิดขาดทุนได
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บทที่ 4

แผนบริหารจัดการ

รายละเอียดของธุรกิจ
ชื่อกิจการ อมรามรการยาง
ที่อยู/ที่ตั้งกิจการ เลขที่ 94/1 หมู 7 บานทามะปริง ตําบลบานนา อําเภอ

เมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86120
รูปแบบการดําเนินการ เจาของคนเดียว
เงินลงทุน เงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ 5,230,000 บาท

ตารางที่ 4 รายชื่อผูรวมงาน
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ

1 นางสาวสาวิตรี  อมรามร เจาของกิจการ 1.กวางนโยบายการบริหาร
2.กติดตอประสานงานการ
ขายกับตลาดกลางยางพารา 
และโรงงานอุตสาหกรรม

2 นายกิติกาญ  เขียวมณี ฝายการผลิต 1.กควบคุมดูแลการผลิต
2.กตรวจสอบคุณภาพยาง

3 นางสาวจันทรจิรา  อมรามร ฝายจัดซื้อ 1.กควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ
4 นางสาวฐิติพร อมรามร ฝายบัญชีและการเงิน 1.กควบคุมการบัญชีของ

โรงงาน
2.กดูแลทางดานการเงินของ
โรงงาน
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วัน และเวลาการทํางาน
ฝายผลิต ฝายจัดซื้อ ฝายบัญชีและการเงิน จันทร – เสาร 08.30 น. – 17.00 น.
พนักงานขับรถซื้อน้ํายางสด จันทร – อาทิตย 06.00 น. – 12.00 น.
คนงานควบคุมเครื่องจักร จันทร – เสาร 10.00 น. – 17.00 น.
คนงานควบคุมเตารมควัน จันทร – อาทิตย ทํางานทุก 4 ชั่วโมง 

เริ่มตั้งแต 06.00 น.
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จันทร – อาทิตย ทํางานเปนกะ กะละ 

12 ชั่วโมง
พนักงานรักษาความสะอาด จันทร – เสาร 08.30 น. – 17.00 น.

ประวัติของผูรวมงาน
1.กน.ส. สาวิตรี อมรามร อายุ 24 ป : เจาของกิจการ
การศึกษา : ปริญญาตรี ศศบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป พ.ศ. 2549
อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

2.กนายกิติกาญ เขียวมณี อายุ 25 ป : ฝายการผลิต
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2548
อัตราเงินเดือน : 9,500 บาท

3.กน.ส.จันทรจิรา   อมรามร อายุ 22 ป : ฝายจัดซื้อ
การศึกษา : ปริญญาตรี ศศบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป พ.ศ. 2550
เงินเดือน : 8,500 บาท

4.กน.ส. ฐิติพร อมรามร อายุ 23 ป : ฝายบัญชีและการเงิน
การศึกษา : ปริญญาตรี บธบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
การบัญชี พ.ศ. 2550
เงินเดือน : 8,500 บาท
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ภาพที่ 5 โครงสรางองคกร

ตารางที่ 5 รายชื่อบุคลากรหลัก และหนาที่ความรับผิดชอบ
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หนาที่ความรับผิดชอบ

1 นายสมชาย  เลิศลอย ขับรถรับซื้อน้ํายาง
2 นายชํานาญ  สุขภิรมย ควบคุมจักรรีดเรียบ ตัวที่ 1
3 นายณรงค  ทรัพยถวิล ควบคุมจักรรีดเรียบ ตัวที่ 2
4 นายเดนชัย  ทรัพยถวิล ควบคุมจักรรีดดอก ตัวที่ 1
5 นายอดิสร  บัวสุข ควบคุมจักรรีดดอก ตัวที่ 2
6 นายสิทธิโชค  รมเย็น ควบคุมเตารมควัน
7 นายกําพล รัตนโชติ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
8 นายชนะ แกวกิ่ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
9 นางพจนา แกวกิ่ง พนักงานรักษาความสะอาด

เจาของกิจการ

ฝายการผลิต ฝายจัดซื้อ

คนงานควบคุม
จักรรีด

พนักงานขับรถรับ
ซื้อน้ํายางสด

คนงานควบคุม
เตารมควัน

ฝายบัญชีและการเงิน



22

ประวัติบุคลากรหลักหรือพนักงาน
1.กนายสมชาย เลิศลอย อายุ 25 ป
ตําแหนง พนักงานขับรถรับซื้อน้ํายาง
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กขับรถรับซื้อน้ํายางจากสวน
2.กจัดแจกถังบรรจุน้ํายางใหชาวสวน

การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนทามะปริง
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
2.กสามารถทํางานไดในชวงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.
3.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา
4.กมีมนุษยสัมพันธที่ดี

อัตราเงินเดือน 5,000 บาท

2.กนายชํานาญ สุขภิรมย อายุ 32 ป
ตําแหนง พนักงานควบคุมจักรรีดเรียบ ตัวที่ 1
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กนําน้ํายางสดเทใสในพิมพ
2.กนํายางที่แข็งตัวเขาจักรรีดเรียบตัวที่ 1

การศึกษา จบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทามะปริง
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กสามารถทํางานกับเครื่องจักรไดเปนอยางดี
2.กมีความรูเกี่ยวกับการรีดแผนยาง
3.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา

อัตราเงินเดือน 6,000 บาท

3.กนายณรงค ทรัพยถวิล อายุ 28 ป
ตําแหนง พนักงานควบคุมจักรรีดเรียบ ตัวที่ 2
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กนําน้ํายางสดเทใสในพิมพ
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2.กนํายางที่แข็งตัวเขาจักรรีดเรียบตัวที่ 2
การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทามะปริง
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กสามารถทํางานกับเครื่องจักรไดเปนอยางดี
2.กมีความรูเกี่ยวกับการรีดแผนยาง
3.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา

อัตราเงินเดือน 6,000 บาท

4.กนายเดนชัย ทรัพยถวิล อายุ 25 ป
ตําแหนง พนักงานควบคุมจักรรีดเรียบ ตัวที่ 3
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กนํายางที่รีดจากจักรรีดเรียบตัวที่ 1 เขาจักรรีดดอกตัวที่ 1
2.กนํายางที่รีดดอกแลวไปตากที่ราวตาก

การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทามะปริง
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กสามารถทํางานกับเครื่องจักรไดเปนอยางดี
2.กมีความรูเกี่ยวกับการรีดแผนยาง
3.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา

อัตราเงินเดือน 6,000 บาท

5.กนายอดิสร บัวสุข อายุ 38 ป
ตําแหนง พนักงานควบคุมจักรรีดดอก
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กนํายางที่รีดจากจักรรีดเรียบตัวที่ 2 เขาจักรรีดดอกตัวที่ 2
2.กนํายางที่รีดดอกแลวไปตากที่ราวตาก

การศึกษา จบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทามะปริง
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กสามารถทํางานกับเครื่องจักรไดเปนอยางดี
2.กมีความรูเกี่ยวกับการรีดแผนยาง
3.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา
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อัตราเงินเดือน 6,000 บาท

6.กนายสิทธิโชค รมเย็น อายุ 28 ป
ตําแหนง พนักงานควบคุมเตารมควัน
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กนําแผนยางที่ตากแหงแลวเขาเตารมควัน
2.กควบคุมอุณหภูมิของเตารมควัน
3.กใสฟนในเตารมควัน
4.กนํายางที่รมควันแลวเก็บเขาโรงเก็บยาง

การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดบานนา
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กมีประสบการณและความรูในการทํางานโรงงานรมควัน
2.กมีความซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท

7.กนายกําพล รัตนโชติ อายุ 35 ป
ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กดูแลความสงบเรียบรอยทั่วทั้งโรงงาน
2.กดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน

การศึกษา จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนวัดบานนา
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กมีความซื่อสัตยสุจริต
2.กมีความรับผิดชอบตอหนาที่

อัตราเงินเดือน 5,000 บาท

8. นายชนะ แกวกิ่ง อายุ 37 ป
ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กดูแลความสงบเรียบรอยทั่วทั้งโรงงาน
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2.กดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน
การศึกษา จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนวัดบานนา
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กมีความซื่อสัตยสุจริต
2.กมีความรับผิดชอบตอหนาที่

อัตราเงินเดือน 5,000 บาท

9. นางพจนา แกวกิ่ง อายุ 32 ป
ตําแหนง พนักงานรักษาความสะอาด
หนาที่ความรับผิดชอบ

1.กดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงานและสํานักงาน
การศึกษา จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนวัดบานนา
คุณสมบัติตามตําแหนงงาน

1.กมีความซื่อสัตยสุจริต
2.กมีความรับผิดชอบตอหนาที่

อัตราเงินเดือน 5,000 บาท

ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของกิจการ
ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน

1 เจาของกิจการ 1 12,000 12,000
2 ฝายการผลิต 1 9,500 9,500
3 ฝายจัดซื้อ 1 8,500 8,500
4 ฝายบัญชีและการเงิน 1 8,500 8,500
5 พนักงานควบคุมจักรรีด 4 6,000 24,000
6 พนักงานควบคุมเตารมควัน 1 7,000 7,000
7 พนักงานขับรถ 1 5,000 5,000
8 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 5,000 10,000
9 พนักงานรักษาความสะอาด 1 5,000 5,000

รวม 13 89,500
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วิสัยทัศน (Vision)
เปนโรงงานขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพในดานการผลิตยางแผนรมควันที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในจังหวัดชุมพร เปนที่ไววางใจใหกับชาวสวนยางพาราทั้งทางดานความยุติธรรมในการให
ราคา และความรับผิดชอบตอสังคม

พันธกิจ (Mission)
1.กมุงสรางโรงงานที่ผลิตยางแผนรมควันอยางมีคุณภาพ
2.กมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
3.กเสริมสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมกับพนักงาน

เปาหมายทางธุรกิจ (Goal)
ระยะสั้น
1.กสรางความนาเชื่อถือใหกับผูสงมอบวัตถุดิบ ในการนําน้ํายางสดมาขายใหกับบริษัท 

และสรางความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน
2.กผลิตสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของตลาดยางพารา
3.กครองสวนแบงตลาดทางดานการรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยาง 20 %
4.กธุรกิจมีกําไรขั้นตน 40% จากการดําเนินกิจการ
ระยะยาว
1.กขยายกิจการเปนโรงงานขนาดกลางที่สามารถรองรับวัตถุดิบจากชาวสวนไดมากขึ้น
2.กเพิ่มกําลังการผลิตเปน 2 เทาของโรงงานเดิม
3.กครองสวนแบงตลาดทางดานการรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยาง 70%
4.กมีการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑใหมากขึ้น เชน ผลิตยางแทง ยางเครปขาว ยางแผน

ดิบ เปนตน
5.กเปลี่ยนชองทางการจัดจําหนายเปนการจัดการสงออกเอง โดยไมตองผานตลาดกลาง

ยางพารา
6.กสรางกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาคุณภาพสังคม
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ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
1.กพนักงานมีความเขาใจในเปาหมายของกิจการ และรวมสรางความสําเร็จตาม

เปาหมาย
2.กกิจการไดรับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน 
3.กผลิตภัณฑของกิจการมีคุณภาพสูง เปนที่ตองการของตลาดยางพารา
4.กกิจการไดรับความไววางใจจากชาวสวนยางซึ่งเปนผูสงมอบน้ํายางสดมาเปน

วัตถุดิบในการผลิต
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บทที่ 5

แผนการตลาด

ผลิตภัณฑ
สายผลิตภัณฑของ อมรามรการยาง มีความกวางและความลึกของสายผลิตภัณฑเพียง

สายเดียว คือ ยางแผนรมควัน เนื่องจากในสายการผลิตที่แทจริงของยางแผนรมควันหนึ่งรอบนั้น
ตองใชเวลาถึง 4 วัน ดังนั้นเพื่อการประหยัดงบประมาณและลดความยุงยากจึงมีการผลิตผลิตภัณฑ
เพียงอยางเดียว

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑยางแผนรมควันชั้น 3

ภาพที่ 7 การบรรจุยางแผนรมควันกอนการจัดสง
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STP Analysis
1.กSegmentation
สําหรับการวิเคราะหการแบงสวนตลาดของ อมรามรการยาง โดยใชวิธี Segmentation 

ที่แบงตามลักษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมผูบริโภคนั้น กิจการสามารถใชเพียงตัวแปรบาง
ตัวแปรในการแบงสวนตลาด เพราะกิจการเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดสงสินคาเปนวัตถุดิบอีก
ทอดหนึ่งเทานั้น ไมไดเปนธุรกิจที่สงสินคาไปยังตลาดผูบริโภค ซึ่งจากการแบงตามตัวแปรตางๆ 
คือ การแบงตามอายุของลูกคา การแบงตามสถานะของลูกคา การแบงตามรายได การแบงตาม
ภูมิศาสตร และการแบงตามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ กิจการสามารถแบงสวนตลาดโดยใชปจจัย
การแบงตามภูมิศาสตรเทานั้น คือ ลูกคาในจังหวัดภาคใต เนื่องจากลูกคาซึ่งเปนตลาดรับซื้อ
ยางพาราทั้งที่เปนรายยอย และรายใหญอยูในเขตภาคใตเปนสวนใหญ

2.กTargeting
การวิเคราะหตลาดเปาหมายของ อมรามรการยาง โดยการใชกลยุทธ 6W’s 1H’s

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1กWho constitutes the market? ตลาดเปาหมายคือใคร ตลาดเปาหมาย
เปนตลาดรับซื้อยางพาราขนาดใหญในเขตจังหวัดภาคใต ที่มีความตองการยางพาราเปนจํานวนมาก
เพื่อนําไปใชในการเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ หรือใชเพื่อการสงออก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2กWhat does the market buy? ลูกคาเปาหมายซื้ออะไร ผลิตภัณฑที่ใช
เปนวัตถุดิบชั้นตน ยางแผนรมควันชั้น 3
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3กWhy does the market buy? ทําไมลูกคาจึงซื้อสินคา เพราะลูกคา
ตองการวัตถุดิบชั้นตนที่มีคุณภาพ เพื่อใชในการผลิตสินคาอื่นๆ และเพื่อการสงออก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4กWho participates in the buying? ใครบางที่มีสวนรวมในการซื้อสินคา
ของลูกคา ผูที่มีสวนรวมในการซื้อสินคาของลูกคา คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่เปนผูใชวัตถุดิบ และ
ประเทศผูนําเขายางพารา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 How does the market buy? ลูกคาซื้ออยางไร กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อของตลาดยางพาราที่มีตอผลิตภัณฑของ อมรามรการยาง คือ การคํานึงถึงคุณภาพของ
ยางพาราเปนสําคัญ โดยลูกคาที่รับซื้อยางพาราจะมีการตรวจสอบคุณภาพ และมีการจําแนกยาง
ออกเปนชั้นๆ คือ ยางแผนรมควันชั้น 3 ยางแผนรมควันชั้น 4 เปนตน และลูกคาจะตีราคาของยาง
แตละชั้นแตกตางกันไป
กกกกกกกกกกกกกกกก2.6กWhen does the market buy? ลูกคาซื้อสินคาของกิจการเมื่อใด ลูกคาจะ
ซื้อสินคาของซื้อสินคาของกิจการก็ตอเมื่อตลาดตางประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
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ตองการยางพาราเปนวัตถุดิบในการผลิต และเมื่อลูกคามีความตองการสํารองยางพาราไวใน
คลังสินคาเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดจําหนายตอไป
กกกกกกกกกกกกกกกก2.7กWhere does the market buy? ลูกคาจะซื้อสินคาที่ไหน ในการซื้อ
สินคาของ อมรามรการยาง ลูกคาจะซื้อไดโดยการติดตอตกลงซื้อขายทางโทรศัพท แลวกิจการจึง
จะจัดสงสินคาใหกับลูกคา เพราะลักษณะของลูกคาเปนตลาดรับซื้อรายใหญที่มีการซื้อขายอยู
ตลอดเวลาจึงไมสามารถออกมาซื้อดวยตนเองได

3.กPosition
ตําแหนงของโรงงาน อมรามรการยาง ที่ไดจากการวิเคราะห SWOT ANALYSIS

สองพี่นองการยาง
อมรามรการยาง

จาดัดการยาง
ทามะปริงการยาง

ภาพที่ 8 ตําแหนงกิจการ อมรามรการยาง

จากการวิเคราะหตําแหนงของโรงงาน จะเห็นไดวา
1.กตําแหนงของ อมรามรการยาง มีลักษณะของสินคาที่มีคุณภาพสูง และปราศจากสาร

ปนเปอน เนื่องจากความพิถีพิถันในการผลิตแตละขั้นตอน และการคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
นอกจากอมรามรการยางแลวรานรับซื้อยางพาราที่อยูในตําแหนงเดียวกันกับ อมรามรการยาง คือ 
ราน 2 พี่นองการยาง เพราะเปนรานที่รับซื้อเฉพาะน้ํายางสดเหมือนกัน แตราน 2 พี่นองการยางจะ
ผลิตยางแผนดิบเพื่อสงขาย ดังนั้นจึงตองเนนที่คุณภาพของยางพาราเชนเดียวกัน

2.กรานรับซื้อยางพาราที่มีคุณภาพต่ําและปราศจากสารปนเปอน ไดแก รานจาดัดการ
ยางและทามะปริงการยางที่รับซื้อเฉพาะยางแผนดิบ เนื่องจากชาวสวนเปนผูผลิตยางแผนดิบเอง
แลวจึงนํามาขายกับรานดังกลาว จึงอาจทําใหเกิดเชื้อราซึ่งทําใหแผนยางกลายเปนยางคุณภาพต่ํา ซึ่ง
ทางรานตองรับซื้อไวทั้งหมด

ยางพาราคุณภาพสูง

ยางพาราคุณภาพต่ํา

มีสารปนเปอน ปราศจากสารปนเปอน
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3.กสวนตําแหนงของรานในประเภทอื่นๆ คือ ยางพาราคุณภาพสูงและมีสารปนเปอน 
และยางพาราคุณภาพต่ําและมีสารปนเปอน ยังไมมีปรากฏในเขตพื้นที่ตําบลบานนา เนื่องจากการ
รณรงคการผลิตยางแผนดิบที่ปราศจากสารปนเปอนของชมรมคนรักยางของตําบลบานนาทําใหทุก
รานตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา อมรามรการยาง อยูในตําแหนงที่ดีกวาคูแขง 2 ราย คือ จา
ดัดการยาง และทามะปริงการยาง และอยูในระดับที่เทากัน คือ สองพี่นองการยาง ดังนั้น อมรามร
การยางจึงสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาใชในการวางแผนกลยุทธเพื่อใหเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมตอไป

การเปรียบเทียบคูแขง
ตารางที่ 7 การวิเคราะหคูแขงโดยใชหลักการ 4P’s

อมรามรการยาง สองพี่นองการยาง จาดัดการยาง ทามะปริงการยาง
Product
 กสินคาที่กิจการ
รับซื้อ คือ น้ํายางสด 
เพื่อนํามาผลิตเปน
ยางแผนรมควัน
 กน้ํายางสดที่รับ
ซื้อมีคุณภาพ และ
ยางแผนรมควันที่
ผลิตไดก็เปน
ผลิตภัณฑของรานมี
คุณภาพสูงเชนกัน

Product 
 กสินคาที่กิจการรับ
ซื้อ คือ น้ํายางสด เพื่อ
นํามาผลิตเปนยางแผน
ดิบ
 กน้ํายางสดที่รับซื้อ
มีคุณภาพ และทางราน
มีการผลิตยางแผนดิบ
ที่มีคุณภาพสูง

Product
 กยางแผนดิบทั้งที่
มีคุณภาพสูง และ
คุณภาพต่ําจําแนก
ตามเกรดยางเปน
ชั้นๆ

Product
 กยางแผนดิบทั้งที่มี
คุณภาพสูง และ
คุณภาพต่ําจําแนกตาม
เกรดยางเปนชั้นๆ 
รวมทั้งขี้ยางแหง
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ตารางที่ 7 (ตอ)
อมรามรการยาง สองพี่นองการยาง จาดัดการยาง ทามะปริงการยาง

Price 
 กใหราคาในการ
รับซื้อน้ํายางสดจาก
ชาวสวนอิงตามราคา
ตลาดกลางยางพารา 
มีระดับการขึ้นลง
ตามราคาตลาด
 กมีการใหราคารับ
ซื้อแยกตามคุณภาพ
ของน้ํายาง โดยแบง
ระดับคุณภาพ และ
ราคาแตละระดับ
อยางชัดเจน
 กราคาในการ
จําหนายยางแผน
รมควันของรานถูก
กําหนดโดยตลาด
กลางที่มีการตกลง
ราคากันเมื่อสินคา
ถูกสงไปถึงตลาด

Price
 กใหราคาในการรับ
ซื้อน้ํายางสดจาก
ชาวสวนอิงตามราคา
ตลาดกลางยางพารา มี
ระดับการขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
 กในการตั้งราคารับ
ซื้อแยกตามคุณภาพนั้น 
จะใหราคาน้ํายางสดที่
มีคุณภาพดีในราคาที่
สูง สวนน้ํายางที่ไม
คอยมีคุณภาพจะถูกกด
ราคาใหต่ํามาก
 กราคาในการ
จําหนายยางแผนดิบถูก
กําหนดโดยตลาดกลาง
ยางพารา

Price
 กการรับซื้อยาง
แผนดิบมีการอางอิง
จากราคาตลาดกลาง
ยางพารา และมี
ระดับการขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
 กมีการใหราคาใน
การรับซื้อยางแผน
ดิบเปนเกรดใน
ระดับราคาที่แตกตาง
กัน ซึ่งชวงหาง
ระหวางราคาในแต
ละเกรดจะไม
แตกตางกันมากนัก
 กราคาในการ
จําหนายยางแผนดิบ
ถูกกําหนดโดยตลาด
กลางยางพารา

Price
 กการรับซื้อยางแผน
ดิบมีการอางอิงจาก
ราคาตลาดกลาง
ยางพารา และมีระดับ
การขึ้นลงตามราคา
ตลาด และมีการ
ปรับปรุงราคาอยาง
ตอเนื่อง
 กมีการใหราคาใน
การรับซื้อยางแผนดิบ
เปนเกรดในระดับราคา
ที่แตกตางกัน 
 กราคาในการ
จําหนายยางแผนดิบถูก
กําหนดโดยตลาดกลาง
ยางพารา
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ตารางที่ 7 (ตอ)
อมรามรการยาง สองพี่นองการยาง จาดัดการยาง ทามะปริงการยาง

Place
 กที่ตั้งของกิจการ
อยูในเขตชุมชน
ตําบลบานนาที่มีการ
ทําสวนยางเปน
จํานวนมาก และ
ตั้งอยูใกลกับที่ทํา
การชมรมคนรัก
ยางพาราตําบลบาน
นา
Promotion
 กมีการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การเพิ่มผลผลิตน้ํา
ยาง
 กมีการจัด
กิจกรรมรณรงคการ
ทําแผนยางที่
ปราศจากสาร
ปนเปอน

Place
 กที่ตั้งของรานอยู
ติดกับถนนเสนที่มีคน
สัญจรไปมาเปน
จํานวนมาก งายตอการ
สังเกต

Promotion
 กสําหรับผูที่ขายน้ํา
ยางสดใหกับรานเปน
ระยะเวลานานสามารถ
ตกลงราคากันไว
ลวงหนากอนที่จะ
นํามาขายได

Place
 กที่ตั้งของราน
ตั้งอยูบริเวณตลาด
นัดของตําบลบานนา

Promotion
 กใหคําปรึกษาใน
การทํายางแผนดิบที่
มีคุณภาพ

Place
 กที่ตั้งของรานตั้งอยู
ใกลกับรานขาย
อุปกรณการทําสวนยาง 
และเคมีภัณฑ

Promotion 
 กมีการแจกอุปกรณ
การทํายางแผนดิบ
หลายชนิดเมื่อถึง
เทศกาลสําคัญๆ
สําหรับผูที่นํายางมา
ขายเปนเวลานาน
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จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามชาวสวนยางพาราในเขตตําบลบานนา อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน และจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดภาคใต จํานวน 10 โรงงาน สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ของ อมรามรการยาง ไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 8 การวิเคราะหการตลาด MARKETING MIX (4P’s)
อมรามรการยาง

Product
จากแบบสอบถามในหัวขอที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ พบวา โรงงานอุตสาหกรรมตองการ

ยางแผนรมควันชั้น 3 ที่มีคุณภาพ ดังนั้นกิจการจึงสามารถนํามากําหนดกลยุทธไดดังนี้
1.กผลิตภัณฑของ อมรามรการยาง ผลิตจากวัตถุดิบที่ผานการคัดสรรอยางมีคุณภาพ
2.กผลิตภัณฑของ อมรามรการยาง เปนผลิตภัณฑที่เนนทางดานคุณภาพเปนหลัก 

ปราศจากสารปนเปอน
Price

จากแบบสอบถามในหัวขอที่เกี่ยวกับราคา พบวา ชาวสวนยางพาราและโรงงาน
อุตสาหกรรมตองการซื้อขายยางพาราตามราคาทองตลาด ดังนั้นกิจการจึงสามารถนํามากําหนด
กลยุทธไดดังนี้

1.กในการตั้งราคารับซื้อน้ํายางสดจากชาวสวนยาง จะมีเกณฑการตั้งราคาที่ชัดเจน
โดยการอางอิงขอมูลจากตลาดกลางยางพารา

2.กในการตั้งราคาขายยางแผนรมควันชั้น 3 ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเกณฑ
การตั้งราคาที่ชัดเจนโดยการอางอิงขอมูลจากตลาดกลางยางพารา
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ตารางที่ 8 (ตอ)
อมรามรการยาง

Place
จากแบบสอบถามในหัวขอที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง พบวา ชาวสวนยางพาราตองการให

รานรับซื้อยางพาราตั้งอยูใกลกับสวนยางพาราของชาวสวนมากที่สุด รองลงมา คือ ใกลกับ
สถานที่ที่เปนแหลงพบปะของชาวบาน ดังนั้นกิจการจึงสามารถนํามากําหนดกลยุทธไดดังนี้

1.กสถานที่ตั้งของ อมรามรการยาง ตั้งใกลกับสวนยางพาราของคนในชุมชนซึ่งงาย
และสะดวกในการออกรับซื้อน้ํายางในตอนเชาของทุกๆวัน และเปนการประหยัดคาใชจายใน
เรื่องของคาน้ํามันในการเดินทางไปรับซื้อ

2.กอมรามรการยาง ตั้งอยูใกลกับชมรมคนรักยางของตําบลบานนา ซึ่งเปนสถานที่ที่
ชาวสวนยางตองเดินทางมาติดตออยูเปนประจําจึงงายตอการประชาสัมพันธกิจการโดยไมตอง
เสียคาใชจาย

3.กการตกแตงสถานที่ภายในดูสะอาดตา เปนระเบียบ และมีการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักรและอุบัติภัยตางๆ และสราง
บรรยากาศในการทํางานที่ดี
Promotion

จากแบบสอบถามในหัวขอที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย พบวา 
ชาวสวนยางพาราตองการใหมีบริการรับซื้อถึงสวนมากที่สุด และรองลงมาคือ มีการแจงขอมูล
ราคายางลวงหนา ดังนั้นกิจการจึงสามารถนํามากําหนดกลยุทธไดดังนี้

1.กมีบริการรับซื้อน้ํายางสดจากสวนยางพาราเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขายยาง
ของชาวสวน

2.กมีการแจงขอมูลราคายางลวงหนากอนที่ราคาจะปรับตัวขึ้น/ลง อยางสม่ําเสมอ
3.กมีการจัดกิจกรรมณรงคเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพยางพาราอยูเสมอเพื่อแสดงให

ชุมชนเห็นวากิจการใหความสนใจและเห็นความสําคัญของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
4.กมีการจัดการใหคําแนะนําชาวสวนมือใหมในการทําสวนยางอยางถูกวิธี เพื่อให

สามารถผลิตผลผลิตไดมากขึ้นและเปนการเพิ่มรายไดใหกับชาวสวนไดมากขึ้นดวย
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ตารางที่ 9 คาใชจายในกิจกรรมการสงเสริมการขาย
ประเภท งบประมาณ

ปายโฆษณาขนาด 1.00 x 2.00 เมตร 12,000 บาท
หนังสือคูมือ การรักษาคุณภาพยางพารา 
จํานวน 400 เลม 

8,000 บาท

หมายเหตุ ในปแรกมีการทําปายโฆษณาจํานวน 4 ปาย และทําหนังสือจํานวน 400 เลม ในปถัดมามี
จํานวนลดลงเปนลําดับ

การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย
ตลาดเปาหมายของ อมรามรการยาง แบงไดเปน 2 กลุม คือ 
1.กกลุมเปาหมายหลัก คือ ตลาดรับซื้อยางพาราขนาดใหญในจังหวัดภาคใต ไดแก 

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ จ. สงขลา ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี และตลาดกลาง
ยางพารา จ. นครศรีธรรมราช

2.กกลุมเปาหมายรอง ไดแก โรงงานรับซื้อยางพาราขนาดกลางถึงขนาดใหญที่มีอยู
ทั่วไป โรงงานที่เปนอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบสําคัญ เชน โรงงานผลิตถุงมือ
ยาง จุกนมเด็ก ของเลนเด็ก ถุงยางอนามัย ยางรถยนต เปนตน
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สี่แยกปฐมพร

กรุงเทพ ฯ

จ. ระนอง

จ. สุราษฎรธานี

อมรามรการยาง

บทที่ 6

แผนการผลิต

สถานประกอบการในการผลิต
ที่ตั้งสถานที่ 
โรงงานและสํานักงาน : ตั้งอยูที่เลขที่ 94/1 หมู 7 บานทามะปริง ตําบลบานนา อําเภอ

เมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86120

ภาพที่ 9 แผนที่สถานที่ตั้งโรงงาน

เขาเมืองชุมพร

N

ตลาดนัดตําบลบานนา

สองพี่นอง
การยาง

จาดัดการยาง

ทามะปริงการยาง

ที่ทําการชมรมคน
รักยาง
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ตารางที่ 10 เครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานทั้งหมด
ลําดับ รายการ จํานวน ราคา

เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
1 เตารมควัน 2 500,000
2 จักรรีดเรียบ 2 40,000
3 จักรรีดดอก 2 40,000
4 ตาชั่งน้ํายางสด 1 12,000
5 ถังใสน้ํายาง 40 4,000
6 พิมพใสน้ํายาง 4 1,000
7 ราวเหล็กตากแผนยาง 50 10,000

เครื่องใชสํานักงาน
8 เครื่องคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร 2 35,000
9 โตะสํานักงาน 4 4,000

10 เกาอี้สํานักงาน 4 2,000
11 วัสดุสํานักงาน 4 8,000
12 โทรศัพทและแฟกซ 2 2,000
13 เครื่องปรับอากาศ 1 17,000

ยานพาหนะ
14 รถยนต 1 600,000

รวม 119 1,275,000



39

ภาพที่ 10 โครงสรางภายในโรงงาน

ขอมูลการผลิต
จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด 540 กิโลกรัม/วัน
อัตราประมาณการในการผลิต 300 กิโลกรัม/วัน
เปาหมายหนวยการผลิต 540 กิโลกรัม/วัน
เวลาที่ใชตอรอบการผลิต 4 วัน
เวลาผลิตตอวัน 24 ชั่วโมง
จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต 5 คน
อัตราคาแรงงานในการผลิตเฉลี่ย 25 บาท/ชั่วโมง

รายละเอียดวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตยางแผนรมควัน ไดแก
1.กน้ํายางสด เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตยางแผนรมควัน ซึ่งน้ํายางสดของธุรกิจ

ไดมาจากการกรีดยางในสวนของเจาของกิจการ และจากการรับซื้อจากชาวสวนที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง

2.กน้ํา เปนสิ่งที่ใชในการเจือจางน้ํายางสด โดยนําน้ําผสมกับน้ํายางสดในอัตราสวน น้ํา
ยางสด 4 ลิตรตอน้ํา 2 ลิตร และนอกจากนั้นน้ํายังใชเจือจางน้ําสมฆาเชื้อยางอีกดวย ในอัตราสวน
น้ําสมฆาเชื้อ 2 ขวดตอน้ํา 10 ลิตร

หองรมควัน

สํานักงาน

ลานตากแผน
ยางดิบ

หองเก็บยาง
รมควัน

หองเก็บยาง
แผนดิบ

บริเวณรีด
ยางแผนดิบ
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3.กน้ําสมฆาเชื้อยาง ใชเพื่อเรงใหยางแข็งตัวเร็วขึ้น ใชผสมกับน้ําแลวเพื่อเจือจางหนึ่ง
ครั้ง กอนที่จะนํามาใสในน้ํายางสดที่เจือจางดวยน้ําแลวดวยอัตราสวนน้ําสมเจือจาง 100 กรัม ตอน้ํา
ยางสดเจือจาง 6 ลิตร

4.กโซดาไฟ ใชในการรองกนถังเพื่อใหน้ํายางแข็งตัวชา จะใชในกระบวนการรับซื้อน้ํา
ยางสดจากสวนของชาวสวนยาง การใชโซดาไปรองกนถังจะสงผลใหยางแข็งตัวไดชาถึง 2 วัน

การออกแบบขั้นตอนการดําเนินงาน

ปจจัยนําเขา
 (Input)

1. วัตถุดิบ คือ น้ํายางสด
2. แรงงานของคนงาน
ผลิต

กระบวนการผลิต 
(Process)

1. ผสมน้ํายางกับน้ําและ
น้ําสม
2. เทยางใสพิมพ
3. รีดแผนดวยจักรรีดเรียบ
4. รีดแผนดวยจักรรีดดอก
5. ตากยางแผนดิบ
6. รมควันยางแผนดิบ
7. เก็บเขาโรงเก็บแผนยาง

ผลผลิต
(Output)

1. ยางแผนรมควันชั้น 3 
ที่มีคุณภาพเปนที่พึง
พอใจแกผูรับซื้อ

ขอมูลยอนกลับ
(Feedback)
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.กเริ่มตั้งแตการรับซื้อน้ํายางสดจากสวนของชาวสวนโดยใหพนักงานขับรถรับซื้อน้ํา

ยางขับรถไปรับซื้อถึงสวนยาพาราเอง ในการใหราคารับซื้อนั้นจะขึ้นลงตามราคายางแผนของตลาด
ยางพารา เมื่อรับซื้อน้ํายางจากสวนหนึ่งแลวก็ตองไปรับซื้อในสวนตอไปจนครบทุกสวนซึ่งอาจใช
เวลาพอสมควร ดังนั้นเพื่อใหยางแข็งตัวชาจึงใชโซดาไฟรองกนถังไว 

2.กเมื่อรถรับซื้อน้ํายางมาถึงโรงงานคนงานที่ทําหนาที่รีดแผนยางจะนําน้ํายางมา
ตรวจสอบคุณภาพ

3.กเมื่อตรวจสอบน้ํายางแลวนําน้ํายางมาผสมน้ําในอัตราสวนน้ํายางสด 4 ลิตรตอน้ํา 2 
ลิตร และผสมกับน้ําสมที่ไดทําการเจือจางไวแลว หลังจากนั้นเทน้ํายางลงในพิมพใหบางที่สุด
เพื่อใหสามารถรีดไดครั้งเดียวผานไมตองมารีดซ้ําอีก ทิ้งน้ํายางใหแข็งตัวประมาณ 20 นาที 

4.กเมื่อยางแข็งตัวแลวจึงนํามารีดดวยจักรรีดเรียบ 1 ครั้ง แลวสงตอใหกับจักรรีดดอก
เพื่อรีดดอกยาง

5.กเมื่อรีดจนน้ํายางในพิมพหมดแลวจึงนําแผนที่รีดดอกแลวไปตากที่ราวประมาณ 5 
ชั่วโมงเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราขั้นแรก ยางที่ไดในขั้นตอนนี้จะเปนยางแผนใสและมีความสวยงาม 
เรียกวา ยางแกว 

6.กเมื่อแผนยางแหงสนิทแลวจึงนําไปรมควัน โดยการตากยางบนราวเหนือเตารมซึ่ง
ประกอบดวยเก 3 เก (คลาย ๆ ลิ้นชักขนาดใหญ) แตละเกมี 3 ชั้น แตละชั้นมี 10 ราวและแตละราว
ตากยางได 3 แผน ซึ่งเตา 1 เตาสามารถตากยางไดโดยประมาณ 270 แผน 

7.กเมื่อตากแลวจึงกอไฟดวยไมฟนเพื่อใหเกิดควัน ระหวางการรมควันนั้นตองควบคุม
อุณหภูมิใหพอเหมาะและตองคอยใสฟนอยูเสมอ คือประมาณทุก 4 ชั่วโมง ในขั้นตอนการรมควันนี้
ใชเวลาถึง 4 วัน 4 คืนเพื่อใหยางแหงที่สุด เรียกวา ยางสุก เปนการปองกันการเกิดเชื้อราอีกชั้นหนึ่ง 
ดังนั้นจึงตองนํายางแผนที่รีดไดแตละวันพักในโรงเก็บยางดิบกอนเพื่อรอเขาเตารมควัน 

8.กหลังจากที่รมควันเสร็จแลวก็นํายางแผนรมควันเขาเก็บในโรงเก็บยางเพื่อรอขาย
ตอไป

9.กในการขายยางแผนรมควันที่เปนยางแกวนั้น ขายใหกับตลาดกลางยางพารา            
อ. หาดใหญ จ.สงขลา และโรงงานที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ เชน โรงงานผลิตของเลนเด็ก 
โรงงานผลิตถุงมือยาง โดยโรงงานจะตองติดตอตกลงกับตลาดกอนวาจะนํายางไปขายจํานวน
เทาไหร ขายเมื่อไหร สวนราคานั้นจะตองไปตกลงกันที่ตลาด เพราะราคายางพารามีการขึ้นลงอยู
ตลอดเวลา จึงจัดไดวาเปนความเสี่ยงอยางหนึ่งที่โรงงานตองเผชิญ ยางพาราที่โรงงานนําไปขายจะ
ถูกจัดเปนประเภท ยางแผนรมควันชั้น 3 ซึ่งราคายางในแตละประเภทจะแตกตางกัน ทางดานการ
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ขนสงยางพาราไปขายที่ตลาดนั้น โรงงานจางบริษัทที่รับจางขนสงสินคาในการบรรทุกยางพาราไป
ขาย เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในการขนสงดวยตนเอง (ธวัชชัย ปานโรจน 2551)
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แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน

ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน

รับซื้อน้ํายางสดจาก
ชาวสวน

รีดแผนยางพารา

ตากยางพาราใหแหง

นํายางพาราที่แหงเขา
เตารมควัน

เก็บยางรมควันในโรง
เก็บยาง

สงยางแผนออกขาย

ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํายางสด

ตรวจสอบคุณภาพ
แผนยาง
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บทที่ 7

แผนการเงิน

ตารางที่ 11 การประมาณการในการลงทุน

รายการ รวมจํานวน แหลงที่มาของเงินทุน

ทั้งสิ้น (บาท) หนี้สิน สวนของเจาของ

เจาหนี้การคา เงินกู

1. เงินทุนหมุนเวียน

1.1เงินสดสํารองการดําเนินงาน 3,000,000.00 - 1,400,000.00 1,600,000.00

รวมเงินทุนหมุนเวียน 3,000,000.00 - 1,400,000.00 1,600,000.00

2. ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ

2.1 ที่ดิน 300,000.00 - - 300,000.00

2.2 อาคาร 600,000.00 - - 600,000.00
2.3 เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต
สินคา 610,000.00 - - 610,000.00

2.4 เครื่องใชสํานักงาน 70,000.00 - - 70,000.00

2.5 ยานพาหนะ 600,000.00 - 600,000.00 -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,180,000.00 - 600,000.00 1,580,000.00

3. รายจายกอนการดําเนินงาน

3.1 รายจายในการเตรียมการ 50,000.00 - - 50,000.00

รวมรายจายกอนการดําเนินงาน 50,000.00 - - 50,000.00

รวมตนทุนโครงการทั้งสิ้น 5,230,000.00 - 2,000,000.00 3,230,000.00

อัตราสวนของหนี้สิน : สวนของเจาของ 1.00 0.38 0.62
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ตารางที่ 12 การชําระคืนเงินกูรายป

ปที่ ยอดเงินกู ผอนชําระคืนเงินตนปละ ดอกเบี้ยจาย รวมเงินตน+ดอกเบี้ย

1 2,000,000.00 400,000.00 160,000.00 560,000.00

2 1,600,000.00 400,000.00 128,000.00 528,000.00

3 1,200,000.00 400,000.00 96,000.00 496,000.00

4 800,000.00 400,000.00 64,000.00 464,000.00

5 400,000.00 400,000.00 32,000.00 432,000.00

รวม 2,000,000.00 480,000.00 2,480,000.00
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย 8% ตอป
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ตารางที่ 13 สินทรัพย และคาเสื่อมราคา

รายการ จํานวน
(หนวย)

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

มูลคารวมทั้ง
สิ้น

(บาท)

อัตราคาเสื่อม
ราคา

ตอป (% )

คาเสื่อมราคา
ตอป

(บาท)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 1)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 2)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 3)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 4)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 5)

ที่ดิน 1 300,000.00 300,000.00 - - 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
อาคาร 1 600,000.00 600,000.00 5% 30,000.00 570,000.00 540,000.00 510,000.00 480,000.00 450,000.00
เครื่องจักรและอุปกรณในการผลติ
เตารมควัน 2 250,000.00 500,000.00 20% 100,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 2.00
จักรรีดเรียบ 2 20,000.00 40,000.00 20% 8,000.00 32,000.00 24,000.00 16,000.00 8,000.00 2.00
จักรรีดดอก 2 20,000.00 40,000.00 20% 8,000.00 32,000.00 24,000.00 16,000.00 8,000.00 2.00
ตาชั่งน้ํายางสด 1 15,000.00 15,000.00 20% 3,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 1.00
ถังใสน้ํายาง 40 100.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 40.00
พิมพใสน้ํายาง 4 250.00 1,000.00 20% 200.00 800.00 600.00 400.00 200.00 4.00
ราวเหล็กตากแผนยาง 50 200.00 10,000.00 20% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 50.00
รวม 101 305,550.00 610,000.00 122,000.00 488,000.00 366,000.00 244,000.00 122,000.00 101.00
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ตารางที่ 13 (ตอ)

รายการ จํานวน
(หนวย)

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

มูลคา
รวมทั้งสิ้น

(บาท)

อัตรา
คาเสื่อม

ราคา
ตอป
 (% )

คาเสื่อม
ราคาตอป

(บาท)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 1)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 2)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 3)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 4)

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ
(สิ้นปที่ 5)

เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ 2 17,500.00 35,000.00 20% 7,000.00 28,000.00 21,000.00 14,000.00 7,000.00 2.00
โตะสํานักงาน 4 1,000.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 4.00
เกาอี้สํานักงาน 4 500.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 4.00
วัสดุสํานักงาน 4 2,000.00 8,000.00 20% 1,600.00 6,400.00 4,800.00 3,200.00 1,600.00 4.00
โทรศัพทและ
โทรสาร 2 2,000.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 2.00
เครื่องปรับอากาศ 1 17,000.00 17,000.00 20% 3,400.00 13,600.00 10,200.00 6,800.00 3,400.00 1.00
รวม 17 40,000.00 70,000.00 14,000.00 56,000.00 42,000.00 28,000.00 14,000.00 17.00

ยานพาหนะ 1 600,000.00 600,000.00 20% 120,000.00 480,000.00 360,000.00 240,000.00 120,000.00 1.00
รวมทั้งสิ้น 1,845,550.00 2,180,000.00 286,000.00 1,894,000.00 1,608,000.00 1,322,000.00 1,036,000.00 750,119.00
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ตารางที่ 14 การประมาณการขายรายเดือน
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม

จํานวนสินคาขาย (กก.)

ยางแผนรมควัน 6,200.00 6,200.00 6,200.00 5,500.00 5,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 7,500.00 7,500.00 8,500.00 8,500.00 79,600.00

รวมจํานวนสินคาที่
ขาย

           
6,200.00 

            
6,200.00 

            
6,200.00 

              
5,500.00 

            
5,500.00 

   
6,000.00 

           
6,000.00 

           
6,000.00 

             
7,500.00 

            
7,500.00 

               
8,500.00 

           
8,500.00 79,600.00

ราคาสินคา (บาท/กก.)

ยางแผนรมควัน 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

ราคาสินคาเฉลี่ย 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

รายไดจากการขาย (บาท)

ยางแผนรมควัน 403,000.00 403,000.00 403,000.00 357,500.00 357,500.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 487,500.00 487,500.00 552,500.00 552,500.00 5,174,000.00

รวมรายไดสะสม
(บาท) 403,000.00 

  
403,000.00 

  
403,000.00 

    
357,500.00 

  
357,500.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 

   
487,500.00 

  
487,500.00 

     
552,500.00 552,500.00 5,174,000.00
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ตารางที่ 14 (ตอ)
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม

ประมาณการลูกหนี้การคา
ขายเงินสด 241,800.00 241,800.00 241,800.00 214,500.00 214,500.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 292,500.00 292,500.00 331,500.00 331,500.00 3,104,400.00
ขายเงินเชื่อ 161,200.00 161,200.00 161,200.00 143,000.00 143,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 195,000.00 195,000.00 221,000.00 221,000.00 2,069,600.00
ระยะเวลาในการใหเครดิต  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน  30 วัน

รวมยอดขาย 403,000.00 403,000.00 403,000.00 357,500.00 357,500.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 487,500.00 487,500.00 552,500.00 552,500.00 5,174,000.00

ประมาณเงินสดรับจากการขาย
สินคา
เงินสดรับจากการขายเงินสด 241,800.00 241,800.00 241,800.00 214,500.00 214,500.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 292,500.00 292,500.00 331,500.00 331,500.00 3,104,400.00
เก็บเงินจากลูกหนี้ 0.00 161,200.00 161,200.00 161,200.00 143,000.00 143,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 195,000.00 195,000.00 221,000.00 1,848,600.00
เงินสดรับการขาย (บาท) 241,800.00 403,000.00 403,000.00 375,700.00 357,500.00 377,000.00 390,000.00 390,000.00 448,500.00 487,500.00 526,500.00 552,500.00 4,953,000.00

หมายเหตุ :  ยอดขายเดือนที่ 4 และ 5 ลดลงเนื่องจากเปนฤดูรอนทําใหปริมาณน้ํายางสดลดลงยอดขายเดือนที่ 7-12 เพิ่มขึ้นตามลําดับเนื่องจากเปนฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่เหมาะสม
ตอการออกของน้ํายางสด
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ตารางที่ 15 การประมาณรายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

จํานวนสินคาขาย (กก.)

ยางแผนรมควัน 79,600.00 85,000.00 95,000.00 110,000.00 120,000.00

รวมจํานวนสินคาที่ขาย 79,600.00 85,000.00 95,000.00 110,000.00 120,000.00

ราคาสินคา (บาท/กก.)

ยางแผนรมควัน 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00

รวมสินคาเฉลี่ย (บาท) 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00

รายไดจากการขาย (บาท)

ยางแผนรมควัน 5,174,000.00 5,950,000.00 7,125,000.00 8,800,000.00 10,200,000.00

รวมรายไดสะสม (บาท) 5,174,000.00 5,950,000.00 7,125,000.00 8,800,000.00 10,200,000.00

ลูกหนี้การคา (บาท) 221,000.00 232,050.00 250,614.00 275,675.40 308,756.45

เงินสดรับการขาย (บาท) 4,953,000.00 5,938,950.00 7,106,436.00 8,774,938.60 10,166,918.95
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ตารางที่ 16 การประมาณการตนทุนในการขายสินคา

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (ก.ก.)

น้ํายางสด 54,000.00 56,700.00 58,320.00 59,400.00 60,480.00

น้ําสมฆาเชื้อ 21,600.00 22,680.00 23,328.00 23,760.00 24,192.00

โซดาไฟ 270.00 283.50 291.60 297.00 302.40

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบทางตรง (บาท/ก.ก.)

น้ํายางสด 42.00 45.00 48.00 51.00 54.00

น้ําสมฆาเชื้อ 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00

โซดาไฟ 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (บาท)

น้ํายางสด 2,268,000.00 2,551,500.00 2,799,360.00 3,029,400.00 3,265,920.00

น้ําสมฆาเชื้อ 540,000.00 612,360.00 676,512.00 736,560.00 798,336.00

โซดาไฟ 13,500.00 15,592.50 17,496.00 19,305.00 21,168.00
รวมยอดซื้อวัตถุดิบทางตรงในการผลิต
(บาท) 2,821,500.00 3,179,452.50 3,493,368.00 3,785,265.00 4,085,424.00

บวก คาขนสงเขา 36,000.00 36,400.00 36,800.00 37,000.00 37,200.00

ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง-สุทธิ 2,857,500.00 3,215,852.50 3,530,168.00 3,822,265.00 4,122,624.00

บวก วัตถุดิบทางตรงตนงวด 0.00 285,750.00 321,585.25 353,016.80 382,226.50

หัก วัตถุดิบทางตรงปลายงวด 285,750.00 321,585.25 353,016.80 382,226.50 412,262.40

วัตถุดิบทางตรงใชไปในการผลิต 2,571,750.00 3,180,017.25 3,498,736.45 3,793,055.30 4,092,588.10
เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการ
ผลิต (บาท) 2,857,500.00 3,215,852.50 3,530,168.00 3,822,265.00 4,122,624.00
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ตารางที่ 17 การประมาณการตนทุนการขายสินคา

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ตนทุนการผลิตสินคา (บาท)

คาวัตถุดิบทางตรงในการผลิตสินคา 2,571,750.00 3,180,017.25 3,498,736.45 3,793,055.30 4,092,588.10

คาแรงงานทางตรงในการผลิตสินคา 606,000.00 622,800.00 639,600.00 656,400.00 673,200.00

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

คาไฟฟา น้ําประปา 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 180,000.00

คาบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ - 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

รวมตนทุนการผลิตสินคา 3,377,750.00 4,032,817.25 4,390,336.45 4,723,455.30 5,061,788.10

คาเสื่อมราคาในการผลิต (บาท)

คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ 122,000.00 122,000.00 122,000.00 122,000.00 121,899.00

รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการผลิต 122,000.00 122,000.00 122,000.00 122,000.00 121,899.00

รวมตนทุนการผลิตสินคาทั้งสิ้น 3,499,750.00 4,154,817.25 4,512,336.45 4,845,455.30 5,183,687.10

สินคาคงเหลือ (บาท)

บวก  สินคาคงเหลือตนงวด - 349,975.00 415,481.73 451,233.65 484,545.53

หัก    สินคาคงเหลือปลายงวด 349,975.00 415,481.73 451,233.65 484,545.53 518,368.71

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 3,149,775.00 4,089,310.53 4,476,584.53 4,812,143.42 5,149,863.92

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต 806,000.00 852,800.00 891,600.00 930,400.00 969,200.00
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ตารางที่ 18 การประมาณการคาใชจายในการขาย และบริหาร
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที ่3 ปที่ 4 ปที่ 5

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)

เงินเดือนบุคลากร 468,000.00 482,400.00 496,800.00 511,200.00 525,600.00

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 20,000.00 14,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

คาไฟฟาและน้ําประปา 24,000.00 24,500.00 25,000.00 25,500.00 26,000.00

คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 96,000.00 96,500.00 97,000.00 97,500.00 98,000.00

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 18,000.00 18,300.00 18,500.00 18,700.00 18,900.00

คาใชจายยานพาหนะ 220,000.00 246,000.00 248,000.00 250,000.00 252,000.00

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

คาใชจายในการดําเนินการเริ่มแรก 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 946,000.00 931,700.00 945,300.00 962,900.00 980,500.00

คาเสื่อมราคาสวนการขายและบริหาร

คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 13,983.00

คาเสื่อมราคาอาคาร 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

คาเสื่อมราคายานพาหนะ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 119,999.00

รวมคาเสื่อมราคา 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 163,982.00

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 1,110,000.00 1,095,700.00 1,109,300.00 1,126,900.00 1,144,482.00

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร 946,000.00 931,700.00 945,300.00 962,900.00 980,500.00
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ตารางที่ 19 การประมาณการงบกําไรขาดทุน

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

รายได

รายไดจากการขายสินคา 5,174,000.00 5,950,000.00 7,125,000.00 8,800,000.00 10,200,000.00

รวมรายได 5,174,000.00 5,950,000.00 7,125,000.00 8,800,000.00 10,200,000.00

หัก - ตนทุนขายสินคา 3,149,775.00 4,089,310.53 4,476,584.53 4,812,143.42 5,149,863.92

กําไรขั้นตน 2,024,225.00 1,860,689.48 2,648,415.47 3,987,856.59 5,050,136.08

หัก-คาใชจายในการขายและบริหาร 1,110,000.00 1,095,700.00 1,109,300.00 1,126,900.00 1,144,482.00

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย 914,225.00 764,989.48 1,539,115.47 2,860,956.59 3,905,654.08

หัก - ดอกเบี้ยจาย 160,000.00 128,000.00 96,000.00 64,000.00 32,000.00

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 754,225.00 636,989.48 1,443,115.47 2,796,956.59 3,873,654.08

หัก -ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 35,000.00 81,997.90 287,734.64 684,286.98 997,696.22

กําไรสุทธิ 719,225.00 554,991.58 1,155,380.83 2,112,669.61 2,875,957.86

กําไรสะสม 719,225.00 1,274,216.58 2,429,597.41 4,542,267.02 7,418,224.87

ตารางแสดงการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดา  คํานวณจายตามจริง

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย 914,225.00 764,989.48 1,539,115.47 2,860,956.59 3,905,654.08

(หัก) คาลดหยอนสวนตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

เงินไดพึงประเมินสุทธิ 884,225.00 734,989.48 1,509,115.47 2,830,956.59 3,875,654.08

ชวงภาษี 0-150,000 บาท ไดรับการยกเวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ชวงภาษี 150,000-500,000 บาท อัตราภาษี 10% 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
ชวงภาษี 500,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 
20% 0.00 46,997.90 100,000.00 100,000.00 100,000.00
ชวงภาษี 1,000,001-4,000,000 บาท อัตราภาษี 
30% 0.00 0.00 152,734.64 549,286.98 862,696.22

ชวงภาษี 4,000,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 35,000.00 81,997.90 287,734.64 684,286.98 997,696.22
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ตารางที่ 20 การประมาณงบกระแสเงินสด
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสินคา 4,953,000.00 5,938,950.00 7,106,436.00 8,774,938.60 10,166,918.95

เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (2,857,500.00) (3,215,852.50) (3,530,168.00) (3,822,265.00) (4,122,624.00)

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต (806,000.00) (852,800.00) (891,600.00) (930,400.00) (969,200.00)

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร (946,000.00) (931,700.00) (945,300.00) (962,900.00) (980,500.00)

เงินสดจายชําระคืนดอกเบี้ย (160,000.00) (128,000.00) (96,000.00) (64,000.00) (32,000.00)

เงินสดจายคาภาษีเงินได 0.00 (35,000.00) (81,997.90) (287,734.64) (684,286.98)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 183,500.00 775,597.50 1,561,370.11 2,707,638.96 3,378,307.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายลงทุนในที่ดิน (300,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายลงทุนในอาคาร (600,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินสดจายลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ
การผลิต (610,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน (70,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายลงทุนในยานพาหนะ (600,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (2,180,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการกูยืม 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากเจาของ 3,230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 4,830,000.00 (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิ 2,833,500.00 375,597.50 1,161,370.11 2,307,638.96 2,978,307.98

บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 2,833,500.00 3,209,097.50 4,370,467.61 6,678,106.56

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,833,500.00 3,209,097.50 4,370,467.61 6,678,106.56 9,656,414.54
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ตารางที่ 21 การประมาณการงบดุล
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,833,500.00 3,209,097.50 4,370,467.61 6,678,106.56 9,656,414.54

ลูกหนี้การคา 221,000.00 232,050.00 250,614.00 275,675.40 308,756.45

สินคาคงเหลือ 635,725.00 737,066.98 804,250.45 866,772.03 930,631.11

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,690,225.00 4,178,214.48 5,425,332.05 7,820,553.99 10,895,802.10

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ-สุทธิ 1,894,000.00 1,608,000.00 1,322,000.00 1,036,000.00 750,119.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,894,000.00 1,608,000.00 1,322,000.00 1,036,000.00 750,119.00

รวมสินทรัพย 5,584,225.00 5,786,214.48 6,747,332.05 8,856,553.99 11,645,921.10

หนี้สินหมุนเวียน

ภาษีเงินไดคางจาย 35,000.00 81,997.90 287,734.64 684,286.98 997,696.22

   เงินกูระยะยาวที่กําหนดชําระใน1ป 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 435,000.00 481,997.90 687,734.64 1,084,286.98 997,696.22

หนี้สินไมหมุนเวียน

   เงินกูระยะยาว 1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 0.00 0.00

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 0.00 0.00

รวมหนี้สิน 1,635,000.00 1,281,997.90 1,087,734.64 1,084,286.98 997,696.22

สวนของเจาของ

   ทุน-นางสาว สาวิตรี 3,230,000.00 3,230,000.00 3,230,000.00 3,230,000.00 3,230,000.00

กําไรสะสม 719,225.00 1,274,216.58 2,429,597.41 4,542,267.02 7,418,224.87

รวมสวนของเจาของ 3,949,225.00 4,504,216.58 5,659,597.41 7,772,267.02 10,648,224.87

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 5,584,225.00 5,786,214.48 6,747,332.05 8,856,553.99 11,645,921.10
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

รายการการวิเคราะห ปที่ 1 ปที ่2 ปที่ 3 ปที ่4 ปที ่5

อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 8.48 8.67 7.89 7.21 10.92

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 7.02 7.14 6.72 6.41 9.99

อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย

อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) 9.00 9.84 9.92 9.93 9.93

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) 40.56 37.08 36.79 36.75 36.74

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 1.50 2.00 3.31 6.45 12.87

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 0.51 0.55 0.65 0.75 0.83

อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้

อัตราสวนแหงหนี้ (Debt Ratio) 0.29 0.22 0.16 0.12 0.09

อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.41 0.28 0.19 0.14 0.09

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) 5.71 5.98 16.03 44.70 122.05

อัตราสวนวัดความสามารถในการบริหาร

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.13 0.10 0.17 0.24 0.25

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 0.18 0.12 0.20 0.27 0.27

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 0.41 0.31 0.37 0.45 0.50

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) 0.15 0.11 0.20 0.32 0.38

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 314,025.25 บาท

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 9.88%

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 4 ป 3 เดือน
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บทที่ 8 

แผนฉุกเฉิน

ตารางที ่23 แผนฉุกเฉิน
ลําดับ ลักษณะปญหา

หรือความเสี่ยง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข

1 ระยะเวลาที่ใช
ในการรมควัน
นานถึง 4 วัน 

ทําใหเสียเวลาในแตละรอบการ
ผลิต เนื่องจากขั้นตอนในการ
รีดแผนใชเวลาเพียง 5 ชั่วโมง 
แตการรมควันใชเวลายาวนาน
ถึง 4 วัน อาจสงผลใหเกิดการ
ผลิตที่ไมทันกับความตองการ
ของตลาด หรือผลิตไมทันกับ
การปรับตัวของราคา

เนื่องจากการขั้นตอนในการผลิต
ยางแผนรมควันตองใชเวลานาน
ถึงจะไดผลผลิตที่สมบูรณ ดังนั้น
จึงตองมีการเพิ่มสายการผลิต 
อยางเชน มีการผลิตยางแผนดิบ
เพื่อสงขายโดยที่ไมตองรมควัน
เพิ่มขึ้นดวย เพื่อเพิ่มสภาพคลอง
ใหกับกิจการ

2 ราคาของ
ยางพารามีการ
ปรับตัวขึ้นลงอยู
ตลอดเวลา 

ทําใหไมสามารถคาดคะเนราคา
รับซื้อน้ํายางสด และราคาขาย
ยางแผนรมควันไดอยางถูกตอง
แนนอน ทําใหเกิดความเสี่ยง
อยางมากในการกําหนดราคาทั้ง
การรับซื้อและการสงขาย หากมี
การคาดคะเนราคาที่ผิดไปอาจ
ทําใหธุรกิจเกิดการขาดทุนได

มีการติดตั้งโปรแกรมที่สามารถ
วิเคราะหแนวโนมของราคายาง 
หรือมีการติดตอกับนักวิจัยที่
ทําการศึกษาเรื่องแนวโนมของ
ราคายางพาราเพื่อนําวิธีการหรือ
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมา
ปรับใชกับธุรกิจ

3 เกิดความ
เสียหายของ
ผลิตภัณฑใน
ระหวางการ
ดําเนินการผลิต

เปนคาเพิ่มภาระคาใชจายของ
กิจการโดยไมจําเปน

มีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการผลิต และมี
การตรวจสอบคุณภาพของสินคา
ในระหวางการผลิตอยางตอเนื่อง
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บทที่ 9

แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

เนื่องจากกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียวในการบริหารงานจึงมีการใชการตัดสินใจจาก
คนเพียงแคคนเดียว ซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจขึ้นได และลักษณะของธุรกิจมี
ความเสี่ยงสูงในดานการคาดคะเนราคาของยางพาราทั้งทางดานการคาดคะเนราคารับซื้อ และราคา
ขายสงจึงตองใชความเชี่ยวชาญในดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเจาของธุรกิจอาจจะมีความสามารถในดาน
การคาดคะเนไมเพียงพอ จึงตองมีการศึกษาหาความรูในดานนี้เพิ่มเติมเพื่อสรางความมั่นคงให
ธุรกิจ อาจจะตองเขาเรียนทางดานการพยากรณโดยตรง หรือการเขารับการอมรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการคาดคะเนและการพยากรณ นอกจากนี้ยังตองอาศัยผูที่เชี่ยวชาญและผูที่มีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับยางพารามาเปนเวลานานจึงจะชวยใหการดําเนินงานดีขึ้นหรือสะดวกขึ้น 

ตารางที ่24 แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ลําดับ งานที่ตองปรับปรุง วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 การเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง และพนักงาน

เขารับการศึกษาเพิ่มเติมทางดาน
การพยากรณ และเขารับการ
ฝกอบรมในการบริหารงานของ
ผูประกอบการ และจัดให
พนักงานเขารับการการฝกอบรม
ทางดานอาชีพเพิ่มเติม

เพื่อใหเจาของธุรกิจ
สามารถบริหารกิจการไดดี
ขึ้น และเพิ่มความสามารถ
ในการตัดสินใจแกไข
ปญหา

2 การเพิ่มศักยภาพใน
การดําเนินงาน และ
การผลิตสินคา

มีการใชเทคโนโลยีใหมๆเขามา
ชวยในการวิเคราะหสถานการณ
ของกิจการ  และมีการใช
เครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคาใน
ขั้นตอนของการผลิต

เพื่อชวยในการวิเคราะหถึง
ความเปนไปไดทางดาน
ราคา และปริมาณความ
ตองการสินคา เพื่อลด
ปริมาณสินคาที่เสียหาย 
และเพื่อใหสามารถผลิต
สินคาไดอยางรวดเร็ว
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ยางแผนรมควัน

การบรรจุยางแผนรมควัน



ภาคผนวก ข
รูปวัตถุดิบในการผลิต
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น้ํายางสด

น้ํา

น้ํากรดฟอรมิค



ภาคผนวก ค
กราฟขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
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ขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากชาวสวนยางพาราในเขตตําบลบานนา อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จํานวน 50 คน ไดผลสรุปของการสํารวจตอไปนี้

สวนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคล
1.กเพศ จากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง มีเพศชาย
รอยละ 68 เพศหญิงรอยละ 32

ชาย
68%

หญิง
32%

ชาย

หญิง

2.กอายุ จากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง มีอายุต่ํา
กวา 20 ป รอยละ 4, อายุ 21 – 30 ป รอยละ 36, อายุ 31 – 40 ป รอยละ 28, อายุ 41 – 50 ป รอยละ 22, 
อายุ 51 – 60 ป รอยละ 8 และอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 2

4%

36%

28%

22%

8% 2%

ต่ํากวา 20 ป
21 - 30 ป

31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป

61 ปขึ้นไป
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3.กจํานวนสมาชิกในครอบครัว จากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ 
อมรามรการยางพบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวสวนยาง ต่ํากวา 2 คน รอยละ 6, 2 - 3 
คน รอยละ 26, 4 – 5 คน รอยละ 60 และ 6 คนขึ้นไปรอยละ 8

ต่ํากวา 2 คน
6%

2-3 คน
26%

4-5 คน
60%

6 คนขึ้นไป
8%

ต่ํากวา 2 คน

2-3 คน

4-5 คน

6 คนขึ้นไป

4.กรายไดในครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน จากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผน
ธุรกิจของ อมรามรการยางพบวา รายไดในครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือนของชาวสวนยางพารา ต่ํา
กวา 10,000 บาท รอยละ 4, ระหวาง 10,001 - 25,000 บาท รอยละ 4, ระหวาง 25,001 – 40,000 บาท 
รอยละ 10, ระหวาง 40,001 – 55,000 บาท รอยละ 12, ระหวาง 55,001 – 70,000 บาท รอยละ 42, 
ระหวาง 70,001 – 85,000 บาท รอยละ 18, ระหวาง 85,001 – 100,000 บาท รอยละ 6 และ 100,001 
บาทขึ้นไป รอยละ 4

4% 4%
10%

12%

42%

18%

6% 4%
ต่ํากวา 10,000 บาท

10,001 - 25,000 บาท

25,001 – 40,000 บาท

40,001 – 55,000 บาท

55,001 – 70,000 บาท

70,001 – 85,000 บาท

85,001 – 100,000 บาท

100,001 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
5.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอทาน
เปนสมาชิกของชมรมคนรักยางหรือไม พบวา ชาวสวนยางเปนสมาชิกชมรมคนรักยาง รอยละ 92 
และไมไดเปนสมาชิกชมรมคนรักยางรอยละ 8 

เปนสมาชิก
92%

ไมเปนสมาชิก
8%

เปนสมาชิก

ไมเปนสมาชิก

6.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอ
ปจจุบันทานขายยางพาราใหรานรับซื้อในรูปแบบใด พบวา ชาวสวนยางพาราขายยางพาราในรูป
ของน้ํายางสด รอยละ 62 และขายยางพาราในรูปของยางแผนดิบ รอยละ 38

น้ํายางสด
62%

ยางแผนดิบ
38%

น้ํายางสด

ยางแผนดิบ



69

7.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอพื้นที่
ในการปลูกยางพาราในครอบครัวของทานมีจํานวนเทาไหร พบวา ชาวสวนมีพื้นที่ปลูกยางพาราต่ํา
กวา 10 ไรรอยละ 8, 11 – 30 ไร รอยละ 16, 31 – 50 ไร รอยละ 52, 51 – 70 ไร รอยละ 16, 71 – 90 
ไร รอยละ 6 และตั้งแต 91 ไรขึ้นไป รอยละ 2

8%

16%

52%

16% 6% 2%

ต่ํากวา 10 ไร

11 – 30 ไร

31 – 50 ไร

51 – 70 ไร

71 – 90 ไร

91 ไรขึ้นไป

8.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอ
รายไดเฉลี่ยที่ทานไดรับจากการขายยางพาราในแตละครั้ง พบวารายไดจากการขายยางพาราของ
ชาวสวนยางโดยเฉลี่ย ต่ํากวา 1,000 บาท รอยละ 6, ระหวาง 1,001 – 10,000 บาท รอยละ 38, 
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 20, ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 12, ระหวาง 
30,001 – 40,000 บาท รอยละ 10, ระหวาง 40,001 – 50,000 บาท รอยละ 8, ระหวาง 50,001 –
60,000 บาท รอยละ 4 และตั้งแต 60,001 บาทขึ้นไปรอยละ 2

6%

38%

20%

12%

10%

8% 4% 2%
ต่ํากวา 1,000 บาท

1,001 – 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

40,001 – 50,000 บาท

50,001 – 60,000 บาท

60,001 บาทขึ้นไป
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9.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอราคา
ตอหนวยที่ทานตองการขายยางพารา พบวา ชาวสวนตองการขายยางพาราตามราคาทองตลาด รอย
ละ 52, ตองการขายตามราคาหนาราน ณ วันที่ขาย รอยละ 30 และตองการขายตามราคาที่ตกลงกัน
ไวลวงหนา รอยละ 16 และอื่นๆ (ขายโดยที่ชาวสวนกําหนดราคาเอง) อีก รอยละ 2

52%

30%

16% 2%

ราคาจําหนายตามทองตลาด

ราคาหนาราน ณ วันท่ีขาย

ราคาท่ีตกลงกันไวลวงหนา

อื่นๆ

10.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง ในหัวขอทาน
ตองการขายยางพารากี่ครั้งตอเดือน พบวา ชาวสวนตองการขายยางพาราทุกวัน รอยละ 64, ตองการ
ขายเดือนละ 1 ครั้ง รอยละ 6, ตองการขายเดือนละ 2 ครั้ง รอยละ 6, ตองการขายเดือนละ 3 ครั้ง 
รอยละ 12 และตองการขายเดือนละ 4 ครั้ง รอยละ 10 และอื่นๆ (5 ครั้งตอเดือน) อีกรอยละ 2

64%6%

6%

12%

10% 2%

ทุกวัน 

1 ครั้งตอเดือน

2 ครั้งตอเดือน

3 ครั้งตอเดือน

4 ครั้งตอเดือน

อื่นๆ



71

11.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 50 
คน ในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกขายยางพาราของทาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกขายยางพารากับรานรับซื้อเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยดังตอไปนี้ ใหราคาที่
ยุติธรรม, มีการตรวจสอบคุณภาพสม่ําเสมอและเปนมาตรฐาน, ความนาเชื่อถือของผูรับซื้อ, ความ
สะดวกในการขายและขนสง, เปนรานที่ขายดวยมาเปนเวลานาน, มีบริการเสริมที่ดี, คนใน
ครอบครัวมีสวนตัดสินใจ และรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และอื่นๆ (มีของสมนาคุณ)

228

152

213

132 135
127

98

181

15

0

50

100

150

200

250

1

ใหราคาท่ียุติธรรม

ความสะดวกในการขายและขนสง

มีการตรวจสอบคุณภาพสม่ําเสมอ
และเปนมาตรฐาน

มีบริการเสริมที่ดี

เปนรานท่ีขายมาเปนเวลานาน

คนในครอบครัวมีสวนตัดสินใจ 

รับฟงความคิดเหน็จากผูอื่น

ความนาเชื่อถือของผูรับซื้อ

อื่นๆ

12.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 50 
คน ในหัวขอการสงเสริมการขายของรานรับซื้อยางพาราในลักษณะใดที่ทานตองการ พบวา
ชาวสวนยางตองการการสงเสริมการขายที่มีลักษณะเรียงตามลําดับ ดังตอไปนี้ มีบริการรับซื้อถึง
สวน, มีการแจงขอมูลราคายางลวงหนา, ไมมีบริการรับซื้อถึงสวนแตใหราคาสูง, ไมมีการแจงราคา
ลวงหนาแตตกลงราคากันได และอื่นๆ (ใหชาวสวนมีสวนรวมในการกําหนดราคา)

232

157

195

128

20

0

50

100

150

200

250

1

มีบริการรับซื้อถึงสวน

ไมมีบริการรับซื้อถึงสวน
แตใหราคาสูง

มีการแจงขอมูลราคายางลวงหนา

ไมมีการแจงราคาลวงหนา
แตตกลงราคากันได

อื่นๆ
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13.กจากการสํารวจชาวสวนยางพาราที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 50 
คน ในหัวขอทานคิดวารานรับซื้อยางพาราควรตั้งอยูที่บริเวณใด พบวาชาวสวนมีความตองการให
รานรับซื้อยางพาราตั้งอยูบริเวณใกลกับสวนยางพารา, ใกลกับสถานที่ที่เปนแหลงพบปะของ
ชาวบาน, ใกลกับตลาดนัดชุมชน, ติดกับถนนสายหลัก, ใกลกับรานขายอุปกรณเกี่ยวกับยางพารา, 
ใกลกับสถานที่ราชการในชุมชน และอื่นๆ (ใกลกับวัดทามะปริง) เรียงตามลําดับ

237

112

132

214

71

173
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1

ใกลกับสวนยางพารา

ใกลกับรานขายอุปกรณเกี่ยวกับ
ยางพารา

ติดกับถนนสายหลัก

ใกลกับสถานที่ท่ีเปนแหลง
พบปะของชาวบาน

ใกลกับสถานที่ราชการในชุมชน

ใกลกับตลาดนัดชุมชน

อื่นๆ
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ขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดภาคใต

1.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ ทานอยูในอุตสาหกรรมใด พบวามีโรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ
ยาง รอยละ 30, อุตสาหกรรมการผลิตของเลนเด็กรอยละ 40, อุตสาหกรรมการผลิตถุงยางอนามัย
รอยละ 10 และอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตรอยละ 10 และอื่นๆ (อุตสาหกรรมการผลิตของใช
เด็กออน) รอยละ 10

30%

40%

10%

10%
10%

อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง 

อุตสาหกรรมการผลิตของเลนเด็ก

อุตสาหกรรมการผลิตถุงยางอนามัย

อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต

อื่นๆ

2.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ อุตสาหกรรมของทานตั้งอยูในจังหวัดใด พบวามีโรงงานอยูในจังหวัดชุมพรรอย
ละ 10, จังหวัดระนองรอยละ 10, จังหวัดสุราษฎรธานีรอยละ 40, จังหวัดสงขลารอยละ 30, จังหวัด
นครศรีธรรมราชรอยละ 10

10%
10%

40%

30%

10%

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎรธานี

สงขลา

นครศรีธรรมราช
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3.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ ทานตองการวัตถุดิบยางพาราชนิดใดในการผลิตสินคา พบวาความตองการน้ํายาง
ขนรอยละ 10, ยางแผนรมควันรอยละ 60, ยางผึ่งแหงรอยละ 20 และยางแทงรอยละ 10

10%

60%

20%

10%

น้ํายางขน

ยางแผนรมควัน

ยางผึ่งแหง

ยางแทง

4.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ ยอดการสั่งซื้อยางพาราตอครั้งที่ทานตองการ พบวามีความตองการสั่งซื้อนอย
กวา 1,000 กิโลกรัมตอครั้ง รอยละ 10, 1,001 – 2,000 กิโลกรัมตอครั้ง รอยละ 10, 2,001 – 3,000 
กิโลกรัมตอครั้ง รอยละ 10, 3,001 – 4,000 กิโลกรัมตอครั้ง รอยละ 20, 4,001 – 5,000 กิโลกรัมตอ
ครั้งรอยละ 40 และมากกวา 5,001 กิโลกรัมตอครั้ง รอยละ 10

10%
10%

10%

20%

40%

10%
นอยกวา 1,000 กิโลกรัม
1,001 – 2,000 กิโลกรัม

2,001 – 3,000 กิโลกรัม

3,001 – 4,000 กิโลกรัม
4,001 – 5,000 กิโลกรัม

มากกวา 5,001 กิโลกรัม
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5.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ ราคาตอหนวยที่ทานตองการ พบวาโรงงานตองการซื้อในราคาจําหนายตาม
ทองตลาด รอยละ 30, ราคาหนาราน ณ วันที่ขาย รอยละ 30, ราคาที่ตกลงกันไวลวงหนา เชน 92
บาทตอกิโลกรัมภายในเวลา 1 เดือน รอยละ 30 และอื่นๆ (ราคาอางอิงตามราคาสินคาหนวยสุดทาย) 
รอยละ 10

30%

30%

30%

10%

ราคาจําหนายตามทองตลาด 

ราคาหนาราน ณ วันที่ขาย

ราคาท่ีตกลงกันไวลวงหนา 

อื่นๆ

6.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ อุตสาหกรรมของทานตองการการจัดสงผลิตภัณฑในลักษณะใด พบวา
อุตสาหกรรมของทานมารับซื้อผลิตภัณฑเอง (คิดคาจัดสง) รอยละ 20, โรงงาน อมรามรการยาง 
จัดสงผลิตภัณฑให (โรงงานจายคาจัดสงเอง) รอยละ 60, จางตัวแทนในการจัดสงผลิตภัณฑ รอยละ 
20

20%

60%

20% อุตสาหกรรมของทานมารับซื้อ
ผลิตภัณฑเอง 

โรงงาน อมรามรการยาง จัดสง
ผลิตภัณฑให 

จางตัวแทนในการจัดสงผลิตภัณฑ
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7.กจากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลตอการทําแผนธุรกิจของ อมรามรการยาง จํานวน 10
โรงงาน ในหัวขอ อุตสาหกรรมของทานตองการการติดตอซื้อ-ขายแบบใด พบวามีความตองการ
ติดตอโดยตรง รอยละ 30, สั่งซื้อทางโทรศัพท/แฟกซ รอยละ 50, สั่งซื้อทาง E-mail รอยละ 10 และ 
จัดตัวแทนสั่งซื้อ รอยละ 10

30%

50%

10%
10%

ติดตอโดยตรง

สั่งซื้อทางโทรศัพท/แฟกซ

สั่งซื้อทาง E-mail

จัดตัวแทนสั่งซื้อ



ภาคผนวก ง
ตัวอยางแบบสอบถาม
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แบบสอบถามที่แสดงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขายยางพาราของชาวสวนยางใหกับรานรับซื้อ
ยางพาราในเขตตําบลบานนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในชอง หนาขอที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ก. ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย หญิง

อายุ
 ต่ํากวา 20 ป  21 - 30 ป  31 - 40 ป
 41 - 50 ป  51 - 60 ป  61 ปขึ้นไป

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
 ต่ํากวา 2 คน  2-3 คน
 4-5 คน  6 คนขึ้นไป

รายไดในครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน
 ต่ํากวา 10,000 บาท  10,001 - 25,000 บาท
 25,001 – 40,000 บาท  40,001 – 55,000 บาท
 55,001 – 70,000 บาท  70,001 – 85,000 บาท
 85,001 – 100,000 บาท  100,001 บาทขึ้นไป

ข. ขอมูลทั่วไปของชาวสวนยางพารา
1. ทานเปนสมาชิกของชมรมคนรักยางหรือไม
 เปน  ไมเปน

2. ปจจุบันทานขายยางพาราใหรานรับซื้อในรูปแบบใด
 น้ํายางสด  ยางแผนดิบ
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3. พื้นที่ในการปลูกยางพาราในครอบครัวของทานมีจํานวนเทาไหร
 ต่ํากวา 10 ไร  11 – 30 ไร
 31 – 50 ไร  51 – 70 ไร
 71 – 90 ไร  91 ไรขึ้นไป

4. รายไดเฉลี่ยที่ทานไดรับจากการขายยางพาราในแตละครั้ง
 ต่ํากวา 1,000 บาท  1,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท
 50,001 – 60,000 บาท  60,001 บาทขึ้นไป

5. ราคาตอหนวยที่ทานตองการขายยางพารา
 ราคาจําหนายตามทองตลาด
 ราคาหนาราน ณ วันที่ขาย
 ราคาที่ตกลงกันไวลวงหนา เชน 94 บาทตอกิโลกรัมเปนระยะเวลา 1 เดือน
 อื่นๆ ระบุ.............................

6. ทานตองการขายยางพารากี่ครั้งตอเดือน
 ทุกวัน  1 ครั้งตอเดือน
 2 ครั้งตอเดือน  3 ครั้งตอเดือน
 4 ครั้งตอเดือน  อื่นๆ ระบุ...........................

       โปรดอานขอความในตารางแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางหลังขอความแตละขอใหตรง
กับสภาพความเปนจริงที่สุด (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด)

7.     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกขายยางพาราของทาน
ปจจัยที่มีอิทธิพล 5 4 3 2 1

ใหราคาที่ยุติธรรม
มีการตรวจสอบคุณภาพสม่ําเสมอและเปนมาตรฐาน
ความสะดวกในการขายและขนสง
มีบริการเสริมที่ดี เชน มีการรับซื้อถึงสวน
เปนรานที่ขายมาเปนเวลานาน
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ปจจัยที่มีอิทธิพล 5 4 3 2 1
คนในครอบครัวมีสวนตัดสินใจ
รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
ความนาเชื่อถือของผูรับซื้อ
อื่นๆ ระบุ...............................

8. การสงเสริมการขายของรานรับซื้อยางพาราในลักษณะใดที่ทานตองการ
การสงเสริมการขาย 5 4 3 2 1

มีบริการรับซื้อถึงสวน
ไมมีบริการรับซื้อถึงสวนแตใหราคาสูง
มีการแจงขอมูลราคายางลวงหนา
ไมมีการแจงราคาลวงหนาแตตกลงราคากันได
อื่นๆ ระบุ .................................

9. ทานคิดวารานรับซื้อยางพาราควรตั้งอยูที่บริเวณใด
ทําเลที่ตั้ง 5 4 3 2 1

ใกลกับสวนยางพารา
ใกลกับรานขายอุปกรณเกี่ยวกับยางพารา
ติดกับถนนสายหลัก
ใกลกับสถานที่ที่เปนแหลงพบปะของชาวบาน
ใกลกับสถานที่ราชการในชุมชน
ใกลกับตลาดนัดชุมชน
อื่นๆ ระบุ................................

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามที่แสดงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อยางพาราของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดภาคใต

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในชอง หนาขอที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ทานอยูในอุตสาหกรรมใด
 อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
 อุตสาหกรรมการผลิตของเลนเด็ก
 อุตสาหกรรมการผลิตถุงยางอนามัย
 อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต
 อื่นๆ ระบุ...................................

2. อุตสาหกรรมของทานตั้งอยูในจังหวัดใด
 ชุมพร  ระนอง
 สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช
 สงขลา  พังงา
 กระบี่  ตรัง
 สตูล  พัทลุง
 ภูเก็ต  ยะลา
 ปตตานี  นราธิวาส

3. ทานตองการวัตถุดิบยางพาราชนิดใดในการผลิตสินคา
 น้ํายางขน
 ยางแผนรมควัน
 ยางผึ่งแหง
 ยางเครปขาว
 ยางแทง

4. ยอดการสั่งซื้อยางพาราตอครั้งที่ทานตองการ
 นอยกวา 1,000 กิโลกรัม  1,001 – 2,000 กิโลกรัม
 2,001 – 3,000 กิโลกรัม  3,001 – 4,000 กิโลกรัม
 4,001 – 5,000 กิโลกรัม  มากกวา 5,001 กิโลกรัม
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5. ราคาตอหนวยที่ทานตองการ
 ราคาจําหนายตามทองตลาด
 ราคาหนาราน ณ วันที่ขาย
 ราคาที่ตกลงกันไวลวงหนา เชน 98 บาทตอกิโลกรัมภายในเวลา 1 เดือน
 อื่นๆ ระบุ.............................

6. อุตสาหกรรมของทานตองการการจัดสงผลิตภัณฑในลักษณะใด
 อุตสาหกรรมของทานมารับซื้อผลิตภัณฑเอง ( คิดคาจัดสง)
 โรงงาน อมรามรการยาง จัดสงผลิตภัณฑให ( โรงงานจายคาจัดสงเอง )
 จางตัวแทนในการจัดสงผลิตภัณฑ
 อื่น ๆ ระบุ……………………………..

7. อุตสาหกรรมของทานตองการการติดตอซื้อ-ขายแบบใด
 ติดตอโดยตรง
 สั่งซื้อทางโทรศัพท/แฟกซ
 สั่งซื้อทาง E-mail
 จัดตัวแทนสั่งซื้อ
 อื่น ๆ ระบุ………………….

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถาม
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวสาวิตรี อมรามร
ที่อยู 52/1 หมู 5 ต.ทุงคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100

ประวัติการศึกษา
          พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนสหศึกษา
          พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนศรียาภัย
          พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนศรียาภัย
          พ.ศ. 2551 กําลังศึกษาอยูที่คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


