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บทคัดย่อ 
 

 การจัดท าแผนธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูป “ยางเครฟ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการสร้างธุรกิจโรงงานแปรรูปขนาดย่อมประเภทโรงงาน 
แปรรูปยางเครฟ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายยางเครฟ ความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลาดของยางพารา คู่แข่งขัน ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนและด าเนินงานธุรกิจ 
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูป “ยางเครฟ” ภายใต้แบรนด์ NCR (นิวครีเอชั่น 
รับเบอร์ New Creation Rubber) เป็นโรงงานแปรรูปยางพาราก้อนถ้วยให้เป็นยางเครฟสีขาวหรือ
ยางเครฟสีจาง เป็นวัตถุดิบข้ันต้นส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว  
มีคุณภาพที่แน่นอน ง่ายต่อการน าไปแปรรูปต่อ เพ่ือผลิตเป็นยางแท่ง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีสัน ซึ่งการด าเนินธุรกิจในครั้งนี้เป็นการน ายางพาราของครอบครัวน ามาแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า หลังจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ าในช่วงหลายปี เป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งด้วย 
ธุรกิจได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินการของธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง 
วางแผนการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล แผนการด าเนินงาน การประมาณการทางการเงิน 
แผนฉุกเฉนิและแผนในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจและด าเนินการธุรกิจ 
 การศึกษาแผนธุรกิจโรงงานแปรรูปยางพารา พบว่า ภายในจังหวัดระยองมีความต้องการ
สินค้าเพ่ือน าไปแปรรูปต่อ 5,000–7,000 ตัน ต่อเดือน ซึ่งเป็นจ านวนมากถ้าเทียบกับอัตราการผลิตที่
กิจการสามารถผลิตได้ 20–140 ตันต่อเดือน และอัตราการใช้ยางพาราในประเทศและตลาดโลกมี
ความต้องการในการใช้ยางพาราเพื่อน าไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มข้ึน กิจการเล็งเห็นโอกาส
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พบว่า กิจการต้องการเงินลงทุนเริ่มต้น 3,000,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 6 เดือน มีอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) 41.87% มูลค่าปัจจุบันในอีก 5 ปี
เท่ากับ 5,713,886 บาท 
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ABSTRACT 
 

 The preparation plan of business from factory a production transform a 
rubber and selling rubber crepe. The object for process making a business factory 
transform a small, for learn information about Production and distribute the rubber 
crepe. The probability in conduct the business market of rubber. The competitor of 
the factor have effect for run a business. For leaning research this time is the part of 
choice for decide to invest this business.  
 The factory of manufacture a transform the rubber and selling rubber crepe 
from the brand new creation rubber. The factory transform rubber block to be a 
rubber crepe or light rubber crepe. The first material for the industry transform a 
rubber, is kind like a crepe Iid and long have high-quality and easy to making change 
another transform.  Such as medical equipment the product will be a colorful. This 
plan for a business want to know information and research from a group of 
customers what they want to transform for it.  Bring to applied for a guideline to 
decide make a business. This time we bring the rubber form family to transform for 
high value. After the price of the rubber is down over the years. We try to reduce of 
cost, The business are analyze point inside and outside for have the effect for a 
business, about competitor, marketing plan, manage human resources about plan 
financial, about plan accident and plan in future for a make sure to make this 
business. 
 The rubber processing plan business plan It was found that with in the 
province there was a large demand for products for further processing compared to 
the rate of production that the business could produce.  And the rate of rubber use 
in the world market, there is a demand for rubber for the production of medical 
equipment. The business have opportunities and analyzes various information.  



 

 

Found that the business needs an initial investment of 3,000,000 baht, payback 
period of 2 years and 6 months, has an internal rate of return (IRR) of 41.87%, the 
present value in the next 5 years is 5,713,886 baht. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 ยางเครฟ คือ ยางพาราที่ถูกรีดน้ าออก ซึ่งกระบวนการผลิตยางเครฟนี้ ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น
และน้ าเน่าเสียจากน้ าที่ถูกรีดออกจากยางพารา ท าให้เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่าง
มาก ทั้งส่งกลิ่นเหม็นเป็นวงกว้าง รวมถึงปล่อยน้ าเน่าเสียลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แม่น้ าเน่าและเป็นสีด า 
ปัญหานี้เกิดจากผู้ผลิตบางรายไม่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และไม่น าเงินมา
ลงทุนในการบ าบัดน้ าที่ถูกรีดออกจากยางพาราท าให้เกิดผลเสีย กิจการไดเ้ล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึง
ต้องการสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนจากการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน กิจการได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโรงงาน การผลิต สินค้าและ
ธุรกิจที่กิจการต้องการด าเดินการ โดยกิจการได้มีการแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ทุกฝ่าย
เข้าใจในการด าเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ประกอบด้วยคุณลักษณะ การน าไปใช้งาน รวมถึง
การที่กิจการได้บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของธุรกิจ แนวคิด ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจประกอบ
ธุรกิจแปรรูปยางพารา เพ่ือให้รู้ถึงข้อมูลของธุรกิจ และสามารถท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเข้าใจได้
ง่าย โดยไม่สับสน เป็นการแนะน าเพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของธุรกิจ การตลาด การเงิน 
ต่อไป 
 
1.1 การแนะน าธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ภายใต้แบรนด์ NCR. (นิวครีเอชั่นรับ
เบอร์ New Creation Rubber) โรงงานแปรรูปยางพาราก้อนถ้วยให้เป็นยางเครฟ เป็นธุรกิจแบบ
เจ้าของคนเดียวที่น าขี้ยางจากสวนของครอบครัวและบริเวณใกล้เคียงมารีดน้ าออกโดยเครื่องรีดน้ าจน
กลายเป็นยางเครฟขาวหรือยางเครฟสีจางขนาด ความหนา 0.3-0.6 ซม. ความยาว 1.5-2.5 เมตร 
ความกว้าง 35-45 ซม. ซึ่งสามารถน ามาใช้ผลิตยางแท่ง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
สีสัน โรงงานของเราจะมีระบบจัดการน้ าเสียที่มีกลิ่นเหม็นของยางพารา ซึ่งเป็นปัญหาของลูกค้าและผู้
อาศัยบริเวณใกล้เคียง เราจะจัดการน้ าเสียและกลิ่นตั้งแต่กระบวนการขนส่งวัตถุดิบหรือขี้ยางเข้ามาท่ี
โรงงาน น ามาผลิต แปรรูป จนถึงส่งให้ลูกค้า ๆ โดยจะท าให้มีกลิ่นเหม็นน้อยที่สุด และไม่มีน้ าเสีย
ออกมาหรือปล่อยทิ้งเลย 
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ภาพที่ 1.1: ตราสินค้าของแบรนด์ NCR. (นิวครีเอชั่นรับเบอร์ New Creation Rubber) 
 

 
 

 ภาพข้างต้นแสดงโลโก้ของแบรนด์ NCR. (นิวครีเอชั่นรับเบอร์ New Creation Rubber)  
โลโก้ต้นไม้แสดงถึงต้นยางพารา สีพื้นหลังเป็นสีพาสเทล โทนสีน้ าเงิน แสดงถึงความเย็นตา  
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ภายใต้แบรนด์ NCR. (นิวครีเอชั่น 
รับเบอร์ New Creation Rubber) จ าหน่าย ยางเครฟ (Crepe Rubber) เป็นยางที่ได้จากการน าเศษ
ยางไปรีดด้วยเครื่องรีดยางเครฟสองลูกกลิ้ง โดยทั่วไปเรียกว่าเครื่องเครฟ จะมีการใช้น้ าในการท า
ความสะอาดในระหว่างการรีด เพื่อน าสิ่งสกปรกออกจากยางในขณะรีดยาง เนื่องจากยางที่ใช้โดยมาก
เป็นยางที่มีมูลค่าต่ า มีสิ่งสกปรกเจือปนค่อนข้างมาก เช่น น้ ายาง สกิม เศษยางก้อนถ้วย เศษยางที่ติด
บนเปลือกไม้หรือติดบนดิน และเศษยางที่ได้จากการผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นต้น หลังจากรีดใน
เครื่องเครฟแล้วจะน ายางไปผึ่งแห้ง หรืออบแห้งด้วยลมร้อน ยางเครฟที่ได้จะมีสีค่อนข้างเข้ม และมี
หลายรูปแบบ เช่น ยาง Brown Crepe, Flat Bark Crepe, Skim Crepe และ Blanket Crepe เป็น
ต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์และชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนยางเครฟขาวเป็นยางเครฟ
ที่ได้มาจากน้ ายาง ที่มีการก าจัดสารเกิดสีในน้ ายาง คือ สารบีตา-แคโรทีน ซึ่งมีสีเหลืองอ่อน โดยการ
ฟอกสียางให้มีสีขาวด้วยสารเคมี เช่น Xylyl Mercaptane (0.05 wt%) หรือ Totyl Mercaptan 
(0.05 wt%) และ Sodium Bisulfide (0.5-0.75 wt%) ก่อนการท าให้ยางจับตัวกันเป็นก้อนด้วยกรด 
ยางเครฟขาวเป็นยางที่มีคุณภาพและราคาค่อนข้างสูง  
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ภาพที่ 1.2: ภาพยางเครฟสีขาว  
 

 
 

ทีม่า: ยางเครป. (2564). สืบค้นจาก http://www.tradeconnex.co.th/index.php/th/2016-12-
03-06-38-11/96-2016-12-03-05-55-21. 

 
1.2 ที่มาของการด าเนินธุรกิจ 
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ นี้ มีจุดเริ่มต้นคือ ครอบครัวมีสวน
ยางพาราในจังหวัดระยอง โดยจะกรีดยางให้ออกมาในรูปแบบของยางก้อนถ้วย และในพ้ืนที่มี
ชาวสวนที่ท าสวนยางพาราที่เหมือนกันเป็นจ านวนมาก จึงเล็งเห็นการน ายางก้อนถ้วยมาแปรรูป
พัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของยางพารา และต้องการรับซื้อยางพาราก้อนถ้วยจากเกษตรกรใน
ราคาที่สูงกว่าที่อ่ืนเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกัน และเล็งเห็นว่ายางเครฟที่เป็นผลผลิตของ
ยางพาราก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบขั้นต้นของยางพาราที่ง่ายต่อการน าไปแปรรูปต่อ เพราะวัตถุดิบมี
คุณภาพที่แน่นอน มีสีขาว สามารถเติมสีสันได้ง่าย และในอนาคตวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดโรงงาน
ให้เป็นโรงงานที่สามารถผลิตสินค้าทางการแพทย์จากยางพาราได้ โดยเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า เนื่องจากในปัจจุบันประเทศของเราและโลกประสบปัญหาที่ต้องการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และยางพารามากข้ึน อย่าง PM2.5 และเชื้อโรคต่าง ๆ ท าให้มีความต้องการเครื่องมือทาง
การแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์มากข้ึน 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนธุรกิจ 
 เพ่ือน าไปใช้ในการน าเสนอในการเริ่มจัดตั้งธุรกิจ การตัดสินใจในการเริ่มธุรกิจ 
  1) เพ่ือศึกษาการลงทุนในธุรกิจแปรรูปยางเครฟ 
  2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต 
  3) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจและด าเนินธุรกิจ 
  4) เพ่ือศึกษาการท าการตลาดและความสามารถที่จะท าก าไรของกิจการ 
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1.4 รูปแบบของธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ใช้รูปแบบการด าเนินธุรกิจตาม
โครงสร้างแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการท าธุรกิจที่ท าให้
มองธุรกิจได้อย่างปรุโปร่ง และท าให้รับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
วิเคราะห์ได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1.1: Business Model Canvas 
 

 
 

Key Partner 
 

-กลุ่มชาวสวน
ยางพารา 
-ผู้ผลิตเครื่อง
ท ายางเครฟ 
-บริษัทรับซื้อ
ยางเครฟ 
-ผู้รับซื้อยาง
เครฟอ่ืน ๆ 
-หน่วยงานรัฐที่
สนับสนนุการ
แปรรูป
ยางพารา 
-สหกรณ์สวน
ยางพารา 

Key Activities 
 

-หาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ
ราคาด ี
-ผลิตสนิค้า
เพียงพอและ
คุณภาพสูง 
-หาหน่วยงาน
สนับสนนุหรือนัก
ลงทุน 

Key 
Resources 

 
- ประสบการณ์ 
ความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต
และพัฒนา
ยางพารา 
- เงินทุน 
- ระบบจัดการด ี

Value 
Proposition 

 
- ยางเครฟขาว
คุณภาพสูง 
- ขนส่งไม่มีกลิน่ไม่มี
ของเสีย 
- สินค้างา่ยต่อการ
แปรรูป 
- ปริมาณเพียงพอ
ต่อลูกค้า 
- ติดต่อสื่อสารง่าย
และตลอดเวลา 
- ให้เครดิตนาน 
- มีสินค้าตลอดเวลา 
- ราคาเป็นกลาง 
- วัตถุดิบสดใหม่ 

Customer 
Relationship 

 
- ใช้การ
ติดต่อสื่อสารที่
ง่ายที่สดุกับ
ลูกค้า โดยจะ
เป็น ทาง
โทรศัพท์ line 
Facebook  
- ใช้สัญญา
ราคา เพื่อ
ควบคุมต้นทนุ 
ให้แน่นอนใน
ระยะยาว 

Customer 
Segments 

 
- โรงงานแปรรูป
ยางพาราในจังหวัด 
- โรงงานแปรรูป
ยางพาราใน
ประเทศ 
- นายหนา้ ตลาด
กลางยางพารา 
สหกรณ์ 
- ผู้ส่งออก 

Cost Structure 
 
- การผลิตและการ
ด าเนินงาน
การตลาด 
- วัตถุดิบ 
- สถานทีผ่ลิต 
- พนักงาน 

Revenue 
Streams 

 
การขายยาง
เครฟขาว
คุณภาพสูง 

Channels 
 

- รถขนส่งของเรา 
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 จากตารางที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของ
ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นทั้งหมด 9 
หัวข้อคือ Key Partners, Key Activities, Value Propositions, Customer Relationships, 
Customer Segments, Revenue Streams, Key Resources, Channels, และ Cost Structure 
เป็นการวางแผนภาพรวมของธุรกิจและรายละเอียดด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ ในแผนผังโมเดล
ธุรกิจ ดังต่อไปนี้  
 1.4.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners) 
  1.4.1.1 กลุ่มชาวสวนยางพารา เป็นผู้ที่ขายวัตถุดิบให้ 
  1.4.1.2 ผู้ผลิตเครื่องท ายางเครฟ เป็นผู้ขายเครื่องจักรและซ่อมบ ารุง 
  1.4.1.3 บริษัทแปรรูปยางพารา เป็นลูกค้าที่รับซื้อสินค้าเพ่ือน าไปแปรรูปต่อ 
  1.4.1.4 โรงงานรายย่อยต่างๆ เป็นกลุ่มลูกค้ารองที่ต้องการสินค้า 
  1.4.1.5 หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้ยางพารา ขอการสนับสนุนกิจการให้ราบลื่น 
  1.4.1.6 ร้านขายอุปกรณ์ชาวสวนยาง เป็นผู้ขายสินค้าส าหรับเป็นโบนัสให้ชาวสวนยาง 
  1.4.1.7 สหกรณ์ชาวสวนยางพารา เป็นผู้ให้ความรู้ พันธมิตรและ รับซื้อสินค้า 
 1.4.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
  1.4.2.1 หาวัตถุดิบให้เพียงพอและได้คุณภาพที่ดีตามต้องการและต้นทุนที่รับได้ 
  1.4.2.2 ผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ส่งของให้ตรงเวลาเสมอ ท างานทุก
ขั้นตอนตามมาตรฐานเพ่ือความเป็นมืออาชีพ 
  1.4.2.3 หาหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนกิจการ 
  1.4.2.4 ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านเป็นมิตรกับชุมชน 
  1.4.2.5 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายวัตถุดิบ 
  1.4.2.6 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 1.4.3 การเสนอคุณค่า (Value Proposition) 
 ปริมาณยางพาราในประเทศไทยในปัจจุบันมีจ านวนมากท าให้ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อแต่สินค้าที่
มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ธุรกิจจึงตอบสนองผู้บริโภคโดยการผลิตยางเครฟขาวคุณภาพสูงได้
มาตรฐานที่ง่ายต่อการน าไปแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่จากสวนยางพาราโดยตรง ในปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ขนส่งโดยรถขนส่งที่เก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดีไม่มีกลิ่นเหม็น
และของเสียออกมา 
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 1.4.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) 
 การติดต่อสื่อสารที่สะดวกง่ายรวดเร็วและมีหลายช่องทางตามท่ีลูกค้าถนัดเช่น โทรศัพท์ 
Line Email Facebook Page โดยมีแอดมินคอยตอบตลอด 24 ชั่วโมง และแอดมินมีความรู้สามารถ
ให้ค าแนะน าได้อย่างดี มีการท าสัญญาราคาเพ่ือความมั่นคงแน่นอนเหนียวแน่นกับลูกค้าในระยะยาว 
 ฝ่ายขายเรามีอบรมอย่างดีเมื่อไปพบลูกค้าต้องมีของฝากหรือพาไปทานอาหาร เพ่ือท าให้
การสนทนาราบรื่นตกลงกันได้ง่ายขึ้นและท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น 
 สร้างกลุ่มเครือข่ายของลูกค้าเพ่ือไว้นัดพบปะกินเลี้ยงและเป็นการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ เพ่ือขยับขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น 
 1.4.5 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 
 โรงงานแปรรูปยางพาราทั้งในระดับจังหวัดและประเทศไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่สามารถมา
ติดต่อรับยางเครฟของเราไปผลิตต่อได้ทั้งหมดผู้ส่งออกไม่ว่าจะนายหน้าหรือทางโรงงานต่างประเทศ
เราพร้อมส่งให้ทั้งหมดทางภาครัฐและสหกรณ์การเกษตร 
 1.4.6 รายได้ (Revenue Stream) 
 กิจการมีรายได้ทางเดียวจากการขายยางเครฟขาวคุณภาพดี ที่ง่ายต่อการน าไปแปรรูป
เพราะมีคุณภาพ ความชื้น เปอร์เซ็นต์ยาง ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
 1.4.7 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
 ทรัพยากรที่ส าคัญของโรงงานแปรรูปยางพาราคือ ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในการ
ผลิตและพัฒนายางพารา รวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวัตถุดิบอย่าง ยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) และเงินทุน
หมุนเวียนที่เอาไว้ใช้ระหว่างการผลิต และตัวโรงงานที่ประกอบด้วยสถานที่ โรงงาน ระบบบ าบัดน้ า
เสีย เครื่องจักร รถขนส่งสินค้าระบบการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีคุณภาพ 
 1.4.8 ช่องทาง (Channels) 
 มีการส่งเซลล์ไปติดต่อเสนอขายตามโรงงานต่างๆสกรีนลงบนรถของทางบริษัทเราเพ่ือเพ่ิม
การมองเห็นในที่สาธารณะช่องทางบนสื่อ Social Media Facebook Page/Line@ ป้ายหน้าโรงงาน 
 1.4.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 
 ต้นทุนของกิจการจะประกอบด้วย การผลิตและการด าเนินธุรกิจ วัตถุดิบ แรงงาน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การขนส่ง เครื่องจักรและการซ่อมบ ารุง ค่าน้ าค่าไฟ การ
พัฒนาโรงงาน 
 



 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์ให้ทราบถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็นแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินธุรกิจ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อเป็นไปตามจังหวะและโอกาส ใน
ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในอีกนัยยะหนึ่งเพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม เทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายกฎระเบียบ 
เพ่ือให้ธุรกิจ สามารถก าหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจในขณะที่เผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
เหล่านี้ 
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาด 
 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ใช้ประเมินความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจและคู่แข่งในตลาด สามารถท าให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยจะต้องวางแผนด าเนินการและรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 
 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยเครื่องมือ (PESTEL Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีส่วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งผลได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ การวิเคราะห์นี้เป็นการคาดการณ์ แต่สามารถช่วยให้กิจการหาทางรับมือกับ
ปัจจัยภายนอกที่เกิดข้ึนได้ 
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ภาพที่ 2.1: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) 
 

 
 
ที่มา: PESTEL analysis. (2016). Retrieved from https://spiritualcompany.org/ 

2016/05/03/pestle-analysis-analisa-makro-lingkungan-organisasi-bisnis/. 
 
 จากภาพที่ 2.1 แสดงถึงหัวข้อการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1.1 Political ปัจจัยทางการเมือง 
  ปัจจุบันรัฐยังขาดเสถียรภาพทางการเมือง เพราะยังต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด 
19 และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าหลังการรัฐประหาร ท าให้รัฐยังไม่มีนโยบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ยางพารามากเท่าที่ควร แต่รัฐยังมีนโยบายบางส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปยางพาราเช่น 
การจัดอบรมความรู้เรื่องการแปรรูปยางพารา และการให้ทุนเพ่ือพัฒนาแปรรูปยางพารา 
  2.1.1.2 Economic ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันไม่ดีนัก เพราะโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งทางด้าน
การส่งออก การท่องเที่ยวทั้งภายในภายนอกประเทศ ท าให้เศรษฐกิจรวมทั้งประเทศประสบปัญหา
อย่างหนัก การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงลดลง และมีอัตราการว่างงานมากขึ้น ส่งผลการทบต่อการใช้
ยางพาราที่ลดลงด้วย 
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  2.1.1.3 Social ปัจจัยด้านสังคม  
  ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการใช้ยางพาราที่น้อยในประเทศไทยถ้า
เทียบกับต่างประเทศและปริมาณการผลิตยางพารา 
  2.1.1.4 Technological ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแปรรูปยางพาราก้าวหน้าไปมาก แต่หลายอย่างไม่ได้น ามาใช้
จริงหรือไม่ได้ใช้มากเท่าที่ควร 
  2.1.1.5 Environmental ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม 
  สภาพอากาศบางช่วงของประเทศไทยส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถกรีดยางพาราได้ 
เช่นช่วงปิดหน้ายาง และช่วงหน้าฝน ท าให้มีวัตถุดิบที่น้อยในช่วงนั้น ๆ 
  2.1.1.6 Legal ปัจจัยด้านกฎหมาย 
  จะต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงท ายาง (มาตรา ๒๕) เพ่ือขออนุญาตจัดตั้งสถานที่โรงท ายาง
ผลิตยางเครพ พร้อมด้วยค่าท าเนียม หากท าโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ และโดนริบยางรวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 2.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยกดดันต่อธุรกิจ (Porter’s Five Forces Model) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยกดดันต่อธุรกิจ (Five Forces Model) เป็นการวิเคราะห์ 5 ด้าน ที่มี
การแข่งขันและผลกดดันต่อธุรกิจเพ่ือแสดงความได้เปรียบเสียเปรียบของกิจการ ท าให้กิจการมองเห็น
ถึงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2.2: การวิเคราะห์ปัจจัยกดดันต่อธุรกิจ (Five Forces Model) 
 

 
 
ที่มา: Porter’s competitive forces model. (n.d.). Retrieved from 

http://earthfender.blogspot.com/2017/01/porters-competitive-forces-model-5-
five.html. 

 
 จากภาพ แสดงถึงปัจจัยกดดันทั้ง 5 ด้าน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สามารถอธิบาย
รายละเอียดการวิเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.2.1 ภัยคุกคามจากคู่แข่งหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
  เนื่องจากกิจการมีเครือข่ายในชุมชนนั้นๆมาก่อนและเราท าธุรกิจด้วยคุณธรรมท าให้
ชาวบ้านผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้เราอยู่เสมอนั้นยินดีที่จะท าการค้าร่วมกับเราต่อไปเนื่องจากไว้วางใจเราและ
เรายังช่วยให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ท าให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นท าให้หากมีรายใหม่ที่จะท าข้ึนมาก็หา
วัตถุดิบได้ยากกว่าเราที่ปูพื้นฐานมาก่อน 
  2.1.2.2 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) 
  ในขณะนี้สิ้นค้าของกิจการเป็นวิธีแปรรูปที่ทันสมัยและคุ้มค่าท่ีสุดยังไม่มีวิธีอ่ืนที่มาแทน
ได้และถ้าหากว่ามีและมันดีกว่าทางเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปให้ดียิ่งขึ้นและเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามา
ทดแทน 
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  2.1.2.3 อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) 
  เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้พึ่งพารายได้จากลูกค้ารายย่อย
จ านวนมาก จึงไม่มีผลกระทบในด้านนี้มากนักและสินค้าเรามีคุณภาพและมีมาตรฐานท าให้ลูกค้าที่ซื้อ
ไปสามารถแปรรูปได้เลยและมีคุณภาพจึงได้ในราคาที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย 
  2.1.2.4 อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) 
  กิจการใช้วัตถุดิบของสวนของตนเองเป็นหลัก และรับซื้อวัตถุดิบจากสวนของเครือญาติ
หรือคนรู้จักใกล้เคียงท าให้สามารถเจรจาเรื่องการผลิตวัตถุดิบได้ เพ่ือให้วัตถุดิบมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
อยู่ในพื้นที่ใกล้กัน 
  2.1.2.5 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) 
  กิจการสามารถผลิตสินค้าออกมาได้โดยสูญเสียน้ าหนักยางไปน้อยกว่าการท ายางแผ่น
รมควันที่มีท าอยู่ก่อนแล้วจึงท าให้เราได้เปรียบในด้านนี้และสินค้ามีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันสามารถ
น าไปแปรรูปได้ไม่ต่างกันเลย 
 
2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
 การวิเคราะห์คู่แข่งขันท้ังคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ท าให้รู้ถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของกิจการและคู่แข่ง จึงสามารถทราบถึงสถานะของกิจการว่าควรพัฒนาอย่างไร เพ่ือได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
 2.2.1 การวิเคราะห์คู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อม 
 การวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ทราบถึงสถานะของกิจการและคู่แข่ง
อย่างถูกต้อง ซึ่งกิจการได้แบ่งคู่แข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.2.1.1 คู่แข่งทางตรง 
  คู่แข่งขันทางตรงของโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ที่มีก าลังการผลิตใกล้เคียงกัน มีคู่แข่งขันหลัก 3 เจ้า สามารถอธิบายรายละเอียดของ
แบรนด์ต่าง ๆ เรื่องชื่อ เจ้าของกิจการ ประเภทสินค้า และที่อยู่ ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1: แสดงชื่อคู่แข่งขันทางตรง 
 

ที ่ ชื่อโรงงาน เจ้าของกิจการ ประเภทสินค้า ที่อยู่ 

1. โรงงานแปรรูป
ยางเครฟของคุณ 
วีระพันธ์ 

คุณ วีระพันธ์  
ขัดสี 

ผลิตยางเครฟสีขาว
ถึงสีน้ าตาลอ่อน 
คุณภาพดีถึงปลานก
ลาง 

อ. แกลง จ. ระยอง 

2. โรงงานเจริญการ
รีดยาง 

นายสุรินทร์  
ตรีไตรรัตนกุล 

ยางเครฟขาวน้ าตาล
และสีเทา 

เลขที่ 82/12 หมู่ 6 ถนน 
หาดใหญ่-จันดี ต าบล  
กะเฉด อ าเภอ เมือง
ระยอง จังหวัด ระยอง 
21100 

3. บริษัท ศรีเทพ
ไทย ลาเท็กซ์ 
จ ากัด 

บริษัท ศรีเทพ
ไทย ลาเท็กซ์ 
จ ากัด 

น้ ายางข้นและยาง
เครฟ 

167 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านบึง-
แกลง ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

 
  2.2.1.2 คู่แข่งทางอ้อม 
  คู่แข่งทางอ้อมเป็นคู่แข่งขันที่สินค้าสามารถใช้ทดแทนสินค้ายางเครฟได้ มีจุดประสงค์
ในการน าสินค้าไปแปรรูปคล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่แข่งขันที่รับซื้อและขายยางพาราก้อนถ้วย 
ยางแผ่น และน้ ายางสด เป็นคู่แข่งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง มีจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวสวนยางในพ้ืนที่ที่สร้างโรงงานขนาดเล็กไว้ใช้แปรรูปยางแผ่น น้ ายางสด ยางก้อนถ้วยเพ่ือส่งขาย 
และคู่แข่งท้างอ้อมที่เป็นผู้รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง เพ่ือน าไปขายให้กับกลุ่ม
ลูกค้าเดียวกันโดยกลุ่มลูกค้าจะรับซื้อเพ่ือน าไปผลิตเป็นยางแท่ง หรือผลิตภัณฑ์จากยางพาราอื่น ๆ  
 2.2.2 เปรียบเทียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเปรียบเทียบคู่แข่งขันทางตรงในด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการจัดจ าหน่าย โดยแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2: เปรียบเทียบคู่แข่งขัน 
 

ที ่

ชื่อโรงงาน สินค้า ปริมาณ
การผลิต 

ช่องทางจัด
จ าหน่าย 

ราคา 
(บาทต่อ 

กก.) 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

ข้อ
ได้เปรียบ
ทางการ
แข่งขัน 

1. NCR 
ยางเครฟ

ขาว 
5 ตัน 
ต่อวัน 

มีรถขนส่ง
ของตนเอง 

20 
ให้เครดิต 
15 วัน 

มีวัตถุดิบ
ของตัวเอง 

2. คุณวีระพันธ์ 
ยางเครฟ
ขาวและ
น้ าตาล 

10 ตัน
ต่อวัน 

มีรถขนส่ง
ของตนเอง 

21 
ให้เครดิต 

7 วัน 
อยู่ใกล้

ลูกค้ามาก 

3. 
โรงงานเจริญ
การรีดยาง 

ยางเครฟ
ขาวน้ าตาล
และสีเทา 

3 ตัน 
ต่อวัน 

จ้าง
รถบรรทุก

ขนส่ง 
21  

อยู่ใกล้
แหล่ง

วัตถุดิบ 

4. 

บริษัท ศรี
เทพไทย  
ลาเท็กซ์ 
จ ากัด 

น้ ายางข้น
และยาง
เครฟ 

10 ตัน
ต่อวัน 

ให้ลูกค้ามา
รับสินค้า

เอง 
19 

ลดราคา 
เมื่อลูกค้า

มารับ
สินค้าเอง 

มีวัตถุดิบ
ของตัวเอง 

 
 จากตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคู่แข่งขันสามารถวิเคราะห์ในด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนี้ 
 ยางเครฟเป็นสินค้าแปรรูปขั้นต้นของยางพารา ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันมากนัก จะแตกต่าง
กันตรงที่คุณภาพโดยแบ่งเป็น ยางเครฟสีขาวที่มีคุณภาพสูงที่สุด ยางเครฟสีน้ าตาล ยางเครฟสีน้ าตาล
เข้ม ยางเครฟสีเทาที่มีคุณภาพต่ าที่สุด กิจการจะเน้นการผลิตยางเครฟสีขาวและควบคุมการจัดซื้อ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสามารถผลิตยางเครฟสีขาวได้เท่านั้น คู่แข่งจะผลิตยางเครฟทุกเกรดเพราะ
ต้องการปริมาณจ านวนมาก  
 ราคายางเครฟจะถูกก าหนดโดยราคายางพารา โดยจะมีการแปรผันของราคาอยู่ตลอดเวลา 
ทุกกิจการในธุรกิจนี้ จะใช้ราคากลางเดียวกันในการซื้อขายตามในแต่ละช่วงเวลา ท าให้กิจการไม่
สามารถควบคุมราคาของสินค้าได้รวมถึงคู่แข่งด้วย แต่กิจการจะใช้การลดราคาให้ต่ ากว่าตลาด
เล็กน้อยเพ่ือให้ลูกค้ารับสินค้าในจ านวนมาก 
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 กิจการใช้การติดต่อลูกค้าโดยตรง โดยการติดต่อผ่านการแนะน าของผู้ที่ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับยาพาราเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับกิจการ คู่แข่งใช้ช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยการซื้อขายกับบริษัทใหญ่ที่รับซื้อสินค้าจ านวนมากเป็นหลัก 
 กิจการใช้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยการผูกมิตรและมีการเลี้ยงสังสรรค์หรือ
ซื้อของฝากทุกครั้งเมื่อมีการไปพบลูกค้า และให้เครดิตลูกค้า 15 วัน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กับลูกค้า 
 



 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เป็นการวิเคราะห์ให้ทราบถึงจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ การด าเนินการ และการขยาย
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ปัจจัยภายในในอีกนัยยะหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของธุรกิจโดย
จะต้องพิจารณาข้อเสีย หรือจุดด้อย หรือข้อบกพร่องที่อยู่ภายในธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุม
ได้และจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข 
 
3.1 การประเมินศักยภาพธุรกิจ 
 การประเมินศักยภาพธุรกิจ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจุกแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงขีดความสามารถท่ี
กิจการมี รวมถึงการทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและส่งเสริมของธุรกิจ เพ่ือน ามาประยุคใช้ในการ
ด าเนินงาน และพัฒนาธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ภาพที่ 3.1: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

 
 
ที่มา: Hildeman, G. (2015). Using SWOT analysis to plan an uncertain future and 

increase organizational effectiveness. Retrieved from 
https://www.nexightgroup.com/using-swot-analysis-to-plan-an-uncertain-future-
and-increase-organizational-effectiveness/. 
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 จากภาพ แสดงหัวข้อการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ ประกอบด้วยจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง 

- มีรถยนต์ขนส่ง 

- มีโรงงานผลิตเอง 

- มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- มีการให้เครดิต 15 วัน  

- ราคาถูกกว่าคู่แข่ง 

- ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 

- มีช่วงขาดแคลนวัตถุดิบ 

- มีเครื่องจักรและก าลังการผลิตน้อย 

- มีลูกค้ารู้จักน้อย 

โอกาส อุปสรรค 

- คู่แข่งขันน้อยราย 

- ตลาดมีความต้องการสูง 

- ปริมาณการใช้ยางพาราเพ่ิมข้ึน 

- ราคายางพารามีการผันผวนที่สู. 

- สินค้าทดแทนจ านวนมาก 

- ผลกระทบจากโรคโควิด 19 

  
 จากตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ที่แสดงถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่มี
ผลต่อธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ 
 3.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร ที่ท าให้ทราบว่าปัจจัยในส่วนนั้น ๆ ส่วน
ไหนเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน  
  จุดแข็ง 
  โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ มีสวนยางพาราที่สามารถผลิต
วัตถุดิบได้เองในปริมาณที่เพียงพอและสามารถหาวัตถุดิบจากสวนบริเวณใกล้เคียงได้ในราคาถูกถ้า
วัตถุดบิไม่พอ ท าให้มีต้นทุนในด้านวัตถุดิบต่ า รวมถึงสามารถขนส่งด้วยรถยนต์ขนส่งที่มีอยู่ได้อย่าง
รวดเร็วและตรงเวลา ท าให้ความคุมการขนส่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่จ าเป็นต้องจ้างรถเพ่ือ
ขนส่ง มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ท าให้สามารถผลิตได้อย่างเต็มท่ีและพัฒนาการผลิตได้เอง มีระบบ
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บ าบัดน้ าเสียที่ดีท าให้น้ าเสียที่รีดออกจากยางพาราก้อนถ้วนถูกบ าบัดให้กลายเป็นน้ าสะอาดที่น ามาใช้
ใหม่หรือปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็น มี
การให้เครดิตลูกค้าที่นานถึง 15 วัน เพ่ือให้ลูกค้ามีเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้นและมีสภาพคล่อง
ทางธุรกิจที่สูงขึ้น และการใช้ราคาถูกกว่าคู่แข่งท่ีใช้ราคาตลาดในการซื้อขายเล็กน้อยเพ่ือกระตุ้นให้
ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าของแบรนด์ NCR. ก่อน และซื้อในจ านวนมาก โรงงานตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบท า
ให้มีค่าขนส่งวัตถุดิบที่ถูก สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและได้วัตถุดิบราคาถูก  
  จุดอ่อน 
  ใช้วัตถุดิบในบริเวณใกล้เคียงท าให้เมื่อวัตถุดิบขาดช่วง หรือปิดหน้ายางจะท าให้มี
วัตถุดิบน้อยต้องเสียค่าบ ารุงรักษารถขนส่ง และต้องมีพนักงานขับรถ มีเครื่องจักรที่น้อย ท าให้มีก าลัง
การผลิตที่น้อย เป็นโรงงานใหม่ที่ตั้งขึ้นได้ไม่นาน ท าให้ลูกค้ารู้จักน้อย 
 3.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่กิจการไม่อาจควบคุมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่
สามารถหาทางรับมือกับสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  โอกาส 
  การแข่งขันในตลาดไม่รุนแรง เพราะมีโรงงานที่ผลิตยางเครฟในพ้ืนที่จังหวัดระยองที่
กิจการต้องการเข้าไปแข่งขันมีจ านวน 5 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางใกล้เคียง
กับกิจการและเป็นคู่แข่งทางตรงกับกิจการถือว่าเป็นจ านวนคู่แข่งที่ไม่มากถ้าเทียบกับปริมาณความ
ต้องการของลูกค้าโรงงานใหญ่ในจังหวัดระยอง ซึ่งมีจ านวน 8 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานขนาดใหญ่ 
3 โรงงาน โรงงานขนาดกลาง 5 โรงงาน มีความต้องการผลิตยางแปรรูปต่อเดือน ถึง 5,000–7,000 
ตันต่อเดือน จากการศึกษากลุ่มลูกค้าท าให้รู้ถึงคู่แข่งที่มีจ านวนน้อย และมีความต้องการของตลาด
มาก เพราะลูกค้าท่ีรับซื้อส่วนใหญ่น าไปแปรรูปและส่งออก และจังหวัดระยองอยู่ใกล้ท่าเรื่อแหลมฉบัง
ที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 
  อุปสรรค 
  มีความผันผวนของราคายางพาราที่เกิดมาจากปริมาณการผลิตยางพาราในแต่ละช่วงไม่
เท่ากันบางช่วงเวลามีจ านวนสูงกว่าความต้องการของตลาดท าให้ราคาตกต่ า หรือบางช่วงมีผลผลิตที่
น้อยท าให้ราคาของยางพาราเพ่ิมข้ึนรวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ท าให้ราคาสินค้าไม่แน่นอน สินค้าทดแทน
ยางพาราจ านวนมาก 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท าให้กิจการรู้ว่า กิจการมีข้อได้เปรียบด้าน
ต้นทุนของวัตถุดิบเพราะมีสวนยางพาราของตนเองและเครือญาติที่สามารถผลิตวัตถุดิบยางพาราก้อน
ถ้วยได้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการผลิตจึงท าให้ได้วัตถุดิบราคาถูก แต่เนื่องจากเป็นโรงงานใหม่ท าให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้า 
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3.2 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
 3.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
  1) วิสัยทัศน์ เป็นโรงงานแปรรูปยางพาราชั้นน าที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงความ
ต้องการของลูกค้า 
  2) พันธกิจ มีเครื่องจักรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและ
วัตถุดิบ โดยเป็นที่รู้จักของลูกค้าจนลูกค้าให้ความเชื่อมั่น ว่าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพที่สุด 
  3) เป้าหมาย  
  กิจการของเรามีเป้าหมาย คือ ต้องการผลิตยางเครฟคุณภาพสูง ผลตอบแทนที่ต้องการ
คือ 1,200,000 บาท ต่อปี 
  เป้าหมายระยะสั้น ผลิตได้จ านวน 10 ตันต่อวัน เป็นโรงงานชั้นน าของระยอง 
  เป้าหมายระยะยาว ขยายโรงงาขนาดใหญ่และมีความสามารถมากที่สุดในภาค
ตะวันออก 
  เป้าหมายในอนาคต เพ่ิมการผลิต เป็นสินค้าอ่ืน จากต้นน้ าถึงปลายน้ า 
 3.2.2 แนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 แนวทางของกลยุทธ์เป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ของกิจการ ต้องในภาพรวมของธุรกิจ ทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กรว่าจะด าเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งกลยุทธ์เป็นระดับต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายในองค์กรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1) กลยุทธ์ระดับองค์กร 
  เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจที่จะก าหนดไว้ก่อนเริ่มท าธุรกิจที่ท าให้
วิสัยทัศน์ชัดเจนและแนวทางที่จะด าเนินไปและภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งการตลาดและเป้าหมายขององค์กรรวมไปถึงลูกค้าโดยให้เป็นไปตามพันธะ
กิจ เพื่อก าหนดรูปแบบขององค์กรการแข่งขันและความแตกต่าง เป็นการก าหนดเป้าหมายในอนาคต
ว่าอยากให้ไปในทิศทางไหน ธรุกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ใช้กลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เพ่ือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการสร้างความรู้จัก
ให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้ารู้จักและรับซื้อสินค้า ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นโรงงานแปรรูปชั้นน า 
และพันธกิจที่ต้องการให้โรงงานเติบโตถึงในระดับที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทั้งหมด 
  2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  เป็นการน ากลยุทธ์ระดับองค์กรมาท าให้ชัดเจนขึ้นโดยก าหนดขั้นตอนที่จะท าให้
เป้าหมายส าเร็จโดยลงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวิธีต่าง ๆ แล้วเลือกวิธีวางแผนที่จะใช้แผนการ
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นั้นในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงความเข้าใจในความแตกต่างของสายธุรกิจจะท าให้การจัดการ
ธุรกิจในแต่ละสายได้ชัดเจนขึ้น กิจการใช้กลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน โดยลดต้นทุนจากการใช้
วัตถุดิบของตัวเองในการผลิต ท าให้กิจการมีก าไรที่เพ่ิมขึ้นและเร่งการเติบโตของธุรกิจ และใช้กลยุทธ์
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องคุณภาพ 
ปริมาณ และการจัดส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายสินค้า 
  3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  เป็นกลยุทธ์ส าหรับใช้ประจ าวันเพื่อท าให้องค์กรไปถึงจุดหมาย และเป็นการก าหนด
ภาระหน้าที่ของแต่ละองค์กรโดยมีสายงานหลักและสายสนับสนุนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้กิจการด าเนินไปได้อย่างราบลื่นไม่
ติดขัด  
  ฝ่ายจัดซื้อ จะต้องจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอส าหรับการผลิต ซึ่งส าคัญเป็นอย่างมาก 
เพราะถ้าหาวัตถุดิบ ไม่ได้ตามที่ก าหนด มีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอ ท าให้ขาดทุนหรือท าให้ลูกค้าไม่
พอใจ  
  ฝ่ายขาย จะต้องหาช่องทางการจัดจ าหน่อยให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือป้องกันปัญหาเกินความ
ต้องการของ ลูกค้า และน าสินค้าไปขายลูกค้าเจ้าอื่น และสร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้า  
ฝ่ายผลิต จะต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากที่สุด และมีคุณภาพ โดยจัดการของเสียจากการผลิตได้ 
เป็นอย่างดี  
  ฝ่ายขนส่ง จะต้องขนส่งสินค้าตั้งแต่ ซื้อวัตถุดิบ จนถึงน าส่งไปขาย โดยจะต้องมี
ประสิทธิภาพ และไม่มี ของเสียจากขี้ยางพาราไหลออกมา 
 
3.3 การวิเคราะห์ผู้บริโภค 
 3.3.1 การศึกษาข้อมูลหรือการท าการวิจัยที่เกี่ยวข้อกับตลาดของธุรกิจ 
 ยางเครฟเป็นวัตถุดิบข้ันต้นของยางพาราที่ใช้ส าหรือท ายางแท่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
สินค้าจากยางพาราที่ต้องการสีสัน ที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคต้องการสินค้าท่ีได้คุณภาพเหมาะส าหรับ
น าไปแปรรูปต่อ ซึ่งยางเครฟขาวเป็นยางเครฟที่มีสิ่งเจือปนน้อย ง่ายต่อการน าไปแปรรูปมากที่สุด 
กิจการจึงเลือกท่ีจะผลิตยางเครฟขาวตามความต้องการของผู้บริโภค และกิจการได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับผลงานวิจัยผู้บริโภคผู้ยางพารา ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคต้องการสินค้ายางเครฟเพ่ือน าไปแปร
รูปต่อเป็นปริมาณมาก 
 3.3.2 ข้อมูล และผลวิจัย ที่สนับสนุนการท าโครงการธุรกิจ 
 กิจการได้ศึกษาอย่างละเอียดและได้ใช้ข้อมูลของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการ
แปรรูปยางเครฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นคือยางแท่ง กิจการจึงศึกษาการบริโภคยางแท่งภายในประเทศและ
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การส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าที่รับซื้อยางเครฟเพ่ือน าไปผลิตยางแท่ง
ทั้งหมดภายในจังหวัดระยองและภายในประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงและใช้ก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยกิจการจะให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าท่ีรับซื้อยางเครฟภายในจังหวัดระยองเป็นหลัก
เพราะอยู่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกับกิจการ เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงานธุรกิจและการขนส่ง  
 3.3.2.1 การศึกษาข้อมูลในจังหวัดระยอง 
 
ตารางที่ 3.2: กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลผู้บริโภคยางพาราในประเทศไทย ที่เปิดกิจการแปรรูปสินค้าที่มี

ความเกี่ยวข้องกับยางเครฟ  
 

ชื่อบริษัท ประกอบธุรกิจ 
ก าลังการผลิต  

(ต่อเดือน) 
ที่ตั้ง 

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ 
จ ากัด 

ผลิตยางแท่ง STR 20 
ก าลังการผลิต 1,000 

ตัน 
อ. แกลง จ. ระยอง 

บริษัท ที.ที. 
อุตสาหกรรมยาง 

จ ากัด 

รมควันยาง ท ายางแท่ง
และยางแผ่นอบแห้ง 

ก าลังการผลิตยางแท่ง 
500-600 ตัน  

อ. เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

ชื่อบริษัท ประกอบธุรกิจ 
ก าลังการผลิต  

(ต่อเดือน) 
ที่ตั้ง 

บริษัท ไทยฮ้ัว
ยางพารา จ ากัด 

(มหาชน) 

ผลิตยางแท่ง เอส ที 
อาร์ -20 

ก าลังการผลิต 3,000 
ตัน 

อ. เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

บริษัท แพนเอเชีย  
ไบโอเทคโนโลยี่ จ ากัด 

ผลิตยางแท่ง ที ที อาร์ 
ก าลังการผลิต 1,000 

ตัน 

 
อ.ปลวกแดง จ.

ระยอง 
 

บริษัท มหากิจ 
รับเบอร์ จ ากัด 

ท ายางรัดของ ท ายาง
แผ่นรมควัน ยางแท่ง 

และผลิตภัณฑ์ยาง เช่น 
ยางลบ 

ก าลังการผลิตยางแท่ง 
300-500 ตัน 

อ. นิคมพัฒนา  
จ.ระยอง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลผู้บริโภคยางพาราในประเทศไทย ที่เปิดกิจการแปรรูป
สินค้าท่ีมีความเก่ียวข้องกับยางเครฟ  

 

ชื่อบริษัท ประกอบธุรกิจ 
ก าลังการผลิต  

(ต่อเดือน) 
ที่ตั้ง 

บริษัท มารวย เอส.ที.
อาร์ จ ากัด 

ผลิตยางแท่ง ก าลังการผลิต 500 ตัน 
อ. เมืองระยอง  

จ.ระยอง 

บริษัท สินทองไทย  
รับเบอร์ จ ากัด 

รมยาง รีดยางพารา  
ท าน้ ายางข้น และยาง

แท่ง ที ที อาร์ 

ก าลังการผลิต  
500 - 2500 ตัน 

อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

 
 จากตารางที่ 3.2 จากข้อมูลการศึกษาที่ได้ศึกษามาอย่างละเอียดตามตารางข้างต้น 
การศึกษาครั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคยางเครฟ เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นยางแท่งที่ด าเนินกิจการอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เป็นกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีจ านวนน้อยราย แต่มี
ปริมาณการผลิตที่สูง เพราะในพื้นที่จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ที่เป็นสวนยางพาราจ านวนมากท าให้มี
ปริมาณวัตถุดิบสูง ซึ่งผู้บริโภคบางส่วนสามารถผลิตยางเครฟได้เอง แต่ก็ยังต้องการน ายางเครฟจาก
ภายนอกเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นยางแท่งอยู่ในจ านวนมาก ความต้องการยางเครฟในจังหวัดระยอง อยู่ที่ 
5,000 – 7,000 ตัน ต่อเดือน  
  3.3.2.2 การศึกษาข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนสวนยางพาราที่เป็นพ้ืนที่กรีดยางพาราอยู่ที่
จ านวน 20.579 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.6 สามารถผลิตผลผลิตยางพารา จ านวน 
4.9 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.4 ราคายางและความต้องการยาง ในปัจจุบัน 
ภาพรวมมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามอุปสงค์ของผู้ประกอบการภายในประเทศ และราคายางพารา
ล่วงหน้าต่างประเทศ ที่มีความต้องการเข้าซื้อสูง รวมถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือรักษา
เสถียรภาพและลดความผันผวน รวมถึงมีความต้องการในการใช้ยางพาราเพื่อน าไปผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น เพื่อตอบสนองสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  
 3.3.3 สรุปผลและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
 กิจการได้เล็งเห็นถึงความต้องการยางพาราของผู้ประกอบการในจังหวัดระยองที่ต้องการ
ยางเครฟเพ่ือน าไปแปรรูปต่อเป็นจ านวนมาก ถ้าเทียบกับอัตราการผลิตที่กิจการสามารถผลิตได้จึง
เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่ท าให้กิจการสามารถท าก าไรได้ เพราะมีความต้องการสูง และเพ่ือสอดคล้องกับ
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กลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตของกิจการ กิจการจึงเลือกกลุ่มลูกค้ามีความต้องการน ายางเครฟไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในจังหวัดระยองเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 
 
3.4 การวิเคราะห์ตลาด  
 ความต้องการของยางเครฟในประเทศสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของสินค้าที่แปรรูป
มาจากยางเครฟ ประกอบด้วย ยางแท่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าแปรรูปจากยางพาราที่
ต้องการสีสัน ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าแปรรูปจากยางเครฟ คือแยางแท่ง ที่จะน าไปแปรรูปต่อและส่งออก  
 
ตารางที่ 3.3: ผลผลิตยางธรรมชาติของไทยแยกตามประเภท 
 

 
 
ที่มา: กองการยาง กรมวิชาการเกษตร. (2563). สถิติยางประเทศไทย. สืบค้นจาก  

https://www.doa.go.th/rubber/?p=2140. 
 
 จากตารางที่ 3.3 การผลิตยางแท่งในประเทศปี 2562 อยู่ที่ 1,676,073 ตัน เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
100,000 ตันต่อปี แต่ปัจจุบันมีผลกระทบของโรคโควิด 19 ท าให้การผลิตยางแท่งลดลงเล็กน้อย ท า
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ให้ทราบถึงความต้องการวัตถุดิบในการผลิตยางแท่งอย่างยางเครฟที่เพิ่มข้ึน แต่ผลกระทบหลักคือ
สถานการณ์โรคโควิด 19  
 
ภาพที่ 3.2: กราฟแสดงการเติบโตของการผลิตยางพาราในประเทศไทย 
 

 
 
 จากภาพที่ 3.2 การเติบโตของการผลิตยางพารามวลรวมของประเทศไทย และยางไทยของ
ไทย ชะลอตัวลงมาเล็กน้อยในช่วงที่เกิดโรคโควิด ตั้งแต่ปี 2561 แต่มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมข้ึนหลังจาก
สถานการณ์โรคละบาดที่มีแนวโน้มดีขึ้น  
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ตารางที่ 3.4: ปริมาณการส่งออกยางพาราตามประเภทของไทย 
 

 
 
ที่มา: กองการยาง กรมวิชาการเกษตร. (2563). สถิติยางประเทศไทย. สืบค้นจาก  

https://www.doa.go.th/rubber/?p=2140. 
 
 จากตารางที่ 3.4 แสดงอัตราการเพ่ิมข้ึนของการส่งออกยางประเภทต่าง ๆ ของไทย ซึ่งยาง
แท่งในปี 2562 มีการส่งออกอยู่ที่ 1,518,550 ตัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออก ท าให้การส่งออกลดลง 
 
 



 

บทที่ 4 
แผนการตลาด 

 
 แผนการตลาดเป็นแผนการก าหนดกลยุทธ์ ที่ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จนสามารถท าตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ได้ รวมถึงการเข้าใจกลุ่มลูกค้าและการ
เอาชนะใจกลุ่มลูกค้า โดยการด าเนินงานต่าง ๆ ของกิจการ ผ่านการก าหนดกลุ่มลูกค้า จุดยืนของ
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กร สื่อสารออกมาให้ลูกค้าได้รับ เพื่อสร้าง
ผลก าไรให้แก่องค์กร 
 
4.1 การแบ่งส่วนทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 การแบ่งส่วนทางการตลาดตลาดกิจการจะก าหนดจากภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เพ่ือให้
เข้าใจและเลือกตลาดเป้าหมาย รวมถึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักและรองได้ ท าให้สามารถวางต าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์ได้โดยการใช้ตัวแปรด้านราคาและคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 การแบ่งส่วนทางการตลาด 
 กิจการใช้การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 2 เกณฑ์ คือ ด้านภูมิศาสตร์ และ
ลักษณะของลูกค้า ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  4.1.1.1 ด้านภูมิศาสตร์  
   1) ผู้รับซื้อยางเครฟ ที่อยู่ในจังหวัดระยอง ที่หาวัตถุดิบในบริเวณใกล้เคียง ที่มี
โรงงานหรือที่รับซื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มาผลิต แปรรูป หรือส่งออก สินค้าเกี่ยวกับยางพารา 
   2) รับซื้อยางเครฟ ที่อยู่ในภาคตะวันออก ที่มีโรงงานขนาดกลางที่ต้องการวัตถุดิบ
จ านวนมาก ซึ่งวัตถุดิบอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือแปรรูปเป็นสินค้า ขายและส่งออก 
   3) ผู้รับซื้อยางเครฟ ที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่
ต้องการวัตถุดิบมาแปรูปเป็นสินค้า ขายหรือส่งออก 
  4.1.1.2 ลักษณะลูกค้า 
  กิจการจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามประเภทของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ก าลังการ
ผลิตหรือส่งออก และ ขนาดของลูกค้า เพื่อท าความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากท่ีสุด ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   1) ประเภทของลูกค้า  
   กิจการจะแบ่งลูกค้าตามประเภทของธุรกิจที่ลูกค้าท า เพื่อให้รู้และเข้าใจการน า
สินค้าของเราไปใช้ท าธุรกิจต่อไปของลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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    - โรงงานแปรรูปยางพารา เป็นลูกค้าที่น าสินค้าของเราไปแปรรูปต่อ เป็นกลุ่ม
ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานของตนก าหนด ปริมาณจ านวนมาก 
    - นายหน้ารับซื้อ คนกลาง สหกรณ์ หรือกลุ่มต่าง ๆ เป็นตัวแทนที่รับซื้อยางเพ่ือ
น าไปขายต่อให้ผู้อ่ืนในราคาที่สูงขึ้น กลุ่มนี้จะมีเครดิตที่ดีและคนรู้จักจ านวนมาก สามารถน าสินค้าไป
ขายให้ผู้ที่ต้องการที่อยู่ภายในประเทศได้ 
    - ผู้ส่งออก เป็นคนกลางที่น าสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้
สินค้า 
   2) ความต้องการและก าลังผลิตหรือส่งออกของลูกค้า 
    - ขนาดเล็ก เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการยางเครฟต่อเดือนน้อยกว่า 60 ตัน  
ต่อเดือน  
    - ขนาดกลาง เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการยางเครฟต่อเดือนมากกว่า 60 ตัน  
แต่น้อยกว่า 500 ตัน ต่อเดือน 
    - ขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการยางเครฟต่อเดือนมากกว่า 500 ตัน 
ต่อเดือน 
 4.1.2 ลักษณะของลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด 
 จากการแบ่งส่วนลูกค้าท าให้กิจการรู้ว่าลูกค้ามีกี่ประเภท และต้องการยางเครฟแบบใด 
กิจการจึงก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 
  กลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานแปรูปยางพาราขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง ที่ต้องการวัตถุดิบยางเครฟคุณภาพสูงหรือยางเครฟสีขาว น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
แล้วน าไปจ าหน่ายต่อ มีความต้องการยางเครฟ อยู่ที่ 500 ตันต่อเดือน หรือมากกว่า 
  2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง 
  กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับซื้อยางเครฟ เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อในพ้ืนที่ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่
รับซื้อและเก็บรักษาสินค้าเป็นของตนเอง มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความต้องการยาง เครฟ อยู่ที่ 
60–100 ตันต่อเดือน 
 4.1.3 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  
 กิจการต้องการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์หรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดนก าหนดจากคุณภาพ
ของสินค้า และปริมาณ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เพ่ือให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้รับรู้และให้ความเชื่อถือกิจการ และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ที่ผลิตและจ าหน่ายยาง
เครฟเหมือนกันในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งสินค้ายางเครฟจะมีความคล้ายกันแตกต่างกันที่คุณภาพและ
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ปริมาณที่สามารถผลิตได้ ท าให้รู้ว่าควรตอบสนองกลุ่มลูกค้าใดอย่างไรให้มีความได้เปรียบคู่แข่ง และ
ตรงความต้องการของลูกค้า  
 
ภาพที่ 4.1: ต าแหน่งของสินค้าเทียบกับคู่แข่งขันทางตรงในตลาด 
 

 
 
 จากภาพที่ 4.1 แสดงถึงต าแหน่งของผู้ผลิตยางเครฟในพ้ืนที่ ที่มีความใกล้เคียงกันกับยาง
เครฟที่กิจการผลิต เปรียบเทียบโดยการใช้เกณฑ์ คุณภาพต่ าไปคุณภาพสูง และปริมาณการผลิต
จ านวนน้อยไปถึงจ านวนมาก ซึ่งกิจการอยู่ในส่วนที่ผลิตสินค้าคุณภาพสูงแต่จ านวนการผลิตมีปริมาณ
ที่น้อยอยู่ ท าให้อยู่ในต าแหน่งด้านบนตรงกลาง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  1) กิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถ้าเทียบกับ
คู่แข่งที่ผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้สามารถขายสินค้ าได้ในปริมาณมาก 
  2) กิจการมีความสามารถในการผลิตที่ไม่สูงมากนักถ้าเทียบกับคู่แข่งเพราะเป็นโรงงาน
ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่มีเงินทุนท่ีจ ากัด 
 
4.2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
 4.2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ยางเครฟยาวที่มีคุณภาพ ปริมาณยางแน่นอน ง่ายต่อการน าไปแปรรูปและต่อยอดธุรกิจ 
โดยตลอดขั้นตอนการผลิตจะไม่มีน้ าเสียและกลิ่นเหม็นไปกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
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 4.2.2 กลยุทธ์การก าหนดราคา 
 ใช้ราคาตลาดเพ่ือง่ายต่อการซื้อขาย และเป็นมาตรฐานที่โรงงานรับซื้อ 
 4.2.3 กลยุทธ์ด้านการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสวนยางพารา และติดถนนใหญ่เพ่ือง่ายต่อการขนส่ง 
 4.2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
 โฆษณา เรื่องคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการใช้คนติดต่อกับลูกค้าอยู่ตลอดเพ่ือรับรู้ความ
ต้องการของลูกค้าและตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 
4.3 การก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 กิจการได้ใช้การก าหนดกลยุทธ์เสริมที่ช่วยให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยใช้เครื่องมือ การ
ก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เป็นการน า จุดแข่ง จุดอ่อน อุปสรรคของกิจการที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อธุรกิจและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจมาท าการจับคู่กัน ท าให้
สามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ได้เป็น 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิง
รับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 
ภาพที่ 4.2: การก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 

 
 
ที่มา: TOWS Matrix กับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 

https://old.elearning.yru.ac.th/pluginfile.php/78843/mod_resource/content/1/ 

TOWS%20Matrix%20กับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร.pdf. 
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 จากภาพที่ 4.2 แสดงหัวข้อการวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ ที่กิจการได้ท าการวิเคราะห์
และก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 4.3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็งของธุรกิจที่เป็นปัจจัยภายในมารวมกับโอกาสทางธุรกิจที่เป็นปัจจัย
ภายนอกเพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือความได้เปรียบทางธุรกิจ กิจการมีจุดแข็งด้านต้นทุน 
และการขนส่ง มีโอกาสทางธุรกิจคือ ตลาดมีความต้องการสินค้าจ านวนมากเทียบระหว่างความ
ต้องการสินค้าและสินค้าท่ีมีในตลาด คู่แข่งมีจ านวนน้อยราย ท าให้กิจการต้องการด าเนินกลยุทธ์การ
สร้างความรับรู้ให้แก่ลูกค้า เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของกิจการที่เป็นกิจการใหม่มีกลุ่มลูกค้ารู้จักน้อยราย 
โดยการใช้ป้ายประกาศ โซเชียลมีเดีย ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของกิจการ เพ่ือสร้าง
ความรู้จักให้ลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 
 4.3.2 กลยุทธ์แนวตั้งรับ (ST Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็งของธุรกิจที่มีความได้เปรียบคู่แข่งท่ีเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบ
ต่อกิจการมารวมกับอุปสรรค์ที่ควรระวังซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ มีจุดแข็งด้าน 
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าเพราะมีสวนยางพาราเป็นของกิจการเอง และมีอุปสรรคทางธุรกิจคือความผันผวน
ของราคายางในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เกิดเป็นกลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน เพิ่มการ
สร้างก าไรเพ่ือน าไปพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถขยายการผลิตจนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ 
 
4.4 แผนกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 
 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลภายนอกเพ่ือให้สามารถด าเดิน
ธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมกิจการจึงจ าเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารอย่างชัดเจนเพ่ือท าให้เพิ่ม
การรับรู้และรู้จักกิจการเป็นวงกว้าง เพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นโรงงานใหม่ที่กลุ่มลูกค้าและคนรู้จักน้อย 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 4.4.1 ผู้ขายวัตถุดิบ สร้างการรับรู้เพ่ือให้ผู้ขายวัตถุดิบจ านวนมาก โดยการใช้ป้ายโฆษณา 
รับซื้อยางราคาสูง ท าให้ผู้ขายวัตถุดิบซึงเป็นชาวสวยยางพาราในบริเวณใกล้เคียงเกิดความสนใจและ
ติดต่อซื้อขายสินค้ากับกิจการ 
 4.4.2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างการรับรู้โดยการติดต่อโดยตรงกับลูกค้า และใช้
โซเชียลมีเดีย (facebook) ในการโฆษณา เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ รวมถึงการจัดเลี้ยงสังสรรค์กับลูกค้าเพ่ือ
เพ่ิมความสัมพันธ์ให้มากขั้น ท าให้ง่ายต่อการเจรจาซื้อขายในครั้งต่อไป 
 4.4.3 สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก กิจการต้องการสร้างตราสินค้าให้อยู่ในสโลแกน “คิด
สร้างสรรค์เพ่ือสังคม” โดยการซื้อวัตถุดิบในราคาท่ีเป็นธรรมกับผู้ขายวัตถุดิบ ไม่มีการกดราคา และ
ใช้เทคโนโลยีบ าบัดน้ าเสียไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม 



 

บทที่ 5  
แผนจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 เป็นการแสดงถึงแผนผังการจัดการบริหารจัดการ แสดงโครงสร้างภายในองค์กร ต าแหน่ง 
ลักษณะงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ที่องค์กรก าหนดไว้ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับกิจการ 
ซึ่งการด าเนินกิจการทุกอย่างทุกขั้นตอนจ าเป็นต้องใช้บุคคลท างานทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานเป็นอย่างอย่างดี โดยกิจการจะแบ่งหน้าที่ส าคัญเป็น 
ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ในแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปจึงต้องวาง
แผนผังองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี เพ่ือให้คนทุกคนในองค์กรท างานได้อย่างดีเยี่ยมและมี
ความสุขในการท างาน  
 
5.1 การจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดแผนก ฝ่าย หน่วยงาน 
 
ภาพที่ 5.1: แผนผังการจัดโครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 จากภาพที่ 5.1 กิจการมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ตามการด าเนินการหลักต่างๆ คือหา
วัตถุดิบ ผลิต ขนส่ง และขาย ซึ่งกิจการของเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กท าให้มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่
ซับซ้อน มีพนักงานจ านวนน้อย ท าให้บางครั้งจะต้องเปลี่ยนพนักงานฝ่ายผลิตบางส่วนมาช่วยในการ
ขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าให้ลูกค้า การใช้แผนผังองค์กรที่ไม่ซับซ้อนท าให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ทันทีเพราะผู้ดูแลแต่ละฝ่ายรับผลิตชอบหน้าที่หลักของตนเองเพียง
อย่างเดียว 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 

พนักงานทั่วไป 
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 โดยเริ่มแรกกิจการจะไม่จ้างพนักงานทั้งหมดทันที แต่จะเริ่มจ้างพนักงานฝ่ายผลิตและ
ผู้จัดการทั่วไปก่อน แล้วเพ่ิมพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ิมในภายหลัง เริ่มจากพนักงานฝ่ายขาย พนักงาน
ฝ่ายขนส่ง พนักงานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและพนักงานทั่วไป 
 
5.2 การก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน รวมถึงคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องสรร
หา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายมีความส าคัญทุกฝ่ายถ้าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมีปัญหาจะ
กระทบกับธุรกิจทั้งหมด ท าให้จะต้องก าหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่อย่างละเอียดชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ง่ายต่อการบริหารงานของกิจการ และมอบหมายงานให้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 ผู้จัดการทั่วไป 
 หน้าที่: จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และการขาย ใน
ระดับท่ีสามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของกิจการได้ สามารถวางแผนการในการท างาน
ของคนในองค์กรและแผนงานต่าง ๆ ในอนาคตได้ เช่นแผนการผลิต และแผนการขาย สามารถเข้ากับ
พนักงานคนอ่ืน ๆ ในองค์กรได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ รอบครอบ ตรงต่อเวลา 
 คุณสมบัติ: อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความเป็นผู้น า จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจหรือที่เก่ียวข้อง 
 5.2.2 ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ 
 หน้าที่: จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายวัตถุดิบ โดยจะต้อง
สามารถรับซื้อวัตถุดิบได้ในราคาท่ีเหมาะสมตามนโยบายของกิจการ 
 คุณสมบัติ: อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นคนในพ้ืนที่ มีคนรู้จักในพื้นที่เป็นจ านวนมาก มีเทคนิคการ
เจรจาที่ดี มีประสบการณ์ในการซื้อขาย มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ รอบครอบ ตรงต่อเวลา 
 5.2.3 ฝ่ายขนส่ง  
 หน้าที่: ขับรถขนส่งตั้งแต่น าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปจนถึงสินค้าไปส่งให้ลูกค้า วางแผนการ
ขนส่งทัง้รับและส่งสินค้า  
 คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางในพ้ืนที่เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการขับ
รถหนัก ในระยะเวลาไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรง มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ 
รอบครอบ ตรงต่อเวลา 
 5.2.4 ฝ่ายผลิต  
 หน้าที่: ผลิตสินค้าให้ตรงตามยอดการผลิตที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หาก
เครื่องจักรหรืออ่ืน ๆ เกิดปัญหา  
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 คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเครื่องจักรเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ 
ตรงต่อเวลา 
 5.2.5 ฝ่ายขาย  
 หน้าที่: ติดต่อลูกค้าและขายสินค้าให้ได้ตามยอดที่ก าหนด วางแผนการขายสินค้าให้ได้
เพ่ิมข้ึนตามนโยบายขององค์กร หาลูกค้าใหม่ 
 คุณสมบัติ: อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการขายสินค้า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  มีเทคนิคการเจรจาที่ดี  มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ รอบครอบ ตรงต่อเวลา 
 5.2.6 พนักงานทั่วไป 
 หน้าที่: น าวัตถุดิบมาผลิตสินค้า แล้วน าไปส่งให้ลูกค้า โดยช่วยในการน าวัตถุดิบจากสวนขึ้น
รถ น าลงรถ ผลิต และน าขึ้นรถ ไปส่งแล้วยกลงให้ลูกค้า 
 คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ ตรงต่อเวลา 
 
5.3 นโยบายการบริหารบุคลากร  
 กิจการต้องการบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี สุภาพ รอบครอบ ตรงต่อเวลา เพ่ือให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสังคมการท างานที่ดี รวมถึงต้องการเสริมสร้างทักษะต่างๆ ของ
บุคลากร 
 5.3.1 การคัดเลือกและว่าจ้าง 
 ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ต้องการพนักงานที่มีความอดทน 
ท างานหนักได้ มีความรับผิดชอบ จะมีการคัดเลือกบุคลากรโดยการใช้ป้ายประกาศหาพนักงานใน
พ้ืนที่ มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  1) สัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องมีอัธยาศัยดี สุภาพ  
  2) ทดลองงาน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องมีความอดทนท างานได้เกิน 30 วัน และตรงต่อเวลา 
  3) จ้างเป็นพนักงานประจ า  
 5.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กิจการต้องการบุคลากรที่มีความอดทนสูง มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา เป็นหลัก 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และ
การให้ผลตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



33 

 

ตารางที ่5.1: การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

ผู้จัดการทั่วไป ดูแลควบคุมงานในทุกกระบวนการ - การด าเนินงานเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น 

ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ - มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต 
ฝ่ายขนส่ง ขนส่งสินค้าให้ตรงเวลา - ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา 

ฝ่ายผลิต ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - สินค้าได้มาตรฐานและมีจ านวน
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

ฝ่ายขาย ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - มีการสั่งซื้อสินค้าที่มากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

พนักงานทั่วไป ช่วยเหลือทุกฝ่ายในการท างาน - ตรงต่อเวลา อัตราการขาดลา 
มาสาย 

 
 5.3.3 การบริหารค่าตอบแทน 
 กิจการมีพนักงานอยู่ 2 ประเภทคือ พนักงานชั่วคราวโดยจะเป็น พนักงานทดลองงานหรือ
พนักงานรายวัน และพนักงานประจ า โดยพนักงานประจ าในแต่ละต าแหน่งจะมีผลตอบแทนต่อเดือน
แตกต่างกันไปตามหน้าที่การรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ผู้จัดการทั่วไป อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 15,000 บาท 
 พนักงานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 10,000 บาท  
 พนักงานขนส่ง อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 10,000 บาท 
 พนักงานฝ่ายผลิต อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 10,000 บาท 
 พนักงานฝ่ายขาย อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 12,000 บาท 
 พนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างพนักงานประจ า 10,000 บาท 
 กิจการต้องการให้ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมที่สุดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
พอใจของพนักงาน และจะมีการเพิ่มอัตราผลตอบแทนหรืออัตราค่าจ้างในอนาคต โดยพิจารณาจาก
อัตราผลก าไรและการประเมินผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 



 

บทที่ 6 
แผนการด าเนนิงาน 

 
 เป็นการแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางการตลาดที่ด าเนินการ ภายใต้กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ก าหนดขึ้น โดยประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ขั้นตอนการผลิตสินค้า ขั้นตอนการ
จัดซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนการส่งสินค้า เพ่ือให้รู้ข้อมูลและเข้าใจขั้นตอนและกระบนการต่าง ๆ ของธุรกิจ 
 
6.1 การจัดตั้งธุรกิจและข้ันตอนการจัดตั้ง 
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟภายใต้แบรนด์ New Creation Rubber  
(NCR. นิวครีเอชั่นรับเบอร์) จัดตั้งธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว ไม่มีหุ้นส่วน เป็นกิจการขนาดเล็ก มี
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมด จัดตั้งตามความถนัดในการบริหาร โดยใช้การบริหารงานและตัดสินใจ
เพียงคนเดียว เงินทุนได้มาจากครอบครัวเพื่อลงทุน มีขั้นตอนคือยื่นขอจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา 
แล้วจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อจัดตั้งกิจการ เหมาะส าหรับกิจการเพราะกิจการมีเงินทุนที่จ ากัด ต้องการ
การเติบโตที่รวดเร็ว การท าธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว ที่เจ้าของมีอ านาจการตัดสินใจเพียงคนเดียว 
ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ รวดเร็วเพราะไม่ต้องรอการประชุมหารือกับหุ้นส่วนที่ต้องใช้ระยะ
เวลานาน เป็นรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจที่สามารถท าได้โดยง่าย โดยเตรียมเอกสารส าคัญ คือ ค าขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาสัญญาเช่าพื้นที่ ไปยื่นขอจด
ทะเบียนที่ส านักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบกิจการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะ
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดาโดยคิดเป็นรายได้รวมของเจ้าของกิจการ 
แต่มีข้อเสียคือจะต้องรับภาระหนี้สินแต่เพียงผู้เดียว หากตัดสินใจผิดพลาดจะส่งผลให้เกินผลกระทบ
อย่างมากกับกิจการ 
 
6.2 ขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้า 
 กระบวนการและข้ันตอนการผลิตสินค้าของกิจการ ต้องการใช้กระบวนการที่ง่ายที่สุดใน
การผลิตยางเครฟ ไม่มีความซับซ้อนเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
 6.2.1 ขั้นตอนและองค์ประกอบของกระบวนการผลิต 
  6.2.1.1 คัดเลือกยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะต้องเป็นยางที่จับตัวในถ้วย โดยใช้กรด
อินทรีย์ เช่น กรดฟอร์มิคหรือกรด อะซิติคจับตัว มีน้ าหนัก 80 –600 กรัม ต่อก้อน มีขนาดแตกต่าง
กันไป แต่จะต้องเป็นยางที่ไม่มีสิ่งสกปรกปลอมปน และไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น 
  6.2.1.2 เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วยเครื่องจักรหลักส าคัญ 3 อย่าง ในหนึ่ง
กระบวนการผลิต เครื่องจักรจะท าการตัดยางให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ าสะอาด 
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แล้วน าเข้าเครื่องรีดเพื่อให้ยางเครฟจับตัวกันเป็นแผ่นความหนา 5–10 มิลลิเมตร แล้วเข้าเครื่องรีดอีก
ครั้งเพ่ือให้ได้ยางเครฟความหนา 1–3 มิลลิเมตร ตามที่ต้องการ แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง ซึ่ง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางเครฟจะ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1) เครื่องสับยางหรือจักรสับยาง เป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่น ายางก้อนถ้วยไปสับให้
ละเอียดเป็นชิ้นขนาดเล็กเพ่ือน าไปล้างท าความสะอาดต่อไป 
 
ภาพที่ 6.1: เครื่องสับยาง รุ่น TSP-SC50 Series 
 

 
 
ที่มา: เครื่องสับยาง TSP. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.thaipurchasing.com/product/

เครื่องจักรทางการเกษตรและอุปกรณ์/detail/เครื่องสับยาง-จักรสับยาง. 
 
 จากภาพ กิจการเลือกใช้เครื่องสับยาง แบรนด์ TSP รุ่น TSP-SC50 Series มอเตอร์ขนาด 
50 แรงม้าก าลังสับ 5–8 ตัน/ชั่วโมง ที่กิจการเลือกเครื่องจักรรุ่นนี้ เพราะมีอายุการใช้งานที่นาน ตรง
ตามความท่ีกิจการต้องการ มีก าลังการสับและแรงม้าสูง เพียงพอต่อการผลิต 
  2) เครื่องรีดยางแบบหยาบ จักรรีดยางแบบหยาบ เป็นเครื่องจักรที่มีไว้เพ่ือน ายางก้อน
ถ้วยหรือข้ียางพาราที่สับและล้างแล้วมารีดให้ยางจับตัวกับแบบหยาบ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปรีดอีก
ครั้งจนได้ความหน้าที่ต้องการ เมื่อน ายางที่สับแล้วมาผ่านการรีดจะได้ยางที่จับตัวกันเป็นแผ่น ความ
หนา 5–10 มิลลิเมตร  
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ภาพที่ 6.2: เครื่องรีดยางแบบหยาบ รุ่น TSP-1010 Series 
 

 
 
ที่มา: เครื่องรีดยาง TSP. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.thaipurchasing.com/product/

เครื่องจักรทางการเกษตรและอุปกรณ์/detail/เครื่องรีดยาง-จักรีดยาง. 
 
  จากภาพกิจการได้เลือกใช้เครื่องรีดยางแบบหยาบ แบรนด์ TSP รุ่น TSP-1010 Series 
มอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า ลูกรีด 10 นิ้ว คูณ 20 นิ้ว ก าลังการผลิต 3 – 5 ตันต่อวัน กิจการเลือก
เครื่องจักรรุ่นนี้ เพราะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่เหมาะกับการด าเนินงานของกิจการด้วยก าลังการ
ผลิต ที่อยู่ในระดับปานกลางเพียงพอต่อการผลิตของกิจการ 
  3) เครื่องรีดยางเครฟแบบละเอียด เป็นเครื่องจักรที่น ายางที่รีดแล้วแบบหยาบมารีดอีก
ครั้งเพ่ือให้ได้ยางเครฟที่เป็นแผ่นยางยึดติดกันเป็นอย่างดี รีดให้ได้ความหนา 1-3 มิลลิเมตร เมื่อรีดได้
มาตรฐานตามท่ีต้องการแล้ว น าไปตากแห้งให้ยางเครฟที่รีดแล้วหายชื้น เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
กลายเป็นยางเครฟที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน 
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ภาพที่ 6.3: เครื่องรีดยางเครฟแบบระเอียด รุ่น TSP-141AEG 
 

 
 
ที่มา: เครื่องรีดยางแบบละเอียด TSP. (ม.ป.ป.). สืบค้าจาก

https://www.thaipurchasing.com/product/เครื่องจักรทางการเกษตรและอุปกรณ์/
detail/เครื่องรีดยาง-จักรีดยาง-2. 

 
 จากภาพกิจการได้เลือกใช้เครื่องรีดยางแบบละเอียด แบรนด์ TSP รุ่น TSP-141AEG 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 165 แรงม้า ลูกรีดขนาด 14 นิ้ว คูณ 28 นิ้ว ก าลังการผลิต 5 – 8 ตัน
ต่อวัน  
 6.2.2 กระบวนการผลิต 
 
ภาพที่ 6.4: กระบวนการผลิตยางเครฟ 
 

 
 
 จากภาพที่ 6.4 เป็นกระบวนการผลิตยางเครฟที่ใช้กระบวนการแบบทีละขั้นตอนต่อกันเป็น
ล าดับเป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย มีจุดเริ่มต้นเดียวตลอดการผลิตไปจนถึงผลิตและแปรรูปสินค้า 
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จนแล้วเสร็จ ตั้งแต่การน าวัตถุดิบเข้าโรงงาน เข้ากระบวนการผลิต ผ่านการบวนการตรวจสอบ 
ตลอดจนสามารถผลิตสินค้าให้เป็นยางเครฟคุณภาพดี ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  1) กระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ โดยการน ายางก้อนถ้วยหรือขี้ยางท่ีมีลักสะสีขาวสะอาดมี
สิ่งสกปรกเจือปนน้อย มีน้ าในก้อนยางน้อย อายุไม่เกิน 3 วัน ที่รับซื้อจากผู้ขายวัตถุดิบที่เป็นชาวสวน
ยางพาราโดยการเข้าไปรับซื้อถึงสวนยางพาราด้วยรถขนส่งสินค้าของกิจการ หรือผู้ขายวัตถุดิบน ายาง
ก้อนถ้วยคุณภาพดีมาขายให้กับโรงงานโดยตรง น าเข้ามาที่โรงงานในการแปรรูปเป็นสินค้าต่อไป 
  2) กระบวนการการผลิต เมื่อน ารถไปรับซื้อยางก้อนถ้วยหรือรับซื้อยางพาราก้อนถ้วย
แล้ว น าไปตากให้น้ าส่วนเกินที่อยู่ภายในยางก้อนถ้วยยออกไป โดยการตากแดดที่บริเวณโรงงานที่มี
ความสะอาดไม่ท าให้สิ่งสรกปกติดไปกับวัตถุดิบยางก้อนถ้วย เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง เมื่อได้ยางเครฟ ที่
มีความชื้นน้อย แล้วน าเข้าเครื่องสับยางจนยางก้อนถ้วยกลายเป็นชิ้นเล็กละเอียดและล้างยางให้
สะอาดในบ่อพักยาง เพ่ือให้ผลิตได้ง่าย สะอาด และคุณภาพสูง รวมถึงช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการ
ผลิตยางเครฟลงได้อีกด้วย จากนั้นน ายางที่ได้เข้าเครื่องรีดยางเครฟแบบหยาบ 10–15 รอบ ยางที่
เครื่องรีดยางจะค่อย ๆ จับตัวติดกันเรื่อย ๆ จนกลายเป็นแผ่นยาวที่มีความบาง มีความสม่ าเสมอและ
รวมเป็นเนื้อเดียวกัน มีความหนาอยู่ที่ 5–10 มิลลิเมตร เมื่อน ายางไปรีดยางแบบหยาบแล้วจนได้ยาง
ที่เป็นแผนยาวที่ได้ความหนาและเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้ว น าเข้าเครื่องรีดยางเครฟแบบระเอียด 5–10 
รอบ เพื่อให้รีดน้ าออกจากยางเครฟให้หมด จับตัวเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดี แผนยางที่ได้จะมีความหนา
อยู่ที่ 1–3 มิลลิเมตร มีปริมาณเนื้อยางมากกว่าร้อยละ 60  เมื่อเสร็จแล้วน ายางเครฟที่ได้ไปผ่าน
กระบวนการสุดท้ายคือการตากแดดให้แห้งหรือผึ่งให้แห้งในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทเป็นเวลา 7-15 
วัน จนกว่ายางเครฟที่ได้จะมีความชื้นเหลือน้อยที่สุด และห้ามให้ยางเครฟที่ได้โดนน้ าหรือฝนโดยเด็จ
ขาด เพ่ือให้ได้ความชื้นตามที่ก าหนด 
  3) ผลผลิต เมื่อได้ผลผลิตการกระบวนการผลิตแล้วยางเครฟที่ได้จะมีลักษณะเนื้อยางมี
สีขาว ความหน้าอยู่ท่ีประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ที่จัดตัวกันดี และมีความชื้นน้อย กิจการจะน าไปส่งให้
ลูกค้าโดยตรง ขนส่งด้วยรถขนส่งของกิจการ เพ่ือความปลอดภัยรวดเร็วและลูกค้าพึงพอใจ 
 
6.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ 
 กิจการให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก การจัดซื้อและวิธีการต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและก าลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ โดยในปีแรกกิจการมี
ความสามารถในการผลิตสูงสุดคือ 5 ตันต่อวัน การจัดซื้อต้องหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 6.3.1 ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของวัตถุดิบที่ต้องการ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสั่งซื้อของลูกค้าเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง เพื่อรู้ปริมาณการสั่งซื้อว่าควรซื้อ
สินค้าในปริมาณเท่าใด ขาดเหลือเท่าใดในแต่ละช่วงเวลานั้น 
 6.3.2 การเสนอราคา กิจการจะใช้ราคามาตรฐาน ราคากลาง หรือราคาตลาดในการจัดซื้อ
วัตถุดิบกับผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยกิจการจะไม่มีการกดราคากับผู้ขาย
วัตถุดิบโดยเด็จขาด ท าให้ผู้ขายวัตถุดิบหรือชาวสวนยางพาราในพื้นที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เพราะไม่โดนกด
ราคาเหมือนผู้รับซื้อเจ้าอ่ืน ๆ  
 6.3.3 จัดท าใบจัดซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายในทุกครั้ง โดยจะต้องมีรายละเอียดคือ 
ปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อ ราคา ลายเซ็นของผู้ซื้อและผู้ขาย 
 6.3.4 การตรวจรับวัตถุดิบ ต้องมีการตรวจรับวัตถุดิบทุกครั้งที่มีการซื้อขายเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ ไม่เสียหาย สกปรกหรือมีรา ตรวจชั่งน้ าหนักทุกครั้ง เพ่ือความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
รวมถึงป้องกันการโกงผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องอยู่ในขณะตรวจรับวัตถุดิบด้วย 
 6.3.5 การเบิกจ่ายเงิน เมื่อทุกขั้นตอนส าเร็จลุล่วงแล้ว การซื้อขายมีความเป็นธรรมไม่มีการ
โกงเกิดข้ึน วัตถุดิบได้มาตรฐานที่ก าหนด กิจการจะท าการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายวัตถุดิบในทันทีเป็นเงิน
สด และถือว่าการซื้อขายครั้งนั้นเป็นการเสร็จสิ้น 
 
6.4 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงเหลือ 
 คลังสินค้าคือพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบโดยมีหน้าที่เก็บสินค้า
ระหว่างการเคลื่อนย้ายเพ่ือให้สะดวกต่อการผลิตและกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งทางเรามีคลังสินค้าที่ได้
มาตรฐานเป็นของตัวเองจึงไม่ต้องไปเช่าคลังสินค้าที่อ่ืนและการมีคลังสินค้าเองท าให้เราบริหารการ
จดัเก็บได้ง่ายรวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าภายในคลังโดยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนคือวัตถุดิบรอการ
ผลิตที่เราจะรับใหม่สดทุกวันเพ่ือมาท ายางเครฟที่ดีมีคุณภาพขั้นต่ า5ตันต่อวันให้เพียงพอต่อการเก็บ
สต็อกและสินค้าท่ีเสร็จรอการขนส่งสู่ลูกค้า 
 
6.5 กระบวนการหรือขั้นตอนการส่งสินค้า 
 มีการจัดตารางการรับส่งสินค้าที่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบจาก
เกษตรกรมาท่ีโรงงานจนถึงการน าส่งไปถึงมือลูกค้าโดยเน้นที่ความตรงเวลาและสม่ าเสมอเพ่ือความ 
พึงพอใจของลูกค้าเพราะเรามีรถขนส่งของตัวเองจึงสามารถควบคุมเวลาได้ดี 
 



 

บทที่ 7 
แผนการเงิน 

 
 เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทางการเงินของกิจการ ประกอบด้วย การลงทุน 
ที่เก่ียวข้องกับปริมาณการลงทุน ที่มาของเงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน สมมติฐานทางการเงินที่
บ่งบอกถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเติบโตขององค์กร การจัดท าแผนการเงินมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของกิจการ ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ท าให้เกิดผลก าไร ได้ผลก าไรตอบแทนจากการลงทุนตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งเป้าไว้ 
 
7.1 ความต้องการเงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน 
 7.1.1 ความต้องการเงินทุน 
 โรงงานผลิตและจ าหน่ายยางพาราแปรรูปยางเครฟ ต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มก่อตั้งและ
ด าเนินการธุรกิจเป็นจ านวน 3,000,000 บาท เพื่อท าการซื้อเครื่องจักรในการผลิต เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และวัตถุดิบในการผลิต 
 
ตารางที่ 7.1: ความต้องการเงินทุน 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เครื่องจักร 1,000,000 
รถยนต์ 500,000 

เงินทุนหมุนเวียน 500,000 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 400,000 
ลานรับซื้อ 600,000 

รวม 3,000,000 

 
 จากตารางที่ 7.1 แสดงถึงการน าเงินไปลงทุนในด้านต่าง ๆ ของกิจการ ซึ่งขาดไม่ได้เลยใน
การด าเนินงานของธุรกิจ โดยกิจการต้องการใช้เงินทุนอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้
เหลือเงินทุนหมุนเวียนมากท่ีสุดเพ่ือสภาพคล่องทางการเงิน 
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 7.1.2 แหล่งที่มาของเงินทุน 
 
ตารางที่ 7.2: แหล่งที่มาของเงินทุน 
 

แหล่งที่มาของเงินทุน จ านวนเงิน(บาท) 

เงินลงทุนจากครอบครัว 2,000,000 
เงินลงทุนส่วนตัว 1,000,000 

ธนาคาร - 

ผู้ร่วมลงทุน - 
รวม 3,000,000 

 
 จากตารางที่ 7.2 แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนของกิจการที่เงินทุนส่วนใหญ่มา
จากเงินลงทุนจากครอบครัวที่น าเงินมาลงทุนให้ และเงินทุนส่วนตัวเพ่ือน ามาประกอบธุรกิจ โดย
กิจการเล็งเห็นอนาคตว่าธุรกิจจ าเป็นต้องใช้เงินทุนที่มากข้ึนจึงต้องการเงินทุนจากธนาคารและผู้ร่วม
ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2 สมมติฐานทางการเงิน 
 กิจการได้ประเมินสมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ ประกอบด้วย การประมาณการรายได้ การ
ประมาณการค่าใช้จ่าย การประมาณการเติบโต ในสถานการณ์ปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 7.2.1 ประมาณการรายได้ 
 กิจการมีรายได้ทางเดียวจากการขายสินค้ายางเครฟ ที่แปรรูปมาจากยางพาราก้อนถ้วย  
 
ตารางที่ 7.3: ประมาณการรายได้  
 

ประมาณการรายได้ 
(บาท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ต่อเดือน (เฉลี่ย) 500,000 1,000,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
รายได้ต่อปี 6,000,000 12,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000 
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 จากตารางที่ 7.3 แสดงถึงรายได้จากการขายยางเครฟของกิจการ กิจการต้องเพ่ิมการผลิต
และขาย สินค้ายางเครฟ โดยก าลังการผลิตปีแรกอยู่ที่ 240 ตัน ปีที่ 2 อยู่ที่ 480 ตัน ปีที่ 3 อยู่ที่ 960 
ตัน ปีที่ 4 อยู่ที่ 1,200 ตัน ปีที่ 5 อยู่ที่ 1,440 ตัน เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตและตรงตามเป้าหมายที่กิจการ
ตั้งไว้ 
 7.2.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 กิจการได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7.4: ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
การลงทุน  

เครื่องจักร 1,000,000     

รถยนต์ 500,000     
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 400,000     

ลานรับซื้อและผลิต 600,000     

รวม 2,500,000     
ค่าใช้จ่าย  

เงินเดือน 300,000 300,000 300,000 420,000 660,000 

ค่าน้ า-ค่าไฟ 120,000 144,000 168,000 180,000 216,000 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 120,000 100,000 100,000 200,000 250,000 

ค่าเสื่อมราคา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ค่าน้ ามัน 120,000 150,000 200,000 250,000 280,000 

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม 1,010,000 1,064,000 1,138,000 1,420,000 1,776,000 
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7.3 ประมาณการงบการเงิน 
 กิจการได้ประมาณการงบงานเงิน แบ่งออกเป็นงบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กระแสเงินสด เพ่ือให้ทราบถึงการเงินของกิจการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 7.3.1 งบก าไรขาดทุน 
 
ตารางที่ 7.5: งบก าไรขาดทุนปีที่ 1 เดือนที่ 1–6 
 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

รายได้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ต้นทุนขาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ก าไรขั้นต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด 

20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 

เงินเดือน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
ค่าน้ าค่าไฟ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าน้ ามัน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ค่าเสื่อมราคา 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
รวมค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด 

75,000 75,000 75,000 70,000 70,000 70,000 

ก าไรก่อนหักภาษี 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 

หักภาษีเงินได้ 1,750 1,750 1,750 2,100 2,100 2,100 

ก าไรสุทธิ 23,250 23,250 23,250 27,900 27,900 27,900 
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ตารางที่ 7.6: งบก าไรขาดทุนปีที่ 1 เดือนที่ 7–12 
 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
รายได้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ต้นทุนขาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ก าไรขั้นต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด 

10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 

เงินเดือน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

ค่าน้ าค่าไฟ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าน้ ามัน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
ค่าเสื่อมราคา 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

รวมค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด 

65,000 65,000 65,000 60,000 60,000 60,000 

ก าไรก่อนหักภาษี 35,000 35,000 35,000 40,000 40,000 40,000 

หักภาษีเงินได้ 2,450 2,450 2,450 2,800 2,800 2,800 
ก าไรสุทธิ 32,550 32,550 32,550 37,200 37,200 37,200 

 
ตารางที่ 7.7: งบก าไรขาดทุนปีที่ 1-5  
 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

รายได้ 6,000,000 12,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000 
ต้นทุนขาย 4,800,000 9,600,000 19,200,000 24,000,000 28,800,000 

ก าไรขั้นต้น 1,200,000 2,400,000 4,800,000 6,000,000 7,200,000 

ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด 

150,000 250,000 350,000 450,000 500,000 

เงินเดือน 300,000 420,000 540,000 684,000 804,000 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 7.7 (ต่อ): งบก าไรขาดทุนปีที่ 1-5  
 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 
ค่าน้ าค่าไฟ 60,000 80,000 100,000 110,000 120,000 

ค่าน้ ามัน 48,000 54,000 60,000 66,000 72,000 

ค่าเสื่อมราคา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวมค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด 

808,000 1,054,000 1,300,000 1,560,000 1,746,000 

ก าไรก่อนหักภาษี 392,000 1,346,000 3,500,000 4,440,000 5,454,000 

หักภาษีเงินได้ 27,440 336,500 1,050,000 1,332,000 1,908,900 

ก าไรสุทธิ 364,560 1,009,500 2,450,000 3,108,000 3,545,100 
 
 7.3.2 งบแสดงฐานะการเงิน 
 
ตารางที่ 7.8: งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสด 739,560 1,874,060 3,574,060 7,182,060 9,977,160 

ลูกหนี้การค้า 250,000 250,000 1,000,000 625,000 1,500,000 

สินค้าคงเหลือ 125,000 250,000 500,000 625,000 750,000 
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

1,114,560 2,374,060 5,074,060 8,432,060 12,227,160 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เครื่องจักร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รถยนต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
(ตารางมีต่อ) 



46 

 

ตารางที่ 7.8 (ต่อ): งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ลานรับซื้อและผลิต 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

หักค่าเสื่อมราคา
สะสม 

(250,000) (500,000) (750,000) (1,000,000) (1,250,000) 

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

2,250,000 2,000,000 1,750,000 1,500,000 1,250,000 

รวมสินทรัพย์ 3,364,560 4,374,060 6,824,060 9,932,060 13,477,160 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้ - - - - - 
รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - - - 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ธนาคาร - - - - - 
รวมหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

- - - - - 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รวมหนี้สิน - - - - - 
ส่วนของเจ้าของ  

เงินลงทุนส่วนตัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

เงินลงทุนจาก
ครอบครัว 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 364,560 1,374,060 3,824,060 6,932,060 10,477,160 
รวมส่วนของเจ้าของ 3,364,560 4,374,060 6,824,060 9,932,060 13,477,160 

รวมหนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ 

3,364,560 4,374,060 6,824,060 9,932,060 13,477,160 
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 7.3.3 งบกระแสเงินสด 
 
ตารางที่ 7.9: งบกระแสเงินสด 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 364,560 1,009,500 2,450,000 3,108,000 3,545,100 

ลูกหนี้การค้า -250,000 -250,000 -1,000,000 -625,000 -1,500,000 
ค่าเสื่อมราคา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

สินค้าคงเหลือ -125,000 -250,000 -500,000 -625,000 -750,000 
รวมเงินสดการ
ด าเนินงาน 

239,560 759,500 1,200,000 2,108,000 1,545,100 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

-2,500,000 - - - - 

เงินลงทุนอื่นๆ - - - - - 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
รวมเงินสดจากการ
ลงทุน 

-2,500,000 - - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน 

เงินลงทุน 3,000,000 - - - - 

กู้จากสถาบันการเงิน - - - - - 
หักช าระเงินกู้ - - - - - 

หักช าระดอกเบี้ย
เงินกู้ 

- - - - - 

หักเงินปันผลจ่าย - - - - - 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 7.9 (ต่อ): งบกระแสเงินสด 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
รวมเงินสดการจัดหา
เงินทุน 

3,000,000 - - - - 

เงินสดสุทธิ 500,000 1,134,500 1,700,000 3,608,000 2,795,100 

บวก เงินสดต้นงวด - 739,560 1,874,060 3,574,060 7,182,060 

เงินสดปลายงวด 739,560 1,874,060 3,574,060 7,182,060 9,977,160 
 
ตารางที่ 7.10: แสดงการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
 

ปีที ่ กระแสเงินสด กระแสเงินสด 

0 กระแสเงินสดจ่าย -3,000,000 
1 กระแสเงินสดรับ 739,560 

2 กระแสเงินสดรับ 1,874,060 
3 กระแสเงินสดรับ 3,574,060 

4 กระแสเงินสดรับ 7,182,060 

5 กระแสเงินสดรับ 9,977,160 
 
 7.3.4 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
ตารางที่ 7.11: วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 500 500 500 500 500 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ 151.9 210.3 255.2 259 246 

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ 

14.58 40.38 98 125.1 141.8 
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7.4 การประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ตารางที่ 7.12: ประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

อัตราผลตอบแทน (IRR) 41.87 

มูลค่าธุรกิจสุทธิ(ก าไร) 5,713,886 
ระยะเวลาการคืนทุน 2.5 ปี  

จุดคุ้มทุน 160,000 ก.ก. 

 
 



 

บทที่ 8 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 
 ในกรณีที่กิจการตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามปกติ กิจการจะต้องมีแผนการรับมือรองรับ เพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ในภาวะที่
เกิดปัญหา เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน ถึงความสามารถใน
การรับมือกับทุกสถานการณ์ 
 
8.1 แผนฉุกเฉิน 
 การวางแผนฉุกเฉินมีความส าคัญต่อธุรกิจอย่างมากเพราะอาจเกิดข้ึนได้ตลอดและหากเรา
ไม่วางแผนไว้ให้ดีธุรกิจที่สร้างมาก็อาจเสียไปได้ทันที จึงต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากและปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเสี่ยงก็มีหลายทางเช่นภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือรู้ล่วงหน้าเช่นอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โรคระบาด หรือภัยที่เราพอจะคาดเดาได้ เช่น ทิศทางเศรษฐกิจ การก่อจลาจล 
การเมือง ซึ่งเราควรคิดวิธีรับมือล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะเกิด 
 หากเกิดวิกฤติ ยกตัวอย่างเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมและคาดการ
ได้แต่เรามีการผลิตที่ต่อเนื่องตลอดและมีสต๊อกของที่มากพอสมควร หากเกษตรกรเจอภัยพิบัติท าให้
ไม่สามารถส่งวัตถุดิบมาให้เราได้เราจะยังคงมีสินค้าไว้ส่งได้อีกระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือรักษาลูกค้าไว้ หรือ
หากมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาดเราก็จะสามารถขายได้ดีมากขึ้น เพราะความต้องการถุงมือแพทย์จะ
สูงขึ้นท าให้ความต้องการยางมาแปรรูปสูงขึ้นอย่างมากถือเป็นโอกาสในวิกฤติของธุรกิจเราแต่
พนักงานของเราอาจมาท างานไม่ได้ท าให้เสียโอกาสตรงจุดนี้ไป แต่เราจะรับมือด้วยการเพ่ิมสุขอนามัย
ที่เข้มงวดขึ้นมีการตรวจอุณหภูมิเว้นระยะห่างและตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนจะเริ่มกลับมา
ด าเนินการผลิตต่อเพ่ือขายให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มีมากในช่วงนั้น ส่วนทางด้านปัจจัยเสี่ยง
ที่พอจะคาดเดาได้เราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา เพ่ือเตรียมวางแผนรับมือเช่นการเช็คทิศทาง
ราคายางอยู่เสมอเพ่ือที่จะรู้ว่าช่วงไหนต้นทุนเราสูงขึ้นหรือต่ าลงจะได้เตรียมการได้ทันและแจ้งไปทาง
ลูกค่าได้ก่อนหากจะมีการปรับราคา ส่วนในด้านของคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่นั้นเนื่องจากเราเปิดมาก่อน
มีฐานลูกค้าก่อนท าให้ได้เปรียบในด้านนี้ เพราะลูกค้าไว้วางใจในการท าธุรกิจกับเรามากกว่าการเสี่ยง
เพ่ือลองหาคู่ค่าใหม่ซึ่งความน่าเชื่อถือไม่สามารถสู้เราได้ หากว่าบุคลากรคนส าคัญจะออกไปนั้นเราจะ
ฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ไว้พร้อมที่จะข้ึนมาแทนเสมอ เพ่ือทดแทนบุคลากรชั้นดีที่อาจจะลาออกและ
เกษียณหรือเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดข้ึน 
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8.2 แผนอนาคต 
 เป็นการวางแผนพัฒนายกระดับกิจการให้ก้าวขึ้นไปอยู่บนแนวหน้าของวงการเสมอ 
เพ่ือที่จะป้องกันการเกิดใหม่ของคู่แข่งท่ีจะมาเอาชนะเราต้องน าตลาดอยู่เสมอ และขยายการผลิตเพ่ิม
สินค้าใหม่ ๆ เข้ามาให้พอต่อความต้องการของตลาดในยุคนั้น ๆ โดยเรามีการติดตามเทคโนโลยีการ
ผลิตอยู่เสมอ และเปิดรับสิ่งใหม่ไม่หยุดอยู่กับที่พร้อมที่จะลงเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน
และเพ่ิมก าลังการผลิตให้ได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย และเรายังมองหาช่องทางแปรรูปต่อยอดจาก
ยางเครปไปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนด้วย เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์หรือสินค้าจากยางพาราอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นก้าวสู่การเป็นผู้น าธุรกิจยางพารา 
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