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บทคัดย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดั
สงขลา  2) เพื่อศึกษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา            
3)  ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดั
สงขลา 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา           
จงัหวดัสงขลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร ผูป้ระกอบการส่งออกยางพารารายใหญ่ใน
จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีจ านวน 11 โรงงาน ประกอบดว้ย เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด ต าแหน่งละ 11 คน สถาบนัการวิจยัและพฒันา 2 คน วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญการส่งออก ผูว้ิจยัท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบเจาะจง ใชก้ารสังเกตร่วมด้วย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล
แบบสอบถามในการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้จิยัใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันแบบจ าลองโมเดลเพชร (Diamond Model) ร่วมกับการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการศึกษาพบวา่  จงัหวดัสงขลาเป็น
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพราะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจ านวนการปลูกยางพารามาก มีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งยางพาราเป็นสินคา้ส่งออก มีด่าน 4 ด่าน แต่ดว้ยผูป้ระกอบการยงัติดปัญหาท่ีด่านยงัไม่มี
ขนาดใหญ่พอท่ีจะให้เรือรับสินคา้ยางพาราเขา้ถึงได ้การเกิดวิกฤตโรคระบาดมีผลต่อการส่งออก  ความ
ผนัผวนของราคายางพารามีผลต่อการส่งออก โครงสร้างของธุรกิจมีความเหมาะสมกบัการบริหารงาน  
ยางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ ยางพารามีความตอ้งการสูง เป็นผลสืบเน่ืองจากหลงั
สถานการณ์โรคระบาด มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบนัวิจยัและพฒันากับผูป้ระกอบการส่งออก
ยางพารา ปัญหาในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควนัมีต้นทุนสูง และควรพฒันายางแผนรมควนัเพื่อ
ส่งออกให้มีคุณภาพเพิ่มอุปสงคใ์นตลาดต่างประเทศ การสนบัสนุนจากภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจ
เพื่อการส่งออกยางพาราให้สามารถเพิ่มศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก
ใหก้บัประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
ค าส าคัญ : ยางพารา,  การส่งออก, ความสามารถทางการแข่งขนั 
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Abstract 
 The objective of this research article was to 1) Study the contextual information of the rubber export 
business in Songkhla and  2) to level of competitive advantage of rubber export business in Songkhla                 
3) Study of problems and obstacles in building a competitive advantage in rubber exporting business                 
in Songkhla 4)  The guidelines for the development of competitive advantages of rubber export business in 
Songkhla  
 This study gathered data from the population. Major rubber exporters in Songkhla there are 11 
factories consisting of  business owner, export manager,  marketing manager 11 people per position,                      
2 research and development institutes, export specialist lecturers. The researcher collected the data by             
in-depth, specific interviews use observations as well. The tools used for data collection were questionnaires 
and interview forms. for analyzing the questionnaire data for the determination of percentage, mean, standard 
deviation. The researcher used a qualitative analysis method using the competitive potential analysis tool         
of the diamond model together with the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and obstacles 
(SWOT Analysis). The results showed that Songkhla is a suitable area because it is a special economic zone. 
There is a large number of rubber plantations. It is convenient to transport rubber as an export product. There 
are 4 checkpoints, but with operators still facing problems that the checkpoints are not large enough to allow 
ships to receive rubber products to access. The epidemic crisis affects exports. The volatility of rubber prices 
affects exports. The structure of the business is appropriate for the management. The rubber is enough                 
to meet the domestic demand. Rubber is in high demand. As a result of the epidemic situation There is 
cooperation between research and development institutes and rubber exporters. Problems in the production 
of rubber smoked sheet are high cost. And should develop smoked rubber plans for export to increase the 
quality of demand in the international market. Government support for rubber export business operators         
to increase their potential and increase competitiveness for sustainable exports to the country. 
Keywords: Rubber, Export, Competitiveness 
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9. แบบจ ำลอง Diamond model ของกำรส่งออกยำงพำรำของจงัหวดัสงขลำ   69 
      



บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 

 ภาคใตมี้พื้นฐานเศรษฐกิจมาจากเกษตรกรรมจากอดีตถึงปัจจุบนัซ่ึงในปัจจุบนัภาคเศรษฐกิจ
การเกษตรยงัคงเป็นภาคการผลิตท่ีผลิตอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม วตัถุดิบ และแรงงานหล่อเล้ียงภาค
เศรษฐกิจทั้งระบบเศรษฐกิจ ภาคใตมี้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรเพราะมีความชุ่มช้ืน ฝนตก
ชุกตลอดปีมีฤดูท่ีเด่นชดัเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อนส่วนฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดัเพราะได้รับ
ลมทะเลจากทั้งสองฝ่ังทะเล ภาคใตอ้าณาเขตเหนือสุด คือ จงัหวดัชุมพรจรดเขตใตสุ้ด คือ จงัหวดั
นราธิวาสและยะลามีพื้นท่ีทั้งส้ิน 72,000  ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 13.5 ของเน้ือท่ีประเทศ ภาคใต้
เป็นแหล่งส าคญัในการคา้ระหวา่งประเทศ จงัหวดัสงขลาถือไดว้า่ส่งออกสินคา้เกษตรกรรมท่ีส าคญั
อนัไดแ้ก่  ยางพารา  ขา้ว  กลว้ย  มะม่วง  ผลไมส้ดและผกัสดต่างๆ  ซ่ึงการคา้ชายแดนไทย - มาเลเซีย
และการคา้ระหว่างประเทศ จงัหวดัสงขลา มีมูลค่าการส่งออก 20,913.20 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 98.43 ของมูลค่าการคา้ชายแดนไทย - มาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 77.64 ของมูลค่าการคา้ระหวา่ง
ประเทศของจังหวดัสงขลา สินค้าเกษตรส่งออก อันดับหน่ึง คือ ยางพารา 4,616.04 ล้านบาท 
รองลงมา ผลิตภณัฑ์ยางพารา 2,217.32 ล้านบาท (ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสงขลา , 2562) ด่าน
ศุลกากรจงัหวดัสงขลา มีจ านวน 4 ด่าน ประกอบดว้ย ด่านศุลกากรสงขลา  ด่านศุลกากรสะเดา ด่าน
ศุลกากรปาดงัเบซาร์ และด่านศุลกากรบา้นประกอบ        
         
ตำรำงที ่1 แสดงสินคา้ส่งออก 10 อนัดบัแรก ท่ีผา่นด่านศุลกากรจงัหวดัสงขลา 
 

สินค้ำส่งออก 10 อนัดับแรก ทีผ่่ำนด่ำนศุลกำกรจังหวดัสงขลำ 

(ด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์ สะเดำ และ ด่ำนบ้ำนประกอบ) 

ประจ ำเดือนกนัยำยน 2562 

ที่ รำยกำร มูลค่ำ (หน่วย: ล้ำนบำท) 
1 ยางพารา 4,616.04 
2 ผลิตภณัฑย์างพารา 2,217.32 
3 เคร่ืองวดิิโอ เคร่ืองเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,101.40 
4 เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในรถยนต ์ 1,962.16 
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ที่ รำยกำร มูลค่ำ (หน่วย: ล้ำนบำท) 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,724.29 
6 ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ 1,359.22 
7 แผงวงจรไฟฟ้า 753.35 
8 รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 643.76 
9 เคร่ืองจกัร อะไหล่และอุปกรณ์ 460.60 

10 สินคา้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  252.03 
 

ท่ีมา : ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา, 2562 
สินคา้เกษตรประเภทยางพารา ถือเป็นสินคา้ส่งออกท่ีท ารายได้หลกัให้กบัจงัหวดัสงขลา 

ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพาราเป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีมีความส าคญัในการกระตุน้การ
ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสงขลาเป็นอย่างมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการในการส่งออกยางพารา    
ขั้นปฐมในจงัหวดัสงขลามีจ านวน 11 ราย แหล่งขอ้มูลจากฐานการคา้ไทยรายช่ือผูส่้งออก-น าเขา้ 
(2561) สภาพการแข่งขนัภายในประเทศไม่ไดมี้การแข็งขนักนัรุนแรงอนัเน่ืองจากผูป้ระกอบการมี
ตลาดและประเทศคู่คา้เดิมอยู่แลว้ และตอ้งการขยายตลาดให้กวา้งขวางเพิ่มมากข้ึนเพื่อมีส่วนแบ่ง
ตลาดท่ีมีสัดส่วนมากข้ึน เน่ืองจากจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพาราเป็นอนัดบัท่ี 2 
ของประเทศ รองจาก จังหวดัสุราษฎร์ธานี การผลิตมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในเวลา 16 ปีท่ีผ่านมา 
(ส านักงานสถิติจงัหวดัสงขลา, 2562) จึงเป็นผลให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพื่อหาแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจส่งออกยางพาราและปัจจยัต่าง ๆ ในการผลิตท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการส่งออก ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการส่งออกยางพารา
ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา อย่างไรก็ตามการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลายงัมีความ    
ผนัผวน ถึงแมว้า่ยางพาราจะเป็นวถัตุดิบท่ีมีความส าคญักบัภาคอุตสาหกรรมแต่ในปัจจุบนัยงัประสบ
ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของคุณภาพการผลิตท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน ดา้นสภาพดินฟ้าอากาศ ดา้นสังคม 
เช่น การเพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรมของโลกจึงท าให้มีปริมาณความต้องการยางพาราเพิ่มข้ึน ด้าน
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น การอุดหนุนการส่งออกของรัฐบาล  อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ราคายางพารา 
และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เร่ืองปริมาณการส่งออกซ่ึงอาจเป็นผลจากการขาดการ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มจ านวนของประเทศคู่แข่งรวมไปถึงเร่ืองผลผลิตท่ีได้ไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นผลมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจ  าเป็นต้องมีมาตรการและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไข      
และรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ในเร่ืองของคุณภาพการผลิต  การส่งออก การเตรียม 
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ความพร้อมในดา้นต่าง ๆ โดยมีผลงานวิจยัของส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตร เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : สินค้ายางพารา กล่าวเสนอแนะว่า ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้
ภาคเอกชนสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ภาครัฐจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ใหเ้อ้ือประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการของไทย และสนบัสนุนผูป้ระกอบการผลิตภณัฑย์างลดตน้ทุนการ
ผลิตและตน้ทุนการส่งออก รวมทั้งสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจน ภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งควรช่วยสนบัสนุนให้ภาคเอกชนรักษาฐานตลาดเดิมเน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน
จากประเทศผูผ้ลิตยางรายใหม่อยา่งเวยีตนามท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน และเร่ง
ให้ภาคเอกชนขยายตลาดใหม่ ดังน้ีเพื่อใช้เป็นแรงในการขับเคล่ือนการส่งออกยางพาราของ                 
ผูด้  าเนินงานส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลาใหก้า้วหนา้และย ัง่ยนืต่อไป  

ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาหาแนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพาราเพื่อท่ีจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการส่งออก และทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา ตามขั้นตอนการ
ส่งออกท่ีสามารถจดัการสินคา้ตลอดจนกระบวนการส่งออกเพื่อให้ผูด้  าเนินธุรกิจส่งออกรายใหม่
ไดรั้บขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของธุรกิจส่งออกเพื่อน าไปสู่การเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคใตแ้ละของประเทศต่อไป 
  

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1.  ศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 

 2.  ศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
 3.  ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา 
จงัหวดัสงขลา 
 4.  ศึกษาแนวทางในการพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา           
จงัหวดัสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจส่งออก
ยางพาราจงัหวดัสงขลา 
 

  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การวิจยัในคร้ังน้ีได้น าแนวคิดโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Porter’s Diamond Model)  ซ่ึง

ประกอบ ดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัเง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต ปัจจยัเง่ือนไขดา้นความตอ้งการหรือ
อุปสงค ์ปัจจยัอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง ปัจจยักลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนั
ของผูผ้ลิต ปัจจยัภาครัฐและปัจจยัเหตุสุดวสิัยหรือโอกาส  มาใชใ้นการวิเคราะห์สภาพความไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนัรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตร จงัหวดัสงขลา 

 

ขอบเขตด้ำนประชำกร   
   1. ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา ในจงัหวดัสงขลา (การคา้ไทย, 2561) 
   2. หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก  
 

ขอบเขตด้ำนสถำนที ่ จงัหวดัสงขลา  
 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่  มิถุนายน  2563 – กรกฎาคม 2564  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ธุรกิจส่งออกยางพารา หมายถึง ธุรกิจท่ีท าการส่งออกสินคา้เกษตรประเภทยางพาราขั้นปฐม
คือยางแผนรมควนั ยางแท่ง น ้ ายางขน้ ไม่รวมสินคา้อุตสาหกรรมยางพาราท่ีแปรรูปอ่ืน ๆ ในจงัหวดั
สงขลา 

ผูส่้งออก หมายถึง กลุ่มคน บริษทั หรือตวัแทนในจงัหวดัสงขลาท่ีส่งออกสินค้าเกษตร 
ประเภทยางพาราเป็นสินคา้ท่ีส่งออกไปต่างประเทศ 

ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์  หมายถึง  ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขนั และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดในการส่งออกใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญวกิฤต เพื่อความ
อยูร่อดและมีความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

เง่ือนไขทางด้านปัจจยัการผลิต  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้ โดยในแต่ละพื้นท่ีต่างก็มีปัจจยัทางการผลิตท่ีแตกต่างกนั  ต่างก็ตอ้งผลิต
สินคา้โดยใชปั้จจยัในประเทศของตวัเองท่ีมีอยูม่ากมายใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เง่ือนไขทางดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์หมายถึง ลกัษณะความตอ้งการสินคา้และบริการ
ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ  โดยประเทศจะมีความไดเ้ปรียบถา้ความตอ้งการภายในประเทศจะ
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กดดนัให้ผูป้ระกอบการมีการเปล่ียนแปลง  มีนวตักรรมท่ีรวดเร็วและมีความเป็นเลิศในการปรับปรุง
พฒันาผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวขอ้ง หมายถึง คุณภาพหรือความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรม
สนบัสนุนหรืออุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองในการค ้าจุนสถานภาพการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมระดบัโลก  
ไดแ้ก่  ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์  ระบบการเงินการธนาคาร 
ระบบส่งเสริมการลงทุน  ระบบการประกนัภยั  ระบบโทรคมนาคมภายในประเทศ 

กลยทุธ์องคก์ร โครงสร้าง และสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต หมายถึง กลยทุธ์และแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรมอนัมีความส าคญัและส่งผลในเชิงบวก
หรือเชิงลบต่อความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในประเทศโดยรวม ซ่ึงมีส่วนอยา่งมาก
ในการก าหนดความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ ได้แก่ การ
วางแผนการตลาดกลยทุธ์ทางการตลาด นโยบายการส่งออกของแต่ละบริษทั   

รัฐบาล หมายถึง รัฐบาลในทุกระดบัของชาติสามารถท่ีจะพฒันาหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมชาติไดเ้พราะถึงแมภ้าครัฐจะไม่ใช่องค์ประกอบโดยตรงท่ีสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแต่นโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบและพิธีการต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยภาครัฐ
สามารถมีผลกระทบกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของตวัแบบซ่ึงส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมต่อไปได ้  

เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส หมายถึง การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปได้ท่ีอาจจะ
คาดการณ์ล่วงหนา้ไม่ไดล้ว้นมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น การมีนวตักรรม 
ใหม่เกิดข้ึน หรือความไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลยีหลกัท่ีเปิดช่องใหม่คู่แข่งรายใหม่เขา้มาได้การ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากของตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียน ตลอดจนการเกิดสงคราม  ตวัแปร
เหล่าน้ีมีความส าคญัเพราะท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองท่ีเปิดช่องใหม่การเปล่ียนแปลงต าแหน่งในการ
แข่งขนัหรือลม้ลา้งขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขนั  
 ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินคา้ยางพาราให้มีคุณภาพ
เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงผูป้ระกอบการมีความสามารถในการท าก าไรสูงอย่าง
สม ่าเสมอมีขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการส่งออก 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.  เพื่อเขา้ใจถึงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
2.  เพื่อทราบระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจส่งออก

ยางพารา จงัหวดัสงขลา 
3.  เพื่อเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ

ส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
 4.  เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
ธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  
 5.  เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะด าเนินการธุรกิจส่งออกยางพาราต่อไป 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั  “ แนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา : กรณีศึกษา 
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา ”  โดยท าการศึกษาแนวความคิดและ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงเอกสารต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยัโดยมีเน้ือหาสาระ 
ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลการส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
 2.  ความไดเ้ปรียบการแข่งขนัในการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา 

3.  ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) 
4.  ทฤษฎีการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
5.  ขั้นตอนการส่งออกและพิธีการศุลกากร 

 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัข้อมูลการส่งออกยางพาราจังหวดัสงขลา 
จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงของภูมิภาค มีเน้ือท่ีประมาณ 7,393 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,620,625 ไร่ โครงสร้างเศรษฐกิจ 
ข้ึนกับกิจกรรมการผลิตใน 3 สาขา ท่ีส าคญั ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขา            
การขายส่ง การขายปลีก ทั้งน้ีปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจจงัหวดั คือ ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม
การผลิตท่ีส าคญั คือ อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัยางพารา ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ยางพารา จ านวน 87,665 ครัวเรือนหรือร้อยละ 60.15 ของครัวเรือนประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้ง
จงัหวดั ในปี 2555 การใชย้างธรรมชาติของโลกมีมูลค่า 11.04 ลา้นตนั (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา, 
2562) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรจงัหวดัสงขลา พบวา่
เกษตรกรมีแนวโนม้ในการเพาะปลูกยางพาราอยูใ่นระดบัคงท่ี สังเกตไดจ้ากเน้ือท่ีเพาะปลูกยางพารา เน้ือท่ี
เก็บเก่ียว ผลผลิตต่อตนั และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (ส านักงานเกษตรจงัหวดัสงขลา 2561) จงัหวดัสงขลา        
ถือได้ว่าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมท่ีส าคัญอันได้แก่ ยางพารา  ข้าว  กล้วย  มะม่วง  ผลไม้สดและ                 
ผกัสดต่าง ๆ ซ่ึงการค้าชายแดนไทย - มาเลเซียและการค้าระหว่างประเทศ จังหวดัสงขลา มีมูลค่า               
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การส่งออก 20,913.20 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.43 ของมูลค่าการคา้ชายแดนไทย - มาเลเซีย      
คิดเป็นร้อยละ 77.64 ของมูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศของจงัหวดัสงขลา สินคา้เกษตรส่งออก อนัดบัหน่ึง 
คือ ยางพารา 4,616.04 ลา้นบาท รองลงมา ผลิตภณัฑย์างพารา 2,217.32 ลา้นบาท (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
สงขลา, 2562) มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศจงัหวดัสงขลา ผ่านด่านศุลกากร 5 ด่าน ประกอบดว้ย ด่าน
ศุลกากรสงขลา  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่และด่าน
ศุลกากรบ้านประกอบ สินค้าส่งออก/น าเข้า ท่ีมีมูลค่ามาก 3 อันดับแรก สินค้าส่งออก อันดับหน่ึง                
คือ ยางพารา 5,129.98 ลา้นบาท รองลงมา ผลิตภณัฑ์ยางพารา 3,838.44 ลา้นบาท และเคร่ืองวิดีโอ เคร่ือง
เสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,101.40 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา 2562)         
การส่งออกยางพาราเดือน ม.ค.- ก.พ. 63 มีมูลค่า 762.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.11 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการส่งออก ม.ค.-ก.พ. 63 รวมทั้งส้ิน 574,970 เมตริกตนั ลดลงร้อยละ     
-1.89 แบ่งตามประเภทดงัน้ี  ยางแท่ง 240,820 (-8.23%) น ้ ายางขน้ 229,470 (8.34%) ยางแผ่น 94,740            
(-2.45%) ยางอ่ืนๆ 9,940 (-32.53%) สถานการณ์การส่งออกยางพารา เดือน ม.ค.-ก.พ. 63 ปรับตวัเพิ่มข้ึน
จากภาคการผลิตยานยนตท่ี์ใชย้างพาราเป็น ส่วนประกอบในการผลิตช้ินส่วนและยางลอ้ รวมไปถึงความ
ตอ้งการถุงมือยางท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดโลกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ราคายางมี
แนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อน โดยเฉพาะราคาน ้ ายางขน้ ซ่ึงการส่งออกน ้ ายางขน้ ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 
28.69 และถูกใช้เป็นวตัถุดิบหลักในการน าไปผลิตถุงมือยางซ่ึงก าลังเป็นท่ีต้องการทัว่โลกในขณะน้ี       
ตลาดหลกั คือ จีนร้อยละ 41.09 มาเลเซีย ร้อยละ13.82 ญ่ีปุ่น  ร้อยละ 8.56 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 7.21        
รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.68 ตลาดขยายตวัสูง ลตัเวีย ร้อยละ 255.33 อินโดนีเซีย  ร้อยละ 144.37 จีน       
ร้อยละ 34.37 ไตห้วนั ร้อยละ 26.71 ผูส่้งออกยางพารารายส าคญั คือ บจก.วงศบ์ณัฑิต บมจ.ไทยฮั้วยางพารา  
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ บจก.ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) ( กรม
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2563) 
 
2.  ความได้เปรียบการแข่งขันในการส่งออกยางพาราในจังหวดัสงขลา 
 ดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีเล็งเห็นความส าคญัของพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีเช่ือมต่อกบัประเทศเพื่อน
บ้าน จึงก าหนดให้จดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 พื้นท่ี เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่งเสริมการคา้และการลงทุน ไดแ้ก่ ตาก สระแกว้ ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี และนราธิวาส ดงัจะเห็นว่าจงัหวดัสงขลาเป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การคา้และการลงทุนจากรัฐบาล โดยเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของภาคใต ้มีด่านสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์ ซ่ึง
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เป็นด่านทางบกท่ีมีมูลค่าการคา้สูงสุดอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของไทย มีพื้นท่ีอยู่ใกลท้่าเรือปีนงัและ
ท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อน
บา้นไดม้ากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบั
สองของไทย จงัหวดัสงขลาจึงเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาให้เป็นศูนยว์ิจยัและพฒันา
ยางพาราของประเทศไทย เพื่อยกระดับสินค้าแปรรูปยางพาราสู่มาตรฐานสากล เม่ือวิเคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบการแข่งขนัในการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา โดยใชต้วัแบบโมเดลเพชรของ พอร์ทเตอร์ 
(Diamond model) (Porter, 1998) ทั้ ง 4 องค์ประกอบและปัจจัยภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการเกิดความ
ได้เปรียบการแข่งขันของประเทศอีก 2 ประการดังรูปภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขนั (Porter, 1998)  จะสามารถวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบการแข่งขนัในการส่งออก
ยางพาราในจงัหวดัสงขลา ไดด้งัน้ี  
 2.1 เง่ือนไขทางดา้นปัจจยัการผลิต (Factor conditions)   
  1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) จงัหวดัสงขลามีแรงงานเขา้มาจ านวนมากเพราะ
อยู่ติดเขตชายแดน จึงท าให้ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนดา้นแรงงานต ่าเพราะไดแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาท างาน
ปริมาณมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วเป็นผลดีต่อผูป้ระกอบการในการคดัเลือกคนแรง 
  2) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resources) ด้วยจงัหวดัสงขลาเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีไดรั้บการส่งเสริมการคา้ มีทรัพยากรทางกายภาพ และ ส่ิงแวดลอ้มอีกทั้งระบบการคมนาคมสะดวก 
มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกยางพารา 
  3)  ทรัพยากรทางดา้นความรู้ (Knowledge resources) ดว้ยจงัหวดัสงขลามีหน่วยงานท่ีมี
ศกัยภาพในดา้นการให้ความรู้และขอ้แนะน าดา้นยางพารา เช่น สถาบนัวจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
พฒันาศกัยภาพในการพฒันากบัผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราและสามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได ้
  4)  ทรัพยากรทางด้านเงินทุน (Capital resources)  รัฐบาลให้การสนับสนุนแต่ขาดการ
กระตุน้การส่งออกและผูป้ระกอบการมีปัญหาตน้ทุนในการส่งออกสินคา้ยางพาราบางชนิดท่ียงัคงราคาสูง  

5)  สาธารณูปโภค (Infrastructure) ปริมาณสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา มีเพียงพอ
ต่ออุตสาหกรรมยางพารา  
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2.2 เง่ือนไขทางดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์(Demand condition) 
 ยางพารายงัคงมีความตอ้งการสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และด้วยตน้ยางพาราจะ
เติบโตดีในภาคใต้ในเขตร้อนช้ืน จึงท าให้เกิดผลผลิตได้ง่ายในภาคใต้และจังหวดัสงขลา แต่ด้วย
สถานการณ์โรคระบาดต่าง ๆ และสงครามยเูครน-รัสเซีย ส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการส่งออกยางพารา  

2.3 เง่ือนไขทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง (Supporting and related industries) 
 ธุรกิจส่งออกยางพาราได้รับการส่งเสริมความสามารถหรือศกัยภาพของผูป้ระกอบการส่งออก
ยางพารา เน่ืองจากอุตสาหกรรมสนบัสนุน ฯ น้ีจะท าให้มีการพฒันาผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน  โดยท่ีอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองจะมีความเช่ือมโยง
กนัในการท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาและปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน  ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพมีตน้ทุนการผลิตต ่า โดยมีสถาบนัวิจยัและพฒันา ร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตน ้ายางเพื่อส่งออก วจิยัและพฒันายางพาราส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต (Firm strategy, Structure and rivalry)   
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา มีความไดเ้ปรียบดา้นโครงสร้างองคก์รดว้ย

มีทรัพยากรบุคคล และผูป้ระกอบการมีความช านาญและมีกลยุทธ์ในการส่งออก ซ่ึงโครงสร้างและระบบ
การบริหารอย่างเหมาะสมของผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมยางพารานั้ นและการแข่งขันของผู ้ผลิตใน
อุตสาหกรรมชนิดเดียวกันภายในประเทศจะท าให้เกิดการปฏิบัติตามการบริหารและการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพของผูผ้ลิต  นอกจากตวัก าหนดทั้ง 4 ใน Diamond model แลว้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีบทบาท
ต่อการเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ คือ  

2.5 รัฐบาล (Government) 
นโยบายของรัฐบาลเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกยางพาราเพื่อกระตุน้การส่งออกไป

ยงัตลาดต่างประเทศ อุปสงคใ์นประเทศไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดา้นมาตรฐานสินคา้และดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อบริโภครวมทั้งรัฐบาลยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของสินคา้และบริการหลาย ๆ 
ชนิดอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศ เช่น ท าถนนจากยางพารา ธุรกิจส่งออกได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดา้นภาษี ดา้นการป้องกนัและ ผกูขาด  
 2.6  เหตุสุดวสิัยหรือโอกาส (Chance)   
 ธุรกิจส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา เจอปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการผลิตและการส่งออก
ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของจงัหวดั เช่น การมีนวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาช่วยในการผลิตความ
ไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลยีหลกั และ มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มา เช่น เพื่อนบา้นใกล้เคียง เช่น อินโดนีเซีย 
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มาเลเซียท่ีมีความสามารถในการส่งออกยางพารา อตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน โรคระบาดโควิด-19  ตวัแปรเหล่าน้ีมีความส าคญัเพราะท าให้เกิด
การผลิตท่ีไม่ต่อเน่ือง ท่ีเปิดช่องใหมี้การเปล่ียนแปลงต าแหน่งในการแข่งขนัหรือลม้ลา้งขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยู่
เดิมและเปิดช่องใหธุ้รกิจ   ใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการ
แข่งขนั   
  
3.  ทฤษฎโีมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) 

ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) (Porter, 1998) เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถหรือความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัอุตสาหกรรม (Competitive advantage) ของประเทศใดประเทศหน่ึงอนัมีผลต่อการปรับตวั
และการพฒันาของอุตสาหกรรมนั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญวิกฤตเพื่อ
ความอยูร่อด  โดยจากตวัแบบมี 4 องคป์ระกอบ (ภาพท่ี 1)  ท่ีส าคญัซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนสภาวะแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั  อุตสาหกรรมไดป้ระกอบดว้ย   

 

1. เง่ือนไขทางดา้นปัจจยัการผลิต (Factor conditions)  ปัจจยัการผลิตในประเทศจะเป็นตวัก าหนด
ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศ โดยปัจจยัการผลิตในท่ีน้ีจะมีความหมายอยา่งกวา้ง  ประกอบดว้ย 
แรงงาน (Labor) ท่ี ดิน  (Arable land) ทรัพยากรธรรมชา ติ  (Natural resources) ทุน  (Capital) และ
สาธารณูปโภค (Infrastructure) ในท่ีน้ีเทคโนโลยีในการผลิตถือว่าเป็นปัจจยัการผลิตเช่นเดียวกนั ดงันั้น
สภาพปัจจยัการผลิตในความหมายของ Porter จะหมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีประเทศมี (Factor endowment) 
และเก่ียวขอ้งกบัการผลิตของผูผ้ลิตภายในประเทศและมีผลกระทบต่อความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบใน
การแข่งขนักล่าวโดยสรุปสภาพปัจจยัการผลิตในท่ีน้ีจะครอบคลุมทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ใน
ประเทศท่ีมีอยู ่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

 

1.1  ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) หมายถึงปริมาณแรงงานคุณภาพและทกัษะของแรงงาน 
ตน้ทุนทางดา้นแรงงาน (ค่าจา้ง) และการจดัการทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์  

  
1.2  ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resources) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และ คุณภาพของ

ทรัพยากร  รวมถึงตน้ทุนหรือมูลค่าของทรัพยากร  ทรัพยากรกายภาพในท่ีน้ีจะหมายถึง ท่ีดิน น ้ า แร่
ธรรมชาติ (Mineral) และพลงังานธรรมชาติ (Power Sources) อ่ืน ๆ นอกจากลกัษณะคุณภาพของทรัพยากร
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กายภาพขา้งตน้แลว้  ท่ีตั้ง (Location) และขนาด (Geographic size) ก็มีความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตในประเทศ
และในตลาด เพราะว่าท่ีตั้งของแหล่งทรัพยากรจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนทางดา้นการขนส่ง (Transportation 
cost) และจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของผูผ้ลิตได ้

 

1.3  ทรัพยากรทางดา้นความรู้ (Knowledge resources) หมายถึง ทรัพยากรท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์
พฒันาและฝึกอบรม  จะพบมากในปัจจยัดา้นแรงงานท่ีมีทกัษะเฉพาะ เช่น นกัวทิยาศาสตร์ วศิวกร นกัการ
ตลาด และเจา้หนา้ท่ีเทคนิค เป็นตน้ การพฒันาทางดา้นความรู้จะเกิดจากการสนบัสนุนของทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน โดยประเทศใดก็ตามท่ีให้ความส าคญักับทรัพยากรทางด้านน้ีมากมีนโยบายต่าง ๆ                
ท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน ประเทศนั้นจะมีศกัยภาพในการพฒันาและการแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได ้

 

1.4  ทรัพยากรทางดา้นเงินทุน (Capital resources) หมายถึง จ านวนและตน้ทุนในการจดัหาและ
ไดม้าซ่ึงเงินทุนประเทศใดก็ตามท่ีมีแหล่งเงินทุนในประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่า อตัราดอกเบ้ียต ่าและความมัน่คง
ของแหล่งเงินในประเทศรวมถึงปริมาณเงินทุนท่ีเพียงพอในประเทศจะท าให้ผูผ้ลิตในประเทศนั้นมีความ
ไดเ้ปรียบเหนือกวา่ประเทศท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุน  เน่ืองมาจากการไดม้าซ่ึงเงินทุนจะรวมเป็นตน้ทุน
ในการผลิตดว้ย หากตน้ทุนน้ีมีราคาแพงจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงตามไปดว้ย 

 

1.5  สาธารณูปโภค (Infrastructure) หมายถึง ปริมาณสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและราคาไม่แพงใน
ท่ีน้ีหมายถึง เคร่ืองสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์การขนส่ง 
เป็นตน้ เพราะประเทศใดก็ตามท่ีมีความพร้อมทางดา้นสาธารณูปโภคน้ีจะสามารถรองรับการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมในประเทศการพฒันาการผลิตในประเทศซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของ
ผูผ้ลิต 

 

โดยมีวธีิการแบ่งปัจจยัการผลิต 2 วธีิคือ วธีิแรกแบ่งปัจจยัการผลิตออกเป็นปัจจยัพื้นฐานและปัจจยั
ขั้นสูง  ปัจจยัพื้นฐาน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ แรงงานท่ีมีความช านาญและก่ึงช านาญ 
รวมทั้งทุน  ปัจจยัขั้นสูง หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมสมยัใหม่บุคลากรท่ีไดรั้บการศึกษา
หรือฝึกอบรมในระดบัสูง  ซ่ึงปัจจยัพื้นฐานเป็นบ่อเกิดแห่งความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัท่ีไม่ย ัง่ยืนแต่
ปัจจยัขั้นสูงมีความส าคญัมากต่อการเสริมสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัท่ีสูงเพราะการพฒันาปัจจยั
ขั้นสูงจะตอ้งใช้เงินทุนสูงและตอ้งสะสมเป็นระยะเวลานาน  วิธีท่ี 2 แบ่งปัจจยัการผลิตออกเป็นปัจจยั
ทัว่ไปกบัปัจจยัเฉพาะทาง  ปัจจยัทัว่ไป หมายถึง ถนน แหล่งเงินทุน ประเภทหน้ี บุคลากรระดบัปริญญาตรี
หรือต ่ากว่าท่ีไม่จ  ากดัว่าตอ้งใชก้บัอุตสาหกรรมใด  ปัจจยัเฉพาะทาง หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บการศึกษา
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หรือฝึกอบรมเฉพาะทาง  โดยทัว่ไปแลว้ปัจจยัเฉพาะทางเม่ือไดรั้บการพฒันาสูงข้ึนก็มกัมีลกัษณะเฉพาะ
ทางมากข้ึนเป็นบ่อเกิดแห่งความได้เปรียบดา้นการแข่งขนัสูงและก่อให้เกิดนวตักรรมได้มากกว่าปัจจยั
ทัว่ไปและปัจจยัพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               ภาพที ่1  ตวัก าหนดขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั  (Porter, 1998) 
 
 Porter (1998) ให้ความส าคัญกับความสามารถของประเทศในการเปล่ียนทรัพยากรพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้เกิดความไดเ้ปรียบจึงเป็นการให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีถูก
สร้างทั้ งหลายในการส่งเสริมข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ นอกจากน้ี Porter ยงัเช่ือว่า                  
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอาจจะเกิดจากการท่ีประเทศมี “ขอ้เสียเปรียบของปัจจยับางดา้น” เน่ืองจากจะ
เป็นแรงผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมของประเทศตอ้งปรับตวัและพฒันาเพื่อเอาชนะขอ้เสียเปรียบเหล่านั้น 

2. เง่ือนไขทางดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค์ (Demand condition) อุปสงค์หรือความตอ้งการใน
ท่ีน้ีจะหมายถึงความตอ้งการภายในประเทศซ่ึงจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในตลาดโลกได้
เน่ืองจากอุปสงค์หรือความตอ้งการภายในประเทศจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพียงพอจะสามารถ
รองรับการผลิตปริมาณมาก ๆ ในประเทศซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาดเน่ืองจากสามารถท าการ
ผลิตในปริมาณมาก ๆ นอกจากนั้นปริมาณและความตอ้งการในประเทศท่ีเพียงพอจะก่อให้เกิดการพฒันา

ยุทธการ โครงสร้าง 
และสภาพการแข่งขัน 

สถานะอุปสงค์ สถานะปัจจยัการผลติ 

 

อุตสาหกรรมท่ี
เกีย่วเน่ืองและ
สนับสนุน 



14 
 

และขยายตวัในการผลิตของผูผ้ลิตในประเทศอีกดว้ยในแบบจ าลองของ Porter จะเนน้สภาพความตอ้งการ
หรืออุปสงค์ในประเทศทั้งในรูปของปริมาณและคุณภาพของความตอ้งการ  โดยให้ความส าคญัทางดา้น
คุณภาพของความตอ้งการในท่ีน้ีหมายถึง  การบริโภคท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีเหตุมีผลค านึงถึง
ประโยชน์ของการใช้ซ่ึงจะช่วยประหยดัทรัพยากรท่ีถูกน ามาใช้ในการผลิตท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่เป็นท่ี
ตอ้งการ ประเทศใดก็ตามท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพของความตอ้งการในประเทศจะก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนั้นแลว้การเนน้ความตอ้งการภายในประเทศหรือตลาดใน
ประเทศเป็นหลกัจะเป็นการลดการพึงพาผูซ้ื้อในตลาด ต่างประเทศและความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากตลาด
ภายนอกประเทศเพราะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอาจกระทบผูผ้ลิตในประเทศได้หากไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงหรือพฒันาไดท้นัการเปล่ียนแปลงนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัได ้

กล่าวโดยสรุป  ปัจจยัเก่ียวกับเง่ือนไขความต้องการหรืออุปสงค์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนั  ไดแ้ก่ 

2.1  โครงสร้างการแบ่งตลาดของอุปสงคใ์นประเทศ (Segment structure of demand) บริษทัหรือ
อุตสาหกรรมมกัจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัระหวา่งประเทศถา้บริษทัหรืออุตสาหกรรมนั้นมีอุปสงค์
ในประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัอุปสงคโ์ลกและตลาดส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัอุปสงคโ์ลกเป็นตลาดส่วนท่ีส าคญัของ
บริษทัหรืออุตสาหกรรมนั้นมากกว่าตลาดส่วนเดียวกนัของประเทศอ่ืน  ในทางกลบักนัตลาดส่วนท่ีมี
ความส าคัญน้อยในอุตสาหกรรมมกัจะเสียเปรียบคู่แข่งขันจากต่างประเทศถ้าตลาดส่วนนั้นมีความ
คลา้ยคลึงกบัอุปสงคโ์ลก 

2.2  ผูซ้ื้อท่ีรู้จริง (Sophisticated and demanding buyers) ผูซ้ื้อท่ีรู้จริงในสินคา้หรือบริการใดจะตั้ง
มาตรฐานไวสู้งเวลาเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นซ่ึงเท่ากบัเป็นแรงกดดนัใหบ้ริษทัตอ้งพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นการแข่งขนั  ดงันั้นประเทศจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีมีผูซ้ื้อในประเทศท่ีรู้จริง
กวา่ผูซ้ื้อในต่างประเทศ 

2.3  อุปสงคใ์นประเทศเกิดข้ึนก่อนประเทศอ่ืน (Anticipatory buyer needs) อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
เพื่อตอบสนองอุปสงค์ในประเทศจะได้เปรียบดา้นการแข่งขนัระหว่างประเทศถา้อุปสงค์ต่อสินคา้หรือ
บริการนั้นเกิดข้ึนในประเทศนั้นก่อนแลว้จึงเกิดข้ึนในประเทศอ่ืน ๆ ภายหลงัในบางกรณีผูซ้ื้อในประเทศ
อาจก่อให้เกิดอุปสงค์ท่ีล่วงหน้าในประเทศและล ้ าหน้าอุปสงค์ในต่างประเทศ  ในทางตรงกนัขา้ม ถ้า        
อุปสงคใ์นประเทศเกิดข้ึนแลว้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศนั้นโดยไม่กลายเป็นอุปสงคส์ากลอุตสาหกรรมใน
ประเทศส าหรับอุปสงค์นั้นก็จะเสียเปรียบด้านการแข่งขนัระหว่างประเทศหรือถ้าอุปสงค์ในประเทศ
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ตอบสนองอย่างล่าช้าต่อความตอ้งการใหม่ท่ีเป็นสากลประเทศนั้นจะเสียเปรียบดา้นการแข่งขนัระหวา่ง
ประเทศในอุตสาหกรรมนั้น   

3. อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวเน่ือง (Supporting and related industries) อุตสาหกรรม       
การผลิตสินค้าชนิดใดท่ีจะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขนัอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีอุตสาหกรรมท่ี
สนับสนุนและเก่ียวเน่ืองท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถหรือศกัยภาพของอุตสาหกรรมนั้น  เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมสนบัสนุน ฯ น้ีจะท าให้มีการพฒันาผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มากข้ึน  โดยท่ีอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองจะมีความเช่ือมโยงกนัในการท่ีจะท าให้
เกิดการพฒันาและปรับปรุงการผลิตใหมี้คุณภาพและปริมาณตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน  ท า
ให้การผลิตมีประสิทธิภาพมีต้นทุนการผลิตต ่า กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีประเทศใดท่ีมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนและเก่ียวเน่ืองท่ีมีความได้เปรียบเชิงแข่งขนัจะก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนัระหว่าง
ประเทศของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทั้งน้ีมาจากสาเหตุ 3 ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

3.1  ช่องทางการจดัหาท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพซ่ึงจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตและขยายตลาดให้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วหรืออาจไดรั้บสิทธิพิเศษมากกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนใน
ต่างประเทศในการมีวตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศและ
วตัถุดิบในประเทศยงัถูกใชเ้พื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยงัเป็นการลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบจาก
ต่างประเทศไดอี้กดว้ย    

3.2  ความร่วมมือกนัระหว่างบริษทัผูใ้ช้กับบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบช้ินส่วนหรือเคร่ืองจกัร ซ่ึงถ้า
ส านกังานใหญ่ของบริษทัผูผ้ลิตและของบริษทัผูใ้ช้อยูใ่นประเทศเดียวกนัมีกิจกรรมส าคญัและมีผูบ้ริหาร
อยู่ในประเทศเดียวกนัย่อมส่งผลท าให้เกิดความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัมากกว่าในกรณีท่ีส านกังานใหญ่
ของอีกผา่ยหน่ึงอยูใ่นประเทศเดียวกนักบับริษทัสาขาของอีกฝ่ายหน่ึง 

3.3  มีความร่วมมือกนัในดา้นกระบวนการนวตักรรมและกระบวนการยกระดบัและเพิ่มจ านวน   
บ่อเกิดแห่งความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั คือ ถา้ผูข้ายวตัถุดิบช่วยให้บริษทัมองเห็นถึงวิธีใหม่  โอกาสใหม่
หรือเทคโนโลยีใหม่บริษทัมีช่องทางท่ีรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลใหม่ ความคิดใหม่  มุมมองใหม่และ
นวตักรรมใหม่ของผูข้ายวตัถุดิบซ่ึงเม่ือทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแลกเปล่ียนแนวคิดการวิจยัและ
พฒันาระหวา่งกนั ยอ่มก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดใ้นท่ีสุด  นอกจากน้ีผูข้าย
วตัถุดิบมกัจะกระจายขอ้มูลใหม่หรือนวตักรรมใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลท าให้อตัรา
ความเร็วในการสร้างนวตักรรมภายในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองต่าง ๆ ถูกเร่งใหเ้ร็วข้ึน    
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อยา่งไรก็ตามประเทศหน่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในทุกอุตสาหกรรมสนบัสนุน
ของอุตสาหกรรมหน่ึงเพื่อท าใหอุ้ปสงคมี์ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัและถา้อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองมี บริษทั
แม่อยู่ใกลก้นัและมีนวตักรรมเดียวกนัจะท าให้มีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีการ
พฒันานวตักรรมและเพิ่มจ านวนบ่อเกิดแห่งความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นให้
เพิ่มมากข้ึน    

4.  กลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต (Firm strategy, Structure and rivalry)   
การจดัการโครงสร้างและระบบการบริหารอยา่งเหมาะสมของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมนั้นและการ

แข่งขนัของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมชนิดเดียวกนัภายในประเทศจะท าให้เกิดการปฏิบติัตามการบริหารและ
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมมากข้ึนและเป็นแรงกดดนัในการท่ีจะท าให้เกิดการ
พฒันาสินค้าให้มีคุณภาพและรูปแบบท่ีตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึนซ่ึงจะท าให้มีความ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัมากข้ึน   

สภาพการแข่งขนัในประเทศเป็นตวัก าหนดหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากต่อการก าหนดความไดเ้ปรียบ
เชิงแข่งขนัของประเทศ การแข่งขนัท่ีรุนแรงในประเทศส าหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงจะท าให้
อุตสาหกรรมนั้นประสบความส าเร็จในตลาดระหวา่งประเทศในระดบัท่ีสูงมากเน่ืองจากจะเกิดแรงกดดนั
ต่อกันและกันให้มีการพฒันามากข้ึน  ซ่ึงการแข่งขนัในประเทศไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะการแข่งขัน
ทางดา้นราคาเท่านั้นการแข่งขนัในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีอนัจะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั      
ท่ีย ัง่ยืนกว่าและการแข่งขนัในประเทศท่ีเขม้ขน้มกัจะกดดนัให้เกิดการส่งออกเพื่อแสวงหาตลาดเพิ่มเติม
เพื่อก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนท่ีลดลงเม่ือมีการผลิตคร้ังละปริมาณมาก ๆ กระบวนการแข่งขนัจะ
มีประโยชน์เพิ่มข้ึนอีกมากถ้าผูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัไม่อยู่กระจดักระจายไปทัว่ประเทศแต่
กระจุกตวัอยูใ่นอาณาเขตเดียวกนัมีการติดต่อและท าธุรกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตลอดเวลาและมี
การเปิดตลาดโดยไม่กีดกนัการน าเขา้เพื่อท่ีจะทดแทนการขาดแคลนสภาพการแข่งขนัในประเทศท่ีเขม้ขน้
ไดบ้า้งส าหรับประเทศเล็ก ๆ นอกจากน้ีจ านวนผูแ้ข่งขนัเพียงอยา่งเดียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หากขาดซ่ึง
คุณภาพ  ดงันั้นจุดท่ีส าคญัคือ คุณภาพของการแข่งขนัตอ้งเขม้ขน้ดว้ยเพราะสภาพการแข่งขนัในประเทศท่ี
เขม้ขน้จะท าใหท้รัพยากรท่ีส าคญัของประเทศถูกน าไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

นอกจากตวัก าหนดทั้ง 4 ใน Diamond model แลว้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการเกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ (ดงัภาพท่ี 2) คือ   

 

5.  รัฐบาล (Government)  รัฐบาลส่งผลกระทบและพร้อม ๆ กบัไดรั้บผลกระทบจากตวัก าหนด    
ทั้งส่ี โดยในบางกรณีเป็นผลทางดา้นบวกในบางกรณีก็เป็นผลทางดา้นลบ ปัจจยัการผลิตในประเทศไดรั้บ
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ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทางดา้นตลาดหลกัทรัพย ์ ดา้นการศึกษา  ดา้นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
เป็นตน้ อุปสงคใ์นประเทศไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดา้นมาตรฐานสินคา้และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความต้องการของผูซ้ื้อบริโภครวมทั้งรัฐบาลยงัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิด
อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลดา้นการโฆษณาและ
ดา้นอ่ืน ๆ ยุทธการโครงสร้าง และสภาพการแข่งขนัในประเทศของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
รัฐบาลดา้นภาษี ดา้นการป้องกนัและผกูขาด เหล่าน้ีเป็นตน้ 

6.  เหตุสุดวิสัยหรือโอกาส (Chance)  การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปได้ท่ีอาจจะ
คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ไดล้ว้นมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น การมีนวตักรรมใหม่
เกิดข้ึนหรือความไม่ต่อเน่ืองของเทคโนโลยีหลกัท่ีเปิดช่องให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดก้ารเปล่ียนแปลง
อยา่งมากของตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียนตลอดจนการเกิดสงคราม ตวัแปรเหล่าน้ีมีความส าคญั
เพราะท าให้เกิด “ความไม่ต่อเน่ือง” ท่ีเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในการแข่งขนัหรือลม้ลา้งขอ้
ได้เปรียบท่ีมีอยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจ   ใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิด
ความสามารถในการแข่งขนั  ดงันั้นตวัแปรน้ีมีบทบาทโดยการเขา้ไปเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน Diamond 
โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะแตกต่างไป เน่ืองจากแต่ละประเทศก็จะมีตวับ่งช้ีใน Diamond ท่ีแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  
 

ภาพที ่2  กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั (Porter, 1998) 
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จากกรอบการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งต้น การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนัของการ
ส่งออกสินคา้เกษตรประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิด Diamond model มาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก
สินคา้เกษตรของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา   

 
4. ทฤษฎกีารวเิคราะห์ SWOT Analysis 

เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองคก์ร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุด
แข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์รเทคนิคน้ี Albert Humphrey ไดช่ื้อวา่เป็น    
ผูริ้เร่ิมแนวคิดน้ี การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลใดบา้งท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม  

 

SWOT เป็นตวัยอ่ ของขอ้ความท่ีมีความหมายดงัน้ี 
Strengths       หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
Weaknesses   หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
Opportunities หมายถึง โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้
Threats          หมายถึง อุปสรรคขอ้จ ากดัหรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์าร 
 

1. หลักการส าคญัของ SWOT ก็คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน  ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง      
(รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึง การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายนอกองคก์ร  ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นท่ีจะมีผลต่อองคก์รและจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยูซ่ึ่ง
ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรม
ด าเนินการขององคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 
 2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลใดบา้งท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรม จุดแข็งของอุตสาหกรรมจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนของอุตสาหกรรมจะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
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โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรมในทาง
กลบักนั อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม 
โดยผลจากการวเิคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวสิัยทศัน์และการก าหนดกลยทุธ์เพื่อให้
อุตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม   

3. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ
ปัจจยัท่ีกวา้งด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีขอ้มูลในการก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กรและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนของ
องค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั้นจะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองคก์ร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 
จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุ    
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ
ระบบขอ้มูล การบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฎิบติังาน บรรยากาศ
ในการท างานและทรัพยากรในการบริหารการจดัการรวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน ท่ีผ่านมาของ
องคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ในสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย จุดแข็งขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้ควรน ามาใช้ในการพฒันาองค์กรได ้และควรด ารงไว้เพื่อการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์ร จุดอ่อน (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมอง
ของผูท่ี้อยูใ่นองคก์รนั้น ๆ วา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์ร ท่ีควรปรับปรุงให้
ดีข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  

 3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน งบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและ
อตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราช
กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพฒันาการ
ทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม 
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(O-Opportunities) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององค์กรในระดบัมหาภาค  และองค์กรสามารถฉกฉวยขอดี
เหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหห้น่วยงานเขม้แขง็ข้ึนได ้ อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะห์
ว่าปัจจยัภายนอกองค์กรปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงองค์กรจ าตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง
พร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้

     3.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้มเม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัจุดแขง็ - จุดอ่อน   
โอกาส - อุปสรรค จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ให้น าจุดแข็ง – จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบัโอกาส – อุปสรรคจาก
ภายนอกเพื่อดูว่าองค์กรก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น  องค์กรควรจะท า
อยา่งไร  โดยทัว่ไปในการวเิคราะห์  SWOT ดงักล่าวน้ีองคก์รจะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี     

สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง – โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนาท่ีสุด  
เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่งท่ีดี  ดงันั้น  ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อ
ดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี      

สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน – อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด  
เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ  ดงันั้น 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกนัตวั   เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน  ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด     

สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน – โอกาส)  สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนัอยู่หลายประการ  แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกนั  ดงันั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ       
ท่ีเปิดให ้

สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง – อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน  แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ  ดงันั้น  แทนท่ีจะรอ
จนกระทัง่สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวั  หรือขยายขอบข่าย
กิจการ  เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีสามารถสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน     

ชูเพญ็  วบุิลสันติ (มปป.) ไดก าหนดขอ้พิจารณาในการวเิคราะห์ SWOT มีดงัน้ี     
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1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอยา่งลึกซ้ึง  เพื่อให้ไดปั้จจยัท่ีมีความส าคญัจริง ๆ เป็น
สาเหตุหลกั ๆ ของปัญหาท่ีแท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจยัท่ีมีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย
ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะท าให้องคก์าร  ชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย
ไดจ้ริง     

2. การก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง  หรือโอกาส  หรืออุปสรรค  ให้มีความหมายคาบเก่ียวกนั  จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งตดัสินใจและช้ีชดัวา่ปัจจยัท่ีก าหนดข้ึนมานั้นเป็นปัจจยัในกลุ่มใด  ทั้งน้ีเพราะปัจจยัท่ีอยูต่่างกลุ่มกนั
ก็ตอ้งสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีต่างกนัออกไป 

 

4. ข้อดี – ขอ้เสีย  ของการท า SWOT  Analysis เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์  เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ี
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผูท่ี้น า SWOT มาใช้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การตดัสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลาย ๆ ทางการ
ก าหนดความส าคญัก่อนหลังของเหตุการณ์ การบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดข้ึน  การ
วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการด าเนินการ การวิเคราะห์โครงการเร่ิมใหม่  การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ให้สูงข้ึน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ  ขอ้เสียของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประโยชน์และความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานและความเขา้ใจในความรู้พื้นฐาน
ของเทคนิค SWOT ของผูว้เิคราะห์ และตอ้งทบทวน SWOT  เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา่เหตุการณ์
และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้หรือไม่ 
 

5. ขั้นตอนการส่งออกและพธีิการศุลกากร 
 1. ผูส่้งออกตอ้งผ่านการจดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ทั้งน้ีเพื่อใหมี้สภาพเป็นองคก์รธุรกิจ มีความน่าเช่ือถือเม่ือติดต่อกบัผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ 
 2. ผูส่้งออกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
  3. สินคา้เกษตรท่ีท าการส่งออกต้องได้รับการข้ึนทะเบียนของสวนเกษตรเพื่อการส่งจากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมจากกรม
วชิาการ  
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 4. การเสนอจ าหน่ายสินค้าและราคาแก่ผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ ซ่ึงผูส่้งออกในฐานะนักธุรกิจ
จะตอ้งหาลูกคา้ท่ีน่าเช่ือถือ 
 5. เม่ือได้ผูซ้ื้อในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ื้อหรือผูน้ าเขา้ในต่างประเทศจะแจง้ให้ทราบว่ามีเอกสาร
ใดบา้งท่ีผูส่้งออกตอ้งแนบไปพร้อมกบัการส่งออกส าหรับสินคา้อาหาร ผกั ผลไม ้ผูน้ าเขา้ในออสเตรเลีย
จะตอ้งส่งหนงัสืออนุญาตการน าเขา้มาใหผู้ส่้งออกไทยเพื่อการขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ 

6. สินคา้เกษตรท่ีท าการส่งออกตอ้งมีใบรับรองการปลอดศตัรูพืชก ากบั (Phytosanitary certificate: 
PC) มีการระบุขอ้ความตามขอ้ตกลง โดยติดต่อขอใบรับรองไดท่ี้กรมวชิาการเกษตร   

7. สินคา้เกษตรท่ีท าการส่งออกตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ท่ีใหม่และสะอาด กล่องบรรจุตอ้งระบุ
หมายเลขสวน หมายเลขสถานท่ีบรรจุหีบห่อและหมายเลขท่ีส่งออกและระบุขอ้ความเป็นภาษาองักฤษ 
รายละเอียดฉลากดงัน้ี    

 

7.1 ช่ือบริษทั    
7.2 ชนิดสินคา้    
7.3 หมายเลขทะเบียนสวน    
7.4 หมายเลขทะเบียนโรงบรรจุหีบห่อ    
7.5 วนับรรจุ    
7.6 ส่งออกไปประเทศอะไร 

 

ข้ันตอนพธีิการศุลกากร 
 ผูส่้งออกอาจต้องการใช้บริการของ “ตัวแทนออกของศุลกากร” หรือ Customs Broker หรือ 
Shipping Agent เพื่อท าหน้าท่ีส่งสินคา้ไปต่างประเทศ โดยบริการอาจครอบคลุมถึงการจดัหาเรือบรรทุก
สินคา้ การจดัท าเอกสารทางดา้นศุลกากรและการปฏิบติัตามขั้นตอนของกรมศุลกากร เน่ืองจากการท างาน
ในขั้นตอนน้ี ผดิพลาดไม่ไดแ้ต่มีรายละเอียดมาก ผูส่้งออกบางรายจึงนิยมใชบ้ริการของผูท่ี้ช านาญเหล่าน้ี 
 ขั้นตอนยอ่ยของพิธีการศุลกากรส าหรับสินคา้แต่ละชนิดอาจจะต่างกนัตรงท่ีการขอใบรับรองเพื่อ
ส่งออกไปพร้อมกบัสินคา้ ดงันั้นบางสินคา้ก็ตอ้งการใบรับรองสุขภาพอนามยั บางสินคา้ตอ้งการใบรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินคา้ สรุปเป็นขั้นตอนทัว่ไปเพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ี 
 1. การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภยัและมาตรฐานสินคา้ เช่น การขอใบรับรอง Health 
Certificate ส าหรับสินคา้อาหาร ผกั ผลไม ้สินคา้ประมง ระบบการตรวจสอบสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช
ส าหรับการส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนดป์ระกอบดว้ย  
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 2. ขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้จากกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อให้ผูน้  าเขา้
ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีศุลกากรในตอนน าเขา้และท าใหสิ้นคา้ของไทยมีความไดเ้ปรียบทางดา้นราคา  
 3. ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน หรือรถบรรทุกในกรณีท่ีตอ้งขนส่งทางอากาศ ท าเร่ืองการ
ประกนัภยัสินคา้ใหเ้รียบร้อย 
 4. วางแผนจดัการส่งออกตามเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อระบุไวใ้นหนังสือสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเรียกว่า L/C หรือ 
Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ไดรั้บเงินค่าสินคา้  
 5. จดัท าเอกสารเพื่อผา่นพิธีการศุลกากร ซ่ึงจะตอ้งมีเอกสารต่อไปน้ี 
  5.1 ใบขนสินคา้ขาออก  
  5.2 บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) จ  านวนตอ้งเท่ากบัจ านวนใบขนสินคา้ขาออกท่ียืน่ทั้งหมด  
  5.3 บญัชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
  5.4 ค  าร้องขอใหท้ าการตรวจสินคา้และบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

6 การผา่นพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบใหเ้ลือกใช ้
  6.1 ระบบ Manual จะเร่ิมตน้โดยเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพิกดั 
ประเมินราคาสินคา้ในกรณีท่ีตอ้งเก็บอากร จากนั้นก็บนัทึกเขา้คอมพิวเตอร์ แลว้ตรวจปล่อยสินคา้ น าของ
ออกจากการท่าเรือเป็นอนัเสร็จส้ินพิธีการศุลกากร 
  6.2 ระบบ EDI หากใช้ระบบน้ีผูส่้งออกต้องลงทะเบียนเป็นผูใ้ช้ระบบ EDI ล่วงหน้า 
ภายใต้ระบบน้ีผูส่้งออกจะบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ               
ผูส่้งออกเอง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ไปท่ีกรมศุลกากร เม่ือกรมศุลกากรตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ก็จะแจง้วนัเวลาท่ี
จะตอ้งมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินคา้ลงเรือเป็นอนัเสร็จส้ินพิธีการศุลกากร 

7. ผูส่้งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอยา่งไปพร้อมกบัสินคา้ 
 

การเรียกเกบ็เงินค่าสินค้า 
 1. เม่ือส่งสินคา้ลงเรือหรือเคร่ืองบินแลว้ ผูส่้งออกก็ส่งเอกสารส าคญัไปให้ธนาคารของผูข้ายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน  เอกสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
  1.1  L/C หรือใบสั่งซ้ือ 
  1.2  Bill of Lading ออกใหโ้ดยตวัแทนเรือหรือเคร่ืองบินท่ีขนส่ง 
  1.3  Invoice 
  1.4  Packing List  1.5  Bill of Exchange 



24 
 

 2. ธนาคารของผูข้ายตรวจเอกสารแลว้ส่งใหธ้นาคารของผูซ้ื้อในต่างประเทศ 
 3. ธนาคารของผูซ้ื้อแจง้ให้ผูซ้ื้อไปจ่ายเงิน แลว้โอนเงินท่ีจ่ายน้ีให้ผูส่้งออกผ่านธนาคารตวัแทน
ของผูส่้งออกเป็นเสร็จส้ินการเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ 
 
ขั้นตอนการส่งออกยางพารา 
   

                                                            
         ผูส่้งออก 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการคา้ระหวา่งประเทศ เพ่ือขอ 
   หนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ เช่น Form A, Form D, 
   Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทัว่ไป ฯลฯ 
   ตามท่ีผูน้  าเขา้ตอ้งการกบักรมการคา้ต่างประเทศ 

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผูน้ าเขา้ และขอใบอนุญาต/ 
    ใบรับรอง จากหน่วยงานท่ีควบคุมหรือท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ี  
    ประเทศผูน้ าเขา้ตอ้งการ 

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร  
    เช่น การขอคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, ขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ, 
    คลงัสินคา้ทณัฑบ์น, เขตปลอดอากร  
    หรือส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ขอ้มูลเพ่ิมเติม)  
    หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี    
    หรือส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ  
    (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
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    8. บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
                                                                      ตามท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ  

         (จากขอ้ 2) 

           
ภาพที ่3 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา 

3.1 ขอใบอนุญาตคา้ยาง จากสถาบนัวจิยัยาง/ส านกัวจิยัและ  
     พฒันาการเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
3.2 ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบกิจการยาง จากการยางแห่งประเทศไทย  
3.3 ขอใบอนุญาตเป็นผูส่้งยางออกไปนอกราชอาณาจกัร จาก 
      สถาบนัวจิยัยาง/ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร กรมวชิาการเกษตร 

4. ผา่นพิธีการศุลกากร (e-Customs)  
   4.1 ลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
        (Paperless)  
   4.2 ส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  
        (e-Export) 

5. ส่งออกทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศ 

6. ขอหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ จากกรมการคา้ต่างประเทศ  
   เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA,  
   Form JTEPA, Form C/O ทัว่ไป ฯลฯ  
   ขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ (Form C/O)  
   จากหอการคา้ไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

7. ส่งเอกสารทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Shipping Documents) 
    ไปยงัผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ 
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6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

สุวพิมพ ์เส่ียมมินผล และรสริน โอสกานนตก์ล. (2558). ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศสมาชิกอาเชียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
สถานการณ์การส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศไทย ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้
เกษตรของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงศกัยภาพของการส่งออกสินคา้เกษตรของไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใชว้ิธีการหาค่าดชันีความสามารถในการส่งออกรวมถึงค่าส่วนแบ่งตลาด
รวม ค่าผลกระทบทางโครงสร้าง ค่าผลกระทบทางการด าเนินงานและค่าผลกระทบรวมสินคา้เกษตรท่ี
ท าการศึกษา ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรท่ีส าคญั 3 ชนิดตามรหสัฮาโมไนช์คือสินคา้เกษตรรหสั 16 ไดแ้ก่ ของปรุง
แต่งจากเน้ือสัตว ์ปลาหรือสัตวน์ ้ าจ  าพวก ครัสตาเชีย โมลลุสก์ หรือจากสัตวน์ ้ าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ 
สินคา้เกษตรรหสั 10 ไดแ้ก่  ธญัพืช และสินคา้เกษตรรหสั 17 ไดแ้ก่ น ้าตาลและขนมท าจากน ้าตาล ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ มูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรทั้ง 3 ชนิดของประเทศสมาชิกอาเซียน มูลค่าการ
ส่งออกสินคา้เกษตรทั้ง 3 ชนิดจากตลาดโลกสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน และขอ้มูลการส่งออกสินคา้เกษตร
ทั้ง 3 ชนิดไปยงัตลาดโลก ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2554 ผลการศึกษาพบวา่ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ เกษตรรหสั 16 โดยท่ี 
ประเทศไทยมีการครองตลาดมากท่ีสุดและมีแนวโน้มครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน ประเทศท่ีมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าเกษตรรหัส 10 ได้แก่ประเทศ กัมพูชา ลาว ไทย และ 
เวียดนาม โดยท่ีประเทศเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุดส่วนประเทศไทยมีแนวโนม้การครองส่วนแบ่ง
ตลาดค่อนขา้งทรงตวั  

 

 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). รายงานวา่แนวโนม้การส่งออกผลิตภณัฑท์างการเกษตรใน 
เดือนมกราคม 2559 ท่ีผา่นมามีสัญญาณท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศ 
อินโดนีเซียและเวียดนาม น าเขา้สินคา้เกษตรจากไทยเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ในขณะท่ี
ยอดส่งออกผลิตภณัฑเ์กษตรของไทยในอาเซียนเม่ือปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 2.6 แสนลา้นบาท จากการส่งออก
รวมทั้งหมดท่ีมีมูลค่าสูงถึง 7.2 ล้านล้านบาท นอกจากน้ีข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเดือน มกราคม 2559 มีมูลค่า 2.6 หม่ืนลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.6 โดยสินคา้ท่ีมีการ
ส่งออกมากท่ีสุด คือ น ้ าตาลและขนมจากน ้ าตาล เพิ่มข้ึนร้อยละ 125 มูลค่า 4,700 ลา้นบาท รองลงมาคือ 
ขา้วและธัญพืช ซ่ึงอตัราการขยายตวัร้อยละ 73 มีมูลค่า 4,400 ล้านบาท และผลไมมี้อตัราการขยายตวั       
ร้อยละ 49 มีมูลค่า 1,500 ลา้นบาท ขณะท่ีสินคา้ท่ีส่งออกได้น้อยลง เช่น โกโกแ้ละผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก
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ปริมาณการผลิตลดลงกว่าร้อยละ 48 นอกจากน้ีตลาดสินคา้เกษตรในอาเซียนถือเป็น อนาคตของสินคา้
เกษตรไทย เน่ืองจากเติบโตอย่างต่อเน่ืองมีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดถึงร้อยละ 24 ของตลาด รวมการ
ส่งออกสินคา้และผลิตภณัฑ์เกษตร ขณะท่ีภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกร เช่น การลดตน้ทุนการผลิต 
ส่งเสริมปลูกพืชแปลงใหญ่โดยเน้นการรวมกลุ่มผลิต รวมถึงนโยบายการพฒันาแหล่งน ้ าท าให้สินค้า
เกษตรมีอนาคต ท่ีสดใสส าหรับปีท่ีผ่านมาประเทศไทยส่งออกสินคา้เกษตรไปยงัตลาดอาเซียน คิดเป็น
มูลค่า 281,382 แสนลา้นบาท มีอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 6.05 
 

 พิมพช์นก วอนขอพร. (2560). ไดศึ้กษาการส่งออกสินคา้เกษตรของไทยพบวา่ เดือนเมษายน 2560 
มีมูลค่า 16,864 ลา้นดอลลาร์ อตัราการขยายตวัร้อยละ 8.5 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผล
จากการคา้โลกขยายตวัร้อยละ 12.4 สูงสุดในรอบ 67 เดือน ประกอบกบัการส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
น ้ ามนักลบัมาขยายตวัดีข้ึนตามทิศทางของราคาน ้ ามนัและสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็กลบัมาขยายตวั
ต่อเน่ือง โดยผลิตภณัฑ์ ยาง ขยายตวัท่ีระดบัร้อยละ 54.30 ยางพาราขยายตวัร้อยละ 41.10 เม็ดพลาสติก
ขยายตวัร้อยละ 4 ขณะท่ีสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งขา้วและน ้ าตาลก็ขยายตวัเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
และการส่งออกยงัไปไดดี้ในทุกตลาด ส่งผลใหต้วัเลขการส่งออก 4 เดือนแรกท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออก 73,321 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัถึงร้อยละ 5.70 ซ่ึงเป็นการขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปี        
จึงมัน่ใจวา่ในปีน้ีน่าจะสามารถผลกัดนัการส่งออกให้ ขยายตวัร้อยละ 5 เป็นไปตามเป้าหมายไดใ้นขณะท่ี
การน ้าเขา้มีมูลค่า 16,808 ลา้นดอลลาร์ ขยายตวัร้อยละ 13.4 ส่งผลใหก้ารคา้เกินดุล 56.8 ลา้นดอลลาร์ รวม 
4 เดือนแรกการส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่า 73,321 ลา้นดอลลาร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.70 การน าเขา้มีมูลค่า 
69,211 ลา้นดอลลาร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.5 และการคา้เกินดุล 4,110 ลา้นดอลลาร์ จากตวัเลขการส่งออก         
ท่ีปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยขยายตวัต่อเน่ืองจาก        
ไตรมาสท่ี 1 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตวัในเกือบทุกตลาดและในทุกกลุ่ม
สินคา้ โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเติบโตต่อเน่ืองทั้งในดา้นราคา และปริมาณ 
อาทิ ยางพารา น ้ าตาลทราย ข้าว และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ในขณะท่ีกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมกลบัมาขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 โดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์ยาง เคมีภณัฑ์ น ้ ามนัส าเร็จรูป 
และ ผลิตภณัฑเ์หล็ก ส่วนการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดวา่จะปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน โดย
มีปัจจยัส าคญัจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ราคาน ้ ามนัดิบท่ีเร่ิมกลบัมาอยู่ในระดบัท่ีมีเสถียรภาพ ส่งผลให้
แนวโนม้ราคาสินคา้เกษตรส าคญัและสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัน ้ามนัเพิ่มสูงข้ึน 
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Hosseini, H., (2012). ท าการศึกษาบทบาทของภาคเศรษฐกิจการเกษตรท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศก าลงัพฒันาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้ขอ้สรุปผลการศึกษาว่าในระบบเศรษฐกิจ
ประเทศ ก าลงัพฒันานั้นภาคการผลิตทางการเกษตรมีผลต่อระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยภาค
เศรษฐกิจ การเกษตรนั้นเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรายได้และการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจ  การผลิตทาง
การเกษตรนั้นจะส่งผลต่อรายไดต่้อหัวของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตชนบท (Rural 
Community) ซ่ึงภาคการผลิต การเกษตรเป็นภาคการผลิตท่ีมีความส าคญั การพฒันาการผลิตภาคการเกษตร
จะส่งผลต่อการพฒันาภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาคอุตสาหกรรมและบริการในระบบ
เศรษฐกิจซ่ึงตวัอย่างท่ีเด่นชัดในอดีต คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น  โดยเฉพาะการผลิต
สินค้าเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บทบาทท่ีส าคญัของภาคเศรษฐกิจการเกษตร            
ท่ีส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจรวม ดงัน้ี 1) เป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบให้กบัภาคอุตสาหกรรม 2) เป็นแหล่งก าเนิด  
อุปสงคส์ าหรับสินคา้และบริการในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 3) ปริมาณการออมในภาคการเกษตรนบัเป็นแหล่ง
เงินลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและบริการอ่ืนๆ 4) การส่งออกสินคา้เกษตรเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรายได้
ให้กบัประเทศชาติโดยผา่นระบบการแลกเปล่ียนหรืออตัราการแลกเปล่ียน ( Exchange Rate) 5) เป็นแหล่ง
การจา้งงานในระบบเศรษฐกิจทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือและแรงงานท่ีไม่มีฝีมือ (Skilled and Unskilled Labor) 
ดงันั้นบทบาทของภาคเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจสามารถกล่าวได้ว่า 1) เป็นแหล่งของรายได้
ประชาชาติ (Contribution to National Income) เช่นในประเทศอินเดียรายไดจ้ากเศรษฐกิจภาคการเกษตร  
คิดเป็น ร้อยละ 28 ของรายไดป้ระชาชาติทั้งหมด 2) ภาคการผลิตทางการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
หล่อเล้ียงประชากรผูบ้ริโภคในประเทศทั้งหมดโดยประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น เช่นประเทศอินเดียและ
ประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ และส่งผลต่อการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ 

 

ศรินทร ทองอินทร์.(2558). งานวิจยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกมะม่วงน ้ าดอกไมไ้ป
ยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจการผลิตมะม่วงน ้าดอกไมแ้ละปัจจยัต่าง ๆ ในการผลิตท่ีจะท าให้เพิ่ม
ความสามารถใหก้บัผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการ
ส่งออกของผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมะม่วง
น ้ าดอกไมเ้พื่อส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทราและ 3) เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผูป้ระกอบการในการส่งออกมะม่วงน ้าดอกไมไ้ปยงัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าเสนอในลักษณะ
ของการบรรยายเชิงพรรณนา จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผลการวิจยั
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พบว่าปัจจุบนัความตอ้งการมะม่วงน ้ าดอกไมข้องตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัคงมีปริมาณสูงแต่
ความสามารถในการผลิตมะม่วงน ้ าดอกไมข้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ดงักล่าว อีกทั้งปัญหาจากดา้นปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะเร่ืองแรงงานคนท่ีไม่เพียงพอในการรองรับการ
ขยายตัวของความต้องการ แต่ปัญหาย ังคงมีอีกหลายประเด็น ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและ
ผูป้ระกอบการส่งออกยงัประสบกบัปัญหาเหล่านั้น  โดยสามารถอธิบายผ่านทางทฤษฎี Diamond model 
ไดใ้นทุกประเด็น ไดแ้ก่ 1) เง่ือนไขทางดา้นปัจจยัการผลิต 2) เง่ือนไขทางดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์3) 
อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง  4) กลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต 5) รัฐบาล 
และ 6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ให้
ความส าคญัและพยายาม ติดตามแกไ้ขพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผ้ลผลิตมะม่วงน ้าดอกไมเ้พื่อการส่งออก
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถผลิตมะม่วงน ้ าดอกไมแ้ละส่งออกตามความตอ้งการของตลาดได้
อย่างทันท่วงที โดยยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพ ช่วงเวลา และความสะอาดปลอดภัยของผลผลิตมะม่วง
น ้าดอกไม ้ 

 

ศิริขวญั ศรีทองกุล และ นงเยาว ์เมืองดี. (2559). งานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความสามารถการ
ส่งออกยางพาราของไทยโดยใชท้ฤษฏีดชันีความไดเ้ปรียบ โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและแบบจ าลองเพชร 
มีวถัตุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตและการส่งออกยางพาราธรรมชาติของประเทศไทย และ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางพาราธรรมชาติของประเทศไทยไปตลาดโลก พร้อม
ทั้งศึกษาอุปสรรคและปัญหาในการส่งออกของยางพาราในประเทศไทย การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลการ
ผลิตและส่งออกในช่วงปี พ.ศ 2544-2558 ซ่ึงคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
วเิคราะห์ขอ้มูลโคยค านวณค่าความไดเ้ปรียบโดบเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประเทศไทย
มีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราสูงเป็นอนัดบัสองรองจากอินโดนีเซียและสามารถผลิตยางพาราธรรมชาติไดม้าก
ท่ีสุดถึง 4,419 พนัตนั รองลงมาไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม 2) ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบของการส่งออกเฉล่ียสูงสุดในสินคา้ยางแผน่รมควนั โดยมีค่า RCA เฉล่ีย 1.11 และน ้ ายาง
ขน้ 0.73 อินโดนีเซียมีความไดเ้ปรียบโดบเปรียบเทียบของสูงสุดการส่งออกในสินคา้ยางแท่ง มีค่า RCA 
เฉล่ีย 3.09 ส่วนเวียดนามได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงสุดในสินคา้ยางผสม 3) ประเทศไทยมีการผลิตท่ี
ลดลง เน่ืองจากการเพิ่มพื่นท่ีในการปลูกยางจึงท าใหเ้น้ือท่ีกรีดยางลดลง และประเทศไทยมีขอ้จ ากดัในดา้น
เทคโนโลยีท่ียงัไม่ทนัสมยั 4) ประเทศไทยมีการพฒันายางรมควนัและน ้ ายางขน้มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
มากข้ึนในส่วนของยางแท่ง ยงัมีขอ้เสียเปรียบในดา้นคุณภาพในการผลิตและมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงกวา่
อินโดนีเซียและมาเลเซีย 
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กนกพร ภาคีฉาย. (2559). งานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาธุรกิจขา้วอินทรียเ์พื่อรองรับการเขา้
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาโครงการ “ผูกป่ินโตขา้ว” วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจขา้วดว้ยระบบ Diamond Model เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพฒันาธุรกิจขา้วอินทรีย์
เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาโครงการ “ผูกป่ินโตข้าว” โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากแกนน าผูเ้ครือข่ายโครงการ “ผูกป่ินโตข้าว” กลุ่มธุรกิจข้าว
อินทรียท่ี์เขา้ร่วมเครือข่าย จ านวน 67 ราย และกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการผกูป่ินโตขา้ว
ท่ีเลือกผูใ้ห้ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จ านวน 4 ราย เพื่อสอบถามผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายโครงการในช่วงปี 2557 – 2559 การวเิคราะห์ศกัยภาพทางการแข่งขนัของเครือข่าย พบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มเครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายขาดกลยทุธ์การสร้างตรา
ยีห่อ้ของเครือข่าย ตลอดจนขาดการเช่ือมโยงและการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แข็ง เนน้เพียงการขายตรง
ตามค าสั่งซ้ือผ่านเครือข่ายเท่านั้น งานวิจยัและพฒันาท่ีเก่ียวกบัขา้วและผลิตภณัฑ์ขา้วถูกน าไปใช้อย่าง
เฉพาะส่วนและขาดความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต แปรรูป และการขนส่ง 
ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นโอกาสทางการคา้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มเครือข่าย 
ไดแ้ก่ สมาชิก เครือข่ายอยูใ่นภูมิศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมและใช้วตัถุดิบขา้วในพื้นท่ีเป็นหลกั มีวตัถุดิบ
เพียงพอและมีใชต้ลอดปี การใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วเหมาะสมและพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงท าให้คุณภาพผลผลิตขา้ว
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง คุณภาพดินอยูใ่นระดบัท่ีสมบูรณ์หรืออยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ในการเพาะปลูกขา้วอินทรียแ์ละเขา้ใจระบบการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผลิตภณัฑข์า้วอินทรียท่ี์มีคุณภาพ มีอ านาจในการก าหนดราคาสินคา้ 
มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย มีการบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทาน มีการเช่ือมโยงกบัสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้ไดผ้ลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพ มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต การแปรรูป การขนส่ง ตลอดจนภาครัฐมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
นโยบายแผนปรับโครงสร้างขา้วและการท่องเท่ียวในวถีิธรรมชาติ 
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จากการทบทวนงานวจิยัขา้งตน้ มีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี 
 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับยางพาราหรือยางธรรมชาติจะเป็นการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออก วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินคา้เกษตร และ
วิเคราะห์ความสามารถในการส่งออก รวมถึงแนวทางการพฒันาธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของการ
ส่งออกสินคา้เกษตร เช่น ยางพาราจากธรรมชาติของผูป้ระกอบการและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงการมี
ศกัยภาพของการมีส่วนแบ่งการตลาด  ผลกระทบทางโครงสร้าง ผลกระทบทางการด าเนินงาน วิธีท่ีใชใ้น
การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางพาราส่วนใหญ่ใชว้ิเคราะห์ระบบ Diamond 
Model เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ  

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงให้ความส าคญักบัการวเิคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการ
ส่งออกยางพารา โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัจะใช้แนวคิด Diamond Model ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถ
หรือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอุตสาหกรรม (Competitive advantage) อนัมีผลต่อการปรับตวัและการ
พฒันาของอุตสาหกรรมยางพารา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญวิกฤตเพื่อ
ความอยูร่อดท่ีส าคญัซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนสภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ในการส่งออกยางพาราสู่ตลาดต่างประเทศ 
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7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปแนวทางการวิจยั
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา : กรณีศึกษา ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ
ส่งออกยางพารา ผูว้จิยัไดน้ ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที ่4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

    การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดย
ใช้แบบจ าลอง Diamond Model  
1.  เง่ือนไขทางดา้นปัจจยัการผลิต  
2.  เง่ือนไขทางดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์ 
3.  อุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง  
4.  กลยทุธ ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขนั  
ของผูผ้ลิต  
5.  รัฐบาล  
6.  เหตุสุดวิสยั หรือโอกาส  
(Porter, 1998) 

 

แนวทางการด า เ นิน ธุร กิจ เ พ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา
ในจงัหวดัสงขลา 
 

วเิคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิ 
โดยใช้ SWOT 

 

 

ปัญหาอุปสรรคในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ
ส่งออกยางพารา 



บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ “แนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา : 
กรณีศึกษา ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา ” เป็นการวิจยั     
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดว้ยวิธีการตีความ (Interpretation) แลว้
น าเสนอในลกัษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลจาก เจา้ของธุรกิจ ผูจ้ดัการฝ่าย
ส่งออก ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ท่ีไดท้  างานในธุรกิจส่งออกยางพารา  
โดยมีประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็น คือ  1. ขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา  2. ปัญหา
อุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา 3. เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาขอ้มูล
เชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา และเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาถึง
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออก
ยางพาราและ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออก 
ยางพารา เป็นการผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน
ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 2.  กระบวนการจริยธรรมดา้นการวจิยั 
 3.  เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาเร่ือง แนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา : กรณีศึกษา 
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  
 

1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากร คือ ผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีจ านวน 11 โรงงาน 

แหล่งข้อมูลจากฐานการค้าไทยรายช่ือผูส่้งออก-น าเข้า (2561) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง        
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แบบเจาะจง  (Purposive sampling)  โดยตอ้งมีคุณสมบติัเป็นธุรกิจส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ 
ชนิดยางพาราขั้ นปฐมภูมิ และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถาม โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 33 ราย ผูว้ิจยัเลือกใช้การเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อเป็น
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการวิจยั รวมถึงใชว้ิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี คือ 1. ดา้นตรวจสอบขอ้มูล เช่น สถานท่ี บุคคล 
และเวลา 2. ด้านการใช้ผูว้ิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บจากสนามมากกว่า 2 คนข้ึนไป  และ 3. ด้านการ
เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลหลายวธีิ  

 

- เจา้ของกิจการ โรงงานละ 1 ราย รวม 11 ราย 
- ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก โรงงานละ 1 ราย รวม 11 ราย 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด โรงงานละ 1 ราย รวม 11 ราย 
 

รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งออกยางพารา ในจงัหวดัสงขลา คือ 
สถาบนัการวิจยัและพฒันา 2 คน  ผูจ้ดัการสมาคมน ้ ายางขน้ไทย 1 คน และวิทยากรดา้นการส่งออก       
1 คน เพื่อทราบขอ้มูลการส่งออกยางพาราไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งออก 
 ตารางที่ 2 รายช่ือธุรกิจส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา 

   

รายช่ือ ทีอ่ยู่ เบอโทรศัพท์ 

บริษทัท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-344xxx 

บริษทัท่ี 2 ถ.ราษฎร์ยนิดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-342xxx 

บริษทัท่ี 3 ถ.กาญจนวณิชย ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 074-411xxx 

บริษทัท่ี 4 ถ.จุติอุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074 230xxx 

บริษทัท่ี 5 ถ.ราษฎร์ยนิดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074 342xxx 

บริษทัท่ี 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-424xxx 

บริษทัท่ี 7 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-343xxx 

บริษทัท่ี 8 ต.ส านกัแตว้ อ.สะเดา จ.สงขลา 081-7673xxx 

บริษทัท่ี 9 ถ.จะนะ-หนองจิก ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 074-3785xxx 

บริษทัท่ี 10 ถ.กาญจนวนิช ต.ส านกัขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 074-412xxx 

บริษทัท่ี 11 ถ.สงขลา-ปัตตานี ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 074-378xxx 
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2.  กระบวนการจริยธรรมด้านการวจัิย 
 ผูว้ิจยัศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการแปลความหมายขอ้มูลและ
การสรุปผล ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีผูว้จิยัจะกระท าอยา่งถูกตอ้งซ่ือตรงและไม่ล าเอียงเพื่อใหไ้ดค้  าตอบของ
การวิจยัท่ีสะทอ้นความเป็นจริงรวมทั้งไม่ขดักบัหลกัศีลธรรมและบรรทดัฐานของสังคม ทั้งน้ีการ
ด าเนินวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งอาศยัจริยธรรมเป็นหลกัยึดเพื่อให้การท าวิจยันั้นถูกตอ้งและ
เหมาะสม มีกระบวนการก่อนลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย 

2.1 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้หข้อ้มูล 
2.2 ไม่ระบุตวัตนของใหข้อ้มูล 

 2.3 ไม่เปิดเผยหรือเก็บความลบัของผูใ้หข้อ้มูลรวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อการรักษาขอ้มูล  
2.4 ไม่ปฏิบติัต่อผูใ้หข้อ้มูลอยา่งไม่เป็นธรรมหรือสร้างภยัคุกคามใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูล 

 2.5 ไม่สร้างผลกระทบในภายหลงัดา้นความเสียหายของธุรกิจของผูใ้หข้อ้มูล 
ผูว้ิจยัจะยึดกฎการรักษาความลบัของขอ้มูลอยา่งเคร่งครัดไม่เปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบตลอดจน

การวิเคราะห์ผลท่ีแสดงในภาพรวมไม่สะท้อนให้เห็นข้อมูลเป็นรายบุคคลรวมทั้ งการท าลาย
แบบสอบถามหรือลบขอ้มูลออกจากเทปสัมภาษณ์หลงัจากงานวจิยัเสร็จส้ิน 
3.  เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ

แบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มูล จากต ารางานวิจยั โดยประยุกต์จาก
ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) (Porter, 1998)  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  เพศ 
อาย ุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาท่ีก่อตั้งของสถานประกอบการ  ทุนจดทะเบียนบริษทั จ านวนแรงงาน
ในสถานประกอบการ  ผลก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจ เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจ
ส่งออกยางพารา ขอ้ค าถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
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โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงแปลความหมายของระดบั
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา ดงัน้ี 

  ระดบั    5      หมายถึง    มากท่ีสุด 
  ระดบั    4      หมายถึง    มาก 
  ระดบั    3      หมายถึง    ปานกลาง 

ระดบั    2      หมายถึง    นอ้ย 
ระดบั    1      หมายถึง    นอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา 
ใช้เกณฑ์ในการก าหนดช่วงความกวา้งของขอ้มูลแต่ละระดบัต่อการแปลความหมายจดัอนัดบัของ
แบบสอบถามส่วนท่ี 2  ดงัน้ี  (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 2550, น. 282) 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    4.51  –  5.00 หมายถึง   มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.51  –  4.50 หมายถึง   มาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    2.51  –  3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.51  –  2.50 หมายถึง  นอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.00  –  1.50 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 

3.2 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ผูว้ิจยัท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก

ยางพาราเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 

2. ผูว้ิจ ัยได้สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสร้างแนวค าถามจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) (Porter, 1998) และเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยลกัษณะของค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) โดยเปิด
โอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถเสนอแนะขอ้มูลได้อย่างเต็มท่ี
เก่ียวกับศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อไป โดยโครงสร้าง
ค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ยช่ือ-นามสกุล 
อายตุ  าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน   
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ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ
ส่งออกยางพาราของผูด้  าเนินธุรกิจส่งออกในจงัหวดัสงขลา   

ส่วนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบักระบวนการขนส่งในการส่งออกยางพาราของผูด้  าเนิน
ธุรกิจส่งออกในจงัหวดัสงขลา   

ส่วนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ช่วยเหลือและขอ้เสนอแนะในการส่งออกยางพาราของผูด้  าเนินธุรกิจส่งออกในจงัหวดัสงขลา   

3. แบบสอบถามท่ีเสร็จแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากการรวบรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา (Index  of  Consistency : 
IOC) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า  IOC เท่ากบั  0.67 - 1.00  (สมนึก  ภทัทิยนี, 2551)   โดยใชเ้กณฑ์การ
พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง 

4. น าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใหเ้กณฑใ์นการ
ตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

 ใหค้ะแนน  +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามนิยาม 
 ใหค้ะแนน   0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามนิยาม 
 ใหค้ะแนน  -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยาม 
5. ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้จึงน ามา

หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ในการทดสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่จะตอ้งมีค่า 0.70 ข้ึนไป แสดงว่าแบบสอบถามเช่ือถือได ้(บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) โดยมีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.91 
 

4.  วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน าการวิจยัใน
เชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลการวิจยัในเชิงปริมาณเป็นการศึกษาประกอบกบัร่วมอภิปราย เพื่อเป็น
การช่วยยนืยนัความถูกตอ้งของผลการวจิยั  

โดยการวิจยัเชิงคุณภาพศึกษาถึงประเด็นการสัมภาษณ์ ประวติั รายได ้พื้นท่ีการส่งออกและ
ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) ประกอบไดด้ว้ย  

1. ดา้นปัจจยัการผลิต  
2  ดา้นความตอ้งการหรือเง่ือนไขดา้นอุปสงค ์    
3. ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน 
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4. กลยทุธ์องคก์ร โครงสร้างและสภาพการแข่งขนั   
5. ดา้นรัฐบาล   
6. เหตุสุดวสิัยหรือโอกาส   
การวจิยัเชิงปริมาณศึกษาถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ดา้นขอ้มูลการวเิคราะห์สภาพความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพาราโดย

ใชท้ฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) 
3. ขอ้เสนอแนะ 
การวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใชว้ิจยัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ

แบบสอบถาม วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดา้นเอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field data)   

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review data) 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาวิธีการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์จากเอกสาร

งานวจิยัเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหา  เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั    
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการและ

งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field data)    
1. ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใช้การ

สังเกตร่วมด้วยในขณะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม และสถาบนัการวิจยัและ
พฒันา จ านวน 2 คน เพื่อจะไดข้อ้มูลไปเป็นทางแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพของยางพาราเพื่อการส่งออก 
และเพื่อได้น าข้อมูลท่ีได้ไปท าการวิคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงน าเสนอ
แนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการในการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดรูปแบบกลยทุธ์ของธุรกิจและ
เป็นแนวทางให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและขยายตลาดการส่งออกยางพาราจงัหวดัสงขลาให้มีปริมาณเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีก่อนท าการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได ้นดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ และไดแ้จง้
วตัถุประสงคขอ์งการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ไดท้ราบก่อนล่วงหนา้    

2. วนัท่ีท าการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้  าการขออนุญาตบนัทึกเสียงทุกคร้ังก่อนท าการสัมภาษณ์ 
โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-60 นาที และหลงัจากท าการสัมภาษณ์เสร็จ ผูว้ิจยัได้ขอ
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อนุญาตผูใ้หส้ัมภาษณ์ในการติดต่อในภายหลงัหากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และบนัทึกเสียงไวจ้ะถูกน ามาถอดเทป เพื่อท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไดว้า่มีความครบถว้นชดัเจนหรือไม่ เพื่อน าขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนไปท าการขอ
ขอ้มูลเพิ่มเติมอีกคร้ังและท าการปรับปรุงการสัมภาษณ์ในคร้ังต่อไป 
 4. สังเคราะห์ประเด็นค าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อๆ เพื่อหาค าตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 
1.  น าข้อมูลท่ีได้จากการถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาคสนามมา

พิจารณา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีไดแ้ละพิจารณาประเด็นท่ีส าคญั  ซ่ึงประเด็น
การสัมภาษณ์ใชท้ฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) ประกอบไดด้ว้ย  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 ลกัษณะปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการส่งออกของผูป้ระกอบการท่ี
ด าเนินธุรกิจ ส่งออกสินคา้เกษตร 

1.  ดา้นปัจจยัการผลิต  
2  ดา้นความตอ้งการหรือเง่ือนไขดา้นอุปสงค ์    
3.  ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน 
4.  กลยทุธ์องคก์ร โครงสร้างและสภาพการแข่งขนั   
5.  ดา้นรัฐบาล   
6.  เหตุสุดวสิัยหรือโอกาส   
7.  ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆและแนวทางในการแกไ้ขในการส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการขนส่งในการส่งออกสินคา้ 
 3.1 ชนิดของรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้    3.2 ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
ส่วนท่ี 4  ปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือและขอ้เสนอแนะ 

2.  น าขอ้มูลมาอ่านพิจารณาอีกคร้ังโดยละเอียดแล้วตีความพร้อมท าการดึงขอ้ความหรือ
ประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกสินคา้เกษตรของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสงขลา  ศกัยภาพ
การด าเนินงานของผูป้ระกอบการ  ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินงาน  แนวทาง ในการวางแผนการ
ด าเนินงานและก าหนดรูปแบบกลยทุธ์ของธุรกิจของผูป้ระกอบ   
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3.  น าขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงมาไวก้ลุ่มเดียวกนั  มีการ
สร้างหวัขอ้สรุปและกลุ่มหัวขอ้สรุปแนวคิดในตวัขอ้มูล โดยมีรหสัขอ้มูลก ากบัทุกขอ้ความหรือทุก
ประโยค แลว้จึงตั้งช่ือค าส าคญัซ่ึงจะจดัเป็นกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มยอ่ยท่ีอยูภ่ายใต ้ความหมาย
ของกลุ่มใหญ่ (Sub-theme)   

4.  เขียนบรรยายส่ิงท่ีค้นพบใหม่อย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไป
ควบคุม พร้อมทั้งยกตวัอยา่งค าพูดประกอบค าส าคญัท่ีได ้เพื่อแสดงความชดัเจนของปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน   

5.  น าแนวคิดและทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond model) (Porter, 1998)  มา
อธิบายขอ้สรุปท่ีได ้

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ (Diamond Model)                  
             ท่ีมา : Michael E. Porter, The competitive Advantage of Nation, 1998 
 

แบบสอบถาม (questionnaire) 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์  ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา  โดยใชค้่าร้อยละเพื่อน าเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลการวิเคราะห์
สภาพความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                    
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ในการศึกษาการวิ เคราะห์สภาพความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจส่งออกยางพารา                 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449-450) 
การทบทวนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ข้อค าถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พฒันามาจากแนวคิดงานวิจัยเร่ือง การ
วิเคราะห์ศกัยภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทย และงานวิจยัเร่ืองการ
วิเคราะห์โมเดลผลประกอบการส่งออกในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์สภาวะ
การผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ใช้แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขนัตวัแบบ Diamond model ของ 
Michael E. Porter และน าเอาการวเิคราะห์ SWOT ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์องคก์ร 
ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร
เทคนิคน้ี Albert Humphrey ได้ช่ือว่าเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดน้ี การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
ไดว้า่มีอิทธิพลใดบา้งท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม โดยใชว้ิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยน าการวิจยัในเชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลการวิจยัในเชิงปริมาณ เพื่อเป็นการช่วยยืนยนัความ
ถูกตอ้งของผลการวจิยั 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อ
การส่งออกยางพารา โดยการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและการ
วจิยัเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายความสามารถในการแข่งขนัจะใชแ้นวคิด Diamond Model ซ่ึงเป็นแนวคิด
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

 



บทที ่ 4 
ผลการวจิัย 

 
แนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา  กรณีศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ

ส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผสมผสานกันทั้งน้ีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สรุปประเด็นด้วย
วิธีการตีความ (Interpretation) แลว้น าเสนอในลกัษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา รวบรวมขอ้มูล
จาก เจา้ของธุรกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของธุรกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ท่ีไดท้  างาน
ในธุรกิจส่งออกยางพารา  ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม น าไปใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา ระดบัความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา และใช้เป็นขอ้มูลศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบเพื่อหาแนวทางในการพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา 

โดยใช้จ  านวนประชากรของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีจ านวน    
11 โรงงาน โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 33 ราย เพื่อให้ได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการตามตาราง
ประกอบดว้ย  เจา้ของกิจการ โรงงานละ 1 ราย รวม 11 ราย ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก โรงงานละ 1 ราย 
รวม 11 ราย ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด โรงงานละ 1 ราย รวม 11 ราย รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกยางพาราในจงัหวดัสงขลา คือ สถาบนัการวิจยัและพฒันา 2 คน  ผูจ้ดัการ
สมาคมน ้ ายางขน้ไทย 1 คน และวิทยากรดา้นการส่งออก 1 คน เพื่อทราบขอ้มูลการส่งออกยางพารา
ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก  

 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้สดงผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 2 ศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 3 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออก

ยางพารา จงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 4 ศึกษาแนวทางในการพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา           

จงัหวดัสงขลา 
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4.1 ข้อมูลเชิงบริบทของธุรกจิส่งออกยางพาราจังหวดัสงขลา  
4.1.1 พืน้ทีใ่นการเพาะปลูกยางพารา 
จงัหวดัสงขลาเป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการคา้และการลงทุนจาก

รัฐบาล โดย เป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของภาคใต ้มีด่านสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์ ซ่ึงเป็นด่านทางบกท่ี
มีมูลค่าการคา้สูงสุด อนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของไทย ตามล าดบั โดยทั้งสองพื้นท่ีอยู่ใกลท้่าเรือ
ปีนงัและท่าเรือกลางของมาเลเซีย นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีภายใตโ้ครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้
ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบา้นไดม้ากยิง่ข้ึน และท่ีส าคญั ท่ีสุดคือ จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกยางพารามากเป็นอนัดบัสองของไทย ในปีพ.ศ. 2563 มีพื้นท่ี ปลูกยางพารา 2.0 ลา้นไร่ จ านวน
ผลผลิต 476,862 ตัน พื้ น ท่ีให้ผลผลิต 1.5 ล้านไร่  ผลผลิตรวม 302 กก. /ไร่  รองจากจังหวัด                         
สุราษฎร์ธานีและพื้นท่ีปลูกยางในภาคใตร้วม 17 ลา้นไร่ คิดเป็น ร้อยละ 75.41 จากพื้นท่ีทั้งหมดใน
ประเทศ (ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร, 2563)  จงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเหมาะสมในการท า
เกษตรกรรม เหมาะท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยางพารามีการ
ปลูกจ านวนมากด้วยเป็นพื้นท่ีร้อนช้ืน และมีถนนท่ีสะดวกในการขนส่งสินคา้ เหมาะส าหรับการ
ขนส่งออกยางพารา จึงเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาให้เป็นศูนยว์ิจยัและพฒันา
ยางพาราของประเทศไทย เพื่อยกระดบัสินคา้แปรรูปยางพาราสู่มาตรฐานสากล 

 

แผนภูมิแสดงพืน้ที่ท าการเกษตรยางพาราและครัวเรือนเกษตรกร จังหวดัสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่6 แผนภูมิแสดงพื้นท่ีท าการเกษตรยางพาราและครัวเรือนเกษตรกร จงัหวดัสงขลา 

        ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2563 
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4.1.2 การปลูกยางพาราในลกัษณะสวนยางพารา 
การปลูกยางพาราในจงัหวดัสงขลา ในปัจจุบนัเป็นการปลูกลกัษณะแบบสวนยางพารามี

เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บา้นประกอบเป็นอาชีพหลกัในการเล้ียงชีพ โดยวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการน ้ า
ยางพาราไปใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากยางพารา   

จงัหวดัสงขลามีเน้ือท่ีประมาณ 7,150 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,464,3375 ไร่ พื้นท่ีทางเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทางตะวนัออกเป็นท่ีราบริมทะเล ทางใตเ้ป็นท่ีราบสูง ป่าและภูเขา ค่อย ๆ ลาด
เทไปทางทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การเพาะปลูก ท าไร่ ท าสวนยางพารา โดยพื้นท่ีถือครองทาง
การเกษตรประมาณร้อยละ 61 เป็นพื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 36 ท่ีเหลือร้อยละ 3 เป็นเน้ือท่ีใชป้ระโยชน์ดา้น
การคา้และท่ีอยูอ่าศยั ยางพารามีความส าคญัต่อเศรษฐกิจภาคใตค้่อนขา้งมาก  รายไดจ้ากการส่งออก
ยางพาราแปรรูปทางภาคใตใ้นแต่ละปีมีมูลค่ากว่าหน่ึงแสนล้านบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้าง
รายไดใ้หก้บัประชากรในพื้นท่ีและก่อให้เกิดการจา้งงานในภาคใตเ้ป็นจ านวนมาก เป็นจงัหวดัท่ีอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรท่ีค่อนข้างหลากหลาย เป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ มีพื้นท่ีท า
การเกษตร 2,268,756 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.68 จากพื้นท่ีทั้งหมด (ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร, 2563) 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้จ านวน 140,333 ครัวเรือน 
พืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ ยางพารา 952,473.77 ไร่ สงขลาเป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากรัฐบาล โดยเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่าน
ปาดงัเบซาร์ ซ่ึงเป็นด่านทางบกท่ีมีมูลค่าการคา้สูงสุดอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของไทย ตามล าดบั 
โดยทั้งสองพื้นท่ีอยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีภายใต้
โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (IMT-GT) ซ่ึงจะช่วย
สนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบา้นไดม้ากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือ จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบัสองของไทย มีพื้นท่ีปลูก
ยางพารา 1.6 ลา้นไร่ รองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และพื้นท่ีปลูกยางในภาคใตร้วม 12 ลา้นไร่ คิดเป็น
ร้อยละ  63 จากพื้นท่ีทั้ งหมดในประเทศท่ี  19 ล้านไร่  จังหวัดสงขลาจึงเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์                     
ท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาให้เป็นศูนยว์ิจยัและพฒันายางพาราของประเทศไทย เพื่อยกระดบัสินคา้
แปรรูปยางพาราสู่มาตรฐานสากล  
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       แผนทีแ่สดงขอบเขตความเหมาะสมปลูกยางพารา จังหวดัสงขลา 

                 

 
 

ภาพที ่7 แผนท่ีแสดงขอบเขตความเหมาะสมปลูกยางพารา จงัหวดัสงขลา 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2563 
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จากแผนท่ีแสดงขอบเขตความเหมาะสมการปลูกยางพารา  จงัหวดัสงขลา โดยพื้นท่ีถือครอง
ทางการเกษตรประมาณร้อยละ 61 เป็นพื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 36 ท่ีเหลือร้อยละ 3 เป็นเน้ือท่ีใชป้ระโยชน์
ดา้นการคา้และท่ีอยูอ่าศยั โดยมีอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากคือ อ าเภอสะเดา อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอ
บางกล ่า อ าเภอเทพา อ าเภอควนเนียง อ าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอนาหม่อม อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ 
อ าเภอสะบ้ายอ้ย อ าเภอสิงหนคร อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอ        
สทิงพระ อ าเภอระโนด ตามล าดบั ซ่ึงทิศตะวนัออกจะติดต่อกบัอ่าวไทย อาจส่งผลให้อ าเภอท่ีติดกบั
ทะเลอ่าวไทยมีพื้นท่ีท่ีไม่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพาราเพราะความเค็มจากน ้ าทะเลส่งผลต่อ
การเพาะปลูกยางพารา 
 

4.1.3 บริบทของธุรกจิส่งออกยางพารา 
 

ผลิตภณัฑย์างพาราในช่วงปี 2564-2565 มีแนวโนม้ฟ้ืนตวั ดว้ยมีความตอ้งการใชข้ยายตวัเพิ่ม
สูงข้ึนตามทิศทางของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีมีแนวโนม้เติบโต ไดแ้ก่ กลุ่มยานยนต ์และอุปกรณ์
การแพทยโ์ดยเฉพาะถุงมือยาง หมอนยางพารา รวมทั้งการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะเพิ่ม
ความตอ้งการใช้ยางในภาคก่อสร้าง ในขณะท่ีการส่งออกกลุ่มยางแผ่นและยางแท่งยงัมีแนวโน้ม
ขยายตวัในอตัราต ่าจากแรงกดดนัดา้นการแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งใน CLMV ท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึน
ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนจากจีนทั้งการเขา้ไปปลูกและตั้งโรงงานผลิต ขณะท่ีการส่งออกน ้ ายางขน้     
ยางคอมพาวด์ และยางผสมยงัมีโอกาสเติบโตตามความตอ้งการของตลาดโลกท่ีขยายตวั ผลผลิตยาง
ส่วนใหญ่ ส่งออกเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ยางขั้นปลายในต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกท่ีส าคญั คือ จีน 
(สัดส่วน 36.6% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑย์างขั้นกลางทั้งหมด) มาเลเซีย (22.6%) สหรัฐอเมริกา 
(6.5%) ญ่ีปุ่น (5.7%) และเกาหลีใต ้(3.4%) ผลผลิตท่ีเหลือ (สัดส่วน 13.3%) ถูกน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางขั้นปลาย โดยใชใ้นอุตสาหกรรมยางรถยนตเ์ป็นหลกั  (สัดส่วน 48.9% ของ
ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ยางพารา) รองลงมา คือ ยางยืด (19.7%) ถุงมือยาง (13.0%) และอ่ืนๆ อาทิ 
ท่อยาง ถุงยางอนามยั ยางรัด ท่ีนอนและหมอนยางพารา เป็นตน้ ยางพาราขั้นตน้หรือขั้นปฐมของ
จงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่เป็นการผลิตน ้ ายางสด (สัดส่วน 92% ของผลผลิตยางพาราขั้นตน้ทั้งหมด) 
สามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบผลิตผลิตภณัฑย์างไดทุ้กประเภท ต่างจากมาเลเซียและอินโดนีเซียท่ีส่วน
ใหญ่ผลิตยางกอ้นถว้ยจึงเนน้ผลิตยางแท่งเป็นหลกั ซ่ึงจะมีอุตสาหกรรมยางแต่ละประเภทคือ  

อุตสาหกรรมน ้ายางข้น (Concentrated latex) เป็นการน าน ้ ายางสดน ามาผา่นกระบวนการ
ป่ันแยกดว้ยความเร็วสูงเพื่อแยกน ้ าและสารละลายอ่ืนๆ ท่ีเจือปนอยูใ่นน ้ าออกไป  ท าให้ไดน้ ้ ายางขน้
ท่ีมีเน้ือยางไม่ต ่ากวา่ 60% ของปริมาณน ้ายางทั้งหมดซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะส าหรับน าไปเป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (โดยทัว่ไปน ้ ายางสดท่ีได้จากการกรีดยางจะมีปริมาณเน้ือยางเฉล่ียเพียง 
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33% ไม่เหมาะกบัการน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ปลาย) ในจงัหวดัสงขลาส่งออกน ้ ายางขน้สัดส่วน 65 % 
ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศจีน มาเลเซีย  

 อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet: RSS)  เป็นการน าน ้ ายางสดมาผ่าน
กระบวนการกรองเพื่อแยกส่ิงสกปรกและส่ิงเจือปน เติมกรดฟอร์มิกเขม้ขน้เพื่อให้น ้ ายางจบัตวั แลว้
น าไปรีดเป็นแผ่น จะได ้“ยางแผ่นดิบ” จากนั้นน าไปผึ่งแดดประมาณ 6 ชัว่โมงจะได ้“ยางแผ่นผึ่ง
แห้ง” และน าไปผ่านกระบวนการรมควนัหรืออบยาง (เพื่อลดความช้ืนและป้องกนัการเกิดเช้ือรา)      
จะเรียกวา่ “ยางแผน่รมควนั”  ซ่ึงเป็นยางแผน่แหง้ท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้านกวา่ยางแผน่ประเภทอ่ืน ซ่ึง
มาตรฐานยางแผน่รมควนัแบ่งเป็น 6 เกรด คือ ยางแผน่รมควนัชั้น 1X, 1, 2, 3, 4, และ 5 โดยพิจารณา
จากคุณภาพในดา้นต่างๆของแผ่นยาง อาทิ ปริมาณฟองอากาศและส่ิงสกปรกเจือปน สีของแผน่ยาง 
ความสม ่าเสมอของเน้ือแผ่นยาง เป็นตน้ (ยางแผ่นรมควนัชั้น 1X มีคุณภาพดีสุด ชั้น 5 มีคุณภาพ
ต ่าสุด) ทั้งน้ี การผลิตยางแผน่รมควนักวา่ 90% เป็นยางแผน่รมควนัชั้น 3 ซ่ึงเป็นเกรดมาตรฐานและ    
มีคุณสมบติัเทียบเท่ายางแท่งสามารถน าไปใช้ในการผลิตยางรถยนต์ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อาทิ 
สายพาน ท่อยาง ช้ินส่วนยางส าหรับ ยานยนต ์รองเทา้ยาง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยางแผ่นรมควนัลด
การผลิตลงเพราะมีตน้ทุนสูง ส่วนหน่ึงเป็นผลของการหันไปใชย้างแท่งเป็นวตัถุดิบทดแทนมากข้ึน 
เน่ืองจากสามารถควบคุมคุณภาพให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีแน่นอนกวา่  ส่งผลให้ผูผ้ลิตยางรถยนต์นิยม
หนัไปใชย้างแท่งผลิตยางรถยนตใ์นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางรถยนตใ์นจีนซ่ึงมี
อตัราการเติบโตสูง 

อุตสาหกรรมยางแท่ง (Technically Specified Rubber: TSR) เป็นการน าน ้ ายางสดหรือยาง
แหง้ (เช่น ยางแผน่ดิบ ยางกอ้นถว้ย เศษยาง) มายอ่ยเป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นจึงน ามาลา้ง อบแหง้ และอดั
เป็นแท่ง โดยยางแท่งจ าแนกตามวตัถุดิบได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1) ยางแท่งท่ีผลิตจากน ้ ายางสด จะมีคุณสมบติัทางกายภาพทั้งความบริสุทธ์ิ ความยืดหยุ่น 
และความหนืดสูง จึงเหมาะส าหรับน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพหรือใช้สมรรถนะสูง เช่น ยาง
เรเดียล ยางเคร่ืองบิน  นอกจากน้ียงัสามารถน าไปผลิตผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ อีกหลากหลายประเภท เช่น 
ยางรัดของ ยางรัดผม อุปกรณ์กีฬา และช้ินส่วนยางต่างๆ ทั้งน้ี มาตรฐานยางแท่ง (Standard Thai 
Rubber: STR) ท่ีผลิตจากน ้ ายางสดแบ่งได ้3 เกรดหลกัๆ คือ ยางแท่ง STR XL ยางแท่ง STR 5L และ 
ยางแท่ง STR 5 ส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง STR 5L 

2) ยางแท่งท่ีผลิตจากยางแห้ง มกัมีคุณสมบติัทางกายภาพไม่สม ่าเสมอเน่ืองจากผลิตจาก
วตัถุดิบหลายประเภท แบ่งได้เป็น 2 เกรดหลกัๆ คือ ยางแท่ง STR 20 (ใช้เศษยางเป็นวตัถุดิบหลกั 
ผสมกบัยางแผน่ดิบ ยางกอ้นถว้ย หรือยางแผน่รมควนั) และยางแท่ง STR 10 (ใชย้างกอ้นถว้ยและยาง
แผ่นดิบคุณภาพดีในการผลิต) โดยยางแท่งท่ีผลิตจากยางแห้งส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง STR 20 ท่ีมกั
น าไปผลิตในอุตสาหกรรมยางลอ้ยานพาหนะต่างๆ 
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อุตสาหกรรมยางอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ คือ ยางคอมพาวด์ (Compound rubber) และยางผสม (Mixer 
Rubber) เป็นผลิตภณัฑ์ยางขั้นกลางท่ีมีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และสารเคมีต่างๆ 
เช่น สารวลัคาไนซ์ สารตวัเร่งปฏิกิริยา สารตวัเติม เป็นตน้ เพื่อให้มีคุณสมบติัพิเศษท่ีเหมาะในการ
น าไปข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ยางขั้นปลายประเภทต่างๆ อาทิ ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ยางรองคอสะพาน          
ท่อยาง ยางรัดของ เป็นตน้ อุตสาหกรรมยางคอมพาวด์และยางผสมอุตสาหกรรมน้ีเป็นการผลิตเพื่อ
สนองความตอ้งการตลาดจีนซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลกัทั้งน้ี การผลิตยางคอมพาวด์และยางผสมของ
ไทยส่วนใหญ่จะมียางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัสัดส่วนประมาณ 80-95% ของปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของประเทศคู่คา้ในการน าไปข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑย์างขั้น
ปลายแต่ละประเภท 

ธุรกิจส่งออกยางพาราจงัหวดัสงขลา มีการน าสินคา้ส่งออกยางพาราขั้นปฐมเพื่อส่งออกเป็น                 
70 % ของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย จงัหวดัสงขลาซ่ึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเป็น                       
ผูส่้งออกรายใหญ่ของภาคใต้ ด้วยสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะกับการเพาะปลูกและท าการเกษตรสวน
ยางพาราประชาชนมีวิถีชีวิตเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมยางพารา เนน้การเพิ่มอุปสงค์การ
ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งสนับสนุนการใช้น ้ ายางพาราจากเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางน ้ า และปลายน ้ า เช่น ยางคอมพาวด์ ยางแท่ง อุตสาหกรรมจาก
ยางน ้ าขน้ ประเภทถุงมือยาง ยางฟองน ้ า ยางรถยนต ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยใช้
นวตักรรมในกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิตสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยจงัหวดั
สงขลามีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง และมีด่านศุลกากรจงัหวดัสงขลา 4 ด่านประกอบดว้ย 
ด่านศุลกากรสงขลา  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ และด่านศุลกากรบา้นประกอบ     
ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการส่งออกยางพาราเป็นอยา่งมาก ยางพาราท่ีส่งออกมากท่ีสุด คือ น ้ ายางขน้
และยางแผ่นรมควนั ผูน้ าเขา้ยางพารารายใหญ่ คือประเทศจีน มาเลเซีย  ทั้งน้ีผูส่้งออกยางพารามี
ผลกระทบจากสินคา้ท่ีเขา้มาทดแทนยางพารา คือ ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber หรือ SR) ยาง
สังเคราะห์  ท่ีมีช่ือเรียกว่า ยางไนไตร์ล หรือยาง NBR (nitrile rubber) ยาง NBR เป็นโคโพลิเมอร์
ของอะไครโลไนไตร์ลโมโนเมอร์ (acrylonitrile monomer)  และบิวตาไดอีนโมโนเมอร์ (butadiene 
monomer) ซ่ึงจะประกอบดว้ยอะไครโลไนไตร์ล ตั้งแต่ 20-50 % จากโครงสร้างของโมเลกุลจะเห็น
ได้ว่ามีหมู่ฟังก์ชัน CN- อยู่ดังนั้นโมเลกุลจึงมีความเป็นขั้วท าให้ยางมีสมบติัเด่นคือทนต่อน ้ ามนั
ปิโตรเลียมและตวัท าละลายท่ีไม่มีขั้วต่างๆ ไดดี้ความทนน ้ ามนัจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณของอะไครโล
ไนไตร์ลท่ีมีในโมเลกุล ยาง NBR ไม่สามารถตกผลึกไดเ้ม่ือถูกยืด (เช่นเดียวกบัยาง SBR) ดงันั้นจึงมี
ค่าความทนต่อแรงดึงต ่า ตอ้งเติมสารเสริมแรงเขา้ช่วยส่วนความยืดหยุน่จะมีค่าใกลเ้คียงกบัยาง SBR 
ยางชนิดน้ีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีต้องสัมผสักับน ้ ามนัเช่น ใช้ท าปะเก็น
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น ้ามนัยาง o-ring ยางเช่ือมขอ้ต่อสายพานล าเลียงหรือท าท่อดูดหรือส่งน ้ ามนั เป็นตน้ เป็นอีกปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อทิศทางการส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราเพราะเป็นสินคา้ทดแทนกนัได ้
 

4.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการธุรกจิส่งออกยางพารา จังหวดัสงขลา 

ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย     24   72.70 

หญิง       9   27.30 

รวม     33  100.00 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.7 และเพศหญิง จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 

 

ตารางที ่4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

30 – 40 ปี  6 18.20 

41 – 50 ปี  21 63.60 

มากกวา่ 50  ปีข้ึนไป  6 18.20 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.60 รองลงมาคืออายุ 30-40 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 และมากกวา่ 50  ปีข้ึนไป 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 
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ตารางที ่5  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

16 

14 

48.50 

42.40 

ปริญญาเอก 3             9.10 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 16 คน       

คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และปริญญาเอก 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 

ตารางที ่6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามระยะเวลาท่ีก่อตั้งของสถานประกอบการ 

ระยะเวลาทีก่่อตั้งของสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 

15 ปี ข้ึนไป 33 100.00 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ระยะเวลาท่ีก่อตั้งของสถานประกอบการทั้ง 11 ธุรกิจคือ 15 ปี ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที ่7  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามทุนจดทะเบียนบริษทั 

ทุนจดทะเบียนบริษัท จ านวน ร้อยละ 

10  ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

50  ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

   3 

              24 

9.10 

72.70 

100 ลา้นบาทข้ึนไป  6 18.20 

รวม 33 100.00 
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จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูทุ้นจดทะเบียนบริษทัส่วนใหญ่อยู่ท่ี 50  ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้น

บาท 24 คน (8 ธุรกิจ) คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ 100 ลา้นบาทข้ึนไป จ านวน  6 คน (2 ธุรกิจ) 

คิดเป็นร้อยละ 24.3 และมีทุน 10  ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ านวน 3 คน (1 ธุรกิจ)  คิดเป็น        

ร้อยละ 2.1 

ตารางที ่8  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามจ านวนแรงงานในสถานประกอบการ 

จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 

51-100 คน 

101-150 คน 

3 

6 

9.10 

18.20 

มากกวา่ 150 คนข้ึนไป  24 72.70 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ จ านวนแรงงานในสถานประกอบการท่ีมากกวา่ 150 คนข้ึนไปมีจ านวน 

8 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 72.7 และมี 101-150 คน  จ านวน 2 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.2  จ  านวนแรงงาน

ในสถานประกอบการ 51-100 คน มีจ านวน 1 ธูรกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.1  

 

ตารางที ่9  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามผลก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจ 
 

ผลก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

50 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

100 ล้านบาทไม่เกิน500 ล้านบาท 

500 ลา้นบาทไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท    

1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

3 

3  

12   

15   

9.09 

9.09 

36.37 

45.45 

รวม 33 100.00 
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จากตารางท่ี 9  พบว่าก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ 15 คน (5 ธุรกิจ) คิดเป็น      

ร้อยละ 45.45 รองลงมาก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจคือ 500 ลา้นบาทไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

จ านวน 12 คน (4 ธุรกิจ)   คิดเป็นร้อยละ 36.37 และ100 ลา้นบาทไม่เกิน 500 ลา้นบาท จ านวน  1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 

 

ตารางที ่10  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกสถานภาพผูต้อบ 

สถานภาพผู้ตอบ จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของธุรกิจ 7 21.20 

ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก  11 33.30 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

อ่ืนๆ (เลขานุการ)  

11 

4 

33.30 

12.20 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นผูจ้ ัดการฝ่ายส่งออกและผูจ้ ัดการฝ่าย

การตลาด ฝ่ายละ  11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เจา้ของธุรกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  และ

เลขานุการ จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 
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ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ

ส่งออก ยางพารา 

สภาพความได้เปรียบในการแข่งขัน             ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัความส าคญั 

1. ดา้นปัจจยัการผลิต     4.06  0.39        มาก 
   1.1 มีแรงงานท่ีมีความช านาญ    3.83  0.57  มาก 
   1.2 มีการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บับุคลากร  3.83  0.83  มาก 
   1.3 มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมกบัการขนส่งสินคา้  4.42  0.66   มาก 
   1.4 มีงบประมาณในการด าเนินงาน   4.33  0.65  มาก 
   1.5 มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิต  3.67  0.98  มาก 
   1.6 ผลผลิต เช่น น ้ายางขน้ ยางแท่ง ยางแผน่รมควนั  4.25  0.75  มาก 
         มีคุณภาพ 
2. ดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์    3.93  0.52  มาก 
   2.1 ความตอ้งการยางพาราภายในประเทศเพิ่มข้ึน  3.75  0.75               มาก 
   2.2 ความตอ้งการยางพาราตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึน 4.17  0.93               มาก 
   2.3 ความตอ้งการยางพาราตลาดใหม่ๆต่างประเทศ 3.58  0.90  มาก 
         เพิ่มข้ึน   
   2.4 มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ 4.25  1.13  มาก 
   2.5 มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการในต่างประเทศ 3.92  1.08  มาก 
3. ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง  3.83  0.71               มาก 
   3.1 มีอุตสาหกรรม Logistic และSupply chain ท่ีใหก้าร 4.08  0.79               มาก 
         สนบัสนุน   
   3.2 มีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่   3.42  1.44         ปานกลาง 
         ถุงมือยาง  ถุงยางอนามยั  ลอ้รถ เป็นตน้    
   3.3 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยาง  3.83  1.19               มาก 
         พารายงัขาดความร่วมมือกนัดา้นการยกระดบั 
         นวตักรรมหรือแนวคิดใหม่ๆเพื่อการพฒันา 
         ผลิตภณัฑ ์   
   3.4 อุตสาหกรรมยางพารามีความร่วมมือท่ีดีกบั  3.92  1.24               มาก 
         อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองเสมอมา 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

           สภาพความได้เปรียบในการแข่งขัน             ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัความส าคญั 

   3.5 อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองมีกระบวน 3.92  0.99              มาก 
        การหรือแนวทางในการผลิตรูปแบบใหม่อุตสาหกรรม 
        ยางพาราพร้อมท่ีจะปรับเพื่อใหก้ระบวนการท างาน 
        สอดคลอ้งกนัไดเ้สมอ 
4. ดา้นกลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต 4.03  0.54  มาก 
    4.1 มีโครงสร้างของธุรกิจมีความเหมาะสมกบัการ 4.25  0.75  มาก 
          บริหารงาน  
    4.2 มีระบบการส่งออกท่ีชดัเจนและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 4.00  0.85  มาก 
          ในการส่งออกยางพารา  
    4.3 มีการน าความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนิน 4.00  0.85  มาก 
          งานในอดีตมาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
          ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    4.4 มีการปรับกลยทุธ์ใหม่ใหท้นัตามยคุสมยั  3.83  0.71  มาก 
    4.5 มีการปรับปรุงและวางแผนกลยทุธ์ในการด าเนิน 4.08  0.90 
          งานอยา่งต่อเน่ือง 
    4.6 มีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  4.00  0.60  มาก 
5. ดา้นรัฐบาล      3.48  0.78         ปานกลาง 
   5.1 มีนโยบายเขา้มาช่วยเหลือธุรกิจส่งออกดา้นเงินทุน 3.75  0.86  มาก 
   5.2 ช่วยเหลือและแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรค 3.17  1.03         ปานกลาง 
         ในการส่งออก    
   5.3 มีความพยายามผลกัดนัหรือกระตุน้ธุรกิจส่งออก 3.33  1.37         ปานกลาง 
         ยางพารา   
   5.4 มีการอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัธุรกิจ 3.33  0.98         ปานกลาง 
         ส่งออกยางพารา    
   5.5 ใหค้วามส าคญักบัการใหย้างพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ 3.83  1.19              มาก 
         ท่ีส าคญัในการส่งออก   
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

สภาพความได้เปรียบในการแข่งขัน             ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัความส าคญั 

6. ดา้นเหตุสุดวสิัยหรือโอกาส    4.27  0.53            มาก 
   6.1 ความผนัผวนของราคายางพารามีผลต่อการส่งออก 4.25  1.21            มาก 

   6.2 เกิดวกิฤตโรคระบาดมีผลต่อการส่งออก  4.50  1.16            มาก 

   6.3 ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่ง 4.25  0.62            มาก 

         ประเทศมีผลต่อการส่งออก 

   6.4 เกิดภยัพิบติัมีผลต่อการส่งออก  เช่น น ้าท่วม พาย ุ 4.08  1.08            มาก 

         แผน่ดินไหว 

                                       ภาพรวม    3.93                     0.58                 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดั

สงขลา ด้านเหตุสุดวิสัยหรือโอกาส โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.53 ดา้นปัจจยัการผลิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.06  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0. 39 ดา้นกลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.54 ดา้น

ความตอ้งการหรืออุปสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.52 ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 และดา้นรัฐบาล โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 ตามล าดบั สามารถ

วเิคราะห์รายดา้นไดด้งัน้ี 

ด้านเหตุสุดวิสัยหรือโอกาส ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เกิดวิกฤตโรคระบาดมีผลต่อการ

ส่งออก  ความผนัผวนของราคายางพารามีผลต่อการส่งออก  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศมีผลต่อการส่งออก และเกิดภยัพิบติัมีผลต่อการส่งออก  เช่น น ้ าท่วม พายุ 

แผน่ดินไหว ตามล าดบั 
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ด้านปัจจยัการผลิต ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมกบัการขนส่งสินค้า          

มีงบประมาณในการด าเนินงาน  ผลผลิต เช่น น ้ายางขน้ ยางแท่ง ยางแผน่รมควนัมีคุณภาพ  มีแรงงาน

ท่ีมีความช านาญ  มีการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บับุคลากร  มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิต  

ด้านกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู ้ผลิต ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ                  

มีโครงสร้างของธุรกิจมีความเหมาะสมกบัการบริหารงาน  มีการปรับปรุงและวางแผนกลยทุธ์ในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง    มีระบบการส่งออกท่ีชดัเจนและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการส่งออกยางพารา  

มีการน าความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินงานในอดีตมาใช้แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ให้ทนัตามยคุ

สมยั  

ด้านความตอ้งการหรืออุปสงค์  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มียางพาราเพียงพอกบัความ

ตอ้งการภายในประเทศ  ความตอ้งการยางพาราตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึน  มียางพาราเพียงพอกบัความ

ตอ้งการในต่างประเทศ  ความตอ้งการยางพาราภายในประเทศเพิ่มข้ึน  ความตอ้งการยางพาราตลาด

ใหม่ๆต่างประเทศเพิ่มข้ึน  

ด้านอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวเน่ือง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรม 

Logistic และSupply chain ท่ีให้การสนับสนุน  อุตสาหกรรมยางพารามีความร่วมมือท่ีดีกับ

อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองเสมอมา  อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองมีกระบวนการ

หรือแนวทางในการผลิตรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมยางพาราพร้อมท่ีจะปรับเพื่อให้กระบวนการ

ท างานสอดคลอ้งกนัไดเ้สมอ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยางพารายงัขาดความร่วมมือ

กนัดา้นการยกระดบันวตักรรมหรือแนวคิดใหม่ๆเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์  มีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ถุงมือยาง  ถุงยางอนามยั  ลอ้รถ เป็นตน้ 

ดา้นรัฐบาล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ใหค้วามส าคญักบัการใหย้างพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคญัในการส่งออก  มีนโยบายเขา้มาช่วยเหลือธุรกิจส่งออกดา้นเงินทุน  มีความพยายามผลกัดนัหรือ

กระตุน้ธุรกิจส่งออกยางพารา  มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัธุรกิจส่งออกยางพารา  

ช่วยเหลือและแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งออก ตามล าดบั 
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กลยทุธ์ 
โครงสร้างและ
สภาพการแข่งขนั

ของผูผ้ลิต 

อุตสาหกรรม

ท่ีสนบัสนุน

และเก่ียวเน่ือง 

เง่ือนไขดา้น

ความตอ้งการ

หรืออุปสงค ์

เง่ือนไขดา้น

ปัจจยัการผลิต 

รัฐบาล 

เหตุสุดวิสยั

หรือโอกาส 

4.3 ศึกษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิส่งออก โดย Diamond model ธุรกจิส่งออกยางพารา 

สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ Diamond model ธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา ไดด้งัน้ี 
 จุดแข็ง 

            - กลยทุธ์เขา้ตลาดก่อน ซ่ือสัตย ์ส่งมอบตรงเวลา 
   - ความตอ้งการของลูกคา้ท าใหเ้กิดการพฒันา       
      คุณภาพอยูเ่สมอ 

         จุดอ่อน 

                                                                                                              - สภาพการส่งออกมีการแข่งขนัสูง     
จุดแข็ง                                                                                                                                                     - ขาดการกระตุน้จากรัฐเร่ืองการเห็น 

- มีตน้ทุนดา้นแรงงานต ่า                     ประโยชน์ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

- มีการรวมกลุ่มสมาคมยางพารา                                                                                                                   - ผลผลิตมีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ 

- ไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากรธรรมชาติ จุดแข็ง 

- สะดวกในการขนส่งเพราะ - ดว้ยสถานการณ์ 

อยูใ่กลท่้าเรือ,ด่านศุลกากร ยางพารามีความ 

- สงขลาเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตอ้งการสูง 

พิเศษ - รัฐบาลใหค้วาม 

- มีแหล่งวตัถุดิบอยูใ่นพ้ืนท่ี    ส าคญัเพราะเป็นพืช 

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเพราะ    เศรษฐกิจ 

เป็นพืชเศรษฐกิจ                                            จุดอ่อน 

จุดอ่อน                                                                                                                                                                                 - ลูกคา้มีอ  านาจ 

- ท่าเรือมีความต้ืนเขิน ต่อรองมากข้ึน 

- ตอ้งหา Demand เพ่ิมข้ึน                                                                                                                                            

- คุณภาพของน ้ายางไม่สม ่าเสมอตอ้งใชส้ารเคมีเขา้มาช่วย          จุดแข็ง 

  เพื่อปรับใหมี้คุณภาพ      - มีความร่วมมือกนัในอุตสาหกรรมยางพารา 

- ยางเทียมเขา้มาทดแทนยางธรรมชาติ     - หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนดา้นการเงิน 

- ปัญหาท่าเรือท่ีไม่รองรับการขนส่ง เรือเลก็หรือเครน   จุดอ่อน 

เพ่ือขนส่งสินคา้ไปท่ีเรือขนส่งสินคา้     - ธูรกิจขนส่งมีราคาตน้ทุนการส่งออกสูง 

- ขาดแคลนแรงงานขั้นต ่าภายในจงัหวดั     - ภาครัฐขาดการกระตุน้การส่งออก 

         - สถานการณ์โรคระบาดท่ีมีผลต่อการขนส่ง 

 - มีน ้ ายางเทียมเขา้มาแทนท่ีเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ 

 



  58 

                                                 หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตวัก าหนดความส าเร็จความ  
                                                                ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  
                                                 หมายถึง  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัตวัก าหนด 
                                                                 ความส าเร็จความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 

ภาพที ่8 การวเิคราะห์ Diamond model ธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัส่งออกโดย Diamond model ธุรกิจ
ส่งออกยางพาราซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขนัเพื่อให้ได้เปรียบในการ
แข่งขนัอุตสาหกรรมไดป้ระกอบดว้ย   

4.3.1 เง่ือนไขทางด้านปัจจัยการผลติ (Factor conditions)   
  1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนดา้นแรงงานต ่าเพราะ
ได้แรงงานต่างด้าวเขา้มาท างานปริมาณมากแรงงานมีคุณภาพและมีทกัษะ แนวทางการพฒันาใน
ภาคอุตสาหกรรมยางพาราตอ้งใชปั้จจยัดา้นแรงงานเป็นหลกั ตอ้งมีการพฒันาแรงงานท่ีตอ้งใชท้กัษะ
เทคโนโลยอียา่งสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึนในต่อไป และใน
ภาคภาคอุตสาหกรรมยางพารามีการรวมกลุ่มสมาคมยางพาราเพื่อ ปรึกษาหารือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเพื่อการส่งออกท่ีย ัง่ยนื 
  2) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resources) จงัหวดัสงขลาเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีได้รับการส่งเสริมการค้า โดยเป็นจังหวดัศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่าน                  
ปาดงัเบซาร์ ซ่ึงเป็นด่านทางบกท่ีมีมูลค่าการคา้สูงสุดอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของไทย โดยทั้งสอง
พื้นท่ีอยู่ใกลท้่าเรือปีนงัและท่าเรือกลางของมาเลเซีย นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีภายใตโ้ครงการความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งข้ึนและท่ีส าคัญ จังหวดัสงขลา              
เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบัสองของไทยรองจากจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จงัหวดั
สงขลาจึงมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการขนส่งท่ีสะดวกเพราะอยู่ใกลท้่าเรือและด่านศุลกากรทั้ง 4 ด่าน        
มีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกบัการเกษตรดา้นการเพาะปลูกยางพารา 
  3)  ทรัพยากรทางดา้นความรู้ (Knowledge resources) ในทุกภาคส่วนของธุรกิจตอ้ง
มีการพฒันาและฝึกอบรม  การพฒันาทางดา้นความรู้จะเกิดจากการสนบัสนุนของทั้งภาครัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนดา้นวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและพฒันาศกัยภาพในการพฒันา
และการแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการหาแนวทางการ
ส่งออกหลงัสถานการณ์โรคระบาคโควดิ-19 จึงไดจ้ดัโครงการอุตสาหกรรมยางพาราไทย กบัโอกาส
ใหม่ยุค Business Digital Transformation เพื่อให้ผู ้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา            
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เห็นโอกาสทางการคา้และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคในตลาดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อน ามาเป็นปัจจยัในการวางแผนงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรั้บรู้ถึงโอกาส
และวิกฤตจากขอ้ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้-กฎระเบียบผลิตภณัฑ์เพื่อการน าเข้า-ส่งออกใหม่ ท่ีมี
มาตรฐานสูงข้ึน และตอ้งไดรั้บการอนุมติัในระดบัสูงและถูกตอ้งตามหลกัผลิตภณัฑ์เพื่อให้สามารถ
ลดอุปสรรคและเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4)  ทรัพยากรทางดา้นเงินทุน (Capital resources)  อุตสาหกรรมยางพาราไดรั้บการ
ส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากรัฐบาล เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของภาคใตแ้ละเป็น
รายไดห้ลกัของประเทศ                                     

5)  สาธารณูปโภค (Infrastructure) ปริมาณสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา มี
เพียงพอต่ออุตสาหกรรมยางพารา แต่ยงัมีความยากล าบากระหว่างกระบวนการขนส่งสินคา้เม่ือถึง
ท่าเรือดว้ยท่าเรือมีขนาดเล็กและต้ืนเรือท่ีมารับสินคา้เขา้มาไม่ถึงตอ้งใชเ้ครนขนาดใหญ่เพื่อรับสินคา้
ไปส่งเรือสินคา้ปลายทางท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายและตอ้งใชเ้วลามากข้ึนตอ้งการใหห้น่วยงานภาครัฐเขา้
มาดูแลและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ เพราะประเทศใดก็ตามท่ีมีความพร้อมทางดา้นสาธารณูปโภคน้ี
จะสามารถรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมในประเทศการพฒันาการผลิตในประเทศซ่ึงจะส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตไดดี้ยิง่ข้ึน 
4.3.2 เง่ือนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand condition) 
 ดว้ยสถานการณ์ยางพารามีความตอ้งการสูง เป็นผลสืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดธุรกิจ
เชิงพาณิยช์ในประเทศคู่คา้มีความตอ้งการผลิตสินคา้ท่ีท าจากยางพาราสูง  เช่น หมอนยางพารา ลอ้รถ 
ถุงมือ อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกสินคา้ยางพารา ทั้งน้ีใน
ประเทศและต่างประเทศก็เผชิญกบัปัญหาเช่นเดียวกนัทัว่โลกท าให้ ความตอ้งการภายในประเทศซ่ึง
จะท าให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขนัในตลาดโลกได้เน่ืองจากอุปสงค์หรือความต้องการ
ภายในประเทศจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในดา้น
คุณภาพและปริมาณความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพียงพอจะสามารถรองรับการผลิตปริมาณมาก ๆ 
ในประเทศซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาดเน่ืองจากสามารถท าการผลิตในปริมาณมาก ๆ 
จากนั้นปริมาณและความตอ้งการในประเทศท่ีเพียงพอจะก่อให้เกิดการพฒันาและขยายตวัในการ
ผลิตของผูผ้ลิตในประเทศต่อไป 
4.3.3 เง่ือนไขทางด้านอุตสาหกรรมทีส่นับสนุนและเกีย่วเน่ือง (Supporting and related industries) 
 มีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัวิจยัและพฒันากบัผูป้ระกอบการส่งออกยางพารา ร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตน ้ายางเพื่อส่งออกใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขนัการส่งออกยางพาราระหว่างประเทศให้ไดเ้พิ่มข้ึนคุณภาพของยางพาราไดม้าตรฐานจะ
สามารถถือครองตลาดไดน้าน และในภาคอุตสาหกรรมยางพารามีความร่วมมือกนัจดัตั้งสมาคมน ้ า
ยางขน้ไทยเพื่อผลกัดนัการส่งออกใหมี้ความเขม้แข็งในอุตสาหกรรมยางพาราเดียวกนั แต่ตอ้งการให้
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รัฐบาลช่วยสนบัสนุนการผลิตและส่งออกน ้ ายางท่ีผลิตจากธรรมชาติมากกว่ายางสังเคราะห์เพราะ
ส่งผลกระทบต่อผูส่้งออก ร่วมไปถึงเกษตรกรท่ีท าอาชีพกรีดยางและการผลิตยางสังเคราะห์อาจส่งผล
ต่อกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในอนาคตได ้
4.3.4  กลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลติ (Firm strategy, Structure and rivalry)   
 กลยุทธ์ท่ีส าคญัผูป้ระกอบการส่งออกยางพารามีหลายรายดงันั้นผูป้ระกอบการรายใดท่ีเขา้
ตลาดไดก่้อนถือวา่ไดเ้ปรียบกวา่รายท่ีมาทีหลงัและตอ้งมีความซ่ือสัตยก์บัคู่คา้ ท าการส่งมอบสินคา้
ตรงเวลา ความตอ้งการของลูกคา้ท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราอยู่
เสมอ  การรวมกลุ่มกนัของผูป้ระกอบการเป็นอีกวิธีท่ีท  าให้ไม่ถูกกดดันราคามากจนเกินไปจาก
ประเทศคู่คา้ ดงันั้นการรวมกลุ่มท าให้เกิดการร่วมมือกนัระหวา่งผูป้ระกอบการภายในประเทศ  และ
เพื่อลดภาวะของการแข่งขนัภายในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความ
ร่วมมือกนั จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขนัในการส่งออก
สินคา้ยางพาราไปยงัต่างประเทศได ้  

นอกจากตวัก าหนดทั้ง 4 ใน Diamond model แลว้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการเกิด
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ คือ  
4.3.5 รัฐบาล (Government) 
 รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ให้กับสินค้ายางพาราเพื่อส่งออกไป
ต่างประเทศ ควรมีการรักษาเสถียรภาพของระดบัราคาเพื่อช่วยผนึกก าลงัแกปั้ญหาการกีดกนัทาง
การตลาดเพื่อให้มีระดบัราคาและก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสม จงัหวดัสงขลานบัวา่มีศกัยภาพสูงในการ
พฒันาเป็นศูนยก์ลางยางพารา ตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาปรับปรุงด่านศุลกากรให้มีขนาดใหญ่รองรับ
การขนส่งสินคา้ยางพาราท่ีตอ้งใช้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปสู่เรือขนส่งให้มีความสะดวกมากกว่าน้ี
เน่ืองด้วยท่าเรือยงัมีขนาดเล็กและต้ืนจึงตอ้งมีเรือหรือเครนขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ไปยงัเรือขนส่งท าให้ตอ้งใช้เวลาและมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการหาตลาด
หรือร่วมเจรจาประเทศพนัธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการคา้ดา้นยางพาราเพื่อให้ผูป้ระกอบการส่งออกได้
มีอุปสงคใ์นตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ภาครัฐตอ้งเขา้มาควบคุมการผลิตแบบยางแผน่รมควนั
เพราะมีตน้ทุนสูงมากในการผลิตส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับตน้ทุนและในบา้งรายหยุดการ
ผลิตเพื่อส่งออกยางแผ่นรมควนั ตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มากระตุน้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการให้
สินคา้ท่ีผลิตจากยางพาราท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ท าให้ยอ่ยสลายไดง่้ายไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและไม่เกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อไปในอนาคต 
 การพฒันายางพาราในทุก ๆ ดา้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของการส่งออกของ
ผูป้ระกอบการไดแ้ละจะประสบความส าเร็จนั้นภาครัฐตอ้งมีส่วนในการบริหารจดัการโดยพิจารณา
ปรับปรุงกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความมัน่คงของอุตสาหกรรมยางจากธรรมชาติ 
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4.3.6  เหตุสุดวสัิยหรือโอกาส (Chance)   
 ปัจจยัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูป้ระกอบการส่งออก คือ 
การเกิดโรคระบาดท าให้เ กิดข้อดีและข้อเสียซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผูป้ระกอบการส่งออก ส่งผลในดา้นลบ คือ ท าใหก้ารผลิตตอ้งหยดุชะงกัตอ้งปิดอุตสาหกรรมชัว่คราว
สินคา้คงคา้งจ านวนมากเพราะพนกังานติดเช้ือและประเทศคูค้า้ปิดประเทศท าการขนส่งสินคา้ขา้ม
ประเทศไม่ได ้ แต่ในวิกฤติก็ยงัเป็นโอกาสเพราะยางพารามีความส าคญัในการผลิตถุงมือ เตียง หมอ
จากยางพาราและอุปรณ์ทางการแพทย์มีความจ าเป็นต้องใช้วตัถุดิบยางพาราในการผลิต ท าให้
ยางพารายงัมีความจ าเป็นและเป็นท่ีตอ้งการสูง อีกทั้งการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อราคา
น ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าให้เกิดผลกระทบต่อตน้ทุนในการขนส่งของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราเป็น
อยา่งมาก 
  
4.4 ศึกษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจส่งออก โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ธุรกจิส่งออกยางพารา 
  ใช้แนวทางวิเคราะห์แบบ SWOT ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เขา้ใจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ
ส่งออกยางพาราไดร้ายละเอียดผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 

1) จุดแข็ง (Strength - S) 
 1.1) ดา้นการผลิต 
  (1) ผูป้ระกอบการส่งออกไดห้ลากหลาย เช่น  น ้ายางขน้ ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง 
  (2) มีสถาบนัวิจยัและพฒันานวตักรรมยางพาราท่ีมีศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการ
ส่งออกเพื่อไดส่้งออกน ้ายางท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของคู่คา้ต่างประเทศ 
  (3) มีพ่อค้าคนกลางส่งน ้ ายางข้นมายงัผูป้ระกอบการส่งออกจ านวนมาก ท าให้
ผูป้ระกอบการมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการส่งออก 
  (4) ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการส่งออกยางพารา 
  (5) มีการรวมตวักนัเพื่อพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ในอุตสาหกรรมยางพารา เช่น 
สมาคมน ้ ายางขน้ไทย สถาบนัวิจยัและพฒันานวตักรรมยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกนั
ท างาน 
  (6) แรงงานต่างดา้วเขา้มาจ านวนมากท าใหมี้ตน้ทุนต ่าดา้นค่าจา้งแรงงาน 
 
 
 



62 

 

1.2) ดา้นการตลาด 
  (1) ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ 
  (2) มีลูกคา้ประจ าท่ีท าการสั่งซ้ือตามขอ้ตกลงท่ีไดท้  าการตกลงกนัไว ้
 
2) จุดอ่อน (Weaknesses - W) 

2.1) ดา้นการผลิต 
  (1) น ้ ายางดิบท่ีมาจากหลากหลายพื้นท่ีท าให้มีคุณภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของน ้ายาง ซ่ึงตอ้งใชส้ารเคมีเขา้มาปรับเพื่อใหมี้คุณภาพ 
  (2)  ขาดแคลนแรงงานไทยเพราะแรงงานไทยในจังหวัดสงขลาไม่นิยมงาน
อุตสาหกรรม 
 2.2) ดา้นการตลาด 
  (1) ความตอ้งการยางพาราภายในจงัหวดัมีสัดส่วนนอ้ย 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งหา Demand เพิ่มข้ึนเพราะมีคู่แข่งขนัและมียางสังเคราะห์ท่ี
สามารถทดแทนกนัได ้
  (3) ผูป้ระกอบการส่งออกอยูใ่นรูปวตัถุดิบ จึงมีความเส่ียงดา้นราคาและเสียโอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  (4) ตอ้งแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นกลุ่มอาเซียนสูง เน่ืองดว้ยอยูใ่นสภาพ
ภูมิอากาศท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงภาคการเกษตรท่ีปลูกยางพารามีจ านวนมากเหมือนกนั 
  (5) ยางแผ่นรมควนัมีตน้ทุนสูง จึงท าให้ผูป้ระกอบการส่งออกไม่นิยมผลิตเพื่อท า
การส่งออกเพราะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
 
3) โอกาส (Opportunities - O) 
 

 3.1) ดว้ยเกิดโรคระบาดท าให้ หน่วยงานทางการแพทยมี์ความตอ้งการ ดา้นผลิตภณัฑ์ถุงมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์นๆท่ีท าจากยางพาราเพิ่มข้ึนจึงส่งผลให้ความตอ้งการของยางพาราซ่ึง
เป็นวถัตุดิบหลกัมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
 3.2) จงัหวดัสงขลามีเน้ือท่ีและมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกบัการปลูกยางพารา 
 3.3) เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและมีความสะดวกในการขนส่งเพราะอยูใ่กลด่้านศุลกากรทั้ง 4 
ด่าน คือ ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้าน
ประกอบ   
 3.4) ต่างประเทศมีความตอ้งการยางพาราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองดว้ยตลาดต่างประเทศ
ตอ้งการขยายก าลงัการผลิตสินคา้เชิงพาณิชยสู์งข้ึน 
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4) อุปสรรค (Threats - T) 
 

 4.1) เกิดโรคระบาดโควิค- 19 ท าให้เป็นปัญหาต่อการขนส่ง ท าให้ส่งยางพาราไม่ไดเ้พราะ
เกิดการปิดประเทศ ตอ้งหยดุการผลิตท าใหมี้ยางพาราคา้ง Stock จ  านวนมาก ตอ้งขายในราคาถูกลง 
 4.2) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลต่อความตอ้งการใช้ยางในประเทศผูน้ าเขา้ท่ีส าคญั
ลดลง 
 4.3) น ้ ามนัมีราคาสูง ซ่ึงเป็นต้นทุนในการขนส่งยางพาราท าให้ผูป้ระกอบการมีรายจ่าย
เพิ่มข้ึน 
 4.4) จีน ซ่ึงเป็นตลาดคู่คา้หลกัท่ีส าคญั ไดเ้ขา้ไปลงทุนดา้นการผลิตและตั้งโรงงานแปรรูป
ยางพาราในประเทศเวียดนาม พม่า กมัพูชา และลาว เพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
ผูป้ระกอบการ 
 4.5) มีน ้ ายางสังเคราะห์ ท่ีมีคุณสมบติัซ่ึงสามารถทดแทนยางพาราท่ีมาจากธรรมชาติไดม้าก
ข้ึนส่งผลใหร้าคายางข้ึนลงและมีผลต่อปริมาณการส่งออกยางพาราท่ีมาจากธรรมชาติ 
 4.6) ท่าเรือมีขนาดเล็กและต้ืนซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินคา้ยางพาราระหวา่งไปถึงเรือ
ใหญ่ท่ีมารับสินคา้ 
 4.7) ผูป้ระกอบการสงขลามีต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่าผูป้ระกอบการในประเทศ ลาว พม่า 
เวยีดนาม ซ่ึงมีชายแดนใกลก้บัประเทศจีนซ่ึงเป็นผูใ้ชย้างรายใหญ่  
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการดงัการให้ขอ้มูลความคิดเห็นซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคญัได้
ดงัน้ี 

A (นามสมมติ) พบวา่ สินคา้ส่งออกเป็นสินคา้ยางแผนรมควนั น ้ ายางขน้ ส่งออกไปประเทศ
จีน แต่อยากเพิ่มการตลาดใหก้วา้งกวา่น้ี เช่น ส่งไปประเทศเยอรมนั อยากใหรั้ฐบาลหรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการจดัพบปะผูป้ระกอบการระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มและกระตุน้การส่งออกของยางพารา
ให้กบัผูป้ระกอบการในประเทศมากกว่าน้ี  ปัญหาส าคญัคือ ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
ต้องการยางพาราในต่างประเทศให้เพิ่มข้ึนได้ ยงัคงส่งออกสินค้ายางพาราได้เพียงแค่ประเทศ
ใกลเ้คียงและผูป้ระกอบการประเทศเดิม ๆ ซ่ึงถา้ไม่เพิ่มตลาดส่งออกอาจมีผลกระทบในการโดนแยง่
ส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ โดยเม่ือเจอสถานการณ์โรคระบาดหรือปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้  า
ให้ผูป้ระกอบการท่ีส่งออกระหว่างประเทศ ตอ้งหยุดการผลิต เทขายสินคา้ขาดทุนในอตัราท่ีต ่ากว่า
ตน้ทุน อีกทั้งมียางเทียมซ่ึงมีคุณภาพท่ีสามารถทดแทนยางพาราไดแ้ละมีราคาถูกกวา่ดว้ย 

B (นามสมมติ) พบวา่ ไดส่้งออกสินคา้ยางพาราขั้นปฐมภูมิทุกประเภท ซ่ึงยางแผน่รวมควนั
ไม่ไดเ้ป็นสินคา้ส่งออกเพราะมีตน้ทุนสูง มีราคาสูงกว่ายางแท่งอย่างน้อย 4-5 บาท สินคา้ยางพารา
ส่งออกส่วนใหญ่ไปประเทศ จีน มาเลเซีย เกาหลี ประเทศมาเลเซียน าเขา้น ้ ายางขน้มากท่ีสุด 45 % 
และรองลงมาคือ ประเทศจีน น าเขา้ 42 % มีแรงงานต่างดา้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะค่าแรงต ่า แต่เม่ือเจอ



64 

 

สถานการโควิด-19  แรงงานต่างดา้วเขา้ประเทศไทยไม่ได ้เกิดผลกระทบดา้นแรงงาน ส่วนใหญ่ได้
น ้ ายางขน้มาจากเกษตรกรชาวจงัหวดัสงขลา 90 % อีก 10 % มาจากจงัหวดัใกลเ้คียง ปัญหาท่ีเจอบ่อย
คือ การขนส่งระหวา่งข้ึนเรือ ท่าเรือต้ืนเขินเรือใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงท่าเรือได ้และปัญหายางเทียมท่ี
มีราคาถูกกวา่เขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาด อยากให้รัฐบาลเขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริมการผลิตสินคา้
จากยางจากธรรมชาติเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ความซ่ือสัตย ์การเขา้ตลาด
ก่อน การส่งมอบตรงเวลา และส่งสินคา้ท่ีมีคุณภาพท าให้ผูส่้งออกอยูใ่นตลาดนานและมีลูกคา้ประจ า 
แต่ทั้งน้ีผูป้ระกอบการตอ้งหาตลาดใหม่ๆตลอดเวลาเพิ่มราคายอดขายและรายไดเ้พื่อธุรกิจในระยะ
ยาว   
จากการสัมภาษณ์สถาบนัการวจิยัและพฒันาสามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
 เป็นศูนยก์ารใหบ้ริการทดสอบดา้นยางพารา ท่ีครบถว้นครอบคลุม และพร้อมตอบสนองการ
พฒันางานวิจยัด้านยางพารามากท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคใต้สถาบนัการวิจยัเน้นให้บริการทดสอบ
คุณภาพน ้ ายาง (Testimg) เพื่อบอกรายระเอียดเก่ียวกบัคุณภาพของน ้ ายาง ตามท่ีผูป้ระกอบการแจง้
ความประสงค ์ซ่ึงมีผูป้ระกอบการจ านวนนอ้ยท่ีส่งตวัอยา่งมาเพื่อทดสอบ แต่ดว้ยไม่สามารถเปิดเผย
รายละเอียดได ้ทั้งน้ีสถาบนัการวเิคราะห์ไดช้ี้แนะแนวทางและอธิบายลกัษณะคุณภาพของน ้ายางท่ีได้
มาตรฐานและสารเคมีท่ีช่วยปรับคุณคุณภาพของน ้ ายาง  จากปัญหาท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บน ้ ายางอาจ
มาจากหลากหลายพื้นท่ีคุณภาพความเขม้ขน้อาจมีความแตกต่างกนัและสามารถควบคุมได ้
  

4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิส่งออกยางพารา 
 

ปัจจยัเส่ียงและเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการส่งออก ไดแ้ก่ 
1. ความกงัวลต่อสถานการณ์การระบาด  
2. แรงงานในภาคการผลิตขาดแคลนต่อเน่ือง ประกอบกบัตน้ทุนการจา้งงานปรับตวัสูงข้ึน 
3. ตน้ทุนในการขนส่งสูงข้ึน น ้ามนัมีราคาแพงเพราะการเกิดปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ี

ส่งผลต่อค่าขนส่งท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาน ้ามนัท่ีสูงข้ึน 
4. ปัญหาดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งปัญหาการขาดแคลนตูค้อน

เทนเนอร์และค่าระวางเรือยงัคงสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และจีน 
เน่ืองจากการผลิตตูใ้หม่ในสหรัฐลดลง การหมุนเวียนตูมี้ความล่าชา้ และมาตรการตรวจสอบในการ
หมุนเวยีนตูมี้ความเขม้งวดข้ึน 

5. ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนและราคาผนัผวน เช่น เซมิคอนดกัเตอร์ เหล็ก น ้ ามนั ส่งผลให้
ภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ยงัคงประสบปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

6. ปัญหาคอขวดด้านอุปทาน เน่ืองจากการผลิตท าได้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ขณะท่ี
ตน้ทุนการผลิตโดยรวมปรับเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในอาเซียนและไทยตอ้งแบกรับภาระจากต้นทุนท่ี
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สูงข้ึน จากราคาวตัถุดิบและสินค้าน าเข้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามต้นทุนค่าขนส่ง อตัราเงินเฟ้อในหลาย
ประเทศปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลต่อเน่ืองถึงก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค และท าให้การน าเขา้ของประเทศคู่คา้
ส าคญัเร่ิมชะลอตวัลง 

7. ภาครัฐยงัขาดการกระตุน้การส่งออกและหาตลาดจากต่างประเทศให้น้อย ผูป้ระกอบการ
ตอ้งการการสนบัสนุนจากภาครัฐผา่นการเจรจาเพิ่มอุปสงคต์ลาดจากต่างประเทศ 

8. ความต่อเน่ืองของสงครามท่ีมีผลกระทบต่อน ้ามนั 
 

4.6 แนวทางในการพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิส่งออกยางพารา        

จากงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องข้างต้นสรุปประเด็นต่าง ๆได้ คือ อุตสาหกรรมยางพาราเป็น
อุตสาหกรรมหลกัของจงัหวดัสงขลาในการส่งออก ซ่ึงคู่แข่งท่ีส าคญัคือ ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นจงัหวดัสงขลาควรเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั โดยปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศกัยภาพในการส่งออกคือ
การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัวิธีการออกนโยบายการส่งเสริมการส่งออกวา่
จะมีลกัษณะช่วยแกไ้ขจุดอ่อน และรักษาจุดแข็งอย่างไร รัฐบาลตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ยางพาราและ
เพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากยางธรรมชาติให้มีมูลค่า  เพราะจะท าใหย้างพาราจากธรรมชาติมี
ความตอ้งการสูงข้ึนส่งผลใหผู้ป้ระกอบการส่งออกและมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน ปรับปรุงท่าเรือให้ได้
มาตรฐานเพื่อเอ้ืออ านวยต่อผูป้ระกอบการส่งออกเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจาก
หลงัสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลงอาจส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ทัว่โลกฟ้ืนตวัโดยเฉพาะถุงมือยาง หมอนยางพารา ถุงยางอนามยั ผลิตภณัฑย์างทางการแพทยท่ี์ทยอย
ฟ้ืนตวั อุตสาหกรรมยานยนต์  ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม และภาครัฐตอ้งมีส่วนช่วยสนบัสนุนความ
ตอ้งการใช้ยางพารา เช่น การน ายางพารามาใชใ้นการท าเข่ือนยาง การท าถนนราดยาง อุปกรณ์ดา้น
การจราจรและอ านวยความปลอดภยั เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างอุปสงคภ์ายในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน 
ไดเ้กิดการปรับปรุงและพฒันายางพาราใหมี้คุณภาพไปในอีกทางหน่ึงดว้ย 

สงขลาจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการส่งออกยางพาราแต่ละประเภท
โดยเฉพาะยางแท่งพฒันาการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางแผ่นรมควนัและน ้ ายางขน้ท่ีมีความสามารถ
อยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน โดยควรส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันาคุณภาพยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางพาราเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางพาราให้เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการส่งออก
สินคา้อาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีผูป้ระกอบการจีนเขา้มาติดต่อรับซ้ือยางพาราจากกลุ่มเกษตรกร
หรือพ่อคา้คนกลางของไทยโดยตรง จึงอาจเป็นการตดัวงจรผูป้ระกอบการส่งออก จึงมีความส าคญัท่ี
ภาครัฐมีความเขม้งวดในการบงัคบัควบคุม 



บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา มีส่วนส าคญัในการสร้างรายได ้การ
จา้งงานและขยายการเจริญเติบโตใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยางพารายงัเป็นวตัถุดิบเช่ือมโยง
กิจกรรมการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกท่ีส าคญั จงัหวดัสงขลานับว่ามี
ศกัยภาพสูงในการพฒันาเป็นศูนย์กลางยางพารา เน่ืองจากข้อได้เปรียบทั้งทางด้านท่ีตั้ ง ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตยางดิบและผูก้  าหนดราคารับซ้ือ
ยางดิบได้ ดังนั้ น งานวิจัยฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออก
ยางพารา ศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา ตลอดจนศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา และแนวทางในการ
พฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา 
 
 5.1.1 ศึกษาข้อมูลเชิงบริบทของธุรกจิส่งออกยางพารา ในจังหวดัสงขลา 
 

  1) ธุรกิจส่งออกยางพาราจงัหวดัสงขลา มีการน าสินคา้ส่งออกยางพาราขั้นปฐมเพื่อ
ส่งออกเป็น 70 % ของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย จงัหวดัสงขลาซ่ึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษและเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของภาคใต้ ด้วยสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะกับการเพาะปลูก และท า
การเกษตรสวนยางพาราประชาชนมีวิถีชีวิตเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมยางพารา เนน้การ
เพิ่มอุปสงคก์ารใชย้างพาราในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งสนบัสนุนการใชน้ ้ายางพาราจากเกษตรกรใน
พื้นท่ี และพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง โดยพ่อคา้คนกลางเป็นคนกลางน ายางพาราส่งอุตสาหกรรม มีพื้นท่ี
ในการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีด่านสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์ ซ่ึงเป็นด่านทางบกท่ีมีมูลค่า
การคา้สูง โดยทั้งสองพื้นท่ีอยูใ่กลท้่าเรือปีนงัและท่าเรือกลางของมาเลเซีย 
  2) การเพิ่มปริมาณการน าเข้าของสินค้าท่ีทดแทนยางพาราท่ีได้จากธรรมชาติ            
ผูส่้งออกยางพารามีผลกระทบจากสินค้าท่ีเข้ามาทดแทนยางพารา คือ ยางสังเคราะห์ (Synthetic 
Rubber หรือ SR) ยางสังเคราะห์  ท่ีมีช่ือเรียกวา่ ยางไนไตร์ล หรือยาง NBR (nitrile rubber) ยาง NBR 
เป็นโคโพลิเมอร์ของอะไครโลไนไตร์ลโมโนเมอร์ (acrylonitrile monomer)  และบิวตาไดอีนโมโน
เมอร์ (butadiene monomer) ซ่ึงจะประกอบดว้ยอะไครโลไนไตร์ล ตั้งแต่ 20-50 % จากโครงสร้างของ
โมเลกุลจะเห็นไดว้่ามีหมู่ฟังก์ชนั CN- อยู่ดงันั้นโมเลกุลจึงมีความเป็นขั้วท าให้ยางมีสมบติัเด่นคือ  
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ทนต่อน ้ ามนัปิโตรเลียมและตวัท าละลายท่ีไม่มีขั้วต่างๆ ไดดี้ความทนน ้ ามนัจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณ
ของอะไครโลไนไตร์ลท่ีมีในโมเลกุล ยาง NBR ไม่สามารถตกผลึกได้เม่ือถูกยืด (เช่นเดียวกบัยาง 
SBR) ดงันั้นจึงมีค่าความทนต่อแรงดึงต ่า ตอ้งเติมสารเสริมแรงเขา้ช่วยส่วนความยืดหยุ่นจะมีค่า
ใกลเ้คียงกบัยาง SBR ยางชนิดน้ีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางท่ีตอ้งสัมผสักบัน ้ ามนั
เช่น ใชท้  าปะเก็นน ้ามนัยาง o-ring ยางเช่ือมขอ้ต่อสายพานล าเลียงหรือท าท่อดูดหรือส่งน ้ามนั เป็นตน้ 
เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทิศทางการส่งออกของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยางพาราเพราะเป็น
สินคา้ทดแทนกนัได ้
  3) ผูต้อบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี             
มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรีและโท มีระยะเวลาท่ีก่อตั้งของสถานประกอบการทุกธุรกิจ
ตั้งแต่  15 ปีขึนไป มีทุนจดทะเบียนบริษทัส่วนใหญ่ 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท จ านวนแรงงาน
ในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีมากกวา่ 150 คนข้ึนไป ผลก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจโดย
เฉล่ีย 500 ลา้นบาทข้ึนไป ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลจะประกอบดว้ย เจา้ของธุรกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก ผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาดและเลขานุการ 
 

5.1.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ Diamond model ของธุรกิจส่งออก
ยางพารา ในจังหวดัสงขลา 

 

เพื่อศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีระดบัความไดเ้ปรียบเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยไดด้งัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัการผลิต  
 มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมกบัการขนส่งสินคา้  มีงบประมาณในการด าเนินงาน  ผลผลิต 

เช่น น ้ ายางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควนัมีคุณภาพ  มีแรงงานท่ีมีความช านาญ  มีการพฒันาและ
ฝึกอบรมใหก้บับุคลากร      มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิต  

2. ดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์  
  มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ  ความตอ้งการยางพาราตลาด
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน  มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการในต่างประเทศ  ความตอ้งการยางพารา
ภายในประเทศเพิ่มข้ึน  ความตอ้งการยางพาราตลาดใหม่ๆต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
 3. ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง 
  อุตสาหกรรม Logistic และSupply chain ท่ีใหก้ารสนบัสนุน  อุตสาหกรรมยางพารา
มีความร่วมมือท่ีดีกบัอุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองเสมอมา  อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เก่ียวเน่ืองมีกระบวนการหรือแนวทางในการผลิตรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมยางพาราพร้อมท่ีจะปรับ
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เพื่อให้กระบวนการท างานสอดคลอ้งกนัไดเ้สมอ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยางพารา
ยงัขาดความร่วมมือกันด้านการยกระดับนวตักรรมหรือแนวคิดใหม่ๆเพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์             
มีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ถุงมือยาง  ถุงยางอนามยั  ลอ้รถ เป็นตน้ 
 4. ดา้นกลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต 

  มีโครงสร้างของธุรกิจมีความเหมาะสมกับการบริหารงาน มีการปรับปรุงและ

วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบการส่งออกท่ีชดัเจนและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน

การส่งออกยางพารา  มีการน าความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินงานในอดีตมาใช้แกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการปรับกล

ยทุธ์ใหม่ใหท้นัตามยคุสมยั 

 5. ดา้นรัฐบาล  

  ให้ความส าคัญกับการให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญในการส่งออก                   

มีนโยบายเขา้มาช่วยเหลือธุรกิจส่งออกดา้นเงินทุน  มีความพยายามผลกัดนัหรือกระตุน้ธุรกิจส่งออก

ยางพารา  มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัธุรกิจส่งออกยางพารา  ช่วยเหลือและแกไ้ข

เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งออก 

 6. ดา้นเหตุสุดวสิัยหรือโอกาส  

 เกิดวิกฤตโรคระบาดมีผลต่อการส่งออก  ความผนัผวนของราคายางพารามีผลต่อ

การส่งออก  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศมีผลต่อการส่งออก และเกิด

ภยัพิบติัมีผลต่อการส่งออก  เช่น น ้าท่วม พาย ุแผน่ดินไหว  
 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกโดย Diamond 

model  ของธุรกจิส่งออกยางพารา ในจังหวดัสงขลา 

การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตและการส่งออกยางพาราของจงัหวดัสงขลา โดยใช้ 

Diamond model  สรุปผลการศึกษาได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 แบบจ าลอง  Diamond model การส่งออก

ยางพาราของจงัหวดัสงขลา       

 

 



 

 

 

- ภาวะโรคระบาด 
- ภาวะสงครามรัสเซีย 
- ราคาน ้ามนัผนัผวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  - ส่งเสริมใหเ้พิ่มมูลค่า   
                                                                                                                                                                                                     ยางธรรมชาติ 
   - ส่งเสริมใหใ้ชย้าง 
 จากธรรมชาติในการ 
  แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ 
 

ภาพที ่9 แบบจ าลอง  Diamond model ของการส่งออกยางพาราของจงัหวดัสงขลา                     

เหตุสุดวสิัย 

รัฐบาล 

อุตสาหกรรมและสนบัสนุน 
- มีความร่วมมือกนัในอุตสาหกรรม
ยางพารา 
- หน่อยงานภาครัฐสนบัสนุนดา้นการเงิน 
 

สถานะอุปสงค ์
- สถานการณ์ยางพารามีความตอ้งการสูง 
- ตลาดต่างประเทศมีแนวโนม้ดีข้ึน 

ปัจจยัการผลิต 
- มีตน้ทุนดา้นแรงงานต ่า 
- ไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
- มีการรวมกลุ่มสมาคมยางพารา 
- มีแหล่งวตัถุดิบอยูใ่นพื้นท่ี 
- สะดวกในการขนส่งเพราะอยูใ่กล้
ท่าเรือ 

ยทุธการโครงสร้าง และสภาพการแข่งขนั 
- กลยทุธ์เขา้ตลาดก่อน ซ่ือสัตย ์ส่งมอบตรงเวลา 
- ความตอ้งการของลูกคา้ท าใหเ้กิดการพฒันา       
 



70 

จากภาพท่ี 9 จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการส่งออกของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจยางพารา มีดงัน้ี  
 1. ปัจจยัการผลิต (Factor conditions) ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนดา้นแรงงานต ่าเพราะมีแรงงาน
ต่างดา้ว 70-80 % เขา้มาท างานปริมาณมากส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไม่ไดข้าดแคลนจ านวนแรงงาน แต่
เม่ือมีโรคระบาดโควิด-19 มีผลใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้มาท างานไม่ได ้แต่ดว้ยสถานการณ์ท่ีคนไทยตก
งานจ านวนมากท าให้ไดแ้รงงานไทยเขา้มาท างานทดแทนได ้แต่โดยปกติแรงงานไทยไม่นิยมท างาน
อุตสาหกรรม แนวทางการพฒันาในภาคอุตสาหกรรมยางพาราตอ้งใช้ปัจจยัดา้นแรงงานเป็นหลกั 
ตอ้งมีการพฒันาแรงงานท่ีตอ้งใช้ทกัษะเทคโนโลยีอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
หรือเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึนในต่อไป  
 จงัหวดัสงขลาเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดรั้บการส่งเสริมการคา้ โดยเป็นจงัหวดัศูนยก์ลาง
ของภาคใต ้มีด่านสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์ โดยทั้งสองพื้นท่ีอยูใ่กลท้่าเรือปีนงัและท่าเรือกลางของ
มาเลเซีย เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบัสองของไทยรองจากจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
จงัหวดัสงขลาจึงมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการขนส่งท่ีสะดวกเพราะอยูใ่กลท้่าเรือและด่านศุลกากรทั้ง 4 
ด่าน มีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกบัการเกษตรดา้นการเพาะปลูกยางพารา มีการพฒันา
และฝึกอบรม การพฒันาทางดา้นความรู้จะเกิดจากการสนบัสนุนของทั้งภาครัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและพฒันาศกัยภาพในการพฒันาและการ
แข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการหาแนวทางการส่งออกหลงั
สถานการณ์โรคระบาคโควิด-19 จึงได้จดัโครงการอุตสาหกรรมยางพาราไทย กบัโอกาสใหม่ยุค 
Business Digital Transformation เพื่อใหผู้ป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา เห็นโอกาสทาง
การคา้และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคในตลาดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อน ามา
เป็นปัจจยัในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับรู้ถึงโอกาสและวิกฤตจาก
ขอ้ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้-กฎระเบียบผลิตภณัฑ์เพื่อการน าเขา้-ส่งออกใหม่ ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 
ซ่ึงการอบรมไดว้ิเคราะห์ถึงความตอ้งการยางพาราในอนาคตหลงัจากเกิดโรคระบาดจะท าให้ความ
ตอ้งการยางพาราเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้มีความตอ้งการเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผูป้ระกอบการ
ได้ท าตลาดและเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาและส่งออกยางพาราในตลาดต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   

2.  กลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต (Firm strategy, Structure and rivalry)   
 ธุรกิจส่งออกยางพารามีการแข่งขนักันสูงโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน (CLMV) กลยุทธ์ท่ี
ส าคญัของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราท่ีมีจ านวนมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการรายใดท่ีเขา้ตลาดได้
ก่อนถือวา่ไดเ้ปรียบกวา่รายท่ีมาทีหลงัและตอ้งมีความซ่ือสัตยก์บัคู่คา้ ท าการส่งมอบสินคา้ตรงเวลา 



71 

 

ความตอ้งการของลูกคา้ท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราอยูเ่สมอ  การ
รวมกลุ่มกนัของผูป้ระกอบการเป็นอีกวิธีท่ีท  าให้ไม่ถูกกดดนัราคามากจนเกินไปจากประเทศคู่คา้ 
ดงันั้นการรวมกลุ่มท าให้เกิดการร่วมมือกนัระหวา่งผูป้ระกอบการภายในประเทศ  และเพื่อลดภาวะ
ของการแข่งขนัภายในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกนั จึง
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขนัในการส่งออกสินคา้ยางพาราไป
ยงัต่างประเทศได ้  
 

 3. ความตอ้งการหรืออุปสงค ์(Demand condition)  
สภาวะเศรษฐกิจปี 2562-2564 จะผลต่อก าลงัความตอ้งการยางพาราในประเทศน้อย ด้วย

สภาวะเศรษฐกิจตกต ่าดว้ยโรคระบาคและสงครามรัสเซีย ท าให้ความตอ้งการอุปโภคและบริโภค 
ก าลงัซ้ือลดลงส่งผลให้ความตอ้งการยางในประเทศลดลงไปดว้ยปี 2565 สภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั
เปิดประเทศมากข้ึนสามารถส่งออกไดป้กติท าให้อุปสงค์ต่างมีความตอ้งการสูง เป็นผลสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดธุรกิจเชิงพาณิชยใ์นประเทศคู่คา้มีความตอ้งการผลิตสินคา้ท่ีท าจากยางพารา
สูง  เช่น หมอนยางพารา ลอ้รถ ถุงมือ อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการ
ส่งออกสินคา้ยางพารา ทั้งน้ีในประเทศและต่างประเทศ ก็เผชิญกบัปัญหาเช่นเดียวกนัทัว่โลกท าให้
ความตอ้งการภายในประเทศซ่ึงจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในตลาดโลกไดเ้น่ืองจาก
อุปสงค์หรือความต้องการภายในประเทศจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการพฒันาการผลิตสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณความต้องการภายในประเทศท่ีเพียงพอจะ
สามารถรองรับการผลิตปริมาณมาก ๆ ในประเทศซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาดเน่ืองจาก
สามารถท าการผลิตในปริมาณมาก ๆ จากนั้นปริมาณและความต้องการในประเทศท่ีเพียงพอจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาและขยายตวัในการผลิตของผูผ้ลิตในประเทศต่อไป 

 

 4. ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง (Supporting and related industries) 
 มีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัวิจยัและพฒันากบัผูป้ระกอบการส่งออกยางพารา ร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตน ้ายางเพื่อส่งออกใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขนัการส่งออกยางพาราระหว่างประเทศให้ไดเ้พิ่มข้ึนคุณภาพของยางพาราไดม้าตรฐานจะ
สามารถถือครองตลาดไดน้าน และในภาคอุตสาหกรรมยางพารามีความร่วมมือกนัจดัตั้งสมาคมน ้ า
ยางขน้ไทยเพื่อผลกัดนัการส่งออกใหมี้ความเขม้แข็งในอุตสาหกรรมยางพาราเดียวกนั แต่ตอ้งการให้
รัฐบาลช่วยสนบัสนุนการผลิตและส่งออกน ้ ายาง ท่ีผลิตจากธรรมชาติมากกว่ายางสังเคราะห์เพราะ
ส่งผลกระทบต่อผูส่้งออก รวมไปถึงเกษตรกรท่ีท าอาชีพกรีดยางและการผลิตยางสังเคราะห์อาจส่งผล
ต่อกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในอนาคตได ้
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 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีผลิตสินคา้เชิงพาณิชยภ์ายในประเทศ ตอ้งไดรั้บการสนับสนุน
โดยภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้ใช้ยางพาราจากธรรมชาติท่ีมาจากยางดิบ
ภายในประเทศให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัยางพารา และส่งเสริมในการพฒันาดา้นการผลิต
ให้มีคุณภาพตลอดจนไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองให้มีผลผลิตส่งออกไปจ านวนเป็นผลิตภณัฑ์
ปลายน ้าท่ีมีคุณภาพกระตุน้การมีรายไดข้องคนในทอ้งถ่ิน 
 แบบจ าลองเพชร (Diamond model) ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีบทบาทต่อการเกิดความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ คือ  
 

1. รัฐบาล (Government) 
 จงัหวดัสงขลานบัวา่มีศกัยภาพสูงในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางยางพารา ตอ้งการใหภ้าครัฐเขา้
มาปรับปรุงด่านศุลกากรให้มีขนาดใหญ่รองรับการขนส่งสินคา้ยางพาราท่ีตอ้งใช้การเคล่ือนยา้ย
สินคา้ไปสู่เรือขนส่งให้มีความสะดวกมากกว่าน้ีเน่ืองด้วยท่าเรือยงัมีขนาดเล็กและต้ืนจึงตอ้งมีเรือ
หรือเครนขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัเรือขนส่งท าให้ตอ้งใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มข้ึน ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการหาตลาดหรือร่วมเจรจาประเทศพนัธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการคา้
ดา้นยางพาราเพื่อให้ผูป้ระกอบการส่งออกไดมี้อุปสงค์ในตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ภาครัฐ
ต้องเข้ามาควบคุมการผลิตแบบยางแผ่นรมควันเพราะมีต้นทุนสูงมากในการผลิตส่งผลให้
ผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับต้นทุนและในผูป้ระกอบการบางรายหยุดการผลิตเพื่อส่งออกยางแผ่น
รมควนั ตอ้งการใหภ้าครัฐเขา้มากระตุน้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใหสิ้นคา้ท่ีผลิตจากยางพาราท่ีได้
จากธรรมชาติ ท าให้ย่อยสลายได้ง่ายไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมและไม่เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อไปใน
อนาคต 
 ถ้ารัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพฒันา การวางแผน และก าหนดนโยบายท่ีดี ท าให้สร้าง
ความไดเ้ปรียบในการส่งออกยางพาราเป็นอยา่งมากสามารถสร้างรายไดเ้ป็นจ านวนมาก 
  

2. เหตุสุดวสิัยหรือโอกาส (Chance)   
 เป็นเหตุท่ีเกิดไดข้ึ้นไดต้ลอดเวลา เช่นเหตุการณ์การเกิดโรคระบาดท าให้เกิดขอ้ดีและขอ้เสีย
ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการส่งออก ส่งผลในดา้นลบ คือ ท าใหก้ารผลิต
ต้องหยุดชะงักต้องปิดอุตสาหกรรมชั่วคราวสินค้าคงค้างจ านวนมากเพราะพนักงานติดเช้ือและ
ประเทศคู่คา้ปิดประเทศท าการขนส่งสินคา้ขา้มประเทศไม่ได้  แต่ในวิกฤติก็ยงัเป็นโอกาสเพราะ
ยางพารามีความส าคญัในการผลิตถุงมือ เตียง หมอจากยางพาราและอุปกรณ์ทางการแพทยมี์ความ
จ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบยางพาราในการผลิต ท าใหย้างพารายงัมีความจ าเป็นและเป็นท่ีตอ้งการสูง อีกทั้ง
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การเกิดสงครามรัสเซีย-ยเูครน ส่งผลต่อราคาน ้ามนัเกิดความผนัผวนท าให้เกิดผลกระทบต่อตน้ทุนใน
การขนส่งของผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราเป็นอยา่งมาก 
 

5.1.4 สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ธุรกจิส่งออก โดยการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ธุรกจิส่งออก

ยางพารา ในจังหวดัสงขลา  

1) จุดแข็ง (Strength - S) 
 1.1) ดา้นการผลิต 
  (1) ผูป้ระกอบการส่งออกไดห้ลากหลาย เช่น  น ้ายางขน้ ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง 
  (2) มีสถาบนัวิจยัและพฒันานวตักรรมยางพาราท่ีมีศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการ
ส่งออกเพื่อไดส่้งออกน ้ายางท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของคู่คา้ต่างประเทศ 
  (3) มีพ่อค้าคนกลางส่งน ้ ายางข้นมายงัผูป้ระกอบการส่งออกจ านวนมาก ท าให้
ผูป้ระกอบการมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการส่งออก 
  (4) ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการส่งออกยางพารา 
  (5) มีการรวมตวักนัเพื่อพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ในอุตสาหกรรมยางพารา เช่น 
สมาคมน ้ ายางขน้ไทย สถาบนัวิจยัและพฒันานวตักรรมยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกนั
ท างาน 
  (6) แรงงานต่างดา้วเขา้มาจ านวนมากท าใหมี้ตน้ทุนต ่าดา้นค่าจา้งแรงงาน 
 

1.2) ดา้นการตลาด 
  (1) ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ 
  (2) มีลูกคา้ประจ าท่ีท าการสั่งซ้ือตามขอ้ตกลงท่ีไดท้  าการตกลงกนัไว ้
 

2) จุดอ่อน (Weaknesses - W) 
2.1) ดา้นการผลิต 

  (1) น ้ ายางดิบท่ีมาจากหลากหลายพื้นท่ีท าให้มีคุณภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของน ้ายาง ซ่ึงตอ้งใชส้ารเคมีเขา้มาปรับเพื่อใหมี้คุณภาพ 
  (2)  ขาดแคลนแรงงานไทยเพราะแรงงานไทยในจังหวัดสงขลาไม่นิยมงาน
อุตสาหกรรม 
 

 2.2) ดา้นการตลาด 
  (1) ความตอ้งการยางพาราภายในจงัหวดัมีสัดส่วนนอ้ย 
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  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งหา Demand เพิ่มข้ึนเพราะมีคู่แข่งขนัและมียางสังเคราะห์ท่ี
สามารถทดแทนกนัได ้
  (3) ผูป้ระกอบการส่งออกอยูใ่นรูปวตัถุดิบ จึงมีความเส่ียงดา้นราคาและเสียโอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  (4) ต้องท าการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เน่ืองดว้ยอยูใ่นสภาพภูมิอากาศท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงภาคการเกษตรท่ีปลูกยางพารามีจ านวน
มากเหมือนกนั 
  (5) ยางแผ่นรมควนัมีตน้ทุนสูง จึงท าให้ผูป้ระกอบการส่งออกไม่นิยมผลิตเพื่อท า
การส่งออกเพราะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
 

3) โอกาส (Opportunities - O) 
 

 3.1) ดว้ยเกิดโรคระบาดท าให้ หน่วยงานทางการแพทยมี์ความตอ้งการ ดา้นผลิตภณัฑ์ถุงมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์นๆท่ีท าจากยางพาราเพิ่มข้ึนจึงส่งผลให้ความตอ้งการของยางพาราซ่ึง
เป็นวถัตุดิบหลกัมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
 3.2) จงัหวดัสงขลามีเน้ือท่ีและมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกบัการปลูกยางพารา 
 3.3) เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและมีความสะดวกในการขนส่งเพราะอยูใ่กลด่้านศุลกากรทั้ง 4 
ด่าน คือ ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้าน
ประกอบ   
 3.4) ต่างประเทศมีความตอ้งการยางพาราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองดว้ยตลาดต่างประเทศ
ตอ้งการขยายก าลงัการผลิตสินคา้เชิงพาณิชยสู์งข้ึน 
 

4) อุปสรรค (Threats - T) 
 

 4.1) ความกงัวลต่อสถานการณ์การระบาด ดว้ยโรคระบาดโควิค- 19 ท าให้เป็นปัญหาต่อการ
ขนส่ง ท าให้ส่งยางพาราไม่ไดเ้พราะเกิดการปิดประเทศ ตอ้งหยุดการผลิตท าให้มียางพาราคา้ง Stock 
จ  านวนมาก ตอ้งขายในราคาถูกลง 
 4.2) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลต่อความตอ้งการใช้ยางในประเทศผูน้ าเขา้ท่ีส าคญั
ลดลง 
 4.3) น ้ ามนัมีราคาสูง ซ่ึงเป็นต้นทุนในการขนส่งยางพาราท าให้ผูป้ระกอบการมีรายจ่าย
เพิ่มข้ึน 
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 4.4) จีน ซ่ึงเป็นตลาดคู่คา้หลกัท่ีส าคญั ไดเ้ขา้ไปลงทุนดา้นการผลิตและตั้งโรงงานแปรรูป
ยางพาราในประเทศเวียดนาม พม่า กมัพูชา และลาว เพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
ผูป้ระกอบการ 
 4.5) มีน ้ ายางสังเคราะห์ ท่ีมีคุณสมบติัซ่ึงสามารถทดแทนยางพาราท่ีมาจากธรรมชาติไดม้าก
ข้ึนส่งผลใหร้าคายางข้ึนลงและมีผลต่อปริมาณการส่งออกยางพาราท่ีมาจากธรรมชาติ 
 4.6) ท่าเรือมีขนาดเล็กและต้ืนซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินคา้ยางพาราระหวา่งไปถึงเรือ
ใหญ่ท่ีมารับสินคา้ 
 4.7) ผูป้ระกอบการสงขลามีต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่าผูป้ระกอบการในประเทศ ลาว พม่า 
เวยีดนาม ซ่ึงมีชายแดนใกลก้บัประเทศจีนซ่ึงเป็นผูใ้ชย้างรายใหญ่  
 4.8) ภาครัฐขาดการกระตุน้การส่งออกและหาตลาดจากต่างประเทศให้นอ้ย ผูป้ระกอบการ
ตอ้งการการสนบัสนุนจากภาครัฐผา่นการเจรจาเพิ่มอุปสงคต์ลาดจากต่างประเทศ 
 

5.1.5 แนวทางในการพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิส่งออกยางพารา        
อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลกัของจงัหวดัสงขลาในการส่งออก ซ่ึงคู่แข่งท่ี

ส าคญัคือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ดงันั้นจงัหวดัสงขลาควร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งมากในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่ม
ศกัยภาพในการส่งออกคือการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัวิธีการออกนโยบาย
การส่งเสริมการส่งออกวา่จะมีลกัษณะช่วยแกไ้ขจุดอ่อน และรักษาจุดแข็งอยา่งไร รัฐบาลตอ้งพฒันา
ผลิตภณัฑ์ยางพาราและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากยางธรรมชาติให้มีมูลค่า  เพราะจะท าให้
ยางพาราจากธรรมชาติมีความตอ้งการสูงข้ึนส่งผลให้ผูป้ระกอบการส่งออกและมีผลประกอบการท่ีดี
ข้ึน ปรับปรุงท่าเรือให้ไดม้าตราฐานเพื่อเอ้ืออ านวยต่อผูป้ระกอบการส่งออกเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั เน่ืองจากหลงัสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลงอาจส่งผลให้การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทัว่โลกฟ้ืนตวัโดยเฉพาะถุงมือยาง หมอนยางพารา ถุงยางอนามยั ผลิตภณัฑ์
ยางทางการแพทยท่ี์ทยอยฟ้ืนตวั อุตสาหกรรมยานยนต์  ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม และภาครัฐตอ้งมี
ส่วนช่วยสนบัสนุนความตอ้งการใช้ยางพารา เช่น การน ายางพารามาใช้ในการท าเข่ือนยาง การท า
ถนนราดยาง อุปกรณ์ด้านการจราจรและอ านวยความปลอดภยั เป็นตน้  เพื่อเป็นการสร้างอุปสงค์
ภายในประเทศใหเ้พิ่มมากข้ึน ไดเ้กิดการปรับปรุงและพฒันายางพาราให้มีคุณภาพไปในอีกทางหน่ึง
ดว้ย 

สงขลาจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการส่งออกยางพาราแต่ละประเภท
โดยเฉพาะยางแท่งพฒันาการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางแผ่นรมควนัและน ้ ายางขน้ท่ีมีความสามารถ
อยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน โดยควรส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันาคุณภาพยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางพาราเพื่อ
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สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางพาราให้เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการส่งออก
สินคา้อาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีผูป้ระกอบการจีนเขา้มาติดต่อรับซ้ือยางพาราจากกลุ่มเกษตรกร
หรือพ่อคา้คนกลางของไทยโดยตรง จึงอาจเป็นการตดัวงจรผูป้ระกอบการส่งออก จึงมีความส าคญัท่ี
ภาครัฐของมีความเขม้งวดในการบงัคบัควบคุม 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางการด าเนินธุรกิจส่งออกยางพารา กรณีศึกษาความสามารถใน
การแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายการวจิยัไดด้งัน้ี 

1)  จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกโดย Diamond model  
จงัหวดัสงขลานับว่ามีศกัยภาพสูงในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางยางพารา ตอ้งการให้ภาครัฐเข้ามา
ควบคุมการผลิตแบบยางแผน่รมควนัเพราะมีตน้ทุนสูงมาก ตอ้งการใหภ้าครัฐเขา้มากระตุน้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการให้สินคา้ท่ีผลิตจากยางพาราท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ท าให้ย่อยสลายไดง่้ายไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มและไม่เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อไปในอนาคต ซ่ึงถา้รัฐบาลให้ความส าคญัต่อการพฒันา 
การวางแผน และก าหนดนโยบายท่ีดี ท าใหส้ร้างความไดเ้ปรียบในการส่งออกยางพาราเป็นอยา่งมาก
สามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมาก  สอดคล้องกบังานวิจยัของพณัณินอร ศิริสุวฒัน์ และ ธีรศกัด์ิ 
จินดาบถ (2558)  กล่าววา่ อุตสาหกรรมยางพารานบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสำคญัของประเทศไทย โดย
ยางพาราส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปยงัประเทศ ท่ีมีความเจริญทางอุตสาหกรรมเช่น สหรัฐอเมริกา จีน 
ญ่ีปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นตน้ ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกยางพาราท่ีสำคญัได้แก่ ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซียและเวียดนาม ซ่ึงจากการประเมินสภาพการแข่งขนัพบวา่ ประเทศไทยมีความสามารถใน 
การแข่งขนัในยางธรรมชาติประเภทยางแผ่นรมควนัและน ้ ายางธรรมชาติในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั 
อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานรัฐได ้มีการส่งเสริมโดยจดัทำยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมยางพารา
ไทยเพื่อสอดคลอ้งกบัโลกาภิวตัน์ทางธุรกิจ หากการแต่ยงั ขาดขอ้มูลท่ีสำคญัในการส่งเสริมดา้นการ
ส่งออกเพื่อเร่งใชป้ระโยชน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความตกลงการคา้เสรีท่ี กำลงัจะเกิดข้ึน
ในปี 2558 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนเชิงนโยบาย ทั้งในดา้นการผลิต การพฒันาระบบตลาดและอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนั ตลอดจนสามารถสนบัสนุนการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันายางพาราของ
ประเทศไทยได ้อยา่งครบวงจรและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

2)  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ธุรกิจส่งออก
ยางพาราจงัหวดัสงขลา การวิเคราะห์ด้านอุปสรรค ด้วยภาครัฐขาดการกระตุน้การส่งออกและหา
ตลาดจากต่างประเทศให้นอ้ย ผูป้ระกอบการตอ้งการการสนบัสนุบจากภาครัฐผา่นการเจรจาเพิ่มอุป
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สงค์ตลาดจากต่างประเทศซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของปาริฉัตร เต็งสุวรรณ อธิชา อินทอง และ         
วรฤทยั สุนทรสนิท (2565) กล่าวว่า ยางพาราไทยในตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตกอยู่
ในช่วงท่ีมีความตอ้งการของตลาดสูง แต่มีความสามารถในการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการยางพาราไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับกลยุทธ์โดยเน้นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการคา้เพื่อรักษาอ านาจผกูขาดและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดต่อไป 
 3) ปัจจัย  Diamond model ท่ีส่งผลต่อศักยภาพในการส่งออกของผู ้ประกอบการธุรกิจ
ยางพารา มี ดงัน้ี ดา้นเหตุสุดวิสัยหรือโอกาส ปัจจยัการผลิต ดา้นความตอ้งการหรืออุปสงค ์ดา้นกล
ยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัของผูผ้ลิต ดา้นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุน  ดา้นรัฐบาล ซ่ึงเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สอดคล้องกบังานวิจยัของปิยากร พรพีรวิชญ์ และนพปฎล 
สุวรรณทรัพย ์(2565) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราทางถนนผ่านชายแดน 
จงัหวดัสงขลามีทั้งหมด 8 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการผลิต ปัจจยัดา้นสภาวะอุปสงค ์ปัจจยักล
ยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและการแข่งขนั ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านการเมือง ปัจจยัด้านสังคม 
ปัจจยัด้านเทคโนโลยี และปัจจยัด้านระบบขนส่ง โดยผลการวิจยัแยกตามวตัถุประสงค์ได้ดงัน้ี 1) 
สถานการณ์ยางพาราของประเทศไทย มีความเช่ือมโยงกบัภาวะเศรษฐกิจโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ราคาและปริมาณการส่งออกยางพารา 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออกยางพาราทางถนนผ่านจงัหวดั
สงขลา 
 4) ปัจจยั Diamond model ดา้นรัฐบาลภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการหาตลาดหรือร่วมเจรจา
ประเทศพนัธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการคา้ดา้นยางพาราเพื่อให้ผูป้ระกอบการส่งออกไดมี้อุปสงคใ์น
ตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ภาครัฐตอ้งเขา้มาควบคุมการผลิตแบบยางแผ่นรมควนัเพราะมี
ตน้ทุนสูงมากในการผลิตส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับตน้ทุนและในบา้งรายหยดุการผลิตเพื่อ
ส่งออกยางแผ่นรมควนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริขวญั ศรีทองกุล และนงเยาว ์เมืองดี (2559) 
กล่าววา่ ประเทศไทยมีการพฒันายางรมควนัและน ้ ายางขน้มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์มากข้ึน ในส่วน
ยางแท่ง ยงัมีข้อเสียเปรียบในด้านคุณภาพในการผลิตและมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ดงันั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพในการผลิตและการส่งออกยางพาราแต่ละ
ประเภทโดยเฉพาะยางแท่งและพฒันาการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางแผ่นรมควนัและน ้ ายางขน้ท่ีมี
ความสามารถอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึน โดยควรส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันาคุณภาพยางพาราและผลิตภณัฑ์
ยางพาราเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการส่งออกยางพาราไปจีนใหเ้พิ่มข้ึน  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ผูป้ระกอบการตอ้งรักษาคุณภาพของยางพาราทั้งน้ีภาครัฐตอ้งเขา้มาดูแลชนิดของยางแผน่
รมควนัเพราะปัจจุบนัผูป้ระกอบการลดจ านวนการส่งออกลงเน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีสูงเกินไป ภายใตเ้งิน
ทุนเดิมเพราะยางแผ่นรมควนัยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศโซนยุโรป และประเทศญ่ีปุ่น 
หน่วยงานรัฐหรือนักวิชาการด้านการตลาด ควรเขา้มาตรวจสอบตน้ทุนด้านการผลิตและร่วมให้
แนวโนม้ทิศทางการตลาดเพื่อการส่งออกยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อการเตรียมการท่ีถูกตอ้งของ
ผูป้ระกอบการและเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัท่ีเกิดข้ึนอีกในอนาคต 
 2. ส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีผลิตยางดิบเพื่อส่งออก โดยการสนบัสนุนการใช้ยางพาราท่ีมา
จากธรรมชาติน ามาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปให้มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมียางพาราสังเคราะห์เขา้มา
ทดแทนจ านวนมากส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการส่งออกยางพาราและเกษตรกรท่ีท าการเกษตร
ขั้นตน้ ดว้ยท าให้ยางจากธรรมชาติราคาถูก เป็นการตดัวงจรยางพาราจากธรรมชาติออกจากตลาดได้
ในอนาคต ภาครัฐควรเขา้มาตรวจสอบและมีเกณฑก์ าหนดการผลิตสินคา้ในโรงงานท่ีท าจากยางพารา 
โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อรักษาระบบนิเวศวทิยา 
 3. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนภายในประเทศร่วมมือกนัเพื่อมีอ านาจการต่อรอง
ราคาและลดภาวะความขดัแย้งหรือการแข่งขนักัน โดยขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งน าวิทยากรทั้งในประเทศนอกประเทศท่ีผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก มามี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบการผลิตเพื่อการส่งออก และให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานกลาง
ช่วยประสานความร่วมมือและดูแลบงัคบัควบคุมใหก้ารส่งออกเป็นไปตามความถูกตอ้ง  
 4. ภาครัฐหรือผูท่ี้ก าหนดนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายปฎิรูป
โครงสร้างดา้นการตลาด หาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อการใชย้างในประเทศ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืควรร่วมเจรจากบัประเทศพนัธมิตรทัว่โลกเพื่อเพิ่มอุปสงคใ์ห้กบัผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมยางพารา จดัตลาดประมูลยางพารา เพราะดว้ยมีการแข่งขนัส่งออกยางพาราหลาย
ประเทศ จึงควรหาตลาดเพื่อทดแทนส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีหายไปอยา่งต่อเน่ือง 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

 1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีส่งออกสินค้าแปรรูปจากยางพารา เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนใหมี้การแปรรูปยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัยางพาราดิบจาก
ธรรมชาติ  

2. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากคู่คา้ต่างประเทศหรือผูซ้ื้อยางพาราดว้ยเพราะจะไดท้ราบเหตุผลท่ี
หลากหลายเพื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจหรือประเด็นท่ีคู่คา้มีความตอ้งการของบริษทัส่งออก
ยางพารา 

3. ควรศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การน าเขา้และประเมินความเส่ียงในการแข่งขนัของยาง
ไทยในตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการยางพาราไทยสูง เช่น ยุโรป รัสเซีย เป็นตน้ เพื่อก าหนดกลยุทธ์
เพิ่มมูลค่าการส่งออกในตลาดต่างประเทศให้หลากหลาย และลดความเส่ียงจากความต้องการ
ยางพาราไทยลดลง 
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แบบสอบถาม 
 

  แนวทางการด าเนินธุรกจิส่งออกยางพารา : กรณศึีกษา  
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิส่งออกยางพารา จังหวดัสงขลา 

 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ของธุรกิจส่งออกยางพารา  จงัหวดัสงขลา  โดยน าแนวคิดโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์มาใชใ้นการวเิคราะห์สภาพ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  โดยมี
วตัถุประสงค ์ คือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  2) เพื่อศึกษาระดบัความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา  จงัหวดัสงขลา 4)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่
ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 

แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นสถานภาพส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการวเิคราะห์สภาพความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา  
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 

                              ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 

                                                                                                                          ผูว้จิยั                                                                                                        
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ลงใน    ลงในช่องทีต่รงกับข้อมูลของท่านมากทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
 

1.  เพศ 
     1. (    )  ชาย                       2. (    )  หญิง 
2.  อาย ุ
     1. (    ) ต ่ากวา่  30  ปี    2. (    ) 30 – 40  ปี              
     3. (    ) 41 – 50  ปี    4. (    ) มากกวา่  50  ปี 
3.  ระดบัการศึกษา 
     1. (    ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. (    ) ปริญญาตรี             
     3. (    ) ปริญญาโท                4. (    ) ปริญญาเอก 
4.  ระยะเวลาท่ีก่อตั้งของสถานประกอบการ 
     1. (    )  ต ่ากวา่ 5 ปี                      2. (    )  5 ปี ไม่เกิน 10  ปี                 
     3. (    )  10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี   4. (    )  15 ปี ข้ึนไป 
5.  ทุนจดทะเบียนบริษทั 
     1. (    )  ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท   2. (    )  10 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
     3. (    )  50 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 4. (    )  100 ลา้นบาทข้ึนไป                                                                             
6.  จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ 

    1. (    )  1-50 คน     2. (    )  51-100 คน 
    3. (    )  101-150 คน     4. (    )  มากกวา่ 150 คนข้ึนไป 
7.  ผลก าไรต่อเดือนในการประกอบธุรกิจ 
    1. (    )  ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท   2. (    )  10 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
    3. (    )  50 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 4. (    )  100 ลา้นบาท ไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
    5. (    )  500 ลา้นบาท ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท    6. (    )  1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
8. สถานภาพผูต้อบ 
     1. (    )  เจา้ของธุรกิจ    
     2. (    )  ผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก 
     3. (    )  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
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ส่วนที ่ 2   ข้อมูลการวเิคราะห์สภาพความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกจิส่งออกยางพารา จังหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องทีท่่านเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านให้มากทีสุ่ด 
 
 

 
ค าถาม 

มากทีสุ่ด 
 
 

(5) 

มาก 
 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
 
 

(1) 

1.  ด้านปัจจัยการผลติ 
 
1.1  มีแรงงานท่ีมีความช านาญ      

1.2  มีการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บับุคลากร      

1.3  มีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมกบัการขนส่งสินคา้      

1.4  มีงบประมาณในการด าเนินงาน      

1.5  มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการผลิต      

1.6  ผลผลิต เช่น น ้ายางขน้ ยางแท่ง ยางแผน่รมควนั  
มีคุณภาพ 

     

2.  ด้านความต้องการหรืออุปสงค์ 
 
2.1  ความตอ้งการยางพาราภายในประเทศเพิ่มข้ึน      

2.2  ความตอ้งการยางพาราตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึน      

2.3  ความตอ้งการยางพาราตลาดใหม่ๆต่างประเทศเพิ่มข้ึน      

2.4  มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ      

2.5  มียางพาราเพียงพอกบัความตอ้งการในต่างประเทศ 
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ค าถาม 

มากทีสุ่ด 
 
 

(5) 

มาก 
 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
 
 

(1) 

3.  ด้านอุตสาหกรรมทีส่นับสนุนและเกี่ยวเน่ือง 

3.1  มีอุตสาหกรรม Logistic และ Supply chain ท่ีใหก้าร
สนบัสนุน 

     

3.2  มีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ถุงมือยาง  
ถุงยางอนามยั  ลอ้รถ เป็นตน้ 

     

3.3  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยางพารายงัขาด
ความร่วมมือกนัดา้นการยกระดบันวตักรรมหรือแนวคิดใหม่ๆ
เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์

     

3.4  อุตสาหกรรมยางพารามีความร่วมมือท่ีดีกบัอุตสาหกรรม
สนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองเสมอมา 

     

3.5  เม่ืออุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองมีกระบวนการ
หรือแนวทางในการผลิตรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมยางพารา
พร้อมท่ีจะปรับเพื่อใหก้ระบวนการท างานสอดคลอ้งกนัไดเ้สมอ 

     

4.  ด้านกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต 

4.1  มีโครงสร้างของธุรกิจมีความเหมาะสมกบัการบริหารงาน      

4.2  มีระบบการส่งออกท่ีชดัเจนและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการ
ส่งออกยางพารา 
 

     

4.3  มีการน าความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินงานในอดีต
มาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

     

4.4  มีการปรับกลยทุธ์ใหม่ใหท้นัตามยคุสมยั 
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ค าถาม 

มากทีสุ่ด 
 
 

(5) 

มาก 
 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
 
 

(1) 

4.5  มีการปรับปรุงและวางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

4.6  มีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ      

5.  ด้านรัฐบาล 

5.1  มีนโยบายเขา้มาช่วยเหลือธุรกิจส่งออกดา้นเงินทุน      

5.2  ช่วยเหลือและแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ส่งออก 

     

5.3  มีความพยายามผลกัดนัหรือกระตุน้ธุรกิจส่งออกยางพารา      

5.4  มีการอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัธุรกิจส่งออก
ยางพารา 

     

5.5  ใหค้วามส าคญักบัการให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ในการส่งออก 

     

6.  ด้านเหตุสุดวสัิยหรือโอกาส 

6.1  ความผนัผวนของราคายางพารา  มีผลต่อการส่งออก      

6.2  เกิดวกิฤตโรคระบาดมีผลต่อการส่งออก      

6.3  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศมี
ผลต่อการส่งออก 

     

6.4  เกิดภยัพิบติัมีผลต่อการส่งออก  เช่น น ้าท่วม พาย ุ
แผน่ดินไหว  
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 

    ** ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงส าหรับความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ** 
 
 
                                                      ผูว้จิยั 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางการด าเนินธุรกจิส่งออกยางพารา : กรณศึีกษา  
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิส่งออกยางพารา จังหวดัสงขลา 

 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ของธุรกิจส่งออกยางพารา  จงัหวดัสงขลา  โดยน าแนวคิดโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์มาใชใ้นการวเิคราะห์สภาพ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  โดยมี
วตัถุประสงค ์ คือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงบริบทของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  2) เพื่อศึกษาระดบัความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา  จงัหวดัสงขลา 4)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา จงัหวดัสงขลา  ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่
ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 

แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นสถานภาพส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลลกัษณะปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการส่งออก 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการขนส่ง 
ส่วนท่ี 4  ปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือและขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 

                              ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 

                                                                                                                          ผูว้จิยั                                                                                                        
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ค าช้ีแจง : ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซ่ึงข้อมูลทีไ่ด้จะเป็นความลบัจะใช้เฉพาะในการ   
                 วจัิยเท่าน้ัน 
ส่วนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคล  
 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูป้ระกอบการ………………………………………………………………………………………………… 

ประวติัการตั้งกิจการ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่งออกยางพาราประเภท ………………………………………………………………………………………… 

1.  เพศ 
 

             ชาย                 หญิง 
2.  อาย ุ
             ต  ่ากวา่  30  ปี                  30 – 40  ปี              41 – 50  ปี      มากกวา่  50  ปี 
 

3.  ระดบัการศึกษา 
             ต  ่ากวา่ปริญญาตรี           ปริญญาตรี             ปริญญาโท             ปริญญาเอก 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินธุรกิจมาแลว้ก่ีปี   
             ต ่ากวา่  5  ปี                    5 – 10  ปี                มากกวา่  10  ปีข้ึนไป                                                                                                                            
 

5. ต าแหน่งงาน…………………………………………………………………………………………………….. 

6. รายไดข้องธุรกิจต่อเดือน...……………………………………………………………………………………… 

7. ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน ………………………ตนั 

4. จ านวนแรงงานทั้งหมด………………………คน 

8. พื้นท่ีในการส่งออก (มณฑล/เมือง/ประเทศ)……………………………………………………………………   
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ส่วนที ่2  ลกัษณะปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการทีด่ าเนินธุรกจิ  
               ส่งออกสินค้าเกษตร 
 

1.  ด้านปัจจัยการผลติ  
1.1 ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับปัจจยัการผลิตในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีอยา่งไร  

1.1.1 แรงงาน______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

1.1.2 ท่ีดิน________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  

1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.1.4 ทุน__________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

1.1.5 สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์การขนส่ง  ฯลฯ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1.2 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคส าหรับปัจจยัการผลิตในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
1.2.1 แรงงาน______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

1.2.2 ท่ีดิน________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  

1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.2.4 ทุน__________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 
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1.2.5 สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์การขนส่ง ฯลฯ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2  ด้านความต้องการหรือเง่ือนไขด้านอุปสงค์   
2.1 ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับความต้องการหรือเง่ือนไขด้านอุปสงค์อย่างไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
2.2 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคส าหรับความตอ้งการหรือเง่ือนไขดา้น     
อุปสงคอ์ยา่งไร  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 

3.  ด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน  
3.1 ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน ในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3.2 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ
สนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน   
4.1 ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคส าหรับกลยทุธ์องคก์ร โครงสร้างและการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งไร 
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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4.2 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคส าหรับกลยทุธ์องคก์ร โครงสร้าง
และการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4.3 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพารา 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4.4 ขอ้ท่ีเสียเปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกยางพาราและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
5.  ด้านรัฐบาล   
5.1  ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในส่วนของรัฐบาลในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
5.2  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในส่วนของ รัฐบาลในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 

6.  เหตุสุดวสัิยหรือโอกาส   
6.1  ท่านมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัยหรือโอกาสในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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6.2  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัยหรือโอกาสในดา้น    
ต่าง ๆ อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
7.  ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ และแนวทางในการแก้ไขในการส่งออกยางพารา จังหวดัสงขลา 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________ 

ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการขนส่งในการส่งออกสินค้า 
        ใชร้ถผูป้ระกอบการเองในการขนส่งสินคา้เพื่อการส่งออก 
        จา้งบริษทัขนส่งในการขนส่งสินคา้เพื่อการส่งออก   

อธิบายเพิ่มเติม (ประเทศตน้ทาง-ประเทศปลายทาง) 
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________   
 

3.1 ชนิดของรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ 
         รถบรรทุก 6 ลอ้ 
                      รถบรรทุก 10 ลอ้ 
                      รถบรรทุกหวัลาก 
                      รถบรรทุกแบบแทงคบ์รรจุ 

                 อ่ืน.................................................................................................................................................... 
 

3.2 ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
                      ค่าน ้ามนั........................................บาท/เท่ียว    
         ค่าคนขบัรถ.....................................บาท/เท่ียว 
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ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคทีต้่องการให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
วนัท่ีสัมภาษณ์_________  เวลา______________น.  สถานท่ีสัมภาษณ์__________ ผูส้ัมภาษณ์____________ 
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หลกัสูตร : อุตสาหกรรมยางพาราไทย กบัโอกาสใหม่ยุค Business Digital Transformation 
วทิยากร : คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2565  จัดอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom  ผู้จัดโดย คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 
หลกัการและเหตุผล 

“ยางพารา” เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมของไทย ท่ีสามารถรังสรรคน์วตักรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์
เพื่อตอบสนองตลาดการคา้โลก ซ่ึงไม่ใช่มีแค่ประเทศจีนเท่านั้นท่ีไทยเรามีมูลค่าการส่งออก. แต่อยา่งไรก็
ตามจากสภาวะสงคราม-เงินเฟ้อและไวรัสโควดิ-19 ท าใหทุ้กกลุ่มอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบ 

ผูป้ระกอบการภาคใตข้องประเทศไทย, พึ่งพิงตลาดการคา้ในห่วงโซ่อุปทานหลากหลาย รวมทั้ง
ยางพารา และเน่ืองจากผลกระทบดงักล่าว แต่ละประเทศมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขมาตรฐานการน าเขา้
ใหม่ จึงยิง่ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการยางพาราไดรั้บผลกระทบหนกัหน่วงเช่นกนั 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา เห็นโอกาสทางการคา้และพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคในตลาดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อน ามาเป็นปัจจยัในการวางแผนงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรั้บรู้ถึงโอกาสและวิกฤตจากขอ้ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้-กฎระเบียบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อการน าเขา้-ส่งออกใหม่ ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน และตอ้งได้รับการอนุมติัในระดบัสูงและ
ถูกตอ้งตามหลกัผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้ามารถลดอุปสรรคและเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
หัวข้ออบรม 
เวลา 09.00 – 10.30  บรรยายเร่ือง การค้นหาแนวโน้มและพยากรณ์ตลาดยางพาราไทย 

ยางพาราไทย กบัแนวโนม้ตลาดการคา้โลก 
กระบวนการวเิคราะห์แนวโนม้ตลาดยางพาราดว้ย Prescriptive Analytics 
การตรวจสอบพิกดัศุลกากร และเง่ือนไขการคา้ในธุรกิจยางพารา 

เวลา 10.30 – 12.00  บรรยายเร่ือง ข้อก าหนดและกฎระเบียบการน าเข้าใหม่ 
โครงสร้างตลาดในกลุ่มประเทศผูน้ าเขา้ 
เจาะลึกกฎระเบียบและเง่ือนไขการน าเขา้ เพื่อเตรียมพร้อมการส่งออก 
ให้ค าปรึกษา : 
1. การน าสินคา้เขา้ตลาด และกลยทุธ์ธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
2. ขอ้มูลบริษทัน าเขา้และช่องทางการติดต่อ ในตลาดโลก 
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บรรยาย เร่ือง อตุสาหกรรมยางพาราไทย กบัโอกาสใหม่ยุค Business Digital Transformation 
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ประวตัิผู้ท ำวจิัย 

ช่ือ-สกุล   อาจารยน์าตยา   โชติกุล 

E-mail   nattaya_c@hu.ac.th  , janny_1001@hotmail.com 

สถำนทีอ่ยู่ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  คณะบริหารธุรกิจ  222 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่     

อ.หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  รหสัไปรษณีย ์90110 
 

ประวตัิกำรศึกษำ 

2549   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

  มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช  

2558   หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการ 

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

2549- 2559  อาจารยแ์ผนกวชิาสัมพนัธ์ธุรกิจ  วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต 

2560- ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาการจดัการ   มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 

ผลงำนทำงวชิำกำร 
2553  รางวลัเหรียญทองแดง “การจดัการเรียนการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์ผูบ้ริโภค” 
  ระดบัอาชีวศึกษา  โดย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้
2557  เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ   “หน่ึงแสนครูดี” จากคุรุสภา     
2561   เอกสารประกอบการสอนรายวชิา สถิติธุรกิจ 
2561  Mini E-book รายวชิา สถิติธุรกิจ 
2562   HU-MOOC รายวชิาสถิติธุรกิจ  
2563   HU-MOOC รายวชิาการจดัการการด าเนินงาน  
2563   เอกสารประกอบการสอนรายวชิา การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2564   เอกสารประกอบการสอนรายวชิา การจดัการการด าเนินงาน 
2564  E-book รายวชิา สถิติธุรกิจ 
2565   LIFELONG LEANING รายวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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งำนวจัิย 

2556 - วิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน (ธนาคารออมสิน) ของ

นกัเรียนนกัศึกษาในวทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

2560  - วจิยัร่ือง การศึกษาแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความสุขในการท างาน 

ของพนกังานเทศบาลเมืองสะเดา จงัหวดัสงขลา 

2560  - บทความวจิยั   แรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ 

  ความสุข ในการท างาน กรณีศึกษา พนกังานเทศบาลเมืองสะเดา จงัหวดัสงขลา  

2560  - บทความวจิยั   องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน  

กรณีศึกษา บุคลากรเทศบาลเมืองสะเดา จงัหวดัสงขลา  

2561 - วิจยัร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์กร

ของบุคลากรในธุรกิจขนส่ง จงัหวดัสงขลา  

2561 - บทความวจิยั ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธุรกิจขนส่ง จงัหวดัสงขลา 

2561  - บทความวจิยั การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้โครงการ OTOP  

นวตัวถีิ 

2562 - ตีพิมพว์ารสาร TCI ฐาน 1 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธุรกิจขนส่ง จงัหวดัสงขลา   

2563 - วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอล่องมุด                      

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผา้ทอบา้นล่องมุด อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 

2564 - บทความวิจยั ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอล่อง

มุด จงัหวดัสงขลา 

2564 - บทความวจิยั ความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอลองมุดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

2565 - ตีพิมพว์ารสาร TCI ฐาน 1 เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอล่องมุด จงัหวดัสงขลา 

2565 - บทความวิจยั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการสั่ง

อาหารเดลิเวอร่ีในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2565 - บทความวิจยั การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีทอผา้บา้นตรัง 

ต าบลบา้นตรัง อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 




