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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 3) ค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามที่ให้ประชากรตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล คือ ผู้บริหารขององค์กรในหน่วยงานของภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 5 องค์กรๆละ 3 คน รวม 15 คน และประชากรตัวอย่างที่ได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจ านวน 41 บริษัทๆละ 11 คน รวม 451 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิธีการประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่า : 
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ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่พบ สามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ปัจจัยคือ 1) กระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  ประกอบด้วย  
ปัจจัยในการด าเนินงาน  เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนใน
ประเทศ  กลยุทธ์องค์กร  บทบาทรัฐบาล  ด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย  2) ห่วงโซ่อุปทาน  ประกอบด้วย  
การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การควบคุมการผลิต  การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และระบบการ
ขนส่ง  3) ห่วงโซ่มูลค่า ประกอบด้วย  เงื่อนไขด้านการตลาดและการขาย  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา  พบว่า  ปัจจัยห่วงโซ่อุปทานมีค่าสูงกว่าห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีตัวแบบเชิงโครงสร้าง คือ Z = 0.23X – 
0.12Y (SE = 0.44, R2 = 0.56)  

ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  พบว่า  ปัจจัยห่วงโซ่อุปทานมี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามากที่สุด โดยเรียงล าดับจาก 1) การจัดหาวัตถุดิบใน
การผลิต 2) การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 3) การควบคุมการผลิต และ 4) ระบบการขนส่ง 
ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย : 
นโยบายภาครัฐ ควรพิจารณาเร่ืองกฎหมายการปลูกไม้ที่มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจน

และเร่งด่วนโดยให้ครอบคลุมไปถึงไม้ยางพาราและไม้อ่ืนๆที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ าม เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถปลูกและตัดไม้ที่มีมูลค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย เพื่อความสะดวกต่อการพิสูจน์ที่มาของถิ่นก าเนิดและพื้นที่เพาะปลูกไม้ได้ตามหลักมาตรฐาน 
FLEGT และ FSC 

การน าตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกไปประยุกต์ใช้ 
ควรพัฒนาในด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก  เพราะห่วงโซ่อุปทานนั้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
สูงกว่าห่วงโซ่มูลค่าเป็นอย่างมาก  

การวิจัยคร้ังถัดไป ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
และไม้ชนิดอ่ืนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ถูกต้อง ครอบคลุม และเหมาะสมของชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบอ้างอิงคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่ชัด 
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This research has four main objectives 1) To study about problems and obstacles of the 
management of rubberwood furniture industry for Thailand exports. 2) To study about the association 
between the management and the competitive advantage of rubberwood furniture industry for 
Thailand exports. 3) To find the management model of rubberwood furniture industry for Thailand 
exports. The researcher has conducted a mixed method research study by using both quality and 
quantity method, which used questionnaires for interviews and questionnaires for sample population 
as data collection tool. The key informants for interview were managers, who work corporate 
executives in government agencies or associations related to rubberwood furniture industry, 3 
managers per each organization total of 15. The sample population for quantitative were randomly 
selected from 41 rubberwood furniture companies, each with 11 persons, total of 451 people. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, arithmetic mean. Standard Deviation by using 
processing methods with statistical software and advanced test statistics in computer. 

According to the research: 
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Problems and obstacles of management of the rubberwood furniture industry can be 
classified to: 1) The process of increasing the competitiveness consists of operational factors, market 
needs, relevant industry, organizational strategy, government, and opportunity. 2) Supply chain 
consists of raw materials, production control, processing, and transportation system. 3) Value chain 
consists of marketing and sales conditions, customer relationship management. 

The study of the relationship between variables affecting the management of rubber wood 
furniture industry shows that: Supply chain factors affect the management of rubber wood furniture 
industry for Thailand exports higher than the value chain. The structural model is Z=0.23X-0.12Y 
(SE=0.44, R2 =0.56). 

The management model of rubberwood furniture industry found that: Supply chain factors are 
critical effect to the furniture industry. Sorting from; 1) Procurement of raw materials for production. 2) 
Processing of raw materials into products. 3) Production control. 4) Transportation system. 

Suggestions from research results: 
A government policy has be considered law of planting trees in land ownership should be 

clearly and urgently considered, regarding the rubberwood, other types of wood and also the non-
preserved wood in order to make the economic wood associate with the proof of source and area that 
can cultivate the wood according to the standard of FLEGT and FSC. 

For apply Management Model of Rubberwood Furniture Industry to used, should be mainly 
develop in the supply chain. As indicated by the result, supply chain totally affects competitiveness 
more than value chain.  

The next research should study scientifically about the benefits and drawbacks between the 
rubberwood furniture and other types of wood in Thailand and other countries in order to analyze the 
strengths, weakness, opportunities and obstacles. This is to develop a right, inclusive and appropriate 
kind of Rubberwood Furniture Industry according its type of products as well as to enabling a clear 
standard to compare product quality.  

 
Keywords: Rubberwood Furniture, Management, Export, Supply Chain, Value Chain  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยควำมอนุเครำะห์และเมตตำจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ รักษำกำรคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม และ 
ดร.สัมฤทธิ์  เทียนด ำ ประธำนกรรมกำร ที่อนุมัติให้เล่มดุษฎีนิพนธ์ได้รับกำรอนุมัติจบ ผู้วิจัยขอ
กรำบขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์พิ เศษ ดร.ยุ วัฒน์  วุฒิ เมธี  อำจำรย์ที่ป รึกษำ หลัก และ  
รองศำสตรำจำรย์ ทรงกลด จำรุสมบัติ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ที่ได้ให้ควำมเมตตำ อบรม ชี้แนะ
แนวทำง ตลอดทั้งกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ให้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ วีณิน และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.จิดำภำ ถิรศิริกุล กรรมกำรในกำรสอบจบที่ให้ค ำแนะน ำและข้อคิดเห็นต่ำงๆ อันส่งผลท ำให้
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เกิดควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ให้
ข้อชี้แนะ แนะน ำ ตลอดเส้นทำงกำรจัดท ำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ขึ้น 
 

 นอกจำกท่ำนที่กล่ำวนำมข้ำงต้นแล้ว ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส ำคัญทุกท่ำนที่สละเวลำ
อันมีค่ำให้ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บริหำรขององค์กรในหน่วยงำนของภำครัฐหรือ
สมำคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ และพร้อมนี้ขอขอบพระคุณบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจค้ำไม้และแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ที่ให้ควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำม ตลอดจนให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรท ำวิจัยเป็นอย่ำงดี 
 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม รวมทั้งในควำมส ำเร็จของกำรวิจัยคร้ังนี้ คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับแรง
บันดำลใจและควำมระลึกถึงพระคุณบิดำ มำรดำ รวมทั้งผู้เป็นที่รักและเคำรพยิ่งซึ่งล่วงลับไปแล้ว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ประเทศไทยกับอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เร่ิมต้นจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ที่ผลิตเพื่อใช้และจ าหน่ายในประเทศ กระทั่งในปี  พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้มีนโยบายปิดป่า ท าให้มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทย โดยเปลี่ยนจากที่ใช้ไม้เน้ือแข็ง เช่น ไม้ประดู่  
ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน มาเป็นไม้เนื้ออ่อนแทน เช่น ไม้ยางพารา แต่เน่ืองจากในอดีตผู้บริโภคไทย
ไม่นิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพราะอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทยเห็นว่า
คุณค่าของเนื้อไม้ยางพารานั้นไม่ดี มีปัญหาเร่ืองมอดกินไม้ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.), 2544, น. 200-202) อีกทั้งความไม่นิยมในการรับซื้อไม้ยางพาราของภาคการ
ผลิตจากโรงงานแปรรูปไม้ เนื่องจากเห็นว่าไม้ยางพาราเป็นไม้เนื้ออ่อน (ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ทั้งนี้ยางพาราจัดเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีอายุยืนยาว เป็นพืชใบ
เลี้ยงคู่ ส่วนล าต้นเมื่อใช้อุปกรณ์กรีดช่วงล าต้น จะมีน้ ายางสีขาวไหลออกมา แล้วใช้น้ ายางนั้นท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด ยางพาราจัดได้ว่าเป็นพืชที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและมีความส าคัญต่อชาวเกษตรผู้ปลูกยางอย่างมหาศาล เรียกได้ว่าเป็น “พืชวัฒนธรรมและเป็นพืช
ออมสิน” และเป็นพืชที่ท าให้เกิดการสร้างงานในชนบท ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง 
(ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.), 2550)  
 ในปัจจุบันภาคการส่งออกของประเทศด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นภาคอุตสาหกรรม
ที่มีความส าคัญและเป็นภาคการส่งออกของประเทศไทย โดยในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ หากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือได้รับแรงกระทบใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลอุตสาหกรรมที่ข้องเกี่ยวกันไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ระบบที่เชื่อมโยงกันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (กรม
วิชาการเกษตร, 2556)  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในภาคการส่งออกใดๆ หรือธุรกิจใดๆ ก็ดีล้วนจ าเป็นต้อง
พัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการให้ก้าวสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันเช่นกัน (วรรณะ รัต
นพงษ์ และ อนัตต์  ลัคนหทัย, 2550) 
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1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานต่ าและแรงงานมีทักษะ
สูง ส่งผลให้ไทยมีความสามารถในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อแข่งขันในตลาดโลกสูง โดย
เฟอร์นิเจอร์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดถอดประกอบได้และร้อยละ 80 ของเฟอร์นิเจอร์
ที่ส่งออกเป็นการส่งออกไปจ าหน่ายยังสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น กลุ่มประชาคมยุโรป แคนาดา และ
ออสเตรเลีย เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ออกพระราชก าหนดปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศเมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2532 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไม้เนื้อแข็งส าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ แต่ประเทศไทยมี
พื้นที่เพาะปลูกต้นยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองมาจากอินโดนีเซีย จึงหันมาน าไม้
ยางพาราซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนไปผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้  เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ (จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล, 2539)  
 เฟอร์นิเจอร์ นับเป็นสิ่งที่ช่วยเอ้ืออ านวยความสะดวกต่างๆ ของผู้บริโภคให้ได้รับความ
สะดวกสบาย ช่วยให้เกิดความสวยงามเมื่อน าไปใช้งาน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์
ก็มีหลากหลายชนิด และ “ไม้”  ก็นับเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วยเช่นกัน อีกทั้งผู้บริโภค
ส่วนมากนิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และชนิดไม้ที่น ามาผลิต 
ได้แก่ ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนชนิดต่างๆ ซึ่งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยังได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐบาลและการพัฒนาคุณภาพสินค้าของผู้ผลิตจนเป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และ
อาศัยการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส าคัญ โดยประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการไทยส่วน
ใหญ่ท าการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ คือไม้ยางพารา คิด
เป็นร้อยละ 60 ของวตัถุดิบทั้งหมด รองลงมาคือ ไม้ แผ่นเรียบ คิดเป็นร้อยละ 30 และไม้เนื้อแข็ง คิด
เป็นร้อยละ 10  ซึ่งลักษณะของโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  มีส่วนประกอบที่
ประกอบด้วย วัตถุดิบ คือ ไม้ต่างๆ ได้แก่ ท่อนซุงไม้ยางพารา ไม้เนื้อแข็งไม้ท่อน ไม้เนื้อแข็งแปร
รูป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของไม้เนื้อแข็งที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ต้องน าเข้าจากต่างประเทศและไม้
อ่ืนๆ จากนั้นจึงผ่านไปยังโรงงานไม้แปรรูปเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อท าให้เฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีความสวยงาม ต่อมาถึงการแยกประเภทของไม้แปรรูปที่ใช้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตได้เป็นการส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยจะแยกเป็น 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สัดส่วนคิดเป็นร้อย 60 รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเรียบ และ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง (กระทรวงพาณิชย์, 2547) หากแต่ข้อจ ากัดด้านกฎหมายบวกกับภาวะขาด
แคลนไม้เนื้อแข็ง ท าให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ไม้เนื้ออ่อนกันมากขึ้น เช่น ไม้ยางพารา เป็นต้น  
(ธิบดี คงหอม, 2551) 
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  ภำพท่ี 1.1  โครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
  ที่มา : ธสน. (2547) 
  หมายเหตุ : 1)  ร้อยละ 90 ของไม้เนื้อแข็งที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
                     2)  ร้อยละ 80 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ผลิตได้เป็นการส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 

 
 นับจากสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยเร่ิมมีจ านวนลดน้อยลงไปเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2504 ที่เร่ิมมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 - พ.ศ.2509) ซึ่ง
ในขณะนั้นพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่ราว 171 ล้านไร่ของพื้นที่ประเทศ จนมาถึงปี พ.ศ.
2538 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ 82  ล้านไร่ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น ถึงกระนั้น
ก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามวางมาตรการที่จะช่วยรักษาพื้นที่ป่าไม้ก็ตามที ต่อมาในปี พ.ศ.2532 
รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานท าไม้ในพื้นที่ป่าบกทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่า “ปิดป่า” แต่จาก
สถิติของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ทั้งก่อนและหลังมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่านั้น 
พบว่าไม่ได้ท าให้การยกเลิกท าลายป่าลดน้อยลงแต่อย่างใด (ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2541, น. 39-
42) 
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 ผลจากการที่รัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนดปิดป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท าให้
เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ป่าเป็นวัตถุดิบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ต้อง
หันมาใช้วัตถุดิบชนิดอ่ืนทดแทน โดยไม้เศรษฐกิจที่สามารถปลูกทดแทนได้ เช่น ไม้ยางพารา ได้
เข้ามา   มีบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา มี
ทั้งสิ้น 36,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ที่มีมูลค่าส่งออก 29,084 ล้านบาท ถึงร้อยละ 25.68 
(สถาบันวิจัยยาง, 2555, น. 53) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีลักษณะการผลิตเพื่อส่งออกและ
ใช้เองภายในประเทศ  เป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร ธรรมชาติด้วยการแปรรูปสร้าง
รายได้เข้าประเทศ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนความนิยมของผู้บริโภคที่นิยมใช้วัตถุดิบผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ พบว่า วัตถุดิบที่มาจากไม้ ร้อยละ 60 เหล็ก ร้อยละ 20 พลาสติก ร้อยละ 20 และจาก
หนัง ร้อยละ 20 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) 
 

 
  ภำพท่ี 1.2 อัตราส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยตามประเภทวัตถุดิบ  
  ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2554) 
 
 แต่ด้วยความต้องการไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ยางพารามีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมนั้นไม้
ยางพาราไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ มักจะถูกโค่นและเผาทิ้งเมื่อต้นยางมีอายุมากและยังไม่เป็นที่นิยม
ในการน ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เพราะคุณสมบัติของไม้ยางพาราที่ยังไม่เหมาะสมในการน ามาใช้
งาน เน่ืองจากขาดความแข็งแรง ไม่มีความทนทานตามธรรมชาติเนื้อไม้ยางพาราถูกท าลายโดยเชื้อ
ราและมอดแมลงต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งเมื่อตัดไม้ยางพาราแล้ว จะต้องน าไปใช้ประโยชน์ทันที (จิดาภา  
ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) ด้วยว่าไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีเนื้อไม้สีขาวอมเหลือง เมื่อ
สดเปลี่ยนเป็น สีจางเมื่อแห้งได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้หยาบปานกลาง เสี้ยน
ตรง ไม่มีแก่น วงรอบปีไม่เห็นชัด (กฤษดา  สังข์สิงห์, พิเชษฐ ไชยพานิชย์, พนัส แพชนะ และ นุช
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นาฎ ณ ระนอง, 2552) แม้ว่าผลพลอยได้จากการผลิตยางธรรมชาติ โดยการตัดโค่นต้นยางเก่าเพื่อ
ปลูกแทน สามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกรก็จริง แต่ราคาซื้อขายไม้ยางจากแปลงเกษตรกรก็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณไม้ คุณภาพไม้ การขนส่ง และสภาพแวดล้อม (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.), 2552) 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ยางพารามีความเกี่ยวข้องกับคนหลายแสนคนหรือเปรียบเทียบได้
ว่า เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า 
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยางและขนส่ง
ไม้ยางพารา ส่วนที่ 2) อุตสาหกรรมกลางน้ า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา ซึ่งเป็น
โรงงานที่ท าหน้าที่ตั้งแต่การโค่นต้นยางเพื่อน าเอาไม้ซุงมาแปรรูปในโรงงาน เช่น โรงเลื่อยไม้ โรง
อบไม้ โรงงานผลิตชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด โรงเลื่อยไม้ และส่วนที่ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ซึ่ง
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ยางพารามากที่สุด (สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร, 2553) ประเทศไทยเป็นหนึ่งที่มีผู้ปลูกยางพารามาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ของไม้ยางพาราเกิดขึ้นในประเทศเป็นจ านวนมาก (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  11 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558) 
 อีกทั้งพบว่า ประเทศไทยได้เร่ิมนิยมหันมาใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราแทนไม้เนื้อแข็ง
โดยเฉพาะโรงงานไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น  เนื่องจากมีไม้
ยางพาราจ านวนมาก และเนื้อไม้มีลวดลายที่สวยงามไม่แพ้ไม้สัก มีสีขาวนวล อีกทั้งสีสันของเนื้อ
ไม้สามารถปรับตกแต่งสีให้สวยงามได้ตามต้องการ น้ าหนักเบา ประกอบกับความแข็งแรง จึงท าให้
มีการน า ไม้ยางพารามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) 
ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ยางพารานั้นเป็นที่น่าสนใจและยอมรับจากตลาดต่างประเทศ
เป็นอย่างดี เนื่องจากต่างประเทศและหน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) กีดกันเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้
ธรรมชาติหรือไม้ป่า ขณะที่ยางพาราเป็นไม้ปลูกขึ้นมาเพื่อผลิตน้ ายางและท าเฟอร์นิเจอร์ได้ทุก
ฤดูกาลจึงสามารถขาย ในต่างประเทศได้ง่าย (พรรณวดี  จันทรสมบัติ, 2546) ดังนั้นความต้องการใช้
ไม้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (สศอ., 
2552) 
 มุมหนึ่งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยยังมีปัญหาอุปทาน (ผลผลิต) ไม้ยาง       
ไม่แน่นอนที่ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและงบประมาณในการให้เงินทุนสงเคราะห์ของส านัก
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) และที่ส าคัญขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรในแต่
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ละช่วงเวลา นอกจากนี้บางครั้งผู้ผลิตไม้แปรรูปนิยมส่งออกไปต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ขายในประเทศ (ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย, 2558) 
 
1.2  ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 มีการเติบโตในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา แปร
รูปอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 30,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี            
พ.ศ.2550 ที่มีมูลค่าเพียง 9,438 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19           
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยกลับชะลอตัว โดยการส่งออกลดลงจาก 
17,170 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2550 เหลือเพียง 11,292 ล้านบาทในปี พ.ศ.2557 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
6 ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในระดับกลาง เนื่องจากราคาถูกกว่าไม้ชนิดอ่ืน 
เช่น ไม้สัก ทั้งนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ประเภทถอดไม่ได้ (Furnished Furniture) ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ทันที และ 2) เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราประเภทถอดได้ (Knockdown Furniture) ถอดแยกชิ้นส่วนได้ เมื่อผู้ซื้อซื้อไปแล้วจะต้องท า
การประกอบชิ้นส่วนก่อนน าไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก
เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ช่วยลด ค่าระวางและประหยัดเนื้อที่ในการขนส่งท าให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าลง 
ส าหรับปริมาณและมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 มีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งแตกต่างจากช่วง 10 กว่าปีก่อน ที่ไทยสามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้เพิ่มขึ้น
ต่อเน่ือง โดยตลาดส่งออกหลักของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุ่น (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) จึงท าให้ต้องมีการพิจารณาถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผ่านมา ตั้งแต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา, สถานการณ์ราคาไม้ยางพารา, ความต้องการไม้แปรรูปจากประเทศคู่
ค้าของไทย และ ผลกระทบจากราคาไม้ยางที่สูงขึ้น (สศอ., 2558, น. 1-8) 
 ดังนั้นเมื่อสรุปจากข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้ยางพาราที่ได้กล่าว
ไปแล้วในข้างต้นได้แสดงถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งอุตสาหกรรมไม้ และ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
ได้เร่ิมขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยตัวแบบเร่ิมจากการผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน จนถึงการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ข้อจ ากัดของเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ถูกกีดกัดเมื่อเกิดกรณี
การบุรุกท าลายป่าที่ส่งผลให้ป่าไม้ในประเทศไทยถูกท าลายเป็นอย่างมาก จนท าให้เกิดนโยบายปิด
ป่าจากภาครัฐบาล เมื่อปีพ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) และส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา พบว่า ภายหลังจากการมีนโยบาย “ปิดป่า” ท าให้เกิดกระแสการใช้วัตถุดิบ
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ที่ได้จากไม้ยางพาราทดแทนไม้จริง หรือที่เรียกว่าไม้เนื้อแข็ง และได้เกิดปรากฎการณ์ในด้านความ
ต้องการไม้ยางพาราเพื่อการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าให้ไม่สามารถควบคุมไม้ยางพาราได้ตาม
ต้องการที่แน่นอน เนื่องมาจากความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ท าให้เกษตรกรผู้
ปลูกต้นยางพารามีความจ าเป็นที่จะให้ความส าคัญกับน้ ายางพารามากกว่าการโค่นต้นยางพาราเพื่อ
ป้อนเป็นวัตถุดิบให้แก่นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง ในขณะที่อุตสาหกรรมกลางน้ า
ต้องการวัตถุดิบที่เป็นไม้ยางพารามาประกอบหรือแปรรูป ท าให้เกิดภาวะคลาดแคลนวัตถุดิบ และ
ได้ส่งผลไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าอีกทอดหนึ่งด้วยเพราะอุตสาหกรรมปลายน้ าเป็นอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย อนึ่งไม้ยางพาราที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมไม้
ปัจจุบันต้องได้มาจากการโค่นต้นยางที่มีอายุ 20-25 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะท าให้ได้เนื้อไม้ยางพาราที่
มีคุณภาพที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา  และนอกจากนี้พบว่าการ
ซื้อขายไม้ยางพาราในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก าหนดแบบเหมาสวนโดยการตกลงราคากัน เกษตรกร
จ าต้องยอมรับราคาที่ตกลงกันโดยไม่มีดัชนีชี้วัดมาประกอบในการอ้างอิงก าหนดมูลค่าที่แท้จริง 
ทั้งนี้ราคาซื้อขายไม้ยางพาราจากแปลงเกษตรกรขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณไม้ คุณภาพไม้ และ
ปัจจัยด้านการขนส่งและสภาพแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดมาตรฐานหรือการจัด
ระดับชั้นมูลค่าไม้ ให้แปลงยางพาราในแต่ละแปลง เพื่อการก าหนดราคาซื้อขายไม้ให้ตรงตาม
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด (สถาบันวิจัยยาง, 2555, น. 2) 
 จากข้อมูลสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราข้างต้นเห็นได้ว่า ความ
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 ส่วนของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความต่อเนื่องกัน ซึ่งหากส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่องก็อาจส่งผลให้ระบบความเชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราได้รับผลกระทบ และด้วยประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ทางการวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้วิจัยเอง ได้ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพาราที่เป็น
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ตัวแบบการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย” เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย และเพื่อค้นหาตัวแบบการจัดการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้น าทฤษฎี
แบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ทฤษฎีทางการ
ผลิตประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการห่วงโซ่มูลค่า มาเป็นองค์ความรู้หลักใน
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การศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยคร้ังนี้คือ ได้ผลการวิจัยที่สามารถยืนยัน
ได้ถึงการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาให้เป็นตัวแบบการจัดการทางความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของไทย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทั้ง 3 ส่วนให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับนานา 
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3  ค ำถำมในกำรวิจัย  
 1.  สภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย เป็นอย่างไร 
 2.  การจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร 
 3.  ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
ควรเป็นเช่นไร 
 
1.4  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อ
การส่งออกของประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย 
 3.  เพื่อค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง “ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย” มีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 1.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการทางการผลิต  การพัฒนากรอบแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูล
ความรู้มาจ าแนกเชิงเนื้อหา พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และน ามา
สังเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมกับการน าไปใช้เพื่อค้นหาตัวแบบการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่ศึกษามี
ดังนี ้
 1.1  มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร โดยเป็นการน าแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลอง
เพชรแห่งความได้เปรียบ (Dynamic Diamond Model) หรือเรียกว่า ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond  
Model) ของไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ซึ่งองค์ประกอบตามทฤษฎี
รูปแบบเพชร (Diamond Model) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน 2) 
เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด  3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน 4) กลยุทธ์องค์กร 
โครงสร้างและการแข่งขัน 5) บทบาทของรัฐบาล และ 6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 1.2  มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร โดยท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการทางการผลิต ว่าด้วยความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันของทั้ง 2 ทฤษฎีนั้นคือ ทฤษฎีการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่  1) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต  2) การควบคุมการผลิต  3) การแปร
รูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์  และ 4) ระบบการขนส่ง กับ ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ 1) 
การตลาดและการขาย  และ 2) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  
 2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 2.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตประชากรคือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารของสมาคมที่เกี่ยวข้องของธุรกิจค้าไม้และแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้  รวม 123 คน และ
คัดเลือกเฉพาะบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงรวมจ านวน 15 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ 
ละ 3 คน ประกอบด้วย  
  2.1.1  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
จ านวน 1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จ านวน 2 คน 
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  2.1.2  กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร จ านวน 1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบ
ไม้ จ านวน 2 คน 
  2.1.3  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จ านวน 1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 2 คน 
  2.1.4  สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง            
ขององค์กร จ านวน 1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 
จ านวน 2 คน 
  2.1.5  สมาคมธุรกิจไม้ (รวมกับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสั่งเข้า) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จ านวน 1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (รวม
กับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสั่งเข้า) จ านวน 2 คน 
 2.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตประชากรแบบเฉพาะเจาะจง คือ บุคคลที่
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายของสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าไม้และ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในข้อ 2.1 และมีการส่งออกในปี พ.ศ.2558 จ านวน 451 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
กระทรวงพาณิชย์, 2559)  
 3.  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 การศึกษาเร่ือง “ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย” เร่ิมศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 
และเร่ิมศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัยถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลาการศึกษาและเก็บข้อมูล
งานวิจัยเป็นเวลา 576 วัน หรือคิดเป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน 
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Rubberwood Furniture Industry) หมายถึง 
อุตสาหกรรมที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน 3 ส่วน คือ อุตสาหกรรมต้นน้ า ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง และขนส่งไม้ยางพารา อุตสาหกรรม
กลางน้ า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ า ประกอบด้วยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนกับกลุ่มผลิตเคร่ืองเรือน 
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 2.  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง ความส าคัญที่มุ่งถึง
ระบบล าเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกกระบวนการภายในที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ การจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าต้องมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Management) หมายถึง ความส าคัญที่มุ่งไปที่
ลูกค้าเป็นส าคัญว่าต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าในสายตา โดยที่ทุกกิจกรรมต้อง
ประสานกันและเกื้อหนุนกันเพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การตลาดและการขาย  และ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  
 4.  การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หมายถึง 
ปัจจัยในการสร้างให้การอุตสาหกรรมไม้ยางพารามีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นตาม
ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน 2) เงื่อนไขด้าน
ความต้องการของตลาด 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน 4) กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
และการแข่งขัน 5) บทบาทของรัฐบาล และ 6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 
1.7  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.  สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางการเกิดตัวแบบการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 2.  มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของไทย 
 3.  มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของไทย ที่สามารถน าไปพัฒนาและสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 4.  มีผลการวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดสร้างความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ในการส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งระบบ 
 5.  มีผลการวิจัยที่สามารถน าไปสร้างเป็นตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล
และให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความได้เปรียบ
ทางแข่งขันได้อย่างแท้จริง 
 6.  ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้สามารถน าใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านการจัดการทางการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต 
 2.4 การพัฒนากรอบแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.8 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยและแนวคิดของการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
 การศึกษาทฤษฏีองค์กรถือว่าเป็นพื้นฐานส าหรับการวิจัยตัวแบบการจัดการองค์กร
สมัยใหม่ ซึ่งจ าเป็นที่จะน าเอามาต่อยอดกับตัวแบบดังกล่าวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 
และมีปัจจัยการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมองค์กร (The 
Organizational Environment) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่บ่งชี้ว่าองค์กรต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ อัน
จะน ามาสู่การจัดการที่เหมาะสมและน าไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , สมชาย  
หิรัญกิตติ, สุพาดา  สิริกุตตา และ ปณิศา  สัญชานนท์, 2541) นอกจากนี้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
และการประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ (พสุ  เดชะรินทร์, 2549) 
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   ภาพท่ี 2.1 สภาพแวดล้อมองค์กร 
   ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2541) 
 
 นักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่
จะท าให้องค์กรเหล่านั้นสามารถด ารงสภาพอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
ซึ่งในที่นี้หมายถึงองค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี ้
 Halpin and Croft (1996) กล่าวว่า แนวคิดของการพัฒนาองค์กรเป็นการน าเอาทฤษฏีการ
บริหารองค์กรสมัยใหม่มาดัดแปลงให้เข้ากับพฤติกรรมศาสตร์และการฝึกปฏิบัติ  ส่งผลให้การ
บริหารองค์กรประสบความส าเร็จ 
 Linder and Brooks (2004) กล่าวว่า องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางที่ส าคัญ 6 ประการ คือ (1) การมุ่งเน้นที่
ผู้รับบริการ (2) การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (3) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (4) มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (5) พร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ (6) มีความ
กระตือรือร้น โดย Linder และ Brooks ให้รายละเอียดว่าหน่วยงานต้องมีความสามารถ ที่ส าคัญอีก 9 
ประการ คือ การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย การออกแบบองค์กรและกระบวนการท างาน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การมีพันธมิตรและเครือข่าย การด าเนินงานที่ดี การตลาดและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การจัดหาและการขนส่ง การบริหารทุนมนุษย์ และการบริหารข้อมูล
สารสนเทศ  
 Jupp and Younger  (2004) กล่าวว่า องค์กรที่มีสมรรถนะสูงต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 
7 ประการ คือ (1) มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการน าเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (2) มีประสิทธิภาพสูง (3) 
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมจะเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ (4) ให้
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ความส าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร (5) เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง (6) มีผู้น าที่มี
ความมุ่งมั่นและกล้า และ (7) มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็
ด าเนินการจัดหาผู้อ่ืนให้มาท าในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก   
 แนวคิดข้างต้นเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงลักษณะหรือแนวทางในอันที่จะท าให้องค์กรต่างๆ  
มีขีดสมรรถนะสูงหรือกลายเป็นองค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน  อย่างไรก็ตามแนวคิด
ข้างต้นเป็นแนวคิดที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับรองว่าสามารถน ามาปรับใช้ได้กับองค์กรใน
ประเทศไทย (พสุ  เดชะรินทร์, 2549) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า แนวคิดเหล่านี้มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วเห็นได้ว่าแต่ละแนวคิดนั้นก็ยังคงแนวคิดของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ถือเป็นหลักการในการบริหารที่จะช่วยให้
องค์กรมีการก าหนดทิศทาง มีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่
ทิศทางที่ต้องการ ดังนั้นสรุปได้ว่าองค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือองค์กรที่มีความได้เปรียบในการ
แข่งขันนั้น ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อน  
เพียงแต่ประเด็นส าคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือ ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้น ไม่ใช่เป็น
แค่ความสามารถในการวางแผนทางกลยุทธ์เท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมไปถึงความสามารถในการน า
กลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์นั้นๆ ด้วย 
 การศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาองค์กรมักมุ่งเน้นไปที่การ
ควบคุมปัจจัยการจัดการที่เป็นองค์วัตถุในองค์กรเป็นหลัก  ซึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญส าหรับการ
จัดการองค์กรในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่การวางกลยุทธ์ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมถึง
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในองค์กร  อันจะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันขึ้น 
 
 2.1.1  วัฒนธรรมองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ซึ่งจะ
กลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความ
เชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่างๆ วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่
ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าเรา
มองที่ปัจเจกบุคคลจะเห็นว่า บุคคลจะกระท าการไปสู่เป้าหมายใดๆ ได้นั้นจะต้องอาศัยศูนย์รวม
ของใจหรือจิตใจเป็นตัวน าดังที่มักกล่าวกันว่า “ส าเร็จด้วยใจ”  เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์กร
มีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และท างาน
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ไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่
ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่งๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม”  
 วัฒนธรรมองค์กร คือ แบบแผน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ที่บุคลากรในองค์กรมีร่วมกัน
และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ปรัชญา และนโยบายการด าเนินงานขององค์กรนั้น 
ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรสรุปได้ดังนี้ (Hellriegel, Slocum, & Woodman,1995; Wagner & 
Hollenbeck, 1998; สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540)  
 1) สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่บุคลากรในองค์กรยอมรับ ท าให้บุคลากรในองค์กรได้
เรียนรู้ถึงวิธีคิด วิธีการท างานที่เหมาะสม จากค าแนะน าของหัวหน้างานหรือพนักงานรุ่นพี่หรือ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสังเกตว่าวิธีการท างานแบบใดที่ท าแล้วจะได้รับค ายกย่อง  ชมเชยหรือ
ได้รับรางวัล และวิธีปฏิบัติแบบใดที่ท าลงไปแล้วจะได้รับค าต าหนิติเตียนหรือลงโทษ สิ่งเหล่านี้
พนักงานจะค่อยๆ เรียนรู้จนทราบถึงวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานในแนวทางที่บุคลากรขององค์กรส่วน
ใหญ่ปรารถนา  
 2) ช่วยจัดระเบียบให้องค์กร โดยบุคลากรในองค์กรจะเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับวิธีคิด 
รวมถึงวิธีท างานที่องค์กรคาดหวัง บุคลากรจะยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นหลักในการคิด  การ
ปฏิบัติงาน และการประพฤติตัว จนกลายเป็นธรรมเนียมหรือบรรทัดฐานของกลุ่ม เพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตาม ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิด ธรรมเนียมหรือบรรทัดฐานดังกล่าว ย่อม
ได้รับการลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวช่วยก าหนด
กฎเกณฑ์ให้บุคลากรของหน่วยงาน คิดและท าอย่างมีระเบียบแบบแผน ส่งผลให้องค์กรท างานได้
อย่างราบร่ืน  
 3) ลดความจ าเป็นในการตัดสินใจที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนั้นบุคลากรขององค์กรจึงสามารถ
ท ากิจกรรมเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องตัดสินใจว่าในแต่ละช่วงต้องท าอะไรและอย่างไร  
 4) แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์กร ปัญหาพื้นฐานขององค์กร
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก การบูรณาการภายในองค์กร
ให้เกิดการประสานงานด้วยกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น ส่งผล
ให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งและได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 2.1.2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 การวางแผน และการวางกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน เร่ิมตั้งแต่         
การก าหนด ภารกิจหลักขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในและภายนอกองค์ การก าหนด
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วัตถุประสงค์ระยะยาว จนถึงการวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เป็นเร่ืองที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องตอบค าถามอยู่  3 ประการ คือ องค์กรก าลัง
จะก้าวไปทางไหน สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไร  
 Mintzberg (1994) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะของการวางแผน (Planning) และกลยุทธ์ (Strategy) โดยแสดงลักษณะของการวางแผน คือ 
การคิดถึงอนาคต การควบคุมอนาคต การตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่าย และคือกระบวนการในการคิดที่
เน้นความเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ นอกจากนั้น Mintzberg ได้แสดงลักษณะของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ไว้ 4 ประการ คือ 
  1) กลยุทธ์เป็นการวางแผน ซึ่งก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงวิธีการที่จะ
ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย  
  2) กลยุทธ์เป็นแบบแผน โดยแนวทางการปฏิบัติขององค์กรต้องด าเนินอย่างมีแบบ
แผนและมีความต่อเน่ือง  
  3) กลยุทธ์เป็นการวางต าแหน่ง เป็นแนวทางในการก าหนดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
  4) กลยุทธ์เป็นมุมมอง คือการก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กร  
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning) จึงหมายถึงรูปแบบที่เป็นการผสมผสานระหว่าง
เป้าหมายหลักขององค์กร นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และช่วยให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Oakland (1995) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์กรจ าเป็นจะต้องประกอบ
ไปด้วย ระบบ การท างานเป็นทีม และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ โดยสมาชิกทุกคน
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตานนท์ (2546) กล่าวว่า 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่น าเอาข้อมูลจากปัจจัยภายนอกมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์  โดยจะท าการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสทางการตลาด ร่วมกับการออกแบบ กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1) การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เป็นการศึกษาถึงข้อได้เปรียบต่างๆ จากตลาด
และสิ่งแวดล้อมทางการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดและโอกาสต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด  
  2) การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดหรือกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ประกอบไป
ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับช่องการตลาดและการ
กระจายตัวสินค้า และกลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
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 เห็นได้ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในยุคศตวรรษที่  20 มุ่งเน้นไปที่การสร้างความพอใจ          
ของผู้บริโภค ซึ่งท าได้โดยการน าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงปรับปรุง
ตามความต้องการของผู้บริโภค ที่ส่งผลให้เกิดความภักดีและคุณค่าส าหรับผู้บริโภคที่เหนือกว่าคู่
แข่งขันในระดับเดียวกัน องค์กรในเกือบทุกธุรกิจต่างตอบสนองและสร้างความพอใจให้กับ
ผู้บริโภคเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยอาศัยคุณภาพเป็นเคร่ืองชี้น า จึง
กล่าวได้ว่าคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตจะน าเสนอต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตามองค์กรต่างๆ ได้พบว่าการ
สร้างคุณค่าดังกล่าวเป็นไปได้เพียงชั่วคร้ังชั่วคราวเท่านั้น เห็นจากองค์กรที่มีระบบมาตรฐานไม่ว่าจะ
เป็น ISO, OHSAS หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้สูง ก็ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง อันเป็นผลเนื่องมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
นั้นมุ่งเพียงสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น  
 แนวโน้มการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมองไปที่การสร้างความเข้มแข็งใน
องค์กร ร่วมกับกลยุทธ์ที่อ้างอิงจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าด้วยกัน การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
จะอยู่รอดได้นั้น จ าเป็นต้องท าให้องค์กรเป็นระบบเปิดมากขึ้น และให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่
น ามาใช้เกิดการผสมผสานกันระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรพร้อมกัน  น าไปสู่วิธีการที่
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่  นอกจากนี้การน ากลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ไม่ได้เป็น
เคร่ืองบ่งชี้ว่าองค์กรนั้นๆ จะประสบความส าเร็จได้เสมอไป หลายต่อหลายคร้ังที่องค์กรน ากลยุทธ์
มาใช้เพราะต้องการมุ่งไปยังผลลัพธ์โดยไม่ค านึงถึงวิธีการ ย่อมส่งผลให้เกิดการความเสื่อมต่อกล
ยุทธ์นั้นๆ เช่นกัน ดังนั้นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่ได้จ ากัดแต่เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น แต่บ่ง
ชี้ให้เห็นกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น  
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร เป็นวิธีการด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง
อย่างมีแบบแผน มีเป้าหมาย มีทิศทางของนโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ
ได้อย่างชัดเจน สามารถมองแนวโน้มการเติบโตในหลายๆ ด้านได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ในโลกธุรกิจ รวมถึงการร่วมปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลากรในองค์กรที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มี
ความเชื่อ มีค่านิยมที่เหมือนกัน พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่
องค์กรก าหนดไว้ 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 ไม้ยางพาราถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยเมื่อ
ประมาณกว่า 20 ปีมาแล้ว อีกทั้งไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการปลูกต้นยางพารา
เพื่อเก็บเกี่ยวเอาน้ ายางเป็นหลัก และจะต้องมีการปลูกทดแทนทุกๆ 25-30 ปี การน าไม้ยางพารา
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เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ จึงมีข้อได้เปรียบอย่างมากในข้อที่ว่า ไม่ได้เป็นการท าลายป่าธรรมชาติ แต่
ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติด้วย จึงถือได้ว่า สินค้าที่ผลิตจากไม้ยางพาราเป็นสินค้าที่
เป็นมิตรต่อธรรมชาติ (ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล, สมชาย  ชูโฉม และคณะ, 2543, น. 1-1) 
 
 2.2.1  ความเปน็มาของอตุสาหกรรมไม้ยางพารา 
 ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย นิยมผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ 
และไม้เบญจพรรณ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการออกแบบ ตลอดจนกรรมวิธีการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศไทยนิยมผลิตจากไม้เน้ือแข็ง  อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งนั้น ท าให้ต้องประสบปัญหาวัตถุดิบไม้เนื้อแข็งชนิดต่างๆ มี
ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ที่ผ่าน
มา พื้นที่ไม้ของประเทศไทยมีการลดลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากการให้สัมปทานป่าไม้โดยขาดการ
ควบคุม การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้
ต้องลดปริมาณการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติในประเทศ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่สัมปทานป่าไม้ที่ก าลังลดลง 
และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดประกาศยุติการท าไม้ในพื้นที่สัมปทาน
ป่าบกทั่วประเทศ ท าให้ขาดแคลนวัตถุดิบไม้เนื้อแข็ง ประกอบกับนโยบายปกป้องการท าลาย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการต่อต้านการตัดไม้ ท าให้การน าไม้เนื้อแข็งมาใช้ประโยชน์ลด
น้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไม้เนื้อแข็งมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
และมีราคาแพง (พรรณวด ี จันทรสมบัต,ิ 2546) 
 เมื่อวัตถุดิบอย่างไม้เน้ือแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง หรือไม้แดง เร่ิมลดน้อยลงและมีราคาสูงมาก
ขึ้น ผู้ผลิตจึงหันมาใช้วัสดุอ่ืนๆ ทดแทน เช่น ไม้อัด (Plywood) แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) และแผ่น
ใยไม้อัด (Fiberboard) รวมถึงไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ตาล ที่ถือว่าเป็นผลพลอยได้จาก
การเกษตรกรรม หรือเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ ซึ่งปรากฏ
ว่าผู้บริโภคในตลาดโลกให้การยอมรับมากกว่าไม้เนื้อแข็งที่ต้องไปตัดท าลายจากป่าธรรมชาติ  
(สถาบัน  ชูแสงศรี, 2550) ส่งผลให้ความต้องการไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ยางพารามีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งแต่เดิมนั้นไม้ยางพาราไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ มักจะถูกโค่นและเผาทิ้งเมื่อต้นยางพารามีอายุมาก
และในขณะนั้นยังไม่เป็นที่นิยมในการน ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเพราะคุณสมบัติของไม้ยางพารา
ที่ยังไม่เหมาะสมในการน ามาใช้งาน เนื่องจากขาดความแข็งแรง ไม่มีความทนทานตามธรรมชาติ เนื้อ
ไม้ยางพาราถูกท าลายโดยเชื้อราและแมลงต่างๆได้ง่าย  เมื่อตัดไม้ยางพาราแล้วจะต้องน าไปใช้
ประโยชน์ทันที (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) 
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 ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีเนื้อไม้สีขาวอมเหลืองเมื่อสด และเปลี่ยนเป็นสีจางเมื่อแห้ง จัดอยู่
ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้หยาบปานกลาง เสี้ยนตรง ไม่มีแก่น วงรอบปีไม่เห็นชัด (กฤษ
ดา  สังข์สิงห์, พิเชษฐ ไชยพานิชย์, พนัส แพชนะ และ นุชนาฎ ณ ระนอง, 2552) ถือเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตยางธรรมชาติ  โดยการตัดโค่นต้นยางเก่าเพื่อปลูกแทน สามารถท ารายได้ให้แก่
เกษตรกร ราคาซื้อขายไม้ยางจากแปลงเกษตรกรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณไม้ คุณภาพไม้ 
การขนส่ง และสภาพแวดล้อม ซึ่งเมื่อต้นยางอายุได้ประมาณ 5-6 ปี ชาวสวนจะเร่ิมกรีดน้ ายางมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ หลังจากต้นยางมีอายุ 20-25 ป ีซึ่งให้ผลผลิตน้ ายางลดลงจน
ไม่คุ้มต่อการลงทุน ก็จะถูกตัดโค่นเพื่อปลูกต้นยางพารารุ่นใหม่ทดแทน ซึ่งปกติจะมีบริษัทผู้ค้าไม้
ยางพาราท่อนเข้าไปประมูลซื้อต้นไม้ยางพาราจากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง จากนั้นจึงตัดต้น
ยางพาราเพื่อน าออกจ าหน่าย โดยส่วนของล าต้นขนาดใหญ่จะจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตไม้แปรรูปและ
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนล าต้นขนาดเล็กและกิ่งไม้ซึ่งมีราคาถูกกว่าจะจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตแผ่นใยไม้
อัดและแผ่นชิ้นไม้อัด (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552) 
 การใช้ประโยชน์ของไม้ยางพาราได้รับความนิยมมากขึ้น ภายหลังมีวิทยาการที่ช่วยในการ
เพิ่มคุณภาพของไม้ยางพารา โดยในปี พ.ศ. 2510 นายอิชิโร โมริ ชาวญ่ีปุ่นได้เร่ิมศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้ยางพารา และได้เข้ามาตั้งโรงงานในไทยแห่งแรก ชื่อ
บริษัท นิก้าวู๊ด จ ากัด ที่จังหวัดระยอง ซึ่งในระยะแรกต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อไม้เป็นอย่าง
มาก  แต่ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรของรัฐบาลญ่ีปุ่น จนประสบ
ความส าเร็จในการถนอมรักษาเนื้อไม้ โดยคิดวิธีอัดน้ ายาเคมีเข้าไปในเนื้อไม้ หลังจากอัดน้ ายาแล้ว
จึงน าไปอบแห้ง จะท าให้ความหนาแน่นของไม้ยางพาราดีขึ้น มอดและปลวกจึงไม่สามารถเข้าไป
ท าลายเนื้อไม้ได้ (ปรียาภา  ชัยชนะธรรม, 2549) เมื่อประสบผลส าเร็จจึงเร่ิมขยายงานไปสู่การผลิต
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ในที่สุดก็ได้ตั้งกลุ่มบริษัทพาราวู๊ด ขึ้นในปี 2525 ภายหลังได้มี
ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ได้เข้ามาลงทุนประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไม้ยางพาราอยู่มากมาย
โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีสวนยางพาราอยู่จ านวนมาก (ทนงศักดิ์ หุตานุวัตร, 2525, 
น. 147-148)  
 เมื่อไม้ยางพาราถูกน ามาผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้ โดยการแช่สารเคมี เพื่อป้องกันมิให้
เกิดเชื้อรา และน าไปอบแห้งแล้ว ไม้ยางพาราที่ได้จะกลายเป็นวัตถุดิบที่สามารถน าไปใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี และมีราคาถูกกว่าไม้เนื้อแข็งอ่ืนๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ยางพารามีความ
เกี่ยวข้องกับคนหลายแสนคน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กลุ่มธุรกิจไม้
ยางพาราแปรรูป และกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ซึ่งค าว่า อุตสาหกรรม (Industry) เป็นค าที่แสดงถึงกิจกรรมที่ประกอบด้วย
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ทุนและแรงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างจากวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า หรือสร้างให้เกิดการ
บริการต่างๆ  (ศิรัตน ์ แจ้งรักษ์สกุล, 2552) 
 ปัจจุบันไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเคร่ืองเรือนไม้สามารถทดแทนไม้ธรรมชาติ
อ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่สามารถทดแทนไม้ธรรมชาติอ่ืนๆ ได้ดี จนกระทั่งกล่าว
กันว่าไม้ยางพาราเป็นไม้สักขาวของประเทศไทย และจัดเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดี สามารถย้อมสีได้ง่าย 
เนื่องจากเนื้อไม้สีขาว มีการศึกษาว่าจะใช้ไม้ยางพาราเข้าสู่การสร้างบ้าน เน่ืองจากความแข็งแรงของ
ไม้ยางพาราที่มีเนื้อไม้แข็งไม่ต่างจากไม้สักมากนัก ปริมาณผลผลิตไม้ยางพาราที่ได้ต้นยางที่ถูกตัด
โค่น แปรผันตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุ ขนาด ล าต้น จ านวนต้นที่เหลือต่อไร่ พื้นที่เพาะปลูก 
ปริมาณน้ าฝน และคุณภาพดิน รวมถึงตาและร่องรอยต าหนิบนต้นยาง (ส านักวิจัยและพัฒนาการป่า
ไม้, 2549) กล่าวได้ว่า  ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย โดยในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพารารวมทั้งสิ้นประมาณ 17.22 ล้านไร่ (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) และ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไม้ยางพารามีบทบาทที่ส าคัญมากในเร่ืองของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 ประเทศไทยได้เร่ิมหันมาใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราแทนไม้แข็งโดยโรงงานไม้แปรรูป
และเฟอร์นิเจอร์และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เน่ืองจากประเทศไทยมีไม้ยางพาราจ านวนมาก
และ เนื้อไม้มีลวดลายที่สวยงามไม่แพ้ไม้สัก มีสีขาวนวล อีกทั้งสีสันของเนื้อไม้สามารถปรับ
ตกแต่งสีให้สวยงามได้ตามต้องการ น้ าหนักเบา ประกอบกับความแข็งแรง จึงท าให้มีการน าไม้
ยางพารามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) อย่างไรก็
ตาม ความต้องการใช้ไม้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
2552) 
 
 2.2.2  ลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 ประเทศไทยมีการผลิตและการปลูกสวนไม้ยางพาราจ านวนมาก จากการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับไม้ยางพาราแล้วพบว่า มีพื้นที่ที่ท าการปลูกไม้ยางพาราประมาณ 12.3 ล้านไร ่โดยประเทศที่
มีพื้นที่การปลูกไม้ยางพารามากเป็นอันดับหน่ึงคือ ประเทศอินโดนีเซีย คือประมาณ 15 ล้านไร่ และ
อันดับรองจากประเทศไทยคือ ประเทศมาเลเซีย ที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 10 ล้านไร่ 
ส าหรับประเทศไทยภูมิภาคที่นิยมท าการปลูกไม้ยางพารามากที่สุด คือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 85.3 
ของพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราในประเทศทั้งหมด เนื่องจากมีการผลิตไม้ยางพาราเป็นจ านวนมาก จึง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาไม้ยางพาราเป็นไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งที่
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อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการน าไม้ยางพาราแปรรูปมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา โต๊ะไม้ยางพารา ตู้ไม้ยางพารา ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สนใจเลือก
ซื้อไม้ยางพาราสามารถเลือกเปรียบเทียบราคาไม้ยางพารา ได้ที่ร้านขายไม้ยางพารา หรือบริษัท
จ าหน่ายไม้ยางพาราได้ทั่วไป  (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554) อุตสาหกรรมไม้
ยางพารา (Rubber Wood Industry) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลาง
น้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.2  ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
 ที่มา : สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555, น. 2-11) 
 
 จากภาพที่ 2.2 อธิบายได้ถึงแต่ละส่วนของโครงสร้างอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ดังนี้ 
 1) อุตสาหกรรมต้นน้ า  เร่ิมจากการปลูกสร้างสวน โดยเลือกปลูกพันธ์ยางพาราที่ให้เนื้อไม้
ดี การโค่นต้นยางพาราในสวน การเลื่อยไม้เป็นท่อนๆ การชักลากไม้ออกจากสวน การขนส่งไม้จาก
สวนไปยังโรงเลื่อย ดังนั้นมูลค่าของอุสาหกรรมต้นน้ า นับจากชาวสวนยางพาราขายไม้ในสวน การ
โค่นไม้ยางพารา การชักลากไม้ การเลื่อยไม้เป็นท่อน และการขนไม้จากสวนถึงโรงเลื่อย 
 2) อุตสาหกรรมกลางน้ า  เร่ิมจากการน าไม้ท่อนๆ มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อส่ง
ต่อไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ าด าเนินการต่อไป  

โครงสร้างอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

อุตสาหกรรมต้นน ้า 
(Primary Industry) 

อุตสาหกรรมกลางน ้า 
(Secondary Industry) 

อุตสาหกรรมปลายน ้า 
(Tertiary Industry) 

- สวนยาง 
- โค่นตน้ยาง 
- เลื่อยเปน็ท่อนไม้ 

- โรงเลื่อยแยกช้ินส่วน 
- โรงอัดน้ ายาและอบ 
- โรงงานผลิตไม้แปรรูป 
- Fiberboard 
- Particleboard 

- เฟอร์นิเจอร ์
- เครื่องเรือน 
- ของเลน่ 
- อุปกรณ์ก่อสร้าง 
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 3) อุตสาหกรรมปลายน้ า น าไม้ยางพาราที่เป็นไม้แปรรูปมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น ฯลฯ เพื่อส่ง
ขายทั้งภายในและต่างประเทศ สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ 3 เท่าตัว เมื่อส่งไปขายในตลาด
สหรัฐฯ และยุโรป แต่ถ้าส่งไปขายที่ตลาดญ่ีปุ่นจะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ 5 เท่าตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบและการท าสี กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเป็นกลุ่มที่ใช้วัตถุดิบและแรงงานส่วนมาก      
จะใช้ภายในประเทศทั้งหมด แต่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพียงเคร่ืองจักรและวัสดุอ่ืนจ าพวกสี กาว 
เป็นต้น 
 
 2.2.3  ลักษณะของไม้ยางพารา 
 การน าไม้ยางพารามาใช้ท าเคร่ืองเรือนในประเทศไทยมีมากกว่า 30 ปีแล้ว โดยส่วนใหญ่
ผลิตเพื่อจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ และปัจจุบันการใช้ไม้ยางพารามาท าเคร่ืองเรือนได้ดีมากขึ้ น 
เนื่องจากความต้องการของตลาดและการขาดแคลนของไม้ชนิดอ่ืน โดยรายละเอียดแสดงถึง
ลักษณะของไม้ยางพารา ดังตารางที่ 2.1 

ประเภท รายละเอียด 
ไม้ ไม้ยางพาราเม่ือมีอายุ  20-30 ปี เจ้าของสวนจะโค่นเพื่อปลูกทดแทน 

เน่ืองจากจะให้ปริมาณน้ ายางน้อย ดังน้ัน ทุกปีจะมีการโค่นสวนยาง
ประมาณ 3 แสนกว่าไร่ คิดเป็นเน้ือไม้ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ลักษณะของเน้ือไม้ สีตามธรรมชาติของไม้ยางพาราเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อน หรืออมครีม มี
ลวดลายให้เห็นถ้าเลื่อยไม้ตัดรัศมี จึงเหมาะที่จะใช้ท าเครื่องเรือนสี
ธรรมชาติหรือสีย้อม 

น้ าหนักและความแข็งแรง หากเปรียบเทียบไม้ยางพารากับไม้สักแล้วน้ัน จะพบว่า เป็นไม้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน คือมีน้ าหนักและความแข็งแรงปานกลาง 

คุณสมบัติเก่ียวกับการ
อบแห้ง การหดตัว และ
การคงรูปขณะใช้งาน 

การอบไม้ยางพาราหนา 2 น้ิว จะใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน ซึ่งเร็วกว่า
การอบไม้สักประมาณ 2 เท่า การแตกเสียหายจากการอบมีน้อย ส าหรับ
การหดตัวของไม้ในด้านรัศมีและด้านสัมผัสจะใกล้เคียงกับไม้สัก แต่การ
หดตัวทางด้านความยาวตามแนวเสี้ยนไม้ของไม้ยางพาราจะมีค่าสูงกว่า
ปกต ิคือ 0.9-1.1% 

ความยากง่ายในการ
ตกแต่งด้วยเครื่องจักร 

ไม้ยางพาราเป็นไม้เน้ือแข็งปานกลางสามารถแปรรูป เล่ือย หรือไสได้ง่าย  

ที่มา: ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล และชัยยา ศรีอ าไพ (2549) 
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 2.2.4  ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะที่เรียกกันใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คือ ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ และ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ มี
รายละเอียดดังนี้ (จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล, 2539, น. 5) 
 1) ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.1)  เฟอร์นิเจอร์ที่ถอดไม่ได้ (Stable of Finished Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ 
  1.2)  เฟอร์นิเจอร์ชนิดถอดประกอบได้ (Knock-Down Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่
สามารถถอดชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาได้ และประกอบเข้าด้วยกันใหม่ก็ได้ ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการส่งออก 
ทั้งนี้เพื่อประหยัดเนื้อที่และต้นทุนการขนส่ง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง ชั้นวางของ ชุด
สนาม โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อ
ของลูกค้าต่างประเทศ มีรูปแบบ ขนาดและสีสันแตกต่างกันตามรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด  
 2) รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผลิตขึ้น เพื่อส่งจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ               
เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดถอดประกอบได้ทั้งสิ้น เนื่องจากสามารถผลิตได้เป็นปริมาณมาก และช่วยประหยัด              
ค่าขนส่ง โดยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผลิตจ าแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
  2.1)  ผลิตตามรูปแบบของผู้ผลิตเอง 
  2.2)  น ารูปแบบตามแคตตาล็อกต่างประเทศมาดัดแปลงให้แลดูสวยงามขึ้น 
  2.3)  ผลิตตามรูปแบบของลูกค้าในต่างประเทศ 
 
 2.2.5  ส่วนประกอบของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
 ส่วนประกอบของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 อุตสาหกรรมต้นน้ า (Primary Industry) เร่ิมต้นจากการปลูกสร้างสวนโดยเลือกปลูก
พันธุ์ยางพาราที่ให้เนื้อไม้ได้ดี การโค่นต้นยางพาราในสวนยางพารา การเลื่อยไม้เป็นท่อน การชักลาก
ไม้ออกจากสวน และการขนส่งไม้จากสวนไปยังโรงเลื่อยไม้ มูลค่าของอุตสาหกรรมต้นน้ า จะเร่ิม
นับตั้งแต่ ชาวสวนยางพาราขายไม้ในสวนยางพารา การโค่นไม้ยางพารา การชักลากไม้ การเลื่อยไม้
เป็นท่อน และการขนไม้จากสวนยางพาราจนถึงโรงเลื่อยไม้  ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต้นน้ า 
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นต้นยางพารา และ
ขนส่งไม้ยางพารา ไม้ยางพาราถือเป็นผลพลอยได้จากการปลูกสวนยางพาราเพื่อการกรีดเปลือกต้นยาง
เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก น้ ายาง จนกระทั่งไม่มีเปลือกให้กรีดยางหรือกรีดได้ผลผลิตน้อยลงจนไม้คุ้มค่าใน
เชิงพาณิชย์ ในการโค่นต้นยางพาราส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ตัดขายเองเนื่องจากการตัด การชักลาก และ
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การขนส่งถือเป็นงานที่หนักอย่างมาก อีกทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการตัดโค่นมีการควบคุมตามกฎหมาย 
ดังนั้นเกษตรกรที่ต้องการขายต้นยางพาราจะท าการขายไม้ยางพาราผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ขายผ่าน
นายหน้า (คิดเป็นร้อยละ 10) ขายโดยไม่ผ่านนายหน้า (คิดเป็นร้อยละ 60) และขายให้โรงงานที่รับซื้อ
ไม้ (คิดเป็นร้อยละ 30) ทั้งนี้ตามระเบียบของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) 
เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนุญาตตัดโค่นและได้รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยางก่อน
เพื่อสามารถน าไปขอทุนในการสนับสนุนของการปลูกต้นยางพาราใหม่ได้ ส าหรับไม้ยางพาราที่ได้
จากการโค่นสามารถแบ่งการน าไปใช้งานได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของรากไม้และตอไม้ ส่วนของ
เสีย (ขี้เลื่อยและเศษไม้จากการตัดโค่น) และส่วนไม้ยางพารา (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ภาพท่ี 2.3 โครงสร้างอุตสาหกรรมต้นน้ าไม้ยางพารา 
  ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2556) 
 
 ส่วนที่ 2 อุตสาหกรรมกลางน้ า (Secondary Industry) ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจไม้ยางพารา 
แปรรูป หรือเรียกว่ากลุ่มผู้ผลิต อาทิ โรงเลื่อยไม้ โรงอบไม้ โรงงานผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้
อัด เร่ิมต้นจากการแปรรูปไม้ท่อนให้เป็นไม้แผ่นตามขนาดที่ต้องการ และการแปรรูปไม้ขนาดเล็ก เช่น 
ปีกไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ ให้เป็นแผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) และแผ่นใยไม้อัด (Fiberboard) ซึ่งเร่ิมต้น

อุตสาหกรรมต้นน ้า ไม้ยางพารา 

ชาวสวนยาง 

ต้นยาง 

ไม้ยางพารา 

ไม้ซุง ไม้ท่อน 

เชื้อเพลิง 

คัดเลือกพันธ์ุยาง 

น้ ายางสด 

เศษไม้ 

พ่อค้ารับซื้อ 
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กระบวนการคือ การน าไม้ยางพาราที่ได้จากการโค่นและท าการแยกประเภทเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปในรูปแบบของธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป ไม้อัดและไม้บาง แผ่นใยไม้อัด แผ่นชิ้น
ไม้อัด และเชื้อเพลิง (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมกลางน้ าไม้ยางพารา 
  ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2556) 
 
 นอกจากนี้กระบวนการผลิตไม้แปรรูปแต่ละกระบวนการผลิต ได้แก่ ไม้อัดประสาน 
(Laminated Wood Panels) แผ่นไม้อัด (Plywood) และแผ่นไม้วีเนียร์ (Veneers) แผ่นชิ้นไม้อัด (Particle 
Boards) และ แผ่นใยไม้อัด (Fiber Boards) ก็จะมีความแตกต่างในขั้นตอนแตกต่างกันไป  
 ส่วนที่ 3 อุตสาหกรรมปลายน้ า (Tertiary Industry) ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วนกับกลุ่มผลิตเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรมปลายน้ า จะน าไม้ยางแปรรูป แผ่นชิ้นไม้อัด และ
แผ่นใยไม้อัด มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง 
กรอบรูป รูปแกะสลัก ของเล่น ฯลฯ เพื่อส่งขายทั้งภายในและต่างประเทศ  กล่าวคือ อุตสาหกรรม
ปลายน้ าจะน าไม้ยางพาราแปรรูป แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เพื่อ
ส่งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน้ า
ของไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองครัว

อุตสาหกรรมต้นน ้า ไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกลางน ้า ไม้ยางพารา 

ชาวสวนยาง 

ต้นยาง 

ไม้ยางพารา 
ไม้ซุง ไม้ท่อน 

เชื้อเพลิง 

คัดเลือกพันธ์ุยาง 

น้ ายางสด 

เศษไม้ 

พ่อค้ารับซื้อ ไม้แปรรูป 

ไม้แผ่น 

เชื้อเพลิง 
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ที่ท าจากไม้ 2) อุปกรณ์ก่อสร้างที่ท าจากไม้ และ 3) ผลิตภัณฑ์จากไม้อ่ืนๆ โดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มาจากไม้ยางพารา แต่ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัวและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ท าจากไม้ยางพาราไม่
ค่อยเป็นนิยมในประเทศ มากนัก เนื่องจากรสนิยมของผู้บริโภคภายในประเทศนิยมใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวที่ผลิตมาจากไม้เน้ือแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง เป็นต้น และที่ส าคัญไม้ยางพารามีคุณสมบัติเป็น
ไม้แข็งปานกลางและมีความชื้นสูง ดังนั้นจึงไม่เหมาะส าหรับการใช้งานในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อน
ชื้นของประเทศไทย (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556) 
 

 
 

  ภาพท่ี 2.5 โครงสร้างอุตสาหกรรมปลายน้ าไม้ยางพารา 
  ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2556) 
 
 ส าหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า ไม้ยางพารา กล่าวคือ เป็นขั้นของการ
แปรรูปจากไม้ที่ได้แปรรูปในขั้นอุตสาหกรรมกลางน้ าแล้ว น ามาประกอบเป็นชิ้นส่วนเพื่อให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามแต่รูปแบบหรือความต้องการทั้งผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค 
 ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล และคณะ (2543, น. 2-1) กล่าวว่า โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เป็น 3 ประเภทคือ 
 1) โรงเลื่อย เป็นโรงงานที่ท าหน้าที่ตั้งแต่การโค่นต้นยางเพื่อน าเอาไม้ซุงมาแปรรูปในโรงงาน
โดยการเลื่อยให้เป็นไม้ขนาดต่างๆ กันตามที่ต้องการ จากนั้นน าเข้ากระบวนการอัดน้ ายาเคมี หรือจุ่ม
น้ ายาเคมีเพื่อก าจัดมอดและแมลง ตลอดจนป้องกันการถูกกัดกินโดยมอดและแมลงอย่างถาวร ไม้แปร
รูปที่ผ่านกระบวนการทางเคมีแล้ว จะถูกน าไปอบแห้งในห้องอบเพื่อให้มีความชื้นในเนื้อไม้อยู่
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ระหว่าง 8-12% ซึ่งเป็นความชื้นที่เหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ือง
เรือน 
 2) โรงงานผลิตไม้อัดประสานหรือไม้ชิ้นส่วน โรงงานประเภทนี้จะท าการซื้อไม้ที่ผ่าน
กระบวนการอบแห้งแล้วมาคัดขนาด ตัดและขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนข้างต้น น าไม้ท่อนสั้นมาต่อให้เป็นไม้
ท่อนยาว และน าไม้ท่อนมาอัดประสานให้เป็นไม้แผ่น เป็นต้น นอกจากจะด าเนินการผลิตไม้ชิ้นส่วน
ขั้นต้นแล้ว บางโรงงานก็อาจมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูป หรือผลิตเป็นสินค้าส าเร็จที่มี
โครงสร้างง่ายๆ 
 3) โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป มักเป็นโรงงานที่ต้องใช้เคร่ืองจักรจ านวนมากและ
ประกอบด้วยกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการความแม่นย า และ
ความประณีต นอกจากนั้นยังต้องมีกระบวนการท าสี และกระบวนการหีบห่อด้วย 
 อย่างไรก็ตาม มีโรงงานจ านวนหนึ่งที่มีองค์ประกอบของโรงงานย่อยทั้งสามประเภทข้างต้น 
ในกรณีนี้จะท าให้ขั้นตอนการท างานมีความยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป เพราะการรวมทั้งสามส่วนเข้า
ด้วยกัน จะท าให้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ในกระบวนการยาวนานเกินไป ท าให้ยากต่อการติดตาม
และควบคุม นอกจากนั้น ธรรมชาติของกระบวนการทั้งสามข้างต้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
โดยทั่วไปจึงมักแยกเป็นโรงงานย่อยโดยแยกประเภทตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นแนวคิดที่ท าให้เห็น
ภาพรวมของโครงสร้างในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การด าเนินการในแต่ละส่วนประกอบ
ของอุตสาหกรรมนี้  ทุกส่วนมีความส าคัญที่เชื่อมโยงกันเข้าด้วยกัน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า 
อุตสาหกรรมกลางน้ า ถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า เห็นภาพได้ชัดว่า ไม้ยางพารา เป็นต้นไม้ที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้ และอีกอ่ืนๆ ตามแต่ผู้บริโภคต้องการ หรือการใช้ไม้ยางพาราเป็นประโยชน์ในงานก่อสร้าง เช่น 
ไม้ค้ ายัน ไม้นั่งร้าน เป็นต้น 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต 
 การปฏิบัติภารกิจงานอย่างเป็นกระบวนการด้วยบุคคลเพียงบุคลคลเดียวหรือตั้งแต่ 2 คน    
ขึ้นไป และ/หรือหลายบุคคลที่ต่างมีหน้าที่หรือบทบาทในภารกิจงานนั้น ที่หวังให้ภารกิจงานที่ปฏิบัติ
อยู่นั้นส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง ธงชัย สันติวงษ์ (2531 , น. 1) กล่าวว่า 
กระบวนการท างานของนักบริหารเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยโดยอาศัยบุคคลอ่ืน เป็นผู้ท า 
เรียกว่า การจัดการที่หมายถึง “กิจ” หรือ “งาน” หรือ “ธุรการหน้าที่” และการจัดการนี้เอง ที่เป็นสิ่งที่
ท าให้เกิดกระบวนการวางแผน (บุญทัน  ดอกไธสง,  2540, น. 1) การสั่งงาน การควบคุม และการ
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ด าเนินงาน ในอันที่จะส่งผลให้ “ภารกิจงาน” บรรลุวัตถุประสงค์ตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิรัช  สงวนวงศ์วาน, 2546, น. 2-3) 
 จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาเร่ืองตัวแบบการจัดการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย สืบเนื่องจากในอดีตพบว่า
ผู้บริโภคไทยไม่นิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพราะอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศ
ไทยเพราะเห็นว่าคุณค่าของเนื้อไม้ยางพารานั้นไม่ดี มีปัญหาเร่ืองมอดกินไม้ (ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2544, น. 202) อีกทั้งความไม่นิยมในการรับซื้อไม้ยางพาราของ
ภาคการผลิตจากโรงงานแปรรูปไม้ เนื่องจากเห็นว่าไม้ยางพาราเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเมื่อได้โค่นต้น
ยางพาราแล้วเนื้อไม้ยางพารามีสภาพในความคงทนตามธรรมชาติไม่สูง เมื่อโค่นต้นยางพาราแล้วต้อง
รีบเร่งน าไปด าเนินการแปรรูปทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มอดแมลงมากินเนื้อไม้ ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูล
ยางพาราไทย ในปีพ.ศ. 2554 พบว่า มูลค่าการส่งออกยางพาราที่ผ่านการแปรรูปขั้นต้น (ยางแท่ง ยาง
แผ่นรมควัน น้ ายางข้นฯ) มีประมาณ 380,000 ล้านบาท จัดเป็นการส่งออกของไทยที่รองจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และรถยนต์ และจัดให้ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ซึ่งท ารายได้เข้าสู่
ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก (ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย, 2558, ออนไลน์)    
 ดังนั้นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญ 
ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันของทั้ง 2 ทฤษฎีในภาคการผลิตและสอดคล้องกับเร่ืองที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศ
ไทย” คร้ังนี้ คือ ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) กับ ทฤษฎีการ
จัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Management: VCM) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 2.3.1  ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า ตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบ ไปจนกระทั่งผลิตเสร็จและส่งถึงมือผู้บริโภค (Beers T, et al, 1998, อ้างถึงใน จุฑารัตน์  ฉิน
พรรุจ,ี ธิรดา  เจียมเจิต และ วิรัญญา  สัมพันธ์พร, 2552, น.7) เป็นการวางแผนให้มีการจัดเก็บสินค้าคง
คลังน้อยที่สุดแต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นเร่ืองที่อาจท าได้ยาก
มากในทางปฏิบัติ และซับซ้อนมากเมื่อมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มีคลังสินค้าหรือสถานที่จัด
จ าหน่ายสินค้าหลายแห่ง สินค้ามีอายุสั้น หรือโรงงานมีข้อจ ากัด เป็นต้น ข้อมูลจากทุกส่วนและ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์
และวางแผนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด (Davis & Heineke, 2005) หรือกล่าวได้ว่าห่วงโซ่
อุปทาน เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีแหล่งที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายและเป็นเอกเทศต่อกันและกัน  ซึ่งโซ่
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อุปทานหนึ่งๆ จะครอบคลุมการด าเนินการที่เกิดขึ้นตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบเร่ือยไปจนถึงผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย (วิทยา  สุหฤทด ารง, 2545) โดยการเชื่อมต่อจุดต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เร่ิมต้นจาก
วัตถุดิบไปยังจุดสุดท้าย คือ ลูกค้า (ชยธัช  เผือกสามัญ, 2546)   
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) หมายถึง ความพยายามในการ
ย่นระยะเวลา รวมถึงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าที่ต้องมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดต้นทุนให้มากที่สุด เป็นเร่ืองที่เกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นในการจัดการระบบที่ซับซ้อน (Willis, 
Huston & Pohkamp,1993)  หรือระบบการประสานกลยุทธ์การท างานของหน่วยธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีความเชื่อมต่อกันเป็นสายเดียวทั้งกระบวนการ (Handfield & Nichols, 1999) ที่มี
การบูรณาการ ประสานงานและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า คงคลัง ทั้งของวัตถุดิบและสินค้า
ส าเร็จรูปและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านบริษัทไปยังผู้บริโภค เพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค (The Council of Logistics Management, 2002 อ้างจาก ค านาย  
อภิปรัชญาสกุล, 2546, น. 56) เป็นการรวมกันของกระบวนการธุรกิจ จากผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย กลับ
ผ่านมายังผู้จัดส่งวัตถุดิบเพื่อการจัดเตรียมและเพิ่มคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ (Lambert, Cooper & Pagh, 
1998) โดยเรียกว่าเป็นกระบวนการแห่งการประสานทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากผู้จัดส่งวัตถุดิบ (ต้นน้ า) 
ผ่านระบบธุรกิจอุตสาหกรรม (กลางน้ า) ไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ปลายน้ า) โดยมีการส่งผ่าน
ผลิตภัณฑ์การบริการและข้อมูลสารสนเทศควบคู่กันไป อันเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์
และน าเสนอสิ่งเหล่านี้สู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (วิทยา สุหฤทด ารง, 2546, น. 24)   
 การจัดการโซ่อุปทาน มีจุดเร่ิมต้นมาจากการจัดหาวัตถุดิบและการกระจายสินค้าทางกายภาพ 
ต่อมาเป็นการจัดการขนถ่ายวัสดุ โดยให้ผู้บริหารแต่ละคนดูแลคนงานของตนเอง และต่อมาได้พัฒนา
เป็นบูรณาการการขนถ่ายวัสดุ โดยใช้ผู้บริหารคนเดียวดูแลทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้ (ภาพที่ 2.6) จะเป็นการ
แสดงแบบจ าลองโครงสร้างของการจัดการโซ่อุปทานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการไหลของ
วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ส่งมอบรายแรกจนถึงปลายทางคือผู้บริโภครายสุดท้าย ซึ่งเป็นรูปแบบ
พื้นฐานไม่มีความซับซ้อน แต่ในโลกความเป็นจริงในระบบการจัดการโซ่อุปทานแต่ละองค์กรย่อมมี
ความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะขององค์กรและตามแต่มุมมองของ
ผู้บริหารแต่ละธุรกิจ (Teigen, 1997) 
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  ภาพท่ี 2.6 แบบจ าลองความสัมพันธ์ในระบบการจัดการโซ่อุปทาน 
  ที่มา: Teigen (1997) 
 
 จากภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นว่าในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน มีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ โรงงานผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าย่อยและลูกค้าหรือผู้บริโภค 
รายละเอียดดังนี้ (ปวีณา  เชาวลิตวงศ์, 2548, น. 1-3)     
  1)  ผู้ส่งมอบ (Suppliers) หมายถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานหรือหน่วยบริการ  
  2) โรงงานผู้ผลิต (Manufacturers) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ในการแปรสภาพวัตถุดิบที่
ได้รับจากผู้ส่งมอบ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น 
  3)  ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) หมายถึง จุดที่ท าหน้าที่ในการ
กระจายสินค้าไปให้ถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งๆ อาจจะมีสินค้าที่มาจากหลาย
โรงงานการผลิต 
  4)  ร้านค้าย่อยและลูกค้าหรือผู้บริโภค (Retailers or Customers) คือ จุดปลายสุดของ
โซ่อุปทาน ซึ่งเป็นจุดที่สินค้าหรือบริการต่างๆ จะต้องถูกใช้เป็นจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่มีการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
 นอกจากนี้ ปวีณา  เชาวลิตวงศ์ (2548, น. 1-3) ได้อธิบายว่า กิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ดังนี้ 
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  1) การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุด
ต่างๆ ในสายของห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุน
การผลิต 
  2) การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าของสินค้าในแง่ของการย้าย
สถานที่ และหากการขนส่งไม่ดีสินค้าอาจจะได้รับความเสียหายระหว่างทาง 
  3) การจัดเก็บ (Warehousing) เป็นกิจกรรมที่มิได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าเลย แต่
ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องมีเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่คงที่ รวมทั้งประโยชน์ในด้านของ
การประหยัดเมื่อมีการผลิตของจ านวนมากในแต่ละคร้ัง หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีปริมาณ
วัตถุดิบที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพลม ฟ้า อากาศ 
  4) การกระจายสินค้า (Distribution) เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้าจากจุด
จัดเก็บส่งต่อไปยังร้านค้าปลีก 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มหลักในการก าหนดห่วงโซ่อุปทาน โดยห่วง
โซ่อุปทานนั้นสามารถขยายเพิ่มขึ้นออกไปได้อีก 3 กลุ่มคือ ซัพพลายเออร์ของผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งถือเป็น
ผู้แทนจ าหน่ายขั้นสุดท้าย (Ultimate Supplier) ถัดมาก็คือ ซัพพลายเออร์ของลูกค้า หรือลูกค้าขั้น
สุดท้าย (Ultimate Customer) และสุดท้ายคือ บริษัทผู้ให้บริการประเภทต่างๆ (Service Provider) ใน
ระบบห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การเงิน การตลาด และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 
ฯลฯ ในระบบห่วงโซ่อุปทานนั้น   ผู้ให้บริการ (Service Provider) ได้จัดให้มีการเสนอการบริการแก่
บริษัทต่างๆ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ค้าปลีก และลูกค้าผู้ที่เป็นผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย โดยขอบเขตการให้บริการของผู้บริการในระบบห่วงโซ่อุปทาน มีดังต่อไปนี้ (Hugos, 2006, 
pp. 23-26) 
  1) ผู้ผลิต (Producers) คือ คนที่ผลิตสินค้า รวมไปถึงบริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต และบริษัทที่ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 
  2) ผู้จัดจ าหน่าย (Distributors) คือ บริษัทที่รับสินค้าที่ได้มีการบรรจุหีบห่อไว้ใน
พาเล็ต (Pallet) เรียบร้อยแล้วจากผู้ผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าในที่สุด ผู้จัดจ าหน่ายหรือรู้จัก
กันดีในนามของผู้ค้าส่ง (Wholesalers) โดยที่ผู้จัดจ าหน่ายเหล่านี้จะขายสินค้าในปริมาณที่มากกว่า
การขายปลีก อย่างไรก็ตามผู้จัดจ าหน่ายจะมีสินค้ากันชน (Buffer) เผื่อสินค้าขาดมือไว้ในสต็อคสิน
ค้าด้วย และด าเนินการขายสินค้าในปริมาณที่มากเพื่อบริการแก่ลูกค้า ส าหรับลูกค้าแล้ว ผู้จัด
จ าหน่ายหรือผู้ค้าส่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการในเร่ืองของ “เวลาและสถานที่” ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายจะ
ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ 
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  อนึ่งผู้จัดจ าหน่ายคือองค์กรที่เป็นเจ้าของคลังสินค้าโดยจะรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิต
และจ าหน่ายไปยังลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายและการขาย
นั้น ผู้จัดจ าหน่ายจะดูแลเฉพาะในเร่ืองของการบริหารสินค้าคงคลัง การด าเนินงานในคลังสินค้า และ
การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าเท่านั้น ผู้จัดจ าหน่ายเสมือนองค์กรที่เป็นนายหน้าดูแลในเร่ืองสินค้า
ระหว่างผู้ผลิตไปยังลูกค้า ผู้จัดจ าหน่ายถือเป็นนายหน้าที่ดูแลเร่ืองสินค้าเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นเจ้าของ
สินค้าโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานที่ติดตามความต้องการของลูกค้าและเสนอสินค้าและบริการให้เข้ากับ
ความต้องการของลูกค้า 
  3) ผู้ค้าปลีก (Retailers) ผู้ค้าปลีกสินค้าจะจ าหน่ายสินค้าในปริมาณที่น้อยสู่ตลาด ซึ่ง
ผู้ค้าปลีกเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในเร่ืองของความต้องการสินค้าและความต้องการของลูกค้า ลูกค้า
จะใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสินค้า บริการ และความสะดวกสบายในการดึงดูดใจลูกค้า
ให้มาซื้อสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามร้านค้าส่วนลด มักจูงใจลูกค้าให้หันมาซื้อสินค้าโดยการดึงดูด
ใจลูกค้าด้วยราคาที่ถูกและสินค้าที่หลากหลาย ส่วนร้านค้าที่เป็นสินค้าส าหรับลูกค้าผู้มีรายได้สูงจะ
ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้า และบริการด้วยสินค้าที่มีจ านวนน้อยชิ้น และระดับการให้บริการที่สูง 
ส่วนร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) จะใช้ความสะดวกสบายและราคาที่ไม่แพงนักเป็นสิ่งล่อใจลูกค้า 
  4) ลูกค้า (Customers) คือ คนที่ซื้อสินค้าและเป็นผู้บริโภคสินค้าในตัว ลูกค้าอาจจะ
ซื้อสินค้าเพื่อที่จะเอาไปจ าหน่ายต่อยังลูกค้าอ่ืนอีกทอดหนึ่ง หรืออาจจะเป็นผู้บริโภคสินค้าขั้นสุดท้าย
ก็ได ้
  5) ผู้รับจัดให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ล าดับที่ 3 (Third Party Logistics) คือ บริษัท  
ที่ให้บริการกับผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก และลูกค้า โดยผู้รับจัดให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ล าดับ
ที่ 3 ต่างพยายามพัฒนาทักษะการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมความต้องการ
ในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากผู้รับจัดให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ล าดับที่ 3 ต้องจัดเตรียมการบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเสนอราคาในการให้บริการที่ไม่แพงแก่ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก และลูกค้า
เพื่อให้หันมาเลือกใช้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ล าดับที่ 3 เหล่านี้ 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
เป็นทฤษฎีว่าด้วยการด าเนินการที่ค านึงถึงระบบการล าเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภค โดยให้
ความส าคัญในระบบการล าเลียงหรือกล่าวคือ กระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
คาดหวังถึงความพอใจที่ลูกค้าต้องได้รับเมื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสู่มือลูกค้า โดยที่
ต้นทุนการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ าที่สุด แต่การได้ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณค่าต่อลูกค้าสูงสุดด้วย
เช่นกัน เห็นได้ว่าการจัดการนี้เป็นกระบวนที่มีความซับซ้อนอยู่ในตัวเอง ทั้งนี้ระบบการล าเลี ยง
ผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภค ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการที่ผู้ผลิตให้ความส าคัญต่อ 1) วัตถุดิบที่
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จะน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 2) วิธีการผลิตหรือการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ ในขั้นนี้ผู้ผลิต
อาจมองหาตัวแทนผลิตที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับวัตถุดิบนั้นและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผลิต
ให้กับผู้ผลิตเองก็ได้ จากนั้น 3) การควบคุม ที่เป็นทั้งการควบคุมให้ทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องกัน
ด าเนินงานไปในทางเดียวกัน และเป็นทั้งการควบคุมให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพส่งถึงลูกค้า และ 4) การล าเลียงผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้าให้ได้ตามระยะเวลาและความ
ต้องการของลูกค้า  ซึ่งถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังแนวคิดของ Jone 
and Riley อ้างถึงใน เจษฎา  ลีลากิจกุล (2548, น. 7-8) ที่มองว่า “...โซ่อุปทาน เป็นการวางแผนและ
การควบคุม การไหลของวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้ส่งวัตถุดิบไปยังผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค...” ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง กระบวนการเร่ิมต้นในการ
สร้างท าให้วัตถุดิบที่มีในมือ ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า แล้วน าส่ง ไปยัง
มือผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์นั้นและมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต 
 
 2.3.2  ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Management: VCM) 
 ห่วงโซ่มูลค่า เป็นการวิเคราะห์ล าดับกิจกรรมหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพื่อสร้าง “ความ
ได้เปรียบ” เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหรือดีกว่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผู้บริโภค ซึ่งสามารถท าได้โดยเปลี่ยนจากการมองแบบแยกสินค้าหรือบริการเป็น
ส่วนๆ เป็นการมองอย่างเป็นกระบวนการว่า กว่าจะมาเป็นสินค้าแต่ละชิ้นนั้น ต้องมีหรือต้องผ่าน
กระบวนการอะไรบ้าง (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2557, น. 5) ซึ่งค าว่า ห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain) เป็นค าที่ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. 
Porter) เป็นแนวคิดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรที่สามารถช่วยท าให้ค่าใช้จ่ายที่ข้อง
เกี่ยวกับการผลิตต่ าลง ต้นทุนในองค์กรลดลง โดยที่กิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับสินค้าหรือบริการขององค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ลักษณะของกิจกรรมห่วงโซ่มูลค่า แสดงได้ดัง
ภาพที่ 2.7 
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   ภาพท่ี 2.7 ลักษณะการจัดการห่วงโซ่คุณค่า 
  ที่มา: Porter (1985) 
 
 จากภาพที่ 2.7 อธิบายได้ว่าลักษณะของการจัดการห่วงโซ่คุณค่า เป็นโครงสร้างงานที่
ก าหนดให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
สร้างสรรค์สินค้า/บริการ การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การขนส่ง การปฏิบัติการ การขนส่งขาออก การตลาดและการขาย และ ลูกค้า
สัมพันธ์ รายละเอียดดังนี้ 
   1.1) การขนส่ง (Inbound Logistics) มีความข้องเกี่ยวกับการได้รับการขนส่ง การ
จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงเหลือ  
   1.2) การปฏิบัติการ (Operations) มีความข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือแปรรูป
วัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจ ุ
   1.3) การขนส่งขาออก (Outbound Logistics) มีความข้องเกี่ยวกับการจัดเก็บ 
รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้า และบริการไปยังลูกค้า 
   1.4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มีความข้องเกี่ยวกับการชักจูง
ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เช่น การโฆษณา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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   1.5) ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) มีความครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยมีการแนะน าการใช้สินค้า 
  2)  กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กิจกรรมหลักสามารถด าเนินไปได้  ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร รายละเอียดดังนี้ 
   2.1) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร (Procurement) เป็นกิจกรรมในการ
จัดซื้อ-จัดหาปัจจัยน าเข้า (Input) เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก การเจรจาต่อรอง 
   2.2) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี (Supplier Technology Development) 
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือ
กระบวนการผลิต  
   2.3) กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและ
คัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ 
   2.4) กิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร  
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Management: VCM) เป็นทฤษฎี
ว่าด้วยภารกิจหลักในการด าเนินงานที่ทุกองค์กรต้องมี โดยเป็นการจัดการที่มุ่งค านึงถึง ลูกค้าเป็น
ส าคัญว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและมีมูลค่าตรงตามความต้องการหรือไม่ อีกทั้งการจัดการ
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการด าเนินงาน การปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกันในองค์กรอีกด้วย 
 
 2.3.3 การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain 
Management: SCM) กับ แนวคิดการจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Management: VCM)    
 จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเกตถึง
มุมมองของการจัดการทั้ง 2 แนวคิด ดังแสดงได้ตารางที่ 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต 
การจัดการห่วงโซอุ่ปทาน (SCM) การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (VCM) 

1. ค านึงถึงระบบล าเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญว่าต้องได้รับผลติภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต (ต่อ) 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (VCM) 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต 

2. กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  

- การจัดหา - การขนส่ง 
- การขนส่ง - การปฏิบัติการ 
- การจัดเก็บ - การขนส่งขาออก 
- การกระจายสินค้า - การตลาดและการขาย 

 - ลูกค้าสัมพันธ์ 
 3.  กิจกรรมส่งเสริมให้กิจกรรมหลักด าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การจัดการทรัพยากร 
 - การพัฒนาเทคโนโลย ี
 - การบริหารทรัพยากรมนษุย ์
 - โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 

 
 จากตารางที่ 2.2 อธิบายได้ว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) ให้ความส าคัญที่มุ่งถึงระบบ
ล าเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต ได้แก่ การจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ต้องมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (VCM) ให้ความส าคัญที่มุ่งไปที่ลูกค้าเป็นส าคัญว่าต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมีมูลค่าในสายตา โดยที่ทุกกิจกรรมต้องประสานกันและเกื้อหนุนกันเพื่อสร้างให้เกิด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้ง 2 แนวคิดมีมุมมองที่เหมือนกันคือ การให้ความส าคัญต่อลูกค้า
หรือผู้บริโภคเป็นส าคัญ หากแต่แตกต่างกันในมุมมองของกระบวนการภายในการผลิต ดังนั้นสรุปได้
ว่าทั้ง 2 แนวคิดเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อต้องการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับ
ผลิตภัณฑ์ในมูลค่าที่มีคุณภาพ 
 
2.4  การพัฒนากรอบแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 ดังที่ผู้วิจัยได้สรุปถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตว่าหมายถึง กิจกรรมที่
ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อต้องการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ในมูลค่าที่มีคุณภาพ ซึ่งใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า อุตสาหกรรมปลายน้ า ทั้งนี้หากอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมส่วนอ่ืนที่
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เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีหากมีสิ่งที่ท าให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในอันจะชี้ได้ว่ากระบวนการหรือวิธีการนั้นมีความ
เหมาะสม ก็จะสามารถท าให้การด าเนินการทั้งระบบมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่ง 
วิทยา  สุหฤทด ารง (2546, น. 212-215) อธิบายไว้เกี่ยวกับสิ่งที่ชี้วัดในอันจะท าให้ทราบถึงเกณฑ์
ความสามารถในการด าเนินการ หรือตัวชี้วัดสมรรถนะตามแนวทาง SCORE-model มีดังนี ้
 1) การจัดส่ง (Deliver Performance) สมรรถนะของการจัดส่งสามารถวัดได้ในรูปแบบ
ของ วันและเวลาที่จัดส่งจริง เปรียบเทียบกับวันที่ก าหนดส่งถึงลูกค้า 
 2) การเติมเต็มค าสั่งซื้อ (Order Fulfillment) เป็นตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
สมรรถนะของการจัดส่ง เวลาน าของการเติมเต็มค าสั่งซื้อ นับจากวันเวลาเฉลี่ยจากวันและเวลาที่ค าสั่ง
ซื้อเกิดขึ้นจนถึงวันและเวลาที่ลูกค้าได้รับชองจากค าสั่งซื้อนั้น จากมุมมองของลูกค้าไม่เพียงแต่
ต้องการให้มีเวลาน าที่สั้นแต่ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย 
 3) การเติมเต็มค าสั่งซื้อสมบูรณ์ (Perfect Order Fulfillment) มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
การจัดส่งเช่นกัน แต่จะเป็นตัวแทนของเกณฑ์การวัดที่เข้มข้นที่สุด ตัวชี้วัดนี้จะดูที่มีการส่งผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกสถานที่ เพราะคงจะมีการเติมเต็มที่สมบูรณ์เท่านั้น ที่จะสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าได้  
 4) การตอบสนองของโซ่อุปทาน (Supply Chain Responsiveness) ตัวชี้วัดนี้ถูกก าหนด
ด้วยความสามารถของโซ่อุปทานที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่ก าหนดเพื่อที่จะแน่ใจ
ในความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดนี้จะวัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแผนหรือแม้กระทั่ง
โครงร่างของเครือข่ายโซ่อุปทาน 
 5) ความยืดหยุ่นของการผลิต (Production Flexibility) เป็นตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์การวัดที่
ส าคัญของการตอบสนองของโซ่อุปทาน ความยืดหยุ่นของการผลิต ถูกก าหนดเป็น 2 แนวทาง คือการ
ลดหรือเพิ่มในการผลิต  
 6) ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์รวม (Total Logistics Management Cost) ประสิทธิภาพ
ของโลจิสติกส์เป็นสิ่งส าคัญส าหรับโซ่อุปทานที่ประสบความส าเร็จในฐานะที่มีหลายบริษัทเป็น
หุ้นส่วนที่จะต้องมาประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ต่อรายได้ทั้งหมด
จะต้องถูกควบคุมเพราะว่ามีผลต่อความสามารถในการท าก าไร 
 7) รอบเวลาของวงจรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time) ระยะเวลาของวงจรเงินสดคือ เวลา
ที่ใช้โดยเฉลี่ยของเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและเงินนั้นไหลกลับมาสู่บริษัทในรูปของรายได้ ตัวชี้วัด
นี้ประกอบด้วยผลรวมของ 3 องค์ประกอบคือ จ านวนวันของสินค้าคงคลังบวกจ านวนของการขาย ลบ
ด้วย คาบเวลาของการจ่ายเงินโดยเฉลี่ยส าหรับวัตถุดิบ 
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 8) จ านวนวันของวัสดุคงคลัง (Inventory Days of Supply) ตัวชี้วัดนี้จะใช้วัดว่าจ านวน           
คงคลังถูกผลิตเร็วแค่ไหนแล้วขายไปให้กับลูกค้า การเพิ่มขึ้นของจ านวนวันของวัสดุคงคลังชี้ให้เห็น
ถึงการเพิ่มขึ้นของวัสดุคงคลัง หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ผสมด้ วยคาบเวลาที่การผลิต
ยาวนานขึ้น 
 9) จ านวนรอบของสินทรัพย์ (Asset Tum) จ านวนรอบของสินทรัพย์เป็นตัวชี้วัดของ
กิจกรรมทางด้านการเงิน หาจากจ านวนรายได้หารด้วยจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมด จ านวนรอบของ
สินทรัพย์จะเป็นตัววัดประสิทธิภาพของบริษัทในการด าเนินงานของสินทรัพย์ทั้งหมด ตัวชี้วัดเหล่านี้
ก าหนดยอดขายต่อสินทรัพย์ จ านวนรอบของสินทรัพย์ควรจะถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวัง 
 ดังนั้นหากการด าเนินการทั้ง 3 ส่วนของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย  
อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ าจะต้องมีระบบการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องและสร้างมูลค่าแก่สินค้า รวมถึงมีเกณฑ์วัดการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
สรุปและสังเคราะห์องค์ประกอบของตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออก ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ ในการผลิต การ
ควบคุมการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และระบบการขนส่ง และ 2) ทฤษฎีการจัดการ
ห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ การตลาดและการขาย และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 2.4.1  การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (The supply of raw material)  
 กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ าเป็นต้องมีการ
จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งนั้นก็คือ ไม้ยางพารา ที่ใช้เป็นวัสดุที่ป้อนเข้าไปสู่สายโซ่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ทั้งนี้การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการ
ผลิตได้อีกด้วย (ปวีณา  เชาวลิตวงศ์, 2548, น. 1-3) เปรียบเสมือนกับโครงสร้างพื้นฐานองค์กรที่ต้อง
ประกอบด้วย การจัดหา การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ (Porter, 1985) ในที่นี้
โครงสร้างพื้นฐานเปรียบเสมือนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า ที่มีผู้เกี่ยวข้องส าคัญ คือ เกษตรกรที่ปลูกต้น
ยางพารากับนายหน้า หรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นต้นยางพาราและขนส่งไม้ยางพารา อุตสาหกรรม
กลางน้ า ที่มีผู้เกี่ยวข้องส าคัญ คือ กลุ่มธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ต่างๆ และอุตสาหกรรมปลายน้ า ที่มี
ผู้เกี่ยวข้องส าคัญ คือ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากไม้ยางพาราแปรรูป เพื่อส่งขายทั้งภายใน
และต่างประเทศ  (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553)  
 การจัดหา หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อของ Procurement เป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในโซ่อุปทาน 
สามารถมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมขององค์กรได้มาก สิ่งส าคัญของงานจัดหาก็คือ จะต้องมี
อุปทานของวัตถุดิบที่พอเพียงในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพตามที่ต้องการในสถานที่ที่ถูกต้อง และใน
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เวลา ที่ถูกต้อง ซึ่งมีความส าคัญต่อโรงงานผลิตใดๆ ก็ตาม พันธกิจของการจัดซื้อจัดหา คือ การให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และการบริการ ที่ต้องการโดยฝ่ายผลิต ฝ่ายกระจายสินค้า และองค์กร
บริการ ณ เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้อง สถานที่ที่ถูกต้อง ปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้อง โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหา เพื่อ 1) การจัดซื้อที่ดีนั้นสามารถเพิ่มผลก าไรให้แก่กิจการได้ 2) 
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในหน้าที่การจัดซื้อ 3) ผลกระทบของการผลิตที่มีต่อการจัดซื้อ และ 4) 
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ,  
ศลิษา ภมรสถิต และ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2547) นอกจากนี้ฝ่ายจัดหาถือเป็นศูนย์ต้นทุนหลัก (Cost 
Center) ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มีการผลิต (Manufacturing) สามารถส่งผล
กระทบต่อราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายและช่วยส่งเสริม  กลยุทธ์องค์กรให้ต้นทุน
ต่ าลง การตอบสนอง และการสร้างความแตกต่างให้องค์กร 
 อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า การจัดหาเปรียบเสมือนกับการจัดซื้อ ซึ่งแนวคิดด้านหลักการจัดซื้อ 
คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด และจะต้องจัดซื้อให้ได้วัสดุต่างๆ 
ที่มีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการน าส่งที่เหมาะสม การจัดซื้อจัดหาให้ดีที่สุด
ต้องพิจารณาประเด็นส าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ปราณ ี ตันประยูร, 2541, น. 4) 
 1) คุณสมบัติที่เหมาะสม หมายถึง สิ่งของที่จัดซื้อนั้นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ใช้งาน ความเหมาะสมของสิ่งของน้ันๆ อาจพิจารณา 3 ลักษณะ ดังนี ้
  1.1) ลักษณะทางเทคนิค คือ มีรูปร่างลักษณะ และมีคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และ 
ส่วนประกอบอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
  1.2)  ความประหยัด คือ มีอรรถประโยชน์ อายุการใช้งาน และการใช้งานคุ้มกับ
ราคา 
  1.3)  ความแน่นอน คือ มีความแน่นอนในเร่ืองของคุณสมบัติของสิ่งของที่จัดซื้อ 
และ ในเร่ืองของการจัดซื้อของผู้ขาย ทั้งนี้หากขาดความแน่นอนในสองประการนี้แล้ว ย่อมมี
ผลกระทบต่อระบบการผลิต 
 2)  ปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง การมีวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอในการใช้
งาน ไม่น้อยเกินไปจนท าให้การผลิตหยุดชะงัก และไม่มากเกินไปจนท าให้ต้นทุนจม มีค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาสูงและมีความเสี่ยง การคาดคะเนปริมาณการซื้อให้ถูกต้องอาจค านวณจากโควตาการขาย 
รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ตารางการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการก าหนดปริมาณที่ถูกต้องยัง
ต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับราคาและต้นทุนการผลิต ผลกระทบจากการมีของคงคลังและค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื้อ 
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 3) ราคาที่เหมาะสม ราคาที่ถูกต้องในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ราคาต่ าสุด แต่หมายถึง
ราคาที่ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย กล่าวคือ เป็นราคาต่ าสุดที่ผู้ซื้อมั่นใจว่าผู้ขายจะจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการ และส่งได้ทันเวลา ณ สถานที่ที่ก าหนดได้ตลอดไปโดยที่ราคานั้นท าให้
ผู้ขายมีก าไรในระดับที่ด าเนินกิจการอยู่ได้ และเป็นราคาที่ผู้ซื้อพอใจและยินดีช าระค่าสินค้า 
 4) ช่วงเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การน าส่งทันเวลาที่จะได้ใช้งาน หากมีการน าส่งก่อน
หน้าการใช้งานจะเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในกรณีสินค้าเสื่อมคุณภาพและความเสี่ยง
ต่างๆ ตรงกันข้ามหากน าส่งไม่ทันก็จะท าให้การผลิตชะงักหรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในกรณี
สั่งซื้อฉุกเฉิน 
 5) แหล่งขายที่เหมาะสม หมายถึง แหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ สามารถจัดหา
ของที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้อย่างสม่ าเสมอ มีฐานะการเงินที่มั่นคงพอที่จะประกันความมั่นคง
ในการจัดหา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รู้จักพัฒนาสินค้าและให้ความช่วยเหลือด้านข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า 
 6) การน าส่ง ณ สถานที่ที่เหมาะสม หมายถึง การจัดซื้อแล้วได้รับของ ณ สถานที่ที่ต้องใช้ 
ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการขนถ่าย ขนส่ง และล าเลียงของที่จัดซื้อเข้าโรงงานหรือคลังสินค้า 
 
 2.4.2  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)   
 การตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีลักษณะที่เป็นการสร้าง
ความจูงใจให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพารา ซึ่งตามแนวคิดของ Porter (1985) อธิบาย
ว่า ลักษณะของการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ทุกกิจกรรมมีส่วนร่วมในการที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า 
โดยกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย จัดเป็นกิจกรรมหลักหนึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อ
สินค้า ในขณะที่ลักษณะของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะมองไปที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ท าหน้าที่
ในการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้า (ปวีณา  เชาวลิตวงศ์, 2548, น. 1-3) เห็นได้ว่าทั้งการจัดการห่วง
โซ่คุณค่ากับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในด้านการตลาดและการขาย ต่างมองในมุมเดียวกันคือการ
ท าให้สินค้าเข้าถึงลูกค้า หน้าที่หลักทางการตลาด ซึ่งแยกออกเป็น 4 ด้านดังนี ้ 
 2.4.2.1  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่จะต้องมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาให้
ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า ความหมายของผลิตภัณฑ์นี้จะหมายถึงแบบรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนส าคัญที่สุดของเร่ืองผลิตภัณฑ์ก็คือการมุ่งพยายามพัฒนาให้มีสิ่งๆหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2538, น. 55) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังต้อง
ค านึงถึงอุปกรณ์ประกอบการบริการ บรรจุภัณฑ์ การรับประกัน ตรายี่ห้อ และการมีพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (อดุลย์  จาตุรงกุล, 2542, น. 312-314)  
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 2.4.2.2  ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Distribution Channels) ธุรกิจจะต้องท าการเลือกว่า
จะใช้ช่องทางการจ าหน่ายแบบใดและใช้คนกลางประเภทใดบ้างในอันที่จะกระจายสินค้าของตน
ให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ในทางปฏิบัติบางครั้งอาจมีบ้างที่ระบบการจ าหน่ายอาจมีขั้นตอนที่สั้น
โดยอาจเป็นเพียงขั้นตอนเดียวจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเลยทีเดียวได้ แต่ส่วนมากแล้วการขายมักจะ
เกี่ยวข้องกับคนกลางจ านวนมากเสมอและตามสภาพความเป็นจริง  ถ้าผู้บริหารการตลาดได้มี
จุดมุ่งหมายในเป้าหมายตลาดหลายๆ แห่งพร้อมกันแล้ว ความต้องการอาศัยช่องทางการจ าหน่าย
หลายๆ ทางก็นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น (ธงชัย  สันติวงษ์, 2538, น. 55) 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางที่สินค้าจะเปลี่ยนมือ เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของต่อๆ กัน เร่ิมตั้งแต่สินค้าออกจากผู้ผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางต่างๆ จนกระทั่งถึงมือ
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้า ในจุดที่สินค้าเปลี่ยนมือหรือกรรมสิทธิ์นั้น จะต้องผ่านคนกลางประเภท
ต่างๆ ซึ่งเรียกว่า สถาบันคนกลาง ได้แก่ ตัวแทนจ าหน่าย พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ซึ่งจะท าหน้าที่
ให้บริการทางการตลาด เช่น การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า คลังสินค้า คัดเลือกสินค้าตามที่ลูกค้า
ต้องการ เพื่อช่วยให้สินค้าเดินทางไปถึงมือผู้บริโภคด้วยความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัยและ
ประหยัด และท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด หน้าที่ทางการตลาดที่คนกลางจะทิ้งไม่ได้คือ การ
เก็บสินค้า การขนส่ง การขาย โดยบุคคลและการวิจัยตลาด การรับหน้าที่ดังกล่าวและหน้าที่
การตลาดอื่นๆ ก็เพื่อจะน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายให้ผู้บริโภค หน้าที่เหล่านี้ผู้ผลิตและคนกลางจะท า
เองทั้งหมดก็ได้ หรือ ทั้งผู้ผลิตและคนกลางมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม หน้าที่การตลาดดังกล่าว จะละทิ้งไม่ได้ ต้องมีผู้ผลิตและคนกลางท าหน้าที่เหล่านั้น และเมื่อ
จะต้องท าหน้าที่ทางการตลาดก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ เพื่อที่จะน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายให้
ผู้บริโภค ซึ่งมักคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากยอดขายร้านค้าและคนกลางต่างๆ  (ด ารงศักดิ์           
ชัยสนิท, 2537, น. 28-29) 
 นอกจากนี้วิธีการและช่องทางการจัดจ าหน่าย การน าส่งอาจจะใช้ตัวแทนจ าหน่ายหรือ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอิเล็คทรอนิคส์ (หรือทั้งสองทาง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการบริการ การ
บริการด้านข้อมูลและการส่งทางอินเทอร์เน็ตหากมีฐานข้อมูลควรใช้การส่งโดยเว็บไซต์เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและสะดวกแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทอาจส่งถึงลูกค้าโดยตรงหรือการส่งผ่านองค์กร 
เช่น ร้านค้าปลีก ซึ่งจะได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายในฐานะที่เป็นผู้รับภาระในการขายบริการและการ
ติดต่อกับลูกค้าสะดวกรวดเร็ว (Lovelock & Wright, 2002, pp. 14-15) 
 2.4.2.3  ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย (The Promotion) ในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตซึ่ง
ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ จ ากัดเพียงไม่กี่แหล่ง แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาด
เปลี่ยนไปเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้บริโภคมี
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ความรู้มากขึ้นให้ความส าคัญต่อคุณค่า คุณภาพ ตรายี่ห้อ การประหยัดเวลาแรงงานมากกว่าค านึงถึง
ราคาอย่างเดียว ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลง (อดุลย์  จาตุรงกุล, 2542, น. 312-314)  
 โดยการส่งเสริมการจ าหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ  ที่ใช้ส าหรับสื่อความ 
(Communicate) ให้ถึงตลาดเป้าหมายให้ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่าได้มีการจ าหน่าย ณ ที่ใด 
ระดับราคาใด การส่งเสริมการจ าหน่ายจะประกอบด้วย การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 
การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Publicity) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
ซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องเลือกใช้วิธีการต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเข้าให้เป็นการส่งเสริมการจ าหน่าย
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด การขายโดยพนักงานขายหมายถึง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงแบบตัวต่อตัว
ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า แต่การสื่อความกับลูกค้าจ านวนมากพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน วิธีการโฆษณา
และวิธีการประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นวิธีที่ส าคัญที่สุด ส่วนการส่งเสริมการขายจะเป็นเคร่ืองมือที่
พยายามใช้เสริมหรือสนับสนุนการขายด้วยวิธีการขายโดยพนักงานขาย  การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2538, น. 55)  
 2.4.2.4  ด้านราคา (Price) ในการก าหนดราคานี้จะต้องมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการ
แข่งขันในตลาดเป้าหมายและปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคาที่แตกต่างกัน หากลูกค้าไม่ยอมรับในเร่ืองราคา
เมื่อใดปัญหาก็จะเกิดขึ้น โดยแผนงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้แล้วจะเสียหายหมด น าไปใช้ปฏิบัติไม่ได้ ซึ่ง
การที่ต้องมีการก าหนดให้ถูกต้องเหมาะสมจะเป็นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้น     มา
ได้ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2538, น. 55) อีกทั้ง ราคา ก็นับได้ว่ามีความส าคัญต่อ การรับรู้ในคุณค่าของบริการ
ที่น าเสนอ มีผลต่อการรับรู้ในคุณภาพ และมีบทบาทต่อการสร้างภาพลักษณ์ของการบริการ (อดุลย์ จาตุ
รงกุล, 2542, น. 312-314)  
 
 2.4.3  การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (Processing raw materials into products) 
 กระบวนการเพิ่มคุณค่า จะเป็นกระบวนการที่แปรสภาพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเป็น
ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่มีคุณค่า พร้อมที่จะผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่า  เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง
กระบวนการเพิ่มคุณค่าจะหมายถึงเคร่ืองจักรประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตต่างๆ ที่จะเกี่ยวพันกับ
คุณค่า หรือประโยชน์โดยตรงต่อลูกค้า เพราะคุณลักษณะของกระบวนการเหล่านี้ จะตรงกับคุณค่าซึ่ง
เป็นลักษณะและข้อก าหนดในผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมตรงนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในแต่ละชนิดของกระบวนการ
ผลิต (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2557) 
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 การท างานของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนต้องมีทักษะฝีมือในทุกขั้นตอนการผลิตภายใน
ห่วงโซ่  เช่น ขั้นตอนการแปรรูปไม้จะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมไม้ วิศวกรรมเคมี และการบริหาร
กระบวนการท างาน และทักษะในการอ่านและเข้าใจพิมพ์เขียว การวาดโครงร่างรายละเอียดผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้จะต้องมีความรู้ด้านงานไม้ การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล เป็นต้น 
และอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะทั่วไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ การควบคุมและดูแลเคร่ืองจักร (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ, 2548)  
 
 2.4.4   การควบคุมการผลิต (Production Control) 
 หากเป้าหมายของธุรกิจโดยทั่วไปก็คือ การท าก าไรสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด 
การควบคุมการผลิตก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ  เป็นการก ากับดูแลให้การด าเนินการผลิตสู่เป้าหมาย ซึ่งใน
มุมของการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ต้นทุนวัตถุดิบไม้ท่อนมีสัดส่วนร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด ดังนั้นหากการเปลี่ยนแปลงราคาไม้ยางพาราจะมีผลค่อนข้างมากต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
การผลิต (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555, น. 2-24) การควบคุมการ
ผลิต เป็นระบบหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่การผลิตจากวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วน าส่ง
ต่อไปยังผู้บริโภคในล าดับสุดท้าย แต่การจัดการในขั้นนี้ต้องผ่านการควบคุมการผลิตเสียก่อน เพื่อ
ผลผลิตที่ได้มีมูลค่า (Ram, Eric, Michale &  Paul, 1999) โดยทั่วไปวิธีการควบคุมการผลิต อาจท าได้
หลายๆ วิธีดังนี้ (สมชัย  อภิรัตนพิมลชัย, 2547, น. 2-16) 
 1) การควบคุมโดยงบประมาณ เป็นวิธีการพื้นฐานที่เป็นระบบ เพื่อจัดสรรทรัพยากร
น าไปใช้งานหรือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เช่น งบประมาณด้านการผลิต งบประมาณ
ด้านการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ  และการจัดท า
งบประมาณเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของธุรกิจนั้นด้วย 
 2) การควบคุมที่ไม่ใช่ระบบงบประมาณ ได้แก่ การใช้ข้อมูลข่าวสาร การรายงาน การ
สถิต ิการวิเคราะห์ เป็นต้น 
 3) การควบคุมโดยอาศัยระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 4) การควบคุมโดยอาศัยแผนภูมิแท่ง และเครือข่ายปฏิบัติงาน เช่น PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) เพื่อค านวณหาเวลาที่คาดหวังของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะแล้ว
เสร็จ และ CPM เป็นต้น 
 ลักษณะหรือประเภทของการควบคุม นอกจากวิธีการควบคุมดังกล่าวแล้วยังได้มีการ
จัดแบ่งลักษณะของประเภทการควบคุม เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
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 1)  แบ่งตามช่วงเวลาในการด าเนินการควบคุมมี 3 ประเภท คือ การควบคุมระหว่างการ
ด าเนินงาน การควบคุมแต่ละขั้นตอน และ การควบคุมภายหลังการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1) การควบคุมระหว่างการด าเนินงาน (Steerings Control) ระหว่างการด าเนินงาน
ทุกระยะจะมีการวัดงาน เมื่อน าผลงานของงานที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้หาก
พบว่ามีความแตกต่างหรือมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นต้องรีบด าเนินการแก้ไขก่อนที่การปฏิบัติงานนั้นจะ
เสร็จสิ้นลง  
  1.2) การควบคุมแต่ละขั้นตอน ก่อนการด าเนินงาน (Yes-No Control) เป็นการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจก่อนที่จะด าเนินขั้นตอนต่อไป หรือเป็นการก าหนดจุดควบคุม
(Checkpoint) ในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นปัญหาในอนาคต เช่น ตารางการผลิตสินค้าแต่
ละชนิดจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนจึงจะเร่ิมท าการผลิตได้ เป็นต้น 
  1.3) การควบคุมภายหลังการด าเนินงาน (Post-action Control) เป็นการควบคุมที่จะ
กระท าก็ต่อเมื่อท างานเสร็จเท่านั้นหรือเป็นการควบคุมที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีความเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานได้เกิดขึ้นแล้วก่อนจึงจะมีการแก้ไขปรับปรุง จัดเป็นการควบคุมแบบข้อมูลป้อนกลับ   
 2) แบ่งตามระดับชั้นขององค์กร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือการควบคุมโดยการจัดการ 
และ การควบคุมการปฏิบัติการ ดังนี้ 
  2.1) การควบคุมโดยการจัดการ (Managerial Control) เป็นกระบวนการควบคุมที่
ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมดขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้
มั่นใจว่าทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยทั่วไป
ประกอบด้วย การจัดท าเป็นโปรแกรม การจัดท างบประมาณ การวัดผลงาน การเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้า
และผลได้รับของกิจกรรมต่างๆ 
  2.2) การควบคุมการปฏิบัติการ (Operational Control) เป็นกระบวนการควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การควบคุมการ
ปฏิบัติการมีลักษณะแคบและเฉพาะเจาะจง แต่มีความส าคัญส าหรับความส าเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง จึง
ได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ขึ้นใช้ในการควบคุมการปฏิบัติการเป็นจ านวนมาก เช่น แผนภูมิ PERT 
สูตร EOQ เป็นต้น 
 3) แบ่งตามปัจจัยที่ถูกควบคุม สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 4 ประเภท ดังนี้  
  3.1) การควบคุมผลงานด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
  3.2) การควบคุมเวลา ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะต้องมีเร่ืองเงื่อนเวลาเข้ามาเป็น
เงื่อนไขเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นแล้วเสร็จ การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นทันก าหนด
จึงเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ถูกใช้ส าหรับการควบคุมเวลา 
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  3.3) การควบคุมการเงิน  มาตรฐานด้านการเงินเป็นมาตรฐานส าหรับการควบคุม
มาตรฐานอ่ืนๆ เช่น การควบคุมปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้จ่ายเงิน ย่อมต้องอยู่
ภายในมาตรฐานค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ก าหนดไว้  
  3.4) การควบคุมพัสดุ  เป็นการควบคุมปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่เป็นวัตถุดิบ
และสินค้าส าเร็จรูป ควบคุมให้มีเศษวัสดเุหลือใช้น้อยที่สุด  
 
 2.3.5  ระบบการขนส่ง (Flights) 
 ในการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มีส่วนประกอบ 3 ส่วนตามที่ผู้วิจัยกล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมช่วงใดนั้นอาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ระบบการขนส่งเป็น
กระบวนการที่มีการวางแผน การประสานงาน การควบคุมที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงคอยเอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ง ด ารงศักดิ์  ชัย
สนิท (2537, น.86) กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญและการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากน้อยเพียงใดนั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา
หลายประการ คือ  
 1) อัตราค่าระวางขนส่ง ต้องศึกษาอัตราค่าระวางขนส่งของแต่ละประเภทว่าคิดอัตราค่า
ระวางตามน้ าหนักสินค้า ตามมูลค่า ตามปริมาตร หรือคิดเหมา 
 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า การขนส่งบางประเภทต้องเสียค่าขนถ่ายสินค้าเป็น
พิเศษ  
 3) การบรรจุภัณฑ์ สินค้าบางประเภทต้องการบรรจุภัณฑ์พิเศษ เช่น การขนส่งทางเรือ
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าต้องบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน ดังนั้นจึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้
ด้วย 
 4) ความไม่แน่นอนของการบริการขนส่ง ในบางครั้งในการขนส่งอาจจะล่าช้ามาถึงไม่
ทันตามก าหนด ต้องมีการสั่งสินค้าเก็บในคลังสินค้าส ารอง จึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สินค้าเหล่านี้ไว้ด้วย 
 นอกจากนี้การเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม สิ่งที่จะต้องเข้าใจในอันดับแรกคือ 
คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบการขนส่ง เช่น การขนส่งทั้งทางน้ า ทางถนน และทางอากาศ  
อธิบายได้ดังนี้ (สสว., 2557) 
  2.3.5.1  การขนส่งทางน ้า 
  การขนส่งทางน้ ารวมถึงการขนส่งทางแม่น้ าและทางทะเล โดยทั่วไปการขนส่ง
ทางน้ าจะใช้เรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าได้ทีละมากๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซึ่ง
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การขนส่งทางน้ าต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญคือท่าเรือ  ข้อดีคือ ต้นทุนต่อหน่วยต่ าเพราะ
เรือมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานขับเคลื่อนต่อน้ าหนักต่ า และ ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้  สามารถ
รองรับสินค้าได้เกือบทุกชนิด ส าหรับข้อเสีย คือใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องให้มีปริมาณมากเพียงพอ 
(ไม่มีความคุ้มค่าหากต้องขนส่งทีละน้อย) ต้องมีการขนถ่ายซ้ า (โดยทั่วไปเรือไม่สามารถเข้าถึงจุด
รับส่งสินค้าได้) และ เกิดความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าซ้ า ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่
จะใช้การขนส่งทางทะเล ด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ 
Container ด้วย โดยการขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความส าคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบ
กับรูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ  
  2.3.5.2  การขนส่งทางถนน/ทางบก 
  การขนส่งในเกือบทุกกรณีจะต้องอาศัยการขนส่งทางถนน เพราะเป็นการขนส่งที่
สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้ (ตามเท่าที่ถนนจะมี) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Door-to-
Door ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานหลักก็คือถนนนั่นเอง ข้อดี คือ ไม่ต้องมีการขนถ่ายซ้ า (ในกรณีที่ขนส่ง
ทางถนนตลอดเส้นทาง) ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพราะค่อนข้างเดินทางได้เร็วและไม่ต้องมีการ
ขนถ่ายซ้ า และ สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ าได้ เพราะระวางสินค้าไม่จ าเป็นต้องทนแรง
กระแทกสูง ส าหรับข้อเสีย คือ ต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะขนส่งได้ทีละไม่มาก และ ข้อจ ากัดด้าน
ถนน ไปได้เท่าที่ถนนจะไปถึง เช่นไม่สามารถจะข้ามทวีปได้ อุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (Motor 
Carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชน
และพื้นที่ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท าให้ได้เปรียบ
ทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้น ขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน  เมื่อ
ขนส่งในระยะทางไกลและขนปริมาณมาก ข้อจ ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือ
ชายฝั่งทะเล และต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือ
ได้จ ากัด ดังนั้นพื้นที่ที่ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง 
เครือข่ายรถไฟมีจ ากัด รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น  
  2.3.5.3  การขนส่งทางรถไฟ 
  โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในการขนส่งทางรถไฟคือ รางรถไฟ และสถานีขนส่ง
สินค้า โดยรางรถไฟเป็นโครงสร้างที่ก าหนดเส้นทางตายตัว ดังนั้นจึงต้องมีปริมาณการใช้ที่สูง จึง
จะเกิดความคุ้มค่า ในการสร้างเส้นทางหนึ่งๆ ขึ้นมา ข้อดีคือ ต้นทุนค่อนข้างต่ า สามารถขนส่งได้ที
ละมากๆ ในบางประเทศรถไฟมีขบวนยาวเป็นกิโลเมตร และสามารถตั้งตู้ขนส่งได้สองชั้น รวดเร็ว
สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความ
เหมาะสมกับสินค้า ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน และ ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ส าหรับ
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ข้อเสียคือ ใช้ระยะเวลานาน และมีความน่าเชื่อถือต่ า ต้องมีการขนถ่ายซ้ า เพราะต้องมีการขนส่งจาก
สถานีรถไฟไปยังจุดปลายทาง ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูง เพราะระวางสินค้าจ าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง 
ข้อจ ากัดด้านรางรถไฟ รางรถไฟมักจะมีอยู่จ ากัด และมักจะให้ความส าคัญกับการโดยสารก่อน ไม่
สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว มีความคล่องตัวน้อยกว่าการ
ขนส่งแบบอ่ืน เพราะมีกฎระเบียบมาก และ ไม่เหมาะสมกับผูส้่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
  การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟและทางรถยนต์ ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟ 
ปลอดภัยสะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ ในส่วนของ
การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและใน
ระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมาย
ปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า  
  2.3.5.4  การขนส่งทางอากาศ 
  โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของการขนส่งทางอากาศ  คือ ท่าอากาศยาน และ
เน่ืองจากข้อจ ากัดของขนาดของอากาศยาน การขนส่งในรูปแบบนี้จึงมักจ ากัดอยู่ในรูปแบบของหีบ
ห่อ ข้อดีคือ รวดเร็วสูง และมีเวลาที่ชัดเจน สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ าได้ เพราะระวาง
สินค้าไม่จ าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง ใช้เวลาในการขนส่งน้อย และรวมถึงสินค้าแบบใหม่ๆ 
โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลกได้ในเวลาที่รวดเร็ว ส าหรับ
ข้อเสียคือ 1) ราคาที่สูงมาก จนท าให้ไม่สามารถน ามาใช้กับสินค้าที่มีต้นทุนต่ าได้ 2) ข้อจ ากัดของ
ขนาดของสินค้า ขนาดบรรจุของเคร่ืองบินจ ากัดเมื่อเทียบกับเรือ 3) ต้องมีการขนถ่ายซ้ า ต้องมีการ
ขนส่งจากสนามบินไปยังจุดส่งปลายทาง 4) งานด้านเอกสาร มักจะต้องมีงานเอกสารมากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นด้านความปลอดภัย 5) เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เพราะมี
อัตราค่าขนส่งสินค้าสูงกว่าอัตราค่าขนส่งประเภทอ่ืนๆ และ 6) การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง หากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย  
  การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ เป็นการขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ประเทศต่างๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการ
บริษัทสร้างเคร่ืองบินมีการสร้างเคร่ืองบินซึ่งมีขนาดใหญ่ และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ
สินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเคร่ืองมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมี
การขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อการขนส่งสินค้า
ด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง โดยคุณลักษณะที่
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ส าคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ 1) ความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความ
รวดเร็วที่สุด และ 2) ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ าเสมอและตรงต่อเวลา 
  
 2.3.6  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) คือ กระบวนการการจัดการของธุรกิจในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้ารักษาลูกค้าไว้และสร้างก าไรสูงสุดจากลูกค้า (กิตติ  สิริ
พัลลภ, 2542) เป็นกิจกรรมการตลาดที่กระท าต่อลูกค้า อาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภคหรือลูกค้าคนกลางใน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึก
ชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ชื่นจิตต์  แจ้ง
เจนกิจ, 2546, น. 12-13) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการ
ปฏิบัติเป็นลักษณะตัวต่อตัวหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละคน
หรือแต่ละกลุ่ม เกิดความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อหรือ
องค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเพื่อผลก าไรในระยะยาวขององค์กร (สินธ์ฟ้า  แสง
จันทร์, 2547, น. 47-49) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใดๆ ก็ตามล้วนแต่มี
วัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี ้(ชื่นจิตต ์ แจ้งเจนกิจ, 2546) 
 1) เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง 
 2) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริษัท ท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง
สามารถจดจ า และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัทในระยะยาว 
 3) เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษัทสินค้าหรือบริการ กรณีที่บริษัทมีสินค้า
จ าหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจ
ในทางบวกโอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อ่ืน (Cross Selling) ได้ส าเร็จก็จะมีมาก
ขึ้น 
 4) เพื่อให้ลูกค้าแนะน าสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผู้อ่ืน เกิดการพูดแบบปากต่อปาก 
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าค ากล่าวอ้างในโฆษณา
เสียอีก 
 ความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (แบชเชอร์เลอร์อินเตอร์,  อ้างถึงใน วีระพงศ์  
จันทร์สนาม, 2551) ดังนี ้
 1) สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) ของลูกค้าในระยะยาว 
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 2) เพิ่มยอดขายในระยะยาว จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นั้นมากกว่า 5 
เท่า 
 3) ลูกค้าเก่ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในอนาคตสูงสร้างประวัติ
ชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีของบริษัท เพราะลูกค้าจะบอกกันปากต่อปาก 
 4) เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ   
 Nykamp, 2001 (อ้างถึงใน ชมพูนุช  สุนทรนนท์, 2549) กล่าวว่าความส าคัญของการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี ้
 1)  สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือ การสร้างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน น าไปสร้างความ
แตกต่างใน 4 ด้าน 
  1.1) การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการใช้งาน ความจูงใจหรือ
ความดึงดูดใจ เป็นต้น 
  1.2) การสร้างความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) เพิ่มขีด
ความสามารถการบริการให้สูงกว่าคู่แข่ง เช่น ความรวดเร็วการให้บริการ ความน่าเชื่อถือตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการ ความสะดวกสบาย     
  1.3) การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (People Differentiation) เกี่ยวข้องกับการสรร
หา และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
  1.4) การสร้างภาพลักษณ์ (Image Differentiation) การปลูกฝังให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึง
ลักษณะเด่นขององค์กร และตราผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่
ได้อย่างชัดเจน 
 2) การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) ด้านการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าการ
วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database) การใช้บริการ หรือการท าธุรกรรมใน
อดีตข้อมูล ส่วนบุคคล ความชอบหรือความสนใจและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต เป็นแนวคิดที่กล่าวถึง
ระบบในการด าเนินงานขององค์กรเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และจาก
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการจัดการทางการผลิต ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ไดแ้ก่ การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การควบคุมการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
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และระบบการขนส่ง  และ 2)  ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ การตลาดและการขาย  และ การ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นมิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร ดังนั้นเพื่อท าให้การสรุปคร้ังนี้เห็น
ความชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปออกมาในรูปแบบของตารางการสังเคราะห์มิติที่มุ่ง
ศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปการสังเคราะห์ที่มาของมิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร 
 

มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร 
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2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
 เมื่อธุรกิจต้องการที่จะสร้างก าไรเกินกว่าก าไร โดยปกติของธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนซึ่งเป็นหมายที่ส าคัญของธุรกิจ (Porter , 1985 อ้างถึงใน สุรวดี  ฤทธิรน, 2554, น. 14) ซึ่ง
ประเทศไทยกับแนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2546 เมื่อคร้ันนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ชี้จุดอ่อน
เศรษฐกิจของไทยที่ควรเร่งพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองระบบของค่าแรงใน 3 อุตสาหกรรมคือ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งภาครัฐบาลโดย
หัวหน้าคณะรัฐบาลในสมัยนั้นได้เข้าร่วมหารือและรับฟังค าชี้แจงถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพื่อหารือในประเด็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจใน
ภาคเอกชน ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้รู้จักและเร่ิมที่จะให้ความส าคัญกับการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยบุคคลที่มีอิทธิพลส าคัญคือ ศาสตราจารย์ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Michael E. 
Porter) นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศึกษา
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระทรวงการคลัง, 2546, ออนไลน์)  
 ซึ่งปัจจุบันในโลกแห่งธุรกิจบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดในการบริหารธุรกิจ ซึ่งก็คือ 
วิธีคิดของ พอร์เตอร์ ( Porter) โดยมีแนวคิดที่ว่า ในการท าธุรกิจนั้นจะต้องประสบกับปัญหาการต่อสู้
มากน้อยเพียงใดจ าต้องขึ้นอยู่กับพลังของสิ่งต่างๆ ที่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจ  5 ประการ และนั้นคือที่มาของ
ทฤษฎี แรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) ซึ่งได้รับตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1980 หรือ พ.ศ. 2523 (Porter, 
1985) แต่  พอร์เตอร์ (Porter) ก็มิได้หยุดคิดเพียงแค่นั้น โดยจากนั้นก็ได้คิดต่อไปถึงความเปรียบเทียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจโดยจุดก าเนิดตรงนี้เองที่ท าให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 หรือ พ.ศ. 2528 โดยการจะท าให้ธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้ต้องใส่ใจใน 3 สิ่งต่อไปนี้ด้วย คือ 1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2) การมีต้นทุน
การผลิตที่ต่ า (Cost Leadership) และ 3) การเจาะจงในตลาด (Focus) นอกจากนี้ในแนวคิดถึงความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ยังได้มีอีกหนึ่งทฤษฎีเกิดขึ้นนั้นคือ ทฤษฎี
การจัดการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) (Porter , 1985 อ้างถึงในสุรวดี  ฤทธิรน, 2554, น. 14-15) จากนั้น
ถัดมาในปี ค.ศ. 1990 หรือพ.ศ. 2533 พอร์เตอร์ ( Porter) ได้สร้างทฤษฎีใหม่จากการที่ได้ศึกษาและวิจัย
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่โดดเด่นทั่วโลกประมาณ 10 ประเทศ นั้นคือ ทฤษฎีแบบจ าลองเพชรแห่งความ
ได้เปรียบของชาติ (Dynamic Diamond Model) หรือเรียกว่า ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) 
(Porter, 1990, p. 127) 
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 2.5.1  ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
 Porter (1985) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง การเพิ่มผลิตภาพ 
(Competitiveness is Productivity) และผลิตภาพ คือ มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิตต่อวันท างานและต่อ
หนึ่งหน่วยของทุนหรือทรัพยากรเชิงกายภาพ (Physical Resources) ที่ใช้ไปเนื่องจากประเทศไม่ใช่
คู่แข่ง แต่บริษัทคือผู้ที่อยู่ในสนามการแข่งขันที่แท้จริง และการแข่งขันต้องมีพลวัต (Dynamic) มีการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) และมองหากลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างอยู่เสมอ ดังนั้น การเพิ่มผลผลิต
ของตนให้สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ที่ไม่ใช่มุ่งแต่จะลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวเสมอ
ไป ก็สามารถยกระดับให้เกิดผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้และน าไปสู่การยกระดับที่ได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้ 
Hu (1995, pp. 73-78) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ความได้เปรียบรอบ
ด้านที่สร้างผลประกอบการที่สูงกว่าคู่แข่งขัน ในขณะเดียวกันท าให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการ
ปฏิบัติจากบริการหรือรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ 
 Demeter (2003, p.50) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ผล
ประกอบการของการด าเนินงานในธุรกิจที่มีสิ่งชี้วัดถึงความเหนือกว่าคู่แข่งหรือการเพิ่มขึ้นของ
ผลตอบแทนจากยอดขาย 
 Dunn, Norburn & Burley (1994, pp.131-141) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการ
แข่งขันหมายถึง ความสามารถอันเกิดจากการครอบครองทรัพยากรที่มีความพิเศษอย่างมาก เช่น  
สมรรถภาพด้านนวัตกรรมทรัพยากรที่มีค่าและมีความแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมและไม่
สามารถลอกเลียนแบบรวมทั้งทดแทนกันได้ 
 มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2550, น. 88) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หมายถึง องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ได้สูงขึ้น และผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์และประสิทธิภาพที่คุ้มค่า 
 เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2553, น. 55) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง 
ความรับผิดชอบทั้งหมดของเจ้าขององค์กรที่ต้องพยายามบริหารกิจการให้สามารถเป็นผู้น าในตลาด
ประเภทเดียวกันกับตน และต้องสร้างให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยาวอย่างต่อเนื่อง 
 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553, น. 96) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หมายถึง ความสามารถที่องค์กรด าเนินธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์กรอ่ืน ท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมนั้นหรือองค์กรสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์กรของตัวเองมากกว่าคู่แข่งขัน 

 สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู (2552, น. 190) ให้ความหมายของความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในทุกด้าน 
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 สรุปได้ว่าความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง การมองถึงความแตกต่างที่
สร้างให้เกิดความได้เปรียบในการท าธุรกิจให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ทุกด้านเพื่อความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจ  
 
 2.5.2  แนวคิดตามทฤษฎีแบบจ้าลองเพชรแห่งความได้เปรียบ (Dynamic Diamond Model) 
หรือทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond  Model) 
 ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond  Model) คือ ทฤษฎีที่สามารถวิเคราะห์น ามาวิเคราะห์ได้ถึง
สาเหตุที่ท าให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศหนึ่งมีมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง  หรือศักยภาพการ
แข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งจึงมีมากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม เนื่องจากตัวแบบ
ของทฤษฎีรูปแบบเพชร ได้แสดงถึงองค์ประกอบหลักและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถหรือความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งอันมีผลต่อการพัฒนาและการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมนั้น โดยจากตัวแบบของทฤษฎีนี้มีอยู่  4 องค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
ได ้นอกจากนั้นยังมีอีก 2 องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยอันมีอิทธิผลต่อองค์ประกอบทั้ง 4 ที่สามารถส่งผล
กระทบได้ทั้งในทางบวกหรือทางลบของความสามารถทางการแข่งขันของชาติก็ได้  ทั้งนี้ตัวแบบ
ของทฤษฎีรูปแบบเพชร จึงได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งกันและกันที่มีผลต่อ
การสร้างข้อได้เปรียบในระดับชาติ (Porter, 1990) ดังภาพที่ 2.8 
 

 
  ภาพท่ี 2.8 ตัวแบบของทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) 
  ที่มา: Porter (1990) 
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 จากภาพที่ 2.8 เป็นการแสดงให้ถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เชื่อมโยงกันทั้ง 6 ปัจจัย โดยพอร์
เตอร์ (Porter) กล่าวว่า ตัวแบบของทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) นี้ สามารถใช้ในการประเมิน
ศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจของแต่ละประเทศ (The Competitive Advantage of Nation) ได้ทั้ง 6 
ปัจจัย คือ ปัจจัยในการด าเนินงาน (Factor Condition) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand 
Condition) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) กลยุทธ์องค์กร 
โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) รัฐบาล (Government) และ โอกาส 
หรือเหตุสุดวิสัย (Chance) (Porter, 1998, pp. 127-130) รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน  (Factor Condition) คือ ความสามารถของชาติในการเปลี่ยน
ทรัพยากรพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
อุตสาหกรรม โดยปัจจัยในการผลิต (Factor Conditions) ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัย
ก้าวหน้า โดยปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ หรือสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยไม่ต้อง
ใช้ความพยายามหรือลงทุนมาก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ท าเลที่ตั้ง และแรงงานพื้นฐาน ส่วนปัจจัยก้าวหน้านั้น เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากกว่า ซึ่งการจะ
สร้างขึ้นได้ต้องใช้ความพยายาม ตั้งใจ และต้องมีการลงทุนทั้งโดยผู้ประกอบการและภาครัฐ ทั้งนี้ปัจจัย
การผลิตก้าวหน้าประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical 
Resources)  ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources) แหล่งเงินทุนต่างๆ (Capital Resources) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน พรชัย ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 
18-19) 
 2.  เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition) หรือสภาพของตลาดในประเทศ 
ปริมาณและระดับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่อสินค้าของอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ ซึ่งสภาพ
ของตลาดและความต้องการในประเทศนี้มีส่วนส าคัญมากในการที่จะสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ และลักษณะหรือสภาพความต้องการ
ในประเทศที่ส าคัญ ประกอบด้วย ลักษณะของความต้องการของผู้ซื้อในประเทศ (Home Demand 
Composition) ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต (Demand Size and Pattern of Growth) 
ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ (Internationalization of Domestic Demand) และ ปัจจัย
ความต้องการที่เกื้อหนุนกัน (Interplay of Demand Conditions) (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน  
พรชัย ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 19) 
 3.  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) คือ คุณภาพ
หรือความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในการค้ าจุนสถานภาพการ
เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยถ้าอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมี
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คุณภาพ สามารถผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเพื่อท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสายการผลิตแล้ว ก็จะท าให้เกิดข้อได้เปรียบกับคู่แข่งใน
ตลาดโลกได้ (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน พรชัย ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 19) เน่ืองจาก
ประเทศใดมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันและช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ ก็จะเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต (Competitive Advantage in 
Supplies Industries) และ ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง (Competitive Advantage in Related 
Industries)  (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงในสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, 2551) 
 4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) คือ กล
ยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรมอันมีความส าคัญ
และส่งผลซึ่งอาจเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ประเทศโดยรวม และเป็นเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่แตกต่างกันไป โดยกลยุทธ์และ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรของผู้ประกอบการเอง 
เช่น ความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจุดมุ่งหมายขององค์กรและของพนักงานเอง และ
การที่พนักงานจะมีความทุ่มเทให้กับงานหรือไม่ รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับภาพจน์ของอุตสาหกรรมและ
สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยสภาพการแข่งขันในประเทศมีส่วนช่วยให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ถ้าหากเป็น
การแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์มิใช่การมุ่งท าลายล้างกัน (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน พรชัย 
ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 19) แต่กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่องค์กรก าหนด
ขึ้นมาซึ่งมีผลต่อการเอ้ือให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ เป้าหมายขององค์กร 
(Company Goal) และ การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic Rivalry) (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้าง
ถึงในสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, 2551) 
 5.  รัฐบาล (Government) เป็นปัจจัยภายนอกที่มีบทบทต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ระดับประเทศ ที่เป็นได้ทั้งผลทางบวกและผลทางลบ นั้นคือ รัฐบาลหรือโดยบทบาทของภาครัฐ  ซึ่ง
รัฐบาลในทุกระดับของชาติสามารถที่จะพัฒนาหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชาติได้ 
เพราะถึงแม้ภาครัฐจะไม่ใช่องค์ประกอบโดยตรงที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่
นโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบและพิธีการต่างๆ ที่ก าหนดโดยภาครัฐสามารถมีผลกระทบกับ
องค์ประกอบทั้ง 4 ของตัวแบบ (ปัจจัยในการด าเนินงาน, เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด, 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน) ซึ่งส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไปได้ อาทิเช่น นโยบายป้องกันการผูกขาดอาจมีผล
ต่อการแข่งขันภายในประเทศได้ กฎระเบียบต่างๆ ก็อาจท าให้เงื่อนไขทางอุปสงค์ในประเทศ
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เปลี่ยนแปลงไป หรือการลงทุนของรัฐในการศึกษาก็สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิตได้  
รวมทั้งการใช้จ่ายของรัฐก็สามารถกระตุ้นหรือมีผลต่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องได้  
(Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน พรชัย ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 20)  
 6.  โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย (Chance) ปัจจัยภายนอกที่มีบทบทต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในระดับประเทศ และมีบทบาทที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ และความเป็นไปได้อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และอาจส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับประเทศได้ และนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อ 4 องค์ประกอบ
หลักของตัวแบบทฤษฎีรูปแบบเพชร แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมหรือของชาติโดยตรง เพราะโอกาส (Chance) พัฒนามาจากนอกระบบหรือ 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของอุตสาหกรรมหรือรัฐบาล เช่น เทคโนโลยี หลักการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
ภาวะขาดแคลนน้ ามัน ภัยพิบัติ สงคราม การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากภายนอกและ 
ความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เปลี่ยนไปมาก เป็นต้น (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงใน         
พรชัย ศักดิ์สกุลพรชัย, 2554, น. 20-21) อย่างไรก็ตามปัจจัยตัวที่ 6 นี้มีบทบาทโดยการเข้าไป
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน Diamond โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างไป เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะ
มีตัวบ่งชี้ในตัวแบบที่แตกต่างกัน (Porter, 1998, pp. 127-130, อ้างถึงในสุรศักดิ์  ไชยธนกิจ, 2551)  
 ดังนั้นเห็นได้ว่านอกจาก 4 ปัจจัย (ปัจจัยในการด าเนินงาน, เงื่อนไขด้านความต้องการของ
ตลาด , อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน) แล้วนั้น 
ยังมีอีก 2 ปัจจัย (รัฐบาล และโอกาส) ที่นับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นระบบตามตัวแบบ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการแข่งขันให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นได้ โดยในระดับองค์กรหรือ
บริษัทจะสามารถใช้ตัวแบบนี้ในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันภายในประเทศตลอดจนใน
ระดับโลก และในระดับชาติก็ได้ โดยตัวแบบก็จะเป็นเคร่ืองในการก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์
เพื่อที่จะพัฒนาข้อได้เปรียบอย่างมั่นคงในทางการแข่งขันในระดับโลกต่อไป 
 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 จากที่ได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ของ ไมเคิล  อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ทั้ง 3 แนวความคิดและทฤษฎีดังที่ได้ปรากฏ
นั้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดและทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) หรือทฤษฎี
แบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบ (Dynamic Diamond Model) ในการใช้เป็นแนวทางประกอบ
การศึกษาถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อ
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การส่งออกของประเทศไทย เนื่องจากเป็นตัวแบบแห่งทฤษฎีที่แสดงถึงองค์ประกอบหลักและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง อีกทั้งมีความสอดคล้องมายังเร่ืองที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาในคร้ังนี้ ด้วยเพราะลักษณะของตัว
แบบของทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) เป็นเน้ือหาที่แสดงถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงานซึ่งมีทั้งหมด 6 องค์ประกอบหรือปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยใน
การด าเนินงาน (Factor Condition) 2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition) 3) 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 4)  กลยุทธ์องค์กร 
โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 5) บทบาทของรัฐบาล (Government) 
และ 6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย (Chance) (Porter, 1998, p. 127) ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปได้
ดังนี ้
 2.6.1  ปัจจัยในการด้าเนินงาน (Factor Condition) หมายถึง ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันในภาวะการแข่งขัน หรือเรียกว่า ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ซึ่งใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราก็เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องมีปัจจัยในการ
ด าเนินงานเพื่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่วนใหญ่
นั้นเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีลักษณะการรับจ้างผลิตตามค าสั่งซื้อคร้ังละ
มากๆ ท าให้ต้องใช้วัตถุดิบไม้แปรรูป และแรงงานในจ านวนที่มาก ทั้งนี้ในรายธุรกิจที่ไม่ใหญ่นัก 
การจัดหาวัตถุดิบ ความสามารถของเคร่ืองจักร และจ านวนแรงงานมีไม่เพียงพอ ท าให้ก าลังการ
ผลิตของธุรกิจสามารถรับค าสั่งซื้อในปริมาณที่มากได้  (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 
2557) ปัจจัยในการด าเนินงานที่ส าคัญในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) ทรัพยากรด้าน
ความรู้ (Knowledge Resources) แหล่งเงินทุนต่างๆ (Capital Resources) โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ส่วนมากจะเน้นการใช้แรงงานเพื่อการผลิตในโรงงาน และที่ส าคัญคือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานฝีมือ (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และกฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) ปัจจุบัน
จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  และจ านวนแรงงานส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 และ 47 ตามล าดับ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ รองลงมาคือ
ภาคตะวันออก ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการ และจ านวนแรงงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และ 23 
ตามล าดับ (สถาบันพลาสติก, 2556) แม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
การผลิตไม้แปรรูปเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน แต่สภาพปัญหาที่
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เกิดขึ้นในการด าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังมีการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในระดับผู้ช านาญการในการด าเนนิงาน และนอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วนั้น ยังพบว่ามีปัญหาด้านการ
จ้างแรงงานอันมีผลจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าส่งผลต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างมากทั้งแรงงานมี
ฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ และปัญหาการหมุนเวียนของแรงงานสูง ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษา
แรงงานที่ได้รับการฝึกทักษะจนมีฝีมือเอาไว้ในธุรกิจได้นาน ท าให้กระทบกับคุณภาพสินค้า และ
ต้นทุนการผลิต แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คือ ราคาไม้แปรรูป นอกจากนี้
ยังพบว่า เกิดปัญหาการผลิตที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหาการ
ใช้แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมบางแห่ง อาทิ กลุ่มคลัสเตอร์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า แรงงานส่วนมากไม่ได้ท าเป็นพนักงานประจ า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน 
การศึกษาไม่สูง ท าให้เกิดการไม่มั่นคงในชีวิตและไม่อุทิศตนให้กับบริษัทบางคร้ังก็ไปท างานอ่ืนเช่น 
ปลูกยาง ท าสวน เมื่อถึงยามว่างจึงจะมาท างานในโรงงาน ซึ่งคุณลักษณะของแรงงานดังกล่าว ท าให้
การพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้ช านาญและมีฝีมือท าได้ยาก (กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2558) 
 นอกจากนี้ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั้นยังส่งผลกระทบให้มีการเลือกใช้เคร่ืองจักร
ทดแทน และมีการใช้แรงงานต่างด้าวมาเป็นแรงงานทั่วไปโดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก สัดส่วนของ
บุคลากรที่เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและมีฝีมือลดน้อยลงเหลือร้อยละ 10 อีกทั้งการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ทักษะในการซ่อมบ ารุงและควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีเพียงพอในเชิงปริมาณเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของการ
พัฒนาความก้าวหน้าของกิจการยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา และออกแบบทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555)  
 2.  ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources)  หรือหมายถึง ทรัพยากรที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ ได้แก่ วัตถุดิบ เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Barney, 2002) ซึ่งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารานั้นพบว่ามีทรัพยากรทางกายภาพภายในอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ าและกลางน้ าที่แข็งแกร่ง 
โดยไทยมีแหล่งปลูกยางพาราขนาดใหญ่ของประเทศจึงท าให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านที่ตั้งของ
แหล่งวัตถุดิบ และต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558) อีกทั้ง วัตถุดิบไม้ยางพารามีปริมาณมากขึ้นและหาง่าย เนื่องด้วย ไทยเป็น
ประเทศที่มีพื้นที่ยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปี ในแต่ละปีจะมีต้นยางพาราที่ถูกโค่นเพื่อปลูกทดแทนใหม่ 
ประมาณ  250,000-300,000 ไร่ แต่ละไร่มีต้นยางประมาณ 75-80 ต้น สามารถน ามาแปรรูปได้
ประมาณ 120 ล้านลูกบาศก์ฟุต จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงน ามาซึ่งการที่ผู้ประกอบการใน
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อุตสาหกรรมนี้สามารถที่จะสรรหาวัตถุดิบไม้ยางพาราในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสม่ าเสมอซึ่ง
เป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการ (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557)   
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม้ยางพาราจะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ แต่ในบางช่วงฤดูกาลนั้น 
อาจจะมีการขาดแคลนบ้างโดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากในช่วงฤดูดังกล่าวเป็นอุปสรรคด้านการ
ปฏิบัติงานและการขนส่งวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน จึงท าให้ราคาไม้ยางพาราสูงกว่าที่ควรจะ
เป็น ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตโดยตรงจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความสามารถใน
การแข่งขันอีกทางหนึ่ง (สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ, 2553)  
 ด้วยความต้องการในการผลิตน้ ายางในช่วงที่น้ ายางพารามีราคาสูงขึ้น ผู้ปลูกหรือเจ้าของ
สวนยังต้องการเอาน้ ายางพาราไปใช้ประโยชน์ ท าให้ผู้ปลูกพยายามที่จะไม่โค่นต้นยางมาขายและ
พยายามจะเก็บต้นยางพาราไว้เพื่อเก็บน้ ายางพาราต่อไป ท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ และ
ด้วยการปลูกต้นยางพารานั้นมีวัตถุประสงค์ในการเอาน้ ายางพาราเป็นหลัก ปัจจุบันยังขาดการวิจัย
พันธุ์เพื่อเอาเนื้อไม้เป็นหลักท าให้ไม้ยางพาราที่ได้มาไม่มีคุณภาพที่ดีส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) นอกจากนี้ 
อุปสงค์ที่มีต่อวัตถุดิบไม้ยางพารานั้นมีในหลากหลายทางเนื่องวัตถุดิบสามารถใช้สร้างประโยชน์ได้
มากมาย อาทิ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน โดย
ส่วนใหญ่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 นอกจากนี้ปริมาณไม้
ยางพาราที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการในอุตสาหกรรมปลายน้ านั้นยังขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไม้
ยางพาราแปรรูปจากประเทศคู่ค้าซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบท าให้ราคาไม้ยางพาราสูงขึ้น 
(สถาบันพลาสติก, 2556)  
 นอกจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจากราคายางพาราที่สูง ซึ่งท าให้ไม่สามารถป้อนเข้า
โรงงานได้อย่างสม่ าเสมอแล้วยัง พบว่า คุณภาพของวัตถุดิบไม้ยางพาราไม่คงที่ เน่ืองจากปัญหาทาง
เทคนิคในการรักษาเนื้อไม้ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) ทั้งนี้นอกจากวัตถุดิบหลักใน
การท าเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มาจากไม้ยางพาราแปรรูปแล้ว รองลงมา คือ แผ่นใยไม้อัด (Fiber board) แผ่น
ชิ้นไม้อัด (Particle board) และไม้อัดและไม้บาง (Plywood and Veneer) อย่างไรก็ดี ไทยสามารถผลิต
ไม้ยางพาราแปรรูปได้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงท าให้ในแง่ของวัตถุดิบนั้นมีเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งนับเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไทย 
(จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557)  
 ในด้านวัตถุดิบในการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การผลิตเฟอร์นิเจอร์จ าเป็นต้องใช้
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นได้
ง่ายเมื่ออากาศเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการเคลือบสีเพื่อป้องกันความชื้น  
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อย่างไรก็ดีในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
ต้องท าการซื้อวัตถุดิบคือ ไม้ยางพาราดิบมาเลื่อยและผ่านกระบวนการอบแห้งท าให้ได้ไม้มาเป็น
วัตถุดิบในการน าไปท าสินค้าอ่ืนๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ยางพารา เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ต่างๆ 
มีบริษัทใหญ่ๆ ที่ใช้เคร่ืองจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ลงทุนสูง เช่น โรงงานท าไม้ Particle 
Board หรือ MDF (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) เคร่ืองจักร
ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจักรพื้นฐานที่ผลิตได้เองในประเทศ หรือ เคร่ืองจักรใช้แล้ว ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่มีเงินทุนเพียงพอส าหรับซื้อเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงท าให้มีการสูญเสียเนื้อไม้
ค่อนข้างสูง (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) 
 3.  ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources) หรือ ความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการกระท า และเชื่อมโยงกันกับเร่ืองอ่ืนๆ จนสามารถน าไปปฏิบัติ
ใช้ได ้(มาโนช  เวชพันธ์, 2532, น., 15) ซึ่งความรู้นั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม (Forsman, 2004, p. 69) 
และท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการผลิตที่สูงขึ้น (Demeter, 2003, p. 50) ทั้งนี้สภาวการณ์ด้านทรัพยากร
ความรู้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานั้น พบว่า  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการด้านทรัพยากรด้านความรู้ โดยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในระดับผู้ช านาญและช่างเทคนิคด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (สมเกียรติ   
วรประสิทธิคุณ, 2553)  
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยประกอบไปด้วยบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเป็น
จ านวนมาก มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่มีการน าเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต 
ท าให้การกระจายความรู้ทางด้านการผลิตอยู่ในวงแคบ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรม
นี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาชั้นสูงหรือเฉพาะทางท าให้การพัฒนาและการเรียนรู้เป็นไปได้ช้า 
อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามในการให้ความรู้และให้ค า  ปรึกษาทางด้านการจัดการโดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) สภาพปัญหาดังกล่าว
สัมพันธ์ไปถึงการถ่ายทอดทรัพยากรความรู้ภายในองค์กร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรผู้ช านาญการ
ที่จะให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน และการเกิดความรู้ใหม่ทางด้านเทคนิคในการผลิ ตและการ
พัฒนาการออกแบบในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อเสียดังกล่าวท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
หลากหลายและไม่มีความสามารถทางการออกแบบและสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามา
สู่การขาดการสร้างยี่ห้อ (Brand) ของตัวเองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วน
ใหญ่ อย่างไรก็ดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้นอกจาก
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เทคนิคในการผลิตงานแล้วยังจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมกับกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดการสูญเสียและพัฒนาผลิตภาพการผลิตให้เกิดคุณค่าเพิ่มในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งการบริหารทรัพยากรการผลิตดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาควบคุมด าเนินการ (ปริญญา มณีเนตร, 2552) 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา รวมทั้งการน างานวิจัยและเทคโนโลยี เข้ามาช่วย
ส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ยางพาราให้มากขึ้น (สถาบันพลาสติก, 2556) 
 4.  แหล่งเงินทุนต่างๆ (Capital Resources) ซึ่งแหล่งเงินทุนหลักของผู้ประกอบการส่วนใหญ่
นั้นมาจากหุ้นส่วนและการกู้จากธนาคารพาณิชย์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้การสนับสนุนในด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินนโยบายการเงินของประเทศ ขยายความช่วยเหลือ
ให้แก่ภาคเศรษฐกิจ และให้ความช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 1) ทางวิชาการ โดยมีการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและสรุปเป็นแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรม และ 2) การให้สินเชื่อในรูปของเงินทุน
หมุนเวียน มีการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน โดยผู้ประกอบการจะต้องติดต่อผ่านทาง
สถาบันการเงินต่างๆ (สศอ., 2555) 
 การบริหารเงินทุนหมุนเวียนนั้นมีผลต่อขนาดของธุรกิจที่มีความสามารถในการท าก าไร ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ของไทยมักจะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมักจะประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุน
และสภาพคล่องทางการเงินในการด าเนินงานท าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการ
พัฒนาปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต จากการซื้อเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น (สมเกียรติ 
วรประสิทธิคุณ, 2553) ด้วยเหตุดังกล่าวโรงงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กจึงมักใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีในการผลิตที่ไม่สูง ใช้เงินทุนไม่มาก เป็นเหตุให้น ามาซึ่งความง่ายที่จะมีผู้ประกอบรายใหม่
เข้าในธุรกิจ ท าให้การแข่งขันสูงขึ้น ทั้งในแง่การแข่งขันกันแย่งวัตถุดิบ การตัดราคาในการขาย ท าให้
การแข่งขันไปเน้นที่ราคา ไม่ท าให้เกิดการส่งเสริมให้มีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว 
นอกจากนี้ยังขาดการร่วมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การลดต้นทุน การวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาทักษะของแรงงาน  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.), 2558)  
 ผลกระทบจากภาวะเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่อเน่ืองโดยส่วนมากยังได้รับผลกระทบเชิงลบมา
จากราคาไม้ยางพาราที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารานั้นใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อต้นทุนสูงขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถด ารงกิจการ
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อยู่ได้ ซึ่งโดยธรรมชาติของราคาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารานั้นจะไม่ผันผวนมาก คือจะไม่ถูกปรับขึ้นมาก 
แม้ต้นทุนหรือวัตถุดิบจะมีราคาสูงขึ้นมากก็ตาม (สถาบันพลาสติก, 2556)  
 ในด้านการบริหารเงินทุนในกิจการ ผู้ประกอบการยังต้องประสบกับภาวะเงินทุนหมุนเวียน
ที่หายไป อันเนื่องจากมาตรการรัฐ และ กฎหมายไทย ระบบภาษี และระเบียบข้อบังคับที่ท าให้
ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อน ความล่าช้าในการคืนภาษีขาเข้าและไม่ได้เป็นการเอ้ืออ านวย
สนับสนุนผู้ประกอบการเท่าที่ควรแต่เป็นการควบคุม ด้วยอุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้การดึงดูดนัก
ลงทุนหน้าใหม่ให้เข้ามาในอุตสาหกรรมได้นั้นมีน้อย รัฐควรปรับปรุง ทบทวน ด้านกฎระเบียบ ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของ
ประเทศไทยนั้นสูงกว่าคู่แข่งขัน เช่น ประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต 
ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าโสหุ้ย ค่าขนส่งค่าระวางเรือ ค่าสิทธิหน้าท่า เป็นต้น และจากสภาพปัญหา
ดังกล่าวจึงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายนั้นขาดการลงทุนและการวิจัยพัฒนาด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (สสว., 2557) 
 นโยบายภาครัฐของไทยได้เร่ิมในการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลาง
และย่อมเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสส าหรับผู้ผลิตไทยแขนงต่างๆ ในการ
ขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับ AEC เร่ง
ปรับตัว และใช้โอกาสที่ส าคัญนี้ในการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มศักยภาพในการลงทุนต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มากขึ้น 
 5. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การล าเลียงขนส่ง 
และ ระบบการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในประเทศไทยออกสู่
ตลาดโลก กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ยางพารามากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจาก
อินโดนีเซียและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ โดยในปี 2556 พื้นที่
ปลูกยางภาคใต้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.9 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด (จิดาภา  ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐ
ศุภกุล, 2557) ผู้ผลิตส่วนใหญ่ท าการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบถอดประกอบได้เพื่อการส่งออกสู่
ตลาดต่างประเทศ เพราะ เฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ช่วยลดค่าระวาง และประหยัด เนื้อที่ในการขนส่ง 
อันเป็นการช่วยลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันในตลาดส่งออกต่างประเทศ ในส่วนภาคการขนส่งในพื้นที่
เส้นทางการขนส่งและสาธารณูปโภคครบถ้วน การติดต่อสื่อสารท าได้โดยสะดวกมีท่าเรือ มีสนามบิน 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีหน่วยรถขนส่งสินค้าเอง มีการวางแผนการกระจายสินค้า (สศอ., 2555)  
 ในด้านการขนส่งล าเลียงสินค้านั้นมีการขนส่งทางเรือเป็นค่าขนส่งค่าระวางเรือ  ค่าสิทธิ
หน้าท่า ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน (สสว., 2557) ประเทศไทยมีท่าเรือหลักที่ใช้ในการ
ขนส่งเคร่ืองเรือนไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งท าให้



64 
 

 

ผู้ประกอบการเคร่ืองเรือนของไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งหลายทอดทั้งทางรถ  ทางรถไฟ 
และทางน้ า นอกจากนี้การขนย้ายสินค้าขึ้นลงหลายต่อนั้น หากพนักงานขาดความระมัดระวังในการ
ขนย้าย ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าเพิ่ม มากขึ้น นอกจากนี้ท่าเรืออ่ืนของไทย เช่น สงขลา ยัง
มีเรือเทียบท่าเป็นจ านวนน้อย และต้องเสียเวลาในการรอคอย ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถเสียเวลาใน
การประกอบธุรกิจได้ จึงจ าเป็นจะต้องยอมจ่ายเงินค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเพื่อสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ 
ภาพรวมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของไทยนั้นยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซียซึ่งมีการพัฒนาระบบการขนส่งที่ดี ทั้งทางบกและทางน้ ามี
ท่าเรือเป็นจ านวนมาก ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการขนส่งทางน้ าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555)  
 
 2.6.2  เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition) หมายถึง ความต้องการ 
“สินค้า” ที่มาจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราภายในประเทศโดยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ผลิต
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือมีกระบวนการที่ตรงต่อความต้องการสินค้าที่มาจาก อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งการที่ผู้ผลิตจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องและ
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขด้านความ
ต้องการของตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสามารถสร้างความเป็นเลิศในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ 
เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วยปัจจัย
ได้แก่ ขนาดความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand) และ คุณลักษณะของความต้องการ (Characteristics 
of Demand) รายละเอียดมีดังนี ้
 1. ขนาดความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand) เป็นความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่งของผู้บริโภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีอ านาจซื้อหรือมีความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการนั้นๆ ซึ่งในความต้องการของผู้ซื้อคร้ังนี้ หมายถึง ความต้องการและก าลังซื้อผลิตภัณฑ์
จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ซึ่งในความต้องการของผู้บริโภคนั้น ขนาดของความ
ต้องการบ่งบอกถึงระดับของอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าหรือบริการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและ
สถานการณ์ ซึ่งในบริบทของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานั้น ขนาดของความต้องการมี
รูปแบบที่แตกต่างกันไป อาทิ จ านวนการสั่งซื้อแตล่ะคร้ังมีแบบต่างกัน และจ านวนการสั่งซื้อที่ต่างกัน 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท าให้ยากที่จะเกิดการประหยัดจากขนาดเป็นสาเหตุท าให้ต้นทุนสูง ด้วยเหตุดังกล่าว
นั้นขนาดของความต้องการจึงเป็นองค์ประกอบที่ต้องน ามาพิจารณาในการด าเนินกิจการด้วย  ทั้งนี้
รวมถึงปริมาณความต้องการสินค้าในต้นน้ าของอุตสาหกรรมซึ่งก็คือ วัตถุดิบไม้ยางพาราที่มีอยู่ใน
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ระดับที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสามารถที่จะด าเนินกิจการให้เกิดความต่อเนื่องในการ
สร้างศักยภาพในการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในห่วงโซ่อุปทาน (สถาบันพลาสติก, 2556) 
 2.  คุณลักษณะของความต้องการ (Characteristics of Demand) ในความต้องการซื้อสินค้า
หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะของความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณลักษณะนั้นมีความแตกต่างกันตามปัจจัย
หลายประการ อาทิ ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความพร้อมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นล้วนเป็นทางเลือกที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเข้าถึงผู้บริโภค และคงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยความพิถีพิถันตามการเรียกร้องของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
มีเงื่อนไขในแต่ละบริบทที่แตกต่างกัน อาทิในเร่ืองการรักษาคุณภาพที่สูงให้ได้อย่างสม่ าเสมอในการ
ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก เช่น ตลาดญ่ีปุ่นต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี แต่ความต้องการของตลาดใน
ประเทศมีมาตรฐานที่ต่ ากว่า อีกทั้งในเร่ืองรูปแบบใหม่ๆ ของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าในประเทศ 
 รสนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความคงทนแข็งแรงมี
ลวดลายในตัวเองเน่ืองจาก ผลิตจากไม้จริง ท าให้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบวัสดุจากธรรมชาติที่
ผ่านการแปรรูปน้อยเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์  Particle Board อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความนิยม
เฟอร์นิเจอร์มีทิศทางเปลี่ยนแปลงจาก Classic Style เป็น Modern Style มากขึ้น ท าให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
Particle Board เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ มีน้ าหนักเบา 
สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบเองได้โดยไม่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นการบริโภคของสังคมสมัยใหม่และมี
แนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่รูปแบบของการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเป็นการผลิตแบบรับจ้างผลิต โดยรับจ้างผลิตตามค าสั่งซื้อของผู้ซื้อที่มีการก าหนดแบบมาให้ 
ทั้งนี้สินค้าเฟอร์นิเจอร์จ าเป็นต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ 
เพื่อให้เป็นที่ต้องการและได้รับความนิยม แรงงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยังขาดการพัฒนาทักษะ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ท าให้เฟอร์นิเจอร์ไทยไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเองที่จะได้รับ
ความนิยมในตลาดโลกซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอยู่ (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภ
กุล, 2557) ทั้งนี้กลุ่ม 3G (สหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น) ยังคงเป็นตลาดหลักที่คาดว่าจะพยุงยอดการ
ส่งออก โดยสินค้าหลักที่เป็นที่ต้องการในตลาดนี้ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่เน้นขายงานดีไซน์และ
ฟังก์ชั่นการใช้งาน ในขณะที่อาเซียน จีนและอินเดีย เป็นตลาดใหม่ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะการป้อน
สินค้าเฟอร์นิเจอร์รองรับกลุ่มชนชั้นกลางที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่สังคมเมือง อาทิ เฟอร์นิเจอร์เพื่อ
การตกแต่งบ้านและคอนโดมิเนียม เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 
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 2.6.3  อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) หรือ
หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือหรือการได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยว
โยงและสนับสนุนกันอย่างเข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 
ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนประกอบด้วยปัจจัยความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมผู้ผลิต (The Advantage in the Industry) และ ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(The Advantage in Related Industries) รายละเอียดมีดังนี ้
 1.  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต (The Advantage in the Industry) ประเทศไทยเป็น
แหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางพาราที่ดีแห่งหน่ึงของโลก โดยปริมาณไม้ยางพาราของไทยที่ออก
สู่ตลาดนั้น มาจากพื้นที่ปลูกยางประมาณปีละ 250,000 ไร่ การตัดโค่นไม้ยางพาราในพื้นที่ 1 ไร่ จะ
ได้ไม้ยางพาราประมาณไร่ละ 38 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาตรไม้ปีละ 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
จะเห็นว่าไทยมีวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างเพียงพอซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ 3 ส่วนได้แก่ (ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย, 2558)  
 ส่วนที่ 1 อุตสาหกรรมต้นน้ า ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือ
ผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยางและขนส่งไม้ยางพารา 
 ส่วนที่ 2 อุตสาหกรรมกลางน้ า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา เช่น โรงเลื่อยไม้ 
โรงอบไม้ โรงงานผลิตชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัดโรงเลื่อยไม้ เป็นโรงงานที่ท าหน้าที่ตั้งแต่การโค่น
ต้นยางพาราเพื่อน าเอาไม้ซุงมาแปรรูปในโรงงาน โดยเลื่อยไม้ให้มีขนาดต่างๆกันตามที่ต้องการ 
จากนั้นน าเข้ากระบวนการอัดน้ ายาเคมีหรือจุ่มน้ ายาเคมีเพื่อก าจัดมอดหรือแมลง ไม้ยางพาราแปรรูปที่
ผ่านกระบวนการทางเคมีแล้ว จะถูกน าไปอบแห้งในห้องอบเพื่อให้มีความชื้นในเน้ือไม้ร้อยละ 8-12 
สาเหตุที่ไม่ให้ไม้แห้งสนิทเพื่อให้สัมพันธ์กับความชื้นในอากาศ จะไม่ท าให้เกิดการบิดตัวหรือคดงอ
โรงงานผลิตไม้อัดประสานหรือไม้ชิ้นส่วน โรงงานประเภทนี้จะซื้อไม้ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งแล้ว
มาคัดขนาด ตัดและขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนขั้นต้น น าไม้ท่อนสั้นมาต่อให้เป็นไม้ท่อนยาว และน าไม้ท่อน
มาอัดประสานให้เป็นไม้แผ่น นอกจากนี้โรงงานบางแห่งอาจผลิตเป็นชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูปหรือผลิต
เป็นสินค้าส าเร็จรูปที่มีโครงสร้างง่ายๆ 
 ส่วนที่ 3 อุตสาหกรรมปลายน้ า ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคร่ือง
เรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ า อุตสาหกรรม
ปลายน้ า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกลุ่มสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ยางพารามากที่สุด 
และมีการแข่งขันกับต่างประเทศค่อนข้างมาก  
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 อย่างไรก็ดีในฐานะที่ประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์
จากไม้ยางพารา ในส่วนภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการยกระดับสถานภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม ซึ่งความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของประเทศไทย โดย
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และ
เคร่ืองเรือน โดยประกอบด้วย 
  1.1 ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) เนื่องด้วยประเทศไทยมีการ
ผลิตและการปลูกสวนไม้ยางพาราจ านวนมากจึงมีการจัดตั้งองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการให้บริการและช่วยเสริมสร้างสังคมชาวสวนยาง  ซึ่ง
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทส่งเสริมไม่แสวงหาก าไร 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้อยู่ในขอบเขตตามภารกิจของพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 (ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
รวม 3 คร้ังในปี พ.ศ. 2505, พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530)โดย สกย. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเก่าในการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญดังนี้ (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, ฝ่ายวิจัยและแผน, 
2554, 1-2) 
   1.1.1 ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางด้วยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม  
   1.1.2 ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร  
   1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาด
ยางพาราระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของ
เกษตรกร 
   1.1.4 ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม  
   1.1.5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการในการ
ดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป  
  1.2  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
และอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดการค้าโลก ทั้งนี้การส่งเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนถูกจัดตั้งขึ้นในกองบริการ

http://ไม้ยางพารา.net/
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อุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศของ
ญ่ีปุ่น (JICA) ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ และให้ทุนการ
ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 
ตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการท างานใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี
ภารกิจหลักในการพัฒนาและสนับสนุนทางวิชาการแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก รวมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
มาตรฐานสากล 
  ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แบ่ง
งานในส่วนของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนเป็น 4 ส่วน คือ งานศึกษาวิจัย งานออกแบบ งาน
เทคโนโลยี และงานมาตรฐานและทดสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ค้นคว้า ทดลอง จัดเนื้อหาหลักสูตรและเป็น
วิทยากรฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางเทคโนโลยี การผลิตและออกแบบเคร่ืองเรือน บริการให้
ค าปรึกษาแนะน าทางเทคโนโลยีและบริหารเคร่ืองจักรกลแก่ผู้ประกอบการ และการทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองเรือน รวมทั้งรับผิดผิดชอบโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ปี 2545 โครงการวิจัยการผลิตเคร่ืองเรือนคุณภาพสูงจากไม้ยางพารา โครงการพัฒนาการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) (ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) นอกจากนี้ยังได้ท าการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา อยู่ในรูปแบบองค์กรอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกโดยจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางอย่างเป็นระบบ และมีความหลากหลายต่อเน่ือง  (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558)      
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจะมีข้อได้เปรียบในหลาย
ประการดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ยังมีข้อเสียเปรียบในอีกหลายประการ อาทิเช่น ในเร่ืองการป้อนวัตถุดิบเข้า
สู่อุตสาหกรรมปลายน้ าซึ่งในบางช่วงเวลานั้นเกิดความไม่ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากทรัพยากรการผลิตที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต อันเป็นผลมาจากสภาพปัญหาจากราคาไม้ยางพาราที่สูงขึ้นนั้น 
มีผลกระทบต่อ ผู้ผลิต และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ดังนั้น จึงควรจะมีการประสานความร่วมมือใน
แต่ละภาคส่วนในการร่วมกันดูแลสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าคือ ชาวสวนยางถึง ปลายน้ า คือ ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ซึ่งอาจท าได้โดยการประชุมหารือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนราชการ 
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และผู้ประกอบการอย่างจริงจัง เพื่อที่จะหาจุดร่วม จุดต่าง เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา สามารถด ารงอยู่ได้ รวมถึงการสร้างมาตรฐานราคาไม้ยางให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสามารถด าเนิน
กิจการต่อได้ (สถาบันพลาสติก, 2556) ซึ่งการประสานความร่วมมือกันดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะสร้าง
เสถียรภาพและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ 
  1.3 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการชี้น าด้าน
นโยบายอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์ข้อมูลชี้วัดสภาวะอุตสาหกรรม โดย สศอ. มีพันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 
1) บูรณาการ ผลักดัน และติดตามประเมินผลนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม 2) 
จัดท า เผยแพร่สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยอุตสาหกรรม และ 3) สร้างความ
เข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หน่วยงานภายใต้ สศอ. ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ได้แก่ ส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
(สร.2) โดยบทบาทหน้าที่ของ สร.2 ได้แก่ 1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2) ศึกษาวิเคราะห์ และติดตาม
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย
อุตสาหกรรมรายสาขา 3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
4) ประสานการด าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมรายสาขา และ 5) ปฏิบัติงานร่วมหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหนึ่งในสาขาที่อยู่
ภายใต้การดูแลของ สร.2 คือ อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 
  1.4  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลัก
ในด้านการควบคุมก ากับดูแลและประสานงานการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บทบาทของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนสรุปได้ดังนี้ 
   1.4.1 การจดทะเบียนเคร่ืองจักร ภายใต้ พรบ. จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 ซึ่ง
ด าเนินการโดยส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง 
   1.4.2 การควบคุมวัตถุอันตราย ตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ พรก. 
ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ซึ่งด าเนินการโดย ส านักควบคุมวัตถุอันตราย  
   1.4.3 การตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงงาน ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และ
มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ การประกาศเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
การสนับสนุนจัดตั้งชุมชนอุตสาหกรรม 
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   1.4.4 การควบคุมและตรวจโรงงาน ด าเนินการโดย ส านักควบคุมและตรวจโรงงาน 
ภายใต้ พรบ.โรงงาน พรบ. วัตถุอันตราย พรก. ป้องกันการใช้สารระเหย และ พรบ.จดทะเบียน
เคร่ืองจักร 
   1.4.5 สิ่งแวดล้อมโรงงาน ซึ่งครอบคลุม ด้านน้ าทิ้ง ด้านอากาศ การจัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม ด้านบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และร่างพรบ. ภาษีมลพิษทางน้ า และภาษีมลพิษทาง
อากาศ) งานเหล่านี้ด าเนินการโดย ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
   1.4.6 การดูแลความปลอดภัยโรงงาน ซึ่งด าเนินการโดยส านักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย 
   1.4.7 การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการลดหรือก าจัดมลพิษ ณ จุดก าเนิด (ต้นเหตุ) จัดท าหลักปฏิบัติ
ให้ผู้ประกอบการน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   นอกจากภาครัฐจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดโยบายและมาตรการต่างๆแล้ว 
ภาคเอกชนก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ส าหรับ
ภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน ได้แก่ สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรม
ไม้แห่งประเทศไทย ส่วนในระดับอาเซียน ได้แก่ ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) โดย
พันธกิจต่างๆ ของภาคเอกชนได้เข้ามาเสริมเติมศักยภาพในบทบาทของการรวมกลุ่มกันของ
ผู้ประกอบการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ อาทิ สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้แห่ง
ประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลก าไร เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมไม้  แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาต่างๆ ของสมาชิก (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2558)     
 2. ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (The Advantage in Related Industries)โดยกรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ท าการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของศูนย์กลางตลาดส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยในเอเชียผ่านงาน Thailand 
International Furniture Fair (TIFF) ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงสินค้าดังกล่าวถูกจัดขึ้นทุกปีโดยภาครัฐได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นเพื่อแสดงศักยภาพสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยทั้งดีไซน์
และคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆ ที่ตลาดต่างประเทศรู้จักดี และมีโรงงานผลิตเป็นของ
ตัวเอง ในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการส่งเสริมให้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการออกแบบและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 งาน Thailand International Furniture Fair 
2015 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN Smart Living โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้น
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น ากว่า 200 บริษัท โชว์ศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นหัวใจของการผลิตและการค้าสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน (Thailand Press Release, 2558)  
 นอกจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนอ่ืนๆ นั้น อาทิ กลุ่มร้านค้า
เฟอร์นิเจอร์ในบางพื้นที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับในกลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังไม่นิยม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอันเนื่องจากยังขาดความเข้าใจอันดีที่มีต่อไม้ยางพารา เช่น ในเร่ืองความคงทน 
และการถูกท าลาย ในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางนั้นในบางช่วงที่ราคาน้ ายางที่ราคาสูง เกษตรกร
มักจะยังเก็บต้นยางไว้เพื่อให้ยืดระยะเวลาในการกรีดให้ยาวนานขึ้น เพราะราคาน้ ามันแพง ท าให้ราคา
ยางพาราสูงขึ้นไปด้วย ผู้ปลูกไม้ยางพาราจึงเก็บต้นยางพาราไว้กรีดยาง ท าให้ไม้ยางพาราดิบมีน้อย 
ผู้ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้น  ราคาน้ ามันที่เพิ่ม
สูงขึ้นท าให้ค่าขนส่งสูงขึ้น (ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2558) นอกจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน
ในบางช่วงเวลาแล้วนั้นยังส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนการผลิตในขบวนการผลิต อีก
ทั้งในขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานั้นการใช้วัตถุดิบและวัสดุบางส่วนยังต้องพึ่งพิงการ
น าเข้า เช่น น้ ายาชุบ/เคลือบไม้ กาว ตะปูยิง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารายังขาดเสถียรภาพของการส่งเสริมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ 
กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) 
 งาน Thailand International Furniture Fair โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ได้มีการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ล้ าสมัยที่สุดของอาเซียนและเวทีเจรจา
การค้าเฟอร์นิเจอร์โลก ซึ่งเป็นงานที่ระดมผู้ประกอบการชั้นน าของไทยโชว์จุดเด่นด้านดีไซน์และ
คุณภาพสู่สายตาผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ร่วมเจรจาการค้า หาพันธมิตรใหม่ ต่อยอดธุรกิจ และเปิด
ตลาดส่งออก ภายใต้แนวคิด “ASEAN Smart Living” ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
ฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียนที่รวมไอเดียสร้างสรรค์  สด ใหม่ 
สามารถตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของผู้ซื้อยุคใหม่  ที่ฉลาดซื้อ ฉลาดเลือกได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งในเร่ืองการออกแบบ การเลือกสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ราคา จ านวนที่สั่งซื้อ และ
การส่งมอบแบบมืออาชีพ (Thailand Press Release, 2015) 
 
 2.6.4  กลยุทธ์องค์กร  โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
หมายถึง สิ่งที่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ก าหนดขึ้นเพื่อเอ้ือต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการด าเนินการ ประกอบด้วย เป้าหมายองค์กร (Company 
Goal) สภาวการณ์ของการแข่งขัน (The situation of the Competition) การก าหนดมาตรฐานและควบคุม
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มาตรฐานของสินค้า (Standardization and Quality Control of the Product) กลยุทธ์การแข่งขัน 
(Competitive Strategy) และ เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ (Conditions and Obstacles of 
Rules and Regulations) รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. เป้าหมายขององค์กร (Company Goal) ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาโดยโครงสร้างของการเป็น
เจ้าขององค์กร แรงจูงใจของเจ้าของและเจ้าหนี้ การด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งบทบาทของผู้ถือหุ้น 
และเป้าหมายของบุคลากรในองค์กรในการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง รวมทั้งการใส่ความพยายาม
และความตั้งใจที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของ
พนักงานกับผู้บริหารขององค์กรก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งจนสามารถเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ในบริบทของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานั้นมีการตั้งเป้าหมาย
หลักในการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 5 
ด้าน ประกอบด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558)  
  1.1 การมุ่งให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
เฟอร์นิเจอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(Thailand is the Furniture Hub of Southeast Asia) 
  1.2 การขยาย/ย้ายฐานการผลิตไปประเทศ CLMV (กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว) เป็นฐาน
การส่งออกไปนอก AEC เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 
Countries: LDCs) 
  1.3 การลดต้นทุน และแรงงานในการผลิต 
  1.4 การเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการรับและแบ่งงานตามความถนัด  ในสายโซ่
อุปทาน (Supply & Value Chain) ความร่วมมือในการผลิตร่วมกันเพื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 
  1.5 การร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพื่อรับงานจากประเทศอ่ืนนอกอาเซียน ผ่านไทย
แล้วท าการกระจายงานต่อไปยังประเทศอ่ืน 
 2. สภาวการณ์ของการแข่งขัน (The Situation of the Competition) ในปัจจุบัน สภาวการณ์ของ
การแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งที่เป็น
อุปสรรคและเป็นโอกาสทางการค้า เช่น การเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ มาตรการกีดกันทางการค้า
ที่มิใช่ภาษี รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตลาดเฟอร์นิเจอร์เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีการ
แข่งขันสูง โดยเฉพาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการผลิตตามค าสั่งซื้อ หรือ OEM ซึ่งถือเป็นตลาดเร่ิมต้น
ของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์รายใหม่ และผู้ประกอบการระดับ SME ที่ส าคัญมีการแข่งขันด้านราคา
สูงมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไทยในต่างประเทศจะเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพและมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบในประเทศจ านวนมากซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ไม้
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ยางพาราที่ยังมีอยู่จ านวนมาก และได้เปรียบด้านช่างฝีมือแรงงานประณีต ช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่า
เฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี                  
 แต่เน่ืองจาก เฟอร์นิเจอร์ OEM เป็นตลาดที่ต้องแข่งขันด้านจ านวนการผลิตและราคาท าให้
ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งส าคัญ อย่างเช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ค่าแรงงาน 
เทคโนโลยีในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเฟอร์นิเจอร์ไทย ท าให้ประเทศเหล่านี้แย่งส่วนแบ่ง
ตลาดของไทยไป จากความเสียเปรียบดังกล่าว เกิดมาจากปัจจัยที่เป็นข้อด้อยของผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไทย คือ ต้นทุนรวมที่สูงกว่าคู่แข่ง เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเสียโอกาส รวมถึง
ต้นทุนราคาน้ ามัน และขีดความสามารถการผลิตยังด้อยกว่าคู่แข่ง โดยข้อด้อยบางประการเกิดมาจาก
อุปสรรคภายในระบบการด าเนินการของไทย อาทิ ปัญหาจากราคาไม้ยางพาราที่สูงขึ้นและภาวะการ
แข่งขันด้านราคาซึ่งมีผลต่อก าลังการผลิตให้ทันกับความต้องการของผู้ซื้อ ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ลดลงของผู้ประกอบการ (สถาบันพลาสติก, 2556)  
 นอกจากนี้ ผู้ผลิตไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีรูปแบบการผลิตตามค าสั่งซื้อ
ซึ่งไม่มีตราสินค้าและยังขาดความสามารถและความช านาญ ด้านการออกแบบของตนเอง ท าให้อ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อสูง ผู้ประกอบการมักไม่มีกลยุทธ์เป็นของตนเองจึงไม่สามารถวางแผนการผลิตที่
มีประสิทธิภาพและสามารถก าหนดเป้าหมายในระยะยาวได้ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) 
ส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ขายดีไซน์จนกลายเป็น แบรนด์ที่ได้รับการ
ยอมรับในอนาคตเป็นไปได้ยาก (ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไทยนั้นไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ต่างๆเท่าที่ควร ในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนั้นส่งผลให้ขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลกลดลง (สถาบันพลาสติกและศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย, 2557, น. 
1) อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการขาดการยอมรับจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยคนไทย พร้อมทั้งตรา
สินค้าของไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังเป็นการผลิต
ตามใบสั่งซื้อ ผู้ผลิตไม่เห็นความส าคัญของการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาต้องใช้เงินทุนสูง (สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ, 2553) 
 หากกิจการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากการพัฒนาและรักษาคุณภาพแล้วยังต้อง
ค านึงถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม พิจารณาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งที่
อยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่มีปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกอย่าง
จริงจังซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไทยต้องเสียส่วนแบ่งในตลาดโลกไปในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ตลาดส่งออก เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไปตลาดต่างประเทศมีเพียงตลาดหลักเพียง 2 ตลาด คือ ญ่ีปุ่นและ
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สหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าหากเศรษฐกิจของประเทศในตลาดดังกล่าวซบเซา ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไทยอย่างแน่นอน (สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ, 2553) ดังนั้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารายังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งแก้ไขและควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง (จิดาภา  ช่วยพันธุ์ 
และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557)  
 3. การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า (Standardization and Quality 
Control of the Product) ส าหรับการก าหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นมีหลักการ 
อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของ กระทรวงอุตสาหกรรม และส าหรับ  การผลิตเพื่อ
การส่งออกนั้นผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างประเทศ 
อาทิ เกณฑ์มาตรฐานในรายการมาตรฐาน the American Society for Testing and Materials (ASTM) 
และรายการมาตรฐาน the International Organization for Standardization (ISO) ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้โครงสร้าง แผ่นไม้ประกอบ และเคร่ืองเรือน ความปลอดภัยของเคร่ืองเรือนไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การผลิตเพื่อการส่งออกต้องอยู่ภายในกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดรวมถึงการผลิตที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมตามโครงการฉลากเขียวเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าจากกลุ่มประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  มีการต่อต้านการน าสินค้าที่ท าด้วยไม้จากประเทศเขต
ร้อน จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
เพิ่มขึ้น เป็นต้น (สมเกียรต ิวรประสิทธิคุณ, 2553)  
 ในด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากต้นยางพารา ที่ไม่คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ มาแปรรูปเป็นเคร่ืองเรือน และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปอื่นๆ จะช่วยลดการพึ่งพาไม้จากป่า
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรอย่างคุ้มค่าไม่ต้องน าไปเผาทิ้ง เพราะการ
เผาไม้ยางพาราจะท าให้ก๊าซ CO2 ถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) นอกจากนี้ในด้านสุขลักษณะนั้น การก าหนด
ข้อก าหนดฉลากเขียวยังช่วยควบคุมในเร่ืองลดการปลดปล่อยสารมลพิษจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ยางพารา อาทิ สารเพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) สารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds: VOCs) และสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)             
ในกระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อร่างกายสัมผัสหรือหายใจเอาสารเหล่านี้เข้าไปจะเกิดการสะสม และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ท าจากไม้ยางพารา หรือแผ่นไม้ประกอบยางพารา 
ที่จะได้รับฉลากเขียว ต้องไม่มีสารเพนตะคลอโรฟีนอล จ ากัดปริมาณการปลดปล่อยสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยได้และสารฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปรอทตะกั่ว 
แคดเมียม โครเมียม (+6) สารหนู พลวง สารประกอบไทรฟีนิลทินส์ (Triphenyl Tins:TPT) และ
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สารประกอบไตรบิวทิลทินส์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหา
อันตรายต่อผู้บริโภค (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2554)   
 นอกจากนี้การสร้างและควบคุมมาตรฐานราคาไม้ยางซึ่งเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมต้นน้ าให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สถาบันพลาสติก, 2556) ทั้งนี้ในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานนั้นยังต้องให้ความส าคัญต่อทรัพยากรการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของ
ไทยส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานคน และเคร่ืองจักรเก่า จึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม การพัฒนาความรู้
ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันโดยไทยควรท าการก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานทั้งในและนอกระบบ โดยเชื่อมโยงกับค่าตอบแทน เช่น ให้มีองค์กรหรือหน่วยงานรับรอง
มาตรฐาน (Certification Authority) ส าหรับทดสอบฝีมือแรงงาน ในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ไทยต้องมีความสามารถในการปรับตัว (Economic for Flexibility) 
และการก าหนดมาตรฐานการผลิตจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานสากล  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สมเกียรติ  วรประ
สิทธิคุณ, 2553) 
 4.  กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ในด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพาราให้ เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนานั้นหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการต้องท าการปรับตัวโดยการสร้างและด าเนินกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูปในการรองรับกับสถานการณ์ทางการแข่งขันในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังขาดข้อมูลข่าวสารทางด้านการตลาดที่เพียงพอ
ส าหรับการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านการแข่งขัน โดยข้อมูลที่จ าเป็นนั้น ประกอบด้วย 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค พร้อมทั้งราคาขายสินค้าจาก
ต่างประเทศในลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อมูลทางการตลาดของประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ 
(สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ, 2553)  
 ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การที่ผู้ประกอบการจะ
ด าเนินกิจการให้อยู่รอดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการน าเคร่ืองจักร และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลักดันการ
ผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานราคาไม้ยางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้
ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเกิดเสถียรภาพ 



76 
 

 

เพราะโดยธรรมชาติของไม้ยางพาราแปรรูปนั้นจะแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลัก คือต้องถูกและผลิตได้เร็ว
ให้ทันกับความต้องการของผู้ซื้อ นอกจากนี้ควรจะมีการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ยางพารา 
รวมทั้งการน างานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส าหรับการพัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ท้าจากไม้
ยางพาราให้มากขึ้น เป็นต้น (สถาบันพลาสติก, 2556)  
 นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณการส่งออกซึ่งเป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมี
วิสัยทัศน์ละแนวทางที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการบริหารการผลิตและเข้าใจถึง
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การส่งออก (Export Performance) และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การส่งออก (วีระ
พงศ์  มาลัย, 2554, น. 141-147) ผู้ประกอบการควรที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยมีการรวม
อุตสาหกรรม คือ การรวมกลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวด าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อเกื้อหนุนเชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ าถึง
ปลายน้ าและในแนวนอนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจสนับสนุนต่างๆ พร้อมกันนี้ต้องแสวงหาตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพด้วยวิธีต่างๆ อาทิ เช่น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558)  
  - ผู้ประกอบการรับจ้างผลิต เปลี่ยนมาท าการตลาดเชิงรุกมากขึ้น จากเดิมที่ใช้กลยุทธ์
การตลาดแบบตั้งรับโดยรอรับค าสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้างผลิต มาเป็นการออกแบบและมีตราสินค้าของ
ตัวเอง 
  -  สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศให้กว้างขวาง เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการร่วมทุนในการผลิตและการส่งออก 
  -  ผู้ประกอบการที่เร่ิมมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง ควรท าการศึกษาพฤติกรรมในเชิง
พาณิชย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเกิดความช านาญ
ในทักษะการผลิตยิ่งขึ้น 
  -  การแสวงหาตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและคู่ค้าอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
  แม้ว่าในระยะที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจะปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอด แต่ก็มีจ านวน
ไม่มากที่ท าได้ เพราะต้องยอมรับว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาไม่ได้ 
ดังนั้น หากมองไประยะข้างหน้า การวางโครงสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านดีไซน์ การมองเทรนด์ความต้องการของตลาดผู้บริโภคและน ามา
ปรับปรุงสินค้าให้สอดรับกับวิถีการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าปลายทางให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการเปิด
ช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละตลาดเป้าหมาย น่าจะ
เป็นทางออกส าหรับความอยู่รอดของผู้ประกอบการในธุรกิจได้ เพราะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนอย่างมากต่อ
การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันรวมถึงสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 
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 5. เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ (Conditions and obstacles of rules and 
regulations) ปัญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบของหน่วยงานราชการและนโยบายของรัฐบาลไทย             
ซึ่งประกอบไปด้วย กฎและระเบียบการปฏิบัติของหน่วยราชการ เกี่ยวกับไม้ธรรมชาติ การคืนภาษี              
ที่ล่าช้า และกฎระเบียบของทางราชการขาดความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สมเกียรติ วรประ
สิทธิคุณ, 2553) 
  5.1. กฎและระเบียบการปฏิบัติของหน่วยราชการเกี่ยวกับไม้ธรรมชาติ ไม้ป่าปลูก ไม้
น าเข้า ยังไม่มีกฎและระเบียบที่เหมาะสม ยังเน้นในเร่ืองการควบคุม ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้
ทันสมัยและยังไม่เป็นแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไม้จากป่าธรรมชาติ ไม้ที่เอกชนปลูก เช่น ไม้สวนป่า ไม้ยางพารา 
ไม้ยูคาลิปตัส โดยที่ไม้น าเข้า เช่น ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน กฎระเบียบ ดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
อดีต ไม่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอดีต ไม่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัจจุบันมีการน าเข้าไม้จากเดิมที่ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออก
ไม้ที่ส าคัญ การค้าระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และข้อปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 
  5.2 การคืนภาษีที่ล่าช้า การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนภาษีตาม พ.ร.บ. 19 ทวิ ล่าช้า และ
ไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน 
  5.3 กฎระเบียบของทางราชการขาดความเหมาะสม เช่น ขั้นตอนและพิธีการทาง
ศุลกากรและระบบการขนส่งล่าช้า เน่ืองจาก มีเอกสารและขั้นตอนมากเกินไป การจัดเก็บภาษีน าเข้า
วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม แม้จะมีการลดอัตราภาษีแล้ว  
แต่ก็ยังนับว่าเป็นอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศ รวมถึงระเบียบราชการที่ไม่
มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และไม่เอ้ือต่ออุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ยังต้อง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
 2.6.5  บทบาทของรัฐบาล (Government) เป็นปัจจัยภายนอกที่มีบทบทต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในระดับประเทศ ที่ เป็นได้ทั้งผลทางบวกและผลทางลบ นั้นคือ รัฐบาล ซึ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนนับเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่น ารายได้เข้าประเทศปีละหลาย
หมื่นล้านบาท โดยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออก 20 อันดับแรกของไทย โดยรัฐบาลจึงได้มี
มาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในภูมิภาค (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2555) 
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ทั้งนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก  จ าเป็นต้องมี
แผนการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นทิศทางเดียวกันของอุตสาหกรรม และเป็นแผนพัฒนาที่ครอบคลุม
ทั้ง Industry Value Chain แผนน้ันจะเป็นแผนแม่บทที่ท าให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานต่างๆของ
ภาครัฐสามารถน าไปด าเนินการเพื่อเสริมสร้างมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นแผนที่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการสามารถใช้ด าเนินการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและธุรกิจ (ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545)  
 ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  ภาครัฐได้วาง
ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2548- 
2551 ซึ่งก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญและมาตรการแสดงทิศทางของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2548 อ้างถึงในสมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ, 2553) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้แปรรูปและ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  
  1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเคร่ืองจักร โดยเฉพาะเคร่ืองจักรกลงานไม้ (Wood 
Working) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
  1.3  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านการผลิต และการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบ (Design) เน้น
การสร้างตราสินค้าของตนเอง (Brand Name) และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้น 
 2.  มาตรการแสดงทิศทางของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยมี 9 มาตรการ ดังนี้ 
  2.1  สนับสนุนความร่วมมือทางด้านวัตถุดิบระหว่างอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการส่งวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มากขึ้น 
  2.2  ฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านเทคนิค และมาตรฐาน
ฝีมือ ตลอดจนด้านการออกแบบ 
  2.3  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เคร่ืองจักรกลและวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ 
  2.4  ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไทย จากผู้รับจ้างการผลิต (Original 
Equipment Manufacturer : OEM) ไปสู่การออกแบบให้กับลูกค้าโดยตรง (Original Ddesign 
Manufacturing: ODM) และการสร้างตราสินค้าของตนเอง (Original Brand Manufacturing: OBM)           
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ในที่สุด โดยส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลาง
การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
  2.5  สนับสนุนการสร้างตราสินค้า (Brand Name) ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไทย 
  2.6  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม (Networking and Cluster) เช่น การ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการและผู้รับช่วงการผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไทย 
  2.7  ก าหนดเป้าหมาย และนโยบายระดับชาติ ที่เอ้ือต่อการเพิ่มเน้ือที่เพาะปลูกยางพารา
ส าหรับใช้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สนใจและมีความรู้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น 
  2.8 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้โดยตรงในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สนใจและมีความรู้ในอุตสาหกรรมนี้
มากขึ้น 
  2.9 สนับสนุนด้านมาตรฐานสากล การให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กให้ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดโลกยอมรับ อาทิ เช่น มาตรฐาน 
ISO 9000 และการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด 
  ต่อมาจากการศึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และ
เคร่ืองเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งด าเนินการโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นั้นได้ศึกษาและรวบรวมแนวทางการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไม้และเคร่ืองเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่        
เร่งพัฒนาสินค้าไม้รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาไม้ไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อการผลิตไม้อย่างครบวงจร และ พัฒนาตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไทย รวมถึงมาตรการที่ส าคัญของแต่ละประเด็น โดยสรุปไว้ในตารางที่ 2.4 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552) 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการที่ส าคัญ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ มาตรการ 
1.  เร่งพัฒนาสินค้าไม้รักษ์

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 

-  จัดระบบการประเมินและจัดระดับความยั่งยืนของสินค้าที่เป็นยอมรับ
ในระดับสากล 

-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินและจัดระดับความ
ยั่งยืนส าหรับสินค้าไม้และเครื่องเรือนไทย 

-  ส่งเสริมการประเมินและการจัดระดับ ความยั่งยืนของสินค้าไทย 
-  พัฒนาผู้ผลิต สู่การผลิตสินค้ารักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์
การประเมินและจัดระดับที่ตั้งไว้ 

2.  พัฒนาไม้ไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อม -  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาแผนการจัดการวัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืน โดยค านึงปัจจัยข้างเคียงที่ส าคัญ อาทิ การแข่งขันกับพืช
พลังงานพืชอาหารการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ และการคิด / การแบ่งผลประโยชน์ที่ได้
ของป่าไม้ 

-  พัฒนาและบังคับใช้ Code of Conducts ของอุตสาหกรรม 
-  ประเมินแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การผลิตและการบริโภคไม้
อย่างยั่งยืน เพื่อก าหนด Code of Conducts-ของอุตสาหกรรม/
สมาคมธุรกิจ 

-  ส่งเสริมการน า Code of Conducts ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
บริษัท 

-  ส่งสัญญาณและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า ด้านความ
ต่อเนื่องของการผลิตสินค้าสอดคล้องต่อข้อก าหนดของคู่ค้า 
หลังปี พ.ศ. 2556 (FLEGT VPA) 

  -  ศึกษาและท าความเข้าใจ Environmental Profile ของการท าไม้ 
(ยางพาราและอื่นๆ)  ตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ช่วงการปลูก จนถึงการ
จัดการซากสินค้าที่หมดอายุ ที่ครอบคลุมมิติระบบนิเวศน์ สังคม และ
วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนชาวสวน 

-  วางแผนบูรณาการ การพัฒนาไม้ไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษา Environmental Profile เพื่อ 

-  ลดการด าเนินการที่น าไปสู่การท าลาย นิเวศน์ สังคม และวิถี
การด ารงชีวิตของชุมชน 

-  ส่งเสริมการจัดการและการท าธุรกิจที่ยั่งยืน 
-  เผยแพร่ Code of Conducts และข้อมูลประโยชน์ของไม้ไทยต่อ
ส่ิงแวดล้อมสู่สาธารณะ 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ มาตรการ 
3.  พัฒนาเทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อการ

ผลิตไม้อย่างครบวงจร 
-  พิจารณาการจัดตั้งสถาบัน/หน่วยงานเฉพาะทางเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 

  -  ส่ง เสริมการพัฒนาแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยี  (Technology 
Roadmap: TRM) ส าหรับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนที่
ครอบคลุม เทคโนโลยีที่ จ า เป็นต่อการพัฒนาต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้ไทย อาทิ 

  -  เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติทางวิศวกรรมและความคงทน
ของไม ้

-  เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ไม้ทางเลือก 
-  เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้รักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางที่วางแผนใน TRM 

-  จัดระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะๆและปรับปรุง
แนวทางให้ทันสมัย 

4. พัฒนาตลาดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์รักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ไทย 

-  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และเครื่องเรือนไทย ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

-  พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้
และเครื่องเรือนไทย 

  -  ใช้มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของสินค้า ในการ
ก าหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่มิตรต่อส่ิงแวดล้อมภาครัฐ 

-  สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในด้านประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ได้ตามมาตรฐานสินค้าไม้รักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-  ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการประเมินและการจัดการระดับความ
ยั่งยืนของสินค้าไม้รักษ์ส่ิงแวดล้อมไทย และข้อมูลสมรรถนะทาง
ส่ิงแวดล้อมของสินค้าไทยในตลาดโลก 

 
 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) การก าหนดแนวทาง มาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยาง และอุตสาหกรรมสนับสนุนในฉบับปัจจุบันได้ท าการเสริมเพิ่มเติมรายละเอียดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง โดยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเพิ่ม
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ขีดความสามารถให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นกับอุตสาหกรรมนั้น ได้ท าการก าหนดแนวทาง/มาตรการ
ปรับปรุงกฎระเบียบนโยบายและมาตรการของไม้ยางพารา โดยได้ก าหนดระยะเวลาของการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระหว่างปี 2556-
2559 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งมีการก าหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีความเชื่อมโยงสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การ
ก าหนดแนวทาง/มาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างการผลิต ด้านแรงงาน ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านการตลาด 
และด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 
 1.  ด้านที่ 1 โครงสร้างการผลิต โดยการเป้าหมายของการส่งเสริมนั้นเพื่อให้ในปี พ.ศ. 2560 
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการพัฒนา
ออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งองค์ประกอบในการส่งเสริมประกอบไปด้วย 
  1.1 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไม้ยางพาราท าเฟอร์นิเจอร์ให้มากขึ้น 
  1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
สูญเสียของเนื้อยางที่น้อยที่สุด 
  1.3 ส่งเสริมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราของไทย มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 2.  ด้านที่ 2 แรงงาน มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีแรงงานทั้งไร้ฝีมือและมีฝีมือที่มี
คุณภาพและเพียงพอในการส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและเพียงพอ การใช้เคร่ืองจักรที่
เป็น Automation มากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบในการส่งเสริมประกอบไปด้วย 
  2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย สามารถขยาย
ตลาดเชิงรุกทั้งในตลาดเดิม และการแสวงหาตลาดใหม่ 
  2.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต โดยลดจ านวน
แรงงานไร้ฝีมือ และเพิ่มการใช้แรงงานที่มีฝีมือและมีความช านาญงานมากยิ่งขึ้น 
  2.3 ส่งเสริมให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานได้อย่างถูกกฎหมายโดยการท า MOU กับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมีการก าหนดอัตราค่าจ้างที่ชัดเจน 
  2.4 ปรับปรุงการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าท างาน (Work Permit) ซึ่งเป็นข้อตกลงใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานได้อย่างเสรีในปี 2558 เพื่อให้มีแรงงาน
เข้ามาท างานมากขึ้น 
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 3.  ด้านที่ 3 นโยบายมาตรการ รัฐได้วางแนวทางให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับโรงงานขนาด
ใหญ่ ซึ่งองค์ประกอบในการส่งเสริมประกอบไปด้วย 
  3.1  ให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกัน
ในการเจรจา เพื่อผ่อนปรนข้อห้ามการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางไปยังประเทศคู่ค้า 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราไทยอย่าง
ชัดเจน 
 4.  ด้านที่ 4 กฎหมายและกฎระเบียบ รัฐได้ท าการปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้กฎเกณฑ์โดยวาง
แนวทางให้มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสภาพการณ์การค้า การส่งออกในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งองค์ประกอบในการส่งเสริม
ประกอบไปด้วย 
  4.1 ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยลดความเข้มงวด และโทษทางอาญาและ
แพ่งส าหรับผู้จัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กที่ส่งให้
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
  4.2 ออกกฎหมาย/กฎระเบียบควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางที่มีการทุ่มตลาดในประเทศ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 ออกกฎระเบียบของไทย เพื่อรองรับกฎระเบียบ EU FLEGT ของกลุ่มสหภาพยุโรป 
และกฎระเบียบ Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
ของไทย 
 5. ด้านที่ 5 การตลาด  ภาครัฐตั้งเป้าให้มีตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตลาดใหม่ๆ มี
มาตรฐานสินค้า มีการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่เข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
องค์ประกอบในการส่งเสริมประกอบไปด้วย 
  5.1 ส่งเสริมให้มีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราไปยังตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น 
  5.2 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ
ให้สามารถตอบสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ด้านความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม ด้าน
คนพิการ เช่นเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  5.3 ส่งเสริมให้มีการเจรจาความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า
ที่เป็นเป้าหมายของการส่งออก 
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  5.4 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราของไทย ใน
ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
  5.5 ส่งเสริมให้มีการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้น 
  5.6 ส่งเสริมให้มีการหาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราที่เป็นตลาดใหม่ๆ 
 6.  ด้านที่ 6  อุตสาหกรรมสนับสนุน ภาครัฐตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารามีประสิทธิภาพ
และมูลค่าสูงขึ้น การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราลดลงมีมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเงินกู้เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มโอกาสการส่งออก เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งองค์ประกอบในการ
ส่งเสริมประกอบไปด้วย 
  6.1 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 
เช่น อุตสาหกรรมกาว เคมีภัณฑ์ ผ้าหนัง และไม้วีเนียร์ เป็นต้น เพื่อลดการน าเข้า 
  6.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภท เช่น ไม้วี
เนยีร์ แผ่นชั้นไม้อัด และแผ่นใยไม้อัด เป็นต้น 
  6.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเงินกู้ โดยก าหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ง่าย
และรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยรวม และเพิ่มโอกาสการส่งออกของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ยางพาราของไทย 
  6.4 ส่งเสริมให้มีกลุ่ม (Cluster) ในอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 
 
 2.6.6  โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย (Chance) ปัจจัยภายนอกที่มีบทบทต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในระดับประเทศ และมีบทบาทที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยที่การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และความเป็นไปได้อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และอาจส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ในระดับประเทศได้ ซึ่งในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้และสร้างงานให้กับทั้งสามประเทศ โดยมีไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมฯสูงสุด ซึ่ง
เน้นการผลิตและส่งออกสินค้ากลางน้ า ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป (อาบและอบน้ ายา) แผ่นใยไม้อัด 
และแผ่นชิ้นไม้อัด โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูปถือเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับอุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทย ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก (ร้อยละ 65.2 ของปริมาณการผลิต) ไป
ยังประเทศจีน ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกไปตลาดดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 97.48 ของปริมาณการส่งออก
ไม้ยางพาราแปรรูป ส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราของไทยที่ส าคัญ คือ เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองครัว โดย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) เป็นตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
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 ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของมาเลเซียนั้นเน้นการผลิตสินค้าปลายน้ า 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือนที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จาก
การส่งออกให้กับมาเลเซีย(สินค้าส่งออกส าคัญ 20 รายการแรก) ส าหรับผู้ประกอบของมาเลเซียนั้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และการฝึกอบรมแรงงาน และการบริหารจัดการวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขกฎระเบียบให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ จากรัฐบาล ทั้งนี้มาเลเซียได้ตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์  16,000 
ล้านริงกิต (หรือประมาณ 1 แสน 6 หมื่นล้านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2563 
 ส าหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียนั้นเน้นการผลิต
เฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกับมาเลเซีย แต่มีความแตกต่างกันที่อินโดนีเซียเน้นการผลิตสินค้าตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้า และไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียมีความได้เปรียบในเร่ือง
ของจ านวนแรงงานและค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าไทยและมาเลเซียท าให้การผลิตจะเน้นการใช้แรงงานคน
เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามแม้ว่าอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จะสร้างรายได้มากมายให้กับทั้งไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก ทั้งสามประเทศเผชิญกับการแข่งขันที่
รุนแรงของตลาด รสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญต้องแข่งขันกับผู้
ครองตลาด เช่น จีน แคนาดา อิตาลี และเยอรมัน เป็นต้น ดังนั้นการร่วมมือกันพัฒนาด้านการลงทุน 
การผลิต และการค้า รวมถึงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากข้อได้เปรียบและลดข้อจ ากัดที่เป็น
อุปสรรคต่ออุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม โดยผ่านการเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้ง
สามประเทศ โดยเป้าหมายหลักของความร่วมมือนั้นคือการร่วมกันเป็น “ศูนย์กลางการแปรรูปและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของอาเซียน” 
 ทั้งนี้ในความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ของอนุประเทศ 
(ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็น
ควรก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผลักดันให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว หรือเรียกว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556) 
 1. ร่วมกันขยายฐานการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์เพื่อ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและความสามารถในการออกแบบ  
ในขณะที่มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศที่สูง
มาก เน่ืองจากการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง 
อย่างไรก็ตาม การที่มาเลเซียลดพื้นที่การปลูกยางเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การปลูกปาล์มแทน อาจจะส่งผล
กระทบตอ่วัตถุดิบที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซีย ในขณะที่ ประเทศไทยมีวัตถุดิบ
ไม้ยางพาราคุณภาพดีทั้งไม้ยางพาราแปรรูป และไม้วิทยาศาสตร์ ไม้อัดและไม้บาง แผ่นชิ้นไม้อัด 
และแผ่นใยไม้อัด เป็นต้น) ที่พร้อมส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างต่อเนื่อง  
 ส าหรับอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในโลก  จึงท าให้ในแต่ละปีมี
ปริมาณต้นยางที่ ถูกโค่นมากกว่า 4 แสนต้น (คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด) แต่
ข้อจ ากัดเร่ืองของตัวไม้ยางพารา ที่เป็นไม้มีต าหนิสูง ผู้ประกอบการอินโดนีเซียมีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมแปรรูป (การเลื่อยไม้) ไม้ยางพารา น้อยว่าผู้ประกอบการของไทย จึงท าให้เกิดการ
สูญเสียระหว่างการเลื่อยสูง ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยและมาเลเซียเข้าไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศอินโดนี เซีย โดยจะได้ประโยชน์เร่ืองของ
จ านวนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานราคาถูก และมีปริมาณวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างเพียงพอ 
 จากความพร้อมด้านวัตถุดิบและความสามารถในการออกแบบของไทย  ศักยภาพในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของมาเลเซียทั้งด้านการผลิตและการตลาดในระดับที่ สูง และ
ความพร้อมด้านวัตถุดิบ จ านวนแรงงานที่มีมาก และค่าจ้างถูกของอินโดนีเซีย ดังนั้น หากทั้งสาม
ประเทศร่วมมือกันขยายฐานการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์อย่าง
ครบวงจร จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ของ IMT-GT ในตลาดโลก 
 2. สร้างโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่ม
ช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 การจัดงานแสดงสินค้า (ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์) ร่วมกันระหว่างไทย มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นการขยายฐานผู้บริโภคและดึงดูดนักลงทุน
ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ใน  IMT-GT โดยเฉพาะในตลาด
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางที่มีก าลังซื้อสูง แม้ว่าตลาดสหรัฐและยุโรปจะเป็น
ตลาดส่งออกสินค้าประเภทไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แต่การส่งสินค้าไปยังกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  โดยกฎหมาย FLEGT2 ของสหภาพ
ยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับปัญหาการใช้ไม้เถื่อน ดังนั้นไม้ที่น ามาผลิตเป็นสินค้าต้องเป็นไม้ที่
ถูกกฎหมาย แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นกฎหมายของกลุ่มสภาพยุโรปแต่ประเทศต่างๆ  ที่ค้าขาย
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สินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์กับสหภาพยุโรปจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ส่วนกฎหมาย Lacey 
Act3 ของสหรัฐนั้น เป็นกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากเดิมกฎหมายดังกล่าวไม่มีผล
ครอบคลุมถึงสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขและปรับปรุงใหม่ให้มีผลครอบคลุม
สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ โดยให้เหตุผลต้องการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันการลักลอบตัดไม้
ผิดกฎหมาย กฎหมายดังกล่าวเร่ิมมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2555 เป็นต้นมา ดังนั้นการที่ 
IMT-GT จะขยายตลาดไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราไปในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปและอเมริกาจ าเป็นต้องพยายามปรับตัวตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า 
 3. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา  
 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือนเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันสูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและการลอกเลียนแบบที่
รวดเร็ว ดังนั้นภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ควรมีการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการ
ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อสร้างศักยภาพและความ
แข็งแกร่งทางด้านการออกแบบและการผลิตของทั้งสามประเทศให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
มีความหลากหลายได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 
 ทั้งนี้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นอุตสาหกรรมกลุ่มที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทัดเทียมกันในเขตการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการส่งออกตาม Demand-Supply สินค้า
กลุ่มนี้จะใช้ราคามากกว่าคุณภาพมาเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน (นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี, 2557) แต่
ในระยะยาวนั้นการแข่งขันกันที่ราคาไม่อาจเกิดผลที่ดีต่ออุตสาหกรรมในระยะยาว ฉะนั้น 
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมและ
มูลค่า ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเคร่ืองตกแต่งบ้านและอุตสาหกรรมบริการโรงแรม  
 ภายใต้การใช้วัตถุดิบในประเทศและใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิตซึ่งมีการผลิต เพื่อส่งออก
เป็นหลัก ผู้ผลิตไม้ และเคร่ืองเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ฉะนั้น เพื่อให้พร้อม
รับต่อการเปิดประตูการค้าในเวทีอาเซียน (AEC) ที่ซึ่งมีผลต่อการขนถ่ายปัจจัยในการผลิต ทั้งแรงงาน 
วัตถุดิบและเงินทุน ซึ่งเป็นโอกาสในการลดต้นทุนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการ
พัฒนาเส้นทางการค้าต่างๆ ในภูมิภาค อันจะน ามาซึ่งผลประกอบการที่สูงขึ้น (สถาบันพลาสติก, 
2556) นอกจากการได้รับการสนับสนุนในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์แล้ว ยังมีการสนับสนุนในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆในการด าเนินกิจการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้วางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังมีสาระส าคัญต่อไปนี้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558)  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพ
วัตถุดิบกลางน้ าและห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัย ออกแบบ และช่างเทคนิคในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
โดยการส ารวจรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และทิศทางเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ตามการวิเคราะห์ตามตัวแบบของทฤษฎีรูปแบบเพชร 
(Diamond Model) ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดมิติหรือตัวแปรตามที่มุ่งศึกษาคร้ังนี้ได้ทั้งหมด 6 มิติ 
ดังนี้ 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน 2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด 3) อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุน 4)  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน 5) บทบาทของรัฐบาล และ 6) โอกาส 
หรือเหตุสุดวิสัย และเพื่อท าให้การสรุปคร้ังนี้เห็นความชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สรุป
ออกมาในรูปแบบของตารางการสังเคราะห์มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5  สรุปการสังเคราะห์ที่มาของมิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร   
 

มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร   

แหล่งที่มาของแนวคิด 
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1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน                 

1.1  ทรัพยากรมนุษย์                 
1.2  ทรัพยากรทางกายภาพ                 
1.3  ทรัพยากรด้านความรู้                 
1.4  แหล่งเงินทนุต่างๆ                
1.5  โครงสร้างพ้ืนฐาน                 

2.   เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด                 

2.1  ขนาดความต้องการ                 
2.2  คุณลักษณะของความต้องการ                 89 
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ตารางท่ี 2.5 สรุปการสังเคราะห์ที่มาของมิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร (ต่อ)  
 

มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร   

แหล่งที่มาของแนวคิด 
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3.  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน                 

3.1 ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต                 
3.2 ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง                 

4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแขง่ขนั                 

4.1  เป้าหมายขององค์กร                 
4.2  สภาวการณ์ของการแข่งขนั                
4.3  การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า                
4.4  กลยุทธ์การแข่งขัน                
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)  
 

มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร   

แหล่งที่มาของแนวคิด 
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5.  บทบาทของรัฐบาล                
5.1  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมโลก                
5.2  การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร ์                
5.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย                

6.  โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย                
6.1  การขยายฐานการผลิตและการลงทุน                
6.2  การเพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ                

  91 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)  
 

มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร   

แหล่งที่มาของแนวคิด 
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2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย  และได้น าเสนองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
 
 2.7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
 อุมาพร รอดทอง (2554)ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regession) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยค่าสถิติ F(F-test) 
และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งความต้องการที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อน าไปสู่การสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง OBM (Original Brand Manufacturer) ดังนี้  
 1) ผลสรุประดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 9 ด้าน โดยปัจจัยที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด รองลงมา ได้แก่ การสื่อสารที่ดี
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวางแผนและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรที่เหมาะสม การสนับสนุนและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  การ
สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถเชิงการผลิต
และเทคโนโลยี  การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปัจจัยที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ การสนับสนุนทางด้านการเงิน 
 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  มีดังนี้ (1) ปัจจัยด้านการสนับสนุน
และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้บริหารระดับสูง (2) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางด้านการเงิน  (3) ปัจจัย
ด้านการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร (4) ปัจจัยด้านความสามารถเชิงการผลิตและ
เทคโนโลยี (5) ปัจจัยด้านการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ (6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสม   
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 นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กับ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภาพรวมกล่าวว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นั้นเพิ่งเร่ิมต้นการออกแบบ
ที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการด าเนินการกิจการมาจากการผลิตตามรูปแบบที่
ลูกค้าก าหนดอย่างเดียว (OEM) มาโดยตลอดเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งรูปแบบและวัฒนธรรมการท างาน
ของประเทศไทยแตกต่างกับต่างประเทศ เน่ืองจากต่างประเทศมีการแยกฟังก์ชั่นการท างาน           ที่
ชัดเจน วัฒนธรรมการท างานของคนไทยส่วนใหญ่จากการเป็น SMEs และเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มากธุรกิจครอบครัวมาก่อน มีความคิดการตัดสินใจค่อนข้างล้าสมัย อีกทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของ
ไทยนั้นโดยรวมแล้วยังอยู่ในชั้นของการก่อร่างสร้างฐาน ซึ่งจะมีบริษัทใหญ่ๆ เพียงไม่กี่รายที่มีความ
เข้มแข็งที่จะสามารถออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวิเคราะห์
ความต้องการของตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์มีตลาดที่เป็นตลาดเดิม คือ มีตัวแทนจ าหน่ายที่เป็นเจ้าประจ าอยู่แล้ว สินค้ามีสไตล์ใน
แนวทางของผู้ผลิตเอง คือ ผลิตตามความต้องการให้กับคนเฉพาะกลุ่ม จากข้อมูล ยังพบว่าการวิเคราะห์
ตลาดใหม่ไม่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และจากการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านการวางแผนและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ 
โดยมีการข้ามขั้นตอนไปบ้างเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด รวมทั้งผู้ประกอบการมีวัฒนธรรมการท างานเป็นแบบเจ้าของคนเดียวมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงท าให้การ
ตัดสินใจเพียงคนเดียวขาดการวางแผนหรือมีกระบวนการที่ชัดเจน ส่วนมากแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่มาจากนักออกแบบที่จะคุยกันในทีมงานแล้วน าข้อมูลตรงนั้นมาประมวลผล โดยส่วน
ใหญ่เป็นการวิเคราะห์ของบริษัทโดยยึดแนวทางการออกแบบที่เป็นสไตล์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
บริษัทเองซึ่งแต่ละบริษัทอาศัยการดูข้อมูลสถิติในอดีตรวมทั้งบริษัทมักไม่ได้ท า ISO เกี่ยวกับการ
ออกแบบและไม่มีการก าหนดรูปแบบกระบวนการไว้อย่างชัดเจน  
 3) ผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นแต่ละปัจจัยกับขนาดขององค์กร กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่แตกต่างกัน  
 ปริญญา  มณีเนตร (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ส่งออกก้าวสู่ความเป็นสากล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ส่งออกต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่าง สรุปโดยรวมได้ดังนี้ 1) การมีคู่แข่งรายใหม่อย่างประเทศ
จีน มาเลเซีย สิงคโปร์หรืออินโดนิเซีย แย่งส่วนแบ่งตลาดระดับล่างไปเพราะมีการผลิตต้นทุนที่ต่ ากว่า
และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นในขณะที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของไทยก็อยู่ในตลาดล่างด้วยเช่นกัน 
เพราะผู้ประกอบการของไทยยังคงเน้นการผลิตสินค้า ราคาถูก ผลก็คือ ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถ
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ปรับตัวได้ก็ต้องปิดกิจการไป 2)  การไม่พัฒนาตนเองของผู้ผลิตทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้าง
มาตรฐานคุณภาพสินค้าในขณะที่คู่แข่งพัฒนาขึ้นมาก 3) การขาดการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรม คือ มุ่ง
แต่ผลิตเพียงอย่างเดียว จึงยิ่งท าให้ขาดความเข้มแข็งและขาดอ านาจต่อรองไปอีก และ 4) ขาดการสร้าง 
Brand ของตัวเอง เนือ่งจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นSMEs ที่ท าการผลิต
ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) ยกตัวอย่างเช่น ผลิตให้ IKEA เพื่อไปติด Brand จึงเห็นได้ว่า Brand ที่
ผู้ประกอบการของไทยเป็นเจ้าของเองแทบไม่มีเลย เนื่องจากไทยยังขาดผู้ช านาญด้านการออกแบบ 
ประกอบกับเมื่อท าการออกแบบเองแล้วจะต้องท าการทดสอบคุณภาพการใช้งานและต้องทดสอบ
ความต้องการของตลาดอีกด้วย ท าให้ต้องเสียต้นทุนสูงกว่าการผลิตในฐานะที่เป็น Brand ของตัวเอง   
 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไทยต้องพัฒนาการสร้างตรา
สินค้าเป็นของตัวเองให้ได้เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในตลาดโลก โดยเร่ิมจากใช้จุดแข็งของ
อุตสาหกรรมจากการท าธุรกิจแบบรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturer) ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิต เปลี่ยนมาเป็นการผลิตภายใต้รูปแบบของตนเอง (ODM: Own 
Design Manufacturer) ที่เน้นการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อต่อยอดจน
สามารถผลิตได้ภายใต้ Brand ของตนเอง (OBM: Own Brand Manufacturer) ที่เกิดการพัฒนาทั้งในด้าน 
Design สินค้าและมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างประเทศได้ ในการยกระดับ
สินค้าสู่ระดับที่สูงขึ้นนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นวัตกรรมด้านองค์กรและนวัตกรรม
ด้านกระบวนการผลิตสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากที่สุด คือ 
การผลิตสินค้ามีคุณภาพ, ความรวดเร็วในการน าเสนอสินค้า, การบริการเป็นเลิศ, การมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี รองลงมาคือ นวัตกรรมด้านการตลาดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในด้านการผลิตสินค้ามีคุณภาพได้ ในขณะเดียวกันนวัตกรรมด้าน Logistics และ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ทั้งนี้
ในด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการบริการที่เป็นเลิศมีความสัมพันธ์กับความเป็นสากลในด้านการลงทุนต่างประเทศ โดย
มีความสัมพันธ์น้อยในทิศทางเดียวกัน และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร มีความสัมพันธ์กับความเป็นสากลในด้านการด าเนินงาน โดยมีความสัมพันธ์น้อยในทิศทาง
ตรงกันข้าม และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังมีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นสากลในด้าน Logistic โดยมีความสัมพันธ์น้อยในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกันในขณะที่ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันจากสินค้ามีคุณภาพ, การเป็นผู้น าต้นทุนต่ า และความรวดเร็วในการน าเสนอ
สินค้าใหม่ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเป็นสากลด้านใดเลย  
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 สถาบัน  ชูแสงศรี (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออก
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revcaled Comparative Advantage Index--RCA index) 
ของการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักในตลาด
สหรัฐอเมริกา คือ ประเทศจีน และเวียดนาม ระหว่างปีพ.ศ. 2547-2550 ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ค่าดัชนี RCA ของประเทศไทย จีน และประเทศเวียดนาม มีค่า
มากกว่า 1 เมื่อเทียบกับประเทศจีน และเวียดนาม การที่ประเทศจีนและเวียดนาม มีค่า RCA สูงกว่า
ประเทศไทยโดยประเทศมีค่า RCA เป็นอันดับ 3 แสดงว่า ประเทศจีน และเวียดนาม มีความสามารถ 
ในการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าประเทศไทย 
ซึ่งภาวะตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศมีอัตราการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขัน
ด้านราคา ทั้งจากสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศด้วยกันเองและจากสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ขณะที่ทางด้านผู้ประกอบการไทยต้องประสบกับปัญหา
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบรวม และต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มตามราคาน้ ามันประกอบ
กับการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของเงินบาท นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคไทยไม่นิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เนื่องจากเห็นว่า 
คุณค่าไม่ดีและมีปัญหาเร่ืองมอดกินไม้ ขณะที่ตลาดระดับบนของไทยนิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง
น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ อิตาลี และเยอรมนี ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นผู้น าในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ส าคัญของโลก ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราภายในประเทศชะลอตัวลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจและมีแนวโน้มว่าจะยังไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจท าให้ก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่มากนัก 
 นอกจากนี้พบว่า ผู้ประกอบการไทยต้องประสบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด
เฟอร์นิเจอร์ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับบนซึ่งตลาดรองรับสินค้าน าเข้าหรือกึ่งน าเข้า การแข่งขัน 
มักเน้นในรูปแบบและคุณภาพ ตลาดระดับกลาง เป็นตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยใช้
วัตถุดิบ และอุปกรณ์ผสมระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ไม่เน้นสินค้าที่มียี่ห้อ ทั้งนี้
สินค้าของผู้ประกอบการรายใดที่จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
ราคาสินค้าที่ผลิตได้เป็นส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารต้นทุน
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านราคา รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าสู่ตลาดระดับบน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่
รุนแรงในตลาดระดับล่าง และเพื่อให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถยืนหยัดในการแข่งขันใน
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ตลาดโลกได้ ในส่วนของภาครัฐบาลควรที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการส่งออกในตลาดใหม่ๆ 
ปัญหาส าคัญที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
 1) การขาดแคลนวัตถุดิบ เน่ืองจากการชะลอการตัดโค่นต้นยางก่อนที่จะมีการปลูกทดแทน
ใหม่ออกไประยะหนึ่ง หลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ ายางพารา ส่งผลให้ไม้ยางพาราแปรรูป
ที่จะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีปริมาณลดลง และมีคุณภาพต่ า เพราะมีการกรีดน้ ายางพารา
เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพและจะมีผลต่อชิ้นงานหลังการแปรรูปอีกด้วย 
 2) ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
มีราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการเก็บภาษีน าเข้าวัตถุดิบชนิด อาทิ กาว และแล็กเกอร์ ยังคง
มีอัตราสูง รวมทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาน้ ามันและค่าจ้างแรงงาน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ของไทยสูงขึ้น 
 3) การขาดแคลนแรงงานฝีมือปัจจุบัน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยยัง
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและความช านาญสูง เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนา ฝีมือ
แรงงานของไทยยังมีไม่มากนัก  รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะท างานในบริษัท  หรือ
อุตสาหกรรมที่สะอาดมากกว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีแต่ฝุ่นและสภาพแวดล้อมไม่ดี 
 สุวภา  กิจนพเกียรติ (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาศักยภาพการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราที่ใช้ในครัวเรือนของไทยไปยังประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะโดยรวม
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และสภาวะตลาดของเฟอร์นิเจอร์ในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นตลาดส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส าคัญของไทยโดยการสรุปผลจากเอกสาร 2) ศึกษาศักยภาพในการแข่งขัน
ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส าหรับใช้ในครัวเรือนของไทยในตลาดญ่ีปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่งที่ส าคัญ และ 3) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไปยังประเทศญ่ีปุ่น ผลการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมนี้ของไทยถือว่า มีความพร้อมและ
มีความครบวงจรเกือบสมบูรณ์แต่ยังมีจุดอ่อนบางประการ เช่น  ความสามารถทางการออกแบบของ
ผู้ประกอบการหรือค่าแรงงานต่อชั่วโมงของไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ทั้งนี้ความนิยมใน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและประมาณการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีของญ่ีปุ่น ท าให้
อุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสอยู่มาก แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนครองตลาดของไทยในญี่ปุ่นยังมีสัดส่วนที่
น้อยเมื่อเทียบกับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้น าตลาด เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนมีต้นทุนค่าแรงงาน
ที่ต่ ากว่า ดงันั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาและเพิ่มส่วนครองตลาด ผู้ผลิตไทยจึงควรใช้กลยุทธ์
การแข่งขันโดยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้ามากขึ้น   
 ปรียาภา  ชัยชนะธรรม (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองศักยภาพการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดศักยภาพการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ในตลาดโลกโดยตลาด
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ส่งออกที่ส าคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหราชอาณาจักร ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญคือ จีน อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย โดยศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ไม้
ตลอดจนมาตรการทางการค้าของประเทศผู้น าเข้า และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการส่งออก และ
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปตลาดโลก โดยใช้ดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage--RCA) และแบบจ าลองส่วนแบ่ง
การตลาดคงที่ (Constant Market Share--CMS) เพื่อหาความสามารถในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ส่วนแบ่งการตลาดในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหราช
อาณาจักร เปรียบเทียบกับคู่แข่งคือ จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยใช้ข้อมูลปีระหว่า พ.ศ.2538-2547 
และแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ระหว่างปี พ.ศ.2538-2542 และระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของ
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย อินโดนี เชีย และมาเลเชีย พบว่า มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏมากกว่า 1 ในทุกตลาดในทุกช่วงเวลา ซึ่งหมายความว่า ทั้ง 3 ประเทศมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหราช
อาณาจักรประเทศไทยมีปริมาณไม้ยางพาราเพียงพอกับความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ได้มากขึ้น เนื่องจากภาครัฐหันมาเข้มงวดกับส่งออกไม้ยางพาราซึ่งเคยมีปัญหาการขาด
แคลนไม้ยางพารา ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ เพื่อรองรับความ
ต้องการวัตถุดิบไม้ยางพาราที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามความนิยมใช้วัสดุ
ธรรมชาติในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนและที่พักตามแหล่งท่องเที่ยว อัตราค่าจ้างแรงงานต่ าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย เป็นแรงงานที่มีฝีมือมีความช านาญและความประณีตสูง สามารถผลิต
เฟอร์นิเจอร์ที่มีความละเอียดมาก ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของไทย อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนในเร่ือง
ประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่อยู่ในระดับต่ าก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อไม้ในกระบวนการผลิต
สูงถึงร้อยละ 40-50 นอกจากนี้การพัฒนาด้านการผลิตของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจาก
ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมักเผชิญกับข้อจ ากัดด้านเงินทุน และการเข้าถึง
เทคโนโลยีผู้ผลิตยังละเลยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า เนื่องจากการผลิตส่วน
ใหญ่มีลักษณะรับจ้างผลิตตามรูปแบบที่ประเทศคู่ค้าก าหนด นอกจากนี้การรวมตัวของผู้ประกอบการ
ยังไม่เข้มแข็งนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ท าให้ขาดอ านาจ
ต่อรองกับผู้ซื้อ และเกิดการแย่งตลาดระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง นอกจากนี้ยังพบอุปสรรค
ทางด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบไม้ยางพาราบางช่วงที่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากเกษตรกรมักชะลอ
การโค่นตน้ยางพารา เมื่อราคาน้ ายางพาราในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  
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 ขณะที่ผู้ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปหันไปส่งออกไม้แปรรูปโดยตรงมากขึ้น แทนการจ าหน่าย
ให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ส่งผลให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ลังเลที่จะรับค าสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือ
การท าสัญญาซื้อขายสินค้าระยะยาว นอกจากวัตถุดิบหลักอย่างไม้ยางพาราแล้ว พบว่า อัตราภาษีน าเข้า
วัตถุดิบที่ใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น กาว และเคมีภัณฑ์ ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ประกอบกับ
ความล่าช้าในการคืนภาษีขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มล้วนจ ากัดศักยภาพในการแข่งขันของผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย ทั้งนี้ในการส่งออกพบว่ายังต้องท าการพัฒนาในด้านคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของสินค้าให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าส าคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และ
ญ่ีปุ่น เร่ิมน ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers, NTBs) เช่น ข้อก าหนดด้านคุณภาพ
สินค้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน มาใช้แทนมาตรการทางภาษีศุลกากรที่ค่อยๆ ปรับ
ลดลงจากการเปิดเสรีทางการค้า   
 
 2.7.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งต่างประเทศ 
 Noor et al. (2014) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพาราในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้   ผลการศึกษาพบว่า มาเลเซียมีความก้าวหน้าอย่างมี
นัยส าคัญในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเมื่อเทียบกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส าคัญอ่ืนๆ
โดยไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลที่ได้จากการเก็บภาษีการน าเข้าวัตถุดิบและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรมได้สร้างรายได้การส่งออกจากมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ให้กับ
เศรษฐกิจของมาเลเซียโดยในปีค.ศ. 2014 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 47.94 พันล้านริงกิตมาเลเซีย 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสร้างอุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ดี อย่างไรก็ตาม มาเลเชียยังต้องแสวงหาทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงขึ้นในภาวะการแข่งขันที่ แม้ว่ามาเลเชีย  จะมีแนวโน้มการ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่ดีแต่ในมิติการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งส าคัญอย่างจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลกที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอ่ืน  
 ทั้งนี้  ความส าเร็จในอุตสาหกรรมยังมีผลมาจากการใช้ไม้ยางพาราในการผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน และมุ่งให้ความส าคัญต่อการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์การวางแนวทางในการจัดหมวดหมู่ประเภทวัตถุดิบของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ผลิต 
ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าการผลิตและส่งเสริมรูปแบบการจัดการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในระดับสากล  ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวัตถุดิบหลักในการ
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ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในมาเลเซีย โดยมีร้อยละ 80 ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ มาเลเซียเป็นอันดับที่ 10 
ของผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเฟอร์นิเจอร์ในระดับโลก รัฐบาลมาเลเซียมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราให้เป็นที่ยอมรับในตลาดระดับบน โดยได้
ก าหนดและด าเนินนโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ และแผนด าเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างยั่งยืน โดยในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
และมีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการวิจัยและพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี อาทิ
เช่น คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะของไม้ การรักษาเน้ือไม้และเคร่ืองจักรกลในการผลิตให้มีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาทางเทคนิคและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการวัดมูลค่าเพิ่มใน
ภาคการผลิต ทั้งจากค่าตอบแทนของพนักงาน มูลค่าที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ส่งผลต่อ
การลดต้นทุนในส่วนต่างๆทั้งจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเป็นก าไรที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์ที่สมบูรณ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่  
 Mohsen, Sukri, Jegatheswaran, Awang & Rosli  (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศมาเลเซีย  ผลการศึกษาพบว่า ประเทศ
มาเลเซียมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สูงมาก เน่ืองจากการได้รับความช่วยเหลือ
ทั้งด้านเงินทุนและปัจจัยด าเนินงานจากภาครัฐและการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองโดยมี
ความเข้มแข็งในด้านการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ที่ดีจากการส่งออกให้กับมาเลเซียโดยการ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกรวมของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้  ความส าเร็จของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของมาเลเชียในตลาดโลกเป็นเพราะมี
คุณสมบัติทางกลไกที่ดี, ความทนทานที่ยอมรับ รูปแบบลักษณะที่น่าสนใจและสร้างความสะดวกท า
ให้เป็นที่รู้จักดีและเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาดในระดับบน  
 ทั้งนี้ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของอุปทานในการกระบวนการผลิตยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วง 
โดยเฉพาะในด้านของวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งผลิตโดยปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดของสวนยางลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปีเนื่องจากผู้ผลิตวัตถุดิบเปลี่ยนไปเพาะปลูกปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นสาเหตุให้
วัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการน้ันลดลงและท าให้แนวโน้มของการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปนั้น
ลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังคงเพิ่มขึ้นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณภาพที่ได้สร้างไว้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกที่จะน าเข้าไม้ยางพาราส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศไทยเพื่อรักษาความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับอย่าง
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ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีการตั้งศูนย์การพัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และมีการขยายเครือข่ายการจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศมากขึ้นจากการร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการต่างชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
 Klein et al. (2009) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราของประเทศจีน ทรัพยากร 
การตลาด และเทคโนโลยีการผลิต ผลการศึกษาพบว่า จีนมีความสนใจมากขึ้นในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในอุปทานของ
อุตสาหกรรมไม้ของจีน รวมถึงเป็นการรักษาความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมดังเช่นที่รัฐบาลมาเลเซีย
และอินโดนีเซียได้ท านโยบายในการห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราและหวายทั้งหมดเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศ ทั้งนี้ วัตถุดิบยางพาราในประเทศจีนส่วน
ใหญ่มากจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สามารถน ามาใช้ส าหรับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ดี อุปทานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของจีนนั้นขึ้นอยู่กับการน าเข้าเป็นหลัก 
แม้ว่าจะมีแหล่งผลิตวัตถุดิบภายในประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อภาคการผลิตและคุณภาพของไม้แปร
รูปที่ได้ยังมีคุณภาพที่ไม่สม่ าเสมอ ภาครัฐให้ความส าคัญไปที่การส่งเสริมการแปรรูปที่ให้มูลค่าเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมปลายน้ าอย่างเฟอร์นิเจอร์ มากกว่าการแปรรูปขั้นต้นในกระบวนการซึ่งนับว่ายังเป็น
จุดที่ยังต้องพัฒนาโดยการจัดท าร่างมาตรฐานส าหรับการแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากการผลิตไม้
ยางพาราแปรรูปภายในประเทศจีนบางส่วนยังไม่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ 
อาทิ การรักษาคุณภาพของไม้ยาง เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบที่มีคุณภาพซึ่งยังต้องให้การส่งเสริมเพื่อให้
เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  โดยยังควรที่
จะต้องให้มีการศึกษาวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น ความต้องการสินค้าในตลาดส่วนใหญ่ของจีนอยู่ในตลาด
ระดับล่างและระดับกลาง  มีความได้เปรียบในด้านแรงงานซึ่งมีค่าจ้างแรงงานต่ า ส่งผลให้มีนักลงทุน
ย้ายฐานการผลิตเข้าไปเป็นจ านวนมาก  
 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้วางกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไว้โดยสาระส าคัญคือ 1)  การจัดสรรทรัพยากรการผลิตอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิด
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมต้นน้ า ควรจะมีการจัดการแบบบูรณาการโดยพิจารณาถึงคุณภาพที่ได้และ
การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างก าไรในการส่งออก  2) การบริหารจัดการและเทคนิคทาง
กระบวนการควรมีความเข้มแข็งและมีการประมวลผลที่ชัดเจน การสนับสนุนทางเทคนิคในห่วงโซ่
อุปทาน เป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างรูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
พร้อมทั้งค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพในทุกหน่วยการผลิต
ของโรงงานในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น 4) การปรับปรุงเทคนิค
การอบไม้ยางและรักษาคุณภาพของไม้แปรรูปยางพาราไม่ให้เกิดมีการผุกร่อนได้และเกิดการเสื่อม
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คุณภาพของไม้ รวมถึงค านึงถึงความปลอดภัยตามกฎข้อบังคับต่างๆตามมาตรการและการควบ
ควบคุมมาตรฐานของสินค้า 5) มีกระบวนการในการส ารวจและควบคุมการผลิตสินค้าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพสินค้าส าหรับการส่งออกระหว่างประเทศ  6) การก าหนด
กฎระเบียบ กฎบังคับ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม้ยางควรมีการก าหนดมาตรฐานของคุณ
ลักษณะเฉพาะ สี สารกันเชื้อรา ฯลฯ โดยเร็วเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยาง และอ านวย 
ความสะดวกในการบริหารจัดการของตลาดของอุตสาหกรรม 
 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง
กลยุทธ์ในการยกระดับโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั่วโลก ผลการศึกษาพบว่า  การก าหนด
กรอบและมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยในการปรับปรุงแนวโน้มของมูลค่าเพิ่ม
ของเฟอร์นิเจอร์กับการตลาดในอนาคต โดยจากแนวโน้มการยกระดับของประเทศผู้ผลิตใน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แนวทางที่จะสร้างความส าเร็จในโลกาภิวัตน์ที่มีภาวะการแข่งขันที่สูงนั้น
นอกจากทรัพยากรปัจจัยการผลิตที่ได้เปรียบแล้ ว การพัฒนากระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า
เฟอร์นิเจอร์ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากรูปแบบอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนั้นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ด้วยการพัฒนาวิทยาการโดยให้ความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งภายในกระบวนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทานที่มีส่วนในการผลิตองค์ประกอบต่างๆ มีการ
เลือกสรรทางเทคนิคในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันอาทิ ในด้าน
สถานที่ เช่น บ้าน ที่ท างาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
เพื่อให้สินค้านั้นเกิดคุณค่าเฉพาะที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคและ เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวต้องอาศัยทักษะการสร้างตราสินค้าเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่าง  นอกจาก การอาศัยเพียงความได้เปรียบในด้านทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบ เงินทุน และ
แรงงานแล้ว ผู้ผลิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงปัจจัยด าเนินการในห่วงโซ่คุณค่าให้เกิด
บูรณาภาพเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งการจัดการต้นทุนการผลิตที่เกิด
ประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้ประเทศที่มีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจที่มีค่าแรงต่ า  ได้แก่ จีน, เม็กซิโก,
อินโดนีเซีย, มาเลเซียและไทย  ส่วนประเทศที่มีการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมขั้นสูง 
ได้แก่ อิตาลี, แคนาดา, เดนมาร์กและสวีเดนโดยในบรรดาประเทศแนวหน้าผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์นั้น ประเทศอิตาลีและประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกชั้นน าระดับโลกที่สามารถสร้างก าไรสุทธิ
ได้มากที่สุด การพัฒนาที่บรรลุผลตามล าดับของประเทศที่ประสบผลดี ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ดังกล่าวนั้น ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญต่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การด าเนินกิจการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
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ต่างๆให้ประสบผลส าเร็จในปัจจุบันนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครือข่ายภายในประเทศและสร้างการ
ประสานงานของเครือข่ายการผลิตนอกประเทศ ในการเกื้อกูลอาศัยปัจจัยความได้เปรียบที่แตกต่างกัน
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า อาทิ การสร้างข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนวิทยาการและประสานความ
ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูปในการป้อนเข้าสู่กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพและตรงต่อรูปแบบการใช้งาน รวมถึงประหยัดต้นทุนการผลิตและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในจัดส่งสินค้า 
 International Trade Centre UNCTAD/WTO (2005) ได้ท าการศึกษาเร่ืองตลาดเฟอร์นิเจอร์ใน
ระดับนานาชาติ  ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอิตาลีมีอยู่มากเกือบ 38,000 
บริษัท ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก SMEs มีปริมาณแรงงานทั้งหมดโดยรวม 230,000 คน 
โดย 88% ของบริษัทในอุตสาหกรรมเนั้นมีการจ้างงานน้อยกว่า 10 คน และมีบริษัทที่มีแรงงานเกิน 20 
คนเพียง 4% ของบริษัททั้งหมด ลักษณะของห่วงโซ่การผลิตมีความสมบูรณ์ โดยวัตถุดิบหลักส่วน
ใหญ่ยังต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ  ในภาพรวมของด้านแรงงานยังมีการขาดแคลนของ
แรงงานที่มีฝีมือโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งแม้แต่แรงงานไร้ฝีมือนั้นก็ยังมีไม่
เพียงพอต่อภาคการผลิต ทั้งนี้ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่มักรวมตัวกันเป็นอย่างเข้มข้นในเขต
อุตสาหกรรมที่แคว้นลอมบาร์ดี (Lombardy) ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs มาก ความเข้มข้นสูงสุดอยู่ใน
เขตเมือง Brianza ซึ่งอยู่ระหว่างเขต Como กับ เขต Milan ซึ่ง ณ เมืองแห่งนี้มีสถานะที่แข็งแกร่งใน
ตลาดต่างประเทศ  ในภูมิภาคนี้ผู้ประกอบการระดับที่ดีมีช่างฝีมือที่ดี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนวัตกรรมและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นจุดแข็งที่รู้จัก
กันดีของอิตาลี  ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในตลาดระดับบนลงทุน 5% ของยอดขายประจ าปีในการวิจัยและ
พัฒนา โดยสามารถรักษาความนิยมในตลาดระดับบนไว้ได้ อิตาลีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์
สูงกว่ามูลค่าการน าเข้ามาตลอด 
 อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยังมีการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็น
การประสานความร่วมมือกันของแต่ละบริษัทที่มีต าแหน่งทางการตลาด นโยบายและรูปแบบการผลิต
ที่แตกต่างกันเพื่อน ามาบูรณาการร่วมกันในทั้งส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปชิ้นส่วน
ประกอบในการผลิตของผู้ผลิตไม้แปรรูป การออกแบบโดยผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยมีการวางมาตรฐาน
คุณภาพที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และผู้ค้าในต่างประเทศนั้นก็เป็นการสร้างสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการแข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติที่ซึ่งสามารถเรียนรู้ทั้งรูปแบบและวิทยาการได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน รวมถึงสามารถ
อาศัยความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรที่ผลิตที่น้อยกว่า ในการรักษาเสถียรภาพในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของอิตาลีไว้นั้น ภาครัฐส่งเสริมได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับ
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นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเขตอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการ การออกแบบผ่าน
โปรแกรมการอบรม ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรความรู้และสร้างทรัพยากรมนุษย์ในการคงความ
ได้เปรียบในด้านเอกลักษณ์และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ นอกจากนี้ รัฐได้ให้การ
สนับสนุนการค้าการส่งออกโดยให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก  และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
องค์กรรัฐ Società Italiana เพื่อให้อุตสาหกรรมเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีการปรับนโยบายการ
แข่งขันและส่งเสริมการขายมากขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย 1) การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต้นทุนต่ า 
เช่น จีน หรือประเทศในแถบยุโรปตะวันออก2) การผลิตโดยเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส าหรับ
ตลาดชั้นสูง (Niche Market) 3) เน้นเทคนิคการตลาด และการโฆษณาตามสื่อต่างๆ อาทิ การสร้างแบ
รนด์ เน้นเจาะตลาดระดับบน นอกจากนี้ปัจจุบันยังให้ความส าคัญกับแนวคิดใหม่ในการดูแล
สิ่งแวดล้อม Ecological Furniture ด้วย 
 
2.8  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยและแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย” ของผู้วิจัย โดยจากการด าเนินการการค้นคว้า ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง
ที่ท าการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดการวิจัยออกเป็น 2 กรอบแนวคิด คือ กรอบแนวคิด
การวิจัยเชิงปริมาณ และ กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา (Z) 

ปัจจัยการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (X) 

การจัดซื้อวัตถุดิบ 
ในการผลิต 

การแปรรูปวัตถุดบิ
ให้เป็นผลติภัณฑ์ 

 

การควบคุมการผลิต 

ระบบการขนส่ง
เฟอร์นิเจอร ์

ปัจจัยการจัดการ
ห่วงโซ่มูลค่า (Y) 

 

การตลาดและการขาย 

การจัดการ 

ลูกค้าสัมพันธ ์

 

ปัจจัยการผลิตในประเทศ 

 

อุปสงค์ในประเทศ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และสนับสนุนในประเทศ 

กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการ
แข่งขนัในประเทศของบรษิัท 

 
 

บทบาทของรัฐบาล 

 
 

โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย   

ภาพที ่2.9  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 จากภาพที่ 2.10 เป็นการแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณของตัวแบบสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ใช้ส าหรับน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ 2 โดยระเบียบวิธีวิจัยจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
แสดงผลในบทที่ 4 เพื่อท าการสรุปการวิจัยในบทที่ 5 
 
 2.8.1  สมมติฐานเชิงปริมาณ 
 สมมติฐานหลัก (Ho) : โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สมมติฐานหลัก (Ha) : โมเดลตามทฤษฎีไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 2.8.2  นิยามปฏิบัติการ 
 ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง: เป็นวิธีการทางสถิติวิธีหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบและประเมินค่า
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships) ซึ่งสามารถท าการทดสอบการยืนยัน (Confirmation) 
เพื่อการทดสอบทฤษฎี (Theory Testing) หรือการส ารวจ (Exploration) เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ (Theory 
Building) (Bollen, 1993) โดยในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การทดสอบแบบยืนยันทฤษฎี โดยการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย ที่ได้รับจากการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการวิจัย 
 ตัวแปรแฝง (Latent or Unobserved Variable): เป็นตัวแปรที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 
ซึ่งวัดได้จากตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) หรือเป็นตัวแปรที่สามารถหาค่าได้ 
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 2.8.3  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 จากภาพที่ 2.10 เป็นการแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ส าหรับน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยมิติที่มุ่งศึกษาสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 มิติที่ 1 คือ มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร (กระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) เป็นการน าแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลอง
เพชรแห่งความได้เปรียบ (Dynamic Diamond Model) หรือเรียกว่า ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond  
Model) ของไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบแห่งการศึกษาถึงการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อนึ่งในการศึกษาและการน า
ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) (Porter, 1996) มาใช้เป็นตัวแบบคร้ังนี้เนื่องจาก ทฤษฎีดังกล่าว
เป็นที่ยอมรับและมีความโดดเด่นต่อแนวคิดการบริหารธุรกิจทั่วโลกทฤษฎีหนึ่ง อีกทั้งทฤษฎีดังกล่าวที่
เลือกใช้คร้ังนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพิ่มขีด

แนวคิดและทฤษฎ ี
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 

- การจัดการองค์กร 
- อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
- การจัดการทางการผลิต 
- ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

พัฒนากรอบแนวคิดการจัดการอตุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคฯ 

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายในองค์กร) 

การจัดการทางการผลิตของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ   

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 

กระบวนการในการเพิ่มขดี
ความสามารถทางการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  

การจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ภาพท่ี 2.10  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ความสามารถทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้นปัจจัยภายนอกองค์กร 
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน/ปัจจัยการผลิตในประเทศ 2) ด้านเงื่อนไขด้านความ
ต้องการของตลาด/อุปสงค์ในประเทศ  3) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ 4) ด้าน
กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขันในประเทศของบริษัท 5) ด้านบทบาทของรัฐบาล และ 6) ด้าน
โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 มิติที่ 2 คือ มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร (การจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ) โดยผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์มา
จากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตระหว่างทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(SCM) (Jone and Riley อ้างถึงใน เจษฎา  ลีลากิจกุล, 2548, น. 7-8) กับ ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 
(VCM) (Porter, 1985) โดยทั้ง 2 ทฤษฎีดังกล่าวต่างมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ การเพิ่มผลก าไรของ
องค์กร หากแต่ในแต่ละทฤษฎีนั้นมีมุมมองที่เน้นไปในทิศทางที่ต่างกันตามแต่บริบทต่างๆ และเมื่อ
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพร้อมวิเคราะห์และสังเคราะห์ทั้ง 2 ทฤษฎี พบว่า เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน เพื่อต้องการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ในมูลค่าที่มีคุณภาพโดยที่ทางองค์กรเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนน้อยที่สุด เมื่อรวมกับแนวคิดของ วิทยา  สุหฤทด ารง (2546, น. 212-215) ที่ท าให้
ทราบถึงเกณฑ์ความสามารถในการด าเนินการที่มุ่งถึงลูกค้าเป็นส าคัญ จึงน ามาสู่การพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ดังนั้นปัจจัยภายในองค์กรประกอบด้วย 
6 ปัจจัย คือ 1) ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต/การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต  2) ด้านการควบคุม
การผลิต 3) ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 4) ด้านระบบการขนส่ง/ระบบการขนส่ง
เฟอร์นิเจอร์ 5) ด้านการตลาดและการขาย และ 6) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 
 ค าอธิบายสรุปแนวคิดของการวิจัย 
 ดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายพอสังเขปข้างต้นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการวิจัยถึงมิติหรือตัวแปร ที่มุ่ง
ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นมิติหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญทั้ง 2 มิติเน่ืองจากการศึกษาในคร้ังนี้มี
มุมมองที่ส าคัญและมีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ระบบในเร่ืองที่ด าเนินการศึกษาที่ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่เชื่อมโยงถึงกัน
ในอันจะส่งผลต่อการท าให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าในการส่งออกที่มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันสู่ระดับโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ รายละเอียดของแต่ละมิติหรือตัวแปรที่มุ่งศึกษา
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ปัจจัยภายนอกองค์กร  
 1.1.  ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย   
  1.1.1  ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานที่มีฝีมือในประเทศและความช านาญในงาน
การผลิตไม้แปรรูปเป็นอย่างดี ที่ต้องพัฒนาผ่านการฝึกฝนทักษะทางด้านฝีมือแรงงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในการก าหนดความต้องการที่จ าเป็นด้านทักษะฝีมือแรงงาน  การจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ในการให้ความรู้ โดยการ
เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง  หลังจากการจบหลักสูตรก็จัดให้มีการทดสอบ ส าหรับแรงงาน
ที่ผ่านการทดสอบ ก็จะมีการมอบวุฒิบัตรเพื่อให้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
  1.1.2  ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ ไม้ยางพาราที่เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก เคร่ืองจักร อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต แหล่งที่ตั้งของแหล่งวัตถุดิบ และต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบ
เป็นต้น 
  1.1.3  ทรัพยากรด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
เช่น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ความรู้ความเข้าใจในการน าเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริหาร ความรู้ในการสร้างตราสินค้า (Brand) 
ของตัวเอง การน างานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 
  1.1.4  แหล่งเงินทุนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มาจากหุ้นส่วนและการกู้จากธนาคารพาณิชย์
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเอ้ืออ านวยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสามารถ
ปรับสภาพคล่องทางการเงินได้และเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินงาน  
  1.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การล าเลียงขนส่ง
และ ระบบการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในการน าส่งออกไปยัง
ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการขนส่งที่มีทั้งทางน้ า ทางอากาศ ทางบก เป็นต้น 

 1.2  ด้านอุปสงค์ในประเทศ หมายถึง ความต้องการในตัว “สินค้า” ที่มาจากกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ตอบสนองความต้องการตามที่ตลาดและลูกค้าต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึง ประกอบด้วย ขนาดความต้องการ หรือ       อุปสงค์ ใน
ความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เป็นที่ต้องการในขณะนั้นหรือสินค้าตาม
กระแสนิยม  และคุณลักษณะของความต้องการ ในตัวสินค้าตามสมัยนิยมหรือตามรสนิยมของลูกค้าใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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 1.3  ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนที่
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย  
  1.3.1 วัตถุดิบหลักที่น ามาใช้เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
(ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต) 
  1.3.2 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผลิตจาก
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) 
 1.4  ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัท หมายถึง
ข้อก าหนดหลักที่ท าให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ชัดเจน ประกอบด้วย  
  1.4.1 ข้อก าหนดที่ต้องการจะสร้างให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาพารามีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (เป้าหมายขององค์กร) ซึ่งในบริบทของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
นั้นมีการตั้งเป้าหมายหลักในการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) การมุ่งให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยก้าว
สู่การเป็นศูนย์กลางด้านเฟอร์นิเจอร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2) การขยาย/ย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศ CLMV (กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพื่อใช้ประโยชน์จาก
สถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)  3) การลดต้นทุน และแรงงานในการผลิต 4)  การเชื่อมโยง
กับประเทศในอาเซียนในการรับและแบ่งงานตามความถนัดในสายโซ่อุปทาน และ 5) การร่วมมือกับ
ประเทศในอาเซียนเพื่อรับงานจากประเทศอ่ืนนอกอาเซียน ผ่านไทยแล้วท าการกระจายงานต่อไปยัง
ประเทศอ่ืน 

  1.4.2 สถานการณ์ของการแข่งขัน หมายถึง สภาวะความได้เปรียบและเสียเปรียบใน
ตลาดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เนื่องจากตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามี
สภาวการณ์แข่งขันที่สูงในด้านจ านวนการผลิต ราคา ค่าแรงงาน เทคโนโลยีการผลิต ท าให้ประเทศไทย
เสียเปรียบคู่แข่งส าคัญเช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ในขณะเดียวกันได้เกิดความ
ต้องการในตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าใหม่ขึ้น ได้แก่ จีนและอินเดีย ที่น่าจะเป็นการขยายตัวในการ
ส่งออกได้ทางหนึ่ง  
  1.4.3 การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า  กลยุทธ์การแข่งขัน 
หมายถึง การค านึงถึงสินค้าที่ผลิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องให้
อยู่ในหลักการตามข้อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  
  1.4.4  เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์ถึง
อุปสรรคต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราหรือสิ่งที่ท าให้ไม่เอ้ือต่ออุตสาหกรรม
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เฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น กฎและระเบียบการปฏิบัติของหน่วยราชการเกี่ยวกับไม้ธรรมชาติ ยังไม่มีกฎและ
ระเบียบที่เหมาะสม  การคืนภาษีที่ล่าช้าไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรและ
ระบบการขนส่งล่าช้า เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีอีก 2 องค์ประกอบซึ่งตามทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond  Model) ได้ให้
ความส าคัญต่อองค์ประกอบทั้ง 2 นี้ว่า เป็นปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในระดับประเทศ นั้นก็คือ ปัจจัยด้านบทบาทของรัฐบาล และ ปัจจัยด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย 
กล่าวคือ 
 1.5 ด้านบทบาทของรัฐบาล  ที่เป็นได้ทั้งผลทางบวกและผลทางลบ นั้นคือ รัฐบาล ซึ่งใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออก 20 อันดับแรกของไทย  ดังนั้นรัฐบาลจึง
ได้มีมาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โลก การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพาราไทย 
 1.6 ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย  เป็นปัจจัยที่มีบทบาทที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต่างๆ ได้ โดยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และความเป็นไปได้อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และอาจส่งผล
ต่อความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศได้ ประกอบด้วย การขยายฐานการผลิตและการลงทุน 
การเพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 
 
 2. ปัจจัยภายในองค์กร  
 2.1 ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (The Supply of Raw Material) คือ จุดเชื่อมโยงที่
ส าคัญในโซ่อุปทาน ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมขององค์กรได้มาก นั้นหมายถึงว่า การให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบและการบริการที่ต้องการต้องมีความถูกต้องทั้งในเร่ืองของ เวลา ราคา สถานที่ 
ปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบจึงเสมือนเป็นต้นทุนหลัก (Cost Center) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรที่มีการผลิต เนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนต้นน้ าที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ   
 2.2 ด้านการตลาดและการขาย  (Marketing and Sales) คือ การท าให้สินค้าเข้าถึงลูกค้า  โดย
เป็นการใช้หลักทางการตลาดเป็นส่วนส่งเสริมให้สินค้าเข้าถึงลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
มีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า ช่องทางการ
จ าหน่าย  (Distribution Channels) มีตัวเลือกหรือช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าได้หลายช่องทาง  
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การส่งเสริมการจ าหน่าย  (The promotion) ต้องพยายามใช้เคร่ืองมือการสื่อสารที่หลากหลายวิธีหรือด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยเพื่อสามารถเข้าถึงได้ยังพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสมัย และ ราคา (Price) มีความเหมาะสม ชัดเจนและท าให้เกิดความรู้สึกที่รับรู้ได้ถึงคุณค่าของ
ตัวสินค้า 
 2.3 ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (Processing Raw Materials into Products) 
เป็นกระบวนการที่สร้างให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของสินค้า หากเปรียบเทียบในความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ า ที่มีความส าคัญยิ่งในการท าให้
วัตถุดิบกลายเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการในตลาดและลูกค้าได้  อีกทั้งเป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในกระบวนการนี้ต้องอาศัยทักษะฝีมือแรงงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญต้ังแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ การผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ การประกอบ
ตกแต่งและการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
 2.4 ด้านการควบคุมการผลิต  (Production Control) เป็นการควบคุมที่ต้องการให้สินค้าจาก
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีคุณภาพ หากเปรียบเทียบการควบคุมการผลิตนี้จัดได้ว่าอยู่ใน
อุตสาหกรรมปลายน้ า ที่มีระบบการควบคุมให้การผลิตมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสินค้า เมื่อน าออก
สู่ตลาด ทั้งนี้การควบคุมการผลิตอาจท าได้หลายวิธี เช่น การควบคุมโดยงบประมาณที่จ าเป็นต้องดูถึง
กระแสเงินทุน เงินสดหมุนเวียน ฯ การควบคุมที่ไม่ใช่ระบบงบประมาณ ที่หมายถึงการควบคุมด้วยการ
ยึดการวิเคราะห์หรือข้อมูลสถิติจากปีก่อนเป็นที่ตั้ง  การควบคุมโดยอาศัยระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับ ที่เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และ 
การควบคุมโดยอาศัยแผนภูมิและเครือข่ายปฏิบัติงาน ที่เป็นการด าเนินงานตามแผนการ ที่ก าหนดไว้ 
 2.5 ด้านระบบการขนส่ง (Flights) เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมทุก
อุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ยิ่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้มีความ
เชื่อมโยงถึงกันทั้ง 3 ระบบยิ่งจ าเป็นต้องมีการวางแผน การประสานงาน การควบคุมที่เชื่อมต่อให้ความ
สะดวกในทุกระบบให้สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี  ซึ่งระบบการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางน้ า การ
ขนส่งทางถนน/ทางบก การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศ 
 2.6 ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เป็นกิจกรรม
ส าคัญที่สนับสนุนพร้อมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ลูกค้า ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่มีสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้ง  3 
ระบบ (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงแนวโน้มในการสร้างผลก าไรที่ได้จาก
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในระยะยาวได้ 
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 ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงได้ท าการค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจะท าให้เกิดตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทยได้อย่างไร 



 

 

บทที ่3 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย  ผู้วิจัยได้มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นตัวแบบการจัดการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย และ 3) ค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยรูปแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
โดยเป็นการวิจัยเพื่อต้องการน าผลไปทดลองใช้แก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ต่อไปในขอบเขตของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ซึ่งในการด าเนินการวิจัยจะด าเนินการวิจัยใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการค้นหาข้อเท็จจริงและพิจารณาจากปรากฏการณ์สังคม 
จากสภาพแวดล้อมตามจริงอย่างครบคลุมในทุกมิติเพื่อค้นหาตัวแบบการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จะถูกตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องระหว่างผลลัพธ์ตัวแบบโครงสร้างที่ได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
รวมถึงเพื่ออธิบายผลของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแบบผลลัพธ์เพิ่มเติมในรูปแบบเชิง
สถิติ  โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้  
 3.1  ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การออกแบบการด าเนินการวิจัย 
 3.4  ขั้นตอนและวิธีการท าวิจัย 
 3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีการจ าแนกตามการออกแบบการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1.1  กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  1.  กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล (Group Informant) คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
ขององค์กรในหน่วยงานของภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
จ านวน 5 องค์กร ประกอบด้วย 1) สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและ
โรงอบไม้ 3) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  4) สมาคม
อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย และ 5) สมาคมธุรกิจไม้ (รวมกับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสั่งเข้า) 
จ านวนทั้งหมด 123 คน 
  2. บุคคลผู้ให้ข้อมูล  (Informant) คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยผู้วิจัยท าการเลือก (กลุ่มตัวอย่าง) 
แบบเจาะจงโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราโดยเฉพาะ โดยคัดเลือกจากองค์กรของกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล
จาก 5 องค์กรๆ ละ 3 คน รวมได้จ านวนบุคคลผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 คน (รายละเอียดภาคผนวก จ)  
 
 3.1.2  ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.  ประชากร (Population) คือ ผู้ประกอบการ/โรงงานที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราและมีการส่งออกไปจ าหน่าย รวมทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานของภาครัฐ
หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั้ง 5 องค์กร มีจ านวนทั้งสิ้น 687 
บริษัท  
  2.  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Samples Size) คือ ผู้ประกอบการ/โรงงานที่มีการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและมีการส่งออกไปจ าหน่าย รวมทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงาน
ของภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั้ง 5 องค์กร  โดย
คัดเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะโรงงานที่มีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง
มีจ านวนทั้งสิ้น 41 บริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559) และผู้วิจัยได้ท าการ
เจาะจงคัดเลือกบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจค้าไม้และแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้  จ านวน 
41 บริษัท (รายละเอียดภาคผนวก จ)   
  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ 



116 
 

 

Structural Equation Modeling (SEM) ตามข้อเสนอของ แฮร์ และคณะ (Hair, Black, Babin & 
Anderson, 2010) เสนอให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 10 - 20 เท่าต่อ 1 พารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณ
ค่าซึ่งโมเดลการวัดในการวิจัยคร้ังนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าจ านวน 25 พารามิเตอร์ 
จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย  250 - 500 ตัวอย่าง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยในคร้ังนี้จ านวน  451 ตัวอย่าง 
(บริษัทๆ ละ 11 ตัวอย่างรวม 451 ตัวอย่าง) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
มากขึ้น 
 
3.2 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงงานที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 41 บริษัท
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคโดยสามารถจ าแนกได้ตามตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงพื้นที่/สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย 

ล ำดับ ภูมิภำค จังหวัด 
จ ำนวน 

บริษัท รวม 
1 ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 3 

18   ชลบุร ี 5 
  ระยอง 10 
2 กรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพ 9 

17 
  นนทบุร ี 1 
  สมุทรปราการ 5 
  สมุทรสาคร 2 
3 ภาคเหนือ ล าปาง  2 2 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1 1 
5 ภาคใต้ ตรัง 2 

3 
  สุราษฎร์ธาน ี 1 

รวมจ ำนวนบริษัทท่ีก ำหนดใช้เป็นพื้นท่ีในกำรวิจัย 41 
ที่มา : ผู้วิจัย 
 
 



117 
 

 

3.3  การออกแบบการด าเนินการวิจัย 
 การออกแบบการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งที่เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์
และไม่ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์  ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การจัดการทางการผลิต การพัฒนากรอบแนวคิดตัวแบบการ
จัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วด าเนินการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ต้องการศึกษา โดยพบว่ามิติที่ควรมุ่งให้
การศึกษา คือ มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร กับ มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร 
รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 1.  มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร มี 6 องค์ประกอบได้แก่ (1) ปัจจัยในการ
ด าเนินงาน  (2) เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด  (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (4) 
กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน (5) บทบาทของรัฐบาล และ (6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
(Porter, 1996)    
 2.  มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร มี 6 องค์ประกอบได้แก่ (1) การจัดหาวัตถุดิบใน
การผลิต (2) การควบคุมการผลิต (3) การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (4) ระบบการขนส่ง 
(ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Jane and Riley อ้างถึงใน เจษฎา  ลีลากิจกุล, 2548 น. 7-8) (5) 
การตลาดและการขาย และ (6) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่มูลค่า , Porter, 
1985) 
 ผู้วิจัยได้มีการออกแบบการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน ซึ่ง
จุดมุ่งหมายที่ท าการออกแบบการด าเนินการวิจัยลักษณะดังกล่าวนี้ คือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วน ามาวิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจงกับเร่ืองที่ท าการศึกษา ผ่านลักษณะการบรรยายความถึง
สาเหตุของปัญหาและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดขึ้น โดยมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ รวมถึงสามารถอธิบายผลความสอดคล้องของข้อมูลในเชิงสถิติซึ่งมีความ
แม่นย ามากกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการออกแบบการวิจัยใน 2 
รูปแบบคือ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557 หน้า 17, 68, 74) 
 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีศึกษาถึงเหตุการณ์ต่างๆ จากสภาวะ
แวดล้อมที่ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษา เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อม
นั้นๆ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interview Structured) 
 2.  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาในปัจจุบัน และสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผนวกกับ
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แนวคิดทฤษฎีที่ท าการศึกษา มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
3.4 ขั้นตอนและวิธีการท าวิจัย 
 

 
 

   ภาพท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนและวิธีการท าวิจัย 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 3.5.1  เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัยตามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ลักษณะของเคร่ืองมือการวิจัยตามการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Interview Structured) ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อถามที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบ เพื่อต้องการให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค าถามนั้นได้อย่างอิสระตามความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จากหัวข้องานวิจัยที่ต้องการ
ค าตอบ โดยแบบสัมภาษณ์ จ าแนกออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของการสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์ วัน/เวลา/สถานที่
สัมภาษณ์  
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเฉพาะส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ต าแหน่งการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และ วัน/เวลา/สถานที่
สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 3  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 ส่วนที่ 4  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
 
 3.5.2  เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัยตามการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ลักษณะของเคร่ืองมือการวิจัยตามการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามโดยก าหนดค าตอบ
ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่ก าหนดไว้ให้ เท่านั้น เพื่อต้องการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินข้อค าถามออกมาเป็นระดับมาตราส่วนตามความส าคัญหรือตามระดับความ
คิดเห็น โดยที่มาของข้อค าถามในแบบสอบถามนี้จะเป็นการได้มาจากภายหลังการรวบรวมและ
วิเคราะห์ค าตอบในแบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อค าถามโดยยึดหลักแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการจัดการทางการผลิตเพื่อใช้ในการจัดเรียง
กลุ่มข้อค าถามจากผลการสัมภาษณ์ 
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3.6  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.6.1  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผู้วิจัยน าประโยคข้อค าถามที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้ภาษา แล้วผู้วิจัยน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย 
แล้วเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนออกเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับจริง 
 
 3.6.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) จ านวน 5 คน (รายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อรายการ (items) ที่มีค่า IOC = 0.5 ขึ้นไปซึ่งหมายถึงข้อ
รายการนั้นมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเน้ือหาที่จะวัด ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา  สาย
ยศ, 2543, น. 248) 

  IOC =    
R

N


 

 เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
  N       แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  +1 =  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
    0   =   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
  -1  =   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
 
  เมื่อได้ค่า IOC ที่มีค่า = 0.5 ขึ้นไป ซึ่งในแบบสอบถามทั้งชุด มีค่า IOC เท่ากับ 
0.892 จึงจะน าแบบสอบถามชุดดังกล่าวไปทดสอบ (Pre-Test) หรือทดลอง (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เพื่อตรวจสอบถ้อยค า การใช้ภาษา สื่อสาร
ให้ผู้ตอบสามารถอ่านเข้าใจง่าย และตอบแบบสอบถามได้ตรงประเด็น  
  จากนั้นจึงการท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability of 
Test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538, น. 125-126) ซึ่งค่า
ความเชื่อมั่น (ซึ่งในแบบสอบชุดนี้ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.985) โดยค านวณจากสูตร  
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 แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

   n  แทน  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
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2

1
   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

    S
2

1     แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ 
 
3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.7.1  การเก็บข้อมูลตามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ ในการออกหนังสือชี้แจงการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยของผู้วิจัยกับกลุ่มบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการขอนัดสัมภาษณ์ กับกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 15 คน โดยท าการ
ติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์หรือเข้าพบด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อส่งมอบหนังสืออนุมัติขอเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย  
  3. เมื่อได้วัน/เวลา/สถานที่ส าหรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงขอเข้าพบเพื่อด าเนินการ
สัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยร่างขึ้น และในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องทุกประเด็น 
  4. ภายหลังการได้มาซึ่งค าตอบจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่
ได้รับในรูปแบบเสียงจากเคร่ืองบันทึกเสียง และการจดบันทึก น ากลับมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อด าเนินการจัดกลุ่มประเด็นค าตอบและน าไปสู่การสร้างข้อค าถามส าหรับใช้
เป็นแบบสอบถาม 
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 3.7.2  การเกบ็ข้อมลูตามการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการออกหนังสือชี้แจงการสอบถามเพื่อการวิจัยของผู้วิจัยกับสมาชิกที่มีสถานะเป็น
ผู้ประกอบการ/โรงงานที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 41 บริษัท  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการขอนัดหมาย กับสมาชิกที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการ/โรงงานที่
มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 41 บริษัท โดยท าการติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์หรือ
เข้าพบด้วยตนเอง เพื่อส่งมอบหนังสืออนุมัติขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและชี้แจงวัตถุประสงค์การ
วิจัย  
  3. เมื่อได้รับการอนุญาตจากสมาชิกที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการ/โรงงานที่มีการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 41 บริษัท ผู้วิจัยจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจน
ครบ ในกรณีอาจใช้การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซองเปล่าที่จ่าหน้าที่อยู่ถึงผู้วิจัยเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวกในการส่งค าตอบกลับคืนมายังผู้วิจัย   
  4. ภายหลังจากการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจนครบจ านวน 451 
ฉบับแล้ว (จ านวน 41 บริษัท) จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 
4 และบทที่ 5 ต่อไป 
 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  ผู้วิจัยได้น าเทปบันทึกเสียงที่ท าการบันทึกในขณะสัมภาษณ์กับกลุ่มบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มาท า
การถอดเป็นข้อความบันทึกเสียงของการสัมภาษณ์ในรูปของภาษาเขียนด้วยตัวผู้วิจัยเอง และท า
ความเข้าใจในประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ เพื่อท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
จัดแยกเป็นประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็นส าคัญๆ แล้วน ามาเรียบเรียงเขียนพรรณนา 
 
 3.8.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
  1. สถิติพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  2. สถิติทดสอบขั้นสูง โดยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบ
คอมพิวเตอร์ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแบบการจัดการ
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งการทดสอบนี้จะได้
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ผลลัพธ์เป็นสมการเชิงโครงสร้างและรูปแบบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งเป็นการ
ตอบข้อสมมติฐานของการวิจัยส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยตัวแบบเชิงเหตุผลจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ชัดเจน
เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรือไม่ โดยการวิเคราะห์โมเดลที่
ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อตรวจสอบโมเดล
สมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (Model Evaluation) เป็นการประเมินผลความถูกต้องของโมเดลโดย
ประเมิน 2 ส่วนคือ 
   2.1 ประเมินความสอดคล้องของโมเดลแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ภาพรวม (Overall Model Fit Measure) 
   2.2 ประเมินความสอดคล้องของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญของ
โมเดล (Component Fit Measure) (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2537, น. 53-55) โดยการประเมินในส่วนนี้
จะน าไปสู่การพัฒนาโมเดลต่อไป คือการทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวม โดยเกณฑ์ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมินความสอดคล้องโมเดลใน
งานวิจัย ได้แก่ 
    2.2.1 ค่าสถิติไคสแควร์  (Chi-square Statistic) จะท าการทดสอบ
ว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรแตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากการ
ประมาณค่าหรือไม่ (Bollen, 1989, p, 263) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้นถ้าค่าไคสแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เมทริกซ์ ความ
แปรปรวนร่วมของประชากรไม่แตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรร่วมจาก
การประเมินค่าสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง มีสูตรดังนี้ 

     2X  = E

EO 2)( 

 
    ความถี่ที่คาดหวัง    E   = R x C / N 
    เมื่อ 2X  แทน ค่าไคสแควร์ 
     O แทน ความถี่ที่ได้จากการสังเกต 
     E แทน ความถี่ที่คาดหวังได้ 
     R แทน ผลรวมของความถี่ในแถวนั้น 
     C แทน ผลรวมของความถี่ตามคอลัมน์ 
     N แทน ผลรวมของความถี่ทั้งหมด 
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   2.2.2  ดัชนีบ่งบอกความสอดคล้อง (Fit Index) เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึง
ความสอดคล้องของข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างกับโมเดลที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนี จีเอฟไอ 
(GFI : Goodness of Fit Index) ดัชนีเอจีเอฟไอ (AGFI : Adjust Goodness of Fit Index) ดัชนีเอน
เอฟไอ (NFI : Normed Fit Index) และดัชนีไอเอฟไอ (IFI : Incremental Fit Index) ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ค่าที่สูงกว่า 0.90 ถือว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (Arbuckle, 1995, p. 529)  โดยค่าที่เข้าใกล้ 1 สูงจะบ่งบอกว่าโมเดลมีความสอดคล้อง กับ
ข้อมูลสูงด้วย (Bollen, 1989, p. 270) และดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI : 
(Comparative Fit Index) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และดัชนี CFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดว่า โมเดล มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ (Joreskog & 
Sorbom, 1993, p. 123) 

      1 , / ,0GFs Fs      
   เมื่อ GFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 

    ,F s    แทน ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันความกลมกลืนของโมเดลจาก
พารามิเตอร์ 

    , 0F s   แทน ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันความกลมกลืนของโมเดลที่
ไม่มี พารามิเตอร์ 
   ค่าดัชนี AGFI โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ (Joreskog & Sorbom, 1993, 
p. 123)  

        11/2 11AG dkk G  
   เมื่อ AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
  
    GFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
    d แทน ชั้นความอิสระ 
    k แทน จ านวนตัวแปรที่สังเกตได้ 
   2.2.3  ค่าเฉลี่ยรากที่สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
(Root Mean Square Error of Approximation) เป็นดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากการทดสอบไคส
แควร์ ค่าสถิติขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่าง (n) ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) ถ้าจ านวนพารามิเตอร์
เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ก็จะลดลง ท าให้การทดสอบมีแนวโน้มไม่มีนัยส าคัญ ค่าอาร์เอมเอสอีเอ 
(RMSEA) เป็นดัชนีที่แสดงให้ถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
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ของประชากร ที่ควรมีค่าต่ ากว่า 0.05 (Brown & Cudeek, 1993, pp. 141-162) แต่ไม่ควรเกิน 0.8 ซึ่ง
เป็นค่าที่พอจะยอมรับ และถ้า อาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องอย่างแท้จริง (Exact Fit) (Arbuckle, 1995, p. 523) 
   2.2.4 ค่าเฉลี่ยรากที่สองของเศษคงเหลือ (RMR) (Root Mean Square 
Residual) เป็นดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรของประชากรกับการประเมินค่า ซึ่งดัชนีจะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปร
สังเกตทั้งหมดเป็นตัวมาตรฐาน (Standard Variables) โดยที่ค่าใกล้ศูนย์มากแสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง (Bollen, 1989, pp. 257-258) 
   2.2.5 ประเมินความสอดคล้องของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญใน
โมเดลภายหลังจากการประเมินความสอดคล้องของโมดลในภาพรวมแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญมากที่
ต้องประเมินคือ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละส่วนว่ามีความถูกต้องและอธิบายได้อย่าง
สมเหตุสมผลการตรวจสอบ นี้จะท าให้ทราบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างอย่างแท้จริงหรือไม่ในแต่ละส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในงานวิจัยชิ้นนี้
พิจารณาพารามิเตอร์ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มที่ 1 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานควรมีขนาดเล็ก ในการตีความว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็กหรือใหญ่
นั้นพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ว่ามีนัยส าคัญหรือไม่ หากค่าพารามิเตอร์มีนัยส าคัญ แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดเล็ก หากค่าพารามิเตอร์ไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแบบจ าลองยังไม่ดีพอ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542, น. 53) 
ส าหรับการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วยโปรแกรมลิสเรลนั้น เมื่อมีการประเมิน
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) จะถูกต้องและแม่นย า เมื่อตัวแปรสังเกตได้ใน
แบบจ าลองมีการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร (Joreskog & Sorbom, 1993, p. 59) 
   กลุ่มที่ 2 สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlation : R) 
หรือค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มี ค่า
สูง แสดงว่าแบบจ าลองมีความเที่ยงตรง (Validity) (Joreskog & Sorbom, 1993, p. 26) แต่ถ้าสถิติมี
ค่าน้อยแสดงว่าแบบจ าลองนั้นมีความเที่ยงตรงน้อยยังไม่มีประสิทธิภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, 
น. 59) และการพิจารณาแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นว่าสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของ ตัวแปรได้ถึงร้อยละ 40 ย่อมถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ (Saris & 
Strenkhorst, 1984, p. 282) 
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   ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลถ้าโมเดลที่ได้ไม่มีความตรงหรือ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะปรับโมเดลวิเคราะห์ใหม่ จากโปรแกรม LISREL และ
พื้นฐานทางทฤษฎี และท าการพิจารณาความพอดีที่เหมาะสมของโมเดลกับข้อมูลตามจริงที่ปรากฏ 
และใช้เกณฑ์ตามข้อสรุปที่ได้สังเคราะห์ในตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการสังเคราะห์ค่าความสอดคล้องที่เหมาะสมของโมเดล 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ระดับความสอดคล้อง ค าอธิบาย 

Chi-Square 2 ระดับนัยส าคัญมากกว่า 0.05       
 P > 0.05 

ต้องดูประกอบกับดัชนีอ่ืนๆ อาจ
เกิดความล าเอียงเน่ืองจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2/df 2:1 ปรับตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง ถ้า
กลุ่มตัวอย่างมากควรใช้เกณฑ์ 2:1  

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของการประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อน 

RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 
0.07  

น้อยกว่า 0.03 มีความสอดคล้องดี
มาก   

GFI (Goodness of Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความพอดีที่
เหมาะสม 

GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1  
ค่ายิ่งมากแสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องดี   

AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index)ค่าดัชนีวัดระดับ
ความพอดีตามที่ได้ท าการ
ปรับปรุงส าเร็จแล้ว 

AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 - 1 

RMR  (Root Mean Square 
Residual) ดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วน
เหลือ 

โมเดลมีค่า RMR จะมีขนาด
เล็ก 

เป็นค่าเฉลี่ยก าลังสองระหว่าง
ผลต่างของส่วนที่เหลือของความ
แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
กับ ความแปรปรวนร่วมที่
ประมาณ ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการสังเคราะห์ค่าความสอดคล้องที่เหมาะสมของโมเดล (ต่อ) 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ระดับความสอดคล้อง ค าอธิบาย 

SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual)  
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของส่วนเหลือมาตรฐาน 

SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08  ค่า SRMR มาตรฐานง่ายต่อการ
แปลความหมาย   

ดัชนีความพอเหมาะ (NFI: 
Normed Fit Index)   

NFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
มีแนวโน้มที่จะประมาณค่าเกิน
จริง 

NNFI (Non-Normed Fit 
Index)  หรือ ดัชนี Tucker-
Lewis Index (TLI)   

NNFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน แต่อาจเป็นค่า
เกินช่วง 0 – 1 ที่มีความเหมาะสม
ส าหรับข้อมูลที่สมมติขึ้น 
(simulation studies) (Sharma et 
al, 2005; McDonald and Marsh, 
1990) 

CFI (Comparative Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความพอดีเชิง
เปรียบเทียบ 

CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 
 

เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0 
- 1 

ที่มา : กันต์ฤทัย  คลังพหล (2552) 
 
 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เพื่อการส่งออกของประเทศไทย ของผู้วิจัยในบทนี้ จะเป็นการน าเสนอถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้เลือกใช้คือ การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย และ 3) ค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลกับคณะบุคคล (ตัวแทน) ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ประกอบด้วย 1) สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 3) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 4) สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
ไทย และ 5) สมาคมธุรกิจไม้ (รวมกับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสั่งเข้า) แล้วนั้น ดังผลการสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
 4.1.1  สรุปผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านปัจจัยในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   1.1  ทรัพยากรมนุษย์  : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
ทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีทั้งแรงงานชาวไทยและชาวต่างด้าวเข้ามาใช้
แรงงานอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาฝีมือเป็นประจ า นอกจากนั้นแรงงานต่าง
ด้าวยังสามารถปรับตัวได้และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ไม่พบปัญหาแรงงานต่างด้าวใน
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ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา แต่ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาแรงงานไทยเนื่องจากการ
ขาดความกระตือรือร้นเมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวในองค์กรเดียวกัน และที่ส าคัญคือการขาด
แคลนแรงงานที่มีความช านาญเฉพาะด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญ
ได้แก่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าได้ ความพยายามรักษาแรงงานที่มีคุณภาพให้อยู่
กับองค์กรได้นานๆ และการก าหนดสัดส่วนแรงงานกับเคร่ืองจักรที่เป็นเกณฑ์ตายตัวไม่สามารถ
ก าหนดได้ ทั้งนี้การเปิดโอกาสรับบุคลที่มีความช านาญด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานอาจท าให้แรงงานในองค์กรมีทักษะต่างๆ เกี่ยวกับงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งหากมีความเป็นไปได้ในเร่ืองของอัตราค่าแรงงานขั้นต่ าที่สามารถปรับแก้ไขได้ก็อาจจะส่งผลดี
ต่อองค์กรเช่นกัน 
   1.2  ทรัพยากรทางกายภาพ : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
ทรัพยากรทางกายภาพ สรุปได้ว่า แหล่งที่มาของไม้ยางพาราน้ัน มีทั้งมาจากพื้นที่เศรษฐกิจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (การรุกล้ าเข้าเพาะปลูกในเขตห้ามปลูก) ซึ่งมองใน
อีกมุมหนึ่งของแหล่งที่มาไม้ยางพารา ที่แม้ว่าจะมาจากพื้นที่เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ดี 
หรือมาจากพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องก็ดี ได้ท าให้เห็นผลดีในเร่ืองความต่อเนื่องของการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังมีพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศอีกด้วย  ท าให้วัตถุดิบในประเทศมีปริมาณมากและมีวัตถุดิบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ใน
ประเทศไทย และท าให้เกิดความแตกต่างกันของเนื้อไม้ยางพาราที่ได้แต่ละภูมิภาค โดยอุปสรรค
ส าคัญยิ่งส าหรับภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราคือ การพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาของไม้ว่ามี
แหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมายก าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 
   1.3  ทรัพยากรทางความรู้ : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
ทรัพยากรทางความรู้ สรุปได้ว่า ความรู้ที่ต้องมีในอุตสาหกรรมนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จะมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามความ
ต้องการของตลาด และในส่วนของแรงงานจะมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากระบบพี่เลี้ยงใน
กิจการที่มีการถ่ายทอดความช านาญ ทักษะต่างๆ จากรุ่นสู่ รุ่น แต่ส าหรับภาคอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังขาดความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมนี้คือ ผู้ผลิตส่วนมากรับจ้างผลิตตามค าสั่งซื้อมากกว่าการเปิดด าเนินการผลิตเอง ท าให้
เกิดภาวะความตันในการออกแบบตราสินค้าที่เป็นของตนเอง ทั้งนี้หากมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
เข้ามาให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา อาจจะส่งผลให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆที่แตกต่างจากความรู้เดิม หรือเป็นการพัฒนาความรู้เดิมเพื่อท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   1.4  แหล่งเงินทุนต่างๆ : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
แหล่งเงินทุนต่างๆ สรุปได้ว่า ปัจจุบันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษีส่งออกเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงภาษีน าเข้า
เคร่ืองจักรปัจจุบันนี้ไม่มีภาษีน าเข้าเคร่ืองจักร ในด้านแหล่งเงินทุนนั้น มีแหล่งเงินทุนจากทั้ง
สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนอยู่หลายแห่ง แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ต้องพยายามเข้าถึงบริการของแหล่งเงินทุนต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งหากมีความต่อเนื่องในเร่ือง
ภาษีส่งออกและภาษีน าเข้าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ก็อาจเป็นโอกาสที่ทางสถานบันการเงินจะ
ให้บรกิารกับผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ได้เท่าเทียมกัน  
   1.5  โครงสร้างพื้นฐาน : อุตสาหกรรมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
โครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ว่า ระบบขนส่งภายในประเทศอยู่ในระดับดี หมายความว่า ในภาคการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการส่งออกที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ข้อดีส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 
  2.  ด้านเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด ประกอบด้วย 
   2.1  ความต้องการ “สินค้า” ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ภายในประเทศ สรุปได้ว่า ลูกค้าบางส่วนมีความนิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเนื่องจากมีราคาถูก 
และมีความแข็งแรง น าไปใช้งานได้หลากหลาย แต่เป็นกลุ่มลูกค้าในวงแคบ โดยอุปสรรคส าคัญคือ 
ภาพลักษณ์ของไม้ยางพาราในสายตาผู้บริโภคเป็นไม้ที่ยังมีคุณภาพความคงทนน้อย ซึ่งหากสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ดีได้ ก็อาจมีโอกาสท าให้ความต้องสินค้า
ที่ท าจากไม้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น 
   2.2  ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน : ผู้บริโภค
ต้องการรูปทรงที่แตกต่าง หรือมีการเพิ่มเสริมวัสดุอ่ืนประกอบกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา แต่ปัจจุบันนี้ยังมีการด าเนินการอยู่ในวงจ ากัด ท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นเป็นจ านวนมาก
บางคร้ังไม่สามารถจ าหน่ายออกได้หมด เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการหรือโรงไม้บางรายจึงเลือกเน้นส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศที่ต้องการวัตถุดิบ
มากกว่าผลิตเป็นชิ้นสินค้า ซึ่งการส่งออกไม้นับได้ว่าเป็นการดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่
อาจท าให้ขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเกิดอุปสรรคส าคัญ
คือ ความไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุนการผลิตต่างๆ ที่สูงขึ้นต่อปีได้หากเทียบกับการผลิตใน
ประเทศจีน ซึ่งมีค่าแรงงานที่ถูกกว่าไทย 
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  3. ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ ประกอบด้วย 
   3.1 ความได้เปรียบในผู้ผลิต : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราใน
เร่ืองความได้เปรียบในผู้ผลิต สรุปได้ว่า ภาครัฐ-เอกชนให้การส่งเสริมพร้อมสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เข้าสู่พื้นที่การแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าถึงผู้บริโภค
โดยตรง แต่ยังพบจุดอ่อนส าคัญได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับจากการประกวดนัก
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในเร่ืองนี้หากทางภาครัฐกระตุ้นให้เกิดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ด้วยรางวัลที่จูงใจก็อาจท าให้ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้น 
   3.2 ความได้ เปรียบในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง  :  สรุปได้ว่ า  ใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า ที่เรียกว่ากลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารา เช่น ผู้ประกอบการโรงเลื่อยโรงอบจะเป็นผู้ด าเนินการ
คัดแยกเกรดไม้ ท าให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เปรียบในเร่ืองการคัดเกรดไม้มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้เกิดความไม่ต่อเนื่องของความเชื่อมโยงในกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารา ดังนั้น
โอกาสที่จะท าให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารานั้นก็คือ การมีองค์กรที่เป็น
สื่อกลางท าหน้าที่ประสานงานและเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพาราให้เกิดความต่อเนื่อง
ตลอดไป 
 
  4.  ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน 
   4.1  เป้าหมายขององค์กร : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ือง
เป้าหมายขององค์กร สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน การ
ก าหนดเป้าหมายองค์กร เช่นต้องท าให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม การพัฒนายอดขาย
ให้สูงขึ้น หรือแม้แต่การก าหนดแผนการด าเนินงาน ด้านเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริหารและพนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และส่งเสริม
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด ซึ่งข้อเสียทั้งระบบใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส าคัญคือ การขาดแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งโอกาสที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้คือ สร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
มีมูลค่าเพิ่ม 
   4.2 สภาวการณ์ของการแข่งขัน : สรุปได้ว่า สภาวการณ์ของการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไม้ยาพาราไทยมีระดับการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากสินค้าบางอย่างผู้บริโภค
สามารถสรรหาสินค้าที่ท ามาจากวัตถุดิบอ่ืนๆ จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ ากว่ามาทดแทนได้
เช่น ประเทศจีน ท าให้ในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังมีแนวคิดที่มุ่งเน้นลดต้นทุน
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การผลิต โดยยังคงมีความเชื่อว่า การลดต้นทุนการผลิตท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่ง
แท้จริงแล้วการลดต้นทุนอาจสามารถท าได้ยาก เพราะตัวแปรต้นทุนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น 
ค่าจ้างบุคลากร เทคโนโลยีการผลิต และเคร่ืองจักร เป็นต้น อีกทั้งการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงของสินค้า
ประเภทนี้คือ ความต้องการซื้อและความต้องการขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของลูกค้า ทั้งนี้โอกาส
ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้คือ ความต้องการซื้อของลูกค้าตรงกับกระแสความนิยมการใช้สินค้า 
   4.3 การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า  : สรุปได้ว่า 
การก าหนดมาตรฐานท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นแต่ละชิ้นมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือว่าสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพทุกชิ้นงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบอกต่อถึงคุณภาพและกลายเป็นค่านิยมต่อตราสินค้าในที่สุด โดยข้อด้อยที่
ส าคัญคือ คนไทยขาดการปลูกฝังการใช้สินค้าไทย  ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าสินค้าจากต่างชาติมี
มาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงกว่า และมีอุปสรรคจากการมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศให้เลือกเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้โอกาสที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้คือ การนิยมใช้สินค้าไทยของ
คนไทยมีความแข็งแกร่ง  
   4.4  กลยุทธ์การแข่งขัน : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ืองกล
ยุทธ์การแข่งขัน สรุปได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนแล้วก็
ตามแต่นโยบายเชิงรุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยังขาดความเป็น
รูปธรรมที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ เช่น การพัฒนาการแข่งขันด้านราคา การโฆษณาคุณภาพสินค้า
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย หรือแม้แต่ความเข้มแข็งของตราสินค้า ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงท าให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดต่างชาติได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคที่ส าคัญคือ มีคู่แข่งในลักษณะเดียวกันกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราจากต่างประเทศเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
   4.5 เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ : ความล้าสมัยของกฎและ
ระเบียบเกี่ยวกับไม้ส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งท าให้การด าเนินการต่างๆ มีความติดขัด เพราะไม่มีพระราชบัญญัติ
ไม้ยางที่แยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติไม้ โดยอุปสรรคส าคัญคือ กฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์มีความเคร่งครัด 
 
  5.  ด้านบทบาทของรัฐบาล 
   5.1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก : ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ที่เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก สรุปได้ว่า ยังขาดการศึกษาที่จริงจังเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นไม้ยางพารา ที่มิใช่เพียงแค่การวิเคราะห์ระดับมาตรฐานเฉพาะฝุ่นและ
ละอองจากการไสไม้ เป็นต้น และระยะเวลาก็นับได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก การดูแลต้อง
อาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน และอุปสรรคที่ส าคัญคือ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามกฎระเบียบ
ของสหรัฐอเมริกา (Forest Stewardship Council : FSC) และยุโรป (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade : FLEGT) ซึ่งแม้ว่าการพิสูจน์ไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานตามกฎระเบียบ FSC 
ของประเทศไทยจะผ่าน แต่ก็ยังติดปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ FLEGT ที่มีการตรวจสอบที่มาของไม้
อย่างละเอียดมากกว่า อย่างเช่นกฎระเบียบ FSC ในปี ค.ศ.2004 นั้นอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
สามารถปนไม้ที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือผ่านการตรวจสอบบางส่วนกับไม้ที่ผ่านการตรวจสอบได้ซึ่งจะ
ถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าไม้ที่ต้องควบคุม (Controlled Wood) แตกต่างจากกฎระเบียบของ FLEGT ที่
ต้องยืนยันระบุที่มาและขั้นตอนการปลูกไม้แต่ละต้นอย่างแน่ชัด ซึ่งถ้าหากรัฐบาลต้องการ
พัฒนาการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้สามารถท าการตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปได้ จ าเป็นต้อง
แก้ไขและพัฒนาพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยต้องพิสูจน์ความเป็นมาของไม้ให้ได้ด้วยว่า มี
การเพาะปลูกอย่างไร วิธีการเพาะปลูกท าอย่างไร พื้นที่เพาะปลูกอยู่ส่วนไหน การใช้สารเคมีถูกต้อง
หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากรัฐบาลไทยชัดเจนในเร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังก็จะช่วยลด
ภาระให้ผู้ประกอบการไม่ต้องได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า และผู้
ปลูกก็จะลดภาระในการเพาะปลูกตามวิธีการปลุกที่ถูกต้องด้วย 
   5.2  การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์  : สรุปได้ว่า 
ผู้ประกอบการยังไม่พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีอุปสรรคได้แก่ ขาดการเผยแพร่เร่ืองการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  
   5.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ย างพาราไทย : 
อุตสาหกรรมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในเร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพาราไทย สรุปได้ว่า ไม่มีความชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งอุปสรรคส าคัญอีกประการก็คือ การมีสินค้าอ่ืนทดแทนการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  
 
  6. ด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย 
   6.1 การขยายฐานการผลิตและการลงทุน  :  อุปสรรคปัญหาของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือ ค่าแรงงานในประเทศมีอัตราสูงหาก
เทียบกับค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอุปสรรคส าคัญคือ อัตราค่าแรงในการผลิตของประเทศ
เพื่อนบ้าน ท าให้ส่วนใหญ่การขยายฐานการผลิตและการลงทุนจึงไม่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  
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   6.2 การเพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ : แนวโน้มของ
การขยายตลาดอุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพารา ทั้งในและต่างประเทศยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยเฉพาะอุปสรรคในเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการตลาดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราค่อนข้างยาก 
   6.3 การจัดต้ังศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพารา : ในกรณีน้ีเป็นความจ าเป็นต่อการพัฒนาและสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ซึ่ง
สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หรือแม้แต่การพัฒนาเทคนิคใน
การผลิตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยยังขาดศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต
และออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอุปสรรคส าคัญคือยังไม่มีการตกลง
ร่วมกันที่ชัดเจนกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 
 
  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล เกี่ ยวกับกระบวนการในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ดังปรากฏข้างต้น ผู้วิจัยได้
จัดท าในรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยมี
รูปแบบน าเสนอดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (มิติที่ 1 มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัย
ภายนอกองค์กร) ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 

ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน     
1.1 ทรัพยากรมนุษย์:  - มีแรงงานในอตุสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอย่าง
ต่อเนื่อง 

- แรงงานไทยขาดความ
กระตือรือร้น เมื่อเทียบกบัแรงงาน
ต่างด้าวในองค์กรเดียวกัน 

- การเปิดรบับคุคลที่มีความ
ช านาญด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

- ไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าจ้าง
แรงงานขัน้ต่ าได ้

 - แรงงานในอตุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ได้รบัการพัฒนาฝีมือ
อย่างต่อเนื่อง 

- ขาดแคลนแรงงานที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านความรู้เกี่ยวกับการผลติ
ไม้ 

- อัตราค่าแรงงานขั้นต่ าสามารถ
ปรับแก้ไขได ้

- ความพยายามรักษาแรงงานที่มี
คุณภาพให้อยู่กับองค์กรได้อย่าง
ยาวนาน 

 - แรงงานต่างด้าวสามารถปรับตัว
ได้และเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

  - ไม่สามารถก าหนดสัดส่วน
แรงงานกับเครื่องจักรทีเ่ปน็
เกณฑ์ตายตัวได ้

 - ความจ าเปน็ที่ต่อเนื่องในการใช้
แรงงานคนควบคู่ไปกบัเครื่องจักร 

   

1.2 ทรัพยากรทางกายภาพ: - ปริมาณวัตถุดิบในประเทศมี
ความต่อเนื่องต่อความต้องการ
น าไปใช้ 

- ความแตกต่างกันของเนื้อไม้
ยางพาราที่ได้แต่ละภูมิภาค 
 

-  - การพิสูจน์แหล่งที่มาของไม้ มี
แหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย
ก าหนดให้เปน็พื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 4.1  ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (มิติที่ 1 มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัย
ภายนอกองค์กร) ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) (ต่อ)  

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 

ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน (ต่อ)     
 - การมีพันธุ์ต้นยางที่เหมาะสมกับ

การเพาะปลูกในแต่ละสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ 

   

 - การเพาะปลูกไม้ยางต้อง
เพาะปลูกบนพื้นที่เศรษฐกิจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

   

1.3 ทรัพยากรทางความรู:้ - ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามความ
ต้องการของตลาด 

- ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราขาดความพร้อมที่จะเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

- การมีผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้ด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 

- ผู้บริโภคส่วนมากต้องการ
โรงงานรับจ้างผลิตตามค าส่ังซ้ือ
มากกว่าการเปิดด าเนินการผลิต
เอง 

 - แรงงานจะมีความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ จากระบบพี่
เลี้ยง 

- ผู้ประกอบการขาดความรู้เรื่องการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ร่วมกับวัสดุ
ชนิดอื่น 

  

1.4 แหล่งเงินทุนต่างๆ - ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษีส่งออก
เฟอร์นิเจอร ์

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้อง
พยายามเข้าถึงบริการของแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ด้วยตนเอง 

- ความต่อเนื่องในเรื่องภาษี
ส่งออกและภาษีน าเข้า 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
มิติที่มุ่งศึกษา  

(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน (ต่อ)     
 - ภาษีน าเข้าเครื่องจักรเป็นศนูย ์ - การมีและท าบัญชีหลายเล่มของ

ผู้ประกอบการ 
  

1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน - ระบบขนส่งภายในประเทศอยู่ใน
ระดับด ี

- ไม่พบว่ามีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- - 

2. เงื่อนไขด้านความต้องการของ
ตลาด   

    

2.1 ความต้องการ “สินค้า” 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ภายในประเทศ 

- ลูกค้าบางส่วนมีความนิยมใน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราว่ามีราคา
ถูก 

- เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นสินค้า
ที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มลูกคา้
ในวงแคบ 

- การสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ที่แตกต่างจากเดิม 

- ภาพลักษณ์ของไม้ยางพาราใน
สายตาผู้บริโภคเป็นไม้ระดบัล่าง 

2.2 ความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่าง
กัน 

- การเน้นส่งออกวัตถุดิบไป
ต่างประเทศที่ต้องการวัตถุดบิ
มากกว่าผลิตเป็นชิ้นสินค้าเพื่อการ
ส่งออก 

- ขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม ้

- การมีวัสดุอื่นประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

- ไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุน
การผลิตต่างๆ ที่สูงขึ้นต่อปีได้ 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
มิติที่มุ่งศึกษา  

(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน 

    

3.1 ความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมผู้ผลิต 

- การได้รับการผลักดันจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใหเ้กิด
พื้นที่แสดงสินค้าจากผู้ผลิตสู่
ผู้บริโภค 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รับจากการประกวดนักออกแบบ
เฟอร์นิเจอร ์

- ภาครัฐกระตุ้นให้เกิดนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ด้วยรางวัล 

- 

3.2 ความได้เปรียบใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง 

- การมีกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพาราที่
เชื่อมโยงถึงกัน 

- ความไม่ต่อเนื่องของความ
เชื่อมโยงในกลุ่มคลัสเตอร์ไม้
ยางพารา 

- การมีองค์กรเชื่อมโยงกลุ่มคลัส
เตอร์ไม้ยางพาราให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

- 

 - มีระบบการคัดแยกเกรดไม้ก่อน
ถึงผู้ผลิตเฟอรน์ิเจอร ์

   

4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและ
การแข่งขัน 

    

4.1 เป้าหมายขององค์กร - การท าให้วัตถุดบิที่มีกลายเปน็
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได ้

- ขาดแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ตัวผลิตภัณฑ์ 

- สร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม 

- 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
มิติที่มุ่งศึกษา  

(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
ภาพรวมการสรุปข้อมลู  ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและ
การแข่งขัน (ต่อ) 

    

4.2 สภาวการณ์ของการแข่งขัน - ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับ
สภาวการณ์ของการแข่งขัน 

- การมีแนวคิดที่มุ่งเน้นลดต้นทุน
การผลิต 

- ความต้องการซ้ือของลูกค้าตรง
กับกระแสความนิยมการใช้สินค้า 

- ความต้องการซ้ือสินค้าขึ้นอยู่
กับความต้องการของลูกค้า 

  - ความต้องการซ้ือ และความ
ต้องการขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ของลูกค้า 

  

4.3 การก าหนดมาตรฐานและ
ควบคุมมาตรฐานของสินค้า 

- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานและควบคุม
มาตรฐานของสินค้า 

- คนไทยขาดการปลูกฝังการใช้
สินค้าไทย 

- การนิยมใช้สินค้าไทยของคนไทย
มีความแข็งแกร่ง 

- การมีตราสินค้าจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศให้เลือกเป็น
จ านวนมาก  

4.4 กลยุทธ์การแข่งขัน - ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับกลยุทธ์
การแข่งขัน 

- ขาดกลยุทธ์การรุกเข้าสู่ตลาด
อาเซียน 

- - มีคู่แข่งในลักษณะเดียวกันกับ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
จากต่างประเทศเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย 

4.5 เงื่อนไขและอุปสรรคของ
กฎและระเบียบ 

- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับเงื่อนไข
และอุปสรรคของกฎและระเบียบ  

- ไม่มีพระราชบัญญัติไม้ยางที่แยก
ออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติ
ไม ้

- - กฎระเบียบของสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑม์ีความ
เคร่งครัด 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
มิติที่มุ่งศึกษา  

(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
  - ความล้าสมัยของกฎและระเบียบ

เกี่ยวกับไม้ 
  

5. บทบาทของรัฐบาล     
5.1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมโลก - ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมโลก 
- ขาดการศึกษาที่จริงจังเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการ
ปลูกต้นไม้ยางพารา  

- - การเพาะปลูกและการดูแลต้อง
อาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน 

    - การส่งเสริมส่ิงแวดล้อมให้ได้

ตามกฎระเบียบ FSC&FLEGT 
5.2 การพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร ์
- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ 

- ผู้ประกอบการยังไม่พร้อมเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

- - ขาดการเผยแพร่เรื่องการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมต่อผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

5.3 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย 

- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพาราไทย 

- ความไม่ชัดเจนในการให้
ความส าคัญต่อผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

- - การมีสินค้าอื่นทดแทนการใช้
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
มิติที่มุ่งศึกษา  

(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
ภาพรวมการสรุปข้อมลู  ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

6. โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย     
6.1 การขยายฐานการผลิตและ

การลงทุน 
- ไม่พบว่ามีจุดแข็งเกี่ยวกับการ
ขยายฐานการผลิตและการลงทุน 

- ค่าแรงงานในประเทศมีอัตราสูง
หากเทียบกับค่าแรงในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

-  - อัตราค่าแรงในการผลิตของ
ประเทศเพื่อนบ้านต่ ากว่าอัตรา
ค่าแรงการผลิตของไทย 

6.2 การเพิ่มช่องทางทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการเพิ่ม
ช่องทางทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

- - การประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางการตลาดต่างๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราค่อนข้างยาก 

6.3 การจัดตั้งศูนย์กลางการ
พัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 

- ไม่พบว่ามีจุดแขง็เกี่ยวกับการ
จัดตั้งฯ 

- ขาดศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต
และออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพาราที่เป็นรูปธรรม 

- - ยังไม่มีการตกลงร่วมกันที่
ชัดเจนกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การจัดตั้งศูนย์กลางการ
พัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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 4.1.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1.  ปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน 
   1.1  ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต:  ด้วยมีการแข่งกันปลูกต้นไม้
ยางพาราจึงท าให้ไม้ยางพารามีปริมาณค่อนข้างมาก ซึ่งท าให้การจัดหาวัตถุดิบมีสภาพคล่อง จัดหา
วัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง และไม้ที่จัดหาทั้งหมดเป็นไม้ที่ปลูกและตัดในประเทศดังนั้นในการจัดหา
ไม้ส าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์มีแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบอย่างกว้างขวาง แต่ข้อเสียคือการขาดช่วงของ
วัตถุดิบที่ท าให้ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้า อีกทั้งอุปสรรคจากราคาวัตถุดิบจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
ซื้อและขายในช่วงหนึ่งๆ ซึ่งหากมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นอาจช่วยให้การ
วางแผนจัดหาวัตถุดิบในการผลิตมีความแม่นย ามากขึ้น  
   1.2 ด้านการควบคุมการผลิต: การควบคุมการผลิตท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นมี
ความเป็นมาตรฐาน และเกิดความช ารุดเสียหายในขั้นตอนการผลิตน้อยลง เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญในการลดต้นทุนและรักษาคุณภาพของสินค้า แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญไปที่การควบคุมงบประมาณการผลิต แต่ข้อเสียคือ ขาดแคลนเคร่ืองจักรทันสมัยที่มี
เทคโนโลยีการเลื่อยไม้ และขาดเทคโนโลยีในการดูแลไม้ยางโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคคือ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังไม่เป็นที่ต้องการใช้ในยุโรป ซึ่งหากมีเคร่ืองเลื่อยอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
ไม้ทางฝั่งเอเชีย ก็อาจเป็นโอกาสที่สามารถท าให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความสะดวก
และรวดเร็ว ลดขั้นตอนการผลิตลง   
   1.3  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์: การแปรรูปวัตถุดิบส่งผล
ให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนที่ใช้ (เคร่ืองจักร ค่าจ้างพนักงาน ค่าเทคโนโลยี) รวมถึงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกโรงงานการผลิตมีระบบจัดการผลิตให้สินค้ามีมาตรฐาน โดยแต่ละโรงงานก็จะมี
ระบบจัดการแตกต่างกันไป แต่ข้อเสียคือปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบแยก
ผลิตภัณฑ์ และความนิยมในการใช้ไม้ยางพาราผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เร่ิมลดลง โดยมีอุปสรรคที่
ส าคัญคือ ความไม่สะดวกทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับไม้ ซึ่งหากท าให้เกิดมาตรฐานการผลิตที่มี
การแยกรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทได้ก็อาจเป็นโอกาสท าให้เกิดความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพิ่มมากขึ้น 
   1.4  ด้านระบบการขนส่ง: เป็นส่วนช่วยให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาในการที่ผู้ประกอบการต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนมากมาสะสมไว้ใน
คลังสินค้าซึ่งจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ และค่าจัดเก็บ โดยประเทศไทยนั้นผู้ประกอบการสามารถ
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เลือกการส่งออกได้หลายทาง และผู้รับเหมาไม้ท าการจัดส่งไม้มายังโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ท าให้
ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อและจัดการรับส่งวัตถุดิบเอง ก็นับได้ว่าเป็นข้อดีที่เอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการจัดการทางการผลิตแต่พบว่ามีข้อเสียคือ การรับมอบวัตถุดิบกับความต้องการใช้มี
ความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ปริมาณวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยังต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลทางธรรมชาติ 
  2. ปัจจัยห่วงโซ่มูลค่า 
   2.1  ด้านเงื่อนไขด้านการตลาดและการขาย: การตลาดและการขาย
โดยทั่วไปผู้ประกอบการแต่ละรายจะเป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองท าตลาดและการจ าหน่าย ตามแต่
ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงได้รับการส่งเสริมจากสภาอุตสาหกรรมด้วยวิธีการจัดงานแสดง
สินค้า และการไม่มีการก าหนดราคาขายตายตัวเนื่องจากเป็นการก าหนดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดย
ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เทอมช าระแบบ CNF เป็นหลักในการท าการค้าหรือแบบอ่ืนๆ ตามตกลงกัน 
แต่ข้อเสียคือในการท าการค้ากับชาวสวนต้องเลือกใช้การช าระแบบเงินสด นอกจากนี้หากมีงานจัด
แสดงสินค้าต่างประเทศสิ่งที่ท าให้สูญเสียโอกาสน าเสนอสินค้าคือ การขาดตราสินค้าเป็นของ
ตัวเองเมื่อต้องน าสินค้าแสดงในต่างประเทศ ทั้งนี้อุปสรรคเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีช าระเงินในการ
ส่งออกก็มีหลายขั้นตอน ถ้าหากเปลี่ยนเป็นเพิ่มการขายปลีกให้มากกว่าการขายส่งน่าจะเกิดโอกาส
การกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 
   2.2  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์: มีการรับประกันสินค้าตามประเภท
ของลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งในการบริการหลังการขายที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าได้ดีคือ การรับประกันสินค้า เพื่อรับประกันความเสียหายของสินค้ากรณีจัดส่งหรือการใช้งาน
เกิดความเสียหาย ซึ่งต้องอยู่ในระยะเวลาที่ผู้ประกอบการรับประกัน แต่ข้อเสียคือการรับประกัน
สินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย รวมถึงการไม่มีศูนย์กลางการติดต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยมีอุปสรรคส าคัญคือความเชื่อมโยงของกลุ่มคลัส
เตอร์ไม้ยางพาราที่มีแต่ในประเทศไทย ทั้งนี้หากมีเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อด้านลูกค้า
สัมพันธ์ในต่างประเทศ อาจเป็นโอกาสท าให้กลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารามีความเชื่อมโยงกันทั่วโลก 
  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล เกี่ ยวกับการจัดการทางการผลิตของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังปรากฏข้างต้น 
ผู้วิจัยได้จัดท าในรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดย
มีรูปแบบน าเสนอดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ             
        (มิติที่ 2 มิติที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร) ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 
 

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายในองค์กร) 

ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1.  ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต     
 - สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ง่าย 

- สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในวง
กว้าง 

- การขาดช่วงของวัตถุดบิทีท่ าให้
ต้องมีการส่ังจองล่วงหน้า 

- ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพิ่มขึ้น 

- ราคาวัตถุดิบจะขึน้อยู่กับความ
ต้องการซ้ือและขายในช่วงหนึง่ๆ 

2.  ด้านการควบคุมการผลิต     
 - การให้ความส าคัญในเรื่อง

งบประมาณการผลิต 
- ขาดแคลนเครื่องจักรทันสมัยทีม่ี
เทคโนโลยีการเลื่อยไม้ 

- มีเครื่องเลื่อยอัตโนมตัิที่
เหมาะสมกับไม้ทางฝั่งเอเซีย 

- เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังไม่
เป็นที่ต้องการใช้ในยุโรป 

  - ขาดเทคโนโลยีในการดูแลไม้
ยางโดยเฉพาะ 

  

3. ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ 

    

 - ทุกโรงงานการผลิตมีระบบ
จัดการการผลิตให้สินค้ามี
มาตรฐาน 

- ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตแบบแยกผลิตภัณฑ ์
- ความนิยมในการใช้ไม้ยางพารา
ผลิตเปน็เฟอร์นเิจอร์เริ่มลดลง 

- การท าให้เกิดมาตรฐานการผลติ
ที่มีการแยกรับรองผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภท 

- ค ว า ม ไ ม่ ส ะ ด ว กท า ง ด้ า น
กฎหมายเกี่ยวข้องกับไม ้
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ตารางท่ี 4.2  ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)  
 

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายในองค์กร) 

ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

4. ด้านระบบการขนส่ง     
 - สามารถเลือกการส่งออกได้หลาย

ทาง 
- การรับมอบวัตถุดบิกับความ
ต้องการใช้มีความคลาดเคลื่อน 

- - ฤดูกาลทางธรรมชาต ิ

 - การมีบริการขนส่งจดัส่งวัตถุดิบ
มาที่โรงงาน 

   

5. ด้านเงื่อนไขด้านการตลาดและการ
ขาย   

    

 - สามารถท าการตลาดและการขาย
ได้ทุกช่องทาง 

- การขาดตราสินค้าเป็นของ
ตัวเองเมื่อต้องน าสินค้าแสดงใน
ต่างประเทศ 

- เพิ่มการขายปลีกให้มากกว่าการ
ขายส่ง 

- เงื่อนไขวิธีช าระเงินในการ
ส่งออกมีหลายขั้นตอน 

 - ได้รับการส่งเสริมจากสภา
อุตสาหกรรมด้วยวิธีการจัดงาน
แสดงสินค้า 

- การท าการค้ากับชาวสวนต้อง
เลือกใช้การช าระแบบเงนิสด 

  

 - ไม่มีการก าหนดราคาขายตายตัว    
 - สามารถใช้เทอมช าระแบบ CNF 

เป็นหลักในการท าการค้า 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ)  
 

มิติที่มุ่งศึกษา  
(ปัจจัยภายในองค์กร) 

ภาพรวมการสรุปข้อมลู ตามรูปแบบการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

6. ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์     
 - มีการรับประกันสินค้าตาม

ประเภทของลักษณะของ
เฟอร์นิเจอร์ไม ้

- การรับประกันสินค้าขึน้อยู่กับ
ผู้ผลิตแต่ละราย 

- มีเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์ใน
ต่างประเทศ 

- ความเชื่อมโยงของกลุ่มคลัส
เตอร์ไม้ยางพาราที่มีแต่ใน
ประเทศไทย 

  - ไม่มีศูนย์กลางการติดต่อด้าน
ลูกค้าสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา 

  

 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 จากที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการลงรหัสข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยสถิติพื้นฐาน และสถิติทดสอบขั้นสูงโดยโปรแกรม      
ลิสเรล (Lisrel) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระหว่างผลลัพธ์ตัวแบบโครงสร้างที่ได้รับจากการวิจัย       
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย โดยที่มาข้อมูลได้มาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรส าหรับใช้เก็บข้อมูล จ านวน 451 คน 
(จ านวน 41 บริษัท) โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย
ได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการแปรผลดังนี้ 
   1.  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ  
    X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย  
    S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    C.V.  หมายถึง  สัมประสิทธิ์การกระจาย  
    SK  หมายถึง  ค่าความเบ้  
    KU  หมายถึง  ค่าความโด่ง 
    TE  หมายถึง  ขนาดอิทธิพลรวม  
    IE  หมายถึง  ขนาดอิทธิพลทางอ้อม 
    N  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
    GFI  หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
    AGFI  หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
    RMSEA  หมายถึง  ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
    SRMR  หมายถึง  ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  
    CN  หมายถึง  ดัชนีระบุขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
    TE  หมายถึง อิทธิพลรวม (Total Effect) 
    DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
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    IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
 
   2.  อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร 
    X  หมายถึง   การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
        ยางพารา 
    X1  หมายถึง ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต/การจัดซื้อวัตถุดิบในการ

 ผลิต   
    X2  หมายถึง ด้านการควบคุมการผลิต  
    X3  หมายถึง ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์   
    X4  หมายถึง ด้านระบบการขนส่ง/ระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์  
    Y  หมายถึง การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

 ยางพารา 
    Y1  หมายถึง ด้านการตลาดและการขาย   
    Y2  หมายถึง ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
    Z  หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
    Z1  หมายถึง ด้านปัจจัยในการด าเนินงาน/ปัจจัยการผลิตในประเทศ   
    Z2  หมายถึง ด้านเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด/อุปสงค์ใน

 ประเทศ   
    Z3  หมายถึง ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ 
    Z4  หมายถึง ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขันในประเทศ

 ของบริษัท  
    Z5  หมายถึง ด้านบทบาทของรัฐบาล  
    Z6  หมายถึง ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 
   3.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 ตัวแปรแฝง 

 ตัวแปรสังเกตได้ 
e ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้  
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 สัมประสิทธิ์ถดถอยจากตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ 

 
 4.2.2  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ี 2  
  ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ซึ่งเป็นการน าเสนอผล
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร (ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
  ตอนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
  ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
  ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการ
ส่งออกของประเทศไทย 
  ตอนที่ 8 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ 
  ผลการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
 
  1)  ตอนท่ี 1 การน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง 
  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่ าง  จ านวน 451  คน 
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์ท างานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยใช้สถิติวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลที่ได้มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
 1) ชาย 135 29.93 
 2) หญิง 316 70.07 
 รวม 451 100.0 

2.  อาย ุ   
 1) ต่ ากว่า 30 ปี 88 19.51 
 2) 30 – 39 ปี  137 30.38 
 3) 40 – 49 ปี  167 37.03 
 4) 50 ปีขึ้นไป 59 13.08 
 รวม 451 100.00 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 87 19.29 
 2) ปริญญาตรี 328 72.73 
 3) สูงกว่าปริญญาตรี  36 7.98 
 รวม 451 100.00 

4.  ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 1) ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้จัดการทั่วไป หรือผู้จัดการโรงงาน 60 13.30 
 2) ผู้จัดการฝ่ายผลิต 43 9.53 
 3) ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า 35 7.76 
 4) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 17 3.77 
 5) ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต 33 7.32 
 6) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 79 17.52 
 7) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหา 89 19.73 
 8) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 26 5.76 
 9) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 17 3.77 
 10) ผู้จัดการบริการหลังการขาย 7 1.55 
 11) ผู้จัดการฝ่ายขาย 45 9.98 
 รวม 451 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 1) ต่ ากว่า 30,000 บาท 261 57.87 
 2) 30,001 – 40,000 บาท 113 25.06 
 3) 40,001 – 50,000 บาท 36 7.98 
 4) 50,001 บาทขึ้นไป 41 9.09 

 รวม 451 100.00 

6.  ประสบการณ์ท างานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา   
 1) น้อยกว่า 5 ปี 124 27.49 
 2) 6 – 10 ป ี 97 21.51 
 3) 11 – 15 ป ี 102 22.62 
 4) มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 128 28.38 

 รวม 451 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของประชากร พบว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
ร้อยละ 70.07 เป็นเพศหญิง และ เพศชายร้อยละ 29.93 และอายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 40  - 49 ปี 
และ 30 - 39 ปี ร้อยละ 37.03 และ ร้อยละ 30.38 ตามล าดับ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.73 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.29 
ต าแหน่งงานของประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.73 มีต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหา 
รองลงมา มีต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ร้อยละ 17.52 และผู้บริหารระดับสูง หรือ 
ผู้จัดการทั่วไป ร้อยละ 13.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 30,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 25.06  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001  - 40,000 บาท ส าหรับ
ประสบการณ์ท างานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 28.35 และ ร้อยละ 
27.49 มีประสบการณ์ในระยะเวลา 15 ปีขึ้นไปและระยะเวลา 5 ปี ตามล าดับ 
 
 2.  ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความส าคัญด้านการ
จัดการขององค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อยืนยันระดับความส าคัญด้านการจัดการภายในองค์กรที่ถูกต้องว่า ส่งผล
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ต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มากน้อย
เพียงใด ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1) การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 2) วิธีการจัดหา
วัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 3) การก าหนดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 4) การควบคุมการผลิต
วัตถุดิบในส่วนของการแปรรูป (ไม้ยางพารา) 5) การใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม
อุปกรณ์) 6) การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ภายในประเทศ) 7) การตลาดและการ
ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ในต่างประเทศ) และ 8) การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร  
        ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 

การจัดการขององค์กร  
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

ระดับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)    
1.1) จัดหาวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก 4.71 0.538 มากที่สุด 
1.2) จัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ (น าเข้า) เป็นหลัก 2.29 1.262 น้อย 
1.3) จัดหาวัตถุดิบท้ังในประเทศและต่างประเทศ 2.84 1.366 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 .857 ปานกลาง 

2.  วิธีการจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)    
2.1) จองจ านวนต้นไม้ยางพารากับชาวสวนไว้ล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 – 2 เดือน 
2.79 1.515 ปานกลาง 

     2.2) เหมาสวนต้นไม้ยางพาราจากชาวสวน/นายหน้า โดย
วางเงินมัดจ าไว้ก่อนแล้วให้ชาวสวน/นายหน้า ทยอยตัดส่งเข้า
มาในโรงงาน 

2.55 1.422 ปานกลาง 

2.3) รับซื้อต้นไม้ยางพาราที่หน้าโรงงาน โดยมีชาวสวน/
นายหน้าทยอยตัดไม้ส่งมาขาย 

2.65 1.534 ปานกลาง 

2.4) จัดหาไม้ยางพาราแปรรูปโดยตรง เม่ือมีความต้องการ
ใช้ไม้ยางพารา 

3.86 1.375 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.04 1.152 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร  
        ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ต่อ) 
 

การจัดการขององค์กร  
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

ระดับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

3.  การก าหนดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)    
3.1) ก าหนดปริมาณที่ต้องการแล้วเหมาสวนต้นไม้

ยางพาราจากชาวสวน/นายหน้า 
2.83 1.464 ปานกลาง 

3.2) ก าหนดปริมาณที่ต้องการแล้วจองตามจ านวนที่
ต้องการกับชาวสวน/นายหน้า โดยคิดเป็นจ านวนหน่วย (ต้น) 

2.59 1.407 ปานกลาง 

3.3) ก าหนดปริมาณที่ต้องการต่อวันแล้วรับซื้อต้นไม้
ยางพาราที่หน้าโรงงานโดยคิดเป็นจ านวนหน่วย (กิโลกรัม) 

2.93 1.527 ปานกลาง 

3.4) จัดซื้อไม้ยางพาราแปรรูปโดยตรง เม่ือมีความต้องการ
ใช้ไม้ยางพารา 

4.06 1.131 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.21 1.132 ปานกลาง 

4.  การควบคุมการผลิตวัตถุดิบในส่วนของการแปรรูป  
(ไม้ยางพารา) 

   

4.1) เลื่อยไม้เองโดยใช้แรงงานของโรงงาน 2.98 1.750 ปานกลาง 
4.2) จ้างเล่ือยโดยส่งไม้จากโรงงานไปเล่ือยกับโรงเล่ือยอื่น 2.28 1.400 น้อย 
4.3) อัดน้ ายาไม้โดยใช้สารเคมี 3.10 1.645 ปานกลาง 
4.4) อัดน้ ายาไม้โดยไม่ใช้สารเคมี 2.81 1.584 ปานกลาง 
4.5) อบไม้โดยใช้เครื่องหรือตารางอบไม้ควบคุมการอบ 3.52 1.474 มาก 
4.6) อบไม้โดยใช้ความช านาญหรือประสบการณ์ของผู้

ควบคุมการอบ 
3.61 1.441 มาก 

4.7) ซื้อไม้ยางพาราที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วมาใช้
งานเลย 

3.88 1.441 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.26 1.020 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

การจัดการขององค์กร  
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

ระดับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

5.  การใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)    
5.1) เน้นใช้ไม้ยางพารา 100% เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ 
4.07 0.914 มาก 

5.2) ใช้ไม้ยางพาราน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% และร่วมใช้ไม้
อื่นๆ 80% เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

2.52 1.340 ปานกลาง 

5.3) ใช้ไม้ยางพารามากกว่าหรือเท่ากับ 80% และร่วมใช้ไม้
อื่นๆ 20% เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

3.45 1.394 ปานกลาง 

5.4) การเพิ่มส่วนประกอบจากวัสดุอ่ืนมาร่วมประกอบใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น เหล็ก สแตนเลส หนัง 

3.15 1.282 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 .771 ปานกลาง 

6. การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
(ภายในประเทศ) 

   

6.1)  องค์กรเป็นผู้ผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้าเท่าน้ัน 
(OEM) 

3.96 1.182 มาก 

6.2)  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายทั้ง OEM และแบ
รนด์ขององค์กรเอง 

3.49 1.421 ปานกลาง 

6.3)  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
องค์กรเท่าน้ัน 

3.07 1.573 ปานกลาง 

6.4)  การฝากวางจ าหน่ายกับศูนย์การค้าภายใต้แบรนด์ของ
องค์กร 

2.73 1.413 ปานกลาง 

6.5)  การหาหรือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
องค์กร 

3.28 1.528 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.36 .941 ปานกลาง 

 
 
 
 



155 
 

 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

การจัดการขององค์กร  
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

ระดับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

7.  การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา                 
(ในต่างประเทศ) 

   

7.1)  องค์กรเป็นผู้ผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้าเท่าน้ัน 
(OEM) 

4.15 1.201 มาก 

7.2)  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายทั้ง OEM และ    
แบรนด์ขององค์กรเอง 

3.20 1.413 ปานกลาง 

7.3)  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
องค์กรเท่าน้ัน 

2.98 1.551 ปานกลาง 

7.4)  การฝากวางจ าหน่ายกับศูนย์การค้าภายใต้แบรนด์ของ
องค์กร 

2.65 1.497 ปานกลาง 

7.5)  การหาหรือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ
องค์กร 

2.56 1.431 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.14 1.013 ปานกลาง 

8.  การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา) 

   

8.1)  มีก าหนดระยะเวลารับประกันสินค้าตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ เช่น โครงสร้างของตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ
ของตัวผลิตภัณฑ์ 

4.03 1.119 มาก 

8.2)  มีการรับคืนผลิตภัณฑ์ กรณีส่งออกและเกิดความ
เสียหายระหว่างขนส่งจากองค์กรไปถึงผู้น าเข้าปลายทาง 

3.50 1.437 ปานกลาง 

8.3) การส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้กับผู้น าเข้าปลายทาง กรณี
ส่งออกและเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งจากองค์กรไปถึงผู้
น าเข้าปลายทาง 

4.03 1.089 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 .839 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการของ
องค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา พบว่า  
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 1. การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญสูงที่สุดใน
การจัดหาวัตถุดิบในประเทศเป็นหลักมีค่าเฉลี่ย 4.71โดยมีระดับความส าคัญระดับมากที่สุด 
รองลงมาให้ความส าคัญในการจัดหาวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศมีค่าเฉลี่ย 2.29 มีระดับ
ความส าคัญระดับปานกลาง 
 2. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการ
จัดหาไม้ยางพาราแปรรูปโดยตรง เมื่อมีความต้องการใช้ไม้ยางพาราสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.86 หรือให้
ความส าคัญในระดับมาก รองลงมาคือการจองจ านวนต้นไม้ยางพารากับชาวสวนไว้ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 - 2 เดือน มีค่าเฉลี่ย 2.79 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การก าหนดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในการจัดซื้อไม้ยางพาราแปรรูปโดยตรง เมื่อมีความต้องการใช้ไม้ยางพาราสูงที่สุ ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การก าหนดปริมาณที่ต้องการต่อวันแล้วรับซื้อต้นไม้
ยางพาราที่หน้าโรงงาน โดยคิดเป็นจ านวนหน่วย (กิโลกรัม) มีค่าเฉลี่ย 2.93 ซึ่งมีความส าคัญใน
ระดับปานกลาง 
 4. การควบคุมการผลิตวัตถุดิบในส่วนของการแปรรูป (ไม้ยางพารา) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการซื้อไม้ยางพาราที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วมาใช้งานเลย มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการอบไม้โดยใช้ความช านาญหรือประสบการณ์ของ
ผู้ควบคุมการอบ มีค่าเฉลี่ย 3.61 ซึ่งมีความส าคัญในระดับมาก 
 5. การใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญในการเน้นใช้ไม้ยางพารา 100% เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการใช้ไม้ยางพารามากกว่าหรือเท่ากับ 80% และร่วม
ใช้ไม้อื่นๆ 20% เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.45 ซึ่งมีความส าคัญในระดับ
ปานกลาง 
 6. การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ภายในประเทศ) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการที่องค์กรเป็นผู้ผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น  (OEM) มีค่าเฉลี่ย 
3.96 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การที่องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายทั้ง OEM และ 
แบรนด์ขององค์กรเอง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ซึ่งมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
 7. การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ในต่างประเทศ) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการที่องค์กรเป็นผู้ผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น (OEM) มีค่าเฉลี่ย 
4.15 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการที่องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายทั้ง OEM และแบรนด์
ขององค์กรเอง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ซึ่งมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
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 8. การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเร่ือง การก าหนดระยะเวลารับประกันสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น 
โครงสร้างของตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ และการส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้กับ
ผู้น าเข้าปลายทาง กรณีส่งออกและเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งจากองค์กรไปถึงผู้น าเข้า
ปลายทาง ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.03 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร  
        ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภาพรวม 
 

การจัดการขององค์กร  
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

ระดับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 3.33 .857 ปานกลาง 
2.  วิธีการจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 3.04 1.152 ปานกลาง 
3.  การก าหนดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) 3.21 1.132 ปานกลาง 
4.  การควบคุมการผลิตวัตถุดิบในส่วนของการแปรรูป 
(ไม้ยางพารา) 

3.26 1.020 ปานกลาง 

5.  การใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม
อุปกรณ์) 

3.33 .771 ปานกลาง 

6.  การตลาดและการขายเฟอรนิ์เจอร์ไม้ยางพารา 
(ภายในประเทศ) 

3.36 .941 ปานกลาง 

7.  การตลาดและการขายเฟอรนิ์เจอร์ไม้ยางพารา (ใน
ต่างประเทศ) 

3.14 1.013 ปานกลาง 

8.  การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา) 

3.85 .839 มาก 

รวม 3.24 .789 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) ภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อด้านการ
บริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 จัดอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ภายในประเทศ) มี
ค่าเฉลี่ย 3.36 ซึ่งมีความส าคัญในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญเท่ากันในด้านการจัดหา
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วัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) กับด้านการใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) มีค่าเฉลี่ย 
4.33 ซึ่งมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
 

 3.  ตอนท่ี 3 การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความส าคัญด้าน
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขันของ
องค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อยืนยันระดับความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร ที่ด าเนินการว่าส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1) แรงงานส่วนการผลิต
ที่มีในปัจจุบัน 2) ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการจากแรงงาน 3) แหล่งที่มาของไม้
ยางพาราที่คัดเลือกและน าเข้ามาในโรงงาน 4) แหล่งเงินทุนขององค์กร 5) ลักษณะรูปแบบวัสดุของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่น าออกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (ไม่รวมอุปกรณ์) 6) การแสดงออก
ถึงความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคที่มีต่อมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากโรงงาน 7) การ
กระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ 8) การกระตุ้นความ
ต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ  9)  การจัดท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือจัดองค์กรร่วมการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  10) เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร 
และ 11) ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ด าเนินการ 

 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรฯ ทีด่ าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  แรงงานส่วนการผลิตที่มีในปัจจุบัน    
1.1) ความส าคัญของแรงงานคนไทย 3.29 1.580 ปานกลาง 
1.2) ความส าคัญของแรงงานคนต่างด้าว 2.72 1.396 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.05 1.176 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ด าเนินการ (ต่อ) 

 
 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรฯ ทีด่ าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

2.  ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการจากแรงงาน    
2.1) ทักษะและความช านาญในการใช้เทคโนโลยีควบคุม

เครื่องจักร 
4.15 .930 มาก 

2.2) ทักษะและความช านาญในการเล่ือยแปรรูปไม้
ยางพารา 

3.70 1.330 มาก 

2.3) ทักษะและความช านาญในการผลิต-ขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร์ 

4.43 .723 มาก 

2.4) ทักษะและความช านาญในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ 4.35 .817 มาก 
2.5) ทักษะและความช านาญในการท าสีของเฟอร์นิเจอร์ 4.29 .934 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 .623 มาก 

3.  แหล่งที่มาของไม้ยางพาราที่คัดเลือกและน าเข้ามาใน
โรงงาน 

   

3.1) ภาคใต้ 4.52 .838 มากที่สุด 
3.2) ภาคอีสาน 1.91 1.367 น้อย 
3.3) ภาคตะวันออก 2.80 1.678 ปานกลาง 
3.4) ภาคเหนือ 1.89 1.466 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.14 1.193 ปานกลาง 

4.  แหล่งเงินทุนขององค์กร    
4.1) เงินสดจากผลประกอบการ 3.64 1.364 มาก 
4.2) สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 3.45 1.344 ปานกลาง 
4.3) เงินสดและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 4.13 .944 มาก 
4.4) เงินสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล 2.35 1.527 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.49 .926 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรฯ ทีด่ าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

5. ลักษณะรปูแบบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่น า
ออกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (ไม่รวมอุปกรณ์) 

   

5.1) ใช้ไม้ยางพาราทั้งหมดในการประกอบเป็นตัว
เฟอร์นิเจอร์ 

3.84 1.112 มาก 

5.2)ใช้ไม้ยางพาราร่วมด้วยวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบของ
ตัวเฟอร์นิเจอร์ 

3.81 1.098 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 .590 มาก 

6.  การแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคที่มีต่อ
มาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากโรงงาน 

   

6.1) ติดเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ก ากับไว้ท่ีตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ 

2.89 1.646 ปานกลาง 

6.2) ติดเครื่องหมายฉลากสีเขียว ก ากับไว้ที่ตัว
เฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ 

2.72 1.445 ปานกลาง 

6.3) ติดเครื่องหมาย Forest Stewardship Council (FSC) 
ก ากับไว้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ 

2.79 1.723 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.82 1.493 ปานกลาง 

7.  การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราใน
กลุ่มผู้บริโภคในประเทศ 

   

7.1) ก าหนดราคาให้ต่ ากว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทอ่ืน 2.97 1.217 ปานกลาง 
7.2) เน้นการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 3.28 1.238 ปานกลาง 
7.3) พัฒนารูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแปลก

จากรูปแบบเดิม 
4.08 .954 มาก 

7.4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เห็นถึงข้อดีของการใช้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

4.01 1.159 มาก 

7.5) สร้างความน่าเชื่อถือของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราด้วย
แบรนด์สินค้า 

3.61 1.376 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรฯ ทีด่ าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

7.6) มีสถานที่จ าหน่ายกระจายทั่วประเทศ 3.32 1.527 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 .832 มาก 

8. การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราใน
กลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ 

   

8.1) ก าหนดราคาให้ต่ ากว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทอ่ืน 3.15 1.298 ปานกลาง 
8.2) เน้นการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 3.52 1.054 มาก 
8.3) เพิ่มรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแปลกจาก

รูปแบบเดิม 
4.02 .981 มาก 

8.4) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงข้อดีของการใช้เฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา 

3.82 1.278 มาก 

8.5) สร้างความน่าเชื่อถือของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราด้วย
บุคคลหรือองค์กรออกแบบที่มีผลงานความช านาญด้านแบ
รนดส์ินค้า 

3.83 1.112 มาก 

8.6) พยายามส่งออกไปยังผู้บริโภคในกลุ่มประเทศแถบ
อาเซียนท่ียังไม่มีการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

3.36 1.231 ปานกลาง 

8.7) มีศูนย์จ าหน่าย ณ ประเทศที่ท าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ 

3.23 1.346 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.57 .830 มาก 

9.  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ/หรือจัดองค์กรร่วมการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

   

9.1) การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
การปลูกต้นไม้ยางพารา 

3.35 1.382 ปานกลาง 

9.2) การประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกิดผลกระทบ
ทางลบจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

3.28 1.342 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรฯ ทีด่ าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

9.3) การประชาสัมพันธ์ด้านการใช้สารเคมีกับไม้
ยางพาราที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

3.40 1.347 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.35 1.270 ปานกลาง 

10.  เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร    
10.1) ผลิต-ส่งออกไปยังต่างประเทศ 4.22 .861 มาก 
10.2) ผลิต-จ าหน่ายภายในประเทศ 3.68 1.197 มาก 
10.3) ผลิตจ าหน่าย-ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ 3.78 1.233 มาก 
10.4) รับจ้างผลิตตามรูปแบบท่ีลูกค้าก าหนด 4.09 1.103 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 .686 มาก 

11. ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราขององค์กร 

   

11.1) รับประกันคุณภาพผลผลิต โดยก าหนดลักษณะ
การใช้และระยะเวลาที่มีการจ าหน่าย 

4.35 .936 มาก 

11.2) การจัดบริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการค านึงถึง
การป้องกันการช ารุดเสียหายและค่าบริการ 

4.51 .769 มากที่สุด 

11.3) เสนอเง่ือนไขบริการหลังการขาย การซ่อมแซม 4.02 1.038 มาก 
11.4) การเสนอวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ท่ีสั่งซื้อใหม่หรือซื้อ

เพิ่มภายหลัง 
3.33 1.083 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 .740 มาก 

 
 ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) พบว่า 
 1. แรงงานส่วนการผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญของแรงงานคนไทย 
มีค่าเฉลี่ย 3.29 จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาให้ความส าคัญกับแรงงานคนต่างด้าว มีค่าเฉลี่ย 
2.72 ซึ่งมีความส าคัญในระดับปานกลาง 
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 2. ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการจากแรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับทักษะและความช านาญในการผลิต-ขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 จัด
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือทักษะและความช านาญในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.35  
ซึ่งมีความส าคัญในระดับมาก 
 3. แหล่งที่มาของไม้ยางพาราที่คัดเลือกและน าเข้ามาในโรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับภาคใต้มีค่าเฉลี่ย 4.52 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออก มี
ค่าเฉลี่ย 2.80 ซึ่งมีความส าคัญระดับปานกลาง 
 4. แหล่งเงินทุนขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเงินสดและ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.13 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือเงินสดจากผล
ประกอบการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก 
 5. ลักษณะรูปแบบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่น าออกจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ (ไม่รวมอุปกรณ์) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการใช้ไม้ยางพารา
ทั้งหมดในการประกอบเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการใช้
ไม้ยางพาราร่วมด้วยวัสดุอ่ืนเป็นส่วนประกอบของตัวเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ซึ่งมีความส าคัญ
ระดับมาก 
 6. การแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคที่มีต่อมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราจากโรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการติดเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก ากับไว้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
2.89 จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การติดเคร่ืองหมาย Forest Stewardship Council (FSC) 
ก ากับไว้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 2.79 ซึ่งมีความส าคัญระดับปานกลาง 
 7. การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแปลก
จากรูปแบบเดิมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.08 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้เห็นถึงข้อดีของการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก 
 8. การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเพิ่มรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแปลกจาก
รูปแบบเดิมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.02 จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการสร้างความน่าเชื่อถือของ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราด้วยบุคคลหรือองค์กรออกแบบที่มีผลงานความช านาญด้านแบรนด์สินค้า มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก 
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 9. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือจัดองค์กรร่วม
การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้สารเคมีกับไม้ยางพาราที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.40 จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นไม้ยางพารา มีค่าเฉลี่ย 3.35 ซึ่งมี
ความส าคัญระดับปานกลาง 
 10. เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการผลิต-ส่งออกไปยังต่างประเทศสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 จัดอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือการรับจ้างผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าก าหนด มีค่าเฉลี่ย 4.09 ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก 
 11. ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดบริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการค านึงถึงการ
ป้องกันการช ารุดเสียหายและค่าบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.51 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการ
รับประกันคุณภาพผลผลิต โดยก าหนดลักษณะการใช้และระยะเวลาที่มีการจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.35 
ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน

ขององค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ด าเนินการ ในภาพรวม 
 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์กรฯ ที่ด าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) แรงงานส่วนการผลิตท่ีมีในปัจจุบัน  3.05 1.176 ปานกลาง 
2) ทักษะและความช านาญในการผลิตท่ีต้องการจาก
แรงงาน  

4.18 .623 มาก 

3) แหล่งที่มาของไม้ยางพาราที่คัดเลือกและน าเข้ามาใน
โรงงาน  

3.14 1.193 ปานกลาง 

4) แหล่งเงินทุนขององค์กร  3.49 .926 ปานกลาง 
5) ลักษณะรูปแบบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่น า
ออกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (ไม่รวมอุปกรณ์)  

3.86 .590 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ด าเนินการ ในภาพรวม (ต่อ) 

 

ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน 
ขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  

ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้านความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์กรฯ ที่ด าเนินการ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

6) การแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคที่มี
ต่อมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากโรงงาน 

2.82 1.493 ปานกลาง 

7) การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ  

3.52 .832 มาก 

8) การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ  

3.57 .830 มาก 

9)  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ/หรือจัดองค์กรร่วมการประชาสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  

3.35 1.270 ปานกลาง 

10) เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร  3.96 .686 มาก 
11) ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราขององค์กร 

4.06 .740 มาก 

รวม 3.57 .592 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญด้านการจัดการของ
องค์กร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ด าเนินการ ในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อด้านทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการจากแรงงานสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.18 
จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.06 
ซึ่งมีความส าคัญระดับมาก และด้านเป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 
3.96 ซึ่งมีความส าคัญระดับมากเช่นกัน 
 
 4.  ตอนท่ี 4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่ม
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ขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ว่า สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้มากหรือน้อยเพียงใด 
ประกอบด้วย 1) ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ 2) ด้านอุปสงค์ในประเทศ 3) ด้านอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ  4) ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแข่งขันใน
ประเทศของบริษัท 5) ด้านบทบาทของรัฐบาล และ 6) ด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย โดยมี
รายละเอียดการน าเสนอผลข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ / ปัจจัยในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) 
จัดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือของบุคลากร 2) การเตรียมการและการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 3) พัฒนา
นวัตกรรมและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4) แหล่งเงินทุนต่างๆ และ 5) โครงสร้างพื้นฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
        ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ / ปัจจัยในการ
        ด าเนินงาน ในภาพรวม 
 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ / ปัจจัยในการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1)  จัดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือของบุคลากร 3.71 .626 มาก 
2)  การเตรียมการและการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 3.71 .546 มาก 
3)  พัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3.67 .469 มาก 
4)   แหล่งเงินทุนต่างๆ 3.70 .479 มาก 
5)  โครงสร้างพื้นฐาน 3.77 .523 มาก 

รวม 3.70 .415 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ / ปัจจัยใน
การด าเนินงาน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมปัจจัยการผลิตในประเทศสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.415) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ
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โครงสร้างพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.77, S.D. = 0.523) รองลงมา ได้แก่ 
จัดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือของบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.71, S.D. = 
0.626) และการเตรียมการและการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.71, S.D. = 0.546)   
 2. ผลการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ในประเทศ/ เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด  
ประกอบด้วย 1) ขนาดความต้องการ  (ความต้องการ “สินค้า” อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ภายในประเทศ)  และ 2) คุณลักษณะของความต้องการ  (ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่
แตกต่างกัน) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผล
ตามตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านอุปสงค์ในประเทศ /  เงื่อนไข
ด้านความต้องการของตลาด ในภาพรวม 

 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านอุปสงค์ในประเทศ/เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1)  ขนาดความต้องการ (ความต้องการ “สินค้า” อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายในประเทศ) 

3.74 .492 มาก 

2)  คุณลักษณะของความต้องการ (ความต้องการของผู้บริโภคที่
มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน) 

3.77 .505 มาก 

รวม 3.76 .453 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านอุปสงค์ในประเทศ / เงื่อนไขด้าน
ความต้องการของตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมอุปสงค์ในประเทศ สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ 
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.453) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
คุณลักษณะของความต้องการ (ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน) มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.77, S.D. = 0.505) รองลงมา คือขนาดความต้องการ (ความต้องการ 
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“สินค้า” อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายในประเทศ) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.492) 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ ประกอบด้วย 1) 
ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต และ 2) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนในประเทศ  ในภาพรวม 

 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ   

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1)  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต 4.27 .726 มาก 
2)  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเก่ียวข้อง 4.27 .656 มาก 

รวม 4.27 .670 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนในประเทศ  พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนในประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.670) โดยปัจจัย ความ
ได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต และความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.726 และ  ̅ = 4.27, S.D. = 0.656) 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขันในประเทศของบริษัท  
ประกอบด้วย 1) เป้าหมายขององค์กร 2) สภาวการณ์ของการแข่งขัน 3) การก าหนดมาตรฐานและ
ควบคุมมาตรฐานของสินค้า 4) กลยุทธ์การแข่งขัน และ 5) เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและ
ระเบียบ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
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(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตาม
ตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและ
การแข่งขันในประเทศของบริษัท ในภาพรวม 

 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขันในประเทศ 
ของบริษัท 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) เป้าหมายขององค์กร 4.04 .913 มาก 
2) สภาวการณ์ของการแข่งขัน 3.71 .826 มาก 
3) การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า 3.83 .994 มาก 
4) กลยุทธ์การแข่งขัน 3.88 1.019 มาก 
5) เง่ือนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ 4.25 .681 มาก 

รวม 3.93 .782 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการ
แข่งขันในประเทศของบริษัทในประเทศ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.93, S.D. = 
0.782) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือเงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและ
ระเบียบ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.681) รองลงมา คือเป้าหมายของ
องค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.913) 
 
 5. ผลการวิเคราะห์ด้านบทบาทของรัฐบาล ประกอบด้วย 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก 2) 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ และ 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผล
ตามตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านบทบาทของรัฐบาล ในภาพรวม 
 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านบทบาทของรัฐบาล 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก  4.25 .666 มาก 
2) การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์  3.80 .750 มาก 
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 4.00 .718 มาก 

รวม 4.00 .650 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านบทบาทของรัฐบาล พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านบทบาทของรัฐบาลสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 
0.650) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.666) รองลงมา คือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.718) 
 
 6.  ผลการวิเคราะห์ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย ประกอบด้วย 1) การขยายฐานการผลิต
และการลงทุน 2) การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ 3) การจัดตั้งศูนย์กลางการ
พัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย ในภาพรวม 

 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) การขยายฐานการผลิตและการลงทุน  4.47 .649 มาก 
2) การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 4.16 .648 มาก 
3) การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา  

4.17 .709 มาก 

รวม 4.25 .582 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัยสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, 
S.D. = 0.582) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือการขยายฐานการผลิตและ
การลงทุน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.47, S.D. = 0.649) รองลงมา คือการจัดตั้ง
ศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.709) 
 
 5.  ตอนท่ี 5 การน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อวัดระดับการจัดการขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ว่า สามารถมีการจัดการระบบการล าเลียง
ผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดซื้อ
วัตถุดิบในการผลิต 2) ด้านการควบคุมการผลิต 3) ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และ 4) 
ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ โดยมีรายละเอียดการน าเสนอผลข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต 2) ด้าน
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การควบคุมการผลิต 3) ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และ 4) ด้านระบบการขนส่ง
เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผล
ตามตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ           

   อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในภาพรวม  
 

องค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต  3.68 1.031 มาก 
2) ด้านการควบคุมการผลิต  3.86 .915 มาก 
3) ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์  3.78 .666 มาก 
4) ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ 3.89 .849 มาก 

รวม 3.82 .430 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวม
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.430) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ
ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.849) 
รองลงมา คือด้านการควบคุมการผลิต มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 
0.915) 
 
 6. ตอนท่ี 6 การน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อวัดระดับการจัดการขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ว่า สามารถมีการจัดการที่ค านึงถึงลูกค้าที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์
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ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าในสายตา มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย 1) ด้านการตลาดและการขาย และ 
2) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดการน าเสนอผลข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 1) ด้านการตลาดและการขาย และ 2) ด้านการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ในภาพรวม  
 

องค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) ด้านการตลาดและการขาย 4.20 .798 มาก 
2) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3.92 .869 มาก 

รวม 4.06 5.97 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมจัดการ
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, 
S.D. = 0.597) โดยปัจจัย ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือด้านการตลาดและการขาย มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.798) รองลงมา คือด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.896) 
 
 2.  ผลการวิเคราะห์ด้านการตลาดและการขาย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย และ ด้านราคา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านการตลาดและการขาย 

ด้านการตลาดและการขาย 
ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.86 .985 มาก 
1) มีความพิเศษไม่ซ้ าหรือไม่เคยมีมาก่อน  3.79 .979 มาก 
2) มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน  3.85 .999 มาก 
3) มีความแข็งแรง สวยงามและมีคุณภาพ 3.95 1.004 มาก 
4) มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.86 1.034 มาก 
5) มีตราสินค้าและมีเคร่ืองหมายการค้ารับรองคุณภาพ 3.86 1.034 มาก 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.21 .903 มาก 
1) จัดจ าหน่ายเองโดยตรง 4.10 .964 มาก 
2) ขยายสาขาจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์นประเทศ 4.19 .942 มาก 
3) จัดหาและแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 4.24 .909 มาก 
4) สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เนต็ 
4.24 .909 มาก 

5) ฝากวางสินค้าผ่านศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้าง 

4.29 .876 มาก 

ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย 4.37 .833 มาก 
1) สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 4.34 .855 มาก 
2) ขยายเครือข่ายสังคมออนไลนท่ี์หลากหลาย 4.41 .818 มาก 
3) ประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็น

พันธมิตร 
4.32 .879 มาก 

4) สร้างค าค้นหาสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4.32 .879 มาก 
5) สร้างเว็บไซด์แสดงข้อมูลการขายท่ีครบถ้วน 4.45 .853 มาก 

ด้านราคา 4.40 .713 มาก 
1) ก าหนดราคาตามกลุ่มผู้บริโภค  4.51 .834 มากท่ีสุด 
2) ก าหนดราคาตามความสวยงามและคุณภาพ  4.57 .778 มากท่ีสุด 
3) ก าหนดราคาให้ต่ ากว่าไม้ประเภทอื่น 4.19 .993 มาก 
4) ก าหนดราคาตามวัสดุอื่นท่ีเป็นส่วนประกอบให้กับ

ผลิตภัณฑ ์
4.34 .937 มาก 

รวม 4.20 .798 มาก 
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 จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านการตลาดและการขาย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมการตลาดและการขาย สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.798) โดยปัจจัย 
ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
4.40, S.D. = 0.713) รองลงมา คือด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 4.37, S.D. = 0.833) โดยเมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 
 ในด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.985) โดยข้อที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ มีความแข็งแรง สวยงามและมีคุณภาพ มีระดับความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D. = 1.004) รองลงมาคือ มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 1.034) 
 ในด้านช่องทางการจ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.903) 
โดยข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ ฝากวางสินค้าผ่านศูนย์ก ารค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.876) รองลงมาคือ 
จัดหาและแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.24, 
S.D. = 0.909) 
 ในด้านส่งเสริมการจ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37, S.D. = 0.833) 
โดยข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ สร้างเว็บไซด์แสดงข้อมูลการขายที่ครบถ้วน มีระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.853) รองลงมาคือ มีขยายเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่หลากหลาย ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.818) 
 ในด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.40 S.D. = 0.713) โดยข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ ก าหนดราคาตามความสวยงามและคุณภาพ มีระดับความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.778) รองลงมาคือ ก าหนดราคาตามกลุ่มผู้บริโภค 
ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.834) 
 
 3.  ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังผลตามตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 

ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
ระดับความคิดเห็นฯ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) มีช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง 3.84 .949 มาก 
2) มีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่
ช ารุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

3.84 .949 มาก 

3) มีส่วนร่วมหรือมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน (CSR) 

4.07 .852 มาก 

4) เพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ยังไม่เคยไปท าการตลาด 3.95 .868 มาก 
รวม 3.92 .869 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ด้านการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา มีระดับความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.869) โดยปัจจัย ที่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือมีส่วนร่วมหรือมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน (CSR) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.852) รองลงมา คือ
เพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ยังไม่เคยไปท าการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.95, S.D. = 0.868) 
 
 7.  ตอนท่ี 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของ   
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 

 

 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

X1 1            
X2 .230* 1           
X3 .282* -.225* 1          
X4 -.247* .244* -.298* 1         
Y1 -.013 -.064 .044 .034 1        
Y2 -.101* .066 -.149* .819* .022 1       
Z1 .042 -.058 .008 -.041 .035 -.066 1      
Z2 -.023 -.047 -.027 -.061 -.012 -.093 .606* 1     
Z3 .080 -.048 -.019 -.046 -.007 -.140 .227* .197* 1    
Z4 .203* -.044 -.026 -.026 .051 -.102 .227* .212* .618* 1   
Z5 .076 -.052 -.011 -.044 .061 -.134 .224* .255* .684* .659* 1  
Z6 .079 -.047 .051 .011 .032 -.084 .199* .183* .590* .556* .761* 1 

* นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 12 ตัว
แปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 66 คู่ มีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จ านวน 25 คู่ โดยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบ 
มีขนาดของความสัมพันธ์ตั้งแต่ -0.298 ถึง 0.761 และพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่อยู่ในตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบว่า  
 1. ตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (0.2< 
r <0.4) จ านวน 6 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ (X3) และ ด้านระบบการขนส่ง (X4) มีค่าความสัมพันธ์ -0.298 ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือด้านการควบคุมการผลิต (X2) กับด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ (X3) มีค่าความสัมพันธ์ -0.225 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรมีทั้งทิศทางบวกและลบ 
  2. ตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพารา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (0.< r <0.2) 
จ านวน 1 คู่ โดยตัวแปรด้านการตลาดและการขาย (Y1) และ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Y2) มี
ค่าความสัมพันธ์ 0.022 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไปในทิศทางบวก 
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 3. ตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง (0.6< r <0.8) จ านวน 5 คู่ ปานกลาง (0.4< r <0.6) จ านวน 2 คู่ ค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 
5 คู่ และระดับต่ า (0.0< r <0.2) จ านวน 2 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือด้านบทบาท
ของรัฐบาล (Z5) และ ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย (Z6) มีค่าความสัมพันธ์ -0.761 ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือด้านเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Z2) กับด้านโอกาส หรือเหตุ
สุดวิสัย (Z6) มีค่าความสัมพันธ์ 0.183 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่เป็นไปในทิศทางบวก 
 

 8.  ตอนท่ี 8 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลการ
ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ  
 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพื่อท าการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ทฤษฎี) 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ข้อมูลสังเกต) โดยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น ให้มีความ
เที่ยงตรงต่อรูปแบบความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้อง 
 1.  รูปแบบโครงสร้างปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (X) 
  X1  หมายถึง ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต 
  X2  หมายถึง ด้านการควบคุมการผลิต 
  X3 หมายถึง ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
  X4 หมายถึง ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 ภาพท่ี 4.1  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
                   ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความคลาดเคลื่อน  
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจ ( 2R ) 
X1 0.194 0.122 1.593 0.03 
X2 -0.055 0.090 -0.605 0.4 
X3 0.273 0.156 1.746 0.17 
X4 -0.210 0.125 -1.676 0.06 

χ2= 1.21 df= 2, p=0.54600, CFI= 1.000, GFI=0.999, AGFI=0.993, RMR=0.0142, RMSEA=0.000 
 
 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการจัดการห่วงโซ่ อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) พบว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่แตกต่างกันจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (χ2= 1.21 df= 2, p=0.54600) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.993 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) มีค่า
เท่ากับ 0.0142 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ผล
การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัว
บ่งชี้มีค่าทั้งบวกและลบตั้งแต่ -0.210 ถึง 0.273 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ด้านการควบคุมการผลิต (X3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.273 
 
 2.  รูปแบบโครงสร้างปัจจัยการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (Y) 
  Y1.1  หมายถึง ด้านผลิตภัณฑ์ 
  Y1.2  หมายถึง ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
  Y1.3  หมายถึง ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย 
  Y1.4  หมายถึง ด้านราคา 
  Y2 หมายถึง ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
  Y2.1  หมายถึง ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
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  Y2.2  หมายถึง มีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุด  
     โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  Y2.3  หมายถึง มีส่วนร่วมหรือมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ 
     สังคม ชุมชน (CSR) 
  Y2.4 หมายถึง เพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ยังไม่เคยไปท าการตลาด 
 

 
 ภาพท่ี 4.2   แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 
   ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) 
 

ตารางท่ี 4.20  แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการจัดการห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความคลาดเคลื่อน  
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจ ( 2R ) 
Y1.1 0.819 0.038 21.576 0.69 
Y1.2 0.911 0.031 29.598 0.92 
Y1.3 0.734 0.031 23.586 0.77 
Y1.4 0.648 0.027 24.028 0.83 
Y2.1 0.629 0.047 13.284 0.44 
Y2.2 0.629 0.040 13.284 0.44 
Y2.3 1.149 0.028 40.433 0.99 
Y2.4 1.056 0.035 30.746 0.96 

χ2= 24.52 df= 17, p=0.10605, CFI= 0.998, GFI=0.987, AGFI=0.972, RMR=0.0289, RMSEA=0.0313 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) พบว่า ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่แตกต่างกัน
จากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (χ2= 24.52 df= 17, p=0.10605) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.987 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.972 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.0289 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.0313 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ 
แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้มีค่าบวกตั้งแต่ 0.629 ถึง 1.149 โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านมีส่วนร่วมหรือมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน (CSR) (Y2.3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 1.149 
 

  3.  การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (Z) 
  Z1  หมายถึง ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ 
  Z2  หมายถึง ด้านอุปสงค์ในประเทศ 
  Z3 หมายถึง ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ 
  Z4 หมายถึง ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศ 
            ของบริษัท 
  Z5 หมายถึง ด้านบทบาทของรัฐบาล 
  Z6 หมายถึง ด้านโอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 

 
ภาพท่ี 4.3  การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงสมการโครงสร้างการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความคลาดเคลื่อน  
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจ ( 2R ) 
Z1 0.115 0.021 5.580 0.08 
Z2 0.124 0.023 5.490 0.07 
Z3 0.539 0.028 19.281 0.65 
Z4 0.605 0.033 18.259 0.60 
Z5 0.551 0.026 21.202 0.71 
Z6 0.418 0.025 16.757 0.51 

χ2= 6.21 df= 9, p=0.71915, CFI= 1.000, GFI=0.995, AGFI=0.989, RMR=0.002, RMSEA=0.000 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) พบว่า ปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ที่แตกต่างกันจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (χ2= 6.21 df= 9, p=0.71915) 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ 0.995 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.989 ค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.002 ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.0313 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้มีค่าบวกตั้งแต่ 0.115 
ถึง 0.605 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด  คือ ด้านกลยุทธ์องค์กร 
โครงสร้างและการแข่งขันในประเทศของบริษัท (Z4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.605 
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4.  รูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 

 
 

ภาพท่ี 4.4  รูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
            (ก่อนการปรับโมเดล) 
 
 จากภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดที่สร้างตามสมมติฐาน  ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฎีสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 735.96 องศา
อิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 130 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าความน่าจะเป็นของ  
ไคสแควร์ (p-value) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งเกณฑ์ก าหนดว่าควรมีค่ามากกว่า 0.05 หรือ 0.01 แสดงให้
เห็นว่ากรอบแนวความคิดที่สร้างตามสมมติฐานนั้น จ าเป็นที่จะต้องท าการปรับโมเดลโดยเพื่อให้
กรอบแนวความคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดทุกเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงท า
การปรับโมเดลเพื่อให้กรอบแนวความคิดสอดคล้องกับข้อมูลตามค าแนะน าในค่าดัชนีปรับขยาย ที่
ได้ขอไว้จากโปรแกรมก่อนการวิเคราะห์ โดยก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้
บางคู่มีอิทธิพลทางตรงกันและได้ปรับแบบจ าลองอีกคร้ังตามค าแนะน าของโปรแกรม ด้วยการ
ลากเส้นทางความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ ดังผลการปรับตัวแบบดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.5  รูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
     (หลังการปรับโมเดล) 
 
 ผลการวิเคราะห์คร้ังที่ 2 ดังแสดงในภาพ 4.5 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างหลังการปรับ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้พิจารณาจากค่าสถิติ สถิติไค-สแควร์ (  ) มีค่าเท่ากับ 154.88 องศา
อิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 128 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าความน่าจะเป็นของ  
ไคสแควร์ (p-value) มีค่าเท่ากับ 0.05306  
 
ตารางท่ี 4.22  ค่าสถิติความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ในภาพรวม 
 

ค่าดัชนี เกณฑ ์

ก่อนการปรับ
รูปแบบ

ความสัมพันธ ์

หลังการปรับ
รูปแบบ

ความสัมพันธ ์
ผลการพิจารณา 

ค่าสถิต ิ ค่าสถิต ิ
2x   735.96 154.88 ผ่านเกณฑ ์

p value of 2x  > .05  0.000 0.053 ผ่านเกณฑ ์
      < 2 5.66 1.21 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางท่ี 4.22  ค่าสถิติความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในภาพรวม (ต่อ) 

 

ค่าดัชนี เกณฑ ์

ก่อนการปรับ
รูปแบบ

ความสัมพันธ ์

หลังการปรับ
รูปแบบ

ความสัมพันธ ์
ผลการพิจารณา 

ค่าสถิต ิ ค่าสถิต ิ

ดัชนชีี้วัดความสอดคล้อง
สัมบูรณ ์

    

GFI (Goodness of Fit Index) > .90 0.85 0.96 ผ่านเกณฑ ์
AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit Index) 

> .90 0.80 0.95 ผ่านเกณฑ ์

ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องเชิง
สัมพัทธ ์

    

NFI (Normed Fit Index) > .90 0.87 0.98 ผ่านเกณฑ ์
NNFI (Non Normed Fit Index) > .90 0.86 0.99 ผ่านเกณฑ ์
CFI (Comparative Fit Index) > .90 0.88 1.00 ผ่านเกณฑ ์
IFI (Incremental Fit Index) > .90 0.88 1.00 ผ่านเกณฑ ์
RFI (Relative Fit Index) > .90 0.84 0.97 ผ่านเกณฑ ์
ดัชนีชี้วัดในรูปความ
คลาดเคลื่อน 

    

RMSEA (Root Mean Square 
Error Approximation) 

≤ .05  0.10 0.022 ผ่านเกณฑ ์

Standardized RMR < .05 0.059 0.037 ผ่านเกณฑ ์
CN  ≥ 200 86.98 472.98 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางพบว่า ผลการปรับเพิ่มเส้นทางอิทธิพล สามารถที่จะท าให้แบบจ าลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวมตลอดจนมีค่าสถิติที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างการวิเคราะห์คร้ังที่ 1 และการวิเคราะห์
คร้ังที่ 2 พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 735.96 หลังปรับโมเดลมีค่า
ลดลงเป็น 154.88 ค่าองศาอิสระ (df) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 130 หลังปรับโมเดลมีค่าลดลง
เท่ากับ 128 
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 ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (P-value) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.000 หลังปรับ
โมเดลมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.053 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (  /df) ก่อนปรับ โมเดลมีค่าเท่ากับ 8.66 
หลังปรับโมเดลมีค่าลดลงเท่ากับ 1.21 
 ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (absolute fit index) ประกอบด้วย ค่าความสอดคล้อง
จากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.85 หลังปรับโมเดลมีค่า
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 
0.80 ปรับโมเดลมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.95 
 ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (relative fit index) ค่า NFI (Normed Fit Index) ก่อน
ปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.87 หลังปรับโมเดลมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.98 ค่า NNFI (Non-Normed Fit 
Index) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.86 หลังปรับโมเดลมีค่าเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.99 ค่า CFI 
(Comparative Fit Index) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.988 หลังปรับโมเดล มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.00  
 ค่า IFI (Incremental Fit Index) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.88 หลังปรับโมเดล มีค่า
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.00 ค่า RFI (Relative Fit Index) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.84 หลังปรับโมเดลมี
ค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.97 
 ดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปความคาดเคลื่อนประกอบด้วยค่า RMSEA (Root Mean 
Square Error of Approximation) ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากับ 0.10 หลังปรับโมเดล มีค่าลดลงเท่ากับ 
0.022 และค่า RMR (Root Mean Square Residual) ก่อนปรับโมเดลมีค่า เท่ากับ 0.03 หลังปรับ
โมเดลมีค่าลดลงเท่ากับ 0.023 
 เพื่อให้ได้สารสนเทศในการอธิบายผลการวิจัยเพิ่มขึ้น จึงมีการประเมินความสามารถของ
ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากความมีนัยส าคัญของ
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ประเมินค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ และความเชื่อมั่นของ
ตัวแปรแฝงที่ศึกษา เนื่องจากเมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในคราวเดียวกันทั้งหมด ตัวแปรต่างๆ ใน
รูปแบบความสัมพันธ์จะส่งอิทธิพลถึงกันท าให้ค่าต่างๆ ที่ได้จากการประเมินรูปแบบความสัมพันธ์
การวัดโดยอิสระจากตัวแปรอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไป ผลการประเมินรูปแบบความสัมพันธ์การวัดแต่
ละตัวแปรแฝง ดังตาราที่ 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 

 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความคลาดเคลื่อน  
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจ ( 2R ) 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

X1 0.10 0.05 2.14 0.01 
X2 -0.03 0.04 -0.76 0.00 
X3 0.08 0.03 2.56 0.10 
X4 -0.67 0.08 -8.73 0.62 

การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
Y1.1 0.79 - - 0.66 
Y1.2 0.88 0.03 29.64 0.94 
Y1.3 0.77 0.03 24.48 0.84 
Y1.4 0.54 0.02 22.59 0.59 
Y2.1 0.93 - - 0.96 
Y2.2 0.93 0.00 436.12 0.96 
Y2.3 0.78 0.02 37.34 0.82 
Y2.4 0.73 0.03 29.06 0.70 

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไม้ยางพารา 
Z1 0.11 - - 0.08 
Z2 0.13 0.02 6.12 0.08 
Z3 0.54 0.10 5.50 0.64 
Z4 0.59 0.11 5.47 0.58 
Z5 0.56 0.10 5.54 0.73 
Z6 0.43 0.08 5.45 0.53 

χ2= 154.88 df= 128, p=0.053, CFI= 1.00, GFI=0.96, AGFI=0.95, RMR=0.023, RMSEA=0.02 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรขององค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 18 ตัวแปร
โดยพิจารณาตามตัวแปรแฝงได้ดังนี้ 
  1.  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ตัวแปรที่มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (X1) รองลงมาคือ การแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (X3) และด้านการควบคุมการผลิต (X2)โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
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0.10, 0.08 และ -0.03 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ (X4) เป็นตัวแปรที่ค่า
น้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -0.67 แสดงว่าตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นผลมาจากด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสูงที่สุด 
รองลงมาคือ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และด้านการควบคุมการผลิต 
  เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือความเที่ยงของการวัด ตัวแปรที่มีความ
เชื่อมั่นสูงที่สุดคือ ด้านระบบการขนส่ง (X4) รองลงมาคือ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
(X3) โดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.62 และ 0.10 แสดงว่าตัวแปรด้านระบบการขนส่ง  ส่งผลให้ตัวแปร
แฝงการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความแม่นย าสูงขึ้นมาก
ที่สุด 
  2.  ตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตัว
แปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
(Y2.1) รองลงมาคือ มีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย (Y2.2) และด้านช่องทางการจ าหน่าย (Y1.2) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.93, 0.93 
และ 0.88 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านราคา (Y1.4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  -0.54 แสดงว่า ตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา เป็นผลมาจากช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง  รองลงมาคือ มีบริการ
รับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และด้านช่องทางการ
จ าหน่าย  
  เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือความเที่ยงของการวัด ตัวแปรที่มีความ
เชื่อมั่นสูงที่สุดคือ ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง (Y2.1) และมีบริการรับคืน
สินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Y2.2) โดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.96 
เท่ากัน แสดงว่า ตัวแปรช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 และมีบริการรับคืนสินค้าและ
ส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีความแม่นย าสูงขึ้นมากที่สุด 
  3.  ตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพ
การแข่งขันในประเทศของบริษัท (Z4) รองลงมาคือ บทบาทของรัฐบาล (Z5) และด้านอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ (Z3) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.59, 0.56 และ 0.54 
ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.11 แสดงว่าตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นผลมาจากโครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัท 
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รองลงมาคือ บทบาทของรัฐบาล และด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ  
ส่วนตัวแปรด้านราคา (Y1.4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -0.54 แสดง
ว่าตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นผลมาจาก
ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ  มีบริการรับคืนสินค้าและส่ง
สินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และด้านช่องทางการจ าหน่าย  
  เมื่อพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือความเที่ยงของการวัด ตัวแปรที่มีความ
เชื่อมั่นสูงที่สุดคือ บทบาทของรัฐบาล (Z5) รองลงมาคือ ด้านอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนในประเทศ (Z3) โดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.73 และ 0.64 แสดงว่าตัวแปรบทบาทของรัฐบาล
ส่งผลให้ตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา มีความแม่นย าสูงขึ้นมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.24  ตารางแสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิผลรวมระหว่างแต่ละตัวแปร   

 แฝง  
 

ตัวแปรผล 
 
ตัวแปรสาเหต ุ

ห่วงโซ่มูลค่า (Y) ความสามารถทางการ
แข่งขัน (Z) 

TE IE DE TE IE DE 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา (X) 

ค่าน้ าหนัก - - - 0.23 - 0.23 
SE - - - 0.15 - 0.15 

การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา (Y) 

ค่าน้ าหนัก - - - -0.12 - -0.12 
SE - - - 0.14 - 0.14 

การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านการตลาดและการขาย 
(Y1) 

ค่าน้ าหนัก -0.06 - -0.06 - - - 
SE 

0.05 - 0.05 - - - 

การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ด้านการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ (Y2) 

ค่าน้ าหนัก -0.75 - -0.75 - - - 
SE 

0.26 - 0.26 - - - 

หมายเหตุ: TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง 
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 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงความสามารถทางการแข่งขัน  (Z) 
ประกอบด้วย 2 ตัวแปรแฝง ได้แก่ การจัดการห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (X) และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) โดย
สามารถสรุปอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) ส่งผลอิทธิพล
รวมต่อตัวแปรแฝงความสามารถทางการแข่งขัน (Z) ในทิศทางบวก เท่ากับ 0.23 โดยเป็นอิทธิพล
ทางตรงทั้งหมด 
 2. การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) ส่งผลอิทธิพลรวม
ต่อตัวแปรแฝงความสามารถทางการแข่งขัน (Z) ในทิศทางลบ เท่ากับ -0.12 โดยเป็นอิทธิพล
ทางตรงทั้งหมด 
 3. การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านการตลาดและการ
ขาย (Y1) ส่งผลอิทธิพลรวมต่อตัวแปรการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (Y) ในทิศทางลบ เท่ากับ -0.06 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด 
 4. การจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (Y2) ส่งผลอิทธิพลรวมต่อตัวแปรการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (Y) ในทิศทางลบ เท่ากับ -0.75 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด 
 จากข้อมูลตัวแปรแฝงขององค์ประกอบสามารถสรุปโครงสร้างของตัวแบบข้างต้น 
สามารถสรุปตัวแบบเชิงโครงสร้างได้ คือ  
 Z = 0.23*X – 0.12*Y  SE = 0.44  2R = 0.56 
 หมายความว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา (Z) เกิดขึ้นจาก การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) 
ร้อยละ 23 และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) ร้อยละ -12 
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.44 และค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 0.56 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจาก
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทที่ 5 ของการวิจัยเร่ืองตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อ
การส่งออกของประเทศไทย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยรูปแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการ
จัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 3) เพื่อ
ค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ซึ่ง
ด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการค้นหาข้อเท็จจริงและพิจารณาจากปรากฏการณ์สังคมจาก
สภาพแวดล้อมตามจริงอย่างครอบคลุมในทุกมิติ จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ านวน 15 คน 
หลังจากนั้นจึงน าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปสถิติทดสอบขั้นสูงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระหว่ างผลลัพธ์ตัว
แบบโครงสร้างที่ได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงเพื่ออธิบาย ผลของ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแบบผลลัพธ์เพิ่มเติมในรูปแบบเชิงสถิติ โดยผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลวิจัย 
 5.1.1  วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 1) 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 3)สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 4) สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย และ 5) สมาคม
ธุรกิจไม้ (รวมกับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสั่งเข้า) แล้วนั้น สามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ได้ ดังน้ี 
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  1.   ปัจจัยกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ตามทฤษฎีตัวแบบจ าลองเพชร
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพของอุตสาหกรรม และสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่แสดงถึงองค์ประกอบหลักและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถหรือความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งอันมีผลต่อการพัฒนาและ
การปรับตัวของอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งส าหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทยนั้น พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถ มีดังต่อไปนี้ 
   1.1 ด้านปัจจัยในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    1.1.1 ทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า มีทั้งแรงงานชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแรงงานส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาฝีมือเป็น
ประจ า และได้ท าให้แรงงานเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ ที่ส าคัญได้รับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึง
นับได้ว่าเป็นข้อดีในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ท าให้ไม่พบปัญหาแรงงานต่างด้าวใน
ภาคอุตสาหกรรมฯ นี้  แต่กลับพบปัญหาแรงงานไทยเนื่องจากการขาดความกระตือรือร้นเมื่อเทียบ
กับแรงงานต่างด้าว และที่ส าคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีความช านาญเฉพาะด้านความรู้
เกี่ยวกับการผลิตไม้ ที่ยังเป็นข้อเสียที่พบในภาคอุตสาหกรรมฯ นี้อยู่   
    1.1.2 ทรัพยากรทางกายภาพ สรุปได้ว่า แหล่งที่มาของไม้
ยางพารานั้น มีทั้งมาจากพื้นที่เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาจากพื้นที่ที่ไม่ถูกต้ องตาม
กฎหมาย ถึงแม้ว่าไม้ยางพาราจะมาจากแหล่งพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ข้อดี
ก็คือได้ท าให้เห็นผลดีในเร่ืองความต่อเน่ืองของการใช้วัตถุดิบในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
วัตถุดิบในประเทศ   มีปริมาณมาก มีวัตถุดิบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในประเทศไทย ที่ท าให้เห็นถึง
ความแตกต่างกันของเนื้อไม้ยางพาราที่ได้มาในแต่ละภูมิภาค ซึ่งอุปสรรคที่นับเป็นข้อเสียอยู่ คือ 
การพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาของไม้มีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมายก าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
หรือไม่ และพิสูจน์อย่างไร 
    1.13 ทรัพยากรทางความรู้ สรุปได้ว่า ความรู้ของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจการ โดยสามารถเลือกพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาด ในส่วนของแรงงานจะมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
จากระบบพี่เลี้ยงในกิจการที่มีการถ่ายทอดความช านาญ ทักษะต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งหมดเหล่านี้
ล้วนนับเป็นข้อดีที่ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ได้กับกิจการของตนเอง แต่ อุปสรรคส าคัญที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้คือ ผู้ผลิตส่วนมากรับจ้างผลิตตามค าสั่งซื้อมากกว่าการเปิดด าเนินการผลิต
เอง ท าให้เกิดภาวะความตันในการออกแบบตราสินค้าและรูปแบบสินค้าที่เป็นของตนเอง ซึ่ง
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นับเป็นข้อเสียที่ท าให้เกิดการขาดวิธีการน าความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้กิจการมีความแปลกใหม่ใน
เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
    1.1.4  แหล่งเงินทุนต่างๆ สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนอยู่หลาย ที่นับเป็นข้อดีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณา
ได้ถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ภาษีน าเข้าเคร่ืองจักร ที่เป็นความได้เปรียบทางดีว่า 
การไม่มีภาษีน าเข้าเคร่ืองจักรต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถน าเข้ามาได้อย่างอิสระ ส่งผลให้เกิด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านต้นทุน แต่ข้อเสียที่พบคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพยายาม
เข้าถึงบริการและข้อมูลของแหล่งเงินทุนต่างๆ ด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนต่างๆ เหล่านั้น
รองรับก็ตาม 
    1.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ว่า ระบบขนส่งภายในประเทศ
อยู่ในระดับดี ได้แก่ การขนส่งทางบกมีถนนสัญจรในเส้นทางสายหลักระหว่างภูมิภาคและประเทศ 
ระบบรางรถไฟที่ช่วยในการขนส่งวัตถุดิบภายในประเทศมีความคล่องตัว รวมไปถึงการมีระบบ
การขนส่งทางน้ าที่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมบางพื้นที่ นับเป็นข้อดีที่ช่วยสนับสนุนให้ภาค
การส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่
พบข้อเสียของโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราแต่อย่างใด 
   1.2 ด้านเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด ประกอบด้วย 
    1.2.1 ความต้องการ “สินค้า” หรือผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราภายในประเทศ สรุปได้ว่า ลูกค้าบางส่วนมีความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเนื่องจาก
รับรู้ได้ว่า ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีราคาถูก มีความแข็งแรง สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าในระดับล่าง เช่น กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นข้อดี
ที่ท าให้สินค้าในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสร้างให้เกิดความต้องการได้บ้าง แต่ยังพบว่า
อุปสรรคส าคัญคือ ภาพลักษณ์ของไม้ยางพาราในสายตาผู้บริโภคเป็นไม้ระดับล่าง ที่เป็นข้อเสียของ
ความต้องการใช้สินค้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในประเทศไทยอยู่ในเฉพาะกลุ่มลูกค้า
บางส่วน  
    1.2.2 ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน สรุป
ได้ว่า ความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เช่น ความต้องการรูปทรงที่แตกต่าง หรือมีการ
เพิ่มเสริมวัสดุอื่นประกอบกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งข้อดีในความต้องการที่แตกต่าง
กันนี้ท าให้ลูกค้าได้แต่ละกลุ่มได้รูปทรงสินค้าที่ตรงตามความต้องการ แต่ข้อเสียที่ส าคัญคือ การ
ผลิตสินค้าตามต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคต้องผลิตในจ านวนที่มาก บางคร้ังไม่สามารถ
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จ าหน่ายออกได้หมด เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของอีกกลุ่ม ผู้ประกอบการหรือ
โรงไม้บางรายจึงเลือกเน้นส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศที่ต้องการวัตถุดิบมากกว่าผลิตเป็นชิ้น
สินค้า 
   1.3 ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ ประกอบด้วย 
    1.3.1 ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต สรุปได้ว่า ภาครัฐ-
เอกชนให้การส่งเสริมพร้อมสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เข้าสู่พื้นที่
การแสดงสินค้าเพื่อแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นข้อดีที่ท าให้สินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบข้อเสียส าคัญ คือ 
ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับจากการประกวดนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งจากภาครัฐ-
เอกชน ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการพัฒนาสินค้าในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา 
    1.3.2 ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มีการเชื่อมโยงกันที่เรียกว่ากลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพารา ที่
สามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เช่น ผู้ประกอบการโรงเลื่อย
โรงอบจะเป็นผู้ด าเนินการคัดแยกเกรดไม้ ท าให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เปรียบในเร่ืองการคัดเกรดไม้
มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ นับเป็นข้อดีที่เป็นจุดแข็งให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
สามารถสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ไม่พบข้อเสียที่เป็นจุดอ่อน 
หรืออุปสรรคที่จะเป็นผลท าให้ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องลดลง 
   1.4 ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    1.4.1 เป้าหมายขององค์กร สรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นข้อดีใน
การส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน การก าหนดเป้าหมายองค์กร ได้แก่ ต้องท าให้วัตถุดิบที่มี
กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม การพัฒนายอดขายให้สูงขึ้น หรือแม้แต่การก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น เป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และส่งเสริมให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด ดังนั้นจึงท าให้ไม่พบข้อเสียหรือจุดอ่อนอันจะ
เป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ยาก  
    1.4.2 สภาวการณ์ของการแข่งขัน สรุปได้ว่า สภาวการณ์ของการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ยาพาราไทยมีระดับการแข่งขันค่อนข้างสูง  ซึ่งนับเป็นข้อเสียของ
อุตสาหกรรมที่มีผลท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลายช่องทางและหลากหลายได้ เนื่องจากสินค้า
บางอย่างผู้บริโภคสามารถสรรหาทดแทนด้วยสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ ากว่าอย่าง
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ประเทศจีน ท าให้เกิดจุดอ่อนในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มุ่งแต่แนวคิดเน้นลด
ต้นทุนการผลิต โดยมีความเชื่อที่ว่าการลดต้นทุนการผลิตท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
แต่แท้จริงแล้วกลับท าให้เกิดอุปสรรคต่อสภาวการณ์ของการแข่งขันขึ้น เนื่องจากแนวคิดการลด
ต้นทุนอาจด าเนินการสามารถท าได้ยาก เพราะเป็นตัวแปรต้นทุนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ค่าจ้าง
บุคลากร เทคโนโลยีการผลิต และเคร่ืองจักร เป็นต้น แต่หากสามารถสร้างให้เกิดโอกาสทางการ
แข่งขันที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นจริงได้ คือ ความต้องการซื้อของลูกค้าตรงกับกระแสความนิยมการใช้
สินค้า ก็อาจเป็นการสร้างจุดแข็งที่แท้จริงต่อสภาวการณ์ของการแข่งขันในอนาคตต่อไป  
    1.4.3 การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า สรุป
ได้ว่า  การก าหนดมาตรฐานท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นแต่ละชิ้นมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นข้อดีที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือว่าสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้
มาตรฐานมีคุณภาพทุกชิ้นงาน ท าให้เกิดการบอกต่อถึงคุณภาพและกลายเป็นความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าในที่สุด  แต่ข้อเสียปัจจุบันยังพบอยู่คือ ส่วนใหญ่คนไทยมองว่าสินค้าจากต่างชาติมีมาตรฐาน
และความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
    1.4.4 กลยุทธ์การแข่งขัน สรุปได้ว่า นโยบายเชิงรุกตลาด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในประเทศไทยที่แม้ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียนแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นข้อเสียที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากการขาดความ
เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันเชิงรุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น การพัฒนาการแข่งขันด้านราคา การโฆษณาคุณภาพสินค้าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ของประเทศไทย หรือแม้แต่ความเข้มแข็งของตราสินค้า ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้สินค้า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไม่สามารถเข้าถึงตลาดต่างชาติได้อย่างเต็มที่ ท าให้การสร้างจุดแข็ง
เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันก็ยากขึ้นตามไปด้วย 
    1.4.5 เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ สรุปได้ว่า กฎ
และระเบียบเกี่ยวกับไม้ส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีความล้าสมัย ที่นับได้ว่าเป็นข้อเสียที่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีความติดขัด เนื่องจากไม่เคย
ปรากฏความเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นับแต่ถือใช้และปัจจุบันยังคง
ถือใช้เร่ือยมา เพราะไม่มีพระราชบัญญัติไม้ยางพาราที่แยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติไม้ 
อีกทั้งเกิดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องไปถึงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์มีความ
เคร่งครัด จึงท าให้ไม่เกิดจุดแข็งหรือข้อดีที่ท าให้การด าเนินการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มี
ความลื่นไหล  
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   1.5 ด้านบทบาทของรัฐบาล ประกอบด้วย 
    1.5.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก สรุปได้ว่า กฎระเบียบ FLEGT 
(ยุโรป) และ FSC (อเมริกา) มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโลก ด้วยว่า ต้องพิสูจน์ไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานเพื่อพิสูจน์ว่า ไม้ที่ได้มานั้นปลูกขึ้นหรือ
ได้มาถูกต้องตามเป้าหมายของข้อก าหนดหรือไม่ ตรงจุดนี้นับเป็นจุดแข็งที่ดีต่อแนวทางการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโลก        แต่ข้อเสีย คือความไม่ชัดเจนของรัฐบาลไทยที่ต้องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง ได้ท าให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระหรือความเสี่ยงต่อไม้ที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งนี้หากรัฐบาลไทย มีความชัดเจนที่จริงจัง เร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ก็จะเป็นโอกาสที่จะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการไม่ต้องได้รับ
ผลกระทบจากกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า และผู้ปลูกก็จะลดภาระในการเพาะปลูกตาม
วิธีการปลูกที่ถูกต้องด้วย 
    1.5.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ สรุปได้
ว่า ภาครัฐขาดการเผยแพร่เร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ ซึ่งเป็นข้อเสียต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ แต่ถ้าหาก
ภาครัฐสามารถท าให้ ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจอุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ระดับชาติได้ มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ กล้าตัดสินใจในการลงทุน รวมถึง
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในการประกอบกิจการทั้งของประเทศไทยและต่างชาติได้อย่าง
ถูกต้อง ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงข้อดีและเป็นจุดแข็งต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคงต้องรอคอยสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจนอย่างจริงจัง 
    1.5.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย 
สรุปได้ว่า ภาครัฐขาดความชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นข้อเสียและเกิดอุปสรรคที่ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักอย่าง
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาไม่รับสินค้าบางส่วนจากประเทศไทยเนื่องจากไม่สามารถ
ตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้  แต่หากภาครัฐมีความชัดเจนและให้ความส าคัญที่มากพอต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คาดว่าจะท าให้เกิดผลดีกับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั้งระบบ  
   1.6 ด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย ประกอบด้วย  
    1.6.1 การขยายฐานการผลิตและการลงทุน สรุปได้ว่า การขยาย
ฐานการผลิตและการลงทุน เป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเร่ือง
ต้นทุนการผลิต เน่ืองจากค่าแรงในประเทศมีอัตราสูงหากเทียบกับค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ท า
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ให้ส่วนใหญ่การขยายฐานการผลิตและการลงทุนไม่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่เลือกลงทุน
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือเป็นข้อเสียท าให้สูญเสียโอกาสในการขยายฐานการผลิตและการ
ลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้หากในอนาคตมีการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศไทย 
คาดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะท าให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีแนวโน้มการขยาย
ฐานการผลิตและเติบโตได้ 
    1.6.2 การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
โอกาสของการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจะท าให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะช่องทางในต่างประเทศที่จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่
เคยรับรู้ถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยได้รับรู้และเข้าถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้
มากยิ่งขึ้น แต่ข้อเสียในปัจจุบันที่ท าให้การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ คือ ขาดวิธี
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดอุปสรรคในเร่ืองรูปแบบและวิธีการในการประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
การตลาดต่างๆ ในต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย  
    1.6.3 การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา สรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราที่เป็นรูปธรรม นับเป็นข้อเสียที่ท าให้เกิดโอกาสการพัฒนาและ
สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ หรือแม้แต่การพัฒนาเทคนิคในการผลิตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากสา
มารท าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราได้
อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าน่าจะเป็นข้อดีและจุดแข็งที่ท าให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั่ว
ประเทศ  
 
  2. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ตามทฤษฎีจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถ มีดังต่อไปนี้ 
   2.1  ปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน 
    2.1.1 ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดหลักที่
ก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราก็คือ วัตถุดิบ ซึ่งข้อดีที่บ่ง
บอกได้ว่าวัตถุดิบเป็นตัวก าหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในเร่ืองของ 



198 
 

 

ความแข็ง สีของเนื้อไม้ น้ าหนัก อีกทั้งข้อดีที่ท าให้ได้เกิดการผลิตมีความต่อเนื่องและคล่องตัวคือ 
จ านวนการปลูกไม้ยางพาราในประเทศไทยพบว่ามีการแข่งขันกันปลูกต้นยางพาราเป็นจ านวนมาก
ส่งผลท าให้มีปริมาณต้นไม้ยางพาราค่อนข้างมาก ท าให้การจัดหาวัตถุดิบมีสภาพคล่อง จัดหา
วัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง และไม้ที่จัดหาทั้งหมดเป็นไม้ที่ปลูกและตัดในประเทศ แต่พบข้อเสียคือ 
การขาดช่วงของวัตถุดิบที่ท าให้ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้า และราคาวัตถุดิบที่ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการซื้อและขายในช่วงหนึ่งๆ  
    2.1.2 ด้านการควบคุมการผลิต สรุปได้ว่า การควบคุมการผลิตที่
ท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นมีความเป็นมาตรฐานและเกิดความช ารุดเสียหายในขั้นตอนการผลิตน้อยลง 
เป็นข้อดีที่ท าให้เกิดจุดแข็งของการผลิต เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการลดต้นทุนและ
รักษาคุณภาพของสินค้า แต่กลับพบข้อเสียคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญไปที่การ
ควบคุมงบประมาณการผลิตมากกว่าการควบคุมการผลิต รวมถึงปัญหาที่เป็นข้อเสียของประเทศ
ไทยในการควบคุมการผลิตคือ ขาดแคลนเคร่ืองจักรทันสมัยที่มีเทคโนโลยีการเลื่อยไม้ที่เหมาะสม
กับชนิดไม้ และขาดเทคโนโลยีในการดูแลไม้ยางโดยเฉพาะ 
    2.1.3  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์  สรุปได้ว่า 
ปัจจุบันทุกโรงงานมีระบบจัดการการผลิตเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน โดยแต่ละโรงงานก็จะมีระบบ
จัดการแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นข้อดีที่ส่งผลให้การแปรรูปวัตถุดิบส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเร่ือง
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนที่ใช้ 
(เคร่ืองจักร ค่าจ้างพนักงาน ค่าเทคโนโลยี) รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่พบว่าเคร่ืองเลื่อยอัตโนมัติ
ที่ไม่เหมาะสมกับไม้ทางฝั่งเอเชียเป็นอุปสรรคที่มีผลต่อการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากผลิตขึ้นในกลุ่มประเทศตะวันตก  
    2.1.4  ด้านระบบการขนส่ง สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกการส่งออกได้หลายทาง และผู้รับเหมาไม้ท าการจัดส่งไม้มายังโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งเป็น
ข้อดีที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อและจัดการรับส่งวัตถุดิบเอง รวมไปถึง เป็นส่วนช่วยให้
ขั้นตอนการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาในการที่ผู้ประกอบการต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ
จ านวนมากมาสะสมไว้ในคลังสินค้าซึ่งจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ และค่าจัดเก็บ แต่พบว่ามีข้อเสีย
ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งคือ การไม่สามารถควบคุมฤดูกาลธรรมชาติได้ ท าให้การรับมอบวัตถุดิบกับ
ความต้องการใช้มีความคลาดเคลื่อน 
   2.2  ปัจจัยห่วงโซ่มูลค่า 
    2.2.1  ด้านเงื่อนไขด้านการตลาดและการขาย สรุปได้ว่า การท า
ตลาดและการขายสามารถท าได้ทุกช่องทาง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากสภาอุตสาหกรรมด้วยการ
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จัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นข้อดีของผู้ประกอบการแต่ละรายจะเป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองท าตลาดและการ
จ าหน่าย ตามแต่ความรู้และประสบการณ์ แต่ข้อเสียที่ท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเสนอสินค้า คือ 
การขาดตราสินค้าเป็นของตัวเอง และ การช าระค่าสินค้าส่วนมากผู้ขายจะใช้เทอมช าระแบบ CNF 
เป็นหลักในการท าการค้าหรือแบบอื่นๆ แต่กับชาวสวนจะเลือกใช้การช าระแบบเงินสด โดยเมื่อเกิด
การซื้อขายระหว่างประเทศมักเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีช าระเงินในการส่งออก 
    2.2.2  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมี
การรับประกันสินค้าตามประเภทของลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยเลือกใช้การบริการ
หลังการขายคือ การรับประกันสินค้า เพื่อรับประกันความเสียหายของสินค้ากรณีจัดส่งหรือการใช้
งานเกิดความเสียหาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อดีที่ท าให้เห็นถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ที่ดี แต่พบว่ามีข้อเสียคือ การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย รวมถึงการไม่มีศูนย์กลาง
การติดต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 
 5.1.2 วัตถุประสงค์ ท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจ อร์ไม้
ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
ของประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภายหลังจากที่รูปแบบความสัมพันธ์สมการโครงสร้างมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์สูงที่สุดแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศในการอธิบาย
ผลการวิจัยเพิ่มขึ้น จึงมีการประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงใน
รูปแบบความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากความมีนัยส าคัญของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ประเมินค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ และความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงที่ศึกษา เนื่องจากเมื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในคราวเดียวกันทั้งหมด ตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบความสัมพันธ์จะส่งอิทธิพลถึง
กันท าให้ค่าต่างๆ ที่ได้จากการประเมินรูปแบบความสัมพันธ์การวัดโดยอิสระจากตัวแปรอ่ืนๆ 
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังนี้  
 ผลตรวจสอบความสัมพันธ์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย สรุปได้ว่า การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) เกิดขึ้นจาก การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) ร้อยละ 23 และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
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อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) ร้อยละ -12 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.44 และค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 0.56 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งผลการสรุปตัวแบบจากข้อมูลตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ สามารถ
สรุป ตัวแบบเชิงโครงสร้างได้ คือ 
  Z = 0.23*X – 0.12*Y SE = 0.44 R2 = 0.56 
  โดยสามารถระบุน้ าหนักขององค์ประกอบในแต่ละตัวแปรแผงได้ดังนี้ 
  1. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตัวแปรที่มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (X1) รองลงมาคือ การแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ (X3) และด้านการควบคุมการผลิต (X2)โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.10, 0.08 และ -0.03 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ (X4) เป็นตัวแปรที่ค่า
น้ าหนกัต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -0.67 แสดงว่าตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นผลมาจากด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสูงที่สุด 
รองลงมาคือการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์  และด้านการควบคุมการผลิต 
  2. ตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
(Y2.1) รองลงมาคือ มีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย (Y2.2) และด้านช่องทางการจ าหน่าย (Y1.2) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.93, 0.93 
และ 0.88 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านราคา (Y1.4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ  -0.54 แสดงว่าตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา เป็นผลมาจากช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ มีบริการ
รับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และด้านช่องทางการ
จ าหน่าย  
  3. ตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง
และสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัท (Z4) รองลงมาคือ บทบาทของรัฐบาล (Z5) และด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ (Z3) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.59, 0.56 
และ 0.54 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.11 แสดงว่าตัวแปรแฝงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นผลมาจากโครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศของ
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บริษัท รองลงมาคือ บทบาทของรัฐบาล และด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ 
ส่วนตัวแปรด้านราคา (Y1.4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -0.54 แสดง
ว่าตัวแปรแฝงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นผลมาจาก
ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ มีบริการรับคืนสินค้าและส่ง
สินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และด้านช่องทางการจ าหน่าย 
 
 5.1.3  วัตถุประสงค์ที่ 3 ค้นหาตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อ
การส่งออกของประเทศไทย 
 ผู้วิจัยได้ท าการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และน าผลปัจจัยที่ได้รับนั้นมาจัดท าแบบสอบถาม
เพื่อค้นหาระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยตามหลักการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณจากการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างบริษัทส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจัยสามารถน ามาสรุปและ
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจและจดจ าได้โดยง่ายส าหรับการค้นหาตัวแบบการจัดการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยใช้ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้น เป็นตัวพิจารณาความส าคัญในการสร้างล าดับขั้นตอน
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดยสามารถ
สร้างองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจและจดจ าได้โดยง่ายได้ดังภาพที่ 5.1 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 จากภาพ 5.1 สามารถอธิบายได้ว่าตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เพื่อการส่งออกของประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่า โดย
ห่วงโซ่อุปทาน มีผลต่อการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทยสูงกว่าห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญสูงที่สุดในการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการจัดซื้อ เช่น การจัดซื้อไม้ที่ท าการเลื่อยและอบแล้วจากกลุ่ม
โรงงานเลื่อยไม้-อบไม้ การจัดซื้อต้นไม้ยางพาราจากชาวสวนแบบเหมาสวน การจัดซื้อต้นไม้
ยางพาราจากชาวสวนตามจ านวนที่ต้องการกับการผลิตต่อคร้ัง และการจัดซื้อพันธุ์ไม้ยางพาราแล้ว
น าปลูกเองในที่ดินขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 2. การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาในการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทาน การแปรรูปวัตถุดิบส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนที่ใช้ (เคร่ืองจักร ค่าจ้างพนักงาน ค่า
เทคโนโลยี) รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วยการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือ
แม้แต่บุคลากร ในการแปรรูปวัตถุดิบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การใช้วัสดุอ่ืนหรือไม้ประเภท
อ่ืนเป็นชิ้นส่วนประกอบ การใช้แรงงานที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางในการใช้เคร่ืองจักรหรือ
การปฏิบัติงานแปรรูปไม้ มีการจัดการความรู้ที่สูงขึ้นทางกระบวนการแปรรูปไม้  หรือแม้แต่การ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จ าแนกตามประเภทวัสดุ 
 3. การควบคุมการผลิต เป็นการควบคุมการผลิตท าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นมีความเป็นมาตรฐาน 
และเกิดความช ารุดเสียหายในขั้นตอนการผลิตน้อยลง เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการลดต้นทุน
และรักษาคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด และการพัฒนาสุขอนามัยของพนักงาน ประกอบด้วย การจ าแนกการผลิตระหว่างไม้ท่อน/
ไม้ซุงกับชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ การอัดน้ ายาไม้ยางพาราภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง 
การก ากับดูแลระบบบ าบัดอากาศเสียที่เกิดจากการใช้เคร่ืองจักรแปรรูปไม้ยางพารา  ระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วจากกากของเสียจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพารา 
 4. ระบบการขนส่ง เป็นส่วนช่วยให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดปัญหา
ในการที่ผู้ประกอบการต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนมากมาสะสมไว้ในคลังสินค้า  รวมถึงการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเคร่ืองจักรเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วย การ
น าเคร่ืองจักรที่มี เทคโนโลยีมาช่วยในการเคลื่อนย้าย   การเลือกใช้ผู้ให้บริการระบบขนส่งมี
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มาตรฐานการให้บริการ  การบรรจุผลิตภัณฑ์ตามโครงสร้างหรือขนาดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบแล้ว 
การบรรจุผลิตภัณฑ์แบบชิ้นส่วน (Flat Pack) ที่ง่ายต่อการขนส่งและปลอดภัยขณะขนส่ง 
 ส าหรับปัจจัยห่วงโซ่มูลค่านั้นมีผลต่อการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เพื่อการส่งออกของประเทศไทยต่ ากว่าห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. บริการตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการตลอดเวลานั้นมีความส าคัญสูงที่สุดต่อปัจจัยห่วง
โซ่มูลค่า ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเลือก
ซื้อสินค้าของคนมากขึ้น ซึ่งท าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาจนกลายเป็น
ความเคยชินข้องผู้ซื้อ การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาจึง
กลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูกค้าในปัจจุบัน 
 2. บริการรับคืนสินค้า การรับสินค้าคืนหรือการการันตีความสมบูรณ์ของสินค้าที่ผู้ซื้อ
ได้รับถือเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญรองลงมาต่อปัจจัยห่วงโซ่มูลค่า โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคา
สูงอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่ขนย้ายได้ยากอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา การให้บริการรับคืน
สินค้าจึงถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในสินค้าที่ตนเลือกซื้อ 
 3. ช่องทางการจ าหน่าย เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วยหลายช่องทาง เช่น จัดจ าหน่ายเองโดยตรง ขยายสาขาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
จัดหาและแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 4. ตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าที่จัดจ าหน่าย โดยตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย จะต้องมีลักษณะที่มีความพิเศษไม่ซ้ าหรือไม่เคยมีมา
ก่อน มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน มีความแข็งแรง สวยงามและมีคุณภาพ มีการ
รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีตราสินค้าและมีเคร่ืองหมายการค้ารับรองคุณภาพ 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility คือการด าเนินกิจการ
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ส่วนหนึ่งของอุปสงค์ 
ที่ส่งผลให้ผู้ซื้อมองภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้าขององค์กรในมุมมองที่ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้       
ผู้ซื้อชื่นชมองค์กร หรืออยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
องค์กร  
 6. การส่งเสริมการจ าหน่าย คือ กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้
ในทันที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือการสร้างเคร่ืองมือการขาย เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค พ่อค้าคน
กลาง หรือแม้แต่พนักงานเกิดความสนใจในการซื้อสินค้า เช่น การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การขยายเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย การประชาสัมพันธ์ผ่านแหล่งจ าหน่ายสินค้าที่เป็น
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พันธมิตร การสร้างค าค้นหาสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซด์แสดงข้อมูลการขายที่
ครบถ้วน 
 7. เพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ การเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยท าการตลาดเป็นการ
ตอบสนองด้านอุปสงค์ของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าบางรายยังไม่รู้จักสินค้าที่ผลิตจากยางพารา  ซึ่ง
อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าไม้ชนิดอ่ืน แต่มีความทนทานใกล้เคียงกับไม้แปรรูปทั่วไป 
 8. ราคา เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุดต่อห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งแตกต่างกับสินค้าชนิดอ่ืนที่ราคามัก
มีผลต่อการตัดสินใจสูง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากลักษณะของสินค้าของไม้แปรรูป ที่เป็นสินค้าที่มีอายุการ
ใช้งานยาวนานและผู้บริโภคไม่ได้ท าการซื้อบ่อย ส่งผลให้ราคาเป็นไปตามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคตามคุณภาพของสินค้ามากกว่า ความต้องการสินค้าที่มีราคาถูก 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย  โดยสรุปผลการวิจัยดังปรากฏในหัวข้อข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและ
ต้องการอภิปรายผลคร้ังนี้ เพื่ออธิบายเชิงเหตุผลถึงผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ส าหรับประเด็นที่น ามาอภิปรายผลมีดังนี้ 
 
 5.2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 จากผลตรวจสอบความสัมพันธ์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ คือ 
โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  อธิบายได้ว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) เกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) ร้อยละ 23 และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) ร้อยละ -12 แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทั้งนี้เพราะห่วงโซ่อุปทานคือ ความสามารถในการผลิตของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เร่ิมตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพได้
อย่างต่อเน่ือง การควบคุมการผลิตให้เกิดความเป็นมาตรฐาน การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีเอกลักษณ์ ตลอดจนระบบการขนส่งในอุตสาหกรรมส าหรับการจัดซื้อวัตถุดิบหรือการส่งออก
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ผลิตภัณฑ์ และทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวนการในการผลิตที่ไม่สามารถขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงได้ หากขั้นตอนใดไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้เสียต้นทุนการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นหรือ
แม้แต่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Beers, et al., 1998, อ้างถึงใน 
จุฑารัตน์ ฉินพรรุจี และคณะ (2552 หน้า 7) กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็น
กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนกระทั่งผลิตเสร็จและส่งถึงมือผู้บริโภค 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา  สุหฤทด ารง (2545) กล่าวว่า โซ่อุปทานหนึ่งๆ จะครอบคลุมการ
ด าเนินการที่เกิดขึ้นต้ังแต่แหล่งวัตถุดิบเร่ือยไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Russell and Taylor (2011, p. 421) กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทาน คือ การเชื่อมโยงหน้าที่และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าให้มีความ
สะดวกมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Chopra and Meindal (2010, p. 20) กล่าวว่า ห่วงโซ่
อุปทานมีความเป็นพลวัตรและเกี่ยวข้องกับการไหลของข้อมูล การไหลของผลิตภัณฑ์ และการไหล
ของเงินทุนในระหว่างขั้นตอนที่แตกต่างกัน 
 โดยจากผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ส่วนใหญ่จะเกิดจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หมายความได้ว่า การเร่ิมต้นกิจกรรมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ต้องมีการวางแผนที่ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
วางแผนเพื่อให้ทุกขั้นตอนการผลิตมีการใช้จ่ายทางต้นทุนน้อยที่สุด  แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องมี
คุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Willis, et al. (1993) กล่าวว่า ความพยายามในการย่น
ระยะเวลา รวมถึงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าที่ต้องมีประสิทธิภาพและประหยัด
ต้นทุนให้มากที่สุดเป็นเร่ืองที่เกี่ยวโยงกันทั้งสิ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Mintzberg (1994) กล่าว
ว่า การวางแผนคิดถึงอนาคต การควบคุม การตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่าย หมายถึงรูปแบบที่เป็น
การผสมผสานที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วย
ให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อสภาวะภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Jone and Riley อ้างถึงใน เจษฎา  ลีลากิจกุล (2548, น. 7-8) กล่าวว่า โซ่อุปทาน เป็นการวางแผน
และการควบคุม การไหลของวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้ส่งวัตถุดิบไปยังผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกรณ์  เมืองไหว (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานส าหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการวิจัย
พบว่าการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงต้นทุนและการด าเนินงานตลอดโซ่
อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า จะท าให้เกิดการวางแผนในการบริหารอุตสาหกรรมได้อย่างถูกวิธี
และยังเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 



206 
 

 

สถาบัน ชูแสงศรี (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออก
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยพบว่า สินค้า
ของผู้ประกอบการรายใดที่จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา
สินค้าที่ผลิตได้เป็นส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารต้นทุนเพื่อ
สร้างความได้เปรียบด้านราคา รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าสู่ตลาดระดับบน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่
รุนแรงในตลาดระดับล่าง และเพื่อให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถยืนหยัดในการแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส  อินทรพินทุวัฒน์ (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  กรณีศึกษากิจการเอ 
ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนส าคัญคือต้นทุนไม้ยางพาราแปรรูปและแรงงาน และพบว่าการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินของกิจการเอ ควรควบคุมสินค้าให้มีต้นทุนที่ต่ าลง 
 เมื่อแยกพิจารณาตามค่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบตามแต่ละตัวแปรแฝงของการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (X) พบว่า องค์ประกอบที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านการจัดซื้อ
วัตถุดิบในการผลิต (X1) รองลงมาคือ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์  (X3) และด้านการ
ควบคุมการผลิต (X2)โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.10, 0.08 และ -0.03 ตามล าดับ ส่วนตัวแปร
ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ (X4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุดมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -
0.67 ทั้งนี้เพราะ 
 1. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญสูงที่สุด มีค่าน้ าหนัก 0.10          
อาจเกิดจากการเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อตัวผลิตภัณฑ์มากที่สุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
เนื่องจากเป็นรูปแบบองค์ประกอบของรูปแบบวิธีการจัดซื้อและการคัดเลือกคุณภาพของไม้
ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 
(2548, น. 1-3) กล่าวว่า กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ นั้นคือ ไม้
ยางพารา ที่ใช้เป็น วัสดุป้อนเข้าไปสู่สายโซ่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จะส่งผลต่อคุณภาพ และต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี ตันประยูร (2541, น. 4) 
กล่าวว่า หลักการจัดซื้อจัดหา คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด 
และจะต้องจัดซื้อให้ได้วัสดุต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการน าส่งที่
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า การจัดหาวัตถุดิบเปรียบเสมือน
โครงสร้างพื้นฐานองค์กรที่ต้องประกอบด้วย การจัดหา การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ
องค์กรทั้งระบบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) กล่าวว่า 
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การจัดหาเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในโซ่อุปทาน สามารถมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมของ
องค์กรได้มาก 
 2. การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมามีค่าน้ าหนัก 
0.08 อาจเป็นเพราะการแปรรูปวัตถุดิบส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนที่ใช้ (เคร่ืองจักร ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าเทคโนโลยี) รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ดีและเหมาะสมจึง
ต้องผสมผสานกันระหว่างทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Kenneth and Rohit (2008, pp. 5-10) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่
ใช้ในการบริหารความสามารถในการแข่งขัน ควรที่จะต้องจัดเตรียมแนวทางส าหรับการด าเนินงาน
ตามพันธกิจขององค์กรด้วย ได้แก่ ต้นทุน ควรที่จะลดต้นทุนการผลิตเป็นการจัดเตรียมสินค้าและ
บริการที่ราคาถูกกว่าสินค้าและบริการชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอ่ืน , คุณภาพ ที่ต้องเป็นทางเลือก
ใหม่ในสายตาผู้บริโภค และ ความยืดหยุ่น เช่น การมุ่งเน้นที่กระบวนการโดยจะผลิตสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ถือเป็นการผลิตในปริมาณต่ าแต่มีความหลากหลายสูง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (2557) 
กล่าวว่า กระบวนการเพิ่มคุณค่า จะเป็นกระบวนการที่แปรสภาพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็น
ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่มีคุณค่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมตรงนี้จะต้องมีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทางในแต่ละชนิดของกระบวนการผลิต และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ (2548) กล่าวว่า การท างานของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ือง
เรือน ต้องมีทักษะฝีมือทุกขั้นตอนการผลิตภายในห่วงโซ่  เช่น ขั้นตอนการแปรรูปไม้จะต้องมี
ความรู้ด้านวิศวกรรมไม้ เป็นต้น  
 3. การควบคุมการผลิต เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอันดับสามต่อความสามารถในการ
แข่งขัน มีค่าน้ าหนัก -0.03 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 0 หรือแปลว่า ไม่ค่อยมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน อาจเป็นเพราะองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อความสามารถในการ
แข่งขันที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว แต่ไม่มีผลสูงเหมือนสององค์ประกอบแรก (การจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต กับ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์) เนื่องจากการควบคุมการผลิตให้
สินค้าที่ผลิตขึ้นมีความเป็นมาตรฐาน และเกิดความช ารุดเสียหายในขั้นตอนการผลิตน้อยลง นับเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญในการลดต้นทุนและรักษาคุณภาพของสินค้า  รวมถึงการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดและรวมถึงสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีการปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอ ร่วมด้วยข้อก าหนดจาก
ภาครัฐเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการผลิต ท าให้ผู้ประกอบการใน
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อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้ปฏิบัติตามเป็นประจ าต่อเนื่อง เช่น ISO9001 เป็นต้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Ram, et  al. (1999) กล่าวว่า การควบคุมการผลิตเป็นระบบหนึ่งของการ
จัดการห่วงโซ่การผลิตจากวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์  แล้วน าส่งต่อไปยังผู้บริโภคในล าดับ
สุดท้ายและต้องผ่านการควบคุมการผลิตเสียก่อน สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุทธ  ไกยวรรณ์ (2553, 
น. 186) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิตคือ เพื่อเป็นการรักษาความสม่ าเสมอของการ
ไหลของวัตถุดิบให้ไหลผ่านกระบวนการผลิตไปอย่างราบร่ืน จนส าเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลเสียน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด ได้ผลผลิตมากที่สุด ทันต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ เปร่ือง  กิจรัตน์ภร (2537, น. 190) กล่าว
ว่า การบังคับให้กิจกรรมด้านการผลิตสินค้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และการควบคุมการผลิตนี้เป็น
กิจกรรมที่สามารถก ากับดูแล ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต ไปจนถึงผลผลิต หรือเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป  
 4. ระบบการขนส่ง เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุดต่อความสามารถในการแข่งขันใน มี
ค่าน้ าหนัก -0.67 อาจเป็นเพราะระบบการขนส่งที่มีส่วนช่วยให้ขั้นตอนการผลิตเป็นไปได้อย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนมากจะพึ่งพาระบบการคมนาคมขนส่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ถนน 
รางรถไฟ และท่าเรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขได้ นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหลักก็เกิดขึ้นจากค่าเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ แต่
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาองค์ประกอบนี้ได้เพียงการก าหนดการจัดซื้อให้ขั้นตอนการผลิต
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากค่าขนส่งผ่านเคร่ืองมือ
ทางการเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัญหาที่พบอาจเป็นเพราะว่า ในระบบขนส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา คือ ปริมาณวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับฤดูกาลทางธรรมชาติ จึงยังต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บและรักษาสภาพวัตถุดิบเพื่อให้มีใช้นอกฤดูกาล  สอดคล้องกับแนวคิดของ สสว. 
(2557) กล่าวว่า ระบบการขนส่งเป็นการควบคุมที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงคอยเอ้ืออ านวยความ
สะดวกให้ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินไปด้วยดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเลือกรูปแบบ
ระบบการขนส่งที่เหมาะสมนั้น สิ่งที่จะต้องเข้าใจคือ คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละรูปแบบการ
ขนส่งด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า การจะท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้
ต้องใส่ใจการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า สอดคล้องกับแนวคิดของ ปวีณา  เชาวลิตวงศ์ (2548, น. 1-3) 
กล่าว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าของสินค้าในแง่ของการย้ายสถานที่  และหากการขนส่ง
ไม่ดีสินค้าอาจจะได้รับความเสียหายระหว่างทาง เห็นได้ว่าการขนส่งก็มีผลต่อต้นทุนโดยตรง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา  สุหฤทด ารง (2546, น. 212-215) กล่าวว่า สิ่งที่ชี้วัดได้ถึงเกณฑ์
ความสามารถในการด าเนินการ คือ ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์รวม ซึ่งต้นทุนการจัดการโลจิ
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สติกส์ต่อรายได้ทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมเพราะว่ามีผลต่อความสามารถในการท าก าไร  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wisner (2009, pp. 9-10) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ขององค์กรจ านวนมากได้มี
การด าเนินงานโดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  และแข่งขันกันในการเพิ่มคุณค่าในตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ต่ าและต้นทุนสินค้าคงคลังที่ต่ า สินค้ามีคุณภาพสูง ยอดการใช้บริการจากลูกค้าและยอดการซื้อจาก
ลูกค้ามีระดับที่สูงขึ้น   
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ข้างต้น เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา เกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่มูลค่า  
ทั้งนี้เพราะห่วงโซ่มูลค่า เปรียบเสมือนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีค่าสูงมากขึ้น และโดยการที่
ปัจจัยห่วงโซ่มูลค่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นค่าลบเล็กน้อย (ร้อยละ 12) อาจเกิดขึ้นจากความ
เฉพาะของรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยม
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ลักษณะของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราค่อนข้าง
เกิดความเสียหายช ารุดในขั้นตอนการขนส่งได้ยาก รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานผู้ซื้อไม่
จ าเป็นต้องกลับมาซื้อซ้ าหรือซื้อเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ท าให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการหลัง
การขายทั้งในเร่ืองของการประกันคุณภาพสินค้า การรับคืนสินค้า หรือแม้แต่การติดตามดูแลลูกค้า
เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความส าคัญเท่าที่ควร เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จ าเป็น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เป็นแนวคิด
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรที่สามารถช่วยท าให้ค่าใช้จ่ายที่ข้องเกี่ยวกับการผลิตต่ าลง 
ต้นทุนในองค์กรลดลง โดยที่กิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือ
บริการขององค์กร แบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุคนธ์  ขุนพิทักษ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มกลยุทธ์การตลาดไม้ยางพาราแปรรูปเติบโตได้
อีกมาก หากท ารูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปริญญา  มณีเนตร (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ส่งออกก้าวสู่ความเป็นสากล ผลการศึกษาพบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการ
บริการที่ เป็นเลิศมีความสัมพันธ์กับความเป็นสากลในด้านการลงทุนต่างประเทศโดยมี
ความสัมพันธ์น้อยในทิศทางเดียวกัน  
 โดยตามการพิจารณาผลการวิจัยจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากผลการวิเคราะห์ข้างต้น 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่เกิดขึ้นจากห่วง
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โซ่มูลค่า ยังต้องค านึงปัจจัยแฝงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  (Y) โดย
องค์ประกอบที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 
ชั่วโมง (Y2.1) รองลงมาคือ มีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุด โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย (Y2.2) และด้านช่องทางการจ าหน่าย (Y1.2) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.93, 0.93 
และ 0.88 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านราคา (Y1.4) เป็นตัวแปรที่ค่าน้ าหนักต่ าที่สุด มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ -0.54 ทั้งนี้เพราะ 
 1.  ช่องทางติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง (การบริการ 24 ชั่วโมง) มี
ความส าคัญสูงที่สุด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.93 อาจเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเลือกซื้อสินค้าของคนมากขึ้นท าให้
สามารถสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาจนกลายเป็นความเคยชินของผู้ซื้อ  ฉะนั้นการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาจึงกลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า ลูกค้าสัมพันธ์มีความ
ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ารวมถึงการบริการหลังการขาย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Nykamp, 2001 (อ้างถึงใน ชมพูนุช  สุนทรนนท์, 2549) กล่าวว่า การสร้างความ
แตกต่างด้านบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริการให้สูงกว่าคู่แข่ง  เช่น ความรวดเร็วการ
ให้บริการ ความน่าเชื่อถือ ตอบสนองได้ตรงความต้องการ ตรงตามความสะดวกสบาย และ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา  ด่านธ ารงกุล (2547, น. 147-148) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นช่องทางที่ดี
อย่างหนึ่งที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับลูกค้า  และท าให้ลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้
หากไม่ต้องการติดต่อกับพนักงาน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลในเชิงลึก
บางอย่างได้ด้วยตัวเองทุกเวลาที่ต้องการ และยิ่งมีช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าเลือกมากเท่าไหร่ 
ลูกค้าก็จะมีความพอใจมากขึ้นเท่านั้น   
 2.  การมีบริการรับคืนสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนแทนสินค้าที่ช ารุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
(บริการรับคืนสินค้า) มีความส าคัญสูงที่สุดเช่นกัน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.93 เนื่องจากส าหรับ
ผู้บริโภคการรับสินค้าคืนหรือการการันตีความสมบูรณ์ของสินค้า มีความส าคัญต่อสินค้าที่มีราคา
สูงอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่เคลื่อนย้ายได้ยากอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งอาจเกิดการ
แตกหักหรือช ารุดในขณะที่ขนส่งได้ การให้บริการรับคืนสินค้าจึงถือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้าในสินค้าที่ตนเลือกซื้อ ซึ่งในบริบทของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ก็
เช่นเดียวกัน การบริการคืนสินค้าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น เนื่องจาก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความเสี่ยงในการขนส่งหรือส่งมอบสินค้า เช่น การแตกหักหรือช ารุดใน
กล่องที่ขนส่ง หรือการประกอบชิ้นส่วนที่ผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรดี  จงอัศญากุล 
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(2554, น. 19) กล่าวว่า การบริการรับคืนสินค้า (Return Goods) จัดได้ว่าเป็นการที่องค์กรต้อง
ค านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ เพราะสิ่งส าคัญส าหรับองค์ก็คือ การกลับมาซื้อซ้ าๆ เมื่อ
ลูกค้ามีความพอใจในสินค้าและบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ มานิตย์  จุมปา (2558, น. 43) 
กล่าวว่า กรณีที่มีการรับประกันในตัวสินค้า ความรับผิดในความช ารุดบกพร่องในสินค้าที่ซื้อขาย
กันในกรณีที่มีการรับประกันในตัวสินค้าของผู้ ขายนั้น ผู้บริโภคก็ย่อมจะได้รับหลักประกัน
คุ้มครองที่มั่นคงกว่าการท าสัญญาซื้อขายที่ไม่มีการรับประกันไว้  
 3.  ช่องทางการจ าหน่าย มีความส าคัญอันดับที่ 3 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 ทั้งนี้เพราะ 
ช่องทางการจ าหน่ายเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้ซื้อ
สามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น จัดจ าหน่ายเอง
โดยตรง ขยายสาขาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือจัดหาและแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ ซึ่งช่องจ าหน่ายที่มากยิ่งขึ้นยังส่งผลให้ตราสินค้าเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มช่องทางในแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า ลักษณะของการจัดการห่วงโซ่มูลค่า
ทุกกิจกรรมมีส่วนร่วมในการที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า โดยช่องทางการจ าหน่ายเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ด ารงศักดิ ์ ชัยสนิท (2537, 
น. 28-29) กล่าวว่า เส้นทางที่สินค้าจะเปลี่ยนมือ เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อๆ กัน เร่ิม
ตั้งแต่สินค้าออกจากผู้ผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางต่างๆ จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้า และ
เมื่อจะต้องท าหน้าที่ทางการตลาดก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายให้
ผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2538, น. 55) กล่าวว่า ถ้าผู้บริหาร
การตลาดได้มีจุดมุ่งหมายในเป้าหมายตลาดหลายๆ แห่งพร้อมกันแล้ว ความต้องการอาศัยช่อง
ทางการจ าหน่ายหลายๆ ทาง ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นในอันที่จะกระจายสินค้าของตนให้ถึงผู้บริโภค
ได้อย่างทั่วถึง  
 4.  ตัวผลิตภัณฑ์ หรือตัวสินค้าที่จัดจ าหน่าย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.79 ทั้งนี้เพราะตัว
ผลิตภัณฑ์คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งโดยตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย  จะต้องมีลักษณะที่มีความ
พิเศษไม่ซ้ าหรือไม่เคยมีมาก่อน มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน มีความแข็งแรง สวยงาม
และมีคุณภาพ มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีตราสินค้าและมีเคร่ืองหมายการค้ารับรอง
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษ์ (2538, น. 55) กล่าวว่า แบบรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ
ลูกค้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Levy and Weitz (2004) กล่าวว่า การจัดการสินค้าเป็น
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กระบวนการที่องค์กรต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้า  เช่น ความ
หลากหลายที่หมายถึงความแตกต่างของประเภทสินค้าที่มีจ านวนความแตกต่างขององค์กรแบบ
หลากหลายและสับเปลี่ยนกันได้ 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.78 ทั้งนี้เพราะสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา เป็นสินค้าที่ท าขึ้นจากไม้ยางพาราเกือบทั้งหมด โดยต้องเป็นวัตถุดิบที่ถูกปลูกขึ้น
ถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริโภคบางคนอาจมองถึงภาพลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ว่าเป็นการท าลายทรัพยากรป่าไม้ หรือมีกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่นิยมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ ซึ่งการแก้ไข
ภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับสินค้าที่ท าจากไม้มาก
ยิ่งขึ้น หรืออยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม (2552, น. 8-23) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไป
กับการน าพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวัฒนธรรมและคุณธรรม และ/หรือบอกวิธีใช้สินค้า
อย่างปลอดภัยรวมถึงการก าจัดซากขยะหลังการใช้งาน เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kother and Lee (2005, p.25) กล่าวว่า การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข  ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านสุขภาวะ  
 6. การส่งเสริมการจ าหน่าย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.77 ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมการ
จ าหน่าย คือการจูงใจให้ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง หรือแม้แต่พนักงานเกิดความสนใจในการซื้อ
สินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการขยายเครือข่ายสังคมออนไลน์ และค า
ที่ใช้ค้นหาสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ต่างก็เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถรู้จักและเข้าถึง
สินค้าได้ดียิ่งขึ้น เมื่อรวมกับการส่งเสริมการจ าหน่ายเช่นการลดราคา  ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า มากยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการจ าหน่ายนั้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของราคาต้นทุน และสภาพการแข่งขันในธุรกิจ โดยไม่ควรส่งเสริมการขายมากเกินไปจนเกิดสภาพ
ด้านการแข่งขันด้วยการตัดราคาคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์  จาตุรงกุล (2542, น. 
312-314) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษ์ (2538, น. 55) กล่าวว่า การส่งเสริมการ
จ าหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ที่ใช้ส าหรับสื่อความให้ถึงตลาดเป้าหมายให้ได้ทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่าได้มีการจ าหน่าย ณ ที่ใด ระดับราคาใด    
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 7. เพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.73 ทั้งนี้เพราะการเพิ่มฐาน
ลูกค้าเป็นการท าให้ลูกค้าที่ไม่รู้จักหรือไม่สนใจในผลิตภัณฑ์เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์  เป็นการ
เพิ่มฐานลูกค้าที่ง่ายกว่าการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ฐานลูกค้ากลุ่มเดิมมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าหรูหรา (Luxury) ที่สามารถเลือกท าการตลาดแบบ
เฉพาะกลุ่มได้ (Niche Market) ซึ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานั้นปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมของคน
ไทย และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในยุโรป เนื่องจากต้นไม้ในยุโรปเติบโตเร็วและราคาสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ไม่สูงมากอยู่แล้ว ผู้ประกอบการอาจต้องเลือกการสร้างความเข้าใจและปลูกฝังแนวคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าไม้ยางพาราให้กลุ่มผู้บริโภค เช่น ราคาเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ส าเร็จรูป มีมูลค่าต่ ากว่าไม้ชนิดอ่ืน โดยที่ความทนทานในการใช้ภายในบ้านเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (2004) กล่าวว่า การบอกต่อเป็นวิธีการสื่อสารที่มีอิทธิพลที่
สามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการได้และช่วยให้ลูกค้ามีความสนใจและ
เข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Rozen (2002) กล่าวว่า การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยการส่งข้อมูลแบบใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ โดยระบบ
อินเตอร์เน็ตสามารถช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะสื่อไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน 
 8. ราคา เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุดต่อห่วงโซ่มูลค่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.54 ทั้งนี้
เพราะอาจเกิดขึ้นจากลักษณะของสินค้าของไม้แปรรูป ที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานและ
ผู้บริโภคไม่ได้ท าการซื้อบ่อย ส่งผลให้ราคาเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้บริโภคตามคุณภาพของ
สินค้ามากกว่า ความต้องการสินค้าที่มีราคาถูก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงกุล (2542, 
น. 312-314) กล่าวว่า ราคานับได้ว่ามีความส าคัญต่อการรับรู้ในคุณค่าของบริการที่น าเสนอ มีผลต่อ
การรับรู้ในคุณภาพ และมีบทบาทต่อการสร้างภาพลักษณ์ของการบริการ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Dunne and Lusch (2005) กล่าวว่า การก าหนดราคานั้นย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับภารกิจเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการจัดการด าเนินงานและบริหารของธุรกิจ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐ 
 1. ภาครัฐควรเร่งมือในการจัดการด้านการปฏิรูปคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคต่างๆ และการ
สร้างระบบขนส่งทางรางและทางเรือที่จ าเป็นให้เอ้ืออ านวยต่อนิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้
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อุตสาหกรรมมีความคล่องตัว มีเสถียรภาพ และมีต้นทุนที่ต่ าลง ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 2.  ภาครัฐควรพิจารณาเร่ืองกฎหมายการปลูกไม้ที่มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนและ
เร่งด่วนโดยให้ครอบคลุมไปถึงไม้ยางพาราและไม้อ่ืนๆ รวมทั้งที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม เพื่อส่งเสริมให้
ไม้เศรษฐกิจที่เกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถปลูกและตัดไม้ที่มีมูลค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง
โดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับการพิสูจน์ที่มาของถิ่นก าเนิดและพื้นที่เพาะปลูกไม้ได้ตาม
หลักมาตรฐาน FLEGT ของสหภาพยุโรป และ FCS เคร่ืองหมายรับประกันที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติถึงความถูกต้องของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
 3. ภาครัฐควรพิจารณาเร่ืองการส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราและอุตสาหกรรมไม้อ่ืนๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น อาทิ การให้เงินกู้หมุนเวียนดอกเบี้ย
อัตราพิเศษจากธนาคารของภาครัฐ การส่งเสริมให้ผู้ผลิตซื้อและใช้เคร่ืองจักรที่ทันสมัยมากขึ้นโดย
ให้สิทธิ์ทางภาษี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นด้วย 
 4. ภาครัฐควรส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีหลักสูตรเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ให้
แพร่หลายครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การ
จัดการ เป็นต้น โดยเร่ิมตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาจนถึงปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย เพื่อป้อนบุคคลากรที่
มีความรู้และความสามารถตรงกับสายงานไปพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว 
 5. ภาครัฐควรขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนและการขยายฐานการ
ผลิตในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียพื้นที่การเพาะปลูกหรือพันธ์ต้นไม้ยางพารามิให้อยู่ภายใต้ประเทศมหาอ านาจหรือประเทศที่
มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศไทย 
 6. ภาครัฐควรกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกันกับกฎหมายการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ เพื่อสื่อสารและสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไม้เศรษฐกิจของไทย เช่น ไม้ยางพาราที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1. การน าตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย ไปประยุกต์ใช้ ควรพัฒนาในด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า       
การพัฒนาด้านห่วงโซ่อุปทานนั้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าด้านห่วงโซ่มูลค่าเป็น
อย่างมาก โดยต้องเร่ิมพัฒนาจากข้อ 1) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต เช่น ต้องเข้าใจว่าการจัดหา
วัตถุดิบ (ไม้ยางพารา) เป็นการจัดหามาเพื่อขายต่อหรือจัดหามาเพื่อใช้หรือเปลี่ยนสภาพ มีระบบ
ขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบในงานส่วนนี้ต้องพยายาม “จัดหาให้ดีที่สุด ได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ที่สุด ราคาถูกต้องที่สุด จัดหามาเวลาที่เหมาะสม” 2) การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ต้อง
มีการเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด  เข้าใจและเปรียบเทียบได้ถึงข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรี ยบในแต่ละ
กระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
กระทบกับต้นทุนน้อยที่สุด 3) การควบคุมการผลิต เช่น มีวิธีการควบคุมปริมาณ เวลา แรงงาน 
เคร่ืองจักร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตต่างๆ ที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อให้การผลิต
แต่ละคราวได้ผลิตภัณฑ์ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และ 4) ระบบการขนส่ง เช่น การมีวิธีเลือก
ระบบขนส่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีการวางแผนเร่ืองค่าใช้จ่ายการขนส่งใน
แต่ละรูปแบบของระบบการขนส่งที่เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค   
 2. ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
เป็นการเน้นการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาพาราเป็นหลัก  การน าไปใช้จึงควรศึกษาเกี่ยวกับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดอ่ืนที่ผู้ประกอบการมีการผลิตร่วมด้วย เช่น ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของเนื้อไม้
ยางพารา กับ เนื้อไม้ประเภทอ่ืนๆ เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ฯ ในเร่ืองของการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คาดว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สร้างให้เกิดมูลค่าต่อตัวเฟอร์นิเจอร์
ของไม้แต่ละประเภท  และเพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารากับไม้ประเภทอ่ืนๆ 
 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้
ชนิดอ่ืนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ถูกต้อง ครอบคลุม และเหมาะสม
ของชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบอ้างอิงคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่ชัด 
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 2. อาจเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดอ่ืน ว่ามีความ
ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้  เช่น กฎหมายป่า
ไม้ในการปลูกและการตัด กฎหมายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการส่งออก
และน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบ โดยต้องเปรียบเทียบความเหมือนและต่างของตัวบทกฎหมายทั้งใน
บริบทของประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของกฎหมายที่มีการใช้ควบคุม
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ว่ามีความเหมาะสมพอเพียงในการบริหารจัดการหรือเป็นอุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย 
 4. อาจศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยการตลาดอ่ืน เช่น ขอบเขตของการตลาด (The Scope of 
Marketing) ตลาดที่ไม่มีตัวตนในกายภาพ (Digital Marketing) หรือการตลาดเชิงสังคม (Social 
Marketing) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 

 

ค ำชี้แจง 
 แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันผลที่ได้ข้อมูลมำจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
ของสมำคม/องค์กำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ โดยศึกษำ
สภำพปัญหำและอุปสรรค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
กับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเพื่อกำรส่งออกของ
ประเทศไทยและเพื่อค้นหำต้นแบบกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเพื่อกำร
ส่งออกของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้กำรส่งออกของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถ
พัฒนำให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรทำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำทั้งระบบนั้น แบบสอบถำมจึงได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถำมเก่ียวกับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำ) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถำมเก่ียวกับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ) 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ   
 ทั้งนี้ค ำตอบของท่ำนจะถือเป็นควำมลับ ไม่มีกำรอ้ำงถึงตัวบุคคลไม่ว่ำกรณีใดๆ ตลอดทั้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลในกำรส ำรวจจะเป็นควำมลับและไม่มีกำรเผยแพร่ แต่จะศึกษำและวิเครำะห์ใน
ภำพรวมเท่ำนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

 ว่ำที่ร้อยโท ศรำยุ  แสงสุวรรณ์ 
 นักศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร  
  มหำวิทยำลัยสยำม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
 1. เพศ  
  1) ชำย  2) หญิง 
 2. อำยุ  
  1) ต่ ำกว่ำ 30 ปี  2) 30 – 39 ปี    3) 40 – 49 ปี    4)  50 ปีขึ้นไป 
 3.  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  
  1) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  2) ปริญญำตรี  3) ปริญญำโท   4) ปริญญำเอก 
  5) อ่ืนๆ............................ 
 4.  ต ำแหน่งงำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  1) ผู้บริหำรระดับสูง หรือ ผู้จัดกำรทั่วไป หรือผู้จัดกำรโรงงำน 
  2) ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 
  3) ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดส่งและคลังสินค้ำ 
  4) ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 
  5) ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต 
  6) ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 
  7) ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อจัดหำ 
  8) ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 
  9) ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 
  10) ผู้จัดกำรบริกำรหลังกำรขำย 
  11) ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 
 5.  รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1) ต่ ำกว่ำ 30,000 บำท  2) 30,001 – 40,000 บำท 
  3) 40,001 – 50,000 บำท  4) 50,001 บำทขึ้นไป  
 6. ประสบกำรณ์ท ำงำนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
  1) น้อยกว่ำ 5 ปี  2) 6 – 10 ป ี  
  3) 11 – 15 ปี     4) มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป 
 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 1 – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านการจัดการภายในองค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา)  

ค ำชี้แจง  เกณฑ์พิจำรณำกำรให้คะแนนเป็นดังนี้ 
  +1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  0   = เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  -1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
 

รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การจัดการภายในองค์กรของท่าน       

1.  การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)       
1)  จัดหำวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2)  จัดหำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ (น ำเข้ำ) เป็น

หลัก 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

3) จัดหำวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2.  วิธีการจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)       

1)  จองจ ำนวนต้นไม้ยำงพำรำกับชำวสวนไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 2 เดือน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  เหมำสวนต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวน/
นำยหน้ำ โดยวำงเงินมัดจ ำไว้ก่อนแล้วให้ชำวสวน/
นำยหน้ำ ทยอยตัดส่งเข้ำมำในโรงงำน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  รับซ้ือต้นไม้ยำงพำรำที่หน้ำโรงงำน โดยมี
ชำวสวน/นำยหน้ำทยอยตัดไม้ส่งมำขำย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  จัดหำไม้ยำงพำรำแปรรูปโดยตรง เมื่อมี
ควำมต้องกำรใช้ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3 .   ก ารก าหนดปริมาณการซื้ อวัตถุดิบ  ( ไม้
ยางพารา) 

      

1) ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำร แล้วเหมำสวน
ต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวน/นำยหน้ำ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2) ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำร แล้วจองตำม
จ ำนวนที่ต้องกำรกับชำวสวน/นำยหน้ำ โดยคิดเป็น
จ ำนวนหน่วย (ต้น) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
3) ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำรต่อวันแล้วรับซ้ือ

ต้นไม้ยำงพำรำที่หน้ำโรงงำน โดยคิดเป็นจ ำนวน
หน่วย (กิโลกรัม) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4) จัดซ้ือไม้ยำงพำรำแปรรูปโดยตรง เมื่อมี
ควำมต้องกำรใช้ไม้ยำงพำรำ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4.  การควบคุมการผลิตวัตถุดิบในส่วนของการ 
แปรรูป (ไม้ยางพารา) 

      

1)  เลื่อยไม้เองโดยใช้แรงงำนของโรงงำน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2)  จ้ำงเลื่อยโดยส่งไม้จำกโรงงำนไปเลื่อยกับ

โรงเลื่อยอื่น 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3)  อัดน้ ำยำไม้โดยใช้สำรเคมี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4)  อัดน้ ำยำไม้โดยไม่ใช้สำรเคมี +1 0 +1 +1 +1 0.8 
5)  อบไม้โดยใช้เครื่องหรือตำรำงอบไม้ควบคุม

กำรอบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6) อบไม้โดยใช้ควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์
ของผู้ควบคุมกำรอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7)  ซ้ือไม้ยำงพำรำที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป
แล้วมำใชง้ำนเลย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.  การใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม
อุปกรณ์) 

      

1)  เน้นใช้ไม้ยำงพำรำ 100% เป็นวัตถุดิบใน
กำรแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  ใช้ไม้ยำงพำรำน้อยกว่ำหรือเทำ่กับ 20% 
และร่วมใช้ไม้อื่นๆ 80% เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  ใช้ไม้ยำงพำรำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80% และ
ร่วมใช้ไม้อื่นๆ 20% เป็นวัตถุดบิในกำรแปรรูปเปน็
ผลิตภัณฑ ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  กำรเพิ่มส่วนประกอบจำกวัสดุอื่นมำร่วม
ประกอบในกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ เช่น เหล็ก สแตน
เลส หนัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

6.  การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
(ภายในประเทศ) 

      

1)  องค์กรเป็นผู้ผลิตตำมค ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำ
เท่ำนั้น (OEM) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  องค์กรเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ ำหน่ำยทั้ง OEM 
และแบรนดข์ององค์กรเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  องค์กรเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ ำหน่ำยภำยใต้แบ
รนด์ขององค์กรเท่ำนัน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  กำรฝำกวำงจ ำหน่ำยกับศนูย์กำรค้ำภำยใต้แบ
รนด์ขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5)  กำรหำหรือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยภำยใต้
แบรนดข์ององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.  การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
(ต่างประเทศ) 

      

1)  องค์กรเป็นผู้ผลิตตำมค ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำ
เท่ำนั้น (OEM) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  องค์กรเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ ำหน่ำยทั้ง OEM 
และแบรนดข์ององค์กรเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  องค์กรเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ ำหน่ำยภำยใต้   
แบรนดข์ององค์กรเท่ำนั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  กำรฝำกวำงจ ำหน่ำยกับศนูย์กำรค้ำภำยใต้   
แบรนดข์ององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5)  กำรหำหรือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยภำยใต้
แบรนดข์ององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8.  การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

      

1)  มีก ำหนดระยะเวลำรับประกันสินค้ำตำม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น โครงสร้ำงของตัว
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านการจัดการขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
2)  มีกำรรับคืนผลิตภัณฑ์ กรณีส่งออกและเกิด

ควำมเสียหำยระหว่ำงขนส่งจำกองค์กรไปถึงผู้
น ำเข้ำปลำยทำง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  กำรส่งผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่ให้กบัผู้น ำเข้ำ
ปลำยทำง กรณีส่งออกและเกิดควำมเสียหำย
ระหว่ำงขนส่งจำกองค์กรไปถึงผูน้ ำเข้ำปลำยทำง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
- จบกำรรวมคะแนนควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมในส่วนที่ 2 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  
ค ำชี้แจง  เกณฑ์พิจำรณำกำรให้คะแนนเป็นดังนี้ 
  +1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  0   = เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  -1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
 

รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขนัของ

องค์กร (ธรุกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ปัจจัยท่ีชีค้วามสามารถทางการแข่งขนัขององค์กร 
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) ท่ีด าเนินการ 

      

1.  แรงงานส่วนการผลิตที่มีในปจัจุบัน       
1)  แรงงำนไทยทั้งหมด +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2)  แรงงำนต่ำงด้ำวทั้งหมด +1 +1 +1 +1 0 0.8 
3)  แรงงำนไทยและต่ำงด้ำว +1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.  ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการ
จากแรงงาน 

      

1)  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้
เทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขนัของ

องค์กร (ธรุกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
2)  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรเลื่อยแปรรปู

ไม้ยำงพำรำ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรผลิต-ขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรประกอบ
เฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5)  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรท ำสีของ
เฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.  แหล่งที่มาของไม้ยางพาราท่ีคัดเลือกและน าเข้า
มาในโรงงาน 

      

1)  ภำคใต้ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2)  ภำคอีสำน +1 +1 +1 +1 0 0.8 
3)  ภำคตะวันออก +1 +1 +1 +1 0 0.8 
4)  ภำคเหนือ +1 +1 +1 +1 0 0.8 

4.  แหล่งเงินทุนขององค์กร       
1)  เงินสดจำกผลประกอบกำร +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2)  สินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน +1 +1 +1 +1 0 0.8 
3)  เงินสดและสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน +1 +1 +1 +1 0 0.8 
4)  เงินสนับสนุนจำกนโยบำยของรัฐบำล +1 +1 +1 +1 0  

5. ลักษณะรูปแบบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ที่น าออกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (ไม่รวม
อุปกรณ์) 

      

1)  ใช้ไม้ยำงพำรำทั้งหมดในกำรประกอบเป็น
ตัวเฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2)  ใช้ไม้ยำงพำรำร่วมด้วยวัสดุอื่นเปน็
ส่วนประกอบของตัวเฟอร์นเิจอร ์

+1 +1 +1 +1 0 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขนัของ

องค์กร (ธรุกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

6.  การแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือในสายตา
ผู้บริโภคที่มีต่อมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
จากโรงงาน 

      

1)  ติดเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ก ำกับไว้ที่ตัว
เฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ ์

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2)  ติดเครื่องหมำยฉลำกสีเขียว ก ำกับไว้ที่ตัว
เฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ ์

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3)  ติดเครื่องหมำย Forest Stewardship Council 
(FSC) ก ำกับไว้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุ
ภัณฑ์ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

7.  การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ 

      

1)  ก ำหนดรำคำให้ต่ ำกว่ำเฟอร์นิเจอร์ไม้
ประเภทอืน่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  เน้นกำรผลติด้วยเครื่องจักรทีท่ันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3)  พัฒนำรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีควำม

แปลกจำกรูปแบบเดิม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4)  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้เห็นถึงข้อดีของกำร
ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5)  สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือของเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำด้วยแบรนด์สินค้ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6)  มีสถำนที่จ ำหน่ำยกระจำยทั่วประเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
8. การกระตุ้นความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ 

      

1)  ก ำหนดรำคำให้ต่ ำกว่ำเฟอร์นิเจอร์ไม้
ประเภทอืน่ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2)  เน้นกำรผลติด้วยเครื่องจักรทีท่ันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 0.8 
3)  เพิ่มรูปแบบของตัวเฟอรน์ิเจอร์ให้มีควำม

แปลกจำกรูปแบบเดิม 
+1 +1 +1 +1 +1 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขนัของ

องค์กร (ธรุกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
4)  ประชำสัมพันธ์ให้เห็นถึงข้อดขีองกำรใช้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
+1 +1 +1 +1 +1 0.8 

5)  สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของเฟอรน์ิเจอร์ไม้
ยำงพำรำด้วยบุคคลหรือองค์กรออกแบบที่มผีลงำน
ควำมช ำนำญด้ำนแบรนด์สินค้ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 0.8 

6)  พยำยำมส่งออกไปยังผู้บริโภคในกลุ่ม
ประเทศแถบอำเซียนที่ยงัไม่มีกำรน ำเข้ำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 0.8 

7)  มีศูนยจ์ ำหน่ำย ณ ประเทศทีท่ ำกำรส่งออก
เฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 +1 0.8 

9.  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือจัดองค์กรร่วมการ
ประชาสัมพันธ์ที่ เ กี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

      

1)  กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมจำกำรปลูกต้นไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2)  กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เกิดผลกระทบทำงลบจำกเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3)  กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรใช้สำรเคมีกับไม้
ยำงพำรำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

10.  เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของ
องค์กร 

      

1)  ผลิต-ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
2)  ผลิต-จ ำหน่ำยภำยในประเทศ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
3)  ผลิตจ ำหน่ำย-ส่งออกทั้งในและต่ำงประเทศ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
4)  รับจ้ำงผลิตตำมรูปแบบที่ลูกค้ำก ำหนด +1 +1 +1 +1 0 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขนัของ

องค์กร (ธรุกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา) 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

11.  ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราขององค์กร 

      

1)  รับประกันคุณภำพผลผลิต โดยก ำหนด
ลักษณะกำรใช้และระยะเวลำที่มีกำรจ ำหน่ำย 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2)  กำรจัดบริกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยกำร
ค ำนึงถึงกำรป้องกันกำรช ำรุดเสียหำยและค่ำบริกำร 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

3)  เสนอเงื่อนไขบริกำรหลังกำรขำย กำร
ซ่อมแซม 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

4) กำรเสนอวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ที่ส่ังซ้ือใหม่
หรือซ้ือเพิ่มภำยหลัง 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

 

- จบกำรรวมคะแนนควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมในส่วนที่ 3 – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ค ำชี้แจง  เกณฑ์พิจำรณำกำรให้คะแนนเป็นดังนี้ 
  +1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  0   = เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  -1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
 

รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1.  ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ       

1.1  จัดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือของบุคลากร       
1) จดักิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำร และพัฒนำ

ศักยภำพฝีมือของเยำวชนด้ำนกำรช่ำงไม้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) จดักิจกรรมพัฒนำฝีมือพนักงำนใน
ระยะเวลำปฏบิัติงำนกับองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

3) จดักิจกรรมพัฒนำควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
เฉพำะแบบแม่พิมพ์แก่พนักงำน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) ปรบัเปลี่ยนและพัฒนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และเครื่องจักรทีท่ันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

1.2  การเตรียมการและการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ       
1) ก ำหนดอำยขุองไม้ยำงพำรำทีน่ ำมำใช้เป็น

วัตถุดิบมีอำยุ 15 ปขีึ้นไป 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) จดัท ำแผนกศึกษำวิจัยคุณภำพไม้ยำงพำรำ
พิมพ์ต่ำงๆ เพื่อหำวัตถุดิบที่เหมำะสมที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) จดัควำมร่วมมือแบ่งภำระกิจของงำนกับ
องค์กรอ่ืนที่ท ำภำระกิจด้ำนกำรจดัส่งวัตถุดิบเป็นกำร
เฉพำะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) จดัที่ดนิท ำกำรปลูกยำงพำรำปอ้นโรงงำน
ของตนเอง หรือท ำสัญญำเฉพำะกับกสิกรสวน
ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) ค้นคว้ำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำร
อำบน้ ำยำกับกำรแช่น้ ำเค็มของไมย้ำงพำรำ แบบไหน
จะได้ผลดีกว่ำกัน ทั้งควำมคงทนและสภำพแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6) ทดลองออกแบบไม้ที่ใช้ในกำรผลิตที่ผสม
กับไม้อื่นๆ ที่มคีุณภำพผสมกับไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

1.3  พัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ 

      

1) เนน้ออกแบบรูปแบบตัวเฟอรน์ิเจอร์ไม้
ยำงพำรำให้มีควำมแข็งแรงและมแีบบที่แปลกใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) เพิ่มเติมชิน้ส่วนที่เป็นวัสดุอื่นเข้ำมำ
ประกอบกับตัวเฟอร์นิเจอร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) ออกแบบและสร้ำงตรำสินค้ำของตัวเองให้
เป็นที่จดจ ำได้รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

4) น ำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตเข้ำมำ
ใช้ในกำรผลิต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) มีระบบพี่เลี้ยงสอนงำนระหว่ำง
ผู้ช ำนำญกำรกับผู้ปฏบิัต ิ

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

6) ศึกษำและรวมรวมองค์ควำมรู้เพิ่มเติมใน
ด้ำนกำรเลื่อยไม้ อบไม้ และด้ำนอื่นๆ เกี่ยวกับกำรแปร
รูปและตบแต่งไม้ยำงพำรำ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

7) น ำเข้ำและใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง
เพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิต 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

8) ศึกษำจำกผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำและพัฒนำให้ผลิตภัณฑ์มี
แปลกใหมท่ี่ควำมแตกต่ำงจำกรปูแบบเดิม 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

1.4   แหล่งเงินทุนต่างๆ       
1) สถำบันกำรเงินต่ำงๆ ให้บริกำรกับ

ผู้ประกอบกำรในแนวควำมคดิกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) กำรให้วงเงินผูป้ระกอบกำรทกุรำยตำม
ลักษณะกำรประกอบกำร และขนำดของกิจกำร 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

3) กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่เท่ำเทียมกันกับ
ผู้ประกอบกำรทุกรำย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) กำรน ำเสนอเครื่องมือทำงกำรเงินที่
หลำกหลำยและเหมำะสมกับผู้ประกอบกำร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) กำรส่งเสริมใหผู้้ประกอบกำรท ำบัญชีเล่ม
เดียว  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

6) กำรปรำศจำกภำษีน ำเข้ำเครื่องจักรและกำร
ส่งออก  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

1.5  โครงสร้างพื้นฐาน       
1) มีตัวแทนหรือหน่วยงำนเฉพำะทำง

ให้บริกำรเกี่ยวกับระบบขนส่ง 
-1 +1 +1 +1 +1 0.6 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ)  

จ านวน 5 คน 
ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

2) กำรขนส่งต่ำงๆ เปน็ไปตำมกำรเจรจำของ
ธุรกิจกับคูค่้ำ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

3) มีเส้นทำงที่เชื่อมต่อและเอื้อใหก้ำรขนส่งมี
ประสิทธิภำพ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

2.  ด้านอุปสงค์ในประเทศ         

2.1  ขนาดความต้องการ  (ความต้องการ “สินค้า” 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายในประเทศ) 

      

1)  รูปแบบของสินค้ำมีควำมชัดเจนกับลักษณะ
กำรน ำไปใช้ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

2)  รูปแบบของสินค้ำมีควำมเหมำะสมกับรำคำ -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
3)  สินค้ำเนน้คุณภำพและควำมสวยงำม -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
4)  มีจ ำนวนตำมที่ผู้บรโิภคต้องกำร -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
5)  สำมำรถหำซ้ือได้ง่ำยเมื่อเกิดควำมต้องกำร -1 +1 +1 +1 +1 0.6 

2.2  คุณลักษณะของความต้องการ (ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่แตกต่างกัน) 

      

1) รูปแบบตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
2) ควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนตำมที่ผู้บริโภค

ต้องกำร 
-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

3) ควำมโดดเด่นจำกวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบ -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
4) ควำมคุ้มค่ำของสินค้ำเมื่อเทียบเท่ำกับรำคำ

จ ำหน่ำย  
-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

5) ควำมสวยงำมของรูปทรงเฟอรน์ิเจอร ์ -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
3.  ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ       

3.1  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต       
1)  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้กำรส่งเสริม

และพัฒนำสินค้ำเฟอร์นเิจอร์ไม้ยำงพำรำ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน

ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 
คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

2)  มีรำงวัลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนในกำรส่งเสริมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3)  มีหน่วยงำนรบัผดิชอบควบคมุคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ได้ตำมกฎระเบียบอียู (EU Timber 
Regulation) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4) กำรได้รับสนบัสนุนและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยำงพำรำ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

5) มีผลงำนวิจัยเผยแพรจ่ำกหน่วยงำนหรือภำค
กำรศึกษำต่ำงๆ  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3.2  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง       
1) กำรเชื่อมโยงกันทัง้ระบบของกลุ่ม

อุตสำหกรรมระหว่ำงต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำใน
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงชำวสวนและผู้ผลิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงโรงเลื่อยโรงอบไม้

และผู้ผลิต 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) มีงำนแสดงสินค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้
ตำมเมืองใหญ่ในแต่ละจังหวัด 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4.  ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแขง่ขนั
ในประเทศของบริษัท 

      

4.1  เป้าหมายขององค์กร       
1) กำรสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ของเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยำงพำรำ 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

2) กำรเพิ่มมูลค่ำในตัวเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
3) กำรหำพันธมิตรและแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำย

ในต่ำงประเทศ 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

4.2  สภาวการณ์ของการแข่งขัน       
1) กำรสร้ำงให้เกิดควำมต้องกำรใช้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 
คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

2) กำรสร้ำงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ในประเทศ
เพื่อนบ้ำนในแถบอำเซียน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

3) กำรพัฒนำรูปแบบเฟอรน์ิเจอรภ์ำยใต้ตรำ
สินค้ำของตัวเอง 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

4) กำรผลิตเฟอร์นเิจอร์แบบถอดประกอบได้ 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
5) กำรผลิตเฟอร์นเิจอร์ที่ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

4.3  การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐาน
ของสินค้า 

      

1) ใหค้วำมส ำคัญในกำรผลิตที่ค ำนึงถึง
ส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 

2) กำรน ำส่งสินค้ำไปทดสอบวัดควำมเป็น
มำตรฐำนก่อนส่งออก 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3) กำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศเปน็ไปตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) อย่ำง
เคร่งครัด 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4) เข้ำร่วมและผลิตตำมข้อก ำหนดของ
โครงกำรฉลำกสีเขียว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5)  กำรถือปฏิบตัิตำมกฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber Regulation) 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

6)  กำรน ำเข้ำไม้ทีจ่ะใช้เป็นวัตถุดบิจำก
ประเทศที่มีใบอนุญำต FLEGT 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

7)  มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ FSC ทุกข้อ
ได้อย่ำงเครง่ครดั 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4.4  กลยุทธ์การแข่งขัน       
1) ปรบัปรงุและพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้มี

ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) วิเครำะห์กำรด ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำแล้วสร้ำง
กลยุทธ์ใหม่ที่รองรับกับสถำนกำรณ์ทำงกำรแข่งขนัสู่
ประชำคมอำเซียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 2 
คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

3) ใช้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อ
กำรแข่งขันอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) ลงทนุด้ำนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมำใช้ในกำรผลิต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) น ำเข้ำเครือ่งมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพิ่มของผลิตภณัฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6) แสวงหำกลุ่มผู้บริโภครำยใหม่ๆ  อย่ำง
ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7)  มีเอกสำรรับรองผลติภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมำย
ตำมที่ EU ก ำหนด เช่น FSC หรือ PEFC 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4.5  เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ       
1) กำรชักลำกไม้ออกจำกป่ำให้ก ำหนดให้ใช้

ก ำลังแรงงำนเท่ำนั้น 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 

2) ก่อนกำรกระท ำใดๆ กับไม้ยำงพำรำต้อง
ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุมัติจำก
รัฐมนตรีแล้วเท่ำนั้น 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 

3) กำรรวมกฎและระเบียบระหว่ำงไม้ยำงพำรำ
กับไม้อื่นๆ ไว้ด้วยกัน 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 

4) กฎและระเบียบต่ำงๆ เอื้อประโยชน์ให้กับ
ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด 

+1 0 +1 +1 +1 0.6 

5) กฎหมำยป่ำไม้มีควำมล้ำหลัง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
5.  บทบาทของรัฐบาล       

5.1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก       
1) กำรปลูกต้นไม้ยำงพำรำช่วยเพิ่มจ ำนวน

ต้นไม้ในป่ำ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) ส่งเสริมให้คนปลูกป่ำ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3) มีระบบกำรจดักำรป่ำไม้อย่ำงถูกวิธี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4) มีบทลงโทษชัดเจนส ำหรบัผูท้ีส่่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม 
0 0 +1 +1 +1 0.6 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

5) ส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจถึงประโยชน์จำก
ต้นไม้ยำงพำรำ  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

5.2   การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์  

      

1) ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจไม้อย่ำงถูกวิธี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2)  สนับสนุนให้ เกิดควำมสมดุลกันของ

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

3) มีแหล่งเงินทุนเข้ำมำสนับสนนุ
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4) มีระบบกำรเรียนรู้วิธีด ำเนินธุรกิจที่ค ำนึงถึง
ส่ิงแวดล้อม  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

5) สนับสนุนให้มงีำนแสดงสินคำ้เฟอร์นิเจอร์
ไม้ของผูป้ระกอบกำรไทยเป็นประจ ำทุกป ี

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

6) เปน็สื่อกลำงสร้ำงภำพลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำให้เกิดควำมต้องกำรใช้  

+1 0 +1 +1 +1  

5.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา       
1) ผลักดันใหเ้กิดควำมรู้และประโยชน์จำก

กำรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2) มีหน่วยงำนทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ไม้
ยำงพำรำที่ครอบคลุมและครบวงจร 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

3) กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำที่ผ่ำน
กระบวนผลิตที่ค ำนงึถึงส่ิงแวดลอ้ม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) สร้ำงคุณค่ำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำเป็นที่
รู้จักเพิ่มขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) มีแผนกำรผลิตที่มคีวำมสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสีเขียว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อ
ง (IOC) 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 5 

6.  โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย       
6.1  การขยายฐานการผลิตและการลงทุน       

1) สร้ำงสำขำจ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
ในประเทศเพื่อนบ้ำน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) กำรเข้ำร่วมทนุกับประเทศที่มอีิทธิพลปัจจัย
ต่ออุตสำหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไม้ยำงพำรำ ได้แก่ 
อินโดนเีซีย และมำเลเซีย 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

3) กำรพิสูจน์ได้ว่ำประเทศไทยมตี้นไม้ยำงพำรำ
ที่ปลูกบนที่ดนิที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.2  การเพิ่มช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ       
1) จดัแสดงสินค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียนที่มี

ก ำลังซ้ือ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) จดัแสดงสินค้ำในกลุ่มจังหวัดที่มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจเตบิโต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) กำรส่งออกปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบของ
ประเทศคู่ค้ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.3  การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 

      

1) จดัท ำกลุ่มธุรกิจหรือเครือข่ำยวิสำหกิจใน
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำให้มีควำมเชื่อมโยง
ถึงกันให้ส ำเรจ็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) มีข้อมูลหรือผลงำนวิจัยเกี่ยวกับสินค้ำจำกไม้
ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) มีเจ้ำหน้ำที่ส ำหรบัดูแลสมำชิกในกลุ่มธุรกิจ
หรือเครือข่ำยวิสำหกิจอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) มีงบประมำณในกำรจัดตั้งศูนยก์ลำงกำร
พัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวฒุิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

5) มีกำรสัมมนำสัญจรระหว่ำงสมำชิกกับ
สมำชิกของกลุ่มธุรกิจหรือเครือขำ่ยวิสำหกิจ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 

- จบกำรรวมคะแนนควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมในส่วนที่ 4 – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ค ำชี้แจง  เกณฑ์พิจำรณำกำรให้คะแนนเป็นดังนี้ 
  +1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  0   = เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  -1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
 

รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อปุทานของอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี  
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี  
4 

คนท่ี  
5 

1.  ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต       
1) จัดซื้อไม้ที่ท ำกำรเลื่อยและอบแล้วจำกกลุ่มโรงงำนเลื่อย

ไม้-อบไม ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) จัดซื้อต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวนแบบเหมำสวน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3) จัดซื้อต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวนตำมจ ำนวนที่ต้องกำร

กับกำรผลิตต่อครัง้ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

4) จัดซื้อพันธ์ุไม้ยำงพำรำแล้วน ำปลูกเองในที่ดนิของ
องค์กรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.  ด้านการควบคุมการผลิต       
1) จ ำแนกกำรผลิตระหว่ำงไม้ท่อน/ไม้ซุงกับชิ้นส่วน

เฟอร์นิเจอร ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อปุทานของอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคณุวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 

จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนท่ี  
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี  
3 

คนท่ี  
4 

คนท่ี  
5 

 

2) อัดน้ ำยำไม้ยำงพำรำภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 วันหรือ 24 
ช่ัวโมง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) ก ำกับดูแลระบบบ ำบัดอำกำศเสียที่เกิดจำกกำรใช้
เครื่องจักรแปรรูปไม้ยำงพำรำ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) ก ำกับดูและระบบกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลที่ไมใ่ช้แล้วจำกกำก
ของเสียจำกโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) ก ำกับดูและระบบกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยและอำชี
วอนำมัยของแรงงำนในกระบวนกำรแปรรูปไม้ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์       
1) ใช้วัสดุอื่นเป็นช้ินส่วนประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2) ใช้แรงงำนที่มีควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงในกำรใช้

เครื่องจักร 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) ใช้แรงงำนที่มีควำมช ำนำญกับงำนแปรรปูไม้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4) มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่สูงขึ้นทำงกระบวนกำรแปรรปูไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
5) ใช้ไม้ประเภทอื่นเปน็ส่วนประกอบเพิ่มเติม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
6) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์จ ำแนกตำมประเภทวัสดุ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.  ด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์       
1) น ำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีมำช่วยในกำรเคลื่อนย้ำย  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2) เลือกใช้ผู้ให้บริกำรระบบขนสง่มีมำตรฐำนกำรให้บริกำร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3) กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ตำมโครงสร้ำงหรือขนำดผลิตภัณฑ์ที่

ประกอบแล้ว  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) กำรบรรจุผลิตภัณฑ์แบบช้ินสว่น (Flat Pack) ที่ง่ำยต่อกำร
ขนส่งและปลอดภัยขณะขนส่ง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) มีตลำดรำคำกลำงค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเฟอร์นเิจอร์ไม้
ยำงพำรำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6) วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ 
คู่ค้ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

- จบกำรรวมคะแนนควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมในส่วนที่ 5 – 
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ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ค ำชี้แจง  เกณฑ์พิจำรณำกำรให้คะแนนเป็นดังนี้ 
  +1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  0   = เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นสอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
  -1 = เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหำที่จะวัด 
 

รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 

ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1.  ด้านการตลาดและการขาย       

ด้านผลิตภัณฑ์       
1) มีควำมพิเศษไม่ซ้ ำหรือไม่เคยมีมำก่อน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2) มีคุณค่ำและเปน็ประโยชน์ต่อกำรใช้งำน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) มีควำมแข็งแรง สวยงำมและมีคุณภำพ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) มีกำรรับประกันคุณภำพผลิตภณัฑ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) มีตรำสินค้ำและมีเครื่องหมำยกำรค้ำรับรอง
คุณภำพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย       
1) จัดจ ำหน่ำยเองโดยตรง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) ขยำยสำขำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) จัดหำและแต่งตั้งตัวแทนจ ำหนำ่ยใน
ต่ำงประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) สร้ำงช่องทำงประชำสัมพันธ์สินค้ำผ่ำน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5) ฝำกวำงสินค้ำผ่ำนศูนย์กำรค้ำที่มีชื่อเสียงเปน็
ที่ยอมรับในวงกว้ำง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย       
1) สร้ำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) ขยำยเครือข่ำยสังคมออนไลนท์ี่หลำกหลำย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำที่
เป็นพันธมิตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) สร้ำงค ำค้นหำสินค้ำผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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รายการข้อค าถามขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 

ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

คะแนนความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ) จ านวน 5 คน 

ผลความ
สอดคล้อง 

(IOC) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
5) สร้ำงเว็บไซด์แสดงข้อมูลกำรขำยที่ครบถ้วน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
ด้านราคา       
1) ก ำหนดรำคำตำมกลุ่มผู้บริโภค  +1 0 +1 +1 +1 0.8 
2) ก ำหนดรำคำตำมควำมสวยงำมและคุณภำพ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3) ก ำหนดรำคำใหต้่ ำกว่ำไม้ประเภทอื่น +1 0 +1 +1 +1 0.8 
4) ก ำหนดรำคำตำมวัสดุอื่นที่เป็นส่วนประกอบ

ให้กับผลติภัณฑ์ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์       
1) มีช่องทำงตดิต่อบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ตลอด 

24 ช่ัวโมง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2) มีบริกำรรับคืนสินค้ำและส่งสินค้ำกลับคนื
แทนสินค้ำที่ช ำรุด โดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3) มีส่วนร่วมหรือมีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน (CSR) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4) เพิ่มฐำนกลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศที่ยังไม่เคยไป
ท ำกำรตลำด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 

- จบกำรรวมคะแนนควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมในส่วนที่ 6 – 
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ภาคผนวก ก-2 
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม 

(Cronbach's Alpha Coefficient)  
เรื่อง ต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพ่ือการส่งออก 

ของประเทศไทย 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.985 224 

 

Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q2.1.1 853.333 12170.424 .195 .985 
q2.1.2 854.917 11937.174 .751 .985 
q2.1.3 854.250 12109.114 .388 .985 
q2.2.1 854.750 12047.659 .600 .985 
q2.2.2 855.083 12067.902 .528 .985 
q2.2.3 855.083 12052.083 .552 .985 
q2.2.4 853.750 12158.932 .214 .985 
q2.3.1 854.667 11979.152 .692 .985 
q2.3.2 854.917 11971.902 .830 .985 
q2.3.3 854.667 11968.242 .767 .985 
q2.3.4 853.917 12081.356 .589 .985 
q2.4.1 854.917 12038.811 .444 .985 
q2.4.2 855.083 11993.720 .659 .985 
q2.4.3 854.500 11999.364 .696 .985 
q2.4.4 854.750 11975.477 .791 .985 
q2.4.5 854.667 11974.606 .647 .985 
q2.4.6 854.167 11965.788 .704 .985 
q2.4.7 853.500 12177.909 .105 .985 
q2.5.1 853.917 12096.265 .507 .985 
q2.5.2 854.833 12198.333 -.040 .985 
q2.5.3 854.333 12038.606 .601 .985 
q2.5.4 854.833 12129.061 .166 .985 
q2.6.1 853.917 12071.720 .518 .985 
q2.6.2 854.083 12105.538 .363 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q2.6.3 854.833 12041.788 .469 .985 
q2.6.4 855.000 12023.455 .545 .985 
q2.6.5 854.917 12018.265 .487 .985 
q2.7.1 853.750 12092.386 .567 .985 
q2.7.2 854.583 12030.083 .725 .985 
q2.7.3 854.833 11976.515 .650 .985 
q2.7.4 854.833 12026.879 .542 .985 
q2.7.5 855.167 12105.970 .323 .985 
q2.8.1 853.917 12089.356 .440 .985 
q2.8.2 853.750 12175.114 .084 .985 
q2.8.3 853.667 12084.061 .532 .985 
q3.1.1 854.667 11948.242 .796 .985 
q3.1.2 854.500 11996.273 .754 .985 
q3.1.3 853.583 12121.356 .595 .985 
q3.2.1 853.917 12109.174 .437 .985 
q3.2.2 854.167 12100.515 .606 .985 
q3.2.3 853.500 12110.818 .536 .985 
q3.2.4 854.167 12248.333 -.335 .985 
q3.2.5 853.750 12162.205 .159 .985 
q3.3.1 854.000 12051.091 .538 .985 
q3.3.2 855.167 11891.424 .837 .985 
q3.3.3 855.250 12050.023 .448 .985 
q3.3.4 855.500 11846.273 .878 .985 
q3.4.1 854.167 12061.788 .582 .985 
q3.4.2 854.167 12082.697 .612 .985 
q3.4.3 854.417 12095.356 .396 .985 
q3.4.4 854.917 11947.538 .692 .985 
q3.5.1 854.000 12086.727 .589 .985 
q3.5.2 854.667 12193.515 -.021 .985 
q3.6.1 854.167 12073.788 .584 .985 
q3.6.2 854.667 12123.879 .273 .985 
q3.6.3 854.250 12021.477 .518 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q3.7.1 854.417 12126.265 .265 .985 
q3.7.2 854.167 12082.515 .729 .985 
q3.7.3 854.083 12081.902 .512 .985 
q3.7.4 854.083 12120.629 .424 .985 
q3.7.5 854.333 12015.697 .649 .985 
q3.7.6 854.250 12066.023 .440 .985 
q3.8.1 854.417 12121.902 .263 .985 
q3.8.2 854.333 12134.970 .285 .985 
q3.8.3 853.917 12062.992 .613 .985 
q3.8.4 854.000 12180.364 .045 .985 
q3.8.5 853.750 12059.114 .762 .985 
q3.8.6 854.250 12226.750 -.202 .985 
q3.8.7 854.417 11945.902 .902 .985 
q3.9.1 854.250 12056.932 .584 .985 
q3.9.2 854.333 12081.333 .508 .985 
q3.9.3 854.000 12108.909 .406 .985 
q3.10.1 854.083 12079.720 .522 .985 
q3.10.2 854.333 12020.242 .565 .985 
q3.10.3 854.083 12156.629 .174 .985 
q3.10.4 853.833 12111.242 .410 .985 
q3.11.1 853.917 12104.811 .409 .985 
q3.11.2 853.583 12052.265 .690 .985 
q3.11.3 853.833 12166.879 .166 .985 
q3.11.4 854.083 12068.629 .575 .985 
q4.1.1.1 854.250 12069.477 .581 .985 
q4.1.1.2 854.333 12083.879 .554 .985 
q4.1.1.3 854.167 12071.970 .456 .985 
q4.1.1.4 854.417 12122.811 .306 .985 
q4.1.2.1 854.250 12030.932 .567 .985 
q4.1.2.2 854.833 12082.697 .502 .985 
q4.1.2.3 855.083 12046.447 .479 .985 
q4.1.2.4 855.583 12019.538 .557 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q4.1.2.5 855.167 12033.970 .568 .985 
q4.1.2.6 854.333 12039.879 .644 .985 
q4.1.3.1 854.250 12045.841 .633 .985 
q4.1.3.2 854.417 12096.629 .391 .985 
q4.1.3.3 854.333 12100.061 .469 .985 
q4.1.3.4 853.917 12070.811 .753 .985 
q4.1.3.5 854.667 12118.242 .296 .985 
q4.1.3.6 854.750 12120.205 .291 .985 
q4.1.3.7 854.250 11959.295 .879 .985 
q4.1.3.8 853.917 12061.538 .697 .985 
q4.1.4.1 854.583 12078.992 .427 .985 
q4.1.4.2 854.750 12146.932 .248 .985 
q4.1.4.3 854.250 12028.568 .710 .985 
q4.1.4.4 854.167 12130.152 .404 .985 
q4.1.4.5 854.667 12032.424 .574 .985 
q4.1.4.6 854.500 11997.364 .750 .985 
q4.1.5.1 854.000 12047.091 .596 .985 
q4.1.5.2 854.500 12009.182 .757 .985 
q4.1.5.3 854.417 11990.265 .785 .985 
q4.2.1.1 853.917 12087.174 .557 .985 
q4.2.1.2 853.833 12013.242 .831 .985 
q4.2.1.3 853.750 12055.841 .782 .985 
q4.2.1.4 854.250 12020.750 .745 .985 
q4.2.1.5 854.333 12024.788 .776 .985 
q4.2.2.1 853.583 12080.447 .737 .985 
q4.2.2.2 854.167 12147.606 .210 .985 
q4.2.2.3 854.167 12057.970 .599 .985 
q4.2.2.4 853.917 12064.447 .606 .985 
q4.2.2.5 854.000 12199.636 -.068 .985 
q4.3.1.1 854.083 12038.265 .721 .985 
q4.3.1.2 854.417 12021.720 .861 .985 
q4.3.1.3 854.417 11977.720 .835 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q4.3.1.4 854.250 12048.750 .767 .985 
q4.3.1.5 854.333 12011.152 .841 .985 
q4.3.2.1 854.333 12049.879 .657 .985 
q4.3.2.2 854.333 12064.970 .586 .985 
q4.3.2.3 854.583 12019.538 .661 .985 
q4.3.2.4 854.250 12099.114 .366 .985 
q4.4.1.1 854.250 12074.750 .466 .985 
q4.4.1.2 854.000 12144.364 .401 .985 
q4.4.1.3 854.250 12074.568 .626 .985 
q4.4.2.1 854.250 12074.023 .629 .985 
q4.4.2.2 853.917 12043.174 .798 .985 
q4.4.2.3 854.167 12029.424 .671 .985 
q4.4.2.4 853.750 12128.932 .353 .985 
q4.4.2.5 854.000 12073.818 .664 .985 
q4.4.3.1 854.000 12208.182 -.107 .985 
q4.4.3.2 854.167 12124.697 .371 .985 
q4.4.3.3 853.917 12138.265 .405 .985 
q4.4.3.4 854.750 12137.841 .200 .985 
q4.4.3.5 854.250 12006.750 .620 .985 
q4.4.3.6 854.167 12026.515 .596 .985 
q4.4.3.7 854.250 12117.114 .219 .985 
q4.4.4.1 853.750 12162.023 .256 .985 
q4.4.4.2 854.000 12141.636 .274 .985 
q4.4.4.3 854.000 12136.545 .303 .985 
q4.4.4.4 854.417 12228.992 -.183 .985 
q4.4.4.5 853.833 12120.879 .359 .985 
q4.4.4.6 854.000 12063.455 .574 .985 
q4.4.4.7 854.750 12125.114 .234 .985 
q4.4.5.1 854.917 12103.902 .287 .985 
q4.4.5.2 854.500 12070.091 .499 .985 
q4.4.5.3 854.333 12109.879 .341 .985 
q4.4.5.4 854.917 12111.538 .494 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q4.4.5.5 854.667 12046.788 .555 .985 
q4.5.1.1 853.667 12170.242 .172 .985 
q4.5.1.2 853.833 12147.970 .250 .985 
q4.5.1.3 853.750 12231.477 -.290 .985 
q4.5.1.4 854.250 12177.295 .066 .985 
q4.5.1.5 853.833 12124.879 .389 .985 
q4.5.2.1 854.250 12245.659 -.305 .985 
q4.5.2.2 854.000 12146.727 .244 .985 
q4.5.2.3 853.667 12131.515 .395 .985 
q4.5.2.4 853.750 12167.841 .152 .985 
q4.5.2.5 853.833 12181.788 .046 .985 
q4.5.2.6 853.833 12139.061 .304 .985 
q4.5.3.1 853.667 12167.515 .196 .985 
q4.5.3.2 854.000 12129.455 .302 .985 
q4.5.3.3 853.917 12200.629 -.061 .985 
q4.5.3.4 853.917 12200.629 -.061 .985 
q4.5.3.5 853.583 12115.720 .498 .985 
q4.6.1.1 855.000 11980.909 .687 .985 
q4.6.1.2 855.333 12010.061 .670 .985 
q4.6.1.3 854.500 12042.636 .459 .985 
q4.6.2.1 854.583 11925.356 .916 .985 
q4.6.2.2 854.500 12024.636 .691 .985 
q4.6.2.3 854.000 12019.091 .715 .985 
q4.6.3.1 854.250 12086.750 .559 .985 
q4.6.3.2 854.000 12068.364 .695 .985 
q4.6.3.3 854.250 12089.295 .635 .985 
q4.6.3.4 854.250 12121.295 .329 .985 
q4.6.3.5 854.583 12101.174 .503 .985 
q5.1.1 854.000 12177.636 .068 .985 
q5.1.2 854.833 12004.333 .564 .985 
q5.1.3 854.833 12059.970 .430 .985 
q5.1.4 855.083 11863.174 .846 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q5.2.1 854.083 11984.629 .773 .985 
q5.2.2 854.750 12023.295 .523 .985 
q5.2.3 853.833 12039.788 .787 .985 
q5.2.4 854.333 12000.061 .817 .985 
q5.2.5 854.000 12058.364 .753 .985 
q5.3.1 854.417 12121.174 .349 .985 
q5.3.2 854.167 12066.152 .562 .985 
q5.3.3 853.833 12093.061 .582 .985 
q5.3.4 854.083 12118.265 .438 .985 
q5.3.5 854.417 12126.083 .323 .985 
q5.3.6 854.167 12147.424 .240 .985 
q5.4.1 853.917 12083.538 .577 .985 
q5.4.2 853.917 12056.811 .723 .985 
q5.4.3 854.167 12113.242 .437 .985 
q5.4.4 854.000 12092.000 .491 .985 
q5.4.5 854.000 12094.182 .480 .985 
q5.4.6 854.000 12179.455 .049 .985 

q6.1.1.1 853.917 12073.356 .511 .985 
q6.1.1.2 853.750 12209.477 -.180 .985 
q6.1.1.3 853.417 12177.902 .110 .985 
q6.1.1.4 853.917 12211.356 -.098 .985 
q6.1.1.5 854.083 12085.356 .417 .985 
q6.1.2.1 853.917 12119.174 .284 .985 
q6.1.2.2 854.667 11892.424 .806 .985 
q6.1.2.3 854.750 11937.659 .735 .985 
q6.1.2.4 853.667 12090.970 .565 .985 
q6.1.2.5 853.833 12110.515 .414 .985 
q6.1.3.1 853.917 12154.083 .192 .985 
q6.1.3.2 854.167 12159.788 .148 .985 
q6.1.3.3 853.750 12116.205 .428 .985 
q6.1.3.4 854.333 12167.515 .102 .985 
q6.1.3.5 853.833 12132.333 .267 .985 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
q6.1.4.1 854.083 12138.083 .221 .985 
q6.1.4.2 853.667 12119.152 .479 .985 
q6.1.4.3 854.417 12126.083 .323 .985 
q6.1.4.4 854.000 12179.091 .051 .985 
q6.2.1 854.000 12044.182 .663 .985 
q6.2.2 854.000 12218.909 -.168 .985 
q6.2.3 854.333 12131.333 .304 .985 
q6.2.4 854.083 12121.356 .323 .985 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข-1 
แบบสัมภาษณ ์(ผู้เชี่ยวชาญ) 
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แบบสัมภาษณ์ 
(ผู้เช่ียวชาญ) 

เร่ือง ต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 
 

ค ำชี้แจง 
 แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคกำร
จัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อกำรส่งออกของประเทศไทย  2)  ศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ไม้กับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อกำรส่งออกของประเทศไทย และ 3) ค้นหำต้นแบบกำรจัดกำรของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อกำรส่งออกของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้กำรส่งออกของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถพัฒนำให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรทำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำทั้งระบบนั้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสัมภำษณ์ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปของกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อ-สกุลผู้สัมภำษณ์ วัน/เวลำ/
สถำนที่สัมภำษณ์  
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเฉพำะส ำหรับผู้ให้สัมภำษณ์ ได้แก่ เพศ อำยุ  วุฒิกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน 
ต ำแหน่งกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่สังกัด ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  และ วัน/เวลำ/สถำนที่
สัมภำษณ์ 
 ส่วนที่ 3  แบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับกระบวนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
 ส่วนที่ 4  แบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงกำรผลิตของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 
 ทั้งนี้ค ำตอบของท่ำนนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำยิ่งต่อกำรวิจัยคร้ังนี้ โดยจะน ำค ำตอบของท่ำนไปใช้
เพื่อสรุปผลกำรวิจัยเป็นภำพรวมเท่ำนั้น และข้อมูลที่ได้รับจำกท่ำนผู้วิจัยจะถือไว้เป็นควำมลับ ผู้วิจัย
จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสัมภำษณ์มำ ณ โอกำสนี้    
 
      ว่ำที่ร้อยโท ศรำยุ  แสงสุวรรณ์ 
    นักศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร  
               มหำวิทยำลัยสยำม 
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ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของการสัมภาษณ์  

ชื่อหัวข้อการวิจัย  ต้นแบบกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อกำรส่งออกของประเทศไทย 

ชื่อ-สกุลผู้สัมภำษณ์....................................................................................................................................... 

วันเดือนปีที่สัมภำษณ์...................... เวลำ.............สถำนที่............................................................... 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะส าหรับผู้ให้สัมภาษณ ์

เพศ.................อำยุ............ปี วุฒิกำรศึกษำ.................................. รำยได้ต่อเดือน..............................บำท  

ต ำแหน่งกำรปฏิบัติงำน..................................... หน่วยงำนที่สังกัด....................................................... 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน............................... วันเดือนปีที่สัมภำษณ์...........................เวลำ....................

สถำนที่สัมภำษณ์.............................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

 1.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านปัจจัยในการด าเนินงาน ต่อไปนี้อย่างไร  

  1.1  ปัจจัยในกำรด ำเนินงำน-ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 

   - ลักษณะกำรด ำเนินงำนองค์กรของท่ำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีทักษะ

และฝีมือที่เชี่ยวชำญหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรของท่ำน ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด      

  - ผลกระทบจำกปัญหำแรงงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันในระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ฯ 

ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในองค์กรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
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  - กำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะและฝีมือที่เชี่ยวชำญในองค์กรของท่ำน ส่งผล

กระทบต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหรือไม่ อย่ำงไร 

   -  กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนในระดับมีควำมช ำนำญและไม่มีควำมช ำนำญ 

ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรท ำให้สัดส่วนระหว่ำงเคร่ืองจักรกับแรงงำนมีควำมเหมำะสมในองค์กรของท่ำน 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับแรงงำนที่ไม่ได้อยู่ในแรงงำนประจ ำให้เกิดควำมรู้สึกเต็ม

ใจปฏิบัติงำนอย่ำงตั้งใจส ำหรับองค์กรของท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรรักษำแรงงำนที่มีทักษะให้ปฏิบัติงำนในองค์กรของท่ำนได้นำน ด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

  - กำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กรของท่ำน 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - กำรส่งเสริมบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยพัฒนำที่เกี่ยวข้ององค์กรของท่ำน 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - กำรพัฒนำแรงงำนให้เป็นผู้ช ำนำญและมีฝีมือส ำหรับองค์กรของท่ำน ด ำเนินกำร

อย่ำงไร  

  -  กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะและฝีมือที่เชี่ยวชำญในองค์กรของ

ท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  -  กำรแสวงหำแรงงำนที่พึงประสงค์ส ำหรับองค์กรของท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

(ควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือ) 

   - ปัจจัยในกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับองค์กรของท่ำนที่ส ำคัญที่สุด

คืออะไร เพรำะเหตุใด 
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  -  ในภำพรวมท่ำนคิดว่ำปัญหำเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำไทย มีสำเหตุจำกอะไร เพรำะเหตุใด 

  - ในภำพรวมท่ำนคิดว่ำปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เข้ำมำปฏิบัติงำนใน

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ส่งผลกระทบต่อระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ฯ หรือไม่ 

อย่ำงไร และวิธีแก้ปัญหำควรเป็นอย่ำงไร  

  1.2  ปัจจัยด ำเนินงำน-ด้ำนทรัพยำกรทำงกำยภำพ  

   - ที่ผ่ำนมำแหล่งเพำะปลูกต้นยำงพำรำในประเทศ ส่งผลกระทบอย่ำงไรกับกำร

ด ำเนินงำนของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ปัจจุบันแหล่งเพำะปลูกต้นยำงพำรำในประเทศ ส่งผลกระทบอย่ำงไรกับกำร

ด ำเนินงำนของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - แหล่งเพำะปลูกต้นยำงพำรำมีควำมส ำคัญต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ท่ำนอย่ำงไร 

   - กำรแก้ไขปัญหำเร่ืองควำมต้องกำรในกำรผลิตน้ ำยำงในช่วงที่มีรำคำสูง ท ำให้

เจ้ำของสวนเกิดกำรโค่นต้นยำงก่อนเวลำ เนื้อไม้ยำงพำรำไม่มีคุณภำพที่เหมำะจะเป็นวัตถุดิบในกำร

ผลิต ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรแก้ไขปัญหำฤดูกำลตำมธรรมชำติ (โดยเฉพำะฤดูฝน) ที่ส่งผลท ำให้เกิด

อุปสรรคในกำรขนส่งวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้ำสู่โรงงำน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  -  กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบเนื่องจำกรำคำยำงพำรำที่สูงท ำให้ไม้

ยำงพำรำมีคุณภำพต่ ำ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  -  กำรส่งเสริมให้มีกำรวิจัยพันธุ์เพื่อเอำเนื้อไม้เป็นหลักในกำรท ำเฟอร์นิเจอร์ 

เพื่อให้ได้คุณภำพเนื้อไม้ที่ดี ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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  - กำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงแข่งขันให้องค์กรของท่ำนมีปริมำณต้นยำงพำรำ

เพียงพอและต่อเน่ือง ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในด้ำนทรัพยำกรทำงกำยภำพ ควรเป็นอย่ำงไร 

  1.3  ปัจจัยด ำเนินงำน-ด้ำนทรัพยำกรทำงควำมรู้ 

   -  ที่ผ่ำนมำกำรใช้ทรัพยำกรทำงควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนส ำหรับองค์กรของท่ำน 

เป็นอย่ำงไร 

   -  ปัจจุบันกำรใช้ทรัพยำกรทำงควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนส ำหรับองค์กรของท่ำน 

เป็นอย่ำงไร 

   -  อุปสรรคกำรใช้ทรัพยำกรทำงควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนส ำหรับองค์กรของท่ำน 

เป็นอย่ำงไร 

   -  ลักษณะทำงควำมรู้ที่ส ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้องค์กร

ของท่ำนประสบควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรท ำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงกำรผลิตจำกแรงงำนท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรกระจำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนส ำหรับองค์กรของท่ำนให้เป็นที่รู้จัก

ในวงกว้ำง ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรส่งเสริมให้แรงงำนที่ไม่เคยผ่ำนระบบกำรศึกษำ หรือไม่ได้จบกำรศึกษำ

ชั้นสูง และไม่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำง ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรสร้ำงตรำสินค้ำของตนเองให้มีภำพลักษณ์เท่ำเทียมกับคู่แข่งในอุตสำหกรรม

เดียวกัน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรสร้ำงให้ผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่ำเพิ่มและมีควำมหลำกหลำยเหนือกว่ำคู่แข่งขันใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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   -  องค์กรของท่ำนได้น ำงำนวิจัยหรือเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเข้ำมำช่วยพัฒนำให้

ผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกไม้ยำงพำรำ อย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในด้ำนทรัพยำกรทำงควำมรู้ ควรเป็นอย่ำงไร 

  1.4  ปัจจัยด ำเนินงำน-ด้ำนแหล่งเงินทุนต่ำงๆ   

   -  ที่ผ่ำนมำองค์กรของท่ำนมี/ใช้แหล่งเงินทุนในกำรด ำเนินงำน อย่ำงไร    

   -  ปัจจุบันองค์กรของท่ำนมี/ใช้แหล่งเงินทุนในกำรด ำเนินงำน อย่ำงไร 

   - แหล่งเงินทุนต่ำงๆ ในปัจจุบันสำมำรถส่งเสริมให้องค์กรท่ำนเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันหรือไม่ อย่ำงไร 

   -  ภำษีต่ำงๆ จำกแหล่งเงินทุนส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร  

   -  กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับภำษีน ำเข้ำเคร่ืองจักรและภำษีต่ำงๆ ในฐำนะที่ท่ำนเป็น

ผู้ประกอบกำร ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรลดอัตรำดอกเบี้ยจำกกำรขอสินเชื่อจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันให้กับองค์กรท่ำนอย่ำงไร  

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ควรเป็นอย่ำงไร 

  -  กำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้มำกขึ้นเพื่อขยำยตลำด

ไปสู่ประชำคมอำเซียน (AEC) ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร 

  1.5  ปัจจัยด ำเนินงำน-ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

   - ท ำเลที่ตั้งสถำนประกอบกำรของท่ำนได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนหรือไม่ 

เพรำะเหตุใด 
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   - กำรคมนำคม เช่น ระบบขนส่ง ฯ ในอดีตและปัจจุบัน เป็นอย่ำงไร 

   - อุปสรรคจำกกำรคมนำคมส่งผลกระทบต่อกำรเพิ่มขีดวำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันส ำหรับองค์กรของท่ำนอย่ำงไร 

   -  กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นผลกระทบต่อกำรเพิ่มขีดวำม

สำมำรถทำงกำรแข่งขันส ำหรับองค์กรของท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร    

   - กำรพัฒนำระบบกำรขนส่งต่ำงๆ ที่เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้องค์กรของท่ำน

เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันได้ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 2.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด ต่อไปนี้อย่างไร 

  2.1  ควำมต้องกำร “สินค้ำ” อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ภำยในประเทศ  

   -  แนวคิดในกำรสร้ำงเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำด้วยไม้ยำงพำรำให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด 

ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  องค์กรของท่ำนรักษำควำมต่อเนื่องของไม้ยำงพำรำที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อย่ำงไร 

   -  อุปสรรคในกำรสร้ำงเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำด้วยไม้ยำงพำรำส ำหรับองค์กรของท่ำน 

เป็นอย่ำงไร 

   - กำรแก้ไขปัญหำในกำรสร้ำงเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำด้วยไม้ยำงพำรำให้มีควำมต้องกำร

ต้องกำรอย่ำงต่อเน่ือง ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  ปัญหำต้นทุนที่สูงขึ้นของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต กระทบต่อขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันขององค์กรท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
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   - กำรแก้ปัญหำต้นทุนที่สูงขึ้นของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตส ำหรับองค์กรของท่ำน 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันควำมต้องกำร “สินค้ำ” ที่ท ำด้วยไม้ยำงพำรำ ควรเป็นอย่ำงไร 

  2.2  ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำที่แตกต่ำงกัน  

   - กำรสร้ำงสินค้ำที่ท ำด้วยไม้ยำงพำรำให้ตรงกับควำมต้องกำรผู้บริโภคที่มีควำม

ต้องกำรต่ำงกัน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ปัญหำควำมต้องกำรสินค้ำที่แตกต่ำงกันของผู้บริโภค ท่ำนคิดว่ำเกิดจำกสำเหตุใด 

เพรำะเหตุใด 

   - ควำมต้องกำรสินค้ำที่แตกต่ำงกันของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันในองค์กรท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - กำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรสินค้ำที่แตกต่ำงกันของผู้บริโภค ท่ำนด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

   - กำรรักษำคุณภำพกำรผลิตสินค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อกำรส่งออก ท่ำนด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

   - กำรสร้ำงให้เกิดควำมนิยมในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่มำจำกไม้ยำงพำรำเมื่อ

เทียบเท่ำกับผลิตภัณฑ์ที่มำจำกไม้นิดอ่ืน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรพัฒนำทักษะให้กับบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

เป็นที่นิยมกับกลุ่มผู้บริโภคที่หลำกหลำย ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ท่ำนคิดว่ำควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ควร

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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 3.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ  ต่อไปนี้อย่างไร 

  3.1  ควำมได้เปรียบในอุตสำหกรรมผู้ผลิต  

   -  องค์กรของท่ำนมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสำหกรรม

เดียวกัน อย่ำงไร 

   -  วิธีกำรที่ท ำให้ปริมำณวัตถุดิบ (ไม้ยำงพำรำ) เพียงพอในกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง

กับองค์กรของท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  องค์กรของท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กรใดๆ ที่ส่งเสริมกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำอย่ำงไร 

   - ควำมได้เปรียบจำกกำรที่ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกต้นยำงพำรำเป็นจ ำนวนมำก 

ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - อุปสรรคในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยำงพำรำส ำหรับองค์กรของท่ำน เป็นอย่ำงไร 

   - กำรแก้ปัญหำเมื่อพบอุปสรรคในกำรแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสำหกรรมเดียวกัน  

ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมผู้ผลิต ควรเป็นอย่ำงไร 

   - ท่ำนคิดว่ำควำมต่อเนื่องที่ท ำให้เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ ำ จนถึง ปลำยน้ ำของ

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  3.2  ควำมได้เปรียบในอุตสำหกรรมเกี่ยวข้อง 

   -  กำรจัดให้มีงำนนิทรรศกำรแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์เป็นประจ ำทุกปี สำมำรถเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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   -  องค์กรของท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์

เพียงพอหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  กำรสร้ำงแนวคิดให้คนไทยนิยมและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำด้วยควำม

เข้ำใจว่ำไม่ได้เป็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรขยำยกลุ่มร้ำนค้ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่เป็นตัวแทนของท่ำนให้เพิ่มมำกขึ้น 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ปัญหำที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับองค์กรของ

ท่ำน  เป็นอย่ำงไร  

   - กำรแก้ปัญหำเพื่อลดผลกระทบให้กับองค์กรของท่ำน มีกำรดด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  เพื่อกำรส่งเสริมภำพลักษณ์และควำมเป็นศูนย์กลำงตลำดส่งออกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์

ของไทยในเอเชีย ที่นอกเหนือไปจำกกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ ท่ำนด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

   - กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กรใดๆ ผลักดันให้องค์กรของท่ำนมีขีด

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำหรือไม่ อย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำรเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

ควรเป็นอย่ำงไร 

   - กำรรักษำควำมมั่นคงให้เกิดกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 4.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน ต่อไปนี้อย่างไร 
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  4.1  เป้ำหมำยขององค์กร  

 -  เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนส ำหรับองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 

   -  เป้ำหมำยในกำรผลักดันให้องค์กรของท่ำนเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำรอย่ำงไร  

   -  เป้ำหมำยในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันกับ

ท่ำน ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมบุคลำกรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กร

ของท่ำน  มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส ำหรับองค์กรของ

ท่ำน เป็นอย่ำงไร 

  - กำรแก้ไขปัญหำเพื่อลดผลกระทบให้กับองค์กรของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำ

เป้ำหมำยขององค์กรมีผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันหรือไม่ อย่ำงไร 

  - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำวิธีกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรที่เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  4.2  สภำวกำรณ์ของกำรแข่งขัน 

   -  กำรแข่งขันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ 

ได้ส่งผลกระทบกับองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะใด 

   -  กำรเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำโดยไม่มีตรำสินค้ำเป็นของตนเอง ส่งผลท ำ

ให้อ ำนำจกำรต่อรองของผู้ซื้อสูง ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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   -  กำรอยู่ในสภำวะต้นทุนกำรผลิตจำกคู่แข่งขันมีอัตรำที่ต่ ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตใน

องค์กรของท่ำน เช่น ค่ำแรง เคร่ืองจักร เทคโนโลยีกำรผลิต ฯ ได้ส่งผลกระทบต่อท่ำนอย่ำงไร 

   -  กำรเกิดขึ้นของตลำดคู่ค้ำในตลำดอำเซียนและคู่ค่ำใหม่อย่ำงเช่น ประเทศจีน และ

อินเดีย ที่เพิ่มอัตรำกำรเติบโตไปในทำงที่เพิ่มขึ้นของภำคธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไทย 

ท่ำนได้รับกระทบหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - กำรแก้ไขปัญหำควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรแข่งขันที่รวดเร็วต่ำงๆท่ำนด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

   -  กำรลดผลกระทบต่ออุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจำกมำตรกำรกีดกันทำง

กำรค้ำที่มิใช่ภำษี ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตตำมค ำสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งที่ส ำคัญใน

อุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำน เช่น จีน เวียดนำม มำเลเซีย และอินโดนีเชีย ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร  

   -  กำรรักษำส่วนแบ่งในตลำดให้คงอยู่โดยไม่เสียเปรียบให้กับคู่แข่งขันใน

อุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเพื่อกำรส่งออกเมื่อเทียบกับคู่

แข่งขันส ำคัญ เช่น อินโดนีเชีย และ มำเลเซีย ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำ

สภำวกำรณ์ของกำรแข่งขันมีผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำควำม

ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ควรด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

  4.3  กำรก ำหนดมำตรฐำนและควบคุมมำตรฐำนของสินค้ำ 
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   -  องค์กรของท่ำนให้ควำมส ำคัญอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำเพื่อให้ได้คุณภำพใน

เกณฑ์มำตรฐำนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้โครงสร้ำง แผ่นไม้

ประกอบ และเคร่ืองเรือน ควำมปลอดภัยของเคร่ืองเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนี้ (ASTM, 

ISOฯลฯ) 

   - กำรผลิตที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำรฉลำกเขียวเพื่อหลีกเลี่ยงกำรกีดกันทำง

กำรค้ำจำกกลุ่มประเทศต่ำงๆโดยเฉพำะมำตรกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหำอันตรำยต่อผู้บริโภคในกำรผลิต 

เมื่อแหล่งผลิตตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกำร

ก ำหนดมำตรฐำนและควบคุมมำตรฐำนของสินค้ำมีผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันหรือไม่ 

เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำควำม

ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนและควบคุมมำตรฐำนของสินค้ำ ควรด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

  4.4  กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

   - ก่อนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของประเทศไทย กำรด ำเนินองค์กรของท่ำนเป็น

อย่ำงไร 

   - ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน องค์กรของท่ำนมีควำมเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ประโยชน์ที่ได้จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนได้ส่งผลให้องค์กรของท่ำนมีขีด

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  ผลกระทบที่เป็นอุปสรรคภำยหลังจำกกำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน มี

ผลอย่ำงไรกับองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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   -  กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำแปรรูป ท่ำนด ำเนินกำรกับองค์กร

ให้มีขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  ท่ำนก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรแข่งขันให้กับองค์กรได้มีขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันในระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - กลยุทธ์ทำงกำรแข่งขันอะไรบ้ำงที่ท่ำนสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันที่เหนือกว่ำคู่แข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำน 

   - กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เพื่อลดผลกระทบและป้องกันให้องค์กรของท่ำนด ำเนินกำร

ได้อย่ำงต่อเนื่อง ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิตที่เน้นกำรลดต้นทุน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย กำรท ำให้เกิด

เชื่อมโยงและเสริมองค์กรซึ่งกันและกันอย่ำงครบวงจร ท่ำนคิดว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย กำรสร้ำงควำม

เสถียรภำพให้รำคำวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำสำมำรถด ำเนินองค์กรได้ ท่ำนคิด

ว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำกลยุทธ์

ทำงกำรแข่งขันที่เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำร ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร  

  4.5  เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ 

   -  เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบต่ำงๆ  

    - เกี่ยวกับไม้ธรรมชำติ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรของท่ำน

หรือไม่ เพรำะเหตุใด 

    - เกี่ยวกับไม้ธรรมชำติ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน

อุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำนหรือไม่ เพรำะสำเหตุใด   
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    - เกี่ยวกับกำรคืนภำษีที่ล่ำช้ำ ส่งผลกระทบในกำรด ำเนินงำนในองค์กรของท่ำน

หรือไม่ เพรำะเหตุใด   

    - เกี่ยวกับกำรคืนภำษีที่ล่ำช้ำ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด   

   - ขั้นตอนและพิธีกำรทำงศุลกำกรต่ำงๆ ส่งผลกระทบในกำรด ำเนินงำนในองค์กร

ของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  ขั้นตอนและพิธีกำรทำงศุลกำกรต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด  

   - กำรแก้ไขกำรได้รับผลกระทบจำกเงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบต่ำงๆ 

ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำเงื่อนไข

และอุปสรรคของกฎและระเบียบต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร  

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำเงื่อนไข

และอุปสรรคของกฎและระเบียบต่ำงๆ ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำเงื่อนไข

และอุปสรรคของกฎและระเบียบต่ำงๆ ที่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

 5.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านบทบาทของรัฐบาล ต่อไปนี้อย่างไร   

  5.1  กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโลก 

   -  กำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบอย่ำงยั่งยืนตำมนโยบำยของภำครัฐ มีผลกระทบใน

องค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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   - กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไม้ตำมนโยบำยภำครัฐที่ ต้องกำรผลักดันให้

ผู้ประกอบกำร/ผู้ผลิตสินค้ำตระหนึกถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  ได้ส่งผลกระทบต่อขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  กำรด ำเนินงำนในกำรยืนยันแหล่งที่มำของไม้อย่ำงถูกกฎหมำย ส่งผลกระทบต่อขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  กำรจัดกำรวัตถุดิบอย่ำงค ำนึงถึงกำรรักษำสมดุลระบบนิเวศน์ทั้งระบบ ท่ำน

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   -  กำรแก้ปัญหำจำกระเบียบปฏิบัติของภำครัฐ เมื่อไม่สำมำรถใช้ไม้น ำเข้ำในบำง

ประเทศ เช่น ประเทศพม่ำ  ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโลก เป็นอย่ำงไร  

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโลก มีผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโลก ที่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

  5.2  กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ 

   -  จำกกำรต้ังเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นผู้น ำกำรผลิตสินค้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยืนยันในเวทีโลก ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  กำรมีนโยบำยภำครัฐในกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพิ่ม

สมรรถนะทำงสิ่งแวดล้อมของไม้และสินค้ำจำกไม้ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
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   - กำรส่งเสริมตำมนโยบำยภำครัฐในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจและกระบวนกำรผลิตสินค้ำอย่ำงมีคุณภำพรอบด้ำน ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - อุปสรรคที่ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมเดียวกันกับท่ำน 

เป็นอย่ำงไร 

   - วิธีกำรปรับปรุงกำรจัดกำรผลิตสู่รูปแบบกำรผลิตสินค้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยั่งยืน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ เป็นอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ มีผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรเฟอร์นิเจอร์ ที่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  5.3  กำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำไทย 

   -  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของท่ำนเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์

ส่งออกในเอเชีย มีผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง เพรำะเหตุใด 

   -  กำรน ำเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำเป็นข้อระเบียบที่ต้อง

พึงปฏิบัติในองค์กรของท่ำน มีผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง เพรำะเหตุใด 

   - กำรแสดงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจำกกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่เพรำะเหตุใด 
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   -  กำรเตรียมควำมพร้อมในฐำนะผู้ผลิตเพื่อส่งออกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่

ค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ 

เพรำะเหตุใด 

   - กำรก ำหนดใช้แผนกำรผลิตที่มีควำมสอดคล้องกับเทคโนโลยีสีเขียว ส่งผลต่อขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - กำรปรับปรุงให้มีระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ไม้ยำงพำรำของท่ำนให้ทันสมัย ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำไทย เป็นอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำไทย มีผลต่อขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำบทบำท

ของรัฐบำลในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำไทย  ที่สำมำรถสร้ำงควำม

ได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 6.  ท่านมีกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ด้านโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย ต่อไปนี้อย่างไร    

  6.1  กำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุน 

   - กำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของ

ท่ำนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย ท่ำนมีกำรเตรียมตัวอย่ำงไร 
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   -  ปัญหำในกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำของท่ำนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นอย่ำงไร  

   - กำรแก้ไขปัญหำจำกกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของท่ำนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรด ำเนินกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำยัง

ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย ส่งผลต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันให้กับองค์กร

ของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  กำรให้ควำมร่วมมือเพื่อขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมไม้

ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์อย่ำงครบวงจรในกลุ่มประเทศที่มีศักยภำพ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำส

ในกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุน ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำสใน

กำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุน ที่ท ำให้เกิดควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  6.2  กำรเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 

   - กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ (ไม้ยำงพำรำแปรรูปและผลิตภัณฑ์) ร่วมกันระหว่ำงไทย 

มำเลเซีย และอินโดนีเซีย มีผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในองค์กรของท่ำนหรือไม่ 

เพำระเหตุใด 

   - กำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้บริโภคเป้ำหมำยใหม่และนักลงทุนในประเทศที่

ก ำลังซื้อสูงให้เข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรมแปรรูปไม้ยำงพำรำ มีผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพำระเหตุใด 
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   - กำรขยำยตลำดไม้ยำงพำรำแปรรูปและผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำไปในกลุ่ม

ประเทศสหภำพยุโรปและอเมริกำ มีผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในองค์กรของ

ท่ำนหรือไม่ เพำระเหตุใด 

   - กำรปรับปรุงองค์กรของท่ำนให้สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบของประเทศคู่ค้ำ

อย่ำงเคร่งครัด ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำส

ในกำรเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

หรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำส

ในกำรเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  6.3  กำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ 

   - กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำในระดับโลก ส่งผลกระทบ

ต่อขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   -  อุปสรรคจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำในระดับโลก 

ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรในองค์กรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง 

   - กำรแก้ปัญหำจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำในระดับ

โลก ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตไม้ยำงพำรำ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - กำรจัดต้ังศูนย์กลำงออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ส่งผลกระทบต่อ

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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   - อุปสรรคในกำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้

ยำงพำรำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรในองค์กรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง 

   - กำรแก้ปัญหำกำรจัดต้ังศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำก

ไม้ยำงพำรำ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - โอกำสได้รับรำยได้เพิ่มจำกกำรจัดต้ังศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - กำรสร้ำงศักยภำพและควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรออกแบบและกำรผลิตภำยใต้

ศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำทั้ง 3 ประเทศ (ไทย มำเลเซีย 

และอินโดนีเซีย) เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร  

   -  กำรยกระดับคุณภำพกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมและมูลค่ำ ขณะที่เกิดกำร

แข่งขันด้ำนรำคำ เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทัดเทียมกันในเขตกำรค้ำเสรีใน

ภูมิภำคอำเซียน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำส

ในกำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ ส่งผลต่อขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

   - ในภำพรวมของระบบอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำไทย ท่ำนคิดว่ำโอกำสใน

กำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

จบกำรสัมภำษณ์ (ส่วนที่ 3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนท่ี 4  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.  ด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต  

  - กำรจัดหำวัตถุดิบต่ำงๆ ในกำรผลิตส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรของท่ำนหรือไม่ 

เพรำะเหตุใด 

  - กรณีรำคำไม้ยำงพำรำมีมูลค่ำสูงขึ้นหรือมีควำมผันผวนต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนใน

องค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - ผู้ที่ เกี่ ยวข้องในกำรจัดกำรวัตถุดิบต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรมี

ประสิทธิภำพทุกขั้นตอนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรแก้ปัญหำด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบต่ำงๆ ทำงกำรผลิตในองค์กรของท่ำนเพื่อให้มี

ประสิทธิภำพ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - กำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบต่ำงๆ ในกำรผลิตขององค์กรท่ำน มีแนวทำง

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 2.  ด้านการตลาดและการขาย 

  -  กำรตลำดและกำรขำยในองค์กรของท่ำน ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ

หรือไม่ เพรำะเหตุใด  

  - กำรพิจำรณำออกแบบหรือพัฒนำสินค้ำขึ้นมำให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและ

ลูกค้ำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรเลือกว่ำจะใช้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแบบใดและใช้คนกลำงประเภทใด เพื่อท ำให้เกิด

ประสิทธิภำพกำรกระจำยสินค้ำให้ถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ

หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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  - กำรปรับเปลี่ยนกำรเข้ำถึงผู้บริโภคโดยกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร

ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำย ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรก ำหนดรำคำที่สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จำกองค์กร ส่งผล

ต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด  

  - กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรตลำดและกำรขำยในองค์กรของท่ำน เพื่อกำรด ำเนินงำนที่มี

ประสิทธิภำพ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - กำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรตลำดและกำรขำยในองค์กรของท่ำน มีแนวทำงด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

 3.  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์   

  - กำรวำงแผนขั้นตอนกระบวนกำรแปรรูปที่ได้จำกไม้ยำงพำรำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน

ที่มีประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กระบวนกำรเพื่อแปรสภำพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ำได้  ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

 - กำรตระหนักถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นหลักส ำคัญ  ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มี

ประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรจัดสัดส่วนของแรงงำน เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีควำมเหมำะสมกับ

กำรผลิต ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรพัฒนำให้แรงงำนในสำยกำรผลิตให้มีทักษะที่ช ำนำญทุกขั้นตอนกำรผลิต ตั้งแต่กำร

จัดเตรียมวัตถุดิบ กำรแปรรูปวัตถุดิบ กำรผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ กำรประกอบตกแต่งและกำรจัด

จ ำหน่ำย ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรจัดกำรมำตรฐำนเทคโนโลยีงำนไม้ให้ครอบคลุมในกำรผลิตทุกขั้นตอน ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพในองค์กรของท่ำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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  - กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่ำน ท่ำน

ด ำเนินกำรอย่ำงไร  

  - กำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่ำน มี

แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 4.  ด้านการควบคุมการผลิต 

  - กำรควบคุมกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมี

ประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรผลิตสู่เป้ำหมำยโดยเกิดกำรสูญเสียน้อยที่สุด ส่งผลต่อ

กำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรควบคุมกำรผลิตตำมงบประมำณ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพ

หรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรควบคุมกำรผลิตโดยใช้ข้อมูลข่ำวสำร กำรรำยงำน กำรสถิติ กำรวิเครำะห์ ส่งผลต่อ

กำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด  

  - กำรอำศัยระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับ รวมถึงกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ควบคุมกำรผลิต ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรควบคุมกำรผลิตในองค์กรของท่ำน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร  

  - กำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรควบคุมกำรผลิตในองค์กรของท่ำน มีแนวทำงด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

  - กำรควบคุมกำรผลิตที่เกิดประสิทธิภำพดีที่สุดต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กร  ท่ำน

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 5.  ด้านระบบการขนส่ง 
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  - กำรจัดกำรด้ำนระบบกำรขนส่ง เช่น ทำงน้ ำ พื้นดิน และทำงอำกำศ หรือทำงอ่ืนๆ ส่งผล

ต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรวำงแผนเส้นทำงขนส่งสินค้ำจำกต้นทำงสู่ปลำยทำงที่ก ำหนดไว้  ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรค ำนึงถึงเส้นทำงกำรขนส่งที่มีควำมรวดเร็วอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส่งผลต่อกำร

ด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยของสินค้ำที่เกิดจำกกำรขนส่ง  ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน

ในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรเลือกผู้บริหำรกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรหรือไม่ 

เพรำะเหตุใด  

  - กำรเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในระบบขนส่งแต่ละรูปแบบ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กร

มีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรแก้ไขปัญหำด้ำนระบบขนส่งในองค์กรของท่ำน ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  -  กำรป้องกันปัญหำด้ำนระบบขนส่งในองค์กรของท่ำน มีแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร 

  - กำรจัดกำรด้ำนระบบขนส่งที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับ

ระดับอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ (ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ) ท่ำนมีแนวทำงด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

 6.  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

  - กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระยะยำว ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมี

ประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงองค์กรกับผู้บริโภค  

ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
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  - กำรสร้ำงควำมรู้สึกประทับใจกับผู้บริโภคที่แตกต่ำงไปจำกเหนือคู่แข่งขันในธุรกิจ

เดียวกัน ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรรักษำสัมพันธ์อันดีระหว่ำงองค์กรกับผู้บริโภครำยเดิม  ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนใน

องค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยวิเครำะห์ควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรให้กับ

ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กรมี

ประสิทธิภำพ ท่ำนด ำเนินกำรอย่ำงไร  

  - กำรป้องกันปัญหำด้ำนกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ขององค์กรท่ำน มีแนวทำงด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

จบกำรสัมภำษณ์ (ส่วนที่ 4) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่สละเวลำในกำรตอบประเด็นสัมภำษณ์คร้ังนี้ 
ซึ่งค ำตอบของท่ำนจะเป็นข้อมูลที่ส ำคัญและช่วยให้กำรศึกษำวิจัยของผู้วิจัยประสบผลส ำเร็จ 
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ภาคผนวก ข-2 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย 

 

ค ำชี้แจง 
 แบบสอบถำมฉบับนี ้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันผลที่ได้ข้อมูลมำจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
ของสมำคม/องค์กำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ โดยศึกษำ
สภำพปัญหำและอุปสรรค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
กับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเพื่อกำรส่งออกของ
ประเทศไทยและเพื่อค้นหำต้นแบบกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยำงพำรำเพื่อกำร
ส่งออกของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้กำรส่งออกของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถ
พัฒนำให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรทำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยำงพำรำทั้งระบบนั้น แบบสอบถำมจึงได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยำงพำรำ) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กร 
(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ) 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
 ส่วนที่  5 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนของ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรวัดองค์ประกอบกำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ   
 ทั้งนี้ค ำตอบของท่ำนจะถือเป็นควำมลับ ไม่มีกำรอ้ำงถึงตัวบุคคลไม่ว่ำกรณีใดๆ ตลอดทั้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลในกำรส ำรวจจะเป็นควำมลับและไม่มีกำรเผยแพร่ แต่จะศึกษำและวิเครำะห์ใน
ภำพรวมเท่ำนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมมำ ณ โอกำสนี้    
 

 ว่ำที่ร้อยโท ศรำยุ  แสงสุวรรณ์ 
 นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร  
 มหำวิทยำลัยสยำม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค ำชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
 1. เพศ  
  1) ชำย  2) หญิง 
 2. อำยุ  
  1) ไม่เกิน 30 ปี  2) 30 – 39 ปี    3) 40 – 49 ปี    4)  50 ปีขึ้นไป 
 3.  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  
  1) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  2) ปริญญำตรี  3) ปริญญำโท   4) ปริญญำเอก 
 4.  ต ำแหน่งงำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  1) ผู้บริหำรระดับสูง หรือ ผู้จัดกำรทั่วไป หรือผู้จัดกำรโรงงำน 
  2) ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 
  3) ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดส่งและคลังสินค้ำ 
  4) ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 
  5) ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต 
  6) ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 
  7) ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อจัดหำ 
  8) ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 
  9) ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 
  10) ผู้จัดกำรบริกำรหลังกำรขำย 
  11) ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 
 5.  รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  1) ต่ ำกว่ำ 30,000 บำท  2) 30,001 – 40,000 บำท 
  3) 40,001 – 50,000 บำท  4) 50,001 บำทขึ้นไป  
 6. ประสบกำรณ์ท ำงำนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
  1. น้อยกว่ำ 5 ปี  2. 6 – 10 ป ี  
  3. 11 – 15 ปี     4. มำกกว่ำ 15 ปี 
 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 1 - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านการจัดการภายในองค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา)  
ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมส่วนนี้มุ่งเน้นสอบถำม เพื่อยืนยันระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยใน

องค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ) ที่ถูกต้อง ว่ำ ส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  มำกน้อยเพียงใด โปรดท ำ
เคร่ืองหมำย ลงในข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยมีเกณฑ์พิจำรณำให้
คะแนนดังนี้ 

  5  คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กรฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4  คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กรฯ อยู่ในระดับมำก  
  3  คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กรฯ อยู่ในระดับปำนกลำง 
  2  คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กรฯ อยู่ในระดับน้อย 
  1  คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กรฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การจัดการภายในองค์กร (ธรุกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
ระดับความส าคัญ 

ด้านการจัดการภายในองค์กรฯ 

5 4 3 2 1 

1.  การจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)      
1.1  จัดหำวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก      
1.2  จัดหำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ (น ำเข้ำ) เป็นหลัก      
1.3  จัดหำวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ      

2.  วิธีการจัดหาวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)      
2.1  จองจ ำนวนต้นไม้ยำงพำรำกับชำวสวนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 2 เดือน      
2.2  เหมำสวนต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวน/นำยหน้ำ โดยวำงเงินมัดจ ำไว้ก่อน

แล้วให้ชำวสวน/นำยหน้ำ ทยอยตัดส่งเข้ำมำในโรงงำน 
     

2.3  รับซื้อต้นไม้ยำงพำรำที่หน้ำโรงงำน โดยมีชำวสวน/นำยหน้ำทยอยตัดไม้
ส่งมำขำย 

     

2.4  จัดหำไม้ยำงพำรำแปรรูปโดยตรง เมื่อมีควำมต้องกำรใช้ไม้ยำงพำรำ      
3.  การก าหนดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ (ไม้ยางพารา)      

3.1 ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำรแล้วเหมำสวนต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวน/
นำยหน้ำ 

     

3.2 ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำรแล้วจองตำมจ ำนวนที่ต้องกำรกับชำวสวน/
นำยหน้ำ โดยคิดเป็นจ ำนวนหน่วย (ต้น) 
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การจัดการภายในองค์กร (ธรุกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
ระดับความส าคัญ 

ด้านการจัดการภายในองค์กรฯ 

5 4 3 2 1 
3.3 ก ำหนดปริมำณที่ต้องกำรต่อวันแล้วรับซ้ือต้นไม้ยำงพำรำที่หน้ำโรงงำน 

โดยคิดเป็นจ ำนวนหน่วย (กิโลกรัม) 
     

3.4 จัดซื้อไม้ยำงพำรำแปรรูปโดยตรง เมื่อมีควำมต้องกำรใช้ไม้ยำงพำรำ      

4.  การควบคุมการผลิตวัตถุดิบในส่วนของการแปรรูป (ไม้ยางพารา)      
4.1  เลื่อยไม้เองโดยใช้แรงงำนของโรงงำนเอง      
4.2  จ้ำงเลื่อยโดยส่งไม้ของโรงงำนเข้ำไปเลื่อยกับโรงเลื่อยอื่น      
4.3  อัดน้ ำยำไม้โดยใช้สำรเคมี      
4.4  อัดน้ ำยำไม้โดยไม่ใช้สำรเคมี      
4.5  อบไม้โดยใช้เครื่องหรือตำรำงอบไม้ควบคุมกำรอบ      
4.6  อบไม้โดยใช้ควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์ของผู้ควบคุมกำรอบ      
4.7  ซ้ือไม้ยำงพำรำที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปแล้วมำใช้งำนเลย      

5.  การใชว้ัตถุดิบไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)      
5.1  เน้นใช้ไม้ยำงพำรำ 100% เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์      
5.2  ใช้ไม้ยำงพำรำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 20% และร่วมใช้ไม้อื่นๆ 80% เป็น

วัตถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  
     

5.3  ใช้ไม้ยำงพำรำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80% และร่วมใช้ไม้อื่นๆ 20% เป็น
วัตถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  

     

5.4  กำรเพิ่มส่วนประกอบจำกวัสดุอื่นมำร่วมประกอบในกำรแปรรปู
ผลิตภัณฑ์ เช่น เหล็ก สแตนเลส หนัง 

     

6.  การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ภายในประเทศ)      
6.1  องค์กรเป็นผู้ผลิตตำมค ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำเท่ำนั้น (OEM)      
6.2  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยทั้ง OEM และแบรนด์ขององค์กรเอง      
6.3  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ขององค์กรเท่ำนั้น      
6.4  กำรฝำกวำงจ ำหน่ำยกับศูนย์กำรค้ำภำยใต้แบรนด์ขององค์กร      
6.5  กำรหำหรือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ขององค์กร      

7.  การตลาดและการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ในต่างประเทศ)      
7.1  องค์กรเป็นผู้ผลิตตำมค ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำเท่ำนั้น (OEM)      
7.2  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยทั้ง OEM และแบรนด์ขององค์กรเอง      
7.3  องค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ขององค์กรเท่ำนั้น      
7.4  กำรฝำกวำงจ ำหน่ำยกับศูนย์กำรค้ำภำยใต้แบรนด์ขององค์กร      
7.5  กำรหำหรือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ขององค์กร      
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การจัดการภายในองค์กร (ธรุกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) 
ระดับความส าคัญ 

ด้านการจัดการภายในองค์กรฯ  

5 4 3 2 1 

8.  การบริการหลังการขายขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)      
8.1  มีก ำหนดระยะเวลำรับประกันสินค้ำตำมลักษณะผลิตภัณฑ์ เชน่ 

โครงสร้ำงของตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ 
     

8.2  มีกำรรับคืนผลิตภัณฑ์ กรณีส่งออกและเกิดควำมเสียหำยระหว่ำงขนส่ง
จำกองค์กรไปถึงผู้น ำเข้ำปลำยทำง 

     

8.3  กำรส่งผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่ให้กับผู้น ำเข้ำปลำยทำง กรณีส่งออกและเกิด
ควำมเสียหำยระหว่ำงขนส่งจำกองค์กรไปถึงผู้น ำเข้ำปลำยทำง 

     

 
- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 2 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร 

(ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)  
ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมส่วนนี้มุ่งเน้นสอบถำมเพื่อยืนยันระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ) ที่ด ำเนินกำร ว่ำ ส่งผลต่อกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ มำกน้อย
เพียงใด โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยมี
เกณฑ์พิจำรณำให้คะแนนดังนี้ 

  5  คะแนน หมำยถึง  มีระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กรฯ ที่ด ำเนินกำร  
อยู่ในระดับมำกที่สุด  
  4  คะแนน หมำยถึง  มีระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กรฯ ที่ด ำเนินกำร 
อยู่ในระดับมำก 
  3  คะแนน หมำยถึง  มีระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กรฯ ที่ด ำเนินกำร 
อยู่ในระดับปำนกลำง 
  2  คะแนน หมำยถึง  มีระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กรฯ ที่ด ำเนินกำร 
อยู่ในระดับน้อย 
  1  คะแนน หมำยถึง  มีระดับควำมส ำคัญด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กรฯ ที่ด ำเนินกำร 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา)  
ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้าน
ความสามารถทางการแข่งขันของ

องค์กรฯ ที่ด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

1.  แรงงานส่วนการผลิตที่มีในปจัจุบัน      
1.1  แรงงำนไทยทั้งหมด      
1.2  แรงงำนต่ำงด้ำวทั้งหมด      
1.3  แรงงำนไทยและต่ำงด้ำว      

2.  ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ต้องการจากแรงงาน      
2.1  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีควบคุมเครื่องจักร      
2.2  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรเลื่อยแปรรูปไม้ยำงพำรำ      
2.3  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรผลิต-ขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์      
2.4  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรประกอบเฟอร์นิเจอร์      
2.5  ทักษะและควำมช ำนำญในกำรท ำสีของเฟอร์นิเจอร์      

3.  แหล่งที่มาของไม้ยางพาราที่คัดเลือกและน าเข้ามาในโรงงาน      
3.1  ภำคใต้      
3.2  ภำคอีสำน      
3.3  ภำคตะวันออก      
3.4  ภำคเหนือ      

4.  แหล่งเงินทุนขององค์กร      
4.1  เงินสดจำกผลประกอบกำร      
4.2  สินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ      
4.3  เงินสดและสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินในกำรบริหำรจัดกำร      
4.4  เงินสนับสนุนจำกนโยบำยของรัฐบำล      

5. ลักษณะรูปแบบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่น าออกจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ (ไม่รวมอุปกรณ์) 

     

5.1  ใช้ไม้ยำงพำรำทั้งหมดในกำรประกอบเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์      
5.2  ใช้ไม้ยำงพำรำร่วมด้วยวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบของตัวเฟอร์นิเจอร์      

6.  การแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคที่มีต่อมาตรฐาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร 

     

6.1  ติดเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ก ำกับไว้ที่ตัว
เฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ 
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ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา)  
ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้าน
ความสามารถทางการแข่งขันของ

องค์กรฯ ที่ด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
6.2  ติดเครื่องหมำยฉลำกสีเขียว ก ำกับไว้ที่ตัวเฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุ

ภัณฑ ์
     

6.3  ติดเครื่องหมำย Forest Stewardship Council (FSC) ก ำกับไว้ที่ตัว
เฟอร์นิเจอร์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ 

     

7.  การสร้างความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ      
7.1  ก ำหนดรำคำให้ต่ ำกว่ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทอื่น      
7.2  เน้นกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย      
7.3  พัฒนำรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีควำมแปลกจำกรูปแบบเดิม      
7.4  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้เห็นถึงข้อดีของกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
7.5  มีสถำนที่จ ำหน่ำยกระจำยทั่วประเทศ      

8. การสร้างความต้องการซื้อเฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพาราในกลุ่มผู้บริโภค
ต่างประเทศ 

     

8.1  ก ำหนดรำคำให้ต่ ำกว่ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทอื่น      
8.2  เน้นกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย      
8.3  เพิ่มรูปแบบของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีควำมแปลกจำกรูปแบบเดิม      
8.4  ประชำสัมพันธ์ให้เห็นถึงข้อดีของกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
8.5  สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำด้วยแบรนด์สินค้ำ      
8.6  ส่งออกไปยังผู้บริโภคในกลุ่มประเทศแถบอำเซียนที่ยังไม่มีกำรน ำเข้ำ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
     

8.7  มีศูนย์จ ำหน่ำย ณ ประเทศที่ท ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์      
9.  การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือจัด
องค์กรร่วมการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา 

     

9.1  กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจำกำรปลูกต้นไม้
ยำงพำรำ 

     

9.2  กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ไม่เกิดผลกระทบทำงลบจำก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

     

9.3  กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรใช้สำรเคมีกับไม้ยำงพำรำที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพและส่ิงแวดล้อม 
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ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (ธุรกิจเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยางพารา)  
ที่ด าเนินการ 

ระดับความส าคัญด้าน
ความสามารถทางการแข่งขันของ

องค์กรฯ ที่ด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

10.  เป้าหมายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร      
10.1  ผลิต-ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ      
10.2  ผลิต-จ ำหน่ำยภำยในประเทศ      
10.3  ผลิตจ ำหน่ำย-ส่งออกทั้งในและต่ำงประเทศ      
10.4  รับจ้ำงผลิตตำมรูปแบบที่ลูกค้ำก ำหนด      

11.  ลักษณะการแข่งขันเพื่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขององค์กร      
11.1  รับประกันคุณภำพผลผลิต โดยก ำหนดลักษณะกำรใช้และระยะเวลำที่

มีกำรจ ำหน่ำย 
     

11.2  กำรจัดบริกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยกำรค ำนึงถึงกำรป้องกันกำรช ำรุด
เสียหำยและค่ำบริกำร 

     

11.3  เสนอเงื่อนไขบริกำรหลังกำรขำยและกำรซ่อมแซม      
11.4  กำรเสนอวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ที่ส่ังซื้อใหม่หรือซ้ือเพิ่มภำยหลัง      

 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 3 – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมส่วนนี้มุ่งเน้นสอบถำมเพื่อวัดระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ว่ำ สำมำรถ 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำได้มำกหรือ
น้อยเพียงใด ประกอบด้วย ด้ำนปัจจัยกำรผลิตในประเทศ ด้ำนอุปสงค์ในประเทศ ด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ  ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพ
การแข่งขันในประเทศของบริษัท ด้ำนบทบำทของรัฐบำล และด้ำนโอกำสหรือเหตุสุดวิสัย 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้คะแนนดังนี ้

   5 คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันฯ อยูใ่นระดับมำกที่สุด 
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   4 คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันฯ อยูใ่นระดับมำก 
   3 คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันฯ อยูใ่นระดับปำนกลำง  
   2 คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันฯ อยูใ่นระดับน้อย   
   1 คะแนน หมำยถึง มีระดับควำมคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันฯ อยูใ่นระดับน้อยที่สุด 
 

องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ      

1.1  จัดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือของบุคลากร      
1) จดักิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกร และพัฒนำศักยภำพฝีมือของเยำวชน

ด้ำนกำรช่ำงไม ้
     

2)  จัดกจิกรรมพัฒนำฝีมือพนักงำนในระยะเวลำปฏบิัติงำนกับองคก์ร      
3) จดักิจกรรมพัฒนำควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เฉพำะแบบแม่พิมพ์แก่

พนักงำน 
     

4) ปรบัเปลี่ยนและพัฒนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรทีท่ันสมัย      
1.2  การเตรียมการและการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ      

1) ก ำหนดอำยขุองไม้ยำงพำรำทีน่ำมำใช้เป็นวัตถุดบิมีอำยุ 15 ปีขึน้ไป      
2) จดัท ำแผนกศึกษำวิจัยคุณภำพไม้ยำงพำรำพิมพ์ต่ำงๆ เพื่อหำวัตถุดิบที่

เหมำะสมที่สุด 
     

3) จดัควำมร่วมมือแบ่งภำระกิจของงำนกับองค์กรอ่ืนที่ท ำภำระกิจด้ำน
กำรจัดส่งวัตถุดิบเป็นกำรเฉพำะ 

     

4) จดัที่ดนิท ำกำรปลูกยำงพำรำปอ้นโรงงำนของตนเอง หรือท ำสัญญำ
เฉพำะกับกสิกรสวนยำงพำรำ 

     

5) ค้นคว้ำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรอำบน้ ำยำกับกำรแช่น้ ำเค็ม
ของไม้ยำงพำรำ แบบไหนจะได้ผลดีกว่ำกัน ทั้งควำมคงทนและสภำพแวดล้อม 

     

6) ทดลองออกแบบไม้ที่ใช้ในกำรผลิตที่ผสมกับไม้อืน่ๆ ที่มคีุณภำพ
ผสมกับไม้ยำงพำรำ 

     

1.3  พัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์      
1) เนน้ออกแบบรูปแบบตัวเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำให้มีควำมแข็งแรง

และมีแบบที่แปลกใหม ่
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องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 
2) เพิ่มเติมชิน้ส่วนที่เป็นวัสดุอื่นเข้ำมำประกอบกบัตัวเฟอร์นเิจอร ์      
3) ออกแบบและสร้ำงตรำสินค้ำของตัวเองให้เป็นทีจ่ดจ ำได้รวดเร็ว      
4) น ำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตเข้ำมำใช้ในกำรผลิตและ

ออกแบบเฟอรน์ิเจอร ์
     

5) มีระบบพี่เลี้ยงสอนงำนระหว่ำงผู้ช ำนำญกำรกับผู้ปฏิบัติ      
6) ศึกษำและรวมรวมองค์ควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนกำรเลื่อยไม้ อบไม ้และ

ด้ำนอื่นๆ เกี่ยวกับกำรแปรรปูและตบแต่งไมย้ำงพำรำ 
     

7) น ำเข้ำและใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงเพิ่มประสิทธิภำพและ
คุณภำพในกำรผลิต 

     

8) ศึกษำจำกผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นเิจอร์ไม้ยำงพำรำและ
พัฒนำให้ผลิตภัณฑ์มีแปลกใหมท่ี่ควำมแตกต่ำงจำกรปูแบบเดิม 

     

1.4   แหล่งเงินทุนต่างๆ      
1) สถำบันกำรเงินต่ำงๆ ให้บริกำรกับผู้ประกอบกำรในแนวควำมคิดกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำ 
     

2) กำรให้วงเงินผูป้ระกอบกำรทกุรำยตำมลักษณะกำรประกอบกำร และ
ขนำดของกิจกำร 

     

3) กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่เท่ำเทียมกันกับผู้ประกอบกำรทุกรำย      
4) กำรน ำเสนอเครื่องมือทำงกำรเงินทีห่ลำกหลำยและเหมำะสมกับ

ผู้ประกอบกำร 
     

5) กำรส่งเสริมใหผู้้ประกอบกำรท ำบัญชีเล่มเดียว       
6) กำรปรำศจำกภำษีน ำเข้ำเครื่องจักรและกำรส่งออก       

1.5  โครงสร้างพื้นฐาน      
1) มีตัวแทนหรือหน่วยงำนเฉพำะทำงใหบ้ริกำรเกี่ยวกับระบบขนสง่      
2) กำรขนส่งต่ำงๆ เปน็ไปตำมกำรเจรจำของธุรกิจกับคูค่้ำ      
3) มีเส้นทำงที่เชื่อมต่อและเอื้อใหก้ำรขนส่งมีประสิทธิภำพ      

2.  ด้านอุปสงค์ในประเทศ        
2.1  ขนาดความต้องการ  (ความต้องการ “สินค้า” อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ภายในประเทศ) 
     

1)  รูปแบบของสินค้ำมีควำมชัดเจนกับลักษณะกำรน ำไปใช้      
2)  รูปแบบของสินค้ำมีควำมเหมำะสมกับรำคำ      
3)  สินค้ำเนน้คุณภำพและควำมสวยงำม      
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องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 
4)  มีจ ำนวนตำมที่ผู้บรโิภคต้องกำร      
5)  สำมำรถหำซ้ือได้ง่ำยเมื่อเกิดควำมต้องกำร      

2.2  คุณลักษณะของความต้องการ (ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่
แตกต่างกัน) 

     

1) รูปแบบตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค      
2) ควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนตำมที่ผู้บริโภคต้องกำร      
3) ควำมโดดเด่นจำกวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบ      
4) ควำมคุ้มค่ำของสินค้ำเมื่อเทียบเท่ำกับรำคำจ ำหน่ำย       
5) ควำมสวยงำมของรูปทรงเฟอรน์ิเจอร ์      

3.  ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ      
3.1  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต      

1)  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้กำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

     

2)  มีรำงวัลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมนกั
ออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  

     

3)  มีหน่วยงำนรบัผดิชอบควบคมุคุณภำพผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ได้ตำม
กฎระเบียบอียู (EU Timber Regulation) 

     

4) กำรได้รับสนบัสนุนและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
5) มีผลงำนวิจัยเผยแพรจ่ำกหน่วยงำนหรือภำคกำรศึกษำต่ำงๆ      

3.2  ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง      
1) กำรเชื่อมโยงกันทัง้ระบบของกลุ่มอุตสำหกรรมระหว่ำงต้นน้ ำ กลำง

น้ ำ และปลำยน้ ำในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
     

2) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงชำวสวนและผู้ผลิต      
3) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงโรงเลื่อยโรงอบไม้และผูผ้ลิต      
4) มีงำนแสดงสินค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ตำมเมืองใหญ่ในแต่ละ

จังหวัด 
     

4.  ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศของบริษัท      
4.1  เป้าหมายขององค์กร      

1) กำรสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
2) กำรเพิ่มมูลค่ำในตัวเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
3) กำรหำพันธมิตรและแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ      
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องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 

4.2  สภาวการณ์ของการแข่งขัน      
1) กำรสร้ำงให้เกิดควำมต้องกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ      
2) กำรสร้ำงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำนในแถบอำเซยีน      
3) กำรพัฒนำรูปแบบเฟอรน์ิเจอรภ์ำยใต้ตรำสินค้ำของตัวเอง      
4) กำรผลิตเฟอร์นเิจอร์แบบถอดประกอบได้      
5) กำรผลิตเฟอร์นเิจอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อม      

4.3  การก าหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า      
1) ใหค้วำมส ำคัญในกำรผลิตที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก      
2) กำรน ำส่งสินค้ำไปทดสอบวัดควำมเป็นมำตรฐำนก่อนส่งออก      
3) กำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศเปน็ไปตำมมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) อย่ำงเคร่งครัด 
     

4) เข้ำร่วมและผลิตตำมข้อก ำหนดของโครงกำรฉลำกสีเขียว      
5)  กำรถือปฏิบตัิตำมกฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU 

Timber Regulation) 
     

6)  กำรน ำเข้ำไม้ทีจ่ะใช้เป็นวัตถุดบิจำกประเทศที่มใีบอนุญำต FLEGT      
7)  มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ FSC ทุกข้อได้อย่ำงเคร่งครัด      

4.4  กลยุทธ์การแข่งขัน      
1) ปรบัปรงุและพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้มปีระสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้       
2) วิเครำะห์กำรด ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำแล้วสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ที่รองรับกับ

สถำนกำรณ์ทำงกำรแข่งขันสู่ประชำคมอำเซียน 
     

3) ใช้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

     

4) ลงทนุด้ำนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมำใช้ในกำรผลิต      
5) น ำเข้ำเครือ่งมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำง

ผลิตภัณฑ ์
     

6) แสวงหำกลุ่มผู้บริโภครำยใหม่ๆ  อย่ำงต่อเนื่องทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

     

7)  มีเอกสำรรับรองผลติภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมำยตำมที่ EU ก ำหนด เช่น 
FSC หรือ FLEGT 

     

4.5  เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎและระเบียบ      
1) กำรชักลำกไม้ออกจำกป่ำให้ก ำหนดให้ใช้ก ำลังแรงงำนเท่ำนั้น      
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องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 
2) ก่อนกำรกระท ำใดๆ กับไม้ยำงพำรำต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุมัตจิำกรัฐมนตรีแล้วเท่ำนั้น 
     

3) กำรรวมกฎและระเบียบระหว่ำงไม้ยำงพำรำกับไม้อื่นๆ ไว้ด้วยกัน      
4) กฎและระเบียบต่ำงๆ เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด      
5) กฎหมำยป่ำไม้มีควำมล้ำหลัง      

5.  บทบาทของรัฐบาล      

5.1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก      
1) กำรปลูกต้นไม้ยำงพำรำช่วยเพิ่มจ ำนวนต้นไม้ในป่ำ      
2) ส่งเสริมให้คนปลูกป่ำ      
3) มีระบบกำรจดักำรป่ำไม้อย่ำงถูกวิธี      
4) มีบทลงโทษชัดเจนส ำหรบัผูท้ีส่่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม      
5) ส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจถึงประโยชน์จำกต้นไม้ยำงพำรำ       

5.2  การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์       
1) ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจไม้อย่ำงถูกวิธี      
2) สนับสนุนให้เกิดควำมสมดุลกันของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์      
3) มีแหล่งเงินทุนเข้ำมำสนับสนนุผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำ 
     

4) มีระบบกำรเรียนรู้วิธีด ำเนินธุรกิจที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม       
5) สนับสนุนให้มงีำนแสดงสินคำ้เฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้ประกอบกำรไทย

เป็นประจ ำทุกป ี
     

6) เปน็ส่ือกลำงสร้ำงภำพลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำให้เกิดควำม
ต้องกำรใช้  

     

5.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา      
1) ผลักดันใหเ้กิดควำมรู้และประโยชน์จำกกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำ  
     

2) มหีน่วยงำนทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำที่ครอบคลมุและ
ครบวงจร 

     

3) กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำที่ผ่ำนกระบวนผลิตทีค่ ำนึงถึง
ส่ิงแวดล้อม  

     

4) สร้ำงคุณค่ำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำเป็นทีรู่้จักเพิ่มขึ้น      
5) มีแผนกำรผลิตที่มคีวำมสอดคล้องกับเทคโนโลยีสีเขียว      
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องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับความคิดเหน็ฯ 

5 4 3 2 1 

6.  โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย      

6.1  การขยายฐานการผลิตและการลงทุน      
1) สร้ำงสำขำจ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร์ไม้ยำงพำรำในประเทศเพื่อนบ้ำน      
2) กำรเข้ำร่วมทนุกับประเทศที่มอีิทธิพลปัจจัยต่ออุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ได้แก่ อินโดนเีซีย และมำเลเซีย 
     

3) กำรพิสูจน์ได้ว่ำประเทศไทยมตี้นไม้ยำงพำรำที่ปลูกบนที่ดนิที่ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย  

     

6.2  การเพิ่มช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ      
1) จดัแสดงสินค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียนที่มีก ำลังซ้ือ      
2) จดัแสดงสินค้ำในกลุ่มจังหวัดที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเติบโต      
3) กำรส่งออกปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้ำ      

6.3  การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพารา 

     

1) จดัท ำกลุ่มธุรกิจหรือเครือข่ำยวิสำหกิจในอุตสำหกรรมเฟอรน์ิเจอร์
ไม้ยำงพำรำให้มีควำมเชื่อมโยงถงึกันให้ส ำเรจ็ 

     

2) มีข้อมูลหรือผลงำนวิจัยเกี่ยวกับสินค้ำจำกไม้ยำงพำรำ      
3) มีเจ้ำหน้ำที่ส ำหรบัดูแลสมำชิกในกลุ่มธุรกิจหรือเครือข่ำยวิสำหกิจ

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
     

4) มีงบประมำณในกำรจัดตั้งศูนยก์ลำงกำรพัฒนำกำรผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ 

     

5) มีกำรสัมมนำสัญจรระหว่ำงสมำชิกกับสมำชิกของกลุ่มธุรกิจหรือ
เครือข่ำยวิสำหกิจอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

     

 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 4 - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมส่วนนี้มุ่งเน้นสอบถำมเพื่อวัดระดับกำรจัดกำรขององค์ประกอบกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ว่ำ สำมำรถมีกำรจัดกำรระบบกำร
ล ำเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ มำกน้อยเพียงใด ประกอบด้วย ด้ำน
กำรจัดหำวัตถุดิบในกำรผลิต ด้ำนกำรควบคุมกำรผลิต ด้ำนกำรแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ และด้ำนระบบกำรขนส่ง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในข้อควำมที่ตรงกับควำม
คิดเห็นของท่ำน โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนนดังนี้ 

   5 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรระบบกำรล ำเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรระบบกำรล ำเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำก 
   3 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรระบบกำรล ำเลียงผลิตภัณฑ์ ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับปำนกลำง 
   2 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรระบบกำรล ำเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับน้อย  
   1 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรระบบกำรล ำเลียงผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับการจัดการระบบล าเลียง
ผลิตภัณฑ์ฯ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต      

1) จัดซื้อไม้ที่ท ำกำรเลื่อยและอบแล้วจำกกลุ่มโรงงำนเลื่อยไม้-อบไม ้      
2) จัดซื้อต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวนแบบเหมำสวน      
3) จัดซื้อต้นไม้ยำงพำรำจำกชำวสวนตำมจ ำนวนที่ต้องกำรกับกำรผลิตต่อครั้ง      
4) จัดซื้อพันธ์ุไม้ยำงพำรำแล้วน ำปลูกเองในที่ดนิขององค์กรที่ถูกต้องตำม

กฎหมำย 
     

2.  ด้านการควบคุมการผลิต      
1) จ ำแนกกำรผลิตระหว่ำงไม้ท่อน/ไม้ซุงกับชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร ์      
2) อัดน้ ำยำไม้ยำงพำรำภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 วันหรือ 24 ช่ัวโมง      
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องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับการจัดการระบบล าเลียง
ผลิตภัณฑ์ฯ 

5 4 3 2 1 
3) ก ำกับดูแลระบบบ ำบัดอำกำศเสียที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้

ยำงพำรำ  
     

4) ก ำกับดูและระบบกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลที่ไมใ่ช้แล้วจำกกำกของเสียจำก
โรงงำนแปรรปูไม้ยำงพำรำ 

     

5) ก ำกับดูและระบบกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของ
แรงงำนในกระบวนกำรแปรรปูไม้ยำงพำรำ 

     

3.  ด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์      
1) ใช้วัสดุอื่นเป็นช้ินส่วนประกอบ      
2) ใชแ้รงงำนที่มีควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงในกำรใช้เครื่องจักร      
3) ใช้แรงงำนที่มีควำมช ำนำญกับงำนแปรรปูไม้      
4) มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่สูงขึ้นทำงกระบวนกำรแปรรปูไม ้      
5) ใช้ไม้ประเภทอื่นเปน็ส่วนประกอบเพิ่มเติม      
6) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์จ ำแนกตำมประเภทวัสดุ      

4.  ด้านระบบการขนส่ง      
1) น ำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีมำช่วยในกำรเคลื่อนย้ำย       
2) เลือกใช้ผู้ให้บริกำรระบบขนสง่มีมำตรฐำนกำรให้บริกำร      
3) กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ตำมโครงสร้ำงหรือขนำดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบแล้ว       
4) กำรบรรจุผลิตภัณฑ์แบบช้ินสว่น (Flat Pack) ที่ง่ำยต่อกำรขนส่งและ

ปลอดภัยขณะขนส่ง  
     

5) มีตลำดรำคำกลำงค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเฟอร์นเิจอร์ไม้ยำงพำรำ      
6) วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อคูค่้ำ      

 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 5 - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมส่วนนี้มุ่งเน้นสอบถำมเพื่อวัดระดับกำรจัดกำรขององค์ประกอบกำรจัดกำร
ห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ว่ำ สำมำรถมีกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึง
ลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำในสำยตำ มำกน้อยเพียงใด ประกอบด้วย 
ด้ำนกำรตลำดและกำรขำย และด้ำนกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลง
ในข้อควำมที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนนดังนี้ 

   5 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำ
ในสำยตำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำ
ในสำยตำ อยู่ในระดับมำก  
   3 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำ
ในสำยตำ อยู่ในระดับปำนกลำง  
   2 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำ
ในสำยตำ อยู่ในระดับน้อย  
   1 คะแนน หมำยถึง ระดับกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงลูกค้ำที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมีมูลค่ำ
ในสำยตำ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับการจัดการที่ค านึงถึง
ลูกค้าฯ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านการตลาดและการขาย      

ด้านผลิตภัณฑ์      
1) มีควำมพิเศษไม่ซ้ ำหรือไม่เคยมีมำก่อน       
2) มีคุณค่ำและเปน็ประโยชน์ต่อกำรใช้งำน       
3) มีควำมแข็งแรง สวยงำมและมีคุณภำพ      
4) มีกำรรับประกันคุณภำพผลิตภณัฑ์      
5) มีตรำสินค้ำและมีเครื่องหมำยกำรค้ำรับรองคุณภำพ      
ด้านช่องทางการจ าหน่าย      
1) จัดจ ำหน่ำยเองโดยตรง      
2) ขยำยสำขำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศ      
3) จัดหำและแต่งตั้งตัวแทนจ ำหนำ่ยในต่ำงประเทศ      
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องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการห่วงโซ่มูลค่า 
ของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพารา 

ระดับการจัดการที่ค านึงถึง
ลูกค้าฯ 

5 4 3 2 1 
4) สร้ำงช่องทำงประชำสัมพันธ์สินค้ำผ่ำนระบบอนิเตอร์เนต็      
5) ฝำกวำงสินค้ำผ่ำนศูนย์กำรค้ำที่มีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรบัในวงกว้ำง      
ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย      
1) สร้ำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์       
2) ขยำยเครือข่ำยสังคมออนไลนท์ี่หลำกหลำย      
3) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นพันธมิตร      
4) สร้ำงค ำค้นหำสินค้ำผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต      
5) สร้ำงเว็บไซด์แสดงข้อมูลกำรขำยที่ครบถ้วน      
ด้านราคา      
1) ก ำหนดรำคำตำมกลุ่มผู้บริโภค       
2) ก ำหนดรำคำตำมควำมสวยงำมและคุณภำพ       
3) ก ำหนดรำคำใหต้่ ำกว่ำไม้ประเภทอื่น      
4) ก ำหนดรำคำตำมวัสดุอื่นที่เป็นส่วนประกอบให้กับผลิตภัณฑ ์      

2.  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์      
1) มีช่องทำงตดิต่อบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ตลอด 24 ช่ัวโมง      
2) มีบริกำรรับคืนสินค้ำและส่งสินค้ำกลับคนืแทนสินค้ำที่ช ำรุด โดยไม่คิด

ค่ำใช้จ่ำย  
     

3) มีส่วนร่วมหรือมีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับควำมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน 
(CSR) 

     

4) เพิ่มฐำนกลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศที่ยังไม่เคยไปท ำกำรตลำด      
 

 

- จบแบบสอบถำมในส่วนที่ 6 - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่สละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมฉบับนี้ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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ตารางแสดงรายช่ือกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
แสดงการจ าแนกที่มาและจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
  

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ท่ีมาของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 สมำคมธุรกิจไม้ยำงพำรำไทย ประกอบด้วย  3 
 -  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 1  
 - รองผู้บริหำรหรือคณะบริหำรองค์กร  2  

2 กลุ่มอุตสำหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ประกอบด้วย  3 
 -  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 1  
 -  รองผู้บริหำรหรือคณะบริหำรองค์กร  2  

3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย 

 
3 

 -  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 1  
 -  รองผู้บริหำรหรือคณะบริหำรองค์กร  2  

4 สมำคมอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนไทย ประกอบด้วย  3 
 -  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 1  
 -  รองผู้บริหำรหรือคณะบริหำรองค์กร  2  
5 สมำคมธุรกิจไม้ (รวมกับสมำคมพ่อค้ำส่งไม้ออกและสั่งเข้ำ) 

ประกอบด้วย 
 3 

 -  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 1  
 -  รองผู้บริหำรหรือคณะบริหำรองค์กร  2  

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 15 
ที่มำ : ผู้วิจัย 

 
สรุปรายชื่อสัมภาษณ์แต่ละสมาคม 

1.  กลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สัมภำษณ์ ณ ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิติ์ กลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 9 พ.ย.59 
เวลำ 13.00 น. มีรำยชื่อดังน้ี 
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 -  คุณไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส  ต ำแหน่ง ประธำน 

 -  คุณธนัญ อุ่นโกมล   ต ำแหน่ง รองประธำน 
 -  คุณธนทัต ชวำลดิฐ   ต ำแหน่ง รองประธำน 

 

2.  กลุ่มอุตสำหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  สัมภำษณ์ ณ 
โรงแรมคริสตัล หำดใหญ่ วันที่ 26 พ.ย.59 เวลำ 13.30 น. มีรำยชื่อดังนี้ 

 -  คุณสุทิน พรชัยสุรีย์   ต ำแหน่ง ประธำน 
 -  คุณสมบูรณ์ พฤกษำนุศักดิ์  ต ำแหน่ง รองประธำน 

 -  คุณวีระ เจนเจริญวงศ์   ต ำแหน่ง รองประธำน 

 

3.  สมำคมธุรกิจไม้ยำงพำรำไทย สัมภำษณ์ ณ โรงแรมคริสตัล หำดใหญ่   วันที่ 26 พ.ย.59 เวลำ 
13.30 น. มีรำยชื่อดังน้ี 

 -  คุณนิกร ลิขิตหวังพำณิชย์  ต ำแหน่ง  นำยกสมำคม 

 -  คุณษตบงกช ผู้พัฒน์   ต ำแหน่ง  ปฏิคม 
 -  คุณภัคร์ภัสสร มุสิกะเจียม  ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

 

4.  สมำคมอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนไทย  สัมภำษณ์ ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  กลุ่ม
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 9 พ.ย.59 เวลำ 13.00 น. มีรำยชื่อ
ดังนี ้

 -  คุณวิวัฒน์ วิภวภำณิชย์   ต ำแหน่ง  อุปนำยก 

 

 สัมภำษณ์ ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ วันที่ 30 พ.ย.59 เวลำ 15.30 น. มีรำยชื่อดังนี้ 
 -  คุณกีรติ เสริมประภำศิลป์  ต ำแหน่ง นำยกสมำคม 

 สัมภำษณ์ ณ สมำคมอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนไทย วันที่ 14 ธ.ค.59 เวลำ 16.00 น. มีรำยชื่อดังน้ี 

 -  คุณดิษฐพงษ์ ดุลยวิทย์   ต ำแหน่ง เลขำธิกำร 

 

5.  สมำคมธุรกิจไม้ สัมภำษณ์ ณ สมำคมธุรกิจไม้ วันที่ 8 ธ.ค.59 เวลำ 13.30 น. มีรำยชื่อดังนี้ 
 -  คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงำมวงศ์  ต ำแหน่ง  นำยกสมำคม 

 -  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  ต ำแหน่ง  เลขำธิกำร 
 -  คุณกำรุณ ไกรระวี   ต ำแหน่ง  สมำชิกสัมพันธ์ 
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ตารางแสดงรายช่ือกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
สรุปรายชื่อบริษัทท่ีก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรส าหรับใช้เก็บข้อมูล จ านวน 41 บริษัทท่ีให้รับ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ รายชื่อบริษัทท่ีก าหนดใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พื้นท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. บริษัท เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จ ำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. บริษัท เค.ที. ไทย โลคอล โพรดัคส์ จ ำกัด “ 
3. บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จ ำกัด “ 
4. บริษัท ชโลธร อินเตอร์เนชั่นแนล (2002) จ ำกัด จังหวัดชลบุรี 
5. บริษัท พี.พี. พำรำวูด จ ำกัด “ 
6. บริษัท แพลนเน็ท เฟอร์นิเจอร์(ไทยแลนด์) จ ำกัด “ 
7. บริษัท พี.เจ. ชลบุรี พำรำวู้ด จ ำกัด “ 
8. บริษัท ทอร์ช 2100 จ ำกัด “ 
9. บริษัท รเีบิร์ท อิน ดัสตรีส์ จ ำกัด จังหวัดระยอง 
10. บริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกัด “ 
11. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) “ 
12. บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จ ำกัด “ 
13. บริษัท มิกิโมกุ (ไทยแลนด์) จ ำกัด “ 
14. บริษัท พำรำอีสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด “ 
15. บริษัท ส.กิจชัย จ ำกัด “ 
16. บริษัท เซ้ำท์อีสท์วู้ด จ ำกัด “ 
17. บริษัท ซันชัย เฟอร์นิช จ ำกัด “ 
18. บริษัท โตเกียวพำรำวู้ด (1986) จ ำกัด “ 
19. บริษัท อุตสำหกรรมดีสวัสดิ์ จ ำกัด จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
20. บริษัท เอพินำ อุตสำหกรรม จ ำกัด “ 
21. บริษัท ช ำนิเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด “ 
22. บริษัท ไอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด “ 
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ล าดับ รายชื่อบริษัทท่ีก าหนดใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พื้นท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
23. บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ ำกัด “ 
24. บริษัท พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ำกัด “ 
25. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ำกัด “ 
26. บริษัท สแตนดำร์ด ยูนิเวอร์แซล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด “ 
27. บริษัท นิกกำพำรำวู้ด จ ำกัด “ 
28. บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ จ ำกัด จังหวัดนนทบุรี 
29. บริษัท อุตสำหกรรมแอคมิ จ ำกัด จังหวัดสมุทรปรำกำร 
30. บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ำกัด (มหำชน) “ 
31. บริษัท สยำมวู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด “ 
32. บริษัท มำสเตอร์วูด จ ำกัด “ 
33. บริษัท ไทย ชิน วู้ด จ ำกัด “ 
34. บริษัท สยำมวู้ดเด้นโพรดักส์ จ ำกัด “ 
35. บริษัท คิว.ซี. พำรำวู้ด จ ำกัด จังหวัดสมุทรสำคร 
36. บริษัท ถำวรล ำปำง จ ำกัด จังหวัดล ำปำง 
37. บริษัท วี อำร์ พี เฟอร์นิชิ่ง จ ำกัด “ 
38. บริษัท นีสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ 
39. บริษัท ตรังไม้ยำงพำรำ จ ำกัด จังหวัดตรัง 
40. บริษัท ศรีพุธตรัง พำรำกรุ๊ป จ ำกัด “ 
41. บริษัท สุรำษฎร์ ควอลิตี้ วู้ด จ ำกัด จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

รายจ านวนชื่อบริษัทท่ีก าหนดใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง (บริษัท) 41 
ที่มำ: ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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รายชื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

 
จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
 
  1.  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
  2.  รองศำสตรำจำรย์ ทรงกลด  จำรุสมบัติ 
  3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิดำภำ ถิรศิริกุล 
  4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้ำแสง 
  5.  ดร.วุฒ ิวัชโรดมประเสริฐ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพถ่ายตัวอย่างการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
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ภาพท่ี 1 กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มอุตสำหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 
และสมำคมธุรกิจไม้ยำงพำรำไทย ณ โรงแรมคริสตัล หำดใหญ่ 
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ภาพท่ี 2 กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

   
 

ภาพท่ี 3 กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงของสมำคมอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ และ สมำคมอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 
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ภาพท่ี 4 กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูงของสมำคมธุรกิจไม้ 
ณ สมำคมธุรกิจไม้  
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