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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

  

 ในป พ .ศ . 2540 -  2547 จังหวัดพังงา มีรายไดจากภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย 5,658                

ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.5 ของมูลคาผลิตภัณฑ มวลรวมของจังหวัด โดยมีรายไดจากสาขาการ

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 4,058 ลานบาท  ประชาชนในจังหวัดมีการประกอบอาชีพ

การทําสวนยาง และยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา ดังนั้น วัตถุดิบที่จะนํามาแปรรูป  

เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับยางพารา มีอยางมากมายและเพียง พอตอความตองการของตลาด ซึ่งในปจจุบัน

มีความนิยมในสินคาที่มีการแปรรูปจากยาง พาราเพิ่มมากขึ้น และชาวพังงามีฝมือในการประดิษฐ

ผลิตภัณฑ  แตยังไมมีความคิดสรางสรรคเทาที่ควร สําหรับโครงสรางพื้นฐานในการเอ้ืออํานวยตอ

การผลิตและขนสง มีความสะดว ก สบาย นักทองเที่ ยวหลั่งไหลเขามาเที่ยวและซื้อเปนของฝาก

จํานวนมาก 

 เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา  จังหวัดพังงา  มีวิสัยทัศน คือ  “ผลิตภัณฑจาก

ยางพารา สินคาคุณภาพดี เปนศักด์ิศรีชาวพังงา ”   โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  8 

โครงการ และไดมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของเครือขาย

วิสาหกิ จ  ดังน้ี  โครงการจัดต้ังชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา  โครงการ

จัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา  โครงการฝกอบรมดาน

กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ ภัณฑ  โครงการเทคโนโลยีการผลิต  โครงการ

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา  โครงการฝกอบรมดานการตลาด และ

ภาษาตางประเทศ  โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา และโครงการศูนย

แสดงสินคาจากยางพาราครบวงจร 
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แผนภาพเครือขายเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครือขายเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพงังา 

 

 

 

เกษตรกร 

ผลิตภัณฑดอกไมใบยาง 

ดอกไมประดษิฐจากใบยางพารา 

รานจําหนาย

สินคา 

ขนสงมวลชนใน

จังหวัด 

สถาบันการศึกษา/วิจัย 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
- วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปา 
- ศูนยบริการวิชาการดานพืช และปจจัย

การผลิต จ.ภูเก็ต 
- ศูนยบริการวิชาการดานพืช และปจจัย

การผลิต จ.พังงา 
 

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
- สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดพังงา 

- หอการคาจังหวัดพังงา 

ผูผลิต บริการที่เก่ียวเนื่อง 

ใบยางพาราฟอกขาว 

องคกรภาครฐั 
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 

- สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
- สํานกังานพัฒนาการชุมชน อ.เมือง, อ.ตะก่ัวปาและ  

อ.ตะก่ัวทุง 

 

ผลิตภัณฑจากน้าํยางพาราฟอกขาว 
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เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา ประกอบดวย 

 ธุรกิจหลัก   (Primary Core Activities) เปนธุรกิจที่ทําการผลิตสินคาที่แปรรูปจาก

ยางพารา คือ ผลิตภัณฑดอกไมใบยาง ดอกไมประดิษฐจากใบยางพารา ใบยางพาราฟอกขาว  

และผลิตภัณฑแปรรูปจากนํ้ายางพารา 

 ซัพพลายเออร (Suppliers)  ไดแก เกษตรเพาะปลูกยางพารา 

 สถาบันท่ีมีสวนชวยเหลือดานการฝกอบรม  เชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พังงา 

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต จังหวัดภูเก็ตและจังหวัด

พังงา  

 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง   ไดแก  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง อําเภอตะกั่วปา และอําเภอ  

ตะกั่วทุง 

 สมาคมดานการทองเท่ียว  ไดแก  สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว  หอการคาจังหวัดพังงา 
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2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

 

 การวิเคราะหในสวนน้ี   ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. 

Porterเปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑจากยางพารา    โดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ  4 ดานของกรอบแนวคดิ  Diamond 

Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

 โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประกอบการวิเคราะหน้ัน  ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต  ขอมูลจากการสัมภาษณ  และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย  

(Focus Group) ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 

2.1 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)    

ทรัพยากรมนุษย  

 ภายในจังหวัดมีการรวมกลุมในการประดิษฐ ซึ่งสมาชิกในกลุมมีฝมือในการ

ประดิษฐผลิตภัณฑในรูปแบบเดิม ๆ ขาดความคิดสรางสรรคที่จะผลิตในรูปแบบใหม ๆ ทําให

ผลิตภัณฑขาดความนาสนใจ ขาดเทคโนโลยีที่จะทําใหผลิตภัณฑมีความคงทน 

 ทรัพยากรท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต 

 มีจํานวนมากพอ เนื่องจากยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา  

 เงินทุน  

 ในแตละกลุมยังมีปญหาเน่ืองจากมีเงินทุนสนับสนุนไมเพียงพอ  

 โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ   

 จังหวัดพังงามีโครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ ที่อํานวยความสะดวกในการผลิต และ

ขนสงผลิตภัณฑ 
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2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Condition) 

 ความพิถีพิถัน  

 ลูกคามีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑสูง มีความตองการในรูปแบบที่

หลากหลายและความคงทนของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการกระตุนใหผูผลิตตองมีการพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑใหม ๆ อยูตลอดเวลา พรอมหาวิธีการในการรักษาค วามคงทนของผลิตภัณฑ ทําใหสงผล

ดีตอการทําการตลาดตางประเทศ ซึ่งเปนตลาดที่มีการควบคุมคุณภาพของสินคาสูง   

 ความตองการของลูกคาภายในประเทศ  

 มีคอนขางสูง จากยอดการสั่งทําผลิตภัณฑที่มีมายังกลุมผูผลิตในจังหวัดพังงา ซึ่งทํา

การผลิตไมทัน ดังน้ันผูผลิตตองมีก ารปรับปรุงการผลิตใหตรงความตองการของลูกคา จึงทําให

ผูผลิตมีความชํานาญและเขาใจถึงความตองการของลูกคาในประเทศอ่ืน ๆ ได 

2.3 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 

ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  

  ไมมีการรวมมือกันในการจัดหาวัตถุดิ บ ซึ่งทําใหกลุมสมาชิกนําวัตถุดิบมาขายไมมี

มาตรฐาน ดังน้ัน ผลิตภัณฑที่ออกจําหนายจึงไมมีคุณภาพเทาที่ควร 

   ความรวมมือกันของกลุมตาง ๆ  

   ไมมีการประสานงาน หรือแลกเปลี่ยนขาวสาร โดยกลุมใหญที่มีการสั่งซื้อเขามา

จํานวนมาก ไมมีการแบงงานใหกับกลุมเล็ก ๆ หรือถายทอดทักษะการผลิตที่มีคุณภาพให แตใน

สวนการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ตลอดจนสถาบันการศึกษาพรอมใหความชวยเหลือเปนอยางดี 

  2.4  บริบทการแขงขันและกลยุทธของบริษัท (Context for Firm Strategy, Structure 

and Rivalry)  

   ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

   การรวมกลุมของผูผลิตตองมีหนวยงานกลางเปนผูประสาน โดยใหกลุมใหญที่มีการ

สั่งซื้อสูงกระจายใหกับกลุมเล็กบาง รวมถึงการสนับสนุนในเร่ืองของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น  
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  การขาดจริยธรรมของกลุมสมาชิก 

  กลุมสมาชิกจัดหาวัตถุดิบมาขาย เพื่อใชในการผลิตไมไดมาตรฐาน  

  การทําการตลาดอยางตอเน่ือง  

  จากยอดการสั่งซื้อของกลุมผูผลิตในจังหวัด ทําใหทราบถึงความตองการของตลาดที่

มีสูง ดังน้ัน ควรมีการรวมตัวกันของผูผลิต เพื่อทําการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน ใชเปนกลยุทธใน

การแขงขันตอไป 

 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจ วิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา

จังหวัดพงังาสามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม Diamond Model ได ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพงังา 
 

บริบทของการแขงขันและ 

กลยุทธทางธุรกิจ 

 (-) ตองการการสนบัสนนุจาก

ภาครัฐ 

(-) การขาดจริยธรรมของกลุม

สมาชิก 

(-) กลุมผูผลิตขาดความรวมมือกัน 

(+) ความตองการของตลาดสูง 

 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

 (+) ลูกคามีความพิถีพิถันสูง 

(+) ความตองการของลูกคามีสวน

ในการพัฒนาดานคณุภาพ 

(-) ผลิตภัณฑที่นําออกจําหนายไม

มีความคงทน 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 

และสนับสนุนกัน 

 (-) ขาดความรวมมือกันระหวาง

กลุมผูผลิต 

 (+) สถาบนัการศกึษา มีความ

พรอมที่จะสนับสนุนดานตาง ๆ 

เงื่อนไขของปจจัยการผลิต 

 (+) มีทรัพยากรที่นํามาใชเปน

วัตถุดิบเพียงพอ 

(-) กลุมผูผลิตขนาดเล็กขาดทกัษะ

ในการผลิต 

(-) เงินทุนไมเพียงพอ 
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3.  การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

 

 ในการประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ พิจารณาไดจาก 2 มิติ คือ มิติ

ความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในแตละมิติจะใชดัชนี

ชี้วัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators) และ ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา (Key Drivers for 

Development) เปนเกณฑในการพิจารณา   ดังนั้น จึงสามารถประเมินสถานะการพัฒนาของ              

เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑยางพาราจังหวัดพังงา 

3.1 มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Strength or Stage of 

Development)  

  ดัชนีวัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators)

- ระดับนวัตกรรม         

 ประกอบดวย 

 การผลิตที่กลุมตาง ๆ ทํายังไมมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน แตมี การคิดคน

วิธีการผลิตใหมีกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน และมีความคลองตัวในการผลิตสูงขึ้น ตองมีการ

สนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐในการคิดคนเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนารูปแบบของ

ผลิตภัณฑ ซึ่งมีความพรอมในการสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน    

- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ     

  กลุมผูผลิตมีการเนนในการสรางความแตกตางของแตละกลุม และพยายามที่จะ

พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสรางมาตรฐานใหกับคุณภาพของสินคา     

- กลุมผูผลิตในเครือขายวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาตราสินคาของตนเอง  

  กลุมผูผลิตจากกลุมดอกไม ใบยางบานกะไหล และกลุมดอกไมประดิษฐอําเภอ

เมืองพังงา มีการสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑของกลุมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคาและ

สรางการรับรูใหกับผลิตภัณฑของกลุม 
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- ระดับความครอบคลุมขององคประกอบท่ีเกี่ยวของของเครือขายวิสาหกิจและ

เชื่อมโยงกิจกรรมเชิงกิจกรรม        

    เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา มีหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

และมีสถาบันการศึกษาที่พรอมใหการสนับสนุนและชวยเหลือ 

ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา (Key Drivers for Development)  

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน     

 จังหวัดพังงามี ทรัพยากรที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตมีคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอตอความตองการ มีโครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ     

- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

    ลูกคามีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาสูง ความตองการของผูบริโภค

ภายในประเทศมีจํานวนมาก ทําใหกลุมผูผ ลิตตองมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ

อยางตอเน่ือง     

- ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของใน

เครือขายวิสาหกิจ 

 กลุมผูผลิตขาดความรวมมือกัน แตมีหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนา

ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่พรอมใหความชวยเหลอื 

3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry Growth Potential) 

 ดัชนีวัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators

- ความสําคัญท่ีมีตอการจางงานของประเทศ    

   ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหประเทศสูง ดังนั้น หากยางพารา

มีการสรางมู ลคาเพิ่มได ราคายางสูงขึ้น เกษตรกรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น การจางงานใน

ประเทศก็จะเพิ่มขึ้นดวย และมีสรางงานใหกับกลุมเกษตรกรดวย     

) ประกอบดวย   

- ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา (Key Drivers for Development)  

   อุตสาหกรรมมีโอกาสทางการตลาดและความตองการของตลาดท ั้ งในประเทศ

และตางประเทศไมสูงนัก แตถาผูผลิตมีการสรางสรรคกระบวนการผลิต และเสนอผลิตภัณฑ  

ใหม ๆ ธุรกิจภายในเครือขายมีแนวโนมที่จะนําผลิตภัณฑไปขายในตลาดตางประเทศไดเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 3 ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑยางพาราจังหวัดพังงา 

  จากการวิเคราะหขางตน สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑยางพารา

จังหวัดพังงา อยูในกลุม Fragmented คอื เปนกลุมที่ไมมีการรวมกลุมกันเปนสมาคม หรือองคกร  ยัง

ขาดแรงงานที่มีฝมือในการคิดสรางสรรคผลิตสินคา และการเติบโตของอุตสาหกรรมยังไมเปนที่

สนใจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิส าหกิจผลิตภัณฑจาก

ยางพารา จังหวัดพังงา 

 จากการประเมินพบวาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา  มีระดับ

การพัฒนาและศักยภาพอยูในกลุม Fragmented ซึ่งเปนลักษณะของผูประกอบการที่ไมมีการ

รวมกลุมกัน รวมทั้งมีโอกาสทางการตลาดในระดับตํ่า ซึ่งผลจากการวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค โดยใชตัวแบบ Diamond Model พบวา มีปจจัยหลายประการที่นําไปสู

ความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา ดังตอไปน้ี   

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น 

เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการขาดความรวมมือกัน ยังไมมีการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจ 

ในขณะที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ดังนั้น การพัฒนาองคประกอบของเครือขายให

สมบูรณและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใหเกิดจากการผลักดันของผูประกอบการเอง การเชื่ อมโยง

ระหวางผูผลิตกับผูจัดจําหนาย โดยอาศัยสนับสนุนของสถาบันการศึกษาในดานการวิจัยและพัฒนา  

จะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเครือขายมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ

จากยางพารา จังหวัดพังงา ตอไป 

3. การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น เชน ความ

คงทน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยอาจจะรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการรวมกันวิจัยและพัฒนา 

4. การทักษะพัฒนาฝมือแรงงาน เน่ืองจากสินคาของเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจาก

ยางพารา จังหวัดพังงา ยังเปนสินคาที่ตองใชฝมือแรงงานที่มีความชํานาญและความสามารถในการ

ประดิษฐ 
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5. การวิจัยตลาดและพัฒนากลยุทธการตลาด เปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความสามารถ

ทางการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจนี้  ควรใหความสําคัญกับการสํารวจความตองการของลูกคา

ทั้งในและตางประเทศ การสรางเอกลักษณของสินคา การพัฒนาตราสินคา การพัฒนาชองทางการ

จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่จะชวยสรางการยอมรับของลูกคามากยิ่งขึ้น 

6. การพัฒนาเครือขายการผลิต  เพื่อรองรับความสามารถในการผลิต ในกรณีที่ไม

สามารถผลิตไดทันตามความตองการ โดยเฉพาะการรับคําสั่งซื้อขนาดใหญหรือเทศกาล รวมไปถึง

เปนชองทางในการเพิ่มอํานาจการตอรองกับกลุมสมาชิกทั้งในเร่ืองคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ  
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจักลุมจังหวัดภาคเหนืองหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงพังงาา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉีตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ขของฝากของที่องฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหอาหารทะเลารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

จังหวัดพังงา 
 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวดัพงังา 

 

เปาหมายเครือขาย 
 
 สรางเครือขายวิสาหกิจที่สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราที่มีคุณภาพดี 
 

วิสัยทัศน    

 

 “ผลิตภัณฑจากยางพารา สินคาคุณภาพดี เปนศักด์ิศรีชาวพังงา” 

 

พันธกิจ 

 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพาราใหมีคุณภาพดี เปนสัญลักษณของจังหวัดพังงา 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญดานการผลิตและการตลาด 

 

ยุทธศาสตร 

 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

2. ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

  

เปาหมายยุทธศาสตร 
 

1. เครือขายวิสาหกิจชุมขนอาหารและขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา มีความ

เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 
2. ผูประกอบการในเครือขาย ฯ ที่ตองการการชวยเหลือดานเงินทุนจะไดรับการ

ชวยเหลอื 
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กลยุทธ 

1. การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3. การพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพาราใหมีคุณภาพตรงความตองการของตลาด 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา  

ยุทธศาสตรดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยดึตาม แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

และมาตรการระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

กลยุทธการประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพาราใหคนท่ัวไปรับทราบ 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

1.1 โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

1. แผนงานสงเสริมความรวมมือของผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา 

1.1 โครงการจัดต้ังชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา 

กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพาราใหมีคุณภาพตรงความตองการของตลาด 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  3  โครงการ  ดังน้ี 



 

  

เครอืขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวัดพังงา : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

 

- 16 - 

2. แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

1.1 โครงการฝกอบรมดานกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

1.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

1.3 โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

3. แผนงานการพัฒนาบุคลากร 

3.1 โครงการฝกอบรมดานการตลาดและภาษาตางประเทศ 

กลยุทธการประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพาราใหคนท่ัวไปรับทราบ 

 ประกอบดวย 1  แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

4. แผนงานดานการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

4.1 โครงการศูนยแสดงสินคาจากยางพาราครบวงจร 

ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  1  โครงการ  ดังน้ี 

5. แผนงานการพัฒนาศักยภาพการลงทุน 

5.1 โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

 เครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา  ไดมีการจัดลํา ดับความสําคัญ

ของโครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการจัดต้ังชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา 

2. โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 
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3. โครงการฝกอบรมดานกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

4. โครงการเทคโนโลยกีารผลติ 

5. โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา 

6. โครงการฝกอบรมดานการตลาด และภาษาตางประเทศ 

7. โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

8. โครงการศูนยแสดงสินคาจากยางพาราครบวงจร 

 โครงการนํารอง  คือ โครงการจัดตั้งชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา  จังหวัด

พังงา ทั้งน้ีไดสรุปยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ

จากยางพารา จังหวัดพังงาเปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังน้ี  



  
 

เครอืขายวิส
าห

กิจผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา จงัห

วัดพั
งงา : กลุมพ้ื

น
ท

ี่ภาคใตฝงอัน
ดามัน
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจผลิตภัณ

ฑ
จากยางพ

ารา จังห
วัดพ

ังงา 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การพ
ัฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

แผน
งาน

ท่ี
 1  สงเสริมความรวมมือของผูป

ระกอบ
การผลิตภัณ

ฑ
จากยางพ

ารา 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการจัดต้ังชมรมผูป

ระกอบ
การผลิตภัณ

ฑ
ยางพ

ารา จังห
วัดพ

ังงา 

กลยุท
ธท่ี

 2 การพ
ัฒ

น
าจากยางพ

าราให
มีคุณ

ภาพ
ตรงความตองการของตลาด 

แผน
งาน

ท่ี
 2 การพ

ัฒ
น

าผลิตภัณ
ฑ

และคุณ
ภาพ

สิน
คา 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการฝกอบ

รมดาน
กระบ

วน
การผลิต การออกแบ

บ
ผลิตภัณ

ฑ
และบ

รรจุภัณ
ฑ

 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าเท
คโน

โลยีการผลิต
 

 
 

3. 
โครงการเพ

ิ่มมูลคาผลิตภัณ
ฑ

จากวัส
ดุเห

ลือใชยางพ
ารา 

กลยุท
ธท่ี

 3 การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

บ
ุคลากร 

แผน
งาน

ท่ี
 3 การพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากร 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการฝกอบ

รมดาน
การตลาดและภาษ

าตางป
ระเท

ศ 

  



  
 

เครอืขายวิส
าห

กิจผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา จงัห

วัดพั
งงา : กลุมพ้ื

น
ท

ี่ภาคใตฝงอัน
ดามัน

 

 

- 19 - 

 

กลยุท
ธท่ี

 4 การป
ระชาสัมพ

ัน
ธผลิตภัณ

ฑ
จากยางพ

าราให
คน

ท่ั
วไป

รับ
ท

ราบ
 

แผน
งาน

ท่ี
 4 การเผยแพ

รและป
ระชาสัมพ

ัน
ธผลิตภัณ

ฑ
จากยางพ

ารา 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการเผยแพ

รและป
ระชาส

ัมพ
ัน

ธผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา 

1. 
โครงการศูน

ยแส
ดงส

ิน
คาจากยางพ

ารา 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  เสริมกําลังทุ
น

 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

ดาน
การลงทุ

น
 

แผน
งาน

ท่ี
 1 การพ

ัฒ
น

าศักยภาพ
การลงทุ

น
 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการจัดต้ังกองท

ุน
เพ

ื่อส
นั

บ
ส

นุ
น

เครือขายวิส
าห

กิจผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

กลยุทธสงเสริมความรวมมือของผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา 

แผนงาน  สงเสริมความรวมมือของผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังชมรมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หอการคาจังหวัดพังงา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานจังหวัดพังงา / สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 ความรวมมือของผูประกอบการดวยกันเองเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความเขมแข็ง

ใหกับเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของผูประกอบการผลิตภัณฑจาก

ยางพารา จังหวัดพังงา ที่เปนอยูในปจจุบันพบวา ยังไมมีการรวมตัวกันเพื่อสรางความรวมมือ 

แตอยางใด รวมทั้ง  ผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา มีความตองการในการรวมกลุม

กัน ดังนั้น จึงควรมีโครงการที่มุงสงเสริมความรวมมือของผูประกอบการโดยจัดต้ังเปนชมรม

ผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา เพื่อนําไปสูความรวมมือในระดับกิจกรรม 

ที่เกี่ยวของและความรวมมือในระดับเครือขายตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดการรวมตัว ชวยเหลือ สงเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง

สมาชิก 

2. เพื่อเปนองคกรหลักที่ทําหนาที่ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมของผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา 

กิจกรรมหลัก 

1. เชญิชวนผูประกอบการผลิตภัณฑยางพาราสมัครเปนสมาชิกชมรม 

2. จัดเตรียมแผนการดําเนินงานของชมรม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมาชิกมีการรวมตัว ชวยเหลือ สงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

2. มีองคกรหลักที่ทําหนาที่ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 สามารถจัดต้ังชมรมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา ไดสําเร็จ และผูประกอบการเขารวมเปนสมาชิกไมนอยกวา   

100 ราย ในปแรกที่กอต้ังชมรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 

งบประมาณ 

 50,000  บาท  
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ยุทธศาสตรเสริมกําลังทุน 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานการลงทุน 

แผนงาน  การพัฒนาศักยภาพการลงทุน 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการเงินอ่ืน ๆ, หอการคาจังหวัดพังงา 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาศักยภาพดานการลงทุนของผูประกอบการ เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งใน

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใหมีความสามารถในการพัฒนา  การขยายกิจการ และการลงทุนคิดคน

นําเสนอผลิตภัณฑที่เปนมีคุณภาพเปนที่ตองการของลูกคาและมีศักยภาพในการแข็งขันกับ

ตางประเทศได รวมทั้ง ยังสามารถเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการได จึงควรจัดให

มีโครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีกองทุนที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ 

จากยางพารา 

2. เพื่อใหผูประกอบการสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

3. เพื่อสงเสริมความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิก 

กิจกรรมสําคัญ 

1. ระดมหุนจากสมาชิก 

2. ระดมทุนจากแหลงทนุอ่ืน ๆ (สถาบันการเงิน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีกองทุนที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

2. ผูประกอบการสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

3. สมาชิกมีการสงเสริมความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน 



 

  

เครอืขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา จงัหวัดพังงา : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

 

- 23 - 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 เกดิกอง ทุนเพื่อสนับสนุนกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารา จังหวัดพังงา โดยมี

การระดมทุนจากสมาชิกและผูสนับสนุนไดไมนอยกวา 100 ราย และมเีงนิทนุหมนุเวียนไมนอยกวา 

1,000,000 บาทในป 2550   

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550   

งบประมาณ (บาท) 

 50,000 บาท 
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพาราใหมีคุณภาพตรงความตองการของตลาด 

แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมดานกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดพังงา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคตรัง มหาวิทยา 

    สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคาใหเกิดความสําเร็จขึ้นไมวาจะเป นการพฒันา

เทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ มาใช หรือการสรางพัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้นมา รวมถึง การปรับปรุง

กระบวนการผลิตที่มีอยูเดิม  ผูประกอบการจําเปนตองมีความรูและทักษะที่เพิ่มขึ้นในเร่ือง 

กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ดังน้ัน จึงควรจัดใหมีโครงก ารฝกอบรม

ต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และกระบวนการผลิต ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑ

จากยางพารา จังหวัดพังงา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความสามารถในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ 

3. เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความสามารถในเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

กิจกรรมสําคัญ 

1. จัดอบรมดานกระบวนการผลติ 

2. จัดอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

3. จัดอบรมดานการบรรจุภัณฑ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการมีความรูความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผูประกอบการมีความรูความสามารถในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ  

3. ผูประกอบการมีความรูความสามารถในเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีจัดอบรมไมนอยกวา 5 คร้ัง และมีผูเขารวมอบรม ไมนอยกวา 20 คน /คร้ัง  

และผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูไปใชในกระบวนการผลิต การออ กแบบผลิตภัณฑและ 

บรรจุภัณฑ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549   

งบประมาณ (บาท) 

 200,000 บาท 
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แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดพังงา  สถาบันการศึกษา  

    (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  วิทยาลัยเทคนิค) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานเกษตรจังหวัด สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  

    สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑและ

คุณภาพสินค าใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ

ผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา ประกอบกับเมื่อพิจารณาศักยภาพของผูประกอบการพบวา

ผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงาเปนผูประกอบการที่เกิดขึ้นมาจากการคิดคนและ

ออกแบบผลิตภัณฑจ ากยางพารา เพื่อนํามาจําหนายเปนสินคาของที่ระลึก จนกระทั่งสินคาเปนที่

ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ แตผูประกอบการยังขาดเทคโนโลยีการผลิตที่จะมา

ชวยพัฒนาในเร่ืองความสามารถในการผลิตใหไดมาตรฐาน กําลังการผลิต การใชงานของสินคา 

รวมทั้ง ความหลากหลายของ สินคาที่เพิ่มขึ้น ดังน้ัน จึงควรจัดใหมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตเพื่อชวยในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพสินคา อันจะนําไปสูตนทุนการผลิตที่ตํ่าลงตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีเทคโนโลยีการผลิตชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

2. เพื่อใหมีเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการผลิต 

3. เพื่อใหมีเทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุนในการผลิต 

กิจกรรมสําคัญ 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบใบยาง 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีในการซักลางฟอกใบยาง 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาผลิตภัณฑจากไมยาง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดมีเทคโนโลยีการผลิตชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

2. ไดมีเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการผลิต 

3. ไดมีเทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุนในการผลิต 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 3 รายการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2550   

งบประมาณ (บาท) 

 350,000 บาท 
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แผนงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 

ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดพังงา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดพังงา 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันมีวัสดุเหลือ ใชจากยางพาราเปนจํานวนมากที่สามารถนํามาทําเปนสินคา

ออกวางจําหนายไดอีก  ตัวอยางเชน ขี้เลื่อย เสนใบยางพารา ลูกยาง  ชิ้นสวนไมยาง เปนตน  

ประกอบกับผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพาราจังหวัดพังงา ประสบกับปญหาการลอกเลียนแบบ

สินคา รวมถึงสินคาที่ผลิตออกจําหนายยังจํากัดอยูในประเภทสินคาของที่ระลึก ผูประกอบการจึงมี

ความตองการการพัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้นมาจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา ดังน้ัน จึงควรใหมี

โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชจากยางพาราขึ้นเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม การใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชและการเพิ่มความหลากหลายใหกับสินคา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มมูลคาใหเศษวัสดุเหลือใชจากยางพาราโดยการผลิตเปนสินคาตาง ๆ 

2. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑจากยางพารา 

กิจกรรมสําคัญ 

1. จัดอบรมและจัดหาเคร่ืองมือในการแกะสลักไมยางพารา 

2. จัดอบรมและจัดหาเคร่ืองมือในการทําของที่ระลึก ของใชจากยางพารา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเพิ่มมูลคาใหเศษวัสดุเหลือใชจากยางพาราโดยการผลิตเปนสินคาตาง 

2. ผลิตภัณฑจากยางพารามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จัดอบรม 5 คร้ัง มีผูเขารวมฝกอบรม 20 คน/คร้ัง 

2. มีมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชจากยางพารา ไมตํ่ากวา  

 500,000 บาทตอป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549   

งบประมาณ (บาท) 

 400,000 บาท 
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แผนงาน  การพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมดานการตลาดและภาษาตางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดพังงา 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเครือขาย

วิสาหกจิเป นเร่ืองที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑจากยางพารา 

จังหวัดพังงา เปนสินคาที่มีแนวโนมที่จะเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ ดังนั้น การที่

ผูประกอบการมีความรูและความเขาใจเร่ืองการสรางความพอใจใหกับลูกคาภายในประเทศและ

ลูกคาตลาดตางประเทศ รวมไปถึง การสามารถสื่อสารภาษากับลูกคาที่เปนชาวตางชาติไดจะทําให

เครือขายวิสาหกิจมีความเขมเข็งและสามารถพัฒนาตลาดไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรจัดใหมี

โครงการฝกอบรมดานการตลาดและภาษาตางประเทศใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา 

จังหวัดพงังา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความสามารถในดานการตลาดทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดตางประเทศ 

2. เพื่อใหผูประกอบการสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารกับ

ชาวตางชาติ ซึ่งเปนกลุมลูกคาได 

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินคาไปสูนานาประเทศ  

กิจกรรมสําคญั 

1. จัดอบรมดานการตลาด 

2. จัดอบรมดานภาษาตางประเทศ 

3. การศึกษาดูงานดานการตลาดตางประเทศ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการมีความรูความสามารถในดานการตลาดทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดตางประเทศ 

2. ผูประกอบการสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ  

ซึ่งเปนกลุมลูกคาได 

3. ไดเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินคาไปสูนานาประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีการจัดอบรมไมนอยกวา 3 คร้ัง และมีผูเขารวมอบรม ไมนอยกวา 20 คน/คร้ัง  และ              

ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถดานการตลาดตางประเทศ และสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศ

ได 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549   

งบประมาณ (บาท) 

 150,000 บาท 
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ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑจากยางพารา 

กลยุทธการประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพาราใหคนท่ัวไปรับทราบ 

แผนงาน  การเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หอการคาจังหวัดพังงา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดพังงา 

หลักการและเหตุผล 

 การเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพาราใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้ น โดยการ

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของและการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จะทําใหผูประกอบการสามารถสราง

การยอมรับจากลูกคาที่มีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้นได รวมไปถึงจะสามารถพัฒนาตลาดใหม และการ

กระตุนตลาดใหมีความตองการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนชองทางในการพบกับผูจัดจํา หนายไดอีกดวย 

ดังน้ัน จึงควรจัดใหมีโครงการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผลิตภัณฑจากยางพารา ของจังหวัดพังงา เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาความรวมมือภายในผูประกอบการในการทํางานรวมกัน 

กิจกรรมสําคัญ 

1. จัดงานของดีจากยาง จังหวัดพังงา 

2. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนปายประชาสัมพันธ 

3. จัดประชาสัมพันธทางสื่อสารมวลชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลิตภัณฑจากยางพารา ของจังหวัดพังงา เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

2. ไดพัฒนาความรวมมือภายในผูประกอบการในการทํางานรวมกัน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา อยางนอย 3 กจิกรรม/ป  

และมีผูสนใจซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 พฤศจิกายน –  ธันวาคม  2549   

งบประมาณ (บาท) 

 5,000,000  บาท 
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แผนงาน  ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการศูนยแสดงสินคาจากยางพาราครบวงจร 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานจังหวัดพังงา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยผูประกอบการผลิตภัณฑจากยางพารา จังหวัดพังงา ตองการสถานที่ที่เปนที่รวม

ของ สินคา เพื่อประโยชนในการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากยางพารา เปนศูนย

จําหนายสินคา ศูนยประชุม อบรม และสาธิต ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

เปนสถานที่ที่จะใชเปนศูนยกลางการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจไดอีกดวย  ดังน้ัน จึงควร จัด

ใหมีโครงการศูนยแสดงสินคาจากยางพาราครบวงจรขึ้นในจังหวัดพังงา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีศูนยแสดงสินคาจากยางพาราแบบครบวงจร สําหรับการประชาสัมพันธ 

และการถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑจากยางพารา 

กิจกรรมสําคัญ 

1. จัดต้ังศูนยแสดงสินคาจากยางพาราแบบครบวงจร โดยพัฒนาจา กศูนยเครือขาย

ผลิตภัณฑยางพาราบานทาอยู 

2. ดําเนินงานเปนศูนยจําหนายสินคา ศูนยประชุม อบรม สาธิต ผลิตภัณฑจาก

ยางพารา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 มีศูนยแสดงสินคาจากยางพาราแบบครบวงจร สําหรับการประชาสัมพันธ และการ

ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑจากยางพารา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 เกิดศูนยแสดงสินคาจากยางพาราครบวงจร  
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม 2548 – กันยายน 2551   

งบประมาณ (บาท) 

 30,000,000 บาท 
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