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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวการณทั่วไป การตลาด และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง ผลการศึกษา
พบวา การผลิตของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง ป 2552 มีของเลนชนิดหลักๆ ที่ผลิต จํานวน 10 ชนิด ไดแก 
จระเขเตนระบํา ระนาด 5 เสียง ชุดทางรถไฟ ชุดราวติดลอสําหรับเด็กฝกเดิน ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร หอยทาก
นอยคืบคลาน รถบรรทุก หีบเพลงชัก ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น และชุดบล็อกน้ํา โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นสวนของเลนเปนแบบตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) สวนโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมของเลน เปน
ตลาดแบบผูขายผูกขาด (monopoly) สําหรับผลการดําเนินงานดานการตลาด พบวา ของเลนชุดทางรถไฟมีคาสวน
เหลื่อมการตลาดต่ําที่สุด คือ 19.47 เปอรเซ็นต ของเลนชุดทางรถไฟมีคาสวนแบงผูผลิตดีที่สุด คือ 80.53 เปอรเซ็นต 
ของเลนชุดทางรถไฟมีคาประสิทธิภาพการตลาดสูงที่สุด คือ 513.51 เปอรเซ็นต และของเลนชนิดหอยทากนอยคืบ
คลานมีคาสัดสวนกําไรตอตนทุนสูงที่สุด คือ 96.44 เปอรเซ็นต ชองทางการตลาดของของเลน พบวา สวนใหญ
สงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศสูงถึงรอยละ 90 ไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 60 ตลาดสหภาพยุโรป รอย
ละ 20 และตลาดญี่ปุน รอยละ 10 และจําหนายภายในประเทศเพียงรอยละ 10 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม
การผลิตของเลนสวนใหญ ไดแก วัตถุดิบไมเพียงพอรอยละ 66.67 วัตถุดิบไมมีคุณภาพ รอยละ 50.00 วัตถุดิบมี
ราคาแพง รอยละ 33.33 ขาดแคลนแรงงานชาย รอยละ 50.00 และเครื่องมือมีสภาพทรุดโทรม รอยละ 33.33 สวน
ปญหาดานการตลาด พบวา สวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับการสงมอบสินคาไมทันตามกําหนดเวลา รอยละ 83.33 
และสินคาไมไดคุณภาพ รอยละ 33.33 
 
คําสําคัญ :  การผลิต  การตลาด  ของเลน  ไมยางพารา  จังหวัดตรัง 
 

Abstract 
Objective of the study were to investigate situation, marketing, problems and obstacles that 

relevant to production process and marketing of parawood toys industry at Trang Province. Results of 
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the study indicated that parawood toys production in 2009 including 10 types name is dancing alligator, 
oval xylophone, parking garage, baby walker, chalet dollhouse with furniture, pull-along snail, truck, 
concertina, 50 units blocks and water blocks. Market structure of toys part industry is oligopoly while 
market structure of toys industry is monopoly. Moreover the marketing performance of parking garage 
represented the lowest marketing margin of 19.47 percent, highest producer share and marketing 
efficiency of 80.53 and 513.51 percent respectively. The pull-along snail having the highest benefit per 
cost ratio of 96.44 percent. In addition the marketing channels indicated that toy production of 90 
percent was exported to foreign country this including America (60%), Europe (20%), Japan (10%) and 
the rest of 10 percent for domestic market. Furthermore problems relevant for the toy industry were 
material shortage (66.67%), low quality material (50%), high-price material (33.33%), lack of labour 
(50%) and degraded equipment (33.33%). Marketing problems were unable to deliver on time of 
shipment (83.33%) and product quality (33.33%) 
 
Keywords : production, marketing, toys, parawood, Trang Province 
E-mail : ae_um@hotmail.com 
 

คํานํา 
ในปจจุบันความตองการใชไมยางพาราทั้งในดานเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ หรือความ

ตองการใชเนื้อไมโดยตรงยังคงมีอยูและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไมยางพารามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดหลากหลายรูปแบบและมีความสวยงาม ซึ่งในสถานการณปจจุบันไมเศรษฐกิจ
ที่สําคัญและมีขนาดใหญในปาธรรมชาติหาไดยากและมีราคาแพง ทั้งนี้ เนื่องจากไดถูกนําไปใชอยางฟุมเฟอยใน
อดีต ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใชประโยชนเพื่อใหไมยางพาราสามารถใชทดแทนไมเศรษฐกิจ
อื่นๆ ที่ขาดแคลนไดอยางสมบูรณแบบและอยางพอเพียง ซึ่งปจจุบันไมยางพาราเปนไมที่มีบทบาทสําคัญตอการ
นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมไมตางๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเปนไมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและยัง
สามารถผลิตไดเองภายในประเทศ ซึ่งชวยประหยัดเงินตราตางประเทศที่ใชในการนําเขาจากตางประเทศปละไม
นอย และผลิตภัณฑจากไมยางพาราเปนสินคาสงออกที่สําคัญที่ชวยลดการเสียดุลการคาทางดานปาไม 
อุตสาหกรรมของเลนเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการนําไมยางพารามาเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งของเลนสามารถ
จําแนกตามประเภทของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตได 3 ประเภท คือ ของเลนประเภทที่ทําดวยพลาสติกและโลหะ ของ
เลนประเภทที่ทําดวยผา ขนสัตวและวัสดุอื่นๆ และของเลนประเภทที่ทําดวยไม ซึ่งของเลนประเภทที่ทําดวยไมนั้น
จัดวามีขนาดเล็กที่สุด แตมีความมั่นคงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดของเลนที่ทําจากพลาสติกและตลาดของเลนที่ทํา
จากผา เนื่องจากตลาดของเลนที่ทําจากพลาสติกและผานั้นจะมีความเปนแฟชั่นคอนขางมาก คือ ผลิตภัณฑจะตอง
มีความทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งของเลนที่ทําจากไมนั้นจะไมอาศัยความเปนแฟชั่นมากนัก และการผลิตจะมีประมาณ
รอยละ 10 ของผลผลิตของเลนทั้งหมด สวนใหญใชไมยางพาราภายในประเทศรอยละ 70 เพราะมีราคาถูก หางาย 
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และมีคุณภาพตามมาตรฐานโลก และปจจุบันตางประเทศใหความสําคัญแกผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติและไม
กระทบกระเทือนตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 
 ดังนั้น การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพาราใหมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนอีกสวน
หนึ่งที่มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาการผลิตและ
การตลาดของอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพารา ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาก็จะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
เทคนิคการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมของเลนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งก็จะเปนผลดีตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

1.  เอกสาร ขอมูลทั่วไป จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของการผลิตของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง 
3.  อุปกรณเครื่องเขียน และเครื่องคอมพิวเตอร 

วิธีการ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล : ใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธีดวยกัน คือ 
       1.1  การคนควาขอมูลเบื้องตน : เปนการรวบรวม คนควาขอมูลเบื้องตน ที่เกี่ยวของและจําเปนสําหรับ
การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ 

      1.2  การสัมภาษณดวยแบบสอบถาม : แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้ 
              สวนที่ 1 ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานการผลิตและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต โดยตองสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ 
              - ปริมาณไมยางพาราแปรรูปทั้งหมดที่แตละโรงงานนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนของเลน ที่แตละ

โรงงานนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนของเลนในรอบป 2552 
              - การจางงาน ซึ่งจะนํามาแจกแจงหาแรงงานที่ใชในการผลิตชิ้นสวนแตละชนิดจากสัดสวนของ

ผลผลิตชิ้นสวนแตละชนิดที่ผลิตขึ้นทั้งหมดในรอบป 2552 เพื่อคํานวณหาตนทุนดานแรงงานตามประเภทของ
ชิ้นสวนของแตละผลิตภัณฑ  

              - ระยะเวลาที่ใชเครื่องมือแตละชนิดในการผลิตชิ้นสวนของของเลนแตละชนิดที่ผลิตขึ้นในรอบป 
2552 ทั้งนี ้เพื่อจะไดนําไปคํานวณหาคาสึกหรอของเครื่องมือแตละชนิดที่ใชในการผลิตชิน้สวนของเลนแตละชนิด 

              สวนที่ 2 ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานการตลาดและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการดานการตลาด โดยจะตองศึกษาดานโครงสรางตลาด พฤติกรรมตลาด ผลการดําเนินงานดานการตลาด ซึ่งมี
การวิเคราะห 4 ดาน ไดแก สวนเหลื่อมการตลาด สวนแบงผูผลิต ประสิทธิภาพการตลาด และชองทางการตลาด  

              โดยขอมูลที่ไดจะนํามาทําการประมวลผลและวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสภาวะการผลิต 
พฤติกรรมตลาด และผลการดําเนินงานดานการตลาด รวมถึงปญหาในการผลิตและการตลาดของของเลนที่ทําจากไม
ยางพาราในจังหวัดตรัง 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากการศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลของโรงงานผลิตของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง พบวา ในป 
2552 จังหวัดตรังมีจํานวนโรงงานที่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตของเลนจากไมยางพารา จํานวน 6 โรงงาน โดย
เปนโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลน จํานวน 5 โรงงาน และเปนโรงงานผลิตของเลน 1 โรงงาน ซึ่งจะทําการผลิตของเลน
ประเภทของเลนไมเพื่อการศึกษา 
 1.  การรวบรวมขอมูลดานการผลิตจากแบบสอบถามในการสัมภาษณผูจัดการโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลน
และโรงงานผลิตของเลน พบวา ปริมาณไมยางพาราแปรรูปที่นํามาใชในการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลน มี
ปริมาณ 2,000 - 12,840 ลูกบาศกฟุตตอป และของโรงงานผลิตของเลนมีปริมาณ 250,000 ลูกบาศกฟุตตอป โดย
ไมยางพาราแปรรูปทั้งหมดมีแหลงที่มาจากภายในจังหวัดตรัง แรงงานทั้งหมดในการผลิตของเลนในจังหวัดตรัง มี
จํานวน 1,025 คน เปนแรงงานผูชาย จํานวน 349 คน แรงงานผูหญิง จํานวน 676 คน ซึ่งโรงงานผลิตชิ้นสวนของ
เลนจะผลิตชิ้นสวนของเลนตามจํานวนที่รับมาจากโรงงานผลิตของเลน โดยเมื่อนํามาประกอบเปนของเลนที่
สมบูรณพรอมจําหนายใหแกลูกคาแลว จะไดเปนของเลนชนิดหลักๆ ที่ทําการผลิตในป 2552 จํานวน 10 ชนิด ไดแก 
จระเขเตนระบํา ระนาด 5 เสียง ชุดทางรถไฟ ชุดราวติดลอสําหรับเด็กฝกเดิน ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร หอยทาก
นอยคืบคลาน รถบรรทุก หีบเพลงชัก ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น และชุดบล็อกน้ํา  

2.  การรวบรวมขอมูลดานการตลาดจากแบบสอบถามในการสัมภาษณผูจัดการโรงงานผลิตของเลน 
พบวา โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนของเลนเปนแบบตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) สวน
โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมของเลน เปนตลาดแบบผูขายผูกขาด (monopoly) โดยมีผูขายเพียงรายเดียว 
เนื่องจากผูผลิตชิ้นสวนของเลนจะผลิตชิ้นสวนของเลนตามรายการสั่งซื้อของลูกคาที่ผูขาย (โรงงานผลิตของเลน) 
จัดใหบางสวน เมื่อผลิตครบตามจํานวนก็จะสงใหกับผูขายเพื่อนําไปประกอบเปนของเลนชนิดตางๆ ที่สมบูรณเพื่อ
จําหนายใหกับลูกคาตอไป พฤติกรรมตลาดของชิ้นสวนของเลนจากไมยางพาราที่ทําการศึกษาเปนพฤติกรรม
ภายใตตลาดผูกขาด ผลการดําเนินงานดานการตลาด ของของเลนชนิดหลักๆ จํานวน 10 ชนิด ที่โรงงานผลิตไดในป 
2552 ประกอบดวย 4 ดาน ซึ่งแสดงไวในตารางที ่1 สรุปไดดังนี ้

     2.1  สวนเหลื่อมการตลาด ผลการศึกษาพบวา ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาสวนเหลื่อมการตลาดต่ํา
ที่สุด หรือมีความแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจายกับราคาที่ผูผลิตไดรับนอยที่สุด คือ 19.47 เปอรเซ็นต 
รองลงมาไดแก ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร 19.91 เปอรเซ็นต หอยทากนอยคืบคลาน 19.93 เปอรเซ็นต หีบเพลงชัก 
20.20 เปอรเซ็นต จระเขเตนระบํา 20.29 เปอรเซ็นต ระนาด 5 เสียง 20.36 เปอรเซ็นต ชุดราวติดลอสําหรับเด็กฝกเดิน 
20.38 เปอรเซ็นต ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น 20.59 เปอรเซ็นต รถบรรทุก 21.74 เปอรเซ็นต และชุดบล็อกน้ํา 21.88 เปอรเซ็นต 

     2.2  สวนแบงผูผลิต ผลการศึกษาพบวา ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาสวนแบงผูผลิตดีที่สุด คือ 80.53 
เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร 80.09 เปอรเซ็นต หอยทากนอยคืบคลาน 80.07 เปอรเซ็นต 
หีบเพลงชัก 79.80 เปอรเซ็นต จระเขเตนระบํา 79.71 เปอรเซ็นต ระนาด 5 เสียง 79.64 เปอรเซ็นต ชุดราวติดลอ
สําหรับเด็กฝกเดิน 79.62 เปอรเซ็นต ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น 79.41 เปอรเซ็นต รถบรรทุก 78.26 เปอรเซ็นต และชุด
บล็อกน้ํา 78.13 เปอรเซ็นต 

     2.3  ประสิทธิภาพการตลาด ผลการศึกษาพบวา ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาประสิทธิภาพการตลาด
สูงที่สุด คือ 513.51 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงวาตลาดของชุดทางรถไฟมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาไดแก ชุดบาน
ตุกตากับเฟอรนิเจอร 502.29 เปอรเซ็นต หอยทากนอยคืบคลาน 501.82 เปอรเซ็นต หีบเพลงชัก 495.01 เปอรเซ็นต 
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จระเขเตนระบํา 492.86 เปอรเซ็นต ระนาด 5 เสียง 491.09 เปอรเซ็นต ชุดราวติดลอสําหรับเด็กฝกเดิน 490.63 
เปอรเซ็นต ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น 485.71 เปอรเซ็นต รถบรรทุก 460.00 เปอรเซ็นต และชุดบล็อกน้ํา 457.14 เปอรเซ็นต 

     2.4  สัดสวนกําไรตอตนทุน ผลการศึกษาพบวา ของเลนชนิดหอยทากนอยคืบคลานมีคาสัดสวนกําไร
ตอตนทุนสูงที่สุด คือ 96.44 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก รถบรรทุก 95.30 เปอรเซ็นต ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น 94.24 
เปอรเซ็นต ระนาด 5 เสียง 92.68 เปอรเซ็นต หีบเพลงชัก 89.83 เปอรเซ็นต ชุดทางรถไฟ 88.66 เปอรเซ็นต ชุด
บล็อกน้ํา 85.19 เปอรเซ็นต จระเขเตนระบํา 82.76 เปอรเซ็นต ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร 73.36 เปอรเซ็นต และ
ชุดราวติดลอสําหรับเด็กฝกเดิน 72.65 เปอรเซ็นต 

     สําหรับชองทางการตลาด (Marketing channels) ผลการศึกษาพบวา ชองทางการตลาดของของเลน
จากไมยางพาราในจังหวัดตรังเปนแบบชองทางการจําหนายสินคาโดยทางตรง โดยไมผานตัวแทนจําหนายผูคา
ปลีก หรือผูคาสง ซึ่งโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลนจะสงสินคาชิ้นสวนของเลนที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับโรงงานผลิตของ
เลน และโรงงานผลิตของเลนจะนําไปประกอบเปนของเลนชนิดตางๆ ที่สมบูรณเพื่อจําหนายใหแกลูกคาตอไป โดย
ของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรังที่ผลิตไดทั้งหมด สวนใหญสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศสูงถึงรอย
ละ 90 ซึ่งตลาดจําหนายสินคาหลักไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 50 - 60 ตลาดสหภาพยุโรป รอยละ 20 และ
ตลาดญี่ปุน รอยละ 10 และจําหนายภายในประเทศเพียงรอยละ 10 

 

ตารางที่ 1 ตนทุนเฉล่ีย ราคาขายปลีก ราคาที่ผูผลิตไดรับ สวนเหล่ือมการตลาด สวนแบงผูผลิต ประสิทธิภาพการตลาด 
และสัดสวนกําไรตอตนทุน ของของเลนจากไมยางพาราที่ผลิตจากโรงงานประดิษฐกรรมไมในจังหวัดตรัง ป 2552 

ชนิดของเลน 
ตนทุน
เฉล่ีย

(บาท/ชุด) 

ราคาขาย
ปลีก 

(บาท/ชุด) 

ราคาที่
ผูผลิตไดรับ 
(บาท/ชุด) 

สวนเหล่ือม
การตลาด 

(%) 

สวนแบง
ผูผลิต 
(%) 

ประสิทธิภาพ
การตลาด  

(%) 

สัดสวน
กําไรตอ
ตนทุน  

จระเขเตนระบํา 240.75 552.00 440.00 20.29 79.71 492.86 82.76 

ระนาด 5 เสียง 205.00 496.00 395.00 20.36 79.64 491.09 92.68 

ชุดทางรถไฟ 405.50 950.00 765.00 19.47 80.53 513.51 88.66 
ชุดราวติดลอสําหรับ
เด็กฝกเดิน 

724.00 1,570.00 1,250.00 20.38 79.62 490.63 72.65 

ชุดบานตุกตากับ
เฟอรนิเจอร 

1,520.00 3,290.00 2,635.00 19.91 80.09 502.29 73.36 

หอยทากนอยคืบ
คลาน 

225.00 552.00 442.00 19.93 80.07 501.82 96.44 

รถบรรทุก 138.25 345.00 270.00 21.74 78.26 460.00 95.30 
หีบเพลงชัก 208.50 496.00 395.80 20.20 79.80 495.01 89.83 
ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น 278.00 680.00 540.00 20.59 79.41 485.71 94.24 
ชุดบล็อกน้ํา 135.00 320.00 250.00 21.88 78.13 457.14 85.19 
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3.  ผลการศึกษา เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการผลิตของอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพารา ในป 
2552 พบวา ประสบปญหาในดานวัตถุดิบไมเพียงพอรอยละ 66.67 วัตถุดิบไมมีคุณภาพ เนื่องจากมีมอดเจาะ และ
ขึ้นรา รอยละ 50.00 วัตถุดิบมีราคาแพง รอยละ 33.33 ขาดแคลนแรงงานผูชายในการผลิต รอยละ 50.00 และ
เครื่องมือที่ใชในการผลิตบางชนิดมีสภาพทรุดโทรม รอยละ 33.33 และปญหาอุปสรรคดานการตลาดของ
อุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพารา ในป 2552 พบวา ประสบปญหาเกี่ยวกับการสงมอบสินคาไมทันตาม
กําหนดเวลา รอยละ 83.33 เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตไมเพียงพอ จึงทําใหผลิตของเลนไดไมครบตาม
จํานวนที่ตองการ ซึ่งทําใหสงสินคาไปจําหนายใหกับลูกคาไมทันหรือไมตรงตามกําหนดเวลา และสินคาไมได
คุณภาพตามมาตรฐาน รอยละ 33.33 ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 สภาพปญหา และอุปสรรคดานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพาราใน 
 จังหวัดตรัง ป 2552 

สภาพปญหา และอุปสรรค ความถี ่ รอยละ 
ดานการผลิต   
        วัตถุดิบไมเพียงพอ 4 66.67 
        วัตถุดิบไมมีคุณภาพ มอดเจาะ และขึ้นรา 3 50.00 
        วัตถุดิบมีราคาแพง 2 33.33 
        ขาดแคลนแรงงานผูชาย 3 50.00 
        เครื่องมือบางชนิดมีสภาพทรุดโทรม 2 33.33 
ดานการตลาด   
        การสงมอบสินคาไมทันตามกําหนดเวลา 
        สินคาไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

5 
2 

83.33 
33.33 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 1.  สภาวะการผลิตของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง เปนการผลิตของเลนประเภทของเลนไมเพื่อ
การศึกษา โดยในป 2552 มีของเลนชนิดหลักๆ ที่ผลิต จํานวน 10 ชนิด ไดแก จระเข ระนาด ชุดทางรถไฟ ชุดราวติด
ลอสําหรับเด็กฝกเดิน ชุดบานตุกตากับเฟอรนิเจอร หอยทากลากจูง รถบรรทุก หีบเพลงชัก ชุดบล็อกไม 50 ชิ้น และ
ชุดบล็อกน้ํา โดยของเลนแตละชนิดโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลนจะผลิตชิ้นสวนของของเลน 10 ชนิดดังกลาว
แตกตางกัน ซึ่งปริมาณชิ้นสวนของเลนที่ผลิตจะรับมาจากโรงงานผลิตของเลน โดยจะทําการผลิตตามจํานวนที่
ลกูคาสั่งเขามา และเมื่อผลิตครบตามจํานวนก็จะสงมอบใหกับโรงงานผลิตของเลนเพื่อนําไปประกอบเปนของเลนที่
สมบูรณ และจําหนายใหแกลูกคาตอไป 

2.  การตลาดของของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง ป 2552 สรุปไดวา โครงสรางตลาดของการผลิต
ชิ้นสวนของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง เปนตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) และโครงสรางตลาดของการ
ผลิตของเลน เปนตลาดแบบผูขายผูกขาด (monopoly) พฤติกรรมตลาด เปนพฤติกรรมภายใตตลาดผูกขาด ผลการ
ดําเนินงานดานการตลาด พบวา ดานสวนเหลื่อมการตลาด ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาสวนเหลื่อมการตลาดต่ํา
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ที่สุด หรือมีความแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจายกับราคาที่ผูผลิตไดรับนอยที่สุด คือ 19.47 เปอรเซ็นต ดาน
สวนแบงผูผลิต พบวา ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาสวนแบงผูผลิตดีที่สุด คือ 80.53 เปอรเซ็นต ดานประสิทธิภาพ
การตลาด พบวา ของเลนชนิดชุดทางรถไฟมีคาประสิทธิภาพการตลาดสูงที่สุด คือ 513.51 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงวา
ตลาดของชุดทางรถไฟมีประสิทธิภาพมากที่สุด และดานสัดสวนกําไรตอตนทุน พบวา ของเลนชนิดหอยทากนอย
คืบคลานมีคาสัดสวนกําไรตอตนทุนสูงที่สุด คือ 96.44 เปอรเซ็นต จากของเลนชนิดหลักๆ จํานวน 10 ชนิด ที่
โรงงานผลิตไดในป 2552 และชองทางการตลาดของของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง พบวา เปนชองทางการ
จําหนายสินคาโดยทางตรง โดยไมผานตัวแทนจําหนายผูคาปลีก หรือผูคาสง ซึ่งโรงงานผลิตชิ้นสวนของเลนจะสง
สินคาชิ้นสวนของเลนที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับโรงงานผลิตของเลน และโรงงานผลิตของเลนจะนําไปประกอบเปนของ
เลนชนิดตางๆ ที่สมบูรณเพื่อจําหนายใหแกลูกคาตอไป โดยของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรังที่ผลิตไดทั้งหมด 
จะสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศรอยละ 90 ซึ่งตลาดจําหนายสินคาหลักไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 
50 - 60 ตลาดสหภาพยุโรป รอยละ 20 และตลาดญี่ปุน รอยละ 10 และจําหนายภายในประเทศรอยละ 10 

3.  ปญหาและอุปสรรคดานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมของเลนจากไมยางพาราในจังหวัดตรัง 
สรุปไดวา ดานการผลิตประสบปญหาในดานวัตถุดิบไมเพียงพอรอยละ 66.67 วัตถุดิบไมมีคุณภาพ รอยละ 50.00 
เนื่องจากมีมอดเจาะ และขึ้นรา วัตถุดิบมรีาคาแพง รอยละ 33.33 ขาดแคลนแรงงานชายในการผลิต รอยละ 50.00 
และเครื่องมือที่ใชในการผลิตบางชนิดมีสภาพทรุดโทรม รอยละ 33.33 และดานการตลาด พบวา ประสบปญหา
เกี่ยวกับการสงมอบสินคาไมทันตามกําหนดเวลา รอยละ 83.33 เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไม
เพียงพอ และสินคาไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน รอยละ 33.33 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตของเลนจากไมยางพารา สวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับ
ปริมาณของวัตถุดิบ เนื่องจากมีวัตถุดิบไมเพียงพอสําหรับการผลิต จึงควรมีการติดตอกับโรงงานแปรรูปไมตางๆ ใน
จังหวัดตรัง เพื่อใหมีปริมาณไมยางพาราแปรรูปสําหรับการผลิตของเลนไดเต็มกําลังการผลิต ทําใหการผลิตของเลน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อการขยายอุตสาหกรรมการผลิตของเลนจากไมยางพาราของจังหวัดตรังในอนาคต 
เนื่องจากของเลนสวนใหญจะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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