
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพาราแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซม้ จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัพรหม จาํกดั จงัหวดัจนัทบุรี 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที*เกี*ยวขอ้งดงันี+  

1. ประวติัยางพารา 
2. ตลาดยางพารา 
3. ความรู้ทั*วไปเกี*ยวกบัโรงรมยางพารา 
4. ทฤษฎีที*เกี*ยวขอ้งกบัการจดัการ 
5. หลกัการจดัการบริหารโรงงาน 
6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
7. การวเิคราะห์ SWOT (Swot Analysis) 
8. กระบวนการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
9. การวเิคราะห์ดชันีชี+วดัการเพิ*มผลผลิต Analysis of Productivity Index 
10. งานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง 

 

ประวตัิยางพารา 

 เริ*มตั+งแต่ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั เดินทางไปอเมริกาครั+ งที* 2 ในปี พ ศ 2036 ครั+ งนั+นมีชาวจีน 
ร่วมเดินทางไปดว้ยชาวจีนวัไดเ้ห็นชาวพื+นเมืองของเกาะไฮติ ใชย้างทาํลูกบอลสําหรับเล่นเกมส์ต่างๆ  
จึงไดน้าํยางไปปลูกในยุโรปต่อมายางพาราไดมี้ส่วนเขา้ไปเกี*ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของมนุษย์
มากขึ+น 
 สาํหรับประเทศไทย พระยารัษฎานุประดิษฐ์  มหิศร (คอซมับี+  ณ ระนอง) ไดน้าํยางพารา
เขา้มาปลูกในไทยเป็นครั+ งแรกเมื*อประมาณปี พ.ศ. 2442 - 2444 โดยนาํยางจากรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  
มาปลูกที* อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรังในปี พ.ศ. 2454 นาย ปูม บุญศรี (ต่อมาไดเ้ป็น หลวงราชไมตรี)
ไดซื้+อเมล็ดยางพารามาจากประเทศมาเลเซีย 80 บาท ไปปลูกที* หมู่ 6 ตาํบลคมบาง อาํเภอเมือง  จงัหวดั 
จนัทบุรี ในเนื+อที*ประมาณ 100 ไร่ นับเป็นการเผยแพร่กระจายยางพาราเขา้สู่ภาคตะวนัออกเป็น 
ครั+ งแรก ซึ* งต่อมาเจา้อาวาสวดัคมบาง  ซึ* งเป็นชาวอาํเภอแกลง จงัหวดัระยองไดน้าํเมล็ดยางพาราจาก
สวนของหลวงราชไมตรีไปปลูกที*วดับา้นกรํ* า อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง  ทาํให้ยางแพร่ขยายไป
ปลูกยงัที*ต่างๆ ในภาคตะวนัออกทั*วไป ตราบเท่าทุกวนันี+  โดยเฉพาะ 5 จงัหวดัที*สําคญัอนัได้แก่  
ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี จนัทบุรี และตราด (วชิิต  สุวรรณปรีชา.  2530 : 15) 



5 
 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ยางพาราเป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่มีอายุยาวนานนบัร้อย ๆ ปี  เป็นพืชที*มีใบเลี+ยงคู่มีลกัษณะ
ของส่วนต่างๆ ดงันี+  
 ราก (Root) เป็นระบบรากแกว้ คือมีรากแก้วและรากแขนง เพื*อหาอาหารและยึดลาํตน้ 
ปกติรากแกว้ยางพาราไม่ลึกมากนกัประมาณ 1-2  เมตร นอกจากในที*ดินดีอาจหยั*งลึกลงไปมากกวา่ 2  เมตร  
 ลาํตน้ (Stem) ตน้ยางพาราเป็นไมเ้นื+ออ่อน ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือ   
  เนื+อไมแ้ขง็   อยูก่ลางลาํตน้ 
  เนื+อไม ้        เป็นชั+นที*อยูถ่ดัออกมา 
  เยื*อเจริญ      เป็นเนื+อเยื*อบางๆ อยูร่อบเนื+อไมมี้หนา้ที*สร้างความเจริญเติบโต 
  เปลือกไม ้    อยู่ถดัออกมาจากเยื*อเจริญออกมาดา้นนอกสุด เป็นส่วนสําคญัเพราะมี
ท่อนํ+ายางอยู ่
 ใบ (Leaf) เป็นใบประเภทใบรวมโดยทั*วๆ ไป 1 กา้นจะมีใบยอ่ย 3 ใบแต่บางพนัธ์ุอาจมี 4-5 ใบ 
เช่น RRIM703 RRIM 701 และ B235 เป็นตน้ 
 ดอก (Flow) ทาํหนา้ที*ขยายพนัธ์ุออกดอกตามปลายกิ*งหลงัจากที*ตน้ยางผลดัใบโดยออก
พร้อมๆ กบัใบยางที*แตกใหม่หลงัจากที*ยางแตกใบสมบูรณ์เตม็ที*แลว้ดอกมีลกัษณะเป็นช่อแต่ละช่อ
มีหลายกิ*งซึ* งจะมีทั+งดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยูด่ว้ยกนัดอกตวัเมียจะเห็นไดเ้ด่นชดัเพราะอยูต่รงปลาย
สุดของกิ*งหรือช่อและเป็นดอกที*มีขนาดใหญ่กวา่ดอกตวัผูป้ระมาณเท่าตวั  
 ผล (Fruit) เกิดจากการผสมระหวา่งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียยางมีการผสมแบบเปิดดอกที*
ผสมติดแลว้รังไข่จะขยายตวัอยา่งช้าๆ และจะโตเร็วขึ+นภายในระยะเวลา 2 เดือน เมื*อผลมีอายุ 2-3 
เดือน จะโตเตม็ที* ผลยางมีลกัษณะเป็นพ ูโดยปกติจะมี 3 พ ูแต่อาจมี 4-5 พ ูก็ไดใ้นแต่ละพูจะมีเมล็ด
อยูภ่ายในผลขณะอ่อนมีสีเขียวแลว้จะเปลี*ยนเป็นสีนํ+าตาลแขง็ผลจะแตกและร่วงหล่นลงมาเองเมื*อแก่จดั 
 เมล็ด (Seed) มีสีนํ+าตาลลายขาวคลา้ยสีเมล็ดละหุ่งมีขนาดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร
กวา้งประมาณ 1-2 เซนติเมตร และหนกัประมาณ 3-4 กรัม เมล็ดยางจะมีร้อยละความงอกนอ้ยลงทุกวนัๆ 
ร้อยละ 4-5 หลงัจากที*ร่วงหล่นลงมาจะรักษาความงอกไวไ้ดป้ระมาณ 20 วนัเท่านั+น 
 ท่อนํ+ ายาง (Lase Vessel) เป็นรูปทรงกระบอกเวียนตามลาํตน้ของยางจากซ้ายไปขวาสูง
รอบลาํตน้โดยทั*วๆ ไปจะทาํมุมเอียงจากแนวดิ*งประมาณ 2-5 องศาท่อนํ+ ายางดงักล่าวจะเกิดขึ+นได ้ 
2 กรณี   
 1. เกิดจากการเชื*อมติดกนัระหวา่งเซลล์ต่อเซลล์ที*อยูชิ่ดกนัผนงัของเซลล์จะละลายไป
เกิดเป็นท่อขึ+น  
 2. เกิดจากการขยายตวัของเซลล์เดียวเจริญเติบโตจนกลายเป็นท่อแลง้วิวฒันาการเป็น
ท่อนํ+ายาง 
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 ท่อนํ+ ายาง (Latex) มีสีขาวบางพนัธ์ุมีสีเหลืองโดยปกติในนํ+ ายางจะมีเนื+อยางแห้งประมาณ
ร้อยละ 30-35 แบ่งอนุภาคนํ+ายางออกเป็น 

1. ส่วนของนํ+ายางประมาณร้อยละ 35 โดยนํ+าหนกั 
2. ส่วนของนํ+าประมาณร้อยละ 45-55 โดยประมาณ 
3. ลูตอยประมาณร้อยละ 10 โดยนํ+าหนกั 

 โดยสรุปแลว้ในนํ+ ายาทั+งหมดจะมีส่วนไฮโดรคาร์บอนอยู่ประมาณร้อยละ 56 (สมศกัดิk   
วรรณศิริ.  2531 : 28) 
 สภาพแวดล้อมที�เหมาะสมต่อการปลูก 
 ยางพาราเจริญเติบโตไดดี้สมบูรณ์และแข็งแรงให้ผลผลิตไดสู้งนั+นจะเกี*ยวขอ้งกบัปัจจยั
หลายประการสภาพแวดลอ้มที*เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของตน้ยางที*สาํคญัไดแ้ก่ 
 สภาพพื+นที* พื+นที*ๆ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตน้ยางอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งที* 28 องศา
เหนือและใต ้และยางจะสามารถเจริญเติบโตไดดี้ตั+งแต่ราบไปจนถึงที*มีความลาดเอียงมากถึง 60 องศา  
 ดินที*เหมาะต่อการปลูกยางพาราควรมีคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีเหมาะสมทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ ความลึกของหนา้ดินปกติตน้ยางจะตอ้งการดินที*มีหนา้ดินลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ส่วน
คุณสมบติัทางเคมีควรเป็นดินที*มีธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองอยา่งเพียงพอ 
 ปริมาณนํ+าฝน  ยางพาราเจริญเติบโตไดดี้ในที*ที*มีฝนตกสมํ*าเสมอปริมาณนํ+ าฝนต่อปีประมาณ 
2,000-2,500 มิลลิเมตร (80-100 นิ+ว) 
 อุณหภูมิและความชื+นที*เหมาะสม ควรอยูที่* 70-80 องศาฟาเรนไฮต ์ในฤดูหนาวถา้อากาศ
มีอุณหภูมิตํ*ามากยาก็สามารถทนไดแ้ต่ตอ้งไม่ตํ*ากวา่ 0 องศาเซลเซียส หากตํ*ากวา่นี+ ตน้ยางจะแตก                               
(วราภรณ์  ขจรไชยกุล.  2531 : 29) 
 พนัธ์ุยางพารา 
 ยางพนัธ์ุที*ไดรั้บคาํแนะนาํและส่งเสริมให้ปลูกในปัจจุบนัเป็นพนัธุ์ยางแนะนาํปี 2528 
ซึ* งคาํแนะนาํ นี+ สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นอีก 4 ปีขา้งหนา้ คาํแนะนาํดงักล่าวปัจจุบนักาํหนดพนัธ์ุยาง
ออกเป็นชั+นๆ สาํหรับเกษตรกรทั*วไปคือ 
 พนัธ์ุยางชั+น 1 ได้แก่ ยางที*ให้ผลผลิตสูงและมีความเหมาะสมต่อสภาพพื+นที*ปลูกใน
ประเทศไทย แนะนาํให้ปลูกโดยทั*วไปทั+งเกษตรกรเจา้ของสวนยางขนาดเล็กไปจนถึงสวนยางขนาดใหญ่ 
มีพนัธ์ุ GT1, PR255, RRIM600, PR261 และ BPM24  
 พนัธ์ุยางที* 2 ไดแ้ก่ ยางพนัธ์ุดีที*แนะนาํให้ปลูกในสวนยางขนาดกลางขึ+นไปซึ* งมีพื+นที*รวม
ไม่ตํ*ากวา่ 50 ไร่แต่ละพนัธ์ุไม่ควรปลูกนอ้ยกวา่ 6ไร่ หรือ 1 แปลงกรีดและปลูกไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 
ของเนื+อที*ปลูกทั+งหมดกิ*งตายางต่อไดจ้ากสถานีทดลองยางต่างๆ และแปลงขยายพนัธ์ุยางจดทะเบียน 
เท่านั+นมีพนัธ์ุ  PB255, PB260, PB217, PB28, PB59, RRIM623 (Dickenson.  1965 : 82) 
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 หน่วยงานของสถาบนัยางประเทศต่างๆ ในเอเชีย ซึ* งไดท้าํการวิจยัปรับปรุงพนัธ์ุและพฒันา
ยาง ไดแ้ก่  
 RRIT     =  Rubber Research Institue of Thailand : สถาบนัวจิยัยางของไทย 
 RRIM    =  Rubber Research Institue of  Malaysia : สถาบนัวจิยัยางของมาเลเซีย 
 RRIC     =  Rubber Research Institue of Ceylon : สถาบนัวจิยัยางของศรีลงักา 
 RRII      =  Rubber Research Institue of India : สถาบนัวจิยัยางของอินเดีย 
 BPM      =  Balai Penelitian Perkebunan, Sungei Putih, Medan และ 
 BPB       =  Balai Penelitian Perkebunan Bogor : สถาบนัปรับปรุงพนัธ์ุยางของ
อินโดนีเซีย 
 สาํหรับสถาบนัวจิยัยางของไทย ไดแ้ก่หน่วยงานศูนยว์ิจยัยางเพื*อทาํหนา้ที*รับผิดชอบการ
วจิยัและพฒันายางพาราไทย ตั+งอยูส่่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนยว์ิจยัยางสงขลา ศูนยว์ิจยัยางสุราษฎร์ธานี 
ศูนยว์จิยัยางฉะเชิงเทรา และศูนยว์จิยัยางหนองคาย (สาวติรี  รุจิธนพานิช.  2526 : 45) 
 BPM 24 เป็นพนัธ์ุยางพาราที*ไดจ้ากการผสมของพนัธ์ุทีเจไออาร์ 1 และพนัธ์ุพีอาร์ 107 
จากประเทศอินโดนีเซียลกัษณะประจาํพนัธ์ุที*เห็นเด่นชดัของยางพนัธ์ุนี+  คือมีนํ+ ายางไหลตามลาํตน้
และกิ*งในระยะก่อนเปิดกรีด 

1. ลาํตน้ ตกกระหยาบเป็นสีนํ+าตาลแก่มีการแตกกิ*งชา้ทิศทางของกิ*งจะแตกกิ*งโตสมดุลกนั 
2. ใบ แผ่นใบจะขรุขระและหยาบกระดา้งขอบใบเป็นคลื*นใบยอ่ยจะแยกจากกนั กา้นใบ

ยอ่ยจะยาว และทาํมุมกวา้งรูปใบซีกซา้ย และ ขวาไม่เหมือนกนัและไม่เท่ากนั เมื*อพบัใบดูจะทบักนั
ไม่สนิท 

3. ตาอยูชิ่ดกา้นใบมีรูปร่างนูนเล็กนอ้ย 
4. ทรงพุม่มีทรงของฉตัรใบใหญ่เป็นรูปคลา้ยร่ม 
5. นํ+ายางสีนํ+ายางสีขาวแกมเหลืองหรือสีขาวครีม ผลผลิตเฉลี*ย 15 ปีประมาณ 323 กิโลกรัม

ต่อปี 
6. เมล็ดมีลกัษณะเมล็ดบุ๋มขนาดเมล็ดโตปานกลาง 

 ขอ้ดี 
1. เจริญเติบโตเร็วตา้นทานลมดี 
2. ใหน้ํ+ายางมากและสมํ*าเสมอ 
3. เป็นโรคเปลือกแหง้นอ้ย 
4. ตอบสนองต่อการใชส้ารเร่งนํ+ายาดี 
5. เมื*อกรีดลึกถึงเนื+อไม ้เปลือกงอกใหม่จะเสียหายเพียงเล็กนอ้ย 

 ขอ้เสีย 
1. ไม่สามารถปลูกตน้ชิดกนัไดเ้นื*องจากมีทรงพุม่และไม่เหมาะที*จะปลูกในที*ลาดชนั 
2. ไม่ตา้นทานโรคที*เกิดจากเชื+อออดิเดียม 
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 การเลอืกใช้พนัธ์ุยาง 
1. เลือกพนัธ์ุยางที*ตา้นทานโรคซึ*งมีระบาดในทอ้งถิ*น 
2. ถา้สวนยางอยู่ในบริเวณที*มีลมแรงให้ปลูกเฉพาะพนัธ์ุยางที*ตา้นลมไดดี้ เช่น GT1, 

PR25, PR261 
3. เลือกพนัธ์ุยางใหเ้หมาะสมกบัสภาพความสมบูรณ์ของดิน 
4. ใชพ้นัธ์ุยางใหเ้หมาะสมกบัความลึกของดิน 
5. ใชพ้นัธ์ุยางใหเ้หมาะสมกบัความลาดชนัของพื+นที* 
6. ใชพ้นัธ์ุยางใหเ้หมาะสมกบัระยะปลูก  

 การเกบ็รักษานํ/ายาง 
 ความจาํเป็น นํ+ายางสดหลงัจากกรีดจากตน้ยางจะคงสภาพเป็นนํ+ ายางอยูไ่ดช่้วงระยะเวลาหนึ*ง
ไม่เกิน 6 ชั*วโมง ต่อจากนั+นนํ+ ายางจะเริ*มจบัตวัเป็นเม็ดเล็กๆ คลา้ยเม็ดพริก แลว้ค่อยๆ หนืดขึ+น อนุภาค
ยางจะเริ*มจบัตวักนัเป็นกอ้นใหญ่ขึ+น จนกระทั*งนํ+ ายางเกิดการสูญเสียสภาพ โดยนํ+ ายางจะถูกแยกออก 
เป็นสองส่วน คือ ส่วนที*เป็นเนื+อยางและส่วนที*เป็นเซรุ่ม ในเวลาต่อมานํ+ ายางจะเริ*มเกิดการบูดเน่า
และมีกลิ*นเหมน็ 
 สาเหตุการสูญเสียสภาพของนํ/ายาง 
 ปัจจยัสําคญัที*ทาํให้นํ+ ายางเกิดการสูญเสียสภาพ คือ สภาพแวดลอ้มอุณหภูมิ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียในนํ+ ายาง ความเสถียรของนํ+ ายางแต่ละพนัธ์ุซึ* งเกี*ยวขอ้งกบัปริมาณธาตุโลหะอิออน  
ที*อยูใ่นนํ+ายางและการแตกของ สารลูทอยดห์ลงัการกรีดยาง 
 1. หลงัการกรีดยางและนํ+ายางไหลออกจากตน้ยางแลว้ แบคทีเรียในอากาศและจากเปลือก
ของตน้ยางจะลงไปในนํ+ ายาง เพื*อกินสารอาหารซึ* งไม่ใช่ยาง นํ+ าตาล และโปรตีนเป็นตน้ ปริมาณ
แบคทีเรียในนํ+ายางจะเจริญเติบโตเพิ*มจาํนวนขึ+นอยา่งรวดเร็ว ปฏิกิริยาที*เกิดขึ+นจากการที*แบคทีเรีย
กินสารอาหารในนํ+ายางและเกิดการยอ่ยสลายใหส้ารซึ* งเป็นกรดที*มีโมเลกุลขนาดเล็กมีความยาวโซ่สั+น 
(Short Chain Fatty Acid) เป็นกรดที*ระเหยง่าย เรียก VFA (Volatile Fatty Acid) กรดระเหยง่ายที*เกิดขึ+นนี+
มีจาํนวนมาก ทาํใหมี้ผลต่อค่า PH ของนํ+ ายางเปลี*ยนไปดว้ย นํ+ ายางจึงเกิดการสูญเสียสภาพ อนุภาค
ยางรวมตวักนัเป็นกอ้น 
 2. สารประกอบพวกไลปิดซึ*งมีอยูใ่นนํ+ายาง สามารถถูกไฮโดรไลซิสกลายเป็นอนุมูลของ
กรดไขมนัที*มีนํ+ าหนกัโมเลกุลสูง ความยาวของโซ่มาก เช่น พวก ฟอสโฟไลปิด ซึ* งเกาะอยูบ่นผิวของ
อนุภาคยางเกิดการไฮโดรไลซิส 
 สมบัติของสารเคมีที�ใช้ในการเกบ็รักษานํ/ายาง 
 สารเคมีที*ใชใ้นการเก็บรักษานํ+ายางควรมีสมบติัดงันี+  

1. มีความสามารถหรือยบัย ั+งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ* งมีอยูใ่นนํ+ายาง 
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2. เป็นสารที*เพิ*มความเสถียรของอุภาคยางให้อยู่ในสภาพของคอลลอยด์ได ้ โดยการเพิ*ม
ประจุระหวา่งอนุภาคยางและนํ+ าที*อยูร่อบ ๆ  ผิวอนุภาคยาง ผิวของอนุภาคยางมีสภาพของประจุเป็นลบ 
มีฤทธิk เป็นด่าง ดงันั+นสารเคมีที*ใชใ้นการเก็บรักษานํ+ายางจึงมีฤทธิk เป็นด่าง  

3. เป็นสารซึ* งสามารถทาํให้อนุมูลของโลหะหนกัไม่วอ่งไวต่อปฏิกิริยาหรือเกิดการตก 
ตะกอนเป็นเกลือที*ไม่ละลายนํ+า เช่น อนุมูลของโลหะแคลเซียมหรือแมกนีเซียม 

4. มีความสามารถทาํปฏิกิริยากบัสารพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ* งมีอยูใ่นนํ+ ายางทาํให้ไม่มีสาร
ที*เป็นอาหารของแบคทีเรียเหลืออยู ่

5. ไม่ทาํใหคุ้ณภาพของยาง เช่น สีของยางเปลี*ยนไป 
6. ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละราคาถูก (บุญธรรม  นิธิอุทยั.  2539 : 25)  

 สารเคมีเกบ็รักษานํ/ายางสดเพื�อทาํยางแผ่น 

 สวนยางขนาดเล็กไม่จาํเป็นตอ้งใส่สารป้องกนัการจบัตวัของนํ+ ายางก่อนทาํยางแผน่เพราะ 
นํ+ายางจะถูกนาํมาทาํแผน่ทนัทีหลงัเก็บนํ+ายางมาจากสวน 
 สวนยางขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งมีการใส่สารเคมีป้องกนัการจบัตวัของนํ+ ายางเพราะตอ้งใช้
ระยะ เวลาในการรวบรวมนํ+ ายางปริมาณมาก ก่อนที*จะนาํเขา้สู่ขบวนการผลิตเป็นยางแผน่พร้อมๆ กนั  
สารเคมีที*ใช ้มีดว้ยกนัหลายอย่างคือ แอมโมเนีย ฟอร์มาลดีไฮด์ โซเดียมซัลไฟต ์ โซเดียมคาร์บอเนต 
โซเดียมเมตะไบ ซลัไฟต ์เป็นตน้ (Southorm.  1969 : 35) 

 คุณภาพของยางแผ่น 

 โดยทั*วไปจะพบวา่ ความประณีตในการทาํยางแผน่ของชาวสวนยางแต่ละแห่งจะแตกต่างกนั
ทาํใหไ้ดคุ้ณภาพของยางแผน่ขนาด ความกวา้ง ความหนา นํ+ าหนกัและความสะอาดบนแผน่ยางค่อนขา้ง
แตกต่างกนั ทาํใหมี้ปัญหาต่อคุณภาพของยางแผน่รมควนัที*ไดส้มควร 
 ยางแผน่ที*มีคุณภาพดี ควรมีลกัษณะดงันี+  
 1. เป็นยางแผ่นที*สะอาด เมื*อส่องดูบนผิวของยางแผ่นดว้ยสายตาจะไม่ปรากฏสิ*งสกปรก
พวกเศษดิน หิน ทราย เปลือกไม ้ฟองอากาศ ราดาํหรือรอยตาํหนิอื*นๆ  
 2. ยางแผน่มีขนาดและความหนาความสมํ*าเสมอ คือเป็นแผน่สี* เหลี*ยมผนืผา้ขนาดความกวา้ง 
เฉลี*ย 38-46 เซนติเมตร ความยาวเฉลี*ย 80 - 90 เซนติเมตร ความหนาเฉลี*ย 0.28 – 0.32 เซนติเมตร 
นํ+าหนกัโดยเฉลี*ย 0.8 – 1.2 กิโลกรัมต่อแผน่ 
 3. ลกัษณะผิวดอกยางและสีของยางแผ่นมีความสมํ*าเสมอ อาจเป็นสีเหลืองอ่อนหรือ
ค่อนขา้งเขม้แต่ตอ้งไม่คลํ*าจนเกินไป ไม่มีสีสลบัเป็นทางๆ เวา้แหวง่หรือขาวเป็นริ+ว 
 4. ยางมีความยดืหยุน่ดี เวลาออกแรงดึงดว้ยมือไม่ขาดหรือไม่เกิดรูพรุน ไม่แขง็กระดา้ง
จนเกินไปและไม่เหนียวติดมือ (สมาคมวทิยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  2519 : 31) 
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 ขั/นตอนการแปรรูปยาง 
 1. ขั+นตอนการรวบรวมนํ+ายางสด 
  1.1 นํ+ายางที*นาํส่งโรงรม ตอ้งสด สะอาดไม่เป็นเม็ดพริกไม่เจือปนสิ*งใดลงในนํ+ ายาง
สดและไม่ควรใส่ขี+ยางลงในนํ+ายางสดเพื*อเพิ*มนํ+าหนกัขี+ยางเพราะยางจะเป็นเมด็พริกไดง่้าย นํ+ ายางที*
เหมาะกบัการทาํยางแผน่ผึ*งแหง้ที*สุด คือนํ+ายางสดที*ใชภ้าชนะบรรจุที*สะอาด 
  1.2 ไม่ควรผสมแอมโมเนียเขม้ขน้ลงในนํ+ ายางเพราะไม่เหมาะกบัการทาํยางแผน่ผึ*งแหง้
และเป็นผลใหย้างบูดเน่าเสียหาย หากจาํเป็นตอ้งใส่สารป้องกนัการบูดเน่าของนํ+ายางใหใ้ชโ้ซเดียม    
ซลัไฟตใ์นรูปของสารละลาย ร้อยละ 3 ในอตัรา 0.02 – 0.05 กรัม ต่อนํ+าหนกัเนื+อยางแห้ง 100 กรัม 
  1.3 เทนํ+ายางสดผา่นตะแกรงกรองนํ+ ายางเบอร์ 40 และ 60 เพื*อเอาสิ*งสกปรกออก โดยวาง
ตะแกรงซอ้นกนัสองชั+น เบอร์ 40 ไวด้า้นล่าง 
 2. ขั+นตอนการหาความเขม้ขน้ของนํ+ ายางสด การหาความเขม้ขน้ของนํ+ ายางสดโดยการ
อบแหง้ กาํหนดใหใ้ชว้ธีินี+ เพื*อหาเนื+อยางแหง้จริงๆ ที*นาํมาส่งถึงโรงรมยางในแต่ละวนัวา่มีอยูจ่ริงๆ 
เท่าไรโดยการนาํนํ+ ายางสดมาทาํให้แข็งตวัรีดเป็นแผน่เล็กๆ อบให้แห้งแลว้ชั*งหานํ+ าหนกัยางที*แทจ้ริง 
ซึ* งจากนํ+าหนกัยางแหง้ของแผน่ตวัอยา่งนี+  จะใชค้าํนวณหานํ+าหนกัยางแหง้จากนํ+ ายางสดที*นาํมาจาก
สวนซึ*งขั+นตอนการปฏิบติั การทาํยางแผน่ตวัอยา่ง มีดงันี+  
  2.1 หลงัจากกรองนํ+ ายางสดเอาสิ*งสกปรกออกเรียบร้อยแลว้ตกันํ+ ายางสดประมาณ 
40 กรัม 
  2.2 นาํไปชั*งในตาชั*งละเอียดให้ไดน้ํ+ าหนกัยางสด 20 กรัม ส่วนนํ+ ายางที*เหลืออีก 20 
กรัมของสมาชิก ทุกคนนาํมารวมกนั เพื*อทาํเป็นยางแผน่แลว้อบแหง้ใชห้าค่าเฉลี*ยของโรงงาน 
  2.3 การทาํยางแผน่ตวัอยา่ง ใชน้ํ+ ายาง 20 กรัม ใส่กรดฟอร์มิคร้อยละ 2 จาํนวน 1 ชอ้นชา 
กวนใหค้ลุกเคลา้กนัแลว้ปล่อยใหแ้ขง็ตวั เพื*อทาํการรีดเป็นแผน่เล็ก 
  2.4 นํ+ ายางสดที*ใส่กรดแลว้ประมาณ 10 นาทีก็จะแข็งตวั ให้ทาํการรีดเป็นแผน่เล็กๆ 
บางๆ 
  2.5 การทาํใหย้างแผน่ตวัอยา่งแหง้สนิททาํไดห้ลายวธีิ เช่น 
   2.5.1 อบในหอ้งอบของโรงรม พร้อมกบัการอบยางแผน่ตามปกติ 
   2.5.2 อบในตูอ้บ ซึ* งจดัทาํขึ+นเองตามวธีิเดียวกบัการทาํตูฟั้กไข่ 
   2.5.3 อบในตูอ้บไฟฟ้า แบบนี+ เร่งเวลาการอบแหง้ไดร้วดเร็วกวา่วธีิอื*น 
  2.6 การชั*งหานํ+าหนกัเนื+อยางแหง้ ใหช้ั*งทนัที*ที*เอาออกจากตูอ้บ เพื*อไม่ไดเ้กิดการดูด
ความชื+นใน อากาศทาํให้เกิดนํ+ าหนกัเพิ*มเกินจริง และใชต้าชั*งตวัเดิมที*ใชช้ั*งนํ+ ายางสดเพื*อความมั*นใจ
ในการอ่านค่าหานํ+าหนกั 
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 ขั/นตอนการทาํยางแผ่นดิบ  
 ในการทาํยางแผน่ดิบ มีขั+นตอนดงันี+  
 1. ปล่อยนํ+ ายางจากถงัรวมนํ+ ายางผา่นท่อยางลงในตะกงให้ถึงขีดตะกงที* 13.75 (ซึ* งอาจจะ
กะโดยประมาณดว้ยสายตาก็ได)้ เมื*อระดบันํ+ ายางถึงขีดตะกงที*กาํหนดแลว้ ก็เปลี*ยนไปใส่ตะกงถดัไป 
ในลกัษณะเดิมจนครบทุกตะกง หรือจนหมดนํ+ ายางหากเห็นว่านํ+ ายางที*เหลือจะไม่เต็มตะกงใหญ่ 
ให้ใชต้ะกงแผน่เสียบขนาด 25 แผน่แทน แต่ถา้นํ+ ายางที*เหลือเล็กนอ้ยให้ใชต้ะกงเล็กชนิด 1 ตะกง
ต่อ 1 แผน่ 
 2. ปล่อยนํ+ าสะอาดจากถงัพกันํ+ าผา่นท่อยางลงตะกงที*ใส่นํ+ ายางไวแ้ลว้โดยให้ระดบันํ+ า
ครั+ งหลงันี+ สูงถึงขีดตะกงที* 33 
 3. ใชไ้มพ้ายกวนใหน้ํ+ายางและนํ+าสะอาดผสมกนัอยา่งทั*วถึง 
 4. เมื*อกวนนํ+ายางกบันํ+าเขา้กนัดีแลว้ใหรี้บเติมกรดฟอร์มิคร้อยละ 2 จาํนวน 7 ลิตร ผสม
สารฟอกสีโซเดียมเบตาไบซลัไฟต ์จาํนวน 1 ชอ้นแกง ลงไปในตะกงแลว้ใชไ้มพ้ายกวนให้เขา้กนัดี
อีกครั+ งอยา่ปล่อยใหน้ํ+ายางกบันํ+าผสมกบัเฉยๆ โดยไม่ใส่กรดฟอร์มิคลงไป เพราะนํ+ ายางจะเริ*มมีอาการ
บูดเน่าเป็นเมด็พริกได ้
 5. ฟองที*เกิดขึ+นในตะกงใหใ้ชแ้ผน่เสียบค่อยๆ กวาดฟองไปทางดา้นทา้ยของตะกงแลว้
ตกัออกใส่ภาชนะไปทาํเป็นขี+ยางขายได ้อยา่ใหฟ้องหลงเหลืออยู ่เพราะฟองนี+ จะทาํให้เกิดตาํหนิใน
แผน่ยางอาจจะใชพ้ดัลมช่วยเป่าแทนการกวาดก็ได ้
 6. ใส่แผ่นเสียบให้ตรงกบัช่องเสียบแต่ละช่องและ ตอ้งแน่ใจว่าแผ่นเสียบดา้นล่างได้
เสียบลงถึงช่องเสียบที*พื+นตะกงทุกช่องเช่นกนัมิฉะนั+นขนาดของยางแผน่ที*จะไดจ้ะมีขนาดไม่เท่ากนั 
 7. เมื*อยางแข็งตวั (สามารถทดสอบไดโ้ดยเอานิ+วจิ+มดู) ให้ฉีดนํ+ าสะอาดลงไปในตะกง 
ให้นํ+ าท่วมยางทุกส่วนเพื*อป้องกนัผิวยาง เป็นสีคลํ+ าอนัเนื*องจากการเขา้ทาํลายของเชื+อราหรือแบคทีเรีย
ในอากาศ 
 8. ยางในตะกงที*แขง็ตวัแลว้นั+น สามารถรอการรีดไดห้ลายชั*วโมงโดยไม่แข็งตวัไปกวา่
นี+ อีก หากนํ+าที*ฉีดหล่อผิวหนา้ยางในตะกงแห้งแลว้ให้เติมนํ+ าลงไปใหม่เพื*อความสะดวก ในการดึง
แผน่เสียบออกจาก ตะกง หากพยายามดึงแผน่เสียบขึ+นโดยที*ไม่มีนํ+ าหล่อเลี+ยงอยูจ่ะเกิดปัญหายางแห้ง 
ทาํใหดึ้งแผน่เสียบขึ+นยาก 
 9. ยกยางใส่รางลา้งยาง ลา้งให้สะอาด และสะดวกในการใช้มือบงัคบัให้ลอยไปปลาย
รางนํ+าใกล ้จกัรรีดยาง 
 10. การป้อนยางเขา้แท่นจกัรรีด ให้สอดดา้นกวา้งของยางแผ่นที*บริเวณส่วนกลางแท่นรีด 
ครั+ งละแผน่จะช่วยใหก้ารรีดยางของลูกกลิ+งสะดวกไม่ติดขดั 
 11. ยางที*รีดออกมาเป็นแผน่แลว้ จะลา้งนํ+าอีกครั+ งและนาํไปวางพาดบนราวไมไ้ผ ่ราวละ 
5 แผน่ 
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 12. ยางแผน่ที*วางบนราวและจดัเรียงในรถแขวนยางแลว้มกัจะมีปัญหาการเหลื*อมทบักนั
ของยางแผน่บนราวเดียวกนัยางที*แขวนชายห้อยติดกนัหรือห้อยลงไป ติดกบัยางแผ่นที*ราวชั+นล่าง
ลงมาซึ* งส่วนที*ยางติดกนันั+น ยางจะไม่สุก แกไ้ขไดโ้ดยใชมื้อจดัแต่งการเรียงยางแผน่ หรือใชก้ราว
สอดระหวา่งยางแผน่ที*ติดกนัใหแ้ยกออกจะทาํใหย้างแหง้สนิททั*วทั+งแผน่ดีขึ+น 
 13. ปล่อยใหย้างแผน่ดิบสะเด็ดนํ+าสัก 1-2 ชั*วโมง ก่อนนาํเขา้ห้องอบ / รมยาง เพื*อลดปัญหา
ความชื+นไม่ใหเ้กิดในหอ้งมากเกินความจาํเป็น 
 14. ราวไมไ้ผที่*พาดยางแผน่ตอ้งสะอาด ไม่มีปุ่มปมบนไม ้(วินยั  พรหมพร.  สัมภาษณ์.  
2557) 
 ขั/นตอนการแปรรูปยางแผ่นรมควนั 
 การอบยางแผน่รมควนัมีขั+นตอนดงันี+  
 1. ลกัษณะของห้องอบยาง ห้องอบยางนี+ มีท่อโลหะเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 นิ+ว มีฝาปิดฝังเรียง
อยูที่*พื+นห้อง 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อ แต่ละท่อห่างกนั 1 เมตร สําหรับปิด - เปิด ควนัจากเตาขึ+นไปใน
ห้องอบและมีท่อโลหะเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 นิ+ว ที*มุมห้องสําหรับปล่อยควนัจากใตห้้องอบขึ+นไปบน
หลงัคาโรงรม 
 2. การควบคุมอุณหภูมิก่อนการเขน็รถแขวนยางเขา้หอ้งอบ/รมประมาณ 30 นาที ให้เริ*ม
จุดไฟเพิ*มอุณหภูมิในหอ้งใหร้้อนไวก่้อนและใหค้วามร้อนกระจายทั*วห้อง หากเข็นรถแขวนยางดิบ
เขา้ไปก่อนแลว้จึงจุดไฟภายหลงัอาจเกิดปัญหาความร้อนไม่ทั*วถึงทั+งห้อง ไดร้ะดบัอุณหภูมิที*ตอ้งการ 
คือ 50 -70 องศาเซลเซียส (สูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส) เทอร์โมมิเตอร์ที*ผนงัหนา้ห้องจะช่วย
บอกการขึ+น – ลงของระดบัอุณหภูมิในหอ้งได ้
 3. การคดัชั+นยางวธีิการคดัชั+นยางใชก้ารมองดว้ยสายตาเป็นเกณฑ์ตดัสินโดยใชห้ลกัการ
ที*กาํหนดไวเ้ป็นตารางแสดงคุณลกัษณะของยางแผ่นรมควนั ซึ* งการคดัชั+นยางแผน่ผึ*งแห้งก็อาศยั
หลกัการเป็นเกณฑ์พิจารณาเช่นกนั เมื*อเกิดตาํหนิบนแผ่นยางให้ทาํการตดัทิ+งไปก็จะสามารถเพิ*มชั+น
คุณภาพไดดี้กวา่เดิม 
 4. การอดัเบล เครื*องอดัเบลที*มีการใชท้ั*วไปมี2ชนิดแบบหมุนและแบบใชแ้รงไฮโดรลิค 
เบลแต่ละลูกตอ้งมีนํ+ าหนกัลูกละ 33.33 กิโลกรัมพอดีแลว้มาเรียงซ้อนอยา่งเป็นระเบียบในกล่องอดัเบล   
(สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง.  2538 : 29) 
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     หน่วย : เมตริกตนั 

 
 

ภาพประกอบ 1  ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท 
ที*มา : สถาบนัวจิยัยาง.  2556 : 45 

 

ตลาดยางพารา 
 ระบบตลาดยางพาราของประเทศไทยนั+นจาํแนกเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ เนื*องจากยางพาราที*ผลิตไดใ้นประเทศร้อยละ 90 ของผลผลิตส่งออกจาํหน่ายไปยงั
ต่างประเทศ ประเทศคู่คา้ที*สาํคญั คือ ญี*ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา และยางที*ใช้ภายในประเทศมี
ประมาณร้อยละ 10 ของผลผลิต ดงันั+นภาวะการคา้ยางพาราของประเทศไทยจะเป็นอยา่งไรนั+นขึ+นอยูก่บั 
ภาวะการคา้ยางในต่างประเทศส่วนใหญ่ 
 ตลาดยางพาราในประเทศไทย 
 ตลาดยางพาราในประเทศประกอบขึ+นดว้ยผูข้าย คือชาวสวนยางพาราและผูซื้+อซึ* งเป็น
พ่อคา้ยางในระดบัต่างๆ กนันบัตั+งแต่พ่อคา้เร่ พ่อคา้ในหมู่บา้น พ่อคา้ในเมืองและพ่อคา้ส่งออก ผูข้าย
ซึ* งเป็นชาวสวนยางขนาดเล็กมีขนาดสวนยางประมาณ 800,000 ราย และประมาณร้อยละ 95.6 ของ
ชาวสวนเหล่านี+ เป็นชาวสวนขนาดเล็กมีขนาดสวนยางเฉลี*ย 10 – 15 ไร่ ส่วนผูซื้+อมีนอ้ยรายเมื*อเทียบ
กบัผูข้าย ดงันั+นสภาพตลาดจึงเป็นลกัษณะตลาดของผูซื้+อเมื*อชาวสวนยางพาราผลิตยางพาราได ้
(ซึ* งส่วนใหญ่อยู่ในรูปยางแผ่นดิบ) ก็จะขายให้กบัพ่อคา้ในระดบัต่าง ๆ ดงักล่าว ซึ* งขึ+นอยูก่บัปริมาณ
ยางที*ชาวสวนผลิตได้ สภาพการคมนาคมจากแหล่งผลิตถึง ตลาด กล่าวคือปริมาณยางมากการ
คมนาคมสะดวกก็จะเป็นการดึงดูดใจให้พ่อคา้ส่งออกในเมืองและส่งออกเขา้ไปซื+อแต่หากการ
คมนาคมไม่สะดวก ชาวสวนยางจะตอ้งขายผา่นพอ่คา้คนกลางในระดบัต่างๆ ดงันี+  
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 1. พ่อคา้เร่ พ่อคา้ระดบันี+ จะใชจ้กัรยานยนตเ์ป็นพาหนะเขา้ไปซื+อยางที*สวนในรูปของ
ยางแผ่นดิบแลว้นาํไปขายให้พ่อคา้ในหมู่บา้นหรือพ่อคา้ในเมือง ซึ* งพ่อคา้ในระดบันี+ มีบทบาทสูง 
ในพื+นที*ที*การคมนาคมไม่สะดวก แต่เมื*อการคมนาคมสะดวกพอ่คา้เหล่านี+จะมีบทบาทนอ้ยลงทนัที 
 2. พอ่คา้ยางในหมู่บา้น พอ่คา้ระดบันี+จะเปิดร้านคา้ในหมู่บา้นโดยอาจขายสินคา้อื*นควบคู่
กนัไปกบัการซื+อยาง โดยจะซื+อยางจากชาวสวนในรูปของยางดิบแลว้ขายให้พ่อคา้ในเมืองอีกทีหนึ*ง 
พอ่คา้ในระดบันี+ ส่วนใหญ่ก็มีใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการคา้ยางและครอบครองยาง 
 3. พอ่คา้ในเมืองพ่อคา้ระดบันี+ จะตั+งร้านรับซื+อยางของตนในตวัเมืองส่วนมากจะประกอบ
ธุรกิจซื+อขายยางเพียงอยา่งเดียว โดยจะรับซื+อจากพอ่ค่าเร่ พอ่คา้ในหมู่บา้น ชาวสวนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ พ่อคา้ระดบันี+ ถือครองยางวนัละมากกวา่ 1,000 กิโลกรัม จึงตอ้งมีใบอนุญาตตามกฎหมาย
และจดทะเบียนเป็นผูค้า้ยางและครอบครองยาง การขายของพ่อคา้ระดบันี+ จะขายให้กบัผูส่้งออก 
ในรูปของยางแผน่รมควนั โดยเสียค่ารมควนัใหผู้ส่้งออก 
 4. พ่อคา้ส่งออกเป็นพ่อคา้ระดบัสูงสุดของประเทศผูส่้งออกมกัจะมีโรงงานแปรรูป       
(โรงรมควนัและโรงงานทาํยางเครป ) ของตนเองโดยจะซื+อยางจากพ่อคา้ในเมืองหรือจากเจา้ของสวน
ขนาดใหญ่และซื+อขายในรูปของยางแผน่รมควนั กรณีที*พ่อคา้หรือชาวสวนส่งแผ่นดิบมาจาํหน่ายนั+น
จะตอ้งรอผลการรมควนัเสียก่อนว่ายางแผ่นดิบอยู่ชั+นไหนจึงจะตกลงราคากนั แต่ในกรณีที*ผูข้าย
ตอ้งการเงินสดก่อน ผูส่้งออกจะจ่ายให้ประมาณครึ* งหนึ*งก่อนเมือทราบผลการรมควนัจะจ่ายส่วน 
ที*เหลือ 

 ศูนย์กลางการค้ายางในประเทศไทย 

 ศูนยก์ลางการคา้ยางพาราในประเทศหรือตลาดยางพาราในประเทศที*สําคญัมีอยู ่ 6 แห่ง
อยูที่*ภาคใต ้5 แห่ง คือ อาํเภอหาดใหญ่ จ.ตรัง จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ภูเก็ต และที*เหลืออีกแห่งหนึ*ง
คือกรุงเทพมหานคร ซึ* งกล่าวโดยสรุปในแต่ละตลาดไดด้งันี+  
 1. ตลาดหาดใหญ่ หาดใหญ่เป็นอาํเภอหนึ*งของจงัหวดัสงขลา เป็นศูนยก์ลางการคา้ยาง
ที*ใหญ่ที*สุดของประเทศ ปัจจยัที*เอื+ออาํนวยให้ อาํเภอหาดใหญ่มีความสําคญัในดา้นการคา้ยาง คือ 
เป็นศูนยร์วมธุรกิจหลายประเภทและยงัมีสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมทั+งการคมนาคมที*สะดวกเพราะ
เป็นชุมชาวสวนผลิตยางแผน่ดิบพอ่คา้เร่ พ่อคา้หมู่บา้น พ่อคา้ในเมือง พ่อคา้ส่งออก โรงรมยาง หีบห่อ
ส่งออก ในประเทศทางรถไฟและไม่ห่างจากท่าเรือที*เขา้มาขนถ่ายสินคา้อยา่งสมํ*าเสมอ มีบริษทัส่งออก
รายใหญ่หลายบริษทัและมีโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควนั ยางเครปและยางแท่งมากที*สุด นอกจากนั+น
ยงัมีศูนยว์จิยัการยาง ซึ* งอาํนวยความสะดวกในดา้นวชิาการและตรวจสอบคุณภาพยาง ยางที*ซื+อขาย
ในตลาดหาดใหญ่นอกจากจะมาจากสวนยางในจงัหวดัสงขลา แลว้ยงัมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น 
จงัหวดัสตูล จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัปัตตานีและยางที*อาํเภอหาดใหญ่ 
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รวบรวมมานั+นจะส่งออกโดยผ่านด่านศุลกากรจงัหวดัสงขลา และปาดงัเบซาร์ เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ* งสัดส่วนการส่งออกทั+งหมดไดเ้พิ*มขึ+นมาโดยตลอดแสดงวา่มีความสําคญัมาก สะทอ้นให้เห็นว่า 
อาํเภอหาดใหญ่ มีความสําคญัต่อการคา้ยางของประเทศมาก ทางราชการจึงถือราคาซื+อขายที*ตลาด
กลางยางพาราหาดใหญ่ในการประกาศราคายางทางวิทยุกระจายเสียง เพื*อให้เกษตรกรและผูเ้กี*ยวขอ้ง
ทราบ 
 2. ตลาดตรัง จงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัแรกที*มีการปลูกยางและเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้
ยางที*ใหญ่ที*สุดของประเทศในช่วงสงครามโลกครั+ งที*สอง แต่ปัจจุบนัไดล้ดความสําคญัลงมาอยู่
อนัดบัสองรองจากหาดใหญ่ ปัจจยัที*เอื+ออาํนวยให้ จงัหวดัตรังเป็นศูนยก์ลางการคา้ยางนั+นเช่นเดียวกบั
จงัหวดัสงขลาคือมีบริษทัผูส่้งออกตั+งอยูห่ลายราย มีสถาบนัการเงิน โรงงานแปรรูปหลายแห่ง มีท่าเรือ
ขนถ่ายยางที* จงัหวดัตรัง ซึ* งสามารถรับสินคา้ไปที*ปีนงัไดต้ลอดปี อยา่งไรก็ตาม ปรากฏวา่สัดส่วน
การส่งออกโดยผา่นด่านศุลกากรกนัตงัเมื*อเทียบกบัปริมาณการส่งออกทั+งหมดปรากฏวา่ มีสัดส่วน
ลดลง นั*นแสดงวา่ความสาํคญัของตลาดจงัหวดัตรังมีแนวโนม้ลดลง 
 3. ตลาดยะลา แมว้า่จงัหวดัยะลาจะไม่มีท่าเทียบเรือแต่ จงัหวดัยะลา ก็ตั+งอยูต่รงศูนยก์ลาง
ของผูป้ลูกยางและการคมนาคมขนส่งผลผลิตจากสวนยางมายงัตวัเมืองก็เป็นไปได้อย่างสะดวก 
ประกอบกบัมีสํานกังานผูส่้งออก โรงงานแปรรูปยางเป็นจาํนวนมากส่งผลให้ จงัหวดัยะลา กลายเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ยางแห่งหนึ*งในภาคใต ้ยางที*ซื+อขายใน จงัหวดัยะลา นอกจากจะมาจากแหล่งผลิต
ใน จงัหวดัยะลา เองแลว้ก็ยงัมีบางส่วนมาจาก จงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานีและ จงัหวดันราธิวาส 
อีกดว้ย 
 4. ตลาดนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส เป็นศูนยก์ลางการคา้ยางที*อยูใ่ตสุ้ดของไทยพ่อคา้ยาง
ในนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้ขนาดเล็กแต่มีจาํนวนมาก คุณภาพยางที*ซื+อขายอยู่ในเกณฑ์ที*ต ํ*า 
การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก เนื*องจากเรือตอ้งทอดสมออยูห่่างจากฝั*งมากจึงเสียค่าใชจ่้ายสูง และใน
ฤดูฝนตอ้งขนยางโดยทางรถยนตไ์ปลงเรือที*ปัตตานี และเบตง ความสําคญัของท่าเรือนราธิวาสที*มี
การต่อการส่งออกยางทั+งหมดไดมี้แนวโนม้ที*ลดลง 
 5. ตลาดภูเก็ต แมว้า่จงัหวดัภูเก็ตจะมีเนื+อที*ปลูกยางไม่มากนกั แต่ จงัหวดัภูเก็ต ก็อยูใ่กล้
แหล่งปลูกยางทางภาคใตฝั้*งตะวนัตก คือ จงัหวดัระนอง จงัหวดักระบี* จงัหวดัพงังา และมีโรงงาน
แปรรูปยางขนาดใหญ่ มีท่าเทียบเรือที*สามารถส่งยางไปลงเรือใหญ่ที*ปีนงัได้ ทาํให้จงัหวดัภูเก็ต 
เป็นศูนยก์ลางการคา้ยางที*สาํคญัแห่งหนึ*งของประเทศไทย 
 6. ตลาดกรุงเทพ กรุงเทพเป็นศูนยก์ลางการคา้ยางที*สําคญัแห่งหนึ* งเพราะนอกจากเป็น
ที*ตั+งสํานักงานใหญ่ของบริษทัส่งออกแล้วยงัเป็นที*ตั+งของโรงงานผลิตภณัฑ์ยางจาํนวนมาก 
เป็นศูนยก์ลางการเงินของประเทศและมีสิ*งอาํนวยความสะดวกที* สามารถติดต่อกบัต่างประเทศได้
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ยางพาราที*ส่งเขา้มาในกรุงเทพ หรือท่าเรือจงัหวดัจนัทบุรี ซึ* งสัดส่วนการส่งออกที*ท่าเรือทั+ง 2 เมื*อ
เทียบกบัปริมาณการส่งออกทั+งหมดแลว้ปรากฏวา่ การส่งออกที*ท่าเรือกรุงเทพฯมีแนวโนม้เพิ*มขึ+น 
(สุวรรณี โภชากรณ์.  2551 : 29) 

 

         หน่วย : เมตริกตนั 

 
 

ภาพประกอบ 2  ปริมาณการส่งออกยางแยกตามประเภท 
ที*มา : สถาบนัวจิยัยาง.  2556 : 28 
 

 ตลาดยางพาราต่างประเทศ 

 ยางพาราที*ประเทศผูผ้ลิตสามารถจาํหน่ายให้ต่างประเทศไดมี้ 2 วิธีคือ โดยการจาํหน่าย
ให้ผูซื้+อโดยตรงหรือจาํหน่ายผา่นตลาดยางของโลกก็ได ้ในที*นี+ จะขอกล่าวถึงการจาํหน่ายโดยผา่น
ตลาดยางเป็นส่วนใหญ่ ซึ* งพอจะจาํแนกตลาดยางของโลกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ตลาดที*ตั+งขึ+นเอง
สนองความตอ้งการของผูผ้ลิต ซึ* งตลาดนี+ จะตั+งอยู่ใกลก้บัแหล่งผลิตโดยเรียกว่า “ตลาดตน้ทาง”         
(Primary Markets) ปัจจุบนั คือตลาดสิงคโปร์และตลาดกวัลาลมัเปอร์ ส่วนอีกตลาดหนึ*งเพื*อสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยตรงเรียกวา่ “ตลาดปลายทาง” (Terminal Markets) ซึ* งจะตั+งอยูใ่น
แหล่งผูใ้ชที้*สาํคญัๆ เช่นตลาดนิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียวและโกเบ เป็นตน้ ตลาดตน้ทางและตลาด
ปลายทางจะมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด การเคลื*อนไหวของราคายางในตลาดหนึ*งจะส่งผล
กระทบต่อตลาดอื*นๆ ดว้ย 
 ณฐัวุฒิ  ชีวะภทัร์ (2550 : 45) ไดก้ล่าวถึงปัญหาและความตอ้งการช่วยเหลือจากรัฐบาลที*
โรงรมยางแผน่รมควนัในจงัหวดัตรังประสบอยูมี่ดงันี+  
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 1. ปัญหาเกี*ยวกบัการเขา้มาแทรกแซงราคายางพาราของรัฐบาลทาํให้ราคาไม่เป็นไปตาม
กลไกของตลาด ซึ* งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานในฐานะผูส่้งออกที*ทาํให้การคาดการณ์ในดา้นราคา
ยางไม่เป็นไปอย่างมีเหตุผล ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผูส่้งออกในดา้นการคาดการณ์เพื*อเก็งกาํไร
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ปัญหาทางดา้นระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ถนนหนทางที*ยงัไม่สมบูรณ์ นาํประปาที*มี
กาํลงัส่งยงัไม่เพียงพอ และที*สําคญัไฟฟ้าที*ดบับ่อยมากสร้างความเสียหายแก่โรงงานมากจึงทาํให้
โรงงานส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูแ่ต่ในเขตอาํเภอเมือง 
 3. ดา้นการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของรัฐบาล ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ในระดบัที*เขา้ถึง
โรงงานจริงๆ 
 การบริโภคและการตลาดของยางพารา 
 การศึกษาสถานการณ์ปี 2554 และแนวโน้มอนาคตเป็นการศึกษาสถานการณ์การผลิต 
และใช้ยางธรรมชาติของประเทศผูผ้ลิตและผูใ้ช้ยางที*สําคญัของโลกและวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 
โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและวารสาร LMCIRSG  ANRPC สถิติยางประเทศไทย สรุปวา่
ในปี 2554 คาดการณ์ปริมาณการผลิตยางทั+งหมดของโลกวา่มีจาํนวน 25.32 ลา้นตนั เพิ*มขึ+นจากปี 
2553 ซึ* งมีจาํนวน 24.61 ลา้นตนั ร้อยละ 2.88 ส่วนปริมาณการใชย้างทั+งหมดของโลก 25.36 ลา้นตนั 
เพิ*มขึ+นจากปี 2553 ซึ* งมีปริมาณการใช ้24.85 ลา้นตนั ร้อยละ 2.05 โดยมีอุปทานส่วนเกินจากการผลิต
ยางสังเคราะห์คิดเป็นปริมาณ 0.42 ลา้นตนั เมื*อแยกพิจารณายางแต่ละประเภทพบว่าปริมาณการผลิต
ยางธรรมชาติของโลกจาํนวน 10.7 ลา้นตนั เพิ*มขึ+นจากปี 2553 ร้อยละ 2.83 สาเหตุจากความตอ้งการ 
ใชย้างเพิ*มขึ+นตามการฟื+ นตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัราคาที*อยูใ่นเกณฑ์สูง จูงใจให้เกษตรกร
ผลิตหรือยืดอายุการโค่นยาง โดยประเทศผูผ้ลิตยางส่วนใหญ่มีการผลิตยางเพิ*มขึ+นประเทศผูผ้ลิต
ยางธรรมชาติมากที*สุดของโลก 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม 
ในจาํนวนนี+  ปริมาณการผลิตยางของ 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 70 ของการผลิตยางทั+งหมดของโลก ขณะที*การใชย้างธรรมชาติของโลกปี 2554 มีจาํนวน 
10.86 ลา้นตนั เพิ*มขึ+นจากปี 2553 ร้อยละ 0.74 ประเทศผูใ้ชย้างธรรมชาติมากที*สุดของโลก 5 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี*ปุ่น และไทย สัดส่วนการใชย้างธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 43 
ของการใชย้างทั+งหมดของโลก (อเนก  กุณาละศิริ.  2555 : 25) 
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ตาราง 1  ปริมาณยางส่งออกไปยงัประเทศผูซื้+อปลายทาง 
หน่วย : เมตริกตนั 

ปี ญี*ปุ่น จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย เกาหลีใต ้ ยโุรป อื*นๆ รวม 
2536 477,010 240,691 183,653 63,008 78,329 152,037 202,055 1,396,783 
2537 521,741 235,801 214,760 104,993 100,278 198,846 228,548 1,604,964 
2538 561,766 150,317 231,859 108,404 95,758 214,849 272,580 635,533 
2539 529,992 382,580 174,352 110,981 101,681 212,257 251,147 1,762,990 
2540 563,195 299,924 239,595 131,737 122,395 209,804 270,498 1,837,148 
2541 499,629 237,642 280,355 179,316 122,580 225,788 294,086 1,839,396 
2542 509,701 243,318 236,382 154,913 157,215 240,700 344,110 1,886,339 
2543 505,233 417,638 329,504 243,708 136,387 231,178 302,505 2,166,153 
2544 435,453 368,114 302,174 296,989 139,295 233,390 266,664 2,042,079 
2545 498,854 436,637 382,317 363,651 138,756 266,392 321,809 2,354,416 
2546 542,837 650,898 278,693 365,486 165,832 294,239 275,465 2,573,450 
2547 525,654 619,800 249,196 383,695 171,668 291,670 395,413 2,637,096 
2548 540,485 573,385 237,858 403,506 185,308 281,090 410,766 2,632,398 
2549 492,740 747,168 210,784 442,664 173,477 261,882 442,958 2,771,673 
2550 405,599 827,369 213,080 413,049 151,824 262,182 430,659 2,703,762 
2551 394,742 824,833 219,986 398,043 154,340 249,509 433,830 2,675,283 
2552 256,984 1,160,339 156,069 480,313 133,079 245,589 293,820 2,726,193 
2553 346,302 1,128,553 177,859 443,000 171,530 268,693 330,510 2,866,447 
2554 333,669 1,274,188 205,410 344,589 186,634 223,938 383,953 2,952,381 
2555 269,418 1,630,322 172,577 353,501 181,403 179,302 334,809 3,121,332 

 
ที*มา : สถาบนัวจิยัยาง.  2556 : 44 
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หน่วย : เมตริกตนั 

 
ภาพประกอบ 3  ปริมาณยางส่งออกไปยงัประเทศผูซื้+อปลายทาง 

ที*มา : กรมศุลกากร.  ออนไลน์ : 2556 
 
ตาราง 2  มูลค่ายางส่งออกยางแยกตามประเภท 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง นํ+ายางขน้ อื*นๆ รวม 

2542 24,760.35 12,507.01 6,298.80 525.45 44,091.61 
2543 25,129.90 20,885.44 7,066.60 123.03 53,204.97 
2544 23,584.56 22,275.94 12,657.63 182.23 58,700.36 
2545 29,817.96 26,824.13 17,433.18 530.91 74,606.18 
2546 43,264.76 45,264.10 26,856.99 440.91 115,826.76 
2547 49,050.13 53,402.85 34,651.72 499.51 137,604.21 
2548 47,902.01 63,936.58 36,535.74 494.12 148,868.45 
2549 68,620.34 83,869.85 52,357.83 513.43 205,361.45 
2550 64,022.10 73,061.49 49,717.63 7,555.16 194,356.38 
2551 69,173.38 87,500.02 46,110.52 20,844.33 223,628.25 
2552 42,995.55 50,146.11 40,638.64 12,483.30 146,263.60 
2553 67,700.47 97,737.08 35,143.69 48,681.26 249,262.50 
2554 115,400.12 171,762.30 76,632.76 19,523.42 383,318.60 
2555 68,898.07 129,912.47 61,506.47 9,836.84 270,153.85 

ที*มา : สถาบนัวจิยัยาง.  2556 : 27 
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  หน่วย:ลา้นบาท 

ภาพประกอบ 4 มูลค่ายางส่งออกยางแยกตามประเภท 

ที*มา : สถาบนัวจิยัยาง.  2556 : 56 

 

ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัโรงรมยางพารา 

 จากเอกสารเผยแพร่เทคนิคการบริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยาง สํานกังานกองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยาง กล่าวไวว้า่ โรงรมยางพาราเกิดจากวิกฤตการณ์ราคายางพาราตกตํ*า ในปี 
2534 ติดต่อกนัมาจนถึงปี 2535 ทาํให้เกษตรกรชาวสวนยางไดรั้บความเดือดร้อนและเรียกร้องให้
รัฐบาลเขา้ไปแก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการวิสามญัได้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ*า   
สภาผูแ้ทนราษฎรในการประชุมครั+ งที* 6  วนัที* 9 มิถุนายน 2535 โดยมีอดีต ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี
(นายบุญชู โรจนเสถียร) เป็นประธานในที*ประชุมไดเ้ชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปชี+ แจงเกี*ยวกบั
บทบาทของสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ* งในการประชุมครั+ งนั+นที*ประชุม ไดมี้
มติมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัทาํแผนงานหรือโครงการ เพื*อรวบรวมเกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อยจดัตั+งเป็นสหกรณ์ให้รวดเร็วและกวา้งขวางยิ*งขึ+นโดยมีจุดมุ่งหมายที*จะใช้วิธีการสหกรณ์ 
เขา้ไปแกไ้ขปัญหาการผลิตและการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมการจดัตั+ง
สหกรณ์ในกลุ่มผูผ้ลิตยางพาราเป็นโครงการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2537 – 2541) เพื*อเสนอรัฐบาลซึ* งใน
ปีงบประมาณ 2537 ไดอ้นุมติัให้ดาํเนินโครงการเป็นปีแรก แต่ไม่ไดง้บประมาณในส่วนของการ
สร้างโรงรมในเวลาเดียวกนันี+  ทางสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางและประธานกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง ให้ความเห็นชอบและช่วยเหลือในการชี+แจงหลกัการและเหตุผล
ของโครงการพฒันาการผลิตยางแผน่ผึ*งแห้ง/รมควนั ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณจน
ผา่นความเห็นชอบและอนุมติัโครงการพฒันาการผลิตยางแผน่ผึ*งแหง้/รมควนั ให้สํานกังานกองทุน
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สงเคราะห์การทาํสวนยางเป็นผูด้าํเนินการซึ* งโครงการดงักล่าวมีเป้าหมายจดัสร้างโรงงานยางแผน่
ผึ*งแหง้/รมควนัใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยางซึ* งรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์เพื*อเขา้ไปบริหารโรงงาน
ดงันั+น กรมส่งเสริมสหกรณ์สํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
และสถาบนัวจิยัยางร่วมมือกนัผลกัดนัและสนบัสนุนโครงการทั+งสองให้ดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
ต่อไปในการสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรชาวสวนยางและยกระดบัคุณภาพ รัฐสนบัสนุนการผลิตยางแผ่น
รมควนัและยางแผน่ผึ*งแห้ง โดยในปี 2536 สร้างโรงงานผลิตยางแผน่ผึ*งแห้ง/ยางแผน่รมควนัเป็น
โครงการนาํร่อง จาํนวน 10 โรง ในปี พ.ศ. 2537, 2538 และ 2540 รัฐบาลอนุมติัเงินงบประมาณ
จาํนวน 3,099 ลา้นบาทเศษให้กบักองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง เพื*อนาํไปก่อสร้างโรงงานอบ
แผน่ยางพาราหรือที*เรียกสั+นๆ วา่ โรงรมยางจาํนวน 1,000 แห่ง โดยมุ่งหวงัวา่โครงการนี+ จะเพิ*มมูลค่า
ของผลผลิตยางพารา เพื*อแกปั้ญหาราคายางพาราตกตํ*ารัฐบาลมีนโยบายที*มุ่งยกระดบัคุณภาพยางแผน่
ของเกษตรกรให้มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาดและจาํหน่ายไดใ้นราคาสูง ในปี 2536 โรงงาน 
ผลิตยางแผน่ผึ*งแหง้/ ยางแผน่รมควนั (โรงรมยางพารา) จึงถูกสร้างขึ+นเป็นโครงการนาํร่อง จาํนวน 
10 โรง โดยมีวตัถุประสงคด์งันี+  คือ 
 1. เพื*อให้สมาชิกสามารถผลิตยางแผ่นดิบมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที*ตอ้งการของ
ตลาดทั+งในและต่างประเทศและขายไดใ้นราคาสูง 
 2. เพื*อใหช้าวสวนยางมีอาํนาจต่อรองในการซื+อขายยางมากขึ+น 
 3. เพื*อใหส้มาชิกร่วมกนัผลิต และปรับปรุงนํ+ ายางสดเป็นยางประเภทต่างๆ ตามที*ตลาด
ตอ้งการ 
 4. เพื*อเป็นแนวทางในการพฒันาการผลิตยางของไทยไดค้รบวงจร 
 5. เพื*อจูงใจใหเ้กษตรกรร่วมกนัพฒันาระบบการผลิตและการตลาดไปสู่ธุรกิจที*ครบวงจร 
 แนวนโยบาย 
 โรงอบ/รมยาง เกิดขึ+นตามนโบบายของรัฐบาล เมื*อปี พ.ศ. 2536 โดยให้ สกย. ดาํเนินการ
ตั+งโครงการพฒันาการผลิตยางแผ่นผึ*งแห้ง/รมครัน ที*จะให้ความช่วยเหลือเจา้ของสวนยางซึ* งดอ้ย
โอกาสที*จะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื*อแปรรูปผลผลิตเป็นของตนเอง เนื*องจากขาดทุน
ทรัพยแ์ละความรู้ความชาํนาญดา้นการบริหารโรงงาน ในการยกระดบัคุณภาพยางแผ่นให้สูงขึ+น 
เป็นอาํนาจต่อรองดา้นราคากบัพ่อคา้ยาง เพื*อให้ราคายางมีเสถียรภาพอีกทั+งยกระดบัมาตรฐานการ
ครองชีพของเกษตรกร (Standard of Living)ให้สูงขึ+นดว้ยระบบสหกรณ์กองทุนฯสวนยาง จาํกดั 
ดว้ยจุดมุ่งหมายวา่เพื*อใหเ้จา้ของสวนยางสามารถยนืหยดัดว้ยตนเอง ลดภาระการให้ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐไวใ้นที*สุดซึ* งต่อไปเมื*อเกษตรกรมีความชาํนาญในการบริหารงานโรงงานขนาดยอ่มนี+
ไดผ้ลที*น่าพอใจแลว้ ก็จะเป็นแนวทางไปสู่การขยายงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขึ+นไดใ้นโอกาส
ต่อไป 
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 ลกัษณะของโครงการจัดสร้างโรงอบ/รมยาง 

 เป็นการช่วยเหลือแบบพบกนัครึ* งทางจากภาครัฐสู่เกษตรกร โดยผ่านทางหน่วยราชการ
กล่าวคือรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงงานและวสัดุอุปกรณ์
โรงงานที*ราคาแพงและหายากเกินกาํลงัที*เกษตรกรจะจดัการไดด้้วยตนเองโดยมีแนวทางในการ
ดาํเนินโครงการดงันี+  คือ 

 1. เกษตรกร สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการโดยช่วยจดัหาที*ดินก่อสร้างโรงงาน โดยไม่มี
ค่าตอบแทนและระดมเงินทุนจากสมาชิกทุกคนมาใชใ้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพิ*มเติมและเพื*อการ
ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ที*จะเกิดการสึกหรอเสื*อมโทรมจากการใช้งาน รวมทั+งการจดัหาอุปกรณ์
ใหม่ทดแทนของเก่าในโอกาสต่อไป 
 2. หน่วยงานราชการ โดย สกย. ในฐานะเจา้ของโครงการรับผิดชอบดา้นการอบรมพนกังาน
และเกษตรกร ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและการตลาดยาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้
ความช่วยเหลือดา้นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ให้การฝึกอบรมเกษตรกรเกี*ยวกบัระบบ
สหกรณ์ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือดา้นเงินกูด้อกเบี+ยตํ*ากรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือดา้นระบบบญัชีกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางและการตรวจสอบบญัชี 
(วรัิตน์  จิตตรง.  สัมภาษณ์.  2557) 

 หลกัเกณฑ์การก่อสร้างโรงงาน  
 กลุ่มพฒันาเจา้ของสวนสงเคราะห์ ขนาดใหญ่จาํนวนสมาชิก 30-100 คน มีเนื+อที*สวนยาง
เปิดกรีดรวมกนัมากกวา่ 3,000 ไร่ มีที*ดินก่อสร้างโรงงานไม่นอ้ยกวา่ 2 ไร่ ที*ไดม้าโดยการยินยอม
ใหใ้ชโ้ดยไม่มีค่าตอบแทนหรือยกให้เป็นกรรมสิทธิk ของ สกย. หรือขอใชจ้ากที*สาธารณะหรือที*สงวน
ทางราชการ อยูห่่างไกลจากชุมชนอยา่งนอ้ย 50 เมตร มีแหล่งนํ+ า ไฟฟ้า และการคมนาคมสะดวก 
ให้กลุ่มพฒันาเจา้ของสวนสงเคราะห์ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์กองทุนฯสวนยาง จาํกดั เขา้บริหาร 
โรงอบ/รมยาง ซึ* งยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของ สกย.หากกลุ่มสหกรณ์กองทุนฯสวนยาง จาํกดั เกิดการ
ลม้เหลวดว้ยเหตุใดก็ตามจนถึงขั+นตอ้งชาํระบญัชีลม้เลิกสหกรณ์ สกย. ยงัทรงสิทธิที*จะจดัการคดัเลือก
กลุ่มเจา้ของสวนยางอื*น เขา้บริหารโรงอบ/รมยางต่อไปได ้ 
 สาํหรับการสร้างโรงอบรมควนัยางแผน่ของสหกรณ์กองทุนสวนยางมี 2 รุ่น คือ โรงรมควนั

รุ่นปี 2537 เป็นโรงรมควนั ที*มีห้องรมควนัขนาด 2.5  x 6  x 3.5 เมตร จุยางได ้1.5 ตนัยางแห้ง และโรง

รมควนัรุ่นปี 2538 เป็นโรงรมที*มีห้องรมควนัขนาด 5 x 6 x 3.5 เมตร จุยางแผน่ได ้3 ตนัยางแห้ง โรงรม

ทั+งสองรุ่นมีประสิทธิภาพไม่เท่ากนั ห้องรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตํ*ากวา่ห้องรมขนาดใหญ่และใช้
ไมฟื้นในการอบรมควนัมากกว่าห้องใหญ่อยา่งชดัเจน ทั+งนี+ เนื*องจากความพอดีขององค์ประกอบ 
เช่น ขนาดของหอ้งเผาไหมฟื้นกบัปริมาณยางแผน่ พื+นที*สูญเสียความร้อนในกรณีที*ห้องขา้งๆ ไม่มี
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การใช้งานการผลิตยางแผ่นรมควนัโดยกลุ่มเกษตรกร ยงัมีไม่มาก กาํลงัการผลิตรวมกนัประมาณ
ร้อยละ20 ของกาํลงัผลิตยางแผน่ทั+งหมด เนื*องจากมีปัญหาหลายประการ เช่น ขาดการบริหารจดัการ 
ที*ดี ความซื*อสัตย์และคุณธรรมน้อย ทาํให้บางกลุ่มขาดทุนและหยุดดาํเนินกิจการ แต่ก็มีกลุ่มที*
ประสบความสาํเร็จอยูห่ลายกลุ่ม ที*รวมกนัขาย รวมกนัช่วยพยุงราคาในช่วงสั+นๆ โดยไม่ส่งออกใน
บางครั+ ง โรงรมควนัของสหกรณ์กองทุนสวนยางไดส้ร้างแลว้เกือบ 700 โรงทั*วประเทศ โดยการ
สนบัสนุนจากรัฐ แต่ดาํเนินการผลิตยางรมควนัไม่ถึงครึ* ง  

 กระบวนการผลติยางแผ่นรมควนัของสหกรณ์  
 การผลิตยางแผน่รมควนัของสหกรณ์จะเริ*มจากการรับซื+อนํ+ ายางสดจากสมาชิก โดยสมาชิก
แต่ละรายจะส่งนํ+ ายางโดยการใส่ถุงหรือแกลลอนบรรทุกดว้ยรถจกัรยายนตส่์งมาที*สหกรณ์ดว้ยตวัเอง  
ทาํให้สหกรณ์ไดน้ํ+ ายางสดที*มีคุณภาพ ปราศจากการปลอมหรือเจือปน ซึ* งจะส่งผลต่อการทาํผลิตภณัฑ์
ยางปลายทาง การรวบรวมนํ+ ายางสดจะเสร็จสิ+นประมาณเวลา 10.00 น. จากนั+นจะเป็นการเริ*มตน้
กระบวนการผลิต หรือการแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควนั อาจจะจาํแนกการผลิต 
ออกเป็น 4 ขั+นตอนดงันี+  
 ขั+นที* 1 การทาํใหน้ํ+ายางจบัตวั นํ+ายางสดที*สมาชิกนาํมาขายที*โรงรมจะถูกกรองแยกสิ*งสกปรก
ดว้ยตะแกรงเบอร์ 40 ก่อนแลว้เทรวมกนัในถงัใหญ่ โดยผา่นการกรองดว้ยตะแกรงเบอร์ 60 อีกครั+ ง 
พนกังานจะปล่อยนํ+ ายางสดจากถงัใหญ่ ไปผสมนํ+ าสะอาดในรางหรือตะกงสําหรับให้ยางจบัตวั จากนั+น
ใส่กรดฟอร์มิกในอตัราส่วนที*เหมาะสมในตะกง แลว้กวนใหน้ํ+ายางสด นํ+า และกรด ผสมเขา้ดว้ยกนั
ดว้ยไมพ้าย แลว้ทาํการกวาดฟองออก จากนั+นนาํแผน่กั+นเสียบตามช่องในตะกง เพื*อแบ่งยางเป็นแผน่ๆ 
แต่ละช่องห่างกนั 1 นิ+ว นํ+ายางจะจบัตวัได ้50 แผน่ 

 ขั+นที* 2 การรีดยาง นํ+ ายางสดที*ผสมนํ+ าและกรด จะจบัตวัภายใน 2-4 ชั*วโมง ขึ+นกบัความ
เขม้ขน้ของกรดที*ใช้ ยางที*จบัตวัแลว้และไม่แข็งเกินไป จะถูกยกจากตะกงมาแช่ไวใ้นรางลาํเลียง
เพื*อส่งมาที*เครื*องรีดยาง แผน่ยางจะถูกรีดดว้ยเครื*องรีดยาง ซึ* งมีลูกรีดจาํนวน 5 คู่ โดยระยะห่างระหวา่ง
ลูกรีดแต่ละลูกจะค่อยๆ ลดลง ลูกรีด 2 คู่สุดทา้ยจะมีร่องสําหรับขึ+นลายบนแผน่ยาง เป็นลายทแยง
ตดักนั เพื*อเพิ*มพื+นที*ในการระเหยนํ+ าออกจากแผน่ยาง พร้อมทั+งพิมพร์หสัของสหกรณ์บนแผ่นยาง
ดว้ย ทาํให้ผูซื้+อหรือผูข้ายยางทราบว่ามาจากโรงรมไหน โดยทั*วไปจะรีดให้ยางแผ่นมีความหนา
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยางที*ผา่นการรีดใหม่ๆ จะมีความชื+นประมาณร้อยละ 60 ฐานแห้ง จากนั+น
จะนาํมาผึ*งบนราวของรถแขวนยางประมาณ 6-12 ชั*วโมง เพื*อให้นํ+ าบางส่วนไหลออกจากเนื+อยาง 
และระเหยจนผวิยางแหง้ ซึ* งสภาวะนี+ ยางแผน่ดิบจะมีความชื+นประมาณร้อยละ 40 ฐานแห้ง แลว้จึง
นาํเขา้ห้องรมเพื*ออบแห้งทาํเป็นยางแผน่รมควนั (Ribbed Smoked Sheets, RSS)หรือทาํการอบแห้ง
ในกรณีทาํยางแผน่ผึ*งแหง้ (Air Dried Sheets, ADS) 
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 ขั+นที* 3 การรมยาง การรมควนั เป็นการระเหยนํ+ าออกจากยางแผน่ดิบ และเป็นการให้สาร
กนัเชื+อราที*เกิดจากการเผาไหมเ้คลือบบนแผน่ยาง เพื*อสามารถเก็บรักษาแผ่นยางไดเ้ป็นเวลานาน 
ดงันั+นในการอบรมควนับนแผน่ยาง จะใชห้้องปิด ซึ* งมีเตาเผาไมฟื้นอยูด่า้นหลงัตํ*าจากพื+นห้องประมาณ 
1 เมตร ควนัและความร้อนจากการเผาไหม ้สามารถไหลเขา้ทางพื+น ไหลผา่นกองยาง แลว้ไหลออก
ทางเพดานห้อง ซึ* งมีช่องระบายที*เจาะเป็นพื+นที*เปิดพอประมาณ และมีบานเปิด-ปิด ที*สามารถควบคุม
การเปิดปิดช่องระบายอากาศไดก้ารแหง้ของยางแผน่สังเกตไดจ้ากลกัษณะของแผน่ยาง เมื*อยางแห้ง
จะไม่มีส่วนขุ่นมวัในเนื+อยางแผน่ ซึ* งยางแผน่รมควนัที*มีคุณภาพดีนั+น ในเนื+อยางแผน่จะไม่มีสิ*งสกปรก
และฟองอากาศ ปกติการรมควนัแต่ละครั+ งจะใชเ้วลาประมาณ 3 ถึง 4 วนั แต่หากโรงรมไม่ดี มีรูรั*ว
ที*เพดาน ผนงัชาํรุดแตก เตาเผาชาํรุด และการกระจายอากาศร้อนในห้องรมควนัไม่ดี จะเกิดการสูญเสีย
ความร้อนมาก ระยะเวลาในการรมก็จะเพิ*มขึ+นดว้ยอุณหภูมิที*ใชใ้นการรมควนัจะมีค่าระหวา่ง 49 ถึง 63 
องศาเซลเซียส โดยในวนัแรกจะรมยางที*อุณหภูมิประมาณ 49 ถึง 52 องศาเซลเซียส และจะค่อยเพิ*มขึ+น
เรื*อยๆ เพราะถา้อุณหภูมิเพิ*มเร็วมากในวนัแรก จะเกิดฟองอากาศในแผน่ยาง การควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องรมควนั ทาํไดโ้ดยการควบคุมปริมาณการเผาไหมไ้มฟื้น โดยการใส่ไมฟื้นอย่างสมํ*าเสมอ  
2 ถึง 3 ชั*วโมงต่อครั+ ง เพื*อควบคุมให้ห้องรมควนัร้อนอยูป่ระมาณ 50 – 70 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดตอ้งควบคุมใหไ้ม่เกิน 70 องศาเซลเซียส มิฉะนั+นจะทาํให้ยางแผน่เหลวและมีการยืดตวั สําหรับ
ยางแผน่ดิบที*มีความหนา 3 มิลลิเมตร การควบคุมอุณหภูมิหอ้งรมดงันี+   
 วนัที* 1 อุณหภูมิ 49 ถึง 52 องศาเซลเซียส 
 วนัที* 2 อุณหภูมิ 52 ถึง 57 องศาเซลเซียส 
 วนัที* 3 อุณหภูมิ 57 ถึง 60 องศาเซลเซียส 
 วนัที* 4 อุณหภูมิ 60 ถึง 63 องศาเซลเซียส 
 โดยทั*วไปการรมควนัของสหกรณ์จะหยุดใส่เชื+อเพลิงไมฟื้นในวนัสุดทา้ย และห้องรมจะมี
อุณหภูมิ ลดลงเหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียส การรมควนัแผน่ยางนั+นจะตอ้งใชเ้ชื+อเพลิงไมฟื้น
เท่านั+น เนื*องจากในควนัไฟมีกรดฟีนอลิค (Phenolic Acid) ที*จะไปเคลือบแผน่ยางสามารถป้องกนั
การเจริญเติบโตของเชื+อราได ้โดยทั*วไปทางสหกรณ์จะใชเ้ชื+อเพลิงจากไมย้างพารา เนื*องจากหาได้
ง่ายในทอ้งถิ*นและตน้ทุนไม่สูงมากนกั ในการอบรมควนัแต่ละครั+ ง อาจจะมียางที*ไม่สุกเนื*องจาก
ขอบหนา ซึ* งอาจเกิดจากยางหดตวัหลงัจากการรีดทาํให้ขอบยางหนากว่าแผ่นยาง หรือเกิดการพบั
ของขอบยางขณะรีด ยางส่วนนี+ จะแห้งช้า ผูผ้ลิตจึงใชก้ารตดัออก ทาํเป็นยางเกรดตํ*าที*เรียกวา่ยางคตัติ+ง 
ซึ* งขายไดใ้นราคาตํ*ากวา่ แต่ถา้ทั+งแผน่มียางไม่สุกมาก จะนาํเขา้รมใหม่กบัยางล็อตใหม่ หากอุณหภูมิ
ในการรมสูงเกินยางก็จะเกิดเป็นฟองใหญ่ แต่ถา้นํ+ ายางสดมีนํ+ าฝนผสมอยูข่ณะเก็บจากตน้ จะทาํให้
เกิดเป็นฟองเล็กๆ ทั*วทั+งแผน่ ยางเหล่านี+ขายไดใ้นราคาตํ*า เช่นเดียวกนั ในปัจจุบนัไม่วา่ทางสหกรณ์
จะผลิตไดคุ้ณภาพดีเพียงใด ก็จะขายไดใ้นราคาของยางชั+น 3 เท่านั+น เนื*องจากกลไกของตลาดตอ้งการ
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ยางชั+น 3 ดงันั+นจึงไม่มีแรงจูงใจใหท้างสหกรณ์ผลิตยางคุณภาพสูง ยางที*แหง้และผา่นการคตัติ+งแลว้
จะถูกนาํมาที*หอ้งรวบรวมยางก่อนนาํไปขาย (ชูชาติ  ปีสาร.  สัมภาษณ์.  2557) 
 
ตาราง 3  การจดัชั+นยางแผน่รมควนัสาํหรับการซื+อขาย 
 

ชั+นยาง การหีบห่อ ยางเสียปลอมปน คุณสมบติัยางแผน่ 
ชั+น 1 พิเศษ 
(NO.1RSS XL) 

แต่ละก้อนต้องไม่มี
ราแต่ขณะส่งมอบ
อนุญาตให้มีราแห้ง
จํานวนเล็กน้อยบน
ผิวกอ้นที*ติดกบัแผ่น
ยางที*ห่อได ้

ตอ้งไม่มียางที*มีรอยไหม้
เป็นจุดๆหรือเป็นแถบๆ
ไม่มียางยอ้ยหรือยางเยิ+ม
ไม่มียางอ่อนรม ไม่มียาง
แก่รม ไม่มียางขุ่นมวั ไม่
มียางไหม ้

แผ่นยางต้องแห้งสนิทสะอาด
และดูแข็งแรงคงทนปราศจาก
ข้อ ตํา ห นิ ใ ด ๆ  อัน ไ ด้แ ก่ สิ* ง
ปลอมแปลงเจือปน ราสนิม ยาง
พอง ดินหรือทราย อนุญาตให้มี
ฟองอากาศขนาดปลายเขม็ 

ชั+น 1 
 (NO.1 RSS) 

เหมือนชั+น 1 พิเศษ เหมือนชั+น 1 พิเศษ เหมือนชั+น 1 พิเศษ อนุญาตให้มี
เปลือกไมแ้ละฟองยางเล็กนอ้ย 

ชั+น 2 
 (NO.2 RSS) 

อนุญาตให้มีราสนิม
หรือราแหง้ไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 5 

เหมือนชั+น 1 พิเศษ และ
ชั+น 1 

เหมือนชั+น 1 

ชั+น 3 
 (NO.3 RSS) 

 

อนุญาตให้มีราสนิม
หรือราแหง้ไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 10 

เหมือนชั+น 1 พิเศษ ชั+น 1 
และชั+น 2 

เหมือนชั+น 1 พิเศษ ชั+น 1 และ
ชั+น 2 แต่ยนิยอมให้ยางแผน่ดูไม่
ค่อยสะอาดขึ+นเล็กนอ้ย 

ชั+น 4 
 (NO.4 RSS) 

 

อนุญาตให้มีราสนิม
และราแห้งไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 20 

เหมือนชั+น 1 พิเศษ ชั+น 1 
ชั+น 2 และชั+น 3 

เหมือนชั+น 3 มีตาํหนิ เปลือกไม ้
ฟองอากาศ สิ*งเจือปนโปร่งแสง
เหนียวเล็กนอ้ย ยางแก่ 

ชั+น 5 
 (NO.5 RSS) 
 

อนุญาตให้มีราสนิม
หรือราแหง้ไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ตอ้งไม่มียางที*มีรอยไหม้
เป็นจุดๆ หรือเป็นแถบๆ 
ไม่มียางยอ้ยหรือยางเยิ+ม 
ไม่มียางไหม ้อนุญาตให้
มียางอ่อนรมและแก่รม
ไดเ้ล็กนอ้ย  

ยางแผ่นตอ้งแห้งสนิท อนุญาต
ให้มีตาํหนิ เปลือกไม ้ฟองอากาศ 
ยางพองไดเ้ล็กนอ้ย 

ที*มา: สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง.  2540 : 29 
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 การใช้ไม้ฟืนในการรมควันแผ่นยาง  
 ในการรมควนัแผ่นยาง ตอ้งการความร้อนและควนัจากการเผาไหมไ้มฟื้นแบบไม่สมบูรณ์ 
ซึ* งมีกรดฟีนอลิค (Phenolic Acid) และมีสารยบัย ั+งการเจริญของราบนยางแผน่ ทาํให้เก็บรักษาแผน่ยาง
รมควนัไวไ้ดน้าน ส่งยางแผน่รมควนัไปขายไดโ้ดยไม่ตอ้งห่อ แต่ใชย้างแผน่ห่อและทาดว้ยปูนขาว
เพื*อป้องกนัการติดกนัของแผน่ยางและกอ้นยางการรมควนั เป็นการระเหยนํ+ าออกจากแผน่ยางลด
ความชื+นจากร้อยละ 40 ฐานแห้งเหลือความชื+นร้อยละ 0.3 ฐานแห้ง ยางแผน่แห้งที*ไม่มีสิ*งสกปรก
และฟองอากาศ ใส สีนํ+ าตาลอมเหลืองจะเป็นที*ตอ้งการของตลาด แมว้า่ตามมาตรฐาน Green Book 
กาํหนดยางแผน่รมควนัมีสีนํ+าตาลดาํ 
 ขอ้มูลจากการสาํรวจการใชไ้มฟื้นในการรมควนัยางแผน่ของโรงรมขนาดเล็ก พบวา่ห้อง
รมควนัยางแผน่ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ขนาดบรรจุ 3 ตนัต่อห้อง จะใช้ไมฟื้นน้อยกว่าห้อง
รมควนัขนาด 1.5 ตนัต่อหอ้ง ประมาณ 0.2 - 0.6 กิโลกรัมไมฟื้นต่อกิโลกรัมยางแหง้ดงัในตาราง 4 
 

ตาราง 4   การใชไ้มฟื้นจาํเพาะในการผลิตยางแผน่ 

 

ขนาดหอ้งรมควนั  ชื*อสหกรณ์       การใชไ้มฟื้น                   การใช้ไม้ฟืนเฉลี*ย
        (กิโลกรัมไมฟื้น/กิโลกรัมยางแหง้)  (กิโลกรัมไมฟื้น/กิโลกรัมยางแหง้) 
ขนาด 3 ตนั             เปียน    0.86-1.06   0.90 
      ท่าแมงลกั   0.56-0.60   0.58 
ขนาด 1.5 ตนั     สะพานไมแ้ก่น  0.99-1.40   1.20 
      คลองเขาลอ้ม   0.46-1.51   0.80 
 

ที*มา: กนกรัตน์  ศิริกานตว์ฒันา และคณะ.  2549 : 33 
 

 การควบคุมดูแลโรงรม/เกบ็ยาง  
 งานการควบคุมดูแลโรงอบ/รมยางเป็นเรื*องที*ทาํไดย้ากเพราะมีเรื*องของกาํไรขาดทุนเป็น
ตวัสําคญัในการชี+ วดัความสําเร็จโดยผูที้*ดูแลควบคุมก็คือผูที้*สมาชิกให้ความไวว้างใจคดัเลือกให้เป็น
คณะกรรมการโดยสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระแต่ตอ้งเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
สหกรณ์ และอยู่บนพื+นฐานความถูกตอ้ง โดยจะไดรั้บการดูแลและการให้คาํแนะนาํจากเจา้หนา้ที*
ของสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางและเจา้หนา้ที*ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  (สํานกังาน
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง.  2540 : 44) 



27 
 

ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัการจัดการ 
 ความหมายของการจัดการ 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการไวห้ลายลกัษณะซึ* งพอจะประมวล
ไดด้งันี+  
 การจดัการคือ ศิลปะในการใช้เงิน ใช้วสัดุอุปกรณ์ขององค์กรและของภายนอกองค์กร 
เพื*อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สมคิด  บางโม.  2538 : 29) 
 แฮร์โรลด์ คูเนตซ์ (Harold Konntz.  1988 : 41) ให้ความหมายของการจดัการไวว้า่ “การ
จดัการ หมายถึงการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์*ตั+งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั+งหลายไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัดุสิ*งของเป็นอุปกรณ์การจดัการนั+น” 
 เออร์เนสต ์เดล (Ernest Dale.  1969 : 54) กล่าววา่ การจดัการ คือ กระบวนการจดัองคก์ร
และการใชท้รัพยากรต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์*กาํหนดไวล่้วงหนา้ 
 จากทรรศนะของนกัวชิาการดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการ คือ กระบวนการในการดาํเนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ที*วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศยัปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ 
คน เงินทุน เครื*องจกัรและวสัดุ 
 การจดัการถือไดว้่าเป็นงานที*สําคญัยิ*งที*จะทาํให้องคก์ารบรรลุผลสําเร็จ เป็นปัจจยักาํหนด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารโดยตรง โดยคอยชี+นาํและกาํกบัให้องคก์ารต่างๆ ทาํงาน
โดยมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ และสังคมได ้ปัจจยัในการจดัการ
ที*เป็นมูลเหตุพื+นฐานที*ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งหนัมาสนใจในงานดา้นการจดัการ เพื*อใชด้าํเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องกิจการจะประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปนี+  
 1. คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที*ถือไดว้า่เป็นปัจจยัที*มีความสาํคญัยิ*ง ที*จะก่อผลสําเร็จ
ใหก้บักิจการไดอ้ยา่งมาก ทั+งในแง่ของปริมาณและคุณภาพงาน 
 2. เครื*องจกัร (Machine) คือ เครื*องจกัร อุปกรณ์ที*จดัหาและจดัซื+ออยา่งพิถีพิถนั เพื*อใช้
ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าที*สุด 
 3. เงินทุน (Money) นบัวา่เป็นปัจจยัที*สําคญัในการให้การสนบัสนุนในการจดัหาทรัพยากร
เพื*อหล่อเลี+ยงและเอื+ออาํนวยใหกิ้จกรรมขององคก์าร ดาํเนินไปโดยไม่ติดขดั ซึ* งเงินทุนนี+ มีระยะสั+น
และระยะยาว รวมถึงราคาตน้ทุนของเงินทุน คือ ดอกเบี+ยอีกดว้ย 
 4. วสัดุสิ*งของ (Material) ถือเป็นปัจจยัที*มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจยัตวัอื*นๆ 
เพราะวตัถุดิบและวตัถุสิ*งของเหล่านี+ จะตอ้งมีการจดัหามาใช้ในการดาํเนินการผลิตหรือสร้างงาน
บริการไดต้ลอดเวลา  
 ปัจจยัที*มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการจดัการประกอบดว้ย 4 ปัจจยัไดแ้ก่ 
 1. ตลาด (Market) คือตลาดที*ประกอบดว้ยลูกคา้ที*ซึ* งกิจการมุ่งจะขายสินคา้หรือบริการ
ที*ผลิตไดใ้ห้บรรลุตามเป้าหมาย ทั+งนี+ ขึ+นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการขยายตวัของรายไดแ้ละประชากร 
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รวมทั+งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที*เปลี*ยนแปลงไปดว้ย ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดน้ั+นเงื*อนไขที*
สาํคญั คือตอ้งสามารถขายสินคา้หรือบริการไดจ้นบรรลุเป้าหมาย อนัจะส่งผลต่อเนื*องทาํให้มีกาํไร 
ซึ* งจะตอ้งมีการติดตามการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ+นในตลาดอยา่งใกลชิ้ด และตอ้งมีการคาดคะเนได้
ถูกตอ้ง 
 2. วิธีการปฏิบติังาน (Method) ซึ* งอยูใ่นระบบงานในองคก์รธุรกิจ จะประกอบดว้ยระบบ
การผลิตหรือระบบการให้บริการต่างๆ กระแสการไหลของงาน ระเบียบขั+นตอนและวิธีปฏิบติังาน
ทั+งหลายที*จาํเป็น วธีิการปฏิบติังานถือวา่เป็นปัจจยัที*สําคญัที*จะมีผลต่อประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร
ต่างๆ วา่ไดใ้ชไ้ปโดยสิ+นเปลืองหรือไม่ หากวธีิปฏิบติัที*จดัไวเ้ป็นวิธีที*ดีที*สุดแลว้ ก็จะช่วยทาํให้เกิด
ความมั*นใจไดว้า่ การใชท้รัพยากรเพื*อการผลิตและการดาํเนินการจะมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที*
กาํหนดไว ้
 3. การจูงใจผูป้ฏิบติังาน (Motivate) ซึ* งเป็นเรื*องเกี*ยวขอ้งกบัการบริหารคนในองคก์าร
โดยผูบ้ริหารจะมุ่งพยายามเพิ*มประสิทธิภาพและผลงานให้มากขึ+นจากปัจจยัดา้นบุคคล โดยอาศยั
ความมีศิลปะของหัวหน้างานในการใช้ความสามารถของการเป็นผูน้าํ จะตอ้งมีการจูงใจ รวมทั+ง
ส่งเสริมขวญักาํลงัใจให้พนกังานเกิดความมุมานะ มั*นคง จงรักภกัดีและทุ่มเทตั+งใจทาํงานให้เสร็จ
ลุล่วงไปใหดี้ที*สุดเท่าที*จะทาํได ้
 4. วธีิการจดัการ (Management) วิธีการจดัการซึ* งเป็นภารกิจของนกับริหารโดยตรง คือ
เป็นกลไกและตวัประสานที*สําคญัที*สุดในการประมวล ผลกัดนัและกาํกบัปัจจยัต่างๆ ที*เป็นทรัพยากร
การจดัการประเภทต่างๆ ใหส้ามารถดาํเนินไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายตามที*ตอ้งการได้
(ธงชยั  สันติวงษ.์  2531 : 22) 
 การจัดการความรู้  
 การจดัการความรู้คือ กระบวนการที*เป็นเครื*องมือหรือวิธีการเพิ*มมูลค่าหรือคุณค่าของ
กิจการขององค์กร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การจดัการความรู้ไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่การนาํ “ความรู้” มา “จดัการ” แต่มีความหมายจาํเพาะและความหมายในเชิงลึก
การจดัการความรู้ จะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปนี+  เช่น 
 1. การคน้หาและรวบรวมความรู้ คดัเลือกเอาไวเ้ฉพาะความรู้ที*จาํเป็นสําหรับการใช้
ประโยชน์ ทั+งจากภายในองคก์รและจากภายนอกองคก์รนาํมาตรวจสอบความน่าเชื*อถือ ความเหมาะสม
กบับริบทของสังคมและขององคก์ร ถา้ไม่เหมาะสมก็ดาํเนินการปรับปรุง 
 2. การจดัหมวดหมู่ความรู้ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 
 3. การจดัเก็บความรู้ เพื*อใหค้น้หาไดง่้าย 
 4. การจดักิจกรรมและกระบวนการเพื*อใหเ้กิดการแลกเปลี*ยนความรู้ 
 5. การวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื*อยกระดบัความรู้ 
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 6. การสร้างความรู้ใหม่ 
 7. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 8. การเรียนรู้จากการใชค้วามรู้ 
 การจดัการความรู้เริ*มที*ปณิธานความมุ่งมั*น (Purpose) อนัยิ*งใหญ่ร่วมกนัของสมาชิกใน
องค์กร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายที*จะร่วมกนัใช้ความพยายามในการดาํเนินการจดัการความรู้ดว้ย
วิธีการและยุทธศาสตร์อนัหลากหลาย เพื*อใช้ความรู้เป็นตวัขบัเคลื*อนในการบรรลุเป้าหมายตาม
ความมุ่งมั*น เพื*อประโยชน์ขององค์กร กลุ่มบุคคล เครือข่าย และขยายผลไปสู่สังคมต่อไปการจดัการ
ความรู้มีความหมายมากกว่าการจดัการสารสนเทศ มากกว่าการจดัการขอ้มูลและมากกว่าความรู้แฝง 
ในองคก์รและความรู้เปิดเผยรวมทั+งจะตอ้งมีเป้าหมายเพื*อการพฒันากิจกรรมหลกั (Core Activities) 
ขององคก์ร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายการจดัการความรู้จะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะเชิงบูรณาการ
อยูใ่นกิจกรรมหรืองานประจาํ ไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมที*แยกจากงานประจาํ ตอ้งดาํเนินการโดยไม่ทาํให้
สมาชิกขององคก์รรู้สึกวา่มีภาระเพิ*มขึ+นการจดัการความรู้เนน้การดาํเนินการเกี*ยวกบัคนในองคก์ร 
กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย ผลของการจดัการความรู้วดัจากผลงาน วฒันธรรมองคก์ร สินทรัพยท์าง
ปัญญาขององค์กรและความสามารถในการสร้างนวตักรรมหรือการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการ
เปลี*ยนแปลงของสังคมไดก้ารจดัการความรู้มีทั+งการจดัการความรู้ที*ดี และการจดัความรู้ที*ไม่ดี การ
จดัการความรู้ที*ดีจะมีลกัษณะลงทุนนอ้ย แต่ไดผ้ลมาก การจดัการความรู้ที*ไม่ดี เป็นการจดัการความรู้
ที*ไดผ้ลไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนพื+นฐานสาํคญัต่อความสามารถในการจดัการความรู้ คือความเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้(Learning Organization) หรือองคก์รเคออร์ดิก (Chaordic Organization) และการมี
สมาชิกขององคก์รเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning Person)ในเรื*องการจดัการความรู้ หลกัการที*สําคญั
คือการจินตนาการและความคิดริเริ*มสร้างสรรค ์กลุ่มผูด้าํเนินการจดัการความรู้จะตอ้งมั*นใจที*จะใช้
จินตนาการและความคิดริเริ*มสร้างสรรคเ์พื*อการจดัการความรู้อยา่งเต็มที* มีความเป็นอิสระที*จะคิด 
มีความมั*นใจที*จะคิดและนาํความคิดมาแลกเปลี*ยนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ*ง
การคิดร่วมกนัผา่นการกระทาํเพื*อบรรลุเป้าหมายที*ไดก้าํหนดไวก้ารจดัการความรู้จะตอ้งเชื*อมโยง
กิจกรรมเกี*ยวกบัความรู้ที*หลากหลาย เช่น การสร้างความรู้ (วิจยั) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวตักรรม 
การศึกษา การพฒันาคน วฒันธรรมการเรียนรู้การนาํสิ*งเหล่านี+มาบูรณาการให้เป็นองค์ความรู้และนาํ
องคค์วามรู้ไปใชใ้นการบริหารจดัการกบัองคก์ร 
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมที*ประกอบดว้ยกระบวนการตั+งแต่การแปรขอ้มูล (Data)    
ให้เป็นสารสนเทศ (Information) แปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ (Knowledge) และนาํความรู้ไป
ปฏิบติัการ (Action) โดยที*ไม่หยุดอยูที่*เป็นเพียงระดบัของความรู้เท่านั+น แต่จะหมายถึงเป็นระดบั
ของปัญญา (Wisdom) ที*มีคุณค่า ความดี ความงามในส่วนของขอ้มูลจะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลจาก
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การทาํงานมีการคน้หาหรือสืบคน้ (Mining) การรวบรวมขอ้มูลและนาํมาตรวจสอบกลั*นกรองเก็บไว้
เฉพาะขอ้มูลที*น่าเชื*อถือไดแ้ละมีความสําคญัต่อการปฏิบติังานขององค์กร หลงัจากนั+นก็นาํมาจดั
หมวดหมู่เพื*อไดป้ระมวลเป็นองคค์วามรู้ และจดัเก็บเป็นฐาน ขอ้มูลองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
เพื*อการสืบคน้หาไดง่้าย และการนาํไปใชใ้นการจดับริการขอ้มูล หรือมีกิจกรรมเพื*อถ่ายทอดและ
แลกเปลี*ยนขอ้มูลทั+งภายในและภายนอกองค์กรการแปรขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นความรู้นั+นเป็น
กระบวนการภายในขององค์กร ที*ดาํเนินการระหว่างคน โดยนาํขอ้มูลสารสนเทศมาแปรความ
เปรียบเทียบตามบริบทขององคก์รเป้าหมายขององคก์ร และสิ*งแวดลอ้มขององค์กรไดเ้ป็นความรู้ 
โดยที*ความรู้นั+นจะเป็นผลในระดบัของการปฏิบติังานระดบัของความรู้มีการดาํเนินการส่งเสริม
หรือสร้างเงื*อนไขให้เกิดการแลกเปลี*ยนความรู้(Knowledge Sharing) ภายในองคก์รไม่มีการปิดบงั
ความรู้ มีการยกระดบัความรู้ให้ลึกซึ+ งหรือเชื*อมโยงยิ*งขึ+น อาจยกระดบัขึ+นไปถึงความเขา้ใจใน
กระบวนทศัน์ใหม่ มีการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการกาํหนดนโยบาย ประกอบการตดัสินใจ
เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ*งในหลายๆ แนวทาง หรือใช้ในการปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ
และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร เพื*อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจากการกระทาํ (เกิดปัญญา) และภาคี 
ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการความรู้ไดรั้บผลจากความสําเร็จขององคก์รเมื*อมีการประยุกต์ใชค้วามรู้
ภายในองคก์ร ก็มีการสังเกตและเก็บขอ้มูลจากกิจกรรมนั+นๆ นาํไปแปรเป็นขอ้มูลสารสนเทศ และ
เป็นความรู้สําหรับนาํมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการปฏิบติังานที*ดียิ*งขึ+น ซึ* งเป็นวฏัจกัรแห่งการ
จดัการความรู้เพื*อการพฒันาการจดัการความรู้ เป็นเครื*องมือในการพฒันาผลงานของบุคคล องคก์ร 
เครือข่าย และพฒันาสังคมในภาพรวมในยุคสังคมและเศรษฐกิจที*ตอ้งอาศยัพื+นฐานของความรู้ 
การจดัการความรู้มีอยู่แลว้ตามธรรมชาติในทุกคน ทุกองค์กรหรือเครือข่ายและทุกสังคม แต่เป็น
การจดัการความรู้ที*ทาํโดยมีระบบแบบแผน ขาดพลงั 
 ปัญหาของการจัดการความรู้  
 ปัญหาของการจดัการความรู้ ที*เกิดขึ+นภายในองคก์รมีดงันี+  
 1. เป็นการดาํเนินการ (สร้างความรู้ ประยุกตใ์ชค้วามรู้) แบบไม่มีระบบไม่มีโครงสร้าง 
จึงทาํใหก้ารจดัการความรู้มีลกัษณะไม่ถูกตอ้ง ไม่มีกระบวนการที*ดี 
 2. การตดัสินใจมกักระทาํโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ที*ดีที*สุดที*มีอยูภ่ายในองคก์ร 
 3. ความรู้ที*มีอยูไ่ม่ไดถู้กใชซ้ํ+ า ไม่ไดมี้การแลกเปลี*ยน หมายความวา่สมาชิกขององคก์ร
ตอ้งสร้างความรู้ใหม่ขึ+นใชเ้องโดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํให้มีการทาํงานซํ+ าซ้อนกบังานที*คนอื*นในองคก์ร
เคยทาํไวแ้ลว้ 
 4. สมาชิกขององคก์รอยูภ่ายใตข้อ้มูลสารสนเทศ (Information) ที*มากเกินไปจนเกิด
ความสับสนไม่มั*นใจในขอ้มูลนั+นๆ 
 5. การปกปิดความรู้ระหว่างสมาชิกขององค์กรเป็นเรื*องปกติ และไม่มีความสนใจใน
กลุ่มสมาชิกขององคก์รที*จะช่วยกนัเพิ*มพนูความรู้ (กรมการปกครอง.  2554 : 42) 
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หลกัการบริหารจัดการโรงงาน 

 การวางแผนทรัพยากรบุคคล  

 หนา้ที*ทางการจดัการ คือหนา้ที*ที*ผูจ้ดัการทุกคนตอ้งปฏิบติั เฮนรี*  เฟโยล ไดก้ล่าวถึงหนา้ที*

ในการจดัการไว ้เป็นสูตรดงันี+  POCCC= การวางแผน (Planning) การจดัการองคก์ร (Organizing) 

การสั*งงาน (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling)  

 การวางแผน คือ การวางวตัถุประสงค์ การกาํหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์และการ

ตดัสินใจ สรรหาแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมเพื*อให้องคก์ร สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ที*ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การวางแผนทรัพยากรบุคคล คือ กระบวนการที*ใชค้าดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากร

มนุษยข์ององค์กรอนัจะส่งผลถึงการกาํหนดวิธีการ ปฏิบติัที*เกี*ยวขอ้งกบับุคลากรและการตอบสนอง

ต่อปัจจยัแวดลอ้ม ตั+งแต่ก่อนคนเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร ขณะปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์ร จนกระทั*ง

เขาตอ้งพน้ออกจากองคก์รเพื*อใหอ้งคก์รใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นหลกัประกนัวา่องคก์าร จะมี

คนที*มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอตลอดจนเพื*อให้คนมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานที*เหมาะสม 

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ขององคก์ร

โดยมีเป้าหมายสาํคญัเพื*อประสิทธิภาพความมั*นคงและการเจริญเติบโตขององคก์รบุคลากรและสังคม

ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบดงันี+  

 กระบวนการ ตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื*องโดยมีผูมี้หน้าที*วางแผนดา้นทรัพยากรบุคคล 

ตอ้งทาํการเก็บขอ้มูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางปฏิบติัตรวจสอบปรับปรุงและเปลี*ยนแปลงแผน

ใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลาไม่ใช่แกปั้ญหาครั+ งต่อครั+ งแบบเฉพาะหนา้ 

 การคาดการณ์ ตอ้งคาดการณ์ไปยงัอนาคตถึงความตอ้งการคนขององค์กรวา่มีแนวโน้ม

หรือทิศทางที*จะออกมาในลกัษณะใด เช่น ขนาดองค์กร หรือกระบวนการทาํงานที*เปลี*ยนแปลง   

ซึ* งจะทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 วธีิปฏิบติั กาํหนดวธีิปฏิบติัเพื*อเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมดา้นทรัพยากรบุคคล ตั+งแต่

สรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม ธาํรงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากรเพื*อให้สามารถดาํเนินการ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รและกระแสการเปลี*ยนแปลงของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 องคก์ารและบุคลากร นกับริหารทรัพยากรบุคคลที*มีความสามารถจะตอ้งสร้างและรักษา

สมดุลของทรัพยากรบุคคลภายในองคก์รให้อยูใ่นระดบัที*เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา การวางแผนทรัพยากร

บุคคลจะเป็นเครื*องมือและแนวทางในการสร้างหลกัประกนัว่าองค์การจะมีคนที*มีคุณภาพตามที*

ตอ้งการมาร่วมงานในปริมาณที*เหมาะสมโดยไม่เกิดสภาวะคนลน้หรือคนขาดแคลน 
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 ความจําเป็นในการวางแผน 

 1. เพื*อรองรับการเปลี*ยนแปลงอยา่งต่อเนื*องอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นทางสังคมเทคโนโลย ี

ที*กา้วหนา้เศรษฐกิจ  

 2. เพื*อใหอ้งคก์ารมีความพร้อมในการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ+นไม่วา่จะเป็นสภาวะที*เปลี*ยนไป 

มีผลกระทบต่อองคก์รเช่นการผลิต สินคา้+บริการ การตลาด การเงิน จนถึงทรัพยากรบุคคล ดงันั+น

จึงตอ้งทาํ การศึกษาวเิคราะห์และคาดการณ์ถึงความเปลี*ยนแปลงเพื*อนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน 

 3. เพื*อให้องคก์รมีแนวทางในการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมต่างๆ ดา้นคน ตั+งแต่

การสรรหาคดัเลือกฝึกอบรมเลื*อนตาํแหน่งโอนยา้ยให้เงินเดือนและสวสัดิการการพน้ออกจากองคก์าร

มนัจะมีความสัมพนัธ์กนัอยูแ่ละต่อเนื*อง 

 4. เพื*อใหไ้ดค้นที*มีคุณภาพ  

  4.1 ขั+นตอนที* 1 การเตรียมการ (การศึกษาวตัถุประสงคข์ององคก์ร วิเคราะห์สถานการณ์ 

กาํหนดเป้าหมายของแผนงานและพิจารณาความสอดคลอ้งความเป็นไปได)้ 

  4.2 ขั+นตอนที* 2 การสร้างแผน (กาํหนดทางเลือกโดยเลือกทางเลือกที*เหมาะสมและ 

กาํหนดแผน)  

  4.3 ขั+นตอนที* 3 การปฏิบติัตามแผน (การกาํหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานแต่ละ

ส่วน การจดัสรรคน การสร้างความเขา้ใจและการควบคุม) 

  4.4 ขั+นตอนที* 4 การประเมินผล (เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัการวางแผนวา่มี

ความเหมือนหรือความแตกต่างกนัอยา่งไร เพื*อมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนงานให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ที*เกิดขึ+นวิเคราะห์ปัญหาเพื*อกาํหนดและพยายามคน้หาสาเหตุที*แทจ้ริง, เสนอความคิด

ในการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 

 วธีิการคาดการณ์ความตอ้งการกาํลงัคนของทรัพยากรบุคคล 

1. การคาดการณ์จากสมการพื+นฐาน  

  จาํนวนคนที*ตอ้งการคนเพิ*มขึ+น = จาํนวนคนที*ตอ้งการทั+งหมด – จาํนวนคนคงเหลือ 

  จาํนวนคนที*ตอ้งการทั+งหมด = จาํนวนงาน/อตัราส่วนของงานต่อคน 

2. การใชแ้บบจาํลองการวางแผนรวม  

3. การใชว้ธีิทางสถิติ 

4. การใชแ้บบจาํลองของมาร์คอฟ  

 วิธีการทั+ง 4 จะขึ+นอยูก่บัระยะเวลา ลกัษณะขอ้มูล ค่าใชจ่้าย ความแม่นยาํ และความง่าย

ในการนาํไปใช ้
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 การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 
 การสรรหาคน คือการคน้หาคนที*มีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งที*องค์การตอ้งการจากแหล่ง
ต่างๆ ผูมี้หน้าที*ในการสรรหาจะตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งที*มาของคนและดึงดูดคนที*มีศกัยภาพ
เหมาะสมกบังานให้มาร่วมงานกบัองค์กรภายใตข้อ้จาํกดัของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพการคดัเลือกคน คือ การสรรหาคนที*ใช่ในการตรวจสอบ การพิจารณา และการตดัสินใจ
รับคนที*มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร  
 การสรรหา             การคดัเลือก               การรับเขา้ทาํงาน 
 กาํหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลอืก 
 1. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนการที*องค์การจะตดัสินใจจา้งคนเขามาทาํงาน
ในหน้าที*ใดคนนั+นจะตอ้งให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่องค์การไดเ้หมาะสมกบัค่าใช้จ่ายและแรง
พยายามที*องคก์ารใส่ลงไปในกระบวนการสรรหาการคดัเลือกและการพฒันาคนนั+น 
 2. แหล่งที*มาของคนสรรหาคนจากภายในหรือภายนอกองคก์าร มีทั+งขอ้ดีและขอ้เสียที*
แตกต่างกนั  
 3. ความยติุธรรม  
 4. การเมืองภายในองคก์ร 
 5. มาตรฐานในการคดัเลือกคนเขา้ทาํงานความน่าเชื*อถือ 
 การสรรหาคนภายในองคก์ร เพื*อเขา้ทาํงานในตาํแหน่งที*วา่งลงหรือตาํแหน่งที*ขึ+นมาใหม่ 
 ขอ้ดี  
 สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้แก่พนกังาน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการสรรหา
บุคลากรขององคก์ร  
 ขอ้เสีย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนความคิดสร้างสรรคใ์นการประเมินโอกาส การแกปั้ญหา
และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจไม่สามารถสรรหาคนที*มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบติั
หนา้ที*ในตาํแหน่งที*มีความตอ้งการคน ก่อใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนคนขึ+นภายในองคก์ร 
 การสรรหาคนภายนอกองคก์ร เพื*อเขา้ปฏิบติังานในตาํแหน่งที*วา่ง  
 ขอ้ดี 
 สร้างความหลากหลายในการวเิคราะห์โอกาสการแกปั้ญหาและการพฒันานวตักรรมทาง
ธุรกิจเพราะมีมุมมองที*แตกต่างจากคนที*มีอยูส่ร้างโอกาสในการคดัเลือกคนที*มีความเหมาะสมใน
แต่ละหนา้ที*งาน แกปั้ญหาเรื*องการขาดแคลนคนภายในองคก์รทั+งในดา้นจาํนวนและคุณสมบติั  
 ขอ้เสีย สิ+นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขององค์กรมีผลกระทบต่อขวญั
และกาํลงัใจของคนและไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศในการปฏิบติังานขององค์กรอาจจะเกิดความ
ขดัแยง้ทางดา้นความคิดหรือทศันคติ 
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 การสรรหาคนภายนอกองคก์รทาํไดโ้ดยคาํแนะนาํจากบุคลากรปัจจุบนั บุคคลที*เคยทาํงาน
กบัองคก์ร บุคคลที*เดินมาสมคัรงานกบัองค์กร Walking, ประกาศรับสมคัรทางสื*อต่างๆ สถาบนั 
การศึกษา สมาคมวิชาชีพ องคก์ารดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน สํานกังานจดัหางานทั+งภาครัฐและ
เอกชน การจูงใจผูมี้ความสามารถจากหน่วยงานอื*นหรือการซื+อตวัและการจา้งงานชั*วคราวทาง
อินเตอร์เน็ตแรงงานต่างประเทศหรืออื*นๆ 
 กระบวนการคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน 

1. การเริ*มตน้การรับสมคัร  
2. การสัมภาษณ์ขั+นตน้  
3. การกรอกใบสมคัร  
4. การสอบคดัเลือก  
5. การสอบสัมภาษณ์  
6. การสอบประวติั  
7. การตรวจสุขภาพ  
8. การคดัเลือกขั+นสุดทา้ย  
9. การรับเขา้ทาํงาน 

 การเริ*มตน้งานก่อนที*จะรับคนเขา้มาเป็นสมาชิกหรือเรียกวา่บรรจุจะตอ้งมี  
 1. การทดลองงานเป็นช่วงระยะเวลาที*เหมาะสมที*จะใชป้ระเมินความสามารถพนกังานใหม่
กบัความตอ้งการของงานและแสดงความสามารถหรือสร้างความเปลี*ยนแปลงใหเ้กิดขึ+นในองคก์ร 
 2. การปฐมนิเทศเพื*อให้พนกังานใหม่ไดเ้รียนรู้ประวติัเรื*องราวรูปแบบการทาํงานและ
วฒันธรรมองคก์รซึ* งจะส่งผลให้เขาสามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะเวลาที*
รวดเร็วและเชื*อว่าความประทบัใจในครั+ งแรกนั+นจะมีผลต่อการปรับตวัและประสิทธิภาพของคน
และความประทับใจนั+ นจะฝังอยู่ในความรู้สึกยากต่อการเปลี*ยนแปลง(ช่วยในการปรับตัว,          
สร้างความประทบัใจและสร้างการยอมรับ) 

 การฝึกอบรม  

 คือการใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมเพื*อให้เขามีความรู้ในเรื*องที*อบรมเพียงอยา่งเดียว
ตลอดจนการฝึกอบรมจะมีกระบวนการปฏิบติัที*ไม่ซบัซ้อนมากนกัสามารถดาํเนิน การโดยไม่ตอ้ง
เตรียมการอะไรมากโดยมีวตัถุประสงค์เพื*อเพิ*มพูนความรู้ทกัษะและประสบการณ์หรือปรับปรุง
เปลี*ยนแปลงพฤติกรรมของคน โดยจะนาํมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของคนตั+งแต่ทกัษะการทาํงาน 
ปรับปรุงทศันคติเปลี*ยนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารงาน Harbison 
และ Myers กล่าวไวว้า่ “การฝึกอบรมคือกระบวนการที*จะใชเ้สริมความรู้ Knowledge ทกัษะในการ
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ทาํงาน Skill และความ สามารถ Capacity ของคนในสังคมหนึ*งเพื*อที*จะเพิ*มปริมาณผลผลิต Productivity 
เพื*อที*จะพฒันาคุณภาพของผลผลิต Quality เพื*อลดตน้ทุนของงาน Cost เพื*อลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ
อนัจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนที*เกี*ยวขอ้ง Risk เพื*อลดอตัราหมุนเวียน Turn Over และการขาดงาน 
Absenteeismของคน” 
 ประโยชน์ 

1. ช่วยเพิ*มประสิทธิภาพในการทาํงาน  
2. ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการประหยดั  
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน  
4. ช่วยลดภาระหนา้ที*ของหวัหนา้งานในการชี+แจงและสอนงาน  
5. ช่วยกระตุน้คนใหท้าํงานเพื*อความกา้วหนา้ของตนเอง 

 วธีิที�ใช้ในการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การประชุม การแสดงบทบาทสมมติให้อยูใ่นสถานการณ์จริง การใชก้รณีศึกษา 
การสาธิต การสัมมนาและการฝึกงานในสถานการณ์จริงเพื*อใหเ้กิดความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม 
 ตําแหน่งงานและการปรับเปลี�ยนงาน 
 1. การเลื*อนขั+น Promotion (ในสายอาชีพเดิม/ขา้มสายอาชีพ/ตาํแหน่งบริหาร/การปรับ 
เงินเดือน) 
 2. การลดขั+น Demotion เช่น การลดเงินเดือน จาํกดัหนา้ที*และความรับผิดชอบ โอกาส 
และสิทธิพิเศษลดลง  
 3. การโยกยา้ย Transfer การเปลี*ยนตาํแหน่งหนึ* งไปยงัตาํแหน่งอื*นในระดบัเดียวกนั 
โดยคนที*ถูกโยกยา้ยจะมีสถานะและเงินค่าจา้งในระดบัเดิม แต่อาํนาจหนา้ที*จะเปลี*ยนแปลงไปอาจ
เกิดขึ+นชั*วคราวหรือถาวร 
 4. การให้ออกจากงาน การเลิกจา้งชั*วคราว (แบ่งงาน ลดชั*วโมงทาํงาน) การลาออก การตาย 
การปลดเกษียณและการเลิกจา้งโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเปลี*ยนคือ 
  4.1. ปรับปรุงโครงสร้างและการดาํเนินงานขององคก์ร 
  4.2. เพิ*มประสิทธิภาพในการทาํงาน 
  4.3. ส่งเสริมการปฏิบติัตามระเบียบขององคก์รกฎเกณฑต่์างๆ บทลงโทษ 
 การประเมินผลการทาํงาน 
 เป็นการให้ค่าตอบแทน การทาํงานอยา่งเหมาะสม รวมไปถึงการเปลี*ยนตาํแหน่ง หนา้ที*
การงาน การฝึกอบรมเพิ*มเติมการบนัทึกขอ้มูลพนกังานการบริหารงานความยุติธรรมการแก้ไข
ปัญหาปัจจยัในการประเมินผล 
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1. มาตรฐานการทาํงาน                                                                       
2. ผูท้าํหนา้ที*ประเมินผลคนรอบขา้ง 
3. วตัถุประสงคที์*ประเมิน 

 ค่าตอบแทน Compensation = เงินเดือน,ค่าจา้งเงิน,ชดเชย  
 ส่วนประกอบค่าตอบแทนแบ่งได ้4 ประเภท 

1. เนื*องจากความสาํคญัของงาน 
2. เพื*อจูงใจในการทาํงาน (โบนสั) 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 
4. ผลประโยชน์อื*น(ค่าแรงวนัหยดุค่าประกนัชีวติค่าเล่าเรียนบุตร) 

 การจ่ายค่าตอบแทนโดยดูจากความปรารถนา+ตาํแหน่งงาน+งานที*ไดรั้บมอบหมาย 
 ความสาํคญัเป็นแรงจูงใจและดึงดูดใหเ้ขา้มาทาํงาน  
 ปัจจยัที*มีผลต่อการใหค้่าแรง 
 ค่าแรงพนกังาน = ค่างานเปรียบเทียบงานเท่ากนัจ่ายเท่ากนัและการทาํงานที*มีประสิทธิภาพ
ช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจ อาวุโสความซื*อสัตยจ์งรักภกัดี ประสบการณ์ความรู้ทกัษะความเขา้ใจ  
ในงานเป็นอยา่งดีและความสามารถ 
 สิ*งแวดลอ้ม = ระดบัค่าจา้งทั*วไป ศกัยภาพขององคก์ร ค่าครองชีพ องคก์ารดา้นแรงงาน
และรัฐบาล 
 ปัญหาค่าตอบแทน 
 1. ระยะเวลา ระยะเวลาทาํงาน การหยดุพกั (พกักินขา้วและเขา้ห้องนํ+ า) วนัหยุด (วนัสําคญั
และวนัพกัผอ่น) 
 2. ค่าตอบแทนความยติุธรรม, ความมั*นคง 
 โดยปัจจยัแรงจูงใจ Motivators ของ Herzberg ยอมรับวา่ “ค่าตอบแทนเป็นสิ*งสําคญัในการ
ธาํรงรักษาคนใหอ้ยูก่บัองคก์ร ค่าตอบแทนที*เหมาะสมขึ+นอยูก่บันโยบายที*สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
และสวสัดิการมีความสําคญัระดบัเดียวกบัค่าจา้งดว้ย” ดงันั+นการจ่ายค่าตอบแทนตอ้งมีความสัมพนัธ์
กบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนิน งานและให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถการจ่าย ค่าตอบแทน
ทางตรง(มกัอยูใ่นรูปเงิน)  
 Wage = ขึ+นอยูก่บัชั*วโมงการทาํงาน  
 Salary = ค่าตอบแทนที*ไดเ้ป็นประจาํหรือค่าตอบแทนที*ไดเ้หนือจากที*ไดป้ระจาํ การจ่าย
ค่าตอบแทน ทางออ้มไม่ครอบคลุมลูกจา้ชั*วคราว ค่าตอบแทนที*กาํหนดโดยกฎหมาย ค่าตอบแทนที*
ไม่ไดถู้กกาํหนดโดยกฎหมาย เช่น ค่าประกนัสุขภาพและค่าประกนัภยั 
 Merit Pay = การจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถ  
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 Seniority Pay = การจ่ายค่าตอบแทนตามอาวโุส 
 สวสัดิการตามกฎหมายตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย เช่น ดา้นสุขอนามยั ห้องพยาบาล
หอ้งสุขา เพื*อตอบสนองความตอ้งการขั+นพื+นฐานของคน ส่งเสริมสวสัดิภาพและความปลอดภยัใน
การทาํงานของคน รวมถึงคุณภาพชีวติที*ดี 
 สวสัดิการนอกเหนือจากกฎหมาย กาํหนดเช่นรถรับส่งพนกังาน ที*อยูอ่าศยั เงินช่วยเหลือ
พิเศษ กิจกรรมนนัทนาการและกีฬาเป็นตน้ เพื*อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ ความพอใจในการทาํงาน 
 Talent Management (TM) = การบริหารจดัการพนกังานที*มีคุณลกัษณะความรู้ ความสามารถ 
และมีศกัยภาพหรือเรียกวา่ “คนเก่งและดี” ที*จะเป็นกาํลงัสาํคญัขององคก์ร  
 แนวคิดหลกั เมื*อมีตาํแหน่งงานว่างให้พิจารณาคนในที*มีศกัยภาพเป็นอนัดบัแรก เพราะ
จะสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัคนที*มีความรู้ความสามารถ แต่ถา้นาํคนนอกมา จะมีค่าตอบแทนที*สูง 
และไม่แน่วา่จะทาํงานใหก้บัองคก์รไดน้านแค่ไหน ตอ้งพฒันาคนที*เก่งให้มีความพร้อมที*จะเติบโต
ไปกบัองคก์รและคอยตรวจสอบพนกังานพวกนี+ ที*ซ่อนตวัอยูใ่นองคก์ร กระบวนการดาํเนิน  
 TM = องคก์รแจง้ใหผู้บ้ริหารทุกหน่วยงานพิจารณาคดัเลือกคนที*มีคุณสมบติัเด่นในหน่วยงาน   
ของตนเอง โดยมีหลกัของคนที*เป็น TM พนกังานนั+นๆ จะตอ้งมีคุณสมบติัในเรื*องของ 
 A - Attitude ทศันคติที*ดีต่อเรื*องต่างๆเช่นการทาํงานเพื*อนร่วมงานการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
หรือเรียกวา่ Positive thinking 
 A - Acceptability เป็นที*ยอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื*อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
 L - Learnability มีความสามารถในการเรียนรู้งานหรือเรื*องราวต่างๆไดร้วดเร็ว 
 P - Potential มีศกัยภาพที*สามารถจะเติบโตเป็นผูบ้ริหารในอนาคต 
 P - Performance มีผลการปฏิบติังานที*ดีเด่นมาโดยตลอด 
 C- Competency มีคุณสมบติัหรือสมรรถนะที*เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานและมีประโยชน์
ต่องานที*องคก์ร คาดหวงัและตอ้งการ 
 การฝึกอบรมหรือวธีิพฒันาพนกังาน มีดงันี+  

1. Coaching การสอนงาน  
2. Mentoring การเป็นพี*เลี+ยง 
3. Job Rotation การสับเปลี*ยนหมุนเวยีนงาน  
4. Special Project การมอบหมายใหท้าํโครงการพิเศษ  
5. Work Shadowing ฝึกใหต้ดัสินใจมีการดูแลใกลชิ้ดจากผูบ้ริหารพี*เลี+ยง 
6. Learning Package สร้างระบบการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
7. In-house Training Course การส่งไปอบรมภายใน  
8. Public Training Course การส่งไปอบรมภายนอก 
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 แนวทางสร้างความผกูพนัของคนต่อองคก์รเพื*อบาํรุงรักษาไว ้
1. ไดท้าํงานกบัผูน้าํที*มีความน่าเคารพศรัทธาหรือบุคคลตน้แบบ Role model 
2. มีสัมพนัธ์ในการทาํงานที*ดีกบัคนรอบขา้ง  
3. ไดท้าํงานที*สาํคญัและมีความหมาย  
4. ไดรั้บการยอมรับและชื*นชมจากองคก์ร  
5. สามารถสร้างสมดุลในตวัเองไดดี้ 
6. ไดรั้บการสอนงานและสนบัสนุน  
7. ไดมี้ส่วนร่วมในเรื*องต่างๆ  
8. มีการสื*อสารที*ดีในองคก์ร 
9. มีระบบการประเมินผลการทาํงานที*เป็นธรรม  
10. ไดรั้บโอกาสใหมี้การพฒันาและกา้วหนา้ในองคก์ร  
11. มีการแจง้ขอบเขตหนา้ที*และความคาดหวงัในงานอยา่งชดัเจน  
12. มีเครื*องมือเครื*องใชใ้นการทาํงานอยา่งเพียงพอเหมาะสมตามหนา้ที*และความรับผดิชอบ 

 ค่าตอบแทน 
 Internal Equity = ความสามารถที*เกิดขึ+นกบัคน ความยุติธรรมจะเกิดขึ+นกบัตนเองและ
เพื*อนร่วมงานถา้งานที*ทาํมีคุณค่าใกลเ้คียงกนัจะไดผ้ลตอบแทนเท่ากนัโดยมีการประเมินค่างาน 
 External Equity = เกิดจากการเปรียบเทียบกบัภายนอก มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกบั
บริษทัอื*นหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํมาสร้างเป็นโครงสร้างเงินเดือน และนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์
ในการจ่ายค่าตอบแทน 
 Individual Equity = เกิดจาการเปรียบเทียบกบัตวัเองวา่ค่าตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่กบัสิ*งที*ทาํ 
โดยการสร้างมาตรฐานขึ+นมาโดยใชป้ระสบการณ์ในการทาํงานเป็นเกณฑ์หรือประสิทธิภาพในการ
ทาํงานใชวุ้ฒิการศึกษา การจ่ายค่าตอบแทนเป็นทีมเพื*อให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน หรือจ่าย
ตามความสามารถ องคป์ระกอบของโครงสร้างเงินเดือน 

1. ค่าครองชีพ 
2. ความสามารถในการจ่ายของนายจา้ง 
3. ความชอบต่องานของพนกังาน 

 กลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนขององคก์รหรือขอ้บงัคบักฎหมายหรือการต่อรองกลยุทธ์
ในการจ่ายค่าตอบแทน 

1. พิจารณาคู่แข่งขนั 
2. พยายาม Balance Fix Cost และ Variable Cost  
3. พิจารณาวา่จาํใหแ้บบ Team หรือ Individual 
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4. พิจารณาวา่จะใช ้Financial หรือ Non-financial 
5. ตอ้งมีการบริหารตน้ทุน 

 การประเมินผลการทาํงาน Performance Appraisal 
 คือการตรวจวดัควบคุมคนให้ทาํงานตามเป้าหมายที*กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
ที*กาํหนดวา่เหมาะสมกบัมาตรฐานที*กาํหนดและเหมาะสมกบัรายไดที้*คนไดรั้บจากองคก์รหรือไม่ 
ตลอดจนใช้พิจารณาศกัยภาพของคนในการทาํงานในตาํแหน่งที*สูงขึ+นไป เพื*อเป็นแนวทางปรับปรุง
เป้าหมายของบริษทัหรือการทาํงานของคนใหเ้หมาะสมในอนาคต การประเมินเพื*อ 
 1. พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่คนเช่นเงินเดือนค่าจ้างหรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ที*มีความสอดคลอ้งกบังานที*คนไดท้าํ 
 2. พิจารณาความเหมาสมในการทาํงานในตาํแหน่งงานของคนวา่มีความเหมาะสมเพียงใด
ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาฝึกอบรมหรือปรับยา้ยอย่างไรเพื*อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. พิจารณาการเปลี*ยนตาํแหน่งของคน การประเมินผลการทาํงานตอ้งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการทาํงานของคนซึ*งถือเป็นปัจจยัในการพิจารณาความดีความชอบของคน 
 4. พิจารณาเพื*อการฝึกอบรมและพฒันาคนผลลพัธ์ที*ไดจ้ากการประเมินผลการทาํงาน
จะเป็นขอ้มูลที*บ่งชี+วา่คนสมควรที*จะไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาในรูปแบบใด 
 5. ใชป้ระกอบการจดบนัทึกขอ้งมูลส่วนตวัของคนผลลพัธ์ที*ไดจ้ากการประเมินผลการ
ทาํงานจะถูกบนัทึกลงในทะเบียนประวติัของคนเพื*อให้ฝ่ายบริหารสามารถนาํขอ้มูลที*ไดรั้บไปใช้
ประโยชน์ไดต้รงความตอ้งการ 
 6. ใชป้ระกอบในการบริหารในดา้นต่างๆ เช่นความยุติธรรมการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ภายในองคก์ร 
 ประโยชน์ที*ไดรั้บจากการประเมิน 

1. สร้างความยติุธรรมในการพิจารณาความดีความชอบและการเลื*อนตาํแหน่ง 
2. เป็นเครื*องมือในการควบคุมการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
3. เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและการพฒันาคน 
4. ทาํใหค้นทราบถึงผลการทาํงานของตนเอง 
5. จูงใจคนใหท้าํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

 หลกัการประเมิน ตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการขอ้ดีขอ้เสีย ขอบเขตเพื*อให้สามารถนาํมา 
ประกอบการประเมินผลการทาํงานแต่ละชนิดได้ถูกตอ้งเป็นกระบวนการต่อเนื*องที*ตอ้งทาํอยู่
ตลอดเวลาตามความเหมาะสมเพื*อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูถู้กประเมินทุกคนเป็นการ
ประเมินค่าของผลการทาํงานไม่ใช่ค่าบุคคล ผูท้าํการประเมินตอ้งสนใจกบัคุณลกัษณะของแต่ละงาน
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และผลลพัธ์ที*ไดเ้ป็นสําคญั, เป็นหนา้ที*และความรับผิดชอบของหวัหนา้งานทุกคนตลอดจนคนที*
ได้รับมอบหมายจากองค์กรจะตอ้งมีความเที*ยงตรง Validity และมีความน่าเชื*อถือ Reliability 
เพื*อให้ไดผ้ลลพัธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์*ตั+งไวแ้ละมีความยุติธรรมกบัทุกฝ่ายจะตอ้งแจง้ผลลพัธ์
การประเมิน Feedback แก่คนที*เกี*ยวขอ้ง เพื*อให้คนที*ถูกประเมินไดรั้บทราบถึงผลการทาํงานของ
ตนในช่วงระยะเวลาที*ผา่นมาวา่เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่และสมควรจะตอ้งพฒันาปรับปรุง
อยา่งไร (นาํไปใชก้บัการกาํหนดค่าตอบแทน, การเปลี*ยนแปลงตาํแหน่ง, ปรับการทาํงาน,การจา้งงาน
และเมื*อประเมินทุกครั+ งจะตอ้งแจง้ผลกลบัแก่พนกังานเพื*อทราบและทาํการพฒันาปรับปรุงการทาํงาน)  
 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มีนกัวิชาการและนกัการศึกษา
ไดใ้หค้วามหมายในบริบทที*แตกต่างกนัไวห้ลายประการ ดงันี+  

 จนัทรานี  สงวนนาม (2545 : 69) ให้ความหมายวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
การที*บุคคลไดมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งในการปฏิบติังานทั+งดา้นการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจและการ

ปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล 

 สมยศ  นาวกีาร (2545 : 1) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของ
การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเกี*ยวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ เนน้การมีส่วนเกี*ยวขอ้งอยา่งแข็งขนั

ของบุคคล ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเชี*ยวชาญของพวกเขาในการแกปั้ญหาของการบริหาร 

ที*สาํคญั ซึ* งอยูบ่นพื+นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหนา้ที*ที*ถือวา่ผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ที*
การบริหารให้เขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเกี*ยวขอ้งอยา่งแทจ้ริง

ในกระบวนการตดัสินใจที*สาํคญัขององคก์ารไม่ใช่เพียงแต่สัมผสัปัญหาหรือแสดงความห่วงใย 
 สมเดช  สีแสง (2547 : 229) สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นการบริหารที*เปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัไดมี้

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหนา้ที*ของตน ซึ* งเป็นหลกัการสําคญัของการบริหาร
แบบใหม่ที*เรียกวา่การบริหารคุณภาพทั*วทั+งองคก์าร(Total Quality Control หรือ TQC) 

 วนัชยั  โกลละสุต (2547 : 28) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที*บุคคล
ในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื*อจดัการงานให้บรรลุเป้าหมายที*ต้องการร่วมกนัอย่างมี

ประสิทธิภาพและสาํเร็จ ทั+งนี+การมีส่วนร่วมนั+นๆ จะอยูใ่นขั+นตอนใดๆ ก็ตาม โดยขึ+นอยูก่บัความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ขอ้จาํกดัขององคก์รในแต่ละกระบวนการของการดาํเนินการบริหาร
เป็นเกณฑ ์
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 ทาํนอง  ภูเกิดพิมพ ์(2551 : 45) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการทาํงานร่วมกนั
เพื*อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทั+งนี+ ขึ+นอยูก่บัสภาพความคิด ความเชื*อและความยึดมั*นของแต่ละบุคคล 
แต่ละหน่วยงานแต่ละองคก์ร อีกทั+งยงัขึ+นอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย โดยการมีส่วนร่วม
เป็นหวัใจสําคญั ในการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Team Work) ที*มีประสิทธิภาพ 
ในการพฒันา เพราะทาํให้ผูเ้กี*ยวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ*งขึ+นเพื*อ
การเปลี*ยนแปลงและพฒันา 
 จากความหมายที*กล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) หมายถึง กระบวนการที*บุคคลไดมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งในการปฏิบติังานทั+งทางดา้นการแสดง
ความคิดเห็น การตดัสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบติังานตลอดจนการประเมินผล โดยใช้
ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเชี*ยวชาญในการปฏิบติังานเพื*อบรรลุวตัถุประสงคห์รือแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ที*อาจเกิดขึ+นจากการบริหารงานในองคก์าร 

 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวฒันาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์(Human 
Relation Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) บุคคลที*เป็นผูบุ้กเบิก
แนวคิดนี+ คือ แมรี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Mary Parker Follet)โดยไดเ้ขียนบทความชื*อ Dynamics 
Administration บรรยายให้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ารดว้ยวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบา้งไม่ใช่คิดแต่เรื*องเงินเพียงอย่างเดียว แนวคิดนี+ ไดรั้บการ
สนบัสนุนโดยเอลตนั เมโย (Elton Mayo) และเอฟ.เจ.โรธลิสเบอร์เกอร์ (F.J.Roethlisberger)แห่ง
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ทั+งนี+ มีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีที*เกี*ยวขอ้งกบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันี+  
 แมคเคลแลนด์ (McClelland.  1961 : 100) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดไดท้าํการ
วิจยัเกี*ยวกบัสิ*งจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงานให้เกิดผลสาํเร็จ ทั+งในระดบับุคคลและระดบัสังคม 
ผลของการศึกษาสรุปไดว้า่คนเรามีความตอ้งการอยู ่3 ประการ คือ 
 1. ความตอ้งการสัมฤทธิผล (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาจะทาํสิ*งหนึ*ง
สิ*งใดใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื*อประสบความสําเร็จ 
มีความวติกกงัวลเมื*อประสบความไม่สาํเร็จ  
 2. ความตอ้งการความผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการการอยูร่่วมกบั
ผูอื้*นในสังคม ตอ้งการความเป็นมิตรและสัมพนัธภาพที*อบอุ่น  
 3. ความตอ้งการมีอาํนาจบารมี (Need for Power) ไดแ้ก่ ความตอ้งการรับผิดชอบบุคคลอื*น 
ตอ้งการควบคุมและใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูอื้*นได ้ 
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 โดยสาระสําคญัอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิk ของเดวิด แมคเคลแลนด์ (David 
McClelland) คือ ผูที้*จะทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จตอ้งมีแรงจูงใจในดา้นความตอ้งการสัมฤทธิผล
อยูใ่นระดบัสูงหรือกล่าวไดว้า่ความสําเร็จของงานจะทาํไดโ้ดยการกระตุน้ความตอ้งการดา้นสัมฤทธิผล
เป็นสาํคญั ถา้แต่ละคนมีความตอ้งการดา้นสัมฤทธิผลสูงก็สามารถทาํงานไดส้ําเร็จและช่วยให้งาน
ของหน่วยงานสาํเร็จไปดว้ย  
 ไลเคิร์ท (Likert.  1967 : 16) เสนอทฤษฎีการบริหารซึ* งมีลกัษณะแตกต่างกนั 4 รูปแบบ 
และเรียกวา่การบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดว้ย 
 ระบบที* 1 : เผด็จการ (System 1 : Exploitative Authoritative)เป็นการใชอ้าํนาจเพื*อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตวั เป็นการบริหารองคก์ารที*เนน้หนา้ที*และโครงสร้างแบบอาํนาจนิยมสูง 
 ระบบที* 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Bebevolent Authoritative) เป็นการใชอ้าํนาจ
แบบเมตตา ใชร้ะบบความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง นายจา้งตอ้งทาํใหลู้กจา้งมีความเชื*อมั*น 
 ระบบที* 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative)ระบบนี+ เป็นการบริหารงานแบบมี
ความมั*นคง แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเชื*อมั*นและความไวว้างใจอยา่งเตม็ที*ในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ระบบที* 4 : กลุ่มที*มีส่วนร่วม (System 4 : Participative Group)เป็นระบบการขยายขอบเขต
ความสัมพนัธ์และความเป็นมิตรกนัระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งในระดบัสูงจากการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานแบบกลุ่ม 
 อุทยั  บุญประเสริฐ (2543 : 26) กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่มีแนวความคิดพื+นฐาน 
ดงันี+  
 1. ความเชื*อเรื*องธรรมชาติมนุษย ์(Assumption About Human Nature) ตามแนวคิดของ 
แมค เกรเกอร์(Mc Gregor) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี y ตามแนวคิดของทฤษฎี x เชื*อวา่
มนุษยขี์+ เกียจและขาดความรับผิดชอบ ดงันั+นตอ้งใชว้ิธีการบงัคบัหรือควบคุมการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด 
ส่วนทฤษฎี y เชื*อวา่มนุษยมี์ความขยนั ชอบทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิ*งถา้สภาพการทาํงานที*มีความ
เหมาะสม และคนมีส่วนร่วมในการทาํงานโดยไม่ถูกบงัคบัก็จะมีความรับผดิชอบมากขึ+น 
 2. ความคิดเกี*ยวกบัความเป็นองคก์ารของโรงเรียน (Concept of School Organization)
แนวความคิดของการบริหารปัจจุบนัเชื*อวา่องคก์ารมิใช่เป็นเพียงเครื*องมือสําหรับการบรรลุเป้าหมาย
หรือผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั+น แต่องคก์ารเป็นสถานที*สาํหรับการดาํรงชีวติและการพฒันา 
 3. ในดา้นรูปแบบการตดัสินใจ (Decision Making Style) การตดัสินใจสั*งการในระดบั
สถานศึกษาควรมีลกัษณะร่วมมือกนัใชอ้าํนาจระหวา่งครู ผูป้กครอง นกัเรียน ตลอดจนศิษยเ์ก่าเพื*อ
สะทอ้นสภาวการณ์ปัจจุบนั ความตอ้งการในอนาคต ซึ* งจะตอ้งระดมสติปัญญาและแนวคิดให้สมาชิก
ไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันาใหบ้ริหารโรงเรียนไดส้าํเร็จ อีกทั+งยงัสร้างความรู้สึกผกูพนักบัโรงเรียน 
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 4. แบบภาวะผูน้าํ (Leadership Style) ตามทฤษฎีของ Sergiovanni ไดจ้ดัระดบัภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้5 ระดบั คือ ภาวะผูน้าํดา้นเทคนิค ภาวะผูน้าํดา้นมนุษย ์ภาวะผูน้าํทาง
การศึกษา ภาวะผูน้าํเชิงสัญลกัษณ์ และภาวะผูน้าํทางวฒันธรรม 
 5. กลยทุธ์การใชอ้าํนาจ (Use of Power) ในการบริหารโดยทั*วไปมีความจาํเป็นที*จะตอ้ง
ใชอ้าํนาจเป็นสิ*งที*ขาดไม่ได ้แต่ตามทฤษฎีที*วา่ดว้ยที*มาของอาํนาจ (Source of Power) ของ French 
และ Raven นั+นไดแ้บ่งที*มาของอาํนาจพื+นฐานเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ อาํนาจจากการให้รางวลั อาํนาจ
จากการบงัคบั อาํนาจตามกฎหมาย อาํนาจจากการอา้งอิงและอาํนาจจากความรู้ความเชี*ยวชาญ 
 6. ทกัษะเฉพาะในการบริหาร (Management Skills) ทกัษะการบริหารแบบใหม่ๆ ที*ไดรั้บ
การพฒันาและนาํมาใช้ในองคก์าร เช่น การใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื*อการตดัสินใจ 
ใชท้กัษะการแกไ้ขความขดัแยง้ ใชก้ลยทุธ์เพื*อการเปลี*ยนแปลงและพฒันาองคก์าร เป็นตน้ 
 7. การใชท้รัพยากร (Use of Resources) สถาบนัการศึกษามีอาํนาจในการใชแ้ละบริหาร
ทรัพยากรดว้ยตนเองมากขึ+น ทาํให้สถานศึกษาไดบ้ริหารงานตามสถานการณ์ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิผล ไม่ตอ้งสิ+นเปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ 
 โดยสรุปแลว้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิดพื+นฐานมาจากความเชื*อเรื*องธรรมชาติ
ของมนุษยที์*มีความตอ้งการพื+นฐาน ความคิดเกี*ยวกบัความเป็นองคก์ารของโรงเรียน รูปแบบของ
การตดัสินใจ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิk  แบบภาวะผูน้าํ กลยุทธ์ในการใชอ้าํนาจ ทกัษะเฉพาะใน
การบริหารตามทฤษฎีการบริหาร ตลอดจนความมีอิสระในการใชแ้ละบริหารทรัพยากรดว้ยตนเอง 
 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ไลเคิร์ท (Likert.  1961 : 223) แสดงให้เห็นสาระสําคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ดงันี+  

1. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. ผูบ้งัคบับญัชากระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
3. ระบบการติดต่อสื*อสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวัเป็นไปโดยอิสระ 
4. ผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและโดย

กวา้งขวางเกี*ยวกบัเป้าหมายขององคก์าร การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์าร 
5. การตดัสินใจต่างๆ กระทาํโดยกลุ่มในทุกระดบัขององคก์าร เปิดโอกาสให้กลุ่มเขา้มา

มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน 
6. การควบคุมงานมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานให้มีการควบคุมกนัเองและเนน้

ในเรื*องการแกปั้ญหาเป็นหลกั 
7. ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสําคญัของการพฒันาพนกังานโดยการฝึกอบรมเพื*อให้การ

ทาํงานมีผลงานที*สูงสุดและสาํเร็จตามเป้าหมาย 
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 ไบร์แมน (Bryman.  1986 : 139) ไดเ้สนอแนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที*จะมี
ผลต่อทศันคติการปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้4 ประการ คือ 
 1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะตอ้งทาํให้แนวทางที*จะไปสู่เป้าหมายมีความ
ชดัเจนยิ*งขึ+นและบรรยากาศจะมีลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกวา่  
 2. จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายที*มีคุณค่า ดงันั+นผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ*ม
เป้าหมายส่วนบุคคล (Individual Goal) กบัเป้าหมายองคก์าร (Organization Goal) ใหเ้ท่าเทียมกนั  
 3. ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิ*มการควบคุมงานมากขึ+นถา้มีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพิ*มขึ+น 
ซึ* งจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมากขึ+น 
 4. เมื*อบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี Ego – involved 
 ดวงแกว้  กอแกว้ (2543 : 17) กล่าววา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดว้ยการที*ผูบ้งัคบับญัชาไดข้อความร่วมมือ
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมายและมี
วตัถุประสงคข์ององคก์ารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของงาน 
 2. การกระจายอาํนาจในการบริหาร ไดแ้ก่ การใชค้ณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจ
ในการปฏิบติังาน การใหอิ้สระกบัพนกังานในการดาํเนินงานที*รับผดิชอบ 
 3. การใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การให้พนกังานมีสิทธิในการตดัสินใจในงานที*
รับผดิชอบโดยไม่ตอ้งปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารระดบัสูงให้การสนบัสนุนผูบ้ริหารทุกคนในการ
ใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 4. การไวว้างใจซึ* งกนัและกนัในองค์การ ไดแ้ก่ การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้
ความสามารถและมีการมอบหมายใหพ้นกังานไดป้ฏิบติังานใหม่ๆ 
 ดงันั+นจึงสรุปวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสําคญัในการบริหารองคก์ารเป็นอยา่งมาก 
เพราะผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนเกี*ยวขอ้งในการบริหาร มีอิสระ
ในการทาํงาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื*อร่วมกนัแกปั้ญหา ซึ* งลกัษณะดงักล่าว
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกผูกพนัและร่วมกนัรับผิดชอบต่อสิ*งที*ร่วมกนั
ตดัสินใจดาํเนินงานใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จต่อไป 
 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิ*มประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์การ 
ซึ* งจนัทรานี  สงวนนาม (2545 : 71)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ดงันี+  

1. ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 
2. ลดความขดัแยง้ในการทาํงาน เพิ*มความไวว้างใจซึ* งกนัและกนัมากขึ+น 
3. สร้างบรรยากาศที*ดีในการทาํงาน 
4. ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทาํ 
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5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 
6. ลดค่าใชจ่้ายและใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 
7. ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหนึ*งขององคก์าร 

 สัมฤทธิk   กางเพง็ (2545 : 9) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งันี+  
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้กี*ยวขอ้ง 
ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นที*หลากหลาย ทาํใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การคิดคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือทาํให้เกิดการต่อตา้นน้อยลงใน
ขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึ+น 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื*อสารที*ดีกว่า สามารถแลกเปลี*ยนขอ้มูลและประสบการณ์ใน
การทาํงานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที*ดีต่อกนั 
 4. เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือผูเ้กี*ยวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะในการ
ทาํงานร่วมกนัเกิดความมีนํ+าใจและความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากขึ+น 
 5. การมีส่วนร่วมจะทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึ+น การตดัสินใจมีคุณภาพมากขึ+นและ
ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงงาน ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากขึ+น 
 จากแนวคิดที*กล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดด้งันี+   
 1. ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ* งการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื*อสาร
ในองคก์ารดีขึ+น ลดความขดัแยง้ ลดตน้ทุน เพิ*มผลผลิตและองค์การมีความพร้อมรับการเปลี*ยนแปลง 
ไดดี้ขึ+น  
 2. ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนกังานไดง่้ายขึ+น การตดัสินใจ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ+น เนื*องจากไดรั้บขอ้มูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  
 3. ประโยชน์ต่อพนกังาน โดยความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัฝ่ายบริหารและระหวา่ง
พนกังานดว้ยกนัดีขึ+น มีความไวว้างใจกนัสูง มีความรับผิดชอบและผกูพนักบัองคก์ารมากขึ+น รวมทั+ง
มีความเขา้ใจกฎระเบียบและขอ้จาํกดัขององคก์าร 

 ข้อจํากดัและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ถึงแมว้า่การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์ แต่การที*ผูบ้ริหารจะนาํการบริหารรูปแบบนี+
มาใชค้วรคาํนึงถึงขอ้จาํกดัและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ* งจนัทรานี  สงวนนาม 
(2545 : 71)ไดส้รุปวา่การที*ผูบ้ริหารจะนาํการบริหารในรูปแบบนี+มาใชค้วรจะระมดัระวงัถึงขอ้จาํกดั
ของการใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ เพราะอาจทาํให้เกิดกลุ่มอิทธิพล
ขึ+นไดแ้ละก่อให้เกิดความขดัแยง้กนั ความรับผิดชอบและการกระทาํของกลุ่มไม่มีหลกัประกนัแน่ชดั
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เพราะทุกอยา่งขึ+นอยูก่บัการตดัสินใจของกลุ่ม ผูบ้ริหารจึงควรคาํนึงถึงผลไดผ้ลเสีย เช่น ค่าใชจ่้าย 
เวลา ปัญหาและสถานการณ์ การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารควรไดรั้บการพิจารณา
อยา่งรอบคอบก่อนจะใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในทาํนองเดียวกนั สมยศ  นาวีการ (2545ข 
: 25)ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพวา่ อุปสรรคเหล่านี+
อาจเกิดขึ+นกบัหลายๆ ปัจจยั ดงันี+  อุปสรรคทางดา้นองคก์ารซึ* งจะยึดติดกบัประเพณี ปรัชญาและค่านิยม
ขององคก์าร คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน คุณภาพของเจา้หนา้ที* โครงสร้างของ
องค์การ การขาดบรรยากาศสนบัสนุน การขาดระบบการให้รางวลัในการมีส่วนร่วม นอกจากอุปสรรค
ทางดา้นองคก์ารแลว้ อุปสรรคบางอยา่งอาจเกิดขึ+นจากตวัผูบ้ริหารเองที*ขดัขวางการใชก้ารบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เช่น ความไม่เขา้ใจ การขาดความมั*นคงหรือความกลวัที*สูญเสียอาํนาจการบริหารไป 
เป็นตน้ ส่วนอุปสรรคทางดา้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั+น อาจเกิดขึ+นจากการขาดความสามารถ ขาดความ
ตอ้งการ การไม่รับรู้ว่าถูกคาดหวงัให้มีส่วนร่วมและความกลวั นอกจากนี+ ยงัมีอุปสรรคทางด้าน
สถานการณ์ที*ขึ+นอยูก่บัขอ้จาํกดัดา้นเวลา งานและอิทธิพลทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 โดยสรุปแลว้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที*ช่วยให้ผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งกบั
การทาํงานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานในหลากหลายรูปแบบ 
เพื*อใหเ้กิดความผกูพนัและความรับผดิชอบต่อองคก์ารมากยิ*งขึ+น ทั+งนี+ ผูบ้ริหารจะตอ้งเห็นความสําคญั 
พร้อมทั+งมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดพื+นฐานและองคป์ระกอบที*สาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และสิ*งสําคญัจะตอ้งทราบถึงประโยชน์ ขอ้จาํกดัและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื*อให้
สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
 
การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์ารหรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื*อคน้หาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดดอ้ยหรือสิ*งที*อาจเป็นปัญหาสําคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพที*ตอ้งการในอนาคต SWOT 
เป็นตวัยอ่ที*มีความหมายดงันี+  
 Strengths – จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
 Weaknesses – จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
 Opportunities – โอกาสที*จะดาเนินการได ้
 Threats - อุปสรรค ขอ้จากดั หรือปัจจยัที*คุกคามการดาเนินงานขององคก์าร 
 หลกัการสําคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั+นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้า่เป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ* งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื*อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกั
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สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั+งภายนอก
และภายในองคก์ร ซึ* งจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปลี*ยนแปลงต่างๆ ที*เกิดขึ+นภายนอก
องคก์ร ทั+งสิ*งที*ไดเ้กิดขึ+นแลว้และแนวโนม้การเปลี*ยนแปลงในอนาคต รวมทั+งผลกระทบของการ
เปลี*ยนแปลงเหล่านี+ ที*มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่างๆ ที*องคก์ร 
มีอยู่ ซึ* งขอ้มูลเหล่านี+ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์และ
การดาํเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รที*เหมาะสมต่อไป 
 ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT 
 วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั+งภายนอกและภายในองคก์ร 
ซึ* งปัจจยัเหล่านี+ แต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอยา่งไร 
จุดแข็งขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในที*ถูกใชป้ระโยชน์เพื*อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที*
จุดอ่อนขององคก์รเป็นคุณลกัษณะภายในที*อาจทาํลายผลการดาเนินงานโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม
จะเป็นสถานการณ์ที*ให้โอกาสเพื*อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพ 
แวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ที*ขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี+
จะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์เพื*อให้องคก์รเกิดการพฒันาไปในทาง 
ที*เหมาะสม 
 ขั/นตอน/วธีิการดําเนินการทาง SWOT Analysis 
 การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัที*กวา้งดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทาให้มีขอ้มูล ในการกาํหนดทิศทางหรือเป้าหมายที*จะถูกสร้าง
ขึ+นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ
กาํหนด กลยุทธ์ที*มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รให้มีนอ้ยที*สุด
ได ้ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั+น จะตอ้งวิเคราะห์ทั+งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยมีขั+นตอนดงันี+  
 1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รจะเกี*ยวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ดา้น เพื*อที*จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที*มา
เบื+องตน้ของขอ้มูลเพื*อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูลเพื*อการบริหารที*ครอบคลุม
ทุกดา้น ทั+งในดา้นโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังานบรรยากาศในการทาํงานและทรัพยากร
ในการบริหาร(คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาํเนินงานที*ผา่นมาขององคก์ร
เพื*อที*จะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้นี+ดว้ย 
  จุดแขง็ขององคก์ร (S-strengths) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูที้*อยู่
ภายในองคก์รนั+นเอง ว่าปัจจยัใดภายในองค์กรที*เป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รที*องค์กร
ควรนาํมาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรดาํรงไวเ้พื*อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร 
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  จุดอ่อนขององคก์ร (W-weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของ 
ผูที้*อยู่ภายในจากมุมมอง ของผูที้*อยู่ภายในองค์กรนั+นๆ เองว่าปัจจยัภายในองค์กรที*เป็นจุดดอ้ย 
ขอ้เสียเปรียบขององคก์รที*ควรปรับปรุงใหดี้ขึ+นหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
 2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 
  ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั+นสามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาํเนินงานขององคก์รที*ไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั+งในและระหวา่ง
ประเทศที*เกี*ยวกบัการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน 
การตั+งถิ*นฐานและการอพยพของประชาชนลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื*อ
และวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางดา้นเครื*องมืออุปกรณ์ 
ที*จะช่วยเพิ*มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 
  โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-opportunities) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองค์กร 
ปัจจยัใดที*สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั+งทางตรงและทางออ้มต่อการดาเนินการขององค์กร 
ในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่านี+มาเสริมสร้างใหห้น่วยงานเขม้แขง็ ขึ+นได ้
  อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-threats) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร
ปัจจยัใดที*สามารถส่งผลกระทบในระดบัมหาภาค ในทางที*จะก่อให้เกิดความเสียหายทั+งทางตรง 
และทางออ้ม ซึ* งองคก์รจะตอ้งหลีกเลี*ยงหรือปรับสภาพองคก์รให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที*จะเผชิญ 
แรงกระทบดงักล่าวได ้
 3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 
  เมื*อไดข้อ้มูลเกี*ยวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ให้นาํ 
จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื*อดูวา่องคก์รกาํลงัเผชิญ
สถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั+น องคก์รควรจะทาํอยา่งไร โดยทั*วไปในการวิเคราะห์ 
SWOT ดงักล่าวนี+  องคก์รจะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงันี+  
  3.1 สถานการณ์ที* 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี+ เป็นสถานการณ์ที*พึงปรารถนาที*สุด 
เนื*องจากองค์กรค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง ดงันั+น ผูบ้ริหารขององค์กรควรกาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(Aggressive –Strategy) เพื*อดึงเอาจุดแข็งที*มีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ  
ที*เปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ที* 
  3.2 สถานการณ์ที* 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์นี+ เป็นสถานการณ์ที*เลวร้ายที*สุด 
เนื*องจากองค์กรกาํลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
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ดงันั+นทางเลือกที*ดีที*สุดคือกลยุทธ์การตั+งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื*อพยายามลด
หรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่างๆ ที*คาดว่าจะเกิดขึ+น ตลอดจนหามาตรการที*จะทาํให้องคก์รเกิดความ
สูญเสียที*นอ้ยที*สุด 
  3.3 สถานการณ์ที* 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงที*มีปัญหาอุปสรรคที*เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง
เช่นกนั ดงันั+นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพื*อจดัหรือแกไ้ข
จุดอ่อนภายในต่างๆ ใหพ้ร้อมที*จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที*เปิดให ้
  3.4 สถานการณ์ที* 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี+ เกิดขึ+นจากการที*สภาพแวดลอ้ม
ไม่เอื+ออาํนวยต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ไดเ้ปรียบที*เป็นจุดแข็งหลายประการ ดงันั+น แทนที*
จะรอจนกระทั*งสภาพแวดล้อมเปลี*ยนแปลงไป ก็สามารถที*จะเลือกกลยุทธ์การแตกตวัหรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื*อใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งที*มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ดา้นอื*นๆ แทน  (กรมส่งเสริมสหกรณ์.  2556 : 54) 
 หลกัการ TOWS Matrix 
 TOWS Matrix เป็นเครื*องมือที*ใชค้วบคู่กบั SWOT Analysis เพื*อใชต้รวจสอบสิ*งที*เรา
วเิคราะห์วา่มีความถูกตอ้ง และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร มีส่วนสนบัสนุนกนัหรือไม่ TOWS เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจยัของเครื*องมือทางธุรกิจ ดว้ยเครื*องมือ SWOT และ TOWS เป็นตวัยอ่ของปัจจยัสําหรับ
การเตรียมการที*จะวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ดว้ยการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (ภยัคุกคามและโอกาส) ของคุณและสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดอ่อน
และจุดแขง็) สามารถใชเ้ทคนิคเหล่านี+ วิเคราะห์ทีมงานทั+งกลยุทธ์ขององคก์ร หน่วยงาน หรือยงัสามารถ
ใชว้ิเคราะห์กระบวนการทาํงาน แคมเปญการตลาด หรือแมแ้ต่ประสบการณ์และทกัษะของตนเอง 
การวเิคราะห์ SWOT Analysis จะช่วยใหส้ามารถดาํเนินการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Analysis 
ในระดบัปฏิบติัได ้ซึ* ง TOWS เนน้เกี*ยวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ในขณะที* SWOT จะเนน้ทั+ง
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ* งเครื*องมือทั+ง 2 อนันี+ จะให้ผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบของตารางเมตริกซ์ ดา้นล่าง  
 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส ภยัคุกคาม 
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 ผูน้าํไปใช้สามารถขยายการใชง้านของ SWOT และ TOWS ที*วิเคราะห์ในรายละเอียด
เกี*ยวกบัปัจจยัของกลยุทธ์ ในขณะที*วิธีการนี+ สามารถนาํไปใช้ได้ดีร่วมกับ SWOT เพราะเป็น
เครื*องมือที*ใชร่้วมกนั  
 การระบุตัวเลอืกเชิงกลยุทธ์  
 TOWS หรือ SWOT Analysis ช่วยให้เขา้ใจเกี*ยวกบัวิธีการเลือกเชิงกลยุทธ์ที*ตอ้งเจอ (จาํไวว้า่      
“กลยุทธ์” เป็นศิลปะของการกาํหนดวิธีการที*จะ“ชนะ”ในธุรกิจหรือในชีวิตจริง) ซึ* งช่วยให้สามารถ
ถามและตอบคาํถามต่อไปนี+  How do you: 
 คุณไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดจากจุดแขง็ของคุณ หรือไม่ 
 คุณไดห้ลีกเลี*ยงหรือกาํจดัจุดอ่อนของคุณ หรือไม่ 
 คุณไดใ้ชป้ระโยชน์จากโอกาสของคุณ หรือไม่ 
 คุณไดจ้ดัการภยัคุกคามของคุณ หรือไม่ 
 ขั+นตอนต่อไปของการวิเคราะห์ที*มกัเกี*ยวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกโดย TOWS Matrix ช่วยให้
คิดเกี*ยวกบัปัจจยัที*สามารถติดตาม และมีผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส
และภยัคุกคาม) จากสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) ดงัแสดงในเมทริกซ์ ขา้งล่าง 
 
TOWS Strategic Alternatives Matrix 
 
 External Opportunities  ( O ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

External Threats   ( T ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal  Strengths   ( S ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 
Maxi-Maxi  Strategy 
Strategies that use 
Strengths to maximize 
Opportunities. 

ST 
Maxi-Mini  Strategy 
Strategies that use 
Strengths to minimize 
Threats. 
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Internal Weaknesses  ( W ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO 
Mini-Maxi  Strategy 
Strategies that minimize 
weaknesses by taking 
advantage of opportunities 

WT 
Mini-Mini  Strategy 
Strategies  that minimize 
weaknesses and avoid 
threats 

 
 ซึ* งจะช่วยใหส้ามารถระบุทางเลือกเชิงกลยทุธ์ที*ตอบคาํถามเพิ*มเติมไดด้งันี+  
 1. จุดแข็งและโอกาส (SO) วิธีที*สามารถใช้จุดแข็งเพื*อหาประโยชน์ที*ได้เปรียบเพื*อ           
สร้างเป็นโอกาส      
 2. จุดแข็งและอุปสรรค (ST) วิธีที*สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื*อหลีกเลี*ยงภยั
คุกคามที*อาจจะเกิดขึ+นจริง    
 3. จุดอ่อนและโอกาส (WO) วธีิการใชโ้อกาสที*มีเพื*อเอาชนะจุดอ่อน 
 4. จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) วธีิที*สามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลี*ยงภยัคุกคาม 
 การใช้งานเครื�องมือ 
 ขั+นที* 1 พิมพต์าราง SWOT Worksheet และนาํมาประชุมระดมสมองร่วมกนัเพื*อปฏิบติัการ
วิเคราะห์ TOWS / SWOT ทาํการบนัทึกผลการวิจยัและขอ้มูลที*คดัสรรคแ์ลว้ในตาราง SWOT Analysis 
ซึ* งจะช่วยใหเ้ขา้ใจในปัจจยัจุดแขง็ จุดอ่อน และรวมทั+งระบุโอกาส และภยัคุกคามที*ควรรู้ 
 ขั+นที* 2 พิมพต์าราง TOWS Analysis (ตวัอยา่งดา้นล่าง) และสําเนาขอ้มูลสรุปสําคญัจาก 
SWOT ใหเ้ป็นเขตพื+นที*ตาราง 
 
 External Opportunities ( O ) 

1. 
2. 
3. 
4. 

External  Threats ( T ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal Strengths   ( S ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 

 
Maxi-Maxi 

ST 
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Internal Weaknesses  ( W ) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO WT 

 
 ขั+นที* 3 การรวมกันของแต่ละปัจจยัสิ* งแวดล้อมภายในและสิ* งแวดล้อมภายนอกเป็น
วธีิการที*สามารถใชใ้นการสร้างตวัเลือกเชิงกลยทุธ์ทีดี 

1. จุดแขง็และโอกาส (SO) วธีิที*สามารถใชจุ้ดแขง็เพื*อสร้างโอกาส                                                           
2. จุดแข็งและอุปสรรค (ST) วิธีที*สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื*อหลีกเลี*ยงภยั

คุกคาม 
3. จุดอ่อนและโอกาส (WO) วธีิที*ใชโ้อกาสเพื*อที*จะเอาชนะจุดอ่อน      
4.  จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) วิธีที*สามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลี*ยงภัยคุกคาม                             

หมายเหตุ WT Quadrant - จุดอ่อนและภยัคุกคาม - เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกนั ให้ใส่ขอ้มูลเหล่านี+ ใน
ตาราง TOWS Matrix และทาํการวเิคราะห์เพื*อป้องกนัการสูญเสียที*อาจจะเกิดขึ+น     
 ขอ้มูลทั+งหมดที*คดัสรรคแ์ละกาํหนดนํ+าหนกัความสาํคญั และผลกระทบต่อธุรกิจและเมื*อ
ไดเ้ลือกปัจจยัเหล่านั+นแลว้ สามารถนาํขอ้มูลที*ไดมี้การระบุนี+ เป็นทางเลือกในการวางกลยุทธ์หรือนาํมา
ปรับปรุงกลยทุธ์ทางธุรกิจได ้
 
คําแนะนํา : เมื*อมีหลายปัจจยัที*จะตอ้งพิจารณามนัอาจเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเมทริกซ์เพื*อให้
ตรงกบัจุดแขง็และจุดอ่อนของแต่ละปัจจยั และการกาํหนดโอกาสและภยัคุกคามของแต่ละปัจจยัที*
ไดร้ะบุ เมื*อตอ้งการทาํเช่นนี+  สามารถสร้างเมทริกซ์ดงักล่าวดงัตวัอยา่งตารางดา้นล่างสําหรับแต่ละ 
Quadrant  (SO, ST, WO, และ WT) 
 

Matrix  SO S1 S2 S3 S4 
O1     
O2     
O3     
O4     

 
 ซึ* งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ+นและปัจจยัที*ถือวา่มีความสําคญัและเป็น
สัญญาที*จะตอ้งทาํการหมายเหตุทางเลือกใหม่ๆ ที*ระบุบน TOWS Worksheet 
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 ขั+นที* 4 การประเมินตวัเลือกที*ไดส้ร้างขึ+นและระบุคนที*ให้ประโยชน์สูงสุดและดีที*สุดให้
บรรลุภารกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์ร สิ*งเหล่านี+จะช่วยเพิ*มตวัเลือกกลยทุธ์อื*นๆ ที*กาํลงัพิจารณา 
คาํแนะนาํ : การพิจารณาเครื*องมือดา้นกลยุทธ์อื*นเพิ*มเติม และ Creativity Article ซึ* งจะสามารถหา
อ่านไดจ้ากอินเตอร์เน็ตหรือตาํราต่างๆได ้
 ประเด็นสาํคญั TOWS Matrix เป็นเครื*องมือที*ค่อนขา้งง่ายในการใชง้าน (แต่ยากมากตอนที*
วเิคราะห์) สาํหรับการสร้างตวัเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยการใชน้ั+นสามารถเลือกจากช่องทางที*ไดเ้ปรียบ
และช่องทางที*จะลดความอ่อนแอ หรือภยัคุกคามจากภายนอก ดว้ยการวางแผนกลเชิงกลยทุธ์ 
(เอกกมล  เอี*ยมศรี.  2554 : 28) 
 
กระบวนการวางแผนและการควบคุมการผลติ 
 ในการตดัสินใจเกี*ยวกบัการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึ* งจะส่งผลต่อวตัถุประสงค์
โดยรวมตามที*กล่าวถึงในหวัขอ้ก่อนหนา้นั+นไดดี้เพียงไร ผูบ้ริหารจะตอ้งคน้หาคาํตอบจากคาํถามที*
เป็นตน้เหตุพื+นฐานของความมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ 2 ประการ ดงัต่อไปนี+  
 1. เราควรทาํอะไรต่อไป ซึ* งประกออบดว้ยคาํถามยอ่ยๆ 3 คาํถามดงันี+  คือ จะผลิตอะไร
จาํนวนเท่าไหร่และเมื*อไหร่ 
 2. เรามีขีดความสามารถที*จะทาํมนัไดห้รือไม่ (มีกาํลงัการผลิตเพียงพอหรือไม่) 
 คาํถามทั+งสองเกี*ยวกบัลาํดบัความสําคญัและกาํลงัการผลิต และกาํลงัการผลิต (Priorities 
and Capacities) ลาํดบัความสําคญั (Priorities) จะเกี*ยวขอ้งกบัความหมายที*วา่ เมื*อไหร่จึงจาํเป็น ใช้
ชิ+นส่วนนี+  หรือผลิตภณัฑ์นี+  วนัที*ตอ้งการนี+ จะกลายเป็นวนักาํหนดส่งที*จะถูกใช้ในการจดัลาํดบั
ใหก้บัใบสั*งงานแต่ละใบ สาํหรับกาํลงัการผลิต (Capacity) เป็นการอธิบายถึง ปริมาณงานที*สามารถ
จะปฏิบติัได ้โดยกาํลงัการผลิต นี+จะสัมพนัธ์กบัคนและเครื*องจกัร และโดยทั*วๆ ไป จะจดักาํลงัการ
ผลิตอยูใ่นรูปชั*วโมงการทาํงานของหน่วยผลิต ดงันั+นการวางแผนและการควบคุมการผลิต จึงเป็น
การเน้นเรื*องการวางแผนและการควบคุมลาํดบัความสําคญัในการทาํงานและกาํลงัการผลิต (พิภพ  
ลลิตาภรณ์.  2556 : 36) 
 สาํหรับรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละกระบวนการในการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
และวสัดุคงคลงั พอสรุปไดด้งันี+  
 1. การพยากรณ์ (Forecasting) หนา้ที*การพยากรณ์เกี*ยวขอ้งกบัการคาดการณ์หรือประมาณ
การเกี*ยวกบัยอดขายของบริษทัในอนาคต การพยากรณ์การขายมกัถูกแบ่งออกตามระยะเวลาที*ทาํการ
พยากรณ์ไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ เช่น การพยากรณ์ระยะสั+นจะอยูใ่นช่วง 3-6 เดือน เพื*อการตดัสินใจ
เกี*ยวกบัแรงงาน (การจา้งคนงานใหม่) การสั*งซื+อและการจดัตารางการผลิต เป็นตน้ การพยากรณ์
ระยะกลาง 1-2 ปี และการพยากรณ์ในระยะยาวคือ 5 ปีหรือมากกวา่ 
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 2. การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Production Planning) การวางแผนการผลิตรวม 
คือ กระบวนการวางแผนเพื*อจดัสรรกาํลงัการผลิตให้เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการ 
ที*พยากรณ์ไว ้หรือไดก้าํหนดเป็นเป้าหมายไวใ้นแผนธุรกิจ แต่จะมองภาพรวมของกลุ่มผลิตภณัฑ ์
(Family) และภาพรวมของกาํลงัการผลิตโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผูบ้ริหารระดบัสูง ในฝ่าย
ผลิตแผนดงักล่าวค่อนขา้งจะมีบทบาทสําคญัต่อการลดตน้ทุน การผลิตและการตอบสนองต่อกลยุทธ์
การแข่งขนั โดยทั*วไปจะถูกใชเ้ป็นกรอบสาํหรับ กาํหนดตารางการผลิตต่อไป 
 3. การกาํหนดตารางการผลิตหลกั (Master Production Scheduling) ตารางการผลิตหลกั 
จะกาํหนดจาํนวนของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดที*จะตอ้ง ทาํการผลิตให้แลว้เสร็จตามช่วงเวลาต่างๆ ตาราง
การผลิตหลกันี+ จะตอ้ง ถูกนาํไปเปลี*ยนให้เป็นคาํสั*งซื+อวตัถุดิบ และชิ+นส่วนต่างๆ จากพ่อคา้ภายนอก 
รวมทั+งรายละเอียดตารางการผลิตสาํหรับชิ+นส่วนที*จะทาํการผลิตในโรงงาน เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี+
จะตอ้งไดจ้งัหวะและสอดคลอ้งกบัวนักาํหนดส่งผลิตภณัฑ์ที*ได ้กาํหนดไวใ้นตารางการผลิตหลกั 
ช่วงเวลาที*ใชใ้นการผลิตหลกั อาจมีหน่วย เป็นเดือน สัปดาห์หรือวนัก็ได ้และตารางการผลิตหลกันั+น
จะตอ้งสอดคลอ้งกบักาํลงัการผลิตของโรงงาน 
 4. การวางแผนกาํลงัการผลิตขั+นตน้ (Rough-cut Capacity Planning) การวางแผนกาํลงั
การผลิตจะเกี*ยวขอ้งกบัการคาํนวณหากาํลงัการผลิตของเครื*องจกัรและแรงงาน ที*ตอ้งการสําหรับ
การผลิตหรือชิ+นส่วนที*กาํหนดไวใ้นตารางการผลิตหลกั ผลจากการคาํนวณที*ได้นี+ จะตอ้งนาํไป
เปรียบเทียบกบักาํลงัการผลิตของเครื*องจกัรและแรงงานที*มีอยูว่า่เพียงพอหรือไม่ 
 5. การบริหารวสัดุคงคลงั (Inventory Management) จุดประสงคข์องการบริหารวสัดุคงคลงั
ก็เพื*อใหแ้น่ใจวา่สินคา้แต่ละประเภท และแต่ละแบบตอ้งมีอยูอ่ยา่งเพียงพอที*จะตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ อย่างไรก็ตามความตอ้งการของบริษทันั+น ตอ้งการให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงักล่าว
โดยใช้เงินลงทุนเกี*ยวกบัวสัดุคงคลงัให้น้อยที*สุด ดว้ยเหตุนี+  การบริหารวสัดุคงคลงัจึงตอ้งเขา้มา
เกี*ยวขอ้งกบัการวางแผนและการควบคุมการผลิต ทั+งนี+ เพราะจะตอ้งมีการประสานงานกนัระหวา่ง
ยอดควบคุมวสัดุคงคลงั นี+มกัรวมอยูใ่นฝ่ายของการวางแผนและควบคุมการผลิต 
 6. การวางแผนความตอ้งการกาํลงัการผลิต (Capacity Requirement Planning) MRP จะ
เกี*ยวขอ้งกบัการวางแผนวสัดุและชิ+นส่วนประกอบ ส่วนการวางแผนความตอ้งการกาํลงัการผลิต 
จะเกี*ยวขอ้งกบัการคาํนวณหากาํลงัการผลิตของเครื*องจกัรและแรงงาน ที*ตอ้งการในการผลิตชิ+นส่วน
ใหแ้ลว้เสร็จตามจาํนวน และกาํหนดเวลาที*ไดก้าํหนดไว ้ในทุกขั+นตอนการผลิต 
 7. การควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) การควบคุมกิจกรรมการผลิต 
หรืออีกชื*อหนึ*งที*รู้จกักนัคือ การควบคุมการผลิตระดบัโรงงาน (Shop Floor Control) เป็นขั+นตอนที*
เชื*อมต่อระหว่างกิจกรรมดา้นการวางแผนการผลิตและกิจกรรมดา้นการปฏิบติัการผลิตในโรงงาน 
ซึ* งภายหลงัจากการรับขอ้มูลใบสั*งผลิตชิ+นส่วนต่างๆ จากระบบการวางแผน ขั+นตอนต่อไปคือ การ
ควบคุมการผลิตเพื*อใหผ้ลงานผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการผลิตที*วางไว ้
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 8. การควบคุมการจดัซื+อ (Purchasing Control) ในการผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษทันั+น วสัดุ
ที*นาํมาใช้ในการผลิตบางรายการ บริษทัอาจตดัสินใจผลิตขึ+นเองในโรงงาน ในขณะที*บางรายการ
บริษทัอาจตดัสินใจสั*งซื+อจากภายนอก การตดัสินใจเกี*ยวกบัทางเลือกวา่จะซื+อหรือผลิตเองคงคุน้เคยกนั
ในชื*อของการตดัสินใจผลิตหรือซื+อ (Make of Buy Decision) สําหรับชิ+นส่วนที*จะทาํการผลิตขึ+น
เองนั+น วตัถุดิบที*ตอ้งการใช้จะตอ้งถูกสั*งเขา้มาให้เพียงพอ และทนักบัความตอ้งการผลิตส่วนของ
การสั*งซื+อวตัถุดิบและสั*งซื+อชิ+นส่วนต่างๆมกัเป็นหน้าที*ของฝ่ายจดัซื+อ การสั*งซื+อและการรับวสัดุ
ต่างๆ ฝ่ายจดัซื+อจะตอ้งควบคุมให้มีการสั*งซื+อ และส่งมอบตามปริมาณและเวลาการส่งมอบที*ได้
กาํหนดไว ้ซึ* งกิจกรรมการสั*งซื+อนี+นบัวา่มีบทบาทสําคญักิจกรรมหนึ*งต่อความสําเร็จของการวางแผน
และการควบคุมการผลิต ในแต่ละหวัขอ้ของกิจกรรมการวางแผนและการควบคุมการผลิตดงักล่าว
ขา้งตน้นี+  อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปในแต่ละสภาพแวดลอ้มการผลิต และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของแต่ละบริษทัเอง (พิภพ  ลลิตาภรณ์.  2556 : 40)    
 เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวธีิการ DMAIC  
 กระบวนการซิกซ์ซิกม่าเป็นกลยทุธ์ที*ใหค้วามสาํคญัและเห็นคุณค่าของบุคลากรที*จะเป็น
ผูข้บัเคลื*อนกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DMAIC หรือ Define-Measure-Analyze-Improve-Control 
โดยกาํหนดบทบาทหนา้ที*ของตาํแหน่งต่างๆ ดงันี+  (Harry and Schroeder.  2000 : 27) 
 1. แชมเปี+ ยน (Champion) เป็นผูบ้ริหารสูงสุดในองคก์ร มีหนา้ที*ในการกาํหนดประเด็น
ปัญหาหลกัในธุรกิจวา่เร่งด่วนมากนอ้ยเพียงใด เพื*อจดัลาํดบัในการนาํมาแกไ้ขโดยแชมเปี+ ยนจะเป็น
ทั+งผูค้ดัเลือกและกาํหนดแนวทางในการทาํโปรเจคต ์  
 2. แบล็กเบลต ์(Black Belt) เป็นบุคคลที*มีหนา้ที*หลกัในการประยุกตใ์ชว้ิธีการต่างๆ ใน
ขั+นตอน DMAIC เพื*อแกไ้ขปัญหา มีหนา้ที*คน้หาสาเหตุที*เป็นรากเหงา้ของปัญหาและนาํเสนอวิธีการ
ใหม่ๆ ที*จะเป็นทางออกที*ดีที*สุดสาํหรับปัญหานั+นๆ      
 3. เจา้ของกระบวนการ (Process Owner) เป็นหัวหนา้งานหรือผูจ้ดัการที*เป็นเจา้ของพื+นที* 
ที*ดูแลรับผดิชอบกระบวนการต่างๆ ที*มีอยูใ่นองคก์รในโครงข่ายของโครงการหนึ*งๆ จะถือวา่เจา้ของ
กระบวนการเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลกระบวนการทาํงานที*มีปัญหาอยู ่ และจะตอ้งอาํนวยการในระหวา่ง
การแกปั้ญหานี+  
 4. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Six Sigma Executives) ผูบ้ริหารจะตอ้องให้การสนบัสนุนติดตาม
ผลงานอยา่งจริงจงัโดยผูบ้ริหารจะตอ้งประกาศวิสัยทศัน์ให้เขา้ใจร่วมกนัทั+งองคก์ร ถึงเป้าหมายและ
ทิศทางในการนาํซิกซ์ซิกม่าเขา้มาบริหาร 
 5. ตวัแทนฝ่ายการเงิน (Finance Representative) มีหนา้ที*หลกัในการคิดคาํนวณ แยกแยะ
ประเภทและรายงานผลในรูปของตวัเงินที*เกิดขึ+นทั+งหมดจากโพรเจ็กตซิ์กซ์ซิกม่า เป็นเรื*องที*ซิกซ์ซิกม่า 
ใหค้วามสาํคญั สิ*งสาํคญัที*ผูที้*มีหนา้ที*นี+  คือจะตอ้งมีความเป็นกลาง เป็นอิสระต่อผลงานของซิกซ์ซิกม่า 
เพื*อใหต้วัเลขที*คาํนวณไดมี้ความน่าเชื*อถือ  
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 6. กรีนเบลต ์(Green Belt) เป็นบุคคลที*ไดรั้บการฝึกอบรมในระดบัปานกลาง อาจมีหนา้ที*
ในการเป็นผูช่้วยของแบล็กเบลต ์โดยจะเป็นผูห้นึ* งที*จะนาํเอาวิธีการของ DMAIC ไปประยุกตใ์ช้
กบัโครงการขนาดยอ่ยในพื+นที*ของตนเองได ้
 7. สมาชิกกลุ่ม (Team Members) เป็นตวัแทนของคนที*ทาํงานในกระบวนการที*อยูใ่น
ขอบข่ายของโพรเจกต์ แบล็กเบลตจ์ะอธิบายวิธีการของซิกซ์ซิกม่าให้กบัสมาชิกกลุ่ม รวมทั+งรวบรวม
ความชาํนาญและความรู้ในกระบวนการที*ได้จากสมาชิกกลุ่มเพื*อทาํการวิเคราะห์ เพื*อหาคาํตอบ
ของปัญหา (ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง.  2553 : 118)        
 วธีิการ DMAIC 
 เป็นการบริหารคุณภาพที*เนน้การออกแบบและการปรับปรุง ดงันั+นการจดัองคก์รเพื*อการ
ปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางซิกซ์ซิกม่า จึงตอ้งรองรับต่อการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ+น เพื*อตอบสนอง
ความตอ้งการที*แปรเปลี*ยนไปของลูกคา้ (Kuie and Madu.  2003 : 55) โดยการปรับปรุงนี+ จะตอ้งเป็น
การปรับปรุงที*เนน้ผลลพัธ์และทาํการวิเคราะห์กระบวนการเพื*อให้ไดม้าซึ* งปัญหาที*ซ่อนเร้นในระบบ
(Hidden Factory) (Bolze.  1998 : 21) สําหรับวิธีการ DMAIC นั+นเป็นกลไกของขั+นตอนการวิเคราะห์
เพื*อแกไ้ขปัญหาที*ใชใ้นการบริหารแบบซิกซ์ซิกม่า โดยการวิเคราะห์ทาํในระดบักระบวนการ (Process 
Level) และเนน้ไปที*การแกปั้ญหาในกระบวนการเป็นหลกั ซึ* งผูที้*มีบทบาทสําคญัในการทาํงานส่วนนี+
ไดแ้ก่ แบล็กเบลต ์(Black Belt) และทีมงาน โดยมีความรับผิดชอบเป็นผูน้าํในการพิจารณาปัญหาที*
เกิดขึ+นในกระบวนการแลว้แนะนาํการแกไ้ขเพื*อมิให้ปัญหาดงักล่าวเกิดซํ+ าอีก หรือเป็นแนวทางใน
การป้องกนัปัญหาที*มีแนวโนน้วา่จะเกิดขึ+น มีการกาํหนดบทบาทความรับผิดชอบ อยา่งชดัเจนและ
เป็นที*เขา้ใจตรงกนั (Ingle and Roe.  2001 : 29) อยา่งไรก็ตามในการแกปั้ญหาที*มีความซบัซ้อน จาํเป็น 
ตอ้งมีการผสมผสานระหวา่งความรู้พื+นฐาน ในเรื*องนั+นๆ และความรู้ทางสถิติ การฝึกอบรมในโครงการ 
ซิกซ์ซิกม่ามีเป้าหมายสูงสุดเพื*อให้บุคลากรสามารถบริหารการเปลี*ยนแปลงและสามารถใชเ้ครื*องมือ 
หรือเทคนิคทางสถิติสําหรับการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิผล โดยจะทาํการคดัเลือกผูที้*มีความสามารถ
และความเหมาะสมสําหรับการฝึกอบรมในเนื+อหาที*จาํเป็นต่อการคิดแกปั้ญหา เรียกว่าแบล็กเบลต ์
หรือกรีนเบลต ์(Hoerl.  2001 : 32) 
 สําหรับวิธีการซิกซ์ซิกม่านั+นประกอบดว้ย 5 ขั+นตอนหลกั คือ การคน้หาปัญหา (Define) 
การวดัผล (Measure) การวิเคราะห์ (Analyze) การปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) 
(Heize and Render.  2004 : 19) ซึ* งสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั+นตอนไดด้งันี+   
 ขั+นตอนการคน้หาและระบุปัญหา (Define Phase)  
 เป็นการกาํหนดหัวขอ้ปัญหาวา่ปัญหาอะไรที*สอดคลอ้งกบัปัญหาที*องคก์รกาํลงัประสบอยู ่
ซึ* งจะตอ้งมองให้อยู่ในรูปของกระบวนการ เพื*อให้พบปัญหาในระดบัที*สามารถจดัการและแกไ้ข
ปรับปรุงได ้โดยปัญหาที*เลือกมานั+นตอ้งเป็นปัญหาที*วิกฤติต่อคุณภาพ (Critical to Quality) เพื*อสะทอ้น
ถึงคุณลกัษณะ ที*วิกฤติของผลิตภณัฑ์ โดยพยายามจาํกดัขอบข่ายของปัญหาให้แคบลงเรื*อยๆ และ
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พยายามคดัเลือกปัญหาที*สร้างความเสียหายมากที*สุดต่อธุรกิจ โดยพิจารณาจากปัญหาที*เป็นตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายมากที*สุดปัญหาที*ทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจ หรือในทางกลบักนั เลือกปัญหาที*แกไ้ขแลว้ทาํให้
เกิดผลตอบแทนมากที*สุด 
 ขั+นตอนการวดัผล (Measure Phase)  
 เป็นการกาํหนดตวัวดัและทาํความเขา้ใจกบักระบวนการเริ*มตน้ ดว้ยการวดัความสามารถ
ของกระบวนการเพื*อให้รู้ถึงโอกาสในการเกิดของเสียขึ+น ในกระบวนการหรือการปฏิบติังานใดๆ 
อนัหนึ*งแลว้คาํนวณวา่มีความผิดพลาดเกิดขึ+นเท่าไร ซึ* งเรียกวา่ ความถี*ในการเกิดของเสีย โดยมีสิ*ง
สําคญัตลอดการทาํงานในขั+นตอนการวดัที*ตอ้งระลึกถึงเสมอ คือเรื*องของลกัษณะจุดวิกฤติต่อคุณภาพ 
(CTQ Characteristics) หรือสิ*งที*มีผลกระทบมากที*สุดต่อลกัษณะคุณภาพหรือผลงานของเรา 
 ขั+นตอนการวเิคราะห์ (Analyze Phase)  
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื*อศึกษาทาํความเขา้ใจถึงผลของตวัแปร แต่ละตวัที*ไดค้ดัเลือก
มาเพื*อคดักรองตวัแปรเพื*อพิสูจน์ตวัแปรที*สําคญัที*สุดในกระบวนการ (Key Process Variable) ที*เป็น
ตน้ตอของปัญหาที*นิยามไว ้โดยเป็นการนาํขอ้มูลที*ไดจ้ากการวดัผลซึ* งเป็นขอ้มูลที*รวบรวมมาเพื*อ
เป็นสารสนเทศในทิศทางการปรับปรุง แลว้ทาํการศึกษาอาการของปัญหาแลว้โยงกลบัไปถึงสาเหตุ 
ของกระบวนการที*เป็นตน้เหตุแห่งความผนัแปร เพื*อบรรยายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ใน
กระบวนการโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์นั+น ให้ทราบวา่สาเหตุของปัญหานั+นน่าจะมาจาก
ปัจจยัใดบา้ง 
 ขั+นตอนการปรับปรุง (Improve Phase) 
 เป็นการปรับปรุงกระบวนการที*ไดว้เิคราะห์ไปแลว้และพบวา่ สิ*งใดบา้งที*มีผลต่อคุณภาพ
หรือ CTQ หรือจุดวิกฤติต่อคุณภาพและสิ*งนั+นไม่เป็นไปตามความคาดหวงัที*เราตั+งเอาไว ้เราจะมาเนน้
ในเรื*องการเปลี*ยนแปลงที*เราจะตอ้งทาํ เพื*อให้เกิดการปรับปรุงที* CTQ ตวันั+นและจะเป็นการปรับปรุง
กระบวนการ ไปดว้ยการปรับปรุงเพื*อทาํใหเ้ราบรรลุเป้าหมายหรือผลสาํเร็จ โดยช่วงของขอ้กาํหนด
ที*ยอมรับไดที้*เป็นขอ้กาํหนดของ CTQ เป็นตวัแปรตน้หรือปัจจยัของกระบวนการ ไม่ใช่ผลลพัทข์อง
กระบวนการแลว้พยายามบีบช่วงของขอ้กาํหนดที*ยอมรับไดนี้+  
 ขั+นตอนการควบคุม (Control Phase) 
 เป็นขั+นตอนการนาํสิ*งที*ไดรั้บการปรับปรุง มารักษาไวซึ้* งผลที*ควรจะเป็นให้ได ้โดยการ
เฝ้าติดตามถึงปัจจยัการผลิตที*ไดรั้บการออกแบบมาวา่มีผลต่อผลิตภณัฑ์อยา่งไร เพื*อคอยควบคุมตวั
แปรสาํคญัๆ ให้อยูใ่นช่วงมาตรฐานใหม่ที*เป็นระดบัการทาํงานที*คน้พบขั+นตอนการปรับปรุงและทาํให้
ประสบความสาํเร็จจนมั*นใจวา่ความสาํเร็จที*ไดเ้ป็นผลมาจากการปรับปรุงในกระบวนการนั+นจริงๆ 
ในขั+นตอนนี+ เป็นเรื*องสําคญั ที*เราจะตอ้งแยกแยะการแสดงผล ของกระบวนการทางสถิติ ออกจาก
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 
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 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การนาํขั+นตอนของ DMAIC มาใชมี้วตัถุประสงคที์*สําคญั คือใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ซึ* งเป็นการมองหาวา่ อะไรคือตวัแปรที*สําคญั
ที*ควรปรับปรุง (Hoerl.  1998 : 21) 

 เครื�องมือต่างๆ ที�ใช้ในแต่ละขั/นตอนของวธีิการ DMAIC  

 เครื*องมือที*ใช้ในขั+นตอน DMAIC ที*แบ่งตามรูปแบบการใชง้านและการทดลองปฏิบติั
สามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ เครื*องมือที*ใชเ้ชิงคุณภาพ และเครื*องมือที*ใช้ขอ้มูลเชิงปริมาณทาง
สถิติ ดงันี+   (Pande and Holpp.  2002 : 45 ; Heizer and Render.  2004 : 28 ; Abramowich.  2005 : 8) 
 1. เครื*องมือที*ใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ เพื*ออธิบายกระบวนการ (Process Tools) 
  1.1 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเครื*องมือที*ใชเ้พื*อระดมความคิดเห็นของ
คนในทีมและรวบรวมจดัการเพื*อให้นาํไปสร้างขอ้สรุปที*เป็นประโยชน์ โดยความคิดเห็นของแต่ละคน
มาจากประสบการณ์การทาํงานและความรู้ทีมีอยูอ่ยา่งแตกต่างกนั ทาํให้เกิดมุมมองใหม่ๆ อยา่งอิสระ
ที*มีต่อปัญหาที*กาํลงัพยายามแกไ้ขและที*สาํคญัยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็น และขอ้มูลคาํพูด
ที*เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัของคนในทีม 
อนัจะนาํไปสู่ขอ้สรุปที*เป็นกรอบการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
  1.2 แผนผงั CTQ (CTQ Drill Down of CTQ Diagram) เป็นแผนภูมิตน้ไม ้หรือ Tree 
Diagram ซึ* งแจกแจงจากปัจจยัสําคญัที*ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือ ปัญหาหลกั วิธีการใชแ้ผนภูมินี+
จะเป็นการพยายามแตกรายละเอียด ของหวัขอ้ปัญหาออกตามตรรกะของการแบ่ง หรือตรรกะของ
ความเชื*อมโยงปัญหาไปสู่เรื*องอื*นๆ ซึ* งปัญหามกัจะตอ้งเกี*ยวขอ้งและเริ*มตน้จากความตอ้งการของ
ลูกคา้และการแตกออกของกิ*งกา้นใบตามตรรกะดงักล่าวก็จะทาํไดโ้ดยพยายามตั+งคาํถามวา่ อะไร
คือปัจจยัสาํคญัที*คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหัวขอ้และทาํแบบนี+ ไปเรื* อยๆ จนกระทั*งทีมงานได้
รายละเอียดมากพอที*จะนาํไปวเิคราะห์ในขั+นตอนถดัไป 
  1.3 ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) มีชื*อเรียกวา่แผนภูมิเหตุและผลหรือแผลภูมิอิชิกาวา่ 
(Cause and Effect Diagram or Ishikawa Diagram) ซึ* งจะถูกนาํมาใชใ้นกระบวนการระดมสมองเพื*อหา
สาเหตุของปัญหาที*เป็นไปไดท้ั+งหมดที*มีผลต่อหัวขอ้ปัญหา โดยถูกจดัเป็นกลุ่มหรือจดัความสัมพนัธ์
ของสาเหตุนาํไปสู่เหตุอื*นๆ คุณค่าของแผนภูมิกา้งปลา อยูที่*ความมีอิสระในการระดมสมองของสมาชิก
ในกลุ่มและการเชื*อมโยงเหตุและผลของการเกิดปัญหา รวมถึงการเรียนรู้ระหวา่งคนในกลุ่มทีมงาน
ดว้ยกนัเอง 
 2. เครื*องมือที*อาศยัขอ้มูลเชิงปริมาณเพื*อการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Tool) การใช้
เครื*องมือวิเคราะห์ทางสถิติ จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื*อให้สามารถนาํมาใชแ้ยกแยะ สาเหตุของความ
ผนัแปรที*เป็นไปได ้แลว้ทาํการลดความผนัแปรหรือขอ้บกพร่องนั+น การวิเคราะห์กระบวนการและ
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การเจาะลึกในแผนภูมิและกราฟต่างๆ จะช่วยแบล็กเบลต์ในการหารากเหงา้ของปัญหา ในหลายกรณี 
ที*ขอ้มูลไม่ชดัเจนมากนกัหรือหากเราตอ้งการระดบัความเชื*อมั*นของการพิสูจน์ที*สูงขึ+น จากเครื*องมือ
ต่างๆ ที*แค่แสดงให้เห็นภาพ เราสามารถนาํเครื*องมือในการวิเคราะห์ทางสถิติที*ซบัซ้อนมากขึ+นมา
ใชไ้ด ้ 

 การทดสอบการมีนัยสําคัญในเชิงสถิติ 

 เครื*องมือเหล่านี+ จะมองไปที*ความแตกต่างภายในกลุ่มของขอ้มูลเพื*อให้เห็นวา่ขอ้มูลเหล่านี+
มีความหมายอยา่งไร การทดสอบเหล่านี+  เช่น Chi-square test One sample t-test 2 sample  t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) (Montgomery.  2008 : 46 ; ศิริจนัทร์  ทองประเสริฐ. 
2547 : 14 ; กิติศกัดิk   พลอยพานิชเจริญ.  2539 : 36) 

 สหสัมพนัธ์ (Correlation) และการวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression) 
 เป็นการอา้งอิงมาจากส่วนของแผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) แต่มีความซบัซ้อนมากกวา่
ซึ* งจะรวมถึงการหาสัมประสิทธิk การถดถอย การถดถอยเชิงส้นตรงอยา่งง่าย การถดถอยแบบหลาย
ตวัแปร (Multiple Regression) โดยเครื*องมือเหล่านี+ จะใชใ้นการทดสอบหาลกัษณะความสัมพนัธ์ 
และความสามารถของตวัแบบสมการ ในการอธิบายความผนัแปรทั+งหมดที*พบเห็นอยูใ่นขอ้มูล รวมถึง
ธรรมชาติของการเชื*อมโยงระหวา่งตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการหรือผลิตภณัฑ์ เช่น ความดนัอุณหภูมิ 
และความเร็วกระบวนการอบแข็งส่งผลอยา่งไรต่อความแข็งของวสัดุที*ไดเ้ป็นผลออกมา (Montgomery. 
2008 : 12 ; ศิริจนัทร์  ทองประเสริฐ.  2547 : 15 ; กิติศกัดิk   พลอยพานิชเจริญ.  2539 : 36) 

 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) 
 เป็นการรวมวิธีการต่างๆ สําหรับการพฒันาและการสร้างการประเมินที*ใชใ้นการควบคุมวา่ 
กระบวนการหรือผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งไร ส่วนมากจะใชใ้นการวิเคราะห์ที*มีตวัแปรอิสระมากกวา่ 2 
ตวัแปรขึ+นไป โดยเป้าหมายก็คือช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาและคน้หาค่าที*มีความเหมาะสม 
และใหผ้ลลพัธ์ต่อกระบวนการที*ดีที*สุด ภายใตส้ภาพการณ์ที*แตกต่างกนัโดยเป้าหมายก็คือ ช่วยใน
การหาสาเหตุของปัญหา DOE มีความสามารถอยา่งมากในการหาแนวทางที*มีความเหมาะสมที*สุด
จากปัจจยัที*ใชใ้นการทดลอง (Montgomery.  2008 : 28 ; กิติศกัดิk   พลอยพานิชเจริญ.  2539 : 40) 

 การวางแผนความต้องการวสัดุและการวางแผนความต้องการกาํลงัการผลติ 

 เป็นการกล่าวถึงการหาขนาดของการสั*งซื+ออยา่งประหยดั (Economic Order Quantity) 
และระบบ การจดัการเกี*ยวกบัวสัดุคงคลงั ซึ* งระบบวสัดุคงคลงัระบบหนึ*งที*ขออา้งถึงคือ ระบบวสัดุ
คงคลงัโดยกาํหนดปริมาณการสั*งซื+อคงที* (Fixed Order Size System) คือปริมาณการสั*งซื+อเท่ากนั
ทุกๆครั+ ง ดงันั+นเมื*อไม่มีการกาํหนดสต็อกปลอดภยั (Safety Stock) ก็คือปริมาณงานสูงสุดของวสัดุ
คงคลงัและจุดของการสั*งซื+อจะพิจารณาเมื*อของในคลงัตกลงมาในระดบัล่าง สถานการณ์ดงักล่าว
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ภายใตข้อ้สมมติฐานวา่ อตัราการใช้หรือการลดลงวสัดุคงคลงัเป็นไปอยา่งคงที*และต่อเนื*องตลอดเวลา 
แต่ในสถานการณ์ที*เป็นจริงนั+นความตอ้งการที*เกิดขึ+นนั+นจะไม่คงที*และต่อเนื*อง แต่จะเกิดเป็นช่วงๆ
ไม่สมํ*าเสมอ 

 คําจํากดัความ  
 คาํจาํกดัความของคาํต่างๆ ที*กาํหนดให้ต่อไปนี+  เพื*ออาํนวยความสะดวกในการอ่านและทาํ
ความเขา้ใจในเนื+อหา 
 1. รุ่นต่อรุ่น (Lot-for-lot) เป็นวิธีการหนึ*งในการกาํหนดขนาดรุ่นการสั*งที*เป็นแนวทาง
พื+นฐานของระบบ MRP โดยวิธีดงักล่าว จะทาํการสั*งวสัดุในปริมาณเท่ากบัความตอ้งการจริงในแต่ละ
ช่วงเวลานั+น 
 2. วสัดุร่วม (Common Item) หมายถึง วสัดุรายการใดๆ ที*มีใชม้ากกวา่หนึ*งในระบบของ 
โครงสร้างผลิตภณัฑ ์ซึ* งอาจมีมากกวา่หนึ*งโครงสร้างผลิตภณัฑ ์
 3. อุปสงคอิ์สระ (Independent Demand) หมายถึง วสัดุที*ไม่ไดถู้กขบัเคลื*อนความตอ้งการ
จากวสัดุ รายการอื*น ความตอ้งการของวสัดุที*เป็นอุปสงคอิ์สระ มกัถูกขบัเคลื*อนจากความตอ้งการ
ภายนอกและมกัมีความไม่แน่นอน เช่นนความตอ้งการผลิตภณัฑ์จากลูกคา้ ความตอ้งการชิ+นส่วน
บริการเพื*อการซ่อม เป็นตน้ วสัดุที*จดัวา่เป็นอุปสงคอิ์สระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป ชิ+นส่วนบริการ 
ชิ+นส่วนเพื*อการทดสอบแบบทาํลาย เป็นตน้ 
 4. อุปสงคต์าม (Dependent Demand) หมายถึง ความตอ้งการที*ตอ้งพึ*งพา หรือขึ+นอยูก่บั 
หรือถูกขบัเคลื*อนจากความตอ้งการวสัดุอื*น ความตอ้งการที*เป็นอุปสงคต์ามถูกมองจากระบบ MRP 
วา่ได ้มาจากการคาํนวณ ไม่ใช่จากการพยากรณ์ วสัดุรายการหนึ*งอาจเป็นไดท้ั+งอุปสงคอิ์สระและ
อุปสงคต์าม เช่นวสัดุที*เป็นชิ+นส่วนบริการ (Service Parts) 
 5. ความตอ้งการขั+นตน้ (Gross Requirements) หมายถึง ยอดรวมความตอ้งการทั+งหมด
ของวสัดุรายการใดรายการหนึ*ง โดยเฉพาะในแต่ละช่วงเวลา โดยยงัไม่ไดพ้ิจารณาถึงวสัดุคงคลงั
พร้อมใช ้และวสัดุที*อยูร่ะหวา่งสั*งวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
 6. กาํหนดการรับของ (Scheduled Receipt) หมายถึง วสัดุที*ไดท้าํการสั*งซื+อหรือสั*งผลิต
ไปแลว้ อยูร่ะหวา่งการรอรับของที*จะมาส่งมอบตามเวลาที*ไดต้กลงกนัไว ้ในช่วงระยะเวลาของแผน 
 7. วสัดุคงคลงัพร้อมใช ้(Available Inventory) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการและช่วงเวลา 
ที*มีความตอ้งการสั*งที*ไม่ติดเงื*อนไขการใช ้กล่าวคือ ไม่รวมมูลภณัฑ์นิรภยั (Safety Stock) หรือปริมาณ
ที*ถูกจดัสรร (Allocated Quantity) เป็นตน้ 
 8. ความตอ้งการสุทธิ (Net Requirement) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการและช่วงเวลาที*
มีความตอ้งการของวสัดุรายการหนึ*ง ซึ* งจะตอ้งไดรั้บการสั*งซื+อหรือสั*งผลิตมาตอบสนอง 
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 9. แผนรับของที*สั*ง (Plan Order Receipt) คือ แผนที*กาํหนดจาํนวนของวสัดุแต่ละรายการ 
ที*ควรจะไดใ้นแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผน การกาํหนดแผนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบัเงื*อนไขทุกดา้นที*กาํหนดไวท้ั+งภายในและภายนอก เช่น ขนาดรุ่นการสั*ง ความตอ้งการสุทธิ 
 10. แผนการออกใบสั*ง (Plan Order Releases) คือ แผนที*กาํหนดจาํนวนของวสัดุแต่ละ
รายการที*จะตอ้งทาํการสั*งในแต่ละช่วงเวลาของ ระยะเวลาการวางแผน แผนการออกใบสั*งจะตอ้ง
พิจารณาควบคู่ไปกบัแผนรับตามคาํสั*ง โดยสั*งก่อนล่วงหนา้ตามช่วงเวลานาํเพื*อ ที*ให้ไดรั้บของตาม
แผน 
 11. ปริมาณที*จดัสรรไว ้(Allocated Quantity) หมายถึง วสัดุใดๆ ที*อยูใ่นคลงัหรืออยูร่ะหวา่ง
การสั*งแต่ไดถู้กมอบให้กบัใบสั*งใดๆ ที*ขอจองไวล่้วงหนา้เรียบร้อย แลว้เพียงแต่ยงัไม่ไดเ้บิกออก
จากคลงั ดงันั+นวสัดุคงคลงัในปริมาณดงักล่าว จึงตอ้งถูกจดัสรรไว ้ไม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้
 12. วสัดุคงคลงัในมือ (Inventory on Hand) หมายถึง จาํนวนของวสัดุที*มีอยูใ่นคลงัจริง
ทั+งหมด ซึ* งปริมาณดงักล่าวอาจจะมีมูลภณัฑ์นิรภยั และปริมาณที*จดัสรรรวมอยูด่ว้ยแต่ไม่รวมวสัดุ
ที*อยูร่ะหวา่งการสั*ง (On Order) 
 13. ชิ+นส่วนบริการ (Service Parts) วสัดุที*มีความตอ้งการเสมือนเป็นวสัดุขั+นสุดทา้ย ถูกสั*ง
โดยศูนยบ์ริการหรือลูกคา้ เพื*อใช้ในการซ่อมแซมผลิตภณัฑ์ หรือวสัดุขั+นสุดทา้ย วสัดุดงักล่าวนี+
ตามปกติจะเป็นอุปสงคต์าม ((Dependent Demand) เนื*องจากถูกใชเ้พื*อเป็นส่วนประกอบ ของวสัดุ
รายการหลกั (Parent Item) ซึ* งอยูใ่นระดบัที*สูงกวา่ในโครงสร้างผลิตภณัฑ์ แต่ในกรณีที*เป็นวสัดุ
ทดแทนหรือชิ+นส่วนบริการ จะมีสถานะเป็นอุปสงคอิ์สระ (Independent Demand)  
 

การวเิคราะห์ดัชนีชี/วดัการเพิ�มผลผลติ Analysis of Productivity Index 

 การวเิคราะห์ดชันีมูลค่าเพิ*มในระดบักิจการ สามารถทาํการวเิคราะห์ได ้3 รูปแบบ คือ 
1. การวเิคราะห์สถานะในปัจจุบนัของกิจการ  
2. การวเิคราะห์กบัขอ้มูลในอดีต  
3. การเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของกิจการ ค่าเฉลี*ยอุตสาหกรรมและคู่แข่งขนั  

 การวิเคราะห์สถานะในปัจจุบนัของกิจการเพื*อให้ผูบ้ริหารทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง 
หาสาเหตุของปัญหาหรือจุดดอ้ยในกิจการเพื*อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื*องในอนาคต เครื*องมือที*ใช้
ในการวิเคราะห์คือ Factor Analysis หรือการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแต่ละดชันี เพื*อนาํไปสู่
สาเหตุของปัญหาหรือปัจจยัที*จะมีผลกระทบต่อดชันีนั+น การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 
การวิเคราะห์แบบนี+ ทาํให้ผูบ้ริหารทราบว่าการบริหารทรัพยากรของบริษทัในอดีตที*ผ่านมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด มีการพฒันาเปลี*ยนแปลงไปในทางที*ดีขึ+นหรือถดถอยอยา่งไร 
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นอกจากนี+ ผูบ้ริหารสามารถนาํมาเป็นเครื*องมือตวัหนึ* งในการคาดการณ์แนวโนม้ของบริษทัไดอี้กดว้ย 
วธีินี+ เป็นวธีิที*สะดวกที*สุด เนื*องจากเป็นขอ้มูลที*อยูภ่ายในบริษทัเองการวิเคราะห์แนวโนม้ โดยการ
ใชข้อ้มูลในอดีต สามารถเปรียบเทียบโดยใชก้ราฟเส้น (Line Chart) กราฟพื+นที* (Area Chart) หรือ 
กราฟแท่ง (Bar Chart) 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี*ยอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งขนั การวิเคราะห์ในรูปแบบ
สุดทา้ยนี+ เพื*อใหบ้ริษทักาํหนดกลยทุธ์เพื*อสร้างความสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมที*ตนเองอยูไ่ด ้
โดยเมื*อผูบ้ริหารทราบถึงสถานะของตนเองในกลุ่มอุตสาหกรรมวา่เป็นผูน้าํหรือเป็นผูต้ามในดา้น
ใดก็สามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์และวางแผนเพื*อสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในอนาคตได ้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี*ยอุตสาหกรรมจะใชก้ราฟเรดาห์ (Radar Chart) มาเป็นเครื*องมือในการพิจารณา  
 โดยสรุปแลว้ดชันีทั+ง 3 กลุ่มขา้งตน้จะให้ความสําคญัในดา้น อุปทาน (Supply Side) โดย
พิจารณาในรูปของค่าเฉลี*ยของ 13 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
และเนื*องจากโครงการนี+ เริ*มตน้จดัเก็บขอ้มูลเพียงปี 2541 เท่านั+นทาํให้มีขอ้มูลดา้นรายได ้ตน้ทุน
การผลิตและดา้นแรงงานไม่เพียงพอในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปี ดชันีที*ไดจึ้งอยู่ในรูป
ของอตัราส่วน หากในอนาคตสามารถจดัเก็บได้ต่อเนื*องระยะเวลาหนึ* งก็มีความเป็นไปได้ที*จะ
พฒันาเป็นดชันีชี+วดัสถานภาพสถานประกอบการที*สมบูรณ์ต่อไป (โกศล  ดีศีลธรรม.  2546 : 24) 

 กลยุทธ์สนับสนุนการเพิ�มผลติภาพงานอุตสาหกรรม  
 ดว้ยสภาวะการเปิดเสรีทางการคา้ (Liberalization) ที*ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ 
รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมที*ตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความเปลี*ยนแปลงต่อกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ 
ดงันั+นในช่วงปลายศตวรรษที*แลว้จึงไดน้าํเทคนิคเครื*องมือต่างๆ เพื*อสนบัสนุนการปรับปรุงผลิต
ภาพปัจจุบนัโรงงานต่างๆ ไดมุ้่งปรับปรุงสมรรถนะทางธุรกิจเพื*อสร้างความไดเ้ปรียบทางกลยุทธ์
ให้เหนือคู่แข่งขนัอยา่งย ั*งยืนดว้ยการบูรณาการแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที*สนบัสนุนการดาํเนินงาน
โดยมุ่งการเพิ*มผลิตภาพกระบวนการในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั+งเครื*องไดเ้ร็วขึ+น รอบเวลาการผลิต
ที*สั+นลง เป็นตน้ ดงันั+นเป้าหมายองคก์รที*มุ่ง ความเป็นเลิศจะตอ้งขจดัความสูญเปล่าและสร้างความ
ยืดหยุน่ต่อการตอบสนองความเปลี*ยนแปลงจากปัจจยัต่างๆ ที*มีผลกระทบต่อศกัยภาพการแข่งขนั 
ซึ* งในระดบัปฏิบติัการจะมีการนาํกลยุทธ์และเครื*องมือต่างๆ เพื*อสนบัสนุนต่อการปรับเปลี*ยนแนวทาง
ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั โดยมุ่งแนวคิดการลดความสูญเปล่าดว้ย
การขจดักิจกรรมที*ไม่สร้างคุณค่าเพิ*มใหก้บัองคก์ร ซึ* งการดาํเนินการจะประกอบดว้ยเสาหลกัสําคญั 
ดงันี+     
 1. การผลิตแบบทนัเวลาพอดี แนวคิดการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) หรืออาจ 
เรียกวา่ การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นแนวทางที*มุ่งการผลิตเฉพาะสิ*งที*ลูกคา้ตอ้งการ 
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เพื*อดาํเนินการผลิตในปริมาณที*ถูกตอ้งและเวลาที*ตอ้งการใชง้านจริง นั*นหมายถึงการบริหารการผลิต
ที*มีความหลากหลายประเภทดว้ยปริมาณการผลิตที*ไม่มาก โดยมุ่งลดช่วงเวลานาํการผลิตและสามารถ
ส่งมอบใหก้บัลูกคา้อยา่งทนัเวลาพอดีเพื*อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้สูงสุด ซึ* งแนวคิดดงักล่าว
มุ่งการผลิตตามปริมาณความตอ้งการของลูกคา้หรือเรียกวา่ระบบการผลิตแบบดึง (Pull Manufacturing 
System) สําหรับกระบวนการผลิตจะเริ*มดาํเนินการเมื*อเกิดความตอ้งการหรือเป็นการผลิตตามสั*ง  
ที*มุ่งการไหลของงานทีละชิ+น โดยมีระดบัสินคา้คงคลงันอ้ยที*สุด จึงทาํให้ลดปริมาณสต็อกของงาน
ระหวา่งผลิตลง โดยมีกลไกการควบคุมเรียกวา่ Kanban ซึ* งเป็นสารสนเทศการผลิต สําหรับการเชื*อมโยง
ระหว่างหน่วยการผลิตโดยการ์ด Kanban จะถูกส่งกลบัไปยงัหน่วยการผลิตก่อนหน้า (Upstream) 
หรือตน้นํ+ า จึงทาํให้แต่ละหน่วยการผลิตทราบถึงสถานะความตอ้งการของชิ+นงานซึ* งสามารถลด
ความสูญเปล่าในรูปของช่วงเวลานาํที*สั+นลงและตน้ทุนการผลิตที*ลดลง ซึ* งแตกต่างจากแนวคิดการ
ผลิตแบบเดิม ที*มุ่งการผลิตตามการพยากรณ์ความตอ้งการของตลาดและกาํหนดการผลิต (Production 
Schedule) เรียกวา่ การผลิตแบบผลกั (Push Manufacturing) หรือการผลิตเพื*อสต็อกจึงส่งผลให้เกิด
สตอ็กคา้งของงานรอระหวา่งผลิต (WIP) ปริมาณมาก 
  1.1 การจดัวางผงัเครื*องจกัรรูปตวัย ู(U-Shape) เป็นองคป์ระกอบของการผลิตแบบเซลล ์
(Cell Manufacturing) ที*จะกล่าวในส่วนถดัไป ซึ* งการจดัวางผงัรูปแบบดงักล่าวจะทาํให้พนกังานมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการตดัสินใจ และก่อใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมในรูปแบบของเซลล์ผลิตภณัฑ ์
(Product Cell) โดยมีการรวมกลุ่มของเครื*องจกัรที*หลากชนิดเขา้เป็นกลุ่มเซลล์ ซึ* งชิ+นงานจะเริ*มเคลื*อน
จากกระบวนการหนึ*งไปยงักระบวนการถดัไปอยา่งต่อเนื*อง โดยเครื*องจกัรจะถูกจดัวางอยา่งใกลชิ้ด
ภายในเซลลจึ์งส่งผลใหต้น้ทุนการขนถ่ายชิ+นงานลดลงและก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะความชาํนาญ
ที*หลากหลาย   
  1.2 มาตรฐานการปฏิบติังาน เพื*อใชเ้ป็นแนวทางการทาํงานซึ* งครอบคลุมถึงรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ลาํดบัขั+นตอนการแปรรูปชิ+นงาน วิธีทาํงานอยา่งปลอดภยัและการบริหารปัจจยัการผลิต
ใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด นั*นคือ แรงงาน วสัดุ วิธีการ เครื*องจกัร โดยมีการจดัทาํเป็นเอกสารอธิบาย
รายละเอียดในแต่ละลาํดบัขั+นตอนปฏิบติังานซึ* งมีรูปภาพประกอบคาํบรรยายหรืออาจใช้วีดีโอสาธิต
วธีิการทาํงานเพื*อให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศึ้กษาทาํความเขา้ใจในระยะเวลาอนัสั+นและเป็นแนวทางสําหรับ
การทาํงานอยา่งถูกตอ้ง ซึ* งจะช่วยลดความผิดพลาดการทาํงานและลดความสูญเปล่าทางเวลา นอกจากนี+
การจดัทาํมาตรฐานการทาํงานยงัส่งผลต่อการปรับปรุงผลิตภาพองค์กรในดา้นต่างๆ เช่น พฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ สร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ เกิดมาตรฐานการทาํงานดีขึ+น ความปลอดภยัใน
สถานที*ทาํงาน และตน้ทุนการดาํเนินงานลดลง   
  1.3 แผนการผลิตหลกั (Master Production Schedule) ที*ชดัเจนเพื*อให้การดาํเนินกิจกรรม
การผลิตเกิดความต่อเนื*อง 
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  1.4 ความมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมุ่งเนน้ให้พนกังานทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม
ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื*อง ซึ* งสอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณภาพ อย่าง TQM จึงทาํให้ลดลาํดบัชั+นของ
การตดัสินใจลงและเกิดความคล่องตวัต่อสภาพแวดลอ้มที*มีการเปลี*ยนแปลง นอกจากนี+ ยงัมีการ
สนบัสนุนดว้ยการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเพื*อพฒันาทกัษะและสร้างวฒันธรรมการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื*อง 
 สาํหรับองคก์รทั*วไปจะดาํเนินงานตามหนา้ที*ฝ่ายงาน จึงทาํให้แต่ละฝ่ายงานดาํเนินกิจกรรม
ที*มีลกัษณะเดียวกนัซึ* งเปรียบเสมือนการผลิตตามรุ่น ซึ* งทาํให้เกิดการรอคอยของงานในกระบวนการ
ถดัไป หากเกิดการติดขดัในกระบวนการก่อนหน้าและอาจเกิดงานคา้งรอเมื*อปริมาณงานเกินกว่า
ภาระงานเช่นเดียวกบักิจกรรมการผลิตหากแต่ละหน่วยผลิตหรือสถานีงานมุ่งผลิตชิ+นงานก็จะส่งผล
ให้เกิดการสต็อกและปัญหาคอขวดในกระบวนการถดัไป ซึ* งส่งผลให้เกิดการไหลของงานติดขดั
และเกิดความสูญเปล่าต่างๆ เช่น เวลารอคอย พื+นที*จดัเก็บ เป็นตน้ ดงันั+นตอ้งมุ่งให้เกิดความสอดคลอ้ง 
ตลอดทั+งกระบวนการเพื*อใหง้านเกิดการไหลอยา่งต่อเนื*อง โดยมุ่งผลิตเฉพาะสิ*งที*ลูกคา้ตอ้งการใน
รูปแบบการผลิตรุ่นขนาดเล็กที*สามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้ลากหลายรูปแบบ รวมทั+งปรับปรุง
เพื*อลดเวลาการรอคอย เช่น ลดเวลาการตั+งเครื*อง การบาํรุงรักษา เป็นตน้ ดงันั+นเพื*อมั*นใจว่าวสัดุ/
ชิ+นส่วนทั+งหมดจะมีการไหลอยา่งต่อเนื*องตลอดทั+งกระบวนการที*สอดคลอ้งตามหลกัการของ JIT 
จะตอ้งพยายามควบคุมระดบัสินคา้คงคลงัหรืองานระหวา่งผลิต (WIP) ดว้ยรุ่นการผลิตขนาดเล็ก 
ดงัที*กล่าวขา้งตน้ ซึ* งการลดระดบัสตอ็กจะนาํมาสู่การคน้พบปัญหาต่างๆ ที*ซ่อนเร้นในสายการผลิต 
เมื*อเครื*องจกัรเกิดความขดัขอ้งบ่อยหรือใชเ้วลาในการแกปั้ญหานาน งานระหวา่งผลิตในรูปของสต็อก
จะคา้งอยูใ่นแต่ละกระบวนการ ซึ* งสถานการณ์ดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อความน่าเชื*อถือและความปลอดภยั
ต่อสายการผลิต ดงันั+นงานบาํรุงรักษาจึงเป็นปัจจยัที*สําคญัต่อสายการไหลในสายการผลิตโดยเฉพาะ
เมื*อเวลาเครื*องจกัรเกิดขดัขอ้งขึ+น งานทั+งหลายที*อยูใ่นกระบวนการยอ่มไดรั้บผลกระทบซึ* งก่อให้เกิด
ความบกพร่องทางคุณภาพและส่งผลต่อปริมาณงานทาํซํ+ าที*เกิดขึ+น รวมถึงเวลาการส่งมอบงานที*ล่าชา้
และการลดปริมาณของเสีย โดยมีกิจกรรมบาํรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นรากฐาน
สาํคญัในการสนบัสนุน JITซึ* งจะตอ้งมีการสร้างแนวความคิดใหม่นั*นหมายถึง หากปัญหาต่างๆ ไดถู้ก
แกไ้ขอยา่งต่อเนื*อง ระดบัสินคา้คงคลงัหรือความสูญเสียต่างๆ ก็จะลดลง (โกศล  ดีศีลธรรม.  2550 : 28) 
 การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน  
 ช่วงทศวรรษ 1990 มีแนวคิดเรื*องการยกเครื*องกระบวนการธุรกิจที*มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทั*วทั+งองคก์รเพื*อตดัลดขั+นตอนกระบวนการที*ไม่มีความสําคญั ดงันั+นหลายองคก์รจึงได้
มุ่งแนวทางกระบวนการเพิ*มคุณค่า ซึ* งประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง เช่น การจดัหา/จดัซื+อ 
การกระจายสินคา้ และเชื*อมโยงกิจกรรมระหวา่งองค์กรกบัผูส่้งมอบ ตลอดจนการส่งมอบคุณค่า
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ให้กบัลูกคา้ ซึ* งการเชื*อมโยงดงักล่าวจะแสดงในรูปของห่วงโซ่คุณค่า ดงันั+นการเคลื*อนยา้ยผลิตภณัฑ์
ภายในห่วงโซ่จากจุดเริ*มตน้ไปยงัส่วนต่างๆ จะเกิดการเพิ*มคุณค่าในแต่ละกระบวนการและเกิด
ตน้ทุนหลกัที*เกี*ยวขอ้ง ดงันี+  
 1. ตน้ทุนการเพิ*มคุณค่ากิจกรรม จะเกิดขึ+นในกิจกรรมทางตน้นํ+ า เนื*องจากการลงทุนใน
สิ*งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื*อสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม 
 2. ตน้ทุนคลงัสินคา้และการขนถ่ายภายใน เป็นตน้ทุนหลกัที*เกิดขึ+นในกิจกรรมปลายนํ+ า 
ซึ* งตน้ทุนที*เกิดขึ+นสามารถตดัลดไดห้ากสามารถดาํเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ+นภายในพื+นที*ปฏิบติังาน
และถูกจดัส่งเขา้สโตร์โดยตรงเพื*อจดัเก็บ เพื*อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจะตอ้งมุ่งขจดัความ
ไร้ประสิทธิภาพที*แฝงในรูปของความสูญเปล่าภายในห่วงโซ่อยา่งต่อเนื*อง โดยมุ่งกระบวนการเพิ*ม
คุณค่าในทุกส่วนของกิจกรรมซึ*งเป็นปัจจยัสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ สาํหรับอุตสาหกรรมที*มี
จาํนวนคู่คา้จาํนวนมาก ดงัเช่น อิเล็กทรอนิกส์ การบิน ยานยนต ์เป็นตน้ ไดมี้ความพยายามที*จะเพิ*ม
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานดว้ยการเชื*อมโยงกระบวนการเพื*อมุ่งส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยใน
แต่ละกระบวนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัและเกิดการสื*อสารกนัแบบเปิดเพื*อแลกเปลี*ยนสารสนเทศ
ซึ*งส่งผลต่อการลดความผนัผวนหรือ Bullwhip Effect   
 ดงันั+นปัจจยัหลกัของการสร้างประสิทธิผลของห่วงโซ่อุปทาน จึงขึ+นกบัความสอดคลอ้ง
ทั+งในมิติของช่วงเวลา และปริมาณอุปสงค์ เพื*อควบคุมความผนัผวนจะต้องมีการแลกเปลี*ยน
สารสนเทศที*มีความแม่นยาํและเกิดการทาํงานที*ประสานความร่วมมือตลอดทั+งห่วงโซ่โดยจะส่งผล 
ใหเ้กิดการลดตน้ทุนจดัเก็บสตอ็ก (โกศล  ดีศีลธรรม.  2547 : 28) 
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง 
 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื*องหรือไคเซ็น (Kaizen) เป็นปรัชญาการพฒันาตามแนวทางของ
ญี*ปุ่นที*มุ่งปรับการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งต่อเนื*องเพื*อขจดัความสูญเปล่าในกิจกรรมที*
ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิ*ม ซึ* งแตกต่างจากแนวทางแบบตะวนัตกที*มุ่งนวตักรรม มากกวา่การปรับปรุง
แบบค่อยเป็นค่อยไป ดงันั+นการดาํเนินกิจกรรมไคเซ็นจะตอ้งดาํเนินการในทุกระดบัขององคก์รตั+งแต่
ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงระดบัปฏิบติัการ โดยมุ่งเนน้ที*กระบวนการเป็นหลกัเพื*อให้ทุกคนเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ซึ* งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management) หรือ TQM ที*ตอ้งใชค้วามร่วมมือจากทุกฝ่ายในองคก์รเพื*อ
มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ* งประกอบดว้ยปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ดงันี+  

1. ความเป็นผูน้าํทางคุณภาพ (Quality Leadership)  
2. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Employees Involvement in Decision-making)  
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ที*รวมถึง ลูกคา้และผูส่้งมอบ (Partnership with Customers 

and Suppliers)       
4. การทาํงานเป็นทีม (Team Work) 
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 สําหรับการดาํเนินกิจกรรมจะเริ*มดว้ยการจาํแนกกิจกรรมที*เกิดความสูญเปล่าและวิเคราะห์
สาเหตุหลกั เมื*อไดด้าํเนินการจาํแนกความสูญเปล่าที*เกิดขึ+นแลว้ดาํเนินการจดัตั+งทีมงาน ประกอบดว้ย
สมาชิกจากฝ่ายงานต่างๆ หรือเรียกวา่ทีมงานขา้มสายงาน เพื*อระบุแนวทางปรับปรุงในทุกพื+นที*การ
ทาํงานและขจดักิจกรรมที*ก่อให้เกิดความสูญเปล่าขึ+น ซึ* งทีมงานประกอบดว้ยสมาชิกจากฝ่ายงาน
ต่างๆ หรือเรียกว่าทีมงานขา้มสายงาน ประมาณ 4-8 คน เพื*อลาํดบัความสําคญัตามสาเหตุของปัญหา 
ซึ* งส่งผลต่อการเพิ*มผลิตภาพในรูปของการลดตน้ทุนและรอบเวลาทาํงานที*สั+นลง รวมทั+งการสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (โกศล  ดีศีลธรรม.  2546 : 42)          
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 วรูม  (Vroom.  1970 : 34) ศึกษาเกี*ยวกบัการที*จะเลือกหรือตดัสินใจจกระทาํสิ*งหนึ*งสิ*งใดนั+น 
มีสาเหตุหรือแรงจูงใจ โดยอาศยัหลกัเหตุผลหรือปัจจยัหลายๆ อยา่ง ประกอบกนั มิไดเ้กิดจากปัจจยั
หนึ*งปัจจยัเดียว โดยที*บุคคลนั+นจะตอ้งมีความคาดหวงัต่อไปนี+  ผลตอบแทนที*ไดรั้บความพอใจและ
ไม่พอใจต่อผลตอบแทนที*ไดรั้บ รวมถึงผลตอบแทนที*ไดเ้มื*อเปรียบเทียบกบัผูอื้*นและโอกาสที*จะ
ไดรั้บผลตอบแทนตามความคาดหวงั 
 ฟอลเล็ท (Follett.  1995 : 21) ทาํการศึกษาเกี*ยวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ* งองคก์ร
ควรมีการปฏิบติังานเป็นแบบมีอาํนาจร่วมกนั (Power with) มากกวา่การมีอาํนาจเหนือกวา่ (Power 
Over) ดงันั+นควรมีการพฒันาการทาํงานแบบมีส่วนร่วม ระหวา่งนกับริหารกบัผูป้ฏิบติังานมากกวา่
จะเป็นแบบสายการบงัคบับญัชา และควรแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีการเชิงบูรณาการ (Integration) 
คือวิธีการทาํให้เป็นที*พึงพอใจของทั+งสองฝ่าย ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ซึ* งเป็นวิธีการ
ดาํเนินงานขององค์กรที*มีประสิทธิภาพสูง การบริหารแบบมีส่วนร่วมจดัว่าเป็นแนวความคิดทางการ
บริหาร ที*ยอมรับในยคุปัจจุบนัวา่ เป็นแนวคิดทางการบริหารที*เหมาะสมกบัยุคสมยัใหม่ สอดคลอ้ง
กบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะคาํนึงถึงความสาํคญัของผูร่้วมงานทุกระดบัโดยทฤษฎี
การบริหารแบบมีส่วนร่วมนี+  มาจากแนวคิดพื+นฐานทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ และการบริหาร
เชิงพฤติกรรมศาสตร์  
 เคิร์ท (Kirk.  1998 : 14) ไดศึ้กษาปัจจยัที*มีอิทธิพลต่อการดาํเนินงาน และความสําเร็จของ
ทั+งองคก์รและ TQM จะช่วยเพิ*มประสิทธิภาพทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการเขา้ถึงความ
เขา้ใจของอิทธิพลที*สําคญัที*สุดในองคก์ร และเพื*อให้ขอ้มูลเชิงลึกในเหตุผลสําหรับอตัราความสําเร็จ  
กรณีศึกษาบริษทัยาง ทั+งหกโรงงานผลิตที*ตั+งอยูท่ ั*วประเทศสหรัฐอเมริกาและยโุรปในความพยายาม
ที*จะศึกษาปัจจยัที*มีอิทธิพลต่อ TQM และกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับ TQM และความ 
สําเร็จงาน การวิจยัแสดงให้เห็นวา่แรงจูงใจที*จะเปลี*ยนแปลง ให้เกิดการยอมรับในสภาพแวดลอ้ม
ของการเปลี*ยนแปลงและความสามารถในการจดัการเพื*อรับมือกบัการเปลี*ยนแปลงเป็นปัจจยัสําคญั
ที*มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ 
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 อรัญ  หนัพงศกิ์ตติกูล และคณะ (2548 : 42) ศึกษาเกี*ยวกบัการหาสาเหตุและการป้องกนั
การเจริญของเชื+อราบนยางแผ่น โดยทาํการเก็บตวัอย่างยางแผน่ที*มีเชื+อราปนเปื+ อนที*ผลิตโดยเกษตรกร
จาก 13 แหล่งในภาคใตข้องประเทศไทยทั+งชายฝั*งทะเลตะวนัออกและตะวนัตกสามารถแยกเชื+อรา
จากยางแผน่ได1้50ไอโซเลตอยูใ่น9 จีนสั โดยศึกษาปัจจยัที*มีผลต่อการเจริญบนยางแผน่ พบวา่เชื+อรา
เจริญไดดี้ที* 25 องศาเซลเซียส ที*ความชื+นสัมพทัธ์ร้อยละ 85 และเจริญไดเ้ล็กนอ้ยที* 37 องศาเซลเซียส 
ความชื+นสัมพทัธ์ร้อยละ 62.7 ไม่มีการเจริญที* 45 และ 65 องศาเซลเซียส เมื*อศึกษาผลของความชื+น
สัมพทัธ์ร้อยละ 57-90 ที*อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ต่อการเจริญของเชื+อราทั+ง 3 ชนิดบนยางแผน่
พบวา่ ความชื+นสัมพทัธ์ ร้อยละ57-67 เชื+อราเจริญไดเ้ล็กนอ้ย แต่ที*ร้อยละ 80-90 เชื+อราจะเจริญได้
มากเมื*อนาํยางแผน่ดิบที*ตาก 1 วนั มาจุ่มโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ์กรดอะซิติก และนํ+ าส้มควนัไม ้
แลว้จึงเพาะเชื+อ Aspergillus SR09, Pennicillium TT04 และ Fusarium MT05 ลงไป แลว้เก็บยางแผน่ไว้
ที*ความชื+นสัมพทัธ์ห้องร้อยละ 70.7 และ ร้อยละ 80 ที*อุณหภูมิห้อง พบวา่โซเดียมเมตาไบซลัไฟต ์
5% สามารถยบัย ั+งการเจริญของเชื+อราทั+ง 3 ชนิด และยงัทาํให้ยางแผน่มีสีขาวขึ+น เมื*อศึกษาการจุ่ม
ยางแผ่นในโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ร้อยละ10 เทียบกบัการจุ่มสารเคมีทางการคา้ แลว้เก็บไวใ้น
บรรยากาศห้อง ความชื+นสัมพทัธ์ร้อยละ 73.4 พบว่าจะสังเกตเห็นการเจริญของเชื+อราในวนัที* 5 
แต่ชุดควบคุมและชุดที*เติมสารทางการคา้จะเห็นการเจริญของเชื+อราในวนัที* 4 ในขณะที*การทดลอง
ที*เก็บไวที้*ความชื+นสัมพทัธ์ร้อยละ 80 ไม่พบการเจริญของเชื+อราบนยางแผน่ที*จุ่มโซเดียมเมตาไบซลัไฟต ์
 แมจ้ะเก็บไว ้30 วนั ในขณะที*ยางแผน่ที*จุ่มสารทางการคา้จะมีการเจริญของเชื+อราใน 2 วนัในการ
ตกตะกอนยางโดยใชก้รด 5 ชนิดคือ กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก กรดแลกติก กรดซลัฟูริก และกรด
ฟอสฟอริก แลว้ตากยางแผน่ไวที้*อุณหภูมิห้อง ความชื+นสัมพทัธ์ร้อยละ 65 พบวา่ การใชก้รดอะซิติก
พบการเจริญของเชื+อราบนยางแผน่ในวนัที* 5 ขณะที*การใชก้รดฟอร์มิก กรดแลกติก และกรดซลัฟูริก 
พบเจริญในวนัที* 4 และการใชก้รดฟอสฟอริกพบเจริญในวนัที* 3 เมื*อทาํการผลิตยางตามวิธีของเกษตรกร 
และทาํการลา้งแผน่ยางก่อนตาก โดยการลา้งแบบถู และเขยา่ พบวา่ การลา้งแบบเขยา่จะลดโปรตีน
และนํ+ าตาลในยางแผ่น และช่วยชะลอการเจริญของเชื+อราบนยางแผ่นได ้การตากยางแผ่น 1 วนั 
แลว้นาํเขา้รมควนัเป็นระยะเวลา 1-4 วนั พบวา่การรมควนัที*อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะช่วยลด
ความชื+นของยางแผน่และชะลอการเจริญของเชื+อรา 
 สลกัจิต วิรัตติยา (2549 : 27) ศึกษาเกี*ยวกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการในการพฒันา
แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ยางพาราในจงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในการบริหารจดัการเงิน พบวา่ เงินทุนไม่เพียงพอ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ ในขณะที*
การบริหารจดัการบุคคล พบวา่ ไม่มีเจา้หน้าที*ทาํงานประจาํและคณะกรรมการบางคนไม่มีความรู้
ตรงตามงานที*รับผดิชอบ และปัญหาการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์พบวา่เครื*องมือเครื*องใชไ้ม่เพียงพอ 
และขาดขอ้มูลข่าวสารดา้นยางพารา เพื*อศึกษาเพิ*มเติมอีกทั+งปัญหาระบบการจดัการ พบวา่ขาดการ
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ทาํแผนพฒันาสหกรณ์ที*มีประสิทธิภาพ การทาํงานไม่เป็นระบบ ขาดความร่วมมือกนัทาํงานภายใน
สหกรณ์ ส่วนผลดา้นการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการในจงัหวดัเลย มีดงันี+  ดา้นการเงิน มีแนวทาง
การดาํเนินงานดงันี+  สหกรณ์ควรหาแหล่งเงินทุนที*มั*นคง เพื*อสนบัสนุนเงินสหกรณ์ และควรจ่ายเงินกู้
ให้ตรงกบัความตอ้งการในช่วงเวลาการเพาะปลูก และควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงิน 
โดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการจดัการบุคคลควรจดัประชุมแลกเปลี*ยนความคิดเห็น ปัญหา
และแนวทางในการแกปั้ญหา แก่สมาชิกและคณะกรรมการของสหกรณ์ และควรมีการฝึกอบรม 
พฒันาคณะกรรมการให้มีความรู้ตรงหน้าที*ความรับผิดชอบและอีแนวทางการคดัเลือกคณะกรรมการ
โดยการเลือกตั+งและแต่งตั*งที*ปรึกษาสหกรณ์ เพื*อช่วยเสริมดา้นที*เป็นจุดอ่อน  ดา้นการจดัการวสัดุ
อุปกรณ์  สหกรณ์ควรนาํขอ้มูลข่าวสารที*ทนัสมยัมาใชใ้นการตดัสินใจ ในการทาํงานหรือประกอบการ
อนุมติัโครงการต่างๆ เพื*อใหท้นัข่าวสารขอ้มูลที*เปลี*ยนแปลงไปตามกระแสของเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองทั+งในและต่างประเทศ 
 บวัเพชร  ประกายสิทธิk  (2550 : 42) ทาํการวจิยัเกี*ยวกบัสภาพการผลิตยางพารา และศึกษา
รูปแบบการเพิ*มผลผลิตยางพาราของเกษตรกรบา้นชยัพร อาํเภอบึงกาฬ  จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยั
มีดงันี+  เกษตรกรผูป้ลูกยางส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 62-67 ปี การศึกษาจบระดบัประถม 
ศึกษาปีที* 4 มีสมาชิกเฉลี*ยครัวเรือนละ 2-4 คน และมีจาํนวนแรงงานการเกษตรเฉลี*ย 2-4 คน มีพื+นที*
ในการเกษตรนอ้ยกวา่ 50 ไร่ ที*ดินเป็นของตนเอง มีรายไดเ้ฉลี*ย 200,000-300,000 บาท ส่วนใหญ่
กูย้ืมเงินจากสหกรณ์การเกษตร และเครดิตยเูนี*ยนบึงกาฬ จาํกดั วงเงินกูย้ืมตํ*ากวา่รายละ 50,000 บาท  
สภาพการปลูกยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพื+นที*ปลูกยางนอ้ยกวา่ 50 ไร่ ส่วนใหญ่มีจาํนวนตน้ยาง 
1,000-3,000 ตน้ ระยะเวลาการปลูกยาง 20-23 ปี พนัธ์ุยางที*ปลูกคือ PRIM 600 ระยะห่างการปลูก 3 X 7 
เมตร ส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และมีการใส่ปุ๋ย 2 ครั+ งต่อปี การกาํจดัวชัพืชในสวนยาง
โดยการถากหญา้ที*โคน โรคที*มกัระบาดคือโรคราแป้ง วิธีการกรีดยางโดยการกรีดยางหนา้สูง กรีด
สองวนัเวน้หนึ*งวนั ส่วนแนวทางการปลูกยาง คือขาดแคลนพนัธ์ุยางและตน้ยางแห้งตายในฤดูแลง้ 
ปัญหาดา้นการดูแลรักษา คือปุ๋ยมีราคาแพง ปัญหาดา้นการตลาดคือ การรับซื+อนํ+ ายางมีขั+นตอนและ
เงื*อนไขมาก ส่วนความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นความรู้และเทคนิคการดูแลสวนยางพาราและ
แนวทางในการเพิ*มผลผลิต คือการใชก้รรมวธีิ 3 แบบรวมกนัคือ การกรีดยางหนา้สูง การใชส้ารเคมี
เร่งนํ+ายางและการทาํเสื+อกนัฝน 
 พชัรินทร์  ศรีวารินทร์ (2551 : 44) การศึกษาศกัยภาพและขอ้จาํกดัโรงงานแปรรูปยาง
และผูส่้งออกเพื*อใชเ้ป็นขอ้สนเทศในการกาํหนดแนวทางส่งเสริม การแปรรูปยางดิบและผูส่้งออก       
ปี 2550 ไทยผลิตยาง 3.056 ลา้นตนั เป็นยางแผน่รมควนัร้อยละ 33.33 ยางแท่งร้อยละ 39.87 นํ+ ายางขน้
ร้อยละ 22.25 ยางผสมร้อยละ 4.99 โรงงานแปรรูปยางดิบ 429 โรงงาน มีกาํลงัการผลิต 4.97 ลา้นตนั
ต่อปี ผลผลิตยางไดจ้ริง3.056 ลา้นตนั ในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 61.45 ของกาํลงัการผลิตเต็มที* โรงงาน
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แปรรูปยามมากกวา่ร้อยละ 85 ตั+งอยูใ่นภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การส่งออกยางของไทย 
ปี 2550 มีปริมาณ 2.70 ลา้นตนั จากผูส่้งออกยางมากกวา่ 100,000 ตนัต่อปี ซึ* งผูส่้งออกรวมมากกวา่
ร้อยละ 50 ของปริมาณส่งยางออกทั+งประเทศ ผูส่้งออกขนาดใหญ่เป็นเจา้ของโรงงานแปรรูปยาง 
บางรายมีธุรกิจดา้นยางครบวงจร ปัญหาและขอ้จาํกดัของโรงงานแปรรูปยางและผูส่้งออก  มีปัญหา
ดา้นคุณภาพ วตัถุดิบ ความผนัผวนของราคายาง ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
กลิ*นและนํ+าเสียจากโรงงานมีผลกระทบต่อสิ*งแวดลอ้มตอ้งการ การกาํจดัที*เหมาะสม  
 อญัชลี  พริ+มพราย (2551 : 18) ศึกษาเกี*ยวกบัปัญหาของการผลิต การวางแผนการผลิต 
การดาํเนินงานตามแผนการผลิตและการวดัผลการดาํเนินงานตามแผนการผลิตของสหกรณ์ กองทุน
สวนยางปริก อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ* งผลการวิจยัจากการศึกษาปัญหาการผลิต
ยางแผ่นรมควนัที*มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต หลงัจากการเก็บขอ้มูลพบปัญหาที*เกิดขึ+นใน
กระบวนการผลิต 5 ประเด็น คือ ยางคตัติ+ง (ร้อยละ 6.32) ยางฟอง (ร้อยละ5.64) ยางมีสิ*งสกปรก 
(ร้อยละ0.08) ยางสุกไม่ทั*ว (ร้อยละ0.09) ยางเหนียวเยิ+ม (ร้อยละ0.07) โดยนาํผลที*เก็บไดม้านาํเสนอ
เป็นรายสัปดาห์และนาํผลที*ไดม้าทาํการสรุปรวม 4 สัปดาห์โดยไดป้ริมาณยางที*มีปัญหาร้อยละ 12.20 
และยางดี ร้อยละ 87.95 ส่วนแนวทางในการวางแผนการแกปั้ญหา ไดใ้ชห้ลกัการของ 5W1H ในการ
แกไ้ขปัญหาและนาํเอา 1H มาวางแผนการแกปั้ญหาในการวางแผนนั+นผูว้ิจยัทาํการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมระหวา่งผูว้ิจยักบัประธานสหกรณ์และพนกังานที*เกี*ยวขอ้ง จากวิธีการแกไ้ขปัญหาที*สาเหตุ
นาํสู่การวางแผนการปฏิบติังานของพนกังาน โดยการทาํขั+นตอนการปฏิบติังานให้เป็นระบบและ
กาํหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานตามวธีิการควบคุมคุณภาพในการทาํงาน 
 สุเมธ  ไชยประพทัธ์ (2552 : 9) ทาํการศึกษาเกี*ยวกบัระบบนํ+ าเสียจากโรงอบ/รมยางแผน่
รมควนัพบวา่มีการปนเปื+ อนมลสารต่างๆ และมีความเป็นกรดเนื*องจากมีการใชก้รดฟอร์มิกในการ
จบัตวัเนื+อยางซึ* งหากบาํบดันํ+ าเสียนี+ ด้วยระบบแบบไร้อากาศจะได้ก๊าซชีวภาพที*ค่อนขา้งสะอาด
เนื*องจากไม่มีการใชก้รดซลัฟูริกในการผลิตซึ*งจะทาํให้เกิดก๊าซไข่เน่า (H2S) งานวิจยันี+ มีวตัถุประสงค์
เพื*อประเมินประสิทธิภาพของระบบบาํบดัประยุกต์และผลของสัดส่วนการสูบนํ+ าเสียยอ้นกลบัต่อ
ระบบหมกัไร้อากาศเพื*อผลิตเชื+อเพลิงก๊าซชีวภาพจากนํ+ าเสียของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผน่พร้อม
ทั+งประเมินความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการประยุกตใ์ช้ระบบบาํบดัดงักล่าวสําหรับโรงอบ/
รมยางแผน่สหกรณ์กองทุนสวนยางเพื*อการผลิตพลงังานทดแทน โดยไดเ้ลือกใชร้ะบบบาํบดัไร้อากาศ
แบบระบบบ่อหมกัยอ่ยประยุกต ์(Modified Covered Lagoon Digester ; MCL) ซึ* งระบบประกอบดว้ย
ถงัปฏิกิริยา 2ใบ เชื*อมต่อกนั มีปริมาตรใชง้านรวม 504 ลิตร เดินระบบที* HRT 30 วนั ที*สัดส่วนการ
สูบนํ+ าเสียยอ้นกลบั (Recycle period ratio; Rt) ระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ร้อยละ 100 (สูบนํ+ าหมุนเวียน
ตลอดเวลา) ร้อยละ 75 50 25 และ 0 ตามลาํดบั (ไม่มีการสูบนํ+ าหมุนเวียน) ส่วนระบบถงัปฏิกรณ์ 
ไร้อากาศแบบแผน่กั+นประยุกต ์ (Modified Anaerobic Baffled Reactor; MABR) ประกอบดว้ยถงั
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ปฏิกิริยาจาํนวน 3 ใบเรียงต่อกนั มีปริมาตรใชง้านรวม 204 ลิตร เดินระบบที* HRT 10 วนั (AD10) 5 
วนั (AD5) และ 2.5 วนั (AD2.5) ดว้ยสัดส่วนเวลาการสูบยอ้นกลบัที*ระดบัร้อยละ 100, 50 และ 0 
ตามลาํดบั ในแต่ละHRT โดยนํ+ าเสียเขา้ระบบมีค่า pH อยู่ในช่วง 5.09-6.58 และ COD เฉลี*ย 
3,710 ± 900 mg/Lจากการศึกษาพบวา่ ระบบ MCL มีประสิทธิภาพการบาํบดั TCOD สูงสุดเฉลี*ยร้อยละ 
97.2 96.4 96.3 95.5 และ 95.0 ตามลาํดบั ที* Rt เท่ากบัร้อยละ 0 75 25 50 และ 100 ตามลาํดบัโดยไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) ที*สัดส่วนการสูบนํ+ าเสียยอ้นกลบัต่างๆ ซึ* งพบวา่
ที* Rt เท่ากบัร้อยละ 0 มีอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพและองคป์ระกอบก๊าซมีเทนสูงสุดเฉลี*ยเท่ากบั 3.92 
L/d และ ร้อยละ70.56 ตามลาํดบั ส่วนการทาํงานของระบบ MABR ที* HRT 105และ 2.5 วนั พบวา่ 
มีประสิทธิภาพการบาํบดั TCOD เฉลี*ยสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 97.7 (ที* Rt ร้อยละ0) ร้อยละ 97.3 (ที* Rt 
ร้อยละ 0) และร้อยละ 95.4 (ที* Rt ร้อยละ 50) ตามลาํดบั ซึ* งพบวา่ Rt ในอตัราที*ทาํการศึกษาไม่ทาํให้
เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพการกาํจดั TCOD อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05)ที* HRT 
ที*ทาํการศึกษาอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดเกิดขึ+นที* Rt ร้อยละ50 เฉลี*ยเท่ากบั 22.5 44.9 และ 70.5 
L/d ที* HRT=10 5 และ 2.5 วนั ตามลาํดบั โดยพบวา่ที* Rt ตํ*ากวา่ระบบจะมีอตัราการผลิตก๊าซชีวภาพ
สูงกวา่ที* Rt สูงอยา่งมีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี+ยงัพบวา่องคป์ระกอบของมีเทน
ในก๊าซชีวภาพในทุก HRT (10 5 และ 2.5 วนั) จะสูงสุดที* Rt  ร้อยละ0 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 63.7 72.8 
และ 71.1 ตามลาํดบั ดงันั+นผลการศึกษาชี+ ใหเ้ห็นวา่สภาวะการเดินระบบ MCL ที*ไม่มีการสูบนํ+ าเสีย
ยอ้นกลบั และระบบ MABR ที* HRT 2.5 วนั ไม่มีการสูบนํ+ าเสียยอ้นกลบัเป็นสภาวะที*เหมาะสมสามารถ
กาํจดั COD ไดสู้งกวา่ร้อยละ 90 สมํ*าเสมอและให้องคป์ระกอบของมีเทนในก๊าซชีวภาพสูงใกลเ้คียงกบั
ค่าที*สูงที*สุด การที*ไม่มีการสูบนํ+าเสียยอ้นกลบัสาํหรับกวนผสมจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดิน
ระบบและความยุง่ยากในการสร้างระบบ 
 สุชาย  สุชลจิต (2553 : 34) ศึกษาเกี*ยวกบัตน้ทุนการผลิตยางแผน่รมควนัของสหกรณ์ กองทุน
สวนยางในจงัหวดันครศรีธรรมราช และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการผลิตยางแผน่รมควนักบั
ปริมาณการผลิตยางแผน่รมควนัของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบวา่ ตน้ทุนการผลิตยาแผน่รมควนัของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดันครศรีธรรมราช เท่ากบั 
72.30 บาทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ทุนค่าวตัถุดิบเท่ากบั 67.40 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 
4.90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ* งประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปร เท่ากบั 4.38 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนคงที* 0.52
บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตยางแผน่รมควนัขนาดใหญ่มีตน้ทุนสูงเท่ากบั 74.57 บาทต่อกิโลกรัม 
กองทุนสหกรณ์สวนยางขนาดกลางมีตน้ทุนการผลิตยางแผ่นรมควนัตํ*าสุดเท่ากบั 71.07 บาทต่อ
กิโลกรัม และความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนกบัปริมาณการผลิตยางแผน่รมควนัของสหกรณ์กองทุน
สวนยาง พบว่า ปริมาณการผลิตกบัตน้ทุนการผลิตมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก เป็นความสัมพนัธ์
ทางบวก มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือถา้ปริมาณการผลิตเพิ*มมากขึ+นตน้ทุนก็จะ
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เพิ*มขึ+นดว้ย ปริมาณการผลิตยางแผ่นรมควนัของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เฉลี*ย 281,981.06 กิโลกรัมต่อสหกรณ์ มีตน้ทุนการผลิต 20,287,409.34 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ขนาดใหญ่มาก ปริมาณการผลิตเฉลี*ย 598,474.79 กิโลกรัม มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 43,975,329.09 
บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางขนาดเล็กมาก ปริมาณการผลิตเฉลี*ย 135,468.65 กิโลกรัม มีตน้ทุน
การผลิตเท่ากบั 8,694,665.87 บาท 
 อนัวา  มูเซะ (2555 : 12) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของ ผูป้ระกอบการกบั
แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบธุรกิจรับซื+อยางพาราในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส) และ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์กบัผลตอบแทน
จากการลงทุนของธุรกิจ พร้อมทั+งศึกษาเกี*ยวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับซื+อยางพาราในเขตพื+นที* 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประชากรที*ใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับซื+อยางพาราจาํนวน 314 ร้าน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประชากรมากกวา่กึ*งหนึ*งจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 - 15 ปี 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบั
การศึกษาของผูป้ระกอบการกบัแนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับซื+อยางพาราในเขตพื+นที* 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การจดัการ
เชิงกลยุทธ์ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การทาํงานของผูป้ระกอบการกบัแนวคิดการจดัการ 
เชิงกลยุทธ์พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงานของผูป้ระกอบการรับซื+อยางพาราในเขตพื+นที* 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ 4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด
การจดัการเชิงกลยุทธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซื+อยางพาราในเขต
พื+นที* 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บวา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจรับซื+อยางพาราในเขตพื+นที* 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนจากการลงทุน 5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซื+อยางพาราในเขตพื+นที* 3 จงัหวดัชายแดนภาค ใตคื้อ ปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในพื+นที* จึงควรหามาตรการป้องกนัอยา่งเขม้งวดควรติดตั+งวงจรปิดและยงัประสบปัญหา
ความผนัผวนของราคา ปัญหาผูป้ระกอบการรับซื+อยางพารามีจาํนวนมากและปัญหาผูป้ระกอบการ
มีความรู้นอ้ยในการบริหารจดัการ 




