
ผลและการวจิารณ์ 

 

 การศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพาราแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซม้ จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัพรหม จาํกดั จงัหวดัจนัทบุรี 
เพื)อศึกษาขอ้มูลพื*นฐานการบริหารจดัการโรงรมยางพารา โดยการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ/ปฐมภูมิ 
และปัญหาต่างๆ ในโรงรมยางพาราทั*ง 2 โรงเพื)อจดัทาํดชันีชี* วดัประสิทธิภาพของโรงรมยางพารา 
ซึ) งไดท้าํการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพารา โดยใชก้ารจดัการความรู้เป็นตวัขบัเคลื)อน 
ใชว้ิธีการจดัประชุมแลกเปลี)ยนเรียนรู้การระดมสมองเพื)อวิเคราะห์หาศกัยภาพของโรงรม ซึ) งสามารถ
สรุปผลไดด้งันี*  
 
ข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์โดยรวม 

 สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 40-60 ปี สถานภาพส่วนมากสมรส การศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลกัและส่วนมากไม่มีอาชีพรอง รายไดจ้ากอาชีพหลกัเฉลี)ย 
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนในรายที)มีอาชีพรองมีรายไดเ้ฉลี)ยจากอาชีพรอง 5,000 - 10,000 
บาทต่อเดือน รายไดร้วมของครอบครัว 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และรายจ่ายทั*งหมดของ
ครอบครัว 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน สําหรับหนี* สินหรือเงินกู ้เฉลี)ย 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 
วตัถุประสงคใ์นการกูย้มื เพื)อใชจ่้ายในครอบครัว ในการประกอบอาชีพใชเ้ป็นทุนในการศึกษาบุตร 
และใชใ้นการชาํระหนี*  สําหรับการเขา้มาเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ เป็นการเขา้ดว้ยตนเองเพื)อตอ้งการ
เพิ)มรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและตอ้งการนาํผลผลิตมาแปรรูปเพื)อเพิ)มมูลค่า โดยส่วนใหญ่เขา้ร่วม
เป็นสมาชิกมาแลว้เฉลี)ย 6-10 ปี 
 ส่วนที) 1 การรวบรวมขอ้มูลพื*นฐาน และปัญหาต่างๆ ในการบริหารจดัการโรงรมยางพารา
ทั*ง 2 โรง และนาํขอ้มูลมาสังเคราะห์ และจากการดาํเนินกิจกรรมนี*  คณะผูว้ิจยัไดท้ราบขอ้มูลที)เป็น
องคค์วามรู้ของโครงสร้างการจดัองคก์รโรงรม ที)สรุปไดท้ั*งหมด 5 ดา้นคือ 
 1. ดา้นบริหารจดัการองคก์ร   

  โรงรมยางพาราดาํเนินธุรกิจเหมือนกบัสหกรณ์การเกษตรทั)วไป แต่จะเนน้เรื)องธุรกิจ 
การบริหารโรงอบ/รมยาง เป็นโรงรมยางพาราขนาดเล็กมีสมาชิกโดยเฉลี)ยประมาณ 150 คน มีทุน
ในการดาํเนินงานน้อย ในระยะแรกอาจจะไม่สามารถจดัจา้งผูจ้ดัการไดค้ณะกรรมการดาํเนินการ
และสมาชิกจะตอ้งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ และมีความเสียสละพอสมควรเพื)อช่วยกนับริหารงานของ
โรงรมให้ดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการดาํเนินการไดแ้บ่งแยกหน้าที)ความ
รับผดิชอบใหช้ดัเจน 



77 

 

 2. ดา้นการบริหารการผลิต 

  จากขอ้มูลพื*นฐานผูว้ิจยัไดท้ราบถึงวิธีการและขั*นตอนในการผลิตยางแผ่นรมควนั
ซึ) งพอจะประมวลวธีิการและขั*นตอนไดด้งันี*   
  2.1 การรับซื*อนํ*ายางสด 

   การประกาศราคารับซื*อ ณ จุดรับซื*อเป็นรายวนั โดยกาํลงัในการผลิตของสหกรณ์ 
ประมาณ 1-3 ตนันํ*ายางสดต่อวนั (โรงรมจะไม่ประกาศราคารับซื*อแต่จะคิดราคา รับซื*อหลงัจากได้
นาํยางแผน่รมควนัไปขายซึ)งจะทาํใหไ้ม่เสี)ยงต่อการขาดทุน) โดยสมาชิกหรือผูที้)ตอ้งการขายนํ* ายาง
จะนาํนํ* ายางมาส่งเก็บตวัอย่างนํ* ายางสดไปหาเปอร์เซ็นต์ความเขม้ขน้ที)แทจ้ริง เจา้หน้าที)ทะเบียน
บนัทึกนํ* าหนกัยางสดของสมาชิกรายตวัหาเปอร์เซ็นตน์ํ* ายางที)แทจ้ริงลงในทะเบียนแสดงจาํนวน
ยางของสมาชิกโรงรม เป็นประจาํทุกวนั 
 

                         
 

ภาพประกอบ 6 ป้ายประกาศรับซื*อนํ*ายางสด                  ภาพประกอบ 7 การเก็บรวบรวมนํ*ายางสด 
 

  2.2 การแปรรูปเป็นยางแผน่ดิบ 

   ปล่อยนํ* ายางและนํ* าสะอาดลงในตะกงตามขีดตะกงที)กาํหนดไว ้ใส่นํ* ากรดฟอร์มิค
ลงในตะกงแลว้กวนใหเ้ขา้กนักบันํ*ายางและนํ*าสะอาดขั*นตอนนี*ตอ้งกวนผสมสารเคมีให้กระจายตวั
พร้อมทั*งกวาดเอา ฟองอากาศ ที)เกิดขึ*นออกให้หมด ใส่แผน่เสียบเมื)อยางแข็งตวัแลว้ฉีดนํ* าสะอาด
ใหห้ล่อเลี*ยงเหนือผิวยางทิ*งไว ้1 คืน วนัรุ่งขึ*นหากนํ* าเหนือผิวยางแห้งให้ฉีดนํ* าเพื)อให้ท่วมยางแลว้
ค่อยๆ ดึงแผ่นเสียบขึ*น ลา้งยางในรางจนสะอาดแลว้ จดัเรียงให้เป็นระเบียบในการรีดยาง เอายาง
จากรางนํ*าขึ*นจกัรรีด ยางที)รีดเสร็จแลว้ใหว้างพาดใหเ้รียบร้อยบนราวไมไ้ผจ่นเตม็ราว 
 

                     
  ภาพประกอบ 8 การตรวจหาเปอร์เซ็นตย์าง                             ภาพประกอบ 9 การใส่แผน่เสียบทาํแผน่ยาง 
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ภาพประกอบ 10 การลา้งยางในนํ*าสะอาด                         ภาพประกอบ 11 การรีดแผน่ยาง 
 

                         
ภาพประกอบ 12 การเรียงยางแผน่ดิบ                        ภาพประกอบ 13 ยางแผน่ดิบที)นาํมาผึ)ง                  
                  รอการรมควนั 
  2.3 การแปรรูปเป็นยางรมควนั 

   ติดไฟในเตาที)จะใช้สําหรับรมควนัเพื)อไล่ความชื*นที)อยู่ในเตาออกก่อนที)จะนาํ
ใส่ชั*น ยางแผน่ดิบที)แขวนไวบ้นชั*นแขวนยาง เขา้เตาอบ หรือเตารมควนั ซึ) งเตาที)สหกรณ์กองทุน
สวนยางวงัแซม้และวงัพรหมใช ้คือ เตารมควนัตามแบบการก่อสร้างปี พ.ศ. 2538 สามารถบรรจุได ้
6 ชั*น ดูแลเติมเชื*อไมฟื้* นลงในเตาเพื)อใหเ้ตาไดรั้บความร้อนคงที)เป็นเวลา 4 วนั 

                          
ภาพประกอบ 14 ลกัษณะหอ้งอบยาง                                    ภาพประกอบ 15 การเรียงแผน่ยางใน
   ของสหกรณ์                  หอ้งอบ   

                          
ภาพประกอบ 16 แผน่ยางขณะอบรมควนั                          ภาพประกอบ 17 แผน่ยางที)ผา่นการอบ 
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  2.4 การคดัคุณภาพยาง 
   นาํชั*นแขวนยางออกจากเตาตั*งไวใ้หเ้ยน็ตรวจสอบแผน่ยางวา่สุกสมํ)าเสมอตลอดแผน่ 
หรือไม่ ถา้มีส่วนที)ไม่สุก ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผน่ยางสามารถทาํการตดัออกไดเ้ลย (เรียกวา่ การคตัติ*ง) 
 แต่ถา้มียางที)ไม่สุกเกินกวา่ร้อยละ 5 ของแผน่ยางจะนาํกลบัไปเขา้เตาอบใหม่อีกครั* ง ทาํการคดัแยก
แผน่ยางที)ผา่นการรมแลว้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ยางแผน่ที)รมแลว้สุกเรียบทั*งแผน่ และยางแผน่ที)รมแลว้
มีลกัษณะเป็นตุ่มหรือฟองอากาศในแผ่นมากหรือที)เรียกว่า ยางฟองออกจากกนัซึ) งยางแผน่ทั*งสองชนิด
ราคาไม่เท่ากนั นาํยางคตัติ*งมารวมกนัแลว้อดัเป็นแท่งกอ้นขนาด 33.3 กิโลกรัมเพื)อรอจาํหน่ายต่อไป 
 

                          
ภาพประกอบ 18 เศษยางที)ผา่นกระบวน                             ภาพประกอบ 19 เศษยางจากการคตัติ*ง 
   การคตัติ*ง                            มาอดักอ้นเพื)อจาํหน่าย 

                        
ภาพประกอบ 20 การชั)งนํ*าหนกัและคดั                             ภาพประกอบ 21 ยางที)ผา่นการคดัแยก 
    แยกประเภทยาง                                          แลว้รอจาํหน่าย 
 
  2.5 วสัดุอุปกรณ์ที)ใชใ้นการผลิตแต่ละขั*นตอน  
   2.5.1 วสัดุที)ใชใ้นขั*นตอนการรับซื*อนํ* ายาง เช่น แผน่ป้ายประกาศราคารับซื*อนํ* ายาง
เครื)องชั)ง ถว้ยสําหรับใส่ตวัอยา่งนํ* ายาง เครื)องสําหรับรีดตวัอยา่งยาง สมุดจดบนัทึกรายการและใบเสร็จ 
บนัทึกรายการ  
   2.5.2 วสัดุที)ใชใ้นขั*นตอนการแปรรูปเป็นยางแผน่ดิบ เช่น สายยางสําหรับส่งนํ* ายาง
ตะกงยาง แผน่เสียบสาํหรับแยกยางในตะกงออกเป็นแผน่ สารเคมีที)ใชส้ําหรับผสมนํ* ายางให้จบัตวั 
เครื)องรีดยางแผน่ดิบ ชั*นสาํหรับแขวนยางแผน่ดิบและไม่ไผส่าํหรับแขวนยางแผน่ดิบ 
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   2.5.3 วสัดุที)ใชใ้นขั*นตอนการแปรรูปเป็นยางรมควนั เช่น รถยกลาก เชื*อเพลิงที)ใช้
สาํหรับติดไฟอบ/ รมยางแผน่ดิบ และพลั)วหรือที)ตกัขี* เถา้ออกจากเตา 
   2.5.4 วสัดุที)ใชใ้นขั*นตอนการคดัคุณภาพยาง เช่น กรรไกรสําหรับตดัยาง, เครื)องอดั
ยางคตัติ*ง 
   2.5.5 วสัดุอุปกรณ์อื)นๆ ที)ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ถงัเก็บนํ* า มอเตอร์สูบนํ* า 
ถงันํ*า แปรงสาํหรับขดั/ทาํความสะอาดตะกงยาง และอุปกรณ์บาํบดันํ*าเสีย 
   2.5.6 วสัดุอุปกรณ์ประกอบโรงงาน อุปกรณ์ติดตวัโรงงาน ซึ) งประกอบไปดว้ยที)
รวมนํ*ายางอ่างนํ*าสาํหรับแช่แผน่ยางอ่างนํ*าสาํหรับลา้งยางที)รีดแลว้ เตาอบยาง บ่อบาํบดันํ*าเสีย 
  2.6 ผลผลิตที)ไดจ้ากการผลิตในแต่ละขั*นตอน 
   2.6.1ในขั*นตอนการรับซื*อ จะไดผ้ลพลอยได ้คือ เศษยางหรือขี*ยาง จากการลา้ง
ภาชนะ 
   2.6.2 ในขั*นตอนการแปรรูปเป็นยางแผน่ดิบ เราจะไดผ้ลผลิตเป็นยางแผ่นดิบที)
พร้อมเขา้เตาอบ แต่ถา้มีมากเกินกาํลงัการผลิต สามารถเอาไปตากแห้งจะไดเ้ป็นผลผลิตยางพารา
แผน่ดิบ 
   2.6.3 ในขั*นตอนการแปรรูปเป็นยางรมควนั เราจะได ้ผลผลิตออกมาเป็น 3 รูปแบบ 
ดว้ยกนัคือยางแผน่รมควนั ยางฟอง และยางคตัติ*ง 
  2.7 ปัญหาที)พบจากกระบวนการผลิต ซึ) งสามารถสรุปปัญหาไดด้งันี*  
   2.7.1 ปัญหาที)พบจากขั*นตอนการรับซื*อนํ*ายางมีดงันี*  
             1) ปริมาณนํ*ายางที)เขา้สู่สหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประการที) 1 รับซื*อ
นํ* ายางไดม้ากกวา่กาํลงัการผลิต ทาํให้อุปกรณ์ที)ใชใ้นการผลิตมีไม่เพียงพอ ประการที) 2 รับซื*อนํ* ายาง
ไดน้อ้ยเนื)องจากสมาชิกของโรงรมทาํการโค่นตน้ยางพาราเพื)อทาํการปลูกใหม่ทาํให้มีนํ* ายางไม่พอ
ต่อการผลิตโรงรม 
    2) การเจือปนนํ*าลงในนํ* ายางสด เพราะสมาชิกของโรงรมมีความคิดวา่การ
เติมนํ*าทาํใหน้ํ*าหนกัยางเพิ)มขึ*น แต่ในทางกลบักนัจะทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่อการผลิต 
    3) การผสมสารป้องกนัการจบัตวัของนํ* ายาง เนื)องจากมีสวนยางพาราเปิดกรีด
จาํนวนมากจึงทาํให้การเก็บนํ* ายางสดใช้เวลานานทางโรงรมจึงควรมี บริการนํ* ายาที)สามารถผสม
แทนสารป้องกนัการจบัตวั 
   2.7.2 ปัญหาที)พบจากขั*นตอนการแปรรูปยางแผน่ดิบ มี 3 ประการคือ 
    1) อุปกรณ์ชาํรุด เนื)องจากอุปกรณ์ดาํเนินการผลิตมีการใชง้านมาตั*งแต่เริ)ม
ดาํเนินการทางโรงรมควรจะมีการวางแผน่งบประมาณการซ่อมแซมเครื)องจกัรและอุปกรณ์อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครั* ง 
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    2) แรงงานเนื)องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวสวนผลไมเ้มื)อถึงเทศกาลผลไม ้
แรงงานเหล่านี* จาํเป็นตอ้งเก็บเกี)ยวผลไมจ้ากสวนของตวัเองหรือบางรายก็ไปรับจา้งตามสวนซึ) งมี
ค่าจา้งที)สูงกว่า จึงจาํเป็นตอ้งจดัหาแรงงานมาเสริมในช่วงที)คนงานประจาํลาหยุด ซึ) งทาํให้การ
ดาํเนินการแปรรูปไม่เต็มประสิทธิภาพในการทาํงาน เนื)องจากตอ้งบอกวิธีการและเทคนิคในการ
ทาํงานกนัใหม่ 
    3) นํ* าเสีย เพราะขบวนการผลิตแปรรูปยางพาราจะมีนํ* าเสียออกมาทาํให้
เกิดมลพิษกบัชุมชน 
   2.7.3 ปัญหาที)พบจากขั*นตอนการแปรรูปยางแผน่รมควนั มี 2 ประการคือ 
    1) ความร้อนไม่สมํ)าเสมอ เนื)องจากเตาอบมีอายกุารใชง้านที)ยาวนาน ไม่ได้
มีการบาํรุงรักษาและผูที้)รับผดิชอบเติมเชื*อเพลิงไม่ไดดู้แลอยา่งสมํ)าเสมอ 
    2) ขาดแคลนวสัดุที)นาํมาใชเ้ป็นเชื*อเพลิงเนื)องจากเชื*อเพลิงที)ใชใ้นการอบยาง
ไดแ้ก่ไมย้างพารา ไมเ้งาะ ซึ) งในปัจจุบนัมีราคาแพงทางโรงรมควรหาเชื*อเพลิงอื)นมาทดแทน เช่น  
ขี* เลื)อย แกลบ เป็นตน้ 
 3. ดา้นการบริหารการตลาด 
  จากการศึกษางานดา้นการตลาดของโรงรมยางพารา พบวา่ การบริหารการตลาดของ
โรงรม จะมีรูปแบบ คลา้ยคลึงกนั โดยมีประเด็นทางการตลาดที)เกี)ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี*  
  3.1 ส่วนประสมทางการตลาดของโรงรมยางพารา (Marketing Mix) ในการศึกษา
ดา้นการตลาดของโรงรมยางพารา พบวา่ การบริหารส่วนประสมทางการตลาดของโรงรมยางพารา 
ซึ) งประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) การตั*งราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีรายละเอียดดงั ต่อไปนี*  
   3.1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หรือตวัสินคา้ของโรงรม จะถูกแบ่งออกเป็น 5 รายการ
ผลิตภณัฑ์ (Product Item) โดยแต่ละรายการจะมีลกัษณะรูปร่าง (Feature) ที)แตกต่างกนั ดงัต่อไปนี*  
    1) ยางแผน่รมควนั คือ ผลผลิตในกลุ่มที)มีคุณภาพดีที)สุด  
    2) ยางฟอง คือ ยางแผน่ที)ผา่นการรมควนั แต่เกิดขอ้บกพร่องในกระบวนการ
ผลิต จึงทาํใหแ้ผน่ยาง มีลกัษณะเป็นฟองอากาศในเนื*อยาง ซึ) งถูกจดัวา่มีตาํหนิ   
    3) ยางแผน่ผึ)งแหง้ จะมีเฉพาะบางช่วง ที)มีนํ*ายางสดมากเกินกาํลงัการผลิต
ของโรงรม  
    4) ยางคตัติ*ง คือ เศษชิ*นส่วนของยางที)ไดจ้ากการตดัแต่งยางแผน่รมควนั
ใหมี้ลกัษณะเป็นสี)เหลี)ยมสวยงาม 
    5) เศษยางหรือขี*ยาง คือ เศษยางที)ไดม้าจากการลา้งถงัใส่นํ* ายางสดที)สมาชิก
นาํมาขายหรือนํ*ายางที)ติดอยูที่)กน้ถงัหรือภาชนะบรรจุระหวา่งการผลิต  
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   3.1.2 ราคา (Price) การกาํหนดราคาในการซื*อขายยางแผ่นรมควนันั*น โรงรม
ยางพารา ไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดราคา แต่ราคาจะถูกกาํหนดโดย ตลาด ซึ) งเป็นลกัษณะปกติ
ของตลาดผูซื้*อนอ้ยราย 

   3.1.3 การจดัจาํหน่ายทั*ง 2 โรง มีรูปแบบเหมือนกนั คือ เป็นการจดัจาํหน่ายโดยออ้ม
ซึ)งหมายถึง การจดัจาํหน่ายที)มีคนกลางเขา้มาเกี)ยวขอ้ง โดยมีรูปแบบการจดัจาํหน่ายคือ เมื)อทาํการ
ผลิตยางแผ่นรมควนั และสินคา้อื)น ๆ ของโรงรมเรียบร้อยแลว้ ก็จะจาํหน่ายให้กบัผูซื้*อ ซึ) งเป็นพ่อคา้
คนกลางในทอ้งถิ)น โรงงานอุตสาหกรรมในพื*นที) 
   3.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สําหรับการส่งเสริมการตลาดนั*น โรงรม 
ยางพารายงัไม่มีวธีิการในการส่งเสริมการตลาด ซึ) งในแง่ของการบริหารการตลาดโรงรมนั*น จะแยก
พิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    1) การส่งเสริมให้สมาชิก ที)นาํนํ* ายางสดไปขายให้กบัคู่แข่ง (พ่อคา้รับซื*อ
นํ*ายาง) นาํนํ*ายางกลบัมาขายใหก้บัโรงรม 
    2) ส่งเสริมให้เกษตรกรที)ยงัไม่เป็นสมาชิกให้หนัมาสมคัรสมาชิกเพิ)มขึ*น 
แต่จากการลงพื*นที)เพื)อศึกษาดา้นการตลาด ยงัไม่พบวา่ มีโรงรมใดจะใชว้ิธีการในการส่งเสริมการตลาด 
ดงักล่าว 
  3.2 การแข่งขนั (Competition) พบวา่ โรงรมประสบปัญหาการแข่งขนัอยูบ่า้ง แต่ความ
รุนแรงในการแข่งขนัจะแตกต่างกนัในแต่ละพื*นที) ซึ) งประเด็นการแข่งขนัของโรงรมยางพาราเมื)อ
วเิคราะห์แลว้ พบวา่ 
   3.2.1 คู่แข่งขนัที)สําคญั คือ ผูรั้บซื*อนํ* ายางอิสระเป็นพ่อคา้ที)มารับซื*อนํ* ายางจาก
เกษตรกร โดยตั*งจุดรับซื*อนํ*ายางใกลก้บัแหล่งที)มีการผลิต 
   3.2.2 กลยุทธ์หลกัของคู่แข่งขนั ผูรั้บซื*อนํ* ายางอิสระจะนาํกลยุทธ์ทางการตลาด
มาแข่งขนักบัโรงรมยางพารา ไดแ้ก่ การจ่ายเงินค่านํ* ายางทนัทีที)เกษตรกรนาํนํ* ายางมาขายหรือจ่าย
ในวนัถดัไปเพียงแค่ 1-2 วนั และยอมให้เกษตรกรเบิกเงินล่วงหน้าแลว้ค่อยนาํนํ* ายางมาส่งให้ใน
ภายหลงั 
 4. ดา้นบริหารการเงิน การบญัชี 
  4.1 ทุนในการดาํเนินการ ผลจากการศึกษาพบว่าเงินทุนที)ใช้ในการดาํเนินงานของ
โรงรมแต่ละแห่งจะมีแหล่ง เงินทุนอยู ่2 แหล่ง คือ 
   4.1.1 การระดมหุน้จากสมาชิก เป็นการชกัชวนให้เกษตรกรชาวสวนยางสมคัรเขา้มา
เป็นสมาชิกของโรงรมโดยการเขา้หุน้กนัซึ) งวิธีนี*นอกจากจะทาํให้โรงรมมีเงินทุนในการดาํเนินการ
แลว้ยงัจะสามารถทาํให้สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตวัเองก็ เป็นเจา้ของโรงรมคนหนึ)งดว้ยและสมาชิก 
ก็จะไดผ้ลประโยชน์จากเงินปันผลเฉลี)ยคืน 
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   4.1.2 แหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ 
รวมถึงเงินกูจ้ากเงินกองทุนหมู่บา้น เป็นตน้ ซึ) งแหล่งเงินทุน เหล่านี* จะคิดดอกเบี*ยในอตัราที)ต ํ)า และมี
กาํหนดคืนในระยะยาว 
  4.2 ดา้นการบญัชี โรงรมจะมีการจดัหาพนกังานจดัทาํบญัชีโดยการคดัเลือกจากผูที้)มี
ความรู้ดา้นบญัชี โดยตรงซึ)งส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื*นที) รูปแบบการทาํบญัชีก็จะมีรูปแบบที)ถูกตอ้ง
ตามหลกัการบญัชีมีการแสดงรายรับ – รายจ่าย เงินของโรงรมประจาํปี มีงบดุล งบกาํไรขาดทุน ซึ) งตอ้ง
มีการสรุปผลการประกอบการประจาํปีแจง้ใหส้มาชิกทราบ 
  4.3 การจดัสรรผลกาํไรของโรงรม ในส่วนของการจดัสรรผลกาํไรปลายปีของโรงรมนั*น
ก็จะจดัสรรตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 5. ดา้นการจดัการสิ)งแวดลอ้ม 
  จากการลงพื*นที)ศึกษาขอ้มูล พบวา่ทั*ง 2 โรงรมจะใหค้วามสําคญัในเรื)องของผลกาํไร
จากการดาํเนินงานมากที)สุดแต่ในดา้นสิ)งแวดลอ้มของโรงรมนั*นทั*ง 2 โรงรมยงัไม่ให้ความสําคญั
มากนกัเพราะจากการสังเกตพบวา่บริเวณภายในและภายนอกของโรงรมยงัไม่สะอาดจึงจาํเป็นจะตอ้ง
ปรับปรุงในเรื)องของความสะอาดเพื)อให้โรงรมมีภูมิทศัน์ที)น่าปฏิบติังานมากขึ*นโดยให้คาํแนะนาํ
กบัพนกังานของโรงรมในเรื)องของการทาํระบบ 5 ส. เพื)อความสะดวก สะอาดและปลอดภยัในการ
ทาํงานในเรื)องของการบาํบดันํ* าเสียที)เกิดจากกระบวนการผลิตทุกทั*ง 2 โรงรมมีการจดัการเรื)องนํ* าเสีย
โดยปล่อยลงบ่อบาํบดันํ*าเสียของสหกรณ์เอง 
 

                          
ภาพประกอบ 22 ทางระบายนํ*าเสีย            ภาพประกอบ 23 บ่อบาํบดันํ*าเสีย 
 

 ส่วนที) 2 ดา้นกิจกรรมการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพารา โดยการประชุม
ให้ความรู้ การสร้างความเป็นผูน้าํ ทาํให้ทีมงานวิจยัผูบ้ริหารและสมาชิกโรงรมยางพารานาํความรู้
และขอ้มูลทั*งหมดมาวิเคราะห์จดัทาํเป็นรูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพาราซึ) งประกอบดว้ย 
ขั*นตอนแผนการทาํงาน (Working Plan) ของการบริหารจดัการโรงรมยางพารา ดงัต่อไปนี* คือ 
 ขั*นตอนที) 1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงรมยางพารา ซึ) งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. การวเิคราะห์ SWOT Analysis (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
2. TOWS Matrix (ตรวจสอบสิ)งที)วิเคราะห์ว่ามีความถูกตอ้งและมีความสัมพนัธ์กนั     

อยา่งไร มีส่วนสนบัสนุนกนัหรือไม่) 
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 การวเิคราะห์ SWOT 
 ปัจจยัที)ทาํใหโ้รงรมประสบความสาํเร็จ 
 จุดแขง็ (Strengths) 
 1. ดา้นการบริหาร 
  1.1 โครงสร้างองคก์รมีการบริหารงานภายใตค้ณะกรรมการของโรงรมที)มาจากการ
เลือกตั*งของสมาชิกและมีผูจ้ดัการบริหารโรงรมชดัเจน 
  1.2 ความมีอิสระในการบริหารงาน ทาํใหเ้กิดความคล่องตวั 
  1.3 มีเงินปันผลใหก้บัสมาชิกในอตัราที)สูงซึ) งสมาชิกพึงพอใจ 
  1.4 เงินทุนที)ใช้ในการดาํเนินการเป็นทุนที)ไดจ้ากการระดมหุ้นจากสมาชิกจึงไม่มี
ตน้ทุนของเงินทุน (ดอกเบี*ย) 
  1.5 มีสมาชิกเพิ)มขึ*นและทุนเรือนหุ้นเพิ)มขึ*นทาํให้โรงรมมีเงินทุนหมุนเวียนอย่าง
เพียงพอและสมาชิกรู้สึกมีความเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมมากขึ*น 
  1.6 มีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานดว้ยการใหส้วสัดิการต่างๆ เช่น 
จดัหาที)พกัใหพ้นกังาน มีโบนสั เบี*ยเลี*ยง ประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน และคณะกรรมการทาํให้พนกังาน
มีความรู้สึกรักองคก์รและทุ่มเทกบังาน 
 2. ดา้นการตลาด 
  2.1 เกณฑ์การกาํหนดราคารับซื*อนํ* ายางให้กบัสมาชิก ใช้วิธีนาํผลผลิตไปขายก่อน
แลว้ค่อยนาํมาตั*งราคาใหก้บัสมาชิกภายหลงัหรือเรียกวา่ ระบบ กงสี ทาํใหช่้วยลดความเสี)ยง 
  2.2 การจดัจาํหน่ายผลผลิตทาํไดส้ะดวก เนื)องจากบริษทัผูรั้บซื*อจะตั*งอยูใ่นเขตพื*นที)
ใกลเ้คียงประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
  2.3 มีกิจกรรมพิเศษเสริมรายได ้เช่นร้านคา้สหกรณ์ การนาํสินคา้ทางการเกษตรและ
สินคา้อุปโภคบริโภคมาจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก ซึ) งเป็นการเพิ)มรายไดแ้ละผลกาํไรใหก้บัโรงรม 
 3. ดา้นการผลิต 
  3.1 การผลิตยางแผน่รมควนัภายในโรงรมมีลกัษณะงานที)ทาํเหมือนเดิมซํ* าๆ ทุกวนั 
จึงทาํใหพ้นกังานเกิดความชาํนาญและทาํใหล้ดการสูญเสียระหวา่งผลิต 
  3.2 มีระบบควบคุมคุณภาพการผลิต โดยแบ่งผูรั้บผิดชอบที)ชดัเจนตามโครงสร้าง
การบริหาร 
  3.3 มีการปรับปรุงเตาเผา วสัดุอุปกรณ์ ให้อยูใ่นสภาพที)พร้อมในการผลิตไม่ทาํให้
เกิดการสูญเสียหรือลดค่าใชจ่้ายลงได ้
  3.4 เพิ)มอุปกรณ์ในดา้นการผลิต เช่น ตะกง ตะแกรงกรองนํ*ายาง จกัรรีดยาง ฯลฯ 
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 4. ดา้นการเงินการบญัชี 
  4.1 มีเงินทุนเพียงพอ/มีแหล่งเงินทุนสนบัสนุน 
  4.2 มีการวางแผนเงินทุน/การบริหารทางการเงิน 
  4.3 มีการทาํบญัชีรายรับ รายจ่ายที)ดี 
  4.4 มีรายไดผ้ลตอบแทน/คุม้กบัการลงทุน 
  4.5 เงินทุนที)ใช้ในการดาํเนินงานเป็นทุนที)ไดจ้ากการระดมทุนจากสมาชิกจึงไม่มี
ตน้ทุนของเงินทุน (ดอกเบี*ย) 
 5. ดา้นสิ)งแวดลอ้ม 
  5.1 บ่อนํ*าเสียอยูไ่กลจากส่วนปฏิบติังาน 
  5.2 บ่อนนํ*าเสียมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรับนํ*าเสียของสหกรณ์ 
  5.3 พื*นที)ส่วนสาํนกังาน และส่วนปฏิบติังานแบ่งแยกกนัชดัเจน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ดา้นการบริหาร 

  1.1 คณะกรรมการบริหารงานของโรงรมไม่มีค่าตอบแทนในการทาํงานทาํให้บางคน
รู้สึกวา่เป็นงานที)เหนื)อยเปล่าจึงไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน 
  1.2 คณะกรรมการที)ปฏิบติัหนา้ที)ในโรงรมไม่ไดบ้ริหารเวลาให้แน่นอนสําหรับการ
มาปฏิบติังานของโรงรม 
  1.3 ระบบการจดัเก็บขอ้มูลยงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่ทนัสมยัเนื)องจากยงัไม่ไดน้าํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช ้
  1.4 วาระการทาํงานของประธานและคณะกรรมการสั*นเกินไป 
  1.5 ขาดแคลนแรงงานบางส่วนในช่วงเทศกาลและฤดูกาลเก็บเกี)ยวผลไม ้
  1.6 คณะกรรมการส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ดา้นการบริหารจดัการ 
  1.7 มีการเปลี)ยนแปลงคณะกรรมการบ่อย ทาํใหข้าดความต่อเนื)องในการบริหารงาน 
  1.8 การทาํงานของคณะกรรมการยงัขาดการวางแผนงานที)รัดกุม 
  1.9 การเก็บทะเบียนคุมวสัดุไวก้บัคณะกรรมการคนใดคนหนึ)งทาํให้ไม่สะดวกในการ
ทาํงานและขาดการตรวจสอบ 
  1.10 ขาดการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว ไม่มีอาํนาจสิทธิขาดในการตดัสินใจ และขาดการ
รับผดิชอบในการตดัสินใจ 
 2. ดา้นการตลาด 

  2.1 โรงรมขาดการรวมตวักนัอยา่งเขม้แขง็ ทาํใหไ้ม่สามารถติดต่อตลาดต่างประเทศได ้
  2.2 เจา้หนา้ที)ขาดขอ้มูลและความรู้ที)รวดเร็วทางดา้นการตลาดยางพารา 
  2.3 ทางโรงรมทราบราคาขายล่วงหนา้แต่บางครั* งราคาไม่ชดัเจน 
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 3. ดา้นการผลิต 
  3.1 โรงรมจะประสบปัญหาเรื)องตน้ทุนเชื*อเพลิงที)ใชใ้นการผลิตสูง 
  3.2 พนกังานที)ปฏิบติังานในดา้นการผลิตของโรงรมจะอาศยัการสอนงานต่อๆ กนั 
ไม่มีการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  3.3 มีการสูญเสียจากกระบวนการผลิตในอตัราที)สูง 
  3.4 ทางโรงรมขาดการศึกษาและทดลองวตัถุดิบเหลือใชม้าเป็นเชื*อเพลิงในการผลิต 
  3.5 ไม่มีการทดลองการรมยางดว้ยวธีิอื)น 
  3.6 ขาดการอบรมดา้นการผลิตใหก้บัพนกังาน 
 4. ดา้นการเงินการบญัชี 

  4.1 ระบบการควบคุมการจ่ายเงินไม่รัดกุมพอที)จะป้องกนัการทุจริต 
  4.2 มีเงินปันผลตํ)าทาํใหส้มาชิกไม่พึงพอใจ 
  4.3 จาํนวนเงินทุนขึ*นอยูก่บัการระดมหุ้นของสมาชิกทาํให้ส่งผลกระทบต่อยอดเงินทุน
ที)จะใชใ้นการดาํเนินงาน 
 5. ดา้นสิ)งแวดลอ้ม 
  5.1 ไม่มีการสร้างบ่อดกั หรือตกตะกอนก่อนลงสู่บ่อนํ*าทิ*ง 
  5.2 ทางระบายนํ*าเสียจากแหล่งผลิตไปยงับ่อนํ*าทิ*งยงัไม่เป็นระบบ 
  5.3 บริเวณการปฏิบติังานยงัไม่สะอาด อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต 
 โอกาส (Opportunities) 
 1.  ดา้นการบริหาร 
  1.1 โรงรมจะไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากรัฐบาลโดย สกย. และเจา้หนา้ที)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จดัส่งเจา้หน้าที)ไปให้คาํแนะนาํและให้ความรู้ในการทาํยางแผ่นรมควนั 
บางครั* งก็ไดรั้บความช่วยเหลือในเรื)องของเงินทุนใหกู้ย้มื 
  1.2 เมื)อทอ้งถิ)นให้อิสระในการทาํงาน ประธานและ คณะกรรมการ จึงมีความคล่องตวั
ในการทาํงาน 
  1.3 มีสถาบนัการเงินหลายแห่งใหก้ารสนบัสนุนโดยใหกู้เ้งินในอตัราดอกเบี*ยตํ)า เช่น      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. ดา้นการตลาด 

  2.1 บริษทัผูรั้บซื*อผลผลิตมีความเชื)อมั)นในคุณภาพผลผลิตของโรงรมทาํให้โรงรม 
มีอาํนาจต่อรองราคาเพิ)มขึ*น 
  2.2 เทคโนโลยกีารติดต่อสื)อสารในปัจจุบนัมีความสะดวก รวดเร็วเอื*ออาํนวยต่อการ
ตรวจสอบราคาในตลาด 
 3. ดา้นการผลิต 

  3.1 เทคโนโลยีที)นาํมาใช้ในการผลิตไม่ยุ่งยากต่อการผลิตจึงเป็นการง่ายที)คนจะเรียนรู้   
และปฏิบติั 
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  3.2 แรงงานในการปฏิบติังานมีทกัษะในการปฏิบติังานค่อนขา้งสูง เนื)องจากเคย
ปฏิบติังานเกี)ยวกบัการผลิตแผน่ยางพารามาก่อน 
 4. ดา้นการเงินการบญัชี 
  4.1 มีสถาบนัการเงินหลายแห่งใหก้ารสนบัสนุน โดยให้กูใ้นอตัราดอกเบี*ยที)ต ํ)า  เช่น 
ธกส. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  4.2 กลุ่มเกษตรกรไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเริ)มสนใจในกระบวนการของสหกรณ์ 
 5. ดา้นสิ)งแวดลอ้ม 
  5.1 เนื*อที)ภายในสหกรณ์ยงัเหลือพอที)จะทาํบ่อดกัหรือบ่อนํ*าทิ*งเพิ)ม 
  5.2 หากมีหน่วยงานเขา้ไปช่วยในการจดัการดา้นสิ)งแวดลอ้มในการปฏิบติังานก็จะ
ทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพ 
 อุปสรรค (Threats) 
 1. ดา้นการบริหาร 
  1.1 ระเบียบของสหกรณ์ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการทาํงานของประธานและคณะกรรมการ
ทาํใหก้ารบริหารงานไม่ต่อเนื)อง 
  1.2 ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ)น เช่น อบต. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
 2. ดา้นการตลาด 
  2.1 การเปลี)ยนแปลงราคายางพาราของตลาดโลกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไร
ของสหกรณ์ 
  2.2 ในบริเวณใกลเ้คียงมีคู่แข่งตั*งจุดรับซื*อนํ*ายาง 
 3. ดา้นการผลิต 
  3.1 เชื*อเพลิงที)ใชใ้นการผลิตมีราคาสูงเพราะเชื*อเพลิงที)ใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จะเป็น
ไมเ้งาะแต่เนื)องจากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมไมเ้งาะกาํลงัเป็นที)ตอ้งการของตลาดในการผลิตถ่านทาํให้
ไมเ้งาะราคาแพง 
  3.2 ในฤดูร้อนโรงรมตอ้งหยดุผลิตเพราะเป็นช่วงการปิดกรีดของชาวสวนยาง ทาํให้
โรงรมมีการผลิตไม่ต่อเนื)องและในฤดูฝนจะมีนํ*ายางนอ้ยบางครั* งมีนํ*าปะปนมาดว้ย 
 4. ดา้นการเงินการบญัชี 
  4.1 ขาดอุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูลทางสถิติเพื)อการวางแผนทางการตลาด 
  4.2 สมาชิกยงัขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มเพื)อหาแหล่งทุนสนับสนุนกิจการ
ของสหกรณ์ 
 5. ดา้นสิ)งแวดลอ้ม 
  5.1 พื*นที)ในการปฏิบติังานของแต่ละส่วนมีขอบเขตที)จาํกดั 
  5.2 ขาดความรู้ในการจดัการดา้นสุขอนามยั และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
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TOWS Matrix  

สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางวงัแซ้ม  จํากดั 

ตาราง 5 ผลการวเิคราะห์  TOWS Matrix สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางวงัแซม้  จาํกดั 

 

      ปัจจัยแวดล้อมภายใน                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก                  

 

S: 

S1  โครงสร้างองคก์รมีการ
บริหารงานภายใตค้ณะกรรมการของ
โรงรมที)มาจากการเลือกตั*งของ
สมาชิกและมีผูจ้ดัการ บริหารโรงรม
ชดัเจน 

S2 ความมีอิสระในการบริหารงาน ทาํ
ใหเ้กิดความคล่องตวั  

S3 มีเงินปันผลใหก้บัสมาชิกในอตัรา
ที)สมาชิกพึงพอใจ  

S4  เงินทุนที)ใชใ้นการดาํเนินการเป็น
ทุนที)ไดจ้ากการระดมหุน้จากสมาชิก
จึงไม่มีตน้ทุนของเงินทุน (ดอกเบี*ย) 

S5  มีสมาชิกเพิ)มขึ*นและทุนเรือนหุน้
เพิ)มขึ*น ทาํใหโ้รงรมมีเงินทุน
หมุนเวยีนอยา่งเพียงพอและสมาชิก
รู้สึกมีความเป็นเจา้ของและมีส่วน
ร่วม 

S6 การจดัจาํหน่ายผลผลิตทาํได้
สะดวก เนื)อง จากบริษทัผูรั้บซื*อจะ
ตั*งอยูใ่นเขตพื*นที)ใกลเ้คียง 

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง 

W: 

W1 วาระการทาํงานของ
ประธาน และ
คณะกรรมการสั*นเกินไป 

W2 ขาดแคลนแรงงาน
บางส่วนในช่วงเทศกาล 
และฤดูกาลทาํสวนผลไม ้

W3 ขาดเจา้หนา้ที)ที)มี
ความรู้ความสามารถ
ทางดา้นการตลาดยางพารา 

W4โรงรมจะประสบปัญหา
เรื)องตน้ทุนเชื*อเพลิงที)ใชใ้น
การผลิตสูง  

W5 พนกังานที)ปฏิบติังาน
ในดา้นการผลิตของโรงรม
จะอาศยัการสอนงานต่อๆ 
กนั ไม่มีการฝึกอบรมอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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ตาราง 5  (ต่อ) 

 

O: 

O1 โรงรมไดรั้บการส่งเสริม
และสนบัสนุนจากรัฐบาล
โดย สกย. และเจา้หนา้ที)กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยการให้
คาํแนะนาํและใหค้วามรู้ใน
การทาํยางแผน่รมควนั 

O2เมื)อทอ้งถิ)นให้อิสระใน
การทาํงานประธาน และ
คณะกรรมการ     จึงมีความ
คล่องตวัในการทาํงาน  

กลยุทธ์ SO 

S1O1 คณะกรรมการโรงรมมีการเขา้
ร่วมกิจกรรมหรืออบรมกบัทาง สกย. 

S2O2 มีการเชิญองคก์รทอ้งถิ)นเขา้
ร่วมในการประชุมหรือการจดั
กิจกรรม 

 

 

 

 

กลยุทธ์ WO 

W1O2 ใหอ้งคก์รหรือ
หน่วยงานในทอ้งถิ)น เขา้
ร่วมในการสรรหา 
คณะกรรมการดาํเนินงาน 
เป็นการระดมความคิดเห็น 
และประสบการณ์จากแต่ละ
หน่วยงาน 

W2O2 ติดตามอตัราการ
วา่งงาน ของประชาชน ใน
พื*นที) จากหน่วยงานทอ้งถิ)น 

W3O1 ส่งเจา้หนา้ที)ใน
สหกรณ์ เขา้ร่วมอบรมกบั
ทาง สกย. 

T: 

T1 ระเบียบของสหกรณ์ทาํ
ใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการทาํงาน
ของประธาน และ
คณะกรรมการทาํใหก้าร
บริหารงานไม่ต่อเนื)อง 

T2ไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
องคก์รส่วนทอ้งถิ)น เช่น 
อบต. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  

กลยุทธ์ ST 

 S1T1 มีกรอบและขอ้กาํหนดในการ
สรรหาคณะกรรมการที)ชดัเจน 

S2T2 มีการเชิญเจา้หนา้ที)จาก
หน่วยงานทอ้งถิ)น เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบ หรือ 
ดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ WT 

W3T2 อบรมหรือเสวนา 
เพื)อกาํหนดกรอบและ แผน
ในการดาํเนินงาน 

W1T1 กาํหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการสรรหา 
สมาชิก หรือทีมบริหาร
สหกรณ์ 
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TOWS Matrix  

สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางวงัพรหม  จํากดั 

ตาราง 6 ผลการวเิคราะห์  TOWS Matrix สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางวงัพรหม  จาํกดั 

 

 

         ปัจจัยแวดล้อมภายใน                  

                     

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก                  

               

S: 

S1 โครงสร้างองคก์รมีการบริหารงาน
ภายใตค้ณะกรรมการของโรงรมที)มา
จากการเลือกตั*งของสมาชิกและมี
ผูจ้ดัการ บริหารโรงรมชดัเจน  
S2 ความมีอิสระในการบริหารงาน ทาํ
ใหเ้กิดความคล่องตวั  
S3  มีเงินปันผลใหก้บัสมาชิกในอตัรา
ที)สูงซึ) งสมาชิกพึงพอใจ 
S4 เงินทุนที)ใชใ้นการดาํเนินการเป็น
ทุนที)ไดจ้ากการระดมหุน้จากสมาชิก
จึงไม่มีตน้ทุนของเงินทุน (ดอกเบี*ย)  
S5 การจดัจาํหน่ายผลผลิตทาํได้
สะดวก เนื)องจากบริษทัผูรั้บซื*อจะ
ตั*งอยูใ่นเขตพื*นที)ใกลเ้คียง
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง  

W: 

W1 มีแบบโครงสร้างการ
บริหารงานที)ไม่ชดัเจนไม่มี
การกาํหนดภาระหนา้ที)ให้
ชดัเจนตลอดจนไม่มีการ
วางแผนงานที)เป็นรูปธรรม 
W2 คณะกรรมการที)ปฏิบติั
หนา้ที)ในโรงรมไม่ได้
บริหารเวลาใหแ้น่นอน
สาํหรับการมาปฏิบติังาน
ของโรงรม 
W3 ขาดเจา้หนา้ที)ที)มี
ความรู้ความสามารถ
ทางดา้นการตลาดยางพารา
โดยเฉพาะดา้นการตลาด 

W4 คุณภาพการผลิตไม่
คงที)บางครั* งยางแผน่
รมควนัมีสิ)งสกปรกเจือปน
ทาํใหคุ้ณภาพตํ)า   

W5 พนกังานที)ปฏิบติังาน
ในดา้นการผลิตของโรงรม
จะอาศยัการสอนงานต่อๆ 
กนั ไม่มีการฝึกอบรมอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

O: 

O1 โรงรมจะไดรั้บการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจาก
รัฐบาลโดย สกย. และ
เจา้หนา้ที)กรมส่งเสริม
สหกรณ์ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ที)
ไปใหค้าํแนะนาํและให้
ความรู้ในการทาํยาง       
แผน่รมควนั 
O2มีสถาบนัการเงินหลาย
แห่งใหก้ารสนบัสนุนโดยให้
กูเ้งินในอตัราดอกเบี*ยตํ)า เช่น 
ธกส. กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กลยุทธ์ SO 

S1O1 คณะกรรมการโรงรมมีการเขา้
ร่วมกิจกรรมหรืออบรมกบัทาง สกย. 
S3T2 ประชาสัมพนัธ์ถึงผลการทาํงาน 
และประโยชน์ที)จะไดรั้บ 
S3O2 มีการเชิญเจา้หนา้ที)จาก สถาบนั
การเงิน เพื)อใหค้วามรู้ ในดา้นการ
บริหารงาน 
 
 

 

 

กลยุทธ์ WO 

W1O1 อบรมและศึกษาการ
ทาํงานจาก สกย. 
W4O2 ศึกษาและร่วมรับ
ฟังแนวโนม้อนาคตของยาง
จาก สถาบนัการเงินต่างๆ 

T: 

T1 ระเบียบของสหกรณ์
กาํหนดวาระการทาํงานของ
ประธานและคณะกรรมการ
ไวส้ั*นเกินไปทาํใหข้าดความ
ต่อเนื)องในการปฏิบติังาน 
T2คนในทอ้งถิ)นไม่ไดส้มคัร
เป็นสมาชิกเพราะยงัไม่เขา้ใจ
และไม่มั)นใจในระบบ
สหกรณ์  
T3ในบริเวณใกลเ้คียงโรงรม
มีคู่แข่งตั*งจุดรับซื*อนํ*ายาง
ของเอกชนหลายจุดโดยจุด
รับซื*อจะให้ราคาสูงกวา่   
โรงรม  

กลยุทธ์ ST 

S1T1 มีกรอบและขอ้กาํหนดในการ
สรรหาคณะกรรมการที)ชดัเจน 
S5T3 มีการเผยแพร่และทาํความ
เขา้ใจกบัหลกั การของสหกรณ์  

กลยุทธ์ WT 

W1T1 อบรมหรือเสวนา 
เพื)อกาํหนดกรอบในการ
สรรหาคณะกรรมการ และ
การดาํเนินงาน 

W3T2 อบรมเจา้หนา้ที)
สหกรณ์ เพื)อสร้างความ
เชื)อมั)นใหก้บัสมาชิก 

W4T4 มีระบบการกรองทาํ
ความสะอาดนํ*ายาง ก่อนทาํ
การรีดแผน่ยาง 

W5T4 อบรมเจา้หนา้ที)ให้
ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตาม
หลกัวชิาการ จาก
ผูเ้ชี)ยวชาญ เช่น สกย. 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

 T: 

T4  ในช่วงฤดูร้อนโรงรม
ตอ้งหยดุผลิตเพราะเป็นช่วง
การปิดกรีดของชาวสวนยาง 
ทาํใหโ้รงรมผลิตไม่ต่อเนื)อง
และในฤดูฝนจะมีนํ*ายางนอ้ย
บางครั* งมีนํ*าปะปนมาดว้ย 
T5 การเปลี)ยนแปลงราคา
ยางพาราของตลาดโลกจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
กาํไรของโรงรม 

กลยุทธ์ ST 

  
กลยุทธ์ WT 

 

 
 ขั*นตอนที) 2 กาํหนดโครงสร้างการบริหารองคก์ร ( Organization Chart ) และบทบาทหนา้ที)
ความรับผดิชอบ (Job Description/Job Specification : JD/JS) 
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โครงสร้างลกัษณะการบริหารจดัการสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซ้ม จาํกดั และสหกรณ์กองทุน

สวนยางวงัพรหม จาํกดั (Organization Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ประชาสัมพนัธ์                           ขอ้มูลข่าวสาร           รับซื*อรวบรวมนํ*ายาง 

           งานธุรการ              กาํหนดราคารับซื*อนํ*ายาง          ทาํแผน่ยาง 

           งานบญัชี               กาํหนดราคาขายยางแผน่          ควบคุมเตาไฟ 

           งานบุคคล                 สตอ็กยางแผน่           ควบคุมและคดัคุณภาพ 

           ปรับปรุงอาคารและสถานที)            งานกิจกรรมเสริมรายได ้    

 

ภาพประกอบ 24 โครงสร้างลกัษณะการบริหารจดัการ 

 

 บทบาทหน้าของผูป้ฏิบติังานในโรงรมยางพารา จากโครงสร้างการบริหารโรงรมยางพารา 

ผูที้)เกี)ยวขอ้งในการปฏิบติังานมีบทบาทหนา้ที)ในการบริหารงานดงันี*  

 1. ผูจ้ดัการโรงรม มีบทบาทหนา้ที) ดงันี*  

  1.1 วางแผนงาน นโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินงานของโรงรมยางพารา 

  1.2 ควบคุมและบงัคบับญัชาพนักงานที)ปฏิบติังานในหน้าที)ต่างๆ ตามที)ได้รับ

มอบหมาย 

  1.3 บริหารจดัการงบประมาณการใชจ่้ายเงินของโรงรมให้เป็นไปดว้ยความ เหมาะสม

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

  1.4 มอบหมายหนา้ที)และความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมแก่รองผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ 

สมาชิก 

คณะกรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงรม 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

กรรมการฝ่ายการตลาด กรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการฝ่ายการผลิต 



94 

 

 2. รองผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร มีหนา้ที)ในการควบคุมดูแลแผนกงานดงันี*  

  2.1 งานประชาสัมพนัธ์ รวบรวมขอ้มูลทั)วไปและขอ้มูลที)เกี)ยวกบัยางพาราและ    

ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกทราบ 

  2.2 งานธุรการ รับผดิชอบเกี)ยวกบัเอกสารเขา้ – ออกและจดัเก็บพิมพเ์อกสารต่างๆ 

  2.3 งานบญัชี ควบคุมดูแลบนัทึกรายรับ-รายจ่าย จดัทาํบญัชีของโรงรม 

  2.4 งานการเงิน จดัการระบบการเงิน จดัเก็บเงินทุนและจดัสรรการใชจ่้ายเงินของโรงรม 

จ่ายเงินใหก้บัสมาชิกเก็บรักษาเงินสด 

  2.5 งานบุคคล สรรหาคดัเลือกบุคลากร แรงงาน ดูแลสวสัดิการของพนกังาน ส่งเสริม

ใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมสัมมนาใหมี้ความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการโรงรม 

  2.6 งานดา้นอาคารสถานที) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที)ซ่อมแซมปรับปรุง

โรงรมทั*งภายในและภายนอกโรงรม 

 3. รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด มีหนา้ที)รับผดิชอบดงันี*  

  3.1 งานข่าวสารขอ้มูล ติดตามข่าวสารขอ้มูลเกี)ยวกบัการตลาดยางพาราราคาซื*อราคาขาย 

ขอ้มูลข่าวสารทั)วไป 

  3.2 งานกาํหนดราคาซื*อ-ขายนํ* ายางรวบรวมขอ้มูลราคารับซื*อนํ* ายางสดและกาํหนด

ราคาซื*อนํ*ายางสด 

  3.3 งานกาํหนดราคาขายยางแผน่รวบรวมขอ้มูล ราคาขายยางแผน่และตดัสินใจเลือก     

แหล่งขายยาง 

  3.4 งานสตอ็กยาง เช็คสตอ็กยางและตดัสินใจกาํหนดวนัเวลาที)จะขาย 

  3.5 งานกิจกรรมเสริมรายได ้ ดาํเนินการกิจกรรมเสริมเพื)อเพิ)มรายไดใ้ห้กบัโรงรม

และดาํเนินการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากยาง 

 4. รองผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต มีหนา้ที)รับผดิชอบดงันี*  

  4.1 งานรับซื*อนํ* ายาง ชั)งนํ* าหนกัยางสดเก็บตวัอยา่งนํ* ายางสดและนาํไปทาํแผ่นยาง

ตวัอยา่งเพื)อหานํ*าหนกัยางแหง้ที)แทจ้ริง 

  4.2 งานจดัทาํแผน่ยาง ขจดัสิ)งที)เจือปนในนํ*ายางผสมสารเคมีทาํแผน่ยาง 

  4.3 งานควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิและเติมเชื*อเพลิงให้ความร้อนกระจายทั)ว

หอ้งรม 

  4.4 งานควบคุมและคดัคุณภาพยาง คดัชั*นยางแผน่ ตดัตาํหนิบนแผน่ยาง 

  4.5 งานซ่อมบาํรุง ดูแลซ่อมแซมเครื)องจกัรและอุปกรณ์ที)ใชใ้นการผลิต 
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 ขั*นตอนที) 3 กาํหนดทิศทางการบริหารโรงรม ซึ) งจะประกอบดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์ 
(Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) วตัถุประสงค ์(Objectives) ดงันี*  
 วสิัยทศัน์ (Vision ) 
 เป็นองคก์รที)มั)นคง มุ่งส่งเสริมสร้างสรรคส์หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเอื*ออาทรต่อชุมชน 
พฒันาตนใหเ้ขม้แขง็และย ั)งยนื 
 ภารกิจ (Mission) 

1. ผลิตยางแผน่รมควนัที)มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้คุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร 
3. พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
4. ส่งเสริมอาชีพ/ความรู้ดา้นการผลิต พฒันาคุณภาพชีวติของกลุ่มสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร

และชุมชน 
5. พฒันาเชื)อมโยงเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ 
6. จดัการอบรมให้ความรู้ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน

และการบญัชี ดา้นการจดัการสิ)งแวดลอ้ม 
 เป้าประสงค ์(Goals) 

1. เพิ)มประสิทธิภาพ การดาํเนินงานแก่สหกรณ์โรงรมยางพาราและกลุ่มเกษตร 
2. เสริมสร้างศกัยภาพและคุณภาพชีวติของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร 
3. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
4. สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื)อพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 

 วตัถุประสงค ์(Objectives) 
 1. เพื)อให้สมาชิกสามารถผลิตยางแผ่นดิบที)มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที)ตอ้งการของ
ตลาดทั*งในและต่างประเทศและขายไดใ้นราคาสูง 
 2. เพื)อใหช้าวสวนยางมีอาํนาจต่อรองในการซื*อขายยางพารามากขึ*น 
 3. เพื)อให้สมาชิกร่วมกนัผลิตและปรับปรุงนํ* ายางสดเป็นยางประเภทต่างๆ ตามที)ตลาด
ตอ้งการ 
 4. เพื)อเป็นแนวทางในการพฒันาการผลิตยางของไทยไดค้รบวงจร 
 5. เพื)อจูงใจใหเ้กษตรกรร่วมกนัพฒันาระบบการผลิตและการตลาดไปสู่ธุรกิจที)ครบวงจร 
 ขั*นตอนที) 4 กาํหนดกลยทุธ์ การบริหารโรงรม จะกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ในการบริหารจดัการ 

1. พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการธุรกิจของโรงรม/กลุ่มเกษตรกร 
2. พฒันาความรู้ ความเขา้ใจเรื)องสหกรณ์ใหก้บับุคคลที)เกี)ยวขอ้ง 
3. สร้างจิตสาํนึกของการเป็นเจา้ของโรงรม 
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4. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เช่น การทาํงานเป็นทีม (Team Work) 

5. เพิ)มสวสัดิการดา้นต่างๆ 

6. สร้างความน่าเชื)อถือดา้นการบริหารจดัการใหก้บัสมาชิก 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

8. ส่งเสริมใหโ้รงรมมีการจดัสรรกาํไรสุทธิเพื)อสังคม 

9. ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมเสริมของโรงรม 

10. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างพฒันา และเชื)อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 

 ขั*นตอนที) 5 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ ( Implementation of Strategy)  

 ในขั*นตอนนี* เป็นขั*นตอนที)นาํแผนกลยทุธ์มาปฏิบติัและดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ที)ไดก้าํหนดไวใ้นขั*นตอนที) 4 ในการดาํเนินการตามกลยุทธ์นั*นจาํเป็นจะตอ้งมีโครงการต่างๆ เพื)อมา

รองรับกลยทุธ์ที)ไดก้าํหนดไว ้อาทิ เช่นโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอบรมสมาชิกเพื)อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเรื)องสหกรณ์ 

2. โครงการอบรมสัมมนาหลกัการบริหารจดัการธุรกิจสหกรณ์แก่สมาชิกและคณะกรรมการ

บริหารโรงรม 

3. โครงการอบรมปรับปรุงคุณภาพของยางแผน่รมควนั 

4. โครงการเชื)อมโยงเครือข่ายธุรกิจกบัสหกรณ์อื)นหรือกบัภาครัฐและเอกชน 

5. โครงการจดัตั*งกลุ่มออมทรัพยใ์นรูปแบบของธนาคารชุมชน 

6. โครงการอบรมปลุกจิตสาํนึกของความเป็นเจา้ของโรงรมและการมีส่วนร่วม 

7. โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในโรงรม เช่น จดักิจกรรม 5 ส. 

8. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากนํ*ายาง 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงรม ให้มีการสร้างจุดพกัผ่อนและสวนหย่อม

เพื)อบริการสมาชิกและชุมชน 

 ขั*นตอนที) 6 การกาํหนดดชันีชี* วดัความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)โรงรม

ยางพาราเนื)องจากการวจิยัครั* งนี* มีวตัถุประสงคเ์พื)อวเิคราะห์การบริหารจดัการโรงรม ยางพารา ให้

ไดค้วามรู้ที)จะนาํมาประยุกต ์ แกไ้ขปัญหาและเพิ)มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการให้แก่โรงรม 

ดงันั*นจึงตอ้งมีตวัชี* วดัความสําเร็จของโรงรมและจากการไดป้ระชุมร่วมกบัคณะกรรมการโรงรม 

สมาชิกโรงรมยางพารา เจา้หนา้ที) สํานกังานสงเคราะห์การทาํสวนยาง เจา้หนา้ที)จากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ทีมวิจยั ไดส้รุปดชันีชี* วดัความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ของโรงรมยางพารา

ตามภารกิจและวตัถุประสงคข์องโรงรมยางพาราดงันี*  คือ 



97 

 

1. KPI ดา้นการบริหารจดัการ 
2. KPI ดา้นกระบวนการผลิต 
3. KPI ดา้นการตลาด 
4. KPI ดา้นการเงิน/การบญัชี 
5. KPI ดา้นบุคลากร 
6. KPI ดา้นการบริหารจดัการสิ)งแวดลอ้ม 
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 หลกัเกณฑต์ามภารกิจดา้นต่างๆ ดชันีชี*วดัความสาํเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) 
 
ตาราง 7 ดชันีชี*วดัครามสาํเร็จการบริหารจดัการของสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑต์ามภารกิจดา้นต่างๆ ดชันีชี*วดัความสาํเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดา้นกระบวนการผลิต 
 

3. ดา้นการตลาด 
 

 
 

4. ดา้นการเงิน/การบญัชี 
 
 
 
 
 

5. ดา้นบุคลากร 
 

1. มีระเบียบของโรงรมที)เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
2. กาํหนดหนา้ที)ความรับผิดชอบที)ชดัเจน (Job Description  
    /Job Specification JD/JS ) และกาํหนด ค่าตอบแทนที)เหมาะสม 
3. ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย เดือนละ 1 ครั* ง 
4. จดัทาํแผนการดาํเนินงานซึ)งประกอบดว้ย วสิัยทศัน์  
    ภารกิจวตัถุประสงค ์แผนกลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม 
     งบประมาณที)ชดัเจน 
5. มีป้ายประกาศผลการปฏิบติังานเป็นปัจจุบนัเพื)อสร้าง 
    ความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได ้
6. ตน้ทุนการผลิตจากนํ*ายางสดถึงยางแผน่รมควนัมีตน้ทุนการ 
    ผลิต เฉลี)ยไม่เกิน 5.50 บาท/ก.ก. (ไม่รวมราคานํ*ายางสด) 
7. เปรียบเทียบขอ้มูลจากแหล่งผูรั้บซื*ออยา่งนอ้ย 4 แหล่ง 
8. บนัทึกขอ้มูลราคาขายผลผลิตทุกครั* ง 
9. บนัทึกตน้ทุนการตลาดแต่ละครั* งเช่น ตน้ทุนการขนส่ง  
    ค่าโทรศพัท ์
10.มีการบนัทึกราคารับซื*อของโรงรมและของคู่แข่งขนั 
11.เอกสารหลกัฐานในการเบิกจ่ายจะตอ้งลงนามโดย 
     ผูจ้ดัการและกรรมการทุกครั* ง 
12.มีการตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินการดา้นการเงิน 
     โดยผูต้รวจสอบกิจการและรายงานต่อที)ประชุม 
     คณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละครั* ง 
13.สมาชิกโรงรมไดรั้บการอบรมสัมมนาเพื)อพฒันาใหมี้ความรู้   
     ความสามารถดา้นสหกรณ์หรืออื)นๆ อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั* ง 
14. เมื)อนาํเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชค้วรมีการอบรมใหก้บั 
      พนกังานโรงรม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 
หลกัเกณฑต์ามภารกิจดา้นต่างๆ ดชันีชี*วดัความสาํเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) 

  
 
 
 
             6. ดา้นรักษาสิ)งแวดลอ้ม 

15. ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานจากหน่วยงาน สกย. 
      หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์อยา่งนอ้ยปี ละ 1 ครั* ง 
16. จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีของโรงรมยางพารา 
      เสนอต่อ สกย. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีละ 1 ครั* ง 
17. คุณสมบติัของนํ*าทิ*งผา่นเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรม 
      กาํหนด 

 
 ขั*นตอนที) 7 ขั*นตอนการประเมินผลการดาํเนินงาน (Evaluation) การประเมินผลการดาํเนินงาน 
โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที)เป็นจริง เปรียบเทียบกบัแผนกลยุทธ์ที)วางแผนไวแ้ละประเมินผล
การปฏิบติังานโดยใชคู่้มือในการประเมินตามดชันีชี* วดัความสําเร็จคู่มือการประเมินการบริหารจดัการ
โรงรมยางพารานี*ผูว้ิจยัไดน้าํตวัชี* วดัทั*ง 6 ดา้น มาเป็นประเด็นในการประเมิน โดยมีคู่มือการประเมิน
ดงัในภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 




