
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื
องการศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมแผ่นยางพาราแบบ 
มีส่วนร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซ้ม จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยาง วงัพรหม จาํกดั  
มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นสมาชิกและคณะกรรมการผูบ้ริหารโรงรมทั.ง 2 แห่ง การศึกษานี. มีวตัถุประสงค์
ไดแ้ก่  1) เพื
อศึกษาลกัษณะโครงสร้างการบริหารจดัการของโรงรมแผน่ยางพารา 2) เพื
อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารจดัการโรงรมแผน่ยางพารา 3) เพื
อวิเคราะห์ปัจจยัที
มีผลต่อความสําเร็จ
ของโรงรมแผน่ยางพารา  4) เพื
อกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการที
เหมาะสมของโรงรมแผน่ยางพารา 
จากผลการศึกษา  
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาเรื
องการศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมแผ่นยางพาราแบบ 
มีส่วนร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซ้ม จาํกดัและสหกรณ์กองทุนสวนยาง วงัพรหม จาํกดั  
สามารถสรุปไดด้งันี.     
 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 
 การศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโรงรมยางพาราแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซม้ จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัพรหม จาํกดั จงัหวดัจนัทบุรี  
สรุปผลไดท้ั.งหมด 4 ดา้นคือ 
 1. โครงสร้างลกัษณะการบริหารงานและขอบเขตในการบริหารงานของสหกรณ์กองทุน
สวนยางวงัแซ้ม จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัพรหม จาํกดั ซึ
 งมีคณะกรรมการที
มีสมาชิก 
ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และรองผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ดาํเนินการ              
โดยมีโครงสร้างและขอบเขตงานดงันี.  
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   โครงสร้างการบริหาร (Organization Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ประชาสัมพนัธ์                           ขอ้มูลข่าวสาร           รับซื.อรวบรวมนํ.ายาง 
           งานธุรการ              กาํหนดราคารับซื.อนํ.ายาง          ทาํแผน่ยาง 
           งานบญัชี               กาํหนดราคาขายยางแผน่          ควบคุมเตาไฟ 
           งานบุคคล                 สตอ็กยางแผน่           ควบคุมและคดัคุณภาพ 
           ปรับปรุงอาคารและสถานที
            งานกิจกรรมเสริมรายได ้    
ภาพประกอบ 25 โครงสร้างการบริหาร 

 

  บทบาทหนา้ของผูป้ฏิบติังานในโรงรมยางพารา จากโครงสร้างการบริหารโรงรม
ยางพาราผูที้
เกี
ยวขอ้งในการปฏิบติังานมีบทบาทหนา้ที
ในการบริหารงานดงันี.  
  1.1 ผูจ้ดัการโรงรม มีบทบาทหนา้ที
 ดงันี.  
   1.1.1 วางแผนงาน นโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินงานของโรงรมยางพารา 
   1.1.2 ควบคุมและบงัคบับญัชาพนกังานที
ปฏิบติังานในหนา้ที
ต่างๆ ตามที
ไดรั้บ
มอบหมาย 
   1.1.3 บริหารจดัการงบประมาณการใช้จ่ายเงินของโรงรมให้เป็นไปด้วยความ 
เหมาะสมใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
   1.1.4 มอบหมายหนา้ที
และความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมแก่รองผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ 
  1.2 รองผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร มีหนา้ที
ในการควบคุมดูแลแผนกงานดงันี.  
   1.2.1 งานประชาสัมพนัธ์ รวบรวมขอ้มูลทั
วไปและขอ้มูลที
เกี
ยวกบัยางพาราและ
ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกทราบ 
   1.2.2 งานธุรการ รับผดิชอบเกี
ยวกบัเอกสารเขา้ - ออกและจดัเก็บพิมพเ์อกสารต่างๆ 
   1.2.3 งานบญัชี ควบคุมดูแลบนัทึกรายรับ-รายจ่าย จดัทาํบญัชีของโรงรม 

สมาชิก 

คณะกรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงรม 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

กรรมการฝ่ายการตลาด กรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการฝ่ายการผลิต 
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   1.2.4 งานการเงิน จดัการระบบการเงิน จดัเก็บเงินทุนและจดัสรรการใชจ่้ายเงินของ
โรงรมจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกเก็บรักษาเงินสด 
   1.2.5 งานบุคคล สรรหาคดัเลือกบุคลากร แรงงาน ดูแลสวสัดิการของพนกังาน 
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมสัมมนาใหมี้ความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการโรงรม 
   1.2.6 งานดา้นอาคารสถานที
 ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที
ซ่อมแซม
ปรับปรุงโรงรมทั.งภายในและภายนอกโรงรม 
  1.3 รองผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด มีหนา้ที
รับผดิชอบดงันี.  
   1.3.1 งานข่าวสารขอ้มูล ติดตามข่าวสารขอ้มูลเกี
ยวกบัการตลาดยางพาราราคาซื.อ
ราคาขาย ขอ้มูลข่าวสารทั
วไป 
   1.3.2 งานกาํหนดราคาซื.อ-ขายนํ. ายางรวบรวมขอ้มูลราคารับซื.อนํ. ายางสดและ
กาํหนดราคาซื.อนํ.ายางสด 
   1.3.3 งานกาํหนดราคาขายยางแผน่รวบรวมขอ้มูล ราคาขายยางแผน่และตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายยาง 
   1.3.4 งานสตอ็กยาง เช็คสตอ็กยางและตดัสินใจกาํหนดวนัเวลาที
จะขาย 
   1.3.5 งานกิจกรรมเสริมรายได ้ดาํเนินการกิจกรรมเสริมเพื
อเพิ
มรายไดใ้ห้กบัโรงรม
และดาํเนินการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากยาง 
  1.4 รองผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต มีหนา้ที
รับผดิชอบดงันี.  
   1.4.1 งานรับซื.อนํ.ายาง ชั
งนํ.าหนกัยางสดเก็บตวัอยา่งนํ. ายางสดและนาํไปทาํแผน่ยาง
ตวัอยา่งเพื
อหานํ.าหนกัยางแหง้ที
แทจ้ริง 
   1.4.2 งานจดัทาํแผน่ยาง ขจดัสิ
งที
เจือปนในนํ.ายางผสมสารเคมีทาํแผน่ยาง 
   1.4.3 งานควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิและเติมเชื.อเพลิงให้ความร้อน
กระจายทั
วหอ้งรม 
   1.4.4 งานควบคุมและคดัคุณภาพยาง คดัชั.นยางแผน่ ตดัตาํหนิบนแผน่ยาง 
   1.4.5 งานซ่อมบาํรุง ดูแลซ่อมแซมเครื
องจกัรและอุปกรณ์ที
ใชใ้นการผลิต 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ ทั.งหมด 5 ดา้นคือ 
  2.1 ดา้นบริหารจดัการองคก์ร   
   2.1.1 คณะกรรมการบริหารงานของโรงรมไม่มีค่าตอบแทนในการทาํงานทาํให้
บางคนรู้สึกวา่เป็นงานที
เหนื
อยเปล่าจึงไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน 
   2.1.2 คณะกรรมการที
ปฏิบติัหนา้ที
ในโรงรมบริหารเวลาไดไ้ม่แน่นอนสําหรับ
การมาปฏิบติังานของโรงรม 
   2.1.3 วาระการทาํงานของประธาน และคณะกรรมการสั.นเกินไป 
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  2.2 ดา้นการผลิต 
   2.2.1 โรงรมจะประสบปัญหาเรื
องตน้ทุนเชื.อเพลิงที
ใชใ้นการผลิตสูง 
   2.2.2 พนกังานที
ปฏิบติังานในดา้นการผลิตของโรงรมจะอาศยัการสอนงานต่อๆ กนั 
ไม่มีการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
   2.2.3 มีของเสียจากกระบวนการผลิตสูง 
  2.3 ดา้นการตลาด 
   2.3.1 โรงรมขาดการรวมตวักนัอยา่งเขม้แข็งทาํให้ไม่สามารถทาํการติดต่อตลาด
ต่างประเทศได ้
   2.3.2 เจา้หนา้ที
ขาดขอ้มูลและความรู้ที
รวดเร็วทางดา้นการตลาดยางพารา 
   2.3.3 ทางโรงรมทราบราคาขายล่วงหนา้แต่บางครั. งราคาไม่ชดัเจน 
  2.4 ดา้นการเงิน การบญัชี 
   2.4.1 ระบบการควบคุมการจ่ายเงินไม่รัดกุมพอที
จะป้องกนัการทุจริต 
   2.4.2 มีเงินปันผลตํ
าทาํใหส้มาชิกไม่พึงพอใจ 
   2.4.3 จาํนวนเงินทุนขึ.นอยู่กบัการระดมหุ้นของสมาชิกทาํให้ส่งผลกระทบต่อ
ยอดเงินทุนที
จะใชใ้นการดาํเนินงาน 
  2.5 ดา้นการจดัการสิ
งแวดลอ้ม 
   2.5.1 ไม่มีการสร้างบ่อดกั หรือตกตะกอนก่อนลงสู่บ่อนํ.าทิ.ง 
   2.5.2 ทางระบายนํ.าเสียจากแหล่งผลิตไปยงับ่อนํ.าทิ.งยงัไม่เป็นระบบ 
   2.5.3 บริเวณการปฏิบติังานยงัไม่สะอาด อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต 
 3. ปัจจยัที
ส่งผลต่อความสาํเร็จของทั.ง 2 สหกรณ์ปัจจยัส่วนมากมาจากการใหก้ารสนบัสนุน 
จากทางภาครัฐ ทั.งการให้ความรู้จากสหกรณ์กองทุนสวนยางจนัทบุรี (สกย.) การสนบัสนุนเงินทุน
มาจากธนาคารเพื
อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงหลกั
ในการทาํบญัชีใหถู้กตอ้งก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  อีกประการที
เป็นปัจจยั
สาํคญั คือการดึงสมาชิกที
ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกให้มาเขา้ร่วมกบัทางสหกรณ์ โดยการสร้างความเชื
อมั
น
และอธิบายใหเ้ขา้ใจในหลกัการบริหารของทางสหกรณ์  
 4. การกาํหนดกลยทุธ์และรูปแบบการบริหารที
เหมาะสมกบัสหกรณ์ 
 กาํหนดกลยทุธ์ทิศทางการบริหารโรงรม ประกอบดว้ยการ กาํหนดวสิัยทศัน์ (Vision) ภารกิจ
(Mission) เป้าหมาย (Goals) วตัถุประสงค ์(Objectives) ดงันี.  
 วสิัยทศัน์ (Vision ) 
 เป็นองคก์รที
มั
นคง มุ่งส่งเสริมสร้างสรรคส์หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเอื.ออาทรต่อชุมชน 
พฒันาตนใหเ้ขม้แขง็และย ั
งยนื 
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 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 
 รูปแบบที
เหมาะสมกบัสหกรณ์กองทุนสวนยางวงัแซม้ จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยาง
วงัพรหม จาํกดั มีลกัษณะดา้นต่างๆ ดงันี.  
 
 
 
 
 
 



105 
 

ตารางที� 7 รูปแบบที
เหมาะสมกบัสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั.ง 2 แห่ง 
 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดา้นกระบวนการผลิต 
 

 
3. ดา้นการตลาด 

 
 
 
 

4. ดา้น การเงิน / การบญัชี 
 
 
 
 

5. ดา้นบุคลากร 
 
 

1. มีระเบียบของโรงรมที
เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
2. กาํหนดหนา้ที
ความรับผิดชอบที
ชดัเจน(Job 
Description /Job Specification JD / JS )  
และกาํหนดค่าตอบแทนที
เหมาะสม 
3. ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย เดือนละ 1 ครั. ง 
4. จดัทาํแผนการดาํเนินงานซึ
งประกอบดว้ย 
วสิัยทศัน์ ภารกิจวตัถุประสงค ์แผนกลยทุธ์ 
โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ที
ชดัเจน 
5. มีป้ายประกาศผลการปฏิบติังานเป็นปัจจุบนัเพื
อ
สร้างความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได ้
6. ตน้ทุนการผลิตจากนํ.ายางสดถึงยางแผน่รมควนัมี
ตน้ทุนการผลิต เฉลี
ยไม่เกิน 5.50 บาท/ก.ก.(ไม่รวม
ราคานํ.ายางสด) 
7. เปรียบเทียบขอ้มูลจากแหล่งผูรั้บซื.ออยา่งนอ้ย 4 
แหล่ง 
8. บนัทึกขอ้มูลราคาขายผลผลิตทุกครั. ง 
9. บนัทึกตน้ทุนการตลาดแต่ละครั. งเช่น ตน้ทุนการ
ขนส่ง ค่าโทรศพัท ์
10. มีการบนัทึกราคารับซื.อของโรงรมและของ
คู่แข่งขนั 
11. เอกสารหลกัฐานในการเบิกจ่ายจะตอ้งลงนาม
โดยผูจ้ดัการและกรรมการทุกครั. ง 
12. มีการตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินการดา้น
การเงินโดยผูต้รวจสอบกิจการและรายงานต่อที

ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละครั. ง 
13. สมาชิกโรงรมไดรั้บการอบรมสัมมนาเพื
อ
พฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นสหกรณ์หรือ
อื
นๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง 
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ตารางที� 7 (ต่อ) 
 

  
     
 
 
 
 
 
 
 6. ดา้นรักษาสิ
งแวดลอ้ม 

14. เมื
อนาํเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชค้วรมีการ
อบรมใหก้บัพนกังานโรงรม 
15. ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานจาก
หน่วยงาน สกย.หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์อยา่งนอ้ย
ปี ละ 1 ครั. ง 
16. จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีของโรง
รมยางพาราเสนอต่อ สกย. และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ปีละ 1 ครั. ง 
17. คุณสมบติัของนํ.าทิ.งผา่นเกณฑข์องกระทรวง
อุตสาหกรรมกาํหนด 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ที
เกิดขึ.นกบัโรงรมและส่งผลกระทบให้การ
ดาํเนินงานในโรงรมเกิดประสิทธิภาพไดไ้ม่เต็มที
ตามวตัถุประสงคโ์ดยสรุปปัจจยัต่างทั.งหมด 4 ดา้น 
ดงันี. คือ 
 1. โครงสร้างการบริหารและขอบเขตในการบริหารงาน ผูจ้ดัการโรงรมและผูจ้ดัการ
ดา้นต่างๆ ยงัขาดอาํนาจในการตดัสินใจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานและเสียโอกาสทางธุรกิจ 
เนื
องจากยางแผน่รมควนัมีราคาขึ.นลงตามกลไกตลาดทุกวนั โดยส่วนนี. ส่งผลกบัความสําเร็จขององคก์ร 
ที
ผลการวิจยัเป็นเช่นนี. อาจเป็นเพราะโครงสร้างและขอบเขตความรับผิดชอบยงัไม่ชดัเจนและการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิก ซึ
 งสอดคลอ้งกบั อนัวา มูเซะ (2555 : 18) ที
พบว่า 
ความผนัผวนของราคา และความรวดเร็ว ในการตดัสินใจ สามารถสร้างผลกาํไร และความพึงพอใจ
ใหก้บัสมาชิกได ้ 
 2. ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ โรงรมยางพาราทั.ง 2 แห่ง มีโครงสร้าง
ในการทาํงานและขอบเขตหนา้ที
ในการทาํงานไม่ชดัเจนซึ
งทาํให ้โรงรมยางพาราไม่สามารถดาํเนิน
กิจการไดต้รงตามเป้าหมายที
ผลการวจิยัเป็นเช่นนี.อาจเป็นเพราะวา่ ทางผูบ้ริหารยงัไม่มีการกาํหนด
ทิศทางหรือกลยทุธ์ที
เป็นแนวทางใหก้บัทางสหกรณ์ โดยเฉพาะทางตน้ทุนการผลิตที
มีราคาสูงและ
ความรัดกุมในการเบิกจ่ายเงิน ซึ
 งสอดคลอ้งกบั อญัชลี  พริ.มพราย (2551 : 14) ที
พบวา่ หากขาดการ
วางแผนการผลิตทาํใหเ้กิดปัญหาในดา้นการผลิตทั.งความเสียหายทางผลผลิตและตน้ทุนที
สูง ซึ
 งส่งผล
กบัรายรับที
ไม่เป็นตามเป้า ทาํให้สมาชิกหรือเกษตรกรขาดความเชื
อมั
นและแรงจูงใจที
จะเขา้ร่วม 
กบัทางสหกรณ์ ซึ
 ง ไคร์ท (Kirk.  1998 : 11) ศึกษาพบวา่ แรงจูงใจ และความสามารถในการจดัการ 
เพื
อรับมือกบัการเปลี
ยนแปลงเป็นปัจจยัสาํคญัที
มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ 
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 3. ปัจจยัที
ส่งผลกบัความสําเร็จของสหกรณ์ ปัจจยัภายในสหกรณ์คือสมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ผูบ้ริหารมีแนวทางชดัเจน แต่ยงัขาดความรวดเร็วในการตดัสินใจ ส่งผล
ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ สําหรับมาตรฐานทั.งส่วนบุคคลและผลผลิตเป็นไปตามที
กาํหนดไวต้ามแผน 
การทาํงาน ปัจจยัภายนอกสหกรณ์ คือการสนบัสนุนจากภาครัฐและสถาบนัทางการเงิน เช่น สํานกังาน
สงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดั จนัทบุรี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคาร
เพื
อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาชิกยงัขาดความร่วมมือในการรับฟังแนวทางการปฏิบติั
จากทางภาครัฐ ซึ
 งมีแนวโนม้สอดคลอ้งกบั สัมฤทธิm   กางเพ็ง (2545 : 18) ที
กล่าวว่า ความร่วมมือ
ของสมาชิกเป็นประโยชน์ต่อองคก์รช่วยให้บรรยากาศและการสื
อสารในองคก์รดีขึ.น ลดความขดัแยง้ 
ลดตน้ทุน เพิ
มผลผลิต และองคก์รมีความพร้อมที
จะรับการเปลี
ยนแปลงไดดี้ขึ.น  
 4. กลยทุธ์และรูปแบบการบริหารจดัการที
เหมาะสม กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในทุกกระบวนการ และมีความรวดเร็วรอบคอบของผูบ้ริหารทั.ง 2 สหกรณ์ มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้และสมาชิกเชื
อมั
นมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ทาํนอง  ภูเกิดพิมพ ์
(2555 : 22) ที
กล่าววา่ ความคิด ความเชื
อและความยึดมั
น รวมถึงระยะเวลา เป็นหวัใจสําคญัที
เสริมสร้าง
พลงัการทาํงานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และการพฒันาที
ย ั
งยืน ส่วนรูปแบบการบริหารที
ดีและ
เหมาะสมกบัทั.ง 2 สหกรณ์ คือการบริหารที
มีแนวทางชดัเจน รวดเร็วและมีมาตรฐาน ทั.งส่วนบุคคล
และผลผลิต เพราะทั.ง 2 สหกรณ์ผลิตยางแผน่รมควนัเป็นหลกั จาํเป็นตอ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที

กาํหนดเพื
อเพิ
มมูลค่าและความเชื
อมั
นจากสมาชิก ซึ
 งผลการวิจยัมีแนวโน้มสอดคลอ้งกบั โกศล 
ดีศีลธรรม (2550 : 29) ที
กล่าววา่ การปฏิบติัตามหลกัการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) สามารถ
นาํองคก์รไปสู่ความเป็นผูน้าํทางคุณภาพ และเพิ
มความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ (สมาชิก) รวมถึงลูกคา้
และผูส่้งมอบดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.1 ให้มีโครงสร้างการดาํเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ที
ชดัเจนและมีการดาํเนินการ
เลือกตั.งตามแนวทางสหกรณ์ 
  1.2 ใหบุ้คคลที
ไดรั้บการเลือกตั.งไดท้าํหนา้ที
ตามที
กาํหนดไว ้มีการกาํหนดภาระหนา้ที

ความรับผดิชอบออกเป็นส่วนๆ ให้ชดัเจน เพื
อให้ง่ายในการบริหารจดัการและติดตามควบคุม เช่น 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายขอ้มูลข่าวสาร ฝ่ายตลาด ฝ่ายปัจจยัการผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ 
  1.3 จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้แก่บุคลากร ผูป้ฏิบติังานในส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง
การดาํเนินงานใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ทั.งแก่สมาชิกและบุคคล
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ในพื.นที
เกี
ยวกบัการผลิตนํ. ายางที
มีคุณภาพ และการเก็บรักษานํ. ายางที
มีคุณภาพ อนัเป็นที
ตอ้งการ
ของโรงรม อนัเป็นการสร้างจิตสํานึกที
ดีต่อการดาํเนินการทั.งในส่วนของโรงรม และสมาชิก เพื
อให้
ไดผ้ลผลิตที
มีคุณภาพออกสู่ตลาด 
  1.4 ให้มีการทาํแผนการปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์เป็นประจาํเดือนหรือประจาํปี
พร้อมทั.งให้มีการจดัทาํแผนงบประมาณล่วงหนา้สําหรับการซ่อมบาํรุงหรือจดัซื.อจดัสร้างอุปกรณ์
ใหม่ในกรณีที
ไม่สามารถซ่อมแซมได ้
  1.5 ให้มีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัในชุมชนระหว่างบุคคลที
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกบั
บุคคลที
เป็นสมาชิกของโรงรมหรือกลุ่มเกษตรอื
นๆ ในพื.นที
เพื
อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
  1.6 ใหมี้การดาํเนินธุรกิจเสริมที
เกี
ยวขอ้งกบัอาชีพการกรีดยางพาราในพื.นที
โดยอาจใช้
ในรูปแบบของสหกรณ์ร้านคา้หรือสหกรณ์ออมทรัพย ์เขา้มามีส่วนช่วยในการดาํเนินงานของโรงรม
อนัเป็นการช่วยเหลือดา้นค่าครองชีพของสมาชิก และลดตน้ทุนการผลิตในส่วนของการจดัซื.อปัจจยั
การผลิตบางส่วนลงได ้ดว้ยการรวมกลุ่มกนัซื.อ 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูป้ฏิบติัการ 
  2.1 จดัให้มีเครื
องมือในการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานทุกขั.นตอนตาม
โครงสร้าง 
  2.2 จดัใหมี้การหมุนเวียนกนัรับผิดชอบในตาํแหน่งงานทุกๆ 2 ปี เพื
อป้องกนัปัญหา
ความไม่โปร่งใสในการดาํเนินงานและให้สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการดาํเนินงานไดใ้นทุกไตรมาส
ที
มีขอ้สงสัยภายใตก้ฎระเบียบที
กาํหนด 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั'งต่อไป 

1. การหาวตัถุดิบที
ใชเ้ป็นเชื.อเพลิงในการรมควนัเพื
อลดตน้ทุนการผลิต 
2. ดา้นความปลอดภยัและสิ
งแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

 
 




