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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดี
สาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการผลิตยางแผ่นรมควัน
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับและไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยใช้
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด จังหวัดตรัง และสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด จังหวัด
สงขลาเป็นกรณีศึกษา ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงินประจาปีบัญชี 2558 ส่วนการรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง การสนทนาตามธรรมชาติ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์จานวน 30 คน ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้อัตราส่วนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย และ
การวิเคราะห์สวอท ผลการวิจัยพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีความสามารถในการทากาไรสูงกว่า
สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันในระดับมากที่สุด ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ ความเพียงพอของน้ายางสด ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ ความไม่หลากหลาย
ของช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ ความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพยางแผ่นรมควัน และ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ ความผันผวนของราคาน้ายางสด ผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางต่อไป
คำสำคัญ: เกษตรกรชำวสวนยำง กำรปฏิบัติที่ดีสำหรับกำรผลิต ยำงแผ่นรมควัน สหกรณ์กองทุนสวนยำง
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the performance and to investigate the
implementation of good manufacturing practices (GMP) for the production of ribbed smoked
sheets ( RSSs) . In addition, the study aimed to analyze the internal and external factors
affecting ribbed smoked sheet manufactures comparing certified and uncertified Rubber Fund
Cooperatives using GMP for RSSs using case studies of the Wang Khiri Rubber Fund
Cooperative Ltd. in Trang province, and the Thakham Pattanayang Rubber Fund Cooperative
Ltd. in Songkhla province, both in Thailand. Secondary data were financial data for fiscal year
2015. Primary data were collected using structured interviews, natural conservations, group
discussions, and non-participant observations. Thirty key informants, which consisted of the
chairmen of the cooperatives, members of cooperative committees, cooperative officials, and
cooperative members, were collected using purposive selection. Financial ratios, average, and
SWOT analysis were used for the data analysis. The results revealed that the profitability of
the Wang Khiri Rubber Fund Cooperative Ltd. was higher than that of the Thakham
Pattanayang Rubber Fund Cooperative Ltd.. The Wang Khiri Rubber Fund Cooperative Ltd.
applied the highest level of GMP for RSSs. In addition, the Thakham Pattanayang Rubber Fund
Cooperative Ltd. applied a moderate level of GMP for RSSs. The dominant strength was the
adequacy of rubber latex. The dominant weakness was the limitation of distribution channels.
The dominant opportunity was customers’ trust in the quality of the RSSs, and the dominant
threat was fluctuation in the price of rubber latex. The results are useful for rubber fund
cooperatives to develop ribbed smoked sheets.
Keywords: Rubber Farmer, Good Manufacturing Practices, Ribbed Smoked Sheet,
Rubber Fund Cooperative
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แม้ว่ายางพาราจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้าน
บาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) แต่เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศยังคงต้องเผชิญกับความไม่
มั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากตลาดยางธรรมชาติเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย โดยเฉพาะในระดับส่งออก
กล่าวคือ ราคายางพาราจะถูกกาหนดจากประเทศผู้ซื้อ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ขณะที่
เกษตรกรชาวสวนยางในฐานะผู้ผลิตไม่มีอานาจในการต่อรองราคา และไม่สามารถกาหนดราคายางพาราให้
เป็นไปตามความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเองได้ (ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และอยุทธ์ นิสสภา, 2555)
ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางต้องเผชิญ กับความเสี่ยงด้านราคาและปัญหาราคายางพาราตกต่า ซึ่งเป็นปัญหา
ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่สาคัญของประเทศ ขณะที่นโยบายของภาครัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็น (ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์, 2555)
การรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางในนามสหกรณ์ กองทุนสวนยาง เพื่อดาเนิน การผลิตยางแผ่น
รมควันตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นแนวทางหนึ่งทีร่ ัฐบาลคาดหวังว่าจะช่วย

123

ผลกำรดำเนินงำนและสถำนภำพกำรผลิตยำงแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยำง

ลดผลกระทบจากปัญ หาราคายางพาราตกต่าได้ เพราะจะทาให้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางแผ่น
รมควันได้ในราคาที่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นรมควันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด อี ก ทั้ งยางแผ่ น รมควั น ยั ง มี ร าคาที่ สู งกว่ า น้ ายางสด แต่ ผ ลการส ารวจเบื้ อ งต้ น (Reconnaissance
Survey) จากการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัด ตรังและสงขลาพบว่า สหกรณ์
กองทุนสวนยางหลายแห่ง ในพื้นที่ยังมีข้อจากัดในการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
สาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน และการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบางแห่งประสบกับภาวะขาดทุน
อันเนื่องมาจากการจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพจนต้องหยุดหรือเลิกกิจการ แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล เช่น ความรู้ เงินทุน แล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล พฤกษา, บัญชา สมบูรณ์สุข , จิตติ
มงคลชัยอรัญญา, และสายัณห์ สดุดี (2554) และสวรินทร์ ประดิษฐอุกฤษฎ์, รัญชนา สินธวาลัย, และนภิสพร มี
มงคล (2556) ที่รายงานถึงการลดลงของจานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตามสหกรณ์
กองทุนสวนยางที่มีผลการดาเนินงานดี มิได้หมายความว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางนั้นจะมีความมั่นคงทางการเงิน
เสมอไป อาจจะเป็นภาพลวงตาทางการเงินก็ได้ (ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์, 2556)
การวิจัยครั้งนี้มีคาถามการวิจัยว่า ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
การผลิตยางแผ่นรมควัน และสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่น
รมควัน (1) มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร (2) มีการปฏิบัติตามการปฏิบัติ ที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควั น
เป็นอย่างไร และ (3) ปัจจัยภายในใดบ้างที่มีผลต่อการผลิตยางแผ่นรมควัน หรือเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้ง
ปัจจัยภายนอกใดบ้างที่ มีผลต่อการผลิตยางแผ่นรมควัน หรือ เป็นโอกาสและอุปสรรค โดยได้ทาการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กองทุนสวนยาง ได้แก่ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล , วิญ ชัย อุ่นอดิเรกกุล , จรัส
สุวรรณมาลา, และวิจิตต์ วรรณชิต (2538) อุราพร ไพเราะ (2545) และมนสิ การ สมิตไมตรี (2551) ซึ่งใช้
อัตราส่วนทางการเงิน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงอัศวเทพ ศุภเจริญกูล (2557) ซึ่งศึกษาปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย และ
พื้นที่อื่นที่มีบริบทแวดล้อมใกล้เคียงกัน รวมทั้งการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่ง
ประเทศไทย อันจะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางต่อไป
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางที่ได้รับและไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันในพื้นที่วิจัย (2) เพื่อประเมินการ
ปฏิ บั ติต ามการปฏิ บั ติ ที่ ดี สาหรั บ การผลิ ตยางแผ่ น รมควัน ของสหกรณ์ กองทุ น สวนยางที่ ได้ รับ และไม่ ได้รั บ
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันในพื้นที่วิจัย และ (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับและไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่
ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันในพื้นที่วิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด ตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็น
ตัวแทนของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน และสหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวั ดสงขลา เป็นตัวแทนของสหกรณ์
กองทุนสวนยางที่ไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบง่าย
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(Simple Random Sampling) โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สุ่ ม ล าดั บ ที่ ข องสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางใน
ฐานข้อมูลของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและสงขลา ในส่วนผลการดาเนินงานทาการวิเคราะห์เฉพาะผล
การดาเนินงานทางการเงินเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินประจาปีบัญชี 2558 ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจานวน 30 คน
โดยรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ข้อกาหนดที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติ
ที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ต ยางแผ่ น รมควั น ของสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางมี 5 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) สถานประกอบการ
(2) เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการผลิ ต (3) การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ยางแผ่ น รมควั น
(4) การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล และ (5) บุคลากร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละด้านจาก
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2557) โดยเลือกเฉพาะข้อกาหนดที่ผู้ให้ข้อมูลหลักของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 2 แห่งสามารถให้คะแนนได้
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวางในจังหวัด ตรังและสงขลา เนื่องจากทั้ง 2 จังหวัด
มีพื้นที่ปลูกยางพาราและจานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางมากที่สุด 2 อันดับแรกของภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนพบ
การลดลงของจานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยประธานกรรมการสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์จานวน 15 คนต่อแห่ง รวม 30 คน ซึ่งใช้การเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุน
สวนยางได้เป็นอย่างดี และมีความผูกพันกับสหกรณ์กองทุนสวนยางมากกว่า 1 ปี
วัตถุประสงค์ประการแรกใช้ข้อมูล ทุติยภู มิ ซึ่งเป็น ข้อมู ล ทางการเงิน ประจาปีบั ญ ชี 2558 โดยนามา
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ตามวิธีการของสุมาลี อุณหะนันทน์ (2549) ประกอบด้วย (1) อัตราส่วนแสดง
สภาพคล่อง ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (2) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (3) อัตราส่วน
แสดงความเสี่ยงจากหนี้สิน ได้แก่ อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ และ
(4) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร ได้แก่ อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
ในส่วนวัตถุประสงค์ประการที่ 2 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าอานาจจาแนกในแต่ละข้อคาถามอยู่ใน
ระดับดี (เอมอร อังสุรัตน์, 2556) ข้อคาถามการปฏิบัติตามการปฏิบัติ ที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5 แทนการปฏิบัติตามข้อกาหนดมากที่สุด (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
4 แทนการปฏิบัติตามข้อกาหนดมาก (ร้อยละ 60–79) 3 แทนการปฏิบัติตามข้อกาหนด ปานกลาง (ร้อยละ
40–59) 2 แทนการปฏิบัติตามข้อกาหนดน้อย (ร้อยละ 20–39) และ 1 แทนการปฏิบัติตามข้อกาหนดน้อยที่สุด
(น้อยกว่าร้อยละ 20) รวมทั้งใช้การสนทนาตามธรรมชาติและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง คือ มากที่สุด (4.21–5.00 คะแนน) มาก (3.41–4.20 คะแนน) ปานกลาง (2.61–3.40 คะแนน)
น้อย (1.81–2.60 คะแนน) และน้อยที่สุด (1.00–1.80 คะแนน) สาหรับวัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิโดยใช้การสนทนากลุ่มเพื่อนาไปวิเคราะห์สวอท
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ผลกำรดำเนินงำนและสถำนภำพกำรผลิตยำงแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยำง

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ผลการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.00 เท่า (ตารางที่ 1) แสดงว่ามีสภาพ
คล่อ งที่ ดี โดยมีสิ นทรัพ ย์ห มุน เวีย น 12,749,215.76 บาท และหนี้ สิน หมุ น เวียน 2,548,956.84 บาท ส่ วน
สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 55.99 เท่า แสดงว่ามีสภาพคล่องทีส่ ูง
มาก โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 5,179,481.81 บาท และหนี้สินหมุนเวียน 92,500.72 บาท เห็นได้ว่า สหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด มีหนี้สินหมุนเวียนน้อย และมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถชาระหนี้
ระยะสั้นที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากยังไม่มีธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีทั้งธุรกิจเงินรับ
ฝากและธุรกิจสินเชื่อ ทาให้มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่า ในส่วนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วพบว่า สหกรณ์กองทุน
สวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 4.14 เท่า เนื่องจากมี สินค้าคงเหลือสูง 2,548,956.84 บาท
แต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องที่ดี ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
55.99 เท่า แสดงว่ามีสภาพคล่องที่สูงมาก เนื่องจากไม่มีสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 4.12 เท่า แสดงว่าเงินลงทุน
ในสินทรัพย์รวมจานวน 1 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด จะก่อให้เกิดรายได้ 4.12 บาท โดยมี
รายได้ 78,470,930.32 บาท และสินทรัพย์รวม 19,068,454.52 บาท ส่วนสหกรณ์ กองทุนสวนยางท่าข้าม
พัฒนายาง จากัดมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 3.67 เท่า แสดงว่า เงินลงทุนในสินทรัพย์รวมจานวน
1 บาทของสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางท่ า ข้ ามพั ฒ นายาง จ ากั ด จะก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ 3.67 บาท โดยมี รายได้
21,474,453.28 บาท และสินทรัพย์รวม 5,854,020.86 บาท ในส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
พบว่า สหกรณ์ กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒ นายาง จากัดมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 31.84 เท่า
ซึ่งสูงกว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 12.42 เท่า เนื่องจาก
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีสินทรัพย์ถาวร (6,319,238.76 บาท) มากกว่าสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่าข้ามพัฒนายาง จากัด (674,539.05 บาท)
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย
อัตราส่วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)
3. อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงจากหนี้สิน
- อัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
- อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ)
4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
- อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ)

สหกรณ์กองทุน
สวนยาง วังคีรี จากัด1

สหกรณ์กองทุน
สวนยาง ท่าข้ามพัฒนา
ยาง จากัด2

5.00
4.14

55.99
55.99

4.12
12.42

3.67
31.84

15.53
18.38

3.42
3.54

4.84
19.90
23.55

3.89
14.28
14.79

พลำกร สัตย์ซื่อ และปุรวิชญ์ พิทยำภินนั ท์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่มา: 1 รายงานประจาปี พ.ศ. 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด
2
รายงานประจาปี พ.ศ. 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 0.1553 เท่า หรือร้อยละ
15.53 แสดงว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์รวมของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดเป็นเงินที่มาจากการกู้ร้อยละ
15.53 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 84.47 มาจากส่วนของเจ้าของ โดยมีหนี้สินรวม 2,960,426.84 บาท ส่วนสหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 0.0342 เท่า หรือร้อยละ 3.42
แสดงว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์รวมของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดเป็นเงินที่มาจากการกู้ร้อย
ละ 3.42 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 96.58 มาจากส่วนของเจ้าของ โดยมีหนี้สินรวม 200,346.74 บาท ในส่วน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน
ของเจ้าของ 0.1838 เท่า หรือร้อยละ 18.38 แสดงว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการใช้เงินทุนจาก
ส่วนของเจ้าของสูง เพราะเงินลงทุนจานวน 1 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมาจากการกู้ 0.1838
บาท ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีอัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ 0.0354
เท่า หรือร้อยละ 3.54 แสดงว่าสหกรณ์ กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการใช้เงินทุนจากส่วนของ
เจ้าของสูงมาก เพราะเงินลงทุนจานวน 1 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมาจากการ
กู้เพียง 0.0354 บาทเท่านั้น แสดงให้ เห็นว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดและสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีความเสี่ยงจากหนี้สินต่า เพราะอัตราส่วนทั้งสองมีค่าต่า
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตรากาไรสุทธิ ต่อรายได้ร้อยละ 4.84 แสดงว่ารายได้จานวน 100
บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด จะได้รับกาไรสุทธิ 4.84 บาท ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้าม
พัฒนายาง จากัดมีอัตรากาไรสุทธิ ต่อรายได้ร้อยละ 3.89 แสดงว่ารายได้จานวน 100 บาทของสหกรณ์กองทุน
สวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด จะได้รับกาไรสุทธิ 3.89 บาท ในส่วนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมพบว่ า
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมร้อยละ 19.90 แสดงว่า เงินลงทุนใน
สิ น ทรั พ ย์ รวมจ านวน 100 บาทของสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางวั งคี รี จ ากั ด จะได้ รั บ ก าไรสุ ท ธิ 19.90 บาท
ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 14.28 แสดงว่า
เงินลงทุนในสินทรัพย์รวมจานวน 100 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด จะได้รับกาไร
สุทธิ 14.28 บาท สาหรับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 23.55 แสดงว่าเงินทุนจานวน 100 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังคี รี จ ากั ด จะได้รั บ ก าไรสุ ท ธิ 23.55 บาท ส่ วนสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางท่ าข้ ามพั ฒ นายาง จ ากั ดมี อั ต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 14.79 แสดงว่า เงินทุนจานวน 100 บาทของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่าข้ามพัฒนายาง จากัด จะได้รับกาไรสุทธิ 14.79 บาท แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีความสามารถในการทากาไร อีกทั้งสมาชิกของสหกรณ์กองทุน
สวนยางทั้งสองยังได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลอีกด้วย
2. การปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนน (ตารางที่ 2) ขณะทีส่ หกรณ์กองทุนสวน
ยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน โดย
ภาพรวมในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 คะแนน
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เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการ
ปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันด้านสถานประกอบการทั้งประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารผลิต/
ห้องรมควันในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 และ 4.50 คะแนน ตามลาดับ เนื่องจากสถานที่ตั้งและอาคาร
ผลิต/ห้องรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดเป็นไปตามข้อกาหนด คือ อยู่ในบริเวณที่ไม่ทาให้เกิด
การปนเปื้อนต่อคุณภาพ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่เกิดน้าท่วมขัง สภาพพื้นที่มีความคงตัว
และไม่ทรุด ตลอดจนมีระบบบาบั ดน้าเสีย นอกจากนี้ในอาคารมีการสร้างช่องระบายน้ าที่มี ความลาดเอียง
เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของเศษยาง อีกทั้งโครงสร้างภายในอาคารมีความแข็งแรง ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และทาความสะอาดได้ง่าย
ตารางที่ 2 การปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย
ข้อกาหนด
1. สถานประกอบการ
1.1 สถานที่ตั้ง
1.2 อาคารผลิต/ห้องรมควัน
2. เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน
3.1 วัตถุดิบ
3.1.1 น้ายางสด
3.1.2 ยางแผ่นดิบ
3.1.3 ยางแผ่นรมควัน
3.2 การปฏิบัติงาน
3.2.1 การรมควัน
3.2.2 การคัดชั้นคุณภาพ
3.3 การจัดการหลังการรมควัน
3.3.1 การเก็บรักษา
3.3.2 การขนส่ง
4. การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล
4.1 การทาความสะอาดและการบารุงรักษา
4.2 การสุขาภิบาล
4.2.1 ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่น
ไม่ให้เข้ามาในบริเวณผลิต
4.2.2 การจัดการเศษยางและขยะ
5. บุคลากร
การปฏิบัติโดยภาพรวม
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (2560)

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังคีรี จากัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับการ
ปฏิบัติ

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่าข้ามพัฒนายาง จากัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับการ
ปฏิบัติ

4.73
4.50
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.47
3.30
3.70

น้อย
ปานกลาง
มาก

4.80
4.87
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.94
4.00
4.00

มาก
มาก
มาก

4.73
4.95

มากที่สุด
มากที่สุด

2.07
3.35

น้อย
ปานกลาง

5.00
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด

3.60
4.00

มาก
มาก

4.80

มากที่สุด

3.87

มาก

4.20
4.80
4.76
4.74

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.60
3.70
2.96
3.40

น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

พลำกร สัตย์ซื่อ และปุรวิชญ์ พิทยำภินนั ท์
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สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัตทิ ี่ดีสาหรับการ
ผลิต ยางแผ่ นรมควัน ด้ านสถานประกอบการประเด็ นเกี่ย วกับ สถานที่ตั้ งในระดับ น้ อย มีค ะแนนเฉลี่ ย 2.47
คะแนน และประเด็นเกี่ยวกับอาคารผลิต/ห้องรมควันในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 คะแนน เนื่องจาก
อาคารมีสภาพทรุดโทรม รวมถึงพบการทรุดตัวและรอยแตกร้าวของอาคาร ตลอดจนบางบริเวณมีน้าขังในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงที่ฝนตกหนัก อีกทั้งน้าทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่สามารถระบายได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดน้าเสีย
และส่งกลิ่นรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดได้มีการ
จัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน
ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการ
ผลิตยางแผ่นรมควันด้านดังกล่าวในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนน เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ทั้ง 2 แห่งมีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชารุด
หรือแตกหัก รวมถึงการวางเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน และอยู่ใน
ตาแหน่งตามสายการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เครื่องชั่งของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 2 แห่งได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากสานักงานชั่งตวงวัด อย่างไรก็ตามสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด ยังไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการป้องกันสิ่งปลอมปนในก้อนยางจากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
สิ่งปนเปื้อนในแผ่นยางได้
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านการควบคุมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประเด็นเกี่ยวกับวัตถุดิบ ได้แก่ น้ายางสด ยางแผ่น
ดิบ ยางแผ่นรมควัน ในระดับมากที่ สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.80, 4.87 และ 4.80 คะแนน ตามลาดับ เนื่อ งจาก
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการจัดการตั้งแต่การรับซื้อน้ายางสดจากสมาชิก โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
และคัดน้ายางสดที่ไม่จับ ตัวเป็นก้อน ไม่มีสารปลอมปนและสิ่งปนเปื้อน รวมทั้ งบรรจุน้ายางสดในภาชนะที่
สะอาด ตลอดจนมีการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง เพื่อนาไปใช้คานวณปริมาณน้าที่ใช้ในการเจือจาง และอัตราความ
เข้มข้นของกรดฟอร์มิ กที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณ ภาพของน้ายางสด ต่อมาเมื่อได้ยางแผ่นดิบ
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการตรวจรับและคัดแยกยางแผ่นดิบ รวมทั้งล้างยางแผ่นดิบให้สะอาดก่อน
นาไปวางบนราวตาก เพื่อให้สะเด็ดน้าและพร้อมเข้าห้องรมควัน หลังจากนั้นเมื่อได้ยางแผ่นรมควัน สหกรณ์
กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการตรวจรับและคัดแยกยางแผ่นรมควันตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกาหนด
และมีการจัดเก็บยางแผ่นรมควันบนวัสดุรองรับที่สะอาด เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวน
ยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ด้าน
และประเด็นเดียวกันนี้ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94, 4.00 และ 4.00 คะแนน ตามลาดับ เห็นได้ว่า สหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ในระดับที่ใกล้เคียงกับสหกรณ์กองทุน
สวนยางวังคีรี จากัด แต่บางประเด็น สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดยังไม่มีการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด เช่น การผสมกรดฟอร์มิกในอัตราที่เหมาะสม ทาให้ยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านการควบคุมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การรมควัน
การคัดชั้นคุณ ภาพในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 และ 4.95 คะแนน ตามลาดับ เนื่องจากสหกรณ์
กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการควบคุมอุณหภูมิห้องรมควันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงคุณภาพของ
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เนื้อยางและความชื้น อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิห้องรมควันทุกห้อง และมีการบันทึกการรมควัน
ประจาห้องทุกวัน โดยบันทึกวันที่เข้ารมและอุณหภูมิ นอกจากนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดได้มีการคัด
ชั้นคุณภาพยางแผ่นรมควันโดยใช้เครื่องหมายกากับชั้นยาง และหากพบสิ่งปนเปื้อนจะมีการตัดโดยใช้กรรไกร
ที่มีหมายเลขและรหัสกากับ รวมทั้งมีตาแหน่งระบุไว้ภายในตู้จัดเก็บ ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนา
ยาง จ ากั ด มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของการปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรับ การผลิ ต ยางแผ่ น รมควัน ด้ านการควบคุ ม
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องการรมควันในระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ย
2.07 คะแนน และเรื่องการคัดชั้นคุณภาพในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน เนื่องจากสหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดยังไม่มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิห้องรมควัน เพียงแค่ใช้พนักงานที่มี
ความชานาญควบคุม เท่ านั้ น อย่างไรก็ต ามสหกรณ์ กองทุ นสวนยางท่าข้ามพั ฒ นายาง จากัดได้มี การบั นทึ ก
วันที่เข้ารม และมีการคัดชั้นคุณภาพยางแผ่นรมควัน เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนปะปนไปกับยางแผ่นรมควัน โดยใช้
กรรไกรตัดเศษยางที่ไม่ได้คุณภาพออก แต่กรรไกรที่ใช้ไม่มีหมายเลขและรหัสกากับ
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านการควบคุมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันประเด็นเกี่ยวกับการจัดการหลังการรมควัน ได้แก่
การเก็บรักษา การขนส่งในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.80 คะแนน ตามลาดับ เนื่องจากสหกรณ์
กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด มีการใช้วัสดุรองพื้น เพื่อไม่ให้ยางแผ่นรมควันสัมผัสกับพื้นโดยตรง รวมถึงขณะทา
การขนส่ ง สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางวั ง คี รี จ ากั ด ได้ มี ก ารใช้ วั ส ดุ ค ลุ ม กองยางแผ่ น รมควั น อย่ า งมิ ด ชิ ด
ซึ่งยานพาหนะและตู้ ขนส่งอยู่ในสภาพที่ พ ร้อมใช้งาน สะอาด และบริเวณขนถ่ายยางแผ่ นรมควัน มีห ลังคา
ที่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนได้ ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด มีการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันด้านและประเด็นเดียวกันนี้ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 และ 4.00 คะแนน ตามลาดับ เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด
มีการใช้วัสดุรองยางแผ่นรมควัน แต่อาคารเก็บรักษายางแผ่นรมควันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งอาจมีความชื้น
และฝุ่นละอองที่ส่งผลให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันลดลง ส่วนยานพาหนะและตู้ขนส่งอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานและสามารถขนส่งยางแผ่นรมควันโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านการบารุงรักษาและการสุขาภิบาลประเด็นเกี่ยวกับการทาความสะอาดและการบารุงรักษาใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติ
ตามข้ อก าหนดของการปฏิ บั ติที่ ดีส าหรับ การผลิต ยางแผ่น รมควัน ด้านและประเด็น เดีย วกัน นี้ ในระดับ มาก
มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 2 แห่งได้ให้ความสาคัญกับการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งาน การตรวจวัด การตรวจสอบ การดูแลรักษา และการซ่อมบารุงเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการทาความ
สะอาดพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด มีการทาความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง
จากัดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด จึงมีคราบสกปรกให้เห็นอยู่บ้าง
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควันด้านการบารุงรักษาและการสุขาภิบาลประเด็นเกี่ยวกับการสุขาภิบาลในระดับมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 คะแนน เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด มีวิธีการป้องกันและกาจัดสัตว์ในบริเวณผลิต
และจัดเก็บยางแผ่นรมควัน รวมถึงมีการเฝ้าระวังและตรวจหาร่องรอยจากสัตว์อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนในการผลิตยางแผ่นรมควัน และมีการจัดการระบบสุขาภิบาลให้ สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนมีการ
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จัดเก็บเศษยางและขยะทีเ่ หลือจากการคัดชั้นคุณภาพยาง อีกทั้งยังจัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม ขณะที่
สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิต
ยางแผ่นรมควันด้านและประเด็นเดียวกันนี้ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.15 คะแนน เนื่องจากสหกรณ์
กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด ไม่ได้เข้มงวดในการควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาในบริเวณ
ผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพยางแผ่นรมควันและความเชื่อมั่นของลูกค้าลดลง อย่าไรก็ตามสหกรณ์กองทุนสวน
ยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดได้มีการจัดการเศษยางและขยะที่เหลือจากการคัดชั้นคุณภาพยางอย่างเหมาะสม
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด มีการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ด้านบุคลากรในระดับมากที่สุด และปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 และ 2.96 คะแนน ตามลาดับ เนื่องจากสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 2 แห่งได้มีการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดขณะปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต ได้แก่ ต้องสวม
เสื้อผ้าที่ไม่มีกระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา เครื่องประดับ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้ อนในการผลิต ยางแผ่น รมควัน และห้ ามดื่ม สุราหรือของมึน เมา สู บบุ ห รี่ และรับ ประทานอาหาร
นอกจากนี้ยังพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้
รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานในสายการผลิต ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดไม่ได้
ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ตามที่ควรจะเป็น เพราะสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด ไม่ได้กาหนด
ข้อปฏิบัติสาหรับพนักงานในสายการผลิตอย่างเคร่งครัด
3. ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย
3.1 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด
3.1.1 จุดแข็ง
(1) มีปริมาณน้ายางสดซึ่งรวบรวมจากสมาชิกที่เพียงพอต่อการนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ยางแผ่นรมควัน (2) มีการคัดคุณภาพน้ายางสดของสมาชิก โดยให้สมาชิกกรองน้ายางสด เพื่อลดสิ่งเจือปนในน้า
ยางสด (3) มีการกาหนดราคารับซื้อน้ายางสดของสมาชิกโดยอิงจากราคาตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่เป็นหลัก
ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลาง และมีความเป็นธรรมต่อสมาชิก (4) มีการใช้กรดฟอร์มิกที่
ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ร้อ ยละ 94 ส าหรั บ การผลิ ต ยางแผ่ น รมควั น ซึ่ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ แรงงาน และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทาให้ยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้มีคุณภาพ ยืดหยุ่นได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานทุกแผ่น (5)
สามารถผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมได้ (6) มีการใช้วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิตสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้า การควบคุมอุณหภูมิ การนาแก๊สชีวภาพจากการบาบัด
น้าเสียมาใช้รมยางแผ่นร่วมกับไม้ฟืน เพื่อลดปริมาณการใช้ไม้ฟืน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควั น
ลดลง (7) มีปริมาณยางแผ่นรมควันที่ไม่ได้คุณภาพหรือตกชั้นเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณยางแผ่นรมควันที่ผลิต
ได้ทั้งหมด คือ ในช่วง 2.00–3.50 ตันต่อวัน และสามารถขายยางแผ่นรมควันได้ในราคาที่สูง เนื่องจากได้รับ การ
ปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน (8) มีการปรับปรุงอาคารโรงรมยางแผ่นรมควันอยู่เสมอ เพื่อให้อาคาร
มีสภาพที่พร้อมใช้งานและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงกระเบื้อง ฝ้าเพดาน และหลังคา
ภายในอาคาร การทาสีพื้นทางที่จอดรถเพื่อให้มีการจอดรถอย่างเป็นระเบียบ (9) มียานพาหนะสาหรับการขนส่ง
ยางแผ่นรมควัน โดยปัจจัยสาคัญที่ใช้พิจารณาในการขนส่ง คือ ความแตกต่างของราคายางแผ่นรมควันในแต่ละ
ปลายทาง และระยะทางในการขนส่ง เพื่อให้มีต้นทุนการขนส่งต่าที่สุดและได้รับกาไรมากที่สุด (10) มีเงินทุนเป็น
ของตนเอง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (11) มีการทาบัญชีรายรับ–รายจ่าย
(12) มีการควบคุมต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยการจัดการการผลิตยางแผ่นรมควันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การเจือจางน้า การผสมน้ากรดฟอร์มิกในอัตราที่เหมาะสม การปาดฟอง รวมถึงการเสียบ การรีด การล้าง
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ผลกำรดำเนินงำนและสถำนภำพกำรผลิตยำงแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยำง

และการตัดแผ่นยาง ตลอดจนการใช้แก๊สชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน (13) มีการตรวจวัด การ
ตรวจสอบ การดูแลรักษา และการซ่อมบารุงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (14) ให้ความสาคัญกับการเพิ่มทักษะและความรู้ของแรงงานผ่านการอบรมและการ
หมุนเวียนงาน เพื่อให้แรงงานมีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และสามารถปฏิ บัติงานแทนกัน ได้ในกรณี ที่แรงงานมี
จานวนไม่เพียงพอ (15) มีการจัดเก็บโดยแยกประเภทยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางฟอง และยางคัตติ้งอย่างเป็น
สัด ส่วน นอกจากนี้ ยังมีการเก็บ รักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะจาหน่าย (16) สมาชิก ให้ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ การเข้าอบรม การประชุมประจาปี เป็นต้น
3.1.2 จุดอ่อน
(1) มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้ไม่มีความ
แตกต่างในสายตาของผู้ซื้อ และปริมาณเสนอขายยางแผ่นรมควันในตลาดมีมาก ทาให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการซื้อ
ยางแผ่นรมควัน (2) มีสถานที่เก็บยางแผ่นรมควันไม่เพียงพอต่อปริมาณยางแผ่นรมควันที่ ผลิตได้ ทาให้ต้องนา
ยางแผ่ น รมควัน ที่ ผ ลิ ตได้ไปฝากไว้กั บ ชุ มนุ ม สหกรณ์ จังหวัด ตรัง โดยมีอั ต ราค่าฝาก 50 สตางค์ ต่ อกิ โลกรั ม
(3) มีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นจานวน 11 ล้าน
บาท สาหรับใช้ปรับปรุงอาคารตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน
3.1.3 โอกาส
(1) มีผู้เชี่ยวชาญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาให้คาแนะนาและคาปรึกษาในเรื่องการทา
บัญชีรายรับ–รายจ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยได้เข้ามาส่งเสริมการผลิตยางแผ่นรมควัน
ตามการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน เช่น การให้ความรู้ การให้เงินลงทุนเริ่มแรกสาหรับก่อสร้าง
โรงอบ/รมควันยางแผ่ น (2) คาดการณ์ ว่า ความต้ องการใช้ยางแผ่น รมควันของตลาดโลกในอนาคตยังคงสู ง
(3) ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพยางแผ่นรมควัน (4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางแผ่นรมควัน
3.1.4 อุปสรรค
(1) ราคาน้ายางสดมีความผันผวน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน และอาจทาให้
ขาดทุนได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ส่วนต่างของราคาน้ายางสดและราคายางแผ่นรมควันมีเพียงเล็กน้อย (2) ราคากรด
ฟอร์มิก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตยางแผ่นรมควันมีราคาสูงถึง 1,500 บาทต่อถัง (35 ลิตร) (3) พ่อค้าคน
กลางมีจานวนมาก ทาให้สมาชิกมีทางเลือกในการขายน้ายางสดมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณยางแผ่น
รมควันที่ผลิตได้จะลดลง เนื่องจากสมาชิกอาจนาน้ายางสดไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ทาให้ ไม่สามารถผลิตยาง
แผ่นรมควันได้ตามกาลังการผลิตสูงสุดที่ผลิตได้ เพราะขาดแคลนน้ายางสด (4) หากยางแผ่นรมควันมีราคาสูง จะ
ทาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่ใช้ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ามีต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงอาจนายางสังเคราะห์มาใช้แทนยางแผ่นรมควันเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทาให้
ความต้องการใช้ยางแผ่นรมควันมีปริมาณลดลง
3.2 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด
3.2.1 จุดแข็ง
(1) มีน้ายางสดซึ่งรวบรวมจากสมาชิกในปริมาณที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตยางแผ่นรมควัน (2) มีการคัดคุณภาพน้ายางสดของสมาชิก โดยมีข้อกาหนดว่า น้ายางสดของสมาชิกจะต้อง
ไม่มีสิ่งเจือปน และห้ามนาน้ายางสดไปผสมกับน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ายางสด ทั้งนี้หากน้ายางสดของสมาชิกไม่
เป็นไปตามข้อกาหนด จะไม่รับซื้อ (3) มีปริมาณยางแผ่นรมควันที่ไม่ได้คุณภาพหรือตกชั้น เพียงร้อยละ 5 ของ
ปริมาณยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้ทั้งหมด คือ ในช่วง 2.00–3.00 ตันต่อวัน (4) มียานพาหนะสาหรับการขนส่งยาง
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แผ่ น รมควัน โดยมี ปั จ จัย สาคั ญ ที่ ใช้ พิ จารณาในการขนส่ ง เช่น เดี ยวกั บ สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางวังคีรี จากั ด
(5) มีเงินทุนเป็นของตนเอง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน รวมทั้งมีการทาบัญชี
รายรับ–รายจ่าย (6) ให้ความสาคัญกับการเพิ่มทักษะและความรู้ของแรงงานผ่านการอบรมและการหมุนเวียน
งาน เพื่ อ ให้ แ รงงานมี ก ารเรี ย นรู้งานใหม่ ๆ และสามารถปฏิ บั ติ งานแทนกั น ได้ ในกรณี ที่ แ รงงานมี จ าน วน
ไม่เพียงพอ (7) สมาชิกให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าอบรม การประชุมประจาปี
3.2.2 จุดอ่อน
(1) มีการใช้ไม้ฟืนในปริมาณทีส่ ูงสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตยาง
แผ่นรมควันสูง (2) มีการใช้น้าในปริมาณที่มากเกินความจาเป็น สาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ส่งผลให้น้าล้น
บ่อพัก และเกิดการขังของน้าทิ้งตามคูระบายน้า (3) ไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้าต่อชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะผลกระทบต่อการทานาข้าวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (4) ไม่มีบ่อแก๊ส
ชีวภาพที่ช่วยลดค่าไม่ฟืนในการอบ/รมควันยางแผ่นรมควัน ส่งผลให้มตี ้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันสูง (5) ไม่มี
การผสมน้ากรดฟอร์มิกในอัตราที่เหมาะสม โดยแรงงานจะอาศัยประสบการณ์การผลิตที่มีมานาน ทาให้การผสม
น้ากรดฟอร์มิกไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด (6) มีสภาพอาคารที่ทรุดโทรม เนื่องจากมีการใช้งานมานานกว่า
20 ปี และไม่ได้มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารเป็นระยะเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผลิตอัน
เนื่อ งมาจากอาจมี สิ่งแปลกปลอมที่ ปะปนกั บยางแผ่นรมควันได้ ทาให้ยางแผ่นรมควันด้อยคุณ ภาพ และไม่
สามารถขายได้ (7) มีช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากยางแผ่นรมควันที่ ผลิตได้ ไม่มีค วาม
แตกต่างในสายตาของผู้ซื้อ และปริมาณเสนอขายยางแผ่นรมควันในตลาดมีมาก ทาให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการซื้อ
ยางแผ่นรมควัน
3.2.3 โอกาส
(1) มีผู้เชี่ยวชาญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้ามาให้คาแนะนาและคาปรึกษาในเรื่องการ
ท าบั ญ ชี ร ายรับ –รายจ่ าย รวมทั้ งการยางแห่ งประเทศไทยได้ เข้ า มาให้ ค วามรู้ ในการผลิ ต ยางแผ่ น รมควั น
(2) ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพยางแผ่นรมควัน (3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางแผ่นรมควัน
3.2.4 อุปสรรค
(1) ราคาน้ายางสดมีความผันผวน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน และอาจทาให้
สหกรณ์ ขาดทุนได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ส่วนต่างของราคาน้ายางสดและราคายางแผ่นรมควันมีเพียงเล็กน้อย
(2) พ่อค้าคนกลางมีจานวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผลิตยางแผ่นรมควันได้ตามกาลังการผลิต
สูงสุดที่ผลิตได้ เพราะขาดแคลนน้ายางสด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
ความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดและสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนา
ยาง จากัดที่พบในการวิจัยครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น สภาพคล่อง ซึ่งพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง
จ ากั ด มี อั ต ราส่ ว นแสดงสภาพคล่ อ งสู งกว่ า สหกรณ์ ส หกรณ์ ก องทุ น สวนยางวั งคี รี จ ากั ด อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ความสามารถในการทากาไร ซึ่งพบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
ทากาไรสู งกว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัด การปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติที่ดี
สาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันด้านบุคลากร ซึ่งพบว่า สหกรณ์สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัดมีการปฏิบัติ
ในด้านดังกล่าวระดับมากที่สุด ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าข้ามพัฒนายาง จากัดมีการปฏิบัติในระดับปาน
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ผลกำรดำเนินงำนและสถำนภำพกำรผลิตยำงแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยำง

กลาง การวิจัยครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วิจัย และพื้นที่อื่นที่มี
บริบทแวดล้อมใกล้เคียงกัน สาหรับนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันดังนี้
1.1 ควรใช้น้ายางสดและกรดฟอร์มิกที่มีคุณภาพ รวมถึงใช้อัตราที่เหมาะสมในการผสมน้ากรดฟอร์
มิก เพื่อให้ได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกค้า อันจะนาไปสู่ความภักดีในการสั่งซื้อยางแผ่นรมควัน ตลอดจนควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น แก๊สชีวภาพ
เครื่องรีดยางไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน
1.2 ควรจั ดท าบั ญ ชี รายรับ –รายจ่ ายอย่างเป็ นระบบตามค าแนะน าของกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์
รวมถึงวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อประเมินสถานภาพทางการเงิน
1.3 ควรพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การจัดอบรม การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนาและคาปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน
ทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต
1.4 ควรเพิ่มช่องทางการจาหน่ายยางแผ่นรมควัน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องในการหา
ตลาดประมูลรับซื้อยางแผ่นรมควัน
1.5 ควรสร้างสิ่งจูงใจให้สมาชิกนาน้ายางสดที่มีคุณภาพมาขายให้แก่สหกรณ์ กองทุนสวนยาง เช่น
การรับซื้อน้ายางสดในราคาที่เป็นธรรม การรับซื้อน้ายางสดที่มีคุณภาพในราคาที่สูงกว่าน้ายางสดทั่วไป รวมถึง
การจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางมากขึ้น เช่น การจัดสรรผลประโยชน์
ให้แก่สมาชิกมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 2 แห่งมีทางเลือกในการขายน้ายางสด
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สหกรณ์กองทุนสวนยางจะไม่สามารถผลิตยางแผ่นรมควันได้ตามกาลังการผลิตสูงสุด
ที่ผลิตได้ เพราะขาดแคลนน้ายางสด ดังนั้นจึงมีควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายน้ายางสดของ
สมาชิกสหกรณ์ กองทุนสวนยาง เพื่อหากลยุทธ์ ในการจูงใจให้สมาชิกนาน้ายางสดมาขายแก่สหกรณ์ กองทุน
สวนยาง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณอติพร เท่งประกิจ และคุณอัมพกา พูลประภัย สาหรับการสนับสนุนด้านข้อมูล
รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาหรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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