
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

227 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม : สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

บ้านหูแร่ จ ากัด ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
Service development adopting the participatory community approach to set up  
a policy for community supply chains of the Rubber Fund Cooperative :  

Ban Hurae Rubber Fund Cooperative, Tongsao sub district, 
Hatyai District, Songkhla Province. 

 
สวุจันี เพชรรัตน์1 และ ปาริฉตัร พรหมกลุ2 

Suwatchanee Petcharat1 and Parichat Promnukul2 
 
บทคดัย่อ 
 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการ รูปแบบ และปัญหา
อปุสรรคของโซ่อปุทานชมุชน ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์กองทนุ
สวนยางและพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ด าเนินการวิจยัด้วยการสอบถาม สมัภาษณ์   
เชิงลกึ และการสนทนากลุม่ 

ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ์กองทนุสวนยางในระดบัดมีากทกุด้าน สมาชิกมีความคิดเห็นวา่สหกรณ์กองทนุ
สวนยางมีการด า เนินงานภาพรวมในระดับดีทุก ด้าน  ยกเว้นด้านการตลาด                   
มีการด าเนินงานในระดบัพอใช้ เหตผุลที่เกษตรกรชาวสวนยางไมส่มคัรเป็นสมาชิกหรือ
เป็นแล้วลาออก มีร้อยละและระดบัความคิดเห็นที่เป็นสาเหตสุงูสดุ คือ สภาพปัญหา
สว่นตวั การให้บริการ และภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ตามล าดบัส่วนรูปแบบโซ่อุปทาน
ชุมชนของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่  จ ากัดที่ควรปรับปรุงภายใต้สถานการณ์ 

 
 
 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ฝ่ายวิจยัและบริการ  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ราคายางพาราผนัผวนสง่ผลต่อผลประกอบการของสหกรณ์ และกระทบต่อรายได้ของ
สมาชิก จึงมีแนวคิดให้สหกรณ์ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการจัดตัง้กลุ่ม              
อัดก้อนกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางหาดใหญ่  เพื่ออัดก้อนก่อนส่งต่อไป              
ยังต่างประเทศ ส่วนปัญหาโซ่อุปทานชุมชนที่เกิดขึน้ได้แก่ปัญหาตลาดเครือข่าย
เช่ือมโยงยงัไม่มีประสิทธิภาพและการแย่งตลาดระหว่างสหกรณ์กบัพ่อค้านโยบายคือ 
พัฒนาเช่ือมโยงตลาดยาง สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการท าธุรกิจของสหกรณ์ และ
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสง่เสริมให้สมาชิกน าน า้ยางมาขายให้สหกรณ์สว่นปัญหา
ขาดความเข้าใจในสหกรณ์และตลาดยางแก้ไขด้วยการก าหนดนโยบายเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารที่ เข้าถึงง่าย ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU) กับสถาบันการศึกษา                
เพื่อจัดหลกัสูตรอบรม และปัญหาขาดเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ด้านการผลิต
รวมทัง้ไม่ทราบทิศทางการแปรรูปนโยบายสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จัดสรร
งบประมาณด้านการพฒันากิจการด้วยการจดัหาเทคโนโลยีการผลิตรองรับผลิตภณัฑ์
การผลติรูปแบบใหมแ่ละพฒันาบคุลากรโดยการอบรมให้ความรู้ 

 
ค าส าคัญ : นโยบายโซอ่ปุทานชมุชนสหกรณ์กองทนุสวนยาง 
 
Abstract 

 
The aims of this research were: 1) to study the Rubber Fund Cooperative of 

Huarae community Limited’s service conditions and procedures, problems of 
the community’s supply chain, the Cooperative members’ opinions about its 
operation, and 2) to develop the service procedures to suggest supply chain 
policy for the Cooperative. Data collection was done by enquiries, in depth-
interviews, and group discussion.  

Findings indicated the cooperative committees were extremely 
satisfied with all operational approaches of the cooperative. With exception to 
its marketing, the operational approach being partly satisfied, the overall 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

229 

operation of the cooperative, for the cooperative members, was fair. A large 
percentage of the farmers’ turnovers and reluctance in being a member of the 
cooperative were on account of their personal problems, the cooperative’s 
services, and the cooperative’s image, respectively. Within a situation of the 
rubber price fluctuation affecting the cooperative’s and its members’ income 
earnings, the study suggested a bale rubber processing of the current 
cooperative’s products and establishing a group for rubber farmers under the 
Office of the Rubber Replanting Aid Fund of Hatyai, for an adjustment in 
export marketing. As existing problems of the community’s supply chain were 
about its ineffective marketing networks, and marketing competition with local 
merchants: its suggested policies were laid on developing the marketing 
networks, enriching its members’ understanding of the cooperative’s business, 
and introducing them a persuasive marketing promotion of selling their 
products to the cooperative. Further problems found of the cooperative were 
its members’ lack of understanding in cooperative operation, rubber 
production business and processing, and insufficiency of production  
technologies. Expanding its communicative accessibilities, entering into  
Memoranda of Understanding (MOUs) with higher education agencies for 
establishing training courses to its staffs, financing working capitals, funding 
for business improvement of having production technologies equipped for 
upcoming innovative products were additional suggestions for the  
cooperative’s policy formulation.  
 
Keyword : Supply chain policy for Community, Rubber Fund Cooperative 
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บทน า 
 

ประเทศไทยเร่ิมมีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 1 
ในปีพ.ศ.2504 รายละเอียดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 มุ่งเน้น
ความส าคัญเก่ียวกับสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประเทศไทยผลิตพืชผล
เกษตรกรรมมากกวา่กิจการด้านเศรษฐกิจอื่นๆ และอาชีพธุรกิจที่ส าคญัภาวะการค้ากบั
ต่างประเทศล้วนเก่ียวเนื่องกับผลผลิตด้านเกษตรกรรมแทบทัง้สิน้ (ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ดังนัน้การจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านเกษตรกรรมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรทัง้พืชและสตัว์ด้วยการพัฒนาและจัดตัง้
สหกรณ์ขึน้ในประเทศไทยซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากสหกรณ์ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
กลา่วคือ ในประเทศที่พฒันาแล้ว การริเร่ิมการจดัตัง้ตลอดจนการหาเงินมาลงทุน มา
จากประชาชนแทบทัง้สิน้ ส่วนรัฐบาลเป็นผู้ รับภาระในการตรากฎหมายว่าด้วยการ
สหกรณ์ขึน้ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบตัิให้ถกูต้องคอยระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดการทจุริตขึน้ได้ ทนุ
ที่ใช้ในการจัดตัง้สหกรณ์ สหกรณ์เป็นผู้จัดหาเองโดยติดต่อกับธนาคารในท้องที่ หรือ
ธนาคารกลางที่รัฐบาลจดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ ส าหรับสหกรณ์ในประเทศไทยริเร่ิมมาจาก
รัฐบาลดงันัน้รัฐบาลจึงต้องเป็นผู้จัดท าในทกุสิ่งทกุอย่างจนกว่าจะเกิดเป็นรูปสหกรณ์
ขึน้และมีเจ้าพนกังานคอยควบคมุช่วยเหลอืสหกรณ์ในการด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติและระเบียบข้อบงัคบัรวมทัง้การหาทนุตกเป็นภาระของรัฐบาลรวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลรัฐบาลเป็นผู้ ออกทัง้สิน้  (ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2555) 

ภาคใต้เป็นพืน้ที่ที่มีการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัได้แก่ยางพาราปาล์ม
น า้มนัมะพร้าวกาแฟข้าวและผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะยางพาราเนื่องจากภาคใต้มีลกัษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอือ้ต่อการปลกูยางพารานอกจากนีล้กัษณะภูมิประเทศ
เป็นลาดไหล่เขาลาดเชิงเขาที่ ดอนเชิงเขาและที่ ดอนกระจายอยู่ทั ง้ภูมิภาค                
ส่วนภูมิอากาศมีปริมาณฝนสงูเฉลี่ยตลอดปีและอากาศร้อนซึ่งเป็นสภาพที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของยางพาราที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพทางธรรมชาติดงักลา่วดงันัน้การปลกู
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ยางพาราในภาคใต้จึงเป็นอาชีพหลกัที่ท ารายได้ให้ประชากรภาคใต้มาช้านาน ดงันัน้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 1 จึงจดัตัง้ส านกังานกองทนุสงเคราะห์
การท าสวนยางเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางมาตัง้แต่ปีพ.ศ.2504(ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2555) โดยรัฐบาลได้มอบนโยบายให้ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้รวมตัวกัน
จดัตัง้สหกรณ์กองทนุสวนยางด้วยการจดัสรรงบประมาณการก่อสร้างโรงเรือนผลติยาง
แผ่นผึ่งแห้งหรือรมควันให้กับเกษตรกรเพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นยางแผ่นรมควันหรือ
อบแห้งนอกจากนี ก้ารจัดตัง้ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางยังมี
วตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูยางพนัธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นทดแทนยางเก่าและ
สง่เสริมให้เกษตรกรที่ไม่มียางมาก่อนได้ปลกูสร้างสวนยางพนัธุ์ดีโดยให้ทนุสงเคราะห์
รวมทัง้ค าแนะน าทางวิชาการเพื่อให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึน้การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการพฒันาระบบและ
กลไกราคาให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาการจัดตัง้
และพฒันาองค์กรเกษตรกรชาวสวนยางให้เข้มแข็งมีศกัยภาพในการพฒันาและอ านาจ
การต่อรองที่สงูขึน้แต่ปัจจุบนัสหกรณ์กองทุนสวนยางที่จัดตัง้ขึน้ก าลงัประสบปัญหา
เนื่องจากมีผู้ รวบรวมน า้ยางรายย่อยเข้าไปแข่งขนัด้านการตลาดส่งผลให้เกษตรกรที่
เป็นสมาชิกและไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์นิยมขายผลผลติให้กบัพอ่ค้ารวบรวมยางเพราะมี
ความสะดวกเนื่องจากพ่อค้ารวบรวมยางจะเดินทางมารับซือ้ถึงบ้านหรือสวนยางพารา
แต่การขายผลผลิตให้กับสหกรณ์เกษตรกรต้องขนสง่ผลผลิตไปสง่ยงัสหกรณ์ส่งผลให้
ระบบสหกรณ์ไม่เข้มแข็งประกอบกับเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณ์ขาดความเข้าใจที่
แท้จริงว่าสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไรรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาดของ
สหกรณ์เมื่อมีพ่อค้ารวบรวมยางเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการตลาดท าให้ความตอ่เนื่องของ
“โซ่อุปทานชุมชน” (ซึ่งการวิจัยครัง้นีก้ าหนดความหมายของโซ่อุปทาน หมายถึง             
การบริหารจดัการสง่ผ่านข้อมลูและสินค้าหรือบริการ จากแหลง่ก าเนิดวตัถดุิบไปจนถึง
ผู้ บริโภคคนสุดท้าย ส่วนโซ่อุปทานชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการร่วมกันของ
สมาชิกในการบริหารจัดการส่งผ่านสินค้าจากแหล่งก าเนิด วตัถุดิบได้แก่ น า้ยางสด 
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หรือการแปรรูปยางพาราของสมาชิก ส่งผ่านไปยงัสหกรณ์เพื่อน ามาผลิตและแปรรูป
ยางพาราโดยคณะกรรมการที่สมาชิกเป็นผู้ เลือกให้มาด าเนินการแทนเพื่อน าส่ง
ผลติภณัฑ์แปรรูปยางพาราไปยงัพอ่ค้าคนกลาง หรือตลาดกลางยางพาราเพื่อสง่ผา่นไป
ด าเนินการต่อไป) ไม่สามารถเกิดขึน้อย่างเข้มแข็งได้ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พฒันารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อปุทานชุมชนของสหกรณ์กองทุน
สวนยางโดยการมีส่วนร่วม :สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัด  ต .ทุ่งต าเสา              
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ทราบสภาพการให้บริการรูปแบบและปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึน้จากการให้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มีผลต่อการจัดการโซ่อุปทาน
ชุมชนตลอดจนพฒันารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อปุทานชุมชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกทัง้นี ้
เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์กองทนุสวนยางสามารถด าเนินไปได้อยา่งเข้มแข็ง
และยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการ รูปแบบ และปัญหาอปุสรรคของโซ่อปุทาน
ชมุชนของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์กองทนุสวนยาง
บ้านหแูร่ จ ากดั ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นและไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์กองทนุสวน
ยางบ้านหแูร่ จ ากดั ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 3. เพื่อพฒันารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อปุทานชุมชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ต .ทุ่งต าเสา อ .หาดใหญ่ จ.สงขลาด้วย
กระบวนการมีสว่นร่วมของสมาชิกในประเด็น ผลตอบแทน การรับซือ้ และการขนสง่ 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

233 

วิธีการวิจัย 
 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้มี 4 กลุ่มประกอบด้วยคณะกรรมการ
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั จ านวน 9 คน เกษตรกรท่ีมีพืน้ที่ปลกูยางพารา
และเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด จ านวน 138 คน เกษตรกร          
ที่มีพืน้ที่ปลูกยางพาราแต่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด           
ไมท่ราบจ านวนที่ชดัเจน และหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์กองทนุสวนยาง 

กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีด้ าเนินการสุม่และก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งตามรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. การตอบแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์กองทุนยางบ้านหูแร่ จ ากัด       
ใช้ทัง้ประชากร จ านวน 9 คน เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหแูร่ 
จ ากดั ด าเนินการสุม่แบบบงัเอิญตามขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 85 (จ านวน 117 คน) 
ได้แบบสอบถามกลบัคืน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 94.89 และเกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ด าเนินการสุ่มแบบบังเอิญ ตามขนาด                   
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 100 คน 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด           
ด้วยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ จ านวนกลุม่ละ 10 คน และคณะกรรมการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั จ านวน 2 คน 

3. การสนทนากลุ่ม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสุ่มกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกและไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ 
จ ากัด ตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน และคณะกรรมการส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดัสงขลา และคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านหแูร่ จ ากดั จ านวน 2 และ 3คนตามล าดบั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้
ประกอบด้วย แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 2 ฉบับ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 2 ฉบับ และ
แบบสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้

1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการรูปแบบและ
ปัญหาอุปสรรคของโซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัด 

แบบสอบถาม ส าหรับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด            
มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ และ            
แบบปลายเปิด ประกอบด้วยสว่นส าคญั 4 สว่น ส าหรับคณุภาพของแบบสอบถามผา่น
การตรวจสอบจากกรรมการที่ปรึกษาวิจัย และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา          
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามมีค่า 
IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ          
ที่ปรึกษาวิจยัและการ Tryout กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนก่อนน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมลู สว่นคณุภาพด้านความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ด าเนินการ
โดยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมแต่ละด้านพบว่า ข้อ
ค าถามมีความสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมแตล่ะด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมแต่ละด้านระหว่าง 
0.200 – 0.800 และคุณภาพด้านความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงาน 5 ด้าน คือด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลผลิต  
ด้านการตลาด และด้านการเงิน ค านวณค่าโดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า

() ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 0.850 0.821 0.509 
0.772 และ 0.822 ตามล าดบั 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัด 

แบบสอบถามส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ส าหรับ
คณุภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนือ้หาผ่านการตรวจสอบจากกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
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และประเมินคุณภาพด้านความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
3 ท่าน มีค่า IOC ตัง้แต่0.67 – 1.00 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทัง้จากผู้ ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่ปรึกษาวิจัยและการ Tryout กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนก่อนน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนัน้น าแบบสอบถามไปสอบถามกลุม่ตวัอย่าง และหาคณุภาพ
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งข้อค าถามกบัคะแนนรวมแตล่ะด้านพบวา่ ข้อค าถามมีความสมัพนัธ์กบัคะแนน
แต่ละด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทุกข้อ ยกเว้นด้านการบริการของ
สหกรณ์กองทนุสวนยางที่สมัพนัธ์กับคะแนนรวมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน 
1 ข้อ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมแต่ละด้าน
ระหว่าง 0.180 – 0.872 ส่วนคุณภาพด้านความเช่ือมัน่ด้วยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่า () ของครอนบาค(Cronbach) มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.885 0.798 
0.800 และ 0.500 ตามล าดบั 

3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการ รูปแบบ 
และปัญหาอุปสรรคของโซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ 
จ ากัด  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง          
บ้านหแูร่ จ ากดั มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด และปลายปิด ประกอบด้วยสว่นส าคญั 
2 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพความเที ่ยงตรงตามเนื อ้หา ด าเนินการโดยผ่าน                     
การพิจารณาจากกรรมการที่ปรึกษาวิจยัและประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน 
มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 ก่อนน าไปใช้ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทัง้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการที่ปรึกษาวิจัย และมีการ Tryout กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 คน 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการบนัทกึข้อมลู 

4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นต่อรูปแบบการให้บริการและ
นโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัด 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์
กองทนุสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

236 

การตรวจสอบคณุภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนือ้หา ด าเนินการโดยผา่นการพิจารณา
จากกรรมการท่ีปรึกษาวิจยั และการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยาม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 และได้มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะทัง้จากผู้ทรงคณุวฒุ ิกรรมการท่ีปรึกษาวิจยั มีการ Tryout กบักลุม่ตวัอยา่ง
จ านวน 2 คนก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการพัฒนารูปแบบการให้บริการและการก าหนดนโยบายโซ่อุปทาน
ชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดและหาแนวทางในการปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการพฒันารูปแบบการให้บริการและการก าหนดนโยบายโซอ่ปุทานชมุชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ต .ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ          
หาแนวทางในการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพบริบทของชุมชน             
ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์
กองทนุสวนยาง สมาชิกสหกรณ์กองทนุสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางที่ไมเ่ป็นสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ประกอบด้วยสว่นส าคญั 6 สว่น ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาโดยน าแบบบนัทึก
การสนทนากลุม่ที่สร้างเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกบันิยาม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อตรวจสอบปรับปรุงข้อค าถามก่อนน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมลูที่ได้มาจากการรวบรวมทัง้ข้อมลูปฐมภมูิและทตุิย
ภมูิ จะน าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์ ดงันี ้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หาและสงัเคราะห์
เพื่อสรุปสาระในการอธิบายภาพรวมของรูปแบบการให้บริการ รูปแบบการไหลของ         
โซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง การพัฒนารูปแบบการให้บริการและ             
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การก าหนดนโยบายโซอ่ปุทานชมุชนของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั โดยใช้
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่จากสมาชิก 
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายถึง สภาพปัญหา และอปุสรรค   
ที่เกิดขึน้จากการให้บริการที่ส่งผลต่อการจัดการโซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านหแูร่ จ ากดั ด้วยสถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย สถิติร้อยละส าหรับข้อค าถามแบบ
เลอืกตอบ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับข้อมลูมาตราสว่นประมาณคา่  
 
ผลการศึกษา 
 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
สว่นใหญ่เป็นเพศชายมีอายสุงูกวา่ 40 ปีขึน้ไป ส าเร็จการศึกษาระดบัอนปุริญญาหรือ
เทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท และทกุคนประกอบ
อาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง มีบางคนประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ เลีย้งสตัว์เป็นอาชีพ
เสริม 
 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวสวนยางที่ เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดัมีสถานภาพผู้ตอบเหมือนกนัโดยสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายสุงูกวา่ 40 ปีขึน้ไป ส าเร็จการศกึษาในระดบัประถมศกึษา และประกอบ
อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,001-15,000 บาท 

2. ความเป็นมา รูปแบบการบริหาร และผลการด าเนินงาน 
 2.1 ความเป็นมา 
 สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั มีส านกังานตัง้อยูบ้่านเลขที่ 
15/1 ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จดทะเบียนวนัที่ 24 มีนาคม 2537 สมาชิกเร่ิม
จัดตัง้มีจ านวน 40 คนปัจจุบันมีจ านวน138 คน (ส ารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2558)                 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกษตรกรร่วมกนัผลิตยางแผ่นที่มีคณุภาพดี และเพิ่มอ านาจ
ต่อรองทางด้านการตลาด โดยด าเนินธุรกิจรวบรวมน า้ยาง และจัดหาวสัดกุารเกษตร  
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มาจ าหนา่ย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้สง่ผลให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
ยดึหลกั 4 ประการ คือ ความซื่อสตัย์ ความเสยีสละ ความสามคัคี และความมีวินยั 
 2.2 รูปแบบการบริหาร 
 รูปแบบการบริหาร ท่ีประกอบด้วยคนจ านวนมาก ซึ่งสมาชิกมีฐานะ
เป็นเจ้าของสหกรณ์จึงจดัให้มีรูปแบบการบริหารงานโดยคณะกรรมการด าเนินงานที่
ได้รับการคัดเลือกมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างเหมาะสม โครงสร้าง                       
การด าเนินงานเหมือนกับสหกรณ์ทั่วไป จากที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้างหแูร่ จ ากดั ได้มีมติแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
ออกเป็น 7 ฝ่ายคือ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายรวบรวมผลผลิต ฝ่ายการจัดสว ัสดิการฯ             
ฝ่ายจัดเก็บเอกสาร ฝ่ายดูแลรักษาทรัพย์สิน ฝ่ายรับจ่ายเงินและรักษาเงิน และฝ่าย
บญัชี  

2.3 ผลการด าเนินงาน 
2.3.1 ปริมาณยางพาราและรายได้ 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ 
จ ากดั เป็นการสรุปผลเก่ียวกบัปริมาณยางพารา รายได้ และก าไร มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 6 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2553-2558 
พบว่า ปริมาณยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในปี พ .ศ.2553-2556 และลดลงในปี 
พ.ศ.2557 และเร่ิมเพิ่มขึน้ในปี พ.ศ.2558สว่นรายได้จากผลติภณัฑ์ยางพารามีแนวโน้น
เพิ่มขึน้ ในช่วงปี พ.ศ.2553 - 2555 และเร่ิมมีแนวโน้มที่ลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ.2556 ทัง้ที่
ปริมาณยางพารายงัคงเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากราคายางพาราเร่ิมมีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อรายได้ที่สหกรณ์ได้รับและยงัคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี พ .ศ.2557-
2558 ส าหรับผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ในปี พ.ศ.2553-2554 ซึ่งก าไรสทุธิสงูขึน้อย่างมากเนื่องจากรัฐบาลได้
เข้ามาช่วยเหลือโดยการประกันราคาขัน้ต ่า แต่ในปี 2555 ก าไรสทุธิลดลงอย่างมาก 
เป็นผลจากราคายางพาราเร่ิมมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้เข้ามา
ช่วยเหลือโดยการประกนัราคายางพาราขัน้ต ่าซือ้ยางพาราในราคาที่สงูเช่นเดียวกบัปี 
พ.ศ.2554 ส่งผลให้สหกรณ์กองทุนสวนยางได้รับก าไรสุทธิสูงขึน้ และลดลงในปี 
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พ .ศ .2557 และปี  พ .ศ .2558 เมื่อมีการจ าหน่ายยางพาราตามกลไกตลาด                          
ดงัรายละเอียดในภาพ 1  

 

 
 

 
 

ภาพ 1 ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 6 ปี ของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
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  2.3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
  จากการสอบถามความค ิด เห ็น ต ่อค วามพ ึงพอ ใจ                        
ในการบริหารจดัการของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั พบวา่ คณะกรรมการ
สหกรณ์กองทนุสวนยางมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นความสะดวกใน
การรับซือ้ ระบบการสร้างความนา่เช่ือถือ ความก้าวหน้าของสหกรณ์ และระบบการสรร
หาคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยละ 100 รองลงมามีความพึงพอใจ                       
ในประเด็นการส่งเสริมด้านต่างๆให้กับสมาชิก และจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(ร้อยละ 88.90) ความพงึพอใจในผลประกอบการ/ผลตอบแทนของสมาชิก และรูปแบบ
การหาสมาชิกใหม่ (ร้อยละ 77.80) ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในภาพ 2 ส่วนสมาชิก
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั มีความพงึพอใจตอ่การด าเนินงานของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ภาพรวมในระดบัดีทุกด้าน ยกเว้นด้านการตลาดที่มี
การด าเนินงานในระดบัพอใช้ และด้านที่มีการด าเนินงานในระดบัดี 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 

ด้านการเงิน (�̅�=4.01) โดยมีประเด็นย่อย 3 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่            
การจ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกตรงตามหลกัการและระยะเวลาที่ก าหนด สภาพคลอ่ง
และงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานและรับซือ้น า้ยาง และการปันผลของสหกรณ์
มีความคุ้มค่าและยุติธรรม ด้านบุคลากร (�̅�=3.86) โดยมีประเด็นย่อย 3 ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ ได้แก่ การให้บริการกบัสมาชิกทกุคนด้วยความจริงใจและเต็มใจ เสมอ
ภาคและเป็นธรรม และให้บริการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านการพฒันา

ผลผลิต (�̅�=3.66) โดยมีประเด็นย่อย 3 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สหกรณ์  
มีศักยภาพสามารถรับซือ้ผลผลิตที่สมาชิกผลิตได้ มีศักยภาพและสามารถพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และมีมาตรการแก้ไขและ
จดัการของเสยีจากการผลติที่ทนัสมยั ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในภาพ 3 
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ภาพ 2 ความพงึพอใจคณะกรรมการในด าเนินงานของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
 

 
 

ภาพ 3 ความพงึพอใจสมาชิกในการด าเนินงานสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
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3. รูปแบบโซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด 
 ปัจจบุนัสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดัมีรูปแบบโซอ่ปุทานชมุชน           
ในลกัษณะที่สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางน าผลผลิตในรูปน า้ยางสดมาจ าหน่าย           
แก่สหกรณ์หรือพ่อค้ารวบรวมยางเป็นสว่นใหญ่มีปริมาณน า้ยางคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ผลผลิตทัง้หมด และเศษยางอีกร้อยละ 10 ที่น าไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางในพืน้ที่ 
ส าหรับน า้ยางสดเฉพาะสว่นท่ีน าไปขายให้กบัสหกรณ์จะเข้าสูก่ระบวนการแปรรูปเป็น
ยางแผ่นรมควนัซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เดียวที่สหกรณ์สามารถท าการแปรรูปเพื่อขายไปยงั
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ มีสดัส่วนร้อยละ 70 และมีบริษัทมาประมูลรับซือ้ต่อ
สว่นอีกร้อยละ 30 ที่เหลือ จดัจ าหน่ายให้ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ประกอบด้วย
ยางฟอง ยางคทัติง้ และยางแผ่นดิบ รวมร้อยละ 22 ส่วนน า้ยางสดบางส่วนปริมาณ    
ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นยางเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่พนกังานลาหยดุเพื่อกลบัภมูิล าเนา
จ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางในท้องถ่ิน จัดจ าหน่ายเพื่อน าไปส่งบริษัทรวบรวมน า้ยาง 
และส าหรับเศษยางจ าหนา่ยตอ่ไปยงัพอ่ค้าคนกลาง ดงัรายละเอียดในภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4 โซอ่ปุทานชมุชนสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
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4. การด าเนินงานที่สมาชิกต้องการพัฒนาเพิ่มเติม 
 สมาชิกต้องการให้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัดมีการพัฒนา
เพิ่มเติมในแตล่ะด้านประกอบด้วยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่สมาชิกต้องการ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการมากที่สุด ได้แก่ การให้บริการด้วยการยิม้แย้มแจ่มใส 
ด้านการบริหารจัดการที่ต้องการให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกและเกษตรกรเห็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์เพื่อสมคัรเป็นสมาชิก
เพิ่มมากขึน้ด้านการพัฒนาผลผลิตต้องการให้พัฒนามากที่สุด ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ด้านการตลาดสิ่งที่ต้องการมากที่สุดได้แก่ ความพยายามผลักดันให้
สหกรณ์กองทุนสวนยางพฒันาสินค้าเจาะตลาดยางใหม่ๆ เพิ่มขึน้ และด้านการเงิน
ต้องการมากที่สดุได้แก่ การจดัเป็นแหลง่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกสามารถกู้ยืม
ระยะสัน้  

5. ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางที่ ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด หรือเป็นแล้วลาออก เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 จากการวิจัย พบว่า สาเหตกุารไม่สมคัรเป็นสมาชิก หรือเป็นแล้วลาออก
จากการเป็นสมาชิกเพราะปัญหาสว่นตวัเป็นสว่นใหญ่ รองลงมาเป็นเพราะภาพลกัษณ์ 
และการให้บริการของสหกรณ์กองทนุสวนยางโดยมีเหตผุลเก่ียวกบักระบวนการรับซือ้
น า้ยางของพ่อค้ารวบรวมที่รับซือ้ที่บ้านหรือสวนยางโดยที่เกษตรกรไม่ต้องขนย้าย 
รองลงมาเป็นการให้บริการของพอ่ค้ารวบรวมที่มีการจ่ายเงินรวดเร็วและสามารถรับเงิน
ก่อนได้ 

6. การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนดนโยบายโซ่อุปทาน
ชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผลจากการสอบถาม สมัภาษณ์เชิงลกึ และสนทนา
กลุ่มสามารถน ามาสรุปเพื่อก าหนดโซ่อปุทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ 
จ ากดั เป็นการสงัเคราะห์และสรุปการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีผลิตภณัฑ์ที่
จ าหน่ายอยู่เพียงไม่ก่ีชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควนั ยางฟอง ยางคทัติง้ น า้ยางสด ยาง
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แผ่นดิบ และเศษยาง และผลิตภณัฑ์หลกัคือ ยางแผ่นรมควนั ซึ่งเป็นรายได้หลกัของ
สหกรณ์กองทนุสวนยางด้วย สภาพสถานการณ์ราคายางพาราผนัผวนในปัจจุบนัสง่ผล
ต่อผลประกอบการของสหกรณ์และกระทบต่อรายได้ของสมาชิก จึงมีแนวคิดเสนอให้
สหกรณ์กองทนุสวนยางมีการด าเนินการผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายภายใต้
ศกัยภาพที่สามารถจัดการได้ เช่น กาวยาง ไม้กวาดยางพารา ถังเก็บน า้ และรองเท้า
ยาง เป็นต้น ด้วยการเตรียมความพร้อมจากการระดมทนุของสหกรณ์ร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐเพื่ อจัดซื อ้ เค ร่ืองมือเค ร่ืองจักร และประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่ อ
ท าการศึกษาหาองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมไปถึงให้ค าแนะน า
เก่ียวกับตลาดในการจดัจ าหน่าย นอกจากนี ้ยงัได้แนวคิดทางการตลาดว่า ที่ผ่านมา
สหกรณ์กองทุนสวนยางได้จัดจ าหน่ายยางแผ่นรมควนัให้กับตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่เพียงที่เดียวก่อนที่จะมีบริษัทประมลูมาท าการประมลูและรับซือ้ ปัจจุบนัได้มี
การเปลี่ยนแปลงด้วยการจดัตัง้กลุม่อดัก้อนกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางหาดใหญ่
เพื่อสง่ยางแผ่นรมควนัไปเพื่อท าการอดัก้อนก่อนสง่ต่อไปยงัต่างประเทศ โดยมีภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการหาลู่ทางในการจ าหน่วย ดังนัน้สมาชิกจึงเห็นว่าควรมีการ
พัฒนายางแผนรมควนัให้เป็นยางอดัก้อนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึน้ให้แก่สมาชิก           
ดงัรายละเอียดในภาพ 5 

 
 

ภาพ 5 โซอ่ปุทานชมุชนสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดัทีอ่ยากเห็นในอนาคต 
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7. นโยบายโซ่อุปทานชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด 
ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 จากผลการวิจัย สามารถน ามาก าหนดนโยบายโซ่อปุทานชุมชนสหกรณ์
กองทุนสวนยาง ส าหรับพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากัด ซึ่งปัญหา           
โซอ่ปุทานชมุชนไมว่่าจะเป็นปัญหาเกษตรกรต้นน า้ หรือปัญหาสหกรณ์กองทนุสวนยาง 
ได้เสนอแนวนโยบายโซ่อปุทานชุมชนโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางสถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จากปัญหาที่พบ ได้แก่ปัญหาตลาดเครือข่ายเชื่อมโยงไม่มี
ประสิทธิภาพและการแย่งตลาดระหว่างสหกรณ์และพ่อค้า ควรแก้ไขด้วยการ
ก าหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชน ในการพฒันาเช่ือมโยงตลาดยาง โดยท าการพฒันา
ตลาดเครือข่ายเช่ือมโยงตลาดยางท้องถ่ินและตลาดเศรษฐกิจชุมชนกับตลาดกลาง
ยางพารา ร่วมกันสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการท าธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
และสร้างความพึงพอใจให้กบัสมาชิกและผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยการก าหนดมาตรการต่างๆ 
เพื่อเป็นการสง่เสริมให้สมาชิกน าน า้ยางมาขายให้กบัสหกรณ์ ปัญหาขาดความเข้าใจ

ในสหกรณ์และขาดความเข้าใจในตลาดยาง นโยบายโซ่อุปทานชุมชน คือ                   
เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และท าบันทึกข้อตกลง  (MOU) กับ
สถาบนัการศึกษาเพื่อจดัท าหลกัสตูรอบรมให้ความรู้ และปัญหาขาดเทคโนโลยกีาร

ผลิตไม่ทราบทิศทางการแปรรูปและขาดความรู้ด้านการผลิต นโยบายโซ่อปุทาน
ชมุชน คือ สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพื่อจดัซือ้ปัจจยัการผลติ จดัสรรงบประมาณด้าน
การพัฒนากิจการเพื่อจัดหาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์การผลิต
รูปแบบใหม่ในอนาคตและพฒันาบุคลากรโดยส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้าน
ตา่งๆ สรุปดงัรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง 1 นโยบายโซอ่ปุทานชมุชนสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่ จ ากดั 
 
ปัญหาโช่อุปทาน นโยบายโซ่อุปทานชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตลาดเครือขา่ย
เช่ือมโยงไม่มี
ประสิทธิภาพและการ
แยง่ตลาดระหวา่ง
สหกรณ์และพอ่ค้า 

- พัฒนาเชื่อมโยงตลาดยางคือท าการพัฒนา
ตลาดเครือข่าย 
เช่ือมโยงตลาดยางท้องถ่ินและตลาดเศรษฐกิจ
ชมุชนกบั 
ตลาดกลางยางพารา 
- สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการท าธุรกิจของ
สหกรณ์กองทนุ 
สวนยางและสร้างความพงึพอใจให้สมาชิกและผู้
ที่เก่ียวข้อง 
- ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกน าน า้ยางมาขายให้กบัสหกรณ์ 

- ส านกังานกองทนุ 
สงเคราะห์การท า 
สวนยาง 
- สหกรณ์กองทนุสวน
ยาง 
- สถาบนัการศกึษา 
- องค์กรปกครองสว่น 
  ท้องถ่ิน 
 

ขาดความเข้าใจใน
สหกรณ์และขาด
ความเข้าใจในตลาด
ยาง 

- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 
- ท าบนัทกึข้อตกลง(MOU)กบัสถาบนัการศกึษา
เพ่ือจดัท า 
หลกัสตูรอบรมให้ความรู้ทัง้ด้านการผลิต
ยางพารา ทิศทาง 
การแปรรูปยางพาราที่ทนัสมยัเพ่ือให้สมาชิกมี
ความก้าวทนั 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยางพารา 

ขาดเทคโนโลยีการ
ผลิต ไมท่ราบทศิทาง 
การแปรรูปและขาด
ความรู้การผลิต 

- สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนเพื่อจดัซือ้ปัจจยัการ
ผลิต 
- จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันากิจการเพื่อ
จดัหาเทคโนโลยี 
การผลิตใหม่ๆเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์การผลิต
รูปแบบใหมใ่นอนาคต 
- พัฒนาบุคลากรโดยส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านตา่งๆ 
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สรุปและอภปิรายผล 
 

ผลการวิจัยที่ค้นพบเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อก าหนด
นโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม  : สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัด ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีและแนวคิดในการวิจยัดงันี ้
 1. ความเป็นมาของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดพบว่าสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดได้ก่อตัง้ในปี พ.ศ.2537 ด้วยสมาชิกเร่ิมต้นมีจ านวน      
40 คนปัจจุบนัปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 138 คนเพิ่มขึน้ 98 คนภายใน 22 ปี ซึ่งเป็นการ
เพิ่มจ านวนสมาชิกไมม่ากเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 10 ทัง้นีเ้นื่องจากสหกรณ์กองทนุ
สวนยางบ้านหแูร่จ ากดัเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กที่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลโดยมีโรง
อบ/รมยางประมาณ 1.5 ตนัต่อวนัและมีรูปแบบการแปรรูปเพียงรูปแบบเดียวจึงสง่ผล
ให้ความต้องการปริมาณน า้ยางที่จะน ามาใช้ในการแปรรูปไม่มากนักประกอบกับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาราคายางแผ่นรมควนัมีการเปลี่ยนแปลงโดยลดลงอย่างต่อเนื่องแต่
ผลตอบแทนที่ได้รับคงเพียงพอตอ่การด าเนินชีวิต จึงไมค่ิดที่จะเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน ดงันัน้สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหแูร่จ ากดัจึงไมม่ีนโยบายขยายตวัในเชิง
ธุรกิจสง่ผลให้ไมจ่ าเป็นต้องเพิ่มเงินทนุจากสมาชิก 
 2. โครงสร้างการบริหารจัดการตามรูปแบบสหกรณ์ทัว่ไปมีการแบ่งงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่าย มีนโยบายที่มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อสมาชิก 
นอกจากการด าเนินธุรกิจในรูปการรับซือ้น า้ยางสดมาด าเนินการแปรรูปเป็นยางแผ่น
รมควันแล้วยังมีการเพิ่มการให้บริการแก่สมาชิกด้วยการจัดหาสินค้าที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร เช่น ปุ๋ ย เคมีเกษตรมาจ าหน่ายให้สมาชิกเพื่อลดต้นทนุการผลิต ดงัจะเห็น
ว่าการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางส่วนใหญ่ด าเนินการใน
ลกัษณะความเป็นกันเองกบัสมาชิกเนื่องจากมีจ านวนสมาชิกไม่มาก และด าเนินชีวิต
ลกัษณะคล้ายกัน จึงมีความคุ้นเคยปรึกษาหารือกันตลอดเวลาท าให้บางครัง้สมาชิก
อาจได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัความเคลื่อนไหวในธุรกิจการยางน้อยเนื่องจากความ
ไว้วางใจประกอบกบัสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์อยู่ในหมู่บ้านเดียวกนั ใกล้ชิด
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กนัแบบเครือญาติ และสมาชิกมีความพึงพอใจในผลตอบแทนและบริการที่ได้รับ จึงมี
ความเช่ือใจและไว้วางใจท าให้ไมค่่อยได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพฒันาสหกรณ์ 
 3. ผลการด าเนินงานทางธุรกิจการรับซือ้น า้ยางและการแปรรูปน า้ยางของ
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดในช่วงปีพ.ศ.2553–2558 พบว่ามีแนวโน้มการ
รับซือ้น า้ยางในปริมาณเพิ่มขึน้รวมทัง้รายได้สทุธิและผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ          
ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้แต่กลบัมีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมายกเว้นปี พ.ศ.2554 
และปี พ.ศ.2556 ที่มีรายได้และก าไรเพิ่มขึน้เนื่องจากการได้รับการชดเชยจากรัฐบาล
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เกิดปัญหาจากการตกต ่าของราคายางพาราจึงส่งผลให้ในปี
พ.ศ.2554 และปีพ.ศ.2556 รายได้และผลก าไรของการด าเนินธุรกิจสหกรณ์กองทุน  
สวนยางเพิ่มขึน้เพียง  2 ปีส่วนการประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานพบว่าคณะกรรมการมีความพึงพอใจต่อการรับซือ้น า้ยางว่า     
มีการอ านวยความสะดวกดสีว่นสหกรณ์มีระบบการบริหารที่นา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัดีและ
สมาชิกสหกรณ์กองทนุสวนยางประเมินการด าเนินงานทกุด้านและทกุประเด็นยอ่ยสว่น
ใหญ่เห็นว่ามีการด าเนินงานในระดับดีทัง้ในด้านบุคลากรด้านการบริหารจัดการ          
ด้านการพฒันาผลผลติและด้านการเงินสว่นด้านการตลาดมีการด าเนินงานในภาพรวม
อยู่ในระดับพอใช้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จ ากั ด            
มีการจัดการด้านการตลาดเพียงแห่งเดียว คือตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ไม่มี           
การเสาะแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้การที่สมาชิกสหกรณ์กองทนุสวนยางสว่น
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีนัน้  
อาจเนื่องมาจากมีก าไรสทุธิในปี พ.ศ.2554 คอ่นข้างสงูและปันผลต่อหุ้นในราคาหุ้นละ
10 บาทในช่วงปี พ.ศ.2553 และ 2554 แต่ในปี พ.ศ.2555–พ.ศ.2558 มีปันผลต่อหุ้น
ลดลงเป็น 8 บาท และ 7 บาทตามล าดับเนื่องจากราคาขายยางแผ่นรมควันลดลง          
อย่างมากส่วนปัญหาอปุสรรคจากการบริหารจดัการสหกรณ์กองทนุสวนยางในแต่ละ
ด้านพบว่าสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคไม่มากนกัส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่
สามารถแก้ไขได้เช่นด้านบคุลากรและสถานท่ีเป็นปัญหาความไมเ่พียงพอของบคุลากร
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ในบางช่วงและการให้ข้อมลูและการบริการของพนกังานในด้านบคุลากรปัญหาเก่ียวกบั
ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ีช่วงการรับซือ้ยางด้านการบริหารจดัการเป็น
ปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการรับซือ้น า้ยางให้เร็วขึน้ในช่วงฤดฝูนและการประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้ความก้าวหน้าในการผลิตและธุรกิจยางพารา                 
ด้านการให้บริการเป็นปัญหาเก่ียวกับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  รวมทัง้          
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้รายได้กลับคืนสู่สมาชิกเพิ่มขึน้ส่วนด้านที่เป็นปัญหา           
ที่สมาชิกเห็นว่าควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงมากในด้านการตลาดเนื่องจากสภาพ
ปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางมีความวิตกกงัวลมากคือราคายางพาราที่ลดต ่าลงเป็น
ปัญหาระดับโลกซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ           
จากสภาพความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทานชุมชนของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากดัพบว่าสดัส่วนของผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
กองทุนสวนยางประกอบไปด้วย น า้ยางสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 90 และ     
เศษยาง คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งต่างจากการศึกษาของดวงพรรณ  กริชชาญชัย              
ศกุงคารินทร์ และเตือนใจ สมบูรณ์วิวฒัน์ (2552)พบว่าสดัส่วนของผลผลิตจากเกษตรกร
ภาคใต้ประกอบไปด้วย ยางแผ่นดิบเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 60 รองลงมาเป็น         
น า้ยางสด และเศษยาง คิดเป็นร้อยละ 30 และ 10 ตามล าดับ และเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกสว่นใหญ่ขายน า้ยางสดแก่สหกรณ์กองทนุสวนยางร้อยละ83.00 มีเพียงร้อยละ 
17.00 ที่ขายให้กบัพ่อค้ารวบรวมยางในช่วงที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหยดุการแปรรูป
และการรับซือ้น า้ยางเนื่องจากขาดพนกังานที่จะด าเนินการแปรรูปยางแผน่รมควนัและ
น าผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควนัไปขายยงัตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่
สง่ผลให้สมาชิกให้ข้อคิดเห็นวา่สหกรณ์กองทนุสวนยางควรจดัหาและเพิ่มตลาดที่รับซือ้
ยางพารามากขึน้เพื่อให้ราคารับซือ้ยางแผ่นรมควนัจะได้สูงขึน้ส่งผลต่อรายได้ของ
สมาชิกนอกจากนีส้มาชิกยงัให้ข้อคิดเห็นว่าสหกรณ์กองทนุสวนยางควรมีการสง่เสริม
ความรู้เก่ียวกบัการปลกูยางและการแปรรูปผลติภณัฑ์ยางมากขึน้เพื่อสหกรณ์จัดได้ท า
รายได้ที่เพิ่มขึน้นอกจากนีค้วรมีการแปรรูปผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เช่น กาวยางไม้กวาดถงัเก็บ
ยางและรองเท้ายางเป็นต้นและสหกรณ์ควรเพิ่มการให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก
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อาจด าเนินการในรูปเพิ่มระดมเงินฝากเพื่อจัดบริการเงินกู้ที่มีดอกเบีย้ต ่าหรือการซือ้
ปัจจัยทางการเกษตรในลกัษณะผ่อนส่งรวมทัง้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงนอกจากนีค้ณะกรรมการและสมาชิกยงัให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อช่วยให้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดพัฒนาเพิ่มขึน้ได้โดยการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างอ านาจการต่อรองทัง้นีจ้ะยงัเพิ่มราคายางและการแปร
รูปในลกัษณะใหม่ๆ จากข้อเสนอแนะในการพฒันาสหกรณ์ด้วยการแปรรูปผลผลิตนัน้
นอกจากสหกรณ์จะต้องศกึษาเก่ียวกบัการผลติด้านการแปรรูปการระดมเงินยงัเป็นสิง่ที่
ส าคัญจะต้องวางแผนควบคู่กันไป ดังนัน้ สหกรณ์จะต้องมีการเพิ่มจ านวนสมาชิก 
รวมทัง้เพิ่มปริมาณน า้ยางเพื่อจัดการแปรรูปเพิ่มขึน้ จึงควรจะด าเนินการตามแนวคิด
ดงักล่าว สหกรณ์จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการด าเนินการแต่ละปี 
โดยการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้ภาคการศึกษา องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชน 
 4. การศึกษาของห่วงโซ่อุปทานยางสว่นที่พบปัญหามากที่สดุอยู่ที่เกษตรกร
และพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้ารวบรวมยางในพืน้ที่ เกษตรกรนิยมขายให้กับพ่อค้า              
คนกลางที่มารับซือ้ เพื่อความสะดวกมากกวา่ ท าให้ระบบสหกรณ์ไม่เข้มแข็ง ประกอบ
กบัขาดความเข้าใจที่แท้จริงวา่สหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร รวมถึงความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดได้ของสหกรณ์ เมื่อมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาเป็นคูแ่ขง่ท าให้การตอ่เนื่องของ
โซ่อปุทานชุมชนขาดความต่อเนื่อง สง่ผลให้สหกรณ์กองทนุสวนยางขาดการขยายตวั
ทัง้ในสว่นของรูปแบบและขนาดขององค์กรซึง่สง่ผลตอ่ผลประกอบการของสหกรณ์และ
รายได้ของสมาชิกในท่ีสดุดงันัน้ประเด็นหลกัของปัญหาเกิดจากการเช่ือมโยงโซอ่ปุทาน
ตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้มีการแทรกแซงจากพ่อค้าคนกลางในแต่ละช่วงของโซ่อปุทาน
ประกอบกบัระบบตลาดเช่ือมโยงไม่เข้มแข็ง และการรวมกลุม่ของเกษตรกรในรูปของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางยังไม่เข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดวงพรรณ           
กริชชาญชัย ศกุงคารินทร์ และเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ (2552) ดังนัน้ในการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นปัญหาตลาดเครือขา่ยเช่ือมโยงไมม่ีประสทิธิภาพและ
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การแยง่ตลาดระหวา่งสหกรณ์กบัพอ่ค้าคนกลาง ปัญหาขาดความเข้าใจในสหกรณ์และ
ขาดความเข้าใจในตลาดยาง และปัญหาขาดเทคโนโลยีการผลิต ไม่ทราบทิศทาง          
การแปรรูป และขาดความรู้การผลิต ต้องอาศยัหนว่ยงานทัง้ในภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้ความร่วมมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจงั ได้แก่ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
เป็นต้นโดยการก าหนดนโยบายต่างๆ โดยการสร้างความเข้าใจทิศทางของสหกรณ์ 
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน น าหลกัการของสหกรณ์ไปบรรจุอยู่ในหลกัสูตรระดับ
ประถมศึกษาเพื่อให้เข้าใจตัง้แต่ยงัเด็ก นอกจากนีผ้ลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับนัน้มีทัง้ที่
เป็นตัวเงินคืออยู่ในรูปของเงินปันผล และไม่อยู่ในรูปของตัวเงินคือความภาคภูมิใจ          
ในการเป็นเจ้าขององค์กรของสมาชิก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้พัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
1. จากผลการวิจัย พบว่า สมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางอยู่กระจาย              

ทัว่ทัง้ต าบลทุ่งต าเสาจึงไม่สะดวกในการน าผลผลิตมาจ าหน่ายที่จุดรับซือ้ในบริเวณ             
ที่ท าการสหกรณ์ดงันัน้สหกรณ์กองทนุสวนยางจึงควรพิจารณาเพิ่มจุดรับซือ้เคลื่อนที่
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิก และควรมีการเพิ่มแนวทางในการปรับปรุงน า้ยาง
ให้มากขึน้ไปพร้อมกันมิฉะนัน้จะเกิดปัญหาในการแปรรูปไม่ทันกับปริมาณน า้ยาง                
ที่รับซือ้มา 

2. จากราคายางพาราตกต ่าสง่ผลต่อรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ควรพิจารณา
แนวทางการส่งเสริมธุรกิจต้นน า้นอกเหนือจากการด าเนินการท าสวนยางเพียงอย่างเดียว
ตลอดจนการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะช่วยให้รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
เช่น การปลกูพืชแซมระหวา่งต้นยางพารา 

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จ ากัดควรจัดให้มีกองทุนขึน้ภายใน
สหกรณ์ เองเพื่อน าเงินกองทุนที่ เก็บในช่วงราคายางพาราเพิ่มสูงขึน้มาชดเชย              
การขาดทนุในช่วงที่ราคายางพาราลดลงอยา่งรุนแรง 
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4. เนื่องจากเกษตรกรยงัขาดเทคโนโลยีการแปรรูปเบือ้งต้นเพื่อเพิ่มคณุคา่แก่
เกษตรกรอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างคุณค่าคือจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางดงันัน้
ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์และจัดตัง้ศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้การแปรรูปเบือ้งต้นและแปรรูปผลติภณัฑ์ยาง 

5. เนื่องจากธุรกิจยางพาราประสบกบัปัญหาการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูในปัจจบุนั
ดังนัน้สหกรณ์กองทุนสวนยางควรรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและด าเนินงานในรูป               
ของเครือขา่ยของสหกรณ์กองทนุสวนยางเพื่อเป็นการสร้างอ านาจในการตอ่รองซึง่เป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัสหกรณ์กองทนุสวนยาง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 1. ควรศกึษาวิจยัเพื่อคดัเลอืกพนัธุ์ยางที่ดีและเหมาะสมกบัการปลกูในภาคใต้
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นพนัธุ์ยางที่ปลกูง่าย แข็งแรงทนต่อโรค และให้ผลผลิต
น า้ยางสงู 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการแปรรูปยางที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานได้
ด้วยตนเอง 
 3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาการปลูกยาง และการแปรรูปยางในการ
พฒันาอาชีพชาวสวนยาง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์.(2538). คู่ มือส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยาง. ส านักงาน

กองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศกุงคารินทร์ และเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ .  (2552).              

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยางพาราไทย .  กรุงเทพฯ :  
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

253 

บญุนศิา ศรีปรางค์. (2547). ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์กองทุน

สวนยางในเขตพืน้ที่อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ. สงขลา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

ศานิต เก้าเอีย้นและคณะ . (2556). โครงการวิจัยการเชื่ อมโยงโซ่อุปทาน : 
เครือข่ายคุณค่ายางพาราระยะที่  3. ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน               
การพฒันาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม.กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั.  

ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ. [Online]. Available : http://www.nesdb.go.th/De 
fault.aspx?tabid=83. 

ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง. (2555). การจัดตัง้ส านักงานกองทุน
สังเคราะห์การท าสวนยาง. [Online]. Available : http://www.rubber.co 
.th/service_1a3.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


