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บทคัดยอ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงภายในของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ  และการ
บริหารความเสี่ยงภายในของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน   

ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน  พบวา ศูนย
กระจายผลไมทองถ่ินมีรูปแบบการบริหารจัดการในการรวบรวมผลไม 2 รูปแบบ คือ 1) ศูนย
กระจายผลไมชุมชนรวมกับผูประกอบการดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดย
ผูประกอบการเปนผูดําเนินการคัดแยกคุณภาพ บรรจุลงตะกราและสงไปยังตลาดปลายทางใน
ประเทศ และสงออกตางประเทศ  2) ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกร และดําเนินการคัดแยกคุณภาพ บรรจุใสตะกรา/กลอง แลวสงไปยัง Modern Trade ตลาด
ปลายทางภายในประเทศ ผูประกอบการสงออก รวมทั้งเครือขายสถาบันเกษตรกร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน โดยใช Balanced 
Scordcard พบวา 1) สหกรณการเกษตร ความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดแก ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร การเบิกจายเงินใหเกษตรกร 
และการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร  2) กลุมเกษตรกร ความพึงพอใจอยูในระดับดี โดย
ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพไดแก ความเหนียวแนนของลูกคา และเกษตรกรที่มีตอสถาบัน
เกษตรกร ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร 3) วิสาหกิจชุมชน ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี โดยปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพไดแก ความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร ความเหนียวแนนของลูกคา และเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร 4) ศูนยคัดแยกผลไม
ชุมชน ความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพไดแก ความสามารถ
ในการบริหารจัดการของผูบริหาร ความเอาใจใสในการแกไขปญหา และระยะเวลาในการสงมอบ  

การบริหารความเสี่ยงภายใน พบวา คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงภายใน 
อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงภายในมากที่สุด คือ ดานการกาํหนด
วัตถุประสงค และดานการติดตามผล  สําหรับองคประกอบที่อยูในเกณฑตองปรับปรุง คือ ดานการ
ประเมินความเสี่ยง และดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง  

สรุปไดวา ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ศูนย
กระจายผลไมทองถ่ินยังมีจุดออน และอุปสรรคหลายประการ ดังนั้น การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน ควรมีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ
ผลผลิต การสนับสนุนอุปกรณ บรรจุภัณฑ รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อรักษาคุณภาพ 
นอกจากนี้ ควรมีการลําดับความสําคัญของเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง การจัดทําการวางแผน
ดานความเสี่ยงอยางเปนระบบ และเปนทางการ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางจริงจัง   



 ค

คํานํา 
 

 ไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกผลไมเมืองรอนรายใหญของโลก แตทั้งนี้ ผลผลิตสวน
ใหญจะออกสูตลาดในชวงพรอมๆกัน ทําใหไมสามารถกระจายผลผลิตโดยอาศัยตลาดปกติได
ทันเวลา ภาครัฐจึงสนับสนุนใหศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน ไดแก สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน ชวยดําเนินการเรงกระจายผลผลิต จึงมีความจําเปนตอง
ศึกษารูปแบบการบริหาร ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงภายใน
ของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน โดยขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ไดจากการสํารวจ สัมภาษณผูบริหาร
องคกร/สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และเจาหนาที่ขององคกร/สถาบันเกษตรกร รวมทั้งเจาหนาที่
ของกรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณในระดับจังหวัด 
 ทั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของที่มีสวนทําใหรายงานฉบับนี้
สําเร็จไดดวยดี 

 
สวนวจิัยเศรษฐกิจพืชสวน 

สวนวจิัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร 
สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 

ตุลาคม 2554 
 



 ง

สารบัญ 
 

               หนา 
บทคัดยอ            ข 
คํานํา               ค 
สารบัญตาราง              จ 
สารบัญภาพ              ฌ 
บทที่ 1 บทนํา              1 

1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา         1 
1.2 วัตถุประสงค            2 
1.3 ขอบเขตการศึกษา            3 
1.4 วิธีการศึกษา             3 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ           5 

บทที่ 2 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี          6 
 2.1 การตรวจเอกสาร            6 
 2.2 แนวคดิ และทฤษฎี            8 
บทที่ 3 ขอมูลทั่วไป          15 
 3.1 สถานการณการผลิต การตลาดผลไม       15 
 3.2 ชองทางการจําหนายผลไม        34 
บทที่ 4 ผลการศึกษา          36 
 4.1 รูปแบบการบริหารจัดการ        36 
 4.2 ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ                    37 
 4.3 การบริหารความเสี่ยงภายในของศนูยกระจายผลไมทองถ่ิน    52 
บทที่ 5 สรุป และขอเสนอแนะ         69 
 5.1 สรุป           69 
 5.2 ขอเสนอแนะ          75 
บรรณานุกรม           76 
 
 
 
 
 



 จ

สารบัญตาราง 
 

                        หนา 
ตารางที่ 
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3 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตของผลไมที่สําคัญของประเทศ ป 2548 - 2552   15 
4 เปรียบเทียบเนือ้ที่ใหผล และผลผลิตของผลไมที่สําคัญ ป 2551 กับป 2552    16 
5 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตผลไมของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552     16 
6 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552    17 
7 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัด ป 2552   17 
8 รอยละปริมาณผลผลิตทุเรียนของภาคตะวนัออก แยกรายเดือน ป 2552   17 
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ป 2549 - 2552 
10 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552    18 
11 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัด ป 2552   19 
12 รอยละปริมาณผลผลิตมังคุดของภาคตะวนัออก แยกรายเดือน ป 2552   19 
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16 รอยละปริมาณผลผลิตเงาะของภาคตะวันออก แยกรายเดือน ป 2552    21 
17 ตนทุนการผลิต และราคาเงาะที่เกษตรกรขายไดของภาคตะวนัออกป 2548 – 2552   21 
18 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคตะวนัออก ป 2548 - 2552    22 
19 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคตะวนัออก แยกรายจังหวัด ป 2552   22 
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27 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคใต ป 2548 - 2552     26 
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28 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคใต แยกรายจังหวดั ป 2552    26 
29 รอยละปริมาณผลผลิตมังคุดของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552    26 
30 ตนทุนการผลิต และราคามังคุดที่เกษตรกรขายไดของภาคใตป 2548 – 2552    27 
31 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคใต ป 2548 - 2552     27 
32 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคใต แยกรายจังหวัด ป 2552    28 
33 รอยละปริมาณผลผลิตเงาะของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552     28 
34 ตนทุนการผลิต และราคาเงาะโรงเรียนที่เกษตรกรขายไดของภาคใตป 2548 – 2552   28 
35 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคใตป 2548 - 2552     29 
36 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคใต แยกรายจังหวัด ป 2552    29 
37 รอยละปริมาณผลผลิตลองกองของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552    30 
38 ตนทุนการผลิต และราคาลองกองที่เกษตรกรขายไดของภาคใตป 2548 – 2552   30 
39 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตผลไมของภาคเหนือ ป 2548 - 2552      31 
40 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลําไยของภาคเหนอืป 2548 - 2552     31 
41 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลําไยของภาคเหนอืแยกรายจังหวัด ป 2552    32 
42 รอยละปริมาณผลผลิตลําไยแยกรายเดือน ป 2552      32 
43 ตนทุนการผลิต และราคาลําไยที่เกษตรกรขายไดของภาคเหนือป 2548 – 2552   33 
44 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตล้ินจี่ของภาคเหนอืป 2548 - 2552     33 
45 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตล้ินจี่ของภาคเหนอืแยกรายจังหวัด ป 2552    33 
46 รอยละปริมาณผลผลิตล้ินจี่แยกรายเดือน ป 2552      34 
47 ตนทุนการผลิต และราคาลิ้นจี่ที่เกษตรกรขายไดของภาคเหนือป 2548 – 2552   33 
48 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในภาพรวม     37 
49 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเงิน     38 
50 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเงิน แยกตามดัชนช้ีีวัด  39 
51 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานลูกคา     39 
52 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานลูกคาแยกตามดัชนีช้ีวัด   40 
53 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานกระบวนการภายใน   41 
54 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวัด 42 
55 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรดานการเรียนรูและการเตบิโต   43 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

                         หนา 
ตารางที่ 

56 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรดานการเรียนรูและการเตบิโตแยกตามดชันีช้ีวัด 44 
57 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรในภาพรวม      44 
58 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรในดานลูกคา      45 
59 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรในดานลูกคาแยกตามดัชนีช้ีวดั    45 
60 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรในดานกระบวนการภายใน    46 
61 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวดั  46 
62 คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอวสิาหกิจชุมชนในภาพรวม     47 
63 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวสิาหกิจชุมชนในดานลูกคา     47 
64 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวสิาหกิจชุมชนในดานลูกคา แยกตามดัชนช้ีีวัด   48 
65 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวสิาหกิจชุมชนในดานกระบวนการภายใน    48 
66 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวสิาหกิจชุมชนในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวัด  49 
67 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศนูยคัดแยกผลไมชุมชนในภาพรวม    50 
68 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศนูยคัดแยกผลไมชุมชนในดานลูกคา    50 
69 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศนูยคัดแยกผลไมชุมชนในดานลูกคา แยกตามดัชนีช้ีวดั  50 
70 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศนูยคัดแยกผลไมชุมชนในดานกระบวนการภายใน   51 
71 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศนูยคัดแยกผลไมชุมชนในดานกระบวนการภายใน   51 

แยกตามดัชนช้ีีวัด 
72 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวม       53 
73 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวม แยกตามองคประกอบ    54 
74 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานสภาพแวดลอมภายใน     54 
75 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานการกําหนดวัตถุประสงค     55 
76 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานการการระบุเหตุการณ     56 
77 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานการประเมินความเสี่ยง     56 
78 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง    57 
79 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานกิจกรรมควบคุม      57 
80 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานสารสนเทศและการสื่อสาร    58 
81 เกณฑการบรหิารความเสี่ยงในดานการติดตามผล      58 
82 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานสภาพแวดลอมภายใน   60 



 ซ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

                         หนา 
ตารางที่ 

83 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานการกําหนดวัตถุประสงค   61 
84 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานการการระบุเหตกุารณ   62 
85 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานการประเมินความเสีย่ง   63 
86 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง  64 
87 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานกจิกรรมควบคุม    65 
88 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร   67 
89 รายละเอียดและการจัดการความเสี่ยงภายในดานการติดตามผล    68 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
   
 



 ฌ

สารบัญภาพ 
 

                   หนา 
ภาพที่ 1 กรอบการวัดผลการดําเนินงานขององคกร                   10 
ภาพที่ 2 ชองทางการจําหนายผลไมโดยตลาดปกติ      35 
ภาพที่ 3 ชองทางการจําหนายผลไมโดยผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน   35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 ไทยเปนผูผลิตและผูสงออกผลไมเมืองรอนรายใหญของโลก โดยมีมูลคาผลผลิตปละไม
นอยกวา  50,000 ลานบาท โดยในชวงที่ผานมาศักยภาพดานการผลิตและการสงออกผลไมของไทย
จะเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม ผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย 
ล้ินจี่ และลองกอง ประสบกับปญหาปริมาณผลผลิตในแตละปมีความไมแนนอน และการกระจกุตวั
ในชวงที่ผลไมออกสูตลาดมาก ซ่ึงเปนผลกระทบมาจากสภาพดินฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้  
ผลไมสวนใหญจะออกสูตลาดในชวงใกลเคียงกัน กลาวคือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย ล้ินจี่ และ
ลองกอง จะออกสูตลาดมากในชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมของทุกป ยกเวนมะมวง ซ่ึง
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน (ตารางที่ 1)  ดังนั้น การบริหารจัดการ
ผลไมในในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก โดยอาศัยวิธีการของตลาดปกติอาจจะไมสามารถกระจาย
ผลผลิตไดทันเวลา สงผลใหเกิดการกระจุกตัวของผลผลิต มีผลใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอนจาก
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนจากปญหาราคาผลผลิตตกต่ําของเกษตรกร โดยการจัดสรรงบประมาณชวยเหลือ       
เกษตรกรรขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด ซ่ึงในป 2552 ไดจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
ชวยเหลือผลไมทั้งประเทศ จํานวน  1,011.32 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณ 11 เทา  
(ตารางที่ 2) โดยมาตรการที่ดําเนินการ ไดแก การกระจายผลผลิตจากแหลงผลิต โดยสนับสนุนให 
ไดแก สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน  เปนศูนยกระจาย
ผลไมทองถ่ิน เพื่อรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และกระจายผลผลิตออกจากแหลงผลิตไปสูตลาด
ตางๆ  ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซ่ึงเปนการเพิ่มชองทางการตลาดของผลไม ทําใหสามารถ
แกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง 
 การกระจายผลผลิตโดยผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน  นับวามีความสําคัญมาก 
ในกระบวนการโลจิสติกส ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการ
ผลผลิตผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน  ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ  และการบริหารความ
เสี่ยงภายใน   เพื่อใหศูนยกระจายผลไมทองถ่ินเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการผลไมในทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต เพิ่มอํานาจในการตอรองของ
เกษตรกร และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร รวมทั้งจะเปนการลดภาระคาใชจาย
ในการใหความชวยเหลือของภาครัฐ 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 
 1.2.2  ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 

1.2.3 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงภายในของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 
ตารางที่ 1 ฤดูกาลของผลไมที่สําคัญ 
 

ชนิดผลไม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ทุเรียน             

มังคุด             

เงาะ             

ลองกอง             

ลําไย             

ล้ินจี่             

มะมวง             

หมายเหตุ :            ชวงเดือนที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก 
  ชวงเดือนที่ผลผลิตออกสูตลาด 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางท่ี 2 งบประมาณดําเนินการชวยเหลือผลไมป 2548 - 2552

หนวย : ลานบาท

ป เงินทุนหมุนเวียน เงินจายขาด รวม

2548 332.71 508.79 841.50                   

2549 155.00 234.65 389.65                   

2550 130.00 113.90 243.90                   

2551 60.00 31.80 91.80                     

2552 450.00 561.32 1,011.32                 
ที่มา : กรมการคาภายใน และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 1.3.1 ศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน ประกอบดวย สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจ-
ชุมชน และศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 

1.3.2 พื้นที่ทําการศึกษา    ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินใน 11 จังหวัด ไดแก  
1) จังหวัดจันทบุรี  ระยอง ตราด ดําเนินธุรกิจผลไม มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง 
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา ดําเนินธุรกิจผลไม มะมวง 
3) จังหวัดเชียงใหม ลําพูน พะเยา ดําเนินธุรกิจผลไม ลําไย ล้ินจี่ 
4) จังหวัดชุมพร  สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช  และสงขลา ดําเนินธุรกิจผลไม 

มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง 
 1.3.3 ศึกษาขอมูลการบริหารจัดการของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน ป 2552 
1.4. วิธีการศึกษา 
 1.4.1 การรวบรวมขอมูล 

1)  ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลจากการสํารวจตัวอยางโดย 
1.1)  คัดเลือกศูนยกระจายผลไมทองถ่ินแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดังนี้ 

(1) สหกรณการเกษตร จํานวน 16 แหง คือ 
(1.1) สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 
(1.2) สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 
(1.3) สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 
(1.4) สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 
(1.5) สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 
(1.6) สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 
(1.7) สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 
(1.8) สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 
(1.9) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ลําพูน จํากัด จ.ลําพูน 
(1.10) สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 
(1.11) สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 
(1.12) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. พะเยา จํากัด จ. พะเยา 
(1.13) สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 
(1.14) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 
(1.15) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สุราษฎรธานี 

จํากัด จ.สุราษฎรธานี 
(1.16) สหกรณการเกษตรพรหมคีรี จํากัด จ.นครศรีธรรมราช 
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(2) กลุมเกษตรกร จํานวน 5 แหง คือ 
(2.1) กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี 
(2.2) กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จันทบุรี 
(2.3) กลุมเกษตรกรซากพง จ.ระยอง 
(2.4) กลุมเกษตรกรคลองเส จ.นครศรีธรรมราช 
(2.5) กลุมเกษตรกรทามะพลา จ.ชุมพร 

(3) วิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 แหง คือ 
(3.1) วิสาหกิจชุมชนผูผลิตล้ินจี่ จ.พะเยา 
(3.2) วิสาหกิจชุมชนประณีต จ.ตราด 
(3.3) วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา 
(3.4) วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรีธรรมราช 

(4) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน จํานวน 4 แหง คือ 
(4.1) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะเดา 
(4.2) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย 
(4.3) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี 
(4.4) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.จะนะ 

1.2)  คัดเลือกเกษตรกรจากศูนยกระจายผลไมทองถ่ินที่ เปนตัวอยาง  29          
แหง ๆ ละ 4 ราย แยกเปนเกษตรกรที่ขายผลไมผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 2 ราย และเกษตรกรที่
ไมขายผลไมผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 2 ราย รวม  116 ราย โดยเปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

1.3)  เจาหนาที่ของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 29 แหงๆ ละ 6 ราย รวม 174 ราย 
2)  ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
 1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการอธิบายสถานการณการ
ผลิต การตลาดผลไม และรูปแบบการดําเนินงานของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน   

2)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะหโดยใช สถิติอยางงาย
ในรูปของคาเฉลี่ย  คารอยละ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยกระจายผลไม
ทองถ่ิน  เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงภายในกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ COSO  ซ่ึง
วิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  อธิบายขอมูลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงภายในศูนยกระจาย
ผลไมทองถ่ิน  พรอมทั้งมีการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของศูนยกระจายผลไม
ทองถ่ิน 
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ในการศึกษาความพึงพอใจในการดําเนินงานของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน  มีเกณฑ
การใหคะแนนของคําถามเปนแบบ Rating Scale โดยแบงระดับการใหคะแนน ในแตละระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความพอใจ คะแนน 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

  
จากคะแนนดังกลาวขางตน นํามาหาคาเฉลี่ย  โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้  

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
                   จํานวนชั้น 
   = 5 – 1  =  0.80 
       5 
ดังนั้น สามารถแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
   

คาเฉล่ีย เกณฑท่ีไดรับ 
4.21 - 5.00 
3.41 - 4.20 
2.61 - 3.40 
1.81 - 2.60 
1.00 - 1.80 

ดีมาก 
ดี 
ปานกลาง 
นอย 
นอยที่สุด 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1  เปนขอมูลประกอบในการกําหนดนโยบายมาตรการแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 
 1.5.2 นํารูปแบบการบริหารจัดการของศูนยกระจายผลไมทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของศูนยกระจายผลไมทองถ่ินอื่นๆ  
  
 
 
 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคดิ และทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 
 กัลยา  ฉลาดเจริญ (2552) ไดศึกษาการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในสินคาคงคลังของธุรกิจผลิตเครื่องประดับ  พบวา ส่ิงที่ควรปรับปรุงของบริษัทที่ทําการศึกษา  
คือ ควรกําหนดวัตถุประสงคทั้งระยะยาวและสั้น  มีการจัดลําดับของเหตุการณที่กอใหเกิดความ
เสี่ยง  ควรมีการจัดทําการวางแผนดานความเสี่ยงอยางเปนระบบและเปนทางการ  ควรมีการ
แบงแยกหนาที่การสั่งซื้อ  ตรวจนับและจัดเก็บออกจากกัน  และควรมีการจัดการระบบสารสรเทศ
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางจริงจัง  และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามแนวคิดของ 
ERM(Enterprise Risk Management-Integrated Framework)  คิดเปนรอยละ  71.23  โดย
องคประกอบที่มีการปฏิบัติตามแนวคิดของ ERM  มากกวารอยละ 80  คือ สภาพแวดลอมของการ
ควบคุม (95.24)  การติดตามผลและประเมินผล องคประกอบที่มีการปฏิบัติตามแนวคิดของ ERM  
นอยกวารอยละ 80 คือ  การกําหนดวัตถุประสงค(71.43)  การระบุเหตุการณ(60.00)  การประเมิน
ความเสี่ยง(50.00)  การตอบสนองความเสี่ยง(50.00)  กิจกรรมควบคุม(75.00)  และขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร(63.64) 
 ณัชชา อุปชฌาย (2551)  ไดศึกษาการประเมินการควบคุมภายในของสหกรณออมทรัพย
พนักงานยาสูบ  พบวา  การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
ตามหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณในดานตางๆ สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด มี
มาตรการระบบควบคุมภายในของสหกรณออมทรัพย มีการถือปฏิบัติไดสอดคลองกับหลักการ
ควบคุมภายในเปนสวนใหญมีเพียงบางสวนที่ปฏิบัติไมสอดคลองกับหลักการควบคุมภายใน 
โดยเฉพาะดานวิธีการบริหารงานดานบุคลากร เชน การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนด
ไวเปนลายลักษณอักษร ไมมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานตางๆไวเปนลาย
ลักษณอักษร และไมมีการกําหนดวงเงินประกันความซื่อสัตยของพนักงาน เปนตน 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ไดศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ 
ไมผลป 2549 กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เกษตรกรสวนใหญไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจรอยละ 63.1 และสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดรอยละ 97 
ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอการไดรับประโยชนและความรูจากการอบรม และ
สามารถนําไปปฏิบัติได อยางไรก็ตาม ควรมีการติดตามวาเกษตรกรไดนําความรูไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องเพื่อใชเปนฐานขอมูล 
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 พจณีย  สุขดี (2550)  ไดศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององคกร   กรณีศึกษาสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล  พบวา  ลักษณะความเสี่ยงของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  แบงตาม
ประเภทความเสี่ยงได  4  ประเภท  ไดแก   ความเสี่ยงดานกลยุทธ    ความเสี่ยงดานการเงิน   ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ     มีการจัดทําคูมือและแผน
บริหารความเสี่ยง  โดยกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง
ทั้งหมด  6  แผน  และไดปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนดังกลาว    การบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนไปตามแนวปฏิบัติของกรอบงานบริหารความเสี่ยงของ 
COSO  ในภาพรวมรอยละ  70   สวนรายงานการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล     โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ    ในสวนของการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ในปงบประมาณ 2548   อยูที่ระดับ  1.00  ตามเกณฑหมายถึง  
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยูในระดับต่ํา 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) ไดศึกษาการประเมินผลโครงการศูนยคัดแยกผลไม
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพป 2547 พบวา ผลผลิตที่ผานศูนยฯ เปนลองกอง รวม 1,393 ตัน มูลคา 30 
ลานบาท โดยผลผลิตสวนใหญรอยละ 41 อยูในเกรด  C  สําหรับราคาที่ศูนยฯ รับซื้อแตละเกรดมี
ความแตกตางกันเฉลี่ย 6-7 บาท จําแนกเปนเกรด  A  B  C  และเกรดคละ กิโลกรัมละ 31  25  18 
และ  12 บาท ตามลําดับ โดยราคาที่ศูนยฯ รับซื้อสูงกวาราคาที่พอคารับซื้อกิโลกรัมละ 5 บาท ทั้งนี้
ในภาพรวมนับไดวาโครงการบรรลุวัตถุประสงค โดยสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต และ
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางไรก็ตาม ในดานคุณภาพผลผลิตควรแนะนําใหเกษตรกรปรับปรุง 
การผลิต  รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร  แหลงเงินทุน  และขอมูลการตลาดแก
คณะกรรมการศูนยคัดแยกผลไม 
 สอน  โฮมแพน (2544) ไดศึกษาการวัดผลการดําเนินงานขององคกรดวยเทคนิค Balanced 
Scorecard ของสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด พบวา 

1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด สวนใหญเปนเพศชายรับราชการครู 
และใชบริการธุรกิจเงินกูฉุกเฉินมากที่สุด โดยสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด มีความ
พึงพอใจตอลักษณะการบริการโดยภาพรวมและเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานความรวมเร็วของการ
ใหบริการและดานความสะดวกในการบริการอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจดานการแจง
ขอมูลขาวสาร และการใหบริการของเจาหนาที่และดานอาคารสถานที่อยูในระดับปานกลาง 

2. เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด มีเจตคติตอการปฏิบัติงานภายใน
องคกร อยูในระดับดี และมีเจตคติเปนรายขออยูในระดับดีมาก และมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 
ลําดับ คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการที่เปนระบบและมีเปาหมายที่ชัดเจน
โปรงใส และมีความสุขในการทํางานและความภาคภูมิในที่ทํางานในสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด 
จํากัด 
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3. เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูและ
นวัตกรรมสนองคกร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย และมีความคิดเห็นเปนรายขออยูในระดับเห็น
ดวย และมีความคิดเห็นเปนรายขออยูในระดับเห็นดวยและมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับ คือ มีการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เชน ระบบคอมพิวเตอรสงเสริมใหไดเพิ่มพุนความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
และมีความรอบรูในงานอื่นที่ไมไดปฏิบัติประจํา 

4. ดานการเงินของสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด อัตราสวนคาใชจายตอรายได
ของการดําเนินงานประจําป 2543 คาใชจายรอยละ 60.31 ตอกําไรรอยละ 39.69 และอัตราสวน
ทางการเงินของทุนหมุนเวียนเทากับ 0.30 เทา อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยเทากับ 0.09 
รอย คาอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยเทากับ 3.60 อัตราสวนผลตอบแทน ตอหุนเทากับ 1.20  
(มูลคาหุนละ 10.00 บาท) และอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย เทากับ 0.52 ตอ 1 ซ่ึงผูบริหาร
ของสหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด ควรพิจารณาตรวจสอบโดยการดําเนินงานเกี่ยวกับการลด
คาใชจายของแผนปฏิบัติงานประจําป และนโยบายโครงสรางของหนี้สิน ที่สงผลตอความ
เคลื่อนไหวของอัตราสวนคาเฉลี่ยสภาพคลองทางการเงินจากการวัดผลการดําเนินงานขององคกร
ทั้งสี่ดานนั้น พบวา ดานความพึงพอใจของสมาชิด ดานการปฏิบัติงานภายในองคกร ดานการเรียนรู
และนวัตกรรมในองคกร และดานการเงินมีความสัมพันธกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฏี  
 2.2.1 ทฤษฎี Balanced Scorecard 

        Balanced Scorecard เปนกลยุทธในการบริหารงานสมัยใหม และไดรับความนิยมไป
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ไดถูกพัฒนาขึ้นเมื่อป 1990 โดย Robert Kaplan 
จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้ง
ช่ือระบบนี้วา “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผูบริหารขององคกรจะไดรับรูถึงจุดออน และความไม
ชัดเจนของการบริหารงานที่ผานมา Balanced Scorecard  จะชวยในการกําหนดกลยุทธในการ
จัดการองคกรไดชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดคาไดจากทุกมุมมอง เพื่อใหเกิดดุลยภาพในทุก ๆ 
ดาน มากกวาที่จะใชมุมมองดานการเงินเพียงดานเดียว อยางที่องคกรธุรกิจสวนใหญคํานึงถึง เชน 
รายได กําไร ผลตอบแทนจากเงินปนผล และราคาหุนในตลาด เปนตน การนํา Balanced Scorecard 
มาใช จะทําใหผูบริหารมองเห็นภาพขององคกรชัดเจนยิ่งขึ้น 

Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองคกร และไมใช
เฉพาะเปนระบบการวัดผลเพียงอยางเดียว แตจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และแผนกลยุทธ 
(Strategic Plan) แลวแปลผลลงไปสูทุกจุดขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแต
ละฝายงานและแตละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเปนการจัดหาแนวทางแกไขและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทํางานภายในองคกร และ
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ผลกระทบจากลูกคาภายนอกองคกร นํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพดีและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองคกรไดปรับเปลี่ยนเขาสูระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแลว 
Balanced Scorecard จะชวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ “การทํางานตามคําสั่ง
หรือส่ิงที่ไดเรียนรูสืบทอดกันมา (Academic Exercise)” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียวของ
องคกร (Nerve Center of an Enterprise) 

Kaplan และ Norton ไดอธิบายถึงระบบ Balanced Scorecard ที่คิดคนขึ้นมาใหมนี้ ดังนี้ 
“Balanced Scorecard จะยังคงคํานึงถึงมุมมองของการวัดผลทางการเงิน (Financial Measures) อยู
เหมือนเดิม แตผลลัพธทางการเงินที่เกิดขึ้นจะบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับองคกรในชวงที่ผานมา บอกถึง
เร่ืองราวของความสามารถกับอายุของบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ แตมันไมไดบอกถึงความสําเร็จ
ขององคกร ที่จะมีตอผูลงทุนที่จะมาลงทุนระยะยาวโดยการซื้อหุนของบริษัท และความสัมพันธ
ของลูกคา (Customer Relationships) แตอยางใด จะเห็นไดวาเพียงการวัดผลทางการเงินดานเดียวไม
เพียงพอ แตอยางไรก็ตาม สามารถใชเปนแนวทางและการตีคาของผลการประกอบการขององคกร 
ใชเปนขอมูลที่จะเพิ่มมูลคาขององคกรในอนาคตและสรางแนวทางสําหรับ ลูกคา (Customers) 
ผูขายวัตถุดิบหรือสินคา (Suppliers)  ลูกจาง (Employees)  การปฏิบัติงาน (Processes)  เทคโนโลยี 
(Technology) และ การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

Balance Scorecard จะทําใหเห็นภาพขององคกรใน 4 มุมมอง และนําไปสูการพัฒนา
เครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมขอมูล และนําผลที่ไดมาวิเคราะหมุมมอง 4 ดาน ประกอบดวย 
(ภาพที่ 1) 

1) ดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and Growth Perspective) เชน การพัฒนา
ความรูความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก  
ในการทํางาน เปนตน 

2) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เชน การคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ  การจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ  การประสานงานภายในองคกร การจัดการดาน
สายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 

3) ดานลูกคา (Customer Perspective) เชน ความพึงพอใจของลูกคา  ภาพลักษณ 
กระบวนการดานการตลาด  การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน 

4)  ดานการเงิน  (Financial Perspective) เปนมุมมอง เชน การเพิ่มรายได ประสิทธิภาพ
ในการผลิตที่มีตนทุนต่ําและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย  การหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา เปนตน 
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ภาพที่ 1 กรอบการวัดผลการดําเนินงานขององคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

 
 
 
        
 
 

 2.2.2  กรอบงานบริหารความเสี่ยง 
      COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)    ได
รวมแนวคิดพื้นฐานตาง ๆ  ที่ใชในการบริหารความเสี่ยง  กรอบงานนี้สามารถประยุกตใชในการ
บริหารความเสี่ยงกับองคการทุกประเภท  ทุกอุตสาหกรรม  ทั้งในระดับบรรษัท   ระดับบริษัทหรือ
หนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ  ระดับกิจกรรม  ระดับฝาย   แตการจัดการตอบสนองความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดจะพิจารณาในภาพรวม  คือยอมรับไดในระดับบรรษัท  ระดับบริษัทหรือหนวย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ   
 กรอบงานการบริหารความเสี่ยง   มีองคประกอบ  8  ประการ   ไดแก 
 1)  สภาพแวดลอมภายใน  (Internal  Environment)   หมายถึง  แนวคิดความเชื่อจากการ
บริหารในระดับสูง  (Tone at the Top)   ซ่ึงมีอิทธิพลตอสภาพบรรยากาศ  ทําใหทุกคนในองคการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม   และเปนพื้นฐานของการบริหาร
ความเสี่ยงและองคประกอบอื่น ๆ   ขององคการ 

ดานกระบวนการ
ภายใน 

ดานการเงนิ 

วิสัยทัศน และ 
กลยุทธ 

ดานการเรียนรู
และการเติบโต 

ดานลูกคา 
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 2)  การกําหนดวัตถุประสงค   (Objective Setting)   จากวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ
ฝายบริหารจะตองกําหนดกลยุทธ  วัตถุประสงค  และแผนงานที่จะทําใหกลยุทธนั้นประสบ
ความสําเร็จ  การกําหนดวัตถุประสงคทําใหทราบตัววัดและเปาหมายของความสําเร็จที่ผูบริหาร
ตองการใหเกิดขึ้น   วัตถุประสงคและตัววัดความสําเร็จจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ตองกําหนดให
เกิดขึ้นกอน  จึงจะสามารถระบุเหตุการณความไมแนนอนสําคัญที่อาจเกิดขึ้น  และการกําหนด
ระดับความคลาดเคลื่อนจากตัววัดความสําเร็จที่ผูบริหารยอมรับได  องคประกอบนี้ชวยสรางความ
มั่นใจวา  มีกระบวนการในการเลือกวัตถุประสงคที่เชื่อมโยงกับกลยุทธและแผนงานระดับตาง ๆ   
เพื่อนํามาบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคการยอมรับได 
 3)  การระบุเหตุการณ  (Event  Identification)   ผูบริหารควรระบุเหตุการณจากปจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในองคการที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคขององคการ  รวมทั้งการ
แยกโอกาสออกจากความเสี่ยง   และการนําโอกาสไปกําหนดเปนกลยุทธหรือวัตถุประสงคองคการ 
 4)  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)     การประเมินระดับความเสี่ยงควร
พิจารณาจากสองมิติ   คือจากระดับความนาจะเกิดและระดับผลกระทบ  การประเมินความเสี่ยงจึง
ควรทําสองครั้ง  คือการประเมินความเสี่ยงกอนและหลังการจัดการความเสี่ยง   เพื่อใชพิจารณาวิธี
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสม 
 5)  การจัดการตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response)   ฝายบริหารอาจเลือกวิธีจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยงโดย  การหลีกเลี่ยง  การควบคุม  การกระจาย  หรือ  การยอมรับความเสี่ยง  จะ
เลือกจากวิธีการใดควรพิจารณาจากระดับความนาจะเกิดและระดับผลกระทบ   การพิจารณาความ
คุมคา  และการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่องคการยอมรับไดในภาพรวม 
 6)  กิจกรรมควบคุม  (Control  Activities)   หมายถึง  นโยบายและวิธีการที่ฝายบริหาร  
คณะกรรมการ  และผูเกี่ยวของกําหนดขึ้น  เพื่อสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามวิธีและแผนการ
จัดการความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นอยางมีประสิทธิผลในเวลาที่กําหนด 
 7)  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication)   หมายถึง  การ
จัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง  มีการเผยแพรและการสื่อสาร  ทั้งทางแนวดิ่งและแนวระนาบ
ทั่วทั้งองคการ  ในรูปแบบและระยะเวลาที่จะชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได
อยางเหมาะสม  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ควร
บูรณาการรวมในระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารในการปฏิบัติงานปกติ 
 8)  การติดตามผล  (Monitoring)    การบริหารความเสี่ยงควรไดรับการปรับปรุงแกไขให
ทันสมัยและมีประสิทธิผลเสมอ  โดยการติดตามผลของผูบริหาร  ผูประเมินอิสระ  การประเมินผล
ตนเอง หรือรวมกันทุกวิธี  และมีการแกไขขอบกพรองที่พบไมวาจะมาจากการติดตามผลวิธีใด  
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 2.2.3  องคการธุรกิจไดรับประโยชน จากการบริหารความเสี่ยงตามแนว  COSO  ดังนี้ 
 1)  ชวยสรางความมั่นใจวากลยุทธท่ีกําหนด  มีแผนงานที่มีวัตถุประสงคเชื่อมโยงกันทั้ง
องคการและไดรับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จที่ดี  ฝายบริหารในยุคปจจุบันจะตอง
เลือกกลยุทธเกี่ยวกับสินคาและบริการ  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน   และเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการธุรกิจ  ใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน  โดยกําหนดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ เหมาะสม  ในการรักษาสมดุลระหวางความ
เจริญเติบโต  อัตราผลตอบแทน  และการบริหารควบคุม  เพราะกิจการที่ไมเสี่ยงมักใหผลตอบแทน
ต่ํา  ทําใหพัฒนาไมทันกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจนอาจสูญเสียความสามารถการแขงขันใน
ระยะยาว  ในทางตรงกันขามหากกิจการเสี่ยงมากไป    ไมมีการบริหารควบคุมที่เหมาะสม  อาจเกิด
ความสูญเสียรายแรงจนถึงขั้นการลมละลาย  เหมือนที่เกิดกับธุรกิจทั้งในและตางประเทศมาแลว 
 2)  ชวยในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงท่ีเหมาะสมไวลวงหนาใน
ทุกสวนงานโดยบุคคลทุกระดับในองคการ  ไมใชทําเพียงสวนใดสวนหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง   
และในขณะเดียวกันมีการพิจารณาโอกาสหรือชองทางธุรกิจใหม  ที่ฝายบริหารควรเห็นชองทาง   
โอกาสที่นําไปสรางสินคาและบริการใหม  เพื่อใหใชเงินลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ   เกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประโยชนสูงสุดตอองคการ 
 3)  เปนการบริหารเชิงรุก  (Proactive  Management)      การคาดการณปองกันที่ตนเหตุ  
ทําใหทราบสัญญาณเตือนลวงหนา  ไมใชการบริหารเชิงรับ   คือรอใหเกิดปญหาแลวจึงจัดการ
แกไข   ซ่ึงอาจไมทันกาลหรือเกิดผลกระทบลุกลามเกินกวาที่ควร 
 4)  เปนเคร่ืองมือในการบริหารสมัยใหม  และเปนเรื่องตองปฏิบัติและเปดเผยตามหลักการ
กํากับดูแลที่ดี  ทั้งที่เปนสากลและที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว 
  5)  ทุกคนในองคการเขาใจความหมายและสื่อสารในภาษาเดียวกัน  ทั้งภายในและสื่อสาร
กับหนวยงานภายนอกไดชัดเจน   สามารถศึกษาวิเคราะหความสัมพันธและความเกี่ยวของระหวาง
ความเสี่ยงที่จะบริหารในภาพรวม  รวมทั้งสะดวกในการพัฒนากรอบงานที่  COSO  อาจปรับปรุง
เปนระยะ ๆ   จากงานวิจัยในอนาคต 
 2.2.4  แนวคิดหลักเก่ียวกับการควบคุมภายใน (อุษณา, 2542) แนวคิดหลักเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในมี 4 ประการ 

1)  การควบคุมภายใน เปน กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่ตองกระทําอยางเปน
ขั้นตอน แตไมไดเปนผลลัพธสุดทาย(It is a means not an end) ดังเชน นักกีฬาตองการผลลัพธ
สุดทายคือ การเปนผูชนะ แตการเปนผูชนะตองฝกซอม ตองมีโครงสรางรางกายแข็งแรง ดังนั้น 
องคการตองการลดความเสี่ยง แตการลดความเสี่ยงตองมีโครงสราง และการกระทําตามระบบการ
ควบคุมภายใน เปนตน 
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2)  การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่ทุกคนในองคการตองรวมมือกันทําและมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3)  การควบคุมใหความเชื่อม่ันในการบรรลุตามวัตถุประสงค อยางสมเหตุสมผล 
(Reasonable Assurance) หมายถึง ความมั่นใจตามตนทุนและประสิทธิผลที่คาดหวังตามปกติ
เทานั้น การควบคุมไมไดใหความเชื่อมั่น และเปนหลักประกันสมบูรณเพราะการควบคุมมีขอจํากัด
ที่แฝงอยู (Inherent Limitations) 

4)  เปนการกระทําเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคสามประการไดแก 
4.1)  วัตถุประสงคดานการปฎิบัติงาน 
4.2)  วัตถุประสงคดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน การบัญชี 
4.3)  วัตถุประสงคดานการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 2.2.5  ประเภทของการควบคุมภายใน 
  การควบคุมภายในที่เหมาะสมเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่แสดงถึงความถูกตองของขอมูล

ทางการบัญชีและงบการเงิน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยอมเปนหลักประกันไดวา 
ขอผิดพลาดในการทํางานจะไมเกิดขึ้น หรือถาเกิดขึ้นก็จะไดรับการแกไขไดทันทวงที ในกิจการ
ของสหกรณโดยมากจะยังไมเห็นถึงความสําคัญของการควบคุมภายในเทาใดนัก ทําใหการ
ดําเนินงานของสหกรณมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชีที่อาจพบไดเปนประจํา การควบคุม
ภายในอาจแบงออกไดเปน  

1) การควบคุมภายในทางการบริหาร 
       การควบคุมดานการบริหารหมายถึง การควบคุมที่มิไดจํากัดอยูเพียงแผนการจัด

องคการ แตไดรวมถึงวิธีการและมาตรการตางๆที่จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหมีการปฎิบัติตามนโยบายที่ผูบริหารวางไวดวย การวางแผนและการกําหนดนโยบายหลัก 
การจัดองคการ การกําหนดอํานาจดําเนินการ การคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรมและการพัฒนา
พนักงาน การวิเคราะหทางสถิติ และการรายงานผลการปฎิบัติงาน เหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการ
ควบคุมดานการบริหาร  

2) การควบคุมภายในทางการบัญชี 
       การควบคุมดานการบัญชี หมายถึง แผนการจัดองคการ วิธีการ และมาตรการตางๆที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการ
บัญชี 

      การควบคุมขอมูลทางการบัญชีจะเปนเครื่องสนับสนุนใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการใหขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือไดสําหรับการตัดสินใจ การวิเคราะหหาเหตุผล
ของรายการที่ผิดปกติ หรือ ผิดไปจากความคาดหมาย หากกิจการใดขาดการควบคุมทางการบัญชีที่
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ดีแลวการบริหารงานจะเปนไปอยางลําบาก โดยทั่วไป การควบคุมดานการบัญชีมักกําหนดขึ้น
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา 

2.1)  รายการตางๆที่เกิดขึ้นเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติที่ฝายบริหารกําหนดไว 
2.2)  มีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นอยางเพียงพอที่จะจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป หรือตามวัตถุประสงคอ่ืน และสามารถทราบถึงรายละเอียดของ
ทรัพยสินที่อยูในความครอบครอง 

2.3) การเขาถึงตัวทรัพยสินเปนไปตามหลักเกณฑที่ฝายบริหารกําหนด 
2.4) มีการเปรียบเทียบทรัพยสินที่มีอยูจริงกับทรัพยสินที่บันทึกบัญชีไวเปนครั้งคราว 

และมีการดําเนินการอยางเหมาะสมในกรณีที่เกิดความแตกตางขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
ขอมูลท่ัวไป 

 
3.1 สถานการณการผลิต การตลาดผลไม 
 ไทยเปนแหลงผลิตผลไมเม ืองรอนรายใหญของโลก  โดยแหลงผลิตผลไมอยู ใน        
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต ซ่ึงผลไมที่สําคัญไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย และ
ล้ินจี่  พบวา ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548 – 2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 1.34 
คือ เพิ่มขึ้นจาก 2,725,526 ไร ในป 2548 เปน 2,860,261 ไร ในป 2552 โดยเนื้อที่ใหผลป 2552 
ลดลงจาก 2,918,608 ไร ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 2.00  ในขณะที่ผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ย ตอป
รอยละ 1.97  คือ ลดลงจาก 2,374,734 ตัน ในป 2548 เปน 2,166,997 ตัน ในป 2552 (ตารางที่ 3) 
โดยป 2552 มีเนื้อที่ใหผล 2,860,261 ไร ลดลงจาก 2,918,608 ไร ในป 2551 หรือลดลงรอยละ 2.00 
ในขณะที่ป 2552 มีผลผลิต 2,166,997 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,847,805 ตัน ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
17.27 (ตารางที่ 4)   ซ่ึงแยกตามรายภาค ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตของผลไมของประเทศ ป 2548 - 2552 
ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 2,725,526 2,374,734 
2549 2,814,862 1,877,355 

2550 2,912,998 2,393,547 
2551 2,918,608 1,847,805 
2552 2,860,261 2,166,997 

อัตราเพิ่ม 1.34 -1.97 
      ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

3.1.1 ภาคตะวันออก  เปนแหลงผลิตผลไมที่สําคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง  
สําหรับจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ทั้งนี้ ในชวง 5 ปที่
ผานมา (ป 2548-2552) พบวา  เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 2.17 คือ ลดลงจาก 
778,514 ไร ในป 2548 เปน 711,650 ไร ในป 2552  สําหรับผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 
1.48 คือ ลดลงจาก 833,871 ตัน ในป 2548 เปน 743,685 ตัน ใน ป 2552 (ตารางที่ 5)  แยกเปนผลไม
ที่สําคัญ ดังนี้  
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเนื้อที่ใหผล และผลผลิตของผลไมที่สําคัญ ป 2551 กับป 2552 

เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน)  

ป 2551 ป 2552 เพ่ิม/ลด %) ป 2551 ป 2552 เพ่ิม/ลด (%) 

ทุเรียน 667,437 628,244 -5.87 637,790 661,665 3.74 

มังคุด 396,325 399,438 0.79 175,274 270,554 54.36 

เงาะ 396,987 362,061 -8.08 404,053 370,600 -8.28 

ลองกอง 331,216 353,239 6.65 100,583 158,343 57.43 

ลําไย 966,831 968,717 0.20 476,930 623,027 30.63 

ลิ้นจี่ 159,812 148,562 -7.04 53,175 82,808 55.73 

รวม 2,918,608 2,860,261 -2.00 1,847,805 2,166,997 17.27 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 5 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตผลไมของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 778,514 833,871 

2549 776,526 770,412 

2550 759,989 840,175 

2551 746,188 834,060 

2552 711,650 743,685 

อัตราเพิ่ม -2.17  -1.48  
 ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

1) ทุเรียน  ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงตอป
รอยละ 5.84 คือ ลดลงจาก 350,585 ไร ในป 2548 เปน 275,631 ไร ในป 2552 โดยเนื้อที่ใหผล
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเกษตรกรปรับลดพื้นที่ปลูกไมผล เพื่อนําไปปลูก
ยางพาราและปาลมน้ํามันแทน ซ่ึงใหผลตอบแทนที่สูงกวา สําหรับผลผลิตมีอัตราลดลงตอปรอยละ 
1.26  คือ ลดลงจาก 367,804 ตัน ในป 2548 เปน 345,785 ตัน ในป 2552  โดยผลผลิตในป 2552          
ลดลงจาก 378,468 ตัน ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 8.64 (ตารางที่ 6)  ซึ่งจังหวัดที่เปนแหลงผลิต
สําคัญ ไดแก จันทบุรี  ระยอง  และตราด โดยในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 217,194   
93,527 และ 32,752 ตัน หรือรอยละ 62.81  27.05 และ 9.47 ของผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก 
ตามลําดับ  (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ ในป 2552 ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน จํานวน 303,263 ตัน หรือ รอยละ 87.71 ของผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก (ตารางที่ 8)  
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ตารางที่ 6 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 350,585 367,804 

2549 336,087 379,730 

2550 316,463 384,845 

2551 297,952 378,468 

2552 275,631 345,785 

อัตราเพิ่ม -5.84  -1.26  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 7  เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

จันทบุรี 172,376 217,194 

ระยอง   73,297   93,527 
ตราด   27,709   32,752 

ปราจีนบุรี     1,654     1,861 
จังหวัดอ่ืนๆ       595       451 

รวม 275,631 345,785 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 8  รอยละปริมาณผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก แยกรายเดอืน ป 2552 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

ปริมาณ (ตัน) 1,711     36,347   237,961  65,302   4,254     210        345,785  
รอยละ 0.49 10.51 68.82 18.89 1.23 0.06 100.00  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

    ในชวง 4 ปที่ผานมา  (ป 2549-2552) ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละที่
เกษตรกรขายได มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 4.50  คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.35 บาท 
ในป 2549 เปนกิโลกรัมละ 24.48 บาท ในป 2552 ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป
รอยละ 3.82  คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 11.19  บาท ในป 2549 เปนกิโลกรัมละ 12.14 บาท ใน      
ป 2552 (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9  ตนทุนการผลิต และราคาทุเรียนหมอนทองที่เกษตรกรขายไดของภาคตะวันออกป 2549 – 2552 

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2549 11.19 21.35 
2550 10.92 18.71 
2551 12.44 19.28 
2552 12.14 24.48 

อัตราเพิ่ม 3.82 4.50 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                   

2) มังคุด  ในชวง 5 ป ที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอป รอยละ 8.20 คือ เพิ่มขึ้นจาก 116,043 ไร ในป 2548 เปน 156,358 ไร ในป 2552 โดยเนื้อที่
ใหผลป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 155,394 ไร ของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.62 สําหรับผลผลิตมีอัตรา
เพิ ่มขึ ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 14.72  คือเพิ ่มขึ ้นจาก 87,078 ตัน ในป 2548 เปน 111,657 ตัน ใน        
ป 2552  โดยผลผลิตในป 2552  ลดลงจาก  111,928 ตัน ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 0.24       
(ตารางที่ 10)  ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จันทบุรี ตราด และระยอง ซึ่งในป 2552   
จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 76,716  20,867 และ 12,923 ตัน หรือรอยละ 68.71 18.69 และ 11.57 
ของผลผลิตมังคุดภาคตะวันออก ตามลําดับ (ตารางที่ 11) ทั้งนี้ ในป 2552 ผลผลิตจะออกสูตลาด
มากในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน จํานวน 105,095 ตัน หรือรอยละ 94.12 ของผลผลิตมังคุด                
ภาคตะวันออก (ตารางที่ 12) 

 

ตารางที่ 10 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 116,043 87,078 

2549 128,236 46,629 

2550 146,064 112,667 

2551 155,394 111,928 

2552 156,358 111,657 

อัตราเพิ่ม 8.20  14.72  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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     ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคามังคุดเกรดคละที่เกษตรกรขายได 
ป 2552 กิโลกรัมละ 14.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.61 บาท ของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.80 ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 13.52 คือ ลดลงจากกิโลกรัมละ 13.76 
บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 8.09 บาท ในป 2552 (ตารางที่ 13) 

 

ตารางที่ 11 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

จันทบุรี 109,751 76,716 

ตราด   24,607   20,867 
ระยอง   20,448   12,923 
ปราจีนบุรี     1,386     1,067 

ชลบุรี       166         84 

รวม 156,358 111,657 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 12 รอยละปริมาณผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก แยกรายเดอืน ป 2552 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม

ปรมิาณ (ตัน) 5,323        64,822      40,273      1,239        111,657    
รอยละ 4.77 58.05 36.07 1.11 100.00   
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร              

 

ตารางที่ 13  ตนทุนการผลิต และราคามังคุดที่เกษตรกรขายไดของภาคตะวันออก ป 2548 – 2552 
         

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 13.76 11.70 
2549 21.65 25.83 
2550 12.54 13.24 
2551 14.65 13.61 
2552 8.09 14.40 

อัตราเพิ่ม -13.52 -2.23 
 ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3) เงาะ   ในชวง  5 ป ที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป    
รอยละ 7.27  คือ ลดลงจาก 255,981 ไร ในป 2548 เปน 189,225 ไร ในป 2552 โดยเนื้อที่ใหผลมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากมีปญหาคาแรงงานเก็บเกี่ยวสูง ประมาณ 150-200  บาท/คน/วัน ประกอบ
กับราคาที่เกษตรกรขายไดประมาณ 5-7 บาท/กก.  ซ่ึงไมคุมกับคาแรงงานเก็บเกี่ยว  สําหรับผลผลิต
มีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 8.27  คือลดลงจาก 329,703 ตัน ในป 2548 เปน 225,201 ตัน ใน       
ป 2552 โดยผลผลิตในป 2552 จํานวน 225,201 ตัน ลดลงจาก 281,713 ตัน ของป 2551 หรือลดลง
รอยละ 20.06 (ตารางที่ 14) ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จันทบุรี  ตราด  ระยอง  
ซึ่งในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 148,333   61,755  และ 14,327 ตัน หรือรอยละ 65.87  
27.42 และ 6.36 ของผลผลิตเงาะภาคตะวันออก ตามลําดับ (ตารางที่ 15)  ทั้งนี้ ในป 2552 ผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จํานวน 202,116 ตัน หรือ รอยละ 89.75 ของ
ผลผลิตเงาะภาคตะวันออก (ตารางที่ 16) 
 

ตารางที่ 14 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 255,981 329,703 

2549 242,660 311,754 

2550 220,182 292,710 

2551 208,807 281,713 

2552 189,225 225,201 

อัตราเพิ่ม -7.27  -8.27  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 15 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

จันทบุรี 114,720 148,333 

ตราด   61,570 61,755 
ระยอง   11,772 14,327 

ปราจีนบุรี     1,013     697 
ชลบุรี       150     89 

รวม 189,225 225,201 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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    ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552)  ราคาเงาะโรงเรียนเกรดคละที่เกษตรกร   
ขายไดมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 7.97  คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.30 บาท ในป 2548     
เปนกิโลกรัมละ 14.69 บาท ในป 2552  ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 
0.28 คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.87 บาท ในป 2548  เปนกิโลกรัมละ 9.73 บาท ในป 2552  
(ตารางที่ 17) 

 

ตารางที่ 16 รอยละปริมาณผลผลิตเงาะของภาคตะวันออก แยกรายเดือน ป 2552 
รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

ปริมาณ (ตัน) 85         7,084    45,768  156,348   15,263  653       225,201  
รอยละ 0.04 3.14 20.32 69.43 6.78 0.29 100.00   
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางที่ 17  ตนทุนการผลิต และราคาเงาะโรงเรียนที่เกษตรกรขายไดของภาคตะวันออก ป 2548 – 2552 

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 7.87 9.30 
2549 7.17 10.23 
2550 8.30 8.91 
2551 9.73 8.83 
2552 9.73 14.69 

อัตราเพิ่ม 0.28 7.97 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

4) ลองกอง   ในชวง  5 ป ที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอปรอยละ 12.20  คือเพิ่มขึ้นจาก 55,905 ไร ในป 2548 เปน 90,436 ไร ในป 2552 สําหรับ
ผลผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 11.40  คือเพิ่มขึ้นจาก  49,286 ตัน ในป 2548 เปน 
61,042 ตัน  ในป 2552 โดยผลผลิตในป 2552 จํานวน 61,042 ตัน ลดลงจาก 61,951 ตัน ของ         
ป 2551 หรือลดลงรอยละ 1.47 (ตารางที่ 18)  ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จันทบุรี  
ตราด และระยอง ซึ่งในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 50,658  7,684  และ 2,700 ตัน หรือ     
รอยละ 82.99  12.59 และ 4.42 ของผลผลิตลองกองภาคตะวันออก ตามลําดับ (ตารางที่ 19) ทั้งนี้  
ในป 2552 ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จํานวน 48,355 ตัน หรือ
รอยละ 79.22 ของผลผลิตภาคตะวันออก (ตารางที่ 20) 
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ตารางที่ 18 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 55,905 49,286 

2549 69,543 32,299 

2550 77,280 49,953 

2551 84,035 61,951 

2552 90,436 61,042 

อัตราเพิ่ม 12.20  11.40  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

ตารางที่ 19  เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

จันทบุรี 73,205 50,658 

ตราด   11,821 7,684 
ระยอง   5,410 2,700 

รวม 90,436 61,042 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 20  รอยละปริมาณผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก แยกรายเดือน ป 2552 
รายการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

ปรมิาณ (ตัน) 15            1,993       10,679     34,890     13,465     61,042     
รอยละ 0.02 3.26 17.50 57.16 22.06 100.00   
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

    ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคาลองกองเกรดคละที่เกษตรกรขายได 
มีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 7.91 คือ ลดลงจากกิโลกรัมละ 23.26 บาท ในป 2548  เปนกิโลกรัมละ 
18.04 บาท ในป 2552 โดยราคาลองกองป 2552 ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.71 บาท ของป 2551 หรือ
ลดลงรอยละ 12.89 ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีอัตราเฉลี่ยตอปลดลงรอยละ 9.53 คือ ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 15.90 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 12.22 บาท ในป 2552  (ตารางที่ 21) 
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ตารางที่ 21  ตนทุนการผลิต และราคาลองกองที่เกษตรกรขายไดของภาคตะวันออก ป 2548 – 2552 

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 15.90 23.26 
2549 16.38 28.39 
2550 14.67 20.27 
2551 10.19 20.71 
2552 12.22 18.04 

อัตราเพิ่ม -9.53 -7.91 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 3.1.2. ภาคใต  เปนแหลงผลิตผลไมที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของไทย โดยมีผลผลิตรองจาก
ภาคตะวันออก  ซ่ึงผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก มังคุด  ทุเรียน  เงาะ  และลองกอง โดยจังหวัดที่
เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดชุมพร  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปตตานี  
ยะลา  และนราธิวาส ช่ึงในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป
รอยละ 2.06  คือเพิ่มขึ้นจาก  917,990 ไร ในป 2548 เปน 992,318 ไรในป 2552 โดยเนื้อที่ใหผลของ
ป 2552 ลดลงจาก 1,005,626 ไร ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 1.32 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ในขณะที่ผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป 
รอยละ 2.17 คือ ลดลงจาก 714,407 ตัน ในป 2548 เปน 692,051 ตัน ในป 2552 อยางไรก็ตาม 
ปรากฏวา ผลผลิตของป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 455,404 ตัน ของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.96  
ซ่ึงเปนผลมาจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย  (ตารางที่ 22) แยกเปนผลไมที่สําคัญดังนี้ 

1)  ทุเรียน   ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงเฉลี่ย
ตอปรอยละ 0.24  คือ ลดลงจาก 332,715 ไร ในป 2548 เปน 323,211 ไร ในป 2552 สําหรับผลผลิต
มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 3.45  คือ เพิ่มขึ้นจาก 262,664 ตัน ในป 2548 เปน 299,195 ตัน 
ในป 2552  โดยผลผลิตป 2552 จํานวน 299,195 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 241,100 ตัน ในป 2551 รอยละ 
24.10 (ตารางที่ 23)  ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดชุมพร  นครศรีธรรมราช และ
ยะลา  ซ่ึงป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 122,778  41,463  และ 40,823  ตัน หรือคิดเปนรอยละ  
41.04   13.86   และ 13.64 ของผลผลิตทุเรียนภาคใต ตามลําดับ (ตารางที่ 24) ทั้งนี้ ในป 2552 
ผลผลิตออกสูตลาดมากตั้งแตเดือนกรกฎาคม - กันยายน จํานวน 215,438  ตัน หรือรอยละ 72.01 
ของผลผลิตทุเรียนภาคใต (ตารางที่ 25) 
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ตารางที่ 22 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตผลไมของภาคใต ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 917,990 714,407 

2549 957,925 531,968 

2550             1,001,226 954,669 

2551             1,005,626 455,404 

2552 992,318 692,051 

อัตราเพิ่ม 2.06  -2.17  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตารางที่ 23 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคใต ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 332,715 262,664 

2549 328,396 222,911 

2550 335,250 346,687 

2551 339,852 241,100 

2552 323,211 299,195 

อัตราเพิ่ม -0.24  3.45  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        

ตารางที่ 24 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตทุเรียนของภาคใต แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

ชุมพร 111,616 122,778 
นครศรีธรรมราช   41,588   41,463 

ยะลา   49,784   40,823 
สุราษฎรธาน ี   30,772  36,096 
นราธิวาส   27,174 17,092 

อ่ืนๆ   62,277 40,943 

รวม 323,211 299,195 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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ตารางที่ 25 รอยละปริมาณผลผลิตของทุเรียนภาคใต แยกรายเดือน ป 2552 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณ(ตัน) 6,139 7,362 7,644  - 7,110 19,424 59,554 115,848 40,036 14,647 13,862 7,569 299,195

รอยละ 2.05 2.46 2.55  - 2.38 6.49 19.91 38.72 13.38 4.90 4.63 2.53 100.00

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

     ในชวง 4 ปที่ผานมา (ป 2549-2552) ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละมีอัตรา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 6.54 คือเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม 14.94 บาท ในป 2549 เปนกิโลกรัมละ 15.56 
บาท ในป 2552   อยางไรก็ตาม ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละป 2552 ลดลงจากกิโลกรัมละ 
22.77 บาท ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 31.66  ในขณะที่ตนทุนการผลิตป 2552 กิโลกรัมละ 
15.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 18.90 บาท หรือลดลงรอยละ 16.40  (ตารางที่ 26)  
 

ตารางที่ 26  ตนทุนการผลิต และราคาทุเรียนหมอนทองที่เกษตรกรขายไดของภาคใต ป 2549 – 2552           

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2549 16.04 14.94 
2550 11.00 13.65 
2551 18.90 22.77 
2552 15.80 15.56 

อัตราเพิ่ม 5.09 6.54 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2) มังคุด   ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป
รอยละ 6.12 คือ เพิ่มขึ้นจาก  189,925 ไร ในป 2548 เปน 242,220 ไร ในป 2552 โดยเนื้อที่ใหผล    
ป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 240,046 ไร ของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.91 สําหรับผลผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยตอปรอยละ 0.07 คือเพิ ่มขึ ้นจาก 124,638 ตัน ในป 2548 เปน 158,370 ตัน ในป 2552  
(ตารางที่ 27) โดยจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และพังงา  ซ่ึงใน
ป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 52,962   42,435  และ 11,094  ตัน หรือรอยละ 33.44   26.79   และ 
7.01  ของผลผลิตมังคุดภาคใต ตามลําดับ (ตารางที่ 28)  ทั้งนี้ ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมากที่สุด
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน จํานวน 128,392 ตัน หรือรอยละ 81.07 ของผลผลิตภาคใต  
(ตารางที่ 29) 

 
 
 



 26 

ตารางที่ 27 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคใต ป 2548 – 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 189,925 124,638 

2549 215,639 100,813 

2550 240,337 235,068 

2551 240,046   62,887 

2552 242,220 158,370 

อัตราเพิ่ม 6.12  0.07  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 28 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตมังคุดของภาคใต แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

ชุมพร 76,204 52,962 
นครศรีธรรมราช 71,199 42,435 
พังงา 12,900 11,094 
นราธิวาส 21,536 10,833 
ระนอง 14,750  9,794 
อ่ืนๆ 45,631 31,252 

รวม 242,220 158,370 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 29 รอยละปริมาณผลผลิตมังคุดของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณ (ตัน) 1,952  1,800  2,967  -  4,191  16,618   44,789   55,886   27,717   2,429  21       -    158,370  

รอยละ 1.23 1.14 1.87 -  2.65 10.49 28.28 35.29 17.50 1.54 0.01 -    100.00    

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

     ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคามังคุดเกรดคละที่เกษตรกรขายไดมี
อัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 6.70  คือ ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.47 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 
5.94 บาท ในป 2552   ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรขายไดป 2552 ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.41 บาท ของ  
ป 2551 หรือลดลงรอยละ 69.40  ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 15.84 คือ 
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.34 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 13.27 บาท ในป 2552 (ตารางที่ 30) 
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ตารางที่ 30  ตนทุนการผลิต และราคามังคุดที่เกษตรกรขายไดของภาคใต ป 2548 – 2552        

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 9.34 10.47 
2549 15.01 12.50 
2550 8.69 6.33 
2551 32.35 19.41 
2552 13.27 5.94 

อัตราเพิ่ม 15.84 -6.70 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

3) เงาะ  ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป     
รอยละ 5.93 คือลดลงจาก 214,265 ไร ในป 2548 เปน 169,136 ไร ในป 2552  สําหรับผลผลิตมี
อัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 4.82 คือ ลดลงจาก 178,858 ตัน ในป 2548 เปน 141,151 ตัน ในป 2552  
โดยผลผลิตป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 116,807 ตัน ของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.84 (ตารางที่ 31)          
ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎรธานี  และนราธิวาส โดย
ในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 47,261   42,891  และ 16,011 ตัน หรือรอยละ 33.48  30.39  
และ 11.34  ของผลผลิตเงาะภาคใต ตามลําดับ (ตารางที่ 32) ทั้งนี้ ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน จํานวน 127,238 ตัน หรือรอยละ 90.14 ของผลผลิตเงาะภาคใต 
(ตารางที่ 33)  
 

ตารางที่ 31  เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคใต ป 2548 – 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 214,265 178,858 

2549 210,398 119,284 

2550 198,569 190,913 

2551 183,301 116,807 

2552 169,136 141,151 

อัตราเพิ่ม -5.93  -4.82  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 32  เนื้อที่ใหผล และผลผลิตเงาะของภาคใต แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

นครศรีธรรมราช 45,531 47,261 
สุราษฏรธาน ี 42,891 42,891 
นราธิวาส 30,210 16,011 
ชุมพร   9,979  7,075 
พังงา   7,188  5,391 
อ่ืนๆ 33,337                 22,522 

รวม 169,136 141,151 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 33 รอยละปริมาณผลผลิตเงาะของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณ(ตัน) 1,867  1,428  549     -    606     8,227  49,495   60,748   16,995   1,236  -    -    141,151  

รอยละ 1.32 1.01 0.39 -    0.43 5.83 35.06 43.04 12.04 0.88 -    -    100.00    

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

     ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคาเงาะโรงเรียนที่เกษตรกรขายไดใน     
ป 2552 กิโลกรัมละ 6.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 11.33 บาท ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 
42.63 ในขณะที่ตนทุนการผลิตป 2552 กิโลกรัมละ 8.62 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 14.34  บาท 
ของป  2551  หรือลดลงรอยละ  39.89 ทั้งนี้  จะเห็นวาราคาที่ เกษตรกรขายไดในป  2552                    
ต่ํากวาตนทุนการผลิต รอยละ 24.59  (ตารางที่ 34) 
 

ตารางที่ 34  ตนทุนการผลิต และราคาเงาะโรงเรียนที่เกษตรกรขายไดของภาคใต ป 2548 – 2552 

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 9.22 6.73 
2549 11.29 9.77 
2550 7.96 5.44 
2551 14.34 11.33 
2552 8.62 6.50 

อัตราเพิ่ม 1.05 0.79 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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4) ลองกอง  ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอปรอยละ 9.21 คือ เพิ่มขึ้นจาก  181,085 ไร ในป 2548  เปน  257,751 ไร ในป 2552 สําหรับ
ผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 17.05 คือลดลงจาก 148,247 ตัน ในป 2548 เปน 93,335 ตัน 
ในป 2552  (ตารางที่ 35) เนื่องจากเกษตรกรบางสวนในจังหวัดชายแดนไมสามารถเขาไปดูแล
รักษาตน และเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาจากสวนได  โดยผลผลิตป 2552 เพิ่มขึ้นจาก  34,610 ตัน     
ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7 เทา ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก ชุมพร  นราธวิาส  
ยะลา  และนครศรีธรรมราช โดยในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต จํานวน 27,339   10,325   
9,421 และ 9,289 ตัน หรือรอยละ 29.29   11.06   10.09  และ 9.95  ของผลผลิตลองกองภาคใต 
ตามลําดับ (ตารางที่ 36) ทั้งนี้ ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
จํานวน 83,796 ตัน หรือรอยละ 89.78 ของผลผลิตลองกองภาคใต (ตารางที่ 37) 
   

ตารางที่ 35 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคใต ป 2548 – 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 181,085 148,247 

2549 203,492 88,960 

2550 227,070 182,001 

2551 242,427 34,610 

2552 257,751 93,335 

อัตราเพิ่ม 9.21  -17.05  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 36 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลองกองของภาคใต แยกรายจังหวัดป 2552 

จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

ชุมพร                 34,432                  27,339  
นราธิวาส                 67,483                  10,325  
ยะลา                 38,609                    9,421  
นครศรีธรรมราช                 23,758                    9,289  
สุราษฏรธาน ี                 18,607                    7,294  
อ่ืนๆ 74,862 29,667 

รวม               257,751                  93,335  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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     ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคาลองกองที่เกษตรกรขายไดมีอัตรา
ลดลง เฉลี่ยตอปรอยละ 1.60 คือ ลดลงจากกิโลกรัมละ 25.31 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 19.06 
บาท ในป 2552 อยางไรก็ตาม ราคาที่เกษตรกรขายไดป 2552 ลดลงจากกิโลกรัมละ  38.85 บาท 
ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 50.94 ในขณะที่ตนทุนการผลิตในป 2552 กิโลกรัมละ 13.82 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 44.52 บาท ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 68.96 (ตารางที่ 38) 

 

ตารางที่ 37 รอยละปริมาณผลผลิตลองกองของภาคใต แยกรายเดือน ป 2552 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณ 465     489     1,407  -      -      3,522  17,897   42,056   23,843   3,172  20       464     93,335   

(ตัน)

รอยละ 0.50 0.52 1.51 0.00 0.00 3.77 19.18 45.06 25.54 3.40 0.02 0.50 100.00

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 38  ตนทุนการผลิต และราคาลองกองที่เกษตรกรขายไดของภาคใต ป 2548 – 2552 

ป 
ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2548 14.11 25.31 
2549 17.33 25.88 
2550 10.57 22.27 
2551 44.52 38.85 
2552 13.82 19.06 

อัตราเพิ่ม 9.44 -1.60 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3.1.3. ภาคเหนือ  เปนแหลงผลิตผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ลําไย ล้ินจี่ ซ่ึงจังหวัดที่เปน
แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก เชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน  พะเยา โดยในชวง 5 ปที่ผานมา เนื้อที่ใหผลมี
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 3.67  คือเพิ่มขึ้นจาก 876,172 ไร ในป 2548 เปน 1,003,054 ไร ในป 
2552 สําหรับผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 5.80 คือลดลงจาก 738,443 ตัน ในป 2548 เปน 
583,174 ตัน ในป 2552 อยางไรก็ตาม ผลผลิตผลไมป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 430,512 ตัน ของป 2551 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.46 (ตารางที่ 39) แยกเปนผลไมที่สําคัญดังนี้ 
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ตารางที่ 39 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตผลไมของภาคเหนือ ป 2548 - 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 876,172 738,443 

2549 925,393 488,118 

2550 997,627 514,200 

2551             1,012,583 430,512 

2552             1,003,054 583,174 

อัตราเพิ่ม 3.67  -5.80  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

1) ลําไย   ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป
รอยละ 4.60 คือ เพิ่มขึ้นจาก 740,020 ไร ในป 2548 เปน 876,385 ไร ในป 2552 สําหรับผลผลิตมี
อัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 6.27 คือ ลดลงจาก 669,621 ตัน ในป 2548 เปน 510,506 ตัน ใน         
ป 2552  อยางไรก็ตาม ผลผลิตป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 382,114 ตัน ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.60 
(ตารางที่ 40) ซ่ึงจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญไดแก เชียงใหม  ลําพูน  เชียงราย และพะเยา 
ซึ่งในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 189,401   183,372   51,386  และ 25,593 ตัน หรือรอยละ 
37.10   35.92   10.07  และ 5.01 ของผลผลิตภาคเหนือ ตามลําดับ  (ตารางที่ 41) ทั้งนี้ ชวงที่
ผลผลิตออกสูตลาดมาก ตั้งแต เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จํานวน 449,141 ตัน หรือรอยละ 87.98 
ของผลผลิตภาคเหนือ (ตารางที่ 42) 

 

ตารางที่ 40 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลําไยของภาคเหนือ ป 2548 – 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 740,020 669,621 

2549 781,872 424,168 

2550 849,089 451,174 

2551 874,442 382,114 

2552 876,385 510,506 

อัตราเพิ่ม 4.60  -6.27  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 41 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลําไยของภาคเหนือ แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

เชียงใหม               309,985                189,401  
ลําพูน               265,756                183,372  
เชียงราย               126,257                  51,386  
พะเยา                 54,453                  25,593  
นาน                 34,165                  19,674  
อ่ืนๆ                 85,769                  41,080  

รวม               876,385                510,506  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางที่ 42 รอยละปริมาณผลผลิตของลําไย แยกรายเดือน ป 2552 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณ 6,530 4,856 3,859 2,696 5,151 16,298 237,225 211,916 10,009 4,664 3,434 3,868 510,506

รอยละ 1.28 0.95 0.76 0.53 1.01 3.19 46.47 41.51 1.96 0.91 0.67 0.76 100.00

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ในชวง  5  ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคาลําไยเกรด  AA  ที่เกษตรกรขายได มี
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 2.51 คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.10 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัม
ละ 30.45 บาท ราคาลําไยเกรด A  มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 15.20 คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 
14.19 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ  21.92  บาท ในป 2552 และราคาลําไยเกรดคละมีอัตรา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 12.70 คือ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.25 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 
9.50 บาท ในป 2552  ในขณะที่ตนทุนการผลิตป 2552 กิโลกรัมละ 10.51 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 16.37 บาท ของป 2551 หรือลดลงรอยละ 35.80 (ตารางที่ 43) 

2) ล้ินจี่  ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548 - 2552) เนื้อที่ใหผลมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอป   
รอยละ 1.81 คือ ลดลงจาก 136,152 ไร  ในป 2548 เปน 126,669 ไร ในป 2552  สําหรับผลผลิต
ในชวงตั ้งแตป 2548-2551 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื ่อง จาก 68,822 ตัน ในป 2548 เปน 
48,398 ตัน ในป 2551ในขณะที่ผลผลิตในป 2552  มีจํานวน 72,668 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 48,398 ตัน ใน
ป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.15 (ตารางที่ 44) โดยจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก 
เชียงใหม  เชียงราย และพะเยา ซ่ึงในป 2552 จังหวัดดังกลาวมีผลผลิต 27,922   18,252  และ 14,496 
ตัน หรือรอยละ 38.42   25.12  และ 19.95  ของผลผลิตภาคเหนือ ตามลําดับ  (ตารางที่ 45) ทั้งนี้ 
ผลผลิตจะออกมากในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม จํานวน 62,475 ตัน หรือรอยละ 85.97 ของ
ผลผลิตภาคเหนือ (ตารางที่ 46) 
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ตารางที่ 43  ตนทุนการผลิต และราคาลําไยที่เกษตรกรขายไดของภาคเหนือ ป 2548 – 2552 

ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กิโลกรัม) 
ป 

ตนทุนการผลติ 
(บาท/กิโลกรัม) เกรด AA เกรด A เกรดคละ 

2548 12.93 26.10 14.19 7.25 

2549 10.80 32.59 20.45 9.49 

2550 12.06 27.71 16.34 8.71 

2551 16.37 30.69 35.29 18.27 

2552 10.51 30.45 21.92 9.50 

อัตราเพิ่ม 0.01 2.51 15.20 12.70 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 44 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตล้ินจี่ของภาคเหนือ ป 2548 – 2552 

ป เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

2548 136,152 68,822 

2549 143,521 63,950 

2550 148,538 63,026 

2551 138,141 48,398 

2552 126,669 72,668 

อัตราเพิ่ม -1.81  -1.68  
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตารางที่ 45 เนื้อที่ใหผล และผลผลิตล้ินจี่ของภาคเหนือ แยกรายจังหวัดป 2552 
จังหวัด เนื้อท่ีใหผล (ไร) ผลผลิต (ตนั) 

เชียงใหม  45,109 27,922 
เชียงราย  35,718 18,252 
พะเยา  21,572 14,496 
นาน  17,678  9,581 
แมฮองสอน   2,018    894 
อ่ืนๆ   4,574 1,523 

รวม 126,669 72,668 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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ตารางที่ 46 รอยละปริมาณผลผลิตของลิ้นจี่ แยกรายเดือน ป 2552 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม

ปริมาณ 18,524 43,951 9,870 323 72,668

รอยละ 25.49 60.48 13.58 0.44 100.00   
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

     ในชวง  5 ปที่ผานมา (ป 2548-2552) ราคาลิ้นจี่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น กลาวคือ 
ล้ินจี่เกรดดีมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 4.94  คือเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.31 บาท ในป 2548 
เปนกิโลกรัมละ 14.92  บาท ในป 2552 ราคาลิ้นจี่เกรดรองมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 6.86 คือ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.86 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 12.29 บาท ในป 2552 และราคาลิ้นจี่
เกรดคละมีอัตราเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.95 บาท ในป 2548 เปนกิโลกรัมละ 8.36 บาท ในป  2552  
ในขณะที่ตนทุนการผลิตป 2552 กิโลกรัมละ 11.94 บาท  ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.29 บาท ของ     
ป 2551 หรือลดลงรอยละ 38.10 (ตารางที่ 47) 

 

ตารางที่ 47  ตนทุนการผลิต และราคาลิ้นจี่ที่เกษตรกรขายไดของภาคเหนือ ป 2548 – 2552 

ราคาที่เกษตรกรขายได  (บาท/กิโลกรัม) 
ป 

ตนทุนการผลติ
(บาท/กิโลกรัม) เกรดดี เกรดรอง เกรดคละ 

2548 13.42 12.31 9.86 6.95 

2549 13.22 18.33 13.25 10.76 

2550 14.16 10.07 7.38 5.97 

2551 19.29 20.21 16.56 11.65 

2552 11.94 14.92 12.29 8.36 

อัตราเพิ่ม 1.45 4.94 6.86 4.59 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

3.2 ชองทางการจําหนายผลไม        
 การจําหนายผลไมของเกษตรกรมี 2 แนวทาง คือ  
 3.2.1 การจําหนายผลไมโดยตลาดปกต ิ

1) พอคาทองที่ ตลาดนี้จะอยูที่แหลงผลิตของเกษตรกร เชนที่สวนหรือบานของ
เกษตรกร โดยมีผูที่เกี่ยวของ ไดแก พอคาเร พอคาประจํา ลง/ตัวแทนผูสงออก ผูซ้ือผลไมไปบริโภค
โดยตรง 
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  2) พอคาทองถ่ิน เปนตลาดทีสู่งขึ้นมาระดบัหนึ่ง ซ่ึงตั้งอยูไมไกลจากแหลงผลิต 
โดยจะมีผูที่เกีย่วของ ไดแก พอคารวบรวมทองที่ พอคารวบรวมทองถ่ิน ซ่ึงจะมีทั้งทีด่ําเนินการ
ในชวงฤดกูาล  และดําเนินการซื้อขายผลไมทั้งป 
  3) ผูรวบรวม เปนตลาดที่เปนจุดรวบรวมผลผลิตจากตลาดระดับตางๆ เพื่อ
ดําเนินการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ และสงไปยังตลาดปลายทางภายในประเทศ 
 

ภาพที่ 2 ชองทางการจําหนายผลไมโดยตลาดปกต ิ
 
 
 
 
 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 

 3.2.2 การจําหนายผลไมโดยผานศูนยกระจายผลไมทองถิ่น  
เนื่องจากผลไมที่สําคัญจะออกสูตลาดในชวงพรอมๆกัน หรือในชวงกระจุกตัว ซ่ึง

กลไกตลาดปกติไมสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตไดทันเวลา อาจทําใหเกิดปญหา
ผลผลิตลนตลาด และราคาที่เกษตรกรขายไดตกต่ํา ดังนั้น  ภาครัฐมีนโยบายที่จะเรงระบายผลผลิต 
ออกนอกแหลงผลิต โดยสนับสนุนใหสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน             
ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน โดย
สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน คาการตลาด และคาขนสงใหแกศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 
(ภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 ชองทางการจําหนายผลไมโดยผานศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
   
 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

เกษตรกร พอคาทองที่ พอคาทองถิ่น ผูรวบรวม 
ผูสงออก 

ตลาด
ปลายทางใน
ประเทศ 

เกษตรกร ศูนยกระจาย
ผลไมทองถิ่น 

ผูรวบรวม 
ผูสงออก 

ตลาด
ปลายทางใน
ประเทศ 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 รูปแบบการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการในการดําเนินการรวบรวมผลไมมี 2 รูปแบบ คือ ศูนยกระจายผลไม
ทองถ่ินรวมกับผูประกอบการสงออกโดยผูประกอบการเปนผูดําเนินงาน และศูนยกระจายผลไม
ทองถ่ินเปนผูดําเนินงาน สามารถแยกตามองคกรไดดังนี้ 
 4.1.1 สหกรณการเกษตร ดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ 
  1) สหกรณการเกษตรรวมกับผูประกอบการสงออกดําเนินการเปดจุดรับซื้อ
ผลผลิตจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดยผูประกอบการสงออกจะเปนผูดําเนินการตั้งแตขั้นตอน
การรับซื้อผลผลิต การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุลงตะกราหรือกลอง และการขนสง ซึ่งผลผลิต
สวนใหญจะสงไปตลาดตางประเทศ และผลผลิตบางสวนสงไปยังตลาดคูคาปลายทางในประเทศ 
  2) สหกรณการเกษตรดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และเกษตรกร
ทั่วไป โดยสหกรณการเกษตรจัดจางแรงงานมาดําเนินการตั้งแตขั้นตอนรับซื้อผลผลิต คัดแยก
คุณภาพ บรรจุลงตะกราหรือกลอง และขนสง ซ่ึงผลผลิตสวนใหญสงไปยังผูประกอบการสงออก 
รองลงมา ไดแก หางสรรพสินคา ตลาดคูคาปลายทางในประเทศ  สถาบันเกษตรกร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.1.2 กลุมเกษตรกร ดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ 
  1) กลุมเกษตรกรรวมกับผูประกอบการสงออกดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดยผูประกอบการสงออกจะเปนผูดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการรับซือ้
ผลผลิต การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุลงตะกราหรือกลอง และการขนสง ซึ่งผลผลิตสวนใหญ
จะสงไปตลาดตางประเทศ และผลผลิตบางสวนสงไปยังตลาดคูคาปลายทางในประเทศ 
  2) กลุมเกษตรดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดย
กลุมเกษตรกรจัดจางแรงงานมาดําเนินการตั้งแตขั้นตอนรับซื้อผลผลิต คัดแยกคุณภาพ บรรจุลง
ตะกราหรือกลอง และขนสง ซ่ึงผลผลิตสวนใหญสงไปยังผูประกอบการสงออก รองลงมา ไดแก 
หางสรรพสินคา ตลาดคูคาปลายทางในประเทศ  โรงงานแปรรูป สถาบันเกษตรกร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.1.3 วิสาหกิจชุมชน ดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดย
จัดจางแรงงานมาดําเนินการตั้งแตขั้นตอนรับซื้อผลผลิต คัดแยกคุณภาพ บรรจุลงตะกราหรือกลอง 
และขนสง ซ่ึงผลผลิตสวนใหญสงไปยังผูประกอบการสงออก รองลงมาไดแก หางสรรพสินคา 
ตลาดคูคาปลายทางในประเทศ   
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 4.1.4 ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน ดําเนินการเปดจุดรับซื้อลองกองจากสมาชิก และเกษตรกร
ทั่วไป โดยจัดจางแรงงานมาดําเนินการตั้งแตขั้นตอนรับซื้อผลผลิต คัดแยกคุณภาพ บรรจุลงตะกรา
หรือกลอง และขนสง ซ่ึงผลผลิตสวนใหญสงไปยังผูประกอบการสงออก รองลงมาไดแก 
หางสรรพสินคา ตลาดคูคาปลายทางในประเทศ  
4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 4.2.1 สหกรณการเกษตร 

ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ความพึงพอใจในสหกรณการเกษตรมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.18 อยูใน
ระดับดี ทั้งนี้ ความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.36 
อยูในระดับดีมาก (ตารางที่ 48) โดยรายละเอียดในแตละดานมีดังนี้  

 

ตารางที่ 48  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในภาพรวม  
ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

ภาคตะวันออก 4.09 ดี 
1. สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 4.36 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 3.95 ดี 
3. สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 4.26 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 4.31 ดีมาก 
5. สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 3.77 ดี 
6. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 4.13 ดี 
7. สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 3.87 ดี 

ภาคเหนือ  4.07 ดี 
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 4.31 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตร สกต.ลําพูน จํากัด จ.ลําพูน 4.00 ดี 
3. สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 4.21 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 3.87 ดี 
5. สหกรณการเกษตร สกต. พะเยา จํากัด จ.พะเยา 4.00 ดี 

ภาคใต   4.18 ดี 
1. สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.23 ดีมาก 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.23 ดีมาก 
3. สหกรณการเกษตร สกต. สุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.08 ดี 
4. สหกรณการเกษตรพรหมคีร ีจํากัด จ.นครศรีธรรมราช 4.10 ดี 

เฉลีย่ 4.11 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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  1) ดานการเงิน ในภาพรวมสถานะดานการเงินของสหกรณการเกษตรมีคาเฉลี่ย 
4.34  อยูในระดับดีมาก โดยสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.56 อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.25 
ตามลําดับ อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรนาสารจํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.88 อยูในระดับดีมาก (ตารางที่ 49)  
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก  ระบบการเบิกจายเงินใหเกษตรกรมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.94 อยูในระดับ    ดีมาก รองลงมา คือ ระบบการเบิกจายเงินเดือนพนักงาน และ
หลักเกณฑในการปรับเงินเดือนของพนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 และ 4.63 ตามลําดับ อยู
ในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที ่ตองปรับปรุง ไดแก หลักเกณฑในการจายเงินโบนัส
ประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 อยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 50) 
 

ตารางที่ 49  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเงิน  
ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

ภาคตะวันออก 4.29 ดีมาก 
1. สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 4.75 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 4.25 ดีมาก 
3. สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 4.25 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 4.50 ดีมาก 
5. สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 4.50 ดีมาก 
6. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 4.25 ดีมาก 
7. สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 3.50 ดี 

ภาคเหนือ  4.25 ดีมาก 
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 4.13 ดี 
2. สหกรณการเกษตร สกต.ลําพูน จํากัด จ.ลําพูน 4.38 ดีมาก 
3. สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 4.38 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 4.25 ดีมาก 
5. สหกรณการเกษตร สกต. พะเยา จํากัด จ.พะเยา 4.13 ดี 

ภาคใต   4.56 ดีมาก 
1. สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.88 ดีมาก 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.88 ดีมาก 
3. สหกรณการเกษตร สกต. สุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.63 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรพรหมคีร ีจํากัด จ.นครศรีธรรมราช 3.88 ดี 

เฉลีย่ 4.34 ดีมาก 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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ตารางที่ 50 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเงนิ แยกตามดัชนีช้ีวัด 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. สถานะทางการเงินขององคกร 4.13 ดี 
2. หลักเกณฑในการจายเงินใหเกษตรกร 4.44 ดีมาก 
3. ระบบการเบิกจายเงินใหเกษตรกร 4.94 ดีมาก 
4. หลักเกณฑในการปรับเงินเดือนของพนักงาน 4.63 ดีมาก 
5. ระบบการเบิกจายเงินเดือนพนักงาน 4.88 ดีมาก 
6. หลักเกณฑในการใหคาลวงเวลา (Over time)  4.25 ดีมาก 
7. ระบบการจายคาลวงเวลา (Over time)  4.19 ดี 
8. หลักเกณฑในการจายเงินโบนัสประจําป 3.31 ปานกลาง 

เฉลีย่ 4.34 ดีมาก 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

  2) ดานลูกคา  ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสหกรณการเกษตร 
มีคาเฉลี่ย 4.13 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคตะวันออกมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.23     
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรภาคใต และภาคเหนือ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 
และ 4.00  ตามลําดับ อยูในระดับดี ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี และสหกรณ
ชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทราจํากัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.63 อยูในระดับดีมาก 
(ตารางที่ 51) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับ
ของเกษตรกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ การเอาใจใสในการแกไข
ปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด   ไดแก 
ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.63 อยูในระดับดี (ตารางที่ 52 ) 
 

ตารางที่ 51  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานลูกคา 
ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

ภาคตะวันออก 4.23 ดีมาก 
1. สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 4.00 ดี 
2. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 3.88 ดี 
3. สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 4.63 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 4.38 ดีมาก 
5. สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 4.00 ดี 
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ตารางที่ 51  (ตอ) 
ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

6. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 4.13 ดี 
7. สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 4.63 ดีมาก 

ภาคเหนือ  4.00 ดี 
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 4.38 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตร สกต.ลําพูนจํากัด จ.ลําพูน 3.75 ดี 
3. สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 3.88 ดี 
4. สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 4.00 ดี 
5. สหกรณการเกษตร สกต. พะเยา จํากัด จ.พะเยา 4.00 ดี 

ภาคใต   4.13 ดี 
1. สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.00 ดี 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.25 ดีมาก 
3. สหกรณการเกษตร สกต. สุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.00 ดี 
4. สหกรณการเกษตรพรหมคีร ีจํากัด จ.นครศรีธรรมราช 4.25 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.13 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 52  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานลูกคา แยกตามดัชนช้ีีวัด 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 4.38 ดีมาก 
2. ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร    3.63 ดี 
3. ระดับความถี่ในการรองเรียน ของเกษตรกร 4.19 ดี 
4. การเอาใจใสในการแกปญหา 4.31 ดีมาก 
5. ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรอืความเสียหาย 4.13 ดี 
6. ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร 4.13 ดี 
7. ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) 4.19 ดี 
8. ความเหนียวแนนของลูกคาท่ีมีตอสถาบันเกษตรกร 4.13 ดี 

เฉลีย่ 4.13 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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3) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สหกรณมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคตะวันออก และ
ภาคเหนือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.05 อยูในระดบัด ีทัง้นี ้
สหกรณการเกษตรประตูปาจํากัด จ.ลําพูน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.47 อยูในระดับดีมาก         
(ตารางที่ 53) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การจัดทําแผนการดําเนินงานของ
องคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.63 รองลงมา คือความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ซ่ึงดัชนีช้ีวัดทั้งสอง อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองปรับปรุง 
ไดแก กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 
อยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 54) 
 

ตารางที่ 53  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานกระบวนการภายใน  
ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

ภาคตะวันออก 4.11 ดี 
1. สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 4.40 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 4.00 ดี 
3. สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 4.20 ดี 
4. สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 4.33 ดีมาก 
5. สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 3.80 ดี 
6. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 4.07 ดี 
7. สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 4.00 ดี 

ภาคเหนือ  4.11 ดี 
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 4.47 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตร สกต.ลําพูน จํากัด จ.ลําพูน 4.07 ดี 
3. สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 4.33 ดีมาก 
4. สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 3.80 ดี 
5. สหกรณการเกษตร สกต. พะเยา จํากัด จ.พะเยา 3.87 ดี 

ภาคใต   4.05 ดี 
1. สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.27 ดีมาก 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.00 ดี 
3. สหกรณการเกษตร สกต. สุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี 3.87 ดี 
4. สหกรณการเกษตรพรหมคีร ีจํากัด จ.นครศรีธรรมราช 4.07 ดี 

เฉลีย่ 4.10 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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ตารางที่ 54   คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนช้ีีวัด 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 4.63 ดีมาก 
2. การจัดทําแผนงบประมาณที่มีความเหมาะสม 4.13 ดี 
3. ความชัดเจนในขอบเขตของงานในโครงการ 4.00 ดี 
4. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาท่ี 4.25 ดีมาก 
5. กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินโครงการ 3.38 ปานกลาง 
6. การใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละโครงการ 3.75 ดี 
7. การใชเครื่องมือหรอืเทคนิคในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน 3.75 ดี 
8. การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและอปุกรณในการทํางาน 4.19 ดี 
9. ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน 4.13 ดี 
10. ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน 4.00 ดี 
11. ความสามารถของผูบริหารในดานความรู 4.25 ดีมาก 
12. ความสามารถของผูบริหารในดานบริหาร 4.19 ดี 
13. ความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ 4.38 ดีมาก 
14. ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร 4.25 ดีมาก 
15. ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินได หลังจากสงมอบ 4.19 ดี 

เฉลีย่ 4.10 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

4) ดานการเรียนรูและการเติบโต ในภาพรวมความพึงพอใจในดานการเรียนรูและ
การเติบโตมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 ซ่ึงอยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคใต มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ 4.00 อยูในระดับดี รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.93 และ 3.71 อยูในระดับดี ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี และสหกรณ
การเกษตรพรหมคีรี จํากัด จ.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.25 อยูในระดับดีมาก 
(ตารางที่ 55 )  สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
ในองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด   
ไดแก ระดับผลตอบแทนในเรื่องเงินเดือน ความรู และประสบการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 อยูใน
ระดับดี (ตารางที่ 56 ) 
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ตารางที่ 55  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเรียนรูและการเติบโต  

ภาค/องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

ภาคตะวันออก 3.71 ดี 
1. สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 4.25 ดีมาก 
2. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด จ.จันทบุรี 3.63 ดี 
3. สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี 4.00 ดี 
4. สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด จ.จันทบุรี 4.00 ดี 
5. สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด จ.ระยอง 2.75 ปานกลาง 
6. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด จ.ตราด 4.13 ดี 
7. สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 3.25 ปานกลาง 

ภาคเหนือ  3.93 ดี 
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จ.ลําพูน 4.13 ดี 
2. สหกรณการเกษตร สกต.ลําพูน จํากัด จ.ลําพูน 3.75 ดี 
3. สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด จ.เชียงใหม 4.13 ดี 
4. สหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด จ.พะเยา 3.50 ดี 
5. สหกรณการเกษตร สกต. พะเยา จํากัด จ.พะเยา 4.13 ดี 

ภาคใต   4.00 ดี 
1. สหกรณการเกษตรนาสาร จํากัด จ.สุราษฎรธานี 3.75 ดี 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.00 ดี 
3. สหกรณการเกษตร สกต. สุราษฎรธานี จํากัด จ.สุราษฎรธานี 4.00 ดี 
4. สหกรณการเกษตรพรหมคีร ีจํากัด จ.นครศรีธรรมราช 4.25 ดีมาก 

เฉลีย่ 3.85 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

4.2.2 กลุมเกษตรกร 
เนื่องจากไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดาน

ลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรกรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.12 อยูในระดับดี ซ่ึงความพึงพอใจตอกลุมปรับปรุงคุณภาพบานสะโทย จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.62 อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ กลุมปรับปรุงคุณภาพตรอกนอง จ.จันทบุรี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 อยูในระดับดีมาก (ตารางที่ 57)  รายละเอียดในแตละดานมีดังนี้   
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ตารางที่ 56  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอสหกรณการเกษตรในดานการเรยีนรูและการเติบโต แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1.สนับสนุนและสงเสริมในดานความรู ความสามารถ หรือทักษะในการทํางาน 3.88 ดี 
2. ระดับผลตอบแทนในเรื่องเงินเดือนที่ไดรบั 3.63 ดี 
3. ระดับผลตอบแทนในเรื่องของความรูท่ีไดรับ 3.63 ดี 
4. ระดับผลตอบแทนในเรื่องของประสบการณท่ีไดรับ 3.63 ดี 
5. ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการทํางานรวมกัน 3.94 ดี 
6. ระดับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 3.75 ดี 
7. ระดับความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีนํามาปรับใชในการทํางาน 4.00 ดี 
8. อัตราการเปลี่ยนแปลงพนักงานในองคกร 4.38 ดีมาก 

เฉลีย่ 3.85 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 57   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรกรในภาพรวม 

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี 4.62 ดีมาก 
2. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จนัทบุรี 4.26 ดีมาก 
3. กลุมเกษตรกรซากพง จ.ระยอง 3.87 ดี 
4. กลุมเกษตรกรคลองเส จ.นครศรีธรรมราช 4.00 ดี 
5. กลุมเกษตรกรทามะพลา จ.ชุมพร 3.87 ดี 

เฉลีย่ 4.12 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

1) ดานลูกคา  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอกลุมเกษตรกรมีคาเฉลี่ย 4.08 ซ่ึงอยู
ในระดับดี โดยกลุมเกษตรกรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย            
จ.จันทบุรี มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอก
นอง จ.จันทบุรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 อยูในระดับดีมาก (ตารางที่ 58) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก ความเหนียวแนนของลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 
4.60 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร และ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา ที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.40 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม 
ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 อยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 59) 
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2) ดานกระบวนการภายใน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่        
กลุมเกษตรกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  ซ่ึงอยูในระดับดี  โดยกลุมเกษตรกรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุม
ปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.87 อยูในระดับดีมาก รองลงมา 
คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 อยูในระดับดีมาก 
(ตารางที่ 60) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินได
หลังสงมอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.00 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ระบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการดําเนินงาน ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร ความสามารถของผูบริหารดานการ
จัดการ และดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดีมาก อยางไรก็
ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 อยูในระดับดี (ตารางที่ 61) 
 

ตารางที่ 58   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรกรในดานลูกคา 

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี 4.38 ดีมาก 
2. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จนัทบุรี 4.25 ดีมาก 
3. กลุมเกษตรกรซากพง จ.ระยอง 3.88 ดี 
4. กลุมเกษตรกรคลองเส จ.นครศรีธรรมราช 4.00 ดี 
5. กลุมเกษตรกรทามะพลา จ.ชุมพร 3.88 ดี 

เฉลีย่ 4.08 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 59 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรกรในดานลูกคา แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 4.00 ดี 
2. ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 4.00 ดี 
3. ระดับความถี่ในการรองเรียน ของเกษตรกร 4.00 ดี 
4. การเอาใจใสในการแกปญหา 4.00 ดี 
5. ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรอืความเสียหาย 3.20 ปานกลาง 
6. ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร 4.40 ดีมาก 
7. ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) 4.40 ดีมาก 
8. ความเหนียวแนนของลูกคาท่ีมีตอสถาบันเกษตรกร 4.60 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.08 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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ตารางที่ 60  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอกลุมเกษตรกรในดานกระบวนการภายใน  

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี 4.87 ดีมาก 
2. กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จนัทบุรี 4.27 ดีมาก 
3. กลุมเกษตรกรซากพง จ.ระยอง 3.87 ดี 
4. กลุมเกษตรกรคลองเส จ.นครศรีธรรมราช 4.00 ดี 
5. กลุมเกษตรกรทามะพลา จ.ชุมพร 3.87 ดี 

เฉลีย่ 4.17 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 61   คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอกลุมเกษตรกรในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 4.20 ดี 
2. การจัดทําแผนงบประมาณที่มีความเหมาะสม 4.00 ดี 
3. ความชัดเจนในขอบเขตของงานในโครงการ 3.80 ดี 
4. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาท่ี 3.80 ดี 
5. กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินโครงการ 4.00 ดี 
6. การใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละโครงการ 4.20 ดี 
7. การใชเครื่องมือหรอืเทคนิคในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน 4.20 ดี 
8. การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและอปุกรณในการทํางาน 4.00 ดี 
9. ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน 4.40 ดีมาก 
10. ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน 3.60 ดี 
11. ความสามารถของผูบริหารในดานความรู 4.40 ดีมาก 
12. ความสามารถของผูบริหารในดานบริหาร 4.20 ดี 
13. ความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ 4.40 ดีมาก 
14. ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร 4.40 ดีมาก 
15. ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินได หลังจากสงมอบ 5.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.17 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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 4.2.3 วิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดาน

ลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยพบวา ในภาพรวมความพึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 อยูในระดับดี โดยความพึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก          
จ.ฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรีธรรมราช 
(ตารางที่ 62) รายละเอียดในแตละดานมีดังนี้ 

   

ตารางที่ 62  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม  

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตลิ้นจี่ จ.พะเยา 4.03 ดี 
2. วิสาหกิจชุมชนประณีต จ.ตราด 4.10 ดี 
3. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา 4.60 ดีมาก 
4. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรธีรรมราช 4.54 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.32 ดีมาก 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

1) ดานลูกคา  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอวิสาหกิจชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 
ซ่ึงอยูในระดับดีมาก โดยวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
5.00 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรีธรรมราช มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.88 อยูในระดับดีมาก (ตารางที่ 63) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ไดแก ความเหนียวแนนของลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.00 ซ่ึงอยูใน
ระดับดีมาก รองลงมา คือ ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร และระยะเวลาใน
การสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการรับ
ซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับดี (ตารางที่ 64) 

 

ตารางที่ 63  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชน ในดานลูกคา  

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตลิ้นจี่ จ.พะเยา 4.00 ดี 
2. วิสาหกิจชุมชนประณีต จ.ตราด 4.13 ดี 
3. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา 5.00 ดีมาก 
4. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรธีรรมราช 4.88 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.50 ดีมาก 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 



 48

ตารางที่ 64  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอวิสาหกิจชุมชน ในดานลูกคา แยกตามดัชนีช้ีวัด 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 4.25 ดีมาก 
2. ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 4.25 ดีมาก 
3. ระดับความถี่ในการรองเรียน ของเกษตรกร 4.50 ดีมาก 
4. การเอาใจใสในการแกปญหา 4.50 ดีมาก 
5. ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรอืความเสียหาย 4.00 ดี 
6. ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร 4.75 ดีมาก 
7. ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) 4.75 ดีมาก 
8. ความเหนียวแนนของลูกคาท่ีมีตอสถาบันเกษตรกร 5.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.50 ดีมาก 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

2) ดานกระบวนการภายใน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิสาหกิจ
ชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับดี โดยวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา 
และวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ  จ.นครศรีธรรมราช มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 อยูในระดับดี 
(ตารางที่ 65) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก ความสามารถของผูบริหารในดาน
ความรู ดานการบริหาร และดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.00 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 
รองลงมา คือ ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็
ตาม ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน และปริมาณความ
เสียหายและสูญเสียของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 อยูในระดับปาน
กลาง (ตารางที่ 66) 

 
 

ตารางที่ 65   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชนในดานกระบวนการภายใน 
องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

1. วิสาหกิจผูผลิตลิ้นจี่ จ.พะเยา 4.07 ดี 
2. วิสาหกิจชุมชนประณีต จ.ตราด 4.07 ดี 
3. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา 4.20 ดี 
4. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ จ.นครศรธีรรมราช 4.20 ดี 

เฉลีย่ 4.13 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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ตารางที่ 66  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอวิสาหกิจชุมชนในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 4.00 ดี 
2. การจัดทําแผนงบประมาณที่มีความเหมาะสม 4.00 ดี 
3. .ความชัดเจนในขอบเขตของงานในโครงการ 3.75 ดี 
4. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาท่ี 3.50 ดี 
5. กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินโครงการ 3.50 ดี 
6. การใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละโครงการ 4.00 ดี 
7. การใชเครื่องมือหรอืเทคนิคในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน 4.00 ดี 
8. การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและอปุกรณในการทํางาน 4.00 ดี 
9. ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน 3.25 ปานกลาง 
10. ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน 3.25 ปานกลาง 
11. ความสามารถของผูบริหารในดานความรู 5.00 ดีมาก 
12. ความสามารถของผูบริหารในดานบริหาร 5.00 ดีมาก 
13. ความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ 5.00 ดีมาก 
14. ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร 4.75 ดีมาก 
15. ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินได หลังจากสงมอบ 5.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 4.13 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

 4.2.4 ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 
ทําการศึกษาเฉพาะศูนยคัดแยกผลไมชุมชน จังหวัดสงขลา จํานวน 4 แหง ซ่ึงศนูยคดั

แยกผลไมชุมชนไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดานลูกคา และ
ดานกระบวนการภายใน โดยพบวา ความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับดี 
โดยความพึงพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชน  อ. นาทวี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.97  อยูในระดับดี 
รองลงมาคือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 อยูในระดับดี (ตารางที่ 67) 
รายละเอียดในแตละดานมีดังนี้   

1) ดานลูกคา  ในภาพรวมความพึงพอใจที่มีตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.69 อยูในระดับดี โดยศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00    
อยูในระดับดี รองลงมา คือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 อยูใน
ระดับดี (ตารางที่ 68) สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การเอาใจใสในการแกไข
ปญหา และระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.00 
อยูในระดับดี รองลงมา คือ ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) และความเหนียวแนน
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ของลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ซ่ึงอยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร ปญหา อุปสรรค หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และระดับความถี่ในการรองเรียนของเกษตรกร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 อยูในระดับดี (ตารางที่ 69) 

 

ตารางที่ 67  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในภาพรวม 

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะเดา  3.52 ปานกลาง 
2. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย 3.82 ดี 
3. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี 3.97 ดี 
4. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.จะนะ 3.65 ดี 

เฉลีย่ 3.74 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
3 

ตารางที่ 68  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในดานลูกคา 

องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 
1. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะเดา  3.38 ปานกลาง 
2. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย 3.75 ดี 
3. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี 4.00 ดี 
4. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.จะนะ 3.63 ดี 

เฉลีย่ 3.69 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 69  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในดานลูกคา แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 3.50 ดี 
2. ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 3.50 ดี 
3. ระดับความถี่ในการรองเรียน ของเกษตรกร 3.50 ดี 
4. การเอาใจใสในการแกปญหา 4.00 ดี 
5. ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรอืความเสียหาย 4.00 ดี 
6. ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร 3.50 ดี 
7. ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) 3.75 ดี 
8. ความเหนียวแนนของลูกคาท่ีมีตอสถาบันเกษตรกร 3.75 ดี 

เฉลีย่ 3.69 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
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2) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ศูนยคัดแยกผลไมชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 อยูในระดับดี โดยศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 
อ.นาทวี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.93 อยูในระดับดี รองลงมา คือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบา
ยอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 อยูในระดับดี (ตารางที่ 70) ทั้งนี้ หากพิจารณาตามรายดัชนีชี้วัด พบวา 
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาที่ ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ดําเนินงาน  ความสามารถของผูบริหาร ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินไดหลังจากสงมอบ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.00 อยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก กระบวนการใน
การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับปานกลาง 
(ตารางที่ 71) 
 

ตารางที่ 70   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในดานกระบวนการภายใน 
องคกร คาเฉลีย่ ระดับ 

1. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะเดา  3.67 ดี 
2. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย 3.88 ดี 
3. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี 3.93 ดี 
4. ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.จะนะ 3.67 ดี 

เฉลีย่ 3.79 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 71  คาเฉลี่ยความพงึพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในดานกระบวนการภายใน แยกตามดัชนีช้ีวดั 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 3.75 ดี 
2. การจัดทําแผนงบประมาณที่มีความเหมาะสม 3.55 ดี 
3. .ความชัดเจนในขอบเขตของงานในโครงการ 3.50 ดี 
4. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาท่ี 4.00 ดี 
5. กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินโครงการ 3.00 ปานกลาง 
6. การใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละโครงการ 3.75 ดี 
7. การใชเครื่องมือหรอืเทคนิคในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน 3.75 ดี 
8. การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและอปุกรณในการทํางาน 3.50 ดี 
9. ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน 4.00 ดี 
10. ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน 4.00 ดี 
11. ความสามารถของผูบริหารในดานความรู 4.00 ดี 
12. ความสามารถของผูบริหารในดานบริหาร 4.00 ดี 
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ตารางที่ 71  (ตอ) 
ดัชนีชี้วัด คาเฉลีย่ ระดับ 

13. ความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ 4.00 ดี 
14. ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร 4.00 ดี 
15. ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินได หลังจากสงมอบ 4.00 ดี 

เฉลีย่ 3.79 ดี 

ที่มา : จากการสํารวจและคํานวณ 

 

4.3 การบริหารความเสี่ยงภายในของศูนยกระจายผลไมทองถิ่น 
 สําหรับในประเด็นการศึกษานี้ ทําการศึกษาเฉพาะศูนยกระจายผลไมทองถ่ินที่เกษตรกรมี
การรวมตัวกันแบบสหกรณการเกษตรเทานั้น  เพราะมีการจัดองคกรที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานไดตามเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  โดยผลการศึกษาในหัวขอนี้ได
แบบออกเปน 2 สวนในการนําเสนอ คือ  สวนที่ 1 การนําเสนอในภาพรวมพรอมทั้งมีการวัดเกณฑ
การบริหารความเสี่ยงภายในทั้ง 8 ดาน ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบไปดวย  การบริหารความเสี่ยงภายในทัง้ 
8 ดานที่สามารถวัดเปนเกณฑตางๆ  คะแนนเฉลี่ยของสหกรณรวบรวมผลไม  และเกณฑที่ไดรับ
ของสหกรณรวบรวมผลไมในดานตางๆ ทั้ง 8 ดาน    และสวนที่ 2 รายละเอียดการบริหารความ
เสี่ยงภายในทั้ง 8 ดาน ประกอบไปดวย  1)สภาพแวดลอมภายใน  2)การกําหนดวัตถุประสงค         
3)การระบุเหตุการณ  4)การประเมินความเสี่ยง  5)การจัดการตอบสนองความเสี่ยง  6) กิจกรรม
ควบคุม  7) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ8) การติดตามผล 
  

การวัดเกณฑการบริหารความเสี่ยงภายในโดยพิจารณาคะแนนที่ไดจากการศึกษา ดังนี้ 
      คะแนน      เกณฑท่ีไดรับ 

             รอยละตั้งแต 90 ขึ้นไป           ดีมาก 
รอยละ 80-89           ดี 
รอยละ 70-79          ปานกลาง 
รอยละ 60-69          นอย 

      ต่ํากวา รอยละ 60          ตองปรับปรุง 
 

4.3.1 ภาพรวมและการวัดเกณฑการบริหารความเสี่ยงภายใน  มีรายละเอียดดังนี้ 
เกณฑที่ใชในการวัดคะแนนการบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณนั้น สามารถ

แบงออกไดเปน 5 ระดับดวยกัน คือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอย และตองปรับปรุง  โดยพบวา  
สหกรณที่อยูในระดับดีมาก มี 1 แหง คะแนนสูงกวา 90 คะแนน คิดเปนรอยละ 6.25 ของจํานวน
สหกรณที่สํารวจ  สหกรณที่อยูในระดับดีมี 5  แหง คะแนนอยูระหวาง 80 - 89  คะแนน  คิดเปน
รอยละ 31.25  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ สหกรณที่อยูในระดับปานกลางมี 3  แหง คะแนนอยู
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ระหวาง 70 - 79  คะแนน  คิดเปนรอยละ 18.75  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ  สหกรณที่อยูใน
ระดับนอย  มี 4  แหง คะแนนอยูระหวาง 60 - 69  คะแนน  คิดเปนรอยละ 25.00  ของจํานวน
สหกรณที่สํารวจ  และสหกรณที่อยูในระดับ  ตองปรับปรุง  มี 3  แหง มีคะแนนต่ํากวา 60  คะแนน  
คิดเปนรอยละ 18.75  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ  เห็นไดวา สหกรณสวนใหญยังมีการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในอยูในเกณฑที่ ดี แตคะแนนที่ไดก็กระจัดกระจายในทุกระดับของ
เกณฑที่วัดเชนเดียวกัน (ตารางที่ 72) 

 

ตารางที่ 72  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 1 6.25 

ดี 5 31.25 

ปานกลาง 3 18.75 

นอย 4 25.00 

ตองปรับปรงุ 3 18.75 

รวม 16 100.00 
ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

คะแนนเฉลี่ยของสหกรณรวบรวมผลไมโดยพิจารณาองคประกอบทั้ง 8 ดาน  พบวา 
ในดานการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร และดานการติดตามผล มีคะแนนเฉลี่ยสูงมากที่ระดับ  
91.25 และ 91.67 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก อันเปนขอดีขององคกรในรูปของสหกรณที่จะมีการจัด
โครงสรางที่ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงค และการติดตามผลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่ชัดเจน 
แตในทางตรงกันขาม ในการบริหารความเสี่ยงภายในที่ตองปรับปรุงมากที่สุด มี 2 ดาน คือ ดาน
การประเมินความเสี่ยง และดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดที่ ระดับ
33.59  และ 54.17  จากการสัมภาษณแมวาทุกสหกรณจะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา มีความพรอมใน
การแกไขปญหาตางๆ แตในทางปฏิบัติยังไมมีการจัดตั้งคณะทํางานหรือ หนวยงานเปนลายลักษณ
อักษรที่จะแกไขปญหาหรือความเสี่ยงเฉพาะหนาไดเลย  (ตารางที่ 73) โดยรายละเอียดในแตละดาน
มีดังนี้ 
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ตารางที่  73 เกณฑการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมแยกตามองคประกอบ  
องคประกอบ คะแนนเฉลี่ย เกณฑท่ีได 

1.  สภาพแวดลอมภายใน 78.27 ปานกลาง 

2.  การกําหนดวัตถุประสงค 91.25 ดีมาก 

3.  การระบุเหตุการณ    63.28 นอย 

4.  การประเมินความเสี่ยง 33.59 ตองปรับปรุง 

5.  การจัดการตอบสนองความเสี่ยง    54.17 ตองปรับปรุง 

6.  กิจกรรมควบคุม     86.72 ดี 

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 72.73 ปานกลาง 

8.  การติดตามผล 91.67 ดีมาก 

เฉล่ีย 71.46 ปานกลาง 
ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

1) ดานสภาพแวดลอมภายใน  คือ สภาพบรรยากาศที่ทําใหทุกคนในองคการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  พบวา  สวนใหญแลว
สหกรณที่สํารวจมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน อยูในเกณฑที่ ดี จํานวน 10 สหกรณ 
หรือคิดเปนรอยละ 62.50 ของสหกรณที่สํารวจทั้งหมด  โดยมีสหกรณ 3 แหงที่คิดวาบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในการทํางานอยูในระดับ ตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 18.75  ของสหกรณที่สํารวจ
ทั้งหมด  โดยใหเหตุผลวา เจาหนาที่ในสหกรณมีนอย และตองรับผิดชอบหนาที่หลายอยาง จึงทํา
ใหเกิดความสับสนและมีขอผิดพลาดในการทํางานไดงาย (ตารางที่ 74)   
 

ตารางที่ 74  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานสภาพแวดลอมภายใน  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 1 6.25 

ดี 10 62.50 

ปานกลาง 2 12.5 

นอย 0 0 

ตองปรับปรงุ 3 18.75 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
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2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค คือ วิสัยทัศน ภารกิจขององคการ และแผนงานที่จะ
ทําใหกลยุทธนั้นประสบความสําเร็จ   พบวา  มีจํานวนสหกรณถึง 14 แหงที่มีการกําหนด
วัตถุประสงคอยางชัดเจน อยูในระดับ ดีมาก หรือคิดเปนรอยละ 87.50  ของจํานวนที่สํารวจทั้งหมด 
และมีสหกรณเพียง 1 แหงหรือคิดเปนรอยละ 6.25 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ ที่มีการกําหนด
วัตถุประสงคอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะสหกรณดังกลาวเพิ่งตั้งขึ้นได   ไมนานจึง
ทําใหการกําหนดวัตถุประสงคดังกลาวขาดความชัดเจน (ตารางที่ 75) 
 

ตารางที่ 75 เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานการกําหนดวัตถุประสงค  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 14 87.50 

ดี 0 0 

ปานกลาง 0 0 

นอย 1 6.25 

ตองปรับปรงุ 1 6.25 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

3) ดานการระบุเหตุการณ คือ การระบุเหตุการณจากปจจัยทั้งภายนอก และภายใน
องคการที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคขององคการ  พบวา  สวนใหญสหกรณอยูใน
เกณฑ ตองปรับปรุง จํานวน 6 แหง หรือคิดเปนรอยละ 37.50 ของสหกรณที่สํารวจ ในทางตรงกัน
ขามสหกรณที่มีการระบุเหตุการณความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคมีจํานวน 3 แหงที่อยู
ในเกณฑระดับ ดีมาก หรือคิดเปนรอยละ 18.75  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ โดยสหกรณดังกลาว
จะเปนสหกรณขนาดใหญ มีตลาดในการขายผลไมที่แนนอน รวมถึงตลาดสงออกดวย (ตารางที่ 76)   

4) ดานการประเมินความเสี่ยง  คือ การประเมินระดับความเสี่ยงจากระดับความ
นาจะเกิดและระดับผลกระทบ  เพื่อใชพิจารณาวิธีจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยาง
เหมาะสม  พบวา  สหกรณจํานวน 11 แหงหรือคิดเปนรอยละ 68.75 ของสหกรณที่สํารวจ อยูใน
เกณฑระดับ ตองปรับปรุง ซ่ึงเปนผลเกี่ยวเนื่องจากดานที่ 3 การระบุเหตุการณความเสี่ยงที่สหกรณ
ไมไดใหความสําคัญ จึงทําใหดานที่ 4 การประเมินความเสี่ยงไดคะแนนนอยตามไปดวย         
(ตารางที่ 77) 
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ตารางที่  76  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานการระบเุหตุการณ  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 3 18.75 

ดี 3 18.75 

ปานกลาง 2 12.50 

นอย 2 12.50 

ตองปรับปรงุ 6 37.50 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 77  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานการประเมินความเสี่ยง  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 1 6.25 

ดี 0 0 

ปานกลาง 3 18.75 

นอย 1 6.25 

ตองปรับปรงุ 11 68.75 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

5) ดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง   คือ วิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงโดยการ
หลีกเลี่ยง  การควบคุม  การกระจาย  หรือ  การยอมรับความเสี่ยง  พบวา  จํานวนสหกรณ 8 แหง 
หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ อยูในเกณฑระดับ ตองปรับปรุง  ขณะที่ 
สหกรณอีก 7 แหงหรือคิดเปนรอยละ 43.75  อยูในเกณฑระดับ ดีมาก สาเหตุที่มีความแตกตางกัน
มากของการตอบสนองดังกลาวนั้น เพราะ สหกรณที่มีขนาดใหญ หรือสหกรณที่อยูภายใตการดูแล
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จะมีการหลีกเลี่ยง และการกระจายความเสี่ยงที่ชัดเจน
มากกวาสหกรณที่มีขนาดเล็กกวา (ตารางที่ 78)   

6) ดานกิจกรรมควบคุม   คือ นโยบายและวิธีการเพื่อสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติ
ตามวิธีและแผนการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นอยางมีประสิทธิผลในเวลาที่กําหนด  พบวา  
สหกรณจํานวน 8 แหงหรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจทั้งหมด  อยูเกณฑ
ระดับ ดีมาก  สหกรณจํานวน 5 แหงหรือคิดเปนรอยละ 31.25 ของจํานวนสหกรณทั้งหมด อยู
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เกณฑระดับ ดี และสหกรณจํานวน 2 แหงหรือคิดเปนรอยละ 12.50 ของจํานวนสหกรณทั้งหมด อยู
เกณฑระดับ ปานกลาง (ตารางที่ 79)   
 

ตารางที่ 78  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานการจดัการตอบสนองความเสี่ยง  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 7 43.75 

ดี 1 6.25 

ปานกลาง 0 0 

นอย 0 0 

ตองปรับปรงุ 8 50.00 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่  79 เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานกิจกรรมควบคุม  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 8 50.00 

ดี 5 31.25 

ปานกลาง 2 12.50 

นอย 0 0 

ตองปรับปรงุ 1 6.25 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

7) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  คือ  การสื่อสารทั้งทางแนวดิ่งและแนวระนาบทั่ว
ทั้งองคการ  เพื่อชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม  พบวา  สหกรณ
ที่อยูในเกณฑระดับดีมาก และตองปรับปรุง นั้น มีอยางละ 3 แหงคิดเปนรอยละ 18.75 ของจํานวน
สหกรณที่สํารวจ  พรอมกันนี้สหกรณที่มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  อยูในเกณฑระดับ ดี 
และ ปานกลางนั้น มีอยางละ 4 แหงคิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจทั้งหมด ซ่ึง
ในสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณผลไมจัดไดวา มีระบบงานที่เชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรที่ดี โดยใชระบบอินเทอรเนตในการเชื่อมตอ (ตารางที่ 80)   

8) ดานการติดตามผล  คือ  การติดตามผลของผูบริหาร  ผูประเมินอิสระ  การ
ประเมินผลตนเอง หรือรวมกันทุกวิธี  และมีการแกไขขอบกพรองที่พบไมวาจะมาจากการติดตาม
ผลวิธีใด  พบวา  สหกรณจํานวน 12 แหงหรือคิดเปนรอยะละ  75.00  ขอบจํานวนสหกรณที่สํารวจ 
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อยูในเกณฑระดับ ดีมาก  ซ่ึงในการประเมินผลดังกลาวถาเปนการประเมินจากภายนอก เชน กรม
ตรวจสอบบัญชีกลาง  โดยขอเสนอแนะจากหนวยงานดังกลาวนั้น สหกรณสวนใหญจะปรับปรุง
แกไขเพื่อใหการดําเนินงานโปรงใส  มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได (ตารางที่ 81) 
 

ตารางที่  80 เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานสารสนเทศและการสื่อสาร  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 3 18.75 

ดี 4 25.00 

ปานกลาง 4 25.00 

นอย 2 12.50 

ตองปรับปรงุ 3 18.75 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่  81  เกณฑการบริหารความเสี่ยงในดานการติดตามผล  
เกณฑท่ีไดรับ จํานวนสหกรณ (แหง) รอยละ 

ดีมาก 12 75.00 

ดี 1 6.25 

ปานกลาง 1 6.25 

นอย 1 6.25 

ตองปรับปรงุ 1 6.25 

รวม 16 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

4.3.2 รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงภายใน มีดังตอไปนี้ 
1) การจัดการความเสี่ยงภายในดานสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงแบงออกเปน 6 

ประเด็นไดแก  การกําหนดนโยบายดานการจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ  ดานความ
ซ่ือสัตยและจริยธรรม  ปรัชญาและรูปแบบการบริหารงาน  โครงสรางองคกรและดําเนินงาน  
มาตรฐานและนโยบายทรัพยากรบุคคล  โดยในประเด็นแรกการกําหนดนโยบายดานการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น สหกรณสวนใหญมากกวารอยละ 90 ของสหกรณที่สํารวจ ไมมีคณะบริหารความ
เสี่ยงภายในองคกรเลย จึงไมมีการกําหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยงในระดับองคกรเปนลาย
ลักษณอักษรและนําไปใชจริง  ขณะที่ดานคณะกรรมการตรวจสอบภายในนั้นรอยละ 81.25 ของ
สหกรณที่สํารวจ  มีผูตรวจสอบภายในไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมประสิทธิผลของการ
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ควบคุมภายในดานระบบสินคาคงคลัง รวมถึงมีความเปนอิสระ ซ่ึงเปนหนวยงานของภาครัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ไดแก กรมตรวจสอบบัญชีกลาง  กรมสงเสริมสหกรณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ  สําหรับประเด็นดานความซื่อสัตยและจริยธรรม  มากกวารอยละ 87 ของสหกรณที่สํารวจ 
มีการกําหนดจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษรทั่วทั้งองคกร และสื่อสารใหปฏิบัติตามมาตรการ  มี
การปฏิบัติที่เปนตัวอยางของฝายบริหารที่ตรงกันทั้งคําพูดและการกระทํา  พรอมทั้งมีบทลงโทษ
ทางวินัย กรณีพนักงานกระทําการฝาฝน  กฎระเบียบ  ขอบังคับการปฏิบัติงาน หรือขอกําหนดทาง
จริยธรรม  สําหรับประเด็นปรัชญาและรูปแบบการบริหารงาน  มากกวารอยละ 75 ของสหกรณที่
สํารวจ มีนโยบายและการปฏิบัติงานทางดานบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป  
ฝายสินคาคงคลังไดทําตามระเบียบขอบังคับและระบบการควบคุมโดยจัดทําหลักฐานทุกครั้ง  มีการ
จัดการใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดรวมทั้งมีการประชุมรวมมือกันอยางสม่ําเสมอ  สําหรับ
โครงสรางองคกรและดําเนินงาน  มากกวารอยละ 75  ของสหกรณที่สํารวจมีการจัดโครงสราง
องคกร การจัดสวนงานและสายการบังคับบัญชาเปนไปอยางเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  มีการ
กําหนดอํานาจหนาที่และระดับการอนุมัติของฝายสินคาคงคลังเปนลายลักษณอักษร  มีการกําหนด
ระดับความรู ประสบการณ และความสามารถที่จําเปนไวในตําแหนงงานแตละตําแหนง  พรอมทั้ง
มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติ การดําเนินงานและการรายงานทางบัญชี ออกจากกันอยางชัดเจน  
มีการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ และพนักงานที่เกี่ยวของกับการ
ประมวลผลดานสินคาคงคลัง มีความรู และทักษะที่เหมาะกับงาน  และสําหรับประเด็นสุดทาย
มาตรฐานและนโยบายทรัพยากรบุคคล  มากกวารอยละ 75 ของสหกรณที่สํารวจ มีการสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถตามตําแหนงงานที่ตองการ  มีการพิจารณาคาตอบแทน การมีแรงจูงใจ การ
ใชวัดผลงานที่เที่ยงธรรมและสอดคลองกับภาวะตลาด  พรอมทั้งมีการฝกอบรมใหความรูพิเศษ
สําหรับดานสินคาคงคลัง และพนักงานที่เกี่ยวของ  และมีการใหรางวัลความดีความชอบเปนพิเศษ
กับผูที่มีความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณขององคกร (ตารางที่ 82) 

2) การจัดการความเสี่ยงภายในดานการกําหนดวัตถุประสงค พบวา รอยละ 93.75 
ของสหกรณที่สํารวจ มีกําหนดกลยุทธการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความเสี่ยงภัยของ
สินคา ภารกิจ กลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในระดับองคการ กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร กลยุทธมีแผนงานสนับสนุนในลําดับรอง ๆ ลงมาที่เกี่ยวของอยางครบถวน และรอยละ 
87.50 ของสหกรณที่สํารวจ มีตัววัดเปาหมายความสําเร็จและเปนที่ยอมรับของฝายที่เกี่ยวของ 
(ตารางที่ 83) 
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ตารางที่ 82 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานสภาพแวดลอมภายใน 

การจัดการความเสี่ยงภายในดานสภาพแวดลอมภายใน มี (แหง) ไมมี (แหง) 

การกําหนดนโยบายดานการจัดการความเสี่ยง 
1.มีการกําหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยงในระดับองคกรเปน 
   ลายลักษณอักษรและนําไปใชจริง 

 
1  

6.25% 

 
15  

93.75% 

2. มีคณะบริหารความเสี่ยงอยางถาวร 0 
0.00% 

16  
100.00% 

3. ผูบริหารมีการกําหนดประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  
    โดยพิจารณาอยางเหมาะสม 

1  
6.25% 

15  
93.75% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในดานระบบสินคาคงคลัง รวมถึงมีความเปนอิสระ 

 
13  

81.25% 

 
3  

18.75% 

ปรัชญาและรูปแบบการบริหารงาน 
1. นโยบายและการปฏิบัติงานทางดานบัญชีเปนไปตามหลักการบัญช ี
    ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 
16  

100.00% 

 
0 

0.00% 

2. ฝายสินคาคงคลังไดทําตามระเบียบขอบงัคับและระบบการควบคุม 
    โดยจัดทําหลักฐานทุกครั้งหรือไม  

15  
93.75% 

1  
6.25% 

3. ฝายสินคาคงคลังไดมีการจัดการใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  
    หรือไม  

12  
75.00% 

4  
25.00% 

4.ฝายสินคาคงคลังมีการประชุมรวมมือกันอยางสม่ําเสมอ รวมถึง 
   มีการแจงใหพนักงานทราบดวย 

14  
87.50% 

2  
12.50% 

โครงสรางองคกรและดําเนินงาน 
1. มีการจัดโครงสรางองคกร การจัดสวนงานและสายการบังคับบัญชา 
     เปนไปอยางเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

 
15  

93.75% 

 
1  

6.25% 

2. มีการกําหนดอํานาจหนาที่และระดับการอนุมัติของฝายสินคาคงคลังเปน  
    ลายลักษณอักษร 

15  
93.75% 

1  
6.25% 

3. มีการกําหนดระดับความรู ประสบการณ และความสามารถที่จําเปนไว 
    ในตําแหนงงานแตละตําแหนง 

16  
100.00% 

0 
0.00% 

4. มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติ การดําเนินงานและการรายงานทาง  
    บัญชี ออกจากกันอยางชัดเจน 

12  
75.00% 

4  
25.00% 
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ตารางที่ 82  (ตอ) 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานสภาพแวดลอมภายใน มี (แหง) ไมมี (แหง) 

5. มีการรายงานและตดิตามผลการปฏิบัติงานตามหนาที ่ที่รับผิดชอบหรือไม 
     

15  
93.75% 

1  
6.25% 

6. พนักงานทีเ่กี่ยวของกับการประมวลผลดานสินคาคงคลัง มีความรู และ 
    ทักษะทีเ่หมาะกับงาน 

16  
100.00% 

0 
0.00% 

มาตรฐานและนโยบายทรัพยากรบุคคล 
1. มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถตามตําแหนงงานทีต่องการหรือไม 

16  
100.00% 

0 
0.00% 

2. มีการพิจารณาคาตอบแทน การมีแรงจูงใจ การใชวัดผลงานที่เที่ยงธรรม 
    และสอดคลองกับภาวะตลาดหรือไม 

14  
87.50% 

2  
12.50% 

3. มีการฝกอบรมใหความรูพเิศษสําหรับดานสินคาคงคลัง และพนกังาน 
    ที่เกี่ยวของหรือไม 

15  
93.75% 

1  
6.25% 

4. มีการใหรางวัลความดีความชอบเปนพิเศษกับผูที่มีความซื่อตรง และ 
    รักษาจรรยาบรรณขององคกรหรือไม 

12  
75.00% 

4  
25.00% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

ตารางที่ 83 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการกําหนดวัตถุประสงค 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการกําหนดวัตถุประสงค มี (แหง) ไมมี (แหง) 

การกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงค 
1. กิจการกําหนดกลยุทธการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความ
เสี่ยงภยัของสินคาหรือไม  

 
15  

93.75% 

 
1  

6.25% 

2. ภารกิจ กลยทุธ วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในระดับองคการ 
กําหนดเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

15  
93.75% 

1  
6.25% 

3. กลยุทธมีแผนงานสนับสนนุในลําดับรอง ๆ ลงมาที่เกี่ยวของอยาง
ครบถวนหรือไม 

15  
93.75% 

1  
6.25% 

4. มีตัววดัเปาหมายความสําเร็จและเปนทีย่อมรับของฝายที่เกีย่วของหรือไม  14  
87.50% 

2  
12.50% 

5. ในกรณีที่เหมาะสม การกําหนดวัตถุประสงค ตัววัดเปาหมายความสําเร็จ
ไดกําหนดในสภาวะตาง ๆหรือไม 

14  
87.50% 

2  
12.50% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
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3) การจัดการความเสี่ยงภายในดานการระบุเหตุการณ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได  พบวา  รอยละ 75 ของสหกรณที่สํารวจ มีการกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจากเปาหมาย    
ตัววัดความสําเร็จและเปนที่ยอมรับของฝายที่เกี่ยวของ  รอยละ  68.75 ของสหกรณที่สํารวจ มีการ
พิจารณาเหตุการณจากปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเกี่ยวของกับเหตุการณทัง้
ในอดีตและที่อาจจะเกิดในอนาคต รอยละ 62.50 ของสหกรณที่สํารวจมีวิธีการเก็บขอมูล
หลากหลาย และพยายามรวบรวมความคิดเห็นทุกฝายแบบ 360 องศา ในขณะที่ รอยละ 25 ของ
สหกรณที่สํารวจ มีการจัดประเภทความเสี่ยงและใหคํานิยาม หรือคําอธิบายเพื่อใหทุกฝายในองคกร
เขาใจตรงกัน  และรอยละ 75 ของสหกรณที่สํารวจ มีการแยกโอกาสออกจากความเสี่ยงของ
ผูบริหารเพื่อนํามากําหนดกลยุทธหรือแผนงานภายในองคกร เชน ชวงผลไมลนตลาด ราคาตกต่ํา 
สามารถนําผลไมดังกลาวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา อยางล้ินจี่อบแหงหรือลําไยอบแหง เปนตน
(ตารางที่ 84) 

 

ตารางที่ 84 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการระบุเหตุการณ  
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการระบุเหตุการณ มี (แหง) ไมมี (แหง) 

1. มีการกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจากเปาหมายตัววัดความสําเร็จ 
    หรือไม 

12  
75.00% 

4  
25.00% 

2. ฝายบริหารใหความเห็นชอบและเปนทีย่อมรับของฝายที่เกีย่วของ  
    หรือไม 

12  
75.00% 

4  
25.00% 

แหลงและการระบุเหตุการณ 
1. มีการพิจารณาเหตกุารณจากปจจยัที่มีอิทธิพลทั้งปจจัยภายนอกและ 
    ปจจัยภายในหรือไม และเกี่ยวของกับเหตุการณทั้งในอดีตและที่อาจจะ  
     เกิดในอนาคตหรือไม 

11 
68.75% 

 

5  
31.25% 

 

2. มีวิธีการเกบ็ขอมูลหลากหลาย และพยายามรวบรวมความคิดเหน็ทกุฝาย 
    แบบ 360 องศาหรือไม 

10  
62.50% 

6  
37.50% 

3. ไดมีการวเิคราะหและจัดความสัมพันธของเหตุการณความเสี่ยงหรือไม  
     ถามีไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร และไดใชในการจัดการความเสี่ยง 
     อยางเหมาะสมหรือไม 

6  
37.50% 

10  
62.50% 

4. กิจการมีการจัดประเภทความเสี่ยงและใหคํานิยาม หรือคําอธิบายเพื่อให 
    ทุกฝายในองคกรเขาใจตรงกันหรือไม  

4  
25.00% 

12  
75.00% 
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ตารางที่ 84 (ตอ) 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการระบุเหตุการณ มี (แหง) ไมมี (แหง) 

การแยกโอกาสออกจากความเสี่ยง 
เคยมีโอกาสหรือ ความเสี่ยงใดที่ผูบริหารนํามากําหนดกลยุทธหรือ
แผนงานภายในองคกรหรือไม  

12  
75.00% 

 

4  
25.00% 

 

มาตรฐานและนโยบายทรัพยากรบุคคล 
มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถตามตําแหนงงานที่ตองการหรือไม 

14  
87.50% 

2 
12.50% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

4) การจัดการความเสี่ยงภายในดานการประเมินความเสี่ยง การประเมินระดับความ
เสี่ยงจากเหตุการณตางๆ พบวา รอยละ 87.50 ของสหกรณที่สํารวจ ผูบริหารมีการกําหนดแผน
สํารองในเหตุฉุกเฉิน เชน ไฟไหม น้ําทวมเปนลายลักษณและแจงใหพนักงานทราบ ในขณะที่ 
มากกวารอยละ 68.75 ของสหกรณที่สํารวจ ไมมีการประเมินความเสี่ยง สําหรับเหตุการณตางๆ 
และแมวาในบางสหกรณจะบอกวามีการประเมินความเสี่ยงโดยรวมถึงรอยละ 31.25 ของสหกรณที่
สํารวจ ก็เปนเพียงการพิจารณาความเสี่ยงแบบไมเปนทางการเปนเพียงการพูดคุยไมไดมีการจัดทํา
เปนรูปแบบรายงานแตอยางใด (ตารางที่ 85) 
 

ตารางที่ 85 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการประเมินความเสี่ยง  
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการประเมินความเสี่ยง มี (แหง) ไมมี (แหง) 

1. ระดับความเสี่ยงไดประเมนิจากระดับความนาจะเกิดและระดับ 
    ผลกระทบ 

4  
25.00% 

12  
75.00% 

2. ระดับความนาจะเกิดผลกระทบ ไดทําเปนลายลักษณอักษรมีคําอธิบายที่  
    เขาใจไดตรงกันทั้งองคกรและเทคนิคทีใ่ชในการประเมินความเสี่ยง 
    เหมาะสมในแตละกรณ ี

3  
18.75% 

13  
81.25% 

 3. การประเมนิคุณภาพ ไดรวบรวมขอมูลจากหลายแหงเพื่อใหเปนที ่
     ยอมรับ เชน มีการประเมนิแบบ 360 องศา ประกอบดวยบุคคลเกีย่วของ 
    ทั้งภายใน/ภายนอก หรือไม 

5  
31.25% 

11 
68.75% 

4. การประเมนิความเสี่ยงไดกระทํา 2 คร้ัง คือการประเมินความเสี่ยงกอน 
    การจัดการควบคุม (Inherent Risk) และการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ  
    (Residual Risk) หรือไม 

4 
25.00% 

12 
75.00% 

5.ไดจัดทําผังภาพแสดงระดบัและความเสีย่ง (Risk Profile) ไวหรือไม 4 
25.00% 

12 
75.00% 
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ตารางที่ 85   (ตอ) 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการประเมินความเสี่ยง มี ไมมี 

   
6. การประเมนิความเสี่ยงคงเหลือไดพจิารณาความเสี่ยงซอนเรนและความ 
    เสี่ยงสะสมแลว รวมทั้งประสิทธิผลของการจัดการควบคุมอยางจรงิจัง 
    สม่ําเสมอแลวหรือไม 

4 
25.00% 

12 
75.00% 

7. หากความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ไมอยูในระดบัที่ยอมรับได 
    กิจการวางมาตรการหรือแผนการแกไขไวอยางเหมาะสมหรือไม 

5 
31.25% 

11 
68.75% 

8. ผูบริหารมีการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน เชน ไฟไหม น้ําทวม 
    เปนลายลักษณและแจงใหพนักงานทราบ 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 

5) การจัดการความเสี่ยงภายในดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง พบวา รอยละ
56.25 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ มีการตอบสนองความเสี่ยง ในเกณฑที่ตองปรับปรุง ทั้งนี้ทั้งนั้น
เพราะการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการประเมินความเสี่ยงยังขาดความชัดเจน จึง
สงผลให ในการตอบสนองความเสี่ยงจึงมีทิศทางที่ไมชัดเจนตามไปดวย (ตารางที่ 86) 
 

ตารางที่ 86 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มี (แหง) ไมมี (แหง) 

การเลือกวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
1. ไดพิจารณารวมกับกจิกรรมการควบคุมหรือไม  

9 
56.25% 

7 
43.75% 

2. ไดพิจารณาวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงใหสัมพันธกับระดับความ 
     นาจะเกิดและระดับผลกระทบหรือไม  

9 
56.25% 

7 
43.75% 

3. ไดประเมนิความคุมคาของวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงกับ 
     ผลกระทบความเสี่ยง 

9 
56.25% 

7 
43.75% 

4. กิจการไดกาํหนดวิธีการและการมอบหมายผูรับผิดชอบในการจดัการ 
    ความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงหรือไม 

8 
50.00% 

8 
50.00% 

5. ในการเลือกวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง ไดระบุผลลัพธ  
     เปาหมาย ระยะเวลาหรือไดจัดทําแผนปฏิบัติการไว หรือไม  

8 
50.00% 

8 
50.00% 

6. มีระบบการติดตามผลตามแผนการแกไข 
 

9 
56.25% 

7 
43.75% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
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6)  การจัดการความเสี่ยงภายในดานการกิจกรรมควบคุม  พบวา  รอยละ 93.75 ของ
สหกรณที่สํารวจ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละแผนกอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร  มีการสอบทานวิธีปฏิบัติงาน  การอนุมัติการสั่งซื้อ  การตรวจรับสินคา การจัดเก็บและดูแล
รักษา การบันทึกขอมูลกับมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการ
ควบคุมระบบสินคาคงคลัง  รอยละ 87.50 ของสหกรณที่สํารวจ ฝายสินคาคงคลังมีการกําหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได  มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาสินคา  
รวมถึงการตรวจนับที่สม่ําเสมอ  และมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร สําหรับการ
ปฏิบัติงานในทุกฝายขององคกร (ตารางที่ 87) 
 

ตารางที่ 87 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการกิจกรรมควบคุม  
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการกิจกรรมควบคุม มี (แหง) ไมมี (แหง) 

1. ฝายสินคาคงคลังมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค    
    ขององคกรได 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

2. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละแผนกอยางชัดเจนเปน 
    ลายลักษณอักษร 

15 
93.75% 

1 
6.25% 

3. มีการสอบทานวิธีปฏิบัติงาน  การอนุมัตกิารสั่งซื้อ  การตรวจรับสินคา    
    การจัดเก็บและดูแลรักษา การบันทึกขอมูลกับมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน 

15 
93.75% 

1 
6.25% 

4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการควบคุมระบบสินคาคงคลัง 15 
93.75% 

1 
6.25% 

5. มีมาตรการปองกันและดแูลรักษาสินคา  รวมถึงการตรวจนับที่สม่ําเสมอ 14 
87.50% 

2 
12.50% 

6. มีการแบงแยกหนาที่ในการสั่งซื้อ  การอนุมัติการสั่งซื้อ การตรวจนับ  
    การจัดเก็บและดูแลรักษา และการบันทกึขอมูลในระบบสารสนเทศ  

13 
81.25% 

3 
18.75% 

7. มีการใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานดานการบริหารสินคาคงคลัง 11 
68.75% 

5 
31.25% 

8. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร สําหรับการปฏิบัติงาน 
    ในทุกฝายขององคกร 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
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7) การจัดการความเสี่ยงภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร  พบวา  มากกวา   
รอยละ 68.75  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ  มีแผนหลักเชื่อมโยงเขากับแผนกลยุทธ แผนระยะยาว 
แผนประจําป รวมทั้งมีระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง มีการควบคุมความปลอดภัยและ
การเขาถึงสารสนเทศ การจัดลําดับชั้นความลับของขอมูล  โดยสารสนเทศมีความเหมาะสม ทันกาล
ถูกตอง สามารถเรียกดูขอมูลในระดับตาง ๆ ได  มากกวารอยละ 75 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ 
ทุกคนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ เพื่อระบุเหตุการณประเมินความเสี่ยง ตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางทันกาล และมีระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนดที่สําคัญ  รอยละ 25  ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ มีระบบสัญญาณเตือนภัย หรือ
สารสนเทศดานความเสี่ยง แสดงระดับความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดไวลวงหนา และมีระบบ
สารสนเทศแสดงผลลัพธดวยรูปภาพ เชน มีการจัดทํา Risk Profile, Risk Map และมากกวารอยละ 
75 ของจํานวนสหกรณที่สํารวจ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดรับสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานตาม
หนาที่ พรอมทั้งไดจัดชองทางการรับขอมูล ขอรองเรียนสารสนเทศ สําคัญทั้งจากแหลงขอมูล 
ภายนอก และมีการับฟงและแกไขอยางไรโปรงใสและทันกาล อีกทั้งมีการยอมรับฟงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะจากพนักงานในการปรับปรุงการบริหารสินคาคงคลัง (ตารางที่ 88) 

8) การจัดการความเสี่ยงภายในดานการติดตามผล มีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอและมีการสั่งการแกไขอยางทันกาล  พบวา  มากกวารอยละ 81.25  ของสหกรณที่สํารวจ  
ผูบริหารมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานในระยะตาง ๆ  มีการเก็บขอมูลเพื่อวัดผลความ
คลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับเปาหมาย และมีการวิเคราะหสาเหตุเพื่อแกไขความคลาดเคลื่อน มีการ
ประเมินผลงานของผูจัดจําหนายเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา และการสงมอบของสินคา   มีการ
ประเมินผลงานของแผนกคลังสินคาดานการจัดเก็บสินคาใหปลอดภัย และครบถวน   มีขั้นตอนการ
ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสินคาอยางตอเนื่องและเหมาะสม   มีการประชุม
รวมกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ และขอเสนอแนะที่
เปนที่ยอมรับ   มีการสํารวจความเห็นจากหนวยรับการตรวจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน   มีการ
ติดตามแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินการควบคุมดวยตนเองหรือจากผูตรวจสอบภายใน  
มีรายงานขอบกพรองและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การควบคุมการกํากับ
ดูแล  (ตารางที่ 89)   
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ตารางที่ 88 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร มี (แหง) ไมมี (แหง) 

แผนแมบทระบบสารสนเทศ 
1. มีแผนหลักเชื่อมโยงเขากบัแผนกลยุทธ แผนระยะยาว แผนประจําป   
    รวมทั้งมีระบบสารสนเทศดานการจดัการความเสี่ยง และดานการ 
    ปฏิบัติงานหรือไม 

12 
75.00% 

 

4 
25.00% 

 

2. มีการควบคมุความปลอดภัยและการเขาถึงสารสนเทศ การจัดลําดับชั้น  
    ความลับของขอมูลและบุคคลที่ควรไดรับมีหรือไม  

11 
68.75% 

5 
31.25% 

3. คุณภาพของสารสนเทศมีความเหมาะสม เชน ทันกาลถูกตอง สามารถ  
    เรียกดูขอมลูในระดับตาง ๆ ไดหรือไม 

16 
100.00% 

0 
0.00% 

4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน การบรหิารสินคาคงคลังกับความ   
    ตองการเพื่อใหประกอบการตัดสินใจหรือไม 

16 
100.00% 

0 
0.00% 

สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง 
1. กิจการไดจดัระบบสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเขาถึง เพื่อระบุเหตุการณ   
    ประเมินความเสี่ยง ตามทีไ่ดรับมอบหมายอยางทันกาล 

12 
75.00% 

 

4 
25.00% 

 

2. กิจการมีระบบสัญญาณเตือนภัย หรือสารสนเทศดานความเสี่ยง แสดง    
    ระดับความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดไวลวงหนา รวมทั้งวธีิการที่ควรปฏิบัติ  
     เพื่อจัดการความเสี่ยงไวลวงหนาหรือไม 

4 
25.00% 

 

12 
75.00% 

 
3. มีระบบสารสนเทศแสดงผลลัพธดวยรูปภาพ เชน มกีารจัดทํา Risk    
    Profile, Risk Map หรือไม และใชสีแสดงระดับความเสี่ยงที่เขาใจงาย   
    หรือไม 

4 
25.00% 

12 
75.00% 

4. มีระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม   
    กฎหมายระเบียบ ขอกําหนดที่สําคัญหรือไม  

13 
81.25% 

3 
18.75% 

สารสนเทศดานการปฏิบัติงาน 
1. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดรับสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานตามหนาที่    
    ความระบุประโยชนที่ไดจากสารสนเทศ 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

2. กิจการไดจดัชองทางการรับขอมูล ขอรองเรียนสารสนเทศ สําคัญทั้งจาก  
     แหลงขอมูล ภายนอก และมีการับฟงและแกไข โปรงใสและทันกาล 
     หรือไม 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

3. มีการยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากพนักงานในการ 
    ปรับปรุงการบริหารสินคาคงคลัง 

12 
75.00% 

4 
25.00% 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
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ตารางที่ 89 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงภายในดานการติดตามผล 
การจัดการความเสี่ยงภายในดานการติดตามผล มี (แหง) ไมมี (แหง) 

1. ผูบริหารมีระบบการติดตามผลการดําเนนิงานในระยะตาง ๆ หรือไม  14 
87.50% 

2 
12.50% 

2. มีการเก็บขอมูลเพื่อวัดผลความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับเปาหมาย และมี 
    การวิเคราะหสาเหตุเพื่อแกไขความคลาดเคลื่อนหรือไม  

13 
81.25% 

3 
18.75% 

3. มีการประเมินผลงานของผูจัดจําหนายเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา และการ 
    สงมอบของสินคาหรือไม 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

4. มีการประเมินผลงานของแผนกคลังสินคาดานการจดัเก็บสินคาให 
    ปลอดภัย และครบถวนหรือไม 

14 
87.50% 

2 
12.50% 

5. มีขั้นตอนการติดตามและกํากับดแูลการปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสินคา 
    อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

15 
93.75% 

1 
6.25% 

6. ไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝาย 
    บริหารอยางสม่ําเสมอ และขอเสนอแนะที่เปนที่ยอมรบัหรือไม 

16 
100.00% 

0 
0.00% 

7. มีการสํารวจความเห็นจากหนวยรับการตรวจเกีย่วกับงานตรวจสอบ 
    ภายในหรือไม  

14 
87.50% 

2 
12.50% 

8. มีการติดตามแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมนิการควบคุมดวย 
    ตนเองหรือจากผูตรวจสอบภายในหรือไม 

16 
100.00% 

0 
0.00% 

9.มีรายงานขอบกพรองและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
   ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การควบคุมการกํากับดแูล การจัดความเสี่ยงตอ  
   ผูบริหาร/คณะกรรมการที่มีอํานาจสั่งการแกไขทุกครัง้และการแกไข 
   เหมาะสมทนักาลหรือไม  

16 
100.00% 

 

0 
0.00% 

 

ที่มา:  จากการสํารวจและคํานวณ 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

5.1.1 การบริหารจัดการ 
           การบริหารจัดการในการดําเนินการรวบรวมผลไมมี 2 รูปแบบ คือ  

1) ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินรวมกับผูประกอบการสงออกดําเนินการเปดจุดรับซือ้
ผลผลิตจากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป โดยผูประกอบการสงออกจะเปนผูดําเนินการตั้งแตขั้นตอน
การรับซื้อผลผลิต การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุลงตะกราหรือกลอง และการขนสง ซ่ึงผลผลิตสวน
ใหญจะสงไปตลาดตางประเทศ และผลผลิตบางสวนสงไปยังตลาดคูคาปลายทางในประเทศ 

2) ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินดําเนินการเปดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และ
เกษตรกรทั่วไป โดยสหกรณการเกษตรจัดจางแรงงานมาดําเนินการตั้งแตขั้นตอนรับซื้อผลผลิต คัด
แยกคุณภาพ บรรจุลงตะกราหรือกลอง และขนสง ซ่ึงผลผลิตสวนใหญสงไปยังผูประกอบการ
สงออก รองลงมา ไดแก หางสรรพสินคา ตลาดคูคาปลายทางในประเทศ  สถาบันเกษตรกร และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทั้งนี้ จากการแยกตามองคกร (ศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน) พบวา สหกรณ
การเกษตร และกลุมเกษตรกร จะมีรูปแบบการดําเนินการรวบรวมผลไมทั้งสองลักษณะ ในขณะที่
วิสาหกิจชุมชน และศูนยคัดแยกผลไมชุมชน จะเปนผูดําเนินการรวบรวมผลไมดวยตนเอง 

5.1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยกระจายผลไม

ทองถ่ินโดยใช Balanced Scorecard เปนการพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายใน และ ดานการเรียนรูและการเติบโต ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ พบวา
สหกรณการเกษตรมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน จึงไดทําการศึกษาครบทั้ง 4 ดาน ในขณะที่
การจัดโครงสรางของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยคัดแยกผลไมชุมชน ไมมีความชัดเจน 
จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดานลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สหกรณการเกษตร ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ความพึงพอใจใน
สหกรณการเกษตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.18 ซ่ึงอยูในระดับดี ทั้งนี้ ความพึงพอใจตอสหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.36 อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด 
จ.จันทบุรี และสหกรณการเกษตรประตูปาจํากัด จ.ลําพูน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยูในระดับดีมาก 
ซ่ึงผลการศึกษาในแตละดานมีดังนี้ 
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(1) ดานการเงิน ในภาพรวมสถานะดานการเงินของสหกรณการเกษตรมีคาเฉลี่ย 
4.34 อยูในระดับดีมาก โดยสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.56 รองลงมา คือ 
สหกรณการเกษตรภาคตะวันออก และภาคเหนือ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.25 ตามลําดับ อยู
ในระดับดีมาก ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรนาสารจํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมจํากัด      จ.สุ
ราษฎรธานี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.88 อยูในระดับดีมาก สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบการเบิกจายเงินใหเกษตรกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.94 อยูในระดับ     
ดีมาก รองลงมา คือ ระบบการเบิกจายเงินเดือนพนักงาน และหลักเกณฑในการปรับเงินเดือนของ
พนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 และ 4.63 ตามลําดับ อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่
ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก หลักเกณฑในการจายเงินโบนัสประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31      
อยูในระดับปานกลาง  

(2) ดานลูกคา  ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสหกรณการเกษตรมี
คาเฉลี่ย 4.13 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคตะวันออกมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.23 อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรภาคใต และภาคเหนือ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และ 
4.00  ตามลําดับ อยูในระดับดี ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด จ.จันทบุรี และสหกรณชมรม
ชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทราจํากัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.63 อยูในระดับดีมาก  สําหรับ
ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกรมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ การเอาใจใสในการแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยเทากบั 
4.31 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ปญหา อุปสรรค หรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 อยูในระดับดี  

(3) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สหกรณมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคตะวันออก และ
ภาคเหนือมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และสหกรณการเกษตรภาคใตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 อยูในระดับดี 
ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรประตูปาจํากัด จ.ลําพูน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.47 อยูในระดับดีมาก 
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรมี
คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.63 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ความสามารถของผูบริหารดานการ
จัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก 
กระบวนการในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 อยูใน
ระดับปานกลาง  

(4) ดานการเรียนรูและการเติบโต ในภาพรวมความพึงพอใจในดานการเรียนรู
และการเติบโตมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 อยูในระดับดี โดยสหกรณการเกษตรภาคใต มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ 4.00 อยูในระดับดี รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.93 และ 3.71 อยูในระดับดี ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรขลุง จํากัด จ.จันทบุรี และสหกรณ
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การเกษตรพรหมคีรี จํากัด จ.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.25 อยูในระดับดีมาก 
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงพนักงานในองคกร มี
คาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก 
ระดับผลตอบแทนในเรื่องเงินเดือน ความรู และประสบการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 อยูในระดับดี  

2) กลุมเกษตรกร เนื่องจากกลุมเกษตรกรไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน 
จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดานลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยความพึงพอใจตอกลุมเกษตรกร
ในภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 อยูในระดับดี ซ่ึงความพึงพอใจตอกลุมปรับปรุงคุณภาพ         
บานสะโทย จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.62 อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ กลุมปรับปรุง
คุณภาพตรอกนอง จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงผลการศึกษาในแตละดาน
มีดังนี้   

(1) ดานลูกคา ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอกลุมเกษตรกรมีคาเฉลีย่ 
4.08 อยูในระดับดี โดยกลุมเกษตรกรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย 
จ.จันทบุรี มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.38 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุด   
ตรอกนอง จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูในระดับดีมาก สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไดแก ความเหนียวแนนของลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 
4.60 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร และ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา ที่มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.40 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม 
ปจจัยที่ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 อยูในระดับปานกลาง  

(2) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่กลุมเกษตรกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในระดับดี  โดยกลุมเกษตรกรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดบานสะโทย จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.87 อยูในระดับดีมาก 
รองลงมา คือ กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง จ.จันทบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 อยูในระดับ   
ดีมาก สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินไดหลังสง
มอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การดําเนินงาน ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร ความสามารถของผูบริหารดานการจัดการ และ
ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ซ่ึงปจจัยทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 อยูในระดับดี  

3) วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่
ชัดเจน จึงไดทําการศึกษาเฉพาะดานลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยพบวา ในภาพรวมความ
พึงพอใจตอวิสาหกิจชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 อยูในระดับดี โดยความพึงพอใจตอวิสาหกิจ
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ชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะ
ทาเรือ จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงผลการศึกษาในแตละดานมีดังนี้ 

(1) ดานลูกคา  ในภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอวิสาหกิจชุมชนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก โดยวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จ.ฉะเชิงเทรามี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ                    
จ.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก  สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไดแก ความเหนียวแนนของลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 
5.00 อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ความเหนียวแนนของเกษตรกรที่มีตอสถาบันเกษตรกร และ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 อยูในระดับดีมาก อยางไรก็
ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับดี  

(2) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่วิสาหกิจชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับดี โดยวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวง
สงออก จ.ฉะเชิงเทรา และวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ  จ.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.20 อยูในระดับดี  สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก ความสามารถของผูบริหาร
ในดานความรู ดานการบริหาร และดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5.00 ซ่ึงอยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก  ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ดําเนินงาน และปริมาณความเสียหายและสูญเสียของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.25 อยูในระดับปานกลาง   

4) ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน  ศึกษาเฉพาะศูนยคัดแยกผลไมชุมชนในจังหวัดสงขลา 
จํานวน 4 แหง ซ่ึงศูนยคัดแยกผลไมชุมชนไมมีการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน จึงได
ทําการศึกษาเฉพาะดานลูกคา และดานกระบวนการภายใน โดยพบวา ความพึงพอใจในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 อยูในระดับดี โดยความพึงพอใจตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชน  อ. นาทวี มี
คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.97  อยูในระดับดี รองลงมาคือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 อยูในระดับดี ซ่ึงผลการศึกษาในแตละดานมีดังนี้ 

  (1) ดานลูกคา ในภาพรวมความพึงพอใจที่มีตอศูนยคัดแยกผลไมชุมชนมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.69 อยูในระดับดี โดยศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.นาทวี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
4.00 ซ่ึงอยูในระดับดี รองลงมา คือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน อ.สะบายอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 
อยูในระดับดี สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก การเอาใจใสในการแกไขปญหา 
และระยะเวลาในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความเสียหาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.00 อยูใน
ระดับดี รองลงมา คือ ระยะเวลาในการสงมอบสินคาใหลูกคา (ตลาด) และความเหนียวแนนของ
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ลูกคาที่มีตอสถาบันเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 อยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
นอยสุด ไดแก การรับซื้อผลผลิตเปนที่ยอมรับของเกษตรกร ปญหา อุปสรรค หรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และระดับความถี่ในการรองเรียน ของเกษตรกรมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.50 อยูในระดับดี  

(2) ดานกระบวนการภายใน ในภาพรวามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ศูนยคัดแยกผลไมชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 อยูในระดับดี โดยศูนยคัดแยกผลไมชุมชน 
อ.นาทวี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.93 อยูในระดับดี รองลงมา คือ ศูนยคัดแยกผลไมชุมชน             
อ.สะบายอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 อยูในระดับดี สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก 
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และการใหอํานาจในหนาที่ ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ดําเนินงาน  ความสามารถของผูบริหาร ระยะเวลาในการเรียบเก็บเงินไดหลังจากสงมอบ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.00 อยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ตองดําเนินการปรับปรุง ไดแก กระบวนการ
ในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับปานกลาง  

5.1.3 การบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณรวบรวมผลไมทองถิ่น 
การบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณรวบรวมผลไมทองถ่ินโดยใชการบริหาร

ความเสี่ยงภายในของ COSO  ซ่ึงพิจารณาทั้ง 8 ดาน อันประกอบดวย 1)  สภาพแวดลอมภายใน   2)  
การกําหนดวัตถุประสงค  3)  การระบุเหตุการณ  4)  การประเมินความเสี่ยง  5)  การจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยง   6)  กิจกรรมควบคุม 7)  สารสนเทศและการสื่อสาร และ 8)  การติดตามผล 
โดยเกณฑที่ใชในการวัดคะแนนการบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณนั้น สามารถแบงออกได
เปน 5 ระดับดวยกัน คือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอย และตองปรับปรุง  โดยสหกรณที่สํารวจมี
ทั้งหมด 16 สหกรณ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 8 ดานในการบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณ
รวบรวมผลไมทองถ่ิน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 71.46 อยูในเกณฑระดับปานกลาง อธิบายไดวา 
การบริหารความเสี่ยงภายในของสหกรณผลไมในทองถ่ินนั้น อยูในระดับ ปานกลาง ซ่ึงผล
การศึกษาในแตละดานมีดังนี้ 

1) ดานสภาพแวดลอมภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.27  อยูในเกณฑระดับปาน
กลาง อธิบายไดวาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางานแลวอยูในระดับ ปานกลาง  ซ่ึงมีหลาย
สหกรณที่มีเจาหนาจํานวนจํากัดและตองทําหนาที่หลายตําแหนง จึงทําใหเกิดความสับสนและมี
ขอผิดพลาดในการทํางานไดงาย 

2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.25 อยูในเกณฑระดับ ดี
มาก อธิบายไดวา การกําหนดวัตถุประสงคจากวิสัยทัศน ภารกิจขององคการ และแผนงานที่จะทํา
ใหกลยุทธนั้น อยูในเกณฑ ดีมาก ทั้งนี้เพราะโดยโครงสรางของสหกรณมีความชัดเจนในการ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานอยูแลว   
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3) ดานการระบุเหตุการณ  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.28  อยูในเกณฑระดับนอย 
อธิบายไดวา การระบุเหตุการณจากปจจัยทั้งภายนอก และภายในองคการที่มีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงคขององคการอยูในระดับนอย    

4) ดานการประเมินความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  33.59  อยูในเกณฑระดับตอง
ปรับปรุง อธิบายไดวา การประเมินระดับความเสี่ยงจากระดับความนาจะเกิดและระดับผลกระทบ  
เพื่อใชพิจารณาวิธีจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสมนั้น อยูในระดับตอง
ปรับปรุง เกี่ยวเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงภายในดานการระบุเหตุการณความเสี่ยงที่สหกรณ
ไมไดใหความสําคัญ จึงไมไดมีการประเมินความเสี่ยงดังกลาว   

5) ดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 54.17 อยูในเกณฑ
ระดับตองปรับปรุง  อธิบายไดวา  จัดการตอบสนองความเสี่ยงโดย  การหลีกเลี่ยง  การควบคุม  การ
กระจาย  หรือ  การยอมรับความเสี่ยง อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง   โดยสหกรณที่มีขนาดใหญ หรือ
สหกรณที่อยูภายใตการดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จะมีการหลีกเลี่ยง และการ
กระจายความเสี่ยงที่ชัดเจนมากกวาสหกรณที่มีขนาดเล็กกวา 

6) ดานกิจกรรมการควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.72 อยูในเกณฑระดับดี อธิบาย
ไดวา นโยบายและวิธีการเพื่อสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามวิธีและแผนการจัดการความเสี่ยง
ที่กําหนดขึ้นอยางมีประสิทธิผลในเวลาที่กําหนด  อยูในเกณฑ ดี  

7) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยที่รอยละ 72.73  อยูในเกณฑ    ปาน
กลาง  อธิบายไดวา  การสื่อสารทั้งทางแนวดิ่งและแนวระนาบทั่วทั้งองคการ  เพื่อชวยใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม อยูในเกณฑระดับ ปานกลาง ซ่ึงในสารสนเทศ
และการสื่อสารของสหกรณผลไม มีระบบงานที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใช
ระบบอินเทอรเนตในการเชื่อมตอ   

8) ดานการติดตามผล มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.67  อยูในเกณฑระดับดีมาก อธิบาย
ไดวา  การติดตามผลของผูบริหาร  ผูประเมินอิสระ  การประเมินผลตนเอง หรือรวมกันทุกวิธี  และ
มีการแกไขขอบกพรองที่พบไมวาจะมาจากการติดตามผลวิธีใด  อยูในเกณฑระดับ ดีมาก  ซ่ึงใน
การประเมินผลดังกลาวถาเปนการประเมินจากภายนอก เชน กรมตรวจสอบบัญชีกลาง  โดย
ขอเสนอแนะจากหนวยงานดังกลาวนั้น สหกรณสวนใหญจะปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงาน
โปรงใส  มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได   
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5.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานรวบรวมผลไมของศูนยกระจายผลไมทองถิ่น 
1) การจัดทําขอมูลสถานการณผลไมไมเปนปจจุบัน  
2) การวางแผนการจัดการผลไมในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

ยังไมมีความชัดเจน 
3) ศูนยกระจายผลไมทองถ่ินขาดสภาพคลองทั้งในดานการเงิน และอุปกรณบรรจุ

ภัณฑในการดําเนินการรวบรวมผลไม 
4) การขนสงผลไมไปยังจังหวัดปลายทางโดยทางรถบรรทุก ทําใหผลไมเกิดความ

เสียหาย 
5) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสหกรณการเกษตรที่ดําเนินธุรกิจ

รวบรวมผลไมทองถ่ิน พบวาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการประเมินความเสี่ยง 
และดานการจัดการตอบสนองความเสี่ยง อยูในเกณฑตองปรับปรุง  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกับศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน จัดทําฐานขอมูลการผลิตของ

เกษตรกร เพื่อจะไดคาดคะเนปริมาณผลผลิตที่จะออกสูตลาด รวมทั้งการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการผลไมในลักษณะบูรณาการ 

5.2.2 ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังอุปกรณ บรรจุภัณฑ ใหแกศูนยกระจาย
ผลไมทองถ่ิน เพื่อเสริมสภาพคลองในการดําเนินงาน 

5.2.3 ภาครัฐพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลผลิต และลด
คาใชจายของศูนยกระจายผลไมทองถ่ิน 

5.2.4 ผูจัดการและพนักงานควรสังเกตและจดบันทึกความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิด โดยแบงเปน 
2 ดาน คือ ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน ไดแก การทุจริตจากการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากภายนอก 
ไดแก  ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  ปริมาณผลไมลนตลาด 

5.2.5 ใหผูจัดการทําการประเมินเปนระดับคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยใหประเมิน
เปนมูลคาความเสียหาย 

5.2.6 กําหนดแนวทางปองกันและแกไขความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิด ไวเปนลายลักษณอักษร 
5.2.7  ส่ือสารทั่วทั้งองคกรใหเขาใจตรงกันอยางไมคลาดเคลื่อน เพื่อนําไปปฏิบัติตามใหอยู

ในกรอบของการควบคุม 
5.2.8 เมื่อเกิดความเสียหายจากความเสี่ยงเกินยอมรับได ตองมีการประชุมเพื่อพิจารณาวา

ส่ิงใดที่เรามองขามไปและปรับปรุงพรอมระบุแกไขเพื่อเปนกรณีศึกษา 
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