
 1 

การศึกษาปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควนั 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

(COVID-19) 
A study of production planning in the smoked sheet rubber factories in 
Nakhon Si Thammarat Province after the outbreak of the Novel Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 
 

 อาทติยา ไกรนรา 
 

บทคดัย่อ :   
  การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาปัญหาด้านการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มี
วตัถุประสงค์ คอื 1) เพื่อศึกษาความคดิเหน็ปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ 2) 
เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัญหาด้านการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กับปัจจยัส่วนบุคคล เลือก
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ เจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช จ านวนทัง้สิน้ 200 คน ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน ามาท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป เพื่อหา ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล หาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กบัปัจจยัส่วนบุคคล ด้วยการ
วเิคราะห ์Independent Sample t-test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) 
  จากการศกึษา พบว่า ปัญหาด้านการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ดา้นวธิกีารท างานและมาตรฐาน รองลงมา คอื  ดา้นงบประมาณ/วสัดุ 
ในขณะทีด่า้นผลติภณัฑม์คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงาน
ยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของเจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อปีและประเภทของโรงงาน มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชหลงั
การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั:   การวางแผนการผลติ, ยางแผ่นรมควนั, ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 



 2 

บทน า : 
 ปัจจุบนัไทยเป็นผูผ้ลติและสง่ออกยางแปรรปูขัน้ต้นอนัดบั 1 ของโลก ซึง่ยางพาราไทยมี

คุณภาพและมาตรฐานสงูเมื่อเทยีบกบัยางพาราจากประเทศอื่นๆ โดยมกี าลงัการผลติในปี 2559 ปรมิาณ
การผลติ 4.46 ลา้นตนั (กยท.) ปี 2560 ปรมิาณการผลติ 4.50 ลา้นตนั (สมาคมยางพาราไทย) และในปี
ปี 2561 ปรมิาณการผลติ 4.81 ลา้นตนั (สมาคมยางพาราไทย) และคาดการณ์ว่าในปี 2562 ปรมิาณการ
ผลติ 5.02 ล้านตนั (สมาคมยางพาราไทย) ตลาดส่งออกที่ส าคญั ได้แก่ ประเทศจนี ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศบราซิล ประเทศตุรก ีประเทศเยอรมนี 
ประเทศสเปน และประเทศอิตาลี โดยประเทศไทยมีหน่วยงานก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม      
ยางอย่างครบวงจรทัง้ Supply Chain เช่น กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) รวมทัง้กรม สง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย อกีทัง้เกษตรกร
และผู้ประกอบการยางพาราไทยมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง โดยยางพารายงั เป็นที่
ต้องการในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางอย่างมาก เช่น ยางล้อ ถุงมอืยาง เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบตัทิี่
เหมาะสมของยางธรรมชาต ิ(กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ, 2563)   
 สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19)  ยงัคงมปัีจจยัเสี่ยงและยงัคงรุนแรงในหลายประเทศ เช่น สหรฐัฯ ฝรัง่เศส อติาล ีสเปน 
องักฤษ รสัเซยี อนิเดยี รวมถงึในเอเชยีอกีดว้ย รวมถงึความเสีย่งจากค่าเงนิบาทอ่อน บวกกบัมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ก าลงัจะหมดลง ด้วยสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อประเทศไทยต้องพึ่งพา    
การสง่ออกยางพาราเป็นหลกั แต่เมื่อเศรษฐกจิโลกเกดิการชะลอตวั สง่ผลกระทบต่อการสง่ออกไปตลาด
หลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศจนี โดยราคายางพาราอา้งองิจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ
เป็นหลกั จงึท าใหม้กีารเกง็ราคาและแทรกแซงราคา จนเกดิความผนัผวนของราคาสูง ซึ่งไม่สะทอ้นกบั
ความเป็นจรงิ ราคายางพารายงัอา้งองิจากราคาน ้ามนัโลกดว้ย จงึเกดิความผนัผวนของราคาสูงและอยู่
เหนือการควบคุมได ้มหีลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน กลุ่มประเทศ CLMV หนัมาปลูกยางพารา 
เพิม่ขึน้ ทา้ใหเ้กดิภาวะอุปทานยางพารา โลกเกนิกว่าอุปสงค ์ตน้ทุนการผลติและการสง่ออกไทยสูง กว่า
คู่แข่งขนั (ต้นทุนแรงงานและพลงังาน) เช่น อนิโดนีเซีย เวยีดนาม ค่าเงนิบาทไทยที่แขง็ค่า ส่งผลต่อ
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  ปัญหาการช าระเงนิและการยกเลกิ สญัญาของกลุ่มลูกคา้บางราย 
 สถานการณ์ราคายางพาราในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณยาง ณ ส านักงานตลาดกลาง
ยางพาราปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยปรมิาณยางรวม 8,939.32 ตนั แบ่งเป็นยางแผ่นดบิ 1,180.93 ตนั ยางแผ่น
รมควนั 7,758.40 ตนั เพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่่านมา 5,005.48 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 127.24 ราคาประมูลยาง
แผ่นดบิเฉลีย่อยู่ที ่54.15 บาท/กก. ปรบัตวั เพิม่ขึน้ 6.47 บาท/กก. คดิเป็นรอ้ยละ 13.57 และราคายาง
แผ่นรมควนัอยู่ที ่56.93 บาท/กก. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 6.78 บาท/กก. คดิเป็นรอ้ยละ 13.53 ราคายางทอ้งถิน่
เฉลี่ยอยู่ที่ 51.44 บาท/กก. ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 6.46 บาท/กก. คดิเป็นร้อยละ 14.37 ราคาน ้ายางสดอยู่ที่ 
47.25 บาท/กก. ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 4.44 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 10.36 และราคายางก้อนถ้วย100 
เปอร์เซ็น อยู่ที่ 36.14 บาท/กก. ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 2.11 บาท/กก. คดิเป็นร้อยละ 6.19  ราคายางโดย
ภาพรวมปรบัตวัเพิม่ขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ และอยู่ในทิศทางเดียวกบัตลาด     
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ล่วงหน้าโตเกยีว อกีทัง้ไดร้บัปัจจยั สนับสนุนจากมาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคาจากหน่วยงานภาครฐั 
และสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพืน้ที ่เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลพายุโซนรอ้นโนอลึ ท าใหเ้ป็นอุปสรรค
ต่อการกรดียาง ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั และยอดก าไรผลติ ก าไรขายในประเทศ 
และส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปของไทย เดือนสิงหาคม 2563 ปรบัตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจาก           
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตส์ว่นใหญ่เริม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิรวมทัง้ขอ้มูลเศรษฐกจิจนี และ
สหรฐัฯ มกี าไรขยายตวัจากการผลติภาคอุตสาหกรรม เดอืนสงิหาคมของจนีปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 5.6 เมื่อ
เทยีบเป็นรายปี ส่วนของสหรฐัเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดอืนสงิหาคม หลงัจากปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 3.5    
ในเดอืนก่อน อย่างไรกต็ามจากค่าเงนิเยนแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ และราคาน ้ามนัดบิปรบัตวั 
ลดลง เนื่องจากนักลงทุนยงัคงกงัวลว่าการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
และความตอ้งการใชน้ ้ามนัเป็นปัจจยักดดนัราคายางในปัจจุบนั (การยางแห่งประเทศไทย, 2563) 
 โรงงานรมควนัยางพารา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ปัจจุบนัตอ้งชะงกัการผลติ จากการ
แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้ขาดแคลนแรงงานต่างชาติ
เพราะค่าใช้จ่ายในการน าเขา้แรงงานต่างชาติค่อนข้างสูง ประกอบกบัคนไทยเลอืกงาน และหยุดงาน
บ่อย ซึง่กระบวนการผลติยางพารารมควนันัน้เป็นงานทีต่อ้งใชท้ัง้แรง และความประณีต คนงานทีม่ฝีีมอื
หาไดย้าก ท าใหผ้ลผลติทีไ่ดไ้ม่ค่อยมมีาตรฐาน อกีทัง้น ้ายางสดจากชาวสวนเปอรเ์ซน็ตต์ ่า เกบ็ชา้จนน ้า
ยางเริม่จบักอ้น มกีารผสมน ้า หรอื แป้งเพือ่ใหไ้ดเ้ปอรเ์ซน็ตท์ีส่งูกว่าความจรงิ  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัปัญหาดา้นการวางแผนการผลติ
ของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาการด าเนินการวางแผนการ
ผลติการควบคุมคุณภาพของการผลิต อนัจะเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการผลติและเป็นแนว
ทางการผลติของสหกรณ์โรงงานรมควนัยางพาราต่อไป  

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง : 

  1. การวางแผนการผลติ 
 วตัถุประสงค์ของการวางแผนการผลติเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดจากทรพัยากรที่มอียู่
อย่างจ ากดัและใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ความต้องการของลูกค้า ความหมายของทรพัยากรในที่นี้รวมไปถงึสิง่
อ านวยความสะดวกในการผลติ เช่น เครื่องจกัรและอุปกรณ์ แรงงานและวตัถุดบิ การใชป้ระโยชน์สูงสุด
จากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดันัน้เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารโรงงาน โดยผ่านหน้าทีข่องฝ่ายวางแผนการ
ผลติ โดยมหีน้าที่เกี่ยวกบัการพยากรณ์การวางแผน การก าหนดงาน การวเิคราะห์ การควบคุมสนิค้า    
คงคลงั และการควบคุมการด าเนินงานการผลิต พื้นฐานและเทคนิคของการควบคุมการผลิตเหล่านี้
สามารถน าไปใช้งานด้านอื่นๆ ที่เป็นงานบริการได้อีกด้วย เช่น การควบคุมสินค้าคงคลังของ
หา้งสรรพสนิคา้ และเทคนิคพยากรณ์การขายทีช่่วยใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการผลติ
ตามช่วงเวลาต่างๆ การค านวณหาจ านวนเตยีงของคนไขใ้นโรงพยาบาลใหเ้พยีงพอต่อการขยายงาน 
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การวางแผนการผลิตต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กร ก่อนที่จะลงมือท าการผลิต       
ฝ่ายวางแผนการผลติจะต้องมตีารางการผลติที่มคีวามคล่องตวัในการท างานส าหรบัพนักงาน เพื่อให้มี
เวลาพอที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกดิขึ้น ต้องมกีารส ารองสนิคา้คงคลงัส าหรบัฝ่ายขาย ซึ่งตามธรรมชาติ
ต้องการที่จะส่งของให้ลูกคา้ได้มากที่สุด และพยายามจะไม่ให้เกดิความล่าช้าในการส่งมอบสนิค้าน้อย
ทีสุ่ด ซึง่จะท าใหฝ่้ายขายตอ้งการใหม้ขีองคงคลงัไวม้ากๆ แต่ทางฝ่ายการเงนิกไ็ม่ตอ้งการตน้ทุนที่จบไป
กบัสิง่อ านวยประโยชน์ในการผลติและความต้องการของคงคลงัน้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะน้อยได ้ทัง้นี้จะเหน็ได้
ว่าฝ่ายวางแผนการผลติต้องพยายามหาความสมดุลในความต้องการของแต่ละฝ่าย ที่เป็นอุปสรรคต่อ
เป้าหมายของกนัและกนัภายในองคก์าร จากหน้าทีใ่นการจดัสมดุลความต้องการของฝ่ายต่างๆ ท าใหม้ี
ค าถามตามมาว่ากิจกรรมของฝ่ายวางแผนการผลิตควรจะขึ้นกับส่วนใดขององค์กรจึงจะเหมาะสม       
ควรจะขึ้นอยู่กบัผู้บรหิารโรงงาน ขึ้นอยู่กบัฝ่ายผลติ ขึ้นอยู่กบัฝ่ายขายหรอืขึ้นอยู่กบัฝ่ายประสานงาน 
ค าถามเหล่านี้อาจมไีดห้ลายค าตอบ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละองคก์รแต่ดว้ยความส าคญัของ
หน้าที่ในการวางแผนการผลิต บางครัง้บริษัทควรจะมีศูนย์กลางการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิด     
ความสมดุลของความต้องการที่ขดัแย้งกนั โดยหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางจะมหีน้าที่ในการรบัผดิชอบ
ทางดา้นการพยากรณ์ความตอ้งการ และการวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งตามฤดกูาล นอกจากนี้ อาจมี
หน้าทีใ่นการตดิตามผลและการควบคุมเกี่ยวกับการขาย การส่งของ การสัง่ซื้อวตัถุดบิ รวมทัง้หน้าทีใ่น
การก าหนดระดับของชัว่โมงการท างาน และระดับของชัว่โมงท างานล่วงเวลาด้วย ส าหรับหน้าที่         
การก าหนดรายละเอยีดตารางการท างานในโรงงาน เพื่อใหรู้ว้่าจะต้องท างานอะไร เมื่อไหร่     และต้อง
ใชเ้ครื่องจกัรเครื่องมอือะไรบา้ง เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารในสายการผลติต้องรบัรูข้อ้มูลจาก      ฝ่ายวาง
แผนการผลติอกีทหีนึ่ง ซึง่สามารถแบ่งการวางแผนการผลติออกเป็นลกัษณะ (วรชยั หลกัค า, 2540 อา้ง
ถงึใน อญัชล ีพริม้พราย, 2551)  

โดยพืน้ฐานของงานดา้นการวางแผนการผลตินัน้ มโีครงสรา้งทีส่ามารถพจิารณาไดเ้ป็น
ระบบซึ่งระบบงานนี้จะมีการไหลเวียนของข้อมูลด้านการผลิตเกิดขึ้น โดยที่ข้อมูลดังกล่าวนี้จะมี
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัทุกหน่วยงานในองคก์ารและเป็นกลไกส าคญัส าหรบัการควบคุม             การ
ด าเนินงานดา้นการผลติ การวางแผนการผลตินัน้มลี าดบัขัน้ทีส่ามารถแยกย่อยไดต้ามช่วงเวลา คอื การ
วางแผนการผลิตระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ ซึ่งในแต่ละล าดบัขัน้นัน้ ก็จะมีจุดประสงค์และ
องคป์ระกอบของการวางแผนแตกต่างกนั  
 2. ขัน้ตอนการวางแผนการผลติ  สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 
   2.1 จดัท าแผนความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement Planning) 
เป็นขัน้ตอนแรกของการวางแผนการผลติ ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อาจจะไดม้าจากหลายทาง เช่น 
จากลูกคา้โดยตรง วธินีี้หากสามารถหามาไดจ้ะเป็นขอ้มูลทีม่คีวามแม่นย าสูงมาก สามารถวางแผนการ
ผลติได้ง่ายขอ้มูลความต้องการของลูกค้าจากการพยากรณ์ ขอ้มูลประเภทนี้ต้องมขีอ้มูลสนับสนุนที่ดี
พอสมควร จงึจะท าให้การวางแผนการผลติมคีวามแม่นย า ต้องมกีารวเิคราะห์ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่ง
ขอ้มลูแต่ละประเภทกม็คีวามแปรปรวนทีแ่ตกต่างกนั 
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   2.2 จดัท าแผนความต้องการวสัดุ (Material Requirement Planning) หมายถงึ 
การจดัเตรยีม จดัหาวสัดุชิ้นส่วน วสัดุกึ่งส าเรจ็รูป ใหเ้พยีงพอต่อความต้องการในการผลติ ซึ่งสามารถ
ประมาณการไดจ้ากประมาณการความตอ้งการของลูกคา้รายการวสัดุทีจ่ะตอ้งใชจ้ะถูกก าหนดไวใ้นบญัชี
รายการวสัดุซึ่งจะระบุชนิดของวสัดุและชิ้นส่วน ปรมิาณการใชต้่อหน่วย รวมถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นอื่นๆ เช่น 
ระยะเวลาในการจดัส่งจากซพัพลายเออร ์กรณีทีม่กีารสัง่ซื้อจากภายนอกก าลงัการผลติภายใน ส าหรบั
กรณีทีช่ิน้สว่นเอง ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดตอ้งมคีวามชดัเจนทัง้ดา้นปรมิาณและระยะเวลาสง่มอบ  
   2.3 วางแผนการผลติ (Production Planning) หลงัจากทีไ่ด้แผนความต้องการ
ของลูกค้าและมกีารเตรยีมการวสัดุให้เพยีงพอแล้ว ก็จะท าการวางแผนการผลติ ซึ่งมขี ัน้ตอนหลกั ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
    2.3 .1  วางแผนกระบวนการ (Process Planning) การวางแผน
กระบวนการเป็นก าหนดกระบวนการและล าดบัในการผลติ กระบวนการที่ดตี้องเป็นกระบวนการที่ส ัน้
ทีสุ่ด ซึง่หมายถงึ ใชเ้วลาในการผลติจนกระทัง่ออกมาเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูน้อยทีสุ่ด  
    2.3.2 วางแผนการเครื่องจกัร (Machine Planning) ในกระบวนการ
ผลติที่ต้องใช้เครื่องหลกัเป็นหลกัจ าเป็นต้องมกีารใช้เครื่องจกัรให้เกดิประโยชน์สูงสุด ตามทฤษฎีแล้ว
เครื่องจกัรต้องท างาน 24 ชัว่โมงทุกวนั หรอืไม่มกีารหยุดท างานเลย แต่ในการท างานจรงิ เวลาสูญเสยี
ของเครื่องจกัรมหีลายอย่าง เช่นหยุดเพื่อปรบัตัง้ชิ้นงาน หยุดเพื่อซ่อมแซม หยุดเพราะไม่มงีานป้อน 
หยุดเพือ่ตรวจสอบชิน้งาน เป็นตน้  
    2.3.3 วางแผนดา้นแรงงาน (Man Planning) การวางแผนดา้นแรงงาน
จะคล้าย ๆ กบัการวางแผนการใช้เครื่องจกัร คอื ต้องให้กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องให้มากทีสุ่ด 
แต่ทัง้นี้ต้องอย่าลืมกฎหมายด้านแรงงานที่ก าหนดเวลาในการท างาน การพกัที่ชดัเจน ดงันัน้ การ
วางแผนดา้นแรงงานจงึยากกว่าการวางแผนเครื่องจกัรหลายเท่าตวั  
    2.3.4 การวางแผนการจดัเกบ็ (Store Planning) หมายถงึการวางแผน
ในการควบคุมวสัดุคงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมซึ่งหมายถงึมเีพยีงพอต่อการใช้งานและไม่สูงเกนิไป
ภายใต้ระดบัที่ก าหนดการวางแผนการจดัเก็บนี้รวมไปถงึการวางแผนการจดัเก็บสนิคา้ในระหว่างผลติ
สนิคา้กึง่ส าเรจ็รปูและสนิคา้ส าเรจ็รูป 
 3. กลยุทธธ์ุรกจิในการรบัมอืกบัวกิฤตโควดิ-19  
 ผลกระทบจากโควดิ และกลยุทธธ์ุรกจิในการรบัมอืวกิฤตทีจ่ะตามมา การระบาดของโรค
โควดิ-19 ก่อให้เกดิปัญหาทางสุขภาพระดบัโลก และการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก การค้าการลงทุน 
และการจา้งงานลว้นไดร้บัผลกระทบ และวกิฤตดงักล่าวยงัสง่ผลกระทบต่อความส าเรจ็ของเป้าหมายการ
พฒันาธุรกจิต่าง ๆ ดว้ย ธุรกจิจงึต้องหาวธิรีบัมอืในการด าเนินงานในช่วงวกิฤตนี้  โดยมเีคลด็ลบัส าหรบั
ธุรกจิดงันี้ (ดร.ธรีพนัธ ์โล่หท์องค า, 2563) 
 การสรา้งแผนการส าหรบัวกิฤตครัง้ต่อไป 
 ในขณะที่การระบาดของโควดิ-19 อาจดูเหมอืนเป็นเหตุการณ์ที่เริม่ผ่อนคลายลง แต่
ความจรงิแลว้ การระบาดของโรคนี้อาจจะกลบัมาอกี รวมถงึวกิฤตอื่น ๆ กส็ามารถเขา้มาขดัขวางธุรกจิ



 6 

ของคุณได้ ตลอดเวลา การใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการระบาดของโควิด - 19 ในปัจจุบันเพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัวกิฤตครัง้ต่อไป จะสามารถช่วยใหคุ้ณปกป้องธุรกจิของคุณจากผลกระทบของวกิฤต
ในอนาคตได ้เช่น การสรา้งการออมเงนิสด เพื่อรกัษาสภาพคล่องอาจเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัธุรกิจของ
คุณ หากคุณมกีารก าหนดไวน้้อย หรอืไม่มเีลยก่อนทีจ่ะมกีารระบาดของโควดิ - 19 คุณอาจเลอืกมุ่งเน้น
ไปทีก่ารช าระหนี้ของคุณและลดค่าใชจ่้ายทีไ่ม่จ าเป็นเพื่อรกัษางบประมาณของคุณ หรอืคุณอาจต้องหา
วธิทีีจ่ะช่วยใหพ้นักงานของคุณท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
การระบาดของโควดิ-19 อาจบอกคุณเกี่ยวกบัความส าคญัของการปรบัตวัและการท าให้ธุรกิจของคุณ
ด าเนินและฝ่าฟันวกิฤตไปได ้เช่น หากพนักงานของคุณยงัไม่เคยมกีารท างานจากทีบ่้านมาก่อน กเ็ป็น
สิง่ที่คุณอาจจะต้องมกีารรวมวธิกีารนี้ไว้ในรูปแบบธุรกิจของคุณในอนาคต ยิง่คุณมกีารคดินอกกรอบ 
คุณกจ็ะสามารถเตรยีมพรอ้มส าหรบัสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด การมแีผนส ารองหลาย ๆ แผนจะช่วยท า
ให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดในสถานการณ์วกิฤต และในที่สุดก็จะสามารถกอบกู้สถานการณ์จนมโีอกาส
กลบัมาประสบความส าเรจ็ไดอ้กีครัง้ 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ยุทธนา ไชยบุตร (2554) ไดศ้กึษาการวางแผนและการจดัตารางการผลติในโรงงานผลติ

ชิ้นส่วนพลาสตกิ พบว่า ระบบการวางแผนและจดัตารางการผลติจะใช้ประสบการณ์เป็นหลกัท าให้เกดิ
ปัญหา คอื มกีารผลติทีม่ากกว่าความต้องการของลูกคา้ประมาณ 5 - 8% ส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ขึน้ใน
กระบวนการและมผีลท าให้ปรมิาณพสัดุคงคลงัของงานระหว่างท าให้มปีรมิาณมาก เนื่องจากการที่มี
ปรมิาณพสัดุคงคลงัของงานระหว่างท าในปรมิาณมาก ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชิ้นงาน ไดแ้ก่ ชิ้นงาน
บดิเบี้ยว มรีอยขดีข่วน จากการวางซ้อนทบักนัของงานท าใหต้อ้งน าไปบดแลว้ฉีดขึน้รูปใหม่ จงึไดม้กีาร
พฒันาระบบการวางแผนและจดัตารางการผลติหลกั เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จากการเกบ็ขอ้มูล
และปรมิาณการสัง่การสัง่ซื้อย้อนหลงั 12 เดือน เพื่อใช้ในการพยากรณ์ปรมิาณการสัง่ซื้อล่วงหน้า 3 
เดอืน โดยวธิกีารพยากรณ์โดยวธิีหาค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่จากนัน้ใชว้ธิ ีSPT ในการจดัล าดบังาน เพื่อเป็น
การลดเวลารอของพสัดุคงคลงัของงานระหว่างท าก่อนเขา้งานพ่นส ีกล่าวคอื จากแผนการผลติระยะเวลา 
3 เดอืน สามารถลดเวลาเฉลี่ยการรอคอยของพสัดุคงคลงัของงาน ระหว่างท าก่อนเขา้งานพ่นสไีด้ถึง 
74.98%  

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (2538) ได้ให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง
รมควนัไวด้งันี้ หมวดค่าแรงงาน รวม 2.05 บาทต่อกโิลกรมั แยกเป็นค่ารวมน ้ายาง 0.3 บาทต่อกโิลกรมั 
ค่าท ายางแผ่นตวัอย่างและท าบญัช ี0.30 บาทต่อกโิลกรมั ค่าท ายางแผ่นดบิ 0.60 บาทต่อกโิลกรมั ค่า
อบ/รมยาง 0.30 บาทต่อกโิลกรมั ค่าคดัชัน้ยาง อดัเบล ห่อพลาสตกิ 0.25 บาทต่อกโิลกรมั ค่าใชจ่้ายใน
การบรหิาร 0.30 บาทต่อกโิลกรมั หมวดค่าวสัดุและอุปกรณ์รวม 0.85 บาทต่อกโิลกรมั แยกเป็นค่าไม้
ฟืน 0.20 บาทต่อกโิลกรมั ค่าน ้ากรด/สารเคม ี0.20 บาทต่อกโิลกรมั ค่าน ้าค่ากระแสไฟฟ้า 0.10 บาทต่อ
กโิลกรมั ค่าซ่อมแซม/ค่าเสื่อมทรพัยส์ิน 2.90 บาทต่อกโิลกรมั และกรมส่งเสรมิสหกรณ์ไดอ้ธบิายปัจจยั
ทีท่ าใหก้ารบรหิารสหกรณ์ประสบความส าเรจ็ คอื บุคลากร ส่วนของสมาชกิต้องซื่อสตัย์และจงรกัภกัดี
ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการต้องเอาใจใส่ควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิ พนักงานต้องซื่อสตัยล์ะเอยีดรอบคอบ 
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มคีวามรบัผดิชอบ และมีประสบการณ์อุปกรณ์การผลิตต้องสมบูรณ์ มรีะบบการควบคุมการผลิตที่ดี    
และการจดัการที่มปีระสทิธิภาพ เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ ข่าวสารเกี่ยวกบัการผลิตและการผลิตที่
ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์ 

สมพร กฤษณะทรพัย ์(2540) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อุตสาหกรรมการแปรรูปยางดบิของ
ประเทศไทย จากขอ้มูลในปี พ.ศ. 2537 พบว่า อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควนั มอียู่จ านวน 123 โรงงาน 
มกี าลงัการผลติว่าปีละ 1.7 ลา้นตนั ผลติจรงิปีละ 1.3 ลา้นตนั หรอืต ่ากว่าก าลงัการผลติประมาณรอ้ยละ 
24 ต้นทุนการผลติ 1.40 บาทต่อกโิลกรมั พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปของอุตสาหกรรมยางดบิ
ของประเทศไทยในส่วนของยางแผ่นรมควนันัน้ มกี าลงัการผลติเหลอืใช้มาก เป็นการลงทุนทีเ่สยีเปล่า
อยู่ส่วนหนึ่ง คุณภาพทีผ่ลติได้มเีกรด 4-5 อยู่มากประมาณ 2 แสนตนั หรอืรอ้ยละ 20 ไดร้าคาต ่า ควร
พยามปรบัปรุงคุณภาพให้เป็นยางเกรด 3 ทัง้หมด และปัญหาการขาดแคลนฟืน นอกจากนัน้ประเทศ
ไทยจะต้องมนีโยบายพฒันาการแปรรูปยางใหเ้ป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปมากขึน้ เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าเพิม่สูงขึน้
แทนการสง่ออกขายในรปูยางวตัถุดบิ ซึง่ไดร้าคาต ่าและมคีวามผนัผวนมาก 

วิธีด าเนินการวิจยั:  
  การศึกษาครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ศกึษาปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)  ซึง่ประกอบไปดว้ยเนื้อหา
ต่อไปนี้ 
  1. ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ เจา้ของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวนทัง้สิน้ 200 คน  โดยไม่ค านึงถงึความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) และการสุม่ตวัอย่างแบบเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling )   
  2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  
  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี     
และประเภทของโรงงาน 
  ส่วนท่ี 2 แบบวดัปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้แก่  
ดา้นบุคลากร ดา้นเครื่องจกัร ดา้นวสัดุ และดา้นวธิกีารท างานและมาตรฐาน  เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด”  ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s 
Scale) (บุญชม ศรสีะอาด, 2545) ซึง่จะมใีหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีว โดยมกีารก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี้ 
  มากทีสุ่ด  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
  มาก   หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็มาก 
  ปานกลาง หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 
  น้อย   หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็น้อย 
  น้อยทีสุ่ด หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ด 
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 แลว้น ามาแปลผล  แบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.67 – 5.00 หมายความว่า ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง  2.34 – 3.66 หมายความว่า ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 2.33 หมายความว่า ความคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย 

3. การหาคุณภาพเครื่องมอื มขี ัน้ตอน ดงันี้    
3.1 หาค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามทีส่รา้ง

ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหาซึ่งผู้วิจยัได้แก้ไขและ
ปรบัปรุงตามค าแนะน า เมื่อได้คะแนนทุกรายขอ้ย่อยของแบบสอบถามแล้วน ามาวเิคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index of item Objective Congruence : IOC) โดยค่า IOC มีค่า
ระหว่าง +1 และ -1 ในการพจิารณาสามารถเลอืกขอ้ค าถามจากค่า IOC ตัง้แต่ 0.5-1.00 ใหค้ดัเลอืกไว้
ใชไ้ด ้หากค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรพจิารณาปรบัปรุงหรอืตดัทิ้ง ซึ่งจากการค านวณไดค้่า IOC เท่ากบั 
1.00  

3.2 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาจ านวน 40 ชุด มาหาความเชื่อถือได้ (Reliability)   
ด้วยคอมพิว เตอร์ ใช้ โปรแกรมส า เร็จรูป  SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for 
Windows Version 16.0 เพื่อค านวณสถิติสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) โดยค่าความเที่ยงที่ยอมรับกัน จะต้องมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.6 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory research) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550) โดยแบบวัดผลกระทบของปัจจัยการผลิตต่อการ
วางแผนดา้นการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนั มคี่าความเชื่อถอืได ้เท่ากบั 0.832 
 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล : 
  ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท ดงันี้   
  1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเกบ็ขอ้มูลแต่ละครัง้ ผูว้จิยัได้อธบิายถงึ 
วตัถุประสงค์ของการท าวจิยั ตลอดจนลกัษณะของแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างทราบเพื่อให้เกดิความ
เขา้ใจตรงกนัแลว้จงึตอบแบบสอบถามโดยจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าการกรอกดว้ยตนเอง    
  2. แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากหนงัสอื  และทางดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ วารสาร สิง่พมิพต์่างๆ หนงัสอืทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ 
สารนิพนธ ์และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ทางอนิเตอรเ์น็ต    

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล :  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติ              
เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
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  ตอนที ่2 แบบวดัปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) น ามาหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล :  
   ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ไดแ้ก่ เจา้ของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวนทัง้สิน้ 200 คน  รายละเอยีดปรากฏดงัตาราง 1 
 
ตาราง  1  จ านวนและรอ้ยละของปัจจยัสว่นบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

- ชาย 100 50.3 
อาย ุ   

- อายุ 31 – 40 ปี  98 49.2 
สถานภาพ   

- สมรส 166 83.4 
ระดบัการศึกษา   

- ปรญิญาตร ี             138 69.3 
รายได้เฉล่ียต่อปี   

- 240,001 – 360,000 บาท  103 51.8 
ประเภทของโรงงาน   

- โรงงานยางแผ่นรมควนัเอกชน 131 65.8 
   
         จากตาราง 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของเจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.3 มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 49.2  มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 83.4 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 69.3 มรีายได้เฉลี่ยต่อปี 240,001 – 
360,000 บาท รอ้ยละ 51.8 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเจา้ของโรงงานยางแผ่นรมควนัเอกชน รอ้ย
ละ 65.8  
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   ตอนท่ี 2 แบบวดัปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) 
   ข้อมูลปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันในจังหวัด
นครศรีธรรมราช หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
รายละเอยีดปรากฏดงัตารางต่อไปนี้ ปรากฏดงัตารางที ่ 2 

ตาราง  2 คะแนน ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของ โรงงานยาง
 แผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
 2019 (COVID-19) ในภาพรวม 

n = 200 คน 
ปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงาน
ยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรีธรรมราช
หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา

สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 S.D. ระดบั 

1. ดา้นบุคลากร 3.81 1.034 มาก 
2. ดา้นเครื่องจกัร/อุปกรณ์ 3.95 0.874 มาก 
3. ดา้นงบประมาณ/วสัดุ 4.16 0.777 มาก 
4. ดา้นวธิกีารท างานและมาตรฐาน 4.18 0.791 มาก 

รวม 4.02 0.869 มาก 
 
 จากตาราง 2 ผลการศกึษาของปัญหาด้านการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน
ภาพรวม พบว่า ปัญหาด้านการวางแผนการผลติในทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก คอื มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 
และด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านวธิกีารท างานและมาตรฐาน มคี่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คอื ด้าน
งบประมาณ/วสัดุ มคี่าเฉลีย่ 4.16 ในขณะทีด่า้นเครื่องจกัร/อุปกรณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ส่วนดา้นที่มี
คะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นบุคลากร มคี่าเฉลีย่ 3.81 
 
 
   ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรีธรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
   การเปรยีบเทยีบปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) กบัปัจจยั

X
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ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อปี และโรงงานของท่านจดัอยู่ใน
ประเภทใด ปรากฏดงัตารางที ่3 

ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชหลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) สง่ผลต่อปัจจยัสว่นบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรบั
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

1. เพศ  
 

2. อายุ  
 

3. สถานภาพ    
 

4. ระดบัการศกึษา  
 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อปี   
 

6. ประเภทของโรงงาน  
 

**  หมายถงึ ปฏเิสธสมมตฐิาน,   ✓ หมายถงึ ยอมรบัสมมตฐิาน 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของเจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนั ใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อปีและประเภทของ
โรงงาน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราชหลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่แตกต่าง
กนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

อภิปรายผล :  
     ผลการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
    1. ผลการศกึษาปัญหาด้านการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พบว่า 
ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านวธิีการท างานและมาตรฐาน รองลงมา คอื ด้านงบประมาณ/วัสดุ 
ในขณะทีด่า้นบุคลากรมคีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของยุทธนา ไชยบุตร (2554) 
ได้ศึกษาการวางแผนและการจดัตารางการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก พบว่า ระบบการ
วางแผนและจดัตารางการผลิตจะใช้ประสบการณ์เป็นหลกัท าให้เกดิปัญหา คอื มกีารผลิตที่มากกว่า
ความต้องการของลูกค้าประมาณ 5 - 8% ส่งผลให้เกิดความล่าช้าขึ้นในกระบวนการและมีผลท าให้
ปริมาณพสัดุคงคลังของงานระหว่างท าให้มีปริมาณมาก และยงัสอดคล้องกับการศึกษาของสมพร 
กฤษณะทรพัย ์(2540) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อุตสาหกรรมการแปรรูปยางดบิของประเทศไทย จากขอ้มูล
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ในปี พ.ศ. 2537 พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปของอุตสาหกรรมยางดบิของประเทศไทยในส่วน
ของยางแผ่นรมควนันัน้ มกี าลงัการผลติเหลอืใช้มาก เป็นการลงทุนที่เสยีเปล่าอยู่ส่วนหนึ่ง คุณภาพที่
ผลติไดม้เีกรด 4-5 อยู่มากประมาณ 2 แสนตนั หรอืรอ้ยละ 20 ไดร้าคาต ่า ควรพยามปรบัปรุงคุณภาพให้
เป็นยางเกรด 3 ทัง้หมด และปัญหาการขาดแคลนฟืน นอกจากนัน้ประเทศไทยจะต้องมีนโยบาย
พฒันาการแปรรูปยางใหเ้ป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปมากขึ้น เพื่อใหไ้ดมู้ลค่าเพิม่สูงขึน้แทนการส่งออกขาย
ในรปูยางวตัถุดบิ ซึง่ไดร้าคาต ่าและมคีวามผนัผวนมาก 
    2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรีธรรมราช หลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อปี และประเภทของโรงงาน มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปัญหาด้านการวาง
แผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชหลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ไม่แตกต่างกนัทัง้นี้เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
โรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) สง่ผลใหเ้กดิปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่น
รมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชอย่างกวา้งขวาง ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(2538) ไดอ้ธบิายปัจจยัทีท่ าใหก้ารบรหิารสหกรณ์ประสบความส าเรจ็ คอื บุคลากร สว่นของสมาชกิต้อง
ซื่อสตัย์และจงรกัภกัดตี่อสหกรณ์ คณะกรรมการต้องเอาใจใส่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ พนักงานต้อง
ซื่อสตัย์ละเอยีดรอบคอบ มคีวามรบัผดิชอบ และมปีระสบการณ์อุปกรณ์การผลติต้องสมบูรณ์ มรีะบบ
การควบคุมการผลติทีด่แีละการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เงนิทุนหมุนเวยีนเพียงพอ ขา่วสารเกีย่วกบัการ
ผลติและการผลติทีถู่กตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั :  

    จากการศึกษาปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันในจังหวัด
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)                  มี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  1. ด้านวิธีการท างานและมาตรฐาน  เจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควันในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ต้องมีการวางแผนการท างาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานอย่าง
เคร่งครดั มกีารควบคุมการท างานของพนกังานอย่างเป็นระบบและใหไ้ดม้าตรฐานทีว่างเอาไว้ ตอ้งมกีาร
แจง้วธิกีารท างานตามขัน้ตอนต่างๆ ใหก้บัพนกังานอย่างเคร่งครดั และผูบ้รหิารโรงงานตอ้งมภีาวะความ
เป็นผู้น าสูง ผู้วจิยัเหน็ว่าหน่วยงานภาครฐัควรมสี่วนก าหนดแนวทางมาตรฐานการท างานของโรงงาน
ยางแผ่นรมควนั เพือ่ใหเ้จา้ของโรงงานไดร้บัความรูท้ีถู่กตอ้งมากขึน้ 
  2. ดา้นงบประมาณ/วสัดุ เจา้ของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช ต้อง
มกีารวางแผนต่องบประมาณในการบรหิารจดัการโรงงาน มกีารวางแผนการใชจ่้ายละเอยีดมากขึน้ และ
ตอ้งมกีารใชจ่้ายงบประมาณอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 
  3. ด้านเครื่องจกัร/อุปกรณ์ เจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ทางโรงงานควรมอีุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ ทนัสมยัในการท างานของพนักงาน ในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ – 
19 (COVID-19) ควรมเีครื่องไม ้เครื่องมอื อุปกรณ์ทีเ่พยีงพอในการท างานในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ 
– 19 (COVID-19) ต้องมแีผนในการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องไม ้เครื่องมอื อุปกรณ์อย่างเป็นระบบในช่วง
การแพร่ระบาดโควดิ – 19 (COVID-19)      และโรงงานควรมกีารน าเครื่องจกัร/ระบบการท างานที่
ทนัสมยัมาใชใ้นช่วงการแพร่ระบาดโควดิ – 19 (COVID-19) 
  4. ด้านบุคลากร เจ้าของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชต้องจดัวาง
พนักงานใหเ้หมาะสมกบัหน้าที่ เหน็ความส าคญัในการพฒันาฝีมอืของพนักงาน ควรเชญิหน่วยงานของ
รฐัเขา้มาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกนัตนเองจากการแพร่ระบาดโควดิ – 19 (COVID-19) แก่พนักงาน 
และควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าที ่

ข้อจ ากดัในงานวิจยัและงานวิจยัในอนาคต : 
  การศกึษา เรื่อง ปัญหาดา้นการวางแผนการผลติของโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช หลงัการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในครัง้นี้
เป็นการศกึษาถงึโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดันครศรธีรรมราชเท่านัน้ ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมี
การศกึษาโรงงานยางแผ่นรมควนัในจงัหวดัอื่นๆ เพิม่เตมิดว้ย  
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