แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑแผนพื้นสนาม
กรณีศึกษา ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางสตูล จํากัด
นางสาวฐิตินันท เหมือนพะวงศ
ปพ.ศ. 2545 สหกรณกองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล มีแนวคิดในการรวมพลังเพื่อสราง
ความยั่งยืนเกี่ยวกับยางพาราใหแกสมาชิกสหกรณ และสรางอํานาจการตอรองในดานราคา ซึ่งในขณะนั้น
สหกรณกองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล ดําเนินการขายยางแผนรมควันในลักษณะตางคนตางขาย ทําให
ไมสามารถสรางอํานาจในการตอรองดานราคายางพาราได ประกอบกับสหกรณกองทุนสวนยางในจังหวัด
สตูลมีการผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ จึงไดมีรวมกันจัดตั้งสถาบันสหกรณในระดับจังหวัด เรียกวา
ชุมนุมสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ สงเสริมสหกรณสมาชิก ใหดําเนินธุรกิจรวมกัน ชวยเหลือซึ่ง
กันและกันและชวยเหลือสวนรวม บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหมีอํานาจตอรองในดานตางๆ
โดยไดยื่นขอจดทะเบียน ในชื่อของชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางสตูล จํากัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ
สหกรณ พ.ศ.2542 เลขทะเบียนสหกรณที่ ก.109345 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2545 จัดอยูในประเภท
สหกรณการเกษตร มีปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ของทุกป มีสหกรณสมาชิกแรกตั้งจํานวน 6
สหกรณ มีหุนแรกตั้ง จํานวน 9,000.00 บาท ตอมาไดจดทะเบียนแกไขขอบังคับเลขทะเบียนสหกรณที่
ก.039545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เพื่อเปลี่ยนปบัญชีเปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ในป 2560 ชุมนุมสหกรณฯ มีสมาชิก 17 สหกรณ สมาชิกสมทบ 2 กลุม ทุนดําเนินงาน 38.99 ลานบาท
ชุมนุมสหกรณฯ เปนเสมือนตัวแทนของสหกรณในพื้นที่ทั้งที่เปนสมาขิกและไมไดเปนสมาชิก
มีลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค เชนเดียวกับสหกรณการเกษตรทั่วไป กลาวคือ มีการดําเนิน
ธุรกิจหลายดานเพื่ออํานวยประโยชนแกสหกรณสมาชิก ไดแก
1) ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย โดยจัดหาสินคาสารเคมีการผลิตและสินคาอื่น ๆ มาจําหนาย
ตามความตองการของสหกรณสมาชิก ในการจําหนายสินคามีการจําหนายทั้งที่เปนเงินสดและเงินเชื่อใน
การจําหนายสินคาเปนเงินเชื่อ ชุมนุมฯไมไดกําหนดวงเงินเชื่อและวันครบกําหนดชําระ แตใชวิธีการทําสัญญา
โดยมีคามัดจําบางสวนหรือทั้งหมด ขึ้นอยูกับสัญญา เพียงแตไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน เนื่องจากใชวิธีการ
หักจากเงินคายางพาราที่สหกรณสมาชิกนํามาขาย
2) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล โดยรวบรวมยางแผนรมควันจากสหกรณสมาชิกและบุคคลภายนอก
เปนเงินเชื่อ สวนหนึ่งจําหนายใหกับสหกรณสมาชิกและตลาดกลางยางพาราหาดใหญ อีกสวนหนึ่งนําเขา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยชุมนุมฯ จะกําหนดราคายางแผนรมควันตามราคาตลาดกลางยางพาราหาดใหญ
ซึ่งจะทราบประมาณเที่ยงของทุกวัน กรณีที่รวบรวมยางแผนกอนเที่ยง ผูขายจะไดรับใบแสดงราคาหลัง
เที่ยง และชุมนุมฯ จะโอนเงินเขาบัญชีภายใน 3 วันหากรวบรวมหลังเที่ยงผูขายจะไดรับใบแสดงราคาทันที
แตเงินจะถูกโอนเขาบัญชีภายใน 3 วันเชนกัน
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ในการรวบรวมแผนยาง จะมีเจาหนาที่คัดคุณภาพยางวา เปนยางแผนรมควันที่มี
คุณภาพระดับใดโดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์ ความยืดหยุน และสีของยางแผนรมควัน
ในการขนสง จะใชรถพวง 10 ลอของชุมนุมฯ โดยกรรมการฯ ไมไดรวมเดินทางไป
กับ รถพนักงานขับ รถเปนผูถือใบเสร็จรับเงิน พรอมใบแสดงน้ําหนักแผนยางที่ บรรทุก ในการจัดสงจะ
ดําเนินการทุกวัน เมื่อมีจํานวนผลิตผลเต็มรถ และมีการประมูลราคาไวเรียบรอยแลว โดยตลาดกลางจะใช
น้ําหนักของชุมนุมสหกรณฯ เปนเกณฑ การสงแผนยางนอกเหนือจากตลาดกลาง บริษัทผูประมูลไดจะ
เปนผูรับภาระคาใชจาย โดยจายใหชุมนุมฯตามระยะทาง 0.16 - 0.18 บาทตอกิโลเมตร ถือเปนรายได
คาบริการบรรทุกขนสงของ ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
ในการรั บ เงิ น ค า จํ า หน า ยแผ น ยาง ผู จั ด การชุ ม นุ ม ฯ จะประสานกั บ ตลาดกลาง
ยางพาราหรือบริษัทที่รับซื้อ โดยใชโทรศัพท และบันทึกบัญชีตามใบเสร็จที่ออกโดยชุมนุมฯ สวนจํานวน
เงินจะใชวิธีโอนผานธนาคาร ภายใน 3 วัน หลังจากสงสินคา
3) ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมนุมฯ ดําเนินการแปรรูปยางพาราเปนยางอัดกอน
และยางแผนรมควัน
ตอมาชุมนุมฯ ไดขยายธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรโดยดําเนินการแปรรูปยางแผนรมควัน
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามความตองการของผูบริโภค เชน แผนพื้นสนาม ขอบสนาม ไมกวาดน้ํายางพารา
และยางคอมปาวด เปนตน เพื่อรวมแกปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และดานเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในการ
จําหนายผลิตภัณฑ ไดทําการวิเคราะหความตองการของผูบริโภค พบวาผลิตภัณฑแผนพื้นสนามเปนที่ตองการ
มากกวาผลิตภัณฑอื่น ๆ และเพื่อไมใหมีผลิตภัณฑคงเหลือคางนาน จึงใชวิธีการลิตตามจํานวนสั่งซื้อ โดยมุงเนน
ที่การแปรรูปผลิตภัณฑแผนพื้นสนาม
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ หนวยงานที่กํากับดูแลดานการผลิต สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดกําหนดวา ตองมีแผนการแปรรูปผลิตภัณฑจากมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป มีการอนุมัติใหรวบรวม
ยางพารา รวมทั้งตองมีใบสั่งผลิต และรายการเบิกวัตถุดิบจากแผนกแปรรูปทุกครั้ง มีตรวจสอบคุณภาพ
ยางแผนรมควันและสิ่งเจือปนกอนสงเขาแปรรูป ซึ่งกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตแผนพื้นสนาม
มีขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้
เริ่มตนจากการขอเบิกวัตถุดิบยางแผน 2 ชนิด จากแผนกรวบรวมยางพารา ไดแก ยางแผน
รมควันใชทําตัวแผนพื้นสนาม และยาง EPDM ใชเคลือบผิวหนาแผนพื้นสนามเพื่อใหเกิดความทนทาน
สํ า หรับ ยางแผ น รวมควั น ที่ ใช จ ะมี ร ะดั บ คุณ ภาพแตกตางกั น คือ ยางแผ น รมควัน คุ ณ ภาพต่ํา เรีย กวา
ยางคัตติ้ ง (cutting) คุณภาพปานกลางเรียกวายางฟอง และคุณภาพดีขึ้นมาอีกระดับเรียกวายางแผนรมควัน
โดยการตรวจสอบชนิด ประเภทยางและสิง่ ปลอมปนในแผนยางรมควัน (สิง่ ปลอมปนที่เปนโลหะ อโลหะ
หรือ สิ่ งปลอมปนที่ เนื้ อแข็ ง เช น อิ ฐ หิ น กรวดใหญ ) เป น การตรวจสอบด ว ยสายตา ส ว นยาง EPDM
จะตรวจสอบ สี ความสม่ําเสมอและสิ่งปลอมปน ดวยสายตา ตรวจสอบขนาดและความหนา โดยการวัดดวย
ไมบรรทัดมาตรฐานและตรวจสอบน้ําหนักตอมวนโดยการชั่งน้ําหนักดวยตาชั่งมาตรฐาน
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จากนั้นจะเบิกสารเคมีและสวนผสมตามชนิดและประเภทที่กําหนด พรอมทั้งตรวจสอบสิ่ง
ปลอมปน และสภาพบรรจุภัณฑดวยสายตา วาอยูในสภาพสมบูรณ ไมแตกหรือเปยกชื้น สามารถปองกัน
สารเคมีที่บรรจุได สวนจํานวน/ปริมาณ ตรวจสอบโดยการนับจํานวนหรือชั่งน้ําหนักดวยตาชั่งมาตรฐาน
ขั้นตอมาคือการผสมแผนยางกับสารเคมีใหเปนเนื้อเดียวกันตามสูตรที่กําหนดและทําการ
ตรวจสอบดวยสายตา เพื่อควบคุมความถูกตองของชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใชในการผสม สวนอุณหภูมิ
หลังการผสมตรวจสอบโดยการวัดดวยเทอรโมมิเตอรมาตรฐาน
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การผสมยางทุกครั้งดําเนินการโดยเครื่องจักร เรียกวาเครื่องผสมยาง ผสมโดยการนวดแผนยาง
ไปพรอมกับสารเคมี ซึ่งมีขั้นตอนในการนวด 5 ครั้ง จากนั้นจะนํายางที่นวดแลวเขาสูกระบวนการนวด
โดยเครื่องนวดแบบ 2 ลูกกลิ้ง ยางที่ไดจากกระบวนการนี้เรียกวายางคอมปาวด จะเปนยางที่ใชขึ้นรูป
เปนผลิตภัณฑแผนพื้นสนาม ยางคอมปาวดที่ไดจะถูกนําไปผานน้ําแปงบนเครื่องจักรเพื่อลดอุณหภูมิและ
ใหผงแปงเคลือบผิวยาง เพื่อไมใหแผนยางติดกัน พรอมกับทดสอบความแข็ง ความเหนียวและความยืดหยุน
ดวยเครื่องทดสอบ วามีคุณสมบัติตามที่ตองการหรือไม ซึ่งจําเปนตองทําทุกครั้งกอนนําไปตัดเปนแผนดวย
เครื่องจักรตามขนาดที่ตองการ มีการตรวจสอบขนาด ความสม่ําเสมอของเนื้อยาง ตําหนิและสิ่งปลอมปน
แลวจึงนําเขาเก็บโดยวางเลียงเปนแถวตามแนวตั้ง และแผนบนสุดจะเขียนวันที่ เดือน ป และลําดับที่ผลิต
ในแตละวัน
จากนั้นจึงนําแผนยางคอมปาวดไปอัดแผนเพื่อขึ้นรูป กอนการขึ้นรูป จะทําการชั่งน้ําหนัก
ใหไดตามมาตรฐาน โดยเทียบสัดสวนกับความหนาของแผนยาง เชน น้ําหนัก 1.39 กิโลกรัม สําหรับแผน
ยางที่มีความหนา 7 มิลลิเมตร เปนตน หากยางแผนที่ตัดไวมีน้ําหนักไมไดตามมาตรฐาน จะตองตัดยาง
คอมปาวดจากแผนอื่นมาเสริมใหไดน้ําหนักตามที่กําหนดไว พรอมนําขึ้นรูป สําหรับเศษยางแผนที่เหลือ
จากการตัดสามารถนํากลับไปผสมใหมไดอีกดวยวิธีการดังกลาว ทําใหไมสามารถทราบจํานวนแผนยาง
คอมปาวด ที่นําเขาผลิตไดในแตละครั้ง เนื่องจากเจาหนาที่ไมไดจัดทําทะเบียนคุมยางคอมปาวดไว
แผนยางคอมปาวดที่ไดมาตรฐานจะถูกนํามาวางบนแผนยางสี และนําเขาเครื่องอัดขึ้นรูป
เปนยางแผนพื้นสนามที่มีเดือยและตัวรับใหสามารถยึดประกอบเขากับแผนอื่นๆ ไดอยางแนนหนาแข็งแรง
จากนั้น นําไปพักใหเย็นลง กอนนําไปตัดแตง ในขั้นตอนนี้มีการควบคุมผลผลิตโดยการจดจํานวนยางแผน
พื้นสนามที่ได จากหนาจอเครื่องจักรในแตละวัน
ในการตัดแตงขอบและสวนเกินออก จะใชวิธีกระจายให เกษตรกรในพื้นที่หรือพนักงาน
สหกรณฯ นําไปทําที่บานไดตามกําลังของตน โดยจายคาจางแผนละ 2 บาท เมื่อนําแผนยางมาสงคืนจะ
มีการคัดมาตรฐานดวยสายตากอนนําเขาจัดเก็บในคลังสินคาโดยจัดวางแนวตั้ง เขียนปายไวบนแผนพื้น
สนาม ถือเปนเสร็จสิ้นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ สําหรับอัตราการสูญเสีย ชุมนุมฯ ถือตามเกณฑของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดเก็บผลิตภัณฑแผนพื้นสนามเพื่อรอจําหนายมีการจัดทําทะเบียนคุมผลิตภัณฑจัดทํา
เครื่องหมายเพื่อใชควบคุมการเบิกจายผลิตภัณฑ มีการจัดจางยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บ
แตยังไมไดทําประกันภัยทั้งสินคาและอาคารที่จัดเก็บ ถือเปนความเสี่ยงที่ควรไดรับการพิจารณาแกไข
ผังแสดงขั้นตอนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑแผนพื้นสนาม เปนดังนี้
ในการจํ าหน าย ชุ มนุมฯ จะจําหนายตามใบสั่งของลูกคา สําหรับ การขนสง ขึ้น อยูกับ
สัญญาที่ไดทําไวระหวางกันวาใครเปนผูรับภาระคาขนสง กรณีจําหนายเปนเงินเชื่อ จะมีการอนุมัติโดยผู
มี อํานาจ มี การทํ าสั ญ ญาซื้ อขายกั บ ลูกคา มี เอกสารประกอบการจําหนายและสรุป ยอดการจําหนาย
ประจําวัน แตยังไมมีมาตรการเกี่ยวกับหลักประกันการเปนหนี้
ดานการกําหนดราคา เนื่องจากชุมนุมฯ ไมไดจัดทําทะเบียนคุมแผนยางคอมปาวดที่ผลิตได
ในแตละครั้ง ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุนที่แทจริงของยางแผนพื้นสนามได การกําหนดราคาขายจึงไม
ไดมาจากการฐานของตนทุนผลิต เปนเพียงการคํานวณคราว ๆ จากวัตถุดิบที่ใชและประสบการณในการ
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ทํางานของผูเกี่ยวของ จึงอาจกลาวไดวา ชุมนุมฯ ยังไมมีมาตรฐานในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ ซึ่งใน
ระยะยาวอาจสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจของชุมนุมฯ
แสดงแผนผังพื้นที่การจัดวางเครื่องจักรของชุมนุมสหกรณฯ

6

การควบคุมภายใน
การกําหนดระบบการควบคุมภายในสหกรณภาคการเกษตรแบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย
การควบคุมดานบัญชี การควบคุมดานบริหารและการควบคุมเฉพาะเรื่อง
1. การควบคุมดานบัญชี เปนการกําหนดวิธีการและมาตรการเพื่อใชในการปองกันดูแล
รัก ษาทรั พ ย สิ น และเอกสารหลั ก ฐานของสหกรณ ให ป ลอดภั ย จากการทุจ ริต ผิดพลาดทั้ งปวง และ
เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่รับ ผิดชอบใหมีการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามกฎหมาย
สหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งรับผิดชอบตอความถูกตองและความครบถวนของขอมูล
ในเงินการเงินดวย ซึ่งการควบคุมดานบัญชีทําใหการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณเปนไปอยาง
ถูกตองและเชื่อถือได
การจัดทําบัญชีของชุมนุมฯ เปนไปตามที่ทางราชการกําหนด เปนไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติในการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดครบถวน เปนปจจุบัน
2. การควบคุ มด านบริห าร เป น การจั ดแบงสวนงานภายใน การแบงแยกหน าที่ความ
รับผิดชอบ การกําหนดระเบียบปฏิบัติ วิธีการและมาตรการตางๆ ที่ทําใหการดําเนินงานและการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบของสหกรณและนโยบายที่กําหนด ซึ่งการควบคุมดาน
บริหารแบงเปน 2 ดาน คือการควบคุมดานบริหารจัดการ และการควบคุมดานบริหารธุรกิจ
ชุมนุมฯ มีการควบคุมดานบริหารจัดการโดยมีการจัดแบงสวนงานและการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมการกําหนดระเบียบครอบคลุมการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจแตยังไม
ครบทุกดาน การกําหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณประจําปเปนไปอยางชัดเจน เหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันการควบคุมภายในดานการเงินและการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและนโยบายที่กําหนด
ในการควบคุมดานบริหารธุรกิจ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในระดับหนึ่ง สวนการ
บริหารธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑแผนพื้นสนามโดยรวมคือมีการกําหนดแผนงาน ระเบียบปฏิบัติดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของรวมถึงที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ธุรกิจถูกตอง การตัดวัตถุดิบ/สินคาสําเร็จรูปขาดบัญชีหรือเสื่อมสภาพเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากมองใน
สวนของความครบถวนและสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจ พบวา
1) ยังไมไดกําหนดระเบียบวาดวยการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา ไวเปน
แนวทางในการปฏิ บั ติงาน เนื่ องจากในทางปฏิบั ติ ชุมนุมฯ ถือปฏิบัติตามแผนคุณ ภาพที่กําหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม
2) เอกสารเกี่ยวกับการแปรรูปไมสามารถยืนยันความถูกตองครบถวนของยอดวัตถุดิบที่
นําเขาแปรรูปได และไมมีการจดบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบตาง ๆ ที่สูญเสียในการผลิตแตละครั้ง รวมถึงยัง
ไมไดทําการทดสอบอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อใชเปนเกณฑอางอิง ใน
การพิจารณาลดหยอนยางขาดบัญชี
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3) ดานกระบวนงานตัดแผน เจาหนาที่ยังไมไดจัดทําทะเบียนคุมแผนยางคอมปาวดที่ผลิตได
ในแตละครั้งของการแปรรูปแมวาในกระบวนการผลิตจะมีการบันทึกรายละเอียดตางๆ ตาม รูปแบบที่
กําหนดไวแตการมีเศษยางคอมปาวดภายหลังการผลิตในแตละครั้ง มีจํานวนมากนอยไมเทากันจึงไมอาจ
ระบุไดวาจํานวนที่แตกตางกันนั้น ถือเปนความผิดปรกติหรือไม
4) ผลผลิตที่ไดรับและวัตถุดิบที่เสียไปในกระบวนการแปรรูปทุกขั้นตอนไมไดถูกนําเสนอตอ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ทราบ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมถึ งไม มี ร ายงานการสู ญ เสี ย ยางคอมปาวด
เนื่องจากมีการแปรรูปผลิตภัณฑหลายชนิด มีทั้งการตัดแตงและการปรุงแตงเพิ่มเติม จึงไมอาจระบุไดวา
จํานวนที่วัตถุดิบขาดหายภายหลังการกระทบยอดตามหลักการบัญชีนั้น เปนการขาดหายที่มี สาเหตุมา
จากการสูญเสียตามปรกติของกระบวนการผลิตจากการคางนานจนเสื่อมสภาพหรือจากการนํากลับไปเขา
สูกระบวนการผลิตรอบใหม
5) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมในกระบวนอัดแผน/ขึ้นรูป และไมไดทดสอบหามาตรฐานในการ
ผลิตแผนพื้นสนามเชิงปริมาณวา ในการผสมตามสูตร 1 ครั้ง ไดผลิตภัณฑแผนพื้นสนามจํานวนเทาใด (แผน)
จึงมีความเสี่ยงตอการขาดหาย เนืองจากการคุมยอดผลิตภัณฑแผนพื้นสนามจะทําการตรวจนับในขั้นตอน
สุดทายกอนเก็บเขาคลังสินคา การคํานวณหาจุดคุมทุนและตนทุนผลิตที่แทจริงของการแปรรูปผลิตภัณฑ
แผนพื้นสนามยังไมอาจทําไดเนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ
ในการดําเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราแผนรมควันเปนผลิตภัณฑแผนพื้นสนาม ชุมนุมฯ มีเกณฑ
ในการปฏิบั ติงานจากหลายหน วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ งเกณฑ ตาง ๆ ไมมีความขัดแยงกั น การยึดถื อเพื่อ
ปฏิ บั ติ จ ะพิ จ ารณาจากระดั บ การสงผล เช น กระบวนการแปรรู ป ที่ ชุม นุ ม ฯ ใช เกณฑ ข องกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งดูแลดานมาตรฐานการผลิต ปจจุบันชุมนุมฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่แปรรูป
มาจากยางพารา แมวาจะไมไดทําทะเบียนยางแผนคอมปาวด เนื่องจากใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเปนการ
รับรองดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจดานการผลิตเพื่อจําหนาย
ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชีโดยรวม ชุมนุมฯยังคงยึดถือตามระเบียบขอบังคับและคําแนะนํา
ของหนวยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเพียงแตยังไมครอบคลุมดานตาง ๆ ของการดําเนินธุรกิจ
หากชุมนุมฯ ทําการทดสอบเพื่อหาขอสรุปวาในการผสมแผนยางกับสารเคมีแตละครั้งเพื่อ
ผลิตยางแผนพื้นสนามนั้น ไดแผนยางคอมปาวดในเบื้องตนจํานวนเทาใด(แผน) ภายหลังการตัดแตงไดแผน
ยางที่ พ ร อ มขึ้ น รู ป จํ านวนเท าใด(แผ น ) และมี เศษยางที่ นํ าเข า สู ก ระบวนการผสมใหม จํ า นวนเท าใด
(น้ําหนัก) รวมถึงทดสอบหาเกณฑการสูญเสียที่เปนมาตรฐานของชุมนุมฯ และกําหนดระเบียบตาง ๆ ให
ครอบคลุมการปฏิบัติ จะเปนการสามารถสรางมาตรฐานเชิงปริมาณ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาโดยรวมประสบการขาดทุน สาเหตุหลักมาจากการตีราคา
สินคาลดลงเนื่องจากความผันผวนของราคายางพาราที่ปรับลดลงอยางมาก คาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจาย
เงินกู เงินเดือนคาจาง และคาเสื่อมราคาสินทรัพย ซึ่งเปนผลมาจากการขยายธุรกิจ มีการกูเงินเพื่อลงทุน
สรางอาคารโรงงานและจางพนั กงานเพิ่ ม อย างไรก็ ตาม ธุรกิ จแปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ ยางพารายั งคงมีกําไร
เฉพาะธุรกิจ ถือเปนธุรกิจที่ชวยแกปญหาราคายางพาราใหกับมวลสมาชิก และเปนความหวังของชุมนุมฯ
ที่จะกาวไปสูความมั่นคงไดในอนาคต จึงอาจกลาวไดวา ชุมนุมสหกรณฯ สามารถดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งและประสบความสําเร็จดานการบริหารธุรกิจในระดับหนึ่ง
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3. การควบคุมเฉพาะเรื่อง นอกจากการควบคุมดานบัญชีและการควบคุมดานบริหาร
แลวคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ควรใหความสําคัญกับการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง ไดแก การ
ควบคุ มด านเงิน ลงทุ น การควบคุมดานที่ ดิน อาคารและอุป กรณ การควบคุ มด านเงิน เบิ กเกิน บั ญ ชี
ธนาคารและเงินกูยืม การควบคุมดานสมาชิกและทุนเรือนหุน รวมถึงการควบคุมดานการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรซึ่งในสวนนี้หากมองเฉพาะรายงานทางการเงินการบัญชี อาจกลาวไดวา ชุมนุมฯ
ยั ง ไม มี ก ารควบคุ ม ที่ เหมาะสม โดยเฉพาะด านเงิ น ทุ น และการลงทุ น ในทรั พ ย สิ น แต ห ากมองตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการดํ าเนิ น การ จะเห็ น ว าชุ ม นุ ม ฯ มี ค วามจํ าเป น ด านการช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ซึ่ งเป น
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งชุมนุมฯ
จึงมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม
และครอบคลุมการดําเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑแผนพื้นสนามดังนี้
1. ชุมนุมสหกรณฯ ควรกําหนดระเบียบตาง ๆ ใหครอบคลุมการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน
ทุกดาน
2. แผนกแปรรูปผลิตภัณฑควรจัดทําทะเบียนคุมยางคอมปาวดในกระบวนการตัดแผน ทั้ง
ที่ เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต และที่ เกิ ด จากเศษยางค า งเดิ ม โดยเฉพาะส ว นที่ ส ามารถนํ ากลั บ มาเข า
กระบวนการผลิ ต ใหม ควรระบุ ร ายละเอี ย ดให ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วั น เดื อนป และจํานวนที่ นํ าออกไปเข า
กระบวนการผลิตรอบใหม เพื่อใหสามารถคํานวณตนทุนการผลิตที่แทจริง
3. ผูควบคุมการแปรรูปควรสรุปยอดผลิตภัณฑแผนพื้นสนามที่ผลิตได และการสูญเสียใน
กระบวนการผลิ ตแต ล ะครั้ ง รวมถึ งจํานวนเศษยางคอมปาวดที่ นํามาผลิต ใหม นําเสนอตอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ
4. ควรทํ าการทดสอบเพื่ อ คํ า นวณจุ ด คุ ม ทุ น และต น ทุ น การผลิ ต แต ล ะครั้ ง รวมถึ งหา
มาตรฐานของอัตราการสูญเสียไวถือใช ซึ่งอาจนํามาจากหนวยงานอื่นที่เคยทําไวและเปนที่ยอมรับ หรือ
จั ด ทํ าขึ้ น เองโดยทดสอบเปรี ย บเที ย บจากการแปรรู ป ในแต ล ะครั้ง เกณฑ ก ารสู ญ เสี ย ที่ ได ม าตรฐาน
สามารถบงชี้ถึงความโปรงใสและความมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
ของชุมนุมสหกรณฯ ได
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แนวทางการจัดการวางรูประบบบัญชีตนทุนการแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลมน้ํามัน
กรณีศึกษา ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด
นางสาวฐิตินันท เหมือนพะวงศ
ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด เปนสหกรณแหงแรกของจังหวัดกระบี่ที่มี
ขนาดใหญมากและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดน้ํามันปาลมดิบเพื่อจําหนาย จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ
ประเภทการเกษตร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2540มีปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 53 สหกรณ ประกอบดวยสหกรณที่เปนสมาชิก 10 สหกรณและ
สหกรณเครือขายอีก 43 สหกรณ มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1,117 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสกัด
น้ํามันปาลมดิบเพื่อจําหนาย สหกรณมีพื้นที่ดําเนินงานในทองที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดที่มีเขตแดนติดตอกับ
จังหวัดกระบี่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพังงา จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีสถานที่ตั้งสํานักงาน 2 แหง คือ สํานักงานใหญอยูที่ อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่และสํานักงานสาขาอยูที่
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ชุมนุมฯ มีผังการจัดโครงสรางองคกรหรือโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละแผนกรวมถึงพนักงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Spec)
ของพนั กงาน ไวเป น ลายลั กษณ อักษร (Job Descriptions) โดยได รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ(ISO 9001) เมื่อป 2558
การดํ า เนิ น งานของชุ ม นุ ม สหกรณ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ
โดยเฉพาะธุ รกิจ แปรรูป ปาล มน้ํ ามั น สามารถให บ ริการแกส หกรณ ได อยางทั่วถึงสนับ สนุน อาชีพของ
สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่เปนการเชื่อมโยงผลประโยชนซึ่งกันและกันอยางลงตัวระหวางชุมนุมสหกรณ
กับสมาชิกสถาบันเกษตรกรหลายแหงไดรับการสนับสนุนทั้งดานเงินทุนและองคความรูเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลปาลมน้ํามันใหมีความหลากหลายมากกวาเดิม เพื่อเพิ่มและขยายตลาดการจําหนายใหกวางขึ้น ซึ่งสถาบัน
เกษตรกรหลายแหงไดดําเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล โดยการแปรรูปเมล็ดในปาลมน้ํามัน ที่เปนผล
พลอยไดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลม ถือเปนการตอยอดการแปรรูปสําหรับผลผลิตปาลม
น้ํามัน แตกระบวนการในการแปรรูปเมล็ดในปาลมน้ํามัน มีความซับซอนและยุงยากมากเกี่ยวกับการคํานวณ
ตนทุนผลิต เนื่องจากไมสามารถกําหนดราคาทุนของเมล็ดในปาลมที่รับมาจากกระบวนการแปรรูปน้ํามัน
ปาลมดิบไดในเบื้องตน เนื่องจากตนทุนถือเปนขอมูลที่มีความสําคัญอยางมากตอกระบวนการผลิตและ
การจําหนาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต ความมีศักยภาพของระบบการควบคุมภายใน และสามารถ
บอกแนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจได ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณซึ่งมีภารกิจในการกําหนด
ระบบบัญชีและวางรูปแบบบัญชีใหกับสถาบันเกษตรกร ยังไมไดดําเนินการกําหนดรูปแบบการบัญชีตนทุน
สําหรับธุรกิจแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม
การวางระบบบั ญ ชี ที่ดีนั้ น จะต องมี การสอดคลองไปกั บ ธรรมชาติ ของการทํ างานและ
การดําเนินธุรกิจที่เปนจริง ระบบตางๆ ที่มีการสรางขึ้นมาจะตองไมเปนการขัดขวางตอการดําเนินงาน
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ตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป
ใด ๆ ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ที่เบิกใชในการผลิต แรงงานทางตรงที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิตและคาใชจายในการผลิต เมื่อทั้ง 3 สวนประกอบกันไดเขาสูขั้นตอนตาง ๆ ของ การผลิตก็จะแปร
สภาพเปนสินคาสําเร็จรูป
การจําแนกตนทุนการผลิตตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ ที่กิจการไดทําการผลิต เพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาตาง ๆ สามารถจําแนกได 3 สวน คือวัตถุดิบทางตรง เปนวัตถุดิบสวนที่สําคัญที่ใชในการ
ผลิตสินคาหรือบริการ สามารถคํานวณไดงายกวาสินคา 1 หนวย ตองใชวัตถุดิบเทาใด แรงงานทางตรง
เปนคาแรงที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูปหรือเปนคาแรงที่เกิดจากการผลิตสินคา
โดยตรง สามารถคํานวณตนทุนคาแรงที่ใชในการผลิตไดโดยงาย คาใชจายในการผลิต เปนตนทุนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในการสนับสนุนการผลิตสินคาหรือบริการ ไมเกี่ยวของกับวัตถุดิบทางตรงและคาแรงทางตรง
และไมเกี่ยวของกับสวนสํานักงาน
การบัญชีตนทุน เปนวิธีการในการหาตนทุนตามวัตถุประสงคของฝายบริหารหรือเปนศิลปะ
ในการค นหาตน ทุ นเพื่ อใหในการบริหารและตัด สิน ใจเกี่ยวกั บ ตน ทุน ขอบเขตของการบั ญชี ตน ทุ นจึง
ครอบคลุมทั้งดานการหาตนทุนที่ไดขึ้นแลวจากการผลิต แยกเปนตนทุนแผนกศูนยการผลิต หรือตนทุน
ผลิตภัณฑ และยังใชขอมูลในการบริหารเกี่ยวกับตนทุนที่เกิดขึ้นแลวและตนทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ระบบบัญชีตนทุน เปนระบบในการดําเนินงานเกี่ยวกับ การบันทึก การแยก การสะสม
การควบคุม และการจัดสรรคาใชจายตางๆ เพื่อกําหนดเปนตนทุนในการดําเนินงาน โดยมีการแยกประเภท
ตนทุนไปตามพฤติกรรมของตนทุน กิจกรรม หรือกระบวนการที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑและลักษณะงานอื่นๆ
ทั้งนี้ จะเปนไปตามชนิดของการประเมินหรือการวัดผลที่ตองการ
การบันทึกบัญชีตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑจะแยกบัญชีออกตามลักษณะของตนทุน
คือ วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต หากในการผลิตนั้นจําเปนจะตองใชวัตถุดิบ
หลายชนิดจะแยกบัญชี วัตถุ ดิบออกตามชนิด หรือแรงงานทางตรงหากมีการผลิตในหลายแผนกหลาย
หน วยงาน จะบั นทึ กแรงงานทางตรงของแตละหนวยออกจากกัน เชน เดียวกับคาใชจายการผลิต เชน
แรงงานทางอ อ ม ค า เช า ค า ประกั น ภั ย ค า บํ า รุ ง รั ก ษา ค า เสื่ อ มราคา ค า ภาษี ท รั พ ย สิ น เป น ต น
เพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีจําเปนตองใชบัญชีคุมยอดสําหรับรายการที่เกิดขึ้น บัญชีคุมยอดที่ใชอยูเปน
ประจําสําหรับบันทึกตนทุน
การรวบรวมเมล็ดในปาลมของชุมนุมสหกรณฯ แบงเปนสองชองทางไดแก รวบรวมจาก
สหกรณอื่นและนํามาจากธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามันของชุมนุมสหกรณเอง โดยมอบหมายกรรมการฯ และ
เจาหนาที่ฝายจัดซื้อวัตถุดิบ รับผิดชอบในการชั่งและออกหลักฐานใบสั่งปลอยเมล็ดในปาลมเพื่อทราบ
ปริมาณที่ รับ ซื้อ พรอมเก็บ ตัวอยางไวสวนหนึ่ ง ส วนที่ เหลือจะส งถูกสงไปเก็บ ไวในคลังสิน คา สําหรับ
ตัวอยางจะถูกสงไปที่ฝายวิจัยทําการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดราคาซื้อ
เมล็ดในปาลมของเมล็ดในปาลมที่รับซื้อในแตละวัน ดานการจายเงิน จะจายราคาตามระดับคุณภาพของ
เมล็ดในปาลม การตีราคาแตละระดับคุณภาพจะถือตามราคาตลาดกลางเมล็ดในปาลม ภายในวันเดียวกัน
โดยการโอนผานธนาคารเมล็ดในปาลมที่มาจากธุรกิจแปรรูปจะดําเนินการในลักษณะเดียวกับรวบรวมจาก
ภายนอกคือการชั่งน้ําหนัก ออกใบสั่งปลอยเมล็ดในปาลม ตรวจสอบคุณภาพ และนําเขาเก็บรวมกับเมล็ด
ในปาล มที่ รวบรวมจากภายนอก เพี ยงแตไมนํ าใบสั่งปลอยนั้ น มาเบิ กจ าย ดวยวิธีการนี้ ทําใหชุมนุมฯ

11

มีขอมูลเกี่ยวกับเมล็ดในปาลม ที่เก็บอยูในคลังสินคาครบถวน สามารถตรวจสอบยอนหลัง หรือนําขอมูลไป
ใชในการคํานวณตนทุนได ทั้งยังสามารถนําปริมาณมากระทบยอดหาจํานวนที่ใชในการผลิตและจํานวน
วัตถุดิบคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมเมล็ดในปาลมที่อยูในคลังสินคา
การแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม โรงบีบเมล็ดในมีผูปฏิบัติงานดานกระบวนการผลิต แยกเปน
หัวหนาฝายโรงบีบเมล็ดใน เจาหนาที่งานผลิต เจาหนาที่สํารองทั่วไปและเจาหนาที่ธุรการ เนื่องจากใน
ขั้นตอนการผลิตตองใชเครื่องจักรในทุกกระบวนการ จึงตองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)
กระบวนการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม ตั้งแตขั้นตอนการรับเมล็ดในปาลมจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือไดผล
ผลิตเปนน้ํามันเมล็ดในปาลมและกากเมล็ดในปาลม เจาหนาที่ฝายผลิตเบิกเมล็ดในปาลมจากคลังเบิกตาม
แผนการผลิตที่จัดทําไวกอน การแปรรูปเมล็ดในปาลมโดยการนําเขาเครื่องบีบ 2 ครั้ง พรอมการทดสอบ
คุณภาพผลลิตที่ไดจะเปนสวนของน้ํามันเมล็ดในปาลมและกากเมล็ดในปาลม น้ํามันจะถูกนําเขาไปกรอง
กอนนําเขาเก็บในถังบรรจุเพื่อรอจําหนาย สวนกากเมล็ดในปาลมจะถูกแยกเก็บไวจําหนายเปนสวนผสม
ของอาหารสัตว ซึ่งรายไดจากการขายกากเมล็ดในปาลมมีจํานวนเงินที่เปนสาระในการดําเนินธุรกิจนี้

ขั้นตอนการผลิต

1.นําเมล็ดในเขากระบวนการผลิต

1.1นําเขาเครื่องบีบครั้งที่ 1

1.2นําเขาเครื่องบีบครั้งที่ 2

2. การกรองน้ํามัน

3. ถังเก็บน้ํามัน

ภาพที่ 2ขั้นตอนการผลิต

กากเมล็ดใน

12

การทดสอบการผลิตและการกําหนดมาตรฐานการผลิตชุมนุมสหกรณกําหนดมาตรฐานการ
ผลิตของน้ํามันและเมล็ดในที่สูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อใชควบคุมตัวชี้วัดการผลิตใหเปนไปตามที่
กําหนด น้ํามันเมล็ดในที่สูญเสียในกระบวนการผลิต
- บีบครั้งที่ 1 (1st Stage Kerner Press) ไมเกิน 16.0% Ondrybasis
- บีบครั้งที่ 2(1st Stage Kerner Press) ไมเกิน 8.5% Ondrybasis
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตจะมีการกําหนดคาการสูญเสียซึ่งไดมีการทดสอบและผานการรับรอง
โดยผูผลิตเครื่องจักร โดยชุมนุมสหกรณจะมีการทดสอบการผลิตแตละครั้งวามาตรฐานการผลิตของชุมนุมสหกรณ
มีคาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม โดยเจาหนาที่ผลิตเก็บกากปาลมใสถังอุปกรณที่ฝายวิจัยกําหนดให โดยเก็บทุก
ชั่วโมงตั้งแตเริ่มเดินเครื่องจักร 3 ชั่วโมงแรกเก็บหนึ่งครั้ง และเก็บตอเนื่องทุกชั่วโมง สงตัวอยางใหกับฝาย
วิจัยเจาหนาที่ฝายวิจัยนําตัวอยางกากปาลมที่ไดจากฝายผลิตผสมรวมกัน นําไปอบไลความชื้น เพื่อสกัด
น้ํามัน ที่ห ลงเหลืออยูในกากปาลม ซึ่งเป นอัตราสูญ เสี ยน้ํามั นที่ผลิตแตละรอบการผลิตบั น ทึกข อมูลใน
คอมพิวเตอร ซึ่งเจาหนาที่โรงบีบเมล็ดในจะดูขอมูลบนระบบ LANs และพิมพเก็บไวเปนหลักฐาน
การตรวจวัดน้ํามันเมล็ดในปาลมตามกระบวนการผลิต การไหลของน้ํามันเมล็ดในที่ผานการบีบ
จะผ านมิเตอรวัดการไหลของน้ํ ามั นเขาถังเก็บน้ํ ามั นตามการตั้งค าของเครื่องจักร ชุมนุมฯจัดใหมีการ
ตรวจวัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนประจําทุกวัน เพื่อทราบปริมาณคงเหลือจริง แลวเปรียบเทียบกับปริมาณ
คงเหลือตามทะเบียนคุมน้ํามันเมล็ดในปาลมการตรวจวัดน้ํามัน โดยเจาหนาที่ผลิตตรวจวัดน้ํามันในถังน้ํามัน
เปนประจําวันทุกวันเวลาเชา โดยการใชเทปวัดอานคาเปนเซนติเมตร ซึ่งมีสูตรในการคํานวณปริมาณน้ํามัน
คงเหลือ (ความสูง + อุณหภูมิของน้ํามัน) โดยอุณหภูมิของน้ํามันในถังจะเปนตัวกําหนดอัตราการขยายตัว
ของน้ํามัน (ความหนาแนนนอยทําใหน้ํามันขยายตัวมาก) เจาหนาที่บันทึกขอมูลในสมุดคุมการวัดน้ํามัน
แลวจัดทํารายงานการตรวจวัดน้ํามัน พรอมสําเนา 1 ฉบับ ตนฉบับใหฝายวิจัยเพื่อคํานวณปริมาณน้ํามัน
คงเหลือสําเนาฉบับที่ 1 เก็บไวเปนหลักฐานเจาหนาฝายวิจัยคํานวณปริมาณน้ํามันคงเหลือแตละวัน บันทึก
ขอมูลที่ไดในคอมพิวเตอรซึ่งเจาหนาที่โรงบีบเมล็ดในจะดูขอมูลบนระบบ LANsและพิมพเก็บไวเปนหลักฐาน
และเจาหนาที่ฝายขายพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอรบนระบบ LANs ของฝายวิจัยบันทึกปริมาณน้ํามันเมล็ด
ในคงเหลือที่ผานการคํานวณปริมาณจากฝายวิจัยในทะเบียนคุมน้ํามันเมล็ดในเปรียบเทียบกับปริมาณ
คงเหลือตามทะเบียนคุม แลวคํานวณหาผลตาง พรอมจัดทํารายงานเสนอผูจัดการ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพชุ มนุ มสหกรณ กําหนดการจั ดการคุ ณภาพของผลิตภัณ ฑ โดยกํ าหนด
คุณภาพของน้ํามันเมล็ดใน ดังนี้
1) น้ํามันเมล็ดใน (OER) ไมต่ํากวา 43.0%
2) มีกรดไขมันอิสระ (FFA) ไมเกิน 3.0%
3) มีความชื้นและสิ่งเจือปน (M&I) ไมเกิน 0.3%
การตรวจสอบคุณภาพ โดยเจาหนาที่ผลิต เก็บตัวอยางน้ํามันที่ผานการกรอง ทั้ง 2 ขั้นตอน คือ
การกรองหยาบและกรองละเอียดใสขวด นําสงตัวอยางใหฝายวิจัยคุณภาพทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เมล็ดใน และปริมาณน้ํามันที่ตกคาง แลวจัดทํารายงานการสงตัวอยาง พรอมสําเนา 1 ฉบับ ตนฉบับให
ฝายวิจัยคุณภาพสําเนาฉบับที่ 1 เก็บไวเปนหลักฐานฝายวิจัยตรวจสอบคุณภาพ จัดพิมพขอมูลบนคอมพิวเตอร
ระบบ LANsเพื่อให ฝ ายผลิ ตจั ดพิ มพ ขอมูลเก็บ ไวเปน หลักฐาน และหัว หน าฝายผลิ ตพิ จารณาผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ กรณีไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ใหกําหนดแนวทางควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
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การจัดทํารายงานเจาหนาที่งานผลิต จัดทํารายงานการผลิตแตละวัน รายงานการทํางาน
ของเครื่องบีบเมล็ดในปาลมและรายงานการสงกากเขาเก็บยุง 200 ตัน เสนอหัวหนาฝายผลิตเจาหนาที่
ธุรการเสนอรายงานดังกลาวตอฝายบริหาร
ระบบบัญชีตนทุนแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลมชุมนุมสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบที่ทางราชการ
กําหนดและนําโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งพัฒ นาโดยบริษัทเอกชนมาใชในการประมวลผลขอมูลดานการ
รวบรวมเมล็ดในปาลมตั้งแตการชั่งเมล็ดในปาลมเพื่อซื้อวัตถุดิบและการชั่งน้ํามันเมล็ดในปาลม เพื่อขาย
ดานการทําเงินเดือน ดานการจัดซื้อ จัดจาง, ทะเบียนคุมวัสดุสํานักงานวัสดุโรงงานและการตัดจายวัสดุ การ
จัดทําทะเบียนทรัพยสินรวมทั้งการคํานวณคาเสื่อมราคา การจัดการดานลูกหนี้ดานเงินรับฝากการจัดทํา
บัญชีขั้นตนและขั้นปลายตาง ๆ รวมทั้งบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงินโปรแกรมระบบบัญชีที่
ใชเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณธุรกิจการควบคุมภายในสําหรับการใชโปรแกรมระบบงานสวนใหญเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยมาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
สําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลพ.ศ. 2553
การคํานวณตนทุนการผลิต วันสิ้นปทางบัญชีในการแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม มีสวน
ประกอบของตนทุนการผลิตที่สําคัญ 3 สวน ณ วันสิ้นทางบัญชีชุมนุมสหกรณจะเรงดําเนินการแปรรูป
เพื่อไมใหมีเมล็ดในปาลมระหวางผลิตคงเหลือสิ้นปทางบัญชี สําหรับผลิตผลเมล็ดในปาลมที่ใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตคงเหลือ ณ วันสิ้นปทําการตรวจนับดวยการชั่งน้ําหนักและตีราคา
ตนทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบทางตรง + แรงงานทางตรง + คาใชจายในการผลิต
วัตถุดิบทางตรง ชุมนุมสหกรณตีราคาผลิตผลเมล็ดในปาลมที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตคงเหลือ
ณ วันสิ้นปทางบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณที่กําหนด เพื่อใชในการคํานวณตนทุนการผลิต ดังนี้
บาท
เมล็ดในปาลมคงเหลือตนป
xx
รับโอนตนทุนเมล็ดในปาลม
xx
บวก ซื้อเมล็ดในปาลม
xx
รวม
xx
xx
หัก เมล็ดในปาลมคงเหลือสิ้นป
ผลิตผลเมล็ดในปาลมใชไปในการผลิต
xx
สําหรับเมล็ดในปาลมที่นํามาจากธุรกิจแปรูปปาลมน้ํามัน ชุมนุมฯนําเมล็ดในปาลมที่ไดมาปน
สวนตนทุนการผลิตที่เกิดจากกระบวนการสกัดน้ํามันดิบของธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามัน และโอนตนทุนเมล็ด
ปาลมเขาธุรกิจแปรรูปน้ํามันดิบจากเมล็ดในปาลม
วิธีปฏิบัติทางบัญชี โอนปดบัญชีเกี่ยวกับผลิตผลเมล็ดในปาลมที่ใชเปนวัตถุดิบเขาบัญชี
ตนทุนการผลิต และบันทึกผลิตผลเมล็ดในปาลมคงเหลือสิ้นป บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ตนทุนการผลิต
xx
เมล็ดในปาลมคงเหลือสิ้นป
xx
เครดิต เมล็ดในปาลมคงเหลือตนป
xx
ซื้อเมล็ดในปาลม
xx
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แรงงานทางตรง โอนปดบัญชีเงินเดือนและบัญชีคาจางแรงงานที่เกี่ยวของกับการผลิตเขา
บัญชีตนทุนการผลิต บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ตนทุนการผลิต
xx
เครดิต เงินเดือน
xx
คาจางแรงงาน
xx
คาใชจายในการผลิต โอนปดบัญชีตางๆ ที่เปนคาใชจายในการผลิตเขาบัญชีตนทุน
การผลิต บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ตนทุนการผลิต
xx
เครดิต เงินเดือนคาจางและคาลวงเวลา
xx
คาวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
xx
คาพลังงานไฟฟา
xx
คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
xx
คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ
xx
.........................................................................
xx
ฯลฯ
ทั้ งนี้ บั ญ ชี ตน ทุ น การผลิตซึ่งเกิดจากการโอนปดบัญ ชีที่เกี่ย วกับ วัตถุดิบ ทางตรง แรงงาน
ทางตรงและคาใชจายในการผลิต ชุมนุมสหกรณแสดงรายการในงบตนทุนการผลิตตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
การตรวจนับและตีราคาสิ้นปทางบัญชีชุมนุมสหกรณ มีการตรวจนับสินคาคงเหลือ
ของธุรกิจแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม ซึ่งไดแก น้ํามันเมล็ดในปาลม และตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ ไดแก
เมล็ดในปาลมโดยแตงตั้งผูที่ไมมีหนาที่เก็บรักษาสินคาเปนกรรมการตรวจนับจํานวน 6 คนเพื่อทราบ
ปริมาณและสภาพของสินคาคงเหลือตามความเปนจริง โดยใชวิธีการตรวจวัด และชั่งน้ําหนักตามลักษณะ
ของสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ และจัดทําใบตรวจนับ โดยกรรมการตรวจนับลงลายมือชื่อ กํากับในใบ
ตรวจนับทุกฉบับการตีราคาสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ ชุมนุมฯ ตีราคาตามราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ซึ่งเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ราคาทุนของสินคา
คงเหลือดังกลาวคํานวณโดยใชตนทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งป ดังนี้
ตนทุนการผลิตตอหนวย

=

ตนทุนการผลิต
ปริมาณที่ผลิตได
ราคาทุนของสินคาคงเหลือ = ตนทุนการผลิตตอหนวย x ปริมาณสินคาคงเหลือ
ระบบบัญชีตนทุนแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลมผลการศึกษาวิเคราะหระบบบัญชีตนทุนธุรกิจ
แปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลมตามขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนไดผลิตภัณฑพรอมจําหนาย รวมถึงเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ สรุปไดวา
1. เอกสารประกอบการบัน ทึ กบัญชี ทุกรายการบั ญ ชี มีเอกสารประกอบครบถวน และ
เนื่ องจากชุ ม นุ มฯ บั น ทึ ก บั ญ ชี ด ว ยโปรแกรมระบบบั ญ ชี สํ าเร็ จ รู ป การผ านรายการไปยั งสมุ ด บั ญ ชี ที่
เกี่ยวของจึงเปนไปตามระบบที่วางไว

15

2. การจัดทํางบการเงิน เจาหนาที่สามารถจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการและสหกรณสมาชิกไดอยางถูกตอง ครบถวน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ขอมูลในงบถูกนํามาใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงินและ
ในชวงเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ
3. การคํ านวณต นทุน การผลิต เจาหนาที่นําสวนประกอบของตนทุน ผลิตที่สําคัญเฉพาะ
ธุรกิจ แปรรูป น้ํ ามั น เมล็ ดในปาล มทั้ง 3 สวน ไดแกวัตถุดิบ ทางตรง เป น เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิ ต
คาแรงงานทางตรง เป น ค าจ างแรงงานที่เกี่ ยวข องกับ การผลิตโดยตรง และค าใช จ ายในการผลิ ต เป น
คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิตนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง และแรงงานทางตรง
การตีราคาวัตถุดิบ เปนการตีราคาผลเมล็ดในปาลมเฉพาะที่ ใช เป นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่ ง
คํานวณไดจาก การนําเมล็ดในปาลมคงเหลือตนป บวกที่ซื้อในระหวางปและหักดวยเมล็ดในปาลมคงเหลือ
สิ้นป ซึ่งไดมาจากการตรวจนับ และตีราคาตามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณที่กําหนด
สําหรับจํานวนเงินของวัตถุดิบเมล็ดในปาลม ที่นํามาคํานวณตนทุนผลิต ไมใชจํานวนเงินจาก
บัญชีโดยตรง แตเปนจํานวนเงินที่มาจากการแบงสัดสวนของธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามัน ถือเปนการใชเกณฑ
การคํานวณตนทุนการผลิตแบบปนสวน เนื่องจากแตเดิมชุมนุมฯ นําเมล็ดในปาลมที่เกิดจากกระบวนการ
สกัดน้ํามันดิบของธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามัน มาดําเนินการแปรรูปตอโดยวิธีการโอน หมายถึง นําเมล็ดใน
ปาลมจากการแปรรูปปาลมน้ํามันมาโดยไมไดจายเงิน ใชเพียงน้ําหนักและเมล็ดในปาลมมารวมกับเมล็ดใน
ปาลม ที่ซื้อจากภายนอก ทําใหตนทุนผลิตของธุรกิจแปรรูปเมล็ดในปาลมต่ํากวาความเปนจริง และ
กําไรเฉพาะธุรกิจของธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามันต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากเมล็ดในปาลมมีจํานวนมาก
และสามารถจําหนายได หากนําไปจําหนายแทนการโอนมาใหธุรกิจแปรรูปเมล็ดในปาลม รายไดจากการ
จําหนาย จะเปนรายไดเฉพาะธุรกิจของธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามัน
4. การตรวจนับและการตีราคา วันสิ้นปทางบัญชีชุมนุมฯ มีการตรวจนับสินคาคงเหลือของ
ธุรกิจแปรรูปเมล็ดในปาลม ซึ่งไดแก น้ํามันเมล็ดในปาลมและวัตถุดิบคงเหลือ ไดแก เมล็ดในปาลม มีการ
เปรียบเทียบจํานวนที่ตรวจนับกับปริมาณคงเหลือตามทะเบียนคุม สําหรับน้ํามันเมล็ดในปาลม การตรวจ
นับใชวิธีการวัดโดยสายวัดและอานคาเปนหลักเซนติเมตรซึ่งมีสูตรในการคํานวณปริมาณน้ํามันคงเหลือ(ความสูง+
อุณหภูมิของน้ํามัน) เนื่องจากอุณหภูมิของน้ํามันในถังจะเปนตัวกําหนดอัตราการขยายตัวของน้ํามัน (ความ
รอนสูงน้ํามันขยายตัวมาก) และนํามาเปรียบเทียบกับรายงานการตรวจวัดน้ํามันฯ ซึ่งจัดทําเปนประจําทุกวัน
การตีราคาสินคาและวัตถุดิบ
คงเหลือ ถือตามเกณฑราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
5. การจั ดทํ างบทดลอง ธุรกิจ ฯ มีการจัดทํางบทดลองเปน ประจําทุกเดือน และนําเข าที่
ประชุ มคณะกรรมการฯ ประจํ าเดื อน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินในการดํ าเนิ น งานและ
ดําเนินธุรกิจ ของชุมนุมฯ ใหคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมทราบ
6. การปดบัญชีและจัดทํางบการเงินจากการที่ชุมนุมฯ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทํา
บั ญ ชี การป ด บั ญ ชี แ ละจั ด ทํ า งบการเงิ น จึ งสามารถทํ าได ทุ ก เวลาตามความต อ งการของผู ใช ข อ มู ล
สวนขอมูลใน งบการเงินจะครบถวน ถูกตองเพียงใด ขึ้นอยูกับระบบของโปรแกรมและความพรอมของ
ผูจั ดทํ าและผูมีห น าที่ เกี่ย วข อง ในการหาขอมู ลมาประกอบ เนื่ องจากขอมูล หลายรายการมาจากการ
คํานวณ การตรวจนับและระยะเวลาที่ตองสอดคลองกับระยะเวลาที่ออกงบการเงิน เชน คาเสื่อมราคา
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และสิ น ค าคงเหลื อ เป น ต น อย างไรก็ ต าม สํ าหรั บ การป ด บั ญ ชี และจั ด ทํ างบการเงิน ประจํ างวดและ
ประจําป ชุมนุมฯ สามารถจัดทําได อยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตามรูปแบบที่นายทะเบียนกําหนด
จึงมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระบบบัญชีตนทุนใหเหมาะสม และ
ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจแปรรูปเมล็ดในปาลมดังนี้
การดําเนินธุรกิจแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม มีหลายหนวยงานให
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ โดยทั่วไปจึงมีขอเสนอแนะ และระบบบัญชีตนทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการ
รับเมล็ดในปาลมจากธุรกิจแปรรูปปาลมน้ํามัน ที่เปลี่ยนจาการโอน หรือรับรูเพียงจํานวนน้ําหนักเพื่อการ
ควบคุมวัตถุดิบ แตไมกําหนดจํานวนเงิน เปนการนําเขาธุรกิจดวยขั้นตอนและวิธีการเดียวกับการรวบรวม
จากภายนอก คือมีออกใบปลอยสินคา การทดสอบคุณภาพและกําหนดราคา นับเปนเอกสารประกอบที่
เชื่อถือได เพียงพอตอการคํานวณตนทุนการผลิต ในการคํานวณตนทุนการผลิตของธุรกิจแปรรูปน้ํามัน
เมล็ดในปาลม จึงควรปรับเปลี่ยนจากการคํานวณแบบปนสวนที่ใชอยูเดิม มาเปนการคํานวณตามเกณฑ
มาตรฐานของการคํานวณตนทุนผลิตเฉพาะธุรกิจที่ใชกันทั่วไป
การคํานวณตนทุนผลิตธุรกิจแปรรูปน้ํามันเมล็ดในปาลม ในรูปแบบมาตรฐาน ไมปนสวนจะ
งายและสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การควบคุมจะมีความชัดเจน โปรงใส ขอมูลทางการเงิน
และการดําเนินงานของแตละธุรกิจ จะแสดงใหเห็นถึงสถานะที่ของการดําเนินธุรกิจ เปนไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจสมัยใหม ที่มีฐานคิดใหแตละสายการผลิตสามารถอยูไดดวยตัวเอง ปจจุบันธุรกิจหลายแหงใช
การแขงขันกันระหวางสายการผลิต เปนกลยุทธหรือวิธีการในการพัฒนาธุรกิจของตน การแบงแยกแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงนับวาเหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในยุค Thailand 4.0
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แนวทางการการขับเคลื่อน Smart 4 M ใหกับผูใชงาน
นางสาวฐิตินันท เหมือนพะวงศ
จากโมเดล “ประเทศไทย 4.0” กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหมีรายไดมั่นคงขึ้น สรางความเขมแข็ง
ใหกับภาคการเกษตร เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสูการเกษตรแบบสมัยใหม เนนเรื่องการบริหาร
จัดการและการนําเทคโนโลยีมาใช
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจ
หลักในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นตอสหกรณ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน
โดยทั่วไปไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวยนวัตกรรม โดยการสรางนวัตกรรมระบบบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศที่ มีคุณ คาใหสหกรณ ใชเปน เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน สรางความเขมแข็งให
สหกรณ จึงไดพัฒนาโปรแกรมชุด Smart 4M สําหรับการใชขอมูลทางการเงินและการบัญชี รวมทั้งตอ
ยอดการใชขอมูลจากระบบบัญชีสหกรณครบวงจร เปนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว คือ"
ภายในป 2564 สหกรณและเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพเชื่อถือได”
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เริ่มมาตั้งแตป 2554 เปน
การนํ า หลั ก แนวคิ ด ในการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ส หกรณ แ บบครบวงจร
(Cooperative Full Pack Accounting Software) ซึ่งมีชื่อยอคือ “FAS” โดยมีเปาประสงค 3 ประเด็น คือ
1. สรางมาตรฐานระบบงานใหแกสหกรณโดยการใช ระบบสมาชิกและหุน ระบบเงินใหกู
ระบบสินคา ระบบเงินรับฝาก และระบบสมาชิก ในขั้นนี้จะสามารถชวยใหสหกรณสามารถใหบริการแก
สมาชิกใหอยางมีประสิทธิภาพ
2. สรางมาตรฐานการบัญชีใหแกสหกรณ โดยการใชระบบ GL ของ FAS ในการจัดทําบัญชี
และงบการเงิน ในขั้นนี้จะชวยสหกรณสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดตามมาตรฐานการบัญชี และ
การจัดทํางบการเงินไดตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ
3. สรางมาตรฐานงบการเงินใหแกสหกรณ โดยการใช FAS ทั้ง 5 โมดูล คือ ระบบสมาชิก
และหุน ระบบเงินใหกู ระบบเงินรับฝาก ระบบสินคา และระบบบัญชีแยกประเภท ในการสราง ขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะ MIS ใน GL จะชวยใหผูบริหาร สามารถใชผลการวิเคราะหงบการเงินไป
เปนประโยชนตอการตัดสินใจ
การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกร ในระยะตอมา
เปนการพัฒนาโปรแกรมชุด Smart 4M สําหรับการเขาใชขอมูลทางการเงินและการบัญชี เปนการพัฒนา
ตอยอดการใชขอมูลจากระบบบัญชีสหกรณ ครบวงจร (FAS) ในลักษณะ Mobile Application คือเปน
การใชงานโดยผานโทรศัพทมือถือและระบบ เครือขาย internet เรียกวา "นวัตกรรม 4 M" หรือ Smart 4 M
ภายใตแนวคิดพัฒ นาระบบบัญชีดวยนวัตกรรม นํ าสหกรณ กาวหนาดวยคุณธรรม เปนไปตามนโยบาย
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รัฐบาลภายใตโมเดล“ประเทศไทย 4.0” ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวนนวัตกรรม”
โปรแกรมชุด Smart 4M เปนนวัตกรรมที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบันที่
มี ก ารใช เทคโนโลยี ม าอํ า นวยความสะดวกในชี วิตประจําวัน โดยขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตรก ารใชโมเดล
นวัตกรรมเพื่อสรางขอมูลที่มีคุณคา (Innovation for Valuable Information) เพื่อใหสหกรณและกลุม
เกษตรกรมีเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการงานสหกรณ และชวยใหผูบริหารสหกรณสามารถนําขอมูล
สารสนเทศทางการเงินมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการไดรวดเร็วทันเหตุการณและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสหกรณ ในการบริหารงานและใหบริการแกสมาชิกแบบ One Stop Service
Smart 4 M ประกอบด วยSmart Me, Smart Member, Smart Manage และSmart
Monitor ชวยใหเกษตรกร สมาชิก กรรมการสหกรณและผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน
อยางคุมคา โดยแยกประโยชนและกลุมเปาหมายของแตละโปรแกรมได ดังนื้
1. Smart Me คือเรารู เปนแอพพลิเคชั่นที่ตอยอดมาจากโปรแกรมบัญชีรายบุคคล(Smart Acc)
โดยออกแบบให ใช งานงายขึ้ น และทั น สมัย มากขึ้น เพื่ อสงเสริมใหส มาชิ กของสหกรณ เกษตรกรทั่ วไป
สามารถจัดทําบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพของตนเอง ไดทุกที่ ทุกเวลา ผานอุปกรณ
smart phone หรือโทรศัพทมือถือที่รองรับทั้งระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยด ชวยใหผูจดบันทึก
รูตัวตน คือทราบสถานะทางการเงินของตนเอง สามารถวางแผนการใชจายและแผนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการควบคุมการใชจายใหอยูภายใตกรอบของความพอเพียงสง ซึ่งสงผลดีตอสหกรณใน
เนื่องจากการมีวินัยทางการเงินของสมาชิก ทําใหเกิดการออมจากการลดคาใชจายที่ไมจําเปน หมายถึง
เมื่อสมาชิกมีเงินเหลือจากการใชจาย อาจนําไปชําระหนี้ที่มีตอสหกรณ หรือฝากไวกับสหกรณในประเภท
ตาง ๆ ที่สหกรณเปดใหบริการ เปนการสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิต สงผลใหสหกรณมีความมั่นคง
เจริญกาวหนา เปนที่พึ่งของสมาชิกตอไป
2. Smart Member คื อ สมาชิ ก รู เป น แอพพลิ เคชั่ น ที่ ช ว ยให ส มาชิ ก สหกรณ ส ามารถ
ตรวจสอบฐานะทางการเงิ น ของตนเองได ต ลอดเวลาแบบเรี ย ลไทม รวดเร็ ว ฉั บ ไว สมาชิ ก สามารถ
ตรวจสอบไดที่หนาจอโทรศัพทของตนเอง โดยไมจําเปนตองเดินทางไปยังสหกรณ ซึ่งการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีครบวงจรและเชื่อมโยงกันทุกระบบ จะสามารถคนหาขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบ Internet
สรางการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ ในการกํากับดูแลสหกรณ ลดการเกิดทุจริต สรางความโปรงใสและ
ธรรมาภิบาลที่ดีใหสหกรณ
3. Smart Manageกรรมการสหกรณ รู เป น แอพพลิ เคชั่ น ที ช ว ยให ก รรมการฯ ซึ่ ง เป น
ผูบริหารสหกรณสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณผา นทางหนาจอ ไดแบบรายวัน
เพื่ อใหรูความเคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดําเนิ นงานและมีขอมู ลสนั บสนุ นการตัด สิน ใจ เป นเครื่องมื อให
ผูบริหารฯใชในการกํากับติดตามการทํางานของฝายจัดการสหกรณ ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก ทุก
ที่ ทุ กเวลา ผ านหนาจอโทรศัพท ของตนเอง โดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่สหกรณ ทําให ผูบ ริห ารสหกรณ
ตัดสินใจในการบริห ารงานสหกรณ ไดรวดเร็วทันตอเหตุ การณ และสถานการณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
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4. Smart Monitor ติ ด ตามรู เป น แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ช ว ยให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ผู บ ริ ห ารฯ
เจาหนาที่สหกรณ ผูสอบบัญชีและผูกํากับดูแล สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทาง
การเงินของสหกรณไดแบบวันตอวัน การติดตามรูเพื่อนํามาวิเคราะหและตรวจสอบสหกรณ ถือเปนการ
เฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินที่สามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
การขับเคลื่อนSmart 4 M ใหลงสูข ั้นตอนการปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงยอมกอใหเกิด
ประโยชน ทั้ งด า นเกษตรกรและภาครั ฐ รวมถึ งประเทศชาติ แต ก ารกํ าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
จํ า เป น ต อ งมี ข อ มู ล ประกอบที่ ดี เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ จึ ง จั ด ทํ า แบบสอบถามกลุ ม เป า หมายเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการใช ความตอเนื่อง และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ผลจากแบบสอบถามสรุปไดวา
สมาชิกสหกรณ
ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง
121 ราย เพศชาย 89 ราย อายุ สวนใหญมีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป โดยอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป 90 ราย
41 ปขึ้นไป 84 ราย 31-40 ป 28 ราย และ 20-30 ป 8 รายการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวา
มัธยมตน ซึ่งมีจํานวน 86 ราย รองลงมาระดับ ปวช. 49 ราย ระดับมัธยม 38 ราย ระดับปริญญาตรี 21
ราย และระดับ ปวส. 16 ราย
ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช Application Smart Me ในการบัน ทึกบัญชีรับ จายใน
ครัวเรือนและตนทุนอาชีพหลังการสอนแนะของกรมฯ ทานไดรับความรู เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับจาย
ในครัวเรือนและต น ทุ น อาชี พ ด วย Application Smart Me มากนอยเพีย งใด ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็น ระดับ มากที่สุด 32 ราย มาก 129 ราย ปานกลาง 49 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.92 เมื่อเทียบกับ
คาคะแนนทั้งหมด= 5 หมายความวา สมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการใช Application Smart Me ใน
การบั น ทึ กบั ญ ชี คอนขางมากท านเห็น วา Application Smart Me สามารถใชงานไดงาย สะดวกและ
รวดเร็วเพียงใด ในการบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและตนทุนประกอบอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็น ระดับ มากที่สุด 41 ราย มาก 121 ราย ปานกลาง 48 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.97 เมื่อเทียบกับ
คาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวาสมาชิกคอนขางมากเห็นวา Application Smart Me สามารถใช
งานไดงาย สะดวก และ รวดเร็วทานมีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใด ในการใช Application Smart
Me บันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับ มากที่สุ ด 32 ราย มาก 117 ราย ปานกลาง 61 ราย มี คาเฉลี่ย = 3.86 เมื่อเทีย บกับ คาคะแนน
ทั้งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกมีความรูความเขาใจในการใช Application Smart Me บันทึกบัญชี
คอนขางมากทานสามารถใช Application Smart Me บันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุน
ประกอบอาชีพไดในระดับใด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 30 ราย มาก 106 ราย
ปานกลาง 74 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.79 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกสามารถ
ใช Application Smart Me บันทึกบัญชีไดคอนขางมากทานเห็นวาการบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือน
และตนทุนประกอบอาชีพดวย Application Smart Me ดีกวาการบันทึกในสมุดมากนอยระดับใด ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 38 ราย มาก 107 ราย ปานกลาง 65 ราย มีคาเฉลี่ย =
3.87 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกเห็นวาการบันทึกบัญชีดวย Application
Smart Me ดีกวาการบันทึกในสมุดคอนขางมากทานเห็นวา Application Smart Me มีความถูกตอง
แมนยําเพียงใด ในการรวมยอดรับจายประจําวัน ของบัญชีรับจายในครัวเรือนและตนทุนประกอบอาชีพ
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ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 40 ราย มาก 110 ราย ปานกลาง 60 ราย มีคาเฉลี่ย
= 3.90 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกเห็นวา Application Smart Me มี
ความถูกตองแมนยําคอนขางมากทานสามารถบันทึก Application Smart Me บัญชีรับจายในครัวเรือน
และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่องเพียงใด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มาก
ที่สุด 32 ราย มาก 110 ราย ปานกลาง 68 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.83 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5
หมายความวา สมาชิกใช Application Smart Me บันทึกบัญชีอยางตอเนื่องคอนขางมากทานพึงพอใจ
เพียงใด ตอการใช Application Smart Me ที่สามารถบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนบัญชีตนทุนประกอบ
อาชีพ และดูสรุปยอดรายงานไดทั้งรายเดือนและรายป ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด
35 ราย มาก 114 ราย ปานกลาง 61ราย มีคาเฉลี่ย = 3.88 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความ
วาสมาชิกมีความพึงพอใจตอการใช Application Smart Me ในการบันทึกบัญชีคอนขางมาก
ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช Application Smart Member ในการ ตรวจสอบขอมูล
ของตนเองทานไดรับการสอนแนะจากกรมฯ ในระดับใดเกี่ยวกับการใช Application Smart Member
เพื่อตรวจสอบขอมูลของตนเอง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 43 ราย มาก 121
ราย ปานกลาง 46 ราย มีคาเฉลี่ย = 399 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความว า สมาชิ ก
ไดรับการสอนแนะการใช Application Smart Member ในการ ตรวจสอบขอมูลของตนเองจากกรมฯ
ค อนข างมากความรูความเขา ใจของท าน เกี่ย วกับ การใช Application Smart Member ตรวจสอบ
ขอมูลตนเองอยูในระดับใด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 37 ราย มาก 120 ราย
ปานกลาง 53 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.92 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการใช Application Smart Member ตรวจสอบข อ มู ล ตนเองได ค อ นข า งมาก
ความสามารถของทาน ในการใช Application Smart Member ตรวจสอบขอมูลตนเองในอยูในระดับ
ใด ผู ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ด เห็น ระดับ มากที่ สุด 40 ราย มาก 121 ราย ปานกลาง 49 ราย มี
คาเฉลี่ย = 3.96 เมื่อเที ยบกับ คาคะแนนทั้ งหมด = 5 หมายความวา สมาชิกสามารถใช Application
Smart Member ตรวจสอบข อ มู ล ตนเองได ค อ นข า งมากท า นพึ ง พอใจต อ การใช Application
SmartMember ตรวจสอบขอมูลตนเองเพียงใด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 44
ราย มาก 122 ราย ปานกลาง 44 ราย มีคาเฉลี่ย = 4.00 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา
สมาชิกมีความพึงพอใจในการใชApplication Smart Memberตรวจสอบขอมูลตนเอง มาก
กรรมการสหกรณ
ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง โดยเปน เพศชาย 19 ราย
เพศหญิง 6 ราย อายุสวนใหญมีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป โดยอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป 11 ราย 41 ปขึ้นไป
10 ราย และ 31-40 ป 4 ราย การศึกษา ส วนใหญ มีระดับ การศึ กษาระดั บ ปวช. ซึ่งมี จํานวน 10 ราย
รองลงมาระดับปริญญาตรี 8 ราย ต่ํากวาระดับมัธยมตน 3 ราย ระดับ ปวส. 2 ราย และระดับมัธยม 1
ราย ระดับ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช Application Smart Manage ทั้ งดาน
การเขาถึงขอมูลและการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนกับสหกรณทานสามารถใช Application Smart
Manage ที่ไดรับการติดตั้ง เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณ ไดมากนอยเพียงใดผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 4 ราย มาก 15 ราย ปานกลาง 6 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.92 เมื่อเทียบกับคา
คะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา กรรมการสามารถใชป ระโยชนจาก Application Smart Manage
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ในการบริหารจัดการไดคอนขางมาก ภายหลังการอบรมการวิเคราะหและการใชประโยชนจากขอมูลที่
ไดรับจาก Application Smart Manage เพื่อการบริห ารจัดการสหกรณ ทานมีความรูความเขาใจใน
ระดั บ ใดผูตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น ระดับ มากที่สุด 4 ราย มาก 14 ราย ปานกลาง 7 ราย มี
คาเฉลี่ย = 3.88 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด = 5 หมายความวา กรรมการมีความรูความเขาใจจากการ
อบรมการวิเคราะหและการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดรับจาก Application Smart Manage คอนขางมาก
ทานไดนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและการใชขอมูลที่ไดรับจาก ApplicationSmart Manage
ไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณ มากนอยเพียงใดผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับ มากที่สุด 2 ราย มาก 18 ราย ปานกลาง 5 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.88 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด
= 5 หมายความวา กรรมการไดนําความรูความเขาใจที่ไดรับจาก ApplicationSmart Manage ไปใชให
เกิดประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณ ไดคอนขางมาก ทานสามารถวิเคราะหและนําขอมูลที่ไดรับ
Application Smart Manage ไปใชใหเกิดประโยชนในการบริห ารจัดการสหกรณ ไดมากน อยเพีย งใด
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 6 ราย มาก 12 ราย ปานกลาง 7 ราย มีคาเฉลี่ย =
3.96 เมื่ อเที ยบกั บ คาคะแนนทั้ งหมด = 5 หมายความวา กรรมการสามารถวิเคราะห และนํ าขอมู ลไป
บริ ห ารจั ด การสหกรณ ได ค อ นข า งมากความสม่ําเสมอในการวิเคราะห แ ละการใช ข อมู ล ที่ ได รับ จาก
Application Smart manage เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณของทาน อยูในระดับใดผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด 5 ราย มาก 14 ราย ปานกลาง 6 ราย มีคาเฉลี่ย = 3.96 เมื่อ
เที ย บกั บ คาคะแนนทั้ งหมด = 5 หมายความวา กรรมการใช ขอมู ลในการบริห ารจั ดการสหกรณ อย าง
สม่ําเสมอคอนขางมากทานเห็นวาการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจาก Application Smart Manage สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณ ไดในระดับใดผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับ มากที่สุด 6 ราย มาก 14 ราย ปานกลาง 5 ราย มีคาเฉลี่ย = 4.04 เมื่อเทียบกับคาคะแนนทั้งหมด
= 5 หมายความวา กรรมการเห็นวาขอมูลที่ไดรับจาก Application Smart Manage สามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณ ไดมาก
แตเนื่องจากกลุมเปาหมายของ Smart 4 M สวนใหญอยูภาคการเกษตร ไดแก กรรมการ
สหกรณ และสมาชิกสหกรณที่จัดทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนมาก ในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช ง านโปรแกรมที่ เกี่ ย วข อ งของแต ล ะกลุ ม รวมถึ ง ป ญ หาอุ ปสรรคในการใช ง าน จึ ง ใช วิ ธี จั ด ทํ า
แบบสอบถามเทาจํานวนกลุมเปาหมาย ผลจากแบบสอบถามสรุปไดวา
1) ดานสมาชิกสหกรณที่จัดทําบัญชีครัวเรือน สวนใหญเปนเพศหญิ ง อายุมากกวา 51 ป
มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมตน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนวา ภายหลัง
เขารับการอบรม ไดรับความรูในระดับที่สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนรวมถึงบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
ดวยโปรแกรมไดอยางตอเนื่องในระดับมาก โปรแกรมใชงานไดงาย สะดวก รวดเร็วและมีความถูกตอง
แมนยําในการรวมยอดรับจายทําใหมีความพึงพอใจในระดับมาก
สวนการใชโปรแกรมเพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง พบวาสมาชิกสวนใหญ
ไดรับความรูมากเกี่ยวกับการใช Smart Member จากการสอนแนะ จนสามารถใชไดและมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
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2) ดานกรรมการสหกรณสวนใหญเปนเพศชาย อายุมากกวา 51 ป มีการศึกษาระดับ ปวช.
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการเขาถึงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ วา ภายหลังการอบรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะหและการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดรับจากโปรแกรม มีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชไป
ใชใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการสหกรณไดในระดับมาก โดยสามารถใชไดดีอยางสม่ําเสมอ และ
เชื่อมั่นวาเปนโปรแกรมที่มีประโยชนมาก
3) สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงไมมีผูแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมของไทย ที่ไมชอบแสดงความคิดเห็น หรือเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมาก และ
เรื่องที่สอบถามเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหมอาจทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็ น ของกลุมเปาหมายในภาพรวม ชี้ใหเห็น วาโปรแกรมชุดนี้มี สะดวก รวดเร็ว
สามารถเขาใช ไดและมี ความพึ งพอใจในประโยชน ที่ไดรับผู มีสวนเกี่ยวของจึงควรสนับ สนุน ใหมีการใช
โปรแกรมอยางทั่วถึงและตอเนื่อง จึงขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโปรแกรม Smart 4M ลงสูพื้นที่
จังหวัดสตูล ดังนี้
1) ประชาสั มพั น ธให เห็น ประโยชน โดยเลือกใชสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึ ง
ไดแก หอกระจายขาวประจําหมูบาน จัดทําแผนพับ นําเขาที่ประชุมหมูบาน
2) สรางเครือขายกับกลุมตาง ๆ ในพื้ นที่ เชน กลุมครูบัญชีครัวเรือน อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เปนตน
3) จัดกิจกรรมเพื่อสรางกระแสนิ ยม เชน จัดใหมีการแขงขันระหวางสหกรณ ดานการใช
Smart Me หรือSmart Member โดยมุงเนนที่จํานวนสมาชิกที่ใชโปรแกรมหรือจัด
ประกวดความสามารถในการใชโทรศัพทมือถือระดับพื้นที่โดยผูนําชุมชน เปนตน
4) สรางแรงจูงใจ โดยการจัดประกวด มอบรางวัล การยกยอง เชิดชูใหเปนบุคคลตัวอยาง
5) ใชการกระตุนดวยการติดตาม ชวยเหลือ สอนแนะ อยางตอเนื่อง
6) ประสานสัมพันธกับหนวยงานอื่น ที่มีฐานปฏิบัติอยูในพื้นที่

