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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ 1) ศึก ษาผลการด าเนิน งานของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้ นที่ จั งหวัดนครราชสีม า 2)
วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นจากแบบจาลองพาเนลดาต้าการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ 3)
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจานวน 12 สหกรณ์ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง 10 สหกรณ์ เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากปีบัญชี 2551 – 2560
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถิพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราการเติบโต และแบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า
จานวน 10 สหกรณ์ช่วงเวลา 10 ปี
ผลการวิจัยพบว่า 1) รายได้ หนี้สิน ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ และเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเฉลี่ยต่อ
ปีเท่ากับ 1,815.63, 602.19, 189,589.19, 212.14, และ 69.97 ล้านบาทต่อปีตามลาดับ โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้ หนี้สิน
ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ และเงินกู้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 33.65, 24.37, 6.88, 7.35, และ 28.88 ตามลาดับ 2) ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อ
รายได้ของสหกรณ์โคนมเชิงบวก 2 ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่าย และเงินกู้ของสหกรณ์โคนม และ 3) ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของสหกรณ์โคนมที่ทาการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.985 แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการดาเนินงาน สหกรณ์โคนม แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า
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Abstract

The research objectives were to 1) study the dairy cooperatives operational
performance in Nakhon Ratchasima province area, 2) analyze the elasticity of
operationally functional form of the dairy cooperatives in Nakhon Ratchasima
province area, and 3) analyze the operational efficiency of dairy cooperatives
operational performance in Nakhon Ratchasima province area.
The study population was the number of 12 dairy cooperatives in Nakhon
Ratchasima province area. A purposive sampling technique was applied to select
10 dairy cooperatives as a sample size. Secondary data were collected from the
Cooperative auditing department from 2007 to 2017 of the accounting year. Data
analysis was comprised of descriptive statistics---percentage, standard deviation,
and growth rate. The panel data econometric model was also applied as a data
analysis tool of 10 dairy cooperatives over 10 years.
The research findings were 1) income, debt, expenditure, credit, and loan of
dairy cooperatives in Nakhon Ratchasima province area expressed as the average
value of 1,815.63, 602.19, 189,589.19, 212.14, and 69.97 Million Thai Baht a year
prospectively. Along with their growth rates of 33.65, 24.37, 6.88, 7.35, and 28.88
percent a year prospectively, 2) the inputs that had a positive impact of dairy
cooperatives were 2 inputs---expenditure and loan, and 3) the average value of
operational efficiency of dairy cooperatives in the study area was equal to 0.985
expressing the highest efficiency of operation.
Keywords: Operational Efficiency, Dairy Cooperatives, Panel Data Econometrics
Model
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคนม เพื่อนาน้านมมาบริโภคในประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้
ทรงสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กขึ้น ที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ร่วมกับพระเจ้าเฟรเดริคที่ 9 (King
Frederick IX) แห่งประเทศเดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ. 2505 ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ต่อมาได้พัฒนากลายเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
ทดลองเลี้ยงโคนมด้วยพระองค์เองในบริเวณสวนจิตรลดา และเมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้านมดิบได้เกินความต้องการ
ของตลาด ก็ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานนมผงและศูนย์รับนม นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มให้มีการจัดตั้งบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนอง
โพ จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดาเนินการผลิตนมผงใน พ.ศ. 2515 ต่อมาใน พ.ศ. 2518 ได้ทรงโอนกิจการของบริษัทนี้ ให้
สหกรณ์โคนมราชบุรีจากัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (สารานุกรม
สาหรับเยาวชน,2561)
ในประเทศไทยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย มักรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์โคนม
กระจายในทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1. 1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลสหกรณ์โคนม
จานวน
หน่วย
จานวนสหกรณ์โคนม
96
สหกรณ์
จานวนสมาชิก
18,638
คน
ปริมาณธุรกิจ
16,467,877,894.08
บาท
รายได้
22,968,224,515.89
บาท
กาไร
424,972,273.38
บาท
ทุนดาเนินงาน
12,949,524,796.49
บาท
สินทรัพย์
12,949,524,796.49
บาท
เงินลงทุน
26,579,741.95
บาท
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561).
จากตารางที่ 1.1 สหกรณ์โคนมในประเทศไทยที่ดาเนินงานในปี 2561 มีจานวนสหกรณ์ ทั้งหมด 96 สหกรณ์ มีจานวน
สมาชิกทั้งหมด 18,638 คน มีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 16,467 ล้านบาท รายได้ของสหกรณ์โคนมในประเทศ
ไทย 22,968 ล้านบาท กาไรของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 424 ล้านบาท ทุนดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
12,949 ล้านบาท สินทรัพย์ของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 12,949 ล้านบาท เงินลงทุนของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 26.57
ล้านบาท ซึ่งผลการประกอบการธุรกิจสหกรณ์โคนมโดยภาพรวม นับได้ว่ามีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจไทยต่อรายได้และการ
จ้างงาน นอกจากนี้สหกรณ์ โคนมในประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สาคัญ ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการในการบริโภคของผู้บ ริโภคนม และผลิตภัณ ฑ์ นมที่เป็นแหล่งโปรตีน และสารอาหารที่จาเป็นและมีประโยชน์อื่นๆกับ
ประชากรทุกเพศทุกวัยในประเทศไทย (อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, 2559)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการผลิตน้านมดิบจากการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ ที่
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมผู้เลีย้ งโคนมรวมกลุ่มกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ทั้งหมด 12 สหกรณ์ ดังตารางที่ 1.2 ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 1. 2 รายชื่อสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ชื่อสหกรณ์โคนม
จานวนสมาชิก
1
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
52
2
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
144
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
63
4
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
59
5
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
473
6
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
112
7
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
177
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
41
9
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
54
10
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
48
11
สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จากัด
87
12
สหกรณ์โคนมพลกรัง จากัด
34
รวม
12 สหกรณ์
1,344
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561).
จากตารางที่ 1.2 พบว่าสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จั งหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด 12 สหกรณ์ มีจานวนสมาชิกทั้งหมด
1,344 คน นอกจากนี้การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสาหรับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมานั้นมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมาเป็นเวลา
กว่า 20 ปี นับเป็นการเริ่มต้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในยุคแรก แต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งนี้การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนม
โดยทั่วไปนั้นประกอบไปด้วย 6 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจรวบรวมและจาหน่ายน้านมดิบ 2) ผลิตและจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ 3) ธุรกิจ
จัดหาสิน ค้ามาจาหน่าย 4) ธุรกิจสินเชื่อ 5) ธุรกิจให้บริการผสมเทียม และ 6) ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้การผลิตโคนมของ
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมายังไม่มีการทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานผลิตน้านมดิบของเกษตรกรสามาชิก
สหกรณ์โคนมว่าการผลิตน้านมดิบนั้นมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างไร
ในอดีตที่ผ่านมานั้นพบว่า การประเมินผลการผลิตมักจะทาเฉพาะในขอบเขตของการวิเคราะห์ เชิงบัญชีในรูปแบบการจด
บันทึกรายรับ รายจ่าย กาไร ต้นทุน แต่ไม่มีการทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใช้แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า ( Panel
Data Econometric Model) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานผลิตน้านมดิบ ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม ใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของสหกรณ์โคนม โดยเน้นการใช้แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้าที่ไม่เคยมีนักวิจัยผู้ใดใช้เครื่องมือในรูปแบบ
แบบจาลองเศรษฐมิติมาก่อน ผลการวิจัยครั้งนี้ส ามารถเป็ นเครื่องชี้วัดได้ว่าการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมในพื้ นที่ จังหวัด
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นครราชสีมามีประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างไร ควรมีแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิ ท ธิภ าพอั น จะส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานที่ ให้ ผ ลตอบแทนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และสุ ด ท้ า ยแล้ ว การด าเนิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพของสหกรณ์โคนมนั้นจะก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์โคนม และสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์โคนมที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ อีกทั้ง
ในฐานะผู้ผลิตอี กด้วย นอกจากนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้ หน่ วยงานอื่ น สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่ อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์โคนมอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และสถาบันการการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสหกรณ์

2.วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นจากแบบจาลองพาเนลดาต้าการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมใน เขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
2.3 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

4

3.กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ





หนีส้ ิน (X1)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์โคนม (X2)
สินเชื่อให้แก่สมาชิก (X3)
เงินกู้ยืมของสหกรณ์โคนม
(X4)

ตัวแปรตาม


รายได้ของสหกรณ์
โคนม (Y)

การประมาณการค่ารายได้มาตรฐานด้วย
แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า

การประมาณการด้วยข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional
Data) และอนุกรมเวลา (Time Series Data)
y = f (X1, X2, X3, X4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
D8, D9) เมื่อ x = ตัวแปรอิสระ y ตัวแปรตาม และ D ตัว
แปรหุ่น (Dummy Variables)

การทดสอบความเหมาะสมในการเลือก
รูปแบบของแบบจาลอง Fixed Effect
Model / Random Effect Model ด้วย
วิธีการ Hausman Test

วัดประสิทธิภาพการดาเนินงาน OE = Y/Y*
เมื่อ Y คือ รายได้ที่เกิดขึน้ จริง และ Y*
รายได้มาตรฐาน จากแบบจาลองเศรษฐมิติ
พาเนลดาต้า
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4.ขอบเขตการวิจัย
4.1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากปีบัญชี 2551 – 2560 ทั้งหมด
จานวน 12 สหกรณ์ เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) ตาม
เงื่อนไข คือ 1) สหกรณ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีผลการดาเนินงานไม่ติดลบหรื อมีค่าเป็นศูนย์ และ 2) ข้อมูลที่ได้จะต้องมีความ
ต่อเนื่องกันตามมิติของเวลา (Continuous Time Series Data) ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 สหกรณ์

4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากปีบัญชี 2551 – 2560

4.3 ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลองเศรษฐมิติพาเนล
ดาต้า ในขอบเขตของตัวแปรดังนี้ 1) หนี้สินของสหกรณ์โคนม 2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์โคนม 3) สินเชื่อสหกรณ์
โคนมปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกสหกณ์ 4) ปริมาณการเงินกู้ยืมของสหกรณ์โคนม และ 4) รายได้ของสหกรณ์โคนม

4.4 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยตลอดกระบวนการวิจัยเป็นระยะเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปี

5.นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2561
5.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2561
5.3 ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ หมายถึง การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยแบบจาลองพาเนลดาต้า โดยการวัดจาก ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงต่อผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
5.4 ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น หมายถึง รายได้ของสหกรณ์โคนมที่เกิดขึ้นจริงจากการปันทึกในรอบปีบัญชี 1 ปี
5.5 ผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน หมายถึง รายได้ของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยแบบจาลอง
เศรษฐมิติพาเนลดาต้า
5.6 รายได้ (Revenue หรือ Income) หมายถึง ผลตอบแทนที่สหกรณ์โคนมได้รับจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การขายสินค้า
หรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้ 1) รายได้จากการขาย (Sale Revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการอันเป็นรายได้จากการดาเนินงาน
ตามปกติ 2) รายได้อื่น (Other Incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดาเนินงานจากกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจ
5.7 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากดาเนินธุรกิจในแต่ละวันที่ไม่ใช่
ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จะปรากฏอยู่บนงบกาไรขาดทุนของสหกรณ์โคนมซึ่งทั่วไปแล้ว
สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่: 1) ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย
เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า โทรศั พ ท์ และ ค่ า เช่ า คลั งสิ น ค้ า เป็ น ต้ น และ 2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริห าร (General and Administrative
Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าน้า ค่าไฟฟ้า และค่าเอกสาร
เป็นต้น
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5.8 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จานวนเงินที่สหกรณ์โคนมเป็นหนี้บุคคลภายนอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อ
บุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็นพันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสดสินค้าหรือบริการ
หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม ซึ่งหนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชาระ ดังนี้ 1) หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการ
ชาระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้
ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า และ 2) หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชาระเงินเกินกว่า 1 ปี
หรือ เกินกว่ารอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว
5.9 เงินกู้ (Loan) หมายถึง จานวนเงินที่สหกรณ์โคนมขอกู้เงินจานวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ และมีการทาสัญญากาหนดระยะเวลาที่จะ
ชาระหนี้ที่แน่นอน โดยตกลงว่าจะผ่อนชาระเป็นงวดๆ หรือจ่ายเต็มจานวนก็ได้ซื่งผู้ให้กู้จะสามารถคิด ดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลง
กันในสัญญาการกู้ยืม
5.10 สินชื่อ (Credit) หมายถึง จานวนเงินที่สหกรณ์โคนมให้สมาชิกสหกรณ์โคนมกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินสด และปัจจัยการผลิตโดย
มีโดยมีสัญญาการชาระสินเชื่อตามที่สัญญาระบุไว้

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตน้านมดิบที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย
6.2 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสหกรณ์ในการพัฒ นาปรับปรุงการ
ด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดทั้ งการวางแผนการด าเนิ น งานของสหกรณ์ แ ละสมาชิ ก ในฐานะผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป
6.3 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
6.4 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการการศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและสหกรณ์ และต่อยอด
งานวิจัยในอกาสต่อไป
6.5 ผลการวิจัยครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กร
ธุรกิจโดยการประยุกต์แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า (Panel Data Econometric Model)
6.6 ผลการวิจั ยครั้งนี้ น าไปสู่ก ารเผยแพร่ทั้ งในระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ เช่น นาเสนอในที่ ป ระชุม ประจาปี ข องนั ก
เศรษฐศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยปี 2563 และตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร ABAC Journal และ Journal of Development and
Agricultural Economics ต่อไป
6.7 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์โคนม และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศในการนาผลการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นแนงทาง
การพั ฒ นาการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิท ธิภาพการดาเนิน งานแก่สหกรณ์ โคนม และสมาชิกสหกรณ์ ทั่ วประเทศ ทั้ งนี้การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมส่วนรวมในที่สุด

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ แนวทางในการดาเนินงานวิจัยโดยได้กาหนดประเด็นในการนาเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนม
2 ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์โคมในจังหวัดนครราชสีมา
3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
4 การวิเคราะห์แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า
5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรายละเอียดแต่ละหัวข้อสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนม
สหกรณ์ โคนม เป็นสหกรณ์ ประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมและถือเป็น
สหกรณ์การเกษตรประเภทหนึ่งที่เกษตรกรเลี้ยงโคนม รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ นในด้านเงินทุน
การผลิตและการจาหน่าย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรสมาชิกให้ดีขึ้นการทาความเข้าใจสหกรณ์
โคนมจาเป็นต้องทาความเข้าใจลักษณะทั่วไปดังนี้
1.1 ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์โคนม
ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โครงสร้างของสหกรณ์และลักษณะการดาเนินธุ รกิจ
ดังนี้ ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์โคนมจะดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้านมดิบจัดเป็นสหกรณ์การเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิต เพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกโดยดาเนินธุรกิจรวบรวมน้านมดิบ ให้บริการส่งเสริม
การเกษตรรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มน้านมดิบโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที เป็นต้น
1.2.วัตถุประสงค์ของสหกรณ์โคนม
สหกรณ์ โคนมจะต้ อ งด าเนิ น งานภายใต้ ข อบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสหกรณ์ ที่ ก าหนดไว้ในข้ อ บั งคั บ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(2557) ดังนี้
1) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพ
2) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมโดยรับฝากเงินจากสมาชิก
3) ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการจัดหาเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์และเคมีการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นมา
จาหน่ายแก่สมาชิก
4) ช่วยเหลือสมาชิกในการจาหน่ายผลิตผลให้ได้ราคาดี โดยรวบรวมผลิตผลที่สมาชิกผลิตได้แล้วติดต่อจาหน่ายคราวละ
มากๆ ทาให้ได้ราคาสูงกว่าที่สมาชิกแต่ละคนจาหน่ายเอง ทั้งยังให้ความเป็นธรรมในด้านการชั่ง ตวง วัด และคัดคุณภาพผลิตผล
ของสมาชิกด้วย
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5) ส่งเสริม และเผยแพร่อาชีพ การเกษตร โดยการให้ บริการช่วยเหลือ เกษตรกรตลอดจนเผยแพร่ความรู้และส่งเสริม
การเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
1.3 โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมทั่วไป
โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมประกอบด้วยบุคลากรภายในสหกรณ์ และส่วนงานในสหกรณ์ต่างๆ ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมทั่วไป
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2557).
จากภาพที่ 2.1 ผังโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 9 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1) สมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติและคาสั่งของสหกรณ์ รวมถึงสอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์
2) ที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่ งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจหรือลงมติเรื่องต่างๆ
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตยโดยถือเอามติเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก
3) ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์จ ะเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเลือกตั้งสมาชิกเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และเป็นกรรมการดาเนินการอีกไม่
เกินสิบสี่คน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์สามารถดารงตาแหน่งได้คราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกันทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสั่งของสหกรณ์ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
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เลินเล่อจนทาให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก เป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ
หรือฐานะการเงินและได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
5) ผู้จัดการการจัดการงานของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาแต่งตั้งหรือจัดจ้างผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการ
สหกรณ์มีหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย รวมถึงจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์
6) พนักงานมีหน้าที่รับสมัครสมาชิก ให้คาแนะนาสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆของสหกรณ์ รับคาขอกู้เงินจากสมาชิก
ตรวจสอบคาขอคุณสมบัติสมาชิก เอกสารประกอบให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
7) พนักงานการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
7.1) ธุรกิจการขาย การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย ติดต่อสอบถามสารวจความต้องการของสมาชิก
เกี่ยวกับวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้ทราบปริมาณของสิ่งของที่สมาชิกต้องการ
ดาเนินการติดต่อสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบนับสินค้าให้ถูกต้องตามจานวนในใบส่งสินค้า และรับมอบสิ่งของลงรายการใน
ทะเบียนสินค้าทาขึ้นใหม่
7.2) ธุรกิจการซื้อ การรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ติดต่อสอบถามสารวจผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิกที่ประสงค์จะขายผ่านทางสหกรณ์เพื่อให้ทราบประเภท คุณภาพและปริมาณของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่จะรวบรวมได้จาก
สมาชิกในรอบปีทางบัญชี ดาเนินการจัดจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ติดต่อหาตลาดและจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่
รวบรวมได้โดยรับอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ หรือผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
8) พนักงานบัญชีมีหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการรับ จ่ายประจาวันกับฝ่ายการเงินเพื่อจัดทาสลิปรับจ่ายประจาวันพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สรุปรับ จ่ายประจาวัน และบันทึกบัญชีลงในระบบบัญชีของสหกรณ์ ตามขั้นตอน
ในรายการประจาวันและรายการประจาเดือน พิมพ์รายงานเกี่ยวกับงานในระบบบัญชีเพื่อการตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน
จัดทางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาเดือน ประจาปีตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและจัดทา
รายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
9) พนักงานการเงิน มีหน้าที่ เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ รับ จ่ายเงินต่างๆ พร้อมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และจัดทาหลักฐาน การรับ - จ่าย เงินให้ครบถ้วนและถูกต้องทา รายงานเงินสดรับจ่าย และรวบรวมหลักฐานการรับ จ่ายพร้อมเงิน
สดเสนอผู้จัดการทราบเป็นประจาวันทุกวัน ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเช็คสาหรับสมาชิกถอนเงินฝากและจ่ ายเงินกู้พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนนา เสนอคณะกรรมการผู้มีอา นาจลงนามตรวจสอบ จัดทาทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินประกันสังคม
ของเจ้าหน้าที่จัดทารายการประมาณการรับ จ่ายของสหกรณ์ประจาเดือนเพื่อรายงานฐานะการเงินและการลงทุนเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินการ

1.4. การดาเนินธุรกิจสหกรณ์โคนม
สหกรณ์โคนมดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้านมดิบ เป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์และมีลักษณะการดาเนินธุรกิจแบบ
อเนกประสงค์ เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ และสหกรณ์ดาเนินธุรกิจหลายด้าน เพื่ออานวยประโยชน์แก่มวลสมาชิก (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์,2557) ดังนี้
1) ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจที่สหกรณ์เป็นผู้ให้เงินกู้ หรือสินเชื่อการเกษตรแก่สมาชิก ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้
เงินกู้ เพื่อให้สมาชิกนาไปประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายโดยแบ่งประเภทเงินกู้ตามระยะเวลาการให้กู้ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น เงิน กู้ระยะ
ปานกลาง และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเงินกู้แต่ละประเภทมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายเป็นธุรกิจที่สหกรณ์จัดหา/จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เคมี
การเกษตร น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อจาหน่ายให้กับสมาชิกและผู้มิใช่สมาชิกตาม
ระเบียบของสหกรณ์ โดยจาหน่าย ในราคาที่เหมาะสม สาหรับประเภท ชนิด และคุณภาพสินค้าเป็นไปตามความต้องการของ
สมาชิก
3) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (น้านมดิบ) เป็นธุรกิจที่สหกรณ์รวบรวมหรือรับซื้อน้านมดิ บจากสมาชิกและผู้มิใช่สมาชิก เพื่อ
จาหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูปน้านมดิบของสหกรณ์อื่น หรือเอกชนให้ได้ราคาดี รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและเป็นกลไกในการ
ต่อรองราคาเจรจาทางธุรกิจ ทั้ งยังให้ความเป็นธรรมในด้านการชั่ง ตวง วัด และตรวจสอบคุณ ภาพน้านมดิบของสมาชิกตาม
ระเบียบของสหกรณ์
4) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า แปรรูปน้านมดิบเป็นธุรกิจที่สหกรณ์รวบรวม หรือรับซื้อน้านมดิบ
จากสมาชิกและผู้มิใช่สมาชิก เพื่อนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที นมเปรี้ยว โยเกริต์ ไอศครีม เนย
เป็นต้น โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมตามระเบียบของสหกรณ์
5) ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ให้บริการช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริม
การเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่สมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การประกอบอาชีพของสมาชิก เช่น การผสมเทียมโคนม
การรีดนมโค การฉีดยาป้องกันโรคแก่โคนม เป็นต้น
6) ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์ยังระดมเงินทุนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน โดยให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกทั้ง
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา กาหนดระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การรับ
ฝากเงิน

1.5.การบริหารจัดการสหกรณ์โคนม
การบริหารจัดการของสหกรณ์โดยทั่ วไปจะเริ่มด้วยการที่คณะกรรมการดาเนินงานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร เรียนรู้
บทบาทและหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารและการดาเนินงานของ
สหกรณ์เป็นอย่างมาก นับแต่การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและอานวยการเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิจของสหกรณ์และอื่นๆ เช่น การกาหนดวิธีการในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารวัสดุอุปกรณ์ภายในสหกรณ์ ซึ่งในการบริหาร
จัดการสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานจากข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์นั้นมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของเดมมิ่ง (2004) ผู้ซึ่งกล่าวว่าการจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการดาเนิน งานภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบั ติตามแผน 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุงแก้ไขอัน เป็ น
กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาเนินงาน ดังนี้
1) การวางแผน (Plan) การวางแผนตามแนวคิ ด ของเดมมิ่ ง (2004) ซึ่ งได้ อ ธิบ ายว่า การวางแผนคื อ การก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานวิธีการ และขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้ามายในการวางแผนจะต้องทา
ความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่กาหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์กรเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้านอาจจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานของวิธีการ
ทางานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยข้อกาหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะใช้
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่และหลักการการที่ดีมีดังนี้
1.1) มีความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
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1.2) มีความครอบคลุมและแผนรวมกิจกรรมทั้งมวลในองค์กร ดังนั้นควรรวมแผนกิจกรรมย่อยๆ ทั้งหลายในองค์กร
หรือแผนระยะสั้นทั้งหมดเข้าไว้โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
1.3) ระยะเวลาแผน มีการกาหนดระยะเวลาการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของแผนไว้อย่างขัดเจนว่า จะทาอะไร เมื่อไร
และจะสิ้นสุดกิจกรรมนั้นเมื่อไร
1.4) มีค วามคุ้ม ค่ า ควรมี ต้ น ทุ น ต่ ากว่าผลที่ จะได้ รับ จากการใช้ แ ผนนั้ น โดยยึด หลั ก การประหยั ด และก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
1.5) มีความชัดเจน แผนที่ดีต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบทาอะไร ท าเมื่อไร ทาที่ไหน ท า
อย่างไร และทาเพื่ออะไรอย่างละเอียด เพื่อให้การนาแผนไปใช้ปฏิบัติสามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง
1.6) เป็นรูปแบบตามพิธีการ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งจะทาให้เป็นที่ยอมรับของคนใน
องค์กร
1.7) มีเหตุมีผล ต้องกาหนดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคนในองค์กร และสามารถปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้จริง
1.8) มีความสอดคล้อง อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ และนโยบายที่กาหนดไว้
1.9) มีลักษณะปกปิด เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ และผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันคู่
แข่งขันทางธุรกิจ
1.10) มีลักษณะเน้นอนาคต เพราะว่าการวางแผนคือการะบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจในปัจจุบัน เพื่อการปฏิบัติการ
ในอนาคต ดังนั้นแผนที่ดีจึงต้องมุ่งเน้นการตอบสนองการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.11) มีความต่อเนื่องและการบริหาร เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะขั้นตอนการวางแผน
งานเป็นขั้นตอนแรกที่สหกรณ์จะต้องดาเนินการ หากสหกรณ์ได้มีการวางแผนงานเอาไว้แล้วเป็นการบ่งบอกว่าการดาเนินงานของ
สหกรณ์ประสบความสาเร็จไปแล้วกว่าครึ่งในขั้นตอนการวางแผน ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนเป็นการบอกว่า ใครทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร และใช้งบประมาณจานวนเท่าไร ซึ่งสหกรณ์จะต้องกาหนดออกมาให้ได้ว่าสหกรณ์มีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการอย่างไร
พร้อมงบประมาณที่จะใช้เท่าไร เป็นการบอกรายละเอียดในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สาหรับการวางแผนงานทางธุรกิจของสหกรณ์
สหกรณ์จาเป็นที่จะต้องนาข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบเพื่อหาแนวโน้มในการดาเนินงาน
หรือสภาพปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา นาข้อมูลหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหามากาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ในแผนงานของ
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) จะเห็นได้ว่าโดยแท้จริงแล้วสาหรับการวางแผนงานทางธุรกิจของสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะนา
ข้อมูลและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานามาวิเคราะห์และกาหนดเป็นแผนงานในปีปัจจุบันโดยขั้นตอนการวางแผนในบาง
ด้านไม่ได้กาหนดมาตรฐานของวิธีการทางานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ที่จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) การปฏิบัติงานตามแผน (Do)
การปฏิบัติงานตามแผนตามแนวคิดของเดมมิ่ง (2004) คือ การดาเนินการตามแผน อาจประกอบด้วยการมีโครงสร้าง
รองรับการดาเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะซึ่งคณะกรรมการก็มีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว จะต้องมีวิธีการดานิน
การ ขั้นตอนนี้จะถูกเรียกว่าเป็ นการลงมื อ ทาหรือการปฏิบัติ ซึ่งเป็น ขั้น ตอนการนาแผนที่กาหนดไว้มาใช้จริงในกระบวนการ
ดาเนินงาน แต่ถ้าเป็นงานใหม่ที่ต้องใช้บุคลากรจานวนมากอาจต้องจัดให้มีการอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง และการปฏิบัติจะต้อง
ดาเนินการไปตามแผนวิธีการและขั้นตอน ที่ได้กาหนดไว้ และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้
ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป และหลักการปฏิบัติงานตามแผนมีขั้นตอนดังนี้
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2.1) มีการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินการขององค์กร
2.2) องค์กรต้องมีผู้รับผิดชอบดาเนินการได้ตามกาหนด
2.3) ต้องมีการประสานงานกับผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
2.4) องค์กรต้องสามารถดาเนินการงานตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนงาน
2.5) องค์ กรสามารถด าเนิ นการได้ ตามงบประมาณที่ กาหนดไว้ เมื่อ สหกรณ์ ได้ผ่ านขั้น ตอนการวางแผนไปแล้ ว
คณะกรรมการจะนาแผนที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนั้น มาเป็นแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงานนั้น ดังนั้นคณะกรรมการจาเป็นจะต้องกากับให้ทุกคนปฏิบัติงานไปตามกรอบของแผนงานทุกขั้นตอน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่วางไว้และให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2557) ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) การรวบรวมน้านมดิบ สหกรณ์โคนมจะรับซื้อน้านมดิบจากสมาชิกทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) ซึ่งขั้นตอน
การนาแผนการรวบรวมน้านมดิบที่กาหนดไว้มาใช้ในกระบวนการดาเนินงาน และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
(2) การแปรรูป (การผลิต) น้านมดิบ สหกรณ์ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมโรงเรียน ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ และการ
ปิดภาคเรียน
(3) การจาหน่ายนมพร้อมดื่มสหกรณ์จาหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์จะมีลูกค้า และตัวแทนมารับนมจากสหกรณ์
ประมาณเวลา 05.00 – 07.00 น. ทุกวัน
3) การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบตามแผนตามแนวคิดของเดมมิ่ง (2004) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมิน
โครงสร้างที่รองรับ การดาเนินการ การประเมินขั้นตอนการดาเนินงาน และการประเมินผลของการดาเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้
โดยในการประเมินดังกล่าว สามารถทาได้เองโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดาเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ประเมินตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จาเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสาคัญ เนื่องจากในการดาเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทาให้การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงานอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทางาน การติดตาม การตรวจสอบและการ
ประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องกระทาควบคู่ไปกับการดาเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพของการดาเนินงานต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและหลักการตรวจสอบ มีขั้นตอนดังนี้ (เรืองวิทย์
เกษสุวรรณ, 2550)
3.1) การระบุสภาพความสาเร็จของงานในช่วงเวลาที่จะตรวจสอบ โดยปกติแล้วในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กาหนดช่วงระยะเวลาไว้ระบุความสาเร็จของงาน ในขั้นตอนนี้ก็ต้องดูช่วงเวลา
ที่จะทาการตรวจสอบ
3.2) การตรวจสอบวัดผลการดาเนินงาน เป็นการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานจริงๆ ณ วันที่ทาการตรวจสอบ ในการ
ตรวจวัดก็อาศัยเครื่องมือและวิธีการในการตรวจวัดที่แตกต่างกัน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การทดสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร การดูผลการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น
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3.3) การประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการเปรียบเทียบเพื่อตีค่าการดาเนินงาน ว่าดีมีความเหมาะสมหรือไม่ โดย
การเปรียบเทียบผลจากการวัดกับเกณฑ์ ก็คือหลักของการประเมิน อาจกล่าวได้ว่าสภาพความสาเร็จของงานถือเป็นเกณฑ์ ผลการ
ดาเนินงานถือเป็นการวัด ดังนั้น เมื่อจะทาการประเมินเรื่องใดก็ต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้งสองอย่างของการประเมิน คือ เกณฑ์
และผลจากการตรวจวัด ถ้าองค์ประกอบทั้งสองอย่างไม่ครบถ้วนก็ไม่สามารถจะประเมินได้
3.4) การเสนอแนะ เป็ นการเสนอข้อคิ ดเห็น ของผู้ตรวจสอบและประเมิน จากผลการประเมิน ในข้อ 3 .3 เพื่ อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงแก้ไข ทาให้การดาเนินงานในเรื่องนั้นเป็นผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลจากการชี้แนะของผู้ประเมินจะ
เป็นประโยชน์สาหรับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อไป ในขั้นตอนการตรวจสอบ คณะกรรมการสหกรณ์โคนม
จะต้องติดตามการทางานว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีปัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่สหกรณ์ได้กาหนดไว้หรือไม่
ซึ่งในการติดตามการตรวจสอบอาจจะกระทาในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือน เพื่อคณะกรรมการจะได้รับทราบ
ถึงผลของแผนงานที่กาหนดไว้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่สหกรณ์วาง
ไว้ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557)
4) การปรับปรุง (Action)
การปรับปรุงตามแนวคิด ของ เดมมิ่ง (2004) การปรับ ปรุง หมายถึง การนาผลการประเมินมาพั ฒ นาแผน อาจ
ประกอบด้วย การนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่ง ที่ดีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและสังเคราะห์รูปแบบ การดาเนินการใหม่ที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป และหลักการปรับปรุงมี
ดังนี้
4.1) ในกรณีที่ผลลัพธ์ต่ากว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนแผนของมาตรการแก้ไข แล้วดูว่าสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
นั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ทันทีให้ลงมือปฏิบัติเลย ส่วนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ทันที ให้สะท้อนสู่แผนการแก้ไขปัญหารอบต่อไป
4.2) ในกรณีที่ผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนการกาหนดเป้าหมายว่าต่าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับ
เป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลัพธ์เหนือกว่าความคาดหมายโดยปัจจัยภายนอกอื่นๆ หรือไม่
4.3) ในกรณีที่ผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมาย ให้ทบทวนดูว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้า
ใช่ แสดงว่าแผนนี้ถูกต้องและควรกาหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน เพื่อรักษาให้ผลลัพธ์คงอยู่ในระดับที่ต้องการต่อไป ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงการดาเนินงานสหกรณ์โคนม มีขั้นตอนปรับปรุงการดาเนินงานโดยคณะกรรมการสหกรณ์ เมื่อได้รับทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แล้วว่าการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในแผนงานมีผลประการใด พร้อมกับมีปัญหาอุปสรรคในเรื่อง
อะไรบ้าง จากนั้นคณะกรรมการจะต้องนาปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไร เป็นปัญหาภายในหรือ
ภายนอกสหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการได้รบั ทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว คณะกรรมการจะต้องหาข้อสรุปว่า มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เมื่อคณะกรรมการสามารถกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้แล้ว คณะกรรมการก็จะต้องกาหนดแนวทางดังกล่าวไว้
ในแผน การปฏิบัติตามขั้นตอนแรก พร้อมกับลงมือปฏิบัติ และมี การตรวจสอบแผนงานพร้อมมีการทบทวนแผนงานอีกครั้ง แล้ว
กลับ ไปกาหนดเป็ นแผนงานใหม่ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2557) ดังนั้น การบริห ารจัดการภายในสหกรณ์ จะประกอบไปด้วย 4
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข โดยขั้นตอนการวางแผนเป็นสิ่งที่จาเป็ นและ
สาคัญเป็นอย่างมากสาหรับการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ ซึ่งถ้าหากคณะกรรมการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในสหกรณ์หรือการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสหกรณ์ โดยนามากาหนดไว้ในแผนงานของสหกรณ์ เปรียบเสมือนหนึ่งว่าสหกรณ์สามารถประสบความสาเร็จ
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2. ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา
โครงการส่ งเสริม การเลี้ ยงโคนมในในจังหวัดนครราชสีม าเกิดขึ้ นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาล
ประเทศเดนมาร์คได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทาการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโค
นมของประเทศไทย และสารวจพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย พบว่าพื้นที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงาม มีแหล่งน้าสะอาดและไม่ไกลจาก
ตลาดกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ทรงสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก
ขึ้นที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรหันมายึดอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
จากรายงานของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดจานวน 17,348 ราย และ
จังหวัดที่มีจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและจานวนโคนมมากที่สุด 5 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ 1) นครราชสีมา 2) ราชบุรี 3)
สระบุรี 4) ลพบุรี และ 5) กาญจนบุรี ตามลาดับ จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุด ในประเทศไทย จานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3,627 ราย (ร้อยละ 20.91) นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมามีการเลี้ยงโคนมเพศเมียกาลังรีดนมมากที่สุด
จานวน 49,687 ตัว (ร้อยละ 18.66)
ขัอมูลพื้นฐานปี พ.ศ 2561 สาหรับสถานการณ์การเลี้ยงโคนมในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด
1,862 ฟาร์ม ปริมาณน้านมดิบเฉลีย่ 779 ตันต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ส่วนของประเทศ โดยสหกรณ์โคนมศูนย์รับน้านมดิบใน
ความดูแลขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค). ประกอบด้วย สหกรณ์โคนม 43 สหกรณ์ ศูนย์รับน้านมดิบ 12 ศูนย์
และหน่วยงานอื่นๆ อีก 5 หน่วยงาน รวมเป็น 60 หน่วยงาน ซึ่งในภาพรวมสามารถรองรับน้านมดิบเข้าสู่การแปรรูปได้ประมาณ
800 ตันต่อวัน
ภาพรวมการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาตามหลักการ SWOT สามารถสรุปได้ดังนี้ จุด
แข็ง และจุดเด่นของสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา 1) ด้านคุณค่ามีวิสัยทัศน์ และภารกิจที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็น
อาชีพการเลี้ยงโคนมครั้งแรกพระราชทานจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหกรณ์ ได้รับรางวัล และโล่เกียรติคุณ
สหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานดีเด่นหลายปี ทั้งตัวองค์กรและรายบุคคล ทาให้สมาชิกสหกรณ์มีความภูมิใจที่ได้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ และได้ประกอบอาชีพนี้ ทาให้ก่อเกิดกระบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็ง และนาสู่ความพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
2) ด้านบริหารจัดการ มีบุคลากรที่ตั้งใจทางานเป็นแบบอย่างของสมาชิก และมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ได้เข้ามาเป็น
คณะกรรมการบริหารจัดการ ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยกันอย่างดีโดยเฉพาะการให้ความสาคัญต่อบุคลากรเป็นหลักจะ
นาไปสู่ความสาเร็จของสหกรณ์ได้ 3) ด้านการนาระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯได้นาระบบโปรแกรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้า
มาใช้ในระบบ อีกทั้งสหกรณ์เองมีการกาหนดให้ทาการทวนสอบบัญชีสหกรณ์ และตรวจสอบทานสอบภายในทุกๆ 3 เดือน หรือ
ไตรมาส โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน (CFSAW:SS) ปฏิบัติวิธีการเช่นเดียวกันกับที่สานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เข้า
ตรวจตอนสิ้นปีงบประมาณ ทาให้สามารถปิดบัญชีได้รวดเร็วถูกต้อง อีกทั้งการตรวจสอบทานสอบทุ กๆ ไตรมาส ก็สามารถทาให้
คณะกรรมการ ผู้บริหารได้เห็นความเคลื่อนไหว รวมไปถึงการมองเห็นความถูกต้องหรือผิดพลาดของข้อมูล แล้วสามารถแก้ไขได้
หรือเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องไปได้ก่อนสิ้นปีบัญชี 4) ด้านการประกอบธุรกิจกับสมาชิกสหกรณ์ประกอบธุรกิจที่เพียงพอต่อกาลัง
การผลิตหรือกระบวนการผลิต กล่าวคือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโคนมเช่น การรวบรวมน้านมดิบ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย เช่น ยาเคมี เวชภัณฑ์สาหรับโค เป็นต้น ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจบริการและส่งเสริมฯ ซึ่งการควบคุมแต่ละ
ปริมาณธุรกิจเป็นไปอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนของจานวนสมาชิก จานวนโคนม จานวน
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อจานวนของปริมาณการลงทุนแต่ละธุรกิจรวมไปถึง อัตราการทาผลกาไรต่อจานวนทุน ซึ่งโดยมากจะเป็นทุน
ของสมาชิกเอง สหกรณ์ไม่ได้กู้เงินจาก ธ.ก.ส การให้ความสาคัญแต่ละธุรกิจเป็นไปโดยตามกาลังผลิต
จุดด้อยและถือเป็นอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) สหกรณ์ยังไม่สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโคนมยังไม่
ครบวงจร เช่น ยังไม่สามารถประกอบธุรกิจแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนมได้ ด้วยตาแหน่งในตลาดธุรกิจผลิตน้านมยังไม่
ถือว่าเป็นเข้มแข็ง เนื่องด้วยยังมีการแข่งขันกันสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 2) วัตถุดิบที่นามาผลิตหรือ
ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ยังมีบางรายการที่ยังไม่เพียงพอต่อการผลิต เช่น ราข้าว หญ้ าสาหรับโคนม เป็นต้น 3) ยังไม่มี
บุคลากรทางด้านการตลาดที่เชี่ยวชาญ ที่จะสามารถทาให้สหกรณ์โคนมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ได้อีก ทั้งยังไม่ค่อยได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ที่จะมาสานต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสหกรณ์โคนมโดยเป็น
ทายาทในระบบสหกรณ์ เช่น บุตรหลานสมาชิก หรือบุตรหลานเกษตรกรในพื้นที่เอง
โอกาสทางธุรกิจของสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) สหกรณ์ผลักดันตัวเองเข้าสู่ตลาดอาเซียน
เป็นเบื้องต้น โดยดาเนินการในลักษณะโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมสู่ประชาคมอาเซียน AEC โดยเน้นเป็นการผลิตที่เป็นพรีเมี่ยม
คัดเลือกคุณภาพพิเศษ โดยปัจจุบันกาลังเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพ GMP เพื่อให้เป็นยอมรับในระดับสากล 2) ตลาดแปรรูปน้านมก็ยัง
มีโอกาสอยู่ เพียงแต่ยังมีอุปสรรค คือ ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญหรือขาดแผนงานทางการตลาดที่เก่ง ทาให้สหกรณ์ยังเติบโตได้ไม่
เต็มที่ 3) สหกรณ์เปิดช่องทางการทาธุรกิจได้เพิ่มเติม คือ การซื้อโคนมมาเลี้ยงเอง แต่ก็มีปัญหาในการต่อรองราคา หรือเงื่อนไขที่ไม่
เท่ากัน สหกรณ์ใช้วิธีการชั่งน้าหนักซื้อขาด ซึ่งหากซื้อมาเป็นโคที่ป่วยต้นทุนก็จะเพิ่มอัตราการทากาไรก็ลดลง

3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.1 ความหมายของประสิทธิภาพการดาเนินงาน
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2531, น. 324) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557).ได้ให้ความหมายไว้
ว่า หมายถึง ความสามารถที่จ ะให้งานเกิ ดผลส าเร็จ ขณะที่ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2530: 511) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภ าพ
หมายถึง ความสามารถที่จะให้เกิดผลในการงานและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, น. 283) ได้ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพไว้ว่า หมายถึง การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทางานว่า ดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะที่
กาลังทางานตามเป้าหมายขององค์กร สาหรับอินทิรา หิรัญสาย (2534, น. 20 อ้างถึงใน ชาญวิทย์ ยิกุสังข์, 2545: 16) ได้กล่าวไว้
ว่า ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการดาเนินงานที่ทาให้ บรรลุผลสาเร็จโดยวิถีทางที่ดีที่สุด เพื่อใช้ปัจจัยต่างๆ น้อยที่สุด
ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุและอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประพันธ์ สุหาร (อ้างถึงใน กนกรัตน์คุ้มบัว และคณะ, 2542, น. 19) กล่าวว่า การทางานที่ต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
และการที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น พิจารณาได้จากผลงานที่ ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา
และคนปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2537, น. 12-14) (อ้างใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒ น์เพ็ญ และคณะ, 2557)
พบว่า ความหมายของประสิทธิภาพอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์หรือการใช้ต้นทุน อย่างคุ้มค่าหรือการทา
ให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง
2. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การทางานด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม
หรือทางานด้วยความรวดเร็ว หรือการทางานที่ถูกต้อง ตามระบบระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
3. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์ หมายถึง การทางานที่มีผลกาไร หรือการทางานให้ทันเวลา

16

หรือการทางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการด้วยกันหรือการทางานให้สัมฤทธิ์ผล
ภิญ โญ สาธร (2539, น. 24) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒ น์เพ็ญ และคณะ, 2557) กล่าวว่าประสิ ทธิภาพ หมายถึง การ
กระทาให้เกิดรายได้สูงสุดแต่มีรายจ่ายต่ําสุด ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกระทาต่างๆ โดยคานึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงานด้วย คือ สวัสดิการต้องดีและประชาชนในสังคมต้องได้รับประโยชน์ไม่ใช่เสียประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าองค์กรจะต้องลด
ต้นทุนเพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ําแต่จะนาภาษีจากสังคมมาจ่ายแทนไม่ได้ เช่น การปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากการผลิตแต่ไม่ได้
หมายความว่า เงินเดือนหรือสวัสดิการของพนักงานต้องต่าเพื่อลดต้นทุน
อนันท์ งามสะอาด (2551, น. 1) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) อธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึงกระบวนการดาเนินงาน ที่มีลักษณะดังนี้
1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed)
3. คุ ณ ภาพ (Quality) โดยพิ จ ารณาทั้ งกระบวนการตั้ งแต่ ปั จ จัย น าเข้ า (Input) หรือวั ต ถุดิ บ มี ก ารคั ด สรรอย่ างดี มี
กระบวนการดาเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ดี ดังนั้น
การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานทั้งหมด นอกจากนี้ วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550, น. 1) ได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านแล้วสรุปได้แนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ดังต่อไปนี้คือ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้
เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด (Efficiency is to Do Thing
Right) (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557)
งานประกันคุณภาพวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) ได้ให้
ความหมายไว้ ดั งนี้ ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณทรั พ ยากรที่ ใช้ ไ ปกั บ ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ เกิ ด จาก
กระบวนการ กล่าวคือ ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิต และความคุ้มค่าของการลงทุน ประสิทธิผล หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ ของการทางานกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กล่าวคือประสิทธิผลจะแสดงถึงความ สามารถ
ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิต
ยุวนุช กุลาตี (2548) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพั ฒ น์เพ็ ญ และคณะ, 2557) ได้ให้ ความหมายประสิท ธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่นาเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) เพื่อก่อให้เกิดต้นทุนสาหรับทรัพยากรต่าสุดซึ่งเป็น
การกระทาสิ่งหนึ่งที่ถูกต้อง (Doing Things Right) โดยคานึงถึงวิธีการ (Means) ใช้ทรัพยากร (Resources) ให้เกิดการประหยัด
หรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถขององค์ก รในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรื อ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (2557) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคานึงถึงความประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ด้านแต่ก่อให้เกิด
ผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุสิ่งของและอื่นๆ นอกจากนี้ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
ลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วย ของผลผลิตที่ได้จากการดาเนินงานต่ากว่าที่กาหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึง
ความสามารถ ใน การเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการดาเนินงานสูงกว่าที่ กาหนดไว้ในแผน โดย
ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผล ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ใน
การดาเนินงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
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John D. Millet (1954, pp. 4) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) ได้ให้ทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้
ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลกาไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย
3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
Herbert A. Simon (1960, pp. 80) (อ้างในทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
คือ พิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ได้รับ
ออกมาเพราะฉะนั้นตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนาเข้าและเป็นการบริการของราชการและองค์กรของ
รัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียนสูตรได้ดังนี้
E= (O-I) +S
E= Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน
O= Output คือ ผลผลิตหรือที่ได้รับออกมา
I= Input คือ ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป
S= Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา
Ryan and Smith (1954, pp. 276) (อ้างใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒ น์เพ็ญ และคณะ, 2557) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของ
บุคคลไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทางานนั้น นอกจากแง่มุมของการทางานของ
แต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน Peeterson and Plowan (อ้างถึงใน กนกรัตน์คุ้มบัวและคณะ: 2542, น.
18) ได้กล่าวถึงความหมายของคาว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิ จในความหมายอย่างแคบว่า หมายถึง การลดต้นทุน
ในการผลิ ต และในความหมายอย่ า งกว้ า งหมายรวมถึ ง คุ ณ ภาพ (Quality) ของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ
ความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลิ ตการดาเนิน งานทางด้านธุรกิจ ที่ถือ ว่าประสิท ธิภาพสูงสุดนั้ น ก็เพื่ อ
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม และต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อคานึงถึงสถานการณ์
และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของคาว่า ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ 1)
ต้นทุน 2) คุณภาพ 3) ปริมาณ 4) เวลา และ 5) วิธีการในการผลิต
3.3 หลักการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, (2557) ได้อธิบาย หลักการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ Edgar L, Morphet (อ้างถึง
ใน จันทรานี สงวนนาม,2536: 14) ได้เสนอหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ดังนี้
1. การมีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ
2. การมีจุดมุ่งหมายขององค์การที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพเดียวกัน
3. การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
4. มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผรู้ ่วมงาน
5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เฉพาะเจาะจง
6. มีการกาหนดมาตรฐานการทางานที่ชัดเจน
7. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
8. มีความมั่นคงในเสถียรภาพการดาเนินงาน
9. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์การ
10. สามารถทาให้คนในองค์การเกิดความรูส้ ึกอบอุ่นใจและปลอดภัย
11. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ
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12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและองค์การ
สาหรับรูปแบบขององค์การที่มีประสิทธิภาพนั้น Richard Beckhard (อ้างถึงใน อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์, 2535: 23) ได้ให้แนวคิด
ไว้ดังนี้ (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557)
1. ทั้งระบบ ทุกระบบ ทุกคนทางานโดยมีเป้าหมายตามแผน
2. รูปแบบต้องกาหนดตามวัตถุประสงค์
3. การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลที่ดีทสี่ ุด มิใช่ตามลาดับขั้นรับผิดชอบ
4. วัดผู้บังคับบัญชาด้วยผลงานของหน่วยงาน ความเจริญงอกงามของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานที่มคี วามสามารถ
5. การสื่อสารที่ดีเยีย่ ม พูดกันรูเ้ รือ่ ง เปิดเผย
6. ความร่วมมือระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มดีเยี่ยม
7. มีความขัดแย้งทางความคิดสูง แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย
8. มีค่านิยมในการให้ความช่วยเหลือกัน
9. คนในองค์การพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ในการทาให้องค์การที่มีประสิทธิภาพนั้น พะยอม แก้วกาเนิด (2532, น. 2) ได้เสนอกลยุทธ์การทางานให้
ประสิทธิภาพไว้ดังนี้ (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557)
1. ควรศึกษาหรือวิเคราะห์นโยบายเพื่อเป็นหลัก หรือแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญ
2. ควรมีแผนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย
3. ควรเลือกแนวทางปฏิบัตเิ ทคนิควิธีโดยมุ่งวัตถุประสงค์ของงาน ใช้ทรัพยากรให้ประหยัดทีส่ ุด
4. การติดตามควบคุม นิเทศการปฏิบัติงาน
5. ควรให้บคุ ลากรปฏิบัติงานเป็นทีม และให้เข้ารับการอบรมตามภารกิจของงาน
6. ควรปฏิบัติงานประสานแนวคิดช่วยเหลือให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
7. ควรมีการประเมินผล
8. ควรมีการพัฒนางาน
9. ควรมีการเผยแพร่ผลงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
3.4 องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ทิ รั ศ ม์ ช ญา พิ พั ฒ น์ เ พ็ ญ และคณะ, (2557) ได้ ก ล่ า วว่ า Becker and D.Neuhauser (1975, pp. 94) ได้ เ สนอตั ว
แบบจาลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรโดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นปั จจัยนาเข้าและผลผลิตขององค์กร คือบรรลุเป้าหมายแล้วองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรระบบเปิด (Open
System) ยังมีปัจจัยประกอบอีกซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หากสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์กรที่มีความซับซ้อนต่าหรือมีความแน่นอน มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติในการ
ทางานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะนาไปสู่ความมีป ระสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการ
ทางานยุ่งยากซับซ้อนสูงขึ้นหรือมีความไม่แน่นอน
2. มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทางานที่มองเห็นได้มีผลทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย
3. ผลการทางานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
4. หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฎว่า การกาหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและการทางานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์
มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวลาพัง
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Becker and Neuhauser (1975: 94) (อ้างใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557) กล่าวว่า การสามารถมองเห็นผล
การทางานขององค์กรได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติและ
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได้ฉะนั้นโครงสร้างของงานระเบียบปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติในปี ค.ศ 1978 Katz and Kahn (1978, pp. 226) (อ้างใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และ
คณะ, 2557) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีระบบเปิดไ ด้ทาการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่สาคัญในการปฏิบัติงานโดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่สาคัญต่อประสิทธิผล
ประสิทธิภาพขององค์การนั้น ถ้าจะวัดจากปัจจัยนาเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้นั้นจะทาให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ปัจจัยต่างๆ
คือ การฝึกอบรมประสบการณ์ความรู้สึกผูกพันยังมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรด้วย
นอกจากนี้ Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. ได้ ศึ ก ษาวิจั ย และน าเสนอในหนั งสื อ ชื่ อ In Search of
Excellence และเรียบเรียงเป็นไทยโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา. (2553, น. 27-29) (อ้างใน ทิ รัศม์ชญา พิพัฒ น์เพ็ญ และคณะ,
2557) โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "ดั้นด้นหาความเป็นเลิศ: ประสบการณ์จากบริษัทชั้นนาของโลกโดยได้กาหนดคุณลักษณะ 8 ประการ
ของเชิงการบริหารของบริษัทอเมริกันที่ประสบความสาเร็จ คือ
1. มุ่งเน้นการปฏิบัติ (A Bias for Action) บริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นปฏิบัติอย่างจริงจังใน 3 เรื่อง ด้วยกัน คือ การทาองค์กรให้
คล่องตัว การทดลองปฏิบัติและการทาระบบให้ง่าย
2. มีความใกล้ชิดกั บลูกค้า (Close to the customer) บริษั ทดีเด่นได้ ใกล้ชิดกับลูกค้ าด้ วยการใช้ กลยุทธ์ด้านบริการ
คุณภาพ และความเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นนักหาช่องว่างและการฟังความเห็นของลูกค้า
3. มีความอิสระในการทางานและความรูส้ ึกเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy and Entrepreneurship) บริษัทได้ให้ความมี
อิสระในการทางานแก่พนักงาน ด้วยการกระจายอานาจการดาเนินงานในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่ามี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ช่ วยกันคิดค้นสินค้าหรือบริการแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่
เสมอ รวมทั้งมีความอดทนต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิดค้นสิ่งแปลกๆใหม่ๆ อีกด้วย (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และ
คณะ, 2557)
4. เพิ่มผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน (Productivity through People) บริษัทดีเด่นได้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดขององค์การด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง เช่น ให้เกียรติและความไว้วางใจแก่พนั กงานทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้
มาตรการต่างๆ ในด้านบวกในการส่งเสริมจิตใจพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทางานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลทาให้บริษัท
ดีเด่นสามารถเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557)
5. สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิดและความเชื่อมั่ นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (Hands on and Value Driven) ผู้บริหารของ
บริษัทดีเด่นจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงๆ มิใช่ นั่งบริหารงานอยู่แต่ในสานักงานเท่านั้น และพยายามปลูกฝังพนักงานให้มี
ความเชื่อมั่นในคุณค่าที่ดีต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันร่วมในการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และ
คณะ, 2557)
6. ทาแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง (Stick to the Knitting) บริษัทดีเด่นจะเลือกทาแต่เฉพาะธุรกิจที่ตนเองมี
ความถนัดหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ได้ทาอยู่เท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่ าการทาธุรกิจที่ไม่เชี่ยวชาญมีโอกาสที่จะประสบกับความ
ล้มเหลวได้มาก และอาจกระทบกระเทือนธุรกิจเดิมที่ได้ดาเนินการมาด้วยดีอยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าความคิดนี้เริ่มสวนทางกับการ
พยายามทาให้กิจการของบริษัทที่ครอบคลุมกว้างขวาง และอาศัยความได้เปรียบในกิจ กรรมขนาดใหญ่ หรือที่เรียกกันว่าการ
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ประหยัดต่อขนาดทางเศรษฐศาสตร์ (Economy of Scales) คือความเชื่อที่ว่าใหญ่กว่าก็ยิ่งทาให้ต้นทุนถูกกว่า (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์
เพ็ญ และคณะ, 2557)
7. รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอานวยการหรือส่วนกลางมีจากัด (Simple Form and Lean Staff) บริษัทดีเด่นได้
จัดองค์การของหน่วยงานในระดับบนด้วยการใช้รูปแบบโครงสร้างที่มีความเรียบง่าย คือ สายงานที่จัดตามประเภทของสินค้าพร้อม
กับได้กระจายอานาจให้กับแต่ละสายงานอย่างเต็มที่ จึงทาให้พนักงานอานวยการ และเจ้าหน้าที่ในสานักงานใหญ่มีจานวนน้อยไป
ด้วย นอกจากนี้บริษัทดีเด่นยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะให้พนักงานทุกคนได้ทางานด้านปฏิบัติการมากกว่าด้านอานวยการ
(ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 2557)
8. เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose Tight Properties) บริษัทดีเด่นได้เข้มงวดในการทาให้
พนักงานเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า คุณภาพของสินค้าและบริการ การสื่อความแบบไม่มีพิธีรีตอง และ
การต้องคิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ได้ผ่อนให้พนักงานมีความอิสระในการทางานอย่างเต็มที่ และได้ใช้สิ่งที่ผ่อน
ปรนไปให้กลับมาควบคุมการทางานของพนักงานด้วยการมีวินัยในการทางานด้วยตนเองแทน (ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ,
2557)

4. การวิเคราะห์แบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า
การวิ เคราะห์ แ บบจ าลองเศรษฐมิ ติ พ าเนลดาต้ า คื อ วิ ธี ท างเศรษฐมิ ติ ซึ่ งใช้ กั น อย่ า งกว้ างขวางในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสองมิติ โดยปกติแล้วข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมตลอดช่วงเวลาและมากกว่าบุคคลเดียวกัน และการ
ถดถอยจะดาเนินการผ่านสองมิตินี้ การวิเคราะห์แบบหลายมิติเป็นวิธีการทางเศรษฐมิติที่รวบรวมข้อมูลมากกว่าสองมิตินั้นเอง
ในการวิเคราะห์การถดถอยจากหลายหน่วยสารวจ (Cross Section) ที่แต่ละหน่วยสารวจมีข้อมูลเรียงตามเวลา (Time Series)
เรียกว่า Panel Data นั้นจาเป็นต้องใชเํทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างจาก Odinary Least Square (OLS) คือต้องมีการควบคุม
ปัจจัยนอกสมการการถดถอยเอาไว้หากตัวแปรภายนอกไม่ผันแปรตามเวลา และสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ
Fixed Effect Regression Model (FEM) หากตั ว แปรภายนอกไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรอิ ส ระให้ ใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ แ บบ Random
Regression Model (REM หรือ ECM)
Panel Data Analysis เรียกอี กอย่างหน่ํงว่า Longitudinal Data Analysis คือ การติด ตามบั น ทึก ข้อมู ลของหน่ วยสารวจ
หลายหน่วยติดต่อกันไปหลายปี หรือหน่วยเวลาใดๆ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชนิดพหุมิติ คือข้อมูลชนิดดังกล่าวอาจมีตัวแปรอิสระกี่
ตัวก็ได้ แต่เป็นข้อมูลที่บันทึกเรียงตามเวลาของแต่ละหน่วยสารวจ หน่วยสารวจอาจเป็นพื้น ที่ ประเทศ จังหวัด เมื อง หรือเขต
ปกครองระดับใดๆ องค์กร สถานประกอบการคน สัตว์ สิ่งของ
Panel Data เป็นการเก็บข้อมูลของหน่วยสารวจซ่ํงบันทึกค่าตัวแปรที่สนใจจากแต่ละหน่วย ณ. จุดเวลา หนึง่ ที่กาหนด จากนั้น
เก็บข้อมูลของหน่วยสารวจเดิมเพิ่มเติม ณ. จุดเวลาถัดๆ ไปซึ่งอาจเพิ่มในจานวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันในระหว่างหน่วยสารวจก็ได้
ถ้าเพิ่มจานวนจุดเวลาในจานวนที่เท่ากัน เรียกว่า Balanced Panel Data เช่น ข้อมูลทางการตลาด ถ้าเพิ่มในจานวนที่ไม่เท่ากัน
เรียกวาํ Unbalanced Panel Data เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมของหน่วยสารวจ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ Panel Data ทาได้ 3 วิธีคือ 1) วิธี Pooled OLS Regression ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้
OLS ตรงๆ 2) วิธี Fixed Effect Regression Model (FEM) กรณี FEM นี้ตัวแปรที่ถูกมองข้ามต้องมีอทิ ธิพลคงที่อยู่เฉพาะภายใน
หน่วยสารวจไม่แปรไปตามเวลา เช่นคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันในระหว่างองค์การและมีอิทธิพลที่
คงที่ต่อค่าบริการ 3) วิธี Random Effect Model (REM) ข้อตกลงเรื่อง Time-Invariant ของตัวแปรอิสระที่อยู่นอกสมการทาให้
นักวิจัยต้องทาการวิเคราะห์สมการถดถอยที่เรียกว่า FEM โดย FEM จะสนใจความผันแปรตามเวลาภายในหน่วยสารวจค่าว่าสนใจ
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หมายถึงการหาทางควบคุมปัจจยัภายนอกว่า การควบคุม หมายถึง การกระทาใดๆ ที่ทาให้ปัจจัย ภายนอกอยู่ในกรอบที่ไม่มา
ก่อกวน ผลการวเํคราะห์ข้อมูลอาจกระทาโดยการกาจัดอิทธิพลของปัจจัยภายนอก หรือนาปัจจัยภายนอกมาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ
หนึ่งที่อาจเสนอในรูปแบบอ้อมๆ คือ ผ่านกระบวนการตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ไม่เสนอตรงๆ เพราะแม้ว่าตัวแปรภายนอก
จะมีค่าทีม่ ีอิทธิพลแต่ก็แฝงตัวอยู่ทาให้ไม่สามารถวัดค่าโดยตรงได้

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) ทาการวิจัยและพัฒนาระบบ
การผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาระบบการผลิตโคนม เศรษฐกิจพื้นถิ่นที่มีผลจากลักษณะ
ทางกายภาพและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน พื้นที่อาเภอไชยปราการได้แสดงให้เห็นศักยภาพของพื้นที่ในการเลี้ยงโคนม ขณะที่พื้นที่
อาเภอแม่วางเป็น Second Best ส่วนพื้นที่อาเภอบ้านโฮ่งสะท้อนถึงสภาพพื้นที่จะไม่เอื้อต่อการเลี้ยงโคนม แต่อาจเป็นทางเลือกที่
ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบ และเนื่องจากการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพบนพื้นฐานของการนาความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการผลิตโดยตรง
และไม่ได้เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง จึงไม่มีความชัดเจนในเรื่องการนาภูมิปัญญามาปรับใช้ รวมถึงความเชื่อมโยงที่
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางสังคมที่มีอยู่เดิม การวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์เป็น 7 ด้าน คือ 1)การบริหาร
องค์กร 2) การบริหารตลาด 3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 5) การบริหารการ
จ้างงาน 6) การบริหารวัตถุดิบ และ 7) การบริหารสวัสดิการชุมชน ในแต่ละด้านแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ระดับ คือ ระดับสหกรณ์
และระดับฟาร์ม ซึ่งผลที่ได้ในระดับสหกรณ์ชี้ให้เห็นศักยภาพของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จากัด ที่เป็น Best Practice
ของกลุ่มตัวอย่างในทุกๆ ด้าน ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.92 การปฏิบัติอยู่ในระดับดี ทั้งการบริหารจัดการองค์กร (ความพร้อมของ
บุคลากร ทักษะความรู้ ประสบการณ์) การเป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการด้านการตลาด (ธุรกิจหลากหลาย ทาให้ลดความ
เสี่ยง ความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณ ฑ์) การบริหารการเงินที่ดี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ มีผลกาไร
เพียงพอสาหรับจ่ายปั่นผลตามหุ้นและเฉลี่ยคืนตามธุรกิจ ในขณะที่สหกรณ์โคนมแม่วาง จากัด มีกาไรเพียงเล็กน้อย ขณะที่สหกรณ์
โคนมบ้านบ้านโฮ่งสัมพันธ์ จากัด ขาดทุนจากการดาเนินงาน นอกจากนี้สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จากัด ยังเป็นสหกรณ์
เพียงแห่งเดียวในกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ( Good
Manufacturing Practice: GMP) มีการจัดจ้างพนักงานได้เพียงพอกับธุรกรรม และเป็ นตัวอย่างที่ดีของการบริหารวัตถุดิบ (การ
ควบคุมคุณภาพน้านมดิบ รวมถึงการส่งเสริมการ ปลูกหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่) ส่วนด้านบริหารสวัสดิการชุมชน ซึ่งไม่
แตกต่างกันในแง่ของนโยบายที่ทุกสหกรณ์จาเป็นต้องจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานส่วนหนึ่งเป็นทุนสวัสดิการแล ะสังคม
รวมถึงทุนสาธารณประโยชน์ เพียงแต่สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จากัด เป็นเพียงแห่งเดียวที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
จัดสรรสวัสดิการได้ทั้งสองส่วน นอกจากนี้การดาเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ โดยหลักการหากสหกรณ์ทั้ง 3 แห่งสามารถปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดก็ถือได้ว่าสอดคล้อ งกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักการพึ่งตนเองและการบริหารงานที่เป็นธรรมาภิ
บาล
ณัฐจรีย์ เสนพงษ์ (2551) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการผลิตโคนมสาวท้องคุณภาพดี และประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานสหกรณ์โคนมชัยบาดาล จากัด จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่ซึ่งได้จากการระดมจาก
ภานในสหกรณ์ในรูปของเงินรับฝากออมทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของสหกรณ์อยู่ในรูปของทรัพย์สินหมุนเวียน
ในรายการลูกหนี้ระยะสั้นในธุรกิจสินเชื่อ หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปหนี้สินหมุนเวียนในรายการเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรั พย์ และทุน
ส่วนใหญ่ในรูปทุนสารอง และทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ สหกรณ์ดาเนินธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อ
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2) จัดหาสินค้ามาจาหน่าย 3) รวบรวมผลผลิต และ 4) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้านมดิบเป็น
ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกปีและมีกาไรเพิ่มขึ้น
วรพจน์ วิเศษสิงห์ (2555) รายงานผลการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมท่าม่วง จากัด
พบว่าพันธุ์โคนมที่สมาชิกเลี้ยง ได้แก่พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนขาวดา สมาชิกจะจัดหาพันธุ์โคนมมาเองโดยศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยง
โคนมจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน แนะนาแหล่งพันธุ์โคนมที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ การเลี้ยงโคนมจะเน้นเรื่องการจัดการมาตรฐาน
ความสะอาด การป้องกันโรค การให้อาหารและการผสมเทียม การส่งน้านมดิบของสมาชิก สหกรณ์จะจัดรถมาขนส่งถังนมจากหน้า
ฟาร์มโดยการชั่งน้าหนักน้านมดิบ และมีการจดบันทึก สามชิกจะเสียค่าขนส่งตามระยะทางกิโลเมตรละ 1 บาท การรวบรวมน้านม
ดิบและการจาหน่าย สหกรณ์จะรวบรวมน้านมดิบจากสมาชิก แล้วทาการตรวจคุณภาพน้านม แล้วส่งขายเป็นน้านมดิบแก่บริษัท
แปรรูป น้านมดิบที่รวบรวมมาจากสมาชิกจะนามาที่ศูนย์รวบรวมน้านมของสหกรณ์แล้วทาการตรวจสอบคุณภาพ น้านมดิบที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ สหกรณ์จะทาการรักษาคุณภาพน้านมโดยเก็บรักษาน้านมดิบที่อุณหภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซียส สหกรณ์จะ
จ่ายค่าน้านมดิบให้แก่สมาชิกเดือนละ 2 งวด คือการรับซื้อนมจากสมาชิกในระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน จะจ่ายเงินทุกๆ วันที่ 3
ของเดือนถัดไปจากสมาชิกในระหว่างวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน จะจ่ายเงินทุกๆวันที่ 18 ของเดือนถัดไป สหกรณ์จะหักเงินเป็นค่าสะสม
หุ้นแก่สมาชิกทุกงวด ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าน้านมดิบในจานวนที่เต็มมูลค่าหุ้ น นอกจากนี้สหกรณ์โคนมท่าม่วง จากัด ยังมี
ธุรกิจการให้บริการผสมเทียมและตรวจคุณภาพน้านมเป็นธุรกิจที่ไม่สร้างรายได้หรือมีกาไร เป็นการให้บริการแก่สมาชิก โดยใช้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานฟาร์มของสหกรณ์ในการช่วยเหลือแนะนาแก่สมาชิก ประสานสัตว์แพทย์ในการผสมเทียม ค่าใช้ จ่ายในการ
ผสมเทียมจะเป็นค่าใช้จ่ายของสัตว์แพทย์ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้านมในฟาร์มและแนะนาการดูแลรักษาโคก็เป็นงานบริการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานฟาร์ม นอกจากนี้การให้บริการฝึกอบรมความรู้แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์มีแผนดาเนินงานในการอบรมให้ความรู้
ในการเลี้ยงโคนมให้ได้น้านมที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การให้อาหาร อาหารเสริม การป้องกันโรค การตรวจคุณภาพน้านม เพื่อให้สมาชิก
ผลิตนมที่ได้คุณภาพไม่ต้องส่งคืนนมแก่สมาชิก โดยมีแผนการอบรมแก่สมาชิกที่เลี้ยงโคนมทุกรายประมาณปีละ 4 ครั้ง
สุทาศินี ดอกรัก (2557) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้านมดิบเชิงพาณิชย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ของผู้ประกอบการธุรกิจโคนมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ทาให้ธุรกิจฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการประสบผลสาเร็จได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ความมุ่งหมั่ นตั้งใจในการ
ประกอบอาชีพ 2) ความรักและความสามัคคีที่มีต่อสหกรณ์โคนม 3) รัฐบาลให้ความสาคัญกับอาชีพการเลี้ยงโคนม เพราะนมเป็น
อาหารโปรตีนที่มีความสาคัญต่อเยาวชนในการรฺฐเติบโต 4) การนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี่มาใช้ในการผลิต เครื่องผ่าขากฟาร์มโค
นมใช้แรงงานคนเป็นจานวนมากในการผลิต และ 5) การส่งเสริมและให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมและบริการด้านต่างๆ เช่น
การผสมเทียม เป็นต้น
พัชรี สุริยะ (2558) ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้านมดิบตามมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม ในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การจั ดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ขนาดฟาร์มโคนมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 1) ฟาร์มขนาดเล็ก หมายถึง ฟาร์มที่มีจานวนแม่โคไม่เกิน 20 ตัว 2) ฟาร์มขนาดกลาง หมายถึง ฟาร์มที่มี
จานวนแม่โคอยู่ระหว่าง 21-100 ตัว และ 3) ฟาร์มขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มที่มีจานวนแม่โคเกินกว่า 100 ตัว (กรมปศุสัตว์ ,
2542) จากการสารวจในอาเภอปากช่อง พบว่า ในกลุ่มฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีฟาร์มโคนมทั้ง 3 ขนาด โดย
ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มโคนมขนาดกลาง (53.33%) ขณะที่ในกลุ่มฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีฟาร์มโคนมเพียง 2
ขนาด คือ ฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นฟาร์ม โคนมขนาดเล็ก (67.14%) ด้านประชากรโคนมในฟาร์ม พบว่า
ในกลุ่มฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม มีจานวนประชากรโคนมในฟาร์มเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยกลุ่มฟาร์มโคนมที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีประชากรโคนมเฉลี่ยเท่ากับ 56.14 ตัว/ฟาร์ม
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ประกอบไปด้วย แม่โครีดนม จานวน 28.87 ตัว/ฟาร์ม โคนมที่ไม่ให้ผลผลิต (โคสาวตั้งท้อง โคสาว ท้องว่าง โครุ่น โคเล็ก ลูกโคเพศ
เมีย โคเพศผู้ และลูกโคเพศผู้) จานวน 27.27 ตัว/ฟาร์ม สาหรับกลุ่มฟาร์ม โคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีประชากร
โคนมเฉลี่ยเท่ากับ 33.08 ตัว/ฟาร์ม ประกอบไปด้วยแม่โครีดนมจานวน 18.17 ตัว/ฟาร์ม โคนมที่ไม่ให้ผลผลิตจานวน 14.17 ตัว/
ฟาร์ม รูปแบบการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในกลุ่มฟาร์ม โคนมที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานฟาร์มจะมีรูปแบบการเลี้ยงโคนม 2
รูปแบบ คือ ปล่อยโคในคอกพักโค และปล่อยเลี้ ยงในแปลงหญ้า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงโคนมแบบปล่อยโคในคอกพักโค
(73.33%) สาหรับกลุ่มฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจะมีรูปแบบการเลี้ยงโคนม 3 รูปแบบ คือ ปล่อยโคในคอก
พักโค ปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้า และผูกยืนโรง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงโคนมแบบปล่อยโคในคอกพักโคเช่นกัน (78.57%)
ฟาร์มโคนมส่วนใหญ่ในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเนื่องจากเป็นฟาร์มโคนมขนาด
เล็ก ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยส่วนใหญ่ มักมีทัศนคติว่าการขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟาร์มโคนมเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและต้องอาศัย
เงินลงทุนในการปรับปรุงฟาร์มโคนมสูงจึงไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร สาหรับเกษตรกรที่มีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า (42.70 ปี) ระดับการศึกษาสูงกว่ามีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมมานานกว่า
(13.23 ปี) มีรายได้หลักของครัวเรือนมาจากการเลี้ยงโคนมมากกว่า และมีหนี้สินน้อยกว่าเกษตรกรที่มีฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม
สุปราณี สินพันธ์ (2559) ได้ทาการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมของสหกรณ์โคนมขอนแก่น
จากัด จังหวัด ขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสหกรณ์ จานวน 12 คนและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 13 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และจากเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการ เอกสาร บทความสิ่งพิมพ์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากลยุทธ์ระดับองค์กร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจากสภาพแวดล้อมทั่วไป (PESTLE Analysis) และ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) และวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการบริหารจัดการ (4M’s)
เพื่ อวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส อุป สรรค และกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ก ระบวนการวิเคราะห์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ (TOWS
Matrix)โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีส่ วนร่วมทุกขั้นตอน ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) จัดลาดับ
ความสาคัญของกลยุทธ์และทดสอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ โดยจัดทาแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ผลการศึกษาพบว่าจุด
แข็งที่มีความสาคัญมากที่สุดคือโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานมี ค่า
คะแนน 0.34 จุดอ่อน ที่มีความสาคัญมากที่สุด คือการวางแผนการบริหารจัดการน้านมดิบในช่วงปิ ดการศึกษาค่าคะแนน 0.51
โอกาสที่มีความสาคัญมากที่สดุ คือ ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับการปฏิบัตติ ามกฎหมายและมาตรฐานที่สหกรณ์
ปฏิบัติเดิมค่าคะแนน 0.20 และอุปสรรคที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมมีผลให้คุณภาพของวัต ถุดิบลดลงค่าคะแนน
0.18 เมื่อนามากาหนดกลยุทธ์ได้กลยุทธ์หลักอย่างมีส่วนร่ว ม 4 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร 0.378 คะแนน และกล
ยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 0.322 คะแนน กลยุทธ์เจาะตลาด 0.154 คะแนนและกลยุทธ์การพัฒนาตลาดนมพร้อมดื่ม
0.146 คะแนน เมื่อนากลยุทธ์มาพิจารณาร่วมกับความสาเร็จของสหกรณ์ พบว่ากลยุทธ์การสร้างพันธมิตร กลยุทธ์เจาะตลาด อยู่
ในมุม มองด้านลู กค้ าที่ สนั บ สนุ นการก่อ ให้ เกิ ดรายได้เพิ่ ม ขึ้ นและกลยุท ธ์ก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ น มพร้อ มดื่ ม อยู่ ในมุม มองด้ าน
กระบวนการที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
เยี่ยมรัก กาญจนภักดิ์ และ สมิทธ์ ตุงคะสมิต (2560) ศึกษาการจัดการธุรกิจโคนมอย่างยั่ง ยืน: กรณีศึกษากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จากัด และสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
เพื่อศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน และการผลิตน้านมดิบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการฟาร์มโคนม กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจากัด และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้าเย็นจากัด (2) เพื่ อศึกษาสภาพและปัญหาในการลงทุนทา
ฟาร์มโคนมตามทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการฟาร์ม
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โคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจากัด และกลุ่มสหกรณ์โคนมวังน้าเย็นจากัด (3) เพื่อศึกษากลไกการตลาดในรูปของสหกรณ์
โคนม โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทางาน
ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจากัด และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด ช่วงระหว่าง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบว่าการจัดการธุ รกิจโคนมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนม
มวกเหล็กจากัด และสหกรณ์โคนมวังน้าเย็นจากัด โดยยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) กิจกรรม 5 ส การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตสามารถแบ่งตามหลักการศึกษาดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมปัญหาทั่วไปทางธุรกิจ (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ (3) ปัจจัยที่ทาให้
ธุรกิจประสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องศึกษาสภาพและปัญหาการลงทุนทาฟาร์มโคนมตามทฤษฎีใหม่ 3
ขั้นตอนในการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนม
มวกเหล็กจากัด และกลุ่มสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด คือ (1) ขั้นความพอเพียง (2) หลักการการรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่ม (3)
หลักการสร้างเครือข่าย และการศึกษาในรูปแบบการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสืบไป พบว่าปัญหาความจากัดของ
ทาเลที่ตั้งในการทาฟาร์มโคนมมีปัญหาอย่างมาก แหล่งอาหารหยาบ คือ หญ้าปริมาณลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการ ผลกระทบ
ตามมาค่าใช้จ่ายมากขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2560) ได้รายงานสหกรณ์โคนมพิมาย จากัดว่า สหกรณ์ดาเนินธุรกิจหลักๆ คือ การรวบรวมผลผลิต
น้านมดิบจากสมาชิกรวมถึงดูแลในเรือ่ งของการผลิตอาหารโคนม เพื่อลดต้นทุนให้แก่สมาชิกเนื่องจากถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และมี
คุณภาพตามหลักโภชนาการ อีกทั้งยังมีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์เครื่องใช้ในฟาร์ม รวมถึง
ธนาคารโคทดแทนฝูง เพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค ลูกโค และโครุ่น ทาให้สามารถดูแลสุขภาพโคนมได้
ดี ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สหกรณ์ยังดาเนินธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นผลกาไร คือ ธุรกิจในการให้บริการและการส่งเสริม โดยการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้บริการแม่โคในฟาร์มของสมาชิก และธุรกิจการให้สินเชื่อ"เป็นเวลากว่า 26 ปีแล้ว ที่สหกรณ์โคนมพิมาย
จากัด ดาเนินธุรกิจสหกรณ์ควบคู่กับการดูแลส่งเสริมให้บริการมวลสมาชิก พร้อมทั้งดาเนินธุรกิจเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สงู สุด
ที่สาคัญสหกรณ์ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสหกรณ์ นับตั้งแต่บทบาทการเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ ทาให้สมาชิกรู้สึกว่าสหกรณ์เป็นของตนเองมีความเข้าใจระบบสหกรณ์ ซึ่งจะเห็น ได้จากการที่สมาชิกมาร่วมการประชุม
ใหญ่ร้อยละ 75.73 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกร้อยละ 85.22 และที่สาคัญ คือ สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100
สะท้ อนให้ เห็ นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก และศรัท ธาที่มีต่ อสหกรณ์ จึงท าให้ เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับสหก รณ์
นอกเหนือจากการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ที่สหกรณ์ส่งเสริมแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้สหกรณ์
เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งให้แก่มวลสมาชิก และทาให้สหกรณ์ดาเนินอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ คือ เรื่องของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ตั้งแต่คณะกรรมการของสหกรณ์ จะต้องมีการยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ฝ่ายจัดการก็จะต้องมีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ และที่สาคัญสมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ที่จะผลิตน้านมที่มีคุณภาพ ไม่คดโกง เพราะจะส่งผลกระทบทั้งองค์กร เมื่อก่อน
สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพทานา ทาสวน มีรายได้ไม่มั่นคง ต้นทุนสูง จึงได้หันมาเลี้ยงโคนม ทาให้มีรายได้จากการขายน้านมดิบ
ทุกวัน โดยทุกเช้าสหกรณ์จะจัดรถรับผลผลิตน้านมดิบจากสมาชิก เพื่อนามารวบรวมไว้ที่สหกรณ์ มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมี
รายได้ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้คุณภาพชีวิต ดีขึ้นมากและสามารถส่งลูกเรียนได้ในระดับที่สูงขึ้น จากการได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจาปี 2560 รวมถึงรอยยิ้มของสมาชิกสหกรณ์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันความสาเร็จของ
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด ได้เป็นอย่างดี
นิสาค์ เลาหพูนรังษี (2562) ศึกษาระบบการควบคุมภายในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม กรณีศึกษา:
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จากัด พบว่าการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานของธุรกิจรวบรวมน้านมดิบในการซื้อน้านมดิบ และการ
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เก็บรักษามีแนวทางการควบคุม ดังนี้ 1) มีการกาหนดแผนการรับซื้อน้านมดิบซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 2) เจ้าหน้าที่
รวบรวมน้านมดิบมีความรู้ ความชานาญในการพิจารณาคุณภาพของน้านมดิบ และต้องมีข้อมูลสมาชิก หากพบว่าคุณภาพน้านม
ดิบของสมาชิกรายใดต่าลง หรือมีปริมาณลดลงกว่าปกติมากต้องหาสาเหตุและแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการต่อไป 3) มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้านมดิบ และสิ่งเจือปนก่อนกาหนดราคารับซื้อให้เหมาะสมกับคุณภาพ 4) มีการจัดทาเอกสารการซื้อน้านม
ดิบให้ถูกต้องและสรุปยอดการรับซื้อประจาวัน เสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีดาเนินการต่อไป 5) มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้านมดิบในถังเก็บเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ ทดสอบการสูญเสียจากการเก็บรักษา เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติตัดเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 6) มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาน้านมดิบ แนวทางการ
ควบคุมการจาหน่ายน้านมดิบ ได้แก่ 1) มีการทาข้อตกลง ล่วงหน้า (MOU) อย่างเหมาะสม 2) มีการจัดทาสัญญาขายน้านมดิบและ
จัดทาหลักประกันของผู้ซื้อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 3) มีแผนการส่งน้านมดิบและกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละ
เที่ยวให้ชัดเจน 4) มีการกาหนดผู้มีอานาจเบิกจ่ายน้านมดิบออกจากสถานที่เก็บรักษา 5) กรณีมีการขายเชื่อเกินวงเงินที่กาหนด
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ 6) กรณีขายน้านมดิบต่ากว่าราคาทุน จะต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินพิจารณาอนุมัติ
7) มีการตรวจสอบน้าหนักของน้านมดิบที่ต้นทางและปลายทางอย่างสม่าเสมอ กรณีพบว่าแตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญต้อง
ตรวจสอบหาสาเหตุ 8) มีการลงลายมือชื่อผู้รับสินค้าในใบกากับสินค้าให้ถูกต้อง 9) มีการจัดทาเอกสารประกอบการจาหน่ายน้านม
ดิบ ทั้งเงินสด และเงินเชื่อให้ถูกต้อง และสรุปยอดการจาหน่ายประจาวัน เสนอผู้มีอานาจอนุมัติก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีดาเนินการ
ต่อไป และ 10) มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่ง เช่นค่าเชื้อเพลิง ค่ าทางด่วนและอื่นๆ ก่อนส่งให้ฝ่ายการเงิน
ดาเนินการต่อไป
จุฑาทิพย์ หมื่นแก้ว สุกัญญา ตันธนวัฒน์ และสุณี ฉัตราคม (2562) ทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์โคนมในประเทศไทย 77 แห่งโดยประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานทางเทคนิคของสหกรณ์โคนมในประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ. 2556-2560 โดยใช้วิธีวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล เพื่อคานวณหาค่าประสิทธิภาพทางด้านผลผลิตโดยใช้รายได้ทั้งสิ้นเป็นตัว
วัดผลผลิ ต (Output) และใช้ค่ าใช้ จ่ายทั้ งสิ้ น หนี้ สิน ทั้ งสิ้ น และทุ น ของสหกรณ์ เป็ น ตั วแทนของปั จจั ยการผลิต (Inputs) ผล
การศึกษาพบว่า ภายใต้การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานรวม (Overall Technical Efficiency) สหกรณ์โคนมที่ศึกษามีจานวน
หนี้สินเฉลี่ยมากกว่าทุนของสหกรณ์เฉลี่ยทุกปี และมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ในขณะที่ทุนของสหกรณ์
เฉลี่ยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมสหกรณ์โคนมได้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากการก่อหนี้
ผูกพันมากกว่าการใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง ในการดาเนินธุรกิจด้านผลการดาเนินงานของสหกรณ์พบว่าในช่วงปีพ.ศ. 2556-2560
สหกรณ์โคนมมีรายได้เฉลี่ย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในอัตราที่ใ กล้เคียงกันและเมื่อพิจารณาผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิของ
สหกรณ์ โคนมแต่ ล ะแห่ งในปี พ.ศ. 2560 พบว่าในกลุ่ ม สหกรณ์ ข นาดใหญ่ ม าก สหกรณ์ โคนมที่ ศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ย ของคะแนน
ประสิทธิภาพทั้ง 5 ปี อยู่ในระดับสูงมากเท่ากับ 0.972 โดยมีกลุ่มสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
รวมติดต่อกันมากที่สุด สาหรับสหกรณ์โคนมแห่งที่ยังขาดประสิทธิภาพตลอดช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 มีค่าคะแนนประสิทธิภาพอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.816-0.902 ซึ่งสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งสามารถเพิ่มระดับความมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจขึ้นได้ ด้วยการ
ปรับปรุงการใช้ปัจจัยการผลิต หรือเพิ่มจานวนผลผลิตตามแนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสหกรณ์โคนมต้นแบบ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลองเศรษฐ
มิติพาเนลดาต้า ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและการทดสอบแบบจาลอง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียดได้ดังนี้

1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สหกรณ์ โคนมในพื้ นที่จั งหวัดนครราชสีมาจากปีบัญ ชี 2551 – 2560 ทั้งหมด
จานวน 12 สหกรณ์ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังตารางที่ 3.1
ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ลาดับ
ชื่อสหกรณ์โคนม
จานวนสมาชิก
1
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
52
2
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
144
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
63
4
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
59
5
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
473
6
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
112
7
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
177
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
41
9
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
54
10
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
48
11
สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จากัด
87
12
สหกรณ์โคนมพลกรัง จากัด
34
รวม
12 สหกรณ์
1,344
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562).
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) ตาม
เงื่อนไข คือ 1) สหกรณ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีผลการดาเนินงานไม่ตดิ ลบหรือมีค่าเป็นศูนย์ และ 2) ข้อมูลที่ได้จะต้องมีความ
ต่อเนื่องกันตามมิติของเวลา (Continuous Time Series Data) ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ได้กลุม่ ตัวอย่าง 10 สหกรณ์ ดั่งแสดงใน
ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ลาดับ
ชื่อสหกรณ์โคนม
1
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
2
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
4
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
5
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
6
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
7
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
9
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
10
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
รวม
10 สหกรณ์
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562).

จานวนสมาชิก
52
144
63
59
473
112
177
41
54
48
1,223

2. การสร้างและการทดสอบแบบจาลอง
2.1 การทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 การรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลของหน่วยราชการ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.3 การสร้างแบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า (Panel Data Econometric Model)
2.4 การทดสอบแบบจาลองด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติพาเนลดาต้า ดังนี้
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลพาเนลดาต้า คือข้อมูลที่ป ระกอบด้วยตัวอย่างหลายตัวอย่าง และตัวแปรอิสระที่มาจากตัวอย่าง
เดียวกัน และจุดเวลาเดียวกันหลายช่วงเวลาติดต่อกัน พาเนลดาต้าจะมีตัวแปร Time invariant variable ( ) คือ ตัวแปรที่มี
ค่าคงที่เสมอ ไม่ว่ามิติของเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะแฝงอยู่นอกสมการ และไม่สามารถวัดค่าได้ เช่นการบริหาร
จัดการสหกรณ์โคนมที่ใช้ทรัพยากรเหมือนกัน แต่ความสามารถของมนุษย์ในการจัดการมีความแตกต่างกัน (มาฆะศิริ เชาวกุล ,
2559) แ ล ะ (Studenmund, 2011, p. 526-527) ด้ วย เห ตุ นี้ Time invariant variable จึ งก ล าย เป็ น Unobserved
Individual Specific Effect ที่แฝงอยู่กับสมการแล้วก่อให้เกิดปัญหา Serial Correlation และ Heteroskadasticity
จากปัญหาข้างต้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลดาต้า จึงมีการจัดการตัวแปร Time invariant variable ที่สามารถทา
ได้ 2 วิธีดังนี้
1) Random Effect Model โดยการใช้ วิ ธี ก าร Feasible Generalized Least Squares (FGLS) เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
Serial Correlation ซึ่ง Random Effect Model จะนาค่า ไปรวมกับค่าความคลาดเคลื่อน
กลายมาเป็น
ความคาดเคลื่อนใหม่
การวิเคราะห์นี้จะใช้สมมุติฐานที่ว่า จะต้องไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆในสมการ
จากนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบของสมการด้วยวิธีการ FGLS ดังนี้ (Andrew, et al., 2007, p. 410)
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=

+

เปลี่ยนรูปตัวแปรเป็น
=

-

กาหนดให้
=
โดยที่ T คือเวลาทั้งหมด
และ

= 1-

โดยที่
มาจากการประมาณการค่าด้วยวิธีการ Ordinary Least Squares (OLS)
จะได้สมการใหม่ที่นาไปประมาณการ คือ
=
+
+
และมีการประมาณการค่าสมประสิทธิ ดังนี้ (Christopher, 2006, p 228)
=
วิธีการทางเศรษฐมิตินี้จะให้ผลการวิจัย ที่สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
ตามมิติของเวลา (Time Dimension) ที่เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากสาเหตุที่มีอิทธิพลภายนอกเข้ามากระทบ
2) Fixed Effect Model เป็นวิธีการทางเศรษฐมิติ ที่ควบคุม โดยการกาจัดอิทธิพลนี้ออกไปจากสมการด้วยวิธีการ
ทางสถิติที่เรียกว่า demean ที่มีสมมุติฐาน คือ ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในสมการ และต้องไม่สัมพันธ์กันเอง โดย
การแยก ออกมาจากค่าความคาดเคลื่อน
ก่อนแล้วกลายมาเป็น
+
หลังจากนั้นนาค่าตัวแปรของตัวอย่าง ลบ
ด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรของตัวแปรนั้นๆ และบวกด้วยเวลาและตัวอย่างทั้งหมด (Andrew, et al., 2007, p. 409)
=
+
+
จะได้
+ =
(
- + )+ ( + )
โดยที่
=
=
=
=
=
=
=
.
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n = จานวนตัวอย่างทั้งหมด
. T = จานวนเวลาทั้งหมด
จะได้สมการใหม่ที่

ถูกกาจัดออกไป คือ
=
+
และมีการประมาณการค่าสัมประสิทธิตามวิธีการทางเศรษฐมิติ ดังนี้ (Badi, 2008, p14)
=
Fixed Effect Model จะให้ผลการวิจัย ที่อธิบายได้ว่า ตัวอย่ างมีพฤติกรรมคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าอิทธิภายนอกมากระทบก็ไม่
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการประมาณการด้วยข้อมูลพาเนลดาต้า มีทั้งวิธีการ Random Effect และ Fixed Effect จะต้องมีการทดสอบ
ว่าวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีการ Huasman Test (HT) โดยถ้าค่า HT ที่ได้มีค่ามากกว่า percentile ที่ 1- α ต้องใช้การวิเคราะห์
แบบจ าลองเศรษฐมิ ติ ด้ ว ย Fixed Effect Model แต่ ถ้ าค่ า HT ที่ ได้ มี ค่ าน้ อ ยกว่ า percentile ที่ 1- α จะต้ อ งใช้ Random
Effect Model (Baltagi, et al. 2007, pp. 416-419)
กาหนดให้
HT =
เมื่อ
คือเวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณการถดถอยด้วยวิธีการ Fixed Effect
คือเวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณการถดถอยด้วยวิธีการ Random Effect
คือ เมทริกซ์ความแปรปวนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธี Fixed Effect
คือ เมทริกซ์ความแปรปวนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธี Random Effect
โดยมีสมมุติฐาน ดังนี้
: Random Effect Model
: Fixed Effect Model
2.5 การประมาณการและประมวลผลด้วยแบบจาลองเศรษฐมิติ
2.6 การหาค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์อัตราการเติบโต (Growth Rate)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ได้แก่ การคานวนค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) (เทพติยา
นิตยชาติ, มาฆะศิริ เชาวกุล และสัมพันธ์ เนตยานันท์ (2557).
=
=
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=

x

=

x

=

x

=
โดยที่

= ค่าความยืดหยุ่น
= ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายได้
= ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนาเข้า
= ผลผลิตเพิ่มจากการใช้ปัจจัยนาเข้าเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยนาเข้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย (Marginal Product of
inputs i)
= ผลผลิตเพิ่มจากการใช้ปัจจัยนาเข้าเพิ่มขึ้น (Average Product of inputs i)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ได้แก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โค
นม โดยการประมาณการณ์สมการรายได้ ของสหกรณ์โคนมทั้ง 10 สหกรณ์ และในช่วงเวลา 10 ปี (จากปีบัญชี 2551 – 2560).
โดยแบบจาลองพาเนลดาต้ า (Panel Data Econometric Model) ด้ วยแบบจ าลอง Fixed Effect Panel Data Model ตาม
สมการดังนี้
=
+
*
+
*
+
*
+
*
โดยที่
= รายได้ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าคงที่ (Constant Term) ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าประมาณการสัมประสิทธิ (Estimated Parameter) ของหนี้สนิ ของของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าประมาณการสัมประสิทธิ (Estimated Parameter) ของค่าใช้จ่ายของของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าประมาณการสัมประสิทธิ (Estimated Parameter) ของสินเชื่อของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าประมาณการสัมประสิทธิ (Estimated Parameter) ของเงินกู้ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= หนี้สินของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= สินเชื่อของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= เงินกู้ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
i. = สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจานวน 10 สหกรณ์ i. = 1, 2, …, 10
t. = ข้อมูลรายปีจาก ปี พ.ศ. 2551 – 2560 จานวน 10 ปี t. = 1, 2, …, 10
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Efficiency ) =
โดยที่

(เทพติยา นิตยชาติ, มาฆะศิริ เชาวกุล และสัมพันธ์ เนตยานันท์ (2557).

= รายได้ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t.
= รายได้ของสหกรณ์โคนม i. ปีที่ t จากสมการประมาณการณ์

31

ทั้งนี้โดยการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน ดังนี้
ค่าคะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงาน
การอธิบาย
0.8001 – 1.000
ประสิทธิภาพสูงมาก
0.6001 – 0.800
ประสิทธิภาพสูง
0.4001 – 0.600
ประสิทธิภาพปานกลาง
0.2000 – 0.400
ประสิทธิภาพต่า
0.0010 – 0.200
ประสิทธิภาพต่ามาก
0.000
ไม่มีประสิทธิภาพ
ที่มา :อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, 2561, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลอง
เศรษฐมิติพาเนลดาต้า สามารถอธิบายได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นจากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์ ดังในตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 รายชื่อสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ลาดับที่
ชื่อสหกรณ์โคนม
อักษรย่อ
1
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
สกค1
2
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
สกค2
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
สกค3
4
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
สกค4
5
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
สกค5
6
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
สกค6
7
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
สกค7
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
สกค8
9
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
สกค9
10
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
สกค10
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562).
ทั้งนี้ผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 10 สหกรณ์ที่ทาการศึกษาผู้วิจัยนาเสนอใน 5
ประเด็นดังนี้ 1) รายได้ของสหกรณ์ 2) หนี้สินของสหกรณ์ 3) ค่าใช้จ่ายของสหสกรณ์ 4) สินเชื่อของสหกรณ์ และ 5) เงินกู้ของ
สหกรณ์ ซึ่งสมารถอธิบายได้ดังนี้
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1. รายได้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
จากผลการวิจัยพบว่ารายได้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ สามารถแสดงโดยตารางที่ 4.2
ดังนี้
ตารางที่ 4.2 รายได้สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

รายได้ของสหกรณ์โคนม
436.15
1,529.44
1,543.71
1,679.76
1,801.01
1,841.02
2,040.29
2,304.74
2,458.38
2,521.76
1,815.63
572.68

(หน่วย =ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของรายได้ (%)
250.667
0.933
8.813
7.219
2.222
10.824
12.961
6.666
2.578
33.65

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.2 พบว่ารายได้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 – 2560
รายได้เฉลี่ยต่อปี 1,815.63 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 572.68 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของรายได้
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 33.65 ทั้งนี้รายได้สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถแสดงได้โดยภาพที่ 4.1 และ 4.2 ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 รายได้และแนวโน้มรายได้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

ภาพที่ 4.2 อัตราการเติบโตของรายได้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
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2. หนี้สินของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
จากผลการวิจัยพบว่าหนี้สินของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ สามารถแสดงโดยตารางที่ 4.3
ดังนี้
ตารางที่ 4.3 หนี้สินสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

หนี้สินของสหกรณ์โคนม
192.77
177.51
222.14
453.44
554.52
666.73
708.93
860.55
1,081.61
1,103.72
602.19
328.71

(หน่วย = ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของหนี้สิน (%)
-7.920
25.147
104.118
22.293
20.235
6.330
21.387
25.688
2.044
24.37

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.3 พบว่าหนี้สินของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จั งหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ. 2551 –
2560 หนี้สินเฉลี่ยต่อปี 602.19 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 328.71ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต
ของหนี้สินเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 24.37 ทั้งนี้หนี้สินสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่ม
ขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสมารถแสดงได้โดยภาพที่ 4.3 และ 4.4 ดังนี้
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ภาพที่ 4.3 หนี้สินและแนวโน้มหนี้สินของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

ภาพที่ 4.4 อัตราการเติบโตของหนี้สินของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
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3.ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
จากผลการวิจัยพบว่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ สามารถแสดงโดยตารางที่ 4.4
ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม
140,465.42
151,347.56
151,151.44
165,045.66
178,781.43
182,716.76
202,549.88
227,586.50
242,140.81
254,106.44
189,589.19
38,282.34

(หน่วย =ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย (%)
7.747
-0.130
9.192
8.322
2.201
10.855
12.361
6.395
4.942
6.88

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.4 พบว่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 –
2560 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 602.19 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 328.71ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต
ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 24.37 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทาง
เพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสมารถแสดงได้โดยภาพที่ 4.5 และ 4.6 ดังนี้
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ภาพที่ 4.5 ค่าใช้จ่ายและแนวโน้มค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

ภาพที่ 4.6 อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

39

4.สินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
จากผลการวิจัยพบว่าสินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ สามารถแสดงโดยตารางที่ 4.5
ดังนี้
ตารางที่ 4.5 สินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

สินเชื่อของสหกรณ์โคนม
156.52
138.90
162.32
199.16
195.52
217.33
249.59
266.98
252.07
283.00
212.14
47.37

(หน่วย =ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของสินเชื่อ (%)
-11.253
16.855
22.696
-1.829
11.159
14.840
6.970
-5.586
12.268
7.35

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.5 พบว่าสินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ. 2551 – 2560
สินเชื่อเฉลี่ยต่อปี 212.14 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 47.37 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของ
สินเชื่อเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.35 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสมารถแสดงได้โดยภาพที่ 4.7 และ 4.8 ดังนี้
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ภาพที่ 4.7 สินเชื่อและแนวโน้มสินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

ภาพที่ 4.8 อัตราการเติบโตของสินเชื่อของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
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5.เงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
จากผลการวิจัยพบว่าเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ สามารถแสดงโดยตารางที่ 4.6
ดังนี้
ตารางที่ 4.6 เงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

เงินกู้ของสหกรณ์โคนม
51.23
41.69
52.88
42.39
34.32
37.60
37.18
50.75
174.88
176.75
69.97
53.27

(หน่วย =ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของเงินกู้ (%)
-18.635
26.842
-19.827
-19.032
9.534
-1.098
36.476
244.600
1.071
28.88

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.6 พบว่าเงินกูข้ องสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ. 2551 – 2560
เงินกู้เฉลี่ยต่อปี 69.97 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 53.27ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของเงินกู้
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 28.88 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถแสดงได้โดยภาพที่ 4.9 และ 4.10 ดังนี้
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ภาพที่ 4.9 เงินกู้และแนวโน้มเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์

ภาพที่ 4.10 อัตราการเติบโตของเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นจากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) จากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา สามารถแสดงได้โดยตารางที่ 4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ผลการคานวนค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยนาเข้าที่มผี ลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม
ปัจจัยนาเข้าที่มผี ลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม (Y)
ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity)
หนี้สินของสหกรณ์โคนม (X1)
-0.00646
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม (X2)
1.008163
สินเชื่อของสหกรณ์โคนม (X3)
-0.00740
เงินกู้ของสหกรณ์โคนม (X4)
0.000259
ที่มา: จาการคานวน
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม 4 ปัจจัย ได้แก่
1) หนี้สินของสหกรณ์โคนม พบว่าค่าความยืดหยุ่นของหนี้สินของสหกรณ์โคนมที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมมีค่า
เท่ ากั บ -0.00646 อธิบ ายได้ ว่า เมื่อ หนี้ สิ น ของสหกรณ์ โคนมเพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 1 จะส่ งให้รายได้ข องสหกรณ์ โคนมลดลงร้อ ยละ
0.00646
2) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม มีค่าเท่ากับ 1.008163 อธิบายได้ว่าเมื่อค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะ
ส่งให้รายได้ของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.008163
3) สินเชื่อของสหกรณ์โคนม มีค่าเท่ากับ -0.00740 อธิบายได้ว่าเมื่อสินเชื่อของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งให้
รายได้ของสหกรณ์โคนมลดลงร้อยละ 0.00740 และ
4) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม มีค่ าเท่ากับ 0.000259 อธิบายได้ว่า เมื่อเงินกู้ของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งให้
รายได้ของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.000259
จากผลการวิจั ย พบว่าปั จจั ย น าเข้ า ที่ มี ผ ลต่ อ รายได้ ข องสหกรณ์ โคนมมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ค่ าใช้ จ่ ายของสหกรณ์ โคนม
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เงินกู้ของสหกรณ์โคนมจะมีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมแต่มีขนาดของค่าความยือหยุ่นไม่มากนั้น นั้น
ชี้ให้เห็นว่าสหกรณ์โคนมใช้เงินกู้ยืมส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลอง
เศรษฐมิติพาเนลดาต้า ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ สร้างขึ้นจากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ระยะเวลา 10 ปี จากปี พ.ศ.
2551 – 2560 และข้ อ มู ล ภาคตั ด ขวาง (Cross Sectional Data) จ านวน 10 สหกรณ์ ได้ ข นาดข้ อ มู ล 100 ตั ว อย่ า ง
(Observations) การสร้างแบบจาลองและประมาณการณ์การค่าพารามิเตอร์ (Estimated Parameters) ทาได้ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 Run Fixed Effect ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4.8 ผลการคานวนค่าสัมประสิทธิต์ ัวแปรอิสระที่มผี ลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมด้วยวิธีการ Fixed Effect Model
รายได้ของสหกรณ์โคนม (Y)
ค่าสัมประสิทธิ
C
-22974.07
หนี้สินของสหกรณ์โคนม (X1)
-0.030959
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม (X2)
1.013328
สินเชื่อของสหกรณ์โคนม (X3)
0.100404
เงินกู้ของสหกรณ์โคนม (X4)
0.128151
R-squared
F-statistic
ที่มา: จากการคานวน
ขั้นตอนที่ 2 Run Random Effect ได้ผลดังนี้

ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่า T-value
695045.2
-0.033054
0.013947
-2.219690
0.013637
74.30938
0.128662
78.0370
0.064744
19.979350
0.95
69,676.87

ค่า P Value
0.9737
0.0288
0.0000
0.004371
0.0507

ตารางที่ 4.9 ผลการคานวนค่าสัมประสิทธิต์ ัวแปรอิสระที่มผี ลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมด้วยวิธีการ Random Effect Model
รายได้ของสหกรณ์โคนม (Y)
ค่าสัมประสิทธิ
ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่า T-value
ค่า P Value
C
-22974.07
684393.1
-0.033569
0.9733
หนี้สินของสหกรณ์โคนม (X1)
-0.030959
0.013734
-2.254239
0.0265
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม (X2)
1.013328
0.013428
75.46596
0.0000
สินเชื่อของสหกรณ์โคนม (X3)
0.100404
0.126691
79.2516
0.004300
เงินกู้ของสหกรณ์โคนม (X4)
0.128151
0.063752
20.010157
0.0473
R-squared
0.95
F-statistic
69,676.87
ที่มา: จากการคานวน
ในขั้นตอนที่ 2 นี้นักวิจัยต้องทาการตัดสินใจว่าจะสร้างแบบจาลองโดยใช้แบบจาลองแบบใด Fixed Effect Model หรือ Random
Effect Model โดยนักวิจัยได้ตั้งสมมุติฐานดังนี้
สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis): Random Effect Model มีความเหมาะสม
สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis): Fixed Effect Model มีความเหมาะสม
โดยการทดสอบค่าสถิติด้วยวิธีการ Hausman Test โดยดูผลลัพธ์ที่ได้จากค่า Chi-square Test ว่าค่า P value มีค่าน้อย
กว่า ค่า α หรือค่านัยสาคัญที่กาหนดไว้หรือไม่ ในที่นี้นักวิจัยได้กาหนดค่า α ไว้ที่ระดับ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้า
ค่า P value ที่ได้น้อยกว่าค่า α แสดงว่าผู้วิจัยยอมรับสมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) และFixed Effect Model มี
ความเหมาะสม (Studenmund A.H, 2014, pp. 127) ดั งนั้ นนั กวิจัยได้ Run Random Effect Model เพื่ อท าการหาค่าสถิ ติ
Chi- square ซึ่งได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบโดยวิธี Hausman Test
Hausman Test
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
10.662366
4

Test Summary
Prob
Cross-section random
0.0306
ที่มา: จากการคานวน
วิธีการทดสอบ Hausman ,Test .ให้ค่า Chi square มีค่าเท่ากับ 10.662366 และ P value เท่ากับ 0.0306 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าค่า α = .05 ดังนั้นนักวิจัยจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักและยอมรับสมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) นั้นคือ Fixed
Effect Model มีความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบ Wald Test โดยการทดสอบ Polled OLS Regression กับ Fixed Effect Model เพื่อเป็น
การยืนยันว่า Fixed Effect Model หรือ Polled OLS Regression มีความเหมาะสม โดยตั้งสมมุติฐานดังนี้
สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis): ค่าตัวแปรหุ่น (Dummy Variable ) ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ศูนย์ หรือ Polled OLS
Regression มีความเหมาะสม
สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis): Fixed Effect Model มีความเหมาะสม
โดยการทดสอบค่า ด้วยวิธีการ Wald Test โดยดูผลลัพธ์ที่ได้จากค่า F-statistic และ Chi-square ว่าค่า P value มีค่าน้อยกว่า
ค่า α หรือค่านัยสาคัญที่กาหนดไว้หรือไม่ ในที่นี้นักวิจัยได้กาหนดค่า α ไว้ที่ระดับ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้าค่า P
value ที่ได้น้อยกว่าค่า α แสดงว่าผู้วิจัยยอมรับสมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) และ Fixed Effect Model มีความ
เหมาะสม (Studenmund A.H, 2014, pp. 127) ซึ่งการทดสอบ Wald Test .ให้ผลตามตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบโดยวิธี Wald Test
Wald Test:
Test Statistic
Value
d.f.
Probability
F-statistic
149.496846
(8, 86)
0.000406
Chi-square
117.97477
8
0.000106
ที่มา: จากการคานวน
จากผลการทดสอบโดยวิธี Wald Test ให้ค่าสถิติ F-statistic และ Chi-square เท่ากับ 149.496846 และ 117.97477
ตามลาดับ โดยมีค่า P-value เท่ากับ 0.000406 และ 0.000106 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่าค่า α ที่กาหนดไว้ ดังนั้นนักวิจัยจึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลักและยอมรับสมมุตฐิ านรอง (Alternative Hypothesis) ว่า Fixed Effect Model มีความเหมาะสมต่อการประมาณ
การค่าพารามิเตอร์ (Estimated Parameters) หลังจากการยืนยันผลการทดสอบแล้วผู้วิจัยได้นาค่าประมาณการณ์พารามิเตอร์
จาก Fixed Effect Model มาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 การยืนยันค่าสัมประสิทธิของตัวแปรอิสระด้วยวิธีการ Fixed Effect Model
Constant
-22974.07
หนี้สินของสหกรณ์โคนม (X1)
-0.030959
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม (X2)
1.013328
สินเชื่อของสหกรณ์โคนม (X3)
-0.100404
เงินกู้ของสหกรณ์โคนม (X4)
0.128151
นามาเขียนสมการได้ดังนี้
รายได้ของสหกรณ์โคนม (Y) = -22974.07 -0.030959 * หนี้สินของสหกรณ์โคนม (X1) + 1.013328 *ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โค
นม (X2) -0.100404 *สินเชื่อของสหกรณ์โคนม (X3) + 0.128151 * เงินกู้ของสหกรณ์โค
นม (X4) + error term
ทั้ งนี้ แบบจ าลองแบบพาเนลดาต้ าในรูป แบบ Fixed Effect Model แสดงให้ เห็ น ว่ าสหกรณ์ โคนมในเขตพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครราชสีมาทั้ง 10 แห่งมีพฤติกรรมในการดาเนินงานที่คงที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอิทธิพลลจากภายนอกมากระทบก็ไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการดาเนินงาน (Baltagi, et al, 2007, pp. 416-419) และ (เทพติยา นิตยชาติ, มาฆะศิริ เชาวกุล และสัมพันธ์ เนต
ยานันท์, 2559)

2. วิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้ น ที่ จังหวัด นครราชสี มาทั้ ง 10 แห่ ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1. สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
ปี พศ
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)

รายได้มาตรฐาน (Y*)

43,615,221.51
42,641,297.09
48,662,187.88
53,276,644.63
60,563,558.53
55,953,825.22
54,437,925.13
56,123,563.14
60,070,601.34
58,285,668.52
53,363,049.30

41,754,675.08
42,396,260.84
47,886,857.55
53,292,669.77
61,322,188.16
57,808,757.01
56,199,918.85
57,670,025.96
60,988,115.09
59,748,061.66
53,906,753.00

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
1.040
1.010
1.020
1.000
0.990
0.970
0.970
0.970
0.980
0.980
0.990
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมครบุรี จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460) .
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมครบุรี จากัด มีค่าเท่ากับ 0.990 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
ระดับสูงมาก
2.2. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

149,937,677.14
163,374,213.19
177,352,360.42
217,798,375.99
245,671,882.46
255,537,388.31
271,550,191.15
301,144,232.06
323,459,945.99
348,920,858.31
245,474,712.50

รายได้มาตรฐาน (Y*)
149,332,756.82
163,684,593.98
177,036,847.63
218,411,195.59
248,104,846.23
257,950,141.48
272,849,937.74
300,008,860.11
323,663,000.04
349,286,821.14
246,032,900.08

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
1.004
0.998
1.002
0.997
0.990
0.991
0.995
1.004
0.999
0.999
0.998

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.14 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.
2551-2460) ค่ าสั มประสิท ธิ์ก ารด าเนิ น งานของสหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด มีค่ าเท่ ากับ 0.998 ซึ่งถือ ว่ามี ค่ า
ประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูงมาก
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2.3. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

45,543,395.72
48,165,287.91
49,422,981.03
54,862,721.08
59,136,241.58
51,882,832.63
36,405,915.19
45,406,414.10
57,553,469.98
74,007,405.73
45,543,395.72

รายได้มาตรฐาน (Y*)
47,828,501.00
49,896,937.75
51,462,281.64
55,131,093.53
60,408,145.81
53,588,644.46
38,166,852.21
46,609,506.85
57,991,804.20
74,989,382.37
47,828,501.00

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.952
0.965
0.960
0.995
0.979
0.968
0.954
0.974
0.992
0.987
0.952

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.15 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด ในช่วง 10 ปี
(พ.ศ. 2551-2460) ค่าสัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด มีค่าเท่ากับ 0.952 ซึ่งถือว่า
มีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูงมาก
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2.4. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

58,149,171.37
63,295,443.97
69,249,219.72
89,236,681.63
108,173,779.66
98,980,091.81
93,068,760.77
89,751,851.59
90,562,015.57
96,428,586.11
85,689,560.22

รายได้มาตรฐาน (Y*)
59,351,834.43
64,096,153.20
69,233,255.63
88,727,456.33
107,834,248.55
100,785,038.57
95,223,490.19
92,248,514.57
91,828,384.21
96,119,754.66
86,544,813.03

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.980
0.988
1.000
1.006
1.003
0.982
0.977
0.973
0.986
1.003
0.990

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.16 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.
2551-2460) ค่าสัมประสิท ธิ์การดาเนิน งานของสหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด มีค่าเท่ากับ 0.990 ซึ่งถือว่ามีค่ า
ประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูงมาก
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2.5. สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

625,042,159.25
647,893,654.63
608,739,934.78
634,536,869.52
676,302,790.41
723,291,296.90
953,086,067.62
1,122,506,111.48
1,188,197,458.51
1,157,253,013.28
833,684,935.64

รายได้มาตรฐาน (Y*)
627,463,011.58
648,584,913.33
603,826,208.19
629,947,894.38
679,114,986.62
725,058,706.59
953,286,413.93
1,118,176,125.36
1,188,194,253.90
1,157,052,597.88
833,070,511.18

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.996
0.999
1.008
1.007
0.996
0.998
1.000
1.004
1.000
1.000
1.001

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.17 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460)
ค่าสัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด มีค่าเท่ากับ 1.001 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
ระดับสูงมากที่สุด
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2.6. สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

61,430,607.97
69,633,896.48
79,142,979.83
74,746,942.44
83,000,771.11
89,734,361.62
98,625,443.63
116,114,526.16
136,494,849.27
1,157,253,013.28
196,617,739.18

รายได้มาตรฐาน (Y*)
61,710,321.51
71,229,026.88
80,173,432.40
74,702,523.13
83,436,060.17
91,006,011.76
99,716,937.59
116,910,024.68
136,666,103.74
1,157,052,597.88
197,260,303.97

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.995
0.978
0.987
1.001
0.995
0.986
0.989
0.993
0.999
1.000
0.992

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.18 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 25512460) ค่าสัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมขามทะเลสอ จากัด มีค่าเท่ากับ 0.992 ซึ่งถือว่ามีค่ าประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานในระดับสูง
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2.7. สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

291,462,463.98
323,588,879.09
334,673,820.27
356,998,599.04
365,191,020.71
349,052,340.94
319,747,478.23
353,195,560.20
349,150,349.23
1,157,253,013.28
420,031,352.50

รายได้มาตรฐาน (Y*)
281,840,344.32
314,348,861.35
327,632,819.92
352,182,589.73
366,704,470.68
344,881,312.64
317,029,980.44
345,327,711.62
336,967,276.32
1,157,052,597.88
414,396,796.49

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
1.034
1.029
1.021
1.014
0.996
1.012
1.009
1.023
1.036
1.000
1.017

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.19 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมพิมาย จากัดในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460) ค่า
สัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมพิมาย จากัด มีค่าเท่ากับ 1.017 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูง
มาก
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2.8. สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

29,726,128.05
35,176,599.36
37,087,684.87
37,017,167.46
39,288,581.38
45,365,895.13
50,507,912.39
57,031,496.50
72,034,926.67
1,157,253,013.28
156,048,940.51

รายได้มาตรฐาน (Y*)
31,418,265.41
36,564,281.65
38,735,636.46
38,810,030.91
41,438,765.40
46,876,793.99
51,851,564.97
57,892,235.15
72,617,720.24
1,157,052,597.88
157,325,789.21

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.946
0.962
0.957
0.954
0.948
0.968
0.974
0.985
0.992
1.000
0.969

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.20 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460) ค่า
สัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด มีค่าเท่ากับ 0.969 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูง
มาก
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2.9. สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

68,966,894.27
72,951,875.30
79,720,733.91
93,802,090.91
103,698,084.28
107,303,862.69
97,763,048.08
97,249,598.14
103,536,571.12
100,813,096.62
92,580,585.53

รายได้มาตรฐาน (Y*)
67,472,738.54
72,734,961.09
80,802,234.04
93,674,966.43
104,189,403.09
107,655,295.72
99,659,463.03
98,577,725.49
104,432,360.14
100,530,124.29
92,972,927.19

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
1.022
1.003
0.987
1.001
0.995
0.997
0.981
0.987
0.991
1.003
0.997

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.21 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460) ค่า
สัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด มีค่าเท่ากับ 0.969 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูง
มาก
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2.10. สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด สามารถอธิบายได้โดยตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
ปี พศ

รายได้ที่เกิดขึ้นจริง (Y)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

52,207,512.53
62,718,744.99
59,661,885.84
67,480,505.41
59,988,050.26
63,922,809.42
65,098,029.89
66,213,863.03
77,316,247.30
85,965,447.55
66,057,309.62

รายได้มาตรฐาน (Y*)
53,015,379.43
64,559,746.00
60,666,435.88
68,392,196.58
61,492,340.96
65,656,439.94
66,151,790.36
68,878,327.15
77,603,820.32
87,175,487.07
67,359,196.37

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.985
0.971
0.983
0.987
0.976
0.974
0.984
0.961
0.996
0.986
0.980

ค่าเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวน
จากตารางที่ 4.22 พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมสีคิ้ว จากัด ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2460) .
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดาเนินงานของสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากั ด มีค่าเท่ากับ 0.980 ซึ่งถือว่ามีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานใน
ระดับสูงมาก
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ที่ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์
ลาดับที่

ชื่อสหกรณ์โคนม

1
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
2
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
4
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
5
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
6
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
7
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
9
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
10
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
ต่าเฉลีย่
ที่มา: จากการคานวน

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
0.952
0.998
0.952
0.990
1.001
0.992
1.017
0.969
0.997
0.980
0.985

ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่
ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์ โดยจัดเรียงค่าประสิทธิภาพจากค่ามากที่สุดถึงน้อยสุด
ลาดับที่

ชื่อสหกรณ์โคนม

1
สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
2
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
3
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด
4
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด
5
สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด
6
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด
7
สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด
8
สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด
9
สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด
10
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด
ต่าเฉลีย่
ที่มา: จากการคานวน

ค่าประสิทธิภาพ
Eff = (Y)/(Y*)
1.017
1.001
0.998
0.997
0.992
0.990
0.980
0.969
0.952
0.952
0.985
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จากตารางที่ 4.23 และ ตารางที่ 4.24 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์ ในช่วงเวลา 10 ปี จากปี พ.ศ. 2551-2560 นั้นพบว่าสหกรณ์โค
นมพิมาย จากัด มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงสุด เท่ากับ 1.017 รองลงมาคือ สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด มีค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน เท่ากับ 1.001 รองลงมา ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด สหกรณ์โคนมเสิงสาง
จากัด สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด สหกรณ์โคนมชุม
พวง จากัด สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด โดยมีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เท่ากับ 0.998, 0.997, 0.992, 0.990, 0.980, 0.969, 0.952 และ 0.952 ตามลาดับ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของสหกรณ์โคนมทั้ง 10 สหกรณ์ที่ทาการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.985 ซึ่งจัดว่าการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมทั้ง 10
สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าคะแนนประสิทธิภาพระหว่าง 0.8001 – 1.000) (สมคิด แก้วทิพย์ และคณะ, 2556) และ
(อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, 2561) ซึ่งสามารถแสดงโดยภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่
ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลอง
เศรษฐมิติพาเนลดาต้า สามารถได้ 3 ประเด็น คือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะโดยมีสาระสาคัญดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบจาลอง
เศรษฐมิติพาเนลดาต้า สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1.1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ รายได้ของ
สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 – 2560 รายได้เฉลี่ยต่อปี 1,815.63 ล้านบาทต่อปี
โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 572.68 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 33.65 ทั้งนี้รายได้สหกรณ์โคนม
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 4.2) หนี้สินของสหกรณ์โค
นมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 – 2560 หนี้สินเฉลี่ยต่อปี 602.19 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 328.71ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของหนี้สินเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 24.37 ทั้งนี้ หนี้สินสหกรณ์โคนมในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 4.3) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 – 2560 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 189,589.19 ล้านบาทต่อปี โดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 38,282.34 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.88 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โค
นมในเขตพื้ นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา (ตารางที่ 4.4) สิน เชื่อของ
สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พศ 2551 – 2560 สินเชื่อเฉลี่ยต่อปี 212.14 ล้านบาทต่อปี
โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 47.37ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.35 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โคนม
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 4.5) เงินกู้ของสหกรณ์โค
นมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสี มาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ. 2551 – 2560 เงินกู้เฉลี่ยต่อปี 69.97 ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 53.27ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของเงินกู้เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 28.88 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสหกรณ์โคนมในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 4.6)
1.2 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) จากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) หนี้สินของ
สหกรณ์โคนม 2) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม 3) สินเชื่อของสหกรณ์โคนม และ4) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อ
รายได้ของสหกรณ์โคนมเชิงบวก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม และ 2) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม นั้นหมายถึงว่าการ
เพิ่มขึ้นของ 2 ปัจจัยนาเข้าดังกล่าวจะมีผลทาให้รายได้ของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้น (ตารงที่ 4.7)
1.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวั ดนครราชสีมาที่ทาการศึกษา
ทั้งหมด 10 สหกรณ์ ในช่วงเวลา 10 ปี จากปี พ.ศ. 2551-2560 นั้นพบว่าสหกรณ์โคนมพิมาย จากัด มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานสูงสุด เท่ากับ 1.017 รองลงมาคือ สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการดาเนินงาน เท่ากับ 1.001
รองลงมา ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด สหกรณ์
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โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จากัด สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด และสหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จากัด โดยมีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ เท่ากับ 0.998, 0.997, 0.992, 0.990,
0.980, 0.969, 0.952 และ 0.952 ตามล าดั บ ทั้ งนี้ ค่ าเฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของสหกรณ์ โคนมทั้ ง 10 สหกรณ์
ที่ ท าการศึ ก ษามี ค่ า เท่ า กั บ 0.985 ซึ่ ง จั ด ว่ า การด าเนิ น งานของสหกรณ์ โ คนมทั้ ง 10 สหกรณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
(ตารางที่ 4.22)

2. อภิปรายผล
2.1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ รายได้
หนี้สิน ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ และเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ. 2551 – 2560 มี
แนวโน้มในทางเพิ่มขี้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตในปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้
หนี้สิน ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ และเงินกู้ของสหกรณ์โคนม เฉลี่ยต่อปีที่อัตราร้อยละ 33.65, 24.37, 6.88, 7.35, และ 28.88 ตามลาดับ
ซึง่ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ณัฐจรีย์ เสนพงษ์. (2551) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2560) จุฑาทิพย์ หมื่นแก้ว, สุกัญญา ตันธนวัฒน์
และสุณี ฉัตราคม.(2562). และนิสาค์ เลาหพูนรังษี. (2562).
2.2 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) จากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา กล่าวได้ว่าปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) หนี้สินของสหกรณ์โคนม 2) ค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์โคนม 3) สินเชื่อของสหกรณ์โคนม และ4) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมเชิง
บวก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม และ 2) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม นั้นหมายถึงว่าการเพิ่มขึ้นของ 2 ปัจจัยนาเข้า
ดังกล่าวจะมีผลทาให้รายได้ของสหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมจะส่งผลให้รายได้
ของสหกรณ์เพิ่มขึน้ นั้น ทั้งนี้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจาหน่าย รวบรวม
ผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้านมดิบเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ ดังนั้นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ที่จะทาให้รายได้ของสหกรณ์โคนมมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมที่มีประสิทธิภาพนั้น สหกรณ์โคนม
จะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้จากเพิ่มขึ้นของเงินของสหกรณ์โคนมจะทาให้รายได้
สหกรณ์โคนมเพิ่มขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์โคนมในพื้นที่ที่ทาการศึกษานี้มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อนามา
เป็นทุนดาเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งผลที่ตามมานั้นคือสหกรณ์จะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในที่สุด
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพี ยง, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2551). ณัฐจรีย์ เสนพงษ์. (2551) วรพจน์ วิเศษสิงห์ (2555). พัชรี สุริยะ. (2558).นิสาค์ เลาหพูนรังษี. (2562) และจุฑาทิพย์
หมื่นแก้ว, สุกัญญา ตันธนวัฒน์ และสุณี ฉัตราคม.(2562).
2.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนม ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์ ในช่วงเวลา 10
ปี จากปี พ.ศ. 2551-2560 นั้น พบว่าสหกรณ์ โคนมพิ มาย จากัด มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงสุ ด เท่ากับ 1.017
รองลงมาคือ สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการดาเนินงาน เท่ากับ 1.001 รองลงมา ได้แก่ สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จากัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง
จากัด สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จากัด สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด สหกรณ์โคนมครบุรี จากัด และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเล
สอ จากัด โดยมีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ เท่ากับ 0.998, 0.997, 0.992, 0.990, 0.980, 0.969, 0.952 และ
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0.952 ตามลาดับ ซึ่งจัดว่าการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมทั้ง 10 สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑาทิพย์ หมื่นแก้ว, สุกัญญา ตันธนวัฒน์ และสุณี ฉัตราคม.(2562).

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่าผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จัง หวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ รายได้ หนี้สิน ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ และเงินกู้ของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สหกรณ์ จากปี พ.ศ.
2551 – 2560 มีแนวโน้มในทางเพิ่มขี้น แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้านมดิบของสหกรณ์โคนมมีแนวโน้มที่เพิ่ มขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อความต้องการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) มากขึ้น ผลการวิจัยนี้ได้
ข้อเสนอแนะว่าการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งทางด้านวิชาการ การสนับสนุนทาง
การเงิน สินเชื่อ และการส่งเสริมด้านอื่นๆของสหกรณ์โคนม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) โดยมีโครงการย่อยสนับสนุน 2
โครงการ คือ 1) โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้ วยหณ้าเนเปียร์ ปากช่อง 2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ฟาร์มโคนมของสมาชิก(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA
3.1.2 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity) จากแบบจาลองฟังก์ชันการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา กล่าวได้ว่าปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนม 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) หนี้สินของสหกรณ์โคนม 2) ค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์โคนม 3) สินเชื่อของสหกรณ์โคนม และ4) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อรายได้ของสหกรณ์โคนมเชิง
บวก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนม และ 2) เงินกู้ของสหกรณ์โคนม ผลการวิจัยนี้ได้ข้อเสนอแนะว่า สหกรณ์โคนม
ควรมีการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธฺภาพ นอกจากนี้สหกรณ์โคนม ควรมีการวางแผนโดยทั่วไปต้องใช้ความคิด
(Thinking) ดุลยพินิจ (Judging) และการตัดสินใจ (Deciding) ของทุกภาคส่วนของสหสกรณ์ โดยการให้ความสาคัญกับสมาชิก
สหกรณ์โคนมในกาตัดสินใจในการบริหารงานอีกด้วยพราะสมาชิกสหกรณ์โคนมในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ ส่วนใหญ่นโยบาย
หรือการวางแผนของการบริหารสหกรณ์ ได้แก่ แผนการรับสมาชิก แผนการระดมทุนมาใช้ในการดาเนินงาน แผนการจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน แผนงานการผลิต แผนงานการให้สินเชื่อ
3.1.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ทาการศึกษาทั้งหมด 10 สหกรณ์ ในช่วงเวลา 10 ปี
จากปี พ.ศ. 2551-2560 นั้นได้ค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับที่สูงมาก แต่ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของสหสหกรณ์
โคนมด้วยแบบจาลองพาเนลดาต้าพบว่าแบบจาลองแบบพาเนลดาต้าในรูปแบบ Fixed Effect Model แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์โค
นมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 แห่งมีพฤติกรรมในการดาเนินงานที่คงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีอิทธิพลลจากภายนอกมา
กระทบก็ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดาเนินงาน (ตารางที่ 4.11) จากผลการวิจัยนี้ได้ข้อเสนอแนะว่า สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 แห่ง ควรมีพฤติกรรมในขบวนการและวิธีการดาเนินดาเนินของสหกรณ์ โ คนมที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เปลี่ ย นไป เช่ น การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

61

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แล้วนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยแบบจาลองเศรษฐมิติพาเนลดาต้า ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิร่วมด้วย เช่น การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ทั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งการพิจารณาถึงปัจจัย
แฝงอื่นๆ ประกอบด้วย
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