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บทคดัย่อ 

การจดัตั้งโรงสีข้าวของสหกรณ์มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเป็น
แหล่งรับซ้ือขา้วเปลือก และให้ราคาท่ียุติธรรมแก่เกษตรกร แต่การด าเนินงานของโรงสีขา้วสหกรณ์
ส่วนใหญ่จะสีขา้วไม่เต็มความสามารถเน่ืองจากมีวตัถุดิบขา้วเปลือกไม่เพียงพอ จึงอาจกล่าวได้ว่า
โรงสีขา้วไม่มีการด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ การศึกษาคร้ังน้ีท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของโรงสีขา้วของสหกรณ์ 2) ศึกษาตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์ 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพการสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์ และ 4) ศึกษาประสิทธิภาพการจดัการโรงสีขา้ว
ของสหกรณ์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศ
ไทยจ านวน 15 แห่ง ในการประมาณค่าประสิทธิภาพการสีขา้วและประสิทธิภาพการจดัการของโรงสี
ขา้วของสหกรณ์ ใชว้ธีิการวเิคราะห์เส้นห่อหุม้ พิจารณาดา้นผลผลิต ภายใตเ้ง่ือนไขอตัราผลตอบแทน
ต่อขนาดผนัแปร  

ผลการศึกษาพบว่าโรงสีขา้วสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขา้วขนาดกลาง การสีขา้วจะสีตาม
ปริมาณค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้กบัสมาชิกของสหกรณ์ และจ าหน่าย
ให้กบัพ่อคา้ขา้ว บางสหกรณ์สีขา้วให้กบับริษทัเพื่อจ าหน่ายในตราสินคา้ของบริษทันั้นๆ ในขั้นตอน
การสีข้าวของโรงสีข้าวของสหกรณ์ พบว่ามีตน้ทุนเฉล่ีย 18,036 บาทต่อตนั มีผลตอบแทนเฉล่ีย 
18,243 บาทต่อตนั และมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 207 บาทต่อตนั  
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ส่วนผลการศึกษาประสิทธิภาพการสีขา้วของโรงสีข้าวของสหกรณ์ พบว่าโรงสีข้าวของ
สหกรณ์มีประสิทธิภาพการสีขา้วอยูใ่นระดบัสูง แต่ส าหรับโรงสีขา้วของสหกรณ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
ในการสีข้าวนั้น สามารถปรับปรุงการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพได้โดยการพฒันาการสีข้าวให้ได้
ปริมาณข้าวต้นเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6 และโรงสีข้าวควรลดการใช้ปัจจัยการผลิต  ได้แก่ จ  านวน
พนักงาน และค่าเส่ือมราคา ในด้านการด าเนินงานพบว่านอกจากโรงสีขา้วสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการ
ประกอบธุรกิจการแปรรูปขา้วเปลือกแลว้ ยงัมีธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และบางแห่งมี
ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการของโรงสีข้าวของ
สหกรณ์ พบว่าโรงสีขา้วของสหกรณ์มีประสิทธิภาพการจดัการอยู่ในระดบัสูง ส่วนโรงสีขา้วของ
สหกรณ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพการจดัการ สามารถพฒันาให้มีประสิทธิภาพได ้หากสามารถเพิ่มรายได้
จากการด าเนินธุรกิจเฉล่ียร้อยละ 3.37 และลดต้นทุนในการด าเนินงาน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโรงสี
สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพไดอี้ก 
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ABSTRACT 

 The establishment of cooperative rice mills is intended to help members of the cooperative, 
which as a source of paddy and provide fair prices to farmers, but the operations of cooperative rice 
mills are limited in the quantity that is not enough. It can be said that rice mills could not reached 
maximum production capacity because of insufficient raw materials. This study had objective 1) to 
study characteristics of rice mills 2) to study costs of milling process 3) to study efficiency in milling 
and 4) to study managerial efficiency of the agricultural cooperatives’ rice mills in the northern of 
Thailand. The data were collected from 15 agricultural cooperatives’ rice mills in northern Thailand. 
This study applied Data Envelopment Analysis (DEA) and Input-Oriented model under variable return 
to scale condition to estimated milling and managerial efficiency.  

 The results found that the most cooperative rice mills were medium rice mill size. The 
agricultural cooperatives’ rice mills were milling according to customer order.  The most of the 
products were sold to cooperative members and local market, some cooperative rice mill produced rice 
products for direct sale company with their own brands. In the milling process, the average cost was 
18,036 baht per ton. The average revenue was 18,243 baht per ton and net revenue was 207 baht per 
ton. The efficiency of milling found that the average efficiency score was high level but the 
inefficiency mills can be improve by developing process in milling to increased output 6 percent 
and reduced inputs such as employees and depreciation. The most agricultural cooperatives’ rice 
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mills also had the other businesses were agricultural products collection and agricultural processing. 
The managerial efficiency of rice mills revealed that average efficiency score was high level and 
inefficiency mills can be improve by increased revenue was average 3.37 percent and should be 
decreased operating cost. The results showed that the most of cooperative rice mills still have 
opportunity to improve their productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


