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บทคัดย่อ 
 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ meta-frontier ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีถูกน ามาจดัมาตรฐานสหกรณ์ในปี 
2553 จ านวนทั้งส้ิน 95 สหกรณ์ จากการวเิคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยวิธีการแบบเดิมสหกรณ์ตวัอยา่ง
ท่ีผ่านมาตรฐานมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.87 และสหกรณ์ตวัอย่างท่ีไม่ผ่านมาตรฐานมีค่า
ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.90 ขณะท่ีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธี metafrontier สหกรณ์
ตวัอย่างผ่านมาตรฐานมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.87  และค่าอตัราส่วนทางเทคโนโลยีเฉล่ีย
เท่ากบั 0.99 ส่วนสหกรณ์ตวัอย่างท่ีไม่ผ่านมาตรฐานมีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั  0.77 และค่า
อตัราส่วนทางเทคโนโลยีเฉล่ียเท่ากบั 0.85 ผลลพัธ์จากค่าอตัราส่วนทางเทคโนโลยีช้ีให้เห็นวา่ค่า
ประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากเส้นพรมแดนสหกรณ์ตวัอย่างเฉพาะกลุ่มมาตรฐานไม่เป็นเส้นเดียวกบัเส้น
พรมแดน metafrontier นัน่หมายความวา่มีความแตกต่างทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนจริงระหวา่งสหกรณ์
ตวัอย่างท่ีผ่านและไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ดังนั้นการใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธี 
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metafrontier ถือวา่เป็นวธีิท่ีถูกตอ้ง และจากผลลพัธ์ค่าประสิทธิภาพของสหกรณ์ตวัอยา่งช้ีให้เห็นวา่ 
เม่ืออยูภ่ายใตเ้ทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกนัสหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐานมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดรายไดแ้ก่สหกรณ์สูงถึงร้อยละ 90  แต่เม่ืออยูภ่ายใตเ้ทคโนโลยีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั
พบวา่สหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานมีประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อให้เกิดรายไดล้ดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 77 เท่านั้น ขณะท่ีสหกรณ์ตวัอย่างผ่านมาตรฐานมีค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดรายไดร้้อยละ 87 ไม่ว่าสหกรณ์ผ่านมาตรฐานจะอยู่ภายใตเ้ทคโนโลยีเฉพาะมาตรฐาน
เดียวกนัหรือเทคโนโลยีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัหรือไม่แตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีการด าเนินนโยบาย
ส าหรับสหกรณ์ท่ีผา่นาและไม่ผา่นมาตรฐานสหกรณ์จึงตอ้งมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสหกรณ์ตวัอยา่ง
ผ่านมาตรฐานควรเน้นการส่งเสริมด้านความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ การฝึกการอบรมแก่
ผูจ้ดัการสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ตวัอย่างท่ีไม่ผ่านมาตรฐานควรเน้นไปในเร่ืองของความช่วยเหลือ
ดา้นบุคลากรในการปฏิบติังาน และการส่งเสริมเร่ืองของทุนด าเนินงานและงบประมาณ 
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 ABSTRACT  
 

 The objective of this study was to evaluate performance efficiency of 95 Cooperatives in 
Chiang Mai Province who have difference in standard pass in year 2010. Meta-frontier technique 
applied for evaluated performance efficiency within and between groups. The results showed that 
the mean of efficiency in standard pass cooperatives were score 0.87 and non-standard pass 
cooperatives were score 0.90 from traditional method. While, the mean of efficiency in standard 
pass cooperatives were 0.87, the mean of technology ratio was 0.99 and the mean of efficiency 
non-standard pass cooperatives were 0.77, the mean of technology ratio was 0.85 from Meta-
frontier method. The output from technology ratio identified that performance efficiency from 
standard pass group asymmetric of frontier line. This value implies that absolutely truth 
difference of technology between pass and non-standard pass cooperatives. Thus, efficiency 
analysis from Meta-frontier was correct method.  According of output of performance efficiency 
showed that non-standard pass cooperative have income 90 percent under the same standard 
technology but have income only 77 percent under the difference standard technology. While, 
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standard pass cooperatives have income 87 percent under the same or difference standard 
technology. This result implies that policy implication must be difference in these groups. In case 
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of standard pass cooperatives group should be have supported emphasize knowledge, skills, 
experience and manager’s training but another non-pass cooperatives group should be have 
supported emphasize employee, capital and budgeting.   


