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1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัภาคเกษตรของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนจากการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็น
การผลิตเพื่อการคา้มากข้ึน ผลผลิตส่วนเกินจากความตอ้งการภายในประเทศถูกส่งออกไปจ าหน่าย
ยงัต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้กบัประเทศนอกจากน้ีภาคเกษตรยงัเป็นภาคท่ีสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารผลิตและวตัถุดิบเพื่อสนบัสนุนภาคการผลิต
อ่ืนๆ รวมถึงเป็นแหล่งรองรับแรงงานท่ีว่างงาน อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาภาคเกษตรยงัประสบกบั
ปัญหาหลายดา้นไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการผลิต ดา้นการตลาดรวมถึงไปถึงปัญหาด้านราคา เน่ืองจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุนและการพฒันาความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรท่ีทนัสมยั 
ประกอบกบัเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจการ
ต่อรองทางการตลาด การท่ีภาคเกษตรจะสามารถช่วยพยุงภาวะเศรษฐกิจและประชากรท่ีเขา้มา
พึ่งพาภาคน้ีได ้ภาคเกษตรเองตอ้งมีความเขม้แขง็ทั้งดา้นการผลิต ดา้นการจดัการและดา้นการตลาด  
ซ่ึงระบบท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความเขม้แข็งของเกษตรกรและช่วยพฒันาธุรกิจชุมชนใน
ระดบัรากหญา้ของประเทศไดน้ั้นไดแ้ก่ ระบบสหกรณ์ เน่ืองระบบสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจนในเร่ืองของการมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจและชุมชนอยา่งครบวงจร และเนน้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการด าเนินกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เติบโตอยา่งมัน่คงและ
ย ัง่ยนืต่อไป 

สหกรณ์ภาคการเกษตรประกอบดว้ย 1)สหกรณ์การเกษตร 2)สหกรณ์ประมง 3)สหกรณ์
นิคม เม่ือพิจารณาจ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในรอบสิบปีท่ีผา่นมา 
(ปี 2545 – 2554) เห็นไดว้่าสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ท่ีมีจ านวนสหกรณ์มากท่ีสุดอย่าง
ต่อเน่ืองมาตลอดระหวา่ง ปี 2544 – 2554 โดยใน ปี 2545 มีจ  านวนสหกรณ์ทั้งหมด 3,419 แห่ง เพิ่ม
เป็น 3,777 แห่ง เม่ือส้ินปี 2554 และมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดระหว่างปี 2544 – 2554 เช่นกนั 
ถึงแมว้า่ในบางปีจะมีจ านวนสมาชิกลดลงก็ตาม โดยปี 2554 มีสมาชิกเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 57.90 ของ
สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด (รวมนอกภาคการเกษตร) (ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1 จ  านวนและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย 
 
ปี 

ประเภท 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 

จ านวน สมาชิก จ านวน สมาชิก จ านวน สมาชิก 
2545 3,419 5,095,554 71 14,113 98 156,502 
2546 3,748 5,340,436 67 12,389 95 158,362 
2547 3,787 5,419,250 71 13,615 93 153,001 
2548 3,945 5,654,384 80 16,299 93 160,751 
2549 3,958 5,697,773 86 13,969 93 177,570 
2550 3,993 5,865,178 84 14,294 91 184,059 
2551 3,885 5,995,263 85 14,699 91 182,632 
2552 3,854 6,079,005 80 14,291 92 187,128 
2553 3,850 5,968,358 86 15,018 91 189,469 
2554 3,777 6,116,121 83 15,379 92 183,402 

ท่ีมา : ขอ้มูลสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์, 2554 

 
สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเกษตรกรรวมตวักนัจดัตั้งข้ึนมา เพื่อให้เกษตรกรท่ี

เป็นสมาชิกด าเนินกิจการร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แกปั้ญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพรวมไปถึงยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ข้ึน การใหค้วามช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู ้
เป็นสมาชิกประกอบด้วย การให้สินเช่ือ การจดัหาวสัดุทางการเกษตรและส่ิงของท่ีจ าเป็นมา
จ าหน่าย การจดัหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ของสมาชิก การรับฝากเงินของ
สมาชิก การจดับริการบ ารุงท่ีดิน และการให้บริการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร จากบทบาทท่ี
ส าคญัของสหกรณ์การเกษตรท่ีมีต่อการพฒันาภาคเกษตร  รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ระบบสหกรณ์ จึงให้กรมส่งเสริมเร่ิมจดัท ามาตรฐานสหกรณ์ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี 2545 เพื่อเร่ง
พฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สหกรณ์ พร้อมกบัเป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขระบบบริหาร
จดัการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถน าขอ้มูลพื้นฐานไปเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ
ในการเขา้ไปช่วยเหลือแต่ละสหกรณ์ไดต้รงความตอ้งการอย่างท่ีแทจ้ริง แต่การจดัมาตรฐานยงัมี
ปัญหาและอุปสรรคเน่ืองจากสหกรณ์ยงัขาดความพร้อม ต่อมาในปี 2551 กรมส่งเสริมได้ออก
ประการเร่ือง ก าหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์ อย่างเป็นทางการโดยใช้หลกัเกณฑ์ตวัช้ีวดัระดบั
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มาตรฐานสหกรณ์ 7 ขอ้1 และก าหนดระดบัมาตรฐานออกเป็น 2 ระดบั คือ สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
และสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน ต่อมาในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์
ใหม่ และได้ออกประกาศ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสหกรณ์ โดยก าหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์
ออกเป็น 4 ระดบัคือ 1)มาตรฐานดีเลิศ 2)มาตรฐานดีมาก 3)มาตรฐานดี และ4)ไม่ผา่นมาตรฐาน โดย
ใชห้ลกัเกณฑ์ตวัช้ีวดัมาตรฐาน 7 ขอ้ ตามเดิม และได้เพิ่มหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักระบวนการบริหาร
จดัการภายในของสหกรณ์เขา้ไปรวมทั้งสิน 137 ขอ้ ดงันั้นเม่ือสหกรณ์ไดรั้บการจดัมาตรฐานตามท่ี
กรมส่งเสริมก าหนดท าให้สหกรณ์ถูกแบ่งเป็น 4 ระดบั (1.มาตรฐานดีเลิศ 2.มาตรฐานดีมาก 3.
มาตรฐานดี และ4.ไม่ผ่านมาตรฐาน)  2 กลุ่มมาตรฐานคือ กลุ่มสหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐานและกลุ่ม
สหกรณ์ท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน ดว้ยเหตุน้ีจึงน ามาสู่ประเด็นปัญหาในการวดัประสิทธิภาพของสหกรณ์
ท่ีว่าควรวดัประสิทธิภาพของสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มแยกออกจากกนั เน่ืองจากผลการจดัมาตรฐาน
สหกรณ์ขอ้ 1) 3) 4) 5) และ 6)  ช้ีใหเ้ห็นแลว้วา่สหกรณ์ทั้งสองกลุ่มมีโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ี
ไดเ้ท่าเทียมกนัแต่กลบัแตกต่างกนั เน่ืองจากการมีชุดเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั (technology sets 
differ)2 ส่งผลให้สหกรณ์ทั้งสองกลุ่มมีการจดัการส่วนผสมปัจจยัการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิต (input-
output combination) ต่างกนั  การศึกษาประสิทธิภาพของสหกรณ์น าไปสู่แนวทางการปรับปรุง
                                                 
1
 1.ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงั สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนเวน้แต่ปีใดมีอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติจน

เกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตดัปีนั้นออกไป 2.ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงัไม่มีการ
กระท าอนัถือว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 3.ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งจดัท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอเพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 4.

ผลการด าเนินงานในรอบปีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของสมาชิกทั้งหมด มาท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 5.

ตอ้งจดัจา้งเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบติังานประจ า รับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจดัจา้งตอ้งมีกรรมการ
หรือสมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีประจ า 6.ผลการด าเนินงานในรอบสองปียอ้นหลงัสหกรณ์ตอ้งมีการจดัสรรก าไร
สุทธิและจ่ายเงินทุนสวสัดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์อยา่งน้อยหน่ึงคร้ัง 7.ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสุดทา้ย 
สหกรณ์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
2
 Battese, Rao and O’Donnell (2004) ไดอ้ธิบายวา่ ความแตกต่างของชุดเทคโนโลย ีเป็นผลมาจาก ความแตกต่างของ

ทุนมนุษย ์ทุนทางการเงิน จ านวนหุ้น (ตวัอย่างเช่น ชนิดของเคร่ืองจกัร ขนาดและปริมาณของแรงงาน เป็นตน้)  โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ (ตวัอย่างเช่น จ านวนท่าเรือ การเขา้ถึงตลาด เป็นตน้) แหล่งท่ีมาของทรัพยากร (เช่น คุณภาพของดิน สภาพ
อากาศ แหล่งพลงังาน เป็นตน้) และลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีซ่ึงท าให้เกิด
ช่องวา่งทางการผลิตได ้ในกรณีของสหกรณ์การเกษตรท่ีศึกษาน้ี สหกรณ์ทั้งสองกลุ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการมีทุนมนุษย ์ทุนทาง
การเงินท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น สหกรณ์ท่ีผา่นมาตรฐานมีผูจ้ดัการท่ีมีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสมการณ์ใน
การท างานท่ีดีกวา่ จากการท่ีผูจ้ดัการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและมีระดบัการศึกษาสูงสุดถึงระดบัปริญญา
โทในบางสหกรณ์ มีประสบการณ์ในการท างานมานานกวา่ 15ปี  ในขณะท่ีสหกรณ์ท่ีไม่ผา่นมาตรฐานมีผูจ้ดัการจบการศึกษา
ในระดบั ปวช/ปวส. เท่านั้น และมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่โดยมีประสบการณ์ในการท างานเพียง 11 – 15 ปีหรือ
นอ้ยกวา่นั้น 
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ระบบการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสหกรณ์ท่ียงัไม่ผ่าน
มาตรฐาน การท่ีสหกรณ์การเกษตรมีระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรมีความเขม้แข็งในด้านการผลิต ด้านเงินทุน ด้านการตลาด และการเพิ่ม
อ านาจในการต่อรองดา้นราคา  

อย่างไรก็ตามการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรท่ีผ่านมา 
สหกรณ์ท่ีน ามาศึกษามกัจะถูกสมมติว่าเป็นสหกรณ์ท่ีมีชุดเทคโนโลยีท่ีเหมือนกนั จากท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้วา่ ผลของการจดัมาตรฐานสหกรณ์ช้ีให้เห็นวา่สหกรณ์ท่ีผา่นและไม่ผา่นมาตรฐานมี
ชุดเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นการวดัประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรท่ีถูกน ามาจดั
มาตรฐานดว้ยวิธีการวดัประสิทธิภาพแบบเดิมท่ีมีขอ้สมมติฐานส าคญัว่า การวดัประสิทธิภาพของ
หน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจนั้นจะตอ้งมีชุดเทคโนโลยีเดียวกนัจึงจะสามารถท าการวดัประสิทธิภาพ
ร่วมกันได้ หากหน่วยธุรกิจมีชุดเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันจะไม่สามารถน ามาวดัประสิทธิภาพ
ร่วมกนัได ้เพราะฉะนั้นหากตอ้งการวดัประสิทธิภาพหน่วยธุรกิจท่ีมีชุดเทคโนโลยีแตกต่างกนัหรือ
มีการบริหารจดัการแตกต่างกนัตามกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น ธนาคารหรือมหาวิทยาลยัในประเทศต่างๆ 
การวดัประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ วิธีการวิเคราะห์ metafrontier ซ่ึงวิธีการน้ีไดย้ึดแนวคิดการ
วดัประสิทธิภาพแบบเดิมแต่มีขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนักล่าวคือ การวดัประสิทธิภาพของหน่วย
ธุรกิจท่ีมีชุดเทคโนโลยีแตกต่างกนั หน่วยธุรกิจจะตอ้งมีโอกาสเขา้ถึงชุดเทคโนโลยีไดเ้ท่าเทียมกนั
จึงจะสามารถน ามาวดัประสิทธิภาพร่วมกนัได้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความสนใจการวดั
ประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรท่ีถูกน ามาจดัมาตรฐานสหกรณ์ในปี 2553 ดว้ยวธีิการวิเคราะห์ 
metafrontier ท่ีน าเสนอโดย Rao, O’Donnell and Battese (2003) และ Rao, O’Donnell and Battese 
(2008)  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลยีของ
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีถูกน ามาจดัมาตรฐานในปี 2553 โดยมีวตัถุประสงค์ย่อย
ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลักษณะของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

2. เพื่อวเิคราะห์ประสิทธิภาพและช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยขีองสหกรณ์ฯตวัอยา่ง 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ฯตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม  
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริม
สหกรณ์ไดท้ั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถช่วยในการก าหนดทิศทางของนโยบายการพฒันาและ
การส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน 
ส าหรับสหกรณ์แต่ละกลุ่มยงัสามารถน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในอนาคต หรือวางนโยบาย
ส าหรับจดัการความรู้ทั้งภายในและระหวา่งกลุ่มสหกรณ์ท่ีไดรั้บมาตรฐานแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความหลากหลายในการประกอบ
ธุรกิจ และมีปริมาณการท าธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูง รวมถึงมีสหกรณ์จ านวนมากท่ีท าการรวมรวม
ผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเพื่อส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ มีโอกาสเติบโตไดสู้งในอนาคต 

ส าหรับสหกรณ์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สหกรณ์การเกษตร ประเภท
การเกษตรทัว่ไป ซ่ึงเป็นสหกรณ์ท่ีสามารถน ามาจดัมาตรฐานในปี 2553 จ านวนทั้งส้ิน 95 สหกรณ์ 
แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรท่ีผา่นมาตรฐานจ านวน 69 สหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรท่ีไม่ผ่าน
มาตรฐาน 26 สหกรณ์  
 
 


