
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและช่องว่างทางเทคโนโลยีของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงานท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์การเกษตรใน
ประเทศไทยวา่ไดมี้การศึกษาในลกัษณะใดมาแลว้บา้ง และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา
คร้ังน้ีได้อย่างไรบา้ง ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาเก่ียวกบัวิธีการวดัประสิทธิภาพภายใตเ้ทคโนโลยี
เดียวกนัและภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั โดยการวดัประสิทธิภาพภายใตเ้ทคโนโลยีเดียวกนั ได้
น าเสนอเฉพาะการวดัประสิทธิภาพภายในองค์กรทั้งท่ีเป็นองค์กรท่ีมีวตัถุประสงค์มุ่งผลก าไร
หรือไม่มุ่งผลก าไร ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1  การศึกษาเกีย่วกบัสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 

 การศึกษาเก่ียวกบัสหกรณ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัศึกษาถึงความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ส าหรับเคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ใน
การศึกษาของผูว้ิจยัแต่ละคนอาจคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัออกไปนั้น ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์
ของแต่ละงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์สามารถสรุป
โดยยอ่ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1 ผลงานการศึกษาเก่ียวกบัสหกรณ์ในประเทศไทย 

ช่ือผูว้จิยั/ปีท่ีวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
จ านวนตวัอยา่ง 
(สหกรณ์) 

พชัฎาภรณ์ (2545) -แบบจ าลองเชิงเส้น  61  
อุรพร (2547) -การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน    

-การวเิคราะห์อิทธิพล  
105  

กานตรัชต ์(2547) -การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
-การวเิคราะห์การประหยดัต่อขนาด  

6  

ท่ีมา : จากการทบทวนของผูว้จิยั 
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ตารางท่ี 2.1 ผลงานการศึกษาเก่ียวกบัสหกรณ์ในประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือผูว้จิยั/ปีท่ีวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
จ านวนตวัอยา่ง 
(สหกรณ์) 

วรรณพร (2548) -การวเิคราะห์ค่าไคสแควร์  
-การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  

2  

จิตรอุทยั (2550) -การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
-การวเิคราะห์แบบจ าลองซิปป์  

1  

ณฐัวรรณ (2550)  -การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
-การวิ เคราะห์เ ทียบเคียงกับค่ ามาตรฐาน
การเงิน  
-การวิเคราะห์อตัราส่วนวดัความสามารถใน
การช าระหน้ี  

1  

ส่องสกณ (2550) -การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
-การวเิคราะห์ CAMELS analysis  
-การวเิคราะห์การประหยดัต่อขนาด  

4  

กฤษดา (2551) -การวเิคราะห์ค่าสถิติ  1  
ท่ีมา : จากการทบทวนของผูว้จิยั 

 
การศึกษาความส าเร็จโดยทัว่ไปมกัพิจารณาทางด้านการเงิน ดังเช่น พชัฎาภรณ์ (2545) 

ศึกษาแบบจ าลองเส้นตรงส าหรับการบริหารการเงินของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรตวัอย่างท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ภูมิภาคท่ี 10 (จงัหวดั
เชียงใหม่) โดยศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน 
และล าปาง จ านวน 61 สหกรณ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบสภาพทัว่ไปและลกัษณะการบริหาร
การเงินของสหกรณ์การเกษตร และสร้างแบบจ าลองเส้นตรงในการบริหารงานเงิน รวมถึงเสนอ
แนวทางการบริหารการเงินท่ีเหมาะสมแก่สหกรณ์การเกษตรกรณีศึกษา ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาได้
จากรายงานกิจการประจ าปี 2538 – 2542 เช่น ก าไร รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของทุน 
เป็นตน้ รวมขอ้มูลทั้งส้ิน 332 ชุดขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่สหกรณ์การเกษตรตวัอย่างมีบุคลากร 
อุปกรณ์ส านกังานส าหรับการบริหารงานเพียงพอ แต่ยงัขาดอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเช่น รถ
แทรกเตอร์ เคร่ืองอบผลผลิต เป็นตน้ โดยมีธุรกิจสินเช่ือเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งในดา้น
ปริมาณและความสามารถในการท าก าไร ขณะท่ีการรับฝากเงินและการกู้ยืมเงินกลายเป็นแหล่ง
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เงินทุนท่ีส าคญัของสหกรณ์ ส่วนผลการด าเนินงานพบวา่สหกรณ์ฯส่วนใหญ่ยงัขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินระยะยาว มีความสามารถในการท าก าไร
เพียงดา้นเดียว ปัญหาการเงินท่ีพบของสหกรณ์ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปัญหาการมีเงินทุนไม่เพียงพอและ
ปัญหาหน้ีสินคา้งช าระและหน้ีสงสัยจะสูญ เม่ือน าแบบจ าลองประยุกตใ์ช้เพื่อวางแผนการบริหาร
การเงินส าหรับสหกรณ์ฯ กรณีศึกษา 2 สหกรณ์ คือสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จ ากดั และสหกรณ์
การเกษตรเชียงแสน จ ากดั พบวา่ ค  าตอบท่ีดีท่ีสุดจากแบบจ าลองท่ีเป็นแนวทางการบริหารเงินใน
ประเด็นส าคญัของสหกรณ์ทั้งสองคือ ให้เพิ่มยอดเงินกูจ้ากแหล่งท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าและให้
ช าระคืนหน้ีสินจากแหล่งท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า ส่วนแผนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ให้เพิ่ม
ปริมาณธุรกิจในธุรกิจท่ีท าก าไรไดดี้แต่ไม่ใหเ้พิ่มปริมาณธุรกิจท่ีท าก าไรไดน้อ้ยหรือท าก าไรไม่ได ้ 

นอกจากนั้น อุรพร (2547) ไดท้  าศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตร
ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ดา้นการเงิน
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตร การศึกษาครอบคลุมสหกรณ์การเกษตร 3 
ขนาด คือ ขนาดเล็ก (สมาชิกนอ้ยกวา่ 500 คน) ขนาดกลาง (สมาชิก 501 – 1,500 คน) และขนาด
ใหญ่ (สมาชิกมากกวา่ 1,501 คน) ในเขตส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ภูมิภาคท่ี 10 ซ่ึงประกอบดว้ย
สหกรณ์การเกษตร 105 สหกรณ์ ในเขตภาคเหนือตอนบนได้แก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง พะเยาและล าพูน โดยการสุ่มตวัอยา่งสหกรณ์จ านวน 90 สหกรณ์จากทั้งหมด 105 
สหกรณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่งระหวา่งปี 2538 – 2542 
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม ได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนความสามารถในการก่อหน้ี อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย ์และอตัราส่วน
ความสามารถในการหาก าไร นอกจากน้ียงัวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาพบวา่ สหกรณ์การเกษตรตวัอยา่งมีสภาพคล่องสูง 
มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นได้ดี และมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ ส่วน
ความสามารถในการท าก าไรอยู่เกณฑ์ดีมีความสามารถในการก่อหน้ีไดเ้พิ่ม และการเปรียบเทียบ
อตัราส่วนทางการเงินระหวา่งก่อนและหลงัเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจคือช่วงปี 2538 – 2540 และช่วง
ปี 2541 – 2542 พบวา่อตัราส่วนทางการเงินของทั้ง 2 ช่วงเวลาไม่แตกต่างกนัมาก แสดงให้เห็นวา่ 
สหกรณ์การเกษตรไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ความส าเร็จของสหกรณ์เกิดจากความพึงพอใจของสมาชิกและปัจจยัทางดา้นการเงิน โดย
ความพึงพอใจของสมาชิกมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของสหกรณ์มากกว่าปัจจยัทางดา้นการเงิน ซ่ึง
ความพึงพอใจของสมาชิกอธิบายได้ดีท่ีสุดด้วยจ านวนสมาชิกท่ี เขา้ใหม่ระหว่างปี รองลงมาคือ 
จ านวนสมาชิกท่ีออกระหวา่งปี มูลค่าเงินปันผลตามหุ้น มูลค่าเงินท่ีรับฝากจากสมาชิก ดอกเบ้ียเงิน
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ฝาก มูลค่าธุรกิจสินเช่ือและความสามารถในการก่อนหน้ี ตามล าดบั ส าหรับความสามารถทางดา้น
การเงินนั้นอธิบายได้ดีท่ีสุดด้วยจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ใหม่ระหว่างปีเช่นกนั รองลงมาคือ จ านวน
สมาชิกท่ีออกระหว่างปี มูลค่าเงินปันผลตามหุ้น ความสามารถในการใช้สินทรัพย ์สภาพคล่อง
ทางดา้นการเงินในระยะสั้นและความสามารถในการก่อหน้ี ตามล าดบั 

ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อทราบผลความส าเร็จ
ของสหกรณ์ อาทิเช่น กานตรัชต ์(2547) ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตร 6 อ าเภอในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อศึกษาลกัษณะการด าเนินงาน ความอยู่รอดและการ
ประหยดัต่อขนาดของสหกรณ์ โดยความอยู่รอดของสหกรณ์วดัจากฐานะความมัน่คงทางการเงิน
หรือเรียกว่าความอยู่รอดทางการเงิน ส่วนการประหยดัต่อขนาดวดัว่า สหกรณ์ขยายขนาดของ
กิจการแลว้ การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์สามารถน าก าไรกลบัคืนมาสู่สหกรณ์เพิ่มข้ึนหรือไม่ 
ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมกิจการท่ีมีขยายขนาดนั้นได้หรือไม่ ซ่ึงการด าเนินงานหลัก ๆ ของ
สหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ไปประกอบดว้ย การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิก การจดัหาปัจจยัการผลิตและเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาจ าหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิก เป็นตน้  ตวัอยา่งสหกรณ์ท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ 1) สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากดั 2) 
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากดั 3) สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จ  ากดั 4 )สหกรณ์การเกษตรเขา
ยอ้ย จ ากดั 5) สหกรณ์การเกษตรชะอ า จ  ากดั 6) สหกรณ์การเกษตรหนองหญา้ปลอ้ง จ ากดั  โดยใช้
ขอ้มูลงบการเงินของสหกรณ์รอบปีบญัชี ระหว่างปี 2541 – 2545 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวม
สหกรณ์การเกษตรมีประสิทธิภาพทางการเงินค่อนขา้งสูงยกเวน้สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้า
ปลอ้ง จ ากดัท่ีประสบปัญหาหลายดา้นเช่น การบริหารสภาพคล่อง การบริหารลูกหน้ี และการหาผล
ก าไรให้แก่สหกรณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ความประหยดัต่อขนาด พบว่า สหกรณ์อ่ืน ๆ มี
ความประหยดัต่อขนาดยกเวน้สหกรณ์หนองหญา้ปลอ้ง เน่ืองจากปัญหาการบริหารงานสหกรณ์ 

ต่อมา วรรณพร (2548) ไดท้  าการศึกษาในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการศึกษาของ อุมาพร (2547)  
ศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงระดับ
ความส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จโดยแบ่งปัจจยัออกเป็น 2 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นโครงสร้างของ
สหกรณ์ (สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจดัการสหกรณ์ ทุนด าเนินงานของ
สหกรณ์ และการสนบัสนุนจากภายนอก) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (การปฏิบติัตามหลกัการและ
วธีิการสหกรณ์ การยดึหลกัในการบริหารจดัการในการด าเนินงาน ความโปร่งใสในการท างานของ
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ความเช่ือมัน่ของสมาชิกท่ีมีต่อ
สหกรณ์ ความสามารถในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสหกรณ์) ตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาประกอบด้วย สหกรณ์ท่ีประสบความส าเ ร็จ 2 สหกรณ์และสหกรณ์ท่ีไม่ประสบ
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ความส าเร็จ 2 สหกรณ์ โดยใชส้หกรณ์การเกษตรท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ าปี 2546 และ 2547 เป็นตวัแทนของสหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ คือ สหกรณ์การเกษตรสูง
เนิน จ ากัด และสหกรณ์นิคมสร้างตนเองล าตะคอง จ ากัด ตามล าดับส่วนสหกรณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จใชส้หกรณ์ท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเน่ือง 2 ปีเป็นตวัแทนสหกรณ์ คือ สหกรณ์
เกษตรสามพราน จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จ ากัด ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้มาจากการเก็บแบบสอบถามสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และพนกังานฝ่ายจดัการของสหกรณ์ และขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานกิจการประจ าปีของ
สหกรณ์ ระหวา่งปี 2546 – 2547 น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และ
ใชค้่าสหสัมพนัธ์ Pearson’s C หรือ Contingency of Coefficient เพื่อทดสอบระดบัความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
สหกรณ์ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นโครงสร้าง 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นสมาชิก (จ านวนสมาชิก 
การประกอบอาชีพ รายไดข้องสมาชิก ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการสหกรณ์ ) ตวัแปร
ดา้นคณะกรรมการ (ระดบัการศึกษา ลกัษณะการเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ) และตวัแปรดา้นการ
ด าเนินงาน (ทุนและทรัพยสิ์นของสหกรณ์) ตวัแปรด้านกระบวนการ (การปฏิบติัตามหลกัและ
วิธีการสหกรณ์ การยึดหลกัในการบริหารจดัการ ความโปร่งใสในการท างานของคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ความเช่ือมัน่ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 
ความสามารถในการจดัการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสหกรณ์) โดยตวัแปรท่ีแสดง
ระดบัความส าคญัมากไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิก การยึดหลกัในการบริหารจดัการในการด าเนินงาน 
ความสามารถในการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสหกรณ์ ความส าคญัระดบั
ปานกลางไดแ้ก่ การประกอบอาชีพของสมาชิก รายไดข้องสมาชิก ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
วิธีการสหกรณ์ ระดบัการศึกษาของคณะกรรมการ ลกัษณะผูน้ าของคณะกรรมการ ทุนด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ปริมาณสินทรัพยข์องสหกรณ์  

จิตรอุทยั (2550) ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรวิสัย จ  ากดั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยศึกษาสภาพทัว่ไปของการบริหารงาน และประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน โดย
ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งปี 2546 – 2548 โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงพิจารณาจาก
มุมมอง 6 มิติ ของ CAMELS (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2548) นอกจากน้ียงัประเมินผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ในปี 2549 โดยใชแ้บบจ าลองซิปป์ (CIPP model) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เอ้ือประโยชน์ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาพบวา่ ระหวา่งปี 
2546 – 2548 สหกรณ์มีผลก าไรทุกปี มีความเขม้แข็งทางดา้นเงินทุนมาก การเติบโตของทุน อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนดี ส่วนคุณภาพสินทรัพย ์พบว่า มีสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นลูกหน้ีระยะ
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สั้น อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยก์็พบวา่มีอตัราท่ีสูง  ส าหรับ
อตัราการเติบโตของสินทรัพยพ์บวา่ อตัราส่วนหน้ีสิตต่อทุนมีมาก ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
พบวา่ สหกรณ์มีอตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูงข้ึน
เร่ือย ๆ  ส่วนสภาพคล่องอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก็มีอตัราสูง และสูงกว่าค่าเทียบเคียงของกลุ่ม
สหกรณ์เดียวกนั ส าหรับผลการด าเนินงานโดยรวมตามแบบจ าลองซิปป์ของสหกรณ์ในดา้นสภาวะ
แวดล้อม เป็นการประเมินภาพรวมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของกลุ่มในระดบัสูง ในด้าน
ปัจจยัน าเขา้ มีผลการประเมินในระดบัปานกลาง ดา้นปัจจยักระบวนการมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัสูงมาก ดา้นผลผลิต มีผลการประเมินในระดบัสูง ซ่ึงผลสรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของ
สหกรณ์อยูใ่นระดบัสูง  

การศึกษาดงักล่าวมีลกัษณะใกลเ้คียงกบังานของ ณัฐวรรณ (2550) ท่ีศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานทางการเงินและความสามารถในการช าระคืนเงินกูข้องสหกรณ์การเกษตรท่าวุง้ จ  ากดั 
จังหวดัลพบุรี โดยแสดงผลในรูปของ ค่าร้อยละ อัตราการเติบโต อัตราส่วนทางการเงิน ค่า
มาตรฐานการเงินของสหกรณ์การเกษตรเฉล่ีย (peer group)  เพื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ไป การบริหาร
จดัการ โครงสร้างองคก์ร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกบัวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้โดยใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกและเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ รายงานกิจการและงบการเงินระหวา่งปีบญัชี 2544 – 2549 นอกจากน้ีไดท้  าการประมาณ
งบก าไรขาดทุนปีบญัชี 2550 – 2564 อีกดว้ย ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ตวัอยา่งระหวา่งปี 2544 
– 2549 พบว่า สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารงานหน้ีต ่า 
ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยเ์กิดผลตอบแทนต ่า ประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อท าก าไรต ่า และ
เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีกับค่ามาตรฐานทางการเงินเฉล่ียของสหกรณ์
การเกษตรขนาดใหญ่มากพบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่มาตรฐาน ส าหรับค่าเฉล่ียท่ีสูงมาตรฐาน
ประกอบด้วย อตัราส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์เงินออมต่อสมาชิก 
หน้ีสินต่อสมาชิก และอตัราลูกหน้ีระยะสั้ นท่ีช าระได้ตามก าหนด นอกจากน้ียงัพบว่าฐานะทาง
การเงินของสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง และการบริหารงานไม่สามารถท าก าไรไดเ้พียงพอ
ทนักบัการเติบโตของสินทรัพย ์ส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของสหกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกนั
มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่า สหกรณ์มีก าไรเพียงพอเพื่อช าระหน้ี เม่ือหักค่าเส่ือมราคาแล้ว ก าไร
คงเหลือไม่เพียงพอกบัการจดัสรรตามเกณฑ์ท่ีใช้จดัสรรในปีบญัชี 2549 และมีแนวโน้มขาดทุน
ต่อเน่ือง ถึงแมก้ารช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวไม่เป็นภาระแก่สหกรณ์ แต่การก่อหน้ีระยะสั้นท่ีสูงกว่า
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เป็นผลใหก้ารเติบโตของธุรกิจเร่ิมชะลอตวั แหล่งท่ีมาของเงินทุน
ใช้จากภายนอกเป็นหลัก จึงเกิดความเส่ียงทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินขาดเสถียรภาพ การ
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ด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควน ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของสมาชิกและความอยู่รอดของ
ธุรกิจสหกรณ์ 

นอกจากการศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส่อง
สกณ (2550) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ใน
อ าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ โดยท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 
ซ่ึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางการตลาดแตกต่างกนั 4 สหกรณ์ ไดแ้ก่ 1) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ท่ีดินชุมพลบุรี จ  ากดั (สหกรณ์การเกษตรท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกทางการตลาด) 2) สหกรณ์
การเกษตรสมชัชาเกษตรภาคอีสาน (สกอ.) ทุ่งกุลาพฒันาอาชีพ จ ากดั (สหกรณ์การเกษตรท่ีมีฉาง
ขา้วเปลือกและโรงสี) 3) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั (สหกรณ์ท่ีมี
ฉางขา้วเปลือกและตลาดกลาง) 4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ  ากดั (สหกรณ์การเกษตรท่ีมีฉาง
ขา้วเปลือก โรงสี และตลาดกลาง) การศึกษาน้ีใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและ CAMELS  
Analysis เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงินและการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 2544 – 2548 นอกจากน้ียงั
วเิคราะห์การประหยดัต่อขนาดโดยใช ้Survivor Technique ผลการศึกษาพบวา่ แนวโนม้ทางการเงิน
ของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 สหกรณ์คลา้ยคลึงกนั คือธุรกิจสินเช่ือของแต่ละสหกรณ์มีค่าใชจ่้าย
เฉพาะธุรกิจท่ีเป็นหน้ีสงสัยจะสูญเป็นส่วนใหญ่ ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายและธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตมีเพียงสหกรณ์กาเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั เท่านั้นท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีแนวโน้มการท าก าไรเพิ่มข้ึน ดา้นการบริหารทางการเงิน พบว่า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ท่ีดินชุมพลบุรี จ  ากดั ท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกทางการตลาดเลย และสหกรณ์การเกษตร สกอ. 
ทุ่งกุลาพฒันาอาชีพ จ ากดั ซ่ึงมีฉางขา้วเปลือกและโรงสี มีความเพียงพอขอเงินทุนต ่าไม่เพียงพอต่อ
ความเส่ียง มีการใช้สินทรัพย์อย่างด้อยประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถในการท าก าไร และมี
ความสามารถในการเรียบเก็บหน้ีจากสมาชิกต ่า และไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน ส่วนสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั ซ่ึงมีฉางขา้วเปลือกและตลาด
กลาง และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ  ากดั ซ่ึงมีฉางขา้วเปลือก โรงสี และตลาดกลาง มีความ
เพียงพอของเงินทุนต่อความเสียงมาจากการเพิ่มทุนของสหกรณ์ สามารถจดัการสินคา้คงเหลือไดดี้ 
มีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู ่และมีความสามารถในการบริหารงานและมีสภาพคล่อง 
ส่วนดา้นการประหยดัต่อขนาดพบว่า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั 
และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ  ากดั เท่านั้นท่ีเกิดการประหยดัต่อขนาด 

กฤษดา (2551) ศึกษาการบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตรท่ีได้มาตรฐาน กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ  ากดั อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย  เพื่อศึกษาปัจจยัสนับสนุนและการบริหาร
จัดการของสหกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาประกอบด้วย คณะกรรมการ
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ด าเนินงาน พนกังานและลูกจา้งสหกรณ์ และสมาชิกจ านวน 304 คน ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การศึกษาจากเอกสาร และการส ารวจ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for Window เพื่อหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการพรรณนาวิเคราะห์ผล
การศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานใชท้รัพยากร คน เงิน วสัดุและการจดัการ
มาช่วยเสริมสร้างให้การบริหารจดัการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดับุคคล การอ านวยการ การประสานงาน และการ
ควบคุมงาน โดยอาศยัหลกัและวธีิการทางสหกรณ์เพื่อการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ไดแ้ก่ ธุรกิจ
จดัหาทุน การให้สินเช่ือ การจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การบริหาร
และการปรับปรุงท่ีดิน และการส่งเสริมการเกษตร ส่วนปัจจยัสนบัสนุนสหกรณ์พบวา่ มีทั้งปัจจยั
ภายในและภายนอก ปัจจยัภายในได้แก่ สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการ
สหกรณ์ สมาชิกมีความเช่ือมัน่ต่อสหกรณ์ พนักงานและลูกจา้งขอสหกรณ์ปฏิบติัตามหลกัและ
วิธีการสหกรณ์ มีความโปร่งใสในการท างาน คณะกรรมการด าเนินการผูมี้บทบาทในการบริหาร
จดัการสหกรณ์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เสียสละรวมถึงอุทิศเวลาให้สหกรณ์ ในขณะท่ีปัจจยั
ภายนอกไดแ้ก่ รัฐและทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความรู้ในดา้นวิชา (เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์ ทั้ง
ในเร่ืองหลกัการและวิธีการสหกรณ์) การบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจ ให้การสนับสนุนด้าน
เงินทุน และการจดัการด้านการตลาด (สหกรณ์ได้แก้ปัญหาด้านการตลาดให้สมาชิกโดยการ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรองราคาลดการเอาเปรียบของ
พอ่คา้คนกลาง และลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง) ดา้นสถาบนัการเงิน ไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในดา้นเงินทุนให้การอบรม ก ากบัดูแล ควบคุม ตรวจสอบใน
ดา้นการเงินการบญัชี 

การศึกษาผลความส าเร็จของสหกรณ์ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่มกัพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
สหกรณ์ โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ร่วมกบัการวิเคราะห์อ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์
แบบจ าลองซิปป์ การวิเคราะห์ความอยู่รอด การประหยดัต่อขนาด CAMELS analysis เป็นตน้ 
ขอ้มูลท่ีน าใช้ในการศึกษาไดจ้ากรายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์และงบการเงิน และตวัแปรท่ี
ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ก าไร รายได ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์เป็นตน้ ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ท่ีผ่านมาใช้การวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์อิทธิพล เป็นตน้ ซ่ึงพบว่าตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของ
สหกรณ์นั้นไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการ และเจา้หน้าท่ี จากการทบทวนงานวิจยัต่าง ๆ ดงักล่าว 
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ผูว้จิยัไดน้ าส่วนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีน ามาซ่ึงตวัแปรส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี โดยตวัแปร
ท่ีน ามาศึกษาถึงผลการด าเนินงานนั้น ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์

 
2.2  การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 

 การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตภายใต้
ทรัพยากรเท่าเดิม หรือความสามารถในการประหยดัทรัพยากรน้อยลงโดยไม่เปล่ียนแปลงผลผลิต 
ปัจจุบนัการวดัประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม สามารถแบ่งได ้2 วิธีคือ 1) วิธีแบบ
ไม่มีพารามิเตอร์ (Non-Parametric approach) ซ่ึงวิธีการท่ีไดรั้บความนิยม คือ วิธีการเส้นห่อหุ้ม 
(Data Envelopment Analysis : DEA) 2) วิธีแบบมีพารามิเตอร์ (Parametric approach) โดยส่วน
ใหญ่มกัใชว้ิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier : SFA) การวดัประสิทธิภาพไม่ใช่
เพียงแต่ศึกษาการวดัประสิทธิภาพดา้นการผลิตเพียงดา้นเดียว แต่ยงัรวมไปถึงการวดัประสิทธิภาพ
ขององคก์ร หรือหน่วยงาน บริษทัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดว้ย แต่การวดัประสิทธิภาพตามวิธีท่ี
ได้กล่าวจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า หน่วยการผลิต หรือองค์กร หน่วยงาน บริษทัต่าง ๆ 
จะต้องอยู่ภายใต้เทคโนโลยีเดียวกัน อันเป็นเป็นสาเหตุท าให้เกิดความยุ่งยากเม่ือต้องการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างหน่วยการผลิต หรือองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ ท่ีมี
เทคโนโลยีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ี Hayami (1969) และ Hayamiและ Ruttan (1970, 1971) จึง
น าเสนอการวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยี โดยเรียกแนวคิดน้ีวา่ “Meta-frontier” 
วิธีการน้ีสามารถน ามาวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิตหรือองค์กรท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนัได ้
ต่อมา Battese and Rao (2002) ได้พฒันาปรับปรุงวิธีน้ีได้ดีข้ึนและน ามาใช้ศึกษาให้เห็นเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งวธีิแบบมีพารามิเตอร์และไม่มีพารามิเตอร์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมการทบทวนงานวจิยัจากการวเิคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยการผลิต
และองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยท่ีอยู่ภายใตส้มมติฐานว่าแต่ละหน่วยการผลิตอยู่มีเทคโนโลยี
เดียวกนั และต่อการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัดว้ยการวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลย ี
ซ่ึงมีการทบทวนทั้งวิธีแบบมีพารามิเตอร์และแบบไม่มีพารามิเตอร์ โดยเร่ิมจากงานวิจยัในปี 2548 
เน่ืองจากเน้ือหางานวิจัยมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยท่ีก าลังท าการศึกษา รายละเอียดงานวิจัย
สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 ผลงานการศึกษาการวธีิการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 
ช่ือผู้วจิยั/ปีทีว่จิยั แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา จ านวนตวัอย่างทีใ่ช้ 

สุภาวดี จนัทรุกขา (2548) DEA 74 
ณฎัฐกา ไชยสลี (2548) SFA  (Cobb – Douglas) 60 
ธนะวฒัน์  โคว้จิริยะพนัธ์ุ (2551) DEA (Malmquist TFP Index) 17 
ชยันนัท ์ ใจวงัเยน็ (2551) SFA (Tarnslog production function) 24 
อมัพร  ลืมนดั (2551) SFA (Cobb – Douglas) 74 
เอกชยั ไชยจิตร (2551) SFA (Translog) , DEA 75 
Huang and Chiang (2006) Meta-frontier (SFA : Cost Function) 4,977 
J.W.B. Bos และ Schmiedel (2007) Meta-frontier (SFA : Profit Function) 5,193 
Boshrabadi, Villano และ Fleming (2007) Meta-frontier (SFA : Translog Function) 475 
Villano, Pauline และ Euan (2008) Meta-frontier (SFA : Translog Function) 1,157 
Moreira, Bravo-Ureta (2009) Meta-frontier (SFA : Translog Function) 147 
Naceur, Ben-Khedhiri และ Casu (2009) Meta-frontier (DEA) 644 
Breustedt, Tiedemann และ Latacz-
Lohmann (2009) 

Meta-frontier (DEA) 1,341 

Jozef และ Laure (2009) Meta-frontier (DEA) 1,900 
Ferjani และ Latruffe (2009) Meta-frontier (DEA) 300 
 ท่ีมา : จากการทบทวนของผูว้จิยั 

 
    การศึกษาท่ีเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภายในองค์ อาทิเช่น สุภาวดี (2548) ท่ีวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระดบั
จงัหวดัจ านวน 74 แห่ง โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี 2545 – 2546 โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี Data 
Envelopment Analysis (DEA) เพื่อทราบถึงดชันีประสิทธิภาพ (efficiency Index) ของหน่วยงาน 
และวธีิวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (financial ratio analysis) ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายไดข้อง
ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดั  ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิภาพของส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัพบวา่ 
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ค่าดชันีประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.54 และเม่ือพิจารณาตามการแบ่งชั้น
ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัพบวา่ ในชั้น A ค่าประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.64 ชั้น B และชั้น C เท่ากบั 
0.56 และ 0.50 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพของกลุ่มส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาจ านวน 
4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.41 กลุ่มท่ีมีค่าดชันีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนจ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
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22.97 และกลุ่มท่ีมีดชันีประสิทธิภาพลดลงจ านวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.62 ส่วนผลการ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉล่ียส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัในชั้น A B 
และ C พบวา่ ในแต่ละล าดบัชั้นพนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนัมากนกั ดา้น
ความสามารถในการบริหารค่าใชจ่้ายและความสามารถในการหารายไดพ้บวา่ชั้น A มีความสามารถ
สูงท่ีสุด แต่ในด้านความสามารถในการหารายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการพบว่าชั้น C มี
ความสามารถสูงท่ีสุด  

ต่อมา ธนะวฒัน์  (2551) ได้ท าการศึกษาในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุน และประสิทธิภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
ภาคเหนือตอนล่าง โดยศึกษาถึงผลิตภาพผลผลิตอนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยั
การผลิตโดยรวม (total factor productivity growth : TFP Growth) ท่ีประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นประสิทธิภาพ (efficiency change) และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (technology progress) 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงขนาดประสิทธิภาพด้านต้นทุน โดยศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดันครสวรรค์ 17 สาขา ใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา
ระหวา่งปี 2541 – 2545 จากงบทดลองแต่ละสาขารวมทั้งส้ิน 17 สาขา น ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ภายใตแ้นวคิดวิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis : DEA) แบ่งการศึกษาเป็น 
2 ส่วนคือ การศึกษาการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพ (efficiency change) ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบ 
Malmquist TFP Index และศึกษาประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน (cost efficiency) ดว้ยวิธีการประมาณค่า
แบบ cost efficiency index โดยก าหนดผลผลิตของธนาคารคือ เงินให้กูย้ืมทั้งหมด และก าไร
ประจ าปี ส าหรับปัจจยัผลผลิตคือ สินทรัพยร์วม ซ่ึงมีราคาคือ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เงินฝากโดยมี
ราคาของเงินฝากไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย และเงินกูย้ืมจากแหล่งทุนอ่ืนโดยราคาของเงิน
กูย้มืไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวา่ ผลิตภาพผลผลิตอนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยัการ
ผลิตโดยรวม (TFP Growth) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัพิษณุโลก
สูงกว่าจงัหวดันครสวรรค ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.11 และ 1.09 ตามล าดบั โดยผลิตภาพผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนมีท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพการด าเนินงาน และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
และจากการเปรียบเทียบผลิตภาพทั้งสองจงัหวดัพบว่า จงัหวดัพิษณุโลกอยู่ในระดบัท่ีดีกว่า คือ 
ระดบั 1.47 และ 1.56 โดยนครสวรรคคื์อ ระดบั 1.39 และ 0.97 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่จงัหวดั
พิษณุโลกมีประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดม้ากกว่า
โดยเปรียบเทียบ ส่วนผลการศึกษาทางตน้ทุน (cost efficiency) พบวา่ สหกรณ์ในจงัหวดัพิษณุโลก
ใชต้น้ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่จงัหวดันครสวรรค ์โดยค่าระดบัประสิทธิภาพตน้ทุนเฉล่ีย
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ทั้ง 5 ปีอยูท่ี่ระดบั 0.81 และ 0.73 ตามล าดบั และเม่ือศึกษาถึงขนาดประสิทธิภาพของทั้ง 2 จงัหวดั
ระหว่างปี 2542 – 2545 พบว่ามีขนาดประสิทธิภาพด้านตน้ทุนอยู่ในช่วงผลได้เพิ่มต่อขนาด 
(increasing return to scale)    

และในปีเดียวกนั ชยันนัท ์(2551) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิต 
ระหวา่งปี 2542 - 2547 ภายใตแ้นวคิดเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic frontier) โดยก าหนด
ฟังก์ชั่นการผลิตอยู่ในรูปของลอการิทึมอดิศยั (translog production function) และวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินเพื่อใชป้ระกอบอธิบายประสิทธิภาพธุรกิจ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากผล
ประกอบการรายปีของบริษทัประกนัโดยกรมการประกนัภยักระทรวงพาณิชย ์จากการศึกษาบริษทั
ประกนัชีวิตจ านวน 24 บริษทั พบวา่ โครงสร้างของธุรกิจประกนัชีวิตมีการจ าหน่ายประกนัชีวิต 3 
ประเภท คือ ประกนัชีวิตประเภทสามญั (ordinary life insurance) การประกนัชีวิตประเภท
อุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) และประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) ใน
ปี 2547 บริษทัประกนัชีวิตทั้งหมดมีเบ้ียประกนัรับสุทธิประมาณ 147 ลา้นบาท มีตน้ทุนการผลิต 
(ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ) ประมาณ 43 ลา้นบาท โดยบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคดีท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ บริษทั 
อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ากดั มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ร้อยละ 96.36 รองลงมา
คือ บริษทั อยุธยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ร้อยละ 
90.70 ส่วนบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคต ่าท่ีสุด คือ บริษทั ไอเอ็นจีประกนัชีวิต 
จ ากดั มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ร้อยละ 64.36 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน 
พบกว่า บริษทัประกนัชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสุด คือ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวั
รันส์ จ ากดั รองลงมาคือ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ส่วนบริษทัประกนัชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนต ่า
ท่ีสุด คือ บริษทั แอด๊วานซ์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ จ ากดั 

การวดัประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน
ทางดา้นการเงิน ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพยงัสามารถน ามาใชว้ดัประสิทธิภาพการบริหารหารงานของ
กลุ่มสถาบนัการศึกษาไดอี้กดว้ย อาทิ ณัฎฐกา (2548) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใน
ระดบัอาชีวศึกษาของรัฐ โดยใชเ้ส้นพรมแดนการผลิตแบบ Stochastic ผา่นสมการพรมแดน cobb-
douglas และหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐ จากขอ้มูล
ประจ าปีการศึกษา 2547 โดยการส่งแบบสอบถามไปยงัสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของรัฐ 
จ านวน 60 แห่งทัว่ประเทศ แบ่งเป็นภาคเหนือ 8 แห่ง ภาคกลาง 19 แห่ง ภาคตะวนัออก 5 แห่ง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 14 แห่งและภาคใต ้14 แห่ง ผลการศึกษา พบว่า ระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของรัฐโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงภาคตะวนัออกมี
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ค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้
ภาคกลาง และภาคเหนือ แต่เม่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของการจดั
การศึกษาพบวา่ไม่มีปัจจยัใดท่ีสามารถน ามาอธิบายความไม่มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติผลจากการศึกษาน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
การจดัการศึกษา คือ ในส่วนของสถานศึกษาผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
วสิัยทศัน์และทศันคติ โดยผูบ้ริหารควรมุ่งพฒันาดา้นการจดัการ การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง 
ๆ ใหมี้มาตรฐานในระดบัสากล รวมถึงสนบัสนุนและให้โอกาสในการศึกษาต่อของครูผูส้อน ดา้น
ครูผูส้อนควรเพิ่มเติมและพฒันาความรู้ความสามารถให้เช่ียวชาญและทนัสมยัอยู่เสมอ และควร
สอนโดยเน้นให้นกัเรียน นกัศึกษาคิดเป็นแกปั้ญหาเป็นและสนใจคน้ควา้หาความรู้ใหม่ ๆ รวมถึง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสาขาอาชีพ นอกจากนั้นควรมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั
พอเพียงและพร้อมส าหรับด าเนินการเรียนการสอน ดา้นผูป้ระกอบการ ควรเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันา ปรับปรุงแกไ้ขหรือสร้างหลกัสูตรใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ
รัฐควรสนบัสนุนโดยใชม้าตรการทางภาษีหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ จูงใจผูป้ระกอบการให้ร่วมมือใน
การจดัฝึกฝีมือแรงงาน และมีการประเมินผลเพื่อวดัประสิทธิภาพการจดัการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงนโยบายในการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 

นอกจากการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาแล้วต่อมา อมัพร (2551) ได้ท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2549 โดยอาศยั
การวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่มแบบ Cobb-Douglas และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความไมมีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจ านวนทั้งส้ิน 74 แห่ง จากการศึกษาพบวา่ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค
ทางการศึกษาเฉล่ียของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีค่าเท่ากบั 0.76 อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มหาวิทยาลยัทัว่ไปมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.92 ส่วนค่าต ่าสุดเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั มีค่าเท่ากบั 0.33 
เม่ือพิจารณาตามประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐพบว่า ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
จดัการทางการศึกษาเฉล่ียมหาวิทยาลยัทัว่ไป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลยั
ราชภฎัมีค่าเท่ากบั 0.76 0.76 และ 0.75 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการ
จดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ในปีการศึกษา 2549 ไดแ้ก่ จ  านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ศึกษา งบด าเนินการและอตัราส่วนนกัศึกษาต่ออาจารยมี์อิทธิพล โดยท่ีการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาท่ี
เข้าศึกษามีผลท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาทางบวก ส่วนการเพิ่ม
งบด าเนินการและอตัราส่วนนกัศึกษาต่ออาจารยมี์ผลท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทาง
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การศึกษาลดลง และในปีเดียวกัน เอกชัย (2551) ได้ศึกษาการจัดการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2549 แต่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์สมการ
พรมแดนเชิง เ ฟ้น สุ่มและการวิ เคราะห์ เ ส้นห่อหุ้ม  และข้อมูล ท่ีในการศึกษานอกจาก
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐยงัได้เพิ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเข้าไปด้วย รวมทั้งส้ิน 75 แห่ง 
ประกอบดว้ย สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีฐานะเป็นมหาวทิยาลยั 13 แห่ง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ท่ีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 27 แห่ง และ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 35 แห่ง ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ส่วนหน่ึงรวบรวมไดจ้ากเวบ็ไซด์
ของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ส่วนขอ้มูลท่ีใช้ในการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจดัการทาง
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมได้จากเว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาโดยวิธี 
SFA และ DEA พบวา่ ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณไดจ้ากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกนัภายใต้
สมมติฐานการผลิตคงท่ี (constant return to scale : CRS) อยา่งมีนยัส าคญั แต่จะแตกต่างกนัเม่ืออยู่
ภายใตส้มมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงท่ี (variable return to scale : VRS) อยา่งมีนยัส าคญั 
อย่างไรก็ตามระดับความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณได้จากทั้ งสองวิธีมีลักษณะการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัตามกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษาหลกั ๆ ท่ีน ามาศึกษา โดยท่ีระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณไดจ้ากวธีิ DEA มีระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ี
ค านวณไดจ้ากวิธี SFA และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจดัการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยจ าแนกตามประเภทของสถาบนั ค่าประสิทธิภาพช้ีให้เห็นวา่ สถาบนัอุดม
ของรัฐท่ีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัทัว่ไป มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงท่ีสุดทั้งสองวิธีการ 
รองลงมาคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคนอ้ยท่ีสุด  

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวดัประสิทธิภาพท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการวดั
ประสิทธิภาพท่ีอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีส าคัญคือ หน่วยหรือธุรกิจเหล่านั้ นจะต้องอยู่ภายใต้
เทคโนโลยีเดียวกนัจึงจะสามารถน ามาวดัประสิทธิภาพได้ จากข้อสมมติฐานน้ีท าให้เกิดความ
ยุ่งยากหากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกัน Hayami 
(1969) ไดน้ าเสนอแนวคิดการวดัประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนัถูกเรียกว่า 
Meta Frontier แนวคิดน้ีถูกน ามาพฒันาใหเ้ห็นเชิงประจกัษโ์ดย Battese, Rao and O’Donnell (2004) 
และ Battese, Rao and O’Donnell (2008) แนวคิดการวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลยี
ไดถู้กประยุกต์ในงานวิจยัอย่างกวา้งขวางทั้งประสิทธิภาพดา้นการผลิตและการวดัประสิทธิภาพ
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ขององค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น Hang และ Chinag (2006) ใช้ Meta-frontier Cost Function ศึกษา
ประสิทธิภาพและช่องว่างทางเทคโนโลยีของธนาคารในยุโรป 16 ประเทศ จากข้อมูลทางสถิติ
ระหว่างปี 1994 – 2003 ของธนาคารทั้งหมด 828 ธนาคาร จ านวนตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 4,977 
ตวัอย่าง ตวัแปรอิสระหรือปัจจยัน าเขา้ท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แรงงาน ทุนด าเนินการ และ ทุน
ส ารอง ส่วนตวัแปรตามหรือผลผลิตไดแ้ก่ สินเช่ือ รายไดจ้ากการลงทุน รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ผล
การศึกษาพบวา่ค่าประสิทธิภาพทางตน้ทุนของธนาคารตวัอยา่งในยโุรป 16 ประเทศนั้นลดลงจากท่ี
ผา่นมา เน่ืองจากมีบางธนาคารท่ีน าเทคโนโลยท่ีีลา้หลงัมาใช ้นอกจากน้ีค่าประสิทธิภาพทางตน้ทุน
ยงัมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัอตัราส่วนช่องว่างทางเทคโนโลยี (TGR) โดยค่าอตัราส่วนทาง
เทคโนโลยีของธนาคารตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าค่าประสิทธิภาพทางต้นทุนมาก มีเพียง
ธนาคารใน 5 ประเทศเท่านั้นท่ีมีการวางแผนท่ีเหมาะสมกบัทุน ส่วนอีก 11 ประเทศนั้นอยู่ในช่วง 
decreasing ซ่ึงธนาคารเหล่าน้ีสามารถหาก าไรเพิ่มไดจ้ากการเพิ่มระดบัการผลิต เช่น การบริหาร
และการพฒันาทกัษะ จากการรวมของตลาดเงินยุโรปท าให้ค่าประสิทธิภาพเฉล่ียภาคการเงินมีการ
ปรับตวัอยู่ตลอดเวลาและเกิดช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างประสิทธิภาพทางตน้ทุนและ meta-
frontier ของแต่ละประเทศยงัมีการหดตวัอยูต่ลอดเวลา 

ต่อมา J.W.B. Bos และ Schmiedel (2007) ไดมี้การศึกษาท าการศึกาประสิทธิภาพของ
องค์กรเช่นกัน โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธนาคารในยุโรป 8 ประเทศ ด้วยวิธี Meta 
Stochastic Frontier และวิเคราะห์ประสิทธิภาพธนาคารภายในประเทศเดียวกนัดว้ยแบบจ าลอง 
SFA ผา่นสมการ profit function และ cost function แต่ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธนาคาร
ระหวา่งประเทศดว้ยแบบจ าลอง linear programming จากงบดุลและงบก าไรขาดทุนระหวา่งปี 1993 
– 2000 ของธนาคารตวัอยา่งทั้งหมด 5,193 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารในประเทศเบลเยี่ยม 231 แห่ง 
ฝร่ังเศส 1,115 แห่ง เยอรมนั 1,148 แห่ง อิตาลี 660 แห่ง ดชัท ์244 แห่ง สเปน 406 แห่ง องักฤษ 603 
แห่ง สวิตเซอร์แลนด์ 786 แห่ง ผลการศึกษาท่ีไดแ้ยกออกเป็นสองส่วนคือประสิทธิภาพทางดา้น
ก าไรและประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน ผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพของธนาคารระหว่าง
ประเทศต่างๆมีความผนัแปรสูงมากโดยประเทศองักฤษมีประสิทธิภาพทางก าไรมากท่ีสุด (ร้อยละ 
60) เยอรมนัและฝร่ังเศสมีประสิทธิภาพก าไรต ่าสุด (ร้อยละ 38 และ 46)  ส่วนประสิทธิภาพ
ทางด้านต้นทุนพบว่าเบลเยี่ยมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขณะท่ีเยอรมนัและฝร่ังเศสมีค่าต ่าสุด
ประมาณร้อยละ 80 - 85 ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระหวา่งประเทศพบวา่ ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศอังกฤษยงัคงมีประสิทธิภาพก าไรมากท่ีสุด เยอรมันมีประสิทธิภาพต ่าสุด ขณะท่ี
ประสิทธิภาพทางต้นทุนเบลเยี่ยมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากผลการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่าการ



21 
 

รวมตวัของตลาดเงินในยุโรปมีความผนัแปรระหว่างธนาคารสูงมากและสถาบนัการเงินต่างๆ ไม่
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยท่ีีเหมือนกนัได ้ 

นอกจากการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างองค์กรต่างๆ ในปีเดียวกนั Boshrabadi, Villano 
และ Fleming (2007) ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความแตกต่างทางเทคโนโลยีในการผลิต 
pistachio ในประเทศอิหร่าน ดว้ยวิธี meta-frontier จากแบบจ าลอง stochacstic frontier ผา่นสมการ 
Translog functional จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 475 ฟาร์ม ในจงัหวดั Kerman โดยใชข้อ้มูลการผลิตปี 
2003 และ 2004 และมีการแบ่งรูปแบบการเพาะปลูกออกเป็น 3 รูปแบบดงัน้ี  คือ 1) Kalleh-Ghuchi 
2) Fandoghi 3) Akbari ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในปี 2003 และ 2004 ของ pooled 
frontier, group frontiers และ meta-frontier เท่ากบั 54% 55% และ 62% ตามล าดบั ค่าเฉล่ีย VTGR 
ในปี 2003 และ 2004 ผนัแปรจาก 0.58 ของ Kalleh-Ghuchi ไปถึง 0.68 ของ Fandoghi ผลลพัธ์จาก
ค่า VTGR แสดงใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่างกนันอ้ยมากในประสิทธิภาพทางเทคนิคระหวา่งฟาร์มท่ีมี
ความหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม ผลลพัธ์ช้ีให้เห็นวา่ การเพาะปลูกทั้งสามรูปแบบมีการใชปั้จจยัการ
ผลิตท่ีแตกต่างกนัและเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง การเพิกเฉยต่อการจ ากดัขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพราะเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดโดยทางเลือกท่ีหลากหลายสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีผิดพลาดเก่ียวกบั
เกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานจากการยอมรับการปฎิบติัจากฟาร์มอ่ืนท่ี
ดีกวา่  

 ส าหรับงานวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต อาทิเช่น 
Villano, Pauline และ Euan (2008) วเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมขนสัตวใ์น
ประเทศออสเตเรียดว้ยวิธีวิเคราะห์ Meta Frontier ท าการประมาณค่าดว้ยแบบจ าลอง stochastic 
frontier ผ่านสมการ translog function และแบบจ าลอง linear programming โดยใชข้อ้มูลแบบ 
panel data ของอุตสาหกรรมขนสัตวใ์น 4 ภูมิภาคของประเทศออสเตเรีย ไดแ้ก่ Northern New 
South(R1), South-Western New South Wales (R2), Central and South-Eastern New South 
Wales(R3), และ South-West Victoria(R4)  รวมทั้งส้ิน 372 ฟาร์ม 1,157 ตวัอย่าง ผลการศึกษา
พบวา่ อุตสาหกรรมขนสัตวใ์น 4 ทวีปของประเทศออสเตรียนั้นมีความแตกต่างทางเทคโนโลยีการ
ผลิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยค่าอตัราส่วนช่องวา่งทางเทคโนโลยี (ETGR) อยูร่ะหวา่ง 0.2 – 1 แสดงให้
เห็นวา่เส้นพรมแดนของแต่ละภูมิภาคไม่ไดเ้ป็นเส้นเดียวกนั และค่าเฉล่ียของอตัราส่วนช่องวา่งทาง
เทคโนโลย ี(ETGR) เท่ากบั 0.73 0.72 0.80 และ 0.77 ส่วนค่าประสิทธิภาพของแต่ละภูมิภาคเท่ากบั 
0.86  0.80 0.74 ตามล าดบั จากค่าสถิติช้ีให้เห็นวา่ผลิตภาพท่ีแตกต่างระหวา่งภูมิภาคนั้นมีสาเหตุมา
จากส่ิงแวดลอ้มการผลิตและการไดรั้บค าปรึกษาท่ีดีทางการผลิตนัน่เอง 
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ต่อมา Moreira, Bravo-Ureta (2009) ไดท้  าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอตัราส่วนเมตะ
เทคโนโลยีของฟาร์มนมในสามประเทศได้แก่ ประเทศอาเจตินา ชิลี และอุรุกกวยั โดยใช้วิธี 
Metafrontier ซ่ึงการประมาณค่า frontier ของแต่ละประเทศไดจ้ากแบบจ าลอง stocachtic frontier 
(SFA) และการประมาณค่า metafrontier ไดจ้ากแบบจ าลอง linear programming (LP) ขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการศึกษามีความไม่สมดุลของ panel ในแต่ละประเทศ ประกอบดว้ยความไม่สมดุลของ
จ านวนฟาร์มและช่วงเวลาเก็บเก่ียวโดยใช้ฟาร์มนมตวัอย่างท่ีใช้ในประเทศอาเจนตินา 46 ฟาร์ม 
ช่วงการผลิต 5 ช่วงเวลา ชิลี 48 ฟาร์ม ช่วงการผลิต 5 ช่วงเวลาและอุรุกกวยั 70 ฟาร์ม ช่วงการผลิต 4 
ช่วงเวลา รวมทั้งส้ิน 321 ฟาร์มตวัอย่าง ช่วงการผลิต 7 ช่วงเวลา ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ีย
อตัราส่วนทางเทคโนโลยี (MRT) ของประเทศอาเจนตินา ชิลีและอุรุกกวยัเท่ากบั 83.1 79.6 และ 
91.4 ตามล าดบั ส าหรับค่าประสิทธิภาพ (TE) ท่ีไดมี้การเปรียบเทียบกบั MF เท่ากบั  72.8 65.8 และ 
78.4 ตามล าดบัประเทศ จะเห็นไดว้่าประเทศอาเจนตินาและอุรุกกวยัมีประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่าง
กนัและสูงกว่าประเทศชิลี และเส้นพรมแดนการผลิตของประเทศอาเจนตินาและอุรุกกวยัมีค่า
ใกลเ้คียงกบัเส้น Meta-frontier จากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศตอ้งเพิ่มการ
ลงทุนทางด้านงานวิจัยและการส่งเสริมส าหรับเทคโนโลยีใหม่ หรือแสวงหาเทคโนโลยีจาก
ประเทศท่ีพฒันาอ่ืน ๆ จึงจะสามารถมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึนได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัประเทศชิลีท่ี
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดโ้ดยปรับเปล่ียนหรือยืมเทคโนโลยีจากประเทศอาเจนตินาหรือุรุกกวยั
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ได้ จึงท าให้เกิดตน้ทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพต ่ากว่า และในเวลา
เดียวกนั Naceur, Ben-Khedhiri และ Casu (2009) ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ  
MENA Bank ดว้ยวธีิ meta-frontire จากแบบจ าลอง DEA และ ศึกษาผลกระทบของสถาบนัการเงิน
และตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของธนาคารต่าง ๆ ดว้ยวิธี second-stage Tobit regression เพื่อ
ทราบผลกระทบของการปรับปรุงภาคการเงินในประเทศ Middle Eastern และ North African 
(MENA) ในระหวา่งปี 1993 – 2006 โดยขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาเป็นขอ้มูลแบบ panel data ของธนาคาร 
46 ธนาคาร ไดแ้ก่ธนาคารในประเทศอียิปต์ จอร์แดน มอรอกโค และตูนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารในประเทศมอรอกโคและประเทศตูนีเซียมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีกวา่ผลการด าเนินงานของธนาคารในประเทศอียิปตแ์ละประเทศจอร์แดน ค่าประดบั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารระหวา่งธนาคารในแต่ละประเทศมีความผนัแปรสูงมาก 
แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางเทคโนโลยีเป็นส่ิงส าคัญในการอธิบายความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพและนโยบายควรจะมุ่งไปท่ีการส่งเสริมการลงทุนและ
สภาพคล่อง นอกจากน้ีการปรับปรุงในระดบักฎหมายและขอ้บงัคบัรวมถึงการควบคุมสาระส าคญั
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ต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยลดระดบัของความไม่มีประสิทธิภาพลงได ้สุดทา้ยคือการเพิ่มการลงทุนและ
การยกระดบัของตลาดหุน้ในภูมิภาคจะช่วยใหผ้ลการด าเนินงานดีข้ึน 

นอกจากน้ี Breustedt, Tiedemann และ Latacz-Lohmann (2009) ได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการท าฟาร์มโคนมอินทรีย์และฟาร์มโคนมแบบทั่วไปภายใต้การสนับสนุนของ
นโยบายท่ีแตกต่างกนัดว้ยวิธีวิเคราะห์ metafrontier จากแบบจ าลอง DEA - non-convex เพื่อ 
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกโควตา้นม EU โดยเปรียบเทียบระหวา่งการท าฟาร์ม
โคอินทรียแ์ละฟาร์มโคนมแบบทัว่ไปของเกษตรกรตวัอย่างในฟาร์มบาวาเรียนทางตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมนันี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นฟาร์มโคนมอินทรียจ์  านวน 102 ฟาร์ม และ
เป็นฟาร์มโคนมแบบทัว่ไปจ านวน 1,239 ฟาร์ม ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์มาจากงบก าไรขาดทุน และ
งบดุลในปี 2004/2005  ผลการวจิยัพบวา่ มีฟาร์มนมมากกกวา่ 2 ใน 3 ของฟาร์มนมทั้งสอบระบบท่ี
สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีฟาร์มของตวัเองไดอ้ยา่งให้เหมาะสมภายใตน้โยบายท่ีเป็นอยู ่ส่วน
เกษตรกรท่ีเหลือสามารถเพิ่มผลผลิตของตน (รวมถึงการช าระเงินอุดหนุน) ไดอี้กประมาณ 5% จาก
การเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน จากสมมติฐานท่ีวา่ในแต่ละฟาร์มมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากนั
นั้น การวิเคราะห์น้ีช้ีให้เห็นว่าฟาร์มโคนมแบบอินทรียก์ลายเป็นฟาร์มท่ีมีการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดถึง 35 % ของเกษตรกรตวัอย่าง ท าให้เห็นว่าผลลพัธ์ท่ีไดมี้ผลต่อนโยบาย
เกษตร ถา้ไม่มีโควตา้นมฟาร์มเกษตรอินทรียจ์ะสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดเ้พียง 8% ของ
เกษตรกรตวัอย่างเท่านั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเล้ียงโคนมอินทรีย์อาจสูญเสียศกัยภาพในการ
แข่งขนัเม่ือระบบโควตา้นมในสหภาพยุโรปส้ินสุดลง เม่ือสมมติให้ราคาและการอุดหนุนของทั้ง
ฟาร์มยงัคงเหมือนเดิม การสมมุติให้มีการจ ากดัโควตา้นมและอุดหนุนสินคา้เกษตรรท าฟาร์ม
อินทรียมี์การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีสุดเพียง 4.8% ของฟาร์มตวัอยา่ง ผลกระทบน้ีจะลดลงตาม
การเพิ่มข้ึนของราคานมอินทรียน์มเทียวกบัราคานมธรรมดา ขณะท่ี Jozef และ Laure (2009) ได้
ท าการศึกษาท่ีลกัษณะใกลเ้คียงกนัโดยท าการศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพทางเทคนิค การ
เปล่ียนแปลงผลิตภาพ และช่องว่างเทคโนโลยี ของฟาร์มโคนม และธัญพืช พืชน ้ ามนั โปรตีน 
(COP) ระหวา่งฟาร์มในประเทศฝร่ังเศสและฮงัการี ดว้ยวิธี Meta-frontier วิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง 
Data Envelopment Analysis (DEA) ขอ้มูลท่ีน าวิเคราะห์เป็นขอ้มูลแบบ panel data ระหวา่งปี 2001 
– 2004 ไดจ้าก National Farm Accountancy Data Network (FADN) ของแต่ละประเทศ ผล
การศึกษาพบวา่ ทั้งประเทศฮงัการีมีประสิทธิภาพการผลิตมากท่ีสุดทั้งฟาร์มโคนมและฟาร์ม COP 
ทั้งๆ ท่ีมีเทคโนโลยไีดมี้การเส่ือมสภาพแลว้ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงขอ้ไดเ้ปรียบทางของเทคโนโลยีท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่เทคโนโลยีขนาดเล็กในฟาร์มทั้งสองระบบ การวิจยัคร้ังน้ีสามารถอธิบายนโยบาย
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การสนับสนุนของประเทศฝร่ังเศสได้ว่าการได้รับการสนับสนุนของเกษตรกรในฝร่ังเศสมี
ผลกระทบเชิงลบมากต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคมากกวา่เกษตรกรฮงัการี  
 Ferjani และ Latruffe (2009) ไดท้  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟาร์มโคนมระหวา่ง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กบัประเทศฝร่ังเศส ด้วยวิธี Metafronter จากแบบจ าลอง DEA โดยใช้
ขอ้มูลจาก the national Farm Accountancy Data Network (FADN) ระหวา่งปี 1990 – 2004 จ านวน
ตวัอย่างทั้งหมด 300 ฟาร์ม  ผลการวิเคราะห์พบว่า เม่ือประมาณค่าประสิทธิภาพของแยกกลุ่มค่า
ประสิทธิภาพเฉล่ียของฝร่ังเศสฟาร์มเท่ากบั 0.77 และสวิตฟาร์มเท่ากบั 0.80 และเม่ือประมาณค่า
แบบ pool frontier ค่าประสิทธิภาพของสวิตฟาร์มเท่ากบั 0.77 และ ฝร่ังเศสฟาร์มเท่ากบั 0.75 
ผลลพัธ์ท่ีไดท้  าใหเ้ห็นวา่ภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นอยูข่องแต่ละประเทศ ฟาร์มสวิตจะมีประสิทธิภาพ
การผลิตท่ีดีกวา่ฟาร์มฝร่ังเศส แต่เปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีกลุ่ม ฟาร์มฝร่ังเศสมีค่าประสิทธิภาพท่ี
สูงกว่าฟาร์มสวิต ส่วนค่าอตัราส่วนทางเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศภายใตข้อ้สมมติทั้ง CRS 
และ VRS พบวา่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีค่าอตัราส่วนทางเทคโนโลยีน้อยกว่าประเทศฝร่ังเศส
เพียงร้อย 5 แสดงให้เห็นหากมีการใช้ปัจจยัการผลิตในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัระหว่างสองประเทศ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถมีประสิทธิภาพน้อยกว่าประเทศฝร่ังเศส 5 เปอร์เซนต์ ความ
แตกต่างของประสิทธิภาพและช่องว่างผลิตภาพ นั้นมีสาเหตุส าคญัจากสัดส่วนของแรงงาน โดย
ฟาร์มสวิตท่ีมีขนาดใหญ่มีสัดส่วนแรงงานต่อจ านวนโคน้อยเกินไป และส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ครอบครัว  

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยัท่ีผ่านมาเก่ียวกับสหกรณ์ในประเทศ
ช้ีให้เห็นวา่ ในการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานตวัแปรผลผลิตท่ีสามารถน าใช้ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิ
ของสหกรณ์ รายไดท้ั้งหมดของสหกรณ์ เป็นตน้ ตวัแปรปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ สินทรัพย ์ค่าใช้จ่าย 
ปริมาณธุรกิจ ทุนด าเนินการ หน้ีสิน เป็นต้น ส่วนตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพได้แก่ ระดับ
การศึกษาของผูจ้ดัการ ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนเจา้หนา้ท่ี การไดรั้บการฝึกอบรมและการไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ ส าหรับวิธีการวดัประสิทธิภาพการด าเนินของสหกรณ์
การเกษตรท่ีได้รับมาตรฐานแตกต่างกัน ควรน าแนวคิดการวดัประสิทธิภาพและช่องว่างทาง
เทคโนโลยี (meta – frontier) ท่ีพฒันาโดย O’Donnell, Rao และ Battese (2008) น่าจะเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมมากกวา่วธีิการวดัประสิทธิภาพแบบเดิมท่ีมีขอ้สมมติฐานวา่หน่วยธุรกิจท่ีน ามาวดันั้นตอ้ง
อยู่ภายใตเ้ทคโนโลยีเดียวกนั เน่ืองจากจะให้ค่าประสิทธิภาพท่ีไม่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง
และสามารถน าสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกนัโดยยติุธรรม 


