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54602357: สาขาวิชาการประกอบการ 

คาํสาํคญั: ฟาร์มโคนม/ประสิทธิภาพ/เศรษฐกิจพอเพียง 
สุธาศินี ดอกรัก:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชย ์ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ.์ 84 หนา้. 

 

การวิจยัครังนีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือ ) เพือศึกษาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โค
นมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 2) เพือศึกษาการศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนใน
การบริหารจดัการฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม
สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) โดยสอบถามขอ้มูล 
การสงัเกต และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกบัผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมหนองโพฯ  

 

ผลการศึกษางานวิจยั 
ผลการวิจัยพบว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบเชิงพาณิชย์ของ

ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) โดยยึดหลักทฤษฎีประสิทธิภาพ และหลักการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่  การ
วิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) กิจกรรม 5 ส, การจดัการห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตสามารถแบ่งตามหลกัการศึกษาดงันี 1. สภาพแวดลอ้มปัญหาทวัไปทางธุรกิจ 2. การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพือให้เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ 3. ปัจจยัทีทาํให้ธุรกิจประสบ
ความสาํเร็จ เกิดประสิทธิผลอยา่งชดัเจน ส่วนเรืองศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนในการบริหารจดัการ
ฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โค
นมหนองโพฯ นันสรุปได3้ขนัตอนคือ 1.ขนัความพอเพียง 2.หลกัการรวมพลงักนัในรูปกลุ่ม 3.

หลกัการสร้างเครือข่าย และการศึกษาในรูปแบบการทาํเกษตรอินทรีย์  เพือความยงัยืนของธุรกิจ
สืบไป 
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This research was a qualitative research whose objective. 1)To study the efficiency of 

milk production of the commercial dairy farm. Ratchaburi Nong Pho Dairy Cooperative Group 

(Nationals) to study the theories 2) To study the new three-step management of a dairy farm. 

Sufficiency economy philosophy. Members of the farm's dairy cooperatives Nongpho. By 

collecting information from electronic documents. And how the interview (In-Depth Interview) 

by querying observation data and participated in the work on the farm Nongpho  

 

The results of this research were as follow: 

The results show that improving the production efficiency of the commercial raw milk 

dairy. Ratchaburi Nong Pho Dairy Cooperative Group Ltd. (the Nationals) by the effective theory. 

And principles of organizational management, including the analysis of strengths, weaknesses, 

opportunities and threats (SWOT) of 5 s, the supply chain management, production can be 

divided according to the following: 1. Issues surrounding online business. 2 optimized to achieve. 

effectiveness of business operations. 3 factors that make a business successful. Clearly effective. 

The new theory about the 3 steps in the management of the dairy farm. Sufficiency economy 

philosophy. Members of the farm's dairy cooperatives Nongpho. The third step is concluded. 1. 

Sufficiency. 2. Principle forces in a group. 3. Principles of networking. And education in organic 

agriculture for future sustainability of the business. 
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วิทยานิพนธ์ “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชย ์ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)” สามารถสําเร็จและสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุหลายท่าน ทีใหค้าํปรึกษา แนะนาํและส่งเสริมใหก้บัผูว้ิจยัเป็นอยา่งมาก คอยดูแลแกไ้ข
ชีแนวทางในการศึกษาวิจยั  ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เสมอมา โดยเฉพาะ
อยา่งยงิผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีไดใ้หค้าํปรึกษาและ
ขอ้แนะนาํในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ประสพชยั พสุนนท ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.สุจิตรา เปลียนรุ่ง ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบพระคุณคณาจารยส์าขาการประกอบการทุกท่านทีให้ความรู้ ให้คาํแนะนาํและ
ประสบการณ์อันมีค่ายิงแก่ผูว้ิจยั ขอขอบคุณเจา้หน้าทีทุกท่านของสาขาการประกอบการ คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ และคอยดูแลการ
ดาํเนินการในทุก ๆ เรือง ตงัแต่เริมเขา้ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมทุกท่านทีกรุณาแบ่งปันประสบการณ์การในการ
ดาํเนินธุรกิจฟาร์มโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ที
ไดเ้ขา้ไปติดต่อขอสมัภาษณ์ในเขตอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทีใหค้วามร่วมมือในการถ่ายทอด
ประสบการณ์อย่างละเอียด ทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลทีสมบูรณ์ครบถว้นจนทาํให้เกิดวิทยานิพนธ์ทีมี
คุณค่าเล่มนีขึน อีกทงัยงัดูแลช่วยเหลือผูว้ิจยัเป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาทีผูว้ิจยัทาํการเกบ็ขอ้มูล 
 ขอบคุณบรรดาเพือน ๆ ร่วมชนัเรียนทุกคนในสาขาการประกอบการ ทีให้การช่วยเหลือ
ผูว้ิจยัใน ทุก ๆ ดา้น และคอยใหก้าํลงัใจตลอดจนเป็นทีปรึกษาทีดีเสมอมา 
 สุดทา้ยนี คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ขอมอบวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็น
กาํลงัใจ และแรงบนัดาลใจกบัทุกท่านทีนาํไปศึกษา และเป็นเครืองบูชาพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ
พีนอ้ง บรรดาคณาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพ   
 
           
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


