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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการเลียงโคนมไม่ใช่แค่วฒันธรรมหรือวิถีการเกษตรแบบดงัเดิมของคนไทยอีก
ต่อไปแลว้ แต่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ทีมีระบบฟาร์มทีมีมาตรฐานมากขึน มีการวิจยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ การเสริมศกัยภาพการผลิต การส่งเสริมการบริโภคโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐทาํให้การเลียงโคนมในประเทศไทยมีการพฒันา เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง ทาํให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร และผูป้ระกอบการในธุรกิจทีเกียวขอ้งมากมาย เมือเปรียบเทียบ
กบัอาชีพเกษตรกรรมดา้นอืน ๆ เช่น การทาํนา ทาํสวน และทาํไร่ เพราะมีการผลิตเพือการบริโภค
นมและผลิตภณัฑจ์ากโคนมทุกวนั ทีมีรายไดต้ลอดทงัปี ดงันนัอุตสาหกรรมการเลียงโคนมจึงนบัว่า
มีความสําคัญอย่างยิงอีกด้านหนึงในการขับเคลือนและแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของไทย        
(ดาํรง ลีนานุรักษ ์และคณะ, 2551) 

 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2555)  กล่าวไวว้่า ธุรกิจฟาร์มโคนมมีโอกาสขยายตวัรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community)  เนืองจากฟาร์มโคนมเป็นอีกหนึงอุตสาหกรรม
การเกษตรทีไทยมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิต ดว้ยปริมาณนาํนมดิบคุณภาพดีทีผลิตไดสู้งถึง
กว่า 1 ลา้นตนัต่อปี ซึงเป็นผลมาจากการพฒันาฟาร์มโคนมอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะการพฒันาสาย
พนัธ์ุโคนมทีใหน้าํนมสูงและการจดัการฟาร์มทีไดม้าตรฐาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัไทยยงัคงเป็นผูน้าํ
ในตลาดผลิตภณัฑ์นมดว้ยปริมาณการผลิตทีสูงกว่าประเทศอืนในอาเซียน แต่ธุรกิจโคนมใน
ประเทศก็ยงัประสบกบัปัญหา โดยเฉพาะทางดา้นการผลิตของเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมทีมีปัญหา
สภาพแวดลอ้ม คุณภาพการเลียง ตน้ทุนอาหารทีอยู่ในระดบัสูง ตลอดจนทุนแฝงทีเกิดจากการ
บริหารจดัการทีไม่มีประสิทธิภาพ อนัส่งผลต่อเนืองไปยงัผูผ้ลิตกลางนาํ เช่น ศูนยร์วบรวมนาํนมโค 
สหกรณ์ผูเ้ลียงโคนม ทีพบปัญหาคุณภาพนาํนมโค และการขนส่งทีขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ
ต่อเนืองไปยงัผูป้ระกอบการแปรรูปนม และผูบ้ริโภค  ภาครัฐจึงเห็นความสําคญัเร่งด่วนในการ
พฒันาธุรกิจโคนมโดยดาํเนินการในทางปฏิบติัภายใตย้ทุธศาสตร์พฒันาโคนมและผลิตภณัฑน์ม 

ปี 2555-2559 ทีทางรัฐบาลเนน้ให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ การเสริมศกัยภาพ
การผลิตการส่งเสริมการบริโภค  และการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนทีเกียวข้อง  
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ขณะเดียวกนัมองวา่สหกรณ์ผูเ้ลียงโคนมตอ้งเร่งสร้างตราสินคา้ และเสริมประสิทธิภาพการผลิตนม
คุณภาพเพือเขา้สู่ตลาดนมเชิงพาณิชยต่์อไป 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีแหล่งเลียงโคนมทีสําคญัอยู่ 4 แห่ง คือ บริเวณจงัหวดัสระบุรี
นครราชสีมา-ลพบุรี บริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์-เพชรบุรี บริเวณจงัหวดัเชียงใหม่   และบริเวณ
จงัหวดัราชบุรี-นครปฐม   เกษตรกรในสามแหล่งแรกส่งนาํนมดิบเขา้โรงงานขององคก์ารส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยทีอําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามลาํดบั ส่วนแหล่งสุดทา้ยส่งเขา้โรงงานของ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ อยา่งไรก็ตาม   ในระยะหลงัไดมี้การ
มีเลียงโคนมกวา้งขวางมากมายในประเทศไทย 

  

ตารางที 1 จงัหวดัทีมีจาํนวนโคนมในปี 2553 มากทีสุด 10 อนัดบัแรก 

 
ทีมา : ระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลียงสัตว,์ ศนูยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว.์  (2553).   Report Milk Cows : สรุป
จํานวนโคนมและเกษตรกรผู้เลยีงประจําปี.  หนา้ 1. 

 

จากการสาํรวจของกรมปศุสัตวแ์ห่งประเทศไทย พบว่าจงัหวดัทีมีจาํนวนโคนมมากทีสุด 

คือ จงัหวดัสระบุรี มีโคนม จาํนวน 94,534 ตวั คิดเป็น17.85% รองลงมาคือ จงัหวดันครราชสีมา 
ลพบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ตามลาํดบั ดงัตารางที 1 
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ในโลกยคุกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) เป็นยคุทีเกิดการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ
และสงัคมอยา่งรวดเร็ว และมีการทาํธุรกิจแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทาํใหอุ้ตสาหกรรมภาคการเกษตร
ของไทยต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนือง เพือรองรับกับกระแสความเปลียนแปลงของเงินทุน 
แรงงาน ทรัพยากร และปัจจยัอืนๆ ทีจะส่งผลต่อภาคการเกษตร หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลเดช มหาราช จึงเป็นทฤษฎีทีสามารถตอบโจทยใ์น
แกไ้ขปัญหาทางดา้นอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองดว้ยประเทศไทยมีพืนฐาน
ทีดีในดา้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะดา้นปศุสัตว ์ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศ
แรกๆ ในภูมิภาคอาเซียนทีมีมาตรฐานในการพฒันาระบบปศุสัตวใ์หมี้ประสิทธิภาพยงิขึน ดว้ยพระ
ปณิธานขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลเดช มหาราช ทรงคิดคน้แนวทางในการทาํ
การเกษตรแบบผสมผสาน และพฒันาร่วมกบัชุมชน สภาพสังคมสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรทีมีอยู่
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เกิดการบูรณาการซึงนาํไปสู่การพฒันาประเทศอย่าง
ยงัยนื 

วิทยากร เชียงกูล (2550)  กล่าวไวว้่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จะเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ได ้
ตอ้งควบคู่ไปกบัระบบสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจใหม่ควรเป็นระบบสหกรณ์ผสมทุนนิยมทีมีการ
แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม การทีจะปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาแนวทางการพฒันาทางเลือกใหม่ทีต่างไป
จากระบบทุนนิยมผูกขาด จะตอ้งคิดถึงเศรษฐกิจมหภาคทงัระบบ ทีจะประยุกตใ์ชส้ําหรับคนทงั
ประเทศ รวมทงัประชาชนทีอยู่ในภาคอุตสาหกรรม การคา้ การบริการในเมือง ซึงปัจจุบนัเป็น
พนกังานและผูป้ระกอบอาชีพอิสระรายยอ่ยจาํนวนมากไดด้ว้ย ระบบเศรษฐกิจใหม่ควรเป็นระบบ
ผสมผสานระหว่างระบบสหกรณ์และทุนนิยมทีมีการแข่งขันทีเป็นธรรม วิสาหกิจชุมชน 
รัฐวิสาหกิจและบริษทัมหาชนทีพนกังานและประชาชนถือหุ้นใหญ่ และมีตวัแทนเป็นฝ่ายบริหาร
ดว้ย ฯลฯ จึงจะช่วยใหเ้กิดเศรษฐกิจทีพอเพียงสาํหรับคนจนส่วนใหญ่ได ้

วิเชียร ผลวฒันสุข (2541)  กล่าวไวว้่า ระบบสหกรณ์มีเป้าหมายให้สมาชิกไดมี้ความกินดี
อยูดี่ โดยไม่เนน้ทีกาํไรในผลประกอบการสูงสุด แต่เป็นการรวมตวัของเกษตรกรทีมีอาํนาจในการ
ต่อรองนอ้ย ให้มีอาํนาจในการต่อรองสูงขึน และสามารถอยู่ร่วมกนัไดใ้นเชิงธุรกิจ การนาํระบบ
สหกรณ์มาใช้กับกิจการโคนม มีขอ้จาํกดัตรงทีการเลียงโคนมเป็นเรืองละเอียดอ่อน ตอ้งมีการ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความประณีตในฝีมือการปรนนิบัติต่อโคนม ซึง
เจา้หนา้ทีสหกรณ์จะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกให้มากๆ  หัวใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจโคนม
ให้ประสบความสําเร็จ คือ ต้องแปรรูปนํานมเอง หาตลาดเอง แต่สหกรณ์โคนมส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยจะดาํเนินธุรกิจเพียงรวบรวมนาํนมดิบ เพือขายใหก้บัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพียง
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อย่างเดียว มีเพียงไม่กีแห่งทีแปรรูปเอง การขายนาํนมดิบอย่างเดียว สหกรณ์จะทาํงานสบาย แต่
ธุรกิจจะเติบโตชา้มาก  

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ นบัเป็นองคก์รทีสาํคญัยิง
ต่อการช่วยเหลือเกษตรและผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นโคนมมาเป็นเวลายาวนาน โดยอาศยัหลกัการ
ของสหกรณ์  และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยในปี   พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว      
ภูมิพลอดุลยเดช (มหาราช) ทรงพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ ร่วมในการก่อสร้าง
สหกรณ์ขึน ณ. หมู่บา้นหมู่ที 3 ตาํบลหนองโพ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ดาํเนินงานมาจนถึง
ทุกวนันีรวมเป็นเวลา 39 ปี แลว้ ปัจจุบนัมีสมาชิกผูเ้ลียงโคนม 4,851 ครัวเรือน มีสมาชิกขึนบญัชี
จาํนวน 4,974 คน มีปริมาณธุรกิจทงัสิน 3,100 ลา้นบาท (รายงานประจาํปีสหกรณ์โคนมหนองโพฯ, 
2554:6) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกับ
ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน และมีราคาสูง ผูป้ระกอบการจึงพยายามหาวิธี กระบวนการต่างๆ ในการ
แกไ้ขปัญหาเรืองวตัถุดิบในการผลิตนาํนม เพือเป็นการลดตน้ทุน แต่เพิมผลผลิตใหม้ากขึน เพือการ
แข่งขนัทีกาํลงัจะเกิดขึนในระดบัชาติ และเพือความอยูร่อดของเกษตรกร และผูป้ระกอบการฟาร์ม
โคนม ผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญัในเรืองดงักล่าว และมีความประสงคใ์นการศึกษาหลกัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพือนาํเสนอแนวทางพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพลอดุลย
เดช (มหาราช) ในการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตนาํนมดิบ การลดตน้ทุน เพิมประสิทธิภาพ
การใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชห้ลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึงเป็นทฤษฎีทางการเกษตรแนวสมยัใหม่
ทีไดน้าํเขา้มาปรับใชเ้พือใหเ้กษตรกรผูเ้ลียงโคนม และผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม ไดมี้ความเป็นอยู่
ทีดีขึน และคาํนึงอยู่บนรากฐานของความเป็นประเทศผูน้ําในการทาํธุรกิจแบบพอเพียง และ
เพียงพอต่อคุณภาพความเป็นอยูที่ดีของประชาชนชาวไทย 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพือศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการ
ฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ 

2.2 เพือศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนในการบริหารจดัการฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ 
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3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
3.1 เป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมในประเทศไทย ไดมี้ความรู้ในเรือง

การบริหารจดัการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพิมมากขึน ลดตน้ทุนทางดา้นการผลิต แกไ้ขปัญหา
วตัถุดิบยามขาดแคลน และไดผ้ลผลิตนาํนมดิบทีมีคุณภาพมาตรฐานทีดีตามระบบของสหกรณ์ 
หรือคู่คา้ผูรั้บซือนาํนมดิบจากฟาร์มผูป้ระกอบการไดก้าํหนดไวใ้ห ้ 

3.2 สมาชิกผูเ้ลียงโคนม และผูป้ระกอบธุรกิจฟาร์มโคนมสามารถนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี  เพือการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูอื้นต่อไป  

3.3 ไดข้อ้มูลและแนวทางในการบริหารจดัการฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน โดย
อาศยัการพฒันาเทคโนโลยทีีมีอยูภ่ายในประเทศ ภายในพืนทีภูมิภาคของตนเองเพือการพฒันาอยา่ง
ยงัยนืของอุตสาหกรรมนมไทยต่อไป 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

 4.1 ขอบเขตดา้นเนือหา ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการฟาร์มโคนมอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยงัยนื ในรูปแบบการผลิตเชิงพาณิชย ์
ซึงเผชิญกบัสภาพสงัคมแบบทุนนิยม โดยเกียวเนืองกบัทฤษฎีการจดัการเชิงระบบ (system theory), 

กิจกรรม 5 ส, การวิเคราะห์ SWOT และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาปรับใชอ้ยา่งยงัยนื 
 4.2 ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และภาพถ่ายจากเจา้ของ
ฟาร์มโคนม ผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํนวน 5 

ท่าน โดยมีจาํนวนโคนมในฝงูรวม 21-30 ตวั (ฟาร์มขนาดกลาง)  
4.3 ขอบเขตด้านพืนที ศึกษาเก็บขอ้มูลจากฟาร์มตวัอย่าง 5 ฟาร์ม ของสมาชิก

ผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม แห่งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
ในเขตจงัหวดัราชบุรี 

4.4 ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลฟาร์มตวัอยา่งในการวิจยั 
ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2555  

ระยะเวลาในการทาํงานวิจยัรวม 1 ปี ตงัแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2556 
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5. ขันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1 ศึกษาระบบการเลียงโคนม และคน้หาปัญหา จากการเลือกกรณีศึกษา 
 5.2 รวบรวมขอ้มูล สาํรวจสภาพปัจจุบนั และวางแผนดาํเนินกิจกรรมแกปั้ญหา 
 5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล จากปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือคน้หาประสิทธิภาพ และรูปแบบ
ของการเลียงโคนม 
 
6. คาํศัพท์เฉพาะ 
 6.1 ฟาร์มโคนม (Milk Cows Farm) หมายถึง การดาํเนินงานทงัหลายทีเกียวกบัการผลิต 
(Production) และการจดัจาํหน่ายนาํนมดิบ (นมโค)   ปัจจยัการผลิตนาํนม (นมโค)  กิจกรรมการ
ผลิตระดบัฟาร์ม  เป็นการจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน โดยอาศยัความรู้ และ
ประสบการณ์ เพือให้ได้มาซึงผลผลิต คือ นมโค เรียกว่า นาํนมดิบ แม่โคนมเป็นสัตว์ทีคุน้เคย
กิจวตัรประจาํ การเปลียนแปลงกิจวตัรประจาํ เช่น รีดนมผิดเวลา มีเสียงดงัหรือคนแปลกหน้า
รบกวนตอนรีดนม อาจจะทาํใหป้ริมาณนมทีรีดไดล้ดลง 

 6.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทาํงานที
ก่อใหเ้กิด ผลไดสู้งสุดโดยทีผลผลิตทีมีมูลค่าสูงกวา่ของทรัพยากรทีใชไ้ป  

 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) หมายถึง ความพอดี พอประมาณ อยูอ่ยา่งไม่
เดือดร้อน อยูด่ว้ยภูมิปัญญาของตนเอง และเรียนรู้ทีจะช่วยเหลือพึงพาซึงกนัและกนั  
 6.4 การพฒันาแบบยงัยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั บนพืนฐานความถูกตอ้ง ยติุธรรม และอยูร่่วมกนั
กนัอยา่งปกติสุขตลอดไป 

 6.5 เชิงพาณิชย ์(Commercial) หมายถึง การทาํตลาด ทาํการคา้ขาย ในปริมาณมากๆ ทาํเป็น
ระบบการเงินทีสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน และถูกตอ้ง  

6.6 นาํนมดิบ (Natural Milk Cows) หมายถึง นาํนมทีรีดไดจ้ากแม่โค มีลกัษณะเป็นนาํสี
ขาวขน้ ซึงยงัไม่ไดมี้การผา่นการฆ่าเชือ หรือ พาสเจอร์ไรส์มาก่อน เป็นนาํนมโคจากธรรมชาติ จาก
เตา้แม่โค 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบเชิงพาณิชย์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และ งานวิจยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบัดงันี 

1. ทฤษฎีเกียวกบัประสิทธิภาพ(Efficiency Theory) 

2. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

3. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chan Management : SCM)  

4. หลกัการบริหารจดัการองคก์ร (Principles of Organizational Management) 

5. ระบบสหกรณ์ (Cooperative system) 
6. ความเป็นมาของกลุ่มสมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  

(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

7. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1.ทฤษฎีเกยีวกบัประสิทธิภาพ (Efficiency Theory) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) และ ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นคาํทีถูกนาํมาใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย จากการประมวลเอกสาร พบว่า มีผูใ้ห้ความหมายเกียวกบัคาํทงัสอง ไวใ้นความหมาย
ต่าง ๆ ดงันี 

Millet (อา้งถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514:99) ไดใ้ห้ทศันะเกียวกบั ประสิทธิภาพว่า 
(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบติังานทีก่อเกิดความพึงพอใจแก่มวล มนุษย ์ และไดรั้บผลกาํไร
จากการปฏิบติังานนนัดว้ย (human satisfaction and benefit produced) 

Simon (อา้งถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514:99) ให้ทศันะเกียวกบั ประสิทธิภาพไว้
คลา้ยคลึงกนั คือ ถา้พิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงชุดให้ดูจาก ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
นาํเขา้ (input) กบัผลผลิต (output) ทีไดรั้บออกมา เพราะฉะนนั ตามทศันะนีประสิทธิภาพนีจึง
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เท่ากบัผลผลิตลบดว้ยปัจจยันาํเขา้ และถา้เป็นการบริหาร ราชการและองคก์รของรัฐก็ควรบวกความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ (satisfaction) เขา้ไป ดว้ย ซึงอาจเขียนเป็นสูตร ดงันี  

 E = (0-1) + S 

 E = EFFICIENCY คือ ประสิทธิภาพของงาน 

 0 = OUTPUT คือ ผลผลิตหรืองานทีไดรั้บออกมา 
 I = INPUT คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารทีใชไ้ป  

 S = SATISFACTION คือ ความพึงพอใจในผลงานทีออกมา  
 

ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หมายถึง การจดัการทีไดรั้บผลกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับการ
บริหารงานราชการในทางปฏิบติั วดัประสิทธิภาพไดย้ากมาก วิธีวดัประสิทธิภาพ ในวงราชการจึง
หมายรวมถึง ผลการปฏิบติังานทีทาํให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ แก่มวลมนุษย ์ดงันัน 

ประสิทธิภาพในทางราชการจะดอ้งพิจารณาถึง   คุณคาํทางสังคมจึง ไม่จาํเป็นดอ้งประหยดหรือมี
กาํไร  เพราะงานบางอย่างถา้จะทาํอย่างประหยดัอาจไม่มี ประสิทธิภาพก็ได ้(อุทยั หิรัญโต,     

2525:123) 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทาํงานทีก่อใหเ้กิด ผลได้
สูงสุดโดยทีผลผลิตทีมีมูลค่าสูงกว่าของทรัพยากรทีใชไ้ป (ธงชยั สันติวงษ ์และ ชยัยศ สันติวงษ์, 
2535:314)         

ประสิทธิภาพ เป็นสิงทีบ่งบอกผลงานของคนงาน (ปฏิบติังาน) ในช่วงระยะเวลา หนึง ซึง
ใชเ้ป็นเครืองวดัวา่มีการใชท้รัพยากรขององคก์รหรือหน่วยงานเหมาะสมเพียงไร (วิทยากร เชียงกลู, 

2540:173)            

ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นส่วนหนึงของประสิทธิผล มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล การวดั
ประสิทธิภาพโดยทวัไปจะวดัเป็นอตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยันาํเขา้ในการผลิตหรือค่าใชจ่้ายต่อ
หน่วย และมกัเป็นเรืองเศรษฐกิจ เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพแบบนี อาจคลาดเคลือนได ้เพราะไม่ได้
คาํนึงถึงดา้นคุณภาพแต่คาํนึงถึงปริมาณในรูปของกาํไร หรือผลผลิตสูงสุดเพียงดา้นเดียว ดงันนั 
การวดัประสิทธิภาพจึงตอ้งวดัความแตกต่างดา้น คุณภาพของผลผลิตดว้ย (จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ, 

2530:70) 

 กล่าวโดยสรุป ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการ
ทาํงานทีก่อให้เกิด ผลไดสู้งสุดโดยทีผลผลิตทีมีมูลค่าสูงกว่าของทรัพยากรทีใชไ้ป วดัไดด้ว้ยผล
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ของการปฏิบติังานทีทาํให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ทีได้รับ ซึงได้ผลลัพธ์ทีดีกว่าเดิม
เปลียนแปลงไปในทางเชิงบวก 

2. ทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Theory) 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวพระราชดาํริและปรัชญาใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรัส และแนวทางในการดาํเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตงัแต่ก่อนเกิดวิกฤต ทางเศรษฐกิจและสังคม และเพือช่วยให้
สังคมไทยรอดพน้จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพือช่วยใหส้ังคมไทย สามารถดาํรง
อยู่ไดอ้ย่างมนัคงและยงัยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการเปลียนแปลงต่าง ๆ ของสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทียึดหลกัทางสายกลาง ทีชีแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัของ
ประชาชนในทุกระดบัให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมทีจะจดัการ
ต่อผลกระทบจากการเปลียนแปลง ซึงจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั ในการ
วางแผนและดาํเนินการทุกขนัตอน ทงันี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาํเนินชีวิตอยา่งสมดุลและยงัยนื 
เพือใหส้ามารถอยูไ่ดแ้มใ้นโลกโลกาภิวตัน์ทีมีการแข่งขนัสูง 

 

ภาพที 1 แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ห่วง  เงือนไข 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นทีมาของนิยาม "  ห่วง  
เงือนไข" ทีคณะอนุกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นาํมาใชใ้นการรณรงคเ์ผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่น
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ช่องทางสือต่าง ๆ อยูใ่นปัจจุบนั ซึงประกอบดว้ยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั" บน
เงือนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" 

พระราชดาํรัส เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั วนัที 4 ธนัวาคม 

2534 มีว่า “เราไม่เป็นประเทศรํารวย เรามีพอสมควร พออยูไ่ด ้ แต่ไม่เป็นประเทศทีกา้วหนา้อยา่ง
มาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศกา้วหนา้อยา่งมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหนา้อยา่งมากก็จะมี
แต่ถอยกลบั ประเทศเหล่านนัทีเป็นประเทศอุตสาหกรรมกา้วหนา้ จะมีแต่ถอยหลงัและถอยหลงั
อยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหารแบบเรียกวา่แบบคนจน แบบทีไม่ติดกบัตาํรามากเกินไป ทาํอยา่ง
มีสามคัคีนีแหละคือเมตตากนั จะอยูไ่ดต้ลอดไป...”  

ต่อมาไดพ้ระราชทานพระราชดาํริเพิมเติมมา  จึงไดท้รงคิด “ทฤษฎีใหม่”  ขึน เมือปี 
2535  ณ  โครงการพฒันาพืนทีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดั
สระบุรี  เพือเป็นตวัอยา่งสาํหรับการทาํการเกษตรใหแ้ก่ราษฎร  เพือใหเ้กษตรกร ซึงเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนทีจะไปผลิตเพือการคา้หรือเชิงพาณิชย  ์ โดยยึด
หลกัการ  “ทฤษฎีใหม่”  3  ขนั  คือ ขนัที 1  มีความพอเพียง เลียงตวัเองไดบ้นพืนฐานของความ
ประหยดัและขจัดการใช้จ่าย ขนัที 2 รวมพลงักันในรูปกลุ่ม  เพือการผลิต การตลาด การ
จดัการ รวมทงัดา้นสวสัดิการ  การศึกษา  การพฒันาสังคม ขนัที 3 สร้างเครือข่าย  กลุ่มอาชีพและ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย   โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาค
องคก์าร  พฒันาเอกชน และภาคราชการในดา้นเงินทุนกาลตลาด  การผลิต  การจดัการและข่าวสาร
ขอ้มูล 

ประธานคณะอนุกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถึงการพฒันาตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง วา่ เป็นการพฒันาทีตงัอยูบ่นพนืฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
คาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัทีดีในตวัตลอดจนการใชค้วามรู้ 
ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระทาํต่างๆ  

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอื้น เช่น การผลิตและการบริโภคทีพอประมาณ  

   ส
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ความมีเหตุผล หมายถึง การใชห้ลกัเหตุผลในการตดัสินใจเรืองต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจยัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนผลทีคาดวา่จะเกิดขึนอยา่งรอบคอบ 

การมีภูมิคุม้กนัทีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับต่อผลกระทบทีเกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงรอบตวั ปัจจยัเหล่านีจะเกิดขึนไดน้นั จะตอ้งอาศยัความรู้ และคุณธรรม เป็นเงือนไข
พืนฐาน กล่าวคือ  

เงือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการดาํเนิน
ชีวิตและการประกอบการงาน  

เงือนไขคุณธรรม คือ การยดึถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซือสัตยสุ์จริต ความอดทน ความ
เพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาทีประยุกต์ใช้ปรัชญา              
(จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา, 2552) 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัการจดัการเพือชนบทและสังคม ไดจ้ดัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น 
"ขอ้เสนอในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแทจ้ริง" ทงันี
เนืองจากในพระราชดาํรัสหนึง ไดใ้ห้คาํอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ 
ซือตรง ไม่โลภมาก และตอ้งไม่เบียดเบียนผูอื้น" ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเนน้ให้บุคคลสามารถ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งยงัยืน และใชจ่้ายเงินให้ไดม้าอยา่งพอเพียงและประหยดั ตามกาํลงัของเงิน
ของบุคคลนนั โดยปราศจากการกูห้นียมืสิน และถา้มีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือ
ผูอื้นบางส่วน และอาจจะใชจ่้ายมาเพือปัจจยัเสริมอีกบางส่วน สาเหตุทีแนวทางการดาํรงชีวิตอยา่ง
พอเพียง ไดถู้กกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในขณะนี เพราะสภาพการดาํรงชีวิตของสังคมทุนนิยมใน
ปัจจุบนัไดถู้กปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุน้ ให้เกิดการใชจ่้ายอย่างเกินตวั ในเรืองทีไม่เกียวขอ้งหรือ
เกินกว่าปัจจยัในการดาํรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวย
ความงาม การแต่งตวัตามแฟชัน การพนันหรือเสียงโชค เป็นตน้ จนทาํให้ไม่มีเงินเพียงพอเพือ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่านัน ส่งผลให้เกิดการกู้หนียืมสิน เกิดเป็นวฏัจกัรทีบุคคลหนึงไม่
สามารถหลุดออกมาได ้ถา้ไม่เปลียนแนวทางในการดาํรงชีวิต (อภิชยั พนัธเสน, 2547) 

   ส
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"หลาย ๆ คนกลบัมาใชชี้วิตอย่างคนจน ซึงเป็นการปรับตวัเขา้สู่คุณภาพ” และ "การลงมือ
ทาํดว้ยความมีเหตุมีผล เป็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง” (สุเมธ ตนัติเวชกลุ, 2549) 

กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
พระราชทานพระราชดาํริชีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 
๒๕ ปี ตงัแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมือภายหลงัไดท้รงเน้นยาํแนวทางการแกไ้ข
เพือให้รอดพน้ และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมนัคงและยงัยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความ
เปลียนแปลงต่างๆ เป็นปรัชญาชีถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตงัแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 

3.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chan Management : SCM)  

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน หรือ เครือข่ายลอจิสติกส์ คือ การใชร้ะบบของหน่วยงาน 
คน เทคโนโลยี กิจกรรม ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั เพือการเคลือนยา้ย
สินค้าหรือบริการ  จากผู ้จัดหาไปยังลูกค้า  กิจกรรมของห่วงโซ่ อุปทานจะแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ และวสัดุอืนๆให้กลายเป็นสินคา้สําเร็จ แลว้ส่งไปจนถึงลูกคา้คน
สุดทา้ย (ผูบ้ริโภค หรือ End Customer) ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทานนนั วสัดุทีถูกใชแ้ลว้ อาจจะ
ถูกนาํกลบัมาใชใ้หม่ทีจุดไหนของห่วงโซ่อุปทานก็ได ้ถา้วสัดุนนัเป็นวสัดุทีนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้
(Recyclable Materials) โซ่อุปทานมีความเกียวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่า 

V-servegroup (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า Supply Chain เป็นเรืองของห่วงโซ่อุปทาน ซึง
ประกอบดว้ยกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ Marketing 

Mixed (ส่วนผสมการตลาด) ซึงจะเห็นว่า Supply Chain จะเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั Product 

Concept (แนวคิดเกียวกบัผลิตภณัฑ)์ , Product Design , Raw Material Supply (การจดัหาวตัถุดิบ) , 
Production Process (ขบวนการเกียวกบัการผลิต) , Transport , Warehouse และ Distributor (การ
กระจายสินคา้) เพือจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่งและร้านคา้ปลีก จนกระทงัสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ย (End Consumers)   กระบวนการดงักล่าวนีเรียกว่า “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ 
“VALUE CHAIN”  
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Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols, Jr. ไดใ้หค้วามหมายของ Supply Chain 

Management ว่าเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบับูรณาการ (Integration) และการจดัการในองคก์รทีไดมี้
การนาํห่วงโซ่อุปทานและยงัรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเกียวขอ้งกบักิจกรรมความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือ ซึงมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอนัทีจะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิมใน
สินคา้แะบริการอนันาํมาซึงความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งยงัยนื  

ในช่วงปี s คาํว่า"การจดัการห่วงโซ่อุปทาน"ถูกสร้างและพฒันาขึน เพือสนองต่อความ
ตอ้งการในการสนธิกระบวนการหลกัทางธุรกิจเขา้ดว้ยกนั จากผูบ้ริโภครายสุดทา้ย ยอ้นไปจนถึงผู ้
จดัหาตน้นาํ (ผูจ้ดัหารายแรกสุด) จากผูจ้ดัหาตน้นาํ ทีจดัหาสินคา้, บริการ และขอ้มูลมาเพือเพิม
มูลค่าใหแ้ก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนร่วมในบรรษทั แนวคิดพนืฐานของการจดัการห่วงโซ่อุปทานคือการที
บรรษทัทงัหลายในห่วงโซ่อุปทานเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารซึงกนัและกนั 
โดยคาํนึงถึงความผนัผวนของตลาด และกาํลงัในการผลิต 

ถา้บริษทัในห่วงโซ่อุปทานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเกียวขอ้งได ้ทุกบริษทัก็จะสามารถช่วย
หรือมองหาความช่วยเหลือ เพือทีจะให้ห่วงโซ่อุปทานทงัระบบเขา้ถึงจุดดุลยภาพได ้โดยไม่ตอ้ง
พึงพิงการคาดเดาความตอ้งการของตลาดในพืนที อนัอาจจะทาํให้เกิดปรากฏการณ์แส้มา้ได ้ซึงจะ
นาํไปสู่การวางแผนงานทีดีขึนทงัในการผลิตและจดัจ่าย อนัจะทาํให้เกิดการลดตน้ทุนทีไม่จาํเป็น 
และผลิตสินคา้ทีดึงดูดตลาดมากกว่าเดิม ซึงสุดทา้ยจะทาํให้ไดย้อดขายทีสูงขึน และบริษทัในห่วง
โซ่นนัจะไดผ้ลประกอบการทีดีขึนกวา่เดิม 

เป้าหมายพืนฐานของการจดัการห่วงโซ่อุปทานคือการเติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ โดย
ใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าทีสุด ซึงรวมไปถึงกาํลงัในการกระจายสินคา้, วสัดุคงคลงัและแรงงาน โดย
ทฤษฎี ห่วงโซ่อุปทานมีความมุ่งหมายทีจะสนองความตอ้งการของตลาด และใชว้สัดุคงคลงัใหน้อ้ย
ทีสุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของห่วงโซ่อุปทานนนัหลากหลาย ประกอบดว้ย การ
ร่วมมือระหว่างบริษทัเพือกาํจดัคอขวด, การจดัหาเชิงยุทธศาสตร์เพือสร้างจุดสมดุลระหว่างราคา
วสัดุตาํสุดกบัการขนส่ง, การนาํเทคนิค Just in Time เขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือทาํให้เกิดจุดดุลยภาพ
ของการผลิต, รักษาจุดเหมาะสมในการตงัโรงงานและคลงัวสัดุ เพือการบริการลูกคา้, และการใช้
การวางตาํแหน่ง, การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง, Dynamic programming, และการสร้างดุลยภาพ
ในระบบลอจิสติกส์ เพือเพิมประสิทธิภาพของฝังจดัจ่าย เป็นทีสับสนกนัมากถึงความแตกต่าง
ระหว่างลอจิสติกส์กบัห่วงโซ่อุปทาน คาํว่าลอจิสติกส์นีหมายถึงกิจกรรมภายในบริษทั/องค์กร
หนึงๆ เพือการกระจายสินคา้ ในขณะทีห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมไปถึงการผลิตและการส่งคาํสังซือ 
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ดงันนัห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่ายกวา้งกวา่ลอจิสติกส์ และคลอบคลุมหลายๆบริษทั รวมทงัผูจ้ดัหา
ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก เพือทาํงานร่วมกนั มุ่งหาเป้าหมายเดียวกนัคือทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ นับแต่ปี 

s เป็นตน้มา หลายบริษทัเริมหันมาใชบ้ริการบริษทัอืนเพือจดัการขนส่งสินคา้ให้ โดยเรียก
บริษทัขนส่งเอาทซ์อร์ซซิงเหล่านีว่า ผูใ้ห้บริการขนส่งทีสาม นอกจากนี หลายบริษทัยงัใชบ้ริการ
บริษทัอืนมาผลิตชินส่วนใหต้นอีกดว้ย 

4.หลกัการบริหารจัดการองค์กร 

4.1 ทฤษฎีการบริหารองค์กรตามแนวคดิเชิงระบบ (System Theory)  

ทฤษฎีระบบมีขอ้สมมติฐานว่า สังคมเป็นระบบอุปมาเหมือนระบบร่างกายมนุษยส์ัตว ์พืช 

ทีทาํงานเป็นระบบซึงหมายความว่าทุก ๆ ส่วนของร่างกายมนุษยมี์ส่วนสัมพนัธ์กนัหากส่วนหนึง
ส่วนใดเกิดปัญหา (ติดเชือโรค) ก็จะกระทบการทาํงานของอวยัวะส่วนอืน ๆ ดว้ย ขณะเดียวกนั
ระบบของร่างกายมนุษยก์็ดาํรงอยู่ในสิงแวดลอ้ม ระบบของร่างกายมนุษยจ์ะดาํรงอยู่ไดต้อ้ง
สามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้ม เช่น ในพืนทีทีอากาศร้อน ร่างกายก็จะมีเหงือออก เพือลด
ความร้อน หรืออุณหภูมิในร่างกาย หากในสภาพอากาศหนาวร่างกายก็ตอ้งปรับอุณหภูมิใหร่้างกาย 
โดยสรุป ระบบจึงมีขอ้สมมติฐานว่า ส่วนประกอบของระบบตอ้งสัมพนัธ์กนัระบบตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัสิงแวดลอ้ม นอกจากนนัสังคมยงัตอ้งพิจารณาถึงระบบปิดระบบเปิด ระบบปิด คือ ไม่
ยอมรับขอ้มูลใหม่จากสิงแวดลอ้ม ส่วนระบบเปิดนนั ยอมรับขอ้มูลใหม่ตลอดเวลา (วิชยั ตนัศิริ, 

2549:298) 

การบริหารเชิงระบบ การเอาแนวความคิดเชิงระบบเขา้มาใชใ้นการบริหาร  ก็ดว้ยเหตุผล
ทีวา่ในปัจจุบนัองคก์รมีการขยายตวัสลบัซบัซอ้นมากขึนจึงเป็นการยากทีพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
องคก์รไดห้มดทุกแง่ทุกมุม นกัทฤษฎีบริหารสมยัใหม่ จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมของ
องคก์ร เพราะคนเป็นส่วนหนึงของระบบองคก์ร องคก์รเป็นส่วนหนึงของระบบสงัคม ระบบในเชิง
บริหารหมายถึงองคก์รประกอบหรือปัจจยัต่าง ๆทีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบต่อปัจจยั
ระหว่างกนัในการดาํเนินงาน เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร องคป์ระกอบพืนฐานของ
ทฤษฎีระบบ ไดแ้ก่ 
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1. ปัจจยัการนาํเขา้ Input  

2. กระบวนการ Process  

3. ผลผลิต Output  

4. ผลกระทบ Impact 

วิธีการระบบเป็นวิธีการทีใชห้ลกัตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล และมี
ความสัมพนัธ์กนัไปตามขนัตอนช่วยให้กระบวนการทงัหลายดาํเนินไปอยา่งต่อเนืองและสามารถ
ช่วยให้การบริหารบรรลุวตัถุประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ลาํเอียง 

(สมศกัดิ คงเทียง, 2546:127)   

4.2 หลกักจิกรรม 5 ส  

เจา้หนา้ทีการทาํงานเพือความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ (2555) ไดอ้ธิบายหลกักิจกรรม 5 ส 
ไวว้่า เป็นปัจจยัพืนฐานการบริหารคุณภาพ ทีจะช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มทีดีในทีทาํงานให้เกิด
บรรยากาศทีน่าทาํงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสาํนกังาน ถูกสุขลกัษณะ ทาํให้เกิดสภาพการ
ทาํงานทีดี ปลอดภยั มีระเบียบเรียบร้อย นาํไปสู่การเพิมผลผลิต และช่วยใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ที 
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติทีดีของพนักงานต่อ
หน่วยงาน กิจกรรม 5 ส เป็นกลยทุธ์อีกวิธีหนึงทีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพ เป็น กิจกรรมทีทาํแลว้เห็นผลเร็วและชดัเจน นอกจากนนักิจกรรม 5 ส จะเป็นพืนฐานใน
การนาํวิธีการบริหารใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นอนาคตต่อไป ดงัประกอบไปดว้ย 

สะสาง (SERI) คือ การแยกของทีตอ้งการ ออกจากของทีไม่ตอ้งการและขจดัของทีไม่
ตอ้งการทิงไป  

สะดวก (SEITON) คือ การจดัวางสิงขอต่าง ๆ ในทีทาํงาน ใหเ้ป็นระเบียบเพือความสะดวก 
และ ปลอดภยั  

สะอาด (SEISO) คือ การทาํความสะอาด เครืองมือ อุปกรณ์ และสถานทีทาํงาน  
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สุขลกัษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถกูสุขลกัษณะ และรักษาใหดี้
ตลอดไป  

สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวินยั 
ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด  

4.2.1 ประโยชน์จากการทาํกิจกรรม 5 ส 

4.2.1.1.บุคลากรจะทาํงานไดร้วดเร็วขึน มีความถูกตอ้งในการทาํงานมาก
ขึน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มดีขึน  

4.2.1.2.เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จะเกิดขึน บุคลากรจะรักหน่วยงานมาก
ขึน  

4.2.1.3.บุคลากรจะมีระเบียบวินยัมากขึน ตระหนกัถึงผลเสียของความไม่
เป็นระเบียบในสถานทีทาํงาน ต่อการเพมิผลผลิต และถูกกระตุน้ใหป้รับปรุงระดบัความสะอาดของ
สถานทีทาํงานใหดี้ขึน  

4.2.1.4.บุคลากรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และคู่มือการปฏิบติังานทาํให้
ความผดิพลาดและความเสียงต่างๆ ลดลง  

4.2.1.5.บุคลากรจะมีจิตสาํนึกของการปรับปรุง ซึงจะนาํไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน  

4.2.1.6.เป็นการยดือายขุองเครืองจกัร อุปกรณ์ เครืองมือต่างๆ เมือใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงัและดูแลรักษาทีดี และการจดัเกบ็อยา่งถูกวิธีในทีทีเหมาะสม  

4.2.1.7.การไหลเวียนของวสัดุ และ work in process จะราบรืนขึน  

4.2.1.8.พืนทีทาํงานมีระเบียบ มีทีวา่ง สะอาดตา สามารถสงัเกตสิง
ผดิปกติต่างๆ ไดง่้าย  

4.2.1.9.การใชว้สัดุคุม้ค่า ตน้ทุนตาํลง  

   ส
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4.2.1.10.สถานทีทาํงานสะอาด ปลอดภยัและเห็นปัญหาเรืองคุณภาพอยา่ง
ชดัเจน  

4.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า SWOT ถือไดว้่าเป็นเครืองมือทีใชป้ระเมิน
สภาวะแวดลอ้มและสถานภาพขององคก์ร โดยเน้นศกัยภาพและความพร้อมทีองคก์รมีอยู่ และ
พยายามหลีกเลียงอุปสรรค หรือความเสียงจาสภาวะแวดลอ้มภายนอกทีอาจคุกคามหรือสร้างความ
เสียหายให้แก่องคก์รไดม้หาศาล โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก รวมกนั 4 

ประเดน็ คือ 

4.31. วิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

  S = Strength คือจุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รที
เป็นบวก ซึงองคก์รสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค ์จึงจาํเป็นตอ้งมี
การประเมินจุดแขง็ของตนเอง เช่น การพิจารณาสถานภาพทางการเงิน บุคลากร ผลผลิตในรูปแบบ
ของสินคา้และบริการ 

  W = Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รทีเป็นดา้นลบ ซึง
องคก์รไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ซึงองคก์รจะตอ้งมี
การประเมินจุดอ่อนของตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่นการพิจารณาสถานภาพทางการเงิน บุคลากร โดย
ประเมินจากระดบัสูงสุดไปหาตาํสุด ในบางครังจุดอ่อนอาจไม่มีความสําคญัต่อความสําเร็จของ
องคก์รกไ็ด ้

4.3.2. วิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

  O = Opportunity คือโอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกทีเอืออาํนวย
ใหก้ารทาํงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์และเป็นโอกาสทีทาํใหอ้งคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งในธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

   ส
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T = Threat คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกทีขดัขวางการ
พฒันาขององคก์ร ซึงเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายขององคก์ร ทงันีควรพิจารณาอุปสรรมในมิติของ
ความรุนแรง และอุปสรรคทีอาจจะเกิดขึน โดยปัจจยัทีจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
ทงัในดา้นของโอกาส และอุปสรรค คือ 

  P = Political Environment – สาพแวดลอ้มทางดา้นการเมือง 

  E = Economic Environment – สาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

  S = Social Environment – สาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม 

  T = Technology Environment – สาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลย ี

ตารางที 2 หลกัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

ทีมา :  เอกชยั บุญยาทิษฐาน.  (2553).  คู่มอืการวเิคราะห์ SWOT อย่างมอือาชีพ. หนา้ 6 

หลงัจากวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก O ( โอกาส) และ T (อุปสรรค) ปัจจยัภายใน S (จุดแขง็) 
และ W (จุดอ่อน) ไดแ้ลว้ อนัดบัต่อมาคือการนาํขอ้มูลทงัสองดา้นเขา้ดว้ยกนั เพือหาความสัมพนัธ์
ทงัสองดา้นของปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในเพือวางแผนกลยทุธ์    

กลยทุธ ์ สถานการณ์ 

SO เป็นสถานการณ์ทีองคก์รตอ้งการมากทีสุดและอยูใ่นฐานะทีใชจุ้ดแขง็ และโอกาส
ทีดี แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรสร้างแผนรุกเพือชยัชนะในการแข่งขนั 

WO เลียงจุดอ่อนโดยทาํใหจุ้ดอ่อนเหลือนอ้ยทีสุด แสวงหาประโยชน์จากโอกาสโดย
ใชค้วามสามารถเฉพาะอยา่งมาใช ้ถึงแมจ้ะมีจุดอ่อนแต่โอกาสกมี็สูงดว้ย ตอ้งคอย
หลีกเลียงบางจุดอ่อนเพือโอกาส 

ST ใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ใหม้ากทีสุด พยายามทาํใหอุ้ปสรรคเหลือนอ้ยทีสุด ถึงจะ
มีจุดแขง็สูงแต่เจออุปสรรคสูงเช่นกนั 

WT รีบสลายจุดอ่อนใหเ้หลือนอ้ยทีสุด และหลีกเลียงอุปสรรค องคก์รจะอยูใ่นฐานะ
ลาํบากในการดาํเนินกิจการเพราะตอ้งเผชิญทงัจุดอ่อนภายในองคก์รและอุปสรรค
จากภายนอก 

   ส
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4.4 คุณสมบัติของผู้ประกอบการทีดี 

 การประกอบการธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลสําเ ร็จ  จะต้องอาศัยเจ้าของหรือ
ผูป้ระกอบการทีมีคุณสมบติัทีดีเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ ภายใตค้วามไม่แน่นอนทีมีอยู่
ตลอดเวลา คุณสมบติัของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จไดมี้ 7 ประการ ดงันี 

  4.4.1. ตอ้งเป็นนกัแสวงหาโอกาส คือจะตอ้งเป็นผูม้องเห็นโอกาส และหาช่องทาง
ทางการคา้ไดต้ลอดเวลา แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกต็าม 

  4.4.2. ตอ้งเป็นนกัเสียง ตอ้งกลา้ไดก้ลา้เสีย พร้อมทีจะดาํเนินการทนัทีเมือมองเห็น
โอกาส 

  4.4.3. ตอ้งเป็นคนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ในการผลิตสินคา้ หรือบริการใหม่
ออกสู่ตลาดทีมีสภาพการแข่งขนัสูง 

  4.4.4. ตอ้งเป็นคนทีไม่ทอ้ถอยง่าย มีความอดทนโดยเฉพาะระยะเริมตงัธุรกิจซึงจะ
ประสบปัญหามากมาย 

  4.4.5. ตอ้งเป็นคนทีใฝ่รู้อยู่เสมอ เพือให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และตืนตวัอยู่
ตลอดเวลาทาํใหส้ามารถปรับตวัไดเ้สมอ 

  4.4.6. ตอ้งเป็นคนทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทาํให้ธุรกิจมีทิศทางชดัเจน สามารถมุ่ง
ไปสู่อนาคตดว้ยเป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งแน่นอน 

  4.4.7. ตอ้งมีเครือข่ายดี เพือทีจะทาํให้ไดป้ระโยชน์ทงัดา้นขอ้มูล และการไดรั้บ
ความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ทงัจากเพือนหรือเครือข่ายต่าง ๆ เป็นอยา่งดี (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2542) 

 

 

 

   ส
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5.ระบบสหกรณ์ (Cooperative system) 

5.1. ความหมายและประเภทของสหกรณ์ 

 สหกรณ์ (cooperative  หรือ  co-op)   คือ  องคก์รทีเกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลเพือดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ซึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อความตอ้งการและเป้าหมายของสมาชิกทีเป็น
เจา้ของร่วมกนั 

  องคก์ารสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหวา่งประเทศ  หรือไอซีเอ (Internation  Cooperative  

Alliance : ICA)  ใหค้วามหมายของสหกรณ์ไวว้า่  สหกรณ์ คือ องคก์ารของบรรดาบุคคล  ซึง
รวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจในการดาํเนินวิสาหกิจทีพวกเขาเป็นเจา้ของร่วมกนั  และควบคุมตามหลกั
ประชาธิปไตย  เพือสนองความตอ้งการ (อนัจาํเป็น) และความหวงัร่วมกนัทางเศรษฐกิจ  สงัคมและ
วฒันธรรม 

             จากความหมายทียกมานี  สามารถสรุปลกัษณะสาํคญัของสหกรณ์ ไดด้งันี 

              1.  สหกรณ์เป็นองคก์รของกลุ่มบุคคล  มิใช่ของคนใดคนหนึง 

                            2.  การรวมกลุ่มหรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 

                            3.   สหกรณ์ดาํเนินวิสาหกิจ คือ ประกอบกิจการ เช่น การผลิต  การจาํหน่าย  
กิจการนีสมาชิกเป็นเจา้ของร่วมกนั 

                            4.  การควมคุมการดาํเนินการใชห้ลกัประชาธิปไตย 

                            5.  กิจการของสหกรณ์มีวตัถุประสงค ์เพือสนองความตอ้งการและความหวงั
ร่วมกนัของสมาชิก  ในทางเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม 

 

โดยทวัไปสามารถแบ่งสหกรณ์ออกเป็น  3  ประเภทหลกั คือ  สหกรณ์ผูบ้ริโภค  
สหกรณ์บริการ หรือ สินเชือ   และสหกรณ์ผูผ้ลิต 

สหกรณ์ผูผ้ลิต  -  สมาชิกรวมกลุ่มเพือซือสินคา้ครังละมากๆ  เพือลดค่าใชจ่้ายโสหุย้ที
เกิดขึน  ผลประโยชน์ทีสมาชิก  ไดรั้บคือ ราคาสินคา้ทีไม่ผนัผวนตามระบบเศรษฐกิจ 

 สหกรณ์บริการ -  ส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการสินเชือ  สมาชิกสามารถกูย้มืเงินจากสหกรณ์
โดยมีอตัราดอกเบียตาํกวา่สถาบนัการเงินอืน 

 สหกรณ์ผูผ้ลิต -  สนบัสนุนการขายผลผลิต  หรือสินคา้ทีสมาชิกนาํออกจาํหน่าย  โดยการ
รับซือจากเกษตรกรโดยตรง  และ จาํหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภคโดยไม่ผา่นคนกลาง 

   ส
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดแ้บ่งสหกรณ์ในประเทศไทยเป็น  6 ประเภท ไดแ้ก่  
สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม   สหกรณ์ร้านคา้  สหกรณ์บริการ  และสหกรณ์
ออมทรัพย ์

 

5.2 ระบบการทํางานของสหกรณ์ 

 

 
ภาพที 2 แผนภาพแสดงระบบการทาํงานของสหกรณ์         

                                                                                                          

การจัดการ 

คน เงิน 

สินค้าและบริการ 

การขาย 

เงินรายได้ 

เงนิทุนสําหรับใน
การดาํเนินงาน 

ทางไหลกลบัของ
เงินรายได้ 

เกียวกับ 

เพือผลติ 

ซงึแลกเปลียนไป

เพือ 
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ในขนัแรกสหกรณ์จะตอ้งพิจารณาเกียวกบัการจดัการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ เช่น  คน  เงิน  
วัสดุ  ซึงจะมีการปฏิบัติงานเกียวกับการซือ  การผลิต  การขายสินค้าและบริการทีสหกรณ์
ดาํเนินการอยู่  โดยคาํนึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุด  และตน้ทุนตาํสุด  รายไดจ้ากการจาํหน่ายก็จะ
ไหลกลบัเป็นเงินทุนสาํหรับใชใ้นการดาํเนินการต่อไป 

 

5.3 หลกัการสหกรณ์ 

 หลกัการสหกรณ์ (cooperative  principles) คือ  สิงทีสหกรณ์ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั  เพือให้
คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  หลกัการสหกรณ์ทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  ใชห้ลกัระเบียบปฏิบติั
ทีผูน้าํแห่งเมืองรอชเดล  ประเทศองักฤษ  กาํหนดขึนใชก้บัร้านสหกรณ์รอชเดล  และประสบ
ผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงเป็นหลกั  7  ประการทีใชจ้นถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

 หลกัการที 1   การเปิดรับสมาชิกโดยทวัไปตามความสมคัรใจ    สหกรณ์เป็นองคก์ารแห่ง
ความสมคัรใจเปิดรับบุคคลทวัไปทีสามารถใชบ้ริการสหกรณ์ไดแ้ละเตม็ใจจะรับผดิชอบในฐานะ
สมาชิก  การเขา้เป็นสมาชิกจะไม่มีการแบ่งเพศ  ชนชนั  เชือชาติ  การเมือง  หรือศาสนา 
 หลกัการที 2   การบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย    เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
กาํหนดนโยบายและการตดัสินใจ สิทธิการออกเสียงของสมาชิกมีเท่าเทียมกนั คือ 1 เสียงต่อ 1 คน 

 หลกัการที 3   การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ    สมาชิกมีสิทธิลงทุน (ซือหุน้)  และกาํกบัดูแล
การใชเ้งินทุนของสหกรณ์ตามแนวประชาธิปไตยอยา่งเสมอภาคกนั 

 หลกัการที 4   การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ    สหกรณ์เป็นองคก์ารพงึและ
ปกครองตนเอง  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของมวลสมาชิก 

 หลกัการที 5   การใหทุ้นการศึกษา  การฝึกอบรม  และประชาสัมพนัธ์สารสนเทศ    
สหกรณ์พึงใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิกอยา่งสมาํเสมอ 

 หลกัการที 6   การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์     สหกรณ์สามารถใหบ้ริการแก่สมาชิกไดอย้า่ง
มีประสิทธิผลสูงสุด  โดยประสานความร่วมมือกนัในระดบัทอ้งถิน   ระดบัภูมิภาค   ระดบัชาติ   
และระดบันานาชาติ 

 หลกัการที 7    ความเอืออาทรต่อชาชน    สหกรณ์พึงดาํเนินกิจการต่างๆ  เพือการพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเจริญยงัยนื  ตามนโยบายทีมวลสมาชิกเห็นชอบ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

5.4 ข้อดีข้อเสียของระบบสหกรณ์ 

 ข้อดี 

 1.  หลกัการสาํคญัประการหนึงของระบบสหกรณ์  คือ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน  
โดยความสมคัรใจ  จึงทาํใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่งสมาชิกในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2.  แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนปัจจยัการผลิต  เนืองจากสมาชิกสามารถนาํปัจจยัการผลิตทีมี
อยูม่าผลิตเป็นผลผลิต  หรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก  เพือรวบรวมเขา้กองกลาง  วิธีนีเรียกวา่ “วิธีกงสี”  
ทาํใหเ้กิดการประหยดัค่าใชจ่้ายในการผลิต  การตลาดและการขนส่ง 

 3.  สนบัสนุนการแบ่งงานกนัทาํตามความชาํนาญเฉพาะอยา่ง  หรือตามชุมชน  ตาํบล  
ภูมิภาค  เช่น โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ เป็นการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล 

 4.  ระบบสหกรณ์  จะสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรืองเศรษฐกิจพอเพียง  กล่าวคือสามารถ
ดาํเนินกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิต  บริโภค  แลกเปลียน  จาํแนกแจกจ่าย  จดัสรรผลตอบแทนแก่เจา้ของปัจจยั
การผลิต  เพือการดาํรงชีพ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งพึงพาปัจจยัภายนอก 

  

ข้อเสีย 

 1.  หากสมาชิกไม่มีความพร้อมกจ็ะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสหกรณ์ไดเ้ตม็ที  เป็นผล
ใหก้ารใชปั้จจยัการผลิตทีมีจาํกดั  ไม่มีประสิทธิภาพ 

 2.  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัทาํใหมี้การแข่งขนัสูง  การบริหารยจดัการของ
สหกรณ์จึงมีความสาํคญั  เพือดาํเนินการตดัสินใจจะผลิตอะไร  ผลิตเพืออะไร  ผลิตอยา่งไร 

 

6. ความเป็นมาของกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ์) 

เมือประมาณปี พ.ศ.2511 เกษตรกรผูเ้ลียงโคนมในจงัหวดัราชบุรี ซึงประสบปัญหาใหญ่
เกียวกบัสถานที จาํหน่ายนาํนมดิบ เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก ทาํใหป้ระสบสภาวะการขาดทุน
ในการประกอบอาชีพ กลุ่มผูน้าํเกษตรกรตาํบลหนองโพ และเขตใกลเ้คียง ไดข้อความช่วยเหลือ 
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัราชบุรี ในขณะนนัคือ นายจรูญ วฒันากร ให้ติดต่อผูรั้บซือ
นาํนมดิบ และไดม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตกลง เป็นผูรั้บซือ โดยใหเ้กษตรกรผูเ้ลียงโคนมได้
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รวมกลุ่มจดัตงัศูนยร์วมนมหนองโพขึน โดยไดรั้บการสนบัสนุน งบประมาณจากทางราชการและ
ทุนของกลุ่มเกษตรกรเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารศูนยร์วมนาํนม  

ก่อนทีจะมีการก่อตงัศูนยร์วมนาํนมนนั ในปี 2512 สถานีผสมเทียมจงัหวดัราชบุรี ไดน้าํ
เกษตรกรผูเ้ลียงโคนม เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรง
เปิดโรงงานนมผง สวนดุสิต ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา และในครังนนัเกษตรกรผูเ้ลียงโคนม
จงัหวดัราชบุรีได้ทูลเกลา้ถวายฎีกาถึงปัญหา  ความเดือดร้อนทีไม่มีตลาดจาํหน่ายนาํนมดิบ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ ความช่วยเหลือในการทีจะสร้าง
โรงงานนมผงขึน ในปี พ.ศ.2513การดาํเนินการของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมประสบความสาํเร็จ
แต่ยงัไม่เพียงพอต่อการรับ สถานการณ์นาํนมดิบทีเพิมสูงขึนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงโคนม จึง
เคลือนไหวจดัตงัสหกรณ์ผูเ้ลียงโคนมทีตาํบล หนองโพ ในปีเดียวกนันี พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ นายทวิช กลินประทุม และ คณะกรรมการศูนยร์วมนม
หนองโพเขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายเงิน จาํนวน 1,400,000บาท เพือพิจารณา นาํมาช่วยเหลือเกษตรกร
ผูเ้ลียงโคนมซึง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงนาํเงินดงักล่าวรวมกบัทุนทรัพย ์ส่วนพระองค ์
จาํนวน 1,002,000 บาท ก่อสร้างโรงงานนมผง ณ ตาํบลหนองโพ อาํเภอโพธาราม จงัหวดั ราชบุรี 

ซึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให ้ม.ร.ว.เทพฤทธิ เทวกุล ออกแบบ โดยใชต้น้แบบจากโรงงานนม
ผง สวนจิตรลดา แต่มีกาํลงัการผลิตนมผงเป็นสองเท่าพระราชทานชือว่า "โรงงานหนองโพ" ใหมี้
การดาํเนินการ บริหารในรูปของบริษทัชือบริษทั ผลิตภณัฑน์มหนองโพ จาํกดั และทรงรับไวใ้น
พระบรมราชูปถมัภ ์เหตุผลสาํคญัทีดาํเนินการในรูปบริษทันนัเป็นไปตามพระราชปรารภทีวา่  

 

"การทีจะให้การเลียงโคนมเป็นอาชีพปึกแผน่มนัคงไดน้นั ผูเ้ลียงโคนมควรจะไดร้วมตวั
กนัเป็นกลุ่มในรูปแบบ ของสหกรณ์ เพือสมาชิกจะไดรั้บประโยชน์มากทีสุด แต่ระหว่างทีสหกรณ์
ยงัไม่พร้อมนนั ควรใหจ้ดัตงัในรูป บริษทัทีไม่ไดมุ่้งหวงักาํไร บรรดาเงินกาํไรสุทธิทีบริษทัหาได้
จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์นั จึงไม่มีการแบ่งกาํไร ใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่ใหบ้ริษทันาํกาํไรสุทธิส่วน
หนึงใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ ซึงนาํนมสดมาขายใหแ้ก่โรงงานนมผง เป็นประจาํ และอีกส่วนหนึงของ
กาํไรเขา้กองทุนสะสม เพือประโยชน์แก่การศึกษาของบรรดาบุตรหลานสมาชิก กลุ่มผูเ้ลียงโคนม 

อนัจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และทอ้งถิน"  
 

นาํพระราชหฤทยัในการส่งเสริมสหกรณ์โคนมอยา่งเป็นระบบนี เห็นไดจ้ากพระราชดาํรัส
ทีพระราชทานแก่ คณะกรรมการดาํเนินงานสร้างโรงงานนมผง เมือวนัที 11 กนัยายน 2513 ตอน
หนึงวา่  
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"วิธีทีจะใหผู้ผ้ลิตนมโคสามารถจาํหน่ายนมไดก้็มีทางเดียวก็คือตงัโรงงาน แลว้ใหโ้รงงาน
นนัเป็นของผูผ้ลิต มิใช่วา่บริษทัฝรังหรือญีปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้
ต่อไปนนั ความคิดเช่นนีเป็น ความคิดทีเรารับไม่ได ้เพราะวา่เกิดเรืองอยูเ่สมอทีจะตอ้งมีการทะเลาะ
วิวาทระหว่างผูผ้ลิตคือผูที้ผลิตนมโค ผูที้เลียงโคนมกบัผูที้แปรสภาพมาทาํเป็นนมกระป๋อง เป็นนม
ผง เนยแขง็ เนยสด หรือเนยอะไรกต็าม คือถา้ ตงัเป็นบริษทัแปรสภาพและขายนมสดให ้จะตอ้งเกิด
เรืองอยูเ่สมอ แต่ถา้ผูที้ผลิตวตัถุดิบกบัผูที้แปรสภาพเป็น เจา้ของเดียวกนัจะไม่เกิดปัญหา เพราะว่า
ทาํกนัเอง แต่การทาํกนัเองนีมีความลาํบากอยูที่ตอ้งมีวินยัอยูม่าก ตอ้งมีความเสียสละเพือส่วนรวม
ของกิจการอยา่งสาํคญั ถา้ตงัในรูปโรงงานสหกรณ์ก็จะเป็นการดี แต่ถา้สร้าง ในรูปโรงงานสหกรณ์
ไม่ไดด้ว้ยเหตุใดกต็าม กเ็ห็นควรเลิกลม้กิจการ เพราะวา่จะเป็นอนัตรายอยา่งยงิ....."  

 

เมือราวตน้ปี 2514 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมในจงัหวดัราชบุรี ไดมี้การจดัตงัเป็นสหกรณ์
ประเภทบริการ ชือสหกรณ์โคนมราชบุรี จาํกดั มีสมาชิกแรกตงั ๑๘๕ คน และไดรั้บโอนกิจการ
ของศูนยร์วมนมหนองโพ มาดาํเนินการ ซึงต่อมาภายหลงัไดเ้ปลียนชือเป็น สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จาํกดั เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตร ในคราวทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้
เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเปิดโรงงานนมผงหนองโพ เมือวนัที 9มีนาคม 2515 ในวโรกาสนี 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราชปรารภในการจดัตงัโรงงาน นมผงวา่  
 

"เมืองานของสหกรณ์โคนมเจริญกา้วหนา้ตามวตัถุประสงคส์มาชิกสหกรณ์ต่างมี ความ
เขา้ใจใน หลกัสหกรณ์และดาํเนินกิจการสหกรณ์ไดดี้ถูกตอ้งตามหลกัของสหกรณ์ และมีหลกัฐาน
มนัคง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนทรัพยสิ์นทงัหมดของ บริษทัผลิตภณัฑน์มหนองโพ 
จาํกดั พร้อมดว้ยโรงงานใหเ้ป็นกรรมสิทธิของสหกรณ์ดาํเนินกิจการในรูปสหกรณ์ต่อไปตามพระ
ราช ประสงค"์  

 

ในปี 2517 คณะกรรมการบริหารบริษทัฯ ไดจ้ดัสร้างโรงงานผลิตภณัฑน์มหลงัใหม่และ
ติดตงัเครืองจกัร ผลิตนมทีทนัสมยัและไดม้าตรฐานสากลอยา่งถูกหลกัอนามยัเพือรับรองปริมาณ
นาํนมดิบทีเพมิมากขึนตาม ลาํดบั ในปี 2518 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระบรม
ราชานุมติัใหโ้อนกิจการทงัหมดของบริษทั ผลิตภณัฑน์มหนองโพ จาํกดั ใหส้หกรณ์โคนมหนอง
โพ จาํกดั รับไปดาํเนินการ และทรงรับสหกรณ์ไวใ้หอ้ยู ่ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในปี 2521 หลงัจาก
โรงงานผลิตภณัฑน์มหลงัใหม่สร้างเสร็จ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณา โปรดเกลา้ฯ
เสด็จพระราชดาํเนินเปิดอาคารโรงงานผลิตภณัฑน์มหลงัใหม่และไดมี้ผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายเงินโดย 
เสด็จพระราชกุศาล เป็นจาํนวนเงิน 129,000 บาท ซึงพระองคไ์ดพ้ระราชทานเงินทงัหมดให้
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สหกรณ์นาํไป ใชใ้นดา้นการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกโดยสหกรณ์นาํเงินจาํนวนดงักล่าว
จดัตงัเป็นมูลนิธิเพือการศึกษา ไดรั้บพระราชทานนามว่า มูลนิธิพระบารมีปกเกลา้ ดาํเนินการ
จดัสรรดอกผลเป็นทุนการศึกษา ใหแ้ก่บุตรหลาน ของสมาชิกตามพระราชประสงคข์องพระองค์
ท่าน ในวนัที 17 ตุลาคม ของทุกปีเรือยมาจนถึงปัจจุบนั (ปี 2522-2539) สามารถดาํเนินการจดัสรร
ทุนเพือการศึกษาตงัแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัอาชีวศึกษา รวมทงัสิน 1,317ทุน เป็นเงิน 
780,800 บาท อีกทงัผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมบริจาคทุนทรัพยเ์ขา้มูลนิธิตลอด มาทุกปีเช่นกนั ปัจจุบนั
มูลนิธิจึงยงัคงมีทุนทรัพย ์จาํนวน 125,0986.98 บาท ซึงจะไดใ้ชด้าํเนินการตาม พระราชประสงค์
ของพระองคท่์านตลอดไป  

 

ในปี 2530 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สร็จพระราชดาํเนินในงานฉลองครอบรอบ 15

ปี ของสหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ไดท้อดพระเนตรการผลิต
ผลิตภณัฑน์มภายในโรงงาน ของสหกรณ์ฯ การจดัแสดงนิทรรศการประวติัความเป็นมาของ
สหกรณ์ฯ ตลอดจนเครืองมือเครืองใชใ้น การเลียงโคนมและอุปกรณ์การผลิตนม ขณะ
ทอดพระเนตรการจดัแสดงนิทรรศการของสหกรณ์อยูน่นั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดท้รงมี
พระราชดาํรัสกบัคณะกรรมการของสหกรณ์ว่านิทรรศการเหล่านี จดัได ้ ว่าเป็นวิชาการทางหนึง
สาํหรับการศึกษา หาความรู้ของคนรุ่นหลงั จึงควรเกบ็รักษาไว ้โดยการสร้างพิพิธภณัฑ์ ทางดา้นโค
นม พร้อมกนันนัไดพ้ระราชทานเงิน จาํนวน 960,000 บาท ให้แก่สหกรณ์เพือเป็นทุนใน การ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑด์งักล่าว  อาคารพิพิธภณัฑโ์คนมก่อสร้างแลว้เสร็จเมือปี 2531 ไดรั้บ
พระราชทานนามวา่ อาคารเทพฤทธิ เทวกลุ เพือเป็นทีระลึกแด่หม่อมราชวงศ ์เทพฤทธิ เทวกุล ผูซึ้ง
ออกแบบอุปกรณ์เครืองใชใ้นการผลิตนมผงของ โรงงานนมผงหนองโพ 

วสัิยทศัน์ 

"เกษตรกรอยู่ดีมีสุข สหกรณ์เขม้แข็ง เป็นผูน้าํการผลิตนมจากนมโคทีมีคุณภาพ มีความ
รับผดิชอบ ใส่ใจสิงแวดลอ้ม นอ้มนาํแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจดัการ" 

พนัธกจิ 

.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.พฒันาสหกรณ์ให้เขม้แข็งและมนัคงอย่างยงัยืนสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชียนได ้(REG) 
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.พฒันาระบบบริหารเนน้ความคล่องตวัและหลกัความเป็นธรรม 

.พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ส่งเสริมการขายใหเ้พิมรายไดแ้ละผลกาํไร 

วตัถุประสงค์ 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ มีวตัถุประสงคส์าํคญัในอนั
ทีจะช่วยใหเ้กษตรกร ผูเ้ลียงโคนมสามารถช่วยเหลือซึงกนัและกนั และช่วยตวัเองในการประกอบ
อาชีพ ให้มีรายไดที้แน่นอนและมี มาตรฐานการครองชีพสูงขึนกว่าเดิม ในส่วนของสหกรณ์ก็มี
วตัถุประสงคห์ลกัทีเนน้การผลิต ผลิตภณัฑน์มทีถูกตอ้งตามหลกัมาตรฐาน ทาํการ ส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความสาํคญัของการบริโภคนมทีเป็นประโยชน์ทงัต่อสมาชิกและมวลชนในสังคม
ต่อไป  

ผลการดําเนินงาน 

สหกรณ์ฯ มีการดาํเนินงานมาจนถึงทุกวนันี ณ เวลานีสหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมมาเป็น
เวลา 39 ปี ปัจจุบนัมีสมาชิกผูเ้ลียงโคนม 4,851 ครัวเรือน ปริมาณธุรกิจ 3,100 ลา้นบาท ซึงแบ่งเป็น 
6 ธุรกิจ ดงันี 

1. ธุรกิจผลิตภณัฑน์ม 

2. ธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์

3. ธุรกิจร้านคา้ และสถานีบริการนาํมนั 

4. ธุรกิจสินเชือ-ออมทรัพย ์

5. ธุรกิจโรงสี 

6. งานส่งเสริมการเกษตร 

ซึงปัจจุบนัราคานาํนมดิบทีสหกรณ์ฯ รับซือจากสมาชิกอยูที่กิโลกรัมละ 17.50 บาท   
(รายงานประจาํปีสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์, 2554, หนา้6) 

 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2555)  ไดก้ล่าวไวเ้มือวนัที 26 พฤษภาคม 2555 สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ราชบุรี นาํโดย นายสุเทพ ทองบา้นบ่อ หวัหนา้สาํนกังาน ฯ พร้อมดว้ยขา้ราชการและ
พนกังานราชการ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2554 ของสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ในฐานะผูป้ฏิบติัหนา้ทีสอบบญัชี ตรวจสอบระบบบญัชีของ
สหกรณ์ ซึงทีผ่านมา สาํนกังานฯ ไดมุ่้งมนัทาํหนา้ทีตรวจสอบทงัในเวลาทาํการและนอกเวลา
ราชการ เพือให้สมาชิกไดรั้บผลตอบแทนทีเหมาะสมตามปริมาณการถือหุ้นและตามส่วนธุรกิจที
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สมาชิก ไดล้งทุนกบัสหกรณ์ในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลียคืน สาํหรับสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์) ถือว่าเป็นสหกรณ์ ขนาดใหญ่พิเศษ มีทุนดาํเนินงานกว่า 
2,200 ลา้นบาท กาํไรสุทธิกวา่ 100 ลา้นบาท สหกรณ์ พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิใหส้มาชิกไดรั้บเงิน
ปันผลในอตัราร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นที สมาชิกถือไว ้พร้อมทงัจดัสรรเป็นเงินเฉลียคืนแก่
สมาชิกดว้ย รวมยอดทีสมาชิกไดรั้บ ผลตอบแทนกว่า 77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 ของกาํไร
สุทธิ นบัว่าสมาชิกของสหกรณ์ ทีมีในปัจจุบนัเกือบ 5,000 คน ไดรั้บผลตอบแทนจากสหกรณ์
ครบถว้นและคุม้ค่า 
 

 

 

 

 

ภาพที 3 การเสดจ็พระราชดาํเนินมาทรงเป็นประธานเปิดสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั      

(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพล อดุลยเดช มหาราช 

การศึกษาความเป็นมาของกลุ่มสมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมหนองโพ ราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ช่วยให้ผูว้ิจยัรู้ถึงทีมาของธุรกิจฟาร์มโคนมในพืนทีจงัหวดัราชบุรี 
ทาํใหท้ราบสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจฟาร์มโคนม วา่มีความเจริญกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด และ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในดา้นการคาํนวณดา้นตน้ทุนของการผลิตในระดบัฟาร์มต่อไป  

7.งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

ประชุม อินทรโชติ (2549)  ศึกษาการเลียงโคนมอยา่งไรใหอ้ยูร่อด ตามแผนยทุธศาสตร์โค
นมของกรมปศุสัตว ์ เพือศึกษาการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวให้กบั
เกษตรกรผูเ้ลียงโคนม สภาพการเลียงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศไทย ศึกษาศกัยภาพ
การผลิตโคนมและอุตสาหกรรมนมของไทย โดยใชก้ลยุทธ์ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ 
ผลกระทบทีเกิดขึนจากการทาํความตกลงการคา้เสรี การจดัทาํยทุธศาสตร์และแผนการดาํเนินงาน
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แผนการลดตน้ทุนการผลิตโคนมและนํานม แผนการศึกษาวิจยัพฒันาโคนมและผลิตภณัฑ์นม 
แผนการเพิมการบริโภคนมสดในประเทศ แผนการคา้และความร่วมมือในการจาํหน่ายนาํนมดิบ 
แผนยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รเกษตรกร  

สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (2550)  ศึกษาภาวะอุตสาหกรรมการเลียงโคนมในปัจจุบนั
ของประเทศไทย ภาวะอุตสาหกรรมการเลียงโคนมในปี 2548 ปี 2549 และแนวโนม้การปรับตวั
อุตสาหกรรมการเลียงโคนมในอนาคต ปัญหาการเลียงโคนมในประเทศไทย อาทิเช่น  ตน้ทุนการ
ผลิตนาํนมดิบของไทยเฉลีย สูงกว่าของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทีเป็นคู่แข่งทางการคา้ทีสาํคญั
ของประเทศไทย เนืองมาจากราคาอาหารสตัว ์และนาํมนัเชือเพลิงทีสูงขึน เลียงโคนมของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงค่อนขา้งสูง เงินทุน
ของตนเองมีไม่เพียงพอ ตอ้งกูย้มืจากแหล่งเงินทุน การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลโคนมและเกษตรกรผู ้
เลียงโคนมของประเทศยงัไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ และแผนพฒันาโคนมเพือปรับตวัรองรับผลกระทบ
ในการทาํความตกลงเขตการคา้เสรี ปี 2548 -2557 

วิทยา  สุริยาสถาพร (2549)  ศึกษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ระยะสันสาํหรับการผลิตนาํนม
ดิบของฟาร์มโคนมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทวัไปการคาํนวณตน้ทุนทีแทจ้ริงนนัทาํไดย้ากเนืองจาก
ฟาร์มโคนมแต่ละฟาร์มมีความแตกต่างกนั ดงันันจึงใชว้ิธีการคาํนวณแบบง่ายจากตน้ทุนคงที 

ตน้ทุนผนัแปร ค่าเสือมของสินทรัพย ์และค่าเสียโอกาสในการลงทุน หารดว้ยปริมาณนาํนมทีผลิต
ได ้โดยการกาํหนดค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย ดงันี 1) เงินเดือนของเกษตรกร 2) อตัราค่าเลียงดูของ ลูก
โค โคสาว (3 เดือน ถึง คลอดลูกตวัแรก) แม่โครีดนม และแม่โคแหง้นม 3) ค่าโสหุย้ 4) งบลงทุน
สาํหรับฟาร์ม  5) ตน้ทุนผนัแปรจากอาหารขน้ 6) ค่าเสือมของทรัพยสิ์นถาวร และค่าเสือมของแม่
โค 7) อตัราดอกเบียเงินฝาก ขอ้มูลเฉลียของสหกรณ์โคนมในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2546 บทสรุป
คือเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นภาวะขาดทุน     

 

ภาณุพนัธ์ ประภาติกุล (2554)  ศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรผูเ้ลียง
โคนมในการดาํเนินงานของสหกรณ์โคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง คือ เกษตรกรผูเ้ลียงโคนมใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจาํนวน 289 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน 

เครืองมือวิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมต่อการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์โคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง เกษตรกร
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มีจาํนวนหนีสินคงคา้ง และการมีตาํแหน่งในสหกรณ์โคนมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูเ้ลียงโคนมต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์โคนม  

 

รําไพพรรณ อภิชาตพงศช์ยั และคณะ (2552) ศึกษาลกัษณะพืนฐานของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมจากศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนในเขตภาคเหนือ ศึกษาความคิดเห็น ความรู้
ความเขา้ใจ และขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึงผลการ
เรียนรู้ทาํใหเ้กษตรกรนาํไปพฒันาชีวิต ความเป็นอยูข่องตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผลการวิจยัพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 77.56 มีหนีสิน แต่เกษตรกรสามารถลดภาระหนีสินจากการนาํความรู้ที
ไดรั้บจากการอบรมไปปฏิบติัคิดเป็นร้อยละ 74.89 ลดรายจ่ายในครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง 41-50 บาทต่อ
ครอบครัว นบัวา่ประสบความสาํเร็จอยา่งยงิ 

วลัลภ พรหมทอง ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่
และรูปแบบของการดาํเนินงาน ของเกษตรกรในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทงัศึกษาปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะของเกษตรกร ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างจาก
จงัหวดัสกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น และจงัหวดัปราจีนบุรี ประกอบดว้ยเกษตรกรทีทาํเกษตร
ทฤษฎีใหม่จาํนวน  คน และเกษตรกรทีไม่ทาํเกษตรทฤษฎีใหม่จาํนวน  คน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร พบว่า อายุ รายไดจ้าํนวน
พืนทีถือครองทาํการเกษตร ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกสถาบนัทางการเกษตร ความพียงพอ
ของรายไดต่้อการครองชีพ และลกัษณะพืนทีถือครองทางการเกษตรมีผลต่อการตดัสินใจทาํเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย มีแรงงานในครอบครัว -

 คน มีพืนทีเฉลียประมาณ  ไร่ และพืนทีทาํการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของตนเอง รวมทงัเป็น
สมาชิกสถาบนัทางการเกษตร มีในดา้นเงินทุนเป็นส่วนใหญ่ มีโรคพืชระบาด และขาดแหล่งนาํ 
โดยเสนอแนะใหรั้ฐบาลช่วยเหลือในดา้นจดัหาแหล่งเงินทุน จดัหาแหล่งนาํหรือขดุเพิมเติม รวมทงั
การใหบ้ริการความรู้ของเจา้หนา้ทีทีมีประสิทธิภาพเขา้มาช่วยเหลือ 
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บทท ี3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาแนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) คือการวิจัยแบบมุ่งทาํความเขา้ใจกับเหตุการณ์ และ
ประสบการณ์ชีวิตทีไดเ้คยพบมา นาํมาใชว้ิเคราะห์เพือเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการ การ
ทาํงานในระดบัฟาร์ม(ขนาดกลาง)ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือลดตน้ทุนทางดา้นอาหาร วตัถุดิบ
ต่างๆ ในการการนาํเขา้มาในกระบวนการผลิตนาํนมดิบ และศึกษากลยทุธ์การบริหารจดัการในดา้น
ต่างๆ เพือนํามาซึงขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้มากทีสุด วิธีนีเป็นวิธีทีทาํให้เห็น
กระบวนการของกิจกรรม โดยเน้นการเขา้ถึงขอ้มูลทีแทจ้ริงของการดาํเนินงานในการผลิตของ
ฟาร์ม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามข้อมูล และการสังเกต เพือให้เห็นถึงการพัฒนา
กระบวนการลดตน้ทุนการผลิตอยา่งชดัเจน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัเพือตอบคาํถามการวิจยั โดยมี 6 

ขนัตอนคือ 

1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

2. เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

3. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

6. การวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล 
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1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ผู้ให้ข้อมูลหลกั ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชป้ระชากร ดงันี 

  1.1 ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม (เจา้ของฟาร์ม) ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนม
หนองโพ จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ. ราชบุรี จาํนวน 5 ท่าน โดยมี
จาํนวนโคนมในฝงูรวม 21-30 ตวั (ฟาร์มขนาดกลาง)  

  1.2 นายสัตวแพทยป์ระจาํฟาร์ม หรือ ผูเ้ชียวชาญ จากโรงพยาบาลสัตวห์นองโพ
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) จาํนวน 2 ท่าน 

  1.3 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานอาหารสัตว ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ จาํนวน 1 ท่าน 

2. เครืองมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสร้างเองและผา่นการตรวจสอบจากอาจารยที์ปรึกษา 
และผูเ้ชียวชาญ โดยจาํแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพือให้สอดคลอ้งกับระเบียบวิจัย และตรงกับ
ผลงานวิจยัเชิงคุณภาพ แนวการสัมภาษณ์จึงเป็นแบบเจาะลึก ทงันีผูว้ิจยัตงัคาํถามเพือสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันารูปแบบการเลียงโคนม และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ ของสถาน
ประการฟาร์มโคนม ไวล่้วงหน้า เพือให้สะดวกในการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ ประกอบดว้ย
ประเดน็ใหญ่ ๆ 3 หลกั คือ คาํถามในดา้นปัญหาสภาพแวดลอ้มทวัไปของธุรกิจฟาร์มโคนม ปัจจยัที
ทาํให้ธุรกิจฟาร์มโคนมประสบความสําเร็จ และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ซึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

 1. ด้านปัญหาสภาพแวดลอ้มทัวไปทางธุรกิจ สภาพทวัไปของธุรกิจฟาร์มโคนม 
ประกอบดว้ย ทาํเลทีตงั ประเภทกิจการ รูปแบบการดาํเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความเป็นมา
ของธุรกิจ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ  

 2. ปัจจยัทีทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ด้านทรัพยากรต่างๆ กาํลงัแรงงาน กาํลงั
เครืองจกัร ปัจจยัดา้นตน้ทุนเงินสาํรอง แหล่งเงินทุน การจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาตน้ทุนตาํ 
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 3. รูปแบบการดาํเนินงาน ของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม โดยเนน้ดา้นการทาํฟาร์ม
เกษตรอินทรีย ์โดยยดึรูปแบบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 อุปกรณ์ทีใชใ้นการคน้ควา้ 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี  

2.1.1 ประเภทบุคคล ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั การวิจยัครังนีตวัผูว้ิจยัเป็นเครืองมือ
ทีสาํคญัทีสุดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพราะเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทีนามาใชป้ระกอบในการวิจยั การสัมภาษณ์ถือเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลทีสาํคญัมาก 

ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลือกการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

2.1.2 ประเภทเครืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทดงันี   

2.1.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัไดส้ร้าง แนวคาํถาม 

(Interview Guide) เพือใชส้าหรับเป็นแนวทางการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล  

2.1.2.2 การสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) โดยการสังเกตจากทาํงานของเจา้ของฟาร์ม และการเขา้ไปเป็นผู ้
ช่วยงานในฟาร์ม เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีลึกซึงมากยงิขึน 

2.1.3 ประเภทอุปกรณ์ช่วยเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

2.1.3.1 สมุดบนัทึก เพือบนัทึกขอ้มูลจากการซกัถามและการ
สังเกตประจาํวนั  

2.1.3.2 แฟ้มเกบ็ขอ้มูล เพือแยกขอ้มูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

เพือความเรียบร้อยและการนาขอ้มูลมาใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว  

2.1.3.3 วีดีโอบนัทึกภาพเคลือนไหวและเทปบนัทึกเสียง เพือ
ความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเกบ็ขอ้มูลไดค้รอบคลุมเนือหาครบถว้น โดยเฉพาะขอ้มูลทีสาํคญั 

ทีผูว้ิจยัไม่สามารถบนัทึกไวไ้ดท้งัหมดไดท้นัขณะซกัถาม  

2.1.3.4 กลอ้งถ่ายรูป เพือใชบ้นัทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีสาํคญัทีผูว้ิจยัเห็นวา่สมควรจะบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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3. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

 การสร้างเครืองมือผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

  3.1 สร้างคาํถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือแกไ้ข
ขอ้บกพร่องในดา้นภาษา และความถูกตอ้งดา้นเนือหา 

  3.2 จดัทาํประเดน็แนวสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ฉบบัสมบูรณ์ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่งใหญ่ดงันี 

  4.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ 2 วิธี คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการสังเกต (Observation) การเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เจา้ของฟาร์มหลายฟาร์มในพืนที ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีทาํให้เปรียบเทียบ
คาํตอบทีไดว้่าในการสัมภาษณ์ครังต่อไปมีประเด็นอืนใดบา้งทีผูว้ิจยัควรให้ความสําคญันอกจาก
ประเด็นทีกาํหนดไวล่้วงหน้าในแนวคาํถามแลว้ซึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดับขนัตอน
ต่อไปนี 

   4.1.1 คดัเลือกตวัแทนทีเป็นเจา้ของฟาร์มธุรกิจโคนม เพือขอความร่วมมือ
ในการสอบถาม สัมภาษณ์ ขอเขา้ไปเยยีมชมฟาร์ม ถ่ายรูป บนัทึกเกบ็ขอ้มูล 

   4.1.2 ผูว้ิจยั ชีแจงวตัถุประสงคก์ารวิจยั และวิธีการตอบแนวสัมภาษณ์เชิง
ลึก แก่เจา้ของฟาร์ม ผูจ้ดัการฟาร์ม และนายสัตวแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ทีถูกคดัเลือกดว้ยตวัเอง 

 การเก็บขอ้มูลจากการสังเกต (Observation) โดยสังเกตกระบวนการทาํงานของเจา้ของ
ฟาร์ม ผูจ้ดัการฟาร์ม หรือ คนงานในฟาร์ม ผูว้ิจยัจดบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกตลงในสมุดบนัทึก 
เกบ็บนัทึกภาพ เช่นรูปถ่าย วิดีโอ เป็นตน้ ซึงกาํหนดประเด็นในการสังเกตว่า กระบวนการทาํงานที
ทาํให้สถานประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมสามารถลดค่าใชจ่้าย ตน้ทุนในการเลียงโคเพือให้ไดผ้ล
ผลิตทีเพิมมากขึนทาํได้อย่างไรบา้ง นอกจากการลดตน้ทุนด้านอาหารแลว้ ยงัมีวีธีใดอีกบา้งที
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการเลียงโคนมลดลงไดอี้ก โดยทีผลผลิต คือ นาํนมไม่ลดตามลงไปดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

รวมถึงผลประโยชน์ทีไดรั้บจากธุรกิจ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตว่าต่อไปธุรกิจฟาร์มโค
นมจะเติบโตไปในทิศทางใด สิงต่าง ๆ เหล่านีดาํเนินไปอยา่งทีเจา้ของฟาร์มไดแ้สดงออกถึงความ
เต็มใจ ความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือกบัผูว้ิจยั อย่างสมาํเสมอและอยู่ในบรรยากาศที
สบาย ๆ เป็นกนัเอง  

  4.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูล จาก
หนงัสือ งานวิจยั บทความวารสารต่างๆ รวมไปถึงรายงานประจาํปีของสหกรณ์โคนมหนองโพ ฯ 
บญัชีฟาร์ม บนัทึกการทาํประวติัโคนม และบนัทึกรายรับ – รายจ่ายของฟาร์ม ทงันีเพือใหไ้ดค้วามรู้
ในการนาํมาสร้างแนวคาํถาม เพือหาขอ้เทจ็จริงต่อไป 

5. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบสามเส้า หรือ ตรวจสอบหลายทาง (Triangulation) คือการพิสูจน์
ว่าขอ้มูลทีผูว้ิจยัไดม้านนัถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือตรวจสอบแหล่งขอ้มูลจากแหล่งเวลา
แหล่งสถานทีและแหล่งบุคคล ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  5.1 แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เพราะฉะนนั
ผูว้ิจยัจะสงัเกตและสมัภาษณ์เรืองเดียวกนัแต่ต่างเวลากนั 

  5.2 แหล่งสถานที หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานทีกันจะเหมือนกันหรือไม่ 
เพราะฉะนนัผูว้ิจยัใชก้ารสงัเกตและการสมัภาษณ์ในเรืองเดียวกนัแต่ต่างสถานทีกนั 

  5.3 แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้เปลียนบุคคลผูใ้หข้อ้มูล ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
เพราะฉะนนัผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสมัภาษณ์และเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละบุคคล 

6. การวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลทีไดเ้พือให้ตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัและให้ไดข้อ้มูลอย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์และมีความน่าเชือถือ โดยใชว้ิธีสอบถาม การสังเกต และสัมภาษณ์จากบุคคลทีให้
ข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยได้กระทาํพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล ซึงเป็นการ
ตรวจสอบทนัที และตรวจสอบในช่วงของการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นระยะ ๆ จนสู่ขนัตอนการสรุปผล
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การวิ เคราะห์  จึงได้ตรวจสอบอีกครังหนึงเพือได้ค ําตอบทีถูกต้องครบถ้วน  สามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) 

โดยผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ในเบืองตน้ไปพร้อม ๆ กนัการเกบ็ขอ้มูล โดยในแต่ละครังทีทาํการเก็บ
ขอ้มูลจะบนัทึกขอ้มูลอย่างละเอียด แลว้นาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามแนวคิดเพือหาขอ้สรุปแลว้จึงนาํเสนอรายงานผลการวิจยัแบบบรรยายระยะเวลาทาํการวิจยั 

7.แผนการปฏบิัติงาน (Action Plan) 

ตารางที 3 แผนการปฏิบติังาน (Action Plan) 

กจิกรรม 

2555 2556 
มี.
ค. 

เม
.ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

1. เลือกหวัขอ้ในการคน้ควา้                           

2. ดูประเดน็ปัญหาของธุรกิจสาํรวจขอ้มูลทีน่าจะเป็นไปได ้                           

3. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง                           

4. จดัทาํวิจยั บทที 1-3 และหวัขอ้ในการสัมภาษณ์พร้อมให้
อาจารยที์ปรึกษาโครงการตรวจสอบ                           

5. ยนืเรืองต่อบณัฑิตวิทยาลยัขอสอบ 3 บท                           

6. ศึกษาจากฟาร์มตวัอยา่งโดยการสัมภาษณ์ 5 ฟาร์มในต.
หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี                           

7. ประมวลผลขอ้มูล พร้อมจดัทาํ Reserch Paper เสนอผลงาน                           

8. นาํเสนอผลงานทางวิชาการระดบัชาติ ดา้นธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครังที 6                            

(The 6th National Conference on Business and Economy) ณ.
โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จงัหวดัขอนแก่น                            

9. จดัทาํวิจยั บทที 4-5                           

10. ใหอ้าจารยที์ปรึกษาโครงการตรวจสอบ                           

11. จดัทาํรูปเล่มงานวิจยัทีสมบูรณ์เพือนาํเสนอผลงานต่อ
บณัฑิตวิทยาลยั                           
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บทท ี4 

ผลการวจิยั 
 

จากการวิจยัเรืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชย ์ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์)  ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชรู้ปแบบการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) ใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั รายละเอียดของคาํถามเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มปัญหาทวัไปทาง
ธุรกิจ ปัจจยัทีทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ เกิดประสิทธิผลอยา่งชดัเจน และรูปแบบกลยทุธ์การ
ดาํเนินงาน ของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม โดยเน้นดา้นการทาํฟาร์มเกษตรอินทรีย ์โดยยึด
รูปแบบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึงผลการวิเคราะห์ทีไดต้ามวตัถุประสงคจ์ากการศึกษาครังนี แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี  

 

1.เพอืศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลตินํานมดิบเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการฟาร์มโคนม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  

โดยยึดหลกัทฤษฎีประสิทธิภาพ และหลกัการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) กิจกรรม 5 ส, การจดัการห่วงโซ่อุปทานการผลิต
สามารถแบ่งตามหลกัการศึกษาดงันี 

 

1.1 สภาพแวดล้อมปัญหาทวัไปทางธุรกจิ  
สภาพทวัไปของธุรกิจฟาร์มโคนม ประกอบดว้ย ทาํเลทีตงั ประเภทกิจการ รูปแบบการ

ดาํเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความเป็นมาของธุรกิจ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
ทางผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการวิเคราะห์จุดแข็ง(Strange) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และ
อุปสรรค(Threat) : (SWOT) มาช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจฟาร์มโคนม ผูว้ิจยั
พบว่าจุดแขง็ของการทาํธุรกิจฟาร์มโคนมนนัมีดงันี จุดแขง็ขอ้ที 1 คือ การเลียงโคนมเป็นอาชีพที
รัฐบาลทุกสมยัให้การสนับสนุน โดยใชร้ะบบสหกรณ์โคนมของเกษตรกรรายย่อย    ตงัสหกรณ์
โคนมกระจายทวัประเทศ และสามารถให้สมาชิกมีสิทธิในการถือครองหุ้นในสหกรณ์ร่วมกนัได ้
ทังนีเนืองจากการเลียงโคนมเป็นอาชีพทีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั มกัเรียกวา่ “การเลียงโคนมพระราชทาน”  ทาํใหก้ารเลียงโคนมของประเทศยงัไม่ตกอยูใ่น
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วงจรการครอบงาํของระบบทุนนิยมเหมือนการเลียงปศุสัตวด์า้นอืนๆ เช่น สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ 
โดยเป็นไปตามบทสมัภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

อาชีพโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน ถา้ไม่มีพระองคท่์านก็ไม่มีสหกรณ์ ไม่มีพวกเราในวนันี อยากจะทาํ
อาชีพนีให้ดีทีสุด และตวัผมเองรู้สึกภูมิใจนะ ไม่คิดว่าอาชีพนีตาํตอ้ย แมจ้ะเหน็ดเหนือยแค่ไหนก็ตาม แต่เราทาํ
เพราะใจเรารักมากกวา่ถึงมาอยูต่รงนีได ้(ศรุต ศรีอ่อน, 2555) 

 

จุดแขง็ขอ้ที 2 คือ ราคาผลตอบแทนของราคานาํนมดิบในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัทีสูง ทาํให้
ผูป้ระกอบการมีความเป็นอยู่ทีดีขึน ทงันีเนืองมาจากความตอ้งการนาํนมดิบเพือผลิตนมโรงเรียน
ของรัฐบาลทีมีการปรับยอดงบประมาณใหสู้งขึน ประกอบกบัการแข่งขนัแยง่ซือนาํนมดิบของศูนย์
รวบรวมนมใหม่ๆ ทีเกิดขึน ทาํให้สหกรณ์หรือศูนยรั์บนาํนมดิบเดิมตอ้งปรับราคานาํนมดิบให้กบั
เกษตรกรผูเ้ลียงโคนมทีเป็นสมาชิกเพือป้องกนัมิใหส้มาชิกหนัไปส่งนมใหก้บัศูนยรั์บนาํนมดิบราย
ใหม่ ซึงทาํให้ตน้ทุนการรวบรวมนมดิบของศูนยร์วมนมสูงขึน จึงเป็นเหตุผลทีจะเป็นแรงผลกัดนั
ให้มีการเร่งการปรับราคานมดิบครังใหม่เพือให้เขา้กบัสถานการณ์ในขณะนนั โดยเป็นไปตามบท
สัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

ววั 10 วนัสหกรณ์ก็จ่ายเงินแลว้ พอสินปีสหกรณ์มีกาํไรก็จ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกอีก ตอนนีเราก็
พอใจแลว้นะ เพราะตอนนีราคากไ็ด ้17.50 แลว้ ววัเรารีด 15-20 แม่ กเ็ลียงววัทงัฝงู 30 ตวัไดอ้ยู ่เหลือเกบ็วิคๆ 
หนึงสัก 8,000 – 10,000 บาทกโ็อเคแลว้ (บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 

 
จุดแข็งขอ้ที 3 คือ พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดืมของประชากรในประเทศเริม

เปลียนไปจากเดิม เนืองจากผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจในเรืองของสุขภาพมากขึน จึงทาํใหต้ลาดนาํนมดิบ
มีความตอ้งการมากขึนเนืองมาจากกระแสการตืนตวัการผลิตนมโดยใชน้มสดแท ้100% จากฟาร์ม
โคนมในประเทศเป็นจุดขายทีผูผ้ลิตนมทุกค่ายพยายามใชเ้ป็นจุดขายในเชิงการตลาด จึงทาํใหต้ลาด
นาํนมเป็นทีตอ้งการกบัตลาดเป็นอยา่งมาก 

 

ดา้นจุดอ่อนผูว้ิจยัพบว่า  ตน้ทุนการผลิตนาํนมค่อนขา้งสูง เนืองมาจากโครงสร้างทีตอ้งใช้
เงินลงทุนค่อนขา้งสูง และปัจจยัดา้นอืนๆ  เช่น ผลผลิตนาํนมตาํ อาหารสัตวมี์ราคาสูงขึนตลอดเวลา
ทงัอาหารหยาบและอาหาขน้สูงขึน เนืองมาจากความตอ้งการดา้นอาหารหยาบทดแทนมีมากขึน 
เพราะไม่ใช่แค่ธุรกิจฟาร์มโคนมเพียงอย่างเดียวเท่านนัทีตอ้งการวตัถุดิบดา้นอาหารหยาบในการ
เลียงสัตว ์ธุรกิจปศุสัตวด์า้นอืนๆ ก็ตอ้งการวตัถุดิบเหล่านีเช่นกนั และปัจจุบนัประเทศไทยมีความ

   ส
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ต้องการด้านพลังงานทดแทนเป็นจํานวนมาก พืชบางชนิดต้องสงวนไว้ใช้ในการผลิตก๊าซ
แอทธานอล นาํมนัเชือเพลิงอีกดว้ย โดยเป็นไปตามบทสมัภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

การยกระดบัมาตรฐานฟาร์ม ค่อนขา้งทาํไดย้าก เนืองจากตอ้งใชต้น้ทุนทีสูงในการปรับปรุง ไม่ว่าจะ
เป็นในเรืองของคอกเลียงสัตว ์โรงเกบ็อาหารทีเป็นสัดส่วน เรืองสายพนัธ์ุแม่โค เรืองอาหารการกินตอ้งเป็นไปใน
สูตรเฉพาะของแต่ละวยั และกอ็ยูที่การเอาใจใส่ของผูเ้ลียงดว้ย (จนัทิมา โพธิเจริญ, 2555) 

 

เลียงววัตอ้งลงทุนค่อนขา้งสูงนะ ไหนจะค่าอาหาร ค่าฟาง ค่าไซเลจ ค่าลกูนอ้ง ค่านาํ ค่าไฟ  ค่ายา โอย๊! 

จิปาฐะ เฉพาะค่าเครืองรีดทีลงทุนไป กต็กหวัละ 40,000 แลว้ บางที เล่นซือววัเขา้คอกมาเปลียนกห็มดกนัไปหลาย
แสนนะ แต่ 4-5 ปี มนักคื็นทุนแลว้ (สุพจน์ แกว้มณี, 2555) 

 

ตอนนีอะไร ๆกขึ็นหมด ค่าอาหาร ค่าแรงงาน ค่าไซเลจ (อาหารหยาบ ทีมีส่วนผสมของขา้วโพด เปลือก
สับปะรด และมนัสาํปะหลงั หมกัรวมกนั)  ตน้ขา้วโพดกขึ็น ขนาดจา้งตดัหญา้ ยงัตกมดัละ10 บาท เลย เลียงววั
ตน้ทุนมนัสูง เราก็รู้ แต่จะทาํไงล่ะจะให้ไปรับจา้งเขาก็ไดว้นัไม่เท่าไหร่ ทาํไร่ ทาํสวน ก็กว่าจะไดเ้งินมนันาน 
(ถนอม ศรีอ่อน, 2555)  

 

จุดอ่อนขอ้ที 2 คือ สภาพดา้นทาํเลทีตงั เริมมีเนือทีในการเลียงโคนมลดลง พืนทีในการปลูก
หญา้สําหรับเลียงสัตว์ลดน้อยลง เนืองมาจากสภาพชุมชนบา้นเมืองทีเปลียนแปลงไป บางครัง
จาํเป็นตอ้งปรับเปลียนโครงสร้างโรงเรือนเพือใหป้ระหยดัพืนทีในการใชส้อยใหม้ากขึน และคุม้ค่า
ทีสุด โดยเป็นไปตามบทสมัภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

บา้นป้า มีพืนทีแค่นีแลว้ ทีเหลือกแ็บ่งใหลู้กหลานไปทาํมาหากิน มีทีอยูที่อืนปลกูหญา้ไว ้จะไดต้ดัมาให้
ววักิน อยูห่นองม่วงโน่นแนะ แถวหนองโพหายากแลว้ ทาํบา้นคนอยูก่นัเยอะ มาจากไหนๆ กนับา้งกไ็ม่รู้ บาง
บา้นทีมีกะหยอ่มเดียวเลียงววัไดแ้ค่ 5 – 10 ตวั กต็อ้งเลิก เพราะไม่คุม้ค่าเลียง เจง้กนัไปเยอะกมี็ สมยันีเลียงนอ้ยไม่
พอกินหรอกลูกเอ๋ย (ประนอม กล่อมเมฆ, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 4 แสดงโรงเรือนทวัไปทีใชส้าํหรับเลียงโคนม 
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หญา้เดียวนีกห็ายาก คนมนัยา้ยมาอยูห่นองโพกนัเยอะ ขายววั ขายที ขายทางไปสร้างหอ้งแถวใหค้นเช่า
กนักเ็ยอะ เช่าทาํนากเ็ยอะ หาหญา้กต็อ้งไปหากนัไกลๆ ซือเอาดีกวา่ง่ายดี (ถนอม ศรีอ่อน, 2555) 

 

จุดอ่อนขอ้ที 3 คือ เนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน ทาํใหก้ารเลียงโคนมจึงเป็น
โดยเป็นไปด้วยความยากลาํบากกว่าประเทศในเขตหนาว และการพฒันาสายพนัธ์ุโคนมยงัสู้
ประเทศอืนๆ ในแถบยโุรปไม่ได ้ทาํใหผ้ลผลิตนาํนมดิบมีปริมาณทีตาํกว่าเกณฑเ์ป็นอยา่งมาก กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงจาํเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระกอบการในเรืองการพฒันาสายพนัธ์ุแม่โคที
ใหผ้ลผลิตนาํนมดิบในปริมาณทีมากพอ และสุขภาพโคแขง็แรงตามสภาพแวดลอ้มในบา้นเรา และ
ให้ความรู้กับผูป้ระกอบการอย่างต่อเนือง ทงันีพนัธ์ุโคทีนิยมเลียงในประเทศไทย ได้แก่ พนัธ์ุ
โฮลสไตน์ (Holstein) ซึงมีชือเรียกแตกต่างกนั เช่น  ในองักฤษเรียกว่า ฟรีเชียน (Friesian) ใน
เดนมาร์กเรียกว่า  ขาว-ดาํ  (Black and White) หรือดตัชฟ์รีเชียน (Dutch  friesian)  ในอิสราเอล
เรียกว่าอิสราเอลฟรีเชียน (Israel friesian)  เป็นตน้  เป็นโคนมทีมีลกัษณะเด่นตรงทีมีสีดาํตดักบัสี
ขาวอย่างชดัเจน  โคตวัผูที้โตเต็มทีจะมีนาํหนกัประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม ส่วนตวัเมียจะมี
นาํหนกัประมาณ  600-700 กิโลกรัม และเจริญเติบโตดีกว่าตวัผู ้แม่โคจะเจริญเตม็ทีเมืออายุ  6-7  ปี
มีอายผุสมพนัธ์ุประมาณ 18 เดือน คลอดลูกเมืออายไุด ้ 28-30  เดือน  การให้นมอยูใ่นเกณฑสู์ง
ประมาณ 5,000กิโลกรัมต่อปี  มีไขมนันม 3.5% (ไขมนัสีขาวเหมาะทีจะนาํไปบริโภค) เคยมีความ
เชือกนัวา่โคพนัธ์ุนีมีสายเลือด 100% ไม่สามารถเลียงไดดี้ในประเทศทีมีอากาศร้อน แต่ในอิสราเอล
กลบัเลียงเป็นผลสําเร็จ ในประเทศไทยโคพนัธ์ุนีส่วนใหญ่มีสายเลือดผสม  50-75%  แต่ก็มี
แนวโนม้ทีจะพฒันาใหมี้สายเลือดสูงขึนจนสามารถเลียงสายเลือด 100%  ตามบทสัมภาษณ์ทีมา
สนบัสนุนความวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 5 สายพนัธ์ุโคนม พนัธ์ุโฮลสไตน์ (Holstein) / ฟรีเชียน (Friesian) 

 

ววัทีบา้นผสมไม่ค่อยติด ไม่รู้เป็นอะไร ทงั ๆทีเรากกิ็นเหมือนบา้นอืน ๆนะ (ประนอม กล่อมเมฆ, 2555) 

 

กินอาหารยงัผสมไม่ค่อยจะติดเลย และจะใหล้ดอาหาร ววัไม่ตอ้งไดน้มกนัพอดี (บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 
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 จุดอ่อนขอ้ที 4 คือ คุณภาพนาํนมดิบโดยรวมมีคุณภาพลดลง การเพิมฝงูโคนมทดแทนไม่มี
ประสิทธิภาพทาํให้ปริมาณโครีดนมในฝงูมีสัดส่วนนอ้ยลง ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความ
วา่ 

ในคอกมีววัอยู ่30 แม่ แต่รีดนมไม่ถึงวนัละ 200 กิโล แลว้มนัจะไปพออะไร ถา้ไปลดอาหารอีก (อาหาร
สาํเร็จรูป) ไหนจะววัรุ่นววัสาวกาํลงัทอ้งมนักต็อ้งกิน ลกูววั กต็อ้งซือนมใหม้นักิน ถา้ไม่ใหม้นักิน มนัจะโตไดไ้ง 
(บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 

 

ดา้นโอกาสทางธุรกิจฟาร์มโคนม ผูว้ิจยัพบว่า ประเทศไทยมีการเลียงโคนมก่อนประเทศ
เพือนบา้น ทาํให้มีประสบการณ์และความก้าวหน้าในดา้นการผลิต การแปรรูปการจดัการดา้น
นาํนมดิบดีกวา่ประเทศเพือนบา้น จึงมีความไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพนาํนมมากกวา่และศกัยภาพใน 

การผลิตและจดัจาํหน่ายทีดีกว่า และอาชีพการเลียงโคนมยงัคงรักษาสถานะภาพการเป็นอาชีพ
เกษตรทีเป็นอิสระ ยงัไม่ผกูขาดจากภาคเอกชนเหมือนปศุสัตวอื์นๆ ทาํใหอ้าชีพนียงัเป็นทีตอ้งการ
ของตลาดแรงงานเป็นอยา่งมาก 
  

ด้านอุปสรรคทางธุรกิจฟาร์มโคนม ผูว้ิจัยพบว่า เมือประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมอาเซียน ทาํให้ราคาในการส่งออกนาํนมดิบอาจตอ้งมีการปรับเปลียน และใชม้าตรฐานใน
รูปแบบเดียวกนัทงัตลาดซึงเป็นปัญหาใหญ่ต่อผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมมากขึน ทงันีรัฐบาลควร
ให้ความเอาใจใส่ และความรู้ดา้นประชาคมอาเซียนให้มากกว่านี ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุน
ความวา่ 
 

 ตอนนี AEC เขา้มามีบทบาทกบัการเลียงววันมในบา้นเราเป็นอยา่งมาก เพราะอีกหน่อยเปิดการคา้เสรี  
เรากต็อ้งแข่งขนักบัเขามากขึน ในเวียดนามมีการใหต่้างชาติเขา้มาร่วมทุนตน้ทุนในการผลิตนาํนมกถ็ูกกวา่เรา แต่
ตน้ทุนบา้นเราสูงกวา่เขา เพราะเราซือนาํนมดิบจากสมาชิกในราคาทีแพงกวา่ และใชน้มสดลว้นๆ ไม่มีการเจือปน 
เขาทาํไดเ้พราะบริษทัมนัก็เอานมผงมาผสมอีกทีหนึง ลดตน้ทุนนาํนมดิบไปไดม้ากทีเดียว ดีทีว่ารัฐบาลมีการ
ประกนัราคาไวที้กิโลกรัมละ 18 บาท ทาํใหส้มาชิกพอใจในระดบัหนึง (สุรศกัดิ อภินนัทบ์ดี, 2555) 
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ตารางที 4 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

 

จากผลการศึกษาทีกล่าวมา ผูว้ิจยัสามารถนาํมาสรุป จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ทางธุรกิจของฟาร์มโคนมไดด้งัตารางที 4 ขา้งบนนี 

1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพเพือให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ ผูว้ิจยัไดใ้ช้
หลกัการบริหารจดัการเชิงระบบ (system theory) การจดัการห่วงโซ่อุทานของธุรกิจฟาร์มโคนม 
และกิจกรรม 5 ส. นาํมาปรับใช้ พบว่า ประสิทธิภาพในการเลียงโคนมของผูป้ระกอบการฟาร์ม
ตวัอย่างนัน อยู่ในระดบัพอใช้ เพราะผูป้ระกอบการใช้วิธีการเลียง แบบลอกเลียนกนั เลียงตาม
กระแส ขาดความรู้ในเรืองการพฒันาระบบสืบพนัธ์ุ จึงทาํให้เกิดปัญหาแม่โคผสมไม่ติด อยู่
บ่อยครัง ทาํให้สูญเสียรายไดใ้นทีสุด และเมือผูป้ระกอบการไดพู้ดคุยกบัสัตวแพทยป์ระจาํฟาร์ม
ทีมาจากโรงพยาบาลสัตวห์นองโพ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์) เขา้มาช่วยพฒันา และให้คาํแนะนาํ
กบัการบริหารจดัการฟาร์มมากขึน มีการจดัโครงการใหผู้ป้ระกอบการสมาชิกสหกรณ์โคนมหนอง
โพฯ เขา้ร่วมอบรม ก็สามารถใหผู้ป้ระกอบการพฒันาศกัยภาพของตนเองในการเลียงโคนมมากขึน

SWOT ผลการวิเคราะห์ 

จุดแขง็ -มีระบบสหกรณ์โคนมรองรับการเลียงโคนมและรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกบั
สหกรณ์ได้โดยตรงดีกว่าระบบการเลียงแบบเอกชน และรัฐบาลทุกสมัยให้การ
สนบัสนุนดว้ยดีตลอดมาโดยการให้ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและมีสิทธิถือ
หุน้ในสหกรณ์ได ้

จุดอ่อน -ตน้ทุนการผลิตนาํนมดิบค่อนขา้งสูง เนืองมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ผลผลิต
นาํนมตาํ อาหารสตัวมี์ราคาสูงขึนตลอดเวลาทงัอาหารหยาบและอาหารขน้ 

-สภาพดา้นทาํเลทีตงั เริมมีเนือทีในการเลียงโคนมลดลง เนืองจากเปลียนสภาพเป็น
ชุมชนเมืองมากขึน 

โอกาส -ประเทศไทยมีการเลียงโคนมก่อนประเทศเพือนบา้น ทาํให้มีประสบการณ์และ
ความกา้วหนา้ในดา้นการผลิต การแปรรูปการจดัการดา้นนาํนมดิบดีกวา่ประเทศเพือน
บา้น จึงมีความไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพนาํนมมากกว่าและศกัยภาพในการผลิตและจดั
จาํหน่ายทีดีกวา่ 

อุปสรรค -เมือประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ทาํให้ราคาในการส่งออกนาํนม
ดิบอาจตอ้งมีการปรับเปลียน และใช้มาตรฐานในรูปแบบเดียวกันทงัตลาดซึงเป็น
ปัญหาใหญ่ต่อผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมมากขึน ทงันีรัฐบาลควรให้ความเอาใจใส่ 
และความรู้ดา้นประชาคมอาเซียนใหม้ากกวา่นี 
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Supply Chain การเลียงโคนม (สมยัก่อน) 

ลกัษณะโรงเรือน
โปร่ง โล่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เป็น
ลางอาหารเชิงเดียว 

กินอาหารสาํเร็จรูป
จากสหกรณ์โคนม
หนองโพฯ 

ผสมอาหารหยาบ 
เช่นกากถวั กากมนั 
กบัอาหารสาํเร็จเร็จ
รูป 

ใชมื้อในการรีดนม 
โดยใชค้รีมนาํมนัทา
รีดนม 

นาํส่งรถรับส่ง
นาํนมดิบส่งต่อไป
ยงัสหกรณ์ 

เลียงแม่โค โคสาว 
และลูกโครวมกนั 

กินหญา้จากทุ่งนา
หลงับา้น 

ทาํความสะอาด
โรงเรือน เชา้ -เยน็ 

แม่โคยนืโรง 
จดัเรียงเป็นลอ็คๆ  

ขดุเจาะบาดาลเพือ
ใชน้าํอยา่งเพียงพอ 

ผสมเทียมนาํเชือ
จากสหกรณ์ 

ไปรับซืออาหาร
หยาบจากโรงงาน 

ไปตดัตน้ขา้วโพด
มาเลียงสตัว ์

ซือยาเวชภณัฑจ์าก
สหกรณ์โคนม
หนองโพฯ

ใหอ้าหารตามวยั
อายขุองโค และ
ชนิดของอาหาร

รีดนมใส่กระป๋อง 

เทนมลงในถงั 30 
ก.ก.กรองนมดว้ยผา้
ขาวบาง 

ปิดฝาถงันมใหส้นิท
พร้อมส่ง 

ใหต้น้ขา้วโพด ,
หญา้ หรือ ฟาง 

ใหน้าํ ปิดฝาลาง 
เกบ็อุปกรณ์ให้

เรียบร้อย

เกบ็ลา้งทาํความ
สะอาดถงัเตรียมใช้
งานในมือต่อไป 

มีเบอร์ฝาถงัสมาชิก 
เพือตรวจสอบ
คุณภาพนาํนม 

สหกรณ์ใหร้าคา
นาํนมดิบกิโลกรัม
ละ 10 บาท 

สหกรณ์ประเมิน
เงินปันผลคืนให้
เมือครบปี 

สมาชิกถือหุน้กบั
สหกรณ์ได ้

ตามไปดว้ย ทงันีผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบการจดัการโซ่อุปทานการเลียงโคนมของผูป้ระกอบการ
ฟาร์มโคนมในสมยัก่อน กบั ยุคปัจจุบนั เพือให้เห็นความแตกต่าง และนาํความรู้ทีไดม้าพฒันา
ปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป  

 

การจดัการห่วงโซ่อุปทานการเลียงโคนมของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม (สมาชิกสหกรณ์
โคนมหนองโพฯ) : สมยัก่อน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 การจดัการโซ่อุปทานการเลียงโคนม (สมยัก่อน) ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม 

การจดัหา 
วตัถุดิบ 

กระบวนการ 
รีดนม 

กระบวนการ
เลียงโคนม 

การจาํหน่าย
นาํนมดิบ 

การจดัเตรียม 
โรงเรือน 
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Supply Chain การเลียงโคนม (ปัจจุบนั) 

ลกัษณะโรงเรือน
โปร่ง โล่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เป็น
ลางอาหารเชิงลางคู่ 

กินอาหารสาํเร็จรูป
จากสหกรณ์โคนม
หนองโพฯ และ
ตวัแทนเอกชน 

กินอาหารสาํเร็จรูป
ผสมแร่ธาตุ และ
EM ปลาป่น กาก
เบียร์ เป็นตน้ 

ใชเ้ครืองรีดนม ใน
การรีด 

ไปส่งนาํนมดิบเอง
ต่อไปยงัสหกรณ์ 

เลียงแม่โค โคสาว 
และลูกโคแยกคอก 
เลียงลูกโคแบบ
ปล่อยปล่อย 

กินหญา้จากทุ่งนา
หลงับา้น กินฟางสงั
จากตวัแทน 

ทาํความสะอาด
โรงเรือน เชา้ -เยน็ 

แม่โคยนืโรง 
จดัเรียงเป็นลอ็คๆ มี
ผา้ยางสาํหรับยนื  

ขดุเจาะบาดาลเพือ
ใชน้าํอยา่งเพียงพอ 

ผสมเทียมนาํเชือ
จากสหกรณ์ และ
นาํเชือจากหมอ
ผสมเทียมชาวบา้น 

ซือยาเวชภณัฑจ์าก
ร้านขายยาทวัไป 

ใหอ้าหารตามวยั
อายขุองโค และ
ชนิดของอาหาร 

ติดตงัเครืองโดยใช้
ไฟฟ้า และมอเตอร์
ในยามไฟดบั 

เทนมลงในถงั 40 
ก.ก.กรองนมดว้ยผา้
ขาวบาง 

ปิดฝาถงันมใหส้นิท
พร้อมส่ง 

ใหไ้ซเลจ 

ใหน้าํ ปิดฝาลาง 
เกบ็อุปกรณ์ให้

เรียบร้อย 

เกบ็ลา้งทาํความ
สะอาดถงัเตรียมใช้
งานในมือต่อไป 

มีเบอร์ฝาถงัสมาชิก 
เพือตรวจสอบ
คุณภาพนาํนม มี
เวลาเปิด-ปิดรับ
นาํนม 

สหกรณ์ใหร้าคา
นาํนมดิบกิโลกรัม
ละ 17.50 บาท 

สหกรณ์ประเมิน
เงินปันผลคืนให้
เมือครบปี 

สมาชิกถือหุน้กบั
สหกรณ์ได ้

กินไซเลจจาก
ตวัแทน 

ทาํบ่อพกันาํเสีย 
ก่อนปล่อยลงท่อ

ระบายนาํ 
มีสตัวแพทยป์ระจาํ
ฟาร์มมาตรวจเยยีม 
จากร.พ.สตัวห์นอง
โพ ม.เกษตร 

ใหห้ญา้ หรือ ฟาง 

มีหน่วยส่งเสริม
สหกรณ์ ออก

บริการฉีดวคัซีนให้
สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 แสดงการจดัการโซ่อุปทานการเลียงโคนม (ปัจจุบนั) ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม 
 

 

การจดัเตรียม
โรงเรือน 

กระบวนการ
เลียงโคนม 

กระบวนการ
รีดนม 

การจาํหน่าย
นาํนมดิบ 

การจดัหา
วตัถุดิบ 
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จากการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานในภาพที 5 และ 6 สามารถสรุปไดว้่า สมยัก่อน
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมยงัไม่มีความรู้ในเรืองการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการผลิตเท่าทีควร 
และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่นสหกรณ์ โรงพยาบาลสัตวห์นองโพ หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ยงัไม่
มีความกา้วหน้าเท่าทีควร มีการผลิตตามธรรมชาติความเป็นอยู่ แต่เมือกาลเวลาแปรเปลียนไป มี
การศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลียนความรู้ในการเลียงโคนมมากขึน ทําให้
ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัการระบบฟาร์มมากขึน ซึงผลตอบแทนทีมากขึนทาํให้สภาพ
ความเป็นอยูข่องสมาชิกสหกรณ์อยูดี่กินดีไปดว้ย และนาํนมดิบมีประสิทธิภาพเพิมมากขึน เพราะมี
เครืองมือทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพมากขึน มีการรับนาํนมดิบอยา่งเป็นเวลา
เพือรักษาคุณภาพของนาํนมดิบจากสมาชิกไดดี้ยงิขึน 

 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ไดป้ระสิทธิผลโดยรวม
เป็นดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที 8 ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบ 

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

น้ํานมดิบ 

เพิ่มการใชเทคโนโลยีมากขึ้น ลดการใช
แรงงานคน 

ลดการใชพื้นที่ในการทําปศุสัตวมากข้ึน 
ลดตนทุนดาน
อาหารมากข้ึน 

ปริมาณน้ํานมดิบ
เพิ่มขึ้นจาก10เปน

12 ก.ก.ตอตัว 

รายไดของครอบครัว
มากขึ้น 

ลดปญหาการขาด
แคลนอาหารสําหรับ
เลี้ยงแมโคมาก 

สุขภาพโคแข็งแรง 
สมบูรณ ไมเปนโรค

งาย 

เกิดประสิทธิผลใน
การผลิตน้ํานมดิบ 

เชิงพาณิชย 

ดําเนินการขยายสงเสริมใชพันธุหญา
เลี้ยงโคนมที่มีผลผลิตสูง เชน พันธุเน

เปยรปากชอง 1 

มีการรวมมือระหวางร.พ.สัตว ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสหกรณ
ในการรวมวิจัยพันธุ และระบบมาตรฐาน

ฟารม 
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จากภาพที 7 แสดงเห็นใหเ้ห็นไดว้่า การเลียงโคนมแมมี้รายจ่ายค่อนขา้งสูงแต่ผลตอบแทน
จากการเลียงโคนมจะสูงกว่าการทาํนาทาํไร่หลายเท่า   จึงเป็นการสร้างรายได้ทีดีของ
เกษตรกร  ทงันีผูป้ระกอบการไดมี้การรวมตวักนัในรูปของสหกรณ์ เพือแกปั้ญหาการหาตลาด
รองรับนาํนมดิบ โดยสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีจาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์) ไดมี้การให้
ผลตอบแทนราคาค่านาํนมดิบให้กบัสมาชิกในราคา 17.50 บาท นับว่าเป็นราคาทียุติธรรมกบั
สมาชิก ประกอบกบัประเทศไทยก็มีภูมิประเทศทีเหมาะสมกบัการเลียงปศุสัตว ์ เนืองจากอุดม
สมบูรณ์ดว้ยอาหารสัตว ์เช่น ทุ่งหญา้เลียงสัตว ์ผลิตผลพืชไร่ (ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ฯลฯ) วสัดุ
เหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร (เปลือกขา้ว รําขา้ว เปลือกสับปะรด  ยอดออ้ย
กากนาํตาล  กากเบียร์ ฯลฯ) ซึงมีราคาถูก และสามารถเลือกใชท้ดแทนกนัไดห้ากสิงหนึงสิงใดมี
ราคาเพิมขึน ส่วนมูลโคก็มีประโยชน์ต่อการพฒันาทีดินของเกษตรกรและอาจนาํมาใชท้าํแก๊ส
ชีวภาพสําหรับใชใ้นครอบครัวไดอี้กดว้ย การเลียงโคนมจึงเป็นการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
 

 ตอนนีทีบา้นกินไซเลจ ผสมกบัอาหารสาํเร็จรูปของสหกรณ์ เพิมแร่ธาตุป่น ผงEM โรยเขา้ไป แลว้กกิ็น
หญา้ กอ็ยูต่วันะ นาํนมกโ็อเคเลย จากเดิมทีไดแ้ค่ตวัละ 10 กิโล กเ็พิมมาเป็น 12 กิโล (บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 

  

ทีบา้นนอกจากกินไซเลจแลว้ กห็นัมาเสริมกากเบียร์เพิม เพือลดอาหารสาํเร็จรูป เพราะในกากเบียร์มี
โปรตีนสูง นาํนมทีไดต่้อวนั 200 – 300 กิโล กดี็แลว้ ตดัวคิทีเรากย็งัมีเหลือเป็นหมืนกดี็ใจนะ (ศรุต ศรีอ่อน, 2555) 
   

แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาด้านทาํเลทีตัง เนืองจากจังหวดัราชบุรีมีบ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรมเพิมมากขึน จึงทาํให้แหล่งทุ่งหญา้สาํหรับเลียงสัตวใ์นแถบจงัหวดัราชบุรีเริมมีพืนที
ลดลง บางฟาร์มถึงกบัยา้ยทีตงัเพือใหมี้พืนทีในการหาหญา้เพือมาเลียงแม่โค ไดใ้นปริมาณทีมากขึน 
เพราะหญา้เป็นอาหารทีไม่มีตน้ทุน เกษตรกรผูเ้ลียงโคนมจึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาอาหารสาํหรับเลียง
สัตวเ์พือให้เพียงพอกบัความตอ้งการของแม่โค จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัซือวตัถุดิบมาจากจงัหวดั
ใกลเ้คียง เช่น จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ ตามบทสัมภาษณ์
ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
  

ตวับา้น กบัคอกววั ผมสร้างคนละทีกนั แต่อยู่ในพืนทีแปลงเดียวกนันะ สร้างคอกให้ห่างจากตวับา้น
หน่อย จะไดป้ล่อยนาํเสียลงนา แปลงหญา้ได ้จะไดมี้หญา้ไวกิ้นตลอดปี แถมประหยดัการใส่ปู๋ ย ใส่นาํใหห้ญา้อีก 
เพราะหญา้เดียวนีหากินยาก แถบหนองโพกลายเป็นชุมชนเมืองไปแลว้ มีคนทีอืนยา้ยมาอยูห่นองโพ มาทาํงานที
หนองโพกนัมากขึน ทีดินแถบนีกห็าไม่ค่อยจะมีแลว้ (ประพนัธ์ เจตน์พกุ, 2555) 
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ภาพที 9 การสร้างทางระบายนาํจากคอกววัสู่แปลงหญา้ของเจา้ของฟาร์มโคนม 
 

การร่วมมือของฝ่ายส่งเสริมของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ และโรงพยาบาลสัตวห์นองโพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการพฒันาระบบสืบพนัธ์ุของโคนมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ใชว้ิธี
ผสมเทียมเขา้มาช่วยในการผสมพนัธ์ุ แทนวิธีแบบเดิมตามธรรมชาติซึงขาดความปลอดภยั และ
เสียเวลาในการสืบพนัธ์ุของแม่โค เนืองจากไม่มีความแน่นอนแม่นยาํในการไดลู้กโค และทงั2

หน่วยงานนียงัช่วยในการให้ความรู้ เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับสมาชิกได้นาํไป
ปฏิบติัตามเพือเพิมศกัยภาพในการผลิตนาํนมดิบของฟาร์มโคนมของตนเองต่อไป โดยการจดัระบบ
มาตรฐานฟาร์มใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน มีการจดัการเป็นสัดส่วน ซึงผูว้ิจยัพบว่าหลกัการจดัระบบ
มาตรฐานฟาร์มนันสอดคลอ้งกบักบัหลกัการบริหารจดัการในรูปขององคก์ร คือ ระบบ 5 ส ซึง
ไดแ้ก่ “สะสาง” คือ การทีเจา้ของฟาร์มแยกสิงของทีไม่จาํเป็นหรือใชแ้ลว้ออกเป็นหมวดหมู่ เพือ
เตรียมจาํหน่าย หรือทาํลายต่อไป เช่น กระสอบอาหารสาํเร็จรูป ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปขาย
ต่อหรือนาํไปใส่ปุ๋ยมูลขีววัเพือจาํหน่ายขายให้กบัสวนผลไม ้หรือฟาร์มไส้เดือนเพือเตรียมไปแปร
รูปเป็นปุ๋ยไสเ้ดือนต่อไป  สามารถเพิมมูลค่าเพิมใหก้บัผูป้ระกอบการไดอี้กทางดว้ย หรือการแยกโค
นม โคสาว ลูกโค ออกเป็นโซนๆ เพือสะดวกในการเลียง และดูแลต่อไป “สะดวก” คือการที
ผูป้ระกอบการจดัวางสิงของ อุปกรณ์เครืองมือ ในการรีดนมให้เป็นหมวดหมู่ เช่นเครืองรีดนม ถงั
นม มีรถเกบ็เครืองมืออุปกรณ์สามารถเคลือนยา้ยไดส้ะดวก 

 
 

 

 

 

ภาพที 10 รถเขน็เกบ็อุปกรณ์ในการรีดนม 
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“สะอาด” คือ การทีผูป้ระกอบการมีการทาํความสะอาดคอก โรงเรือนเลียงสัตวทุ์กเชา้-เยน็ 
เพือความสะอาด และป้องกนัการติดเชือโรคเตา้นมอกัเสบ เนืองจากเตา้นมไม่สะอาด ลดการเกิด
โรคระบาด เช่น โรคปากเทา้เปือย เป็นตน้ ความสะอาดจึงจาํเป็นมากในการเลียงโคนม ตามบท
สัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
 คอกสัตวต์อ้งสะอาด ผมอาบนาํใหม้นั 2 เวลา เชา้-เยน็ ยิงอากาศร้อนๆ ววัตอ้งการนาํ ไดน้าํมนัจะรู้สึก
สดชืน ววัมนัก็เหมือนคนนนัแหละไม่อยากอยูใ่นทีสกปรกหรอก ยิงสกปรก เชือโรคก็ยิงเยอะ (บุญส่ง ดอกรัก, 
2555) 

 

“สุขลกัษณะ” คือ การทีผูป้ระกอบการรักษามาตรฐานความสะอาด และระมดัระวงัในการ
ปนเปือนสารเจือปนในนาํนม เช่นนาํ หรือยาปฏิชีวนะทียงัตกคา้งในเตา้นมของแม่โค ทาํใหเ้กิดผล
เสียตามมาในภายหลงัหาก ผูรั้บนาํนมดิบคือสหกรณ์โคนมหนองโพตรวจพบสารเจือปนดงักล่าว
อาจมีความผดิ หรืออาจถูกตดัสิทธิจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไดใ้นทีสุด “สร้างนิสัย” คือ การ
ทีผูป้ระกอบการมีวินัยในตวัเอง บงัคบัตนเองให้มีความตรงต่อเวลา และซือสัตยใ์นอาชีพ และ
ซือตรงต่อคู่คา้ คือ สหกรณ์ ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด เพือไม่ให้เกิด
ความเสียหายตามมาในภายหลงั และความยงัยนืของธุรกิจของตนสืบไป 
 

นอกจากนีผูว้ิจยัยงัไดเ้รียนรู้ถึงการเก็บรักษาอาหารสาํหรับเลียงโคนม ในยามทีขาดแคลน
อาหาร จากเจา้ของฟาร์มอีกดว้ย ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

 ช่วงปีทีแลว้นาํท่วม ฟางหากินยาก ราคากแ็พง ฟ่อนละ 50 บาท ผมกเ็คยซือมาแลว้ เลยคิดวา่ไม่ไดก้ารณ์
แลว้ ตอ้งหาอะไรมากินทดแทนฟางบา้ง หญา้กพ็อมี แต่นอ้ย บางทีโดนนาํท่วมนา กท็าํอะไรไม่ไดเ้ลยนะ ผมกเ็ลย
เอาใหม่ช่วงฤดูร้อน ใกล้ๆ  เขา้หนา้ฝนขา้วโพดเริมป้อนเขา้โรงงานมากขึน ผมก็สังเปลือกขา้วโพดจากโรงงานมา
อดัใส่ถงั ใชถุ้งดาํมดัปิดฝาถงั ช่วงนนัประหยดัการกินฟางไปไดเ้ยอะเลย ตอนนนัอยูที่กิโลละ 1 บาท 20 สตางค ์
เอง ผมชอบมากตอนนนั แถมนาํนมในฟาร์มผมก็เพิมขึน จากวนัละ 300 ขึนมาแตะ 400 กิโลแหนะ มนัดีมาก 
(ศรุต ศรีอ่อน, 2555) 

   

 ทีบา้นจะกกัตุนฟางไวกิ้นในฤดูฝน ช่วงทีฟางถกูๆ จะซือกกัตุนเอาไวเ้ผอืยามฉุกเฉิน  
(บุญส่ง ดอกรัก, 2555)  

 
  
 

   ส
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บา้นผมใหค้นเช่าทาํนา ถึงช่วงเกียวขา้ว คนเช่ากเ็อาขา้วไปขาย ส่วนผมกไ็ดฟ้างมาใหว้วั เป็นการ
ช่วยเหลือกนัไป  แถมเรายงัไดค้่าเช่าทาํนาอีกดว้ย (ประพนัธ์ เจตน์พกุ, 2555) 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที 11 โรงเกบ็ฟาง 

 

1.3 ปัจจัยททีาํให้ธุรกจิประสบความสําเร็จ เกดิประสิทธิผลอย่างชัดเจน 
ปัจจยัทีทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ดา้นทรัพยากรต่างๆ กาํลงัแรงงาน กาํลงัเครืองจกัร 

ปัจจยัดา้นตน้ทุนเงินสาํรอง แหล่งเงินทุน การจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาตน้ทุนตาํ เพือมุ่งเนน้ใหเ้กิด
ประสิทธิผลอย่างชดัเจน ซึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์แลว้ว่า ปัจจยัทีส่งผลให้ธุรกิจฟาร์มโคนมของ
ผูป้ระกอบการสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ประสบผลสาํเร็จไดน้นั มีเหตุผลดงัต่อไปนี 

1.3.1 ความมุ่งมนัตงัใจ และความรักในอาชีพของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมทุก
คน เพราะทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราภูมิใจทีทําอาชีพนี เพราะมันเป็นอาชีพ
พระราชทาน” 

1.3.2 ความสามัคคี และความรักทีมีต่อสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เพราะ
ผูป้ระกอบการทุกคน ลว้นแลว้เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ทงัสิน ดงันันในการจะ
ดําเนินการธุรกิจ  ทีแรกทีทุกคนจะนึกถึง  คือ  สหกรณ์  และจะช่วยกันเลือกคนทีมีความรู้
ความสามารถเขา้มาทาํหนา้ทีในการบริหารจดัการแทนพวกเขา ดงันัน สถานการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะไดรั้บรู้ดว้ยทุกอยา่ง เพราะสหกรณ์นึกถึงเสมอว่า สมาชิกทุกคน คือ 
พีนอ้ง 

1.3.3 รัฐบาลให้ความสาํคญักบัอาชีพการเลียงโคนม เพราะนมเป็นอาหารทีช่วย
พฒันาร่างกายของทุกคนภายในประเทศ ใหมี้สุขภาพ พลานามยัทีแขง็แรง สมบูรณ์ เป็นสารอาหาร
ทีเพิม IQ ให้กบัเด็ก และเยาวชนของชาติ จึงเกิดเป็นโครงการนมโรงเรียนขึน และสหกรณ์โคนม
หนองโพฯ ก็เป็นโรงงานรายใหญ่ของประเทศ ทีรับซือนาํนมดิบจากเกษตรกร และผลิต เพือจดั
จาํหน่ายเอง จึงทาํใหศ้กัยภาพในการผลิตมีมากพอ ทีจะนาํไปเลียงประชากร เยาวชนของชาติต่อไป 
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  1.3.4 ธุรกิจฟาร์มโคนมจํา เ ป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมาก  การที
ผูป้ระกอบการคิดจะใชเ้ครืองจกัรเขา้มาช่วยในการทาํงาน เสริมกาํลงัแรงงานคน จึงนบัเป็นเรืองดี
ทาํใหง้านเสร็จเร็วมากยิงขึน ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และประหยดัพลงังานคนเลียงได้
อีกดว้ย  
  1.3.5 เนืองจากผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพ
ฯ ซึงมีหน่วยงานฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ทีออกให้บริการผสมเทียมให้กบัสมาชิก และซือนาํเชือใน
ราคาทีถูก มีสิทธิพิเศษมากมายใหก้บัสมาชิก ดงันนัจึงเป็นเรืองทีดีสาํหรับผูป้ระกอบการทีจะพฒันา
ธุรกิจของตนเองใหด้าํเนินต่อไปไดอ้ยา่งยาวนาน 

 
 
2. เพือศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขันตอนในการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ  

โดยยึดหลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์กลยทุธ์การดาํเนินงาน ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม โดยเน้นดา้นการทาํฟาร์มเกษตรอินทรีย ์โดยยึดรูปแบบทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงผูว้ิจยัใชห้ลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
วิเคราะห์การบริหารจดัการฟาร์มโคนม ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนอง
โพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์) จากการศึกษาพบว่า ตวัอย่างของผูป้ระกอบการ กลุ่ม
สมาชิกผูเ้ลียงโคนมสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ถือไดว้่ามีการนาํหลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอน ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นดา้นการผลิตเพือการคา้หรือเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และ
น่าสนใจ ซึงสรุปหลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนไดด้งันี 

ขันท ี1 หลกัความพอเพยีง เลียงตวัเองไดบ้นพนืฐานของความประหยดัและขจดัการใชจ่้าย
ทีไม่จาํเป็น รู้จกัประมาณตนเอง มีความรอบคอบ คือ มีการวางแผนดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละรอบของ
การไดรั้บเงินปันผลจากสหกรณ์ทุกๆ 10 วนั เพือใหเ้พียงพอกบัตน้ทุนดา้นอาหารทีใชเ้ลียงแม่โคใน
แต่ละช่วง และรู้จักเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานให้มีความรวดเร็ว 
ประหยดัแรงงาน และประหยดัพลงังานทรัพยากรไดม้ากขึน พร้อมทงัมีความเชือมนัและซือสัตยใ์น
อาชีพของตนเอง ผู ้ประกอบการฟาร์มโคนมมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทีทรง
พระราชทานอาชีพ จนก่อเกิดเป็นตน้นาํให้เกิดธุรกิจภาคการเกษตรอืนๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจ
อาหารสตัว ์ธุรกิจปุ๋ยจากมูลววั ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจยาเวชภณัฑส์าํหรับสัตว ์และอีกมากมาย จึง
ทาํใหส้มาชิกทุกคนมีความเชือเดียวกนัวา่กิจการโคนมเป็น “อาชีพพระราชทาน” 
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ในขนัหลกัความพอเพียงนนั ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการเกษตรอินทรีย ์ของคุณอภิชาติ ศรีสอาด 
เจา้ของหนงัสือเกษตรอินทรีย ์ชุดอาหารปลอดภยั ท่านไดก้ล่าวไวว้่า “เกษตรอินทรีย”์  คือ ระบบ
การเกษตรทีผลิตอาหารและเส้นใย ดว้ยความยงัยืนทงัทางสิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ โดย
เน้นหลกัทีการปรับปรุงบาํรุงดิน การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรียล์ดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลียงการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และ เวชภณัฑส์าํหรับสัตว ์แต่ในขณะเดียวกนั เกษตร
อินทรียพ์ยายามประยุกตก์ลไก และวฐัจกัรธรรมชาติในการเพิมผลผลิต และพฒันาความตา้นทาน
ต่อโรคในสัตว์เลียง หลักการเกษตรอินทรีย์นีเป็นหลกัการสากล ทีสอดคล้องกับเงือนไขทาง
เศรษฐกิจ-สงัคม ภูมิอากาศ และวฒันธรรมของทอ้งถินดว้ย 

เนืองจากเกษตรอินทรียเ์ป็นการเกษตรทีใหค้วามสาํคญักบัการทาํฟาร์มเชิงสร้างสรรค ์(เพือ
อนุรักษแ์ละฟืนฟูระบบนิเวศการเกษตร) ซึงถือไดว้่าเกษตรอินทรียเ์ป็นการบริหารจดัการฟาร์มเชิง
บวก (positive management) เกษตรอินทรียจึ์งเป็นแนวทางการเกษตรทีตงัอยูบ่นกระบวนการแห่ง
การเรียนรู้และภูมิปัญญา ดงันนัเกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาการเรียนรู้เกียวกบัธรรมชาติและ
การบริหารจดัการฟาร์มของตนเพิมขึนดว้ย  เพราะเกษตรกรตอ้งสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห์-
สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนเกียวกบัการทาํการเกษตรของฟาร์มตนเอง เพือคดัสรรและพฒันา
แนวทางเกษตรอินทรียที์เฉพาะและเหมาะสมกบัฟาร์มของตวัเองอยา่งแทจ้ริงตามบทสัมภาษณ์ทีมา
สนบัสนุนความวา่ 
 

 เราใชภู้มิปัญญาชาวบา้น สมยัปู่  ยา่ ตา ยาย ในการรักษาเตา้นมอกัเสบ เวลาเตา้นมววัอกัเสบ มนัจะบวม
แดง แขง็ จบัดูจะร้อน รีดนมออกมาเป็นลิมๆ กอ้นๆ ถา้ปล่อยเรือรัง ววัอาจเป็นไขน้ม รักษาไม่หายอาจตอ้งเสียววั
ดีๆ ไปเลยก็ไดใ้ชย้าแกเ้ตา้นมอกัเสบก็สะดวกดีนะ แต่แพง ตอนนี หลอดละ 40 บาทแลว้ แถมตอ้งหยุดส่งนม
จนกวา่เชือยาจะหมดดว้ย ประมาณ 3-5 วนั ดงันนัจึงหันมาใชห้ญา้งวงชา้ง 1 กิโล ถอนมาทงัรากเลย มาตม้กบั
นาํตาลทรายแดง 2 กิโล ใส่นาํครึงหมอ้เบอร์ 32 ใส่ขวดเบียร์กรอกใส่ปากววั เชา้ – เยน็ ส่งนมไดต้ามปกติ ถา้ววั
เพิงคลอดใหม่ๆ ไดกิ้นเขา้ไปยิงดี จะช่วยขบันาํคาวปลา ให้มดลูกเขา้อู่เร็วขึน ช่วยเพิมพลงังานให้แม่โคไดด้ว้ย 
(บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 

 

 
 

 
 

ภาพที 12 ตน้หญา้งวงชา้ง 
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การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งดาํเนินการอย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบ 
รวมถึงมีการดูแลเอาใจใส่ เพือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยูข่องผูค้นทงัในปัจจุบนัและอนาคต 
รวมทงัพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย ซีงเกษตรอินทรียเ์ป็นระบบทีมีพลวตัรและมีชีวิต
ในตวัเอง ซึงการเปลียนแปลงจะเกิดขึนไดท้งัจากปัจจยัภายในและภายนอก ผูป้ระกอบการฟาร์มโค
นมจึงดาํเนินกิจการต่างๆ อยา่งระมดัระวงั เพือเพิมประสิทธิภาพและเพิมผลผลิตในการผลิต แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งระมดัระวงัอย่าให้เกิดความเสียงต่อสุขภาพ สิงแวดลอ้ม และครอบครัว ดงันัน
การดาํเนินการอย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารจดัการ และการ
พฒันา  

การเลียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรม เป็นการเลียงสัตวจ์าํนวนมากในพืนทีจาํกดั ทาํให้เกิดโรค
ระบาดไดง่้าย จึงตอ้งใชย้าปฏิชีวนะจาํนวนมาก และต่อเนืองทาํให้มีสารตกคา้งในนาํนม ส่งผลต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในระยะยาว โรคววับา้  โรคปากเปือยเทา้เปือย ทีเกิดขึนจึงเป็นเสมือนสัญญาณ
อนัตรายทีบอกให้รู้ว่า การเลียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการทรมานสัตว ์แต่อาจเป็นภยั
คุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์ด้วย การนําเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรอินทรีย์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นสิงจาํเป็นเพือสร้างหลกัประกนัความมนัใจว่า เกษตรอินทรียน์ันปลอดภยัและ
เหมาะกบัสิงแวดลอ้ม พร้อมทงัมีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ชียวชาญอยา่งโปร่งใส มีส่วนร่วม และอคติ
ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

โรคทีพบส่วนใหญ่กบัโคนมก็คือ โรคเตา้นมอกัเสบ โรครกคา้งในววั ส่วนโรคระบาด ก็คงจะเป็นโรค
ปากเปือย เทา้เปือย เป็นตน้ ซึงโรคเหล่านีพบไดบ่้อยครังในสภาวะทีโรงเรือนไม่สะอาด เจา้ของฟาร์มไม่ดูแลเอา
ใจใส่ในเท่าทีควร หรืออาจเกิดจากสภาพอากาศทีแปรเปลียนไปก็มีสิทธิเป็นไปได ้ซึงหลกัๆ อยูที่การรักษาความ
สะอาด การดูแลเอาใจใส่ของเจา้ของเป็นสาํคญั (จนัทิมา โพธิเจริญ, 2555) 

 
ขันที 2 หลักการรวมพลังกันในรูปกลุ่ม  เพือการผลิต การตลาด การจดัการ รวมทงัดา้น

สวสัดิการ  การศึกษา  การพฒันาสังคม ทงันีกลุ่มผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมไดร้วมตวักนัในรูปของ
สหกรณ์ ซึงผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั 
(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ อยู่แลว้ ซึงทาํให้ตลาดในการรองรับนาํนมดิบของผูป้ระกอบการมีความ
น่าเชือถือ และไดม้าตรฐานของสหกรณ์ ซึงเป็นไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทีวา่ 

“การทีจะให้การเลียงโคนมเป็นอาชีพปึกแผ่นมนัคงไดน้นั ผูเ้ลียงโคนมควรจะไดร้วมตวั
กนัเป็นกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพือสมาชิกจะไดรั้บประโยชน์มากทีสุด แต่ระหว่างทีสหกรณ์
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ยงัไม่พร้อมนนั ควรให้มีการจดัตงัในรูปบริษทั ทีไม่มุ่งหวงักาํไร บรรดาเงินกาํไรสุทธิทีบริษทัหา
ไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นนั จึงไม่มีการแบ่งกาํไร ให้กบัผูถื้อหุ้น แต่ให้บริษทันาํกาํไรสุทธิ
ส่วนหนึงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึงนาํนมสดมาขายให้แก่โรงงานนมผง เป็นประจาํ และอีกส่วน
หนึงของกาํไรเขา้กองทุนสะสม เพือประโยชน์แก่การศึกษาของบรรดาบุตรหลานสมาชิกกลุ่มผูเ้ลียง
โคนม อนัจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และทอ้งถิน” ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
 

ผมเลียงววัมา 30 กว่าปีแลว้ ค่านาํนมก็เพิมเรือยๆ นะ แต่มีช่วงเมือ 10 ปีก่อน สหกรณ์ขาดทุนหนัก 
สมาชิกบางคนหันไปส่งนมใหก้บับริษทัเอกชน เพราะเขาใหร้าคาสูงกวา่ สหกรณ์เกือบไปไม่รอด เพราะรัฐไม่ได้
อุดหนุนเราตรงนี เพียงแต่ให้เราเป็นคนผลิตนมโครงการให้เท่านนั ทีเหลือสหกรณ์ตอ้งบริหารจดัการเองหมด 
เดือดร้อนทนไม่ไหว พวกคณะกรรมการสหกรณ์จึงตอ้งเขา้ไปวงัสวนจิตร ขอความช่วยเหลือส่งผูจ้ดัการของ
โครงการสวนจิตรมาช่วยสหกรณ์ เราถึงฟืนอยูร่อดมาไดจ้นถึงทุกวนันีแหละ (ถนอม ศรีอ่อน, 2555) 

 

นอกจากนีผูว้ิจัยยงัพบว่าการทาํเกษตรอินทรีย์ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมยงัให้
ความสาํคญักบัเกษตรกรผูผ้ลิต และชุมชนทอ้งถิน เกษตรอินทรียมุ่์งหวงัทีจะสร้างความมนัคงใน
การทาํปศุสัตวส์าํหรับเกษตรกรผูเ้ลียงโคนม ตลอดจนอนุรักษแ์ละฟืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนของกลุ่ม
เกษตรกรใหมี้ความแขง็แกร่ง เรียนรู้ในการดดัแปลงการผลิตของตนให้เขา้กบัวิถีธรรมชาติ ตามยคุ
กระแสโลกาภิวฒัน์ทีเปลียนไป โดยมีหน่วยงานกลางอย่างสหกรณ์เป็นองค์กรทีคอยช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 

 

ในฐานะทีเราเป็นผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานอาหารสัตวข์องสหกรณ์ เราเขา้ใจดีวา่สมาชิกตอ้งแบกรับภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารสัตวม์ากมายอยูพ่อสมควร แต่ถึงอยา่งไรสหกรณ์กย็งัมีสภาพการขาดทุนอยูดี่ เพราะวตัถุดิบที
ไดม้านนัมีราคาทีสูงเพิมขึนเป็นสองเท่าตวั อยา่งรําขา้ว เคยซืออยูที่กิโลละ 5 บาท ปรับขึนมาเป็น 10 บาท เพราะ
ปัจจุบันประเทศไทยมีเพียงบริษัททางการเกษตรกว่านซือวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และส่งต่อไปยงั
โรงงานผลิตอาหารสัตวต่์างๆ แมแ้ต่บริษทัยกัษใ์หญ่ทีพวกเรารู้จกักนัดี ยงัตอ้งสังซือจากบริษทันีเลย เราเองถึงแม้
จะเป็นสหกรณ์ใหญ่ แต่ในเรืองอาหารเรากต็อ้งยอมต่อกระแสราคาวตัถุดิบทีปรับขึนอยา่งรวดเร็ว เพราะเราทุนไม่
หนาเหมือนเอกชน แต่อยา่งไรสมาชิกกย็งัมีอาหารไวกิ้นในราคาทีถูกกวา่ทอ้งตลาดแน่นอน  
(สมชาย จีนเหลียง, 2555) 

 

ถา้ถามถึงคุณภาพตอบไดเ้ลยวา่คุณภาพเหมือนกนั อาจจะแบ่งราคาตามเกรดสูตรอาหารทีแตกต่างกนัไป 
แต่รับรองว่าคุณภาพไม่ต่างกนั เพราะเรามีกรมปศุสัตวม์าคอยตรวจคุณภาพของอาหารทีจะเตรียมจะผลิตและ
เตรียมออกจาํหน่ายใหก้บัสมาชิกอยูต่ลอด รับรองไดว้า่ไม่แตกต่างกนัแน่นอน (สมชาย จีนเหลียง, 2555) 
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ในขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพือการค้า เพราะตระหนักว่า
ครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งพึงพาการจาํหน่ายผลผลิตเพือเป็นรายไดใ้นการดาํรงชีพ 
สหกรณ์จึงพยายามส่งเสริมการทาํการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียท์งัในระดบัทอ้งถิน ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ เพือสร้างความมนัใจให้กบัผูบ้ริโภคไดว้่า ทุกขนัตอนของการผลิต แปรรูป และ
การจดัการนนัเป็นการทาํงานทีพยายามอนุรักษแ์ละฟืนฟูสิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาคุณภาพของ
ผลผลิตใหเ้ป็นธรรมชาติเดิมมากทีสุด ตามบทสมัภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
 

 เราขายนาํนมดิบให้กบัสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เป็นองคก์รเดียวทีไม่ทิงเรา และเป็นองคก์รทีมนัคง และ
ดว้ยความพยายามทีสหกรณ์เร่งการทาํทาํการตลาดเพือส่งเสริมการขายนมในตลาดทาํใหที้อืนตอ้งหนัมาส่งนาํนม
ดิบให้กบัสหกรณ์เรา เพราะเขาไม่มีโรงงานผลิตเอง เช่น ทีสหกรณ์โคนม นครปฐม กาํลงัผลิตของยงัสู้เราไม่ได ้
สหกรณ์เราจาํเป็นตอ้งช่วยเหลือกลุ่มเกษตรของสหกรณ์ดว้ยกนั (บุญส่ง ดอกรัก, 2555) 

เกษตรอินทรีย์ควรจะตังอยู่บนความสัมพนัธ์ทีมีความเป็นธรรมระหว่างสิงแวดล้อม
โดยรวมและสิงมีชีวิต ความเป็นธรรมนีรวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยติุธรรม และการมี
ส่วนในการปกปักพิทกัษโ์ลกทีเราอาศยัอยู ่ทงัในระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเอง และระหว่างมนุษยก์บั
สิงมีชีวิตอืนๆ ในหลกัการดา้นนี ความสัมพนัธ์ของผูค้นทีเกียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการ
จัดการผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นทุกระดับควรมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นธรรม ทังเกษตรกร 
คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกผูค้นควรไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตทีดี 
และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์
ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอืนๆ ทีเพียงพอ และมีคุณภาพทีดี  ใน
หลกัการนี หมายรวมถึงการปฏิบติัต่อสัตวเ์ลียงอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิงการจดัสภาพการ
เลียงให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการทางธรรมชาติของสัตว ์รวมทงัดูแลเอาใจใส่ความ
เป็นอยูข่องสตัวอ์ยา่งเหมาะสมดว้ย 

ขันที 3 หลักการสร้างเครือข่าย  มีการรวมกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที
หลากหลาย   โดยประสานความร่วมมือกบัภาคธุรกิจภาคองคก์ารต่างๆ  พฒันาเอกชน และภาค
ราชการในดา้นเงินทุนกาลตลาด  การผลิต  การจดัการและข่าวสารขอ้มูล ผูป้ระกอบการฟาร์มโค
นม มีการติดต่อดา้นการผสมเทียมโค โดยมีการใชน้าํเชือจากฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมหนองโพ มี
การเขา้ร่วมอบรมมาตรฐานฟาร์มโคนมกบัโรงพยาบาลสัตวห์นองโพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มี
การเขา้ร่วมอบรมสินเชือเกษตรกร กบัองคก์รธนาคารพาณิชยข์องรัฐ เช่น ธนาคารการเกษตรและ
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สหกรณ์ (ธ.ก.ส.), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) และเงินลงทุนสินเชือจากสหกรณ์โคนม
หนองโพ ราชบุรี จาํกดั(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ตามบทสัมภาษณ์ทีมาสนบัสนุนความวา่ 
 

สหกรณ์ของเรามีการติดต่อสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอกมากมาย ทงัทางภาครัฐ และเอกชน เพือใหธุ้รกิจ
ของสหกรณ์ดาํเนินต่อไปได ้และสมาชิกกอ็ยูไ่ดด้ว้ย สหกรณ์มีหนา้ทีช่วยเหลือสมาชิกใหกิ้นดี อยูดี่ มีสวสัดิการที
ดี และมีระบบการเงินสนบัสนุนให้สมาชิกไดล้งทุนทงัในระยะสัน และระยะยาว ยอมขาดทุนผลกาํไรทางดา้น
อาหาร เพือหาวตัถุดิบมาผลิตอาหารสาํเร็จรูปแจกจ่ายใหก้บัสมาชิกในราคาทีถูกกวา่บริษทัเอกชนทวัไปเขาทาํกนั 
(สมชาย จีนเหลียง, 2555) 

   

 สหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ในการพฒันาการผสมเทียมโคให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน และจัดจาํหน่ายนําเชือทีมีราคาถูก เพือช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ และคอยเป็น
หน่วยงานทีช่วยเหลือในการบริหารจดัการฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัสมาชิกของ
สหกรณ์ การพฒันาจึงมีอยูต่่อเนือง และมีประสิทธิภาพ (สุพจน์ แกว้มณี, 2555) 

   

 ตอนลงทุนเลียงววันมใหม่ๆ ผมตอ้งกูย้มืเงินจากโรงนม และธ.ก.ส. เพือมาสร้างโรงเรือน    ซือเครืองรีด 
ติดตงัเครืองรีด ซือววัสาวทอ้งเขา้คอกเพิม ลาํพงัเงินเกบ็กไ็ม่ค่อยพอจะลงทุน พอครบ 10 วนั สหกรณ์กจ็ะตดัเงินกู้
เราในแต่ละวิค มนัก็จะหมดเองไปตามอตัโนมติั ส่วน ธ.ก.ส. เราใชเ้ขาเป็นเงินกอ้นไปเลย เราก็ไม่ค่อยเดือดร้อน
เท่าไหร่ อยูอ่ยา่งสบาย พอมี พอกิน ใชไ้ปเรือยๆ เพราะเราไม่ตอ้งไปลงทุนเรืองทีดิน  
(ศรุต ศรีอ่อน, 2555) 

 

โดยสรุปจะเห็นว่า  เกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรทีมีลักษณะเป็นองค์รวม  ทีให้
ความสาํคญัในเบืองตน้กบัการอนุรักษแ์ละฟืนฟูระบบนิเวศการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ แต่
ขณะเดียวกนักไ็ม่ไดล้ะเลยมิติดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ เพราะความยงัยนืทางดา้นสิงแวดลอ้มไม่อาจ
ดาํรงอยูไ่ด ้โดยแยกออกจากความยงัยนืทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
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บทท ี5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชย ์ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ไดใ้ชแ้นวทางการดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ซึงมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบเชิงพาณิชยข์อง
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ และเพือศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 

ขนัตอนในการบริหารจดัการฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการ
ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุป
ผลการวิจยัและอภิปรายผล ดงันี 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการทาํการวิจยัในหวัขอ้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชย ์ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนม
หนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ พบว่ามีประเด็นทีสาํคญัแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด้
ดงันี 

1.เพือศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนาํนมดิบเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการ
ฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์) โดยยึด
หลกัทฤษฎีประสิทธิภาพ และหลกัการบริหารจดัการองค์กร ไดแ้ก่ ทฤษฎีการจดัการเชิงระบบ 
(system theory), การจดัการห่วงโซ่อุปทานการเลียงโคนม,กิจกรรม 5 ส, การวิเคราะห์ จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สามารถแบ่งตามหลกัการศึกษาได ้3 เรืองใหญ่ๆ ดงันี 

1.1 สภาพแวดลอ้มปัญหาทวัไปทางธุรกิจ โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) มาช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจฟาร์มโคนม 
สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4  

1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพเพือใหเ้กิดประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ ผูว้ิจยัได้
ใชห้ลกัการบริหารจดัการเชิงระบบ (system theory) และกิจกรรม 5 ส. นาํมาปรับใช้ พบว่า 
ประสิทธิภาพในการเลียงโคนมของผูป้ระกอบการฟาร์มตวัอย่างนัน อยู่ในระดับพอใช้ เพราะ
ผูป้ระกอบการใชว้ิธีการเลียง แบบลอกเลียนกนั เลียงตามกระแส จากการศึกษาการจดัการห่วงโซ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 

อุปทานในภาพที 5 และ 6 สามารถสรุปไดว้่า สมยัก่อนผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมยงัไม่มีความรู้ใน
เรืองการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการผลิตเท่าทีควร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่นสหกรณ์ 
โรงพยาบาลสตัวห์นองโพ หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ยงัไม่มีความกา้วหนา้เท่าทีควร มีการผลิตตาม
ธรรมชาติความเป็นอยู่ แต่เมือกาลเวลาแปรเปลียนไป มีการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แลกเปลียนความรู้ในการเลียงโคนมมากขึน ทาํให้ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัการระบบ
ฟาร์มมากขึน ซึงผลตอบแทนทีมากขึนทาํให้สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์อยู่ดีกินดีไป
ด้วย และนํานมดิบมีประสิทธิภาพเพิมมากขึน เพราะมีเครืองมือทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพมากขึน มีการรับนาํนมดิบอย่างเป็นเวลาเพือรักษาคุณภาพของนาํนมดิบจาก
สมาชิกได้ดียิงขึน  และในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบเชิงพาณิชย์ของ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกัด (ในพระบรม
ราชูปถมัภ)์ ไดป้ระสิทธิผลโดยรวมดงัภาพที 7 สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมมี
ปัญหาด้านทาํเลทีตงั และขาดแคลนวตัถุดิบด้านอาหารเพิมมากขึน (แหล่งหญา้) เนืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มของชุมชนทีเปลียนไป มีการพฒันากนัมากขึน จึงจาํเป็นตอ้งซือวตัถุดิบดา้นอาหาร
มากขึนตามไปดว้ย แต่ผูป้ระกอบการกลบัไม่มีความรู้เพิมเติมในการบริหารจดัการฟาร์มเท่าทีควร 
จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพในการผลิตนาํนมดิบของโคนมเพิมขึนในปริมาณทีไม่มากนกัเพิมขึนจากเดิม
เฉลีย 2 ก.ก. ต่อแม่โค 1 ตวัเท่านนัเอง  

1.3 ปัจจยัทีทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ เกิดประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 

ปัจจยัทีทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ดา้นทรัพยากรต่างๆ กาํลงัแรงงาน กาํลงัเครืองจกัร ปัจจยั
ดา้นตน้ทุนเงินสํารอง แหล่งเงินทุน การจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาตน้ทุนตาํ เพือมุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิผลอยา่งชดัเจนนนั มีเหตุผลดงัต่อไปนี 

1.3.1 ความมุ่งมนัตงัใจ และความรักในอาชีพของผูป้ระกอบการฟาร์มโค
นมทุกคน เพราะทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่า “เราภูมิใจทีทาํอาชีพนี เพราะมนัเป็นอาชีพ
พระราชทาน” 

1.3.2 ความสามคัคี และความรักทีมีต่อสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เพราะ
ผูป้ระกอบการทุกคน ลว้นแลว้เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ทงัสิน ดงันนั สถานการณ์
ในการดาํเนินธุรกิจ สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะไดรั้บรู้ดว้ยทุกอย่าง เพราะสหกรณ์นึกถึงเสมอว่า 
สมาชิกทุกคน คือ พีนอ้ง 

1.3.3 รัฐบาลให้ความสาํคญั และให้การสนบัสนุนอาชีพการเลียงโคนม
ดว้ยดีตลอดมา และสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ก็เป็นโรงงานรายใหญ่ของประเทศ ทีรับซือนาํนมดิบ
จากเกษตรกร และผลิต เพือจดัจาํหน่ายเอง จึงทาํใหศ้กัยภาพในการผลิตมีมากพอ  
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1.3.4 ธุรกิจฟาร์มโคนมจาํเป็นตอ้งใช้แรงงานคนเป็นจาํนวนมาก การที
ผูป้ระกอบการคิดจะใชเ้ครืองจกัรเขา้มาช่วยในการทาํงาน เสริมกาํลงัแรงงานคน จึงนบัเป็นเรืองดี
ทาํใหง้านเสร็จเร็วมากยิงขึน ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และประหยดัพลงังานคนเลียงได้
อีกดว้ย  

1.3.5 เนืองจากผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม
หนองโพฯ ซึงมีหน่วยงานฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ทีออกให้บริการผสมเทียมให้กบัสมาชิก และซือ
นาํเชือในราคาทีถูก มีสิทธิพิเศษมากมายใหก้บัสมาชิก ดงันนัจึงเป็นเรืองทีดีสาํหรับผูป้ระกอบการที
จะพฒันาธุรกิจของตนเองใหด้าํเนินต่อไปไดอ้ยา่งยาวนาน 

 

2. เพือศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนในการบริหารจดัการฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ โดยยึดหลกั
ทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์กลยทุธ์การดาํเนินงาน ของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ฟาร์มโคนม โดยเนน้ดา้นการทาํฟาร์มเกษตรอินทรีย ์โดยยึดรูปแบบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผูว้ิจยั
ใชห้ลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการวิเคราะห์การบริหารจดัการ
ฟาร์มโคนม ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระ
บรมราชูปถมัภ)์ จากการศึกษาพบว่า ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการ กลุ่มสมาชิกผูเ้ลียงโคนมสหกรณ์
โคนมหนองโพฯ ถือไดว้า่มีการนาํหลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชใ้นดา้นการผลิตเพือการคา้หรือเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และน่าสนใจ ซึงสรุปหลกัทฤษฎี
ใหม่ 3 ขนัตอนไดด้งันี 

ขนัที 1 หลกัความพอเพียง เลียงตวัเองไดบ้นพืนฐานของความประหยดัและขจดัการใชจ่้าย
ทีไม่จาํเป็น รู้จกัประมาณตนเอง มีความรอบคอบ 

ขนัที 2 หลกัการรวมพลงักนัในรูปกลุ่ม  เพือการผลิต การตลาด การจดัการ รวมทงัดา้น
สวสัดิการ  การศึกษา  การพฒันาสังคม 

ขนัที 3 หลกัการสร้างเครือข่าย  มีการรวมกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที
หลากหลาย   โดยประสานความร่วมมือกบัภาคธุรกิจภาคองคก์ารต่างๆ   
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มปัญหาทวัไปของธุรกิจฟาร์มโคนมทีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัซึงส่วนใหญ่เป็นเรือง ดา้นเงินทุน วตัถุดิบอาหาร ทาํเลทีตงั การผสมติดยากของแม่โค และ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ในเรืองการบริหารจดัการฟาร์มเท่าทีควร ยงัไม่มี
เป้าหมายในการเลียงเท่าทีควร เลียงตามกระแสนิยม ซึงไม่มีความรู้ จึงทาํให้ผลผลิตทีได้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีควร และพบว่าปัญหาความจาํกดัของทาํเลทีตงัในการทาํฟาร์มโคนมมีปัญหา
อยา่งมาก แหล่งอาหารหยาบคือ หญา้ มีปริมาณลดลงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการจึงเป็นเหตุผลใน
การเพิมค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการมากขึน และตอ้งลดปริมาณการเลียงโคนมลงไปในทีสุด ผูว้ิจยั
จึงใชห้ลกัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์หาสาเหตุประเด็นที
สําคญัเป็นลาํดบัแรก เพือศึกษาการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวให้กบั
เกษตรกรผูเ้ลียงโคนม ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ ประชุม อินทรโชติ (2549) ซึงนาํไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการฟาร์มโคนมให้มีมาตรฐาน และลดตน้ทุนเพิมผลิต
ให้กบัผูป้ระกอบการมากขึน แลว้จึงใช้หลกัการบริหารจดัการเชิงระบบ (system theory) และ
กิจกรรม 5 ส. นาํมาปรับใช ้และเป็นการคาํนวณตน้ทุนทีแทจ้ริงสาํหรับการผลิตนาํนมดิบของฟาร์ม
โคนมอย่างง่ายๆ เพือให้เห็นการบริหารจดัการฟาร์มโดยคร่าวๆ เพือเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงงบประมาณในการบริหารจดัการฟาร์มในครังต่อไป ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ
วิทยา  สุริยาสถาพร (2549)  

จากการศึกษาทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนในการบริหารจดัการฟาร์มโคนม ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ โดยเนน้การทาํ
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบสมยัใหม่นาํมาปรับใช้ในด้านการผลิต เพือการคา้หรือเชิงพาณิชย์นัน 
พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มีการนาํหลกัทฤษฎีใหม่ 3 

ขนัตอนมาปรับใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี แต่ยงัพบขอ้จาํกดั ในขนัที 1 ซึงเกิดจากตวัผูป้ระกอบการเองทีไม่มี
ความรู้มากเพียงพอในการบริหารจดัการฟาร์ม การไม่ยอมรับเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการ
ทาํงานให้มากขึนเพราะกลวัเรืองค่าใชจ่้ายทีสูง และการดูแลรักษาสภาพคุณภาพชีวิตของแม่โคยงั
ไม่ดีเท่าทีควร ซึงผลงานวิจยัในเรืองการนาํหลกัทฤษฎีสมยัใหม่มาปรับใช ้ใหพ้ฒันามาเป็นเกษตร
อินทรียเ์ชิงพาณิชย  ์ยงัทาํได้ยากอยู่ ซึงเรืองราวดังกล่าวได้สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของรํา
ไพพรรณ อภิชาตพงศช์ยั และคณะ (2552), วลัลภ พรหมทอง ( ) 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ตวัผูป้ระกอบการควรมีความรู้ในเรืองการบริหารจดัการฟาร์มทีเป็นระบบ และได้
มาตรฐานทีดีกว่านี โดยการเขา้ร่วมอบรมทางการเกษตรของสหกรณ์ หรือหน่วยงานพฒันาการ
เกษตรของรัฐใหม้ากขึน ควรมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจะเขา้มามีส่วนช่วย
ในการจดัการระบบฟาร์มไดดี้ยิงขึน ทงันีผูป้ระกอบการตอ้งมีความกลา้เสียงทีจะลงทุน เพือให้ได้
ผลผลิตทีรวดเร็ว และมีปริมาณทีสูงขึนตามไปดว้ย 

1.2 กลุ่มสหกรณ์ควรมีการจดัอบรมดา้นการบริหารจดัการฟาร์มให้กบัสมาชิกอยา่งจริงจงั 
และควรมีการติดตามผลเพือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้พฒันาการผลิตนาํนมดิบทีไดม้าตรฐาน
มากยงิขึน 

1.3 ปัจจุบนัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความแพร่หลายเป็นอย่างมากในธุรกิจ
การเกษตร การนาํความรู้ทีไดจ้ากการทาํวิจยั มาพฒันาใหเ้กิดผลประสิทธิภาพมากขึนนบัเป็นเรืองที
ดี ทงันีการทาํการเกษตรแนวใหม่ เป็นการทาํเกษตรเชิงพาณิชย ์ดงันนัผูป้ระกอบการควรมีความรู้
เพือประเมินความคุม้ค่าของธุรกิจ และผลตอบแทนทีไดต้อ้งสามารถมีการตรวจสอบไดเ้พือ เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาครังต่อไปของธุรกิจ 

1.4 ควรพฒันารูปแบบการบริหารจดัการฟาร์มแบบยงัยืนให้เกิดขึนได้จริงเพือเป็น
ประโยชน์ใหก้บัสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ไดเ้ขา้ถึงอยา่งจริงจงั 

 

2. ข้อเสนอแนะเพอืการวิจัยครังต่อไป 

2.1 เนืองจากอุตสาหกรรมการเกษตรการเลียงโคนมนนั นบัว่าเป็นกลุ่มการเกษตรทีมีการ
พฒันาเศรษฐกิจในระดบัชาติ อยากให้ผูที้สนใจในเรืองนีมาร่วมกนัวิจยั พฒันา ปรับปรุงรูปแบบ
การศึกษา เจาะลึกประเด็นสําคญัต่างๆ ในเชิงปริมาณเพิมขึน เพือศึกษาการเปรียบเทียบมูลค่า      
การผลิต ตน้ทุนค่าใชจ่้าย วิเคราะห์ในการเลียงโคนมให้เห็นประเด็นชดัเจนมากยิงขึน ในแต่ละ
ระดบัฟาร์ม ตงัแต่ขนาดเลก็จนถึงระดบัขนาดใหญ่ โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์มาคาํนวณ วิเคราะห์หา
ค่าความแตกต่างของตน้ทุนได้อย่างชัดเจนยิงขึนเพิมทีเกิดขึนจากการทาํการวิจัยโครงการ ไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นในพนืที จ.ราชบุรีเพียงอยา่งเดียว เพือใหเ้ห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจนมากยงิขึน  
 2.2 ควรศึกษารูปแบบการทาํธุรกิจการเกษตร เชิงเกษตรอินทรียใ์ห้มากกว่านี เพือทีจะได้
ความรู้ใหม่ๆ ในการเผยแพร่ให้กบัเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมในประเทศต่อไป ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มใด 
กลุ่มหนึงเท่านัน หรือการทาํธุรกิจการเกษตร เชิงเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มปศุสัตว์ชนิดอืน ไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นเพียงฟาร์มโคนมเพียงอยา่งเดียว เพือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มองคก์รอืนต่ 
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รูปท ี4 แบบรายงานข้อมูลฟาร์ม 
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รูปท ี9 แบบตารางประวัติจัดการฟาร์ม 
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รูปท ี10 แบบบันทกึข้อมูลฟาร์ม 
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รูปท ี11 แบบบันทกึรายรับ - รายจ่ายในการเลยีงโคนม 
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แนวคาํถามทีใช้ในการสัมภาษณ์  
1.ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม 

ส่วนที 1   สภาพแวดล้อมทวัไปทางธุรกจิ 
สภาพทวัไปของธุรกิจฟาร์มโคนม ประกอบดว้ย ทาํเลทีตงั ประเภทกิจการ รูปแบบการ

ดาํเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความเป็นมาของธุรกิจ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ  
แนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์  

1. ท่านเลียงโคนมมาเป็นเวลากีปี 
2. จาํนวนโคนมในฟาร์มของท่านมีกีตวั 
3. ท่านส่งนาํนมดิบใหก้บัสถานทีใดบา้ง 
4. โคนมของท่านใหน้าํนบดิบเท่าไร เมือเทียบต่อแม่โค 1 ตวั ใน 1 วนั 
5. ท่านผสมอาหารใหโ้คนมกินเองหรือไม่ และสูตรอาหารของท่านเป็นอยา่งไร 
6. ท่านซืออาหารสาํเร็จรูปจากสถานทีใดบา้ง ราคาเป็นอยา่งไร 
7. ท่านซืออาหารหยาบจากสถานทีใดบา้ง ราคาเป็นอยา่งไร 
8. ท่านใหอ้าหารหยาบประเภทใดบา้งกบัโคนม และมีแหล่งทีมาจากแหล่งใดบา้ง ราคา

เป็นอยา่งไร 
9. โคนมในฟาร์มของท่านเป็นพนัธ์ุอะไร ใหป้ริมาณนาํนมดีหรือไม่ 
10. ใครเป็นผูม้าทาํการผสมเทียมแม่โคใหท่้าน 

 
ส่วนที 2   ปัจจัยททีาํให้ธุรกจิประสบความสําเร็จ เกดิประสิทธิผลอย่างชัดเจน 
ปัจจยัทีทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ดา้นทรัพยากรต่างๆ กาํลงัแรงงาน กาํลงัเครืองจกัร 

ปัจจยัดา้นตน้ทุนเงินสาํรอง แหล่งเงินทุน การจดัหาวตัถุดิบไดใ้นราคาตน้ทุนตาํ เพือมุ่งเนน้ใหเ้กิด
ประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 
แนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์  

1. ท่านไดค่้านาํนบดิบกิโลกรัมละเท่าไร และท่านมีความพงึพอใจมากนอ้ยเพยีงไร 
2. ท่านมีแหล่งเงินทุนสาํรองทีใดบา้ง 
3. เงินทุนเริมแรกในการทาํฟาร์มโคนมท่านลงทุนไปเท่าไร 
4. ปัจจุบนัท่านเป็นหนีแหล่งเงินทุนอยูห่รือไม่ 
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5. ปัจจุบนัท่านคิดวา่ผลตอบแทนทีท่านไดรั้บในแต่ละเดือนเมือนาํมาหกัค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการฟาร์มเพียงพอต่อครอบครัวของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

6. ทาํไมท่านจึงตดัสินใจประกอบอาชีพเกษตรกรผูเ้ลียงโคนม 
7. ท่านคิดวา่ อาชีพการเลียงโคนม ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
8. มีหน่วยงานใดบา้งทีมาถ่ายทอดความรู้ระบบการเลียงโคนมใหท่้าน 
9. ท่านมีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่ เขา้มาใชใ้นฟาร์มบา้งหรือไม่ และมีสิง 

 
ส่วนที 3   รูปแบบกลยุทธ์การดําเนินงาน ของผู้ประกอบการธุรกจิฟาร์มโคนม โดยเน้นด้าน

การทาํฟาร์มเกษตรอนิทรีย์ โดยยดึรูปแบบทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
การนาํหลกัทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอนตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง นาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการฟาร์มโคนม ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนม
หนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
แนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์  

1. ท่านช่วยอธิบายกระบวนการการเลียงโคนมของท่านในแต่ละวนัเป็นอยา่งไรบา้ง 
2. ท่านมีวิธีจดัการกบัอาหารสตัวใ์นยามขาดแคลนไดอ้ยา่งไร 
3. ท่านมีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในกิจการงานในฟาร์มไดอ้ยา่งไรบา้ง และ

มีการสรรหามาจากแหล่งใดบา้ง 
4. ท่านยดึหลกัการใดในการทาํงาน 
5. ท่านเลียงโคนมเป็นแบบใด แบบยนืโรง หรือ แบบปล่อยฝงู 

2. นายสัตวแพทย์ประจําฟาร์มโคนม 
แนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์  

1. ท่านเป็นแพทยป์ระจาํฟาร์มโคนมมานานกีปีแลว้ 
2. ท่านทาํงานอยูห่น่วยงานสงักดัใด และมีหนา้ทีอยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่อุตสาหกรรมการเลียงโคนมในปัจจุบนั และอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
4. โรคอะไรทีท่านพบเจอบ่อยมากทีสุดในการเลียงโคนม และมีคาํแนะนาํเกษตรกรผู ้

เลียง 
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โคนมอยา่งไรบา้ง 
5. ทาํไมท่านจึงตดัสินใจเลือกทีจะรักษาโคนม ทาํไมจึงไม่เลือกรักษาสตัวป์ระเภท

อืนๆ 
6. ฟาร์มโคนมเมือเทียบกบัฟาร์มปศุสตัวอื์นๆ เช่น สุกร ไก่ เป็ด แพะ เป็นตน้ ท่านคิด

วา่ฟาร์มโคนมมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 
7. อาหารทีดีสาํหรับโคนมควรเป็นอยา่งไร 
8. ท่านคิดวา่อาชีพเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมเป็นอาชีพทีดีหรือไม่ 

3. ผู้จัดการฝ่ายโรงงานอาหารสัตว์ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
แนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์  

1. โรงอาหารดาํเนินการผลิตมานานกีปีแลว้ 
2. รับวตัถุดิบมาจากทีใด 
3. อาหารทีดีสาํหรับโคนมควรเป็นอยา่งไร 
4. ปัจจุบนัราคาอาหารสตัวเ์ป็นอยา่งไร และมีเหตุผลอยา่งไรบา้งในการตงัราคาอาหาร

สาํเร็จรูป 
5. ในอนาคตอาหารสาํเร็จรูปของหนองโพจะมีการพฒันาอยา่งไรบา้ง 
6. ท่านคิดวา่อนาคตอาชีพเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมจะเป็นอยา่งไร 
7. ท่านมีวิธีจดัการขนส่ง และซือขายอาหารสตัวใ์หก้บัเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมโดยวิธีการ

ใดบา้ง 
8. ท่านคิดวา่อาชีพเกษตรกรผูเ้ลียงโคนมเป็นอาชีพทีดีหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพแสดงกระบวนการเลียงโคนมในแต่ละวนัของการทาํฟาร์มโคนม 
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1. อาบนําให้แม่โค และทาํความสะอาดคอกสัตว์ให้สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ให้ไซเลจ 5 Kg/ตัว และอาหารสําเร็จรูป 5 Kg/ตัว 
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3. เตรียมเครืองรีดนมระหว่างทแีม่โคกาํลงักนิอาหารอยู่ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
4. ให้ฟาง ใส่นําหลงัแม่โคกนิอาหารหมดแล้ว 
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5. เมือรีดนมเสร็จแล้วกนํ็าขึนรถไปส่งทสีหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากดั  
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. ล้างเครืองรีด  ถังนม และซักผ้ากรองนมตากแดดเตรียมไว้รีดนมในมือต่อไป 
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