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ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิกและเกษตรกรให้ดีขึ้น  การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มีหลายรูปแบบ ธุรกิจการขาย

หรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือแปรรูปเพื่อขายเป็นธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์            

ที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยตรงเพื่อให้สมาชิกได้ขายผลิตผลได้              

ในราคาที่ดีขึ้นแต่เม่ือพิจารณาถึงการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในภาพรวมทั้งประเทศ    

สหกรณ์จะให้ความส าคัญในการท าธุรกิจด้านการเงินเป็นหลัก กล่าวคือ ธุรกิจให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็น

อันดับแรก รองลงมา รับฝากเงินจากสมาชิก ส่วนธุรกิจการขายรองเป็นอันดับสาม และเม่ือพิจารณา

ธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตรย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544 – 2546  มีสหกรณ์ที่ท าธุรกิจการขาย
ต่อเนื่อง จ านวน 1,001 สหกรณ์ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามศักยภาพการด าเนินธุรกิจการขายออกเป็น   
3  กลุ่ม  ดังนี้   1)   กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีจ านวน  327  
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ  32.67 2)  กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง               
มีจ านวน 173  สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  17.28  3)   กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลง(แปรปรวน) จ านวน  501  สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  50.05   

ปี 2547 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมินความเส่ียงด้านเงินทุนเพื่อเตือนภัยสหกรณ์
การเกษตร  ซ่ึงมีสมาชิกทั้งส้ิน 5.21  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 55.37  ของมวลสมาชิกในขบวนการ
สหกรณ์ในภาพรวม   สหกรณ์มีทุนด าเนินงาน  73,010  ล้านบาท  เงินลงทุนอยู่ในลูกหนี้ถึงร้อยละ 
68.82 และเป็นหนี้ ที่ไม่สามารถช าระหนี้ ได้ตามก าหนด  15,838  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 42.13 
ของลูกหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ท าให้สหกรณ์ต้องหาเงินทุนจาก

การก่อหนี้ เพิ่มขึ้ นเพื่อใช้หมุนเวียนซ่ึงก่อเกิดปัญหาการก่อหนี้ ทับถม โดยที่โครงสร้างของทุน

ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นหนี้ สินร้อยละ 83.32 และมีสัดส่วนของหนี้ สินต่อทุน 1.73 จะเห็นได้ว่าการ
ลงทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ จะให้ความส าคัญกับธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก ดังนั้น หากจะช่วยเหลือ

สมาชิกสหกรณ์ให้มีแหล่งขายผลิตผลเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง สหกรณ์จึงควรให้

ความส าคัญกับธุรกิจการขาย แต่ทั้งนี้  สหกรณ์ควรเฝ้าระวังความเส่ียงในการบริหารงานที่ต้อง

ค านึงถึงความสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะต้นทุนขายควรจะพิจารณาปรับปรุงให้ลดลง

ตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบ การที่จะผลักดันให้สมาชิกมีแหล่งขาย

ผลิตผล กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายให้ ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ศึกษาการด าเนินธุรกิจการขาย

ของสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ปี 2543 – 2547  เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการท าธุรกิจ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร  2) ศึกษา จุดอ่อน              
จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัด ของการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร และ3)ศึกษา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร  ขอบเขตของการศึกษา  โดยศึกษาการ
ด าเนินธุรกิจการขายตั้งแต่ปี 2543 -  2547 ท า  Indepth  study   เป็นรายสหกรณ์ ศึกษาแบบเจาะลึก  
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โดยเลือกจังหวัดตัวอย่าง   1  จังหวัด  คือ จังหวัดมหาสารคาม  ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้    1) กลุ่ม
สหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศึกษาสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  

จ ากัด  2) กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง   ศึกษาสหกรณ์
การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด 3)กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายแปรปรวน  ศึกษา
สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด และ 4) กลุ่มสหกรณ์ที่ท าธุรกิจการขายบ้างไม่ท าธุรกิจการขาย
บ้างในบางปี  ศึกษาสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด   เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ 

และพนักงานการตลาดที่ท าหน้าที่ด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล สมาชิกสหกรณ์ที่มาติดต่อท าธุรกิจกับ

สหกรณ์โดยวิธีบังเอิญ รวมทั้งระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตผล น าข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารมาวิเคราะห์ร่วมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เน้น

ศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อประเมินความสามารถในการท าธุรกิจการขายของ

สหกรณ์ว่ามีความสามารถในการท าธุรกิจการขายมากน้อยเพียงใด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกตั้งแต่การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือแปรรูปเพื่อขายและการตลาด

ตามหลักการบริการการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ มาใช้อธิบาย

เหตุการณ์หรือใช้แก้ปัญหาแล้วน าเอาทฤษฎีอื่นๆเฉพาะด้านมาใช้ร่วมกั นทั้งกระบวนการ                

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ์ตั้งแต่การประเมินปัจจัย

น าเข้า(Input) กระบวนการแปรสภาพ(Process) ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) พิจารณา

ร่วมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ที่

ศึกษา เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ข้อจ ากัด จัดท า SWOT  Matrix  และให้ข้อเสนอแนะเชิง             
กลยุทธ์ 

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร มี 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้  ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝาก
เงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  และธุรกิจบริการส่งเสริมการเกษตร การท า
ธุรกิจการขายของสหกรณ์ที่ศึกษาจะรวบรวมข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว เป็นข้าวชนิด ข้าวขาวดอก

มะลิ 105 และข้าวเหนียว กข.6 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของงานด้านสภาพ 

แวดล้อมของการแข่งขัน ใช้ตัวแบบ Porter’s  five  forces  model  of  competition(5พลังการแข่งขัน) 
จะพบว่า มีอุปสรรคที่ส าคัญคือ สหกรณ์ประสบปัญหาด้านการแข่งขันกับพ่อค้าในพื้ นที่มีสูงขึ้นและ

ไม่สามารถแข่งขันกับพ่อค้าได้ อ านาจการต่อรองของสมาชิกที่จะไม่ขายผลิตผลให้สหกรณ์มีเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสมาชิกพอใจที่จะใช้บริการกับพ่อค้ามากกว่าสหกรณ์โดยให้เหตุผลว่า พ่อค้าบริการดีกว่า

โดยพ่อค้าใช้กลยุทธ์ ดังนี้  รับซ้ือถึงบ้านสมาชิก รับซ้ือข้าวเปลือกในวันหยุด ให้ค่าบริการขนส่งแก่รถ

รับจ้างหรือให้ในอัตราที่สูงกว่าสหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของรถเกี่ยวข้าวโดยให้

ค่าตอบแทนหากชักน าเกษตรกรมาขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า จัดเล้ียงเชื่อมความสัมพันธ์เล้ียงสังสรรค์

ปีใหม่ หรือในโอกาสส าคัญๆ  เป็นต้น ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด ซ่ึงเป็นสหกรณ์ที่
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มีการสร้างพันธมิตรกับคู่แข่งโดยประสานพ่อค้า/โรงสีมาเป็นเครือข่ายช่วยลดปัญหาการแข่งขัน

ภายนอกลงได้  นอกจากนี้ยังประสบปัญหาข้อตอ่รองจากพ่อค้ารับซ้ือข้าวเปลือกด้านราคา การขนส่ง
และด้านคุณภาพข้าวเปลือกมากขึ้น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของสหกรณ์  ด้าน

ทรัพยากร  การใช้ทรัพยากร การจัดการ ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์ และการ

วิเคราะห์ตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้   
วิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่หรือการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ตามสายงาน 

กล่าวคือ  พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญเฉพาะการท าธุรกิจ

การตลาด มีจุดแขง็ จุดอ่อน  ตามสายงาน ได้ดังนี้  

1) ด้านการตลาด (Marketing)  ได้แก่ 
-   ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps กล่าวคือ ด้าน

สินค้า(Product) สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว   ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีโดยน าเมล็ดพันธ์ุข้าวมาจ าหน่ายแก่สมาชิก ส่งผลให้ข้าวเปลือกในพื้ นที่มี

คุณภาพ ด้านราคา(Price) สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกตามราคาตลาดในพื้ นที่ในราคาเงินสด                
เป็นหลักโดยไม่หักช าระหนี้  สถานที่รับซ้ือ คือ ที่สหกรณ์หรือตลาดกลางสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ การ

ไปรับซ้ือถึงบ้านสมาชิกมีเป็นส่วนน้อย  แต่สหกรณ์ที่มีรถบรรทุกจะบริการรับขนข้าวจากบ้านสมาชิก

มาที่ตลาดกลางสหกรณ์โดยคิดค่าบริการต ่ากว่ารถของเอกชน  ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่าย

(Place)สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงหรือพ่อค้าในภาคกลาง
ที่มารับซ้ือที่ตลาดกลางสหกรณ์ โดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้นเป็นราคารับซ้ือ  การส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) จะไม่มีการส่งเสริมการตลาด  
-  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target Group)                

ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์และไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นแหล่งรับซ้ือซ่ึง

สมาชิกสหกรณ์มีทางเลือกมากขึ้นในการขายข้าวเปลือก สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่นิยมขายให้สหกรณ์ 

ส่วนตลาดข้าวเปลือกปลายทางของสหกรณ์ คือโรงสี/พ่อค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด

ใกล้เคียงและจังหวัดในภาคกลาง 
- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผลของ

สหกรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีน้อยมาก ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย 

จ ากัด  มีสมาชิกมาใช้บริการซ้ือ-ขายข้าวผ่านสหกรณ์ประมาณ 2,000 คนต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  
55.72  ของจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน และบุคคลภายนอก  ประมาณ  1,000  คนต่อปี   

- ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation)  มีเพียงสหกรณ์การเกษตรโกสุม
พิสัย  จ ากัด  ที่ให้ความส าคัญธุรกิจรวบรวมผลิตผลเป็นหลัก และเป็นธุรกิจส าคัญที่สนับสนุนธุรกิจ

อื่นๆเป็นสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงด้านการรวบรวมผลิตผล การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก  ตลาดกลางของ

สหกรณ์เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่สมาชิก  บุคคลทั่วไปและพ่อค้าข้าว  
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2) ด้านการเงิน (Finance)  การหาแหล่งที่มาของเงินทุน  โครงสร้างเงินทุน    การ
จัดการทุนหมุนเวียน   การจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ  ความสามารถในการท าก าไร  อัตราส่วนทาง
การเงินต่างๆ (Financial Ratio)  และการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  พบว่าสหกรณ์       
ที่ศึกษาเม่ือมีโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ สหกรณ์จะกู้ยืม

เงินจากโครงการดังกล่าวและเม่ือโครงการส้ินสุด  สหกรณ์ก็จะใช้เงินทุนของตนเองเป็นหลัก                   

เพื่อรวบรวมผลิตผลแต่ปริมาณการรวบรวมลดลง ด้านโครงสร้างเงินทุนสหกรณ์มีโครงสร้างด้าน

หนี้ สินมากกว่าทรัพย์ สิน   สหกรณ์ ยั งขาดสภาพคล่องในการท าธุรกิจ ซ้ือขายกับสมาชิก   
ความสามารถในการท าก าไรต ่าและบางปีขาดทุนจากธุรกิจ ยังมีความเส่ียงในการท าธุรกิจเนื่องจาก

การจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ  
3) ด้านการด าเนินงาน (Operation)  ได้แก่  การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์  เช่น  3.1)  ด้านเงินทุน ถึงแม้ว่ารัฐจะหยุดการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ ยต ่าตามโครงการ
เชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์  สหกรณ์กย็ังท าธุรกิจการขายโดยใช้

เงินทุนของตนเองแต่ด าเนินการในปริมาณที่ลดลงเงินทุนเพื่อการรวบรวมผลิตผลมีไม่เพียงพอ 

มีเพียงสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด  ใช้วิธีสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับพ่อค้าแทนโดยการ

ให้บริการซ้ือขาย ซ่ึงก่อเกิดประสิทธิผล คือ สมาชิกพอใจมีแหล่งซ้ือขายข้าวเปลือก  สร้างความ

ยุติธรรมในการซ้ือขาย  สามารถบริการสมาชิกขายผลิตผลได้มากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร

เชียงยืน  จ ากัด ได้ให้เอกชนเช่าตลาดกลางเนื่องจากการจัดการธุรกิจขาดประสิทธิภาพและความไม่

พร้อมด้านบุคลากร แต่สหกรณ์ยังด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเองส่วนหนึ่ง  3.2) ด้านเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ของสหกรณ์ที่ศึกษาทุกสหกรณ์มีความเห็นว่ายังด าเนินการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังไม่

เตม็ศักยภาพ   การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และมีบางสหกรณ์สหกรณ์ยัง

ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อท าธุรกิจ เช่น เคร่ืองวัดความชื้น เคร่ืองชั่งที่ทันสมัย  รถตักข้าว  
และรถบรรทุก ส่งผลต่อการบริการสมาชิก 

4) ด้านการจัดการ (Management)  ได้แก่  การวางแผน(planning) สหกรณ์ได้
วางแผนประมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนดังกล่าวมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้น และมีบางสหกรณ์จัดท าแผนในลักษณะถดถอย  การจัดองค์กร
(Organizing) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง  การตัดสินใจด้านการตลาดเป็นลักษณะ            
รวมศูนย์ยังไม่กระจายอ านาจให้ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการตลาด   ภาวะผู้น า(Leading)  ยังเกิดขึ้นน้อย
ในสหกรณ์   การควบคุม(Controlling)  จะมีกรรมการด าเนินการมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์อย่างน้อย             
วันละ 1 คน เพื่อดูแลธุรกิจอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานในสหกรณ์  ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ คือ ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยเหลือพนักงานสหกรณ์ เพื่อต้องการ

มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูล ก าหนดราคาโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายตลาดเป็นผู้จัดหาข้อมูล  
เม่ือมีเหตุที่ต้องตัดสินใจจะเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาในวาระพิเศษเป็นคร้ังคราว แต่
สหกรณ์ยังมีความต้องการจะพัฒนาธุรกิจหรือฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผล  ด้านเทคโนโลยีและ
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สารสนเทศ เช่น  สารสนเทศทางการเงินบัญชี และข้อมูลการผลิตของสมาชิก มีการใช้น้อยมาก 

ในสหกรณ์ จะใช้เฉพาะข้อมูลจากภายนอกด้านราคาข้าวเปลือกเท่านั้น 

วิ เค ราะ ห์ สภ าพแ วด ล้อมภ าย ใน ต ามห ลัก  7S (McKinsey 7s Framework)                
โดยน าวิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อม ความสอดคล้อง
สัมพันธ์และการประสานกันในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์  7 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) กลยุทธ์(Strategy)ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และวางแผนเชิง   
กลยุทธ์ในระดับองค์กรไว้ชัดเจน เป็นแผน 5 ปี  ซ่ึงในภารกิจการพัฒนาธุรกิจกลยุทธ์ในระดับองค์กร 
สหกรณ์ได้ก าหนดไว้ แต่กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสหกรณ์ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน สหกรณ์เพียงแต่

จัดท าเป็นแผนงานประจ าปีเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่  มีเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกไว้

เท่านั้น ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด ซ่ึงก าหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการไว้และได้

เร่ิมมีการน านโยบายแปลงเป็นแผนงานโครงการในระดับธุรกิจแล้วเช่นกัน  

2)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  ลักษณะโครงสร้างของสหกรณ์ไม่เอื้อต่อ
การท าธุรกิจซ้ือขาย โดยเฉพาะด้านการตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขาย

ข้าวเปลือกในแต่ละคร้ัง  เนื่องจากปัจจุบันราคาเปล่ียนแปลงเร็ว สหกรณ์ตัดสินใจช้าไม่ทันพ่อค้า

และเป็นไปได้ยากในการช่วงชิงตลาด  และขั้นตอนในทางปฏิบัติยุ่งยากกว่าพ่อค้า/โรงสี 

3)  สไตล์  (Style)  สไตล์ในการท างานของผู้บริหารสหกรณ์ ฝ่ายกรรมการ
ยังท างานเชิงการควบคุม และมีบางสหกรณ์ฝ่ายบริหารเข้าร่วมด าเนินการเองเพื่อการมีส่วนร่วม

มากกว่าการติดตามงานและการตรวจสอบ ส่งผลให้ฝ่ายตลาดขาดความกระตือรือร้นและท างานใน

เชิงรับเป็นหลัก 

4) ระบบ (System)  โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการและระบบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตลาดยังไม่ชัดเจน   

  5)  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์(Staff) ซ่ึงพนักงานการตลาด
ในแต่ละสหกรณ์ที่ท าหน้าที่ด้านธุรกิจการขายเพียง 1 - 2  คน เท่านั้น   มีประสบการณ์ในการท างาน
พอสมควร แต่ขาดแรงจูงใจ สหกรณ์ควรสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงานกจ็ะท าให้เกิดผล

ส าเรจ็ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลได้ดียิ่งขึ้น 

6)   ทกัษะ  (Skill)   พิจารณาถึงทกัษะหรือความเชี่ยวชาญของสหกรณ์ใน
การท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยรวม ในส่วนของฝ่ายตลาดมีอายุการท างานประมาณ 2 - 10  ปี                
มีประสบการณ์การท างานสหกรณ์แต่ยังขาดประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและไม่เป็นมืออาชีพ ท างาน           

ในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่  ส่วนคณะกรรมการเม่ือเปล่ียนแปลงกรรมการในแต่ละวาระมีผลต่อการท า

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล กรรมการบางคนไม่เข้าใจในหลักการท าธุรกิจ และไม่เสียสละ 

7)  ค่านิยม  (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยม ในการท าธุรกิจ
รวบรวม    สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นหลักไม่มุ่งหวังผลก าไรจากธุรกิจนี้               

มากนัก  และยังมีความประสงค์จะปรับปรุงธุรกิจหรือขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น 
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โดยวิเคราะห์โซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain)  เม่ือพิจารณาค่านิยมของลูกค้า      
ในที่นี้คือสมาชิกสหกรณ์   คุณภาพของข้าวเปลือก และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับ

สหกรณ์การเกษตรที่ศึกษาแล้ว  พบว่า สมาชิกสหกรณ์โดยรวมมี  “ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกันอยู่  
กล่าวคือค่านิยมด้านบริการ(Service)  =  Faster  จากการสัมภาษณ์สมาชิก สมาชิกต้องการตอบสนอง                
ที่รวดเร็ว(Quick response)และขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซ่ึงถ้าขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์ขั้นตอนยุ่งยาก            
ทั้งทางด้านเอกสารและการรับเงินและต้องมาขายข้าวเปลือกด้วยตนเองทุกคร้ัง เพื่อแสดงความเป็น

สมาชิก แต่การขายให้กับพ่อค้า พ่อค้าจะรับซ้ือถึงบ้านสมาชิกขั้นตอนไม่ยุ่งยาก พ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน  

สะดวก ระยะทางใกล้  จ่ายเงินสด และได้รับค่าบริการขนส่งข้าวเปลือก และรับซ้ือในวันหยุด ดังนั้น 

ด้านการบริการในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจของสมาชิก ซ่ึงเป็นจุดออ่นที่

ส าคัญของสหกรณ์ แต่สมาชิกจะพอใจในการบริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์บริการรวดเรว็  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะ 
ที่แท้จริง  ดังนี้  

1) คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ (Characteristics)  
ธุรกิจใดจะประสบความส าเรจ็ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในแตล่ะธุรกิจ เช่น1)การหมุนเวียนสินค้า
คงคลัง (Inventory  Turnover)  สหกรณ์มีการหมุนเวียนของข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน
สหกรณ์ใช้วิธีซ้ือมาขายไปไม่นิยมเกบ็ข้าวเปลือกไว้เพื่อรอราคา 2)  การส่งเสริมการขาย(Promoting)  
ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิก  3 ) ความร่วมมือ
กับพันธมิตร ยังมีน้อย 4) การบริการ  สหกรณ์บริการยังไม่เป็นที่พอใจของสมาชิก  ขั้นตอนยุ่งยาก 
ยังไม่รับซ้ือถึงบ้าน ไม่รับซ้ือในวันหยุด 5) การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือกสหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็น
ตัวก าหนดและความต้องการซ้ือของพ่อค้าซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกสหกรณ์อาจไม่สามารถก าหนดราคา

ข้าวเปลือกเองได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้  การด าเนินการตามหลัก CSFs หรือสมรรถนะที่แท้จริง
สหกรณ์ยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ทางธุรกิจและสร้างความพอใจแก่สมาชิก 

       2) ต าแหน่งในการแข่งขัน (Competitive  Position) ต าแหน่งในการแข่งขันของ 
สหกรณ์เม่ือพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง เคร่ืองมืออุปกรณ์และความร่วมมือของสมาชิกของสหกรณ์ที่ศึกษา

แล้ว  สหกรณ์ยังไม่สามารถแข่งขันได้  และถึงแม้จะมีเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมแต่ยังท างานในเชิงรับ

เป็นหลัก ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด จัดอยู่ในต าแหน่งที่สามารถแข่งขันได้ในการ

ท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลและเม่ือสหกรณ์มีการสร้างพันธมิตรกับพ่อค้าด้วยแล้วจะท าให้สหกรณ์มี

ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้ นเม่ือเทียบพ่อค้าเอกชนรายย่อยในพื้ นที่หรือกับสหกรณ์อื่นในจังหวัด

มหาสารคาม และเป็นสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
3)   สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  PEST  ซ่ึงกล่าวได้ว่า 

นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกมีผลกระทบกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของ

สหกรณ์ หากสหกรณ์ไม่เข้าร่วมโครงการส่งผลท าให้ปริมาณรวบรวมผลิตผลลดลง ปริมาณเงินทุน           

ที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกมากขึ้ น  ราคารับซ้ือจากสมาชิกสูงขึ้นเนื่องจากการประกันราคา        
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ขั้นต ่า ตันละ 10,000  บาท ด้านสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน ้ามันมีราคาสูงขึ้ น ค่าขนส่งสูง 
อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของสมาชิกและต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์เพิ่มขึ้น  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สมาชิกเปล่ียนมาใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีมากขึ้นแทนที่

จะเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองส่งผลต่อคุณภาพข้าวเปลือกในพื้ นที่มีคุณภาพ ส่วนด้านเทคโนโลยี 

สหกรณ์ยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ยังไม่มีการใช้ Internet ในหน่วยงาน  
เพื่อการสืบค้นข่าวสารข้อมูลต่างๆแต่จะประสานข้อมูลด้านทางโทรศัพท์เป็นหลักและยังไม่มี        

ฐานข้อมูลด้านการผลิตของสมาชิกในเชิงลึกที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและบริหารงานสหกรณ์ และ

สามารถค้นหาได้ง่าย  

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธใ์นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

จากการจัดท า SWOT Matrix ในระดับธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ที่ศึกษา 
เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด  แล้ว พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนภายในที่ส าคัญ คือ การ

ด าเนินธุรกิจที่ผ่านมายังไม่คุ้มทุน ประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจเนื่องจากปริมาณธุรกิจน้อย

มากในบางปี ซ่ึงเกิดจากการจัดการธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อัตรา

ผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจต ่าเม่ือเทียบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้ น จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคาและเม่ือรวมเงินเดือนค่าจ้างที่ปันส่วนให้ธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลด้วยแล้ว สหกรณ์อาจจะประสบปัญหาการขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ควรพัฒนา

ภายในสหกรณ์ที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น  กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่ในการท าธุรกิจ  ดังนี้ 

1. จัดท าแผนฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ข้าวเปลือก) โดยเพิ่มปริมาณ
ธุรกจิให้คุ้มทุน 

2. ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
3. พัฒนาฝ่ายตลาดโดยเร่งด่วน และก าหนดตัวบุคลากรให้เหมาะสม             

กับงาน หรือให้มีการหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท า   
4. ท าให้ต้นทุนทางการเงินต ่าเท่าที่จะท าได้  
5. พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในขอบเขตที่หามาได้ 
6. ค านวณต้นทุนธุรกิจให้สอดคล้องกับการท าธุรกิจเพื่อให้ทราบต้นทุน 

ก าไรที่แท้จริง 
7. ระดมทุนภายในและหาแหล่งเงินทุนส ารองเพื่อท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
8. สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานฝ่ายตลาดตามปริมาณงานและผลงาน 
9. แบ่งแยกเงินทุนเพื่อท าธุรกิจการตลาดให้ชัดเจน 
10. ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนั่นคือสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก 
12. เลือกช่องทางจ าหน่ายที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
13. พัฒนาการใช้ IT  แก่ฝ่ายตลาด 

14. ลดขั้นตอนการรับซ้ือข้าวเปลือก  
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15. ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ โดย รับซ้ือข้าวเปลือกถึงบ้านสมาชิกและรับซ้ือ              
ในวันหยุด 

16. ฟ้ืนฟูจิตส านึกแก่สมาชิกให้รักองค์กรและให้มีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของ 

17. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้าวในเชิงบวกและต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกันโดยการอาศัยความได้เปรียบจากจุดแข็ง  ผนวกกับโอกาส หรือ 

หลีกข้อจ ากัด แล้ว สหกรณ์ควรใช้กลยุทธ์มาเสริม  ดังนี้ 
1. ให้ฝ่ายบัญชีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล    ต้นทุน 

จุดคุ้มทุน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และช่วยวางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจ 
2. จัดท างบก าไรขาดทุนจากธุรกิจรวบรวมผลิตผลรายเดือนเพื่อลดความ

เส่ียงการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น  
3. เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างธุรกิจภายในของสหกรณ์เองเพื่อบริการสมาชิก

ครบวงจร 
4. เข้าร่วมโครงการของรัฐเม่ือมีความพร้อม 
5. แนะน าสมาชิกด้านการผลิตและการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1)  จากการศึกษา พบว่า  สหกรณ์ที่ศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อการท าธุรกิจแต่ละ
ธุรกิจในระดับความส าคัญที่แตกต่างกัน  เช่น  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม   จ ากัด  

สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด  ให้ความส าคัญกับธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก  สหกรณ์การเกษตรวาปี

ปทุม  จ ากัด  ให้ความส าคัญกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ป๊ัมน า้มัน)  และสหกรณ์การเกษตร

โกสุมพิสัย จ ากัด ให้ความส าคัญกับธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล) เป็นหลัก จากการศึกษาหาก

สหกรณ์ให้ความส าคัญกับธุรกิจใดมากเป็นพิเศษธุรกิจนั้นกจ็ะประสบผลส าเรจ็  นั่นคือ สหกรณ์จะ

จัดสรรทรัพยากร เช่น เงินทุน  บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อด าเนินธุรกิจนั้น

มากกว่าธุรกิจอื่นๆ ส่งผลให้ ปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจมีผลก าไร สมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการ

กับสหกรณ์ในธุรกิจนั้นมากเป็นพิเศษและสมาชิกพอใจในการบริการของสหกรณ์  ส่วนธุรกิจรวบ

รวบผลิตผล สหกรณ์จะไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร จึงส่งผลต่อการจัดสรรเงินทุนปริมาณที่น้อย          

ในแต่ละปีเพื่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล และเม่ือจะท าธุรกิจกจ็ะไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ประกอบ

กับยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  มอบหมายพนักงานที่ปฏิบัติด้านนี้ เพียง  

1 – 2  คนเท่านั้น นอกจากนี้ การมอบหมายงาน ยังขาดการหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท าเม่ือเกิด
ข้อขัดข้องด้านบุคลากรพนกังานไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ และเห็นว่าการท าธุรกิจการขายเป็น

ธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง พนักงานการตลาดส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานในเชิงรับเป็น

หลัก ดังนั้น ควรกระตุ้นให้สหกรณ์ที่มีทรัพยากรเพียงพอ ให้ความส าคัญกับการรวบรวมผลิตผลของ
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สมาชิกมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแบบครบวงจร และให้มีการท างานทดแทนกันได้ สหกรณ์ควรมี

การหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท าในสหกรณ์บ้างและสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเพิ่มขึ้น  

2)  การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์  สหกรณ์จะท าธุรกิจเฉพาะการรวบรวม
ข้าวเปลือกเท่านั้น สหกรณ์มีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ ความไม่เหมาะสมในแหล่งท าเลที่ตั้งของสหกรณ์

หรือตลาดกลาง และไม่มีจุดรับซ้ือในพื้ นที่ ส่งผลให้ปริมาณธุรกิจน้อย นอกจากนี้ การจัดการธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลยังขาดประสิทธิภาพ ความร่วมมือของสมาชิกมีน้อย การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีน้อย  เช่น ขาดการการวิเคราะห์จุดคุ้มทางธุรกิจ   การใช้กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ            

กลยุทธ์การตลาด การอ านวยความสะดวกและการสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ของสหกรณ์จะไม่เท่าทันกลยุทธ์ของพ่อค้าข้าวหรือโรงสี ถึงแม้ว่าสหกรณ์มีนโยบายไม่หักช าระหนี้

จากสมาชิกแล้วกต็าม ยกเว้น  กรณีสหกรณ์มีรถบรรทุกเองและบริการรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก  สหกรณ์

จะคิดค่าบริการขนส่งต ่ากว่าเอกชน  ดังนั้น จึงเห็นว่าสหกรณ์ไม่ควรที่จะท าธุรกิจแข่งขันกับพ่อค้า  

แต่ควรชักน าพ่อค้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและเน้นการบริการแก่สมาชิกเป็นหลัก  

3) การจัดองค์กรของสหกรณ์ เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการท าธุรกิจการขาย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการเป็นหลัก 
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เท่านั้น 
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ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ไว้แล้ว แต่จากการศึกษาสหกรณ์ยังไม่มีการจัดท าแผนธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลที่ชัดเจนและยังไม่ได้ก าหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติงานไว้  ดังนั้น  ควรมีนโยบายให้

สหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการในแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายและ

กระตุ้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
2) สหกรณ์ที่ประสงค์จะปรับปรุงธุรกิจรวมขายหรือฟ้ืนฟูธุรกิจการขายบนพื้ นฐาน

ของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัย รัฐถึงจะสนับสนุนหรือเติมเต็มทรัพยากรหรือองค์ความรู้ให้
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สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ทั้งนี้  สหกรณ์ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนไว้รองรับและ

ผลักดันให้มีการน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
ควรให้มีการศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอื่นๆ  
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ค าน า 
 
                         การศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตรในคร้ังนี้ ส าเร็จ                     
ลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูล จากสมาชิกสหกรณ์ กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ผู้จัดการ 
และฝ่ายการตลาดของสหกรณ์เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์ในเชิงลึกและจาก

เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ าส านักงานสหกรณ์จังหวัด

มหาสารคาม ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมอ านวยความสะดวกจนงาน

ส าเรจ็บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการ ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่าน 
                             ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาเร่ืองนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ต่างๆ ที่ด าเนินธุรกิจการขาย สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง

ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการสหกรณ์ การปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ าส านักงานสหกรณ์จังหวัด                     

ทั่วประเทศในอีกทางหนึ่ง  ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
 

                                                                                             ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
                                                                                                กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                                                                                        16  พฤษภาคม  2548 



xii 

 

สารบญั 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                          i - iv 

ค าน า           v 

สารบัญภาพ          viii 

สารบัญตาราง          x 

บทที่ 1  บทน า          1 
 ความส าคญัของปัญหา       1 
 วัตถุประสงค์การศึกษา       2 
 วิธีด าเนนิการศึกษา        3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       4 
 นิยามศัพท ์         4 
บทที่ 2   แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง       6 
 ปรัชญาในการด าเนนิธุรกิจ       6 
 แนวคดิเกีย่วกับทฤษฎีระบบ(System  Theory)     7 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์       11 
 กระบวนการวเิคราะห์ SWOT    Matrix     17 
 การก าหนดกลยุทธ์        19 
 การตลาดและกระบวนการตลาด      21 
 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด     24 
 การตลาดตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์     25 
 การด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร     26 
 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง        28 
บทที่ 3    ผลการศึกษา         31 
 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด      32 
 สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด     50 
 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากดั      68 
 สหกรณ์การเกษตรเชียงยนื  จ ากัด      83 
บทที่ 4   สรุปและข้อเสนอแนะ        98 
 สรุปผลการศึกษา        98 
 ข้อเสนอแนะ        114 



xiii 

 

สารบญั(ต่อ) 
คณะผู้ด าเนนิการศึกษา 
บรรณานุกรรม 
ภาคผนวก 

ข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม และรายอ าเภอทีศ่ึกษา 
แบบจัดเกบ็ข้อมูลทุติยภูมิ(เฉพาะประเดน็ที่เห็นว่าส าคญั) 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับกรรมการสหกรณ์ 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับฝ่ายจัดการ(ผู้จดัการและพนักงานการตลาด) 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 



xiv 

 

สารบญัภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 1    แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตดัสินใจและประเภทของการประเมิน     11 
ภาพที่ 2    แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร                                 12 
ภาพที่ 3    McKinsey 7s  Framwork           17 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการตลาดและกระบวนการบริหารการตลาด                    22       
ภาพที่ 5 แสดงความหมายการตลาดในลักษณะเป็นกระบวนการตลาด                   22 
ภาพที่ 6  แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ  สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด      33 
ภาพที่ 7   แผนภูมิแสดงปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด     34 
ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงผลก าไร(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์การเกษตร 
  โกสุมพิสัย  จ ากัด            35 
ภาพที่ 9 แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากดั                         36 
ภาพที่ 10  แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบในหน่วยธรุกิจของสหกรณ ์
  การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด          38 
ภาพที่ 11 แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด     51 
ภาพที่ 12 แผนภูมิแสดงปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตร 
            เมืองมหาสารคาม จ ากัด          52 
ภาพที่ 13 แผนภูมิแสดงผลก าไร(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์การเกษตร 
  เมืองมหาสารคาม  จ ากดั          53 
ภาพที่ 14  แผนภูมิแสดงจ านวนสมาชิกสหกรณ์และจ านวนสมาชิกที่ขายข้าวเปลือก 
  ให้สหกรณ์                         54 
ภาพที่ 15 แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด          55            
ภาพที่ 16  แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบในหน่วยธรุกิจของสหกรณ ์
             การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด                                               56 
ภาพที่ 17  แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ  สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากดั                   69    
ภาพที่ 18 แผนภูมิแสดงปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด       70 
ภาพที่ 19  แผนภูมิแสดงผลก าไร(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์การเกษตร 
  วาปีปทุม  จ ากัด           71 
ภาพที่ 20 แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด     72 



xv 

 

สารบญัภาพ(ต่อ) 
หน้า 

ภาพที่ 21  แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบในหน่วยธรุกิจของสหกรณ ์
             การเกษตรวาปีปทุม  จ ากดั          73 
ภาพที่ 22 แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ  สหกรณ์การเกษตรเชียงยนื  จ ากัด                                84 
ภาพที่ 23 แผนภูมิแสดงปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรเชียงยนื จ ากัด         85 
ภาพที่ 24 แผนภูมิแสดงผลก าไร(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์การเกษตร 
  เชียงยนื  จ ากัด           86 
ภาพที่ 25 แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยนื  จ ากัด                             87 
ภาพที่ 26 แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบในหน่วยธรุกิจของสหกรณ ์
             การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด          88 



xvi 

 

สารบญัตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1    แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด      33 
ตารางที่ 2    แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณก์ารเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด                34 
ตารางที่ 3   แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร 
                โกสุมพิสัย  จ ากัด           35 
ตารางที่ 4    วเิคราะห์ SWOT   Matrix  ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก) สหกรณ์ 
  การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด         47 
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากดั     51 
ตารางที่ 6    แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกและเมลด็พนัธ์ุข้าวของสหกรณ์การเกษตร                   

เมืองมหาสารคาม  จ ากดั         52 
ตารางที่ 7   แสดงผลก าไร(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร 
                เมืองมหาสารคาม   จ ากดั         53 
ตารางที่ 8     แสดงจ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขายผลิตผลให้สหกรณ์การเกษตร 
   เมืองมหาสารคาม    จ ากัด         54 
ตารางที่ 9    วเิคราะห์ SWOT   Matrix  ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก) สหกรณ์ 
  การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากดั        63 
ตารางที่ 10   แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด     69 
ตารางที่ 11  แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด                 70 
ตารางที่ 12   แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร 
                วาปีปทุม  จ ากัด                  71   
ตารางที่ 13  วเิคราะห์ SWOT   Matrix  ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก) สหกรณ์ 
  การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด          79 
ตารางที่ 14   แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเชยีงยืน  จ ากัด                              84 
ตารางที่ 15 แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเชยีงยืน  จ ากัด                  85      
ตารางที่ 16   แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร 
                เชียงยนื  จ ากัด                                                             86 
ตารางที่ 17  วเิคราะห์ SWOT   Matrix  ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก) สหกรณ ์
  การเกษตรเชียงยนื  จ ากดั                  92 



บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคญัของปัญหา 

สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกและเกษตรกรให้ดีขึ้น  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ การด าเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์มีหลายรูปแบบ ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือ

แปรรูปเพื่อขาย เป็นธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์   

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชกิได้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้นแต่เม่ือพิจารณาถึงการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรในภาพรวมทั้งประเทศ  ตามข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้  ณ 

วันที่  31  มีนาคม  2546  สหกรณ์การเกษตรมีทั้งส้ิน จ านวน  4,084  สหกรณ์  สหกรณ์ที่รวบรวม
ข้อมูลได้ จ านวน  3,413  สหกรณ์ หรือร้อยละ 84 มีปริมาณธุรกิจระหว่างปีรวม 82,594 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ธุรกิจให้เงินกู้   23,515 ล้านบาท (2,072 สหกรณ์) ธุรกิจรับฝากเงิน  21,816  ล้านบาท 
(1,762สหกรณ์)  ธุรกิจการขาย 20,957 ล้านบาท ( 1,362 สหกรณ์) ธุรกิจการซ้ือ  16,136 ล้านบาท
(2,242 สหกรณ์)  และธุรกิจให้บริการ 170 ล้านบาท(182 สหกรณ์)   จะเห็นได้ว่า เม่ือเปรียบเทยีบ
ด้านปริมาณธุรกิจแล้ว  สหกรณ์การเกษตรจะให้ความส าคัญในการท าธุรกิจด้านการเงินเป็นหลัก 

กล่าวคือ ให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นอันดับแรก รองลงมา ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก ส่วนธุรกิจการขาย

รองเป็นอันดับสาม  แต่มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าธุรกิจการขายเพียงจ านวน 1,362 สหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 39.91  และมีสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ท าธุรกิจการขาย มีจ านวน  2,051  สหกรณ์  คิดเป็นร้อย
ละ 60.09  ของจ านวนสหกรณ์การเกษตร และเม่ือพิจารณาธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544 – 2546  มีสหกรณ์ที่ท าธุรกิจการขายต่อเนื่อง จ านวน 1,001 สหกรณ์ ซ่ึง
สามารถจ าแนกตามศักยภาพการด าเนินธุรกิจการขายออกเป็น   3  กลุ่ม  ดังนี้    

1)   กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีจ านวน  327  
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ  32.67  

2)  กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  มีจ านวน 173  
สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  17.28   

3)   กลุ่มที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง(แปรปรวน) จ านวน  501  
สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  50.05   
   

 ในปี 2547 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมินความเส่ียงเพื่อเตือนภัย 7 ธุรกิจแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมิน
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ความเส่ียงด้านเงินทุนเนื่องจากสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่สมาชิกที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิกด้วยการให้บริการในด้าน

หลักๆ เช่น  ด้านเงินทุน  การจัดหาสินค้า  การรวบรวมผลิตผล  และส่งเสริมการเกษตร  ทั้งนี้

เพื่อให้มีการกินดีอยู่มีสันติสุขของมวลสมาชิก ในปี 2547 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีทั้งส้ิน 5.21  
ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 55.37  ของมวลสมาชิก ในขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม    สหกรณ์มีทุน
ด าเนินงาน  73,010  ล้านบาท  เงินลงทุนอยู่ในลูกหนี้ถึงร้อยละ 68.82 และเป็นหนี้ที่ไม่สามารถช าระ
หนี้ ได้ตามก าหนด  15,838  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 42.13 ของลูกหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ส่งผลถึง
ความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน  ท าให้สหกรณ์ต้องหาเงินทุนจากการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นเพื่อใช้

หมุนเวียนต่อไป ซ่ึงเกิดปัญหาการก่อหนี้ ทับถม โดยที่โครงสร้างของทุนด าเนินงานส่วนใหญ่เป็น

หนี้ สินร้อยละ 83.32  และมีสัดส่วนของหนี้ สินต่อทุน 1.73  (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2548  หน้า 15)  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ได้ลงทุนส่วนใหญ่ โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจ
สินเชื่อเป็นหลักก่อให้เกิดการก่อหนี้ทบัถมจ านวนมากตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมินความ

เส่ียงไว้ ดังนั้น หากจะช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีแหล่งขายผลิตผลเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

โดยตรง สหกรณ์จึงควรให้ความส าคัญกับธุรกิจการขายด้วย ซ่ึงในปี 2546 จากจ านวนสหกรณ์
การเกษตร 3,413  สหกรณ์  มีสหกรณ์ที่ได้ท าธุรกิจการขายเพียง 1,362  ส 

หกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 39.91 เท่านั้น และยังมีสหกรณ์การเกษตรจ านวนหนึ่งที่ไม่ท า
ธุรกิจการขายดังกล่าว  

อย่างไรกต็าม การด าเนินธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ของสหกรณ์การเกษตรเป็น

ธุรกิจที่ส าคัญเนื่องจากเป็นเสมือนตลาดในระดับหนึ่งและอาจเป็นผู้ผูกขาดราคาพืชผลผลิตต่อไปใน

อนาคต สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป(Good Quality of Life) แต่
ทั้งนี้ สหกรณ์จึงควรเฝ้าระวังความเส่ียงในการบริหารงานที่ต้องค านึงถึงความสมดุลของรายได้และ

ค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะต้นทุนขายควรจะพิจารณาปรับปรุงให้ลดลงตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการ

บริหารธุรกิจอย่างรอบคอบ(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นสพ.มติชน เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 
3)  การที่จะผลักดันให้สมาชิกมีแหล่งขายผลิตผล  มีรายได้ที่แน่นอน ส านักพัฒนาธุรกจิสหกรณ์จึงมี
ความสนใจศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตรในช่วงระยะตั้งแต่ปี 2543–2547  
เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการท าธุรกิจหรือไม่ท าธุรกิจการขาย 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาผลการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร 
2. เพื่อศึกษา จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและข้อจ ากัดการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์

การเกษตร 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร   
ขอบเขตและขอ้จ ากดัของการศึกษา 
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ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร  ตั้งแต่ปี 2543 -  2547  
ที่มีการท าธุรกิจการขาย  โดยการท า  Indepth  study   เป็นการศึกษาแบบเจาะลึก โดยเลือกจังหวัด
ตัวอย่าง   1  จังหวัด  คือ จังหวัดมหาสารคาม   โดยศึกษาเป็นรายสหกรณ์  
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง   
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร  คือ สหกรณ์การเกษตรที่ท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ หรือไม่ธุรกิจ                   
การขายในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีทั้งส้ิน จ านวน   24   สหกรณ์   

 2) กลุ่มตัวอย่าง   โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมายซ่ึงไม่ต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม โดยการแบ่งจ านวนประชากร ออกเป็น 4 กลุ่ม และใน
แต่ละกลุ่ม จะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 1  ตัวอย่าง เพื่อท าการศึกษา Indepth  study   
ดังนี้ 

(1) กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน  1  สหกรณ์  คัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่าง  จ านวน  1   สหกรณ์   คือ 
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด 

(2) กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
จ านวนประชากรทั้งส้ิน  4  สหกรณ์  คัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่าง  จ านวน  1   สหกรณ์ คือ สหกรณ์
การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 

(3) กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายแปรปรวน จ านวน 1 สหกรณ์ จาก
จ านวนประชากรทั้งส้ิน  3  สหกรณ์  คัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่าง  คือ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  
จ ากัด 

(4) กลุ่มสหกรณ์ที่ ไม่ท าธุรกิจการขาย  จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน 16  
สหกรณ์  คัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่าง  จ านวน  1  สหกรณ์  คือ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
 2.  เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

  1)  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อสัมภาษณ์ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการ รวม 3  คน  ผู้จัดการสหกรณ์ และพนักงานการตลาดที่ท าหน้าที่ด้านธุรกิจรวบรวม
ผลิตผล  โดยการเตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
  2)   สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ที่มาติดต่อท าธุรกิจกับสหกรณ์ โดยวิธีบังเอิญ                 
ไม่น้อยกว่า 20  คน  ต่อ 1   สหกรณ์  โดยมีแบบสัมภาษณ์ 
  3)  ระดมสมองเพื่อจากผู้เกี่ยวข้อง  จัดท า SWOT  Matrix ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
ของสหกรณ์ที่ศึกษา  
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3.   วิธีการรวบรวมข้อมูล 

  1)  ข้อมูลปฐมภู มิ  ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากประธานกรรมการ                   
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และพนักงานการตลาดที่ท าหน้าที่ด้านธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล  และจากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ที่มาติดต่อท าธุรกิจกับสหกรณ์โดยวิธีบังเอิญ 
และจากการระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง 

  2)  ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี  รายงานการสอบ
บัญชี  ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากWebsite ต่างๆ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสาร มา
วิเคราะห์ร่วมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เน้นการศึกษาวิเคราะห์เชงิระบบในระดับ

หน่วยธุรกิจ เพื่อประเมินความสามารถในการท าธุรกิจขายของสหกรณ์ตัวอย่าง ว่ามีความสามารถใน

การท าธุรกิจการขายมากน้อยเพียงใด ตั้งแต่การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือแปร

รูปเพื่อขาย และการตลาด ตามหลักการบริการการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกล

ยุทธ์ มาใช้อธิบายเหตุการณ์หรือใช้แก้ปัญหาแล้วน าเอาทฤษฎีอื่นๆเฉพาะด้านมาใช้ร่วมกันทั้ง

กระบวนการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ์ตั้งแต่การ

ปัจจัยน าเข้า(Input) กระบวนการแปรสภาพ(Process) ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome)พิจารณา
ร่วมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์

ตัวอย่าง เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัด การวิเคราะห์โดยการจัดท า SWOT  Matrix  
และให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
1. ท าให้ทราบผลการด าเนินธุรกิจการขาย กระบวนการท าธุรกิจการขาย ปัจจัยสาเหตุ

ของปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ภาคการเกษตร 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการขายของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
3. เป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจการขายแก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
นิยามศพัท ์

 นิยามศพัทท์ัว่ไป  
 สหกรณก์ารเกษตร  หมายถึง  องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรร่วมกันจัดตั้ง
ขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบ

อาชีพของสมาชิก  และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 
 การพฒันา  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้ น  ทั้งด้าน
คุณภาพ  ปริมาณและส่ิงแวดล้อม  ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์  เพื่อ

ประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง 
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 การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการท างานร่วมกันของคณะบุคคลซ่ึงเป็นกลุ่มผู้บริหาร
ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคนเข้าท างาน  การส่ังการ  และ

การควบคุมกิจการให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ 
  
 นิยามศพัทป์ฏิบติัการ  
 ระบบธุรกิจ  หมายถึง  ระบบธุรกิจการขายของสหกรณ์ในที่นี้ หมายถึงการรวบรวม
ผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือแปรรูปเพื่อขายของสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่การรวบรวม 

การแปรรูป  และการตลาด  

 ระบบการจัดการธุรกิจ  หมายถึง  ระบบการจัดการของแผนกธุรกิจการขาย ซ่ึงเป็น
ระบบย่อยรวมกันเป็นระบบใหญ่ของระบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 
 สภาพแวดล้อม(Evironmemt) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ 

 สหกรณก์ารเกษตร หมายถึง สหกรณ์การเกษตรเฉพาะสหกรณ์ตัวอย่าง  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
การเกษตร 
 ฝ่ายจัดการ  หมายถึง  ผู้จัดการและพนักงานของสหกรณ์การเกษตร 
 เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ  ์ หมายถึง  ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบใน
การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 การศึกษา การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร โดยศึกษาสหกรณ์ตัวอย่าง          

ในจังหวัดมหาสารคาม  คณะผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบทฤษฏี  แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

รายงานต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยในคร้ังนี้   ดังนี้  
1. ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษีระบบ(System  Theory) 
3. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
4. กระบวนการวิเคราะห์  SWOT  Matrix  และการก าหนดกลยุทธ์ 
5. ตลาดและกระบวนการตลาด  และตลาดสินค้าเกษตร 
6. การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร 
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.   ปรชัญาในการด าเนินธุรกิจ  
 ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ  เป็นความเชื่อ  ค่านิยม  ส่ิงที่มุ่งหวังและล าดับความส าคัญ

ทางด้านปรัชญาขององค์กรธุรกิจ  ที่จะต้องพิจารณาและค านึงก่อนที่จะท าการตัดสินใจทางกลยุทธ์  

ซ่ึงปรัชญาเป็นการด าเนินงานจะบ่งบอกถึงแนวทางในการด าเนนิธุรกิจและความส าคัญของสังคมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจที่องค์กรต้องมี   (อ้างใน  e-learning .northbkk, strategicmanagement)  
       ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับองคก์รธุรกิจ  (Stakeholders)  ในการท างานขององค์กร
ธุรกิจทุกแห่ง   จะประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการก าหนดทศิทาง  

และการด าเนินงานขององค์กร  บุคคลกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders)                
ไม่ทางใดกท็างหนึ่ง เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน พนักงาน ผู้ถือหุ้น ประชาชน ฯลฯ ซ่ึงโดยปกติแล้วบุคล

กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมมีความต้องการหรือความคาดหวังจากองค์กรธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป     
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders)    ประกอบด้วยทั้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องดังนี้  
Stakeholders  ภายในองค์กร Stakeholders  ภายนอกองค์กร 

- คณะกรรมการ 
- ผู้ถือหุ้น 
- พนักงาน 

      -    ผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

- ลูกค้า 
- ผู้ ท าธุ ร กิ จ ร่ ว ม  เ ช่ น ผู้ จั ด ห าวั ต ถุ ดิ บ               

ผู้จัดจ าหน่าย 
- รัฐบาล  , สหภาพแรงงาน 

- คู่แข่งขัน 
- ชุมชนในท้องถ่ิน,สาธารณะชนท่ัวไป 

      -   หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
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2. ทฤษฎีระบบ  (System  Theory)   

ทฤษฎีระบบ  (System  Theory)  มีต้นก าเนิดมาจากนักทฤษฎีองค์การและนักชีววิทยา            
คือ  โบลด์ดิ้ งและเบอร์ทาแลนด์ไฟ  (Boulding  and  Bertalunffy)  ที่มององค์การในฐานะส่ิงมีชีวิต  
โดยมองในรูประบบเปิดเหมือนระบบกายวิภาคของส่ิงมีชีวิต  (Anatomy)  เช่นเดียวกับ  มิลเลอร์และ
ไรซ์   (Miller  and  Rice,  1967  :  3)  คิ ม เบอ ร์ ล่ี   (Kimberly,  1979  :  437 – 457)  และด าว ส์  
(Downs,  2524  :  13 – 20)  รวมทั้งนักทฤษฎีอื่น ๆ อีกหลายท่าน   

ทฤษฎีระบบเป็นการเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหารเหตุผลที่ ว่า                  

ในปัจจุบันองค์กรการขยายตัวสลับซับซ้อนมากขึ้ น จึงเป็นการยากที่พิจารณาถึงพฤติกรรมของ

องค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององค์กร 

เพราะคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กร องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม  
ระบบในเชิงบริหาร  หมายถึง  องค์กรประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน

และมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่  

1.       ปัจจัยการน าเข้า (Input ) 
2.       กระบวนการ (Process ) 
3.       ผลผลิต ( Output ) 
4.       ผลกระทบ ( Impact ) 

วิธีการของระบบ  เป็นวิธีการที่ใช้หลักตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล  และมี

ความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน  ช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถ                           

ช่วยให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยวธีิทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ล าเอียง   

 ทฤษฎีระบบนี้ มีลักษณะเนื้ อหาสาระเป็น  “ทฤษฎีทั่วไป”  หรือเป็นความคิดพื้ นฐาน  
หรือข้อตกลงเบื้ องต้น  (Basic  Assumption)  ที่รองรับทฤษฎีเฉพาะด้านหรือทฤษฎีเฉพาะเร่ือง  
กล่าวคือ  ทฤษฎีเฉพาะด้านทั้งหลายต่างก็มีข้อตกลงเบื้องต้นมาก่อนว่า  “ผลย่อมเกิดจากเหตุ”   
เม่ือน าทฤษฎีระบบไปใช้อธิบายเหตุการณ์ หรือใช้แก้ปัญหา  เ ราสามารถน าเอาทฤษฎี                  

อื่น ๆ เฉพาะด้านมาใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีความขัดแย้ง  ทฤษฎีระบบจึงเป็นเหมือนเบ้าหลอมรวม

ทฤษฎีอื่น ๆ เข้ามาใช้งานด้วยกันได้   
ภาพโดยรวมของทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีระบบ  (The  Systems  Theory)  คือ  แนวคิด            

ที่เชื่อว่าเอกภพแห่งนี้   (The  universe)  เป็นหนึ่งหน่วยระบบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติประการต่าง ๆ  ยกเว้น
มีบางประการที่ยังไม่อาจจะรู้ได้  เพราะเอกภพเป็นหน่วยระบบที่ใหญ่โตเกินกว่าที่เราจะสังเกตและ

พิสูจน์ได้ครบถ้วน  และแม้ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของเอกภพซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่า  

“คว้าร์ก”  (Quaek)  และเราสังเกตหรือพิสูจน์ได้ยากก็เป็นหน่วยระบบเช่นเดียวกัน  แต่อาจมี
คุณสมบัติอย่างไม่ครบถ้วน  ส่วนส่ิงอื่น ๆ ทั้งหลายที่มีขนาดระหว่างกลางของส่ิงทั้งสองนี้   ล้วนมี

คุณสมบัติของความเป็นหน่วยระบบครบถ้วนทุกประการ 
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 คุณสมบัติส าคัญของหน่วยระบบแต่ละหน่วย  คือ 
1. เป็นหน่วยท างาน คุณสมบัติของการ  “เป็นหน่วยท างาน”  (Working  Unit)  ในที่นี้

หมายความว่า  หน่วยนี้ มิได้อยู่นิ่งเฉยแต่เป็นหน่วยท างานบางอย่างตามลักษณะงานที่หน่วยระบบ

นั้นถูกสร้างขึ้ นมาเพื่อให้ท างาน  ซ่ึงลักษณะงานเหล่านี้บางอย่างมนุษย์กไ็ม่อาจรู้ได้หรือเข้าใจได้

เสมอไป  เช่น  มนุษย์ไม่รู้ว่าเอกภพถูกสร้างขึ้นมาโดยอะไรหรือโดยผู้ใด  เพื่อให้ท างานอะไร  แต่มี

บางหน่วยระบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้   
2. มีขอบเขต  คุณสมบัติของการ  “มีขอบเขต”  (Boundary)  ในที่นี้หมายความว่ามีเส้น

เขตแดนล้อมรอบเนื้อที่ของหน่วยนี้   ซ่ึงอาจแบ่งแยกเนื้ อที่ของหน่วยนี้ ออกจากหน่วยอื่น ท าให้

หน่วยอื่น ๆ  เหล่านั้นมีสภาพเป็น  “บริบท”  ของหน่วยนี้    
3. มีผลผลิต  คุณสมบัติของการ  “มีผลผลิต”  (Product)  ในที่นี้หมายความว่า  หน่วย

ระบบนี้ ให้ผลผลิตบางอย่าง  อันเป็นผลมาจากการท างานของหน่วยระบบ  ผลผลิตดังกล่าวอาจมี

มากกว่าหนึ่งรายการกไ็ด้และแต่ละรายการเม่ือหลุดออกมาจากหน่วยระบบแล้ว  กจ็ะเล่ือนไหลไป

เป็นปัจจัยน าเข้าของหน่วยระบบอ่ืนที่เป็นบริบทของหน่วยระบบนี้ต่อไป 
4. มีกระบวนการท างาน  คุณสมบัติของการ “มีกระบวนการท างาน”  ( Process)  คือ 

หน่วยระบบนี้ มีกระบวนการท างานที่มีลักษณะเป็นแบบแผนชัดเจนและมีความคงที่ในห้วงเวลาหนึ่ง

สามารถสังเกตได้และประเมินได้กระบวนการท างานนี้ คือการที่ปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ  มากระท า

ปฏิกริิยาต่อกัน  จนบังเกิดเป็นผลผลิตของหน่วยระบบ  กระบวนการอาจจะมีหลายขั้นตอน  และแต่

ละขั้นตอนมีลักษณะเป็นหน่วยระบบในตัวเองอีกด้วย  คือ  มีคุณสมบัติทุกข้อ  ของหน่วยระบบ 
5. มีปัจจัยน าเข้า  คุณสมบัติของการ  “มีปัจจัยน าเข้า”  (Input)  ในที่นี้ หมายความว่า  

หน่วยนี้ ได้รับเอาบางส่ิงบางอย่างเข้ามาในหน่วยระบบ  เพื่อน าไปเข้ากระบวนการและแปลงรูปเป็น

ผลผลิต  ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้ ได้มาจากผลผลิตของหน่วยระบบอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นบริบทของหน่วยนี้                 

มีข้อควรสังเกต  คือหน่วยระบบที่เป็นส่ิงมีชีวิตสามารถคัดเลือกปัจจัยน าเข้า  แต่หน่วยระบบที่ไม่มี

ชีวิต  จะไม่สามารถคัดเลือกปัจจัยน าเข้าด้วยตัวเอง  เว้นไว้แต่ได้ถูกวางเงื่อนไขหรือโปรแกรมไว้

ล่วงหน้าโดยผู้สร้างหน่วยระบบนั้นกิจกรรมการคัดเลือกปัจจัยน าเข้า  หรือการปรับกระบวนการ

ภายในได้ชื่อว่าเป็นการส่งผลย้อนกลับภายใน  (Internal  Feedback)  ปัจจัยน าเข้าบางตัว  เช่น  
“บุคคล”  สามารถจัดการเลือกสรรปัจจัยน าเข้าตัวอื่น ๆ  สามารถก าหนด  กระบวนการ  และ
สามารถก าหนดลักษณะของผลผลิตของหน่วยระบบได้   

6. มีบริบท   คุณสมบัติของการ  “มีบริบท”  (Context)  ในที่นี้ หมายความว่ามีหน่วย
ระบบอื่นๆ จ านวนหนึ่งที่อยู่นอกเส้นเขตแดนของหน่วยนี้   ซ่ึงให้ปัจจัยน าเข้าแก่หน่วยนี้และรับเอา

ผลผลิตของหน่วยนี้   หน่วยอื่นๆ  เหล่านั้นเม่ือรวมกันแล้วเรียกว่าบริบทของหน่วยนี้   การที่ผลผลิต

ถูกส่งผ่านบริบทแล้วมีผลกระทบไปถึงปัจจัยน าเข้าขั้นต่อไปเช่นนี้ ได้ชื่อว่าเป็นส่งผลย้อนกลับ

ภายนอก  ( External Feedback)  บริบทมีอิทธิพลต่อหน่วยระบบอย่างมาก  อาจเป็นผู้สร้างหน่วย
ระบบให้เกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงหน่วยระบบกไ็ด้  ทั้งด้านปัจจัยน าเข้ากระบวนการ  และผลผลิตของ

หน่วยระบบ 
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7. มีผลยอ้นกลับ  คุณสมบัติของการ “มีผลย้อนกลับ” ( Feedback)  ในที่นี้ คือการที่
ผลผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ  จากการท างานของหน่วยระบบถูกส่งให้มีผลกระทบไปถึงขั้นก่อนหน้า

นั้น  ถ้าผลดังกล่าวถูกส่งผ่านบริบทภายนอกได้ชื่อว่าเป็นการส่งผลย้อนกลับภายนอก (External 
Feedback)  และถ้าเป็นการส่งผ่านภายในขอบเขตของหน่วยระบบเองเรียกว่า  การส่งผลย้อนกลับ
ภายใน  (Internal Feedback)  ดงัได้กล่าวแล้วในข้างต้น  

8.  ประกอบขึ้ นจากหน่วยอนุระบบจ านวนหนึ่ง  คุณสมบัติของการ “ประกอบขึ้ นจาก
หน่วยอนุระบบจ านวนหนึ่ง”  (Being Composed of a Number of a Subsystem Units)  ในที่นี้หมายความ
ว่า  หน่วยระบบนี้ เม่ือน ามาวิเคราะห์แยกแยะหาส่วนประกอบจะพบว่าประกอบด้วยอนุระบบย่อยๆ  

จ านวนหนึ่ง หน่วยอนุระบบดังกล่าวได้แก่ปัจจัยน าเข้าแต่ละรายการ  กระบวนการท างานแต่ละ

รายการ  และผลผลิตแต่ละรายการ   ซ่ึงล้วนมีคุณสมบัติเป็นหน่วยระบบในตัวเองทั้งส้ิน 
9.  เป็นหน่วยอนุระบบหนึ่งของหน่วยอภิระบบหนึ่ง  คุณสมบัติของการ “เป็นหน่วยอนุ

ระบบหนึ่ งของหน่วยอภิระบบหนึ่ ง” ( Being a Subsystem Units of a Suprasystem Units) ในที่นี้
หมายความว่า หน่วยระบบนี้ เป็นส่วนย่อยของหน่วยอภิระบบอีกหน่วยหนึ่งซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าหน่วย

นี้   หน่วยอภิระบบดังกล่าวนอกจากประกอบขึ้นจากหน่วยอนุระบบนี้แล้วยังประกอบด้วยหน่วยอนุ

ระบบอื่นๆ  อีกจ านวนหนึ่ง  หน่วยระบบที่เป็นสมาชิกหรือส่วนประกอบทั้งหลายเหล่านี้ จะท างาน

ประสานกันเพื่อผลผลิตของแต่ละหน่วยอนุระบบรวมกันส่งผลให้เป็นผลผลิตรวมของหน่วยอภิ

ระบบ 
10.   มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้ นสุดบนมิติเวลา   คุณสมบัติของการ  "มีจุดเร่ิมต้นและ

จุด ส้ิน สุดบนมิติ เวลา"   (Having Starting Point and Ending Point on Time Dimension)   ในที่ นี้
หมายความว่าหน่อยระบบนี้ เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งเวลาใดแล้วด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง   จึงส้ินสุด

ความเป็นหน่วยระบบ  โดยที่บรรดาอนุระบบของหน่วยระบบนี้ แยกสลายจากกัน  มิได้ท า งาน

ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลผลิตรวมของหน่วยระบบนี้อีกตอ่ไป  บรรดาหน่วยอนุระบบที่แยกสลายจากกัน

แล้วนั้น   ต่างหน่วยกต็่างแยกย้ายกันไปเป็นปัจจัยน าเข้าของหน่วยระบบอ่ืน ๆ ในบริบทหรือในอภิ

ระบบต่อไป 
11.   มีที่มาที่อยู่และที่ไป   คุณสมบัติของการ  "มีที่มาที่อยู่และที่ ไป  (Having Past 

Condition, Present Condition, and Future Condition)  ในที่นี้หมายความว่าหน่วยระบบแต่ละหน่วย
ย่อมก่อก าเนิดมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้    และมาปรากฏดังในสภาพปัจจุบัน  

แล้วจึงจะถึงเวลาในอนาคตที่ไปสู่สภาพอื่น  การก่อก าเนิดกด็ีและการด ารงอยู่กด็ี  ตลอดจนการ

เป็นไปในอนาคตกด็ีล้วนมาจากการกระท าของเหตุปัจจัยที่เป็นธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยที่เป็นการ

กระท าของมนุษย์  หรือทั้งสองประการผสมกัน  เช่น  หน่วยครอบครัวถูกสร้างขึ้นโดยการกระท าของ
มนุษย์หรือทั้งสองประการผสมกัน เช่นหน่วยครอบครัวถูกสร้างขึ้นโดยการกระท าของมนุษย์   แต่

สัตว์เซลล์เดียว  ถูกสร้างขึ้นโดยการกระท าของธรรมชาติ   เป็นต้น 
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การศึกษาการจัดการร่วมสมยั (Contemporary  Viewpoint) 
 1.  ทฤษฎีระบบ  (System  Theory) ประกอบด้วย 

(1) ปัจจัยน าเข้า  (Inputs) 
(2) กระบวนการแปรสภาพ  (Transformation  Process) 
(3) ปัจจัยน าออก  (Outputs) 
(4) ผลสะท้อนกลับจากส่ิงแวดล้อม  (Feedback  from  Environment) 
(5) สภาพแวดล้อม  (Environment) 

 
การประเมิน 
สตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดประเด็นที่ประเมินออกเป็น  4  ประเภท ซ่ึงเป็นที่มาของการ

ก าหนดชื่อของรูปแบบการประเมินว่า รูปแบบซิป (CIPP  Model ) ที่มาจากอักษรภาษาอังกฤษตัว
แรกของประเดน็ที่จะประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context  Evaluation : C )  เป็นการ
ประเมินก่อนการด าเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนนิโครงการ  

ประเดน็ปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 
2.  การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input  Evaluation : I )เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของความเพียงพอของทรัพยากร อาทิ  จ านวนคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  

รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนของการด าเนินการโครงการ 
3.  การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation : P )  เป็นการประเมินเพื่อ

หาข้อบกพร่องของการด าเนินการ  ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  แก้ไข  ปรับปรุง  ให้ด าเนินการช่วง

ต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการบันทกึไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน 
4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product  Evaluation  :  P ) เป็นการประเมินเพื่อ

เปรียบเทียบผลการผลิตที่เกิดขึ้นกับจุดประสงค์ของโครงการ  รวมทั้งการพิจารณาในประเดน็ของ

การยุบ  เลิก  ขยาย  หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
นอกจากนี้สตัฟเฟิลบีมได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเดน็ที่

ประเมิน  ดังนี้  

1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน ( Planing  Decisions )  เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับ

แผนการด าเนินการ 
2. การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring  Decisions)  เป็นการ

ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้า ที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของ

การด าเนินการของโครงการ 
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3. การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัต ิ(Implementing Decisions) เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการเป็นไปตามแผนและ

ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มากที่สุด 
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ ( Recycling Decisions )เป็นการตัดสินใจที่ใช้   

ข้อมูลจากการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ  ล้มเลิก  หรือปรับขยายโครงการที่จะ

น าไปใช้ในโอกาสต่อไป  สตัฟเฟิลบีมได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจและประเภทของ

การประเมินดังภาพที่ 1 
 ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตดัสินใจและประเภทของการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  การวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ์  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการท างานที่ดีที่ สุดเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

จุดมุ่งหมาย พันธกิจ  และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  การก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคัญและจ าเป็น

ส าหรับทุกองค์กร  ทั้งนี้   องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สถานการณ์หรือสภาวะขององค์กร

ของตนก่อน (ปกรณ์  ปรียากร :  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์) 
การวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นกระบวนการที่เร่ิมต้นด้วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

องค์กร  เนื่องจาก องค์กรต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันและปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายใต้

แนวคิดที่ว่าลักษณะองค์กรปัจจุบันเป็นระบบเปิด (Open system)  กระบวนการสังเคราะห์กลยุทธ์
ประกอบด้วย  5  ส่วน คือ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม การตัดสินใจเพื่อวางแผน 

การประเมินปัจจัยน าเข้า การตัดสินใจเพื่อวางแผน 

การประเมินกระบวนการ การตัดสินใจเพื่อน าโครงการ           

ไปปฏิบตั ิ

การประเมินผล การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
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2. การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
3. การสรุปโอกาส  ภัยคุกคาม จุดแขง็และจุดอ่อน 
4. การก าหนดกลยุทธ์ 
5. การทบทวนวิสัยทศัน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์ 

ภาพที่ 2   แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร   โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กรเพื่อประเมินโอกาส(Opportunities) ข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม(Threats)การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ  การประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะต้องตระหนักว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องแต่โดยทั่วไป

แล้วจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปที่นิยมใช้ทั่วไปที่เรียกว่า“PEST  Analysis” 

(1) การเมือง  (Political Compoment = P)  เป็นการวิ เคราะห์น โยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงาน 

(2) เศรษฐกิจ (EconomicCompoment = E)  เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับ              
มหภาค  อาทเิช่น  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ราคาน า้มันดิบ  อัตราค่าแรง  รายได้ประชากร  

งบประมาณของรัฐด้านการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ 
(3) สังคมและวัฒนธรรม( Sociocutural Compoment = S)  เป็นการวิเคราะห์

สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  อาทิ

เช่น  จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร  ขนบธรรมเนยีมประเพณี  ความเชื่อ  ค่านิยมและ

การเมือง  (P)                                                                                    สังคมวัฒนธรรม  (S) 

สภาพแวดลอ้มของงาน 

กิจการของเรา 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
เศรษฐกิจ  (E)                                                                                    เทคโนโลยี                           

พันธมิตรกับลูกค้า 

และผู้จัดหา  

แข่งขันกับคู่แข่งและ 
สินค้าทดแทน             
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วัฒนธรรม ลักษณะของชุมชน  การตั้งถิ่นฐาน  แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม  การ

ประกอบอาชีพ  การคมนาคมและการติดต่อข่าวสาร และอื่นๆ 
(4) เทคโนโลยี(Technological Compoment = T)  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน  เช่น  เคร่ืองจักรกลทางอุตสาหกรรม  

ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างองค์กรรวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ

ต่างๆ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเชิงปฏิบติัการ  สภาพแวดล้อมด าเนินการเป็น

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิโดยตรงต่อการด าเนินงานองค์กร  ส าหรับองค์กรเอกชนแล้วจะเน้นการ

วิเคราะห์ปัจจัย  สภาพแวดล้อมการแข่งขัน   หัวใจส าคัญของโครงสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ  คือการ

วิเคราะห์องค์ประกอบของส่ิงที่เรียกว่า  ห้าพลังแห่งการแข่งขัน (Porter s Five Competitive Forces) อัน
ประกอบด้วย   

(1) คู่แข่งในอุตสาหกรรม 
(2) อ านาจการต่อรองของลูกค้า 
(3) อ านาจการต่อรองของผู้ป้อนวัตถุดิบ 
(4) ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น 
(5) ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน    

 
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของงาน 

เพื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบที่ 
ชื่อ Porter’s  five forces  model  of  competition   หรือทฤษฎีพลัง  5  พลัง  แห่งการแข่งขัน   
 
                                                                                   พลังท่ี  2  คู่แข่งรายใหม่ 
  

              ภาวะคุกคาม  ของคู่แข่งใหม่ 
 
 พลังท่ี 5 ผู้จัดหา                            พลังท่ี  1  การแข่งขันในกิจการ                         พลังท่ี 4 ลูกค้า 
                                                          การต่อสู้ระหว่างคู่แข่งในปัจจุบัน 
        อ านาจต่อรองโดยสมาชิก                                                           อ านาจต่อรองของ      
                                                                                                                        ลูกค้า                                                             

         ภาวะคุกคามของ  ผลิตภัณฑ์ทดแทน 
 
 
                                                            

 

   พลังท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ทดแทน 
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นอกจากนี้ การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการจะต้องค านึงถึง

ขอบข่ายของการบริการโดยพิจารณาองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
(1) ขอบเขตการด าเนินงานของแผนงาน  โดยพิจารณาปริมาณและคุณภาพของ

การให้บริการและพ้ืนที่การด าเนินงาน 
(2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะ

ทางสังคม 
(3) ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 

 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรที่จะ

ช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จ าใช้ให้เป็นประโยชน์  กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข  อันจะท าให้กลยุทธ์ที่

ก าหนดมีความหมายมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจเป็นเชิงบวก แต่หาก

ภายในสหกรณ์ขาดความพร้อม  การด าเนินงานกย็ากที่จะประสบผลส าเรจ็ได้  
 การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเคร่ืองมือ ดังต่อไปนี้  
(1) การวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ในองค์กร 
(2) การวิเคราะห์ตามหลัก 7S 
การวิเคราะห์ตามแนวทางหนา้ที่ในองค์กร หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน ตามสายงาน  คือพิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในองค์กร  ที่ส าคัญใน

การท าธุรกิจ  ได้แก่  การตลาด  การผลิต  การบัญชี การเงิน  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

จัดการ  และการวิจัยพัฒนา  โดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขององค์กรที่เผชิญอยู่  หรืออาจ

เปรียบเทยีบกับการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต  
การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ตามสายงาน  ประกอบด้วย 
5) การตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น 

- ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ ตัวผลิตภัณฑ์
หรือสินค้า/บริการ (Product)  ราคาของสินค้า/บริการ (Price)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การ

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการตลาด (Personal) 
-    กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target Group) 
- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) 
- ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation) 
- การท าวิจัยทางการตลาด (R&D) 
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 
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6) การเงิน (Finance) ซ่ึงได้แก่  การลงทุน    การหาแหล่งที่มาของเงิน ทุน  
โครงสร้างเงินทุน    การจัดการทุนหมุนเวียน   การจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ    ความสามารถใน
การท าก าไร   อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ (Financial Ratio)  และการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) 

7) การผลิตและด าเนินงาน (Operation/ Manufacturing and Service)  ได้แก่  
การบริหารการผลิตให้ก่อเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) นั้นคือ สร้างต้นทุนที่ต ่า (Low cost) แต่มี
คุณภาพสูง (Quality)   การบริหารการจัดส่ง (Delivery/ Logistic) อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรและสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า   การบริหารงานมีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ทั้งในการผลิตและการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้ นได้ทุกเม่ือ  การบริการแหล่งวัตถุดิบ (Access to Raw Material)   อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและด าเนินงาน 

8) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources)   ได้แก่  การก าหนด
ลักษณะที่ถูกต้องชัดเจน (Job Description) รวมถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  
ระบบการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ  และอื่น ๆ 

9) การจัดการ (Management)  ได้แก่  การวางแผน  การจัดองค์กร  การจัดหาคน
เข้าท างาน  การส่ังการ  การควบคุม  และวัฒนธรรมองค์กร 

 
การวิเคราะหต์ามหลกั 7S   (McKinsey 7s Framework) 

   การวิเคราะห์ตามหลัก 7S   เป็นการประเมินปัจจัยทั้ง 7  ประการ  ซ่ึงจะพิจารณา             
ดูถึงความพร้อมและความสอดคล้องสัมพันธ์ประสานกันทั้ง  7 ด้าน ที่มีต่อปัจจัยด้าน    กลยุทธ์ 

(Strategy)  ดังนั้นหากมีความพร้อมทางด้าน กลยุทธ์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยอื่น ๆ ไม่พร้อม
หรือไม่ประสานกัน การที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลก็ท าได้ยาก การที่ องค์กรจะมี

ประสิทธิภาพหรือไม่จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการซ่ึงประกอบไปด้วย 
1.  กลยุทธ ์ (Strategy)    คือ  การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กร  โดยให้แผน

ที่วางขึ้นมานั้นได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  และ

ภายในองค์กร  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน 
2.  โครงสรา้งองคก์ร (Structure)  ลักษณะของโครงสร้างองค์กรมีประโยชน์ต่อ

การจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร  เป็นอย่างมาก  เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรจะเป็นตัวรองรับแผน

กลยุทธ์ขององค์กร  ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย  ถ้าโครงสร้างขององค์กรมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แล้ว กจ็ะเป็นจุดแขง็ขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างของ

องค์กรไม่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  กจ็ะท าให้เกิดเป็นจุดอ่อนขององค์กร    
3.  สไตล ์ (Style)  สไตล์ในการท างานของผู้บริหาร 
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4.  ระบบ (System)  เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุก ๆ เร่ือง  
ทั้งเร่ืองระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน  

ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม  ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  ระบบในการ

ฝึกอบรม  ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน  หากว่าองค์กรมีระบบงานที่ดีก็จะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง  ดังนั้นระบบงานขององค์กรจะได้มีความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กรด้วย 
5.  ทรพัยากรมนุษย/์สมาชิกภายในองคก์ร  (Staff)   งานหรือกิจกรรมของ

องค์กรที่เกิดจากแผนกลยุทธ์ขององค์กร  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรง

ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้นองค์กรเองก็จ าเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่เข้ามาท าหน้าที่

ปฏิบัติงาน  ซ่ึงผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีทัศนคติที่

ถูกต้องเหมาะและ แรงจูงใจในการท างาน  ก็จะท าให้เกิดผลส าเร็จลงได้  ที่ส าคัญคือการจัดคน

ภายในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน  เช่น   คนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ กค็วรที่จะให้ท างาน

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  หรือคนที่มีความรู้ทางด้านการตลาดกค็วรให้ท างานด้านการตลาด  ซ่ึงจะท า

ให้เกิดเป็นจุดแขง็ขององค์กรและท าให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ 
6.  ทักษะ  (Skill)   เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององค์กร

โดยรวม  ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในด้านใด   
7.  ค่านิยม  (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วม  ความเชื่อร่วมของ

องค์กร นั้น ๆ  ว่าเป็นอย่างไรเพื่ อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ในการบริหารธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมนั้น  ซ่ึงมักจะไม่ได้เขียนขึ้นมาอย่างเป็นทางการ  แต่เป็นเพียงแนวคิดพื้ นฐานของ

องค์กรแต่ละแห่ง  รวมทั้งส่ิงที่จะต้องให้องค์กรเป็นในอนาคต  ดังนั้นกห็มายถึงเป้าหมายสูงสุดของ

องค์ กร (Super ordinate)   ซ่ึงไม่ก าหนดเป็นลาย ลักษณ์ อั กษร องค์ กรที่ มีความเป็น เลิ ศ               
ในการบริหารนั้นทุกคนในองค์กรนั้นมักมีค่านิยมร่วมกัน จึงท าให้เกิดเป็นผลส าเรจ็ขององค์กร 
 
ภาพที่  3     McKinsey 7s Framework 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

Structure 

System 

Style 

Staff 

Skill 

Strategy 

Shared 
Values 
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โซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) 
     ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ รับบริการ ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าวว่าไว้ว่า 

ค่านิยมของผู้รับบริการโดยทั่วไปประกอบด้วยค่านิยมพื้นฐาน 3 ประการ  คือ  
1. ค่านิยมที่มีต่อความแตกแต่ง  หรือความหลากหลายของสินค้าและบริการ

(Product  differentiation) ที่ดีกว่า 
2. ค่านิยมด้านราคา(Prices) ผู้ รับบริการต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการที่มีราคาถูก        

ในเชิงเปรียบเทยีบ  เพื่อท าให้มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ต ่า(Cheaper) 
3. ค่านิยมด้านบริการ(Services)  ผู้รับบริการต้องการบริการที่รวดเรว็(Faster) 

4.  กระบวนการวิเคราะห ์SWOT  Matrix 

ปกรณ์ ปรียากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร : วางแผนเชิงกลยุทธ์แนวคิดและ
ทฤษฎีเชิงกลยุทธ์, 2543)  ได้กล่าวถึงการจัดท า SWOT Matrix ไว้ว่า หลังจากการวิ เคราะห์
สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายในจนสามารถสังเคราะห์  โอกาส ข้อจ ากัด  และจุดอ่อน                         

จุดแขง็ น ามาจัดท าตารางสรุป จุดออ่น  จุดแขง็  ขององค์กรแล้วประมวลในแต่ละด้านให้ได้อย่างละ  

5 - 10  ข้อ  ซ่ึงเม่ือน ามารวมกับตารางสรุปโอกาสและข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก  น าไปสู่
การจัดท า  SWOT  Matrix 

วิธีการประเมินจุดแขง็  จุดอ่อนภายในองค์การ  เราสามารถแบ่งได้เป็น  2  วิธี  คือ   
1) ใช้การบันทกึคะแนนอย่างมีดุลยภาพ  (Balance  Score  Card) 
2) ใช้การเปรียบเทยีบ 

การจัดท า  SWOT  Matrix  โดยจัดท าดงัต่อไปนี้  
 
                ปัจจัยภายใน 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 

 

จุดแข็ง (Strategies = S) 

 
ระบุรายการจุดแข็งภายใน 
จ านวน 5- 10  ประเดน็ในช่องนี้  

 
จุดอ่อน  (Weakness =W) 
 
ระบุรายการจุดอ่อนภายใน 
จ านวน 5- 10  ประเดน็ในช่องนี้  
 

โอกาส (Opportunities = O) 
 
ระบุรายการโอกาสภายนอก 
จ านวน 5- 10  ประเดน็ในช่อง 

SO  Strategies  

 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้ โดยใช้จุดแข็ง

ประสานกับความได้เปรียบในโอกาส 

              “รุกไปข้างหน้า” 
 

WO  Strategies 

 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้ โดยใช้ความ

ได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน 

           “พัฒนาภายใน” 

ขอ้จ ากดั (Threast= T)  
 
ระบุรายการข้อจ ากัดภายนอก 

ST  Strategies  
   

ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้ โดยใช้จุดแข็ง

WT  Strategies  
 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้ โดยระมัดระวัง
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จ านวน 5- 10  ประเดน็ในช่อง 
 

หลบหลีกข้อจ ากัด 
              “ปรับภายนอก” 
 

จุดอ่อนและหลบหลีกข้อจ ากัด 

“ถอยไปข้างหลัง” 

 

  1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  มีโอกาส (O)  และข้อจ ากัด  (T) ให้ระบุ  
5-10  รายการ ได้แก่  PEST  วิเคราะห์การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  และมี  Five  Forces  
Model  of  Competition  วิเคราะห์  5  พลังในสนามแข่งขัน  คือ  คู่แข่งปัจจุบัน  คู่แข่งรายใหม่  
สินค้าทดแทน  ลูกค้า  และผู้จัดหา 
  2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ได้จุดแข็ง  (S)  และจุดอ่อน  (W)   ระบุ     
5 - 10  รายการ  ได้จาก  Balanced  Scored card  4  ด้าน  คือ  การเงิน  ลูกค้า  กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานภายใน  และการพัฒนาองค์การ  และการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของธุรกิจประเภท

เดียวกัน  เปรียบเทยีบกับประวัติการด าเนินงานของตนเองและใช้  Benchmark   
  3)  จ าลองสถานการณ์  จะได้ตาราง  4  ตาราง  ซ่ึงเราเรียกว่าสถานการณ์สมมติ  
(Scenario)  ดังนี้  
        สถานการณ์ที่ 1  SO Strategies  หรือรุกไปข้างหน้า  เพื่อฉวยจังหวะและโอกาส  
จะเป็นนักต่อสู้ที่ประมาท  ถ้าไม่ได้วิเคราะห์จุดแขง็และโอกาสว่าคืออะไร  ถือว่าตรงนี้ เป็น  The  best 
– case scenario 
       สถานการณ์ที่  2  สถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุด  คือ  การคุกคามจากภายนอกเข้ามา
ที่ จุดอ่อน  จึงก าหนดกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับหรือถอยให้ได้   ตรงนี้ เรียกว่า  WT 
Strategies  หรือถอยไปข้างหลัง  ถอยในเชิงธุรกิจ  คือ  ถอยก้าวหนึ่งก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอีกหลาย
ก้าว 
      สถานการณ์ที่  3  WO Strategies  หรือพัฒนาภายในน าโอกาสจากภายนอกมา
ปรับแก้จุดอ่อนภายใน  ไม่มีองค์กรใดไม่มีจุดอ่อน  ต้องหาให้ได้แล้วหาทางปรับแก้  แล้วมีโอกาส

รออยู่ข้างนอก 
                         สถานการณ์ที่  4  ST  Strategies  หรือปรับภายนอก  ไม่มีทางสู้กับข้อจ ากัด
ภายนอกสู้ไม่ได้  จึงต้องน าจุดแข็งไปแลก  ถ้าต้องการชนะบางเร่ือง  ต้องให้ผู้อื่นชนะบางเร่ืองถือ

เป็น Win-Win  Solution  สร้างมิตรเก่งจะชนะมากกว่าแพ้  เช่น  เป็นพันธมิตรกับคู่แข่งขัน 
 

การก าหนดกลยุทธ ์ (Strategy Formulation) 
การก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต การประมวล

ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนประกอบโดยเฉพาะการเคราะห์ SWOT  จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์  ที่จะ
ตัดสินใจว่าควรใช้กลยุทธ์ไปด าเนินการ  ทั้งนี้  บรรทดัฐานการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์  ( ปกรณ์  ปรียากร 
อ้างใน ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 )  ดังนี้   
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1) ต้องตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก 
2) ต้องค านึงถึงการรักษาเสถียรภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
3) ต้องค านึงถึงความยืดหยุ่น 
4) ต้องสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ 
5) ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

 
ทั้งนี้ ควรพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ  ประกอบด้วย เช่น  ความพอเพียงของทรัพยากรทาง

การเงิน ทศันคติต่อการเผชิญกับความเส่ียง สมรรถนะขององค์กรโดยรวม ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ที่ท าหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบและการติดต่อผู้รับบริการและความว่องไวในการปรับตัวต่อสถานการณ์

ที่นอกเหนือความคาดหมาย ฯลฯ 
กลยุทธ์ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายขององค์กรที่จะน าไปเป็นกรอบส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์

ระดับหน่วยงาน (Business-level strategy)  ได้แก่ระดับ  แผนกหรือฝ่ายต่างๆซ่ึงจะต้องด าเนินการแปลง
กลยุทธ์หลักขององค์กรไปเพื่อก าหนดเป็นกลวิธี(Tactics)หรือแผนด าเนินงาน(Operation)   รายละเอียด
การก าหนดกลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์ระดับหน่วยงานและกลยุทธ์ระดับกจิกรรม  มีดังนี้  

 
การก าหนดกลยุทธห์ลกั (Grand Strategies)   

กลยุทธ์หลักเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยรวมที่จะแสดงทิศทางการด าเนินงานของ

องค์กรและสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน  ซ่ึงกลยุทธ์หลักมี 4 ประเภท  คือ 
1) กลยุทธ์ความถนัด เป็นการเลือกด าเนินงานเฉพาะที่มีความรู้ความช านาญเพียง

อย่างเดียว 
2) กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ  เป็นการเลือกด าเนินงานแบบเดิมๆ 
3) กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโต   เป็นการเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่มุ่ง

สร้างความเจริญเติบโตให้องค์กร  โดยทั่วไปกลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรจะเป็นไปใน

ลักษณะ “การบูรณาการแนวดิ่ง”  เพื่อขยายขอบเขตงานขององค์กร   ส่วน “การบูรณาการในแนวนอน”   
เป็นการขยายขนาดของกิจการเพื่อเพิ่มยอดขายและการให้บริการอันจะเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

หรือการขยายกิจการในลักษณะการร่วมทุนหรือรวมกิจการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเจริญเติบโต 
การก าหนดกลยุทธร์ะดบัหน่วยงาน   

กลยุทธ์ระดับหน่วยงานจะต้องก าหนดตามกลยุทธ์หลักขององค์กร ดังนั้น การก าหนด

กลยุทธ์ระดับหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องแปลงกลยุทธ์หลักในระดับนโยบายให้เป็นกลวิธีในการบริหาร  

แล้วแปลงออกไปเป็นงาน  หรือโครงการในระดับของกิจกรรมในภายหลัง 
การก าหนดกลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน  จะเน้นการวิเคราะห์ปัจจัย  5 ด้านในเชิงการ

แข่งขัน  ในลักษณะต่างๆ  อาท ิ

1) การเผชิญกับการเข้ามาของหน่วยงานใหม่  เช่น  หน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้ นมาใหม่         
แต่มีหน้าที่คล้ายหรือเหมือนกัน 
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2) การต่อรองกับผู้สนับสนุน/ผู้ให้งบประมาณ  เป็นการเลือกกลยุทธ์เพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนและงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 

3) การต่อรองราคากับผู้รับบริการ   เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งให้องค์กรมีรายรับที่เพิ่มขึ้น หรือ
ให้บริการเช่นเดิมแต่ต้นทุนลดลง 

4) การเผชิญกับการบริการอื่นที่ทดแทนกันได้ เป็นการเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา  
เม่ือมีสินค้าหรือบริการที่จะมาทดแทนของเดิม  ได้แก่  การลดราคาสินค้าหรือบริการ หรือการใช้วิธีให้

ของแถม  ฯลฯ 
5) การต่อสู้ระหว่างหน่วยงานที่มีอยู่เดิม  เช่น  หน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกองค์กรที่

ท าหน้าที่คล้ายกันหรือมีลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 
การก าหนดกลยุทธใ์นระดบัของกิจกรรม   

การก าหนดกลยุทธ์ระดับกิจกรรม  จะเป็นการด าเนินการโดยพิจารณาจากหน้าที่ของ

หน่วยงานย่อยภายในองค์กร  ประกอบด้วย 5 ด้าน  คือ 
1) การวิจัยและพัฒนา ( Research and development  strategy) 
2) การปฏิบัติการ(Operation stratey) เป็นการคิดค้นกลยุทธ์เพื่อควบคุมกระบวนการ

ผลิต  ได้แก่  การควบคุมค่าใช้จ่าย  การจัดการกระบวนการผลิต ซ่ึงจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิต 
3) ด้านการเงิน (Financial stratey) เป็นการพิจารณาที่เน้นความคุ้ มค่าในการลงทุน

ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินงาน  การประเมินสถานะทางการเงินเพื่อการปรับแผนต่อไป  ซ่ึงจะเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบัญช-ีการเงิน 

4) ด้านการตลาด(Marketting stratey)  เป็นการก าหนดแผนการตลาด  เช่น  การ
ก าหนดราคา  การขยายการตลาด ฯลฯ  ซ่ึงจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย 

5) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human resource stratey)  เป็นการก าหนดแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในทุกด้าน  
 

6.  การตลาดและกระบวนการตลาด 
 การตลาด(Marketing)   มีผู้ให้ความหมายของค าว่าตลาดไว้แตกต่างกันดังนี้  

การตลาด คือ  กระบวนการวางแผน(Planning)   และการบริหารแนวความคิด  
การตั้งราคา การส่งเสริมการขาย การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียน

โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสนองความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงในความหมายนี้

เป็นความหมายของการตลาดส าหรับองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร จากความหมายนี้  

เป็นความหมายซ่ึงเน้นขั้นตอนในการบริหารการตลาด(Marketing management  process)  ซ่ึง
ประกอบด้วย 1)  การวางแผน  2) การปฏิบัติตามแผน  และ 3)  การควบคุม  นอกจากนี้ยังได้แสดง
ให้เห็นถึงเคร่ืองมือที่ส าคัญ 4  ประการ  ซ่ึงประกอบด้วย  1) ผลิตภัณฑ์ (Product)  2) ราคา (Price) 
3) การจัดจ าหน่าย(Place or distribution)  และ 4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เคร่ืองมือ           
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ทั้งส่ีประการนี้ เรียกว่า “ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing   mix)  หรือเรียกส้ันๆ ว่า  4Ps   การใช้
เคร่ืองมือนี้ เพื่อสนองความพึงพอใจของบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และ
คณะ:  กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารการตลาด, 2538) 
 
ภาพที่ 4    แสดงกระบวนการตลาดและกระบวนการบริหารการตลาด  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 การตลาด  หมายถึง ทุกกิจกรรมของบุคคลและองค์กรที่ ใช้เพื่ อค้นหาและ

ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า 
 การตลาด  เป็นกระบวนการทางสังคมและการบริหาร  ซ่ึงบุคคลและกลุ่มบุคคล

ได้รับส่ิงที่สนองความจ าเป็นและความต้องการของเขาจากการสร้าง  การเสนอ  และการแลกเปล่ียน 

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับบุคคลอื่น 
 

ภาพที่ 5 การแสดงความหมายการตลาดในลักษณะเป็นกระบวนการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 

  
 การจัดประเภทตลาดในความหมายของนักการตลาด  นักการตลาดได้จัดประเภท

ตลาดตามลักษณะกลุ่มผู้ซ้ือสินค้า  และวัตถุประสงค์ในการซ้ือของแต่ละกลุ่ม  ดังนี้    

ก าหนดและ

วิเคราะห์ 
ตลาดเป้าหมาย 
( Indentify  and  
analize  target  
market) 
 

วางแผนส่วนผสมทางการ

ตลาดหรือวางแผน 4Ps 
1. ผลิตภัณฑ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจัดจ าหน่าย(Place   

or  distribution) 
4. การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) 

 
 

ใช้กับตลาด

ตลาดเป้าหมาย 
(To Reach 
target  market) 
 

เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์         

ทางการตลาด 

(Marketing  
objectives)               
ซึ่งกค็ือก าไร          

จากความพึง

พอใจของลูกค้า 

1.  การวิเคราะห์
ถึงความจ าเป็น

ความต้องการ

และความ

ต้องการซื้ อ 

2. การเสนอ
ผลิตภัณฑ์ 

3. ผลิตภัณฑ์        
ที่ต้องค านึงถึง

มูลค่า ต้นทุน 

ความพึง

พอใจของ

ลูกค้า 

4. การ
แลกเปลี่ยน  

การติดต่อ

ธุรกิจ  และ

การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

5. การตลาด 6.  การตลาด
และนัก             

การตลาด  
1-5  คือ
กระบวนการ

ตลาด 
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 1)  ตลาดผู้บริโภค (Consumer market )   หมายถึง ผู้บริโภคซ้ือสินค้าส่วนตัวหรือใช้ใน
ครัวเรือน 
 2)  ตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผู้ผลิต  หมายถึงผู้ที่ซ้ือสินค้าไปผลิตหรือเพื่อบริการ
เพื่อน าไปเสนอขายต่อไป  
 3)  ตลาดคนกลางหรือตลาดผู้ขายต่อ  ประกอบด้วย  ผู้ขายต่อหรือคนกลาง  (ตัวแทน  
ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าปลีก) 

 
 การบริหารการตลาด  กลยุทธก์ารตลาด  และแผนการตลาด 

  การบริหารการตลาด(Marketing management)  หรือกระบวนการทางการตลาด
(Marketing  process)  ประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด   การวิจัยการเลือกตลาด
เป้าหมาย การออกแบบกลยุทธ์ตลาด  การวางโปรแกรมตลาด  การจัดองค์กร  การปฏิบัติการ  และ

การควบคุมความพยายามทางการตลาด   
  การบริหารการตลาด  เป็นกระบวนการวางแผน  การปฏิบัติการ  การควบคุม

กิจกรรมการตลาด  และการตัดสินใจเพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียน  จากความหมายนี้   จะเน้นขั้นตอน

ที่ส าคัญในการบริหารการตลาด  คือ  การวางแผนการตลาด   การปฏิบัติตามแผน  และการควบคุม 
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing  strategy)  เป็นขั้ นตอนในการก าหนด

จุดมุ่งหมายทางการตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมายและการออกแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อ

สนองความพึงพอใจของลูกค้า และบรรจุจุดมุ่งหมายขององค์กร  หรือหลักเกณฑ์ในการบริหาร

การตลาด ก าหนดว่าจะใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายรวมทั้งการ

ตัดสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด  ส่วนผสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด  
จากความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาดมีประเดน็ที่ส าคัญ คือ  1)  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  2)  
การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด  3)  การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  และ 4)  การก าหนด
โปรแกรมการตลาด  จะเห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตลาด 

ขั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 
1. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 
2. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย 
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
4. การวิเคราะห์คู่แข่งและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

   ขั้นการวางแผนการตลาด  ซ่ึงกค็ือการออกแบบกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงได้แก่ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
2. การก าหนดกลยุทธ์การตลาด  หรือส่วนผสมทางการตลาด  ประกอบด้วย   
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  กลยุทธ์  4  ด้านมีดังนี้  
2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 
2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ  

ดังนี้  
(1) กลยุทธ์การโฆษณา 
(2) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย 
(3) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
(4) กลยุทธ์การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
(5) กลยุทธ์การตลาดทางตรง 

แผนการตลาด (Marketing plan)  เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์  
กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด  หรืออาจหมายถึงเคร่ืองมือส่วนกลางส าหรับอ านวยการ

และการประสานความพยายามทางการตลาด   
    

การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้มทางการตลาด 
 ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วย  ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหารการตลาด  ซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดหรือข้อได้เปรียบ ธุรกิจหรือ
สร้างข้อจ ากัด  หรือปัญหาให้แก่ธุรกิจอันจะน ามาใช้ในการวางแผน  นโยบาย  และกลยุทธ์การตลาด

ต่อไป     
 ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด   ประกอบด้วยส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก  ดังนี้  

1. สิ่งแวดลอ้มภายใน  ประกอบด้วย   
 ส่วนประสมทางการตลาด  (4Ps) ประกอบด้วย   ผ ลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price)   การจัดจ าหน่าย ( Place)  และการส่งเสริมการตลาด(Promotion)   
 ฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด  ประกอบด้วย 1)  การผลิต  

2) การเงิน  3)  การจัดองค์กร  4)  ทรัพยากรมนุษย์  5)  ที่ตั้ง   6) ความสามารถในการวิจัยพัฒนา         
7)  ภาพพจน์บริษัท  8)  ระบบการท างานต่างๆ  ได้แก่ระบบการวางแผนการตลาด  ระบบข้อมูล
การตลาด  ระบบการควบคุมการตลาด  ระบบการจัดการและปฏิบัติทางการตลาด 

2. สิ่งแวดลอ้มภายนอก  ประกอบด้วย 
 ส่ิงแวดล้อมจุลภาค  หรือส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับงาน  ประกอบด้วย  

1) ลูกค้าหรือตลาด(The  market)   2)  คนกลาง( Middleman)  3)  ผู้ขายปัจจัยการผลิต(Supplier) 
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2.2 ส่ิงแวดล้อมมหภาคประกอบด้วย1)ส่ิงแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์  
2)  เศรษฐกิจ  3)  เทคโนโลยี  4)  สังคมและวัฒนธรรม  5)  กายภาพหรือธรรมชาติ 6)   การเมือง
และกฎหมาย  

 
การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้มทางการตลาด และ  SWOT 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strenghts)  เป็นการพิจารณาข้อดีหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์
หรือของกิจการโดยการวิเคราะห์ 4Ps  และส่ิงแวดล้อมภายอื่น  การวิเคราะห์จุดแข็งจึงพิจารณาจาก  
4Ps  ฐานะการเงิน  ความแข็งแกร่งด้านการผลิต  บุคลากร  และชื่อเสียงของกิจการ  จุดแข็งของ
กิจการในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดและใช้เป็นจุดขายในการโฆษณาส่งเสริมการขาย 

2. การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)  เป็นการวิเคราะห์ข้อเสียหรือปัญหาที่เกิดจาก 
4Ps  และส่ิงแวดล้อมภายในกิจการ  การทราบถึงจุดอ่อนจะช่วยให้กิจการหาวิธีแก้ปัญหานั้น  มี
หลายกิจการที่สามารถเปล่ียนจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแขง็ได้ 

3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  เป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบหรือปัจจัยที่
เอื้ออ านวยให้แก่กิจการโดยวิเคราะห์จากส่ิงแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์โอกาสจะช่วยให้กิจการ

ก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับโอกาสมากขึ้น 
4. การวิเคราะห์อุปสรรค(Threate)เป็นการวิเคราะห์ข้อจ ากดัซ่ึงเนื่องมาจากส่ิงแวดล้อม

ภายนอก การทราบถึงอุปสรรค กิจการจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้ น 
 
การตลาดตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ์

ทฤษฎีตลาดทางเศรษฐศาสตร์(นิภาภรณ์ ทวีกุลวัฒน์ อ้างในศิวาพร วังสมบัติ  2548 : 
10)  ได้อธิบายเกี่ยวกับตลาดไว้ว่า  ตลาดที่แบ่งออกตามลักษณะของผู้ ซ้ือและผู้ ขายโดยแบ่งตาม
จ านวนของผู้ขาย ได้ดังนี้  

1.  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect  competitive  market)    เป็นตลาดที่จ านวนผู้ ซ้ือและ
จ านวนผู้ขายมีมากจนไม่มีใครสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาสินค้ารัฐไม่ได้เข้ามาควบคุม

อุปสงค์อุปทาน  หรือการก าหนดราคาไม่มีการตกลงอย่างลับๆระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ ซ้ือ   ปัจจัยการ

ผลิตสามารถเคล่ือนย้ายได้เสรี   
2. ตลาดผูกขาด (Monopolistic  market)   เป็นตลาดที่มีลักษณะมีผู้ ขายรายเดียว 

ลักษณะสินค้าในตลาดผูกขาดย่อมแตกต่างกัน  ไม่มีสินค้าอื่นทดแทนได้ 
3.  ตลาดผู้ ขายมาก (Monopolistic  competitive market) เป็นลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่ง

ผูกขาด  สินค้าในตลาดผู้ขายมีมากมีความแตกต่างกันในสายตาผู้ซ้ือ  เช่น  ลักษณะการบรรจุหีบห่อ

หรือเคร่ืองหมายการค้า  เป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนกันได้บ้าง  แต่เป็นการทดแทนไม่สมบูรณ์

ทเีดียว  ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตในตลาดจึงมีอ านาจในการผูกขาดสินค้าของตนอยู่บ้าง 
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6.  การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณก์ารเกษตร 
สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่สมาชิกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม            

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิกด้วยการให้บริการด้านหลักๆ เช่น  ด้าน

เงินทุน  การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  การรวบรวมผลิตผล  และการส่งเสริมการเกษตร  ทั้งนี้   

เพื่อให้มีการกินดีอยู่ดีมีสันติสุขในหมู่สมาชิก  
การขายสหกรณ์จะด าเนินการตั้งแต่การรวบรวม การเกบ็รักษา  การคัดคุณภาพ  การ

แปรรูปและการตลาด(มหาวิทยาลัยสุขทยัธรรมมาธิราช อ้างใน ปิยะ  สังฤทธ์ิ , 2546 : 7) ดังนี้     
1.  การวบรวม  สหกรณ์มีวิธีการรวบรวมผลผลิตผลการเกษตรจากสมาชิก  3  วิธี 

1.1  การซ้ือขาด  สหกรณ์จะจ่ายเงินสดแก่สมาชิกทันทเีม่ือส่งมอบสินค้า  ตามราคา
ที่ซ้ือขายในขณะนั้น 

1.2 การฝากขาย สหกรณ์เพียงแต่เป็นตัวแทนขายผลิตผลของสมาชิกแต่ละคร้ังและ

จ่ายตามราคาที่ขายได้จริงให้แก่สมาชิก  โดยหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสหกรณ์บ้าง 
1.3 การรวมกันขาย  หรือกงสี  หมายถึง  การรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิก             

เข้ากองกลางและสหกรณ์จ่ายราคาเฉล่ียที่ได้รับจากการขายข้าวเปลือกเหล่านั้นในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่

ก าหนดไว้ให้แก่สมาชิกโดยหักค่าใช้จ่ายเฉล่ียออกก่อน  การจ่ายราคาเฉล่ียให้แก่สมาชิกนี้  โดยปกติ

ถือตามคุณภาพที่ก าหนดไว้ ลักษณะส าคัญของกงสีอยู่ที่ว่าข้าวเปลือกจากที่รวมเข้ากงสีนั้นเป็นการ

โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่สหกรณ์และสหกรณ์อาจจ่ายราคาเพียงส่วนหนึ่งให้แก่สมาชิกในเวลาส่งมอบ  

สหกรณ์จัดการขายข้าวเปลือกจากสมาชิกผู้ผลิตหลายคนซ่ึงประกันนั้น เป็นจ านวนรวมอันเดียวกัน

แล้วแจกราคาที่ได้รับให้แก่สมาชิกตามจ านวนและคณุภาพของข้าวเปลือกในเอาหักค่าใช้จ่ายและเงิน

ส ารองตลอดจนรายการหักอ่ืนๆ ออกแล้ว 
2.   การขาย    การตลาดภายในประเทศ สหกรณ์อาจหาตลาดและขายเอง  หรือท า

สัญญาขายกับโรงสี  หรือมอบให้ชุมนุมสหกรณ์จัดการขาย  ส่วนตลาดต่างประเทศมอบให้ชุมนุม

สหกรณ์ระดับชาติเป็นผู้จัดการขาย 
3. การแปรรูป  เพื่อประโยชน์ในการขายผลิตผลการเกษตรของสมาชิกให้ได้ราคาดี  

สหกรณ์อาจมีโรงสีแปรรูปตามความจ าเป็น  เช่น  โรงสีข้าว  โรงงานผลิตใบชา  โรงงานผลิตอาหาร

สัตว์  เป็นต้น 
สหกรณ์การเกษตรมีความส าคัญอย่างมากต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรที่มีจ านวนสมาชิกมากๆ  กจ็ะสามารถจัดหาสินเชื่อเพื่ อการเกษตรมาให้สมาชิก

กู้ยืม  เป็นการช่วยเพิ่มด้านผลผลิตและขณะเดียวกันอ านาจการต่อรองกมี็มากขึ้นด้วย  ทั้งนี้ เพราะ

ปริมาณของสินค้าเป็นตัวท าให้สหกรณ์การเกษตรมีอ านาจการต่อรองมากขึ้น   โดยเฉพาะสหกรณ์

การเกษตรที่สามารถขยายกิจกรรมถึงขั้นแปรรูปหรือมีเงินทุนมากพอในการสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บ

รวบรวมผลิตผลและตึงราคารอให้ราคาดีจึงจะขาย  จะมีผลท าให้ได้เปรียบด้านการตลาดอย่างมาก 
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ประสิทธิภาพการตลาด (พิทักษ์สิทธ์ิ ฉายะภูมิ , 2547 ) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ
การตลาด เป็นอัตราส่วนสูงสุดระหว่างผลิตผลและปัจจัย  คือ  ความพึงพอใจของผู้บริโภคในสินค้าและ
บริการต่าง ๆ  ส่วนปัจจัย  คือทรัพยากรต่างๆ  เช่น  ทุน  แรงงาน  และการจัดการที่ธุรกิจการตลาดใช้  

ความพอใจของผู้บริโภควัดโดยราคาสินค้าที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายหรือซ้ือ  ถ้าการเปล่ียนแปลงท าให้

ค่าใช้จ่ายในปัจจัยลดลงแต่ความพึงพอใจของผู้บริโภคไม่ลดลงเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด  

แต่ถ้าความพอใจลดลงและค่าใช้จ่ายน้อยลงเป็นการลดประสิทธิภาพการตลาด  ประสิทธิภาพการตลาด

แบ่งออกเป็น  2  ชนิด คือ   
2. ประสิทธิภาพทางเทคนิค  เป็นการปรับปรุงหน้าที่การตลาดเพื่อเสียค่าใช้จ่ายต ่า

ที่สุด  คือ  การรวบรวม  การแปรรูป  การขนส่ง  การเกบ็  การแจกจ่าย  และกิจกรรมที่อ านวยความ

สะดวกแก่สินค้า 
3. ประสิทธิภาพทางราคาหรือทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบ

ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงและกระตุ้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรใหม่  เพื่อผลิตให้ได้ตามความต้องการ

ของผู้บริโภค 
 ความจ าเป็นของตลาด  (  สมคิด  ทักษิณาวิสุทธ์ิ , 2531)  ได้กล่าวถึงความจ าเป็น
ของตลาด  ถึงแม้ว่าการตลาดจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  แต่การตลาดก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ที่จะสร้าง

ความต้องการและความพอใจให้กับผู้บริโภค  4  ประการ  คือ 
1. อรรถประโยชน์เร่ืองรูปร่าง (From  Utility)    เนื่องจากสินค้าที่เกษตรกรผลิต

อยู่ในรูปวัตถุดิบ  แต่สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนั้นอยู่ในรูปใกล้ส าเรจ็รูปหรือส าเร็จรูป  ซ่ึงการแปรรูป

จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยต่างๆ  ที่ผู้แปรรูปจะต้องลงทุน  ผู้แปรรูปกจ็ะรวมต้นทุนการแปรรูปนั้นไปรวมกับ

ราคาพร้อมทั้งบวกผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ    จึงท าให้ราคาของสินค้านั้นเพิ่มขึ้น 
2. อรรถประโยชน์เร่ืองสถานที่ (Place Utility)   เนื่องจากความเหมาะสมในการ

ผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละท้องที่แตกต่างกัน  จึงท าให้แหล่งผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนั้น

อยู่กระจัดกระจาย  ส่วนแหล่งบริโภคหรือใช้ผลิตผลการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหรือต่างประเทศ 

ในกรณีเป็นสินค้าส่งออก   จ าเป็นต้องมีผู้ท ากิจกรรมในการรวบรวมแล้วขนส่งไปสู่แหล่งที่ต้องการ 
3. อรรถประโยชน์เร่ืองเวลา  (Time Utility)  จากการที่สินค้าเกษตรผลิตได้ตาม

ฤดูกาล  แต่การบริโภคและการใช้สินค้าเกษตรมีตลอดทั้งปี  จ าเป็นต้องมีการเกบ็รักษาทั้งเพื่อการ

บริโภคและเพื่อการแปรรูป 
4. อรรถประโยชน์เร่ืองการเป็นเจ้าของ  (Possession  Utility)  การเปล่ียนแปลง

การเกษตรจากการผลิตแบบเล้ียงตัวเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า   ท าให้มีการผลิตเฉพาะอย่างมาก

ขึ้น   จ าเป็นต้องขายผลิตผลเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในการครองชีพ   การเปล่ียนแปลงเจ้าของสินค้า                 

จึงเกิดขึ้นเร่ิมจากเกษตรกรผลิตไปสู่คนกลางประเภทต่างๆ  จนกระทั่งถึงผู้บริโภค   การเปล่ียนแปลง

เจ้าของจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวิถีตลาดหรือช่องทางตลาดของสินค้าชนิดนั้นๆ 
 ดังนั้น  การตลาดมีความจ าเป็นต้องสร้างอรรถประโยชน์ในเร่ือง  รูปร่าง  สถานที่  

เวลา  และการเป็นเจ้าของ   
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7.    งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 สมลักษณา  ศรีรัฐ (การจัดการธุรกิจการตลาดสหกรณ์การเกษตร , 2541 : 5 )ได้กล่าวถึง

วิธีการซ้ือขายข้าวของสหกรณ์    สหกรณ์ใช้วิธีซ้ือขาดตัดตอนเพื่อจัดการขายเอง  ไว้ดังนี้    
 ในกรณีที่สหกรณ์ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกโดยวิธีซ้ือขาด  สหกรณ์มีวิธีด าเนินการดังนี้  

1. สหกรณ์ก าหนดราคาที่จะซ้ือตามราคาตลาด 
2. สหกรณ์จะเพิ่ม-ลด ราคาตามคุณภาพข้าว 
3. สหกรณ์จะหักราคาข้าวเปลือกตามเปอร์เซน็ต์ความชื้น 
4. การซ้ือขาด   ผู้ขายและผู้ซ้ือไม่ต้องเสียค่าบริการ 
5. สหกรณ์จะต้องระมัดระวังและไม่เส่ียง  สหกรณ์จะต้องซ้ือ – ขายโดยเร็วให้ได้หลาย

รอบ  ไม่เกบ็ข้าวเปลือกไว้รอราคาจนกว่าจะถึงรอบสุดท้าย 
6. สหกรณ์จะต้องวางแผนการซ้ือ–ขาย  ให้รัดกุมและให้สอดคล้องกับเงินทุนหมุนเวียน 

ที่จะใช้ด าเนินการ 
สุกใส  ทุมมณี  (แนวทางการพัฒนาตลาดกลางของสหกรณ์ , 2540 : 56 – 57) ได้กล่าวถึง 

แนวทางการพัฒนาการตลาดกลางของสหกรณ์ว่า  ตลาดกลางของสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีสมาชิกจ านวน         

ไม่มากนัก และมีท าเล ที่ตั้ง อยู่ห่างไกลจากพ่อค้าหรือผู้ รับซ้ือข้าว สหกรณ์ในลักษณะนี้ มักจะใช้วิธี          

ซ้ือขาดจากเกษตรกรสมาชิก  ดังนั้น  สหกรณ์ควรสร้างเครือข่ายการตลาดโดยใช้สหกรณ์ใหญ่ที่มีความ

เข้มแข็งและมีพ่อค้าซ้ือขายจ านวนมากเป็นแกนในการเจรจาตกลงซ้ือขาย  สหกรณ์ขนาดเล็กเป็นแต่

เพียงเสนอปริมาณข้าว ราคาที่ต้องการและตัวอย่างข้าวให้แก่สหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นผู้ติดต่อกับพ่อค้า 

นอกจากนี้ ตลาดกลางของสหกรณ์ขนาดเล็กควรจะพยายามเปิดตัวโดยจัดตลาดนัดเป็นคร้ังคราว  
สหกรณ์ที่มีตลาดกลางควรด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการประกอบอาชีพการเกษตรของสมาชิกและ

เกษตรกรในบริเวณที่สหกรณ์ให้บริการ  มีปริมาณผลผลิตที่ได้รับมากน้อยเพียงไร  และปริมาณ

ผลผลิตที่ได้รับนั้นจะน ามาขายผ่านตลาดกลางของสหกรณ์เป็นสัดส่วนเท่าใด ข้อมูลเหล่านี้สหกรณ์มี

ความจ าเป็นที่จะใช้วางแผนการตลาดและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด  การปรับปรุงพันธ์ุที่มีคุณภาพให้สามารถจ าหน่ายได้ราคาดี 
นารี  รตันวารินทรช์ยั และ รุ่งเรือง  อ่อนเอ่ียม  (2537)  ได้กล่าวว่า  ตลาดกลางสินค้า

เกษตร เป็นแหล่งกลางในการซ้ือ-ขายสินค้า  ตั้งอยู่ในแหล่งรวมสินค้า  ศูนย์กลางคมนาคมและขนถ่าย

สินค้า ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ ซ้ือผู้ขายจ านวนมากรายได้เข้ามาซ้ือขายโดยตรง  ตลาดกลางสินค้าเกษตร            

มีลักษณะเป็นตัวกลางที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ซ้ือขาย  ซ่ึงให้บริการในการจัดสถานที่ซ้ือขาย               

ลานจอดรถและขนถ่ายสินค้า  เคร่ืองชั่งกลาง  คลังสินค้า  การไกล่เกล่ียข้อพิพาทและบริการอื่นๆ  เช่น  

ด้านการเงิน  การจัดชั้นคุณภาพสินค้า  และการรักษาความปลอดภัย  เป็นต้น  ผู้ประกอบการจะไม่เข้า

ไปแทรกแซงในตลาด   ผู้ ซ้ือขายจะตกลงราคาหรือประมูลราคาโดยเปิดเผย มีการแข่งขันอย่างเสรี

ภายใต้กฎระเบียบที่แน่นอนของตลาด  รูปแบบจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า  กิจกรรม

การตลาดท้องถิ่นและสภาพภูมิศาสตร์  ตลาดกลางจะอ านวยผลประโยชน์และสร้างความเป็นธรรม            

ให้เกิดการจัดมาตรฐานสินค้า การบรรจุหีบห่อ  การรักษาคุณภาพสินค้า  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล
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การตลาดข่าวสารด้านราคาที่สามารถจะสะท้อนสภาวะการตลาดได้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเผยแพร่

แก่ผู้ ซ้ือผู้ขายและผู้ เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงกับตลาดกลาง  ศูนย์สินค้าเกษตรในแหล่งอื่นๆ  ตลอดจน

สามารถรองรับตลาดซ้ือขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อุทัยวรรณ  ตั้ งพัฒนารุงเรือง  (2542)  ศึกษาเร่ืองการด าเนินงานในธุรกิจข้าวของ
สหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  ในสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีโรงสีไม่ควรซ้ือเกบ็เพื่อรอราคา  ให้

ซ้ือมาขายไปให้เร็วที่สุด  หรือเน้นการด าเนินงานรูปแบบตลาดกลาง  คือเป็นผู้ให้บริการ  การรับซ้ือ

ข้าวให้ซ้ือตามราคาตลาดและให้ติดตามสถานการณ์การตลาด  ไม่ควรซ้ือแข่งขันกับพ่อค้าเอกชน  

ตลอดจนสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวกับสหกรณ์ที่มีโรงสีขาดความร่วมมือในการท าธุรกิจข้าว  

ควรหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้มากขึ้น 
สุทธิชยั  สมโสภา  (2544)  ศึกษาการวิเคราะห์ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก

ของสหกรณ์เดชอุดม  จ ากัด  พบว่า  ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ควรก าหนดแผนงานที่ชัดเจน  

โดยค านึงถึงจุดคุ้มทุนด้วยการลดต้นทุนให้ต ่าลง  สหกรณ์ต้องลดค่าใช้จ่ายแรงงาน  ควรมีการปรับ

วิธีการซ้ือ-ขายให้เหมาะสม  ต้องพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้มีความรู้

ความช านาญ  โดยการศึกษาอบรมและดูงาน  ควรมีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกันให้มาก

ขึ้น  มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปทราบเกี่ยวกับการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
วิชิติ  เตโชติรส  และคณะ (2535)   ศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้า

เกษตรของ ธ.ก.ส. พบว่า  เกษตรกรที่น าข้าวเปลือกมาจ าหน่ายที่ตลาดกลางส่วนใหญ่มีทัศนคติใน              

เชิงบวกต่อการให้บริการตลาดกลางทั้งด้านความพึงพอใจต่อราคาข้าวที่จ าหน่ายได้  มีความน่าเชื่อถือ

ของเคร่ืองชั่งของตลาดกลาง  การก าหนดคุณภาพข้าว  อัตราค่าบริการที่ตลาดกลางคิดกับเกษตรกร  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้การสนับสนุน

และช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้สามารถจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
ผ่องศรี  สุศนัสนีย(์2538)   ศึกษาตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.  พบว่า  ประโยชน์

ที่เกษตรกรได้รับจากตลาดกลาง  มีดังนี้  
1. เกษตรกรและผู้ รับซ้ือผลิตผลมีแหล่งกลางในการซ้ือขายที่แน่นอน เกษตรกร

สามารถขายผลิตผลได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพผลิตผลภายใต้การดูแลของพนักงาน ธ.ก.ส.  

ประจ าตลาดกลางเกษตรกร  และผู้ซ้ือผลิตผลได้รับความเป็นธรรมและม่ันใจในการชั่ง  เนื่องจากตลาด

กลางมีระบบการชั่งที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย 
2. เกษตรกรม่ันใจว่าจะได้รับเงินค่าผลิตผลครบถ้วน ไม่ถูกเอาเปรียบ  โดย ธ.ก.ส.     

จะท าหน้าที่ในการจ่ายเงินของผู้รับซ้ือให้แก่เกษตรกร 
3. เกษตรกรสามารถทราบสภาวะราคาก่อนน าผลิตผลมาขายที่ตลาดกลางและเลือก

ขายผลิตผลในราคาที่พอใจ สอดคล้องกับสภาวะตลาด 
4. เกษตรกรมีโอกาสเรียนรู้และทราบแนวทางการพัฒนาผลิตผลเพื่อจ าหน่ายให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
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5. ผู้ รับซ้ือสามารถเลือกซ้ือผลิตผลได้ตามคุณภาพที่ต้องการ ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายการรวบรวมผลิตผลจากหลายจุด  ซ่ึงเป็นการลดขั้นตอนการตลาดลงได้ 
6. เป็นช่องทางในการระบายข้าวเปลือกที่ติดภาระจ าน าอยู่กับ ธ.ก.ส.  ได้ทยอยออกสู่

ตลาดในช่วงที่มีราคาดี  ซ่ึงจะช่วยรักษาระดับราราข้าวเปลือกมิให้ตกต ่า 



บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม โดยการน า

ข้อมูลด้านปริมาณการรวบรวมผลิตผล  ผลก าไรขาดทุน  และอื่นๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมินผลโดยการเปรียบเทยีบแนวโน้มการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์ 5  ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 
2543 -  2547  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มา

ท าการศึกษาการด าเนินธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ของสหกรณ์ในหน่วยเชิงระบบธุรกิจการขาย 

เพื่อประเมินความสามารถในการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ ว่ามีความสามารถในการท าธุรกิจมาก

น้อยเพียงใดตั้งแต่การรวบรวมผลิตผลของสมาชิก การจัดการธุรกิจ หรือแปรรูปเพื่อขาย ตลอด

จนถึงการตลาด โดยน าทฤษฎีระบบ(System Theory) มาใช้อธิบายเหตุการณ์หรือใช้แก้ปัญหาแล้ว
น าเอาทฤษฎีการบริหารการตลาด การก าหนดกลยุทธ์  และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้ ง

กระบวนการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ์ ตั้งแต่การ

พิจารณาปัจจัยน าเข้า(Input) กระบวนการแปรสภาพ(Process) ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) 
พิจารณาร่วมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการท าธุรกิจการขายของ

สหกรณ์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและข้อจ ากดั วิเคราะห์ SWOT  Matrix  และเสนอแนะการท า
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์   

กลุ่มสหกรณ์ตัวอย่างที่ศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายในจังหวัดมาสารคาม จัดแบ่ง

ออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยคัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่างกลุ่มละ 1 สหกรณ์  เป็นกรณีศึกษา ดังนี้  
1. สหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษา 

สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด 
2.  สหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยศึกษา 

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 
3.  สหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกจิการขายแปรปรวน ศึกษา สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  

จ ากัด 
  4.   สหกรณ์ที่ธุรกิจการขายบ้างไม่ท าธุรกิจการขายบ้างในบางปี  ศึกษา สหกรณ์

การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
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สหกรณก์ารเกษตรโกสุมพิสยั  จ ากดั 
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 

2511  เม่ือวันที่  29 กรกฎาคม 2517  โดยมีส านักงานและตลาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ต าบล
ยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   สหกรณ์แห่งนี้ มีส านักงานและตลาดกลางตั้งอยู่
บริเวณเดียวกันติดถนนใหญ่ ตั้งอยู่ในแหล่งท าเลที่เหมาะสมเป็นแหล่งปลูกข้าว ซ่ึงพื้นที่ของอ าเภอ

โกสุมพิสัยมีแม่น า้ชีไหลผ่าน และเป็นแหล่งที่มีเกษตรกรปลูกข้าว ได้ปีละ  2 คร้ัง ทั้งนาปีและนาปรัง 
การคมนาคมสะดวก ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งส้ิน 3,589 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
ปลูกข้าวนาปี(ข้าว กข .6) และข้าวนาปรัง(ข้าวขาวดอกมะลิ 105) มันส าปะหลัง และอ้อย ทุน
ด าเนินงานทั้งส้ิน 62.979 ล้านบาท  ในจ านวนนี้ เป็นทุนของสหกรณ์ จ านวน 14.337   ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 22.76 ของทุนด าเนินงาน     ทุนเรือนหุ้น   12.625  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 88.05 ของ
ทุนสหกรณ์ และมีหนี้ สินทั้งส้ิน  48.642  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 77.23 หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดจากการ
กู้ยืม ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ  80.14  หากพิจารณาเงินทุนที่สหกรณ์ใช้ในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่
เกิดจาก การกู้ยืม ธ.ก.ส.  รองลงมาเป็นทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก  คิดเป็นร้อยละ 
61.89   20.04  และ   8.25 ตามล าดับ    

การด าเนินงานของสหกรณ์ แบ่งเป็น 4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายสินเชื่อ  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการเงิน 
และฝ่ายตลาด อัตราก าลังฝ่ายจัดการของสหกรณ์  มี  13  คน  ประกอบด้วย ผู้จัดการ  ผู้ ช่วย
ผู้จัดการ 1 คน  การเงิน 1 คน  บัญชี 2  คน สินเชื่อ 3 คน  การตลาด 2 คน ธุรการ 1 คน นักการ            
1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน  ปัจจัยพื้นฐานหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลิตผล สหกรณ์
มีตลาดกลางพร้อมลานตากและเคร่ืองชั่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ เคร่ืองอบลดความชื้น   โรงงานปุ๋ ยหมัก 1 โรง  รถตักข้าว  และรถบรรทุกขนาดเล็ก  
นอกจากนี้สหกรณ์มีที่ดินจ านวน 10 ไร่  เพื่อลงทุนขยายกิจการด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์ 

สหกรณ์ด าเนินธุรกิจหลัก 4  ธุรกิจ เรียงตามล าดับการให้ความส าคัญ ดังนี้   ธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล  ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจบริการส่งเสริมการเกษตร   
และเม่ือเทยีบปริมาณการรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ินของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2543 – 2547  
คิดเป็นร้อยละ  50.30  49.78    50.58    58.91 และ 50.47  ตามล าดับ  
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ตารางที่  1     แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด  
หน่วย :  ล้านบาท 

ปริมาณธุรกจิ 2543 2544 2545 2546 2547

สนิเช่ือ 20.399 19.189 17.988 21.024 35.219

จัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 2.594 4.682 6.915 7.229 8.222

รวบรวมผลิตผล 23.272 23.668 25.488 40.512 44.641

รวม 46.265 47.539 50.391 68.765 88.082
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ภาพที่  6  แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ

สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด

สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลิตผล

 
 
การรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ สหกรณ์จะรวบรวมข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว โดย

รวบรวมทั้งข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง เป็นข้าวชนิดดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข.6 ตั้งแต่ปี 
2543 - 2545 สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกทั้งในธุรกิจปกติของสหกรณ์เองและรวบรวมตามโครงการ
เชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ จนถึงปี 2546 ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายที่รัฐ          
ได้หยุดการอุดหนุนเงินทุนชนิดปลอดดอกเบี้ยตามโครงการเชื่อมโยงฯ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวม

เฉพาะธุรกจิปกติ ในปี 2547  สหกรณ์ใช้วิธียืมเงินจากโรงสี/พ่อค้า มาท าธุรกิจโดยท าการซ้ือข้าว-ขาย
ข้าวโดยเร็วในวันเดียวกันรวมทั้งส่งคืนเงินยืมเสร็จเรียบร้อยในวันนั้นๆซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการที่ก าหนดไว้(ซ้ือ-ขายผ่านบัญชี) 
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ตารางที่  2   แสดงการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด  
 

ผลการรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ข้าวเปลือก(ธุรกจิปกติ)     (ตัน) 1950 1,065 993 466 11,005

                             (ล้านบาท) 9.489 6.440 4.778 2.443 44.641

ข้าวเปลือก(เช่ือมโยงฯ)     (ตัน) 2833 4,485 5,687 9,520

                            (ล้านบาท) 13.783 17.228 20.71 38.069

            รวม                  (ตัน) 4783 5550 6,680        9,986      11,005     

                            (ล้านบาท) 23.272 23.668 25.488 40.512 44.641

 
หมายเหตุ    ปี 2543-2546 สหกรณ์รวบรวมข้าวตามโครงการเชื่อมโยงฯ และท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลตามธุรกิจ  

ปกติของสหกรณ์  และในปี 2547 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้หยุดการสนับสนุนเงินทุนชนิดปลอด
ดอกเบี้ยแก่สหกรณ์  

                 แต่สหกรณ์ยังคงรวบรวมข้าวเปลือกในธุรกิจปกติได้ยืมเงินทุนจากโรงสีมาด าเนินการแทน 

ภาพที่  7   แผนภูมิแสดงการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด 
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ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลในช่วงปี  2543 – 2545   ทั้งการด าเนินงานในธุรกิจ

ปกติของสหกรณ์และการด าเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าว

ของสหกรณ์ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจมีทั้งก าไรและขาดทุนจากธุรกิจแต่เป็นก าไรหรือขาดทุนที่ไม่            

มากนัก และตั้งแต่ปี  2546  เป็นต้นมาสหกรณ์ท าธุรกิจนี้ เร่ิมมีผลก าไรจากธุรกิจ  โดยเฉพาะในปี 
2547  เม่ือรัฐหยุดการสนับสนุนเงินทุนชนิดปลอดดอกเบี้ยตามโครงการเชื่อมโยง  สหกรณ์ใช้วิธียืม
เงินจากโรงสีมาท าธุรกิจโดยท าการซ้ือข้าว-ขายข้าวโดยเร็วส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจนี้ ในปี 
2547  จ านวน   0.603  ล้านบาท 
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ตารางที่ 3   แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย   
จ ากัด 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลการด าเนินธุรกจิรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ก าไร(ขาดทุน)ธุรกจิปกติ -0.189 -0.164 -0.436 0.101 0.603

ก าไร(ขาดทุน)เช่ือมโยงฯ -0.012 0.232 -0.240 0.699

รวม -0.201 0.068 -0.676 0.800 0.603  
หมายเหตุ    ปี 2543-2546 สหกรณ์รวบรวมข้าวตามโครงการเชื่อมโยงฯ และธุรกิจรวบรวมผลิตผลตามปกติ 
                 ของสหกรณ์   และตั้งแต่ในปี 2547 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้หยุดการสนับสนุนเงินทุนชนิดปลอด 
                 ดอกเบี้ยแก่สหกรณ์  

ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผล

สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด
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กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์

จากการศึกษากระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด               

ที่สหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตการปฏิบัติงาน และจากเอกสาร 

สามารถประมวลได้ดังภาพ ทั้งนี้  ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการจ าหน่ายข้าวเปลือกของสมาชิก  

วิธีการรวบรวมข้าวเปลือกและเทคนิคต่างๆของสหกรณ์และของพ่อค้า รวมทั้งแหล่งจ าหน่ายและ

วิธีการจ าหน่ายของสหกรณ์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหกรณ์ที่ท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยการรับซ้ือ
ข้าวเปลือก ในปี 2547ที่ผ่านมา  โดยวิธียืมเงินจากโรงสีหรือพ่อค้ามาด าเนินการ(ซ้ือ-ขายผ่านบัญชี) 
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ภาพที่ 9    แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

การขายข้าวเปลือกของสมาชิก 
- สม าชิ กและไม่ ใ ช่สม าชิ ก น า
ข้าวเปลือกมาขายท่ีสหกรณ์ 

   ในช่วงรับซื้อหรือจัดตลาดนัด   
- กรณีสมาชิกมีข้าวเปลือกจ านวน
ม าก   ส ห ก รณ์ รั บ ขน ส่ ง ใ ห้           

คิ ดค่ าบ ริการตั น ล ะ  50 บ าท             
(ต ่ากว่าเอกชน 5 บาท/ตัน) 

- สมาชิกสามารถเลือกขายให้โรงสี
หรือพ่อค้ารายใดก็ได้ ท่ีตลาด

กลางสหกรณ์  
- สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกสามารถ
ต่อรองราค ากับ พ่ อค้าเองได้          

โดยมีคณ ะกรรมการสหกรณ์ 

คอยช่วยเหลือ 

วิธีการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ 

-  ป ระช าสั มพั น ธ์ ก่ อน การ รับ ซื้ อ

ล่วงหน้า 1  เดือน 

- สหกรณ์จะสร้างความสัมพันธ์ กับ
โรงสี/พ่อค้า และให้โรงสี/พ่อค้าโอน

เงินเข้าบัญชีของสหกรณ์         เพื่ อ

รับซื้อข้าวเปลือก 
- ผ ลิ ต ผ ล ท่ี ส ห ก รณ์ รั บ ซื้ อ  คื อ

ข้าวเปลือก ชนิดขาวดอกมะลิ105 
และข้าว กข.6  

- เม่ื อ ถึงฤดูกาล พ่ อค้ าจะมารับซื้ อ

ข้าวเปลือกท่ีตลาดกลางสหกรณ์ ใช้

อุปกรณ์การตลาดการชั่ง         ลาน

ตาก รถตักของสหกรณ์ โดยสหกรณ์

ตลาดข้าวเปลือกของสหกรณ์และ

วิธีการจ าหน่าย 

- การซื้ อขายระหว่างสหกรณ์กับ
โรงสี/พ่อค้า  วันต่อวัน  และส่ง

มอบข้าวเปลือกวันต่อวัน  ณ ท่ี
ตลาดกลางสหกรณ ์

- ราคารับซื้ อของพ่อค้าส่วนใหญ่          
จะรับซื้ อเท่าราคาตลาด   ซึ่ ง
ราคารับซื้ อ ปี  47 ข้ าวเปลือก
ห อ ม ม ะลิ  105  ร าค า  8 – 9   
บาท/กก.  กข. 6  ราคา    
6 – 7   บาท/กก. 

-   โรงสีหรือพ่อค้าท่ีร่วมท าธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล ส่วนใหญ่จาก

สหกรณ ์

โรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ระบบเงินสด 

โรงสีจะโอนเงินรับซื้ อให้สหกรณ์ก่อน 

พ่อค้าทองถ่ิน(รายเดิม) 

ตลาดกลางสหกรณ์ 

(การเงิน ตลาด) 

 

สมาชิก  

ไม่ใช่สมาชิก 
 

โรงสี ในจังหวัดลพบุรี 

โรงสี ในฉะเชิงเทรา 

โรงสีจะมารับซื้ อข้าวเปลือกท่ีตลาดสหกรณ์ 

 

สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกจะรับเงินจากสหกรณ์ 

(ซื้อขายระบบเงินสด) 

สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกจะขายข้าวเปลือกให้โรงสี 

ท่ีตลาดกลางสหกรณ์ 

ผ่านระบบบญัชีสหกรณ์ 
และส่งมอบขา้วเปลือกวนัต่อวนั 

ทางเดินของเงิน 

ทางเดินของข้าวเปลือก 
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การขายข้าวเปลือกของสมาชิก(ต่อ) 
- สมาชิกสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของเคร่ืองชั่งเองได้ 

- สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกรับเงิน
ผ่ าน พ นั ก ง าน ก าร เ งิ น ข อ ง

สหกรณ ์
- สัดส่วนท่ีสมาชิกสหกรณ์มาใช้
บริการท่ีตลาดกลางประมาณ 

2,000 คนต่อปี บุคคลภายนอก
ประมาณ 1,000 คนต่อปี 

คิดค่าบริการ  
วิธีการรับซื้ อข้าวเปลือกของสหกรณ์

(ต่อ) 

- ท่ีตลาดกลางสหกรณ์จะเป็นจุดศูนย์

รวมซื้ อขายข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาล

รับ ซื้ อ  ( ส ม าชิ ก   ไ ม่ ใ ช่ ส ม าชิ ก  
พนักงาน  กรรมการ  โรงสี/พ่อค้า 

ท้ังในช่วงนาปีและ   นาปรัง) 

- ฝ่ ายตล าด แล ะฝ่ ายการเงิ น ขอ ง
สหกรณ์ จะท าหน้ าท่ีออก เอกสาร

การเงิน ท่ี เก่ียว ข้องกับการซื้ อขาย

ท้ังหมด ตามระบบบัญชีซื้ อขาย ของ

สหกรณ์   พร้อมท้ังการจ่ายเงิน  ให้
สมาชิกและไม่ใช่สมาชิก 

-    การจ่ายเงินค่าข้าวเปลือก สหกรณ์จะ
ไม่หักช าระหนี้  จากสมาชิก 

-  สม าชิ ก แล ะสหกรณ์ จ ะส่ งมอบ

ข้ า ว เ ป ลื อ ก แ ก่ โ ร ง สี / พ่ อ ค้ า              

วัน ต่ อวัน   ณ  ท่ี ตลาดกล างของ

สหกรณ์  ไม่ STOCK ข้าวเปลือก 

-  ราคารับซื้ อส่วนใหญ่จะรับซื้ อเท่า

ราคาตลาด  ซึ่งราคารับซื้อ ปี 2547 
    ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105  ราคา 7 

– 8   บาท/กก.     กข. 6   ราคา 5 – 6   
บาท/กก. 

-  ส ห ก รณ์ จ ะ ไ ด้ รั บ ส่ ว น เห ลื่ อ ม          

ในการจัดการ 0. 1  บาท/กก.  หรือ  
100 บาท/ตัน 

- กรณี สม าชิก ไม่ มี รถขน ข้าวแล ะ
ปริมาณข้าวมีมาก สหกรณ์จะบริการ

ขนข้าวให้สมาชิก  
   จากบ้านมาท่ีตลาดกลางโดยคิ ด

ค่าบริการต ่ากว่าเอกชน 
-  ใ ห้ บ ริ ก า ร ซื้ อ ข า ย ข้ า ว เป ลื อ ก           

ในตลาดกลางผ่านระบบบัญชีและ

ก าร เงิน  ส ห ก รณ์ คิ ด ค่ าบ ริก า ร          

ตันละ 100  บาท ประมาณ  2  เดือน
ต่อฤดูกาล(นาปีและนาปรัง)  

จังหวัดในพื้ นท่ีภาคกลาง  ส่วน

พ่อค้าในพื้ นท่ีมีน้อยและส่วน

ใหญ่                เป็นรายเดิม

ท่ีสหกรณ์ร่วมท าธุรกิจด้วยกัน 
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วิเคราะหก์ระบวนการภายในธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
การวิเคราะห์ได้น าหลักตามทฤษฎีระบบเพื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานในหนึ่งหน่วย

ระบบเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตในการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด 
ประมวลร่วมกับหลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารการตลาด มาปรับใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ

เทยีบเคียงกับการปฏิบัติของสหกรณ์เฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตผล   ได้ดังนี้ 

ภาพที่ 10  แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดของทฤษฎีระบบในหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผล                
ของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรของสหกรณ์ ท าธุรกิจ

รวบรวม (พิจารณาจาก 4M + IT) 
- เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 

ปั จ จุ บั น ใ ช้ ห มุ น เ วี ย น มี                   
3  ล้ าน บ าท  ค ว ามจ า เ ป็ น               
ใช้เงิน  5  ล้านต่อฤดูกาล 

- มีพนักงานการตลาด 2 คน  
แต่ท าห น้ าท่ี โดยตรง 1 คน  
แ ล ะ ค น ง าน จ้ า ง เ ป็ น ร าย

สัปด าห์    2 คน  ช่ว งรับ ซื้ อ
ผลิตผล 

- มีคณะอนุกรรมการรวบรวม

ผลิตผลช่วยดูแลและติดตาม

ตรวจสอบ 
- เค ร่ืองมืออุปกรณ์ ค่ อน ข้าง

พร้อม  ยกเว้น รถตักข้าว มี          

1 คัน  ไม่เพียงพอในฤดูกาล 
เนื่ อ งจ าก มี ผู้ ม าใ ช้ บ ริการ

จ านวนมากและจัดตลาดนัด 
- ปริมาณ ข้าวในพื้ น ท่ี มีม าก          

ท้ังข้าวนาปีและนาปรัง 
 

กระบวนการจัดการ (พิจารณาจาก 

POLC และ หลกั 7S) 
- สหกรณ์ ก าหน ด น โยบ ายและ
แผนการรวบรวมข้าวเปลือกเสนอ

ต่อท่ีประชุมใหญ่ ต่อเนื่ องทุกปี 

และมีการน าน โยบายไปปฏิบัติ        
แม้บางปีจะขาดทุน 

- การท าธุรกิจข้าวเปลือก  ยังเป็น
ลักษณะรวมศูนย์ การตัดสินใจและ

สั่งการแนวดิ่ง อ านาจการก าหนด

ราคารับซื้ อและอ านาจตัดสินใจ

ขายอยู่กับคณะกรรมการ   ไม่ได้

มอบอ านาจให้ฝ่ายตลาด โดยตรง

ยังเห็น ว่า  คณ ะกรรมการควร

รับทราบและมีส่วนร่วมในธุรกิจ 
- มอบหมายกรรมการดูแลในช่วงรับ
ซื้ อ ข้ าวเปลื อก 1 คน/วัน  โดย
หมุนเวียนกัน 

- ฝ่ายจัดการเห็นว่านโยบายยังไม่
ชัดเจนในทางปฏิบัติ       

- ฝ่ายตลาด ยังขาดประสบการณ์  
ด้านการตลาดข้าว  

 

ปริมาณรวบรวมและผลของธุรกิจ

(พิ จารณ าจาก  ป ริมาณ  คุณ ภ าพ 

ความพึงพอใจ ความเป็นธรรม) 

- ปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนทุกปี 
- เร่ิมมีก าไรเพิ่มข้ึนในปี 2546- 2547 
ปีก่อนๆ มีท้ังก าไรและขาดทุนจาก

ธุรกิจการขาย 
- สมาชิกม่ันใจในธุรกิจการขายของ
สหกรณ ์

- สหกรณ์บริการสมาชิกยังไม่ท่ัวถึง 
- ส ม าชิ ก มี โอ ก าส แ ล ะ เ รี ย น รู้

การตลาด  การตรวจสอบคุณภาพ

ข้าว การตีราคาข้าว และวิธีการ

ต่อรองราคา 
- สหกรณ์ได้เรียนรู้เทคนิคและวิถี
การตลาดข้าวเปลือกจากเอกชน 

- ความเสี่ยงในการขาดทุนจากธุรกิจ
น้อยลง 

- สหกรณ์ยังไม่พอใจผลตอบแทน          
ท่ีได้  ผลตอบแทนน้อยเม่ือเทียบ

กับปริมาณธุรกิจ   
 
 

ทัพยากรหรือ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 

กระบวนการ 
รับซื้อ/ขาย ข้าวเปลือก 

(Process) 
 

ผลผลิต/ผลลัพท์ 

(Output/Outcome) 
 
 

Feedback 



38 

 

 
- ประสานข้อมูลด้านราคาทาง

โทรศัพท์  กับตลาดกลางของ

รัฐทุกวันช่วงการรับซื้อ 
 

- พนักงานทดแทนกันได้ในช่วงฤดู
รวบรวมผลิตผล 

- ยังไม่มีการน าข้อมูลต้น ทุนและ
ค่าใช้จ่ายธุรกิจรวบรวมผลิตผล      

มาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ 
 

 

 
การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ  ์      

 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของงาน 

เพื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบ 
Porter’s  five  forces  model  of  competition  (5 พลังการแข่งขัน)จะพบว่าสหกรณ์การเกษตรโกสุม
พิสัย  จ ากัด   ถึงแม้จะประสบปัญหาด้านการแข่งขันกับพ่อค้าในพื้ นที่บ้างและสหกรณ์ได้มีการสร้าง

พันธมิตรกับคู่แข่งโดยดึงพ่อค้า/โรงสีมาเป็นพวก  ส่วนอ านาจการต่อรองของสมาชิกที่จะไม่ขาย
ผลิตผลให้สหกรณ์มีน้อยมากสมาชิกพอใจที่จะมาใช้บริการกับสหกรณ์                       

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณ ์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของสหกรณ์ที่จะ

ช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยการประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อน ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์และการวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้  

การเมือง  (P)                                                                                    สังคมวัฒนธรรม  (S) 

สภาพแวดลอ้มของงาน 

กิจการของเรา 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
เศรษฐกิจ  (E)                                                                                    เทคโนโลยี(T)                           

พันธมิตรกับลูกค้า 

และผู้จัดหา  

แข่งขันกับคู่แข่งและ 
สินค้าทดแทน             
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วิเคราะหต์ามแนวทางหนา้ที่ในสหกรณ ์หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
ตามสายงาน  คือ  พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญในการท า

ธุรกิจการตลาดโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งของสหกรณ์ที่เผชิญอยู่ และเปรียบเทียบกับการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต  ซ่ึงวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้ดังนี้ 
1)  วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การตลาด เช่น 
- ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ  ด้านสินค้า 

สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว   ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว          

พันธ์ุดี   โดยน าเมลด็พันธ์ุข้าวมาจ าหน่ายแก่สมาชิก  การจ าหน่ายพันธ์ุข้าวให้สมาชิกโดยวิธีส ารวจ

ความต้องการจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการจัดหาพันธ์ุข้าวมาจ าหน่าย    ส่งผลให้ข้าวเปลือกในพื้นที่

มีคุณภาพ   สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกตามราคาตลาดในพื้ นที่ในราคาเงินสด โดยรับซ้ือที่ ตลาด

กลางสหกรณ์เพียงจุดเดียวไม่ได้ไปรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก  แต่จะบริการรับขนข้าวจากบ้านสมาชิกมาที่

ตลาดกลางสหกรณ์โดยคิดค่าบริการ ตันละ 50 บาท  ซ่ึงต ่ากว่ารถของเอกชน  ส่วนช่องทางการจัด
จ าหน่ายข้าวเปลือกของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในจังหวัดภาคกลางที่มารับ

ซ้ือที่ตลาดกลางสหกรณ์  โดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้นๆ  เป็นราคารับซ้ือ   
-  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target Group)                

ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์และใช่สมาชิกสหกรณ์  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นแหล่งรับซ้ือ

ข้าวเปลือก  และตลาดข้าวเปลือกปลายทางส่วนใหญ่ คือโรงสี/พ่อค้าในจังหวัดภาคกลางหรือภายใน
จังหวัดมหาสารคาม บ้างแต่น้อยราย 

- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผลของ
สหกรณ์เม่ือเปรียบเทยีบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีจ านวน  3,589   คน  มีสมาชิกมาขายข้าวเปลือกให้
สหกรณ์  ประมาณ 2,000 คนต่อปี   คิดเป็นร้อยละ  55.72  ของจ านวนสมาชิกทั้ ง ส้ิน และ
บุคคลภายนอก  ประมาณ  1,000  คนต่อปี   

- ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation)  สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  
จ ากัด  จะให้ความส าคัญธุรกิจรวบรวมผลิตผลเป็นหลัก และเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่สนับสนุนธุรกิจอื่นๆ

เป็นสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงด้านการรวบรวมผลิตผล การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก  ตลาดกลางของ

สหกรณ์เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่สมาชิก  บุคคลทั่วไป  และพ่อค้าข้าว 
1. ด้านการเงิน (Finance)  ด้านการหาแหล่งที่มาของเงินทุน  โครงสร้างเงินทุน    

การจัดการทุนหมุนเวียน   การจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ  ความสามารถในการท าก าไร  อัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ (Financial Ratio)  และการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  พบว่า
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด มีโครงสร้างเงินทุนด้านหนี้ สินมากกว่าทรัพย์สิน   โดยมีทุนของ
สหกรณ์เองและมีหนี้ สินเม่ือเทียบกับทุนด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 22.76 และ 77.23 ตามล าดับ 
สหกรณ์ยังขาดสภาพคล่องในการท าธุรกิจซ้ือขายกับสมาชิก    แต่ส่วนหนึ่งสหกรณ์ได้รับความ
ไว้วางใจจากแหล่งเงินทุนภายนอก  ความสามารถในการท าก าไรเม่ือเทยีบกับยอดขาย  เพียงร้อยละ 
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1.32  เท่านั้น   ด้านการบริหารความเส่ียงซ่ึงสหกรณ์ได้ใช้วิธีซ้ือขายผ่านบัญชีและซ้ือมาขายไปวันต่อ
วันเพื่อลดความเส่ียง และโอกาสการขาดทุนน้อยมาก 

2. การด าเนินงาน (Operation)  ได้แก่  การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ
สหกรณ์  โดยสหกรณ์สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส   เนื่องจากรัฐหยุดการสนับสนุนเงินทุน

ดอกเบี้ยต ่า สหกรณ์ใช้วิธีสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับพ่อค้าแทน ซ่ึงก่อเกิดประสิทธิผล คือ สมาชิก

พอใจมีแหล่งซ้ือขายข้าวเปลือก   สร้างความยุติในการซ้ือขาย  สามารถบริการสมาชิกด้านขาย

ผลิตผลได้มากยิ่งขึ้ น  บุคลากรท างานในเชิงรุกในการหาตลาด และบริหารตลาดกลาง แต่การ

บริหารงานของฝ่ายกรรมการยังขาดความยืดหยุ่น ด าเนินการธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังอยู่ในลักษณะ

รวมศูนย์  กล่าวคือ การตัดสินใจยังอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ  โดยเฉพาะการตัดสินใจซ้ือขาย

ข้าวเปลือก  ซ่ึงอาจไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและ

การช่วงชิงโอกาสในตลาดในสภาวะของการแข่งขัน  หากปีใดสหกรณ์ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

พ่อค้า สหกรณ์จะต้องด าเนินการจัดหาตลาดเอง  รับซ้ือผลผลิตเอง สหกรณ์อาจประสบสภาวะการ
ตามตลาดไม่ทนั 

 ปัจจุบัน  สมาชิกน าข้าวเปลือกมาจ าหน่ายแก่สหกรณ์ได้รับความสะดวก เนื่องจาก

มีรถบรรทุกของสหกรณ์แต่การบริการยังไม่ทั่วถึง   ยังขาดเคร่ืองชั่งที่ทันสมัย  และรถตักข้าว        
ไม่เพียงพอบริการ  สหกรณ์จัดฤดูกาลละประมาณ 1 – 2  เดือน/คร้ัง พื้ นที่ตลาดกลางที่มีอยู่ไม่
เพียงพอส าหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในแต่ละคร้ัง    

3. การจัดการ (Management)  ได้แก่   
- การวางแผน สหกรณ์วางแผนโดยการประมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและ

น าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
- การจัดองค์กรเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง  การตัดสินใจด้าน

การตลาดเป็นลักษณะรวมศูนย์ยังไม่กระจายอ านาจให้ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการตลาด 
- การควบคุม  จะมีกรรมการด าเนินการมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์วันละ 1 คน 

เพื่อดูแลธุรกิจ อ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานในสหกรณ์ และควบคุมการเบิกจ่ายเบี้ ยเล้ียง

ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการโดยประหยัด  กรรมการจะตรวจสอบบัญชีรับจ่ายทุกวัน   รวมทั้ง
ขอทราบผลการตรวจสอบสหกรณ์จากพนักงาน ธ.ก.ส. ที่มาตรวจสอบ  3  เดือน/คร้ัง  และฝ่าย
ตรวจสอบของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

- วัฒนธรรมองค์กร  ในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุม
พิสัย  จ ากัด มีวัฒนธรรมองค์กร  คือ ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยเหลือพนักงานสหกรณ์ เพื่อรับทราบ

ข้อมูล และเพื่อต้องการมีส่วนร่วมก าหนดราคาโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายตลาดเป็นผู้จัดหา

ข้อมูล  และมีการปรึกษาหารือการท าธุรกิจเม่ือมีเหตุที่ต้องตัดสินใจจะเรียกประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาในวาระพิเศษเป็นคร้ังคราว 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 7S (McKinsey 7s Framework)                
โดยน าวิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อม ความสอดคล้อง
สัมพันธ์และการประสานกันในท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์  7 ด้าน ดังนั้น หากสหกรณ์มี

ความพร้อมทางด้านกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยอื่นๆไม่พร้อมหรือไม่ประสานกันสหกรณ์กจ็ะ

ไม่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจและตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ได้ไม่ตรง

ประเด็นและสหกรณ์จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลกท็ าได้ยาก การที่สหกรณ์จะมีท าธุรกิจ

ประสิทธิภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการซ่ึงประกอบไปด้วย 
1. กลยุทธ์(Strategy) กลยุทธ์สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความ 
สามารถเหนือคู่แข่งขัน ปัจจุบันสหกรณ์ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรไว้ชัดเจนโดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์และจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร  เป็นแผน 5 ปี  (ปี พ.ศ. 2547 – 2552)                       
มีวิสัยทัศน์ดังนี้  “ผนึกก าลังทุกฝ่าย  พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล  บริการดี มีคุณภาพ” และมีภารกิจ
หลัก 4  ด้าน 1)  พัฒนาธุรกิจ  2) พัฒนาด้านบริการ  3)  พัฒนาการอาชีพของสมาชิก  และ 4)  การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงในภารกิจการพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ในระดับองค์กร 

สหกรณ์ ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3 วัตถุประสงค์ ดังนี้  1)  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้บริการ

สมาชิก 2)  เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึงของสมาชิก และ 3)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก  
ทั้งนี้   สหกรณ์ก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร คือ  กลยุทธส์รา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั  

โดยใช้กลวิธี  ดังนี้  
2) ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์  โดยการ จัดท าแผนธุรกิจ 
3) ขยายตลาด  เพื่อให้สหกรณ์ขยายตลาดไปสู่โกอินเตอร์  โดยการส ารวจ

ความต้องการตลาด 
4) จัดท าโครงการรับซ้ือข้าว เพื่อช่วยเหลือสมาชกิให้ขายข้าวราคาดี มีวิธีการ

ด าเนินงาน  ดังนี้  
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
- จัดหา/เชิญ พ่อค้ามารับซ้ือ 
- ส ารวจราคาในท้องตลาด 

5) โครงการบริการด้านรวบรวมผลิตผลเพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและ
เพื่อให้สมาชิกขายผลิตผลได้ในราคาสูงกว่าตลาด 

 สหกรณ์ได้วางแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานและในระดับปฏิบัตกิารไว้แล้ว และได้

จัดท าเป็นแผนงานประจ าปีเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่โดยมีเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกใน

ปี 2548 ปีบัญชี ส้ิน สุด31 มีนาคม 2548) ไว้ใน ธุรกิจรวบรวมผลิตผลมูลค่ารวบรวม  48.200               
ล้านบาท การก าหนดแผนธุรกิจการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ดังกล่าว ถือได้ว่าสหกรณ์การเกษตร
โกสุมพิสัย จ ากัด ได้ด าเนินการตามทศิทางที่สหกรณ์ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรและ
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ระดับหน่วยงานแล้ว ซ่ึงสหกรณ์ได้เร่ิมมีการน านโยบายแปลงเป็นแผนงานโครงการในระดับธุรกิจ

แล้วเช่นกัน  

2.  โครงสร้างองค์กร (Structure)  จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์  ลักษณะ
โครงสร้างของสหกรณ์ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือขาย โดยเฉพาะด้านการตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกในแต่ละคร้ัง  เนื่ องจากปัจจุบันราคาเปล่ียนแปลงเร็ว 

สหกรณ์ตัดสินใจช้าไม่ทนัพ่อค้าและเป็นไปได้ยากในการช่วงชิงตลาด 

3.  สไตล์  (Style)  สไตล์ในการท างานของผู้บริหารสหกรณ์ มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง   โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ

พนักงานภายในของสหกรณ์  ซ่ึงถ้าหากผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการท างาน  มีความสามารถในการ

จูงใจ   เป็นแบบอย่างในการท างานที่ดี   ซ่ึงสไตล์เหล่านี้จะมีผลในการสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ท างาน  ของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง   การท างานของกรรมการสหกรณ์มีความเสียสละ
พอสมควร   ฝ่ายจัดการมีระบบการคิดในเชิงกลยุทธ์  พนักงานการตลาดยังต้องตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 

4.  ระบบ (System)  โดยวิเคราะห์ถึงระบบงานของสหกรณ์ในทุก ๆ เร่ือง 
โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายตลาดยังไม่ชัดเจน  แต่อย่างไรก็

ตามการปฏิบัติงานพนักงานสามารถทดแทนงานกันได้เม่ือคราวจ าเป็น 

  5.  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์  (Staff)   งานหรือกิจกรรมของ

องค์กร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้นสหกรณ์เองก็จ าเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ซ่ึงผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่

ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม  ถ้าหากมีแรงจูงใจ

ในการท างาน  กจ็ะท าให้งานเกิดผลส าเรจ็โดยเรว็  ซ่ึงพนักงานการตลาดของสหกรณ์มีทัศนคติที่ดี

ต่อธุรกิจและต่อองค์กรสหกรณ์ มีประสบการณ์ในการท างานพอสมควร  สหกรณ์ควรสร้างแรงจูงใจ

ในการท างานแก่พนักงานกจ็ะท าให้เกดิผลส าเรจ็ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลได้ดียิ่งขึ้น 

6.  ทักษะ  (Skill)   เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของสหกรณ์             
ในการธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยรวม ในส่วนของฝ่ายตลาดมีอายุการท างานประมาณ 10  ปี    มี
ประสบการณ์การท างานสหกรณ์ และยังขาดประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและไม่เป็นมืออาชีพ ส่วน

คณะกรรมการ  การเปล่ียนแปลงกรรมการในแต่ละวาระมีผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์

เช่นกัน 

7.  ค่านิยม  (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วม  ความเชื่ อ
ร่วมกันในสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไรเพื่ อให้เกิดความส าเร็จ  รวมทั้งส่ิงที่จะต้องให้สหกรณ์เป็นใน

อนาคต  หมายถึงเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์โดยสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด  มีเป้าหมาย

ให้ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  และให้ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเป็นธุรกิจหลักของ
สหกรณ์   เป็นที่พึ่งของสมาชิกและเป็นแหล่งใช้บริการของสมาชิก 
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วิเคราะหโ์ซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain)  
เม่ือพิจารณาค่านิยมของลูกค้าในที่นี้คือสมาชิกสหกรณ์คุณภาพของข้าวเปลือก 

และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ซ่ึงพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่างค่านยิม

ของสมาชิกกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด แล้ว สมาชิกสหกรณ์

โดยรวมมี  “ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกันอยู่  3  ประการ เรียงล าดับ  ดังนี้  
1. ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์  (Product  Value)  =  Better  ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์

ของสมาชิกสหกรณ์จะนิยมเลือกใช้บริการด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เป็นหลัก จากการ

สัมภาษณ์สมาชิกของสหกรณ์ที่มาติดต่อสหกรณ์ จ านวน 20  ราย  ทุกคนมีค่านิยมในการขาย
ข้าวเปลือกให้สหกรณ์ ทั้ง 20 ราย และขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์ทุกปี  เหตุผลที่ขายให้สหกรณ์
เนื่องจาก เชื่อม่ันในมาตรฐานเคร่ืองช่ัง ตลาดกลางรับซ้ืออยู่ใกล้ ได้รับเงินสด และได้ราคาสูงกว่า 

2. คา่นิยมด้านราคา  (Price)  หรือต้นทุน  (Cost)  =  Cheaper  ค่านิยมด้านราคา  
คือ  ค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่า  เม่ือเทียบกันแล้วในคุณค่าเท่ากัน หรือขายได้ในราคาที่สูงกว่า ซ่ึงค่านิยม
ด้านราคา  (Price)  สมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์รับซ้ือราคาสูงกว่า และ
ต้นทุนในการให้บริการของสหกรณ์ต ่ากว่าเอกชน 

3. ค่านิยมด้านบริการ  (Service)  =  Faster  สมาชิกที่ สัมภาษณ์  ส่วนใหญ่
ต้องการตอบสนองที่รวดเรว็ (Quick response)    ผู้รับบริการต้องการบริการที่รวดเร็ว(Faster)  การ
ได้รับการบริการจากสหกรณ์ทุกปีในการซ้ือขายข้าวเปลือก มีผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพัน

ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์โดยร่วมมือ

กับพ่อค้า ซ่ึงสมาชิกไม่มุ่งประเดน็ว่าจะขายให้สหกรณ์หรือขายผ่านให้พ่อค้า แต่มุ่งประเดน็ไปที่การ

ขายข้าวข้าวเปลือกที่ตลาดกลางของสหกรณ์ ส่งผลท าให้ปริมาณการรับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์

เพิ่มขึ้นทุกปี 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะ 

ที่แท้จริง หรือสมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)    คือ  การใช้ความสามารถหลัก 

เพื่อพิจารณาความสามารถของสหกรณ์ที่จะต่อสู้กับองค์กรธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ (Characteristics)  
ธุรกิจใดจะประสบความส าเร็จต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ  เช่น 1)   การหมุนเวียน
สินค้าคงคลัง (Inventory  Turnover)  สหกรณ์มีการหมุนเวียนของข้าวเปลือกสูงเนื่องจากสหกรณ์ใช้
วิธีซ้ือมาขายไปโดยเร็ว 2)  มีการส่งเสริมการขาย (Promoting)  หรือการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 1 
เดือนก่อนถึงฤดูกาล   3 ) ความร่วมมือกับพันธมิตรมีสูงและเป็นสหกรณ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจาก
พ่อค้าและสถาบันการเงิน   4) การบริการ  สหกรณ์บริการสะดวกพอสมควรแต่ยังไม่เป็นที่พอใจของ
สมาชิก 4) การตั้งราคา(Prizing) ผลปรากฎว่า ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์
การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือกสหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดและ
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ความต้องการซ้ือของพ่อค้าซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก สหกรณ์อาจไม่สามารถก าหนดราคาข้าวเปลือกเอง

ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้ 

         2. ต าแหน่งในการแข่งขัน (Competitive  Position) ต าแหน่งในการแข่งขันของ 
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด เม่ือพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวม

ผลิตผลและความร่วมมือของสมาชิกแล้ว สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด จัดอยู่ในต าแหน่งที่

สามารถแข่งขนัไดใ้นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล และเม่ือมีการสร้างพันธมิตรกับพ่อค้าด้วยแล้ว

จะท าให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เม่ือเทียบพ่อค้าเอกชนรายย่อยในพื้ นที่หรือกับสหกรณ์

อื่นในจังหวัดมหาสารคาม จะเห็นได้จากสหกรณ์มีปริมาณการรวบรวมผลิตเพิ่มขึ้ นทุกปีและมี

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
3.   สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  PEST  ซ่ึงกล่าวได้ว่า 

นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกโดยผ่านระบบ ธกส. ไม่มีผลกระทบกับปริมาณการ

รวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด  เนื่องจากสหกรณ์มีฐานสมาชิก 

หากสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการฯ  กจ็ะส่งผลดีต่อสหกรณ์และต่อสมาชิกสหกรณ์มากขึ้น ด้านสภาวะ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน ้ามันมีราคาสูงขึ้น  อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น  ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

ของสมาชิกและต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน   
 

ประเมินความสามารถดา้นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

จากการสัมภาษณ์กรรมการสหกรณ์ จัดการ และฝ่ายตลาดโดยได้ประเมินความสามารถ

เฉพาะด้านการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ของตนเอง  ซ่ึงฝ่ายสหกรณ์เห็นพ้องกันว่า                  

ที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด   ท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังไม่เต็มความสามารถที่

สหกรณ์ควรจะด าเนินการได้ สหกรณ์สามารถบริการจ านวนสมาชิกได้เพียง 55.72 % เท่านั้น ปริมาณ

ข้าวในพื้ นที่อ าเภอโกสุมพิสัยมีมีจ านวนมาก ศักยภาพของสหกรณ์ควรจะด าเนินการได้มากกว่าที่

ด าเนินการได้ในปัจจุบัน   ถ้าหากสหกรณ์มีความพร้อมในด้านเงินทุน และสถานที่รับซ้ือขยายกว้าง

กว่าเดิม ที่ผ่านมาเนื่องจากเม่ือมีการจัดตลาดนัดพื้นที่จัดไม่เพียงพอ สามารถรองรับพ่อค้าได้เพียง  

3  ราย/วัน  เท่านั้น 

ในส่วนของฝ่ายจัดการมีความประสงค์จะด าเนินการเองด้วยอีกทางหนึ่งถ้าสหกรณ์มี

เงินทุนเพียงพอเนื่ องจากการให้บริการซ้ือขายกับพ่อค้าโดยผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ได้ รับ

ผลตอบแทนขั้นต้นต ่ากว่าสหกรณ์ด าเนนิการเอง  ซ่ึงเม่ือเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร
โดยเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินงานเองกับการให้บริการซ้ือขายโดยผ่านระบบบัญชี เช่น ในปี 

2546 สหกรณ์ด าเนินการเอง สหกรณ์มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 11.10  และมีอัตราก าไรสุทธิในธุรกิจ 
ร้อยละ 1.99   ในปี 2547 สหกรณ์ได้ให้บริการซ้ือขายผ่านระบบบัญชี สหกรณ์มีอัตราก าไรขั้นต้น              
ร้อยละ 1.85 และอัตราก าไรสุทธิในธุรกิจ  ร้อยละ 1.32   ในการเปรียบเทยีบความสามารถในการท า
ก าไรขั้นสุดท้ายคืออัตราก าไรสุทธิระหว่างสหกรณ์ด าเนินการเองกับการให้บริการซ้ือขาย มีอัตรา

ก าไรสุทธิไม่แตกต่างกันมากนัก 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด

พิจารณาเห็นว่าเพื่อการช่วยเหลือสมาชกิเป็นหลักประกอบกับสถานที่รับซ้ือตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมพอสมควรในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 

ความตอ้งปรบัปรุงวิธีการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
1. ด้านบุคลากรของสหกรณ์ ให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพิ่มขึ้น 
2. จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม 
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
4. ใฝ่หาตลาดในเชิงรุก และหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น  เพื่อสร้างเวทซ้ืีอขายให้

สมาชิก 
5. ใช้อุปกรณ์ IT  และพัฒนาระบบ IT  ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 
ความประสงคข์องสหกรณใ์นการขอรบัการสนบัสนุนจากภาครฐั  มีดงันี้  

1. เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือก 
2. ขยายพื้นที่ตลาดกลางของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์มีที่ดินซ่ึงยังไม่ใช้ประโยชน์ซ่ึงเป็น               

พื้นที่อยู่บริเวณเดียวกับตลาดกลางสหกรณ์  เนื้อที่ 10  ไร่ เพื่อเตรียมขยายตลาดกลาง 
3. เพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านตลาดกลาง   ด้านรถตักข้าว  และเคร่ืองชั่งระบบ

ดิจิตอล 
4. ด้านบุคลากรของสหกรณ์โดยพัฒนาความรู้ฝ่ายตลาดให้มีความสามารถในเชิง

ธุรกิจ ปฏิบัติงานในเชิงรุก  และเทคนิคการคัดแยกข้าวเปลือก 
 

จัดท า SWOT  Matrix  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยการระดมความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 

ประธานกรรมการสหกรณ์ รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  ผู้จัดการสหกรณ์ พนักงานการตลาด 
ของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด ข้าราชการจากหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ทมีงานผู้ศึกษาเพื่อการได้ประมวลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี

ผลต่อหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุม จ ากัด  ตั้งแต่ความพร้อมด้าน

ทรัพยากร  กระบวนการรวบรวม  การจัดการธุรกิจ จนถึงวิธีทางการตลาดข้าวของสหกรณ์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจุดแข็งและจุดอ่อน ฝ่ายสหกรณ์ได้เรียงล าดับความส าคัญไว้ด้วย ซ่ึงได้จัดท า 
SWOT Matrix ธุรกจิรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4   วิเคราะห์ SWOT  Matrix  ในระดับหน่วยธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล) สหกรณ์
การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด     

 
 
        

 
 
 
                 ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง (Strategies = S) 

 
2. ท าเลท่ีตั้ งตลาดกลางอยู่ในท าเล          
ท่ีเหมาะสมในจุดศูนย์กลางแหล่ง

ปลูกข้าว 
3. สม าชิ ก ใ ห้ ค ว าม เชื่ อ ม่ั น ด้ าน

มาตรฐานเคร่ืองชั่งของสหกรณ์ 
4. สมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือ       
ในการขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์ 

5. สหกรณ์ มีชื่ อเสียงในการเป็นจุด
ตลาดนัดหรือแหล่งกลางการซื้ อ-

ขาย ข้าวเปลือกระหว่างสมาชิก 

สหกรณ์ และพ่อค้า 
6. ในภ าพรวมของธุร กิจสหกรณ์           

มีก าไรธุรกิจข้าวเปลือก 
7. สหกรณ์ ส ร้างเว ทีการซื้ อ-ขาย

ข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาล ให้ มี

พ่อค้าข้าวหลายรายเพิ่มทางเลือก

แก่สมาชิก 
8. สหกรณ์ มีความสัมพันธ์อันดี กับ
พ่อค้าข้าวในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 

9. ส ห ก รณ์ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น

เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
10. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการ

ฤดูกาลผลิต 
11. ประชุมวางแผนก่อนการฤดูกาล

รับซื้อทุกปี 
12. บุ คล ากรพ ร้อมและมี ความ

ซื่อสัตย์  และท างานทดแทนกัน
ได้ในการรับซื้อข้าวเปลือก 

13. มีความร่วมมือท่ีดีระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการ 

14. เร่ิมมีการจัดท าข้อมูลพื้ นฐาน
การผลิตของสมาชิก 

15.  มีธุรกิจป้ัมน า้มันเสริม 

 
จุดอ่อน  (Weakness =W) 
 
1. เงิน ทุน ห มุน เวี ยน ของตน เอง                
ไม่คล่องตัว 

2. พื้ น ท่ีตลาดกลาง ลานตากข้าว   
และเคร่ืองชั่ง ไม่เพียงพอ  

3. มีการตลาดท าหน้าท่ีโดยตรงเพียง              
1 คน  

4. ฝ่ายจัดการและฝ่ายกรรมการยัง
ข าด ค ว าม รู้ ด้ าน เท ค นิ ค ก าร

ตรวจสอบแบ่งแยกชนิดข้าวเปลือก 
5. ขาดแรงจูงใจแก่สมาชิก  (ไม่ มี
ค่าตอบแทนการขนส่งแก่รถรับจ้าง 

“ค่าเบรค”) 
6. การใช้ข้อมูล และการใช้ IT  ยังไม่
เตม็ท่ี 

7. ขาดทุนจากธุรกิจข้าวเปลือกในบาง
ปี 

8. สมาชิกเข้าใหม่ยังไม่เข้าใจระบบ
สหกรณ์ 
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โอกาส (Opportunities =O) 
 
1.  ยุทธศาสต ร์ข้าวของจังหวัด
มหาสารคาม (ผู้ ว่า CEO) และ
นโยบายพัฒนาคุณภาพข้าวของ

รัฐบาล 
2. พื้ น ท่ีปลู ก ข้าวของสมาชิก มี
แ ห ล่ ง น ้ า อุ ด ม ส ม บู ร ณ์  

เกษตรกรและสมาชิกส่วนใหญ่

ท านาปีละ 2 คร้ัง ท้ังนาปี และ 
นาปรัง 

3.  สถาบันการเงินให้ความเชื่อถือ 
    สหกรณ ์

i. ไม่ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี 
5. ข้าวเปลือกในพื้นท่ีมีคุณภาพ 

 

 

SO  Strategies 

“รุกไปข้างหน้า” 
เน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 

1. พยายามท าการตลาดทุกรูปแบบ 
2. ใช้สื่อทางการตลาดอย่างเต็มท่ี 
3. มีกิจกรรมทางการตลาดอยู่เสมอ 
4. เน้นการใช้เงินไปในสิ่งท่ีช่วยเพิ่ม

ปริมาณ คุณภาพสินค้า และการ

บริการ 
5. สร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนอง

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้เกิดการ

รับรู้และยอมรับความแตกต่าง 
 
 

 

WO  Strategies 

“พัฒนาภายใน” 
1. จัดหาอุปกรณ์ เพิ่ มเติมโดยไม่มี 
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2. เพิ่ ม ทุนภายในสหกรณ์ และหา
แหล่งเงินทุนภายนอกชนิดไม่มี

ดอกเบี้ย 
3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่มมากข้ึนนั่นคือสมาชิก 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและน าข้อมูล         

มาใช้ในการวางแผนธุรกิจ 
5. พัฒนาความ รู้ด้าน เทคนิ คการ             

ดูหรือตรวจสอบชนิดข้าวเปลือก 
 

ขอ้จ ากดั (Threast= T)  
 
1.  ก ารแ ข่ ง ขั น ก ารต ล าด ข้ า ว             

ในพื้นท่ีมีสูง 
2. นโยบายรัฐในการช่วยเหลื อ
เกษ ต รก รใน ปั จ จุบั น ไ ม่ ใ ช้

สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือ 
3. เกษตรกรในพื้ น ท่ีประสบเกิด 
ภัยแล้ง หรือน า้ท่วมในบางปี 

4. การป รับราค าน ้ า มัน สู ง ข้ึน มี      
ผลต่อต้นทุน 

5. อัตราค่ าจ้างแรงงานในพื้ น ท่ี
สูงข้ึน 

 

ST  Strategies 
“ปรับภายนอก” 
1. แบ่งแยกส่วนแบ่ งการตลาดให้
ชั ด เจ น เพื่ อ ม อ งห า ช่ อ ง ท า ง

การตลาดเพิ่ม 
2. สร้างพันธมิตรทางการค้ากับพ่อค้า
มากข้ึนและรักษาพันธมิตรเดิมไว้ 

 
 

 

WT  Strategies 
“ถอยไปข้างหลัง” 
1. พยามยามควบคุมต้นทุนให้อยู่
ภายในขอบเขตของรายได้ท่ีหามา

ได้เพื่อให้เกิดมีผลก าไรในธุรกิจ 
 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า SWOT Matrix ในระดับธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร
โกสุมพิสัย จ ากัด ข้างต้น  สหกรณ์ควรใช้โอกาสทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง ผลการด าเนินงานที่

ผ่าน และความร่วมมือของสมาชิกมาเป็นจุดแข็ง เพื่อขยายธุรกิจการตลาดเพิ่มขึ้นโดยอาศัยความ
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ได้เปรียบจากจุดแขง็ผนวกกับโอกาส หรือ ข้อจ ากัด แล้ว การขยายตลาดของสหกรณ์ โดยการ“รุกไป
ข้างหน้า”   ควรเน้น  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง   ดังนี้ 

1. พยายามท าการตลาดทุกรูปแบบ 
2. ใช้ส่ือทางการตลาดอย่างเตม็ที่ 
3. มีกิจกรรมทางการตลาดอยู่เสมอ 
4. เน้นการใช้เงินไปในส่ิงที่ช่วยเพิ่มปริมาณ คุณภาพสินค้า และการบริการ 
5. สร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนองกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้

และยอมรับความแตกต่างในสินค้าและการบริการมากขึ้น 
6. แบ่งแยกส่วนแบ่งการตลาดให้ชัดเจนเพื่อมองหาช่องทางการตลาดเพิ่ม 
7. สร้างพันธมิตรทางการค้ากับพ่อค้ามากขึ้นและรักษาพันธมิตรเดิมไว้ 

ในขณะเดียวกัน การขยายธุรกิจการตลาดดังกล่าว สหกรณ์ประสงค์จะขยายพื้ นที่

ตลาดกลางเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 10 ไร่ และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดและอ านวยความสะดวกในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกหรือการให้บริการซ้ือขายข้าวเปลือก 

แต่เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว  พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนภายในที่ส าคัญ คือ 

การอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือ ขาดแคลนเงินทุนเพื่อ

ลงทุนในทรัพย์สินและเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจประกอบกับการจัดการด้านต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายยังไม่ประสิทธิภาพถึงแม้ว่าสหกรณ์จะด าเนินการรวบรวมผลิตผลเองหรือการให้บริการซ้ือ

ขายโดยผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจต ่าเม่ือเทียบกับ

ปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคา

เพิ่มขึ้นเช่นกัน สหกรณ์อาจประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจได้  ดังนั้น  สหกรณ์จะขยายธุรกิจ

เพิ่ม สหกรณ์ควรพัฒนาภายในที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่ในการท าธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล ดังนี้  
1. จัดหาอุปกรณ์การตลาดเพิ่มเติมโดยไม่มีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มทุนภายในสหกรณ์และหาแหล่งเงินทุนภายนอกชนิดไม่มีดอกเบี้ ยหรือ

ดอกเบี้ยต ่าสุด 
3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนั่นคือสมาชิก 
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ  
5. พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ภายในขอบเขตของรายได้ที่หามาได้เพื่อให้ 

เกิดมีผลก าไรในธุรกิจ 
6. พัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบชนิดข้าวเปลือก  กระจายอ านาจการ

ตัดสินใจและการจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพมากขึ้น 
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สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 
 

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด เกิดจากการควบกิจการของสหกรณ์                  

จ านวน 4 สหกรณ์ เข้าด้วยกัน  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรมหาสารคามพัฒนา จ ากัด  สหกรณ์

การเกษตรหลักเมืองมหาสารคาม จ ากัด  สหกรณ์บ ารุงที่ดินเมืองหนึ่ง จ ากัด และสหกรณ์บ ารุงที่ดิน

ห้วยตะคาง จ ากัด โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด” ได้จดทะเบียนเม่ือ
วันที่ 1 กันยายน 2517  มีสมาชิกในวันขอจดทะเบียนควบสหกรณ์  จ านวน  3,107  คน  อาคาร
ส านักงาน เลขที่ 1493/3  ถนนสมถวิลราษฎร์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งอยู่ในที่ดินเนื้ อที่  4  ไร่ 3 งาน ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งส้ิน 6,846  คน มีทุน
ด าเนินงาน 164.989  ล้านบาท   ในจ านวนนี้ เป็นทุนสหกรณ์  72.957  ล้านบาท และมีหนี้ สินทั้งส้ิน  
92.031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.22 และ 55.78  ตามล าดับ โดยมีทุนเรือนหุ้น  42.595   ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.38 ของทุนสหกรณ์ ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้มาจาก ทุนเรือนหุ้น 
การกู้ยืม เงินรับฝาก และทุนส ารอง คิดเป็นร้อยละ  25.81   25.80   23.79  12.35  ตามล าดับ อาคาร
ส านักงานและสถานรับซ้ือผลิตผลของสหกรณ์ตั้งอยู่ ในพื้ นที่เดียวกันและอยู่ ในแหล่งชุมชน                  

การด าเนินของสหกรณที่ผ่านมา สหกรณ์ให้ความส าคัญกับขยายการรับสมาชิกเพิ่ม  การให้สินเชื่อ 

และการระดมทุนในสหกรณ์ เป็นต้น 

การด าเนินงานของสหกรณ์ แบ่งเป็น 4  แผนก คือ แผนกสินเชื่อ  แผนกตลาด/สมาชิก
สัมพันธ์  แผนกบัญช/ีการเงิน  แผนกธุรการ/บริการ   

อัตราก าลังฝ่ายจัดการของสหกรณ์  มีจ านวน  18  คน  ดังนี้  ผู้จัดการ  ผู้ ช่วยผู้จัดการ               
1 คน  พนักงานการเงิน 2 คน  บัญชี 3  คน สินเชื่อ 6 คน  การตลาด 1 คน ขายสินค้า 1คน  ธุรการ 
1 คน  บริการ 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน  ส่วนด้านปัจจัยพื้นฐานหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
รวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ประกอบด้วย  ฉางไม้ ขนาดความจุ 500 ตัน จ านวน 2 หลัง  อายุการ  
ใช้งานประมาณ 12 ปี  รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 8 ตัน จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 20 ปี 
เคร่ืองช่ัง(รุ่นเก่า ชั่งข้าวเปลือกคร้ังละ 1 ถุง)  สหกรณ์มีที่ดินจ านวน 5  ไร่ ยังไม่ใช้ประโยชน์  โดยมี
แผนงานเพื่อลงทุนขยายกิจการด้านธุรกิจซ้ือและธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์ 

สหกรณ์ด าเนินธุรกิจใน  3  ธุรกิจหลัก โดยเรียงตามล าดับการให้ความส าคัญ ดังนี้   ธุรกิจ
สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลิตผล  การรวบรวมผลิตผล สหกรณ์จะ        

รับซ้ือเฉพาะข้าวเปลือกเพียงชนิดทั้งข้าวเปลือกตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่ อการผลิตและ

การตลาดข้าวของสหกรณ์ และรวมถึงการรวบรวมเมลด็พันธ์ุข้าวจากสมาชิกตามโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลของสถาบันเกษตรกร :  การผลิตข้าวและถั่วเหลืองในสถาบัน
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เกษตรกร และเม่ือเทียบปริมาณการรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน ตั้งแต่ปี 2543 – 2547  
คิดเป็นร้อยละ 3.56    5.75 3.51  2.26 และ  0.47 ตามล าดับ ซ่ึงปริมาณการรวบรวมผลผลิตผลน้อย
มากเม่ือเทยีบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ินของสหกรณ์ในแต่ละปีและมีแนวโน้มลดลง 

ตารางที่ 5  แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด  
หน่วย :  ล้านบาท 

ปริมาณธุรกจิ 2543 2544 2545 2546 2547

สนิเช่ือ 33.945 40.436 38.175 59.874 84.987

จัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 4.873 2.602 1.497 2.221 3.096

รวบรวมผลิตผล 1.413 2.635 1.444 1.441 0.416

รวม 40.231 45.673 41.116 63.536 88.499
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ภาพที่ 11 แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกิจ

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด

สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลิตผล

 
 
การรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด ตั้ งแต่ปี 2543              

เป็นต้นมา ถึงปี  2545    สหกรณ์จะรวบรวมข้าวเปลือกทั้งข้าวเปลือกตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อ
เพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์และรวบรวมข้าวเมล็ดพันธ์ุตามโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกรฯ ทั้งนี้  โครงการเชื่อมโยงฯ และ

โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  รัฐได้หยุดการอุดหนุนเงินทุนชนิดปลอดดอกเบี้ ยส้ินสุดในปี 2545           
และใน ปี 2546 - 2547 เป็นต้นมา  สหกรณ์กย็ังด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตผล ในธุรกิจปกติโดย
การรับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกแต่ปริมาณการรับซ้ือลดลง ส่วนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

ของสหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ ได้ขอลาออกจากโครงการก่อนก าหนดและต่อมาโครงการได้
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ส้ินสุดเม่ือปี 2546 แต่สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด กย็ังมีส่งเสริมให้สมาชิกผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวและรับซ้ือคืนเมล็ดพันธ์ุข้าวจากสมาชิกเพื่อน ามาเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว จ าหน่ายแก่

สมาชิกต่อไป แต่ปริมาณการรับซ้ือลดลงจากเดิมเช่นกัน การจัดท าบัญชีของสหกรณ์เม่ือโครงการ

ส้ินสุด สหกรณ์จะน ารายการบัญชีต่างๆ เข้าสู่ธุรกิจปกติของสหกรณ์โดยไม่แยกบัญชีโครงการไว้

ต่างหาก  และถือว่าเป็นการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลตามธุรกิจปกติของสหกรณ์ การรวบรวม

ผลิตผลการเกษตรสหกรณ์จะรวบรวมจากสมาชิกตามฤดูกาล     ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตข้าวนาปี

เท่านั้น 
ตารางที่  6   แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกและเมลด็พันธ์ุข้าวของสหกรณ์การเกษตรเมือง 
                มหาสารคาม  จ ากัด   

ชนิดผลิตผล 2543 2544 2545 2546 2547

ธุรกจิปกติ             (ตัน) 245 49

                   (ล้านบาท) 1.411 0.416

โครงการเช่ือมโยงฯ(ตัน) 45 266 91

                   (ล้านบาท) 0.248 2.108 0.433

โครงการเมลด็พันธุ์ข้าว(ตัน) 166 78 156

                   (ล้านบาท) 1.165 0.527 1.011

รวม                   (ตัน) 211 344 247 245 49

                   (ล้านบาท) 1.413 2.635 1.444 1.411 0.416  
 

 
ภาพที่ 12   แผนภูมิแสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด 
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ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์
 ตั้งแต่ปี 2543  เป็นต้นมาสหกรณ์ด าเนินการรวบรวมผลิตผลทั้งโครงการเชื่อมโยงฯ  และ
โครงการเมลด็พันธ์ุ ผลการด าเนินงานมีทั้งก าไรและขาดทุน ยกเว้นในปี 2546 เม่ือเข้าสู่ธุรกิจปกติ
ของสหกรณ์โดยสหกรณ์ได้ใช้เงินทุนของตนเองด าเนินการ สหกรณ์มีผลก าไรจากธุรกิจรวบรวม

ผลิตผลสูงกว่าปีก่อนๆ โดยมีก าไรทั้งส้ิน 0.174  ล้านบาท  ส่วนปี 2547  ยังไม่ผ่านการรับรองงบ
การเงิน 

ตารางที่  7  แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร เมือง   
มหาสารคาม   จ ากัด 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ผลการด าเนินธุรกจิรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ก าไร(ขาดทุน)ธุรกจิปกติ 0.174

ก าไร(ขาดทุน)โครงการเช่ือมโยงฯ 0.009 -0.026 0.014

ก าไร(ขาดทุน)โครการเมลด็พันธุ์ 0.003 0.046 -0.067

     รวม 0.012 0.020 -0.053 0.174

 
หมายเหตุ   1. ผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจตามโครงการของสหกรณ์ใช้ปีบัญชีสิ้นสุดของโครงการในการจัดเก็บ 

ข้อมูล  ส่วนธุรกิจปกติของสหกรณ์จากรายงานประจ าปีของสหกรณ์ เช่น รายงานประจ าปี 2546 คือ
ปีบัญชีสิ้นสุด 31  มีนาคม 2547 

                     2. ปี 2543-2545 สหกรณ์รวบรวมข้าวตามโครงการเชื่อมโยงฯ ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
                   ปกติของสหกรณ์  แต่ เร่ิมด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นธุรกิจปกติในปี 2546 (31 มีนาคม 

2547)  
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์
ในปี 2543 - 2547  มีสมาชิกสหกรณ์น าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ เพียง  92  223  65  

165  และ 39  ราย คิดเป็นร้อยละ  1.61  3.78  1.05  2.49  และ 0.57 ตามล าดับ จากจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ทั้งส้ิน ซ่ึงเม่ือเทยีบกับจ านวนทั้งส้ิน สมาชิกน าข้าวข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์น้อยรายมาก

ในแต่ละปี  
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขายผลิตผลให้สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด 
 

สมาชิก 2543 2544 2545 2546 2547

จ านวนสมาชิกทั้งหมด(คน) 5,721 5,898 6,216 6,628 6,846

สมาชิกขายผลิตผลให้สหกรณ(์คน) 92 223 65 165 39

คิดเป็นร้อยละ 1.61 3.78 1.05 2.49 0.57
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กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์

จากการศึกษากระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม 

จ ากัด ที่สหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตการปฏิบัติงาน และ

จากเอกสาร สามารถประมวลได้ดังภาพ ทั้งนี้  ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการขายข้าวเปลือกของ

สมาชิก  วิธีการรวบรวมข้าวเปลือกและเทคนิคต่างๆ ของสหกรณ์และของพ่อค้าใช้ รวมทั้งแหล่ง

จ าหน่ายและวิธีการจ าหน่ายของสหกรณ์ 
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ภาพที่  15    แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

การขายข้าวเปลือกของสมาชิก 
- สมาชิกต้องน าข้าวเปลือกมาขาย
เองท่ีสหกรณ์ 

- มีสมาชิ กส่ วน น้อยเท่านั้ น น า
ข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ ข้าว 

ม าข าย ใ ห้ ส ห ก รณ์   ไ ม่ เ กิ น             
ร้อยละ 3  ในแต่ละปีของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด และใน  ปี 2547 
เพียงร้อยละ 0.57  เท่านั้น 

 

วิธีการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ 

- ผ ลิ ต ผ ล ท่ี ส ห ก รณ์ รับ ซื้ อ  คื อ

ข้าว เปลื อก  ชนิ ด ข้าวขาวดอก

มะลิ105 ข้าวเหลืองอ่อน  และข้าว
เหนียว(กข.6) เท่านั้น ในความชื้ น
ประมาณ 18-19%  และ 

-  รับซื้ อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีสหกรณ์

ส่งเสริมให้ผลิต 

-  รับซื้ อเงินสดโดยไม่หักช าระหนี้  

และรับขายฝากจากสมาชิก  
-  จุด รับซื้ อ ท่ี ส านั กงาน สหกรณ์

เท่านั้ น เนื่ องจากขาดเค ร่ืองมือ         

ซึ่ งมีรถบรรทุกเพียง 1คัน  และ
เคร่ืองชั่งยังเป็นระบบเก่า 

-  จ้างคนงานเป็นรายสัปดาห์ในช่วง

ฤดูกาลรับซื้อ  

-  รับบริการขนข้าวข้ึน/ลงให้สมาชิก

โดยไม่มีค่าบริการ 

-  การตั้งราคารับซื้ ออยู่ในอ านาจของ

คณะกรรมการ โดยฝ่ายตลาดหา

ข้อมูล 

ตลาดข้าวเปลือกของสหกรณ์และวิธีการ

จ าหน่าย 

- นโยบายของสหกรณ์  ขายเงินสด
เท่านั้น 

- วิ ธี ก ารขาย  โด ยพ นั ก งาน จะสุ่ ม

โทรศัพท์สอบถามราคารับซื้ อจาก

โรงสีต่างๆ หรือสหกรณ์ในพื้ นท่ีเพื่อ

เปรียบเทียบราคาและต้นทุนการ

ขนส่ ง เพื่ อให้ ข้อมูลให้กรรมการ

ตัดสินใจขาย 
- กรรมการ 1 คน   น าข้ าว เปลื อก            
ไปขายด้วยตนเอง ณ แหล่งรับซื้ อ

ปลายทาง โดยขายเป็นคันรถบรรทุก 
- ขายผ่านระบบตัวแทนส่งให้โรงสี/
พ่อค้าในตลาดจังหวัดใกล้เคียง หรือ

สหกรณ์ด้วยกัน 
 
 
 
 
 

สมาชิก 
 

สหกรณ์ โรงสี/พ่อค้า 

 

สมาชิกน าข้าวเปลอืกไปขาย 

 

สหกรณน์ าข้าวเปลือกไปขาย 

 

ระบบเงินสดและขายฝาก
ขาย 

ระบบเงินสด 

สหกรณ์อ่ืนในจังหวัด 

สหกรณ์ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์

หลักให้สมาชิก 
เพื่อปลกูเป็นเมล็ดพันธุข้์าว 

 

สหกรณ์รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก 

 

สหกรณ์ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิก 
เพื่อปลกูเป็นข้าวคุณภาพด ี

 

สมาชิกขายข้าวเปลอืกให้โรงสี/พ่อค้า 
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-  Stock ข้าวเปลือกไว้ประมาณ 1 คัน
รถบรรทุกหรือ 2-3 เดือนแล้วจึง
ขาย  ไม่มีการตากข้าวเปลือกอีก
ระหว่างรอขาย 

-  มีคณะกรรมการมาปฏิบัติงาน ท่ี

สหกรณ์ประมาณ 3 คนต่อวันเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน

ธุรกิจสินเชื่อและซื้อขาย 
 

 
เม่ือพิจารณาถึงระบบในเชิงบริหาร ซ่ึงมีส่วนประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์

กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์    

องค์ประกอบพื้ นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ ปัจจัยการน าเข้า(Input) กระบวนการ (Process)   
ผลผลิต (Output)  และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบในหนึ่งหน่วยระบบเฉพาะ
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด  ได้ด าเนินการในปัจจุบัน
โดยการศึกษากระบวนการภายในการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบันสามารถ

ประมวลได้ดังนี้    
ภาพที่  16  แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดของทฤษฎีระบบในหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผล     

ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรของสหกรณ์ ท าธุรกิจ

รวบรวม (พิจารณาจาก 4M + IT) 
- มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
- มีพนักงานการตลาด 1 คน 

แล ะค น ง าน จ้ า ง เ ป็ น ร าย

สั ป ด าห์  2 คน  ช่ ว ง รับ ซื้ อ
ผลิตผล 

- มีคณะอนุกรรมการรวบรวม

ผลิตผลช่วยดูแลและติดตาม

ตรวจสอบ 

กระบวนการจัดการ (พิจารณาจาก 

POLC และ หลกั 7S) 
- สหกรณ์ มีนโยบายและแผนการ
รวบรวมข้าว เปลือกเสนอต่อ ท่ี

ประชุมใหญ่ ทุกปี รวบรวมทุกปี    

แต่ปริมาณไม่ได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
และยังขาดการปรับปรุงแก้ไข 

- ก ารท า ธุ ร กิ จ ข้ าว เป ลื อ ก เ ป็ น

ลักษณะรวมศูนย์ การตัดสินใจและ

สั่งการเป็นลักษณะแนวดิ่ง อ านาจ

ปริมาณรวบรวมและผลของธุรกิจ

(พิ จารณ าจาก  ป ริมาณ  คุณ ภ าพ 

ความพึงพอใจ ความเป็นธรรม) 

- ปริมาณธุรกิจลดลงทุกปี 
- ขาดทุนจากธุรกิจการขาย 
- สมาชิกไม่ม่ันใจในธุรกิจรวบรวม 
- สม าชิ ก ยั ง ไ ม่ ท ราบ ข้ อ มู ล ว่ า 

สหกรณ์รับซื้อผลิตผล 
- สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ขายข้าวเปลือก
ให้สหกรณ์กลัวจะถูกหักหนี้  

ทรัพยากรหรือ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 

กระบวนการ 
รับซื้อ/ขาย ข้าวเปลือก 

(Process) 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

(Output/Outcome) 
 
 Feedback 
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- รถบรรทุก 6 ล้อ  1 คัน 
- ฉางไม้ ขนาด 500 ตัน 2 ฉาง 
- เคร่ืองชั่ ง(รุ่นเก่า) 1 เค ร่ือง  

ชั่งเป็นกระสอบ 
- ไม่มีลานตาก 
-    ประสานข้อมูลด้านราคาทาง

โทรศัพ ท์และติดตามข้อมูล

ทางวารสารของส านั กงาน

พาณิชย์จังหวัด 

การก าหนดราคารับซื้ อและอ านาจ

ตัดสินใจขายอยู่กับคณะกรรมการ

ไม่ได้มอบอ านาจให้ฝ่ายตลาดแต่

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

รวบรวมผลิตผลด าเนินการแทน

ฝ่ายตลาด 
- มีการตรวจนับสินค้าทุกเดือน 
- ยังไม่มีการน าข้อมูลต้น ทุนและ
ค่ าใ ช้ จ่ ายธุ ร กิจ รวบรวมมาใ ช้

ประโยชน์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ 
 

- บริการสมาชิกด้านตลาดข้าวยังไม่
ท่ัวถึง 

 

 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณ ์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของสหกรณ์ที่จะ

ช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยการประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อน ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์   และการวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้  

การวิเคราะห์ตามแนวทางหนา้ที่ในองค์กร  หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน ตามสายงาน  คือพิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญ           

ในการท าธุรกิจการตลาดโดยการเปรียบเทยีบกับคู่แข่งของสหกรณ์ที่เผชิญอยู่  หรืออาจเปรียบเทยีบ

กับการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต  
การวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้แก่ 

1. วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาด เช่น 

- ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ การวิเคราะห์ 4Ps 
ได้แก่ ด้านสินค้า สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียวทั้งนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีส่งผลให้ข้าวเปลือกของสมาชิกมีคุณภาพ   ด้านราคา ราคาข้าวเปลือกของ 

สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกตามราคาตลาดในพื้นที่ในราคาเงินสด โดยรับซ้ือที่สหกรณ์เพียงจุดเดียว

ไม่ได้ไปรับซ้ือที่บ้านสมาชิก  ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวเปลือกของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ าหน่าย

ให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในพื้ นที่โดยเปรียบเทียบราคาที่ให้ราคาสูงกว่าในขณะนั้นเป็นหลัก ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดข้าว  สหกรณ์ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด 
-  ก ลุ่ ม ลูก ค้ า เป้ าห ม ายท างก ารต ลาด  (Target Market/ Target Group)                

ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นแหล่งรับซ้ือข้าวเปลือก และเป็นการรับซ้ือคืน
เมลด็พันธ์ุข้าวจากสมาชิกเป็นหลัก  และเม่ือมีการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวลดลง กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายทางการตลาดของสหกรณ์ในการรวบรวมผลิตผลกล็ดลงเช่นกัน   
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- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผลของสหกรณ์
เม่ือเปรียบเทียบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีจ านวน  6,846  คน  มีเพียงร้อยละ  0.57  เท่านั้น และเม่ือ
เทยีบกับปริมาณข้าวในพื้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดของสหกรณ์ยิ่งน้อยมาก 

- ชื่อเสียงในด้านต่างๆ  (Reputation)  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  
จ ากัด  จะให้ความส าคัญธุรกิจสินเชื่อ  การบริการแก่สมาชิกในการให้เงินกู้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของ

สมาชิกและสมาชิกนิยมมาใช้บริการด้านสินเชื่อเป็นหลัก  แต่ในด้านการรวบรวมผลิตผลกลับไม่เป็น

ที่รู้จักในหมู่สมาชิก  และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสหกรณ์ให้บริการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก 

2.    ด้านการเงิน  (Finance)  การหาแหล่งที่มาของเงินทุน   โครงสร้างเงินทุน    
การจัดการทุนหมุนเวียน   การจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ  ความสามารถในการท าก าไร  อัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ (Financial  Ratio)  และการบริหารความเส่ียง (Risk   Management)  พบว่าสหกรณ์
การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด มีโครงสร้างเงินทุนโดยมีสัดส่วนของทุนสหกรณ์เอง  คิดเป็น
ร้อยละ 44.22 และมีหนี้ สินคิดเป็นร้อยละ 55.88  หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก และเงินรับฝากจากสมาชิก ในส่วนของทุนสหกรณ์นั้ น เป็นทุนเรือนหุ้น คิดเป็น             

ร้อยละ  58.38  ของทุนของสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด             
มีความม่ันคงทางการเงินพอสมควร   และมีเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจซ้ือขายกับสมาชิก   แต่
อย่างไรกต็าม  เม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไรในธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มี

ความสามารถในการท าก าไรในปี 2547  เพิ่มขึ้ น โดยมีอัตราก าไรขั้นต้น  ร้อยละ  12.24  และมี
อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ  7.85 แต่ด้านความเส่ียงพนักงานการตลาดยังด าเนินธุรกิจการขายแบบไม่
กล้าเส่ียง 

3. การด าเนินงาน (Operation)  ได้แก่  การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์ยังไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) เท่าที่ควร สหกรณ์ยังมีการขาดทุนบ้างในบางปี  และ
ยังไม่บริการสมาชิกให้ครบวงจร  สมาชิกยังไม่ได้ใช้บริการด้านขายผลิตผล  บุคลากรยังท างาน            

ในลักษณะเชิงรับ  ไม่ได้ออกไปรับซ้ือข้าวถึงบ้านสมาชิก   การบริหารงานของฝ่ายกรรมการยังขาด
ความยืดหยุ่น ด าเนินการธุรกิจรวบรวมผลิตผลในลักษณะรวมศูนย์   การตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือก 

อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ  ซ่ึงอาจไม่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ในปัจจุบันและการช่วงชิงโอกาสในตลาด  การบริการรับซ้ือหากสมาชิกน าข้าวเปลือกมาจ าหน่ายแก่
สหกรณ์ยังไม่สะดวก ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองชั่งที่ทันสมัย  เนื่องจากฉางข้าวเป็นฉางไม้
รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปส่งข้าวเปลือกถึงด้านในฉางได้ต้องใช้แรงงานคนขนข้าวขึ้นไปเกบ็บนฉาง 

สหกรณ์ไม่มีลานตากข้าว   เคร่ืองช่ังต้องชั่งคร้ังละกระสอบ   เป็นต้น ส่งผลให้การตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกน้อยมาก   ประกอบกับสมาชิกยังไม่ทราบข้อมูลว่า

สหกรณ์รับซ้ือผลิตผลจากสมาชิก ยกเว้นธุรกิจสินเชื่อที่บริการรวดเรว็และเป็นที่พอใจของสมาชิก 
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 4.    การจัดการ (Management)  ได้แก่   
1) การวางแผน สหกรณ์วางแผนโดยการประมาณการรวบรวมข้าวเปลือก

และน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนไปปฏิบัติแต่ขาดการประเมินผลส้ินปีว่าสหกรณ์ได้

ด าเนินการได้ตามแผนหรือไม่เพียงใด   การปรับปรุงแผน สหกรณ์ปรับปรุงแผนเป็นแผนถดถอย 

และได้วางแผนการรวบรวมผลผลิตลดลงทุกปีตามปริมาณการรวบรวมที่ลดลง ขาดการปรับปรุง

แก้ไขธุรกิจให้ดีขึ้น 
2) การจัดองค์กรเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง แบ่งเป็น 4 

แผนก  แผนกสินเชื่อ  แผนกตลาด/สมาชิกสัมพันธ์  แผนกบัญชี/การเงิน  แผนกธุรการ  แผนก

บริการ  และด าเนินธุรกิจหลัก 3  ธุรกิจ  ได้แก่  ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจการซ้ือ  และธุรกิจการขาย  ทั้งนี้
สหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับธุรกิจสินเชื่อมากที่สุด และการตัดสินใจด้านการตลาดยังเป็นลักษณะ

รวมศูนย์   
3) การควบคุม   จะมีกรรมการมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์ วันละประมาณ 3 

คน เพื่อดูแลธุรกิจและอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานในสหกรณ์ และด าเนินการเองในการน า

ข้าวเปลือกไปขายแก่ผู้รับซ้ือ  นอกจากนี้ยังมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือน 
4) วัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์   ที่เกิดขึ้นในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด คือ ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยเหลือด าเนินการในการซ้ือหรือ

ขายข้าวเปลือก และการก าหนดราคาโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายตลาดเป็นเพียงผู้จัดหาข้อมูล

การขายข้าว  กรรมการเป็นผู้น าข้าวไปขายเอง ซ่ึงด าเนินการในลักษณะเช่นนี้มานาน  ประกอบกับใน
ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายการตลาดของสหกรณ์   มีความเห็นว่าเป็นการปฏิ บัติของ

คณะกรรมการเช่นนี้ดแีล้ว โดยที่คณะกรรมการได้เข้ามาร่วมรับรู้ในการซ้ือขายด้วย  แสดงให้เห็นว่า

ฝ่ายตลาดท างานแบบไม่กล้าเส่ียง และท างานในเชิงรับมาโดยตลอดส่งผลต่อการด าเนินการในธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล 

 
วิเคราะหโ์ซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) ของสหกรณ ์  
เม่ือพิจารณาค่านิยมของลูกค้าในที่นี้ คือสมาชิกสหกรณ์ คุณภาพของสินค้า

(ข้าวเปลือก)  คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าว และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์            

โดยพิจารณาจากความเชื่ อมโยงระหว่างค่านิยมของสมาชิกกับการด าเนิน ธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด แล้ว สมาชิกสหกรณ์โดยรวมมี  “ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกันอยู่             
3  ประการ เรียงล าดับ  ดังนี้  

1)  ค่านิยมด้านบริการ  (Service)  =  Faster  สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ  การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick response) ต้องการการบริการที่รวดเร็ว(Faster)  จะเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ที่มาติดต่อสหกรณ์ โดยวิธีแบบบังเอิญ  จ านวน 20  ราย มีค่านิยม            
ในการจ าหน่ายข้าวเปลือกให้พ่อค้าซ่ึงเห็นว่าบริการจะรวดเรว็กว่าขายให้สหกรณ์ สมาชิกนิยมด้าน

บริการ  (Service)   เป็นหลัก  จากการสัมภาษณ์มีสมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า  จ านวน            
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14 ราย (ซ่ึงในจ านวนนี้ มีสมาชิกที่ไม่เคยขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์เลย 9 ราย ขายให้แต่นานๆคร้ัง    
3 ราย ขายให้แต่ไม่ทุกปี 2 ราย) และขายให้สหกรณ์เพียง   2 ราย  เท่านั้น  นอกนั้นเกบ็ไว้บริโภค            
4 ราย สมาชิกสหกรณ์  ส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์ให้เหตุผล ขายให้พ่อค้า เนื่องจาก พ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน  
พ่อค้ารับซ้ือให้ราคาสูงกว่าสหกรณ์   สะดวกกว่า   ไม่ยุ่งยาก  ระยะทางใกล้  ผลิตผลมีจ านวนน้อย 

และไม่ทราบข้อมูลว่าสหกรณ์รับซ้ือข้าวเปลือก  เป็นต้น  ด้านความพึงพอใจของการบริการของ
สหกรณ์  สมาชิกส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์จะพอใจในการบริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ เป็นหลักและ

เห็นว่าเป็นการบริการรวดเรว็ พนักงานให้การต้อนรับดี  พนักงานเป็นกันเอง   และห้องน า้สะอาด 

2)  ค่านิยมด้านราคา  (Price)  หรือต้นทุน  (Cost)  =  Cheaper  ค่านิยมด้านราคา  
คือ  ค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่า  เม่ือเทียบกันแล้วในคุณค่าเท่ากัน หรือขายได้ในราคาที่สูงกว่า ซ่ึงค่านิยม
ด้านราคา(Price)  สมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า เนื่องจากพ่อค้ารับซ้ือราคาสูงกว่าสหกรณ์ 
ประกอบกับสหกรณ์ตั้งอยู่ ห่างไกลจากบ้านสมาชิกซ่ึ งเป็นแหล่งปลูกข้าว หากสมาชิกต้องน า

ข้าวเปลือกมาขายเองที่สหกรณ์จะท าให้ต้นทุนสูง 

  3)   ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์  (Product  Value)  =  Better  ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์
ของสมาชิกสหกรณ์ จะนิยมเลือกใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์มากขึ้นทุกปีและมากกว่าการบริการด้าน

อื่นๆ แต่ในส่วนของการรับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ไม่นิยมน าผลิตผลมาจ าหน่าย

ให้สหกรณ์  และที่ผ่านมาสหกรณ์รับซ้ือข้าวเปลือกจากสมาชิกและด้านคุณภาพเมล็ดพันธ์ุมีเมล็ด

พันธ์ุข้าวเปลือกที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

ลดลงในธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 

 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตามหลกั 7S (McKinsey 7s Framework)โดยน า
วิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์  ความ
สอดคล้อง สัมพันธ์ และการประสานกันในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของหกรณ์   7 ด้าน ดังนั้น 

หากสหกรณ์มีความพร้อมทางด้านกลยุทธ์ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ไม่พร้อมหรือไม่ประสานกัน  สหกรณ์ก็

จะไม่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์

ได้ครบวงจร สหกรณ์จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลก็ท าได้ยาก  การที่สหกรณ์จะมี

ประสิทธิภาพหรือไม่  ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการด้วยกัน  ซ่ึงประกอบไปด้วย 
1) กลยุทธ์(Strategy) ก าหนดขึ้ นมานั้นได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการ 

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยสนับสนุน

ให้สหกรณ์มีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน  ปัจจุบันสหกรณ์ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร
ไว้ชัดเจน  โดยก าหนดวิสัยทศัน์และจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร  เป็นแผน 5 ปี(ปี พ.ศ. 2547 
– 2551) มีวิสัยทัศน์  ดังนี้    “องค์กรที่ม่ันคง  ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  ขยายธุรกิจ  ประสิทธิภาพ             
ก้าวไกล  ทันสมัยเทคโนโลยี  ด้วยวิธีการสหกรณ์” และมีภารกิจหลัก 3  ด้าน กล่าวคือ 1)  พัฒนา

องค์กร  2)  พัฒนาธุรกิจ  และ 3)  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ ซ่ึงในภารกิจ
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การพัฒนาธุรกิจ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรสหกรณ์ไว้ในข้อ 1.6  เพียงว่า  “การวางแผนการ
รับซ้ือผลิตผล การจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรร่วมกับสหกรณ์อื่นๆให้ถูกต้องตามฤดูกาล  และ

ข้อ 2.3  การจัดงานตลาดนัดสหกรณ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ณ บริเวณสหกรณ์ “ เท่านั้น และได้
จัดท าแผนงานประจ าปีเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ มีเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือก ในปี  

2547 (31 มีนาคม 2548) ไว้ จ านวน  500  ตัน มูลค่า 3.90 ล้านบาท แต่สหกรณ์ไม่ได้วางแผน
เชิงกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานและในระดับปฏิบัติการ เช่น วิธีปฏิบัติต่างๆหรือแผนการเพิ่ม(ลด)

หรือปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์อย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทศัน์ในระดับองค์กร นั่นคือ 
ยังไม่มีแผนการปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผลในระดับปฏิบัติการ 

2)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  การวิเคราะห์โครงสร้างสหกรณ์  มีประโยชน์
ต่อการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก  เนื่องจากโครงสร้างของสหกรณ์จะเป็นตัวรองรับแผน

กลยุทธ์ขององค์กร  ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย  ถ้าโครงสร้างของสหกรณ์มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แล้ว กจ็ะเป็นจุดแขง็ของสหกรณ์ แต่ถ้าโครงสร้างของ

สหกรณ์ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  กจ็ะท าให้เกิดเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์  

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ  ลักษณะของโครงสร้างของสหกรณ์ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือ-ขาย เป็น

อย่างมาก ในด้านการตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือก เนื่องจาก

ปัจจุบันราคาเปล่ียนแปลงเรว็ สหกรณ์ตัดสินใจไม่ทนัพ่อค้า 
3)  สไตล์  (Style)  สไตล์การท างานของผู้บริหาร  สไตล์ในการท างานของ

ผู้บริหารสหกรณ์  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคณะกรรมการด้วยแล้ว หรือผู้จัดการสหกรณ์

จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในของสหกรณ์ ซ่ึงถ้าหากผู้บริหารมีความมุ่งม่ันใน

การท างาน  มีความสามารถในการจูงใจ เป็นแบบอย่างในการท างานที่ดี   ซ่ึงสไตล์เหล่านี้จะเป็นผล           

ในการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง สไตล์การท างานของ
ผู้บริหารโดยเฉพาะกรรมการบางคนยังไม่เสียสละเท่าที่ควร และยังมีนโยบายก้าวก่ายการปฏิบัติงาน

และยังด าเนินการเองในบางกรณีเพื่อการมีส่วนร่วม  กล่าว คือ ยังไม่กระจายอ านาจให้ฝ่ายตลาด

อย่างเตม็ที่  

4)  ระบบ (System)  โดยวิเคราะห์ถึงระบบงานของสหกรณ์ในทุก ๆ เร่ือง 
โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน  ยังมีนโยบายก้าวก่ายกัน                

ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายบริหารปฏิบัติงานและยังด าเนินการเองในบางกรณีเพื่อ

ต้องการมีส่วนร่วม  
  5)  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์  (Staff)   งานหรือกิจกรรมของ

องค์กร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้นสหกรณ์เองก็จ าเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ซ่ึงผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่

ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีทศันคติที่ถูกต้องเหมาะสมและ แรงจูงใจในการ

ท างาน  ก็จะท าให้เกิดผลส าเร็จลงได้   ซ่ึงพนั กงานการตลาดของสหกรณ์ มี เพี ยง 1 คน                           
มีประสบการณ์ในการท างานมานาน  หากสหกรณ์สร้างแรงจูงใจในการท างานและปรับเปล่ียน
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ทศันคติในการท าธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น กจ็ะท าให้เกิดผลส าเร็จในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลได้

ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

6)  ทักษะ  (Skill)   เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของสหกรณ์                     
ในการธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยรวม ในส่วนของฝ่ายตลาดมีอายุการท างานประมาณ 18  ปี  มี
ประสบการณ์การท างานสหกรณ์   แต่ฝ่ายคณะกรรมการ  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในแต่ละวาระ

ส่งผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์  การสร้างความเข้าใจในธุรกิจสหกรณ์แก่

คณะกรรมการใหม่ต้องใช้เวลา 
7)  ค่านิยม  (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วม  ความเชื่อร่วมกัน

ในสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความส าเร็จ  รวมทั้งส่ิงที่จะต้องการให้สหกรณ์เป็นในอนาคต  

ดังนั้น  กห็มายถึงเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์ในการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   
ให้ได้ตามแผน ค่านิยมร่วมในการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์  ฝ่ายจัดการและฝ่ายกรรมการมีการ

ประสานความร่วมมือในการธุรกิจเป็นอย่างดีโดยไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่าย  เช่น กรรมการไปขาย

ข้าวเปลือกแทนพนักงานการตลาด  เป็นต้น  ซ่ึงเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนักในการท าธุรกิจ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะ 

ที่แท้จริง หรือสมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)    คือ  การใช้ความสามารถหลัก 
เพื่อพิจารณาความสามารถของสหกรณ์ที่เป็นอยู่ จะต่อสู้กับองค์กรธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ(Characteristics)  
ธุรกิจใดจะประสบความส าเร็จต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ  เช่น 1)   การหมุนเวียน
สินค้าคงคลัง (Inventory  Turnover)   2)  มีการส่งเสริมการขาย (Promoting)  หรือการประชาสัมพันธ์  
3 ) การร่วมมือกับพันธมิตร   4) การบริการ  และ  5) การตั้งราคา(Prizing)   กล่าวคือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรมืองมหาสารคาม  จ ากัด ยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง          

สมาชิกยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งการรับซ้ือผลิตผลและราคา  การบริการไม่สะดวกเท่าพ่อค้า 

โดยไม่ออกไปรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก การสร้างการร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมี

น้อย   การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือก  สหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก            

ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียง  สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายข้าวเปลือกเองได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง   

     2)  ต าแหน่งในการแข่งขัน  (Competitive  Position) ต าแหน่งในการแข่งขันของ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด เม่ือพิจารณาถึง แหล่งท าเลที่ตั้งและเคร่ืองมืออุปกรณ์

ในการรวบรวมผลิตผลเป็นปัจจัยหลัก จึงจัดให้อยู่ในต าแหน่งที่ “ไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นการท า
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล เมื่อเทียบกบัพ่อคา้เอกชนในพื้ นที่หรือกบัสหกรณ์อ่ืน” จะเห็นได้จากที่      
ผ่านมา สหกรณ์รวบรวมผลิตผลได้ปริมาณลดลงทุกปี สมาชิกสหกรณ์มาขายข้าวให้สหกรณ์ลดลง

โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 39 ราย เท่านั้น 
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3)  สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  PEST  ที่น ามาใช้
ประโยชน์   อาจกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกโดยผ่านระบบ ธกส.             
มีผลโดยตรงกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 

และสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ   ค่าน า้มันมีราคาสูงขึ้น  อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น  ส่งผลต่อต้นทุน

การผลิตของสมาชิก  ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน  

ซ่ึงสหกรณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ระยะทางห่างไกลจากบ้านสมาชิก ประกอบกับสมาชิกต้องน า

ข้าวเปลือกมาขายเองที่สหกรณ์ท าให้ต้นทุนของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้ นสมาชิกจึงไม่นิยมขายให้กับ          

สหกรณ์ดังกล่าว 
 

จัดท า SWOT  Matrix  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยการระดมความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 

ประธานกรรมการสหกรณ์ รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  ผู้จัดการสหกรณ์ และพนักงาน
การตลาด ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จ ากัด และข้าราชการจากหน่วยส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์(Mobile Unit) ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและทมีงานผู้ศึกษาเพื่อการได้ประมวล
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อหน่วยธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ การเกษตรเมือง

มหาสารคาม จ ากัด  ตั้งแต่ความพร้อมด้านทรัพยากร  กระบวนการรวบรวม  การจัดการธุรกิจ 

จนถึงวิธีทางการตลาดข้าวของสหกรณ์  โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดอ่อน ฝ่ายสหกรณ์ได้เรียงล าดับ

ความส าคัญ พร้อมทั้งได้จัดท า SWOT Matrix ธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9   วิเคราะห์ SWOT  Matrix ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก) สหกรณ์การเกษตรเมือง

มหาสารคาม จ ากัด     
 
 
        
                 ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง (Strategies = S) 

 
1. สหกรณ์ จ่ ายเงิน สด ทัน ที ท่ี ซื้ อ
ผลิตผลจากสมาชิกโดยไม่ หัก 

ช าระหนี้  
2. เท่ียงตรงในการชั่ง ตวงวัด 
และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการชั่ง

ผลิตผลของตนเองได้ 

3. สหกรณ์มีระบบข้อมูลการด าเนิน
ธุรกิจท่ัวไป ท่ีดี ในการน าเสนอ

รายงานต่อท่ีประชุมกรรมการ 
4. มีการตรวจนับสินค้าทุกเดือน 
5. มีการจัดชั้นสมาชิกเน้นด้านสินเชื่อ 

 
จุดอ่อน  (Weakness =W) 
 
1.  ท าเลท่ีตั้งของสหกรณ์ในปัจจุบัน         

ไม่เหมาะสมในการรับซื้อผลผลิต

(ตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน เมือง)    

และไม่ไปรับซื้อในพื้นท่ี 
2.  ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท า

ธุ ร กิ จ  เ ช่ น  ฉ า ง   ล าน ต าก 

รถบรรทุก เคร่ืองชั่ง และรถตัก  
      และเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ไม่ทันสมัย 

3. บุ ค ล าก รข าด ค ว าม รู้ค ว าม
ช าน าญ ใน การคั ดแยกชนิ ด

ข้าวเปลือก และ เทคนิคการขาย 
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              ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปัจจัยภายนอก 
 

 
 
 
 

6. สหกรณ์ มีแผนกลยุทธ์ในระดับ
องค์กร 

7. สม าชิ กพ อใจก ารบ ริก ารขอ ง

พนั กงาน สหกรณ์ ในภ าพ รวม

(ธุรกิจสินเชื่อ) 
8. มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 
   ระหว่างสหกรณ์ กับสมาชิกเป็น

อย่างดี 
 

4. การบริการรับซื้ อผลิตผลของ
สหกรณ์ไม่ทันความต้องการ  

5. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง 
6. สม าชิ ก ข าด ค ว าม เ ข้ าใจ ใน
ห ลั ก ก า ร ส ห ก รณ์ แ ล ะ ข้ อ

ได้เปรียบด้านตาชั่ งเม่ือเทียบ  

กับการขายให้พ่อค้า 
7. ความร่วมมือของสมาชิกในการ
ขายผลิตผลมีน้อยมาก 

8. การประชาสัมพันธ์การตลาด          
ยังไม่ท่ัวถึง 

9. ยังไม่มีข้อมูลพื้ นฐานด้านการ
ผลิตของสมาชิก 

10. เงินทุนยังไม่คล่องตัว 
11. สหกรณ์ท าธุรกิจตลาดด้าน      

รับซื้ อข้าวเพียงชนิดเดียว ท า

ลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
12. นโยบายการธุรกิจตลาดข้าว

ของสหกรณ์ไม่ชัดเจน  ยังไม่มี
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล และยังไม่มี

แผนปรับปรุงท่ีชัดเจน 
13. การเข้าถึงข้อมูล/การใช้ข้อมูล

การตลาดมีน้อย ยังไม่มี 
Internet แ ล ะ ร ะ บ บ  LAN            
ในส านักงาน 

14. ความรู้และการใช้ เคร่ืองมือ
ด้าน IT มีน้อย 

15. การศึกษาระเบียบข้อบังคับ
ของคณะกรรมการยังมีน้อย 

16. กรรมการสหกรณ์ ยังไม่ค่อย
เสียสละและอุทิศเวลา  

17. พนักงานฝ่ายการตลาดยังไม่
กล้าตัดสินใจและกล้าเสี่ยง 

18. ลักษณะโครงสร้างการบริหาร

จัดการสหกรณ์ไม่คล่องตัวต่อ

การท าธุรกิจการขาย 
19.  ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ตึง

เกินไป 
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โอกาส (Opportunities = O) 
1. สม าชิ กส่ วน ให ญ่ มี อ าชี พ ท าน า                  

มี ส ม า ชิ ก  6,846 ค น  ป ริ ม า ณ 

ข้าวเปลือกในพื้นท่ีมีมาก 
2. สมาชิกท านา 2 ค ร้ัง ท้ั งนาปี และ             
นาปรัง 

3. จังหวัดมียุทธศาสตร์ “ร้อยแก่นสาร” 
เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวชัดเจน 

4. น โยบาย เชื่ อม โยงเค รือ ข่ายของ
จังหวัดมีผลต่อธุรกิจรวบรวม 

5. นโยบายรัฐในการพัฒนาคุณภาพข้าว

ส่งผลให้สมาชิกขายได้ราคาเพิ่มข้ึน มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

6. มีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้การ
สนับสนุน 

 

SO  Strategies 

1.  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
ผลได้ ของการขายผลิ ตผลใ ห้

สหกรณ์ 

WO  Strategies 
6. จัดท าข้อมูลพื้ นฐานการผลิตของ
สมาชิกให้เป็นปัจจุบันและให้มี

การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ 
(W9, W10,W12,W13, O1) 

7. วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจ 
8. จั ด แบ่ ง เงิน ทุ น ใน ห าจัด ห า
อุปกรณ์หรือจากแหล่งเงินทุน

ดอกเบี้ยต ่า 

ขอ้จ ากดั (Threast= T)  
1. มีตลาดกลางในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
กาฬสินธุ์เป็นแหล่งรับซื้ อข้าวท่ีส าคัญ 

สมาชิกสหกรณ์นิยมน าข้าวขายให้

ตลาดกลาง 
2. มีพ่อค้าข้าวในพื้นท่ีจ านวนมาก 
3. น โยบายรัฐบ าล ยั งไม่ ช่ วย เห ลื อ
สหกรณ์โดยตรง  

4. โยบายรัฐในเร่ืองการแทรกแซงราคา
(รับจ าน าข้าว)ส่งผลต่อปริมาณการ

รวบรวมข้าวของสหกรณ์ลดลง 
5. เกิด ภั ยธ รรมช าติ  น ้ า ท่ ว ม  แล ะ              
ภัยแล้งในพื้นท่ีบ่อยคร้ัง 

6. ขาดแหล่งน ้าในการผลิตข้าวท าให้
ได้ผลผลิตน้อย 

7. เทคนิคการเข้าถึงสมาชิกในการรับซื้ อ
ข้าวของพ่อค้าดีกว่าสหกรณ์ 

8.  ค ว า ม นิ ย ม ใ น ก า ร ป ลู ก ข้ า ว             

ไว้ เพื่ อบ ริ โภ ค ใน ค รัว เรือน มีสู ง 

สมาชิกแต่ละรายมีพื้นท่ีปลูกน้อย  

ST  Strategies  
1.   สร้างพันธมิตทางการค้าให้มากข้ึน 

WT  Strategies  
1. ใช้นโยบายตลาดเชิงรุก 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ         
ด้ าน การ รับ ซื้ อผ ลิ ต ผ ลแล ะ

ประโยชน์ของสมาชิก 
3. พัฒนาบุคลากรโดยให้ความรู้

ด้าน IT  และเทคนิคการคัดแยก
ชนิดข้าวเปลือก เทคนิคการขาย

และการต่อรอง  

 

 



65 

 

ประเมินความสามารถดา้นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

จากการสัมภาษณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายตลาดโดยประเมินความสามารถ

เฉพาะด้านการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด ซ่ึงสหกรณ์

มีความเห็นพ้องกันว่า ที่ผ่านมาสหกรณ์ยังท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังไม่เตม็ความสามารถที่สหกรณ์

ควรจะด าเนินการได้ในขณะที่สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอ และด าเนินการขาดทุนจากธุรกิจนี้บ้างในบาง

ปี เนื่องจากแหล่งรับซ้ือซ่ึงเป็นที่ตั้งของสหกรณ์ตั้งอยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

สมาชิกที่มีพาหนะของตนเอง  เช่น  รถอีแต๋น จะไม่น าข้าวเปลือกมาขายให้ที่สหกรณ์เนื่องจากเกรง

กลัวกฎหมายการบรรทุกขนส่ง จึงมักไม่น าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณข้าวเปลือกในพื้ นที่และการช่วยเหลือสมาชิกแล้วเห็นว่าสหกรณ์ช่วยเหลือการรับซ้ือผลิตผล

ปริมาณน้อยมากในแต่ละปี   สมาชิกสหกรณ์ในพื้ นที่ปลูกข้าวปีละ 2  คร้ัง ทั้งนาปีและนาปรัง  เป็น
ข้าวดอกมะลิ 105  ซ่ึงปลูกเพื่อการค้า  แต่ข้าวเหนียว กข.6  ปลูกเพื่อเก็บไว้บริโภคเป็นส่วนใหญ่  
ประกอบกับความไม่พร้อมด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรับซ้ือข้าวเปลือกและไม่ค่อยได้รับความ

ร่วมมือ จากสมาชิก  

ปัจจัยที่มีผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม 

จ ากัด    กล่าวคือ สถานที่รับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์ตั้งอยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสมและขาดอุปกรณ์

ที่ส าคัญ แต่สหกรณ์ยังประสงค์จะท าธุรกิจต่อไป และจะรวบรวมข้าวเปลือก(นาปี) เท่ านั้น  

เนื่องจากมีปริมาณข้าวในพื้นที่มาก  ทั้งนี้   สหกรณ์ประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

เป็นอันดับแรก ดังนี้   
5. มีแหล่งท าเล ที่ตั้งของสถานที่รับซ้ือข้าวของสหกรณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม 
6. เพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านตลาดกลาง 
7. พัฒนาความรู้ฝ่ายตลาดให้มีความสามารถ  ปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจมากขึ้น และกล้า

ตัดสินใจมากขึ้น 
4.   เร่งให้ความรู้และฟ้ืนฟูจิตส านึกของสมาชิกให้รักองค์กร ให้สมาชิกรู้สึกมีความ

ผูกพันเป็นเจ้าของสหกรณ์และรู้จักสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิก 
 
การวางแผนปรบัปรุงวิธีการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล   

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด  ยังไม่ได้วางแผนการปรับปรุงธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลไว้  ดังนั้น  ผู้วิเคราะห์ขอเสนอแผนการปรับปรุง ดังนี้  
กรณีที่ 1  สหกรณ์ใช้สถานที่รับซ้ือที่ส านักงานซ่ึงเป็นท าเลเดิมในปัจจุบัน สหกรณ์

ควรปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการรับซ้ือ  กล่าวคือ   
1. เปล่ียนวิธีการรับซ้ือจากรับซ้ือที่สหกรณ์ เป็นการรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก             

โดยให้สมาชิกรวมกันขายเป็นกลุ่มก้อน  นัดวันรับซ้ือ เวลา และสถานที่แต่ละจุดรับซ้ือไว้ล่วงหน้า   

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. ซ้ือมา-ขายไป อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวให้เต็มคันรถ  โดยหาตลาด
ปลายทางไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเกบ็ Stock  ข้าวเปลือกไว้ที่สหกรณ์ 

3. เชื่อมโยงธุรกิจภายในสหกรณ์ ระหว่างสินชื่อ ซ้ือขายปุ๋ ย ยา และพันธ์ุข้ าว 

การขายข้าวเปลือก  
กรณีที่ 2  หากสหกรณ์ประสงค์จะฟ้ืนฟูธุรกิจในท าเลที่ตั้งใหม่ที่เหมาะสมกว่า   

ซ่ึงสหกรณ์ประสงค์ซ้ือที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ จ านวน  13  ไร่ โดยผ่อนช าระปีละ  1  ล้านบาท  เพื่อ
ท าธุรกิจตลาดกลาง สหกรณ์ควรแบ่งเงินทุน ส าหรับการฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผลไว้เป็นการเฉพาะ 

ไว้ส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินและส่วนหนึ่งจากแหล่งเงินทุนดอกเบี้ ยต ่า  ซ่ึงในปีส้ินสุด 31 
มีนาคม  2548  สหกรณ์ไม่ได้มีแผนดังกล่าวไว้  นอกจากนี้สหกรณ์มีทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ   

 
ความประสงคข์องสหกรณใ์นการขอรบัการสนบัสนุนจากภาครฐั  มีดงันี้  

1. เงินทุนดอกเบี้ยต ่าหรือเงินอุดหนุนเป็นทุนจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม คือ   
เคร่ืองช่ังระบบดิจิตอล   ราคาประมาณ  0.60  ล้านบาท 
รถตักข้าว    ราคาประมาณ  1.50  ล้านบาท 

2.   เงินทุนดอกเบี้ยต ่าหรือเงินอุดหนุนเป็นทุนในการซ้ือที่ดิน   
3.    อบรมพัฒนา  โดยเฉพาะ หลักสูตร เทคนิคการคัดแยกชนิดข้าวเปลือก  เป็นต้น 
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สหกรณก์ารเกษตรวาปีปทุม  จ ากดั 
 

สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 

2511  เม่ือวันที่  19  สิงหาคม 2519  ตั้งอยู่ในอ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  อาคารส านักงาน
เป็นลักษณะอาคารชั้นเดียว ในพื้นที่ดินประมาณ 8  ไร่ อยู่แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก บริเวณ
พื้นที่ส านักงานมีป๊ัมน ้ามันสหกรณ์ ปตท. ขนาด 12  หัวจ่าย มีมินิมาร์ทสหกรณ์  และสถานที่รับซ้ือ
ผลิตผลสหกรณ์  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 1,496 คน มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 44.581 ล้านบาท  
ในจ านวนนี้ เป็นทุนของสหกรณ์เอง  จ านวน  14.151 ล้านบาท มีหนี้ สินทั้งส้ิน 30.429  ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ   37.74  และ  68.26  ตามล าดับ มีทุนเรือนหุ้น 8.152  คิดเป็นร้อยละ 57.61 ของทุน
สหกรณ์  เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส. รองลงมาเป็นทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก            

คิดเป็นร้อยละ  58.31  18.28   5.71  ตามล าดับ 

อัตราก าลังฝ่ายจัดการของสหกรณ์  มีจ านวน  14  คน  ประกอบด้วย ผู้ จัดการ   
การเงิน 1 คน  บัญชี 1  คน สินเชื่ อ 2 คน  การตลาด 3 คน  ขายน ้ามัน  5 คน นักการ 1 คน               
การด าเนินงานของสหกรณ์ แบ่งเป็น 4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายสินเชื่ อ  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการเงิน และฝ่าย
การตลาด  

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ มีฉางข้าวปูนขนาดความจุ 500 
ตัน จ านวน 1 หลัง สร้างโดยทุนของสหกรณ์  ลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. และเคร่ืองชั่งแบบ
มาตรฐาน ขนาด 40 ตัน โดยงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เม่ือปี 2536  และมีรถบรรทุก             
6 ล้อ  และ 4 ล้อ รวมทั้งรถบรรทุกน า้มันเป็นของตนอง  นอกจากนี้สหกรณ์มีที่ดินเนื้อที่ 5  ไร่ เพื่อ
เตรียมขยายธุรกิจ 

 

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์ 
สหกรณ์ด าเนินการใน 3  ธุรกิจหลัก โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้   ธุรกิจจัดหา

สินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลิตผล  โดยธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายน า้มันเชื้ อเพลิงมากที่สุด และน ้ามันหล่อล่ืน คิดเป็นร้อยละ 

92.87  ของปริมาณการจ าหน่ายในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ยอดการจ าหน่ายน ้ามันประมาณ
เดือนละ 200,000  บาท  รองลงมาเป็นปุ๋ ย  สินค้าทั่วไป เมล็ดพันธ์ุข้าว  ในส่วนของธุรกิจรวบรวม
ผลิตผลเม่ือเทยีบปริมาณการรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกจิทั้งสินของสหกรณ์ แล้วพบว่า ปริมาณ

ธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2543 – 2547  มีเพียงร้อยละ  1.90  7.31   4.20  4.26 และ 
5.86  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 10   แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด  

หน่วย :  ล้านบาท 
ปริมาณธุรกจิ 2543 2544 2545 2546 2547

สนิเช่ือ 6.493 10.171 15.056 19.749 27.129

จัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 25.395 35.133 34.92 35.345 35.889

รวบรวมผลิตผล 0.620 3.575 2.195 2.456 2.536

รวม 32.508 48.879 52.171 57.55 65.554
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ภ       17  แผ ภ ู แส       ณ      

สห  ณ์     ษ  ว            ั 

สนิเช่ือ จัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลิตผล

 
 
ปริมาณการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์  

การรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด สหกรณ์จะรับซ้ือเฉพาะ

ข้าวเปลือกนาปีเท่านั้น ชนิดขาวดอกมะลิ105 และข้าวเปลือกเหนียว กข.6 ประมาณปีละ 100  -  500   
ตันข้าวเปลือก เท่านั้น  การรวบรวมผลิตผลในช่วงปี 2543 สหกรณ์ด าเนินการตามโครงการเชื่อมโยง
สินเชื่ อเพื่ อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์เท่านั้น และต่อมาในปี 2544 สหกรณ์
ด าเนินการตามโครงการเชื่อมโยงฯและด าเนินการในธุรกิจปกติ และเม่ือโครงการเชื่อมโยงฯส้ินสุด

สหกรณ์ได้รวบรวมผลิตผลจากด าเนินธุรกิจปกติโดยใช้เงินทุนของตนเอง ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน            
ปีละประมาณ 2 ล้านบาท  
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ตารางที่  11  แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด  
 

ผลการรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ข้าวเปลือก(ธุรกจิปกติ)     (ตัน) 369 408 457 337

                             (ล้านบาท) -          2.311 2.195 2.456 2.536

ข้าวเปลือก(เช่ือมโยงฯ)     (ตัน) 98 132 0 0 0

                            (ล้านบาท) 0.620 1.264 0 0 0

            รวม                  (ตัน) 98 501 408 457 337

                            (ล้านบาท) 0.620 3.575 2.195 2.456 2.536

 

ภาพที่  18  แผนภูมิแสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด 
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ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
เม่ือพิจารณาผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลในปี 2543 สหกรณ์ด าเนินงานตาม

โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ สหกรณ์มีผลขาดทุนจาก

ธุรกิจ ส่วนในปี 2544 มีผลก าไรในภาพรวมแต่เป็นก าไรที่ไม่มากนักเนื่องจากรายการทางบัญชี              
ในโครงการเชื่อมโยงฯบันทกึเฉพาะต้นทุนซ้ือข้าวเปลือกเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายการในรวบรวมผลิตผล 

ส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรในธุรกิจตามโครงการฯ 0.022 ล้านบาท แต่ขาดทุนในธุรกิจปกติ 0.018 ล้าน
บาท ส่งผลให้มีก าไรจากธุรกิจในภาพรวม 0.004  ล้านบาท และปี 2545 สหกรณ์มีผลก าไรและ       
มีนโยบายจัดสรรเป็นเฉล่ียคืนค่าข้าวเปลือกให้แก่สมาชิก เม่ือส้ินปีเพิ่มอีกตันละ 100 บาท  และในปี 
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2547 สหกรณ์ด าเนินการขาดทุนจากธุรกิจเนื่องจากสหกรณ์แบกรับค่าเส่ือมราคารถบรรทุกและ
เคร่ืองใช้ส านักงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 
ตารางที่ 12  แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม    

จ ากัด                                                                                                                      
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลการด าเนินธุรกจิรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ก าไร(ขาดทุน)ธุรกจิปกติ -0.018 0.053 0.079 -0.004

ก าไร(ขาดทุน)เช่ือมโยงฯ -0.011 0.022

รวม -0.011 0.004 0.053 0.079 -0.004  
  

ภ       19 แผ ภ ู แส  ผล     (      )          วบ ว ผล  ผล

สห  ณ์     ษ      ว        ั 

-0.2

0

0.2

2543 2544 2545 2546 2547

ปี

ล้
าน
บ
าท

     (      )               (      )          

 
 
 
 
กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์

จากการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อง สังเกตการปฏิบัติงาน และจากเอกสาร ได้ศึกษา

กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด ที่สหกรณ์ได้ด าเนินการใน

ปัจจุบัน สามารถประมวลได้ดังภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการจ าหน่ายข้าวเปลือกของสมาชิก  

วิธีการรวบรวมข้าวเปลือกและเทคนิคต่างๆ ของสหกรณ์และของพ่อค้า รวมทั้งแหล่งจ าหน่ายและ

วิธีการจ าหน่ายของสหกรณ์   กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์  จากการศึกษากระบวนการ
รวบรวมของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด  ปรากฎผลได้ดังภาพ 
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ภาพที่ 20   แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

การขายข้าวเปลือกของสมาชิก 
- สมาชิกบ างส่ วน เท่ านั้ น ท่ีน า       
ข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ 

- สมาชิกน ามาขายท่ีสหกรณ์ เอง
เป็นส่วนใหญ่ 

- สมาชิกจะทยอยขายข้าวเปลือก
ไม่ขายในคราวเดียว 

-   สมาชิกส่วนใหญ่ขายให้สหกรณ์
ส่วนหนึ่งกเ็พื่อช าระหนี้  สก. 

-   สมาชิกส่วนใหญ่เก็บข้าวไว้เพื่อ 
บริโภค  พื้ นท่ีปลูกของสมาชิก
แต่ละรายมีน้อยประมาณ 10 ไร่
ต่อครอบครัว 

- สมาชิกได้ผลผลิตน้อย 
 

วิธีการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ 

-  ก าร รับ ซื้ อ ข้ า ว  ส ห ก รณ์ ไ ม่ มี            

เคร่ืองวัดความชื้ น จะตีราคาข้าว

เป็นข้าวรวม 
- สหกรณ์รับซื้ อถึงบ้านสมาชิกกรณี
สมาชิกมีข้าวปริมาณมาก คร้ังละ 

100-200 ถุง  คิดค่าบริการจาก

บ้านสมาชิกถึงสหกรณ์   3 บาท/
กระสอบ( เอกชน คิด  6 บาท/

กระสอบ 
- บริการขนข้าวข้ึน/ลงโดย 
   ไม่คิดค่าบริการจากสมาชิก 

- ต้นทุนการรับซื้อจากราคา  
ท้องตลาด 

- ราคารับซื้อเท่ากับตลาด 
- ซื้อมา-ขายไป ไม่เกบ็รอราคา 

-  สหกรณ์ใช้วิธีเชื่อมโยงกับพ่อค้า 

หรือ สกก.บรบือ จ ากัด ให้มารับ

ซื้อข้าวของสมาชิก 
-  สหกรณ์ไม่ได้ใช้ลานตากมากนัก 

- ให้ค่าตอบแทนประธานกลุ่มเม่ือ
สิ้นปีบัญชี 

 

ตลาดข้าวเปลือกของสหกรณ์และวิธีการ

จ าหน่าย 

- น าข้าวเปลือกไปขายให้พ่อค้า  พ่อค้า
จะรับผิดชอบการขน ข้าว ข้ึน/ลง 

สหกรณ์ออกค่าขนส่งเอง 
- พ่อค้ามารับซื้ อท่ี สหกรณ์ พ่อค้าจะ
น าคนงานมาขนข้ึน/ลง เอง 

- กรรมการอย่างน้อย 1 คน  
   ไป ร่ วม ข าย ด้ ว ย ทุ กค ร้ั ง พ ร้อ ม

พนักงานการตลาด     
- ข าย ใ ห้ ส ห ก รณ์  ท่ี มี โ ร ง สี ข้ า ว 

(โครงการเชื่ อมโยง ) ห รือพ่อค้า 

เอกชนในกรณีราคาสูงกว่าสหกรณ์ 
-  สกก. บรบือ จ ากัด มาซื้ อท่ีสหกรณ์ 

สกก. บรบือ จ ากัด จะน ารถตักข้าว

มาเอง 

สมาชิก 
 

สหกรณ์ โรงสี/พ่อค้า 

 

สมาชิกน าข้าวเปลอืกไปขาย 

 

สหกรณน์ าข้าวเปลือกไปขาย 

 

รับซ้ือขา้ว มารับซ้ือ 

สหกรณ์อ่ืนในจังหวัด 

พ่อคา้/โรงสี 
ขายให ้

มารับซ้ือ 

ชื้อขายระบบเงินสด 
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- เกบ็ Stock ข้าวไปเก็บ 1 เดือนเพื่อ
รอขาย ต่อรองราคากับพ่อค้าหรือ

สหกรณ์ 
- ไม่มีการจัดชั้นสมาชิก     
  

 
วิเคราะหก์ระบวนการภายในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

เม่ือพิจารณาถึงระบบในเชิงบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 

และมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์    

องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ ปัจจัยการน าเข้า(Input) กระบวนการ(Process)   ผลผลิต 
(Output)  และผลกระทบ(Impact) โดยวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบในหนึ่งหน่วยระบบเฉพาะธุรกิจ
รวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด ที่ได้ด าเนินการในปัจจุบันเพื่อศึกษา

กระบวนการภายใน ในการรวบรวมผลิตผลมาประมวลร่วมกับแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ

การบริหารเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเทียบเคียงกับการปฏิบัติของสหกรณ์เฉพาะ

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ที่สหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน  สามารถประมวลได้ดังนี้    
 
ภาพที่ 21   แสดงระบบการจัดการตามแนวคิดของทฤษฎีระบบในหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรของสหกรณ์ ท าธุรกิจ

รวบรวม (พิจารณาจาก 4M + IT) 
ปัจจยัดา้นInput 
- สหกรณ์มีเงินทุนของสหกรณ์เอง
ประมาณปีละ 2 ล้านบาทเพื่ อ
รวบรวมผลิตผล 

- มีเคร่ืองมืออุปกรณ์การตลาดแต่
ไม่มีเคร่ืองตรวจวัดความชื้น 

-  มีรถบรรทุกข้าว 6 ล้อ   1  คัน 
- การตลาดยังขาดประสบการณ์

กระบวนการจัดการ (พิจารณาจาก 

POLC และ หลกั 7S) 
- น โยบ ายต่ อ เนื่ อ งแ ล ะแ จ้ งใ ห้
สมาชิกทราบ ด าเนินการสานต่อ

นโยบายต่อเนื่องและรับซื้อ  

- มอบหมายให้กรรมการช่วยดูแล
การรับซื้อ วันละ 1 คน  

- อ าน าจ ก า รตั ด สิ น ใ จ อ ยู่ กั บ

คณะกรรมการรวบรวมผลิตผล 

โดยไม่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ

ปริมาณรวบรวมและผลของธุรกิจ

(พิ จารณ าจาก  ป ริมาณ  คุณ ภ าพ 

ความพึงพอใจ ความเป็นธรรม) 

- ผลการด าเนิ น ธุ รกิ จ มี ท้ังก าไร
ขาดทุน 

- ปริมาณธุรกิจแปรปรวน 
- สมาชิกยังไม่นิยมขายให้สหกรณ์ 
- เฉลี่ยคืนสมาชิกตันละ  50 - 100          
บาท/ปี 

 

ทรัพยากรหรือ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 

กระบวนการ 
รับซื้อ/ขาย ข้าวเปลือก 

(Process) 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

(Output/Outcome) 
 
 Feedback 
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(บรรจุใหม่อายุงานเพียง 2 ปี) 
- ข้าวในพื้ นท่ีมีคุณภาพสมาชิกใช้
เมลด็พันธุ์ สหกรณ์น ามาขาย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดยตรง เนื่องจากคณะกรรมการ

ต้องการมีส่วนร่วม 

- โย บ าย รว บ ร วม ปี ล ะ  1  ค ร้ั ง 

ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน- 

มกราคม  รวบรวมข้าวเปลือก ข้าว

ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 6  

- นโยบายเฉลี่ยคืนทุกปี ประมาณ 
50-100 บาท/ตัน  

-  ถ้าเป็นเร่ืองเร่งด่วนจะนัด ประชุม           

-  ตั้งคณะกรรมการดูแลเพื่อป้องกัน
การสูญเสีย 

- ค ว บ คุ ม โด ย ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

รวบรวม/ขายโดยคณะกรรมการ

โดยก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  
- ปริมาณข้าวในพื้ นท่ีมีน้อยถ้าหาก

ต้องการลงทุนเพิ่ม ยังไม่เหมาะสม

ในขณะนี้  

 

 
การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณก์ารเกษตรวาปีปทุม จ ากดั   เพื่อตรวจสอบ

สมรรถนะของสหกรณ์ที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 

โดยการประเมินจุดแขง็ จุดอ่อน ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์ และการวิเคราะห์
ตามหลัก 7S  มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้  

วิเคราะหต์ามแนวทางหนา้ที่ในองคก์ร หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
ตามสายงาน  คือ พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญในการท า

ธุรกิจการตลาด  และกระบวนการตลาด โดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งของสหกรณ์ที่ เผชิญอยู่และ

เปรียบเทยีบกับการด าเนินงาน ที่ผ่านมาในอดีต  
 -  วิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้แก่ 

     1. วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาด เช่น 

- ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ การวิเคราะห์ 
4Ps ได้แก่ ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์(Product) สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียวทั้งนี้
สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้เมลด็พันธ์ุข้าวส่งผลให้ข้าวเปลือกของสมาชิกมีคุณภาพ   ด้านราคา 
(Price)  ราคาข้าวเปลือก สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกตามราคาตลาดในพื้ นที่ในราคาเงินสด โดยรับ
ซ้ือที่สหกรณ์และรับซ้ือที่บ้านสมาชิก  ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)  ข้าวเปลือก สหกรณ์จะ
จ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่โดยเปรียบเทยีบราคาที่ให้ราคาสูงกว่าในขณะนั้น
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เป็นหลัก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)  สหกรณ์จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การรับซ้ือ
โดยมีนโยบายเฉล่ียคืนทุกปี  การรับซ้ือของสหกรณ์จะคิดค่าบริการขนส่งต ่ากว่าเอกชน  

-  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target Group)                
ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์ เป็นหลัก และบุคคลภายนอก เป็นกลุ่มเป้าหมาย จะรับซ้ือเฉพาะ

ข้าวเปลือกนาปี ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข.6 เท่านั้น 
- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผลของ

สหกรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีจ านวน  1,496  คน  โดยมีสัดส่วนการรับซ้ือจาก
สมาชิกมากกว่าบุคคลภายนอก และเม่ือเทียบกับปริมาณข้าวในพื้ นที่  ส่วนแบ่งทางการตลาดของ

สหกรณ์ยิ่งน้อยมาก 

- ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation)  สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด  
จะให้ความส าคัญธุรกิจป๊ัมน ้ามัน ซ่ึงมีขนาดใหญ่(12 หัวจ่าย) ยอดปริมาณการจ าหน่ายสูงกว่า                
ธุรกิจด้านอื่นๆ  การบริการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสมาชิกและบุคคลภายนอก   แต่ในด้านการ

รวบรวมผลิตผลกลับไม่เป็นที่ รู้จักในหมู่สมาชิก  และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้บริการในธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลมากนัก 

4.   ด้านการเงิน (Finance)  การหาแหล่งของเงินทุน  โครงสร้างเงินทุน    เงินทุน
หมุนเวียน   การจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ  ความสามารถในการท าก าไร  อัตราส่วนทางการเงิน
ต่างๆ (Financial  Ratio)  และการบริหารความเส่ียง (Risk   Management)  พบว่าสหกรณ์การเกษตร
วาปีปทุม  จ ากัด มีโครงสร้างเงินทุนโดยมีสัดส่วนของทุนสหกรณ์เอง  คิดเป็นร้อยละ 37.74 และมี
หนี้ สินคิดเป็นร้อยละ  68.26   หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นหลัก  
ซ่ึงสัดส่วนของหนี้ สินมากกว่าทุนของสหกรณ์แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ ยังขาดความม่ันคงทางการเงิน  

มีอัตราสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจเม่ือเทยีบกับหนี้ สินหมุนเวยีน  เป็น 1.37  แต่สภาพคล่องส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียกเกบ็หนี้ จากลูกหนี้ เงินกู้  และเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรใน ปี 2547  ลดลง โดยมีอัตราก าไร
ขั้นต้นในปี 2547  ร้อยละ  6.41  และมีอัตราการขาดทุนสุทธิร้อยละ - 0.17 เนื่องจากค่าเส่ือมราคา
รถบรรทุกและเคร่ืองใช้ส านักงานที่ เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน  หากสหกรณ์ยังไม่เพิ่มปริมาณธุรกิจ         

รวบรวมผลิตผล สหกรณ์อาจจะขาดทุนจากธุรกิจนี้ ในปีต่อไป  
5. การด าเนินงาน (Operation)  ได้แก่  การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์ยังไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) เท่าที่ควร สหกรณ์มีการขาดทุนบ้างในบางปี  และยัง
บริการสมาชิกไม่เพียงพอ บริการรับซ้ือถึงบ้านยังไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ใช้บริการด้านขาย

ผลิตผล  เนื่องจากสหกรณ์อยู่ห่างไกลสมาชิก ไม่มีจุดรับซ้ือในพื้นที่ การบริการรับซ้ือหากสมาชิกน า
ข้าวเปลือกมาจ าหน่ายแก่สหกรณ์ยังไม่สะดวก ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ เคร่ืองวัดความชื้น 

และรถตักข้าว   
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 4.    การจัดการ (Management)  ได้แก่   
1) การวางแผน สหกรณ์วางแผนโดยการประมาณการรวบรวมข้าวเปลือก 

ไว้ทุกปีและน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการประเมินผลส้ินปี          

ว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการได้ตามแผนหรือไม่เพียงใด สหกรณ์วางแผนในลักษณะเป็นแผนถดถอย คือ 

ปริมาณรวบรวมผลิตผลลดลงทุกปีตามปริมาณการรวบรวมที่ลดลง  
2) การจัดองค์กรเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง แบ่งเป็น 4 

แผนก  แผนกสินเชื่อ  แผนกตลาด/สมาชิกสัมพันธ์  แผนกบัญชี/การเงิน  แผนกธุรการ  แผนก

บริการ  การตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกเป็นลักษณะรวมศูนย์โดยคณะกรรมการรวบรวมผลิตผล            

เป็นหลัก  ซ่ึงอาจไม่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและการช่วง

ชิงโอกาสในตลาด  ท าให้บริการล่าช้าและบริหารไม่ทนัการเปล่ียนแปลงของตลาด 
3) การควบคุมตรวจสอบตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติ   และแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเพื่อป้องกันการ

สูญเสียเช่น ข้าวเปลือกด้อยคุณภาพ 
4) วัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์   ที่เกิดขึ้นในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของ

สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด คือ  ให้ความส าคัญกับธุรกิจป๊ัมน ้ามันเป็นหลัก และท างานใน

ธุรกิจรวบรวมผลิตผลในเชิงรับ 
 
วิเคราะหโ์ซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) ของสหกรณ ์  

เม่ือพิจารณาค่านิยมของลูกค้าในที่นี้คือสมาชิกสหกรณ์และมูลค่าที่ท าธุรกิจ

ร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมของสมาชิกกับการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด แล้ว สมาชิกสหกรณ์โดยรวมมี  “ค่านิยมร่วม”   
ที่เหมือนกันอยู่   3  ประการ เรียงล าดับ  ดังนี้  

1)  ค่านิยมด้านบริการ  (Service)  =  Faster  สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ  การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick response) ต้องการการบริการที่รวดเร็ว(Faster)  จะเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ที่มาติดต่อสหกรณ์ โดยวิธีแบบบังเอิญ  จ านวน 21  ราย มีค่านิยม            
ในการจ าหน่ายข้าวเปลือกให้พ่อค้าซ่ึงเห็นว่าบริการจะรวดเรว็กว่าขายให้สหกรณ์ สมาชิกนิยมด้าน

บริการ(Service) เป็นหลัก  มีสมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า  จ านวน 9 ราย และขายให้สหกรณ์
เพียง  7  ราย  ขายให้สหกรณ์และโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 2 ราย  นอกนั้นเกบ็ไว้บริโภค 3 ราย 
สมาชิกสหกรณ์  ส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์ให้เหตุผล ที่ขายให้พ่อค้าเนื่องจากพ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน  พ่อค้า

รับซ้ือให้ราคาสูงกว่าสหกรณ์   สะดวกกว่าระยะทางใกล้  จ่ายเงินสด และผลผลิตมีจ านวนน้อย เป็น

ต้น   
2)  ค่านิยมด้านราคา  (Price)  หรือต้นทุน  (Cost)  =  Cheaper  ค่านิยมด้าน

ราคา  คือ  ค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่า  เม่ือเทียบกันแล้วในคุณค่าเท่ากัน หรือขายได้ในราคาที่สูงกว่า ซ่ึง
ค่านิยมด้านราคา(Price) สมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า เพราะมีความเข้าใจว่าพ่อค้ารับซ้ือราคา
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สูงกว่าสหกรณ์ประกอบกับสหกรณ์ตั้งอยู่ห่างไกลสมาชิกและหากสมาชิกต้องน าข้าวเปลือกมาขายเอง              

ที่สหกรณ์จะท าให้ต้นทุนสูง ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีค่าบริการขนส่ง(ค่าเบรก)ให้สมาชิกและรถ

รับจ้าง 

  3) ค่ านิ ยมด้ านผ ลิตภัณฑ์   (Product  Value)  =  Better  ค่ านิ ยมด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ยังไม่นิยมน าผลิตผลมาจ าหน่ายให้สหกรณ์   

 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตามหลัก 7S (McKinsey 7s Framework)โดยน า
วิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์  ความ
สอดคล้อง สัมพันธ์ และการประสานกนัในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์   7 ด้าน การที่

สหกรณ์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่  ขึ้ นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการด้วยกัน  ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 
1) กลยุทธ์(Strategy)  สหกรณ์ขาดการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์  เพียงแต่

จัดท าแผนประมาณการรายได้-รายจ่ายประจ าปี เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีเป้าหมายการ

รวบรวมข้าวเปลือก ในปี  2547(ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2548) ไว้ จ านวน  187  ตัน มูลค่า 1.50 
ล้านบาท ซ่ึงแผนต ่ากว่าของปีก่อนและยังไม่มีแผนการปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผลในระดับ

ปฏิบตักิารที่ชัดเจน 

2)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  การวิเคราะห์โครงสร้างสหกรณ์    จาก
การสัมภาษณ์ผู้จัดการ  ลักษณะของโครงสร้างของสหกรณ์ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือ-ขาย เป็นอย่าง

มาก ในด้านการตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือก เนื่องจากปัจจุบัน

ราคาเปล่ียนแปลงเรว็ สหกรณ์ตัดสินใจไม่ทนัพ่อค้า 
3)  สไตล์  (Style)  สไตล์การท างานของผู้บริหาร  สไตล์ในการท างานของ

ผู้บริหารสหกรณ์  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคณะกรรมการด้วยแล้ว สไตล์การท างานของ

ผู้บริหารโดยเฉพาะกรรมการยังขาดวิสัยทศัน์ที่กว้างไกล  มุมมองต่อโลกภายนอกยังแคบ ปฏิบัติงาน

ในเชิงรับ 

4)  ระบบ (System)  โดยวิเคราะห์ถึงระบบงานของสหกรณ์ในทุก ๆ เร่ือง 
โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน  และยังมีนโยบายก้าวก่ายการ

ปฏิบัติงานและยังด าเนินการเองในบางกรณีเพื่อต้องการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ยังไม่กระจายอ านาจให้

ฝ่ายตลาดอย่างเตม็ที่ 

5)  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์  (Staff)  ซ่ึงผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่
ปฏิบัติงานมีเพียง  1  คน นั้นมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่องาน  หากสหกรณ์สร้าง
แรงจูงใจในการท างานและปรับเปล่ียนทัศนคติในการท าธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น กจ็ะท าให้เกิดผล

ส าเรจ็ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
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6)  ทกัษะ  (Skill)   เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของสหกรณ์                     
ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยรวม ในส่วนของฝ่ายตลาดอ่อนประสบการณ์(มีอายุงาน 2 ปี) 
การจัดการธุรกิจและการตลาด ประกอบกับฝ่ายคณะกรรมการ  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในแต่

ละวาระส่งผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์  การสร้างความเข้าใจในธุรกิจสหกรณ์แก่

คณะกรรมการใหม่ต้องใช้เวลา 
7)  ค่านิยม  (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วม  ในการท าธุรกิจ

รวบรวมของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นหลัก ไม่มุ่งหวังผลก าไรจากธุรกิจนี้มาก

นัก  และยังมีความประสงค์จะขยายธุรกิจ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะ 

ที่แท้จริง หรือสมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)    คือ  การใช้ความสามารถหลัก 

เพื่อพิจารณาความสามารถของสหกรณ์ที่เป็นอยู่ จะต่อสู้กับองค์กรธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ(Characteristics)  
ธุรกิจใดจะประสบความส าเร็จต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ  เช่น 1)   การหมุนเวียน
สินค้าคงคลัง (Inventory  Turnover)   2)  การส่งเสริมการขาย (Promoting)  หรือการประชาสัมพันธ์  
3 ) การร่วมมือกับพันธมิตร   4) การบริการ  และ  5) การตั้งราคา(Prizing)   กล่าวคือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด มีการประชาสัมพนัธ์ที่ทั่วถึงโดยคณะกรรรม

การและประธานกลุ่มสมาชิก  การสร้างการร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมีน้อย   

การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือก สหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก  

         2)  ต าแหน่งในการแข่งขัน  (Competitive  Position) ต าแหน่งในการแข่งขันของ 
สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด เม่ือพิจารณาถึง แหล่งท าเลที่ตั้งและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ

รวบรวมผลิตผลซ่ึงเป็นปัจจัยหลักและเงินทุนของสหกรณ์เองมีจ ากัด จึงจัดให้อยู่ในต าแหน่งที่ “ยงั
ไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลเมื่อเทียบกบัพ่อคา้เอกชนในพื้ นที่หรือกบั

สหกรณอ่ื์น ” จะเห็นได้จากที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รวบรวมผลิตผลได้ปริมาณลดลงทุกปี ยกเว้นหาก
สหกรณ์ขยายธุรกิจไปใกล้ในแหล่งผลิตผลของสมาชิก 

3)  สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  PEST  ที่น ามาใช้
ประโยชน์ อาจกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกโดยผ่านระบบ ธกส.             
มีผลโดยตรงกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ลดลง และสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ   

ค่าน ้ามันมีราคาสูงขึ้ น  อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้ น  ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง  

ของสมาชิกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองระยะทางห่างไกลจากบ้านสมาชิก 

ประกอบกับสมาชิกแต่ละรายมีจ านวนพื้นที่การปลูกข้าวน้อย ได้ผลผลิตต่อไร่ต ่า ผลิตผลของสมาชิก

จ านวนน้อย และเม่ือประสบปัญหาภัยแล้ง ผลิตผลส่วนใหญ่เกบ็ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือ

ขายจ านวนน้อยสมาชิกจึงต้องน าข้าวเปลือกมาขายเองที่สหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ท าให้ต้นทุนของ

สมาชิกเพิ่มสูงขึ้นสมาชิกจึงไม่นิยมขายให้กับสหกรณ์ดังกล่าว 
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ตารางที่ 13   วิเคราะห์ SWOT  Matrix  ธุรกิจการขาย(รวบรวมข้าวเปลือก)สหกรณ์การเกษตร                                   
วาปีปทุม  จ ากัด     

 
 
        

 
 
 
                      ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strategies = S) 

 
1. ความเท่ียงตรงในการชั่ง 
2. นโยบายเฉลี่ยคืนข้าวเปลือกตันละ               
50 –    100 บาท  ทุกปีเม่ือมีก าไร 

3. ไม่มีนโยบายหักช าระหนี้ 
4. ประชาสัมพันธ์โดยประธาน 
    กลุ่มสมาชิกต่อเนื่อง 

5.  คิดค่าบริการต ่ากว่าเอกชน 
6. ไม่คิดค่าบริการขนข้ึน/ลง  
   เม่ือสมาชิกมาขายท่ีสหกรณ์ 

7.  สมาชิกมีความศรัทธา 
8.  มี ป๊ัมน ้ามันสหกรณ์  ขนาดใหญ่     
บริการเสริม 

9. มีความซื่อสัตย์ 

จุดอ่อน  (Weakness =W) 
 
1. ปริมาณการธุรกิจน้อยไม่คุ้มทุน 
2. เกง็ก าไรและรอราคา( Stock 1 เดือน) 
3. มีเงินทุนจ ากัดในการด าเนินธุรกิจ 
    (มีเพียง 2  ล้านบาท) 
4. ท าเลท่ีตั้งของสหกรณ์ห่างไกลสมาชิก
สะดวก 

5.  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีน้อยไม่เพียงพอ 
   บริการไม่ทันพ่อค้า  

   6.  ขาดเคร่ืองวัดความชื้นและรถตักข้าว 
7.  กลไกลการก าหนดราคาล่าช้ากว่า 
    พ่อค้า/โรงสี 

8. ขาดความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการธุรกิจและตลาดข้าว 

9. พนักงานตลาดยังอ่อนประสบการณ์ 
10.  รับซื้อเฉพาะข้าวนาปี 

11. ข าด แ ร ง จู ง ใ จ ใน ค่ า เบ รก แ ก่

คนขับรถ (เจ้าของรถรับจ้าง) 
12. การใช้ข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีพอ 
13 . ไม่มีฐานข้อมูลสมาชิกด้านการผลิต 

 14. สมาชิกในแต่ละรายขายให้สหกรณ์     
ปริมาณน้อย    

โอกาส (Opportunities = O) 
1. น โยบ าย  CEO และน โยบ าย
รัฐบาล พัฒนาคุณภาพข้าว 

2. สมาชิกยังไม่ใช้บริการจ านวน
มาก 

3. วิธีเก็บเก่ียวใช้แรงงานเป็นส่วน
ใหญ่  ข้าวปนน้อย  ความชื้นน้อย 

4. ข้าวในพื้นท่ีมีคุณภาพดี 
 

 

SO  Strategies 

“รุกไปข้างหน้า” 
1.  ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจ 
    ในเชิงบวก 
  
 

2.  

WO  Strategies 

“  พฒันาภายใน” 
ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นต้นทุนต ่า 

1. เพิ่มปริมาณธุรกิจให้คุ้มทุน 
2. ไม่พยายามกู้ยืมเงิน 

i. 3. พ ยายามค วบ คุ ม ต้ น ทุ น ใ ห้ อ ยู่   

ภายในขอบเขตของรายได้ท่ีหามาได้ 
ii. 4.  เพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์เท่าท่ีจ าเป็น 

    เช่น  เคร่ืองวัดความชื้น 
5. ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิมอย่างคุ้มค่ามาก 
ท่ีสุด 

6.  ปรับกลไกการปฏิบัติงานให้เร็วข้ึน 
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ขอ้จ ากดั (Threast= T)  
 
1. นโยบายการประกันราคาข้าวของ
รัฐ ตันละ 10 ,000 บาท ส่งผล
ใ ห้ ส ม า ชิ ก ม า ข า ย ข้ า ว              

ใ ห้ ลด น้ อย  ลงแต่ สมาชิ ก มี

รายได้เพิ่มข้ึน*** 
2. เกิดภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ) 
3. มีคู่แข่งในพื้นท่ีจ านวนมาก*** 
4. ปริมาณข้าวในพื้นท่ีมีน้อย  
    สมาชิกเกบ็ไว้กินเอง *** 
5. สภาพภูมิประเทศอาศัยน า้ฝน 
   ในการท านาปีละคร้ัง 
6. ผลผลิตต่อไร่ต ่า ต้นทุนการ 
   ผลิตสูง 

7.  สม าชิ ก อ ยู่ ก ระ จ ายต าบ ล              

รอบนอกห่างไกลสหกรณ์ 
8. แรงงานในพื้นท่ีหายาก 
9. รถ เอกชน ไม่ ย อม ม าส่ ง ใ ห้

สหกรณ์เม่ือส่งให้พ่อค้า จะได้รับ

ค่าบริการขนส่ง 0.1 บาท/กก.

และช่วงเทศกาล จะมีการจัด

เลี้ยงและได้ของก านัล 

1 0. ว าระก ารด าร งต าแห น่ ง

กรรมการสหกรณ์เป็นอุปสรรค

ต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์    
 

 
 

ST  Strategies 
“ปรับภายนอก” 
1. เข้าร่วมโครงการรัฐเม่ือมีความ
พร้อม 

 

WT  Strategies  
                “ถอยไปข้างหลัง” 
1. มุ่ งเน้นตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม(สมาชิก) 

2. รักษาฐานสมาชิกท่ีมีความ 
จงรักภักดีไว้ 

 

ปัจจัยที่ท าใหส้หกรณไ์ม่ท าธุรกิจการขายหรือด าเนินการแต่ปริมาณธุรกิจลดลง

เนื่องจาก 

        1.    นโยบายรัฐในการรับจ าน าข้าวเปลือกของเกษตรกร  ท าให้การท าธุรกิจการขาย
ของสหกรณ์ลดลงโดยเฉพาะฤดูการผลิตที่ผ่านมา 

  2.     เกิดภัยแล้ง 
  3.    มีการแข่งขันกับพ่อค้าภายนอก 
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ประเมินความสามารถดา้นการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

จากการสัมภาษณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายตลาดโดยให้สหกรณ์ได้ประเมิน

ความสามารถเฉพาะด้านการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ของตนเองซ่ึงฝ่ายสหกรณ์เห็นพ้อง    

กันว่า สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด กล่าวคือ ปัจจุบันสหกรณ์ท าธุรกิจการขายยังไม่เต็มก าลัง

ความสามารถของสหกรณ์ เนื่องจากสถานที่รวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ไม่เหมาะสม สหกรณ์มีพื้นที่

บริเวณนอกเมืองจะท าให้รวบรวมได้มากขึ้น หรือถ้ามีตลาดกลาง เช่น ฉาง ลานตาก โดยปรับปรุง

บริเวณที่ดินเปล่าของสหกรณ์กจ็ะท าให้สหกรณ์รวบรวมข้าวได้เพิ่มขึ้นและเต็มก าลังความสามารถ

ของสหกรณ์และเม่ือเทียบกับปริมาณข้าวเปลือกในพื้ นที่ แล้วสหกรณ์รวบรวมได้น้อยมาก  สมาชิก

ใช้บริการน้อย 

ความตอ้งการของสหกรณ ์มีดงันี้  

1. สหกรณ์ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่ อรวบรวมข้าวเพิ่ มจากเดิม 1 ล้าน                

( เดิม 2 ล้านบาท ต้องการเงินทุนเพิ่มเป็น 3 ล้านบาท ) 

2. ขยายตลาดกลางไปพ้ืนที่แห่งใหม่ของสหกรณ์ ( ประมาณ 5 ไร่ ) 

3. เพิ่มลานตาก ฉางข้าว เคร่ืองชั่งขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน และบ้านพัก                   

ในพื้นที่ตลาดกลางไปพ้ืนที่แห่งใหม่ของสหกรณ์    

4. สนับสนุนการให้ความรู้เร่ืองการตลาด ความรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่ วิธีการ            

พิจารณางบการเงินและใช้งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ 

                                

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า SWOT Matrix ในระดับธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร
วาปีปทุม จ ากัด เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว  พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนที่ส าคัญ 

คือ มีเงินทุนจ ากัด อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นหลัก การด าเนินธุรกิจยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน หาก

สหกรณ์ไม่เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์จะประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจเช่นเดียวกับปี2547 
เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านค่าเส่ือมราคาที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจต ่า

เม่ือเทยีบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็น

ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันสหกรณ์อาจประสบปัญหาการขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น  สหกรณ์ควร

พัฒนาภายในที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น กลยุทธ์ดา้นต้นทุนต า่ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

ดังนี้  
1.  เพิ่มปริมาณธุรกิจให้คุ้มทุน 
2.  ไม่พยายามกู้ยืมเงิน 
3.  พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในภายในขอบเขตของรายได้ที่หามาได้ 
4.  เพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์เท่าที่จ าเป็น  เช่น เคร่ืองวัดความชื้น 
5. ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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6.  ปรับกลไกการปฏิบัติงานให้เรว็ขึ้น 

7. มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม(สมาชิก) 
8. รักษาฐานสมาชิกที่มีความจงรักภักดีไว้ 
ในขณะเดียวกันโดยการอาศัยความได้เปรียบจากจุดแขง็ผนวกกับโอกาส หรือหลีก 

ข้อจ ากัด แล้ว สหกรณ์ควรใช้กลยุทธ์  ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจในเชิงบวกแก่สมาชิก 
2. เข้าร่วมโครงการรัฐเม่ือมีความพร้อม 

 

 



82 

 

 

สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
 

สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  
เม่ือวันที่  13  กันยายน 2513  โดยการควบสหกรณ์หาทุน จ านวน 32 สหกรณ์เข้าด้วยกัน ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่  108/1 หมู่ที่  5 ต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  อาคารส านักงาน
เป็นอาคาร  2 ชั้น 5 คูหา ในพื้นที่จ านวน 4 ไร่ การคมนาคมสะดวก อยู่ในแหลงชุมชนติดถนนใหญ่ 
สหกรณ์มีตลาดกลาง ซ่ึงก่อสร้างโดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 2.090 ล้านบาท  
ตั้งอยู่ในพื้ นที่ดินประมาณ 9  ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากส านักงานประมาณ 6 กิโลเมตร  นอกจากนี้ สหกรณ์     
ได้ซ้ือที่ดินอีก  6  ไร่  เพื่อเตรียมขยายสาขาด าเนินการด้านขายปุ๋ ยและตลาดกลาง  ปัจจุบันมีสมาชิก
(ปี 2547) จ านวน 6,219 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการปลูกข้าวนาปี(ข้าว กข.6) และข้าวนา
ปรัง(ข้าวขาวมะลิ105) มันส าปะหลัง และอ้อย มีทุนด าเนิน งานทั้ งส้ิน  222.523 ล้านบาท               
ในจ านวนนี้ เป็นทุนของสหกรณ์เอง  จ านวน 110.075 ล้านบาท และมีหนี้ สินทั้งส้ิน 112.447 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ   49.47 และ  50.53  ตามล าดับ  มีทุนเรือนหุ้น 70.667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.19 
ของทุนสหกรณ์ ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืม ธ.ก.ส. รองลงมาเป็นทุนเรือนหุ้น  เงิน                    

รับฝากจากสมาชิก และเงินส ารอง ร้อยละ 33.72 31.76  14.79 และ  10.61 ตามล าดับ สหกรณ์มี
คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแลนด์ในการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ นอกจากนี้  สหกรณ์ยังได้รับคัดเลือก

ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคามเม่ือปี  2545 
อัตราก าลังฝ่ายจัดการของสหกรณ์มีจ านวน 21 คน  ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ ช่วย

ผู้ จัดการ 1 คน ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายตลาด 1 คน สมุห์บัญชี 1 คน  บัญชี 3 คน สินเชื่ อ 8 คน  
การตลาด 1 คน  ธุรการ 1 คน สวัสดิการ 1 คน พนักงานขับรถ 2 คน  และนกัการ  1  คน  คุณวุฒิ
ของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ปวช. – ปริญญาตรี  อายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้ นไป การด าเนินงานของสหกรณ์ 
แบ่งเป็น 4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายสินเชื่อ  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการเงิน และฝ่ายตลาด  

 เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ได้แก่ รถบรรทุก  10  ล้อ จ านวน    
2  คัน  รถบรรทุก 6 ล้อ   จ านวน 2 คัน และรถปิกอัพ  จ านวน 2  คัน  สหกรณ์มีสาขาตลาดกลาง
พืชผลการเกษตรในพื้นที่ดิน 9 ไร่ เพื่อท าธุรกิจตลาดกลาง ป๊ัมน ้ามัน และโรงงานผลิตอิฐบล็อก แต่
ปัจจุบันป๊ัมน ้ามันและธุรกิจผลิตอิฐบล็อกสหกรณ์ได้ยกเลิกการด าเนินธุรกิจแล้วเนื่องจากขาดทุน  

ฉางข้าว ความจุขนาด 500  ตัน จ านวน 2 หลัง โรงอบเมล็ดพันธ์ุพืชพร้อมอุปกรณ์   1  โรง 
ประกอบด้วย ฉางข้าว ลานตาก  โรงคลุมพร้อมเคร่ืองช่ัง  จุดตรวจคุณภาพข้าว  และเคร่ืองอบเมลด็

พันธ์ุ  โดยงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  และมีโรงเกบ็วัสดุการเกษตร 1  หลัง   
การท าธุรกิจของสหกรณ์นอกจากธุรกิจสินเชื่อแล้ว ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   

สหกรณ์จ าหน่ายปุ๋ ยและเมล็ดพันธ์ุข้าว การรับซ้ือผลิตผลเดิมสหกรณ์ ซ้ือผลิตผลใน 2 จุด คือ                  
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รับซ้ือที่ส านักงานสหกรณ์และรับซ้ือที่ตลาดกลางของสหกรณ์ ปัจจุบันตลาดกลาง สหกรณ์ได้ให้

เอกชนเช่าในช่วงรับซ้ือข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000  บาท  ตั้งแต่ปีที่ 
2546 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  

 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์ 

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  สหกรณ์ด าเนินการใน  3  ธุรกิจหลัก โดยเรียงตามล าดับ
การให้ความส าคัญ ดังนี้   ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลิตผล  
การรวบรวมผลิตผล สหกรณ์จะรับซ้ือเฉพาะข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียวเท่านั้น และเม่ือเทยีบปริมาณ

การรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2543 – 2546  คิดเป็นร้อยละ 0.45  
2.67  14.57  4.49 และ 0.32 ตามล าดับ ซ่ึงน้อยมาก  
ตารางที่  14    แสดงปริมาณธุรกิจระหว่างปีของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 

หน่วย :  ล้านบาท 
ปริมาณธุรกจิ 2543 2544 2545 2546 2547

สนิเช่ือ 60.862 62.740 65.117 80.777 126.704

จัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 8.370 6.986 8.054 7.227 7.126

รวบรวมผลิตผล 0.314 1.919 12.482 0.434 0.442

รวม 69.546 71.645 85.653 88.438 134.272

 
ท่ีมา : รายงานงบการเงินประจ าปีของสหกรณ์โดยถือปีบัญชีของสหกรณ์และการปิดบัญชีโครงการ 
         เชื่อมโยงฯ ในปีท่ีรายงานตามรายงานการสอบบัญชีมาค านวณปริมาณธุรกิจ 
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การรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์
การรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ สหกรณ์จะรวบรวมข้าวเปลือกทั้งเป็นการรวบรวม

ในธุรกิจปกติของสหกรณ์เองและรวบรวมตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการ

ตลาดข้าวของสหกรณ์ ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้ส้ินสุดและหยุดการอุดหนุนเงินทุนชนิดปลอดดอกเบี้ ย

เม่ือปี 2546 และตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมเฉพาะธุรกิจปกติของ
สหกรณ์  
 
ตารางที่  15  แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากดั 5 ปีย้อนหลัง 

ผลการรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ข้าวเปลือก(ธุรกจิปกติ)     (ตัน) 45 0 1371 68 70

                             (ล้านบาท) 0.250 0.000 7.545 0.434 0.442

ข้าวเปลือก(เช่ือมโยงฯ)     (ตัน) 12 338 897

                            (ล้านบาท) 0.064 1.919 4.937

            รวม                  (ตัน) 57 338 2,268        68          70.043     

                            (ล้านบาท) 0.314 1.919 12.482 0.434 0.442

 

ภาพที่ 23  แสดงผลการรวบรวมข้าวเปลือก ของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
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ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล   
 ผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์จะมีทั้งก าไรและขาดทุนจากธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลในธุรกิจปกติของสหกรณ์แต่เป็นก าไรหรือขาดทุนที่ไม่มากนัก โดยเฉพาะในปี 2546 
สหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจรวบรวมผลิตผลสูงกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากสหกรณ์มีการขายข้าวเปลือกยกมา

จากปีก่อนจ านวนมากประมาณ 7 ล้านบาทและขายได้ในราคาที่สูงขึ้ นส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรสูงขึ้น
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กว่าปีก่อนๆ ในปี 2547  สหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจ จ านวน 0.103  ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นรายได้
จากค่าเช่าตลาดกลาง  จ านวน 0.107  ล้านบาท หากไม่น าค่าเช่ามารวมเป็นรายได้สหกรณ์จะขาดทุน
จากธุรกิจ จ านวน  0.004  ล้านบาท 

 
ตารางที่  16  แสดงผลก าไร(ขาดทุน)จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน   

จ ากัด 
(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลการด าเนินธุรกจิรวบรวม 2543 2544 2545 2546 2547

ก าไร(ขาดทุน)ธุรกจิปกติ -0.006 -0.076 0.681 0.103

ก าไร(ขาดทุน)เช่ือมโยงฯ -0.006 0.145 0.245

รวม -0.012 0.145 0.169 0.681 0.103  
  

ภ       24  แผ ภ ู แส  ผล     (      )          วบ ว ผล  ผล
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ขอ้สงัเกต  จากการพิจารณาผลก าไรขาด(ขาดทุน) จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์            

ในธุรกิจปกติของสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2545 – 2547  พบว่าสหกรณ์ไม่มีการน าค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นเงินเดือน
ค่าจ้างของพนักงานการตลาด จ านวน  2 คน  มาค านวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยปันส่วนให้กับธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล แต่น าไปค านวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพียงธุรกิจเดียว

ส่งผลให้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายขาดทุนทั้ง 2 ปีและปริมาณการขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น 
หากเม่ือน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาปันส่วนให้กับธุรกิจด้วยสหกรณ์จะมีก าไรจากธุรกิจลดลงหรืออาจ

ขาดทุนจากธุรกิจ  

 
กระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์

จากการศึกษากระบวนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด ซ่ึง

สหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อง สังเกตการปฏิบัติงาน และจาก

เอกสาร สามารถประมวลได้ดังภาพที่ 7 ทั้งนี้  ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการจ าหน่ายข้าวเปลือก
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ของสมาชิก  วิธีการรวบรวมข้าวเปลือกและเทคนิคต่างๆ ของสหกรณ์และของพ่อค้า รวมทั้งแหล่ง

จ าหน่ายและวิธีการจ าหน่ายของสหกรณ์ 
ภาพที่  25    แสดงวิธีการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
                                         
 

การขายขา้วเปลือกของสมาชิก 
- สมาชิกส่วนใหญ่ขายข้าวเปลือก
ให้พ่ อค้ าภายในจังหวัด  และ

พ่ อ ค้ าใน จังหวั ด ร้อยเอ็ด  มี

สมาชิกส่วนน้อยท่ีขายให้สหกรณ์ 
- กรณี ขายให้สหกรณ์  สมาชิก
น ามาขายให้สหกรณ์เอง หรือให้

สหกรณ์ขนส่งให้จากบ้านสมาชิก 
- สมาชิกขายให้ พ่ อค้ าในพื้ น ท่ี 

พ่อค้าจะรับซื้ อถึงบ้าน หรือถ้า

ข า ย ใน ป ริ ม าณ น้ อ ย จ ะน า

ข้าวเปลือกฝากไปขายกับรถ

รับจ้างในหมู่บ้านไปขายให้ 
- เกษตรกรในพื้ นท่ีจะนิยมบรรจุ
ข้าวเปลือกโดยบรรจุกระสอบปุ๋ ย 

เพื่ อน าไปขายน ้าหนักประมาณ 

25 – 30  กก./ถุง เพื่ อสะดวก         
ในการยกขน 

 
 

วิธีการรบัซ้ือขา้วเปลือกของสหกรณ ์

-  สหกรณ์ รับซื้ อเงินสด  รับซื้ อใน

ราคาสูงกว่าราคาตลาดในพื้ น ท่ี  

0.50  บาท/กก. 
-  ผลิ ต ผล ท่ี สหกรณ์ รับ ซื้ อ  คื อ

ข้าวเปลือก ชนิดข้าวดอกมะลิ105 
และข้าวเหนียว(กข .6) ความชื้ น
ป ระม าณ  15 %  รั บ ซื้ อ เฉพ าะ

ข้าวเปลือกนาปีเท่านั้น 

-  ก าร รับซื้ อ  รับซื้ อ ท่ี ส านั ก งาน

สหกรณ์ โดยสหกรณ์ให้ค่าบริการ

ขนส่งแก่รถรับจ้างหรือรถสมาชิกท่ี         

น าข้าวมาขายให้สหกรณ์ 2 บาท/
กระสอบ (พ่อค่าให้ 5 – 10  บาท/
กระสอบ) 

-  กรณีสหกรณ์ รับขนส่งข้าวเปลือก

จาก บ้ าน สมาชิก  คิ ด ค่ าขน ส่ ง              

ต ่ ากว่ าเอกชนป ระม าณ  2 – 3     
บาท/กระสอบ 

-  สหกรณ์จ้างค่าแรงงานขนข้าวข้ึน/

ตลาดข้าวเปลือกของสหกรณ์และ

วิธีการจ าหน่าย 

- ฝ่ายตลาดจะสุ่มโทรศัพท์สอบถาม
ราคารับซื้ อจากโรงสี ต่ างๆ  ห รือ

สหกรณ์ ในพื้ น ท่ีเพื่ อเปรียบเทียบ

ราค าและต้ น ทุ น การขน ส่ งแ ล้ ว

ตัดสินใจขายโดยกรรมการ 
- สหกรณมี์นโยบายขายเงินสดเท่านั้น 
- ส่วนใหญ่สหกรณ์น าไปขาย ณ แหล่ง        
รับ ซื้ อ ป ล ายท าง โด ย มี ค่ าขน ส่ ง

ประมาณ  0.1 บาท/กก.   บ รรทุก          
เป็นกระสอบไปจ าหน่าย 

 

สหกรณ ์

โรงสี/พอค้าท้องถ่ิน

และพ่อค้าใน

จังหวัดร้อยเอด็ 

 

สมาชิกน าข้าวเปลือกไป

ขายหรือสก.รับขนส่งให้ 

 

สมาชิกน าข้าวเปลือกไปขาย 

 

ระบบเงินสด ระบบเงินสด 

สกก.เมืองร้อยเอด็ จก. 

ปัจจุบันตลาดกลาง 

ให้เอกชนเช่า 20,000 บาท/เดือน 

ตลาดกลางและ

ป้ัมน ามัน 
 ปัจจุบันป๊ัมน า้มัน             

เลิกด าเนินการ 

สมาชิก  

8 % 

ไม่ใช่สมาชิก 
20 % 

 

สหกรณ์น าข้าวเปลือกไปขาย 
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ลง  ให้สมาชิก หากมีข้าวเปลือก        

ท่ีต้องขนข้ึน/ลง มากกว่าวันละ 

130 กระสอบ สหกรณ์  ให้ค่าจ้าง
แรงงานเพิ่มข้ึน 2 บาท/กระสอบ   
(ขนข้ึน  1 บาท  ขนลง  1  บาท) 

-  สหกรณ์ใช้วิธีซื้ อมา-ขายไป Stock 
ข้าวเปลือกไว้นานท่ีสุด  ไม่ เกิน         

2  สัปดาห์ 
-  การตั้งราคารับซื้ ออยู่ในอ านาจของ 

ฝ่ายจัดการและฝ่ายตลาด 
 

 
วิเคราะหก์ระบวนการภายในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

การวิเคราะห์ได้น าหลักตามทฤษฎีระบบเพื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานในหนึ่ง

หน่วยระบบเฉพาะธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด  มาประมวล
ร่วมกับแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มาปรับใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเทยีบเคียงกับการปฏิบัติของ

สหกรณ์เฉพาะธุรกจิรวบรวมผลิตผล ดังนี้  

ภาพที่ 26   แสดงระบบการจัดการตามหลักแนวคิดของทฤษฎีระบบในหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผล
ของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 

 
 
 
 
 

ทรัพยากรของสหกรณ์ท าธุรกิจ

รวบรวม (พิจารณาจาก 4M + IT) 
- สหกรณ์ มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอ 
- มีพนักงานการตลาด 2 คน 

และคนงานจ้างเป็นรายวันๆ

ละ 3 –  5 คน   ในช่วงรับซื้ อ
ผลิตผล 

- มีรถบรรทุก 10 ล้อ  2  คัน, 
6 ล้อ 2 คัน, ปิคอัพ 2 คัน 

- ฉางไม้ ขนาด 500 ตัน 2 ฉาง 
- ตลาดกลางและอุปกรณ์พร้อม 

กระบวนการจัดการ (พิจารณาจาก 

POLC และ หลกั 7S) 
- สหกรณ์ มีนโยบายและแผนการ
รวบรวมข้าวเปลือกต่อท่ีประชุม

ใหญ่ทุกปี รวบรวมทุกปีแต่ปริมาณ

ไม่ได้ตามแผนท่ีวางไว้  ปริมาณ
ลดลง แต่ ปัจจุบันมีแผนกลยุทธ์         
ในระดับองค์กร   

- การวางแผน ท่ีผ่านมาวางแผนจาก
การคาดหวังจะได้รับการสนับสนุน

เงินทุนในการรวบรวมจากรัฐ แต่

เม่ื อ รัฐหยุด อุดหนุน   สหกรณ์

รวบรวมได้ในปริมาณท่ีลดลงมาก  

ปริมาณรวบรวมและผลของธุรกิจ

(พิ จารณ าจาก  ป ริมาณ  คุณ ภ าพ 

ความพึงพอใจ ความเป็นธรรม) 

- ปริมาณธุ รกิจรวบรวมผลิตผล 

ข้ึนๆลงๆ  ไม่เป็นไปตามแผน 
- มี ท้ังก าไรและขาดทุนจากธุ รกิจ
รวบรวมผลิตผลแต่ในจ านวนท่ี    

น้ อ ย  ก า ไรส่ ว น ห นึ่ ง เ กิ ด จ าก

สหกรณ์ไม่น าเงินเดือนค่าจ้างของ

พนักงานมาปันส่วนค านวณเป็น

ค่าใช้จ่ายในธุรกิจรวบรวม และ
รายได้จากค่าเช่าตลาดกลาง 

- สห กรณ์ ท า ธุ ร กิ จต ล าด กล าง 

ทรัพยากรหรือ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 

กระบวนการ 
รับซื้อ/ขาย ข้าวเปลือก 

(Process) 
 

ผลผลิต/ผลลัพท์ 

(Output/Outcome) 
 
 Feedback 
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-    ประสานข้อมูลด้านราคาข้าว
ทางโทรศัพท์ทุกวันช่วงรับซื้อ 

ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้เตรียมเงินทุนเพื่อ

รวบรวมผลิตผลไว้เป็นการเฉพาะ

ในแต่ล ะปี  ประกอบ กับความ              

ไม่พ ร้อม ด้ านบุ คล ากรซึ่ ง เป็ น

ประเดน็ส าคัญของสหกรณ์ 
- การท าธุ ร กิ จ ข้ าว  ส ห ก รณ์ ไ ด้
กระจายการตัดสินใจและสั่งการ

โด ยม อบ อ าน าจ  อ าน าจ ก าร

ก าหนดราคารับซื้ อและอ านาจ

ตั ด สิ น ใ จ ข า ย ใ ห้ ฝ่ า ย ต ล าด         

แต่ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด 
- ในช่วงฤดูกาลรับซื้ อผลิตผล จะให้
อ านาจถือเงินสดประจ าวันแก่ฝ่าย

การเงิน ใน ว ง เงิน สู ง ข้ึ น   จาก 
10,000 บ าท / วั น   เ ป็ น  30,000 
บาท/วัน   เพื่อความคล่องตัว 

- ประธานกรรมการมีภาวะผู้น า และ
ยังเป็นท่ีปรึกษาของนักการเมือง 
(สส.) 

- การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
ของสมาชิกท่ีมาขายให้สหกรณ์             

ท าได้ยากเนื่องจากบรรจุกระสอบ 

จึงประสบปัญหาข้าวด้อยคุณภาพ

และข้าวปนได้ง่าย 
- ยังไม่มีการน าข้อมูลต้น ทุนและ
ค่ าใ ช้ จ่ ายธุ ร กิจ รวบรวมมาใ ช้

ประโยชน์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ 
- มี การควบคุ มค่ าใ ช้ จ่ าย เท่ า ท่ี
จ าเป็น เช่นค่าจ้างแรงงานขนข้าว

ข้ึน/ลง และค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
- การจัดแบ่ งค่ าใ ช้ จ่ ายห รือการ         
ปันส่วนค่าใช้จ่ายในธุรกิจรวบรวม

ยังไม่เหมาะสม 
 
 
 

ข า ด ทุ น  เ ค ย จั ด ต ล า ด นั ด

ข้าวเปลือกแต่ก็ประสบปัญหาการ

ขาดทุน  ธุรกิจป๊ัมน ้ามันขาดทุน

ปัจจุบันเลิกกิจการ ท าโรงอิฐบล็อก

ขาดทุนเลิกท าและให้เอกชนเช่า

เช่นกัน 
- จ าก ผ ล ก าร ข าด ทุ น แ ล ะ เลิ ก

ด าเนินการในหลายธุรกิจก่อให้เกิด

ความไม่ม่ันใจในธุรกิจตลาดของ

สมาชิกสหกรณ์ 
- สหกรณ์บริการสมาชิกยังไม่ท่ัวถึง 
- สมาชิกยังไม่พอใจการบริการ 
รับซื้อของสหกรณ์ 

-  ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงยืน มีสมาชิกท่ี
ผ ลิ ต ท้ั ง ข้ าวน าปี แ ล ะน าป รั ง 

สหกรณ์ รับซื้ อข้าวเปลือกเฉพาะ  

นาปีเท่านั้น การบริการสมาชิกด้าน
ธุรกิจรวบรวมยังไม่เพียงพอ 

- สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือในธุรกิจ
รวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์
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การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
ของสหกรณ ์
 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ของสหกรณ์ จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่และสมรรถนะของสหกรณ์ในการใช้ทรัพยากร   ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลากร  เงินทุน  

อุปกรณ์เคร่ืองมือรวมถึงการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ว่ามีความสามารถหรือมีสมรรถนะ               

ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวมผลิตผลมากน้อยเพียงใด ดงันั้น  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ส่ิงที่ได้คือ  จุดแขง็ซ่ึงเป็นส่ิงที่น ามาใช้ประโยชน์  และจุดอ่อนเป็นส่ิงที่ต้องปรับแก้ไข  การวิเคราะห์
ซ่ึงนอกจากจะวิเคราะห์ตามการวิเคราะห์โดยทั่วไปแล้วยังได้น าหลักปัจจัยแห่งความส าเรจ็  (Critical  
Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)  โซ่ร้อย
ค่านิยม  (Value  Chain)  และกระบวนการหลักและระบบงานของกิจการ  (Core  Business  
Processes)  มาใช้ในการวิเคราะห์ ในคร้ังนี้ ด้วย กล่าวคือ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ  การใช้ความสามารถหลัก เพื่อพิจารณาความสามารถ

ของสหกรณ์ที่จะต่อสู้กับองค์กรธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  ดังนี้ 

  1) คุณ ลักษณ ะของสหกรณ์ ห รือ ปั จจั ยห ลักในการด า เนิ น กิ จการ 

(Characteristics)  ธุรกิจใดจะประสบความส าเรจ็ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ  เช่น                     
1)   การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง  (Inventory  Turnover) 2)  มีการส่งเสริมการขาย (Promoting)  หรือ
การประชาสัมพันธ์  3 ) การร่วมมือกับพันธมิตร  4) การบริการ  5) การตั้งราคา(Prizing) ผลปรากฎ
ว่า ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด ในด้าน การ

ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงสมาชิกยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งราคาและการบริการรับซ้ือผลิตผล 

ซ่ึงสมาชิกยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง   การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือกสหกรณ์ใช้ราคาตลาด

เป็นตัวก าหนดและให้ราคารับซ้ือสูงกว่าตลาดเล็กน้อย ด้านการบริการ สหกรณ์ยังบริการรับซ้ือไม่

สะดวกเท่าพ่อค้าและมีขั้นตอนมากกว่า การส่งเสริมการขายโดยให้แรงจูงใจยังต ่ากว่าพ่อค้าถึงแม้ว่า

สหกรณ์จะขนส่งให้โดยคิดค่าบริการต ่ากว่าพ่อค้ากต็ามสมาชิกกไ็ม่นิยมน าข้าวเปลือกมาขายให้

สหกรณ์    การร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมีน้อย 

 2)  ต าแหน่งในการแข่งขัน  (Competitive  Position)  สหกรณ์การเกษตร            
เชียงยืน จ ากัด  เม่ือวิเคราะห์แล้วจัดอยู่ในต าแหน่งแข่งขันที่ ไม่เก่งในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

เม่ือเทยีบกับสหกรณ์อื่นหรือพ่อค้าเอกชนในพื้นที่และบุคลากรด้านการตลาดขาดความกระตือรือร้น

จะเห็นได้จากที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ยกเลิกการท าธุรกิจตลาดกลางแล้วให้เอกชนเช่า ยกเลิกธุรกิจ              

ป๊ัมน า้มัน  ธุรกิจโรงงานอิฐบลอ็กให้เอกชนเช่า  และยกเลิกการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก  เป็นต้น 

3) สภาพแวด ล้อมทั่ ว ไป  (General  environment)  คือ   PEST  ต้อง
น ามาใช้ประโยชน์   ซ่ึงกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกโดยผ่านระบบ 
ธกส. ส่งผลโดยตรงกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์  ปริมาณรวบรวมลดลงมาก 
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สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือก ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท  แต่โครงการรับจ าน าประกันราคาต ่าสุด           
ในราคากิโลกรัมละ 10  บาท   สภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าน า้มันมีราคาสูงขึ้น  อัตราค่าจ้างแรงงาน
สูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของสมาชิกและต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน  

ความนิยมน าข้าวเปลือกบรรจุในกระสอบเพื่ อขายก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพ

ข้าวเปลือก   
 

วิเคราะหโ์ซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) ของสหกรณ ์  
เม่ือพิจารณาถึงค่านิยมของลูกค้าในที่นี้คือสมาชิกสหกรณ์  คุณภาพของ 

ข้าวเปลือก  และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ซ่ึงพิจารณาจากความเชื่อมโยง

ระหว่างค่านิยมของสมาชิกกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด แล้ว สมาชิก

สหกรณ์มี  “ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกันอยู่  3  ประการ  
1)   ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ ์ (Product  Value)  =  Better  ซ่ึงค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์

สมาชิกสหกรณ์จะนิยมเลือกใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปีและเพิ่มมากกว่าการบริการด้าน

อื่นๆ แต่ในส่วนของการใช้บริการรับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ไม่นิยมน าผลิตผล

มาจ าหน่ายให้สหกรณ์     ที่ผ่านมาสหกรณ์รับซ้ือข้าวเปลือกจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่  
2)   ค่านิยมด้านราคา  (Price)  หรือต้นทุน  (Cost)  =  Cheaper  ค่านิยมด้านราคา  

คือ ค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าเม่ือเทยีบกันแล้วในคุณค่าเท่ากัน  จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ที่มาติดต่อ
สหกรณ์โดยวิธีแบบบังเอิญ  จ านวน  21  คน  พบว่า มีสมาชิกที่นิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าถึง  
จ านวน 17  ราย ขายให้สหกรณ์เพียง  1  ราย  เท่านั้น  นอกนั้นเก็บไว้บริโภค สมาชิกสหกรณ์                   
ส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า สหกรณ์ให้ราคารับซ้ือผลิตผลในราคาที่ต ่ากว่าพ่อค้า แต่

มีความม่ันใจเคร่ืองช่ังของสหกรณ์ว่ามีมาตรฐานกว่าพ่อค้า 

3)  คา่นิยมด้านบริการ  (Service)  =  Faster  สมาชิกที่สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ต้องการ
การตอบสนองที่รวดเรว็ (Quick response)  และขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก  ซ่ึงถ้าขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์
ขั้นตอนยุ่งยากทั้งทางด้านเอกสารและการรับเงิน และต้องมาขายข้าวเปลือกด้วยตนเองทุกคร้ัง เพื่อ

แสดงความเป็นสมาชิก แต่การขายให้กับพ่อค้า พ่อค้าจะรับซ้ือถึงบ้านสมาชิกขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และ

ถ้าปริมาณข้าวเปลือกมีน้อยสมาชิกจะฝากขายไปกับรถประจ าทางในหมู่บ้านได้ ไม่ต้องไปจ าหน่าย

เอง  รถรับจ้างกจ็ะรับเงินสดมาให้  ดังนั้น ด้านการบริการในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ยังไม่

เป็นที่พอใจของสมาชิก แต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์จะพอใจในการบริการด้านสินเชื่ อของ

สหกรณ์ บริการรวดเรว็ และพนักงานให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใส 
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จัดท า SWOT  Matrix  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยการระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ประธาน

กรรมการสหกรณ์ รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  ผู้จัดการสหกรณ์ และพนักงานการตลาด ของ
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์(Mobile  Unit)  จาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและทมีงานผู้ศึกษาเพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี

ผลต่อหน่วยธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด  ตั้งแต่ความพร้อมด้านทรัพยากร  

กระบวนการรวบรวม  การจัดการธุรกิจ จนถึงวิถีทางการตลาดข้าวของสหกรณ์  และได้จัดท าSWOT 
Matrix ธุรกิจรวบรวมผลิตผลดังนี้ 
ตารางที่  17  วิเคราะห์ SWOT  Matrix  ในระดับหน่วยธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์การเกษตร 
                 เชียงยืน  จ ากัด    จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
        

                 ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strategies = S) 

 
1 .ตั้ ง ต ล าด ก ล าง อ ยู่ ใ น ท า เล ท่ี

เหมาะสมในจุดศูนย์กลางแหล่ง

ปลูกข้าว 
2 . มีค วามพ ร้อม ด้ าน เค ร่ือง มื อ

อุปกรณ์  ยกเว้น รถตัก 
3 .สหกรณ์ มีกระสอบเพื่ อบ ริการ

สมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการ 
4.มีระบบ LAN ใช้ในสหกรณ์แต่เน้น

ด้านบัญชี 
5.คณ ะกรรมการมอบอ านาจการ

ตั ด สิ น ใจ ด้ าน ซื้ อ ข ายแ ก่ ฝ่ าย

จัดการ  แต่ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด 
6.บุคลากรมีความซื่อสัตย์   
7.ประธานสหกรณ์มีลักษณะเป็นผู้น า 
8.ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร

และฝ่ายจัดการอยู่ในระดับดี 
9.มีคณะกรรมการสหกรณ์ช่วยเป็น

กระบอกเสียงการประชาสัมพันธ์              
10.จัดอบรมสมาชิกบ่อยคร้ัง 
11.ส่งเสริมสมาชิกใช้เมลด็พันธุ์ดี 
12.มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง 
 

จุดอ่อน  (Weakness =W) 
 
1.ขาดทุนจากธุรกิจ หรือมีก าไรบ้าง    

บางปีแต่น้อยมาก 
2.ปัจจุบันให้เอกชนเช่าตลาดกลาง 
3.ฝ่ายจัดการ(ตลาด)ท างานในเชิงรับ 
   สุขภาพไม่อ านวย และไม่  Update  
ข้อมูล ไม่เก่งธุรกิจการตลาด 

4.ขาดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันท า 
5.หาพนักงานทดแทนยาก 

6.ช่วงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน

มีข้อจ ากัด (หยุด เสาร์-อาทิตย์) 
7.คณะกรรมการขาดความรู้ด้านการ

จัดการและขาดการศึกษาอบรม    

อย่างต่อเนื่อง 
8.การมอบอ านาจยังอยู่ในกรอบท่ีแคบ 
9.ข้ันตอนการรับซื้ อหลายข้ันตอน และ

เอกสารยุ่งยากส าหรับสมาชิก  
10.บริการสมาชิกยังไม่ดีพอ ไปรับซื้ อ

ข้าวเปลือกท่ีบ้านสมาชิกน้อยคร้ัง 
11.ให้ค่าบริการขนส่ง ค่าน า้ร้อนน า้ชา 
     แก่เจ้าของรถรับจ้างในพื้ นท่ีต ่ากว่า

พ่อค้า 
12.ขาดรถตักข้าว  และยังบรรจุเป็น

กระสอบ  ท าให้ค่าจ้างคนงานสูง 
13.สมาชิกยังไม่รักองค์กรและไม่รู้จัก

บทบ าทห น้ า ท่ี แล ะ รักษ าสิ ท ธิ

ประโยชน์ของตนเอง กลัวจะถูกหัก
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ช าระหนี้ เม่ือมาขายข้าวเปลือกให้

สหกรณ ์
14.การใช้ข้อมูล และการใช้ IT  ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 

 
โอกาส (Opportunities = O) 
 
1.  สมาชิกในพื้ นท่ีมีมากถึง 6,219 
คน ปริมาณข้าวในพื้นท่ีมีจ านวน

มาก 
2. สมาชิกส่ วน ใหญ่ ท าน าปี ล ะ                

2 คร้ัง นาปี และนาปรัง 
3.  ข้าวเปลือกในพื้นท่ีมีคุณภาพ 
4.  ยุทธศาสต ร์ ข้าวของจังหวัด
มหาสารคาม (ผู้ ว่า CEO) และ
นโยบายพัฒนาคุณภาพข้าว 

5. นโยบายรัฐกระตุ้ น เศรษฐกิจ           
รากหญ้า ต้นทุนเงินกู้ของสมาชิก

ต ่ า ล ง  ก าร ใ ห้ สิ น เชื่ อ ต่ างๆ             

เร่ิมอ่ิมตัว 

 

 

SO  Strategies 
         
2. ให้ฝ่ายบัญชีมีส่วนร่วมในการ 
วิ เค ร าะ ห์ แล ะน า เสน อ ข้อ มู ล    

ต้นทุน จุดคุ้มทุน เพื่อการตัดสินใจ

ท่ีถูกต้อง  และช่วยวางแผนธุรกิจ 
3. จัดท างบก าไรขาดทุนจากธุรกิจ
รวบรวมผลิตผลรายเดือนเพื่อลด

ความเสี่ยงการขาดทุน ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 
4. เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างธุรกิจภายใน
ของสหกรณ์เอง 
 

 
WO  Strategies 

  เน้น “ พัฒนาภายใน ” 
กลยุทธ์มุ่งเน้นด้านต้นทุนต ่า 

1 .จัดท าแผน ฟ้ื นฟู ธุ ร กิ จรวบ รวม

ผลิตผล(ข้าวเปลือก) 
2.ใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่ อย่าง

คุ้มค่ามากท่ีสุด 
3.พัฒนาฝ่ายตลาดโดยเร่งด่วน และ

ก าหนดตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับ

งาน  หรือให้ มี     การห มุน เวี ยน

เปลี่ยนงานกันท าบ้าง   
4 .ท า ใ ห้ ต้ น ทุ น ท า ง ก า ร เ งิ น ต ่ า              

เท่าท่ีจะท าได้  
5.พยายามควบคุมต้น ทุนให้อ ยู่ใน

ขอบเขตท่ีหามาได้ 
6.ค านวณต้นทุนธุรกิจให้สอดคล้องกับ

การท าธุรกิจเพื่ อให้ ทราบ ต้น ทุน 

ก าไร ท่ีแท้จริง 
7.หาแหล่งเงินทุนส ารองเพื่ อท าธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล 
8.สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานฝ่ายตลาด

ตามปริมาณงานและผลงาน 
9.แบ่งแยกธุรกิจการตลาดให้ชัดเจน 
10.ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กลุ่ม 
11.เลือกช่องทางจ าหน่ายท่ีสามารถ

ขายได้ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย 
12.พัฒนาการใช้ IT  แก่ฝ่ายตลาด 
 

ขอ้จ ากดั (Threast= T)  
 

1. การแ ข่ ง ขัน การต ล าด ข้าว            
ในพื้นท่ีมีสูง 
2.รถรับจ้างในหมู่บ้านมีอิทธิพล 

ST  Strategies 
“ปรับภายนอก” 
2. เข้าร่วมโครงการของรัฐเม่ือมีความ
พร้อม 

3. แนะน าสมาชิกด้านผลิตและการ 

WT  Strategies  
“ถอยไปข้างหลัง” 
1. ลดข้ันตอนการรับซื้อข้าวเปลือก  
2. ปรับ เปลี่ ยนกล ยุทธ์  โดย รับซื้ อ
ข้าวเปลือกถึงบ้านสมาชิกและรับซื้ อ
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ต่อการตัดสินใจขายผลิตผลของ

เกษตรกร (รถรับจ้างน าไปขาย

ให้พ่อค้า ได้รับค่าบริการขนส่ง  
5 บ าท/กระสอบ  แต่ ขายใ ห้
สหกรณ ์ได้รับ  2 บาท/กระสอบ 
3.นโยบาย รัฐใน โครงการรับ

จ าน าข้าวเปลือก สหกรณ์ท่ีไม่ได้

เข้าโครงการ มีผลต่อปริมาณการ 

รวบรวมของสหกรณ์ 
4.นโยบายการประกันภัยฉาง

โครงการรับจ าน าท าให้ต้นทุนสูง 
5.นโยบายรัฐในโครงการรับ

จ า น า  ใ น ร า ค า ต่ อ ตั น สู ง

จ าเป็นต้องใช้ปริมาณเงินจ านวน

ท่ีมาก 
6.สมาชิกสหกรณ์นิยมปลูกข้าว

เห นี ย ว   ก ข .6  ซึ่ ง ไ ม่ นิ ย ม             

ในตลาดการค้า  
7.เกษตรกรในพื้ นท่ี นิยมบรรจุ
ข้าวเปลือกในกระสอบปุ๋ ย  
8.พื้ น ท่ีปลูกข้าวของเกษตรกร            

ส่ ว น ให ญ่ อ าศั ย น ้ าฝ น จ าก

ธรรมชาติ 
9 .เก ษ ต รก รใน พื้ น ท่ี ป ระส บ                    

ภัยแล้ง หรือน า้ท่วมในบางปี 
 

ใช้พันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
 

 

ในวันหยุด 
3. ฟ้ืนฟูจิตส านึกแก่สมาชิกให้รักองค์กร
และให้มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ 

4. เพิ่มประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้าว              
ในเชิงบวกและต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 

 
ประเมินศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ ์

จากการสัมภาษณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายตลาด โดยประเมินความสามารถเฉพาะ

ด้านการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ของตนเองซ่ึงฝ่ายสหกรณ์เห็นพ้องกันว่า  ที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังไม่เต็มความสามารถที่สหกรณ์ควรจะด าเนินการ

ได้ ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีแหล่งรับซ้ือผลิตผลจากสมาชิก 2 จุด คือที่ส านักงาน และที่ตลาดกลาง ซ่ึง
ตลาดกลางตั้งอยู่ในแหล่งท าเลที่เหมาะสม  มีป๊ัมน ้ามันที่ตลาดกลาง มีอุปกรณ์การรวบรวมผลิตผล

พร้อมโดยเฉพาะรถบรรทุกข้าวเปลือก ยกเว้น รถตัก แต่การรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์กไ็ม่

ประสบผลส าเร็จ ประสบปัญหาการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้มีก าไรบ้างในบางปีแต่น้อยมาก 

ปัจจุบันตลาดกลางสหกรณ์ได้ให้เอกชนเช่าตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เพื่อรวบรวมผลิตผลในราคาค่า
เช่าเดือนละ 20,000  บาท สหกรณ์จะมีการรับซ้ือข้าวเปลือกบ้างเฉพาะที่จุดรับซ้ือที่ส านักงานเท่านั้น
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และปริมาณการรับซ้ือน้อยมาก ไม่ถึง 100  ตัน/ปี เม่ือเทยีบกับปริมาณข้าวในพื้ นที่ของสมาชิกมีถึง 
6,219 คน มีสมาชิกจ าหน่ายข้าวเปลือกให้สหกรณ์น้อยมาก ประกอบกับสมาชิกนิยมน าไปจ าหน่าย
ให้แก่พ่อค้าในพื้นที่และพ่อค้าในจังหวัดขอนแก่นซ่ึงสะดวกกว่า  

ปัจจัยที่มีผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด         

พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์ต้องการช่วยเหลือสมาชิก  ประกอบกับตลาดกลางตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม

มีอุปกรณ์ส่วนใหญ่พร้อมและมีเงินหมุนเวียนทุนเพียงพอ สหกรณ์จึงยังประสงค์จะท าธุรกิจต่อไป 

และจะรวบรวมข้าวเปลือกเท่านั้นเนื่ องจากมีปริมาณมาก  ส่วนผลผลิตอ้อยและมันส าปะหลัง 

สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ดีเท่าพ่อค้า ซ่ึงขณะนี้ สหกรณ์มีแผนที่จะท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล

เองโดยไม่ให้เอกชนเช่าตลาดกลาง และประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นอันดับ

แรก  คือ  
1. ด้านบุคลากรของสหกรณ์(ฝ่ายตลาด) โดยพัฒนาความรู้ความสามารถในเชิง

ธุรกิจ และให้การปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น 
2. ฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์จ าเป็นต้องปรับปรุงลานตากที่ตลาดกลาง

ของสหกรณ์   จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม คือ รถตักข้าว  เคร่ืองชั่งที่ทันสมัยในระบบดิจิตอล ซ่ึงสหกรณ์ได้
เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ ไว้แล้วส่วนหนึ่ง  

3. เร่งให้ความรู้และฟ้ืนฟูจิตส านึกของสมาชิกให้รักองค์กร(สหกรณ์) ให้สมาชิก

รู้สึก มีความผูกพันเป็นเจ้าของสหกรณ์และรู้จักสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกให้มากขึ้น และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสมาชิก 

จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการสหกรณ์และกรรมการ สหกรณ์ได้ก าหนดวิธีการ

ท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจ  ไว้ดังนี้ 
1.ด าเนินธุรกิจโดยวิธีซ้ือมา-ขายไป อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว ไม่มีการ Stock  

ข้าวเปลือก โดยการหาตลาดปลายทางไว้ล่วงหน้า  และหาหลายๆ ราย พร้อมกัน 
2.คดิค่าบริการจากพ่อค้า/โรงสี 
3.เชื่อมโยงธุรกิจภายในสหกรณ์ ระหว่างสินชื่อ  การซ้ือขายปุ๋ ย ยา และพันธ์ุข้าว               

การซ้ือขายข้าวเปลือก ในลักษณะเชิงบังคับ 
4. เปล่ียนวิธีการรับซ้ือจากสหกรณ์เป็นการรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก โดยให้สมาชิก

รวมกันขายเป็นกลุ่มก้อน  นัดวันรับซ้ือ เวลา และสถานที่แต่ละจุดรับซ้ือไว้ล่วงหน้า 

นอกจากนี้  สหกรณ์วางแผนรวบรวมข้าวเปลือกในปี 31  มีนาคม  2548  มูลค่าถึง  8.066  
ล้านบาท และวางแผนการปรับปรุง-ซ่อมแซมรวมทั้งแผนจัดซ้ือทรัพย์สินเพื่อพัฒนาธุรกิจรวบรวม

ผลิตผล ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด ได้เสนอแผนอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ไว้แล้ว   ดังนี้  
1.    แผนซ้ือรถตักข้าว   1   คัน  มูลค่าประมาณ   1  ล้านบาท 
2.   แผนปรับปรุงบริเวณพื้นที่ด้านหน้าฉางข้าว   งบประมาณ  0.30  ล้านบาท 
3.   แผนปรับปรุงตลาดกลางสหกรณ์  งบประมาณ 1.50  ล้านบาท 
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การด าเนินการข้างต้นเป็นวิธีการที่สหกรณ์ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์และจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยสหกรณ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้  

“องค์กรม่ันคง เชื่อมโยงเครือข่าย  ธุรกิจโปร่งใส ใฝ่คุณธรรม”  โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนา

ธุรกิจส าคัญ 4 ด้าน  คือ 1) พัฒนาสมาชิกสหกรณ์  2) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 3) สร้างภาพลักษณ์          
ที่ดีแก่สมาชิก 4) ปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  ทั้งนี้  ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในแต่ละภารกิจไว้แล้ว      แต่ยังไม่ได้ก าหนดแผนการฟ้ืนฟธุูรกิจการรวบ 
รวมผลิตผลของสหกรณ์ดังกล่าวไว้ชัดเจน เพียงแต่ก าหนดแผนเสนอขออนุมัติรายจ่ายต่อที่ประชุม

ใหญ่เท่านั้นเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาหรือปรังปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์เท่านั้น ซ่ึงกล่าว            

ได้ว่า สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด มีแผนงานฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผลในระดับธุรกิจแล้ว  

 
ความประสงคข์องสหกรณใ์นการขอรบัการสนบัสนุนจากภาครฐั  มีดงันี้  

2. เงินทุนดอกเบี้ ยต ่าเป็นทุนในการรวบรวมผลิตผลและเพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม

ส่วนหนึ่ง 
3. ประสงค์ได้รับการ “บ่มเพาะ” ในการท าธุรกิจการรวบรวมผลิตผล 
4. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้จัดหาตลาดให้ 
5. สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมบุคลากรของสหกรณ์โดยเฉพาะหลักสูตร วิธีการ

พิจารณางบการเงินและการใช้ขอมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและหลักสูตรบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการ  เนื่องจากกรรมการมีการเปล่ียนแปลงตามวาระบ่อยคร้ัง 
 
ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า SWOT Mattrix ในระดับธุรกจิรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเชียง
ยืน จ ากัด เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว  พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ 

การจัดการธุรกิจขาดประสิทธิภาพ ขาดความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกสหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือ การด าเนินธุรกิจยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน หากสหกรณ์ไม่เพิ่มปริมาณ

ธุรกิจสหกรณ์จะประสบปัญหาการขาดทุน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มขึ้ นจะส่งผลต่อ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันสหกรณ์อาจประสบปัญหาการขาดทุนเพิ่มขึ้ นอีก ดังนั้น  

สหกรณ์ควรพัฒนาภายในที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่ในการท าธุรกิจรวบรวม

ผลิตผล ดังนี้  
1. จัดท าแผนฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ข้าวเปลือก) 
2. ใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
3. พัฒนาฝ่ายตลาดโดยเร่งด่วน และก าหนดตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับ

งาน หรือให้มี    การหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท าบ้าง   
4. ท าให้ต้นทุนทางการเงินต ่าเท่าที่จะท าได้  
5. พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในขอบเขตที่หามาได้ 
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6. ค านวณต้นทุนธุรกิจให้สอดคล้องกับการท าธุรกิจเพื่อให้ทราบต้นทุน 

ก าไร ที่แท้จริง 
7. หาแหล่งเงินทุนส ารองเพื่อท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
8. สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานฝ่ายตลาดตามปริมาณงานและผลงาน 
9. แบ่งแยกธุรกิจการตลาดให้ชัดเจน 
10. ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
11. เลือกช่องทางจ าหน่ายที่สามารถขายได้ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย 
12. พัฒนาการใช้ IT  แก่ฝ่ายตลาด 

โดยใช้จุดแขง็ของสหกรณ์ที่มีอยู่มาเป็นจุดเสริมมาช่วยแก้ไขในปัญหาการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายบัญชีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล    ต้นทุน 

จุดคุ้มทุน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และช่วยวางแผนธุรกิจ 
2. จัดท างบก าไรขาดทุนจากธุรกิจรวบรวมผลิตผลรายเดือนเพื่อลดความ

เส่ียงการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างธุรกิจภายในของสหกรณ์เอง 

นอกจากนี้  สหกรณ์มีจุดอ่อนด้านการบริการที่ส าคัญและมีข้อจ ากัดด้านสมาชิกของ 
สหกรณ์ ดังนั้น  สหกรณ์จะต้องฟ้ืนฟูภายในใช้กลยุทธ์“ถอยไปข้างหลัง”  ดังนี้ 

1. ลดขั้นตอนการรับซ้ือข้าวเปลือก  
2. ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ โดย รับซ้ือข้าวเปลือกถึงบ้านสมาชิกและรับซ้ือใน

วันหยุด 
3. ฟ้ืนฟูจิตส านึกแก่สมาชิกให้รักองค์กรและให้มีความรู้สึกความเป็น

เจ้าของ 
4. เพิ่มประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้าวในเชิงบวกและต่อเนื่อง 

และใช้กลยุทธ์“ปรับภายนอก” 
1.   เข้าร่วมโครงการของรัฐเม่ือมีความพร้อม 
2. แนะน าสมาชิกด้านผลิตและการ ใช้พันธ์ุข้าวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 



บทที่ 4 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร เพื่อศึกษาผลการด าเนิน

ธุรกิจ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด ของการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์  และศึกษา

แนวทางการพัฒนาธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร  เป็นการศึกษาแบบเจาะลึก ตั้งแต่ปี 2543 -  
2547 โดยวิธีการท า Indepth  study จังหวัดตัวอย่าง  1  จังหวัด คือจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  

1)  กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง   1   สหกรณ์  คือ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จ ากัด 

2) กลุ่มสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจการขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่าง 1   สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 

3)  กลุ่มสหกรณ์ที่ มีปริมาณ ธุรกิจการขายแปรปรวน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง                  

1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด 

4) กลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ท าธุรกิจการขาย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง1  สหกรณ์  คือ สหกรณ์
การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 

   
สหกรณก์ารเกษตรโกสุมพิสยั  จ ากดั 

จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด จะเห็นได้ว่า ถึงแม้

สหกรณ์จะขาดสภาพคล่องในด้านเงินทุนแตส่หกรณ์สามารถบริหารด้านการตลาด(Marketing)ในการ
ท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ได้ประสบส าเรจ็ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ สหกรณ์จะให้ความส าคัญ
ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเป็นหลักและเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่จะสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ 

     เมื่อวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณ ์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของสหกรณ์

ที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุดแขง็ที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยการประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อน ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์ และวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มาประยุกต์ใช้
     1. วิเคราะหต์ามแนวทางตามหนา้ที่  หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 
ตามสายงาน  คือ  พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญ ดังนี้  

  1)  วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาด เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ ด้านสินค้าสหกรณ์จะรับซ้ือ
ข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว โดยรับซ้ือที่ตลาดกลางสหกรณ์เพียงจุดเดียวไม่ได้ไปรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก  

แต่จะบริการรับขนข้าวจากบ้านสมาชิกมาที่ตลาดกลางสหกรณ์โดยคิดค่าบริการต ่ากว่ารถของเอกชน  

ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวเปลือกของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าใน
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จังหวัดภาคกลางที่มารับซ้ือที่ตลาดกลางสหกรณ์  โดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้นๆ  เป็นราคารับซ้ือ  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target Group)ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์และไม่ใช่
สมาชิกสหกรณ์ เป็นแหล่งในการรับซ้ือข้าวเปลือก  ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการ
รับซ้ือผลิตผลของสหกรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับสมาชิกสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ  55.72  ของจ านวน
สมาชิกทั้งส้ิน  ด้านชื่อเสียงต่างๆ (Reputation)  สหกรณ์มีชื่อเสียงด้านการรวบรวมผลิตผล การจัด
ตลาดนัดข้าวเปลือก  ตลาดกลางของสหกรณ์เป็นที่ รู้จักทั้งในหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป และพ่อค้า
ข้าว 

2) ด้านการเงิน (Finance)  สหกรณ์มีโครงสร้างเงินทุนด้านหนี้ สินมากกว่า
ทรัพย์สิน  และขาดสภาพคล่องในการท าธุรกิจซ้ือขาย ใช้เงินทุนจากภายนอกหมุนเวียน           ท า
ธุรกิจ  ด้านความสามารถในการท าก าไรเม่ือเทียบกับยอดขาย  มีอัตราก าไรจากธุรกิจรวบรวม
ผลิตผลเพียงร้อยละ 1.32  เท่านั้น   ด้านการบริหารความเส่ียงซ่ึงสหกรณ์ได้ใช้ซ้ือขายผ่านบัญชีและ
ซ้ือมาขายไปเพื่อลดความเส่ียง 

3) ด้านการด าเนินงาน(Operation)ในปี 2547 เนื่องจากรัฐหยุดการสนับสนุน
เงินทุนดอกเบี้ยต ่าตามโครงการเชื่อมโยงฯ สหกรณ์ได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  โดยสร้างพันธมิตร

ทางธุรกิจกับพ่อค้าแทนโดยน าเงินจากพ่อค้ามารวบรวมผลิตผลและส่งมอบข้าวเปลือกวันต่อวัน

(ระบบซ้ือขายผ่านบัญชี) ผลการด าเนินธุรกิจถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการท าก าไรจากธุรกิจเม่ือ

เทยีบกับยอดขายในปี 2547  เพียงร้อยละ 1.32  เท่านั้น  ปีก่อน ร้อยละ  1.99 แต่สหกรณ์ไม่เส่ียงต่อ
การขาดทุน  การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลก่อเกิดประสิทธิภาพ  กล่าวคือ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้ น         

ทุกปีและมีผลก าไรจากธุรกิจรวบรวมผลิตผล ก าไรจากธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น ส่วนทางด้าน

ประสิทธิผล คือ สมาชิกพอใจมีแหล่งซ้ือขายข้าวเปลือก สร้างความยุติธรรมในการซ้ือขาย สามารถ

บริการสมาชิกด้านขายผลิตผลได้มากยิ่งขึ้ น  ตลาดกลางของสหกรณ์เป็นที่ รู้จักและมีชื่ อเสียง  

บุคลากรท างานในเชิงรุกในการหาตลาดมากขึ้น  แต่อย่างไรกต็าม การบริหารงานของฝ่ายกรรมการ

ยังขาดความยืดหยุ่น ด าเนินการธุรกิจในลักษณะรวมศูนย์ ไม่กระจายอ านาจ การตัดสินใจการซ้ือขาย

ข้าวเปลือกอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการซ่ึงอาจไม่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและการช่วงชิงโอกาสภายใต้ตลาดในสภาวะของการแข่งขัน หากปีใดสหกรณ์

ไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า สหกรณ์จะต้องด าเนินการจัดหาตลาดเอง รับซ้ือผลิตผลเอง อาจ
ประสบสภาวะการขาดทุนและตามตลาดไม่ทนั   ปัจจุบันมีสมาชิกน าข้าวเปลือกมาจ าหน่ายที่สหกรณ์
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าควร เนื่องจากมีรถบรรทุกของสหกรณ์เพียง 1 คัน การบริการยังไม่ทั่วถึง 
ขาดเคร่ืองชั่งที่ทันสมัยและรถตักข้าวซ่ึงมีไม่เพียงพอบริการ ประกอบกับตลาดกลางที่มีอยู่ ใน

ปัจจุบันพื้ นที่ไม่เพียงพอส าหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในแต่ละคร้ังจะจัดทั้งนาปีและนาปรัง

ฤดูกาลละประมาณ 1 – 2  เดือน/คร้ัง  สามารถรองรับพ่อค้ารับซ้ือข้าวเปลือกได้เพียง  3   รายต่อคร้ัง
เท่านั้น 

4)  ด้านการจัดการ (Management)  ได้แก่  การวางแผน สหกรณ์วางแผนโดย
การประมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนดังกล่าวมาเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติ  การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง  การตัดสินใจด้านการตลาดยังเป็น
ลักษณะรวมศูนย์ยังไม่กระจายอ านาจให้ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการตลาด   การควบคุม  สหกรณ์จะมี
กรรมการด าเนินการมาปฏิบัติงานที่สหกรณ์ วันละ 1 คน เพื่อดูแลธุรกิจและอ านวยความสะดวกแก่
การปฏิบัติงานในสหกรณ์  วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  

จ ากัด คือ ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยเหลือพนักงานสหกรณ์ เพื่อรับทราบข้อมูลและต้องการมีส่วนร่วม 
2. วิเคราะห์ตามหลัก 7S (McKinsey 7s Framework)  โดยน าวิธีการประเมิน

ปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ด้าน ความพร้อม ความสอดคล้องสัมพันธ์และการ
ประสานกันในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์  7 ด้าน ประกอบไปด้วย  1) กลยุทธ์

(Strategy)ปัจจุบันสหกรณ์ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรไว้ชัดเจนโดยสหกรณ์ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรเป็นแผน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2547–2552) คือ กลยุทธ์
สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนี้ ได้วางแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานและในระดับ

ปฏิบัติการไว้แล้ว 2)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือขาย โดยเฉพาะด้าน
การตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกในแต่ละคร้ังเนื่องจากปัจจุบัน

ราคาเปล่ียนแปลงเร็ว สหกรณ์ตัดสินใจช้าไม่ทันพ่อค้ าและเป็นไปได้ยากในการช่วงชิงตลาด                 

3)  สไตล์  (Style)  การท างานของผู้บริหารสหกรณ์มีความเสียสละพอสมควร ฝ่ายจัดการมีระบบ
การคิดในเชิงกลยุทธ์  4) ระบบ (System)  โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตลาดยังไม่ชัดเจน  5) ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์(Staff)  โดยพนักงาน
การตลาดของสหกรณ์มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจและต่อสหกรณ์ มีประสบการณ์ในการท างานพอสมควร  

สหกรณ์ควรสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงานกจ็ะท าให้เกิดผลส าเร็จในการท าธุรกิจรวบรวม

ผลิตผลได้ดียิ่งขึ้น   พนักงานสามารถทดแทนงานกันได้เม่ือคราวจ าเป็น   6) ทกัษะ  (Skill)   หรือ
ความเชี่ยวชาญของสหกรณ์ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลโดยรวมในส่วนของพนักงานฝ่ายตลาด       

มีอายุการท างานประมาณ 10  ปี มีประสบการณ์การท างานสหกรณ์ แต่ยังขาดประสบการณ์ในเชิง
ธุรกิจและไม่เป็นมืออาชีพ   ส่วนคณะกรรมการมีการเปล่ียนแปลงกรรมการตามวาระมีผลต่อการท า

ธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ เช่นกัน  7)ค่ านิยมร่วม (Shared value) ทุกคนในสหกรณ์ ได้ตั้ ง
วัตถุประสงค์หลักในการท าธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  และให้ธุรกิจรวบรวม
ผลิตผลเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์   เป็นที่พึ่งของสมาชิกและเป็นแหล่งใช้บริการของสมาชิก 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือสมรรถนะ 
ที่แท้จริงหรือสมรรถนะหลักของกิจการ(Core  Competencies) คือ การใช้ความสามารถหลักเพื่อ
พิจารณาความสามารถของสหกรณ์ที่จะต่อสู้กับองค์กรธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  กล่าวคือ 

-   ด้านคุณลักษณะของสหกรณ์หรือความสามารถหลักในการด าเนินกิจการ

(Characteristics) สหกรณ์บริการสมาชิกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจของสมาชิกการ  ตั้งราคา(Prizing)          
ซ้ือขายข้าวเปลือกใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดและความต้องการซ้ือของพ่อค้าซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก

ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียง  สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาข้าวเปลือกเองได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
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- ต าแหน่งในการแข่งขัน (Competitive  Position) เม่ือพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ ง 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวมผลิตผล ความร่วมมือของสมาชิก  และความมีชื่อเสียงด้านธุรกิจ

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก แล้ว สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด จัดอยู่ในต าแหน่งที่สามารถ

แข่งขนัไดใ้นการท าธุรกิจ และเม่ือมีการสร้างพันธมิตรกับพ่อค้าด้วยแล้วจะท าให้สหกรณ์มีความ

เข้มแขง็มากยิ่งขึ้น  
-   สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  PEST  นโยบายของรัฐ

ตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกไม่มีผลกระทบกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์

เนื่องจากสหกรณ์มีฐานสมาชิก สภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน ้ามันมีราคาสูงขึ้ น อัตราค่าจ้าง

แรงงานสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของสมาชิกและต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
ดา้นโซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) สมาชิกสหกรณ์โดยรวมมี  “ค่านิยมร่วม” ที่

เด่นชัด คือ ค่านิยมดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  จะนิยมเลือกใช้บริการด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล
ของสหกรณ์เป็นหลัก เนื่องจาก เชื่อม่ันในมาตรฐานเคร่ืองชั่ง ตลาดกลางรับซ้ืออยู่ใกล้ ได้รับเงินสด  

ค่านิยมดา้นราคา  (Price)  เนื่องจากสหกรณ์รับซ้ือราคาสูงกว่าตลาด และคิดค่าบริการตลาดกลาง
ต ่ากว่าเอกชน  ค่านิยมดา้นบริการ  (Service) สมาชิกนิยมใช้บริการจากสหกรณ์ทุกปีในการซ้ือขาย
ข้าวเปลือก มีผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพันระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะ

เปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์โดยร่วมมือกับพ่อค้า สมาชิกไม่มุ่งประเด็นว่าจะขายให้

สหกรณ์หรือขายผ่านพ่อค้า   แต่มุ่งประเด็นไปที่การขายข้าวเปลือกที่ตลาดกลางของสหกรณ์ โดย

ปริมาณการรับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี 

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า SWOT Matrix ในระดับธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตร
โกสุมพิสัย จ ากัด แล้ว สหกรณ์ควรใช้โอกาสทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง ผลการด าเนินงานที่ผ่าน 

และความร่วมมือของสมาชิกมาเป็นจุดแขง็เพื่อขยายธุรกิจการตลาดเพิ่มขึ้นโดยอาศัยความได้เปรียบ

จากจุดแขง็ ผนวกกับ โอกาส หรือการหลีกหนีข้อจ ากัด การขยายตลาดของสหกรณ์ โดยการ“รุกไป
ข้างหน้า”  ควรเน้น  กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง   ดังนี้ 

1. พยายามท าการตลาดทุกรูปแบบทั้งด าเนินการเองและจัดตลาดนัด
ข้าวเปลือก 

2. ใช้ส่ือทางการตลาดอย่างเตม็ที่ 
3. มีกิจกรรมทางการตลาดอยู่เสมอ 
4. เน้นการใช้เงินไปในส่ิงที่ช่วยเพิ่มปริมาณ คุณภาพสินค้า และการบริการ 
5. สร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนองกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้

และยอมรับความแตกต่างในสินค้าและการบริการมากขึ้น 
6. แบ่งแยกส่วนแบ่งการตลาดให้ชัดเจนเพื่อมองหาช่องทางการตลาดเพิ่ม 
7. สร้างพันธมิตรทางการค้ากับพ่อค้ามากขึ้นและรักษาพันธมิตรเดิมไว้ 
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ในขณะเดียวกัน การขยายธุรกิจการตลาดดังกล่าว สหกรณ์ประสงค์จะขยายพื้ นที่

ตลาดกลางเพิ่มขึ้ นในพื้ นที่  10 ไร่ และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดและอ านวยความสะดวกในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกหรือการให้บริการซ้ือขาย

ข้าวเปลือก แต่เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน และข้อจ ากัด แล้ว  พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนภายในที่ส าคัญ 

คือ การอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือ ขาดแคลนเงินทุนเพื่อ

ลงทุนในทรัพย์สินและเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจประกอบกับการจัดการด้านต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายยังไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าสหกรณ์จะด าเนินการรวบรวมผลิตผลเองหรือการให้บริการ

ซ้ือขายโดยผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจต ่าเม่ือเทียบกับ

ปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคา

เพิ่มขึ้ นเช่นกัน สหกรณ์อาจประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจได้  ดังนั้น  หากสหกรณ์จะขยาย

ธุรกิจเพิ่ม สหกรณ์ควรพัฒนาภายในที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่ในการท า

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ดังนี้  
1. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยไม่มีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มทุนภายในสหกรณ์และหาแหล่งเงินทุนภายนอกชนิดไม่มีดอกเบี้ยหรือ

ดอกเบี้ยต ่าสุด 
3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น นั่นคือ สมาชิก 
4. พัฒนาฐานข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ  
5. พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ภายในขอบเขตของรายได้ที่หามาได้เพื่อให้ 

                    เกิดมีผลก าไรในธุรกิจ 
6. พัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบชนิดข้าวเปลือก    กระจายอ านาจ

การตัดสินใจและการจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพมากขึ้น 
 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากดั 
จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรมืองมหาสารคาม  จ ากัด สหกรณ์ให้

ความส าคัญธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจ

ทั้งส้ิน ตั้งแต่ปี 2543 – 2547 ซ่ึงปริมาณการรวบรวมผลิตผลน้อยมากเม่ือเทยีบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน
ของสหกรณ์ในแต่ละปี เพียงร้อยละ 3.56    5.75   3.51   2.26  และ  0.47 ตามล าดับ  

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณ ์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของสหกรณ์ที่จะ

ช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์  กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยการประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อน ได้น าการวิเคราะห์ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์  และการวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ตามแนวทางหนา้ที่ในองค์กร หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน ตามสายงาน  คือพิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญ           

ในการท าธุรกิจการตลาด การวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้แก่ 
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 1)  วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาด เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ การวิเคราะห์ 4Ps ได้แก่ ด้าน
สินค้า สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว ด้านราคาข้าวเปลือก สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือก

ตามราคาตลาดในพื้ นที่ในราคาเงินสด โดยรับซ้ือที่สหกรณ์เพียงจุดเดียวไม่ได้ไปรับซ้ือที่บ้านสมาชิก  

ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวเปลือกของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในพื้นที่

โดยเปรียบเทยีบราคาที่ให้ราคาสูงกว่าในขณะนั้นเป็นหลัก ด้านการส่งเสริมการตลาดข้าว  สหกรณ์

ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด    ด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market/ Target 
Group)  ในที่นี้  คือสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นแหล่งรับซ้ือข้าวเปลือก และเม่ือมี
การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวลดลง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดของสหกรณ์ในการ

รวบรวมผลิตผลกล็ดลงเช่นกัน  ด้านส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผล
ของสหกรณ์เม่ือเปรียบเทยีบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีจ านวน 6,846  คน  มีเพียงร้อยละ  0.57  เท่านั้น 
และเม่ือเทียบกับปริมาณข้าวในพื้ นที่ ส่วนแบ่งทางการตลาดของสหกรณ์ยังน้อยมาก ส่วนด้าน

ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation)  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด  จะให้ความส าคัญ
ธุรกิจสินเชื่อ  การบริการแก่สมาชิกในการให้เงินกู้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสมาชิก แต่ในด้านการ

รวบรวมผลิตผลกลับไม่เป็นที่รู้จักในหมู่สมาชิก  และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสหกรณ์ให้บริการ

รวบรวมผลิตผลของสมาชิก 

2)   ด้านการเงิน (Finance)    พบว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด 
มีโครงสร้างเงินทุนโดยมีสัดส่วนของทุนสหกรณ์เอง คิดเป็นร้อยละ 44.22 และมีหนี้ สินคิดเป็นร้อยละ 
55.88  หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดการกู้ ยืมจากแหล่งเงิน ทุนภายนอก และเงินรับฝากจากสมาชิก                

แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความม่ันคงทางการเงินพอสมควร   และมีเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจ

ซ้ือขายกับสมาชิก   แต่อย่างไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร  สหกรณ์มี
ความสามารถในการท าก าไรในปี 2547  เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราก าไรขั้นต้น  ร้อยละ  12.24  และมีอัตรา
ก าไรสุทธิ ร้อยละ 7.85 แต่ด้านความเส่ียงพนักงานการตลาดยังด าเนินธุรกิจการขายแบบไม่กล้าเส่ียง 

3)  ด้านการด าเนินงาน(Operation)  สหกรณ์ไม่สามารถบริหารจัดการด้านธุรกิจ
การตลาดในการท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ให้ประสบส าเรจ็ได้  กล่าวคือ การมีส่วนรวมของ

สมาชิกในการธุรกิจในการน าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์น้อยมากในแต่ละปี เพียง  92  223  65  
165  และ 39  คน คิดเป็นร้อยละ  1.61  3.78  1.05  2.49  และ 0.57 ตามล าดับ   เนื่องจากท าเลที่ตั้ง
ของสหกรณ์ไม่เหมาะสมต่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล ประกอบกับบุคลากรท างานในลักษณะเชิง

รับ  ไม่ได้ออกไปรับซ้ือข้าวที่บ้านสมาชิก การบริหารงานของฝ่ายกรรมการขาดความยืดหยุ่นการ

ตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกอยู่ ในอ านาจของคณะกรรมการ การบริการรับซ้ือหากสมาชิกน า

ข้าวเปลือกมาจ าหน่ายแก่สหกรณ์ยังไม่สะดวก ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองช่ังที่ทนัสมัย  ฉางข้าว
เป็นฉางไม้รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปส่งข้าวเปลือกถึงในฉางได้ต้องใช้แรงงานขนข้าวขึ้นไปเก็บบน

ฉาง สหกรณ์ไม่มีลานตากข้าว เคร่ืองช่ังต้องชั่งคร้ังละกระสอบ   เป็นต้น ส่งผลท าให้การตอบสนอง
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ความต้องการและสร้างความพอใจแก่สมาชิกยังน้อยมาก และธุรกิจนี้ ไม่เป็นที่รู้จักของสมาชิก ส่งผล
ให้ปริมาณการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง    

 4) ด้านการจัดการ (Management)  ได้แก่ 1) การวางแผน สหกรณ์วางแผน 
ในลักษณะเป็นแผนถดถอย กล่าวคือ วางแผนการรวบรวมผลิตผลลดลงทุกปีตามผลการรวบรวม        

ที่ลดลง 2) การจัดองค์กรตามแนวดิ่ง แบ่งเป็นแผนกต่างๆ  4 แผนก   การตัดสินใจด้านการตลาด  
ยังเป็นลักษณะรวมศูนย์อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ 3) การควบคุม จะมีกรรมการมาปฏิบัติงานที่
สหกรณ์ วันละประมาณ 3 คน เพื่อดูแลธุรกิจและอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
และด าเนินการเองในการน าข้าวเปลือกไปขายแก่ผู้รับซ้ือ นอกจากนี้ยังมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือน  
4) วัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจรวบรวมผลิตผล คือ ฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยเหลือ
ด าเนินการในการซ้ือหรือขายข้าวเปลือก ซ่ึงด าเนินการในลักษณะนี้ มานาน พนักงานฝ่ายตลาด               

มีความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติของคณะกรรมการเช่นนี้ดีแล้วเข้ามาร่วมรับรู้ในการซ้ือขายด้วย   
 วิเคราะห์โซ่ร้อยค่านิยม(Value Chain)   สมาชิกสหกรณ์ มี  “ค่านิยมร่วม” ที่

เหมือนกันอยู่  3  ประการ เรียงล าดับ  ดังนี้   1)  ค่านิยมด้านบริการ  โดยค่านิยมในการจ าหน่าย
ข้าวเปลือกให้พ่อค้า   ซ่ึงเห็นว่าบริการจะรวดเรว็กว่าขายให้สหกรณ์ พ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน  พ่อค้ารับ

ซ้ือให้ราคาสูงกว่าสหกรณ์  สะดวกก ว่า ไม่ยุ่ งยาก ระยะทางใก ล้ ผลผ ลิตมีจ านวน น้อย                        

2)  ค่านิยมด้านราคา  (Price)  หรือต้นทุน   สมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า เนื่องจากพ่อค้า               
รับซ้ือราคาสูงกว่าสหกรณ์ประกอบกับสหกรณ์ตั้งอยู่ ห่างไกลสมาชิกและหากสมาชิกต้องน า 

ข้าวเปลือกมาขายที่สหกรณ์ท าให้ต้นทุนสูง และ  3)ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์(Product)  จะนิยมเลือก         
ใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์มากขึ้นทุกปีและมากกว่าการบริการด้านอื่นๆแต่ในส่วนของการรับซ้ือ

ข้าวเปลือกของสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ไม่นิยมน าผลิตผลมาจ าหน่ายให้สหกรณ์   

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 7S (McKinsey 7s Framework)โดยน า
วิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S ซ่ึงประกอบไปด้วย  1) กลยุทธ์(Strategy)  ปัจจุบันสหกรณ์                  
ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรไว้ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทศัน์และจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับ

องค์กรและได้ก าหนดภารกิจในการพัฒนาธุรกิจ โดยวิธีการจัดงานตลาดนัดสหกรณ์เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์ ณ บริเวณสหกรณ์  เท่านั้น และได้จัดท าแผนงานประจ าปีเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม

ใหญ่ มีเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือก ในปี  2548 จ านวน   500  ตัน มูลค่า 3.90 ล้านบาท                 
2)โครงสร้างองค์กร (Structure) ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือ-ขาย เป็นอย่างมากในด้านการตัดสินใจ ซ่ึง

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกเนื่องจากปัจจุบันราคาเปล่ียนแปลงเร็ว 

สหกรณ์ตัดสินใจไม่ทนัพ่อค้า  3)  สไตล์ (Style)  สไตล์การท างานของผู้บริหารสหกรณ์ โดยเฉพาะ
กรรมการบางคนยังไม่เสียสละเท่าที่ควรยังมีนโยบายก้าวก่ายการปฏิบัติงานและด าเนินการเองใน

บางกรณีเพื่อต้องการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ ยังไม่กระจายอ านาจให้ฝ่ายตลาดอย่างเต็มที่  4) ระบบ 
(System)  โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน  ยังมีนโยบายก้าว
ก่ายกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ 5)ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์  (Staff)  ซ่ึง
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พนักงานการตลาดของสหกรณ์มีเพียง 1 คน  มีประสบการณ์ในการท างานมานาน  หากสหกรณ์
สร้างแรงจูงใจในการท างานและปรับเปล่ียนทศันคติในการท าธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้นกจ็ะท าให้เกิดผล

ส าเร็จในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้  6)ทักษะ(Skill) ในส่วนของฝ่าย
ตลาดมีอายุการท างานประมาณ 18  ปี มีประสบการณ์การท างานสหกรณ์แต่ขาดการท างานในเชิงรุก 
ฝ่ายคณะกรรมการมีการเปล่ียนแปลงกรรมการในแต่ละวาระส่งผลต่อการท าธุรกิจรวบรวมของ

สหกรณ์ การสร้างความเข้าใจในธุรกิจสหกรณ์แก่คณะกรรมการใหม่ต้องใช้เวลา   7)  ค่านิยม  
(Shared Value)  ฝ่ายจัดการและฝ่ายกรรมการมีการประสานความร่วมมือในการท าธุรกิจเป็นอย่างดี   
โดยไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่าย  เช่น กรรมการไปขายข้าวเปลือกแทนพนักงานการตลาด  เป็นต้น            

ซ่ึงเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนักในการท าธุรกิจ 

พิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical  Successes  factors)  หรือ  CSFs  หรือ
สมรรถนะ ที่แท้จริง หรือสมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)ดังนี้   1) คุณลักษณะของ
สหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ(Characteristics)  กล่าวคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
สหกรณ์การเกษตรมืองมหาสารคาม  จ ากัด ยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงสมาชิกยังขาดความเข้าใจ            

ที่ถูกต้องทั้งการรับซ้ือผลิตผลและราคา  การบริการไม่สะดวกเท่าพ่อค้า โดยไม่ออกไปรับซ้ือถึงบ้าน

การสร้างการร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมีน้อย   การตั้งราคาซ้ือขายข้าวเปลือก  

สหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถหลีกเล่ียง     2)  ต าแหน่งใน
การแข่งขัน  (Competitive  Position) เม่ือพิจารณาถึง แหล่งท าเลที่ตั้งและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
รวบรวมผลิตผลเป็นปัจจัยหลัก  จึงจัดให้อยู่ในต าแหน่งที่ “ไม่สามารถแข่งขันได้ในการท าธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล เม่ือเทยีบพ่อค้าเอกชนในพื้นที่หรือกับสหกรณ์อื่น” จะเห็นได้จากที่ผ่านมา สหกรณ์
ได้รวบรวมผลิตผลได้ปริมาณลดลงทุกปี สมาชิกสหกรณ์มาขายข้าวให้สหกรณ์ลดลงโดยเฉพาะในปีที่

ผ่านมา เหลือเพียง 39  ราย เท่านั้น   และ  3)  สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  คือ  
PEST   ที่น ามาใช้ประโยชน์    อาจกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก                        
ที่ผ่านมา   มีผลโดยตรงกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  

จ ากัด และสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ   ค่าน า้มันมีราคาสูงขึ้น  อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น  ส่งผลต่อ

ต้นทุนการผลิตของสมาชิก  ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้ น

เช่นกัน  ซ่ึงสหกรณ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ระยะทางห่างไกลจากบ้านสมาชิก ประกอบกับ

สมาชิกต้องน าข้าวเปลือกมาขายเองที่สหกรณ์ท าให้ต้นทุนของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นสมาชิกจึงไม่นิยมขาย

ให้กับสหกรณ์ดังกล่าว 
ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จ ากัด  ยังไม่ได้วางแผนการปรับปรุงธุรกิจ 

รวบรวมผลิตผลไว้  ดังนั้น  ผู้วิเคราะห์ขอเสนอแผนการปรับปรุง ดังนี้  
กรณีที่ 1  สหกรณ์ใช้สถานที่รับซ้ือที่ส านักงานซ่ึงเป็นท าเลเดิมในปัจจุบัน สหกรณ์

ควรปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการรับซ้ือ  กล่าวคือ   
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4. เปล่ียนวิธีการรับซ้ือจากรับซ้ือที่สหกรณ์ เป็นการรับซ้ือถึงบ้านสมาชิก             

โดยให้สมาชิกรวมกันขายเป็นกลุ่มก้อน  นัดวันรับซ้ือ เวลา และสถานที่แต่ละจุดรับซ้ือไว้ล่วงหน้า   

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ซ้ือมา-ขายไป อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวให้เต็มคันรถ   โดยหาตลาด

ปลายทางไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเกบ็ Stock  ข้าวเปลือกไว้ที่สหกรณ์ 
6. เชื่อมโยงธุรกิจภายในสหกรณ์ ระหว่างสินชื่อ ซ้ือขายปุ๋ ย ยา และพันธ์ุข้าว 

การขายข้าวเปลือก  
กรณีที่ 2  หากสหกรณ์ประสงค์จะฟ้ืนฟูธุรกิจในท าเลที่ตั้งใหม่ที่เหมาะสมกว่า   

ซ่ึงสหกรณ์ประสงค์ซ้ือที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ จ านวน  13  ไร่ โดยผ่อนช าระปีละ  1  ล้านบาท  เพื่อ
ท าธุรกิจตลาดกลาง สหกรณ์ควรแบ่งเงินทุน ส าหรับการฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผลไว้เป็นการเฉพาะ 

ไว้ส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินและส่วนหนึ่ งจากแหล่งเงินทุนดอกเบี้ ยต ่า  ซ่ึงในปีส้ินสุด 31 
มีนาคม  2548  สหกรณ์ไม่ได้มีแผนดังกล่าวไว้  นอกจากนี้ สหกรณ์มีทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ   

 

สหกรณก์ารเกษตรวาปีปทุม  จ ากดั 
สหกรณ์ให้ความส าคัญธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายโดยจ าหน่ายน ้ามันเชื้ อเพลิง               

เป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจรวบรวมผลิตผลเม่ือเทียบปริมาณการรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจ

ทั้งส้ินของสหกรณ์ แล้วพบว่า ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2543 – 2547                  
มีเพียงร้อยละ  1.90  7.31   4.20  4.26 และ 5.86  ตามล าดับ สหกรณ์จะรับซ้ือเฉพาะข้าวเปลือกนาปี
เท่านั้น ปัจจุบันใช้ทุนของเป็นหลัก ประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ผลการด าเนินงานมีทั้งก าไรและ
ขาดทุนและเม่ือมีก าไรสหกรณ์มีนโยบายจัดสรรเป็นเงินเฉล่ียคืนค่าข้าวเปลือกให้แก่สมาชิก เม่ือส้ินปี

เพิ่มอีกตันละ 100 บาท  ในปี 2547 สหกรณ์ด าเนินการขาดทุนจากธุรกิจเนื่องจากสหกรณ์แบกรับค่า
เส่ือมราคารถบรรทุกและเคร่ืองใช้ส านักงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณก์ารเกษตรวาปีปทุม จ ากดั โดยการวิเคราะห์

ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์ และการวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้  
1.วิเคราะหต์ามแนวทางหนา้ที่ในองคก์ร หรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

ตามสายงาน  คือ พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญในการท า

ธุรกิจการตลาด  และกระบวนการตลาด โดยการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้แก่ 

1) วิเคราะห์ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาด เช่น  1) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ การวิเคราะห์ 4Ps ได้แก่ 
ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์(Product) สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียวทั้งนี้ สหกรณ์ได้
ส่งเสริมให้สมาชิกใช้เมล็ดพัน ธ์ุข้าวส่งผลให้ ข้าวเปลือกของสมาชิกมีคุณภาพ ด้ านราคา 
(Price)สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกตามราคาตลาดในพื้นที่ในราคาเงินสด โดยรับซ้ือที่สหกรณ์และรับ
ซ้ือที่บ้านสมาชิก  ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)  สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าใน
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พื้ นที่เป็นส่วนใหญ่โดยเปรียบเทียบราคาที่ให้ราคาสูงกว่าในขณะนั้นเป็นหลัก ด้านการส่งเสริม

การตลาด(Promotion)  สหกรณ์จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การรับซ้ือโดยมีนโยบายเฉล่ียคืนทุกปี การ
รับซ้ือของสหกรณ์จะบริการขนส่งต ่ากว่าเอกชน  2) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) ด้านการ
รับซ้ือผลิตผลของสหกรณ์เม่ือเปรียบเทยีบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีจ านวน  1,496  คน  โดยมีสัดส่วน
การรับซ้ือจากสมาชิกมากกว่าบุคคลภายนอก และเม่ือเทยีบกับปริมาณข้าวในพื้ นที่  ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของสหกรณ์ยิ่งน้อยมาก  3) ชื่อเสียงในด้านต่างๆ (Reputation)  สหกรณ์การเกษตรวาปี
ปทุม จ ากัด  จะให้ความส าคัญธุรกิจป๊ัมน า้มัน ซ่ึงมีขนาดใหญ่(12 หัวจ่าย) ยอดปริมาณการจ าหน่าย
สูงกว่า ธุรกิจด้านอื่นๆ  การบริการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสมาชิกและบุคคลภายนอก แต่ในด้าน

การรวบรวมผลิตผลกลับไม่เป็นที่รู้จักในหมู่สมาชิก  และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้บริการในธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลมากนัก 

2) ด้านการเงิน (Finance)  พบว่าสหกรณ์ มีโครงสร้างเงินทุนโดยมีสัดส่วนของ
ทุนสหกรณ์เอง  คิดเป็นร้อยละ 37.74 และมีหนี้ สินคิดเป็นร้อยละ  68.26   หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดจาก
การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นหลัก  ซ่ึงสัดส่วนของหนี้ สินมากกว่าทุนของสหกรณ์แสดงให้

เห็นว่าสหกรณ์ มียังขาดความม่ันคงทางการเงนิ  มีอัตราสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจเม่ือเทยีบกับ

หนี้ สินหมุนเวียน  เป็น 1.37  แต่สภาพคล่องส่วนใหญ่ขึ้ นอยู่กับการเรียกเกบ็หนี้ จากลูกหนี้ เงินกู้  
และเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไรธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มีความสามารถใน

การท าก าไรใน ปี 2547  ลดลง โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นในปี 2547  ร้อยละ  6.41  และมีอัตราการ
ขาดทุนสุทธิร้อยละ - 0.17 เนื่องจากค่าเส่ือมราคารถบรรทุกและเคร่ืองใช้ส านักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน  หากสหกรณ์ยังไม่เพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์อาจจะขาดทุนจากธุรกิจนี้ ในปี

ต่อไป  
3) การด าเนินงาน (Operation)     การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์

ยังไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) เท่าที่ควร สหกรณ์มีการขาดทุนบ้างในบางปี  และบริการ
สมาชิกไม่เพียงพอ บริการรับซ้ือถึงบ้านยังไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ใช้บริการด้านขายผลิตผล  

เนื่ องจากสหกรณ์อยู่ ห่างไกลสมาชิก ไม่มีจุดรับซ้ือในพื้ นที่  การบริการรับซ้ือหากสมาชิกน า
ข้าวเปลือกมาจ าหน่ายแก่สหกรณ์ยังไม่สะดวก ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ส าคัญ คือ เคร่ืองวัดความชื้น 

และรถตักข้าว   
4) การจัดการ (Management)  ได้แก่  1) การวางแผน สหกรณ์วางแผนโดย

การประมาณการรวบรวมน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีแต่เป็นแผนถดถอย กล่าวคือ ปริมาณรวบรวม

ผลิตผลลดลงทุกปีตามผลงานที่ลดลง  2) การจัดองค์กรเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง 
แบ่งเป็น 4 แผนก ตามหน้าที่ การตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกเป็นลักษณะรวมศูนย์โดยคณะกรรมการ
รวบรวมผลิตผลเป็นหลักท าให้บริการล่าช้าและบริหารไม่ทันการเปล่ียนแปลงของตลาด                              
3)การควบคุมตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติและแต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลเพื่อป้องกันการสูญเสียเช่น ข้าวเปลือกด้อยคุณภาพ 4) วัฒนธรรมองค์กรของ



107 

 

สหกรณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจป๊ัมน า้มันเป็นหลัก 

และท างานในธุรกิจรวบรวมผลิตผลในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตามหลกั 7S (McKinsey 7s Framework)โดยน า

วิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์ 7 ประการ
ด้วยกัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์(Strategy) สหกรณ์ขาดการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์  เพียงแต่
จัดท าแผนประมาณการรายได้-รายจ่ายประจ าปี เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีเป้าหมายการ

รวบรวมข้าวเปลือกในปี 2547(ปีบัญชีส้ินสุด 31มีนาคม2548) ไว้จ านวน 187 ตันมูลค่า 1.50 ล้านบาท 
ซ่ึงต ่ากว่าของปีก่อนและยังไม่มีแผนการปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผลในระดับปฏิบัติการที่ชัดเจน  

2) โครงสร้างองค์กร (Structure)  ไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือ-ขายในด้านการตัดสินใจก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือก สหกรณ์ตัดสินใจไม่ทันพ่อค้า  3) สไตล์(Style) สไตล์ในการ
ท างานของผู้บริหารสหกรณ์ โดยเฉพาะกรรมการยังขาดวิสัยทศัน์ที่กว้างไกล มุมมองต่อโลกภายนอก

ยังแคบ ปฏิบัติงานในเชิงรับ 4)ระบบ (System)ระบบการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนและยังมีนโยบาย    
ก้าวก่ายการปฏิบัติงานและยังด าเนินการเองในบางกรณีเพื่อการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ยังไม่กระจาย

อ านาจให้ฝ่ายตลาดอย่างเตม็ที่  5)  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์(Staff)  ซ่ึงผู้ที่เข้ามาท า
หน้าที่ปฏิบัติงานมีเพียง1 คน มีความรู้ความสามารถมีทศันคติที่ดีต่องาน หากสหกรณ์สร้างแรงจูงใจ
ในการท างานและปรับเปล่ียนทัศนคติในการท าธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้ น 6) ทักษะ (Skill) เป็นการ
พิจารณาถึงทกัษะหรือความเชี่ยวชาญฝ่ายตลาดอ่อนประสบการณ์(มีอายุงาน2ปี)การจัดการธุรกิจ
และการตลาดประกอบกับฝ่ายกรรมการมีการเปล่ียนแปลงกรรมการตามวาระ กรรมการขาดความรู้

ความเข้าใจในธุรกิจ 7) ค่านิยมร่วม (Shared Value)  เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วมในการท าธุรกิจ
รวบรวมของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นหลัก ไม่มุ่งหวังผลก าไรจากธุรกิจนี้            

มากนักและยังมีความประสงค์จะขยายธุรกิจเพื่อบริการสมาชิก 
วิเคราะหโ์ซ่รอ้ยค่านิยม  (Value  Chain) เม่ือพิจารณาค่านิยมของลูกค้าในที่นี้คือ

สมาชิกสหกรณ์และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์มี“ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกัน            
3  ประการ เรียงล าดับ  ดังนี้  1)  ค่านิยมด้านบริการ  มีค่านิยมในการจ าหน่ายข้าวเปลือกให้พ่อค้า           
ซ่ึงเห็นว่าบริการจะรวดเร็วกว่าขายให้สหกรณ์ พ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน พ่อค้ารับซ้ือให้ราคาสูงกว่า

สหกรณ์   สะดวกกว่าระยะทางใกล้  เงินสด และผลผลิตมีจ านวนน้อย เป็นต้น  2)  ค่านิยมด้านราคา  
(Price)  หรือต้นทุน  สมาชิกนิยมขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า เพราะมีความเข้าใจว่าพ่อค้ารับซ้ือราคา          
สูงกว่าสหกรณ์ประกอบกับสหกรณ์ตั้งอยู่ห่างไกลสมาชิกและหากสมาชิกต้องน าข้าวเปลือกมาขายเอง

ที่สหกรณ์จะท าให้ต้นทุนสูง สหกรณ์ไม่มีค่าบริการขนส่งให้สมาชิกและรถรับจ้าง และ 3) ค่านิยมด้าน
ผลิตภัณฑ์  (Product  Value)   สมาชิกสหกรณ์ยังไม่นิยมน าผลิตผลมาจ าหน่ายให้สหกรณ์   

ปั จ จั ย แ ห่ งค วาม ส า เร็ จ  (Critical  Successes  factors)  ห รือ   CSFs  ดั งนี้                     
1) คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ(Characteristics)  กล่าวคือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงโดยคณะกรรรมการ 
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และประธานกลุ่มสมาชิก การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมีน้อย การ

ตั้ งราคาซ้ือขายข้าวเป ลือก สหกรณ์ ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนด ซ่ึง เป็นปัจจัยภายนอก                 

2)  ต าแหน่งในการแข่งขัน  (Competitive  Position)  เม่ือพิจารณาถึง แหล่งท าเลที่ตั้งและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการรวบรวมผลิตผลซ่ึงเป็นปัจจัยหลักและเงินทุนของสหกรณ์เองมีจ ากัด จึงจัดให้อยู่ใน

ต าแหน่งที่ “ยังไม่สามารถแข่งขันได้ในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผลเม่ือเทียบกับพ่อค้าเอกชนใน
พื้ นที่หรือกับสหกรณ์อื่น”จะเห็นได้จากที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รวบรวมผลิตผลได้ปริมาณลดลงทุกปี 
ยกเว้น หากสหกรณ์ขยายธุรกิจไปใกล้ในแหล่งผลิตของสมาชิก และ 3) สภาพแวดล้อมทั่วไป  
(General  environment)  คือ  PEST  ที่น ามาใช้ประโยชน์  อาจกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตาม
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก มีผลโดยตรงกับปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ลดลง และ

สภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่าน ้ามันมีราคาสูงขึ้น  อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น  ส่งผลต่อต้นทุนการ

ผลิตและต้นทุนการขนส่งของสมาชิกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองระยะทาง

ห่างไกลจากบ้านสมาชิก ประกอบกับสมาชิกแต่ละรายมีจ านวนพื้นที่การปลูกข้าวน้อย ได้ผลผลิตต่อ

ไร่ต ่า ผลผลิตของสมาชิกมีจ านวนน้อย และประสบปัญหาภัยแล้ง ผลิตผลส่วนใหญ่เก็บไว้เพื่ อ

บริโภคในครัวเรือน เหลือขายจ านวนน้อยสมาชิกจึงต้องน าข้าวเปลือกมาขายเองที่สหกรณ์เป็นส่วน

ใหญ่ท าให้ต้นทุนของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นสมาชกิจึงไม่นิยมขายให้กับสหกรณ์ดังกล่าว 
ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า  SWOT Mattrix ในระดับ ธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์
การเกษตรวาปีปทุม จ ากัด เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด  แล้ว  พบว่า สหกรณ์มี

จุดอ่อนภายในที่ส าคัญ คือ มีเงินทุนจ ากัด อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นหลัก การด าเนิน

ธุรกิจยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน หากสหกรณ์ไม่เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์จะประสบปัญหาการขาดทุนจาก

ธุรกิจเช่นเดียวกับปี2547 เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านค่าเส่ือมราคาที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทน
จากการด าเนินธุรกิจต ่าเม่ือเทียบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หากสหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้ น            

จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันสหกรณ์อาจประสบปัญหาการขาดทุนเพิ่มขึ้น

อีก ดังนั้น  สหกรณ์ควรพัฒนาภายในที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่ในการท า

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ดงันี้  
4.  เพิ่มปริมาณธุรกิจให้คุ้มทุน 
5.  ไม่พยายามกู้ยืมเงิน 
6.  พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในภายขอบเขตของรายได้ที่หามาได้ 
4.  เพิ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์เท่าที่จ าเป็น      เช่น  เคร่ืองวัดความชื้น 
5. ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

6.  ปรับกลไกการปฏิบัติงานให้เรว็ขึ้น 
9. มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม(สมาชิก) 
10. รักษาฐานสมาชิกที่มีความจงรักภักดีไว้ 
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ในขณะเดียวกันโดยการอาศัยความได้เปรียบจากจุดแขง็ผนวกกับโอกาส หรือหลีก 

ข้อจ ากัด  สหกรณ์ควรใช้กลยุทธ์  ดังนี้ 
3. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจในเชิงบวกแก่สมาชิก 
4. เข้าร่วมโครงการรัฐเม่ือมีความพร้อม 
 

สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด 
การด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์จะรับซ้ือเฉพาะข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว

เท่านั้น และเม่ือเทียบปริมาณการรวบรวมผลิตผลกับปริมาณธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 

2543 – 2546  คิดเป็นร้อยละ 0.45  2.67  14.57  4.49 และ 0.32 ตามล าดับ ซ่ึงน้อยมาก ผลการด าเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมาจะมีทั้งก าไรและขาดทุนจากธุรกิจ ในปี 2547  สหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจ จ านวน 0.103  
ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าตลาดกลาง  จ านวน 0.107  ล้านบาท หากไม่น าค่าเช่ามา
รวมเป็นรายได้สหกรณ์จะขาดทุนจากธุรกิจ จ านวน  0.004  ล้านบาท  

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในสหกรณก์ารเกษตรเชียงยืน จ ากดั โดยการวิเคราะห์

ตามแนวทางหน้าที่ของสหกรณ์ และการวิเคราะห์ตามหลัก 7S  มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. วิเคราะหต์ามแนวทางหนา้ที่ในองคก์รหรือเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

ตามสายงาน  คือ พิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ของงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ที่ส าคัญในการท า

ธุรกจิการตลาด  และกระบวนการตลาด โดยการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนตามสายงาน ได้แก่ 

    - ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 
เช่น  1) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) กล่าวคือ การวิเคราะห์ 4Ps ได้แก่ ด้านสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์(Product) สหกรณ์จะรับซ้ือข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียวทั้งนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้
สมาชิกใช้เมลด็พันธ์ุข้าวส่งผลให้ข้าวเปลือกของสมาชิกมีคุณภาพ ด้านราคา (Price)สหกรณ์จะรับซ้ือ
ข้าวเปลือกตามราคาต ่ากว่าในพื้ นที่ในราคาเงินสด โดยรับซ้ือที่สหกรณ์และรับซ้ือที่บ้านสมาชิก การ

รับซ้ือของสหกรณ์จะบริการไม่ทันความต้องการของสมาชิก  ขั้นตอนยุ่งยาก ส่วนช่องทางการจัด

จ าหน่าย(Place)  สหกรณ์จะจ าหน่ายให้แก่โรงสีหรือพ่อค้าในพื้ นที่เป็นส่วนใหญ่  2) ส่วนแบ่งทาง
การตลาด (Market Shares) ด้านการรับซ้ือผลิตผลของสหกรณ์เม่ือเปรียบเทยีบกับสมาชิกสหกรณ์ซ่ึง
ซ้ือจากบุคคลภายนอกมากกว่าซ้ือจากสมาชิก และเม่ือเทียบกับปริมาณข้าวในพื้ นที่  ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของสหกรณ์ยิ่ งน้อยมาก  3) ชื่อเสียงในด้านต่างๆ  (Reputation)  สหกรณ์การเกษตร             
เชียงยืน จ ากัด  จะให้ความส าคัญกับธุรกิจสินเชื่อมากกว่า ธุรกิจด้านอื่นๆ  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่นิยม

ใช้บริการในธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

  - ด้านการเงิน (Finance)  พบว่าสหกรณ์ มีโครงสร้างเงินทุนโดยมีสัดส่วนของ
ทุนสหกรณ์เอง  คิดเป็นร้อยละ   49.47 และมีหนี้ สินคิดเป็นร้อยละ  50.53     หนี้ สินส่วนใหญ่เกิดจาก
การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นหลัก ซ่ึงสัดส่วนของหนี้ สินใกล้เคียงทุนของสหกรณ์แสดง             

ให้เห็นว่าสหกรณ์มีความม่ันคงทางการเงินพอสมควร  และเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการท า
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ก าไรธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรในปี 2547 ลดลงเนื่องจากปริมาณ
ธุรกิจลดลงจากปีก่อนจ านวนมาก  โดยในปี 2547มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ  6.71 และมีอัตราก าไร
สุทธิ ร้อยละ 21.45 สหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจเกิดจากรายได้จากค่าเช่าตลาดกลาง จ านวน 0.107 ล้านบาท 
หากไม่น าค่าเช่ามารวมเป็นรายได้สหกรณ์จะขาดทุนจากธุรกิจ จ านวน  0.004  ล้านบาท    

- การด าเนินงาน (Operation)     การจัดการธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์

ยังไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพ(Efficiency)มีทั้งก าไรและขาดทุนและจากการพิจารณาผลก าไร(ขาดทุน)
จากธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ในธุรกิจปกติของสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2545 – 2547  พบว่าสหกรณ์
ไม่มีการน าค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานการตลาด จ านวน  2 คน  มาค านวณ                  
รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยปันส่วนให้กับธุรกิจรวบรวมผลิตผล แต่น าไปค านวณรวมเป็นค่าใช้จ่าย                 

ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพียงธุรกิจเดียว หากเม่ือน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาปันส่วนให้กับธุรกิจ

ด้วยสหกรณ์จะมีก าไรจากธุรกิจลดลงหรือขาดทุนจากธุรกิจ     
-  ดา้นการจัดการ (Management)  ได้แก่  การวางแผน สหกรณ์วางแผน               

โดยการประมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและน าเสนอที่ประชุมใหญ่ทุกปีและได้ใช้แผนดังกล่าวมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง  การตัดสินใจด้านการตลาดได้มี
การมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการตลาดแต่อยู่ในขอบเขตที่จ ากัด    

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 7S (McKinsey 7s Framework)         
โดยน าวิธีการประเมินปัจจัยตามหลัก 7S มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์              
7 ประการด้วยกัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์(Strategy) สหกรณ์ได้วางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
สหกรณ์วางแผนรวบรวมข้าวเปลือกในปี 31  มีนาคม  2548  มูลค่าถึง  8.066  ล้านบาท และวางแผน
การปรับปรุง-ซ่อมแซมรวมทั้งแผนจัดซ้ือทรัพย์สินเพื่อพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลิตผลซ่ึงสหกรณ์

การเกษตรเชียงยืน จ ากัด ได้เสนอแผนอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ไว้แล้ว   

ดังนี้   แผนซ้ือรถตักข้าว   1   คัน  มูลค่าประมาณ   1  ล้านบาท  แผนปรับปรุงบริเวณพื้ นที่ด้านหน้า
ฉางข้าว  งบประมาณ  0.30  ล้านบาท แผนปรับปรุงตลาดกลางสหกรณ์  งบประมาณ 1.50  ล้านบาท 
2)โครงสร้างองค์กร(Structure) ยังไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจซ้ือ-ขายในด้านการตัดสินใจก่อให้เกิดความ

ล่าช้าในการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือก 3) สไตล์(Style) สไตล์ในการท างานของผู้บริหารสหกรณ์   
โดยเฉพาะประธานกรรมการมีวิสัยทศัน์ที่กว้างไกล ให้โอกาสฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงาน 4)ระบบ
(System)ระบบการปฏิบัติงานชัดเจนและยังมีนโยบายไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแต่ยังไม่
กระจายอ านาจให้ฝ่ายตลาดอย่างเตม็ที่  5)  ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในสหกรณ์(Staff) ซ่ึง ผู้ที่
เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงานมีเพียง2 คน มีความซ่ือสัตย์และมีทศันคติที่ดีต่อหน่วยงานแต่มีสุขภาพไม่
อ านวยในการท างานหนัก 1 คน หากสหกรณ์ มีการปรับเปล่ียนหน้าที่โดยจัดคนให้เหมาะสม              
กับงานกจ็ะท าให้ธุรกิจรวบรวมผลิตผลด าเนินต่อไปได้ 6) ทกัษะ(Skill) เป็นการพิจารณาถึงทักษะ  
หรือความเชี่ยวชาญฝ่ายตลาดยังขาดประสบการณ์การจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ 7) ค่านิยมร่วม 
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(Shared Value) ค่านิยมร่วมในการท าธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เป็นหลักไม่มุ่งหวังผลก าไรจากธุรกิจนี้มากนักโดยสหกรณ์ยังมีความประสงค์จะขยายธุรกิจโดยมีแผน

ปรับปรุงธุรกิจรวบรวมผลิตผลไว้แล้ว 
     ปั จจัยแ ห่ งความส า เร็จ   (Critical  Successes  factors)  หรือ   CSFs  ห รือ

สมรรถนะหลักของกิจการ  (Core  Competencies)  โซ่ร้อยค่านิยม  (Value  Chain)  และกระบวนการ
หลักและระบบงานของกิจการ  (Core  Business  Processes)  มาใช้ในการวิเคราะห์ ในคร้ังนี้ ด้วย 
กล่าวคือ    การใช้ความสามารถหลัก เพื่อพิจารณาความสามารถของสหกรณ์ที่จะต่อสู้กับองค์กร

ธุรกิจภายนอกได้หรือไม่  ดังนี้     1) คุณลักษณะของสหกรณ์หรือปัจจัยหลักในการด าเนินกิจการ
(Characteristics) ผลปรากฎว่าในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน 
จ ากัด โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  สมาชิกยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งราคา

และการบริการรับซ้ือผลิตผล ซ่ึงสมาชิกยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง   การตั้งราคาซ้ือขาย

ข้าวเปลือกสหกรณ์ใช้ราคาตลาดเป็นตัวก าหนดและให้ราคารับซ้ือสูงกว่าตลาดเล็กน้อย ด้านการ

บริการ สหกรณ์ยังบริการรับซ้ือไม่สะดวกเท่าพ่อค้าและมีขั้นตอนมากกว่า การส่งเสริมการขายโดยให้

แรงจูงใจยังต ่ากว่าพ่อค้าถึงแม้ว่าสหกรณ์จะขนส่งให้โดยคิดค่าบริการต ่ากว่ าพ่อค้าก็ตามสมาชิก      

กไ็ม่นิยมน าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์  การร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจรวบรวมผลิตผลยังมีน้อย  

2) ต าแหน่งในการแข่งขัน (Competitive  Position)  สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด  จัดอยู่ใน
ต าแหน่งที่ ไม่เก่งในการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล เม่ือเทียบกับสหกรณ์อื่นหรือพ่อค้าเอกชนใน

พื้นที่ ประกอบกับบุคลากรด้านการตลาดขาดความกระตือรือร้น จะเห็นได้จากที่ผ่านมา สหกรณ์ได้

ยกเลิกการท าธุรกิจตลาดกลางแล้วให้เอกชนเช่า ยกเลิกธุรกิจป๊ัมน ้ามัน  ธุรกิจโรงงานอิฐบล็อกให้

เอกชนเช่าและยกเลิกการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 3)สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  environment)  
คือ  PEST  กล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ส่งผลโดยตรงกับปริมาณ
การรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์  ปริมาณรวบรวมลดลงมาก เนื่องจากรับซ้ือในราคาต ่ากว่า

โครงการรับจ าน า สภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าน ้ามันมีราคาสูงขึ้น อัตราค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นส่งผล
ต่อต้นทุนการผลิตของสมาชิกและต้นทุนรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน  ความนิยมน า

ข้าวเปลือกบรรจุในกระสอบเพื่อขายก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพ  
โซ่รอ้ยค่านิยม(Value  Chain)   เม่ือพิจารณาถึงค่านิยมของลูกค้าในที่นี้คือสมาชิก

สหกรณ์และมูลค่าที่ท าธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ซ่ึงพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่าง

ค่านิยมของสมาชกิกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด แล้ว สมาชิกสหกรณ์มี  

“ค่านิยมร่วม” ที่เหมือนกันอยู่  3  ประการ  1)   ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  สมาชิกสหกรณ์จะ
นิยมเลือกใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปีและเพิ่มมากกว่าการบริการด้านอื่นๆแต่ในส่วน

ของการใช้บริการรับซ้ือข้าวเปลือกของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ไม่นิยมน าผลิตผลมาจ าหน่ายให้

สหกรณ์ ที่ผ่านมาสหกรณ์รับซ้ือข้าวเปลือกจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่  2)  ค่านิยมด้านราคา  
(Price)  สหกรณ์ให้ราคารับซ้ือผลิตผลในราคาที่ต ่ากว่าพ่อค้า แต่มีความม่ันใจเคร่ืองชั่งของสหกรณ์
ว่ามีมาตรฐานกว่าพ่อค้า  3)  ค่านิยมด้านบริการ  สมาชิกเห็นว่าถ้าขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์ขั้นตอน
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ยุ่งยากทั้งทางด้านเอกสารและการรับเงินและต้องมาขายข้าวเปลือกด้วยตนเองทุกคร้ัง เพื่อแสดง

ความเป็นสมาชิก แต่การขายให้กับพ่อค้า พ่อค้าจะรับซ้ือถึงบ้านสมาชิกขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และถ้า

ปริมาณข้าวเปลือกมีน้อยสมาชิกจะฝากขายไปกับรถประจ าทางในหมู่บ้านได้ ไม่ต้องไปจ าหน่ายเอง  

รถรับจ้างกจ็ะรับเงินสดมาให้  ดังนั้น ด้านการบริการในธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ยังไม่เป็น

ที่พอใจของสมาชิก  
ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

จากการจัดท า  SWOT Mattrix ในระดับ ธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์                   
เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว พบว่า สหกรณ์มีจุดอ่อนภายในที่ส าคัญ คือ การ

ด าเนินธุรกิจที่ผ่านมายังไม่คุ้มทุน  ประสบปัญหาการขาดทุนจากธุรกิจ เนื่องจากปริมาณธุรกิจน้อย
มากในบางปีส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการด าเนนิธุรกิจต า่เม่ือเทยีบกับปริมาณธุรกิจทั้งส้ิน หาก

สหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้ นจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้ นและเม่ือรวม

เงินเดือนค่าจ้างที่ปันส่วนให้ธุรกิจรวบรวมผลิตผลด้วยแล้ว สหกรณ์จะประสบปัญหาการขาดทุน

เพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ควรพัฒนาภายในสหกรณ์ที่เป็นจุดอ่อนโดยการเน้น  กลยุทธด์า้นตน้ทุนต า่

ในการท าธุรกิจ  ดังนี้ 

1.จัดท าแผนฟ้ืนฟูธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ข้าวเปลือก) โดยเพิ่มปริมาณธุรกิจ
ให้คุ้มทุน 

2. ใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
3.พัฒนาฝ่ายตลาดโดยเร่งด่วน และก าหนดตัวบุคลากรให้เหมาะสม             

กับงาน หรือให้มีการหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท า   
4.ท าให้ต้นทุนทางการเงินต ่าเท่าที่จะท าได้  
5. พยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในขอบเขตที่หามาได้ 
6.ค านวณต้นทุนธุรกิจให้สอดคล้องกับการท าธุรกิจเพื่อให้ทราบต้นทุน ก าไร 

ที่แท้จริง 
7.หาแหล่งเงินทุนส ารองเพื่อท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
8.สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานฝ่ายตลาดตามปริมาณงานและผลงาน 
9.แบ่งแยกธุรกิจการตลาดให้ชัดเจน 
10.ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
11.เลือกช่องทางจ าหน่ายที่สามารถขายได้ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย 
12.พัฒนาการใช้ IT  แก่ฝ่ายตลาด 
13.ลดขั้นตอนการรับซ้ือข้าวเปลือก  
14.ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ โดย รับซ้ือข้าวเปลือกถึงบ้านสมาชิกและรับซ้ือ              

ในวันหยุด 
15. ฟ้ืนฟูจิตส านึกแก่สมาชิกให้รักองค์กรและให้มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ 

เพิ่มประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้าวในเชิงบวกและต่อเนื่อง  



113 

 

ในขณะเดียวกันโดยการอาศัยความได้เปรียบจากจุดแข็ง ผนวกกับโอกาส หรือ หลีก 

ข้อจ ากัด แล้ว สหกรณ์ควรใช้กลยุทธ์  ดังนี้ 
1. ให้ฝ่ายบัญชีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  ต้นทุน 

จุดคุ้มทุน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และช่วยวางแผนธุรกิจฟ้ืนฟ ู

2. จัดท างบก าไรขาดทุนจากธุรกิจรวบรวมผลิตผลรายเดือนเพื่อลดความ
เส่ียงการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างธุรกิจภายในของสหกรณ์เอง 
4. เข้าร่วมโครงการของรัฐเม่ือมีความพร้อม 
5. แนะน าสมาชิกด้านการผลิตและการใช้พันธ์ุข้าวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
 

2.ขอ้เสนอแนะ 
2.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1)  จากการศึกษา พบว่า  สหกรณ์ที่ เป็นกรณีศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อการท า
ธุรกิจแต่ละธุรกิจในระดับความส าคัญที่แตกต่างกัน  เช่น  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม   

จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จ ากัด  ให้ความส าคัญกับธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก  สหกรณ์

การเกษตรวาปีปทุม  จ ากัด  ให้ความส าคัญกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ป๊ัมน ้ามัน)  และ

สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ ากัด ให้ความส าคัญกับธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล) เป็นต้น จาก

การศึกษาหากสหกรณ์ให้ความส าคัญกับธุรกิจใดมากเป็นพิเศษธุรกิจนั้นก็จะประสบผลส าเร็จ                

นั่นคือ สหกรณ์จะจัดสรรทรัพยากร เช่น เงินทุน  บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ 

เพื่อด าเนินธุรกิจนั้นมากกว่าธุรกิจอื่นๆ ส่งผลให้ ปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้ น ธุรกิจมีผลก าไร สมาชิก

สหกรณ์มาใช้บริการกับสหกรณ์ในธุรกิจนั้นมากเป็นพิเศษและสมาชิกพอใจในการบริการของ

สหกรณ์  ส่วนธุรกิจรวบรวบผลิตผล สหกรณ์จะไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรส่งผลต่อการจัดสรร

เงินทุนปริมาณที่น้อยในแต่ละปีเพื่อการท าธุรกิจรวบรวมผลิตผล และเม่ือจะท าธุรกิจกจ็ะไม่มีเงินทุน

หมุนเวียน  ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  มอบหมายพนักงานที่ปฏิบัติด้านนี้

เพียง  1 – 2  คนเท่านั้น นอกจากนี้การมอบหมายงาน ยังขาดการหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท าและ
เห็นว่าการท าธุรกิจการขายเป็นธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง พนักงานการตลาดส่วนใหญ่ขาดความ

กระตือรือร้นปฏิบัติงานในเชิงรับเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้มีการท างานทดแทนกันได้สหกรณ์ควร        

มีการหมุนเวียนเปล่ียนงานกันท าในสหกรณ์บ้างและสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเพิ่มขึ้น 

2)  การด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์  สหกรณ์จะท าธุรกิจเฉพาะการรวบรวม
ข้าวเปลือกเท่านั้น สหกรณ์มีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ ความไม่เหมาะสมในแหล่งท าเลที่ตั้งของสหกรณ์

หรือตลาดกลางเป็นประเด็นหลักในการท าธุรกิจการขาย ปริมาณธุรกิจน้อย การจัดการธุรกิจยังขาด

ประสิทธิภาพไม่คุ้มทุนหรือขาดทุนในบางปี สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตเองได้และยังไม่

สามารถเป็นผู้ผูกขาดราคาพืชผลผลิต ความร่วมมือของสมาชิกมีน้อย การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
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สารสนเทศมีน้อย  เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทางธุรกิจ  การใช้กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ กลยุทธ์

การตลาด การอ านวยความสะดวกและการสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของ

สหกรณ์จะไม่เท่าทันกลยุทธ์ของพ่อค้าข้าวหรือโรงสี ถึงแม้ว่าสหกรณ์มีนโยบายไม่หักช าระหนี้ จาก

สมาชิกแล้วก็ตาม  เช่น  การบริการรับซ้ือถึงบ้าน  การให้ค่าบริการขนส่งแก่รถรับจ้าง การสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของรถเกี่ยวข้าว การบริการรับซ้ือข้าวในวันหยุด การจัดเล้ียงเชื่อม

ความสัมพันธ์ในโอกาสส าคัญๆ และอื่นๆ ที่พ่อค้าหรือโรงสีน ามาใช้เป็นกลยุทธ์  ยกเว้น  กรณี

สหกรณ์มีรถบรรทุกเองและบริการรับซ้ือถึงบ้านสมาชกิ  สหกรณ์จะคิดค่าบริการขนส่งต ่ากว่าเอกชน  

ดังนั้น จึงเห็นว่าสหกรณ์ไม่ควรที่จะท าธุรกิจแข่งขันกับพ่อค้า  แต่ควรดึงพ่อค้ามาเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจและเน้นการบริการแก่สมาชิกเป็นหลัก 

3)    การจัดองค์กรของสหกรณ์ เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการการจัดธุรกิจการขาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการตัดสินใจซ้ือขายข้าวเปลือกอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการเป็นหลัก 

เม่ือจะมีการตัดสินใจจะนัดประชุมเป็นคราวๆ นอกจากนี้ มีบางสหกรณ์กรรมการเป็นผู้ด าเนินการ

เอง  ซ่ึงเป็นเช่นนี้ เป็นวัฒนธรรมองค์กรมานาน  การตัดสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ ล่าช้าไม่ทันต่อ

สถานการณ์และการตลาด  ดังนั้น ควรมีนโยบายไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในการท า

ธุรกิจ ควรมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจให้ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายตลาด ให้มีการจัดท าแผนธุรกิจใน

แผนกธุรกิจการขายมีเป้าหมายที่ชัดเจและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจเพิ่มแก่

พนักงานฝ่ายตลาด 

3) สหกรณ์ที่ศึกษาทุกสหกรณ์มีความประสงค์จะฟ้ืนฟูหรือพัฒนาธุรกิจการขาย  

ทั้งนี้   มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งขายผลิตผล  ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา                  

การชั่ง ตวง วัด เป็นประเดน็หลัก  ประกอบกับมีบางสหกรณ์ได้วางแผนฟ้ืนฟูธุรกจิการขายไว้ ดังนั้น  

รัฐจึงควรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเท่าที่จ าเป็นบนพื้นฐานข้อมูลและแผนธุรกิจของสหกรณ์เป็นหลัก 

2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สหกรณ์ที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร  มีการ

ก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ  และก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่ชัดเจน ซ่ึงสหกรณ์ได้ก าหนดภารกิจ

ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ไว้แล้ว  แต่จากการศึกษาสหกรณ์ยังไม่มีการจัดท าแผนธุรกิจ  และ

ยังไม่ได้ก าหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติงานไว้  ดังนั้น  ควรมีนโยบายให้สหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจและ

ก าหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการในแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายต่อไปด้วย 
2) สหกรณ์ที่ประสงค์จะปรับปรุงธุรกิจรวมขายหรือฟ้ืนฟูธุรกิจการขายบนพื้ นฐาน

ของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยตามหลักการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้  รัฐถึงจะสนับสนุนหรือเติม

เต็มทรัพยากรหรือองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ทั้งนี้  สหกรณ์ต้องมีแผน

ธุรกิจที่ชัดเจนไว้รองรับและผลักดันให้มีการน าแผนไปปฏิบัตติลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน 

ควรให้มีการศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอื่นๆ  



คณะผูด้ าเนินการศึกษา 

 
ที่ปรึกษา 

 นายบญุมี จันทรวงศ ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 นายปริญญา เพง็สมบัต ิ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์

 
ผู้ด าเนนิการศึกษา 

1.    นางวัชรี กล่ินสอน  นักวิชาการสหกรณ์ 8ว ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
2. นางอารี ฉายโช้น   นักวิชาการสหกรณ์ 8ว ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
3. นางนวลเพญ็    พนัธ์ุพิทย์แพทย์    นักวิชาการสหกรณ์ 8ว ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

4.    นางทุติยาภรณ์  เพชระบูรณนิ นักวิชาการสหกรณ์ 8ว ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
5. นางสาวปรานอม  จันทร์ใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ 7ว ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

6. นายประยุทธ  ประยูรยวง  นักวิชาการสหกรณ์ 3 ส านักพัฒนาธุรกจิสหกรณ์ 
7.  นางสาวรัตนา  สอนราษี  นักวิชาการเกษตร 3 ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
8. ข้าราชการในสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์       ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด

มหาสารคาม 
9. ข้าราชการในสังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่เกีย่วข้อง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด -  

                                                                            มหาสารคาม 
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ภาคผนวก 1 

จังหวดัมหาสารคาม 

 

ดา้นกายภาพ 

1. ด้านกายภาพ จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคะวันออกเฉียง

เหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิบดาเหนือ  เส้นแวงที่ 102 องศา 

50 ลิปดา และ103 องศา 30 ลิบดาตะวันออก   มีพื้ นที่  5,228.843 ตารางกิโลเมตร หรือ 

3,307,302 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 470 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด

ใกล้เคียง ดังนี้  

 ทศิเหนือ        ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 ทศิใต้             ติดต่อกับ  จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทศิตะวันออก        ติดต่อกับ  จังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดร้อยเอด็ 

 ทศิตะวันตก           ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคามเป็น

พื้นที่ 

ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 130 – 

230 เมตร ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืน และ

อ าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณคร่ึงหนึ่งของพื้ นที่จังหวัด และค่อย ๆ ลาดเทมาทาง              

ทศิตะวันออกและทศิใต้ มีล าน า้ส าคัญหลายสายไหลผ่าน สภาพพ้ืนที่สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ 

คือ 

                          -  พื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน า้ เช่น ที่ราบ

ลุ่มริมแม่น า้ชีในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบ

ชายทุ่งกุลาร้องไห้ 

                          -  พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคล่ืนลอนลาด พบทางบริเวณตอนเหนือ

ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

                          -  พื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาด สลับกับพ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนชัน พบทางตอนเหนือและ

ตะวันตกของจังหวัด บริเวณนี้ มีเนื้อที่ประมาณคร่ึงหนึ่งของเนื้อที่ของจังหวัด 

  3. ลักษณะภูมิอากาศ  จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเมือง                 

ร้อน (Tropical  Monsoon Climate) ในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะ

ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงท าให้เกิดฝนตก ส าหรับปริมาณ

น า้ฝนที่พื้นบริเวณจังหวัดได้รับนั้นส่วนมากจะเกิดจากผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่เคล่ือนผ่าน

ประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศไทย 

 

 

 



2 

 

                           อุณหภูมิเฉล่ียฤดูร้อนในรอบ 5 ปี (2542 – 2546) ประมาณ 41.14 องศา

เซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2544 และในช่วง

ฤดูหนาว อุณหภูมิจะลดลงต ่ามาก โดยในรอบ 5 ปี (2542 – 2546) มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 

10.02 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดวัดได้ 5 องศาเซลเซียส เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2542 

                       4. เขตการปกครอง  จังหวัดมหาสารคามมีพื้ นที่ประมาณ 5,228.843 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ  2 กิ่งอ าเภอ  133 ต าบล (องค์การบริหารส่วน

ต าบล 131 แห่ง)  1,934 หมู่บ้าน  โดยอ าเภอที่มีพื้ นที่มากที่สุด คือ อ าเภอโกสุมพิสัย รองลงมา

คืออ าเภอบรบือ  อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอเมืองมหาสารคาม ตามล าดับ มีพื้นที่เท่ากับ 827.876  

681.622  605.744 และ556.697 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 15.83  13.03  11.58 

และ 10.64 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดด้านเศรษฐกิจ 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวดัและมูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉลี่ย/คน/ปี 

                        ในปี 2545 จังหวัดมหาสารคามมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 

Provincial Product 3 GPP) ตามราคาประจ าปี เท่ากับ 22,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากผลิตภัณฑ์

มวลรวมปี 2544 จ านวน 296 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 1.34 สาขาที่มีมูลค่า

การผลิตสูงสุดคือ สาขานอกภาคการเกษตร มีมูลค่าการผลิตเท่ากบั 17,845 ล้านบาท รองลงมาคือ 

สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

ครัวเรือน และสาขาเกษตร โดยมีมูลค่าการผลิตเท่ากับ 6,358 และ4,519 ล้านบาท ตามล าดับ                   

มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากับ 24,053 บาท/คน/ปี 

 

ดา้นเกษตรกรรม 

                        1. การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคามมีพื้ นที่ทั้งหมด 

3,307,302 ไร่ มีพื้นที่ทางการเกษตร 2,624,014 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของพ้ืนที่จังหวัด ที่นา

มีพื้ นที่มากที่สุดเท่ากับ2,186,844 ไร่ รองลงมาคือพืชไร่ มีจ านวนเท่ากับ 197,984 ไร่ หรือคิด

เป็นร้อยละ 83.33 และ 7.15 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร ตามล าดับ 

                        2.  พืชเศรษฐกิจ  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ข้าวนาปี 

ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน 

                             -  ข้าวนาปี  ปี 2545/2546 มีพื้ นที่นาทั้งหมด 2,169,180 ไร่ เป็นพื้ นที่

ได้ท านาและเกบ็เกี่ยว 1,829,710 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 427 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 597,016 

ตัน คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 5,608.11 ล้านบาท 

                             - ข้าวนาปรังปี 2546/2547 พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจ านวน 97,301 ไร่ 

ผลผลิตเฉล่ีย 746  กิโลกรัม/ไร่  ได้ผลผลิตรวม 71,854 ตัน คิดเป็นมูลค่า 330.53 ล้านบาท 

                             -  มันส าปะหลังปี 2546/2547 พื้ นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง 76,461 ไร่ 

ผลผลิตเฉล่ีย 2,601 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 198,951 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 

244.71 ล้านบาท 
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                             -  อ้อยโรงงานปี 2546/2547 พื้ นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน 116,252 ไร่ 

ผลผลิตเฉล่ีย 10,071   กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 1,170,698 ตัน คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 

562.81 ล้านบาท 

                         3.  จ านวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  จังหวัดมหาสารคามมีจ านวน

ครัวเรือนภาคการเกษตรทั้งหมด 157,391 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.56 ของครัวเรือนทั้งหมด

ของจังหวัด อ าเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คืออ าเภอโกสุมพิสัย รองลงมาคือ อ าเภอวาปี

ปทุม และอ าเภอเมือง ตามล าดับ โดยมีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเท่ากับ 22,497  19,141 และ

17,247 ครัวเรือน ตามล าดับ 

                         4.  การปศุสัตว์  สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย 

สุกร โค กระบือไก่ เป็ด มีปริมาณปศุสัตว์ ดังนี้  

                              -  สุกร มีปริมาณสุกรทั้งหมด 71,463 ตัว เกษตรกรประกอบอาชีพ 

9,041 ครัวเรือน อ าเภอที่มีปริมาณการเล้ียงสุกรมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอบรบือ อ าเภอ

โกสุมพิสัย และอ าเภอวาปีปทุม โดยมีปริมาณการเล้ียงเท่ากับ 10,885  10,053 และ 9,075 ตัว 

หรือคิดเป็นร้อยละ 15.23  14.06 และ 12.69 ของปริมาณสุกรทั้งหมด 

                              -  โค มีปริมาณโคทั้งหมด 208,350 ตัว เกษตรกรประกอบอาชีพ 

54,468 ครัวเรือน อ าเภอ 

ที่มีการเล้ียงโคมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิ่งอ าเภอกุดรัง อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอบรบือ โดยมี

ปริมาณการเล้ียงเท่ากับ 30,328  27,589 และ 26,280 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 14.55  13.24 

และ 12.61 ของปริมาณการเล้ียงโคทั้งหมด 

                              -  กระบือ มีปริมาณกระบือทั้งหมด 82,404 ตัว เกษตรกรประกอบอาชีพ 

30,679 ครัวเรือน อ าเภอที่มีการเล้ียงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอบรบือ 

และอ าเภอเมือง โดยมีปริมาณการเล้ียงเท่ากับ 14,309  13,120 และ8,573 ตัว ตามล าดับ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 17.36  15.92 และ 10.40 ของปริมาณการเล้ียงกระบือทั้งหมดของจังหวัด 

                              -  ไก่ มีปริมาณการเล้ียงไก่ทั้งหมด 1,789,805 ตัว เกษตรกรประกอบ

อาชีพ 110,469 ครัวเรือน อ าเภอที่มีปริมาณการเล้ียงไก่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอบรบือ 

อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอเมืองโดยมีปริมาณการเล้ียงเท่ากับ 260,132  250,522 และ 

224,598 ตัว ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.53  13.99 และ12.54 ของปริมาณการเล้ียงไก่

ทั้งหมดของจังหวัด 

                              -  เป็ด มีปริมาณการเล้ียงเป็ดทั้งหมด 255,044 ตัว เกษตรกรประกอบ

อาชีพ 25,845 ครัวเรือน อ าเภอที่มีปริมาณการเล้ียงเป็ดมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอเมือง 

อ าเภอโกสุมพิสัย และอ าเภอ 

พยคัฆภูมิพิสัย โดยมีปริมาณการเล้ียงเท่ากับ 38,188  36,780 และ 30,267 ตัว ตามล าดับ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 14.97  14.43 และ 11.86 ของปริมาณการเล้ียงเป็ดทั้งหมดของจังหวัด 
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                              นอกจากนี้ จังหวัดยังมีการเพาะเล้ียงสัตว์น ้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

คือ บ่อร่องสวนนา และกระชัง มีจ านวนผู้ เพาะเล้ียงทั้งหมด จ านวน 35,739 ราย ในพื้ นที่ทั้งหมด 

232,508.49 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด 5,153.43 ตัน 

                            5.  การอุตสาหกรรม  จังหวัดมหาสารคามมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จด

ทะเบียนแล้ว จ านวน 286 แห่ง ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนมากที่สุดคือ

โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาคืออุตสาหกรรมขนส่ง มีจ านวนเท่ากับ 62 และ 38 แห่ง 

ตามล าดับ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเงินทุนรวมทั้งส้ิน 2,412,343,073.52 บาท 

อุตสาหกรรมที่มีเงินทุนมากที่สุด คืออุตสาหกรรมอาหาร รองลงมาคืออุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยมี

เงินทุนเท่ากับ 509,366,000 และ 488,411,014.52 บาท ตามล าดับ 

                             6.  การพ าณิ ชย์   จั งหวัดมหาสารค าม มี โรงแรมชั้ น หนึ่ ง  2 แ ห่ ง 

ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง โรงภาพยนต์ 3 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 

(ขนาด 50 เตียง) 1 แห่ง มีจ านวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวนเงินลงทุน จ าแนกตามประเภท

ธุรกิจได้ดังนี้  

                                 -  ประเภทนิติบุคคล 

                                     ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล             5  ราย 

                                     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด                       822  ราย 

                                     บริษัทจ ากัด                             146   ราย 

                                  -  ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 3,240 ราย 

                                  -  ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน  จังหวัดมีจ านวนธนาคาร

พาณิชย์และสถาบัน 

การเงิน ดังนี้ 

                                      ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 14 สาขา 

                                      สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จ านวน 16 สาขา ประกอบด้วย 

                                      1)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 8 สาขา 

                                      2)  ธนาคารออมสิน จ านวน 6 สาขา 

                                      3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขาย่อย) จ านวน 1 สาขา 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขามหาสารคาม 1 

                                  -  สินค้าน าเข้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในจังหวัด เช่น 

น า้มันเชื้ อเพลิง ปูนซีเมนต์ ไม้แปรรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บุหร่ี สุรา รถยนต์ เคร่ืองจักรกล อะไหล่และ

อุปกรณ์ ผักและผลไม้บางชนิด 

-  สินค้าส่งออก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร คือ ข้าวเปลือก มันส าปะหลัง 

และสินค้าหัตถกรรม 

                      7.  สถิติการท่องเที่ยว                                                             

                            ปี 2546 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 258,871 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาว

ไทยจ านวน 258,405 คน คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เป็นนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติ จ านวน 466 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด มีจ านวนนัก

ทัศนาจรชาวไทย 65,695 คน  มีระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ากับ 2.91 วัน  

ชาวต่างชาติ 1.35 วัน  มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉล่ีย 271.36 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้จาก

การท่องเที่ยวชาวไทย 271.04 ล้านบาท  ชาวต่างชาติ 0.32 ล้านบาท  จังหวัดมหาสารคามมี

โรงแรม / รีสอร์ท / เกสท์เฮาส์ / บังกะโล ซ่ึงเป็นสถานบริการธุรกิจประเภทที่พักแรม 6 แห่ง 

จ านวนห้องพัก 356 ห้อง มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้าพักโรงแรม / รีสอร์ท / เกสท์  เฮาส์ / 

บังกะโล รวมทั้งส้ิน 101,872 คน จ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 101,406 คน หรือร้อยละ 

99.54 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 466 คน หรือร้อยละ 0.46  อัตราการเข้าพักเฉล่ียของ

นักท่องเที่ยว ร้อยละ 67.48  ระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเที่ยว 1.55 วันต่อคน และจ านวนคน

พักเฉล่ีย 1.80 คนต่อห้อง 

                            8.  แรงงาน 

                                 ในปี 2547 จังหวัดมหาสารคามมีประชากรวัยท างานจ านวน 742,234 

คน เป็นผู้ มีงานท าจ านวน  533,903  คน หรือร้อยละ 71.93  ของประชากรวัยท างาน เป็นผู้

ว่างงานจ านวน 5,612  คน หรือร้อยละ 0.75 ของประชากรวัยท างาน  มีก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล

จ านวน 3,687 คน หรือร้อยละ 0.49 ของประชากรวัยท างาน 

                             9.  การเงนิการคลงั 

                                  เงินฝากและเงิน สินเชื่ อของธนาคารพาณิชย์   ปี  2546 จังหวัด

มหาสารคามมีปริมาณเงินฝากจ านวน 7,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 3.3 อัตราเฉล่ีย

ต่อปีเท่ากับ 5.5  มีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ จ านวน 6,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2545 ร้อยละ 

7.5 โดยมีอัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 4.0 

                             10.  ภาษีสรรพากร 
                                    ในปี 2546 จังหวัดมหาสารคามมีผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรจ านวน 
314,901,099.22 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2545 ร้อยละ 5.11 โดยประเภทภาษีที่สามารถจัดเกบ็ได้มาก
ที่สุดคือภาษีบุคคลธรรมดาสามารถจัดเก็บได้จ านวน 148,082,464.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.02 ของจ านวนภาษีที่จัดเกบ็ได้ทัง้หมดในปี 2546 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดัมหาสารคาม (ปี 2547 – 2550) 
 
                               1.  วิสัยทัศน์ของจังหวัด “ เมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล แหล่ง

ผลิตผลเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ชั้นน า ” 
                               2.  เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์คือ 
                                    2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับรายได้ของ 
ประชาชน 
                                    2.2  เสริมสร้างการพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                               3.  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
                                    3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 
                                           มี 3 กลยุทธ์ คือ 
                                           (1) การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา           
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
                                           (2) พัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้ อ

ประโยชน์ต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                           (3) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่ อพัฒนาก าลังแรงงานให้มี

ความรู้ทกัษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างภาวะการแข่งขันและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
                                    3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ มี 3 กลยุทธ์ คือ 
                                           (1) ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้ นฐานการผลิต โดยการปรับโครงสร้าง
การผลิตไปสู่การผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
                                           (2) เพิ่มปริมาณของสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพของสินค้าภาคการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
                                           (3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถ

แข่งขันได้ มี 5 กลยุทธ์ คือ 
                                           (1) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวม 47 ผลิตภัณฑ์ 
                                           (2) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนตามผลการศึกษา/วิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ 
โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าที่ประสิทธิภาพการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
                                           (3) ส่งเสริมด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า 
                                           (4) ยกระดับและพัฒนาองค์กรของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ มี

มาตรฐานไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 
                                           (5) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
                                    3.4  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างชุมชนเข้มแขง็ มี 3 กลยุทธ์ คือ 
                                           (1) โดยการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุก

ระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายขององค์กร 
                                           (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                                           (3) เสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)     
 
สภาพปัญหาที่ส าคญัของจังหวดั 
                               1. ปัญหาความยากจนของประชาชน ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีครัวเรือน
ยากจนจ านวน 44,269 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี (ปี 2547) จ านวน 25,020 บาท/คน/ปี 
โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของจังหวัด ก าหนดให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต ่ากว่าคนละ 20,000 บาท/
คน/ปี ต้องลดลงร้อยละ 16 
                               2. ปัญหาอุทกภัย ซ่ึงเกิดขึ้ นเป็นประจ าทุกปี มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรมของทุกอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
                               3.  ปัญหาการว่างงานและแรงงานอพยพ โดยเฉพาะในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
การอพยพแรงงานดังกล่าวจะมีทั้งในภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม และการประมง 
                               4.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพดินต ่า การ
แพร่กระจายของปัญหาดินเคม็ ส่งผลให้การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพหลักของ

ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านผลผลิต 
ปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็น 
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ขอ้มูลทางเศรษฐกิจรายอ าเภอ 
การศึกษาวิเคราะหธุ์รกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ ์
 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม (ปี 2547) 
                               ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2443 มีพื้ นที่ 556.697 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.65 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล 34.02 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล 
522.68 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 14 ต าบล 185 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 38,922 ครัวเรือน 
มีประชากรทั้งส้ิน 145,972  คน แยกเป็นเพศชาย 72,013  คน เพศหญิง 73,959  คน รายได้เฉล่ีย
ของประชากร 15,784 บาท/คน/ ปี 

ดา้นการเกษตร  จ านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 17,247 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญได้แก่ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง (ข้าวมะลิ 105 และข้าว กข. 6) มีข้อมูลการผลิต ปี 2546 ดังนี้  
 

รายการ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 
1. พื้นที่ปลูก (ไร่) 
2. พื้นที่เกบ็เกี่ยว (ไร่) 
3. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 
4. ผลผลิตรวม (ตัน) 
5. มูลค่าต่อตัน (บาท) 
6. มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 

190,471 
156,406 

494 
94,093 

5,860 
551.38 

21,552 
21,552 

730 
15,733 

4,600 
72.37 

 
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว 

                              โรงสีข้าวทองอินทร์บริการ  ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
 
อ าเภอโกสุมพิสยั (ปี 2547) 
                            ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2443 ระยะทางอยู่ ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ 28 
กิโลเมตร เป็นอ าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด 827.876 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด แบ่งเป็นพื้ นที่ในเขตเทศบาล 5.550 ตารางกิโลเมตร และพื้ นที่นอกเขตเทศบาล 822.326 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 17 ต าบล 230 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 28,242 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งส้ิน 118,559 คน แยกเป็นเพศชาย59,024 คน เพศหญิง 59,353 คน รายได้เฉล่ียของ
ประชากร 20,786 บาท/คน/ปี 
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                      ดา้นการเกษตร  จ านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 22,497 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจ               
ที่ส าคัญได้แก่ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง (ข้าวมะลิ 105 และ กข. 6) มีข้อมูลการผลิต ปี 2546ดังนี้  
 

รายการ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 
1. พื้นที่ปลูก (ไร่) 
2. พื้นที่เกบ็เกี่ยว (ไร่) 
3. ผลผลิตเฉล่ีย (กก.ไร่) 
4. ผลผลิตรวม (ตัน) 
5. มูลค่าต่อตัน (บาท) 
6. มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 

233,165 
172,035 

505 
117,748 

5,860 
690.01 

81,584 
81,584 

750 
61,188 

4,600 
281.46 

 
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว 

1.  โรงสีสายทอง  ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
2.  หจก.สายทองพืชผล  อบเมลด็ข้าวเปลือก 
 

อ าเภอวาปีปทุม (ปี 2547) 
                             ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2442 ระยะทางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ 40 
กิโลเมตร มีพื้นที่ 605.744 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่
ในเขตเทศบาล1.440 ตารางกิโลเมตร และพื้ นที่นอกเขตเทศบาล 604.334 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 15 ต าบล 240 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 24,670 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 
115,557 คน แยกเป็นเพศชาย 57,366 คน เพศหญิง 58,221 คน รายได้เฉล่ียของประชากร 
17,175 บาท/คน/ปี 
                             ดา้นการเกษตร  จ านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 19,141 ครัวเรือน พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ข้าวนาปี (ข้าวมะลิ 105 และ กข. 6) มีข้อมูลการผลิตปี 2546 ดังนี้  

 1.  พื้นที่ปลูก                                  291,302        ไร่ 
 2.  พื้นที่เกบ็เกี่ยว                            276,630        ไร่  
 3.  ผลผลิตเฉล่ีย                                  464         กก./ไร่ 
  4.  ผลผลิตรวม                              135,164         ตัน 
  5.  มูลค่าต่อตัน                                 5,860         บาท 
 6.  มูลค่าผลผลิต                                  792.06    ล้านบาท 
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ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว        
                             1.  ชรินรัตน์                                 ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
                             2.  ต้นตระกูล                               ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
                             3.  หจก.โรงสีสหบูรณ์ข้าวไทย    ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
                             4.  พัชระพาณิชย์          ท าการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกร า 
                                                  
                                                                                                                                
อ าเภอเชียงยืน (ปี 2547) 
                              ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2502 ระยะทางอยู่ ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ 55 
กิโลเมตร มีพื้ นที่ 277.618 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของพื้ นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นพื้ นที่
ในเขตเทศบาล  2.258 ตารางกิโลเมตร และพื้ นที่นอกเขตเทศบาล 271.772 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 8 ต าบล 116 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน 14,834 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 63,279 
คน แยกเป็นเพศชาย 31,530 คน เพศหญิง 31,740 คน รายได้เฉล่ียของประชากร 19,293 บาท/
คน/ปี 
                              ด้านการเกษตร  จ านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 11,636 ครัวเรือน พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง (ข้าวมะลิ 105 และ กข. 6) มีข้อมูลการผลิตปี 2546 
ดังนี้  
 

รายการ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 
1. พื้นที่ปลูก (ไร่) 
2. พื้นที่เกบ็เกี่ยว (ไร่) 
3. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 
4. ผลผลิตรวม (ตัน) 
5. มูลค่าต่อตัน (บาท) 
6. มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 

123,261 
104,755 

487 
60,028 

5,860 
351.76 

21,409 
21,409 

825 
17,662 

4,600 
81.25 

                              
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว 

                             โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรท านานาทองท าการสีข้าวชนดิแยกแกลบแยกร า 
มีก าลังการผลิต 72 ตัน/วนั



ภาคผนวก 2 

แบบจัดเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ(เฉพาะประเด็นทีเ่ห็นว่าส าคญั) 

โครงการศึกษาการด าเนินธุรกิจการขายของสหกรณก์ารเกษตร 

(สหกรณ์และ  1  ชดุ) 

สหกรณ์……………………………………………………..…
จังหวัด…………………………………. 
ข้อมูล  ณ  วนัที่   ..................................................... 
 
1. ข้อมูลทั่วไป (สภาพพ้ืนที่  การคมนาคม  ชลประทาน การเพาะปลูก การพาณิชย ์แดน

ด าเนินงานของ

สหกรณ์ ) ….............................................................................................................. 
       …………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………   
………      …………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสหกรณ ์

2.1 อาคารส านักงานตั้งอยู่
......................................................................................................... 

      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 

ตลาดกลาง  / โรงสี  ตั้งอยู่

............................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………… 

ระยะทางระหว่างส านักงาน กับตลาดกลาง ประมาณ…………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การคมนาคม
............................................................................................................... 

2.3   การขนส่งผลิตผล..................................................................................................... 
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      ………………………………………………………………………………………………… 
2.4 การร้องเรียนของประชาชน(การก่อมลพิษ).............................................................. 

      …………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………… 

2.5 จ านวนพนักงานสหกรณ์  มีทั้งส้ินจ านวน  ……………คน 
  แผนกธุรกิจสินเชื่อ จ านวน……………..คน 
  แผนกธุรกิจการซ้ือ จ านวน……………  คน 
  แผนกธุรกิจการขาย จ านวน……………. คน   พนักงานประจ า…………คน 
           ลูกจ้างชั่วคราว…………..คน 
  แผนกธุรกิจโรงสี  จ านวน………….….คน   พนักงานประจ า…………คน 
           ลูกจ้างชั่วคราว………….คน 
  แผนกธุรกิจเมลด็พันธ์ุ     จ านวน………….….คน   พนักงานประจ า…………คน 
           ลูกจ้างชั่วคราว………….คน 
2.6 ประสบการณ์ของพนักงานที่ท าหน้าที่ในแผนกธุรกิจการขาย/โรงสี/เมลด็พันธ์ุ มี

ประสบการณ์ด้านนี้                    ประมาณกี่ปี 
     คนที่ 1……………………..ปี  คนที่ 4…………………… ปี 
    คนที่ 2……………………  ปี  คนที่ 5……………………..ปี 
    คนที่ 3…………………… ปี  คนที่ 6……………………  ปี 
2.7 ปัจจัยพื้นฐาน/เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท าธุรกิจการขายมีอะไรบ้าง 

 โรงสีข้าว   ขนาดก าลังการผลิต……….ตนั/24 ชม. อายุการใช้งาน…………ปี

  ขนาดก าลังการผลิต……….ตนั/24 ชม.  อายุการใช้งาน………...ปี 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 โรงงานปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ 
    ขนาดก าลังการผลิต……….ตนั/24 ชม. อายุการใช้งาน…………ปี

    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์

 ห้อง LAB ขนาด…………………………………. อายุการใช้งาน…………ปี

     ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 ตลาดกลาง ขนาด......................ตารางวา     ใช้ประโยชน์   ไม่ใช้ประโยชน ์
  ขนาด..................ตารางวา ใช้ประโยชน์    ไม่ใช้ประโยชน ์
 ไซโล  ขนาดความจุ..................ตัน   จ านวน...............หลัง 
  ขนาดความจุ..................ตัน   จ านวน...............หลัง 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
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 เคร่ืองอบลดความชื้น   ขนาดก าลังการผลิต  .....................ตัน/24 ชม. 
    ขนาดก าลังการผลิต  .....................ตัน/24 ชม. 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 ลานตาก  ขนาดพื้นที่..................ต.ร.ม.   จ านวน...............แห่ง 
    ขนาดพื้นที่..................ต.ร.ม.   จ านวน...............แห่ง 
    ขนาดพื้นที่..................ต.ร.ม.   จ านวน...............แห่ง 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 ฉางข้าว     ขนาดความจุ..................ตัน    จ านวน...............หลัง 
    ขนาดความจุ..................ตัน    จ านวน...............หลัง 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 รถบรรทุก   ………ล้อ ขนาดบรรทุก.........ตัน   อายุการใช้งาน.........ปี 

   ..........ล้อ ขนาดบรรทุก.........ตัน   อายุการใช้งาน.........ปี 

   ..........ล้อ ขนาดบรรทุก.........ตัน   อายุการใช้งาน.........ปี 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 รถโฟคลิฟท ์  ขนาดบรรทุก..............ตัน   อายุการใช้งาน.........ปี 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน..............เคร่ือง 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 
 ………………

 ........................................................................................... 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์  
 ………………
 .......................................................................................... 
    ใช้ประโยชน์     ไม่ใช้ประโยชน ์
 

3.   อาชีพของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ 
   3.1  อาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
   - ท านา      นาปี พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
                                                นาปรัง  พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
   - ท าไร่  ………. พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 

     ………. พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 

   - ท าสวน ……… พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
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     ……… พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
               - ท าปศุสัตว ์  
                    - รับจ้าง 
 
   3.2  อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ 
   - ท านา      นาปี พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
                                                นาปรัง  พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
   - ท าไร่  ………. พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 

พ่อค้าในพื้นที่.........................………………………………………………………..... 
     ………. พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 

   - ท าสวน ……… พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
     ……… พื้นที่   ..............ไร่ ผลผลิต .........................ตัน 
               - ท าปศุสัตว ์  
                    - รับจ้าง 

4.    จ านวนผู้ประกอบการด้านผลิตผลการเกษตรในพื้นที่ 
  4.1    โรงสีของเอกชน     จ านวน………………แห่ง 
   ขนาดก าลังการผลิต  ………………ตนั/วนั      จ านวน........................แห่ง 
   ขนาดก าลังการผลิต  ………………ตนั/วนั      จ านวน........................แห่ง 

   ขนาดก าลังการผลิต  ………………ตนั/วนั      จ านวน........................แห่ง 

   ขนาดก าลังการผลิต  ………………ตนั/วนั      จ านวน........................แห่ง 
  โรงงาน………………………………………….จ านวน……………………แห่ง 
   ขนาดก าลังการผลิต  ………………ตนั/วนั      จ านวน........................แห่ง 

    4.2    ตลาดกลางรวบรวมผลิตผลของเอกชน     จ านวน   ..................   แห่ง 
    4.3    พ่อค้าในพื้นที่.........................………………………………………………… …..... 
   พ่อค้าในพื้นที่.........................……………………………………………………..... 
   4.4   พ่อค้าจรนอกพื้นที่………………………………………………………........... 

      4.4     ...................................................................................................  
5.  การด าเนนิธุรกิจการขายของสหกรณ ์

5.1  ชนิดผลิตผลหลักที่สหกรณ์รวบรวม  ปี 2546 
           …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า...................ล้านบาท 

    …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า....................ล้านบาท 
    …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า....................ล้านบาท 
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    …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า....................ล้านบาท 
           …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า...................ล้านบาท 
 

5.2 เงินทุนที่สหกรณ์ใช้ในการท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและหรือธุรกิจโรงสี)      
จากแหล่งใดบ้าง 

  เงนิทุนของสหกรณ์เอง   
  ปีบัญชส้ิีนสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
จ านวนเงนิ(ล้านบาท) 
 

     

 กู้ยืมแหล่งเงินทุนอื่น 
  ปีบัญชีส้ินสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
  ธ.ก.ส. (ล้านบาท) 
 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์(ล้านบาท)   
 
  อื่นๆ (ระบุ)............................... 

 

     

     เงนิสนับสนุนจากผู้ว่า CEO 
  ปีบัญชีส้ินสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
จ านวนเงนิ(ล้านบาท) 
 

     

         
5.3ปริมาณธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและ/หรือธุรกิจโรงสี)ระหว่างปี  

 
  ปีบัญชีส้ินสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
รวบรวมข้าวเปลือก                    (ตนั) 
                                                 (ล้านบาท) 
 
ข้าวเปลือกที่ขาย                       (ตนั) 
                                     (ล้านบาท) 
 

ปริมาณข้าวเปลือกที่ส่งแปรรูป         (ตัน) 
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ปริมาณตันข้าวสารที่แปรรูปได้ 
                                  (ตนัข้าวสาร) 
                                    (ล้านบาท)  
  ปีบัญชีส้ินสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
อัตราการแปรรูป(ต่อ1,000 กก.ข้าวเปลือก) 
        ต้นข้าว   (กก.) 

        ผลิตผลพลอยได้(กก.)   

           สูญเสีย (กก.)              
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการรวบรวม 

รวม   (ล้านบาท) 
อัตรา  (บาท/ตัน) 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายแปรรูป 
รวม   (ล้านบาท) 
อัตรา  (บาท/ตัน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย        รวม  (ล้านบาท) 
                              อตัรา(ล้านบาท) 
 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากธรกิจการขาย 

         จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
 

     

 
6 การมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ ์

6.1   ข้อมูลด้านการท าธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์(Active Member)  ในปี 2546 
     ธุรกิจสินเชื่อ                       จ านวน...............ราย/ปี 

     ธุรกิจเงนิรับฝาก            จ านวน................ราย/ปี 

   ธุรกิจการซ้ือ                 จ านวน................ราย/ปี 

   ธุรกิจการขาย     จ านวน................ราย/ปี    
   .........................         จ านวน................ราย/ปี    
   .........................         จ านวน................ราย/ปี    

6.2  การมีส่วนร่วมในธุรกิจการขายของสมาชิก 
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  ปีบัญชีส้ินสุด  ................. 2542 2543 2544 2545 2546 
 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด            (คน) 
                                  (ร้อยละ) 
 
จ านวนสมาชิกที่ท าธุรกิจการขาย 
กับสหกรณ์                        (คน) 
                                   (ร้อยละ) 

     

 
7.  ด้านการจดัการฐานข้อมูลและข่าวสารของสหกรณ์ 

7.1 การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจการขาย(ข้อมูลด้านสมาชิก  พืชผลที่ปลูก 
การขายผลิตผลให้สหกรณ์  ข้อมูลข่าวสารด้านราคา  และอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง)   
 ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลไว้ 
 มีการจัดท าฐานข้อมูลไว้(ระบุ) 

 ฐานข้อมูลด้านการผลิตของสมาชิก 
 ฐานข้อมูลด้านการท าธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์(Active Member) 
 ฐานข้อมูลด้านการจัดระดับช้ันสมาชิก 
 ฐานข้อมูลด้านลูกค้าของสหกรณ ์
 ฐานข้อมูลด้านราคาผลิตผลและการเปล่ียนแปลงราคาผลิตผล 
 อื่นๆ (ระบ)ุ   ...................................................................... 

      ..................................................................... 
   7.2  ช่องทางข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดที่สหกรณ์ใช้ 
   ข้อมูลทางอินเตอร์เนต็             ส านักงานสหกรณ์  ความถี่............... 

  บ้านกรรมการ    ความถี่.................. 
  บ้านพนักงาน    ความถี่.................. 
   อื่นๆ(ระบุ) 

 รับหนังสือหรือวารสารต่างๆ(ระบุ)............................................................ 
     ความถี่................................................... 

 วิทยุ โทรทศัน์  ความถี่..................... 

 
(ลงชื่อ).......................................ผู้จัดเกบ็ข้อมูล



 

ภาคผนวก 3 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับกรรมการสหกรณ์ 

โครงการศึกษาการด าเนนิธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร   

สหกรณ์……………………………………………..…จังหวัด…………………………………. 
 
ประเด็นการสมัภาษณ ์
 
  ดา้นการก าหนดนโยบายของสหกรณ ์ การมอบอ านาจ และการตดัสินใจ 

1. สหกรณ์มีนโยบายด าเนนิธุรกิจขายโดยน าแผนการรวบรวมผลิตผลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่                

ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ 
    ต่อเนื่อง   เนื่องจาก...................................................................................

   ไม่ต่อเนื่อง   เนื่องจาก............................................................................... 
2. เม่ือที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้สหกรณ์ด าเนนิการธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณไ์ด้

ด าเนินการ  ตามมติที่ประชุมใหญ่ทุกปีหรือไม่ 
   ด าเนนิการทุกปี เนื่องจาก.................................................................. ........
   ไม่ด าเนนิทุกปี  เนื่องจาก........................................................................... 
3.    เม่ือมีการเปล่ียนแปลงชุดคณะกรรมการบริหารงานแต่ละปี  นโยบายการด าเนินธุรกิจการ

ขาย  ของสหกรณ์ต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ 
    ต่อเนื่อง   เนื่องจาก.................................................................................. 
    ไม่ต่อเนื่อง   เนื่องจาก............................................................................... 

4. คณะกรรมการได้ให้มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดูแลตดิตามการท า

ธุรกิจการขายของสหกรณ์อย่างชนัเจนหรือไม่ 
 มอบหมาย   ลักษณะการมอบหมาย.............................................................. 
 ไม่มอบหมาย   เนื่องจาก ............................................................................ 

5. อ านาจในการตดัสินใจในการด าเนนิธุรกิจว่าจะด าเนินธุรกจิอะไรบ้างในแต่ละปีเป็นอ านาจ

ของใคร 
  คณะกรรมการทั้งคณะ 
  ผู้จัดการ 
  หัวหน้าฝ่ายการตลาด/หรือโรงสี 
  คณะกรรมการและผู้จัดการ 
6.   คณะกรรมการได้มอบอ านาจการตดัสินใจให้ฝ่ายจดัการด าเนนิธุรกิจการขายหรือไม่ 

        มอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ ลักษณะการมอบหมาย........................................... 
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    ไม่มอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ เนื่องจาก.......................................................... 
7. การตัดสินใจของสหกรณ์ว่าจะท าธุรกิจการขายผลิตผลชนดิใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง                   

เป็นปัจจยัหลักในการตัดสินใจด าเนนิธุรกิจการขายผลิตผลชนิดนั้นๆ(เรียงล าดับ

ความส าคญั                 1 , 2…… ) 

     ปริมาณผลิตผลของสมาชิกในพื้นที ่

        ความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก 
     โอกาสในการท าก าไรในตัวผลิตผลนั้นๆของสหกรณ์ 
     ภาระราคาของชนิดผลิตผลในปีนั้นๆ 

  ความพร้อมในด้านเคร่ืองจักร อุปกรณข์องสหกรณ์ 
   ความพร้อมในด้านเงนิทุน 
   เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ 
   อื่นๆ(ระบุ).............................................................................................

  
  ผลการด าเนนิธุรกิจขายของสหกรณ ์

1.   ในรอบ 5  ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ของท่านด าเนนิธุรกิจการขายมีผลก าไรหรือขาดทุน 

  ก าไรทุกปี 

        ขาดทุนทุกปี 

          มีทั้งก าไรและขาดทุน (ก าไร.........ปี    ขาดทุน.........ปี) 

2.  หากสหกรณ์ของท่านด าเนนิธุรกิจการขายมีผลขาดทุน  ปีต่อไปสหกรณ์ท าธุรกิจต่อไป
หรือไม่ 

       ท าธุรกิจการขายในปีต่อไป(เพราะ...............................................................) 

        หยุดท าธุรกิจการขายในปีต่อไป(เพราะ.........................................................) 
          3.    หากสหกรณ์มีก าไรจากธุรกิจการขาย  สหกรณมี์การเฉล่ียคืนแก่สมาชิกเม่ือส้ินปีหรือไม่ 

      เฉล่ียคืน 

        ไม่เฉล่ียคืน  (เนื่องจาก...............................................................................) 
 
  ดา้นการวิธีการติดตามและควบคุมของกรรมการสหกรณ ์

1.  คณะกรรมการมีวิธีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจของสหกรณ์อย่างไรบ้าง 
   (เช่น เทยีบกบัแผนงานที่อนุมัติ  เทยีบกับต้นทุนต่อหน่วย และอื่นๆ) 

      ................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................. 
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  2. การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ  นอกจากผู้จัดการแล้วหัวหน้าระดับแผนกตา่งๆ 

   โดยเฉพาะแผนกบัญชี  แผนกธุรกิจการขาย ได้เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ 
   คณะกรรมการด้วยหรือไม่ 

      เข้าประชุม 

        ไม่เข้าประชุม    เนื่องจาก......................................................................... 
 
  ดา้นจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส และขอ้จ ากดั ในการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

1. ท่านคิดว่า ขั้นตอนการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกของสหกรณ ์ที่สหกรณ์ด าเนนิใน

ปัจจุบนั 
ยังขาดปัจจัยหรือมีจุดอ่อนอะไรบ้างในแต่ละด้าน 

  บุคลากร   สมาชิกสหกรณ์      ด้าน.......................................................... 

     ฝ่ายจดัการ ด้าน  ................................................................... 

       ฝ่ายกรรมการ    ด้าน  ....................................................... 

       ฝ่ายราชการ ด้าน  ......................................................... 

              ...................................................... 

 เงินทุน ................................................................................................... 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการรวบรวม.............................................  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

               ....................................................................................................................... 

 ปริมาณผลผลิตในพื้นที่

......................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

    คณุภาพผลผลิต

..................................................................................................    

........................................................................................... ........................... 

....................................................................................................................... 

 ความร่วมมือของสมาชิก ............... ................................................... 

....................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................... 
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 วิธีการรวบรวมผลิตผลที่อาจก่อให้เกดิการสูญเสียหรือการร่ัวไหล 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 ความซ่ือสัตย์และการเสียสละของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

  การแจ้งข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

  การสร้างแรงจูงใจแก่ สมาชิก ...............................................................  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 อื่นๆ เช่น ระยะทาง  การขนส่ง  การคมนาค

(ระบ)ุ ................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ของท่านยงัขาดปัจจัยหรือมีจุดอ่อนอะไรบ้างดา้นการจัดการ

ทรพัยากรของสหกรณใ์นขั้นตอนการแปรรูปหรือการจัดการขายผลิตผล 

   นโยบายการแปรรูปของสหกรณ์

 ...................................................................................................................... 

    ความรู้ความสามารถ/ความช านาญในการผลิตหรือการขาย 

       ผู้จดัการ  ด้าน  ......................................................... 

      ฝ่ายผลิต            ด้าน   ........................................................ 

       

      ฝ่ายขาย             ด้าน  .................................................. 
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 การตดัสินในการผลิต/การขายผลิตผล  ..................................................... 

.................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................

 การมอบอ านาจแก่ฝ่ายผลิต/ฝ่ายขาย......................................................

 .................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

 ความพร้อมเคร่ืองจักร  อุปกรณ์   .............................................................. 

.................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร  อุปกรณ ์......................................................  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 กระบวนการแปรรูป ................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อัตราการสูญเสีย   ........................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

 ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการตลาด จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
    ข้อมูลทางอินเตอร์เนต็   จาก     ที่ท างาน  ความถี่.................... 

            ที่บ้าน     ความถี่.................... 
    หนังสือหรือวารสารต่างๆ(ระบ)ุ................................................ 

     ความถี่.................................... 

   วิทยุ โทรทศัน ์ ความถี่............................................................ 

      ไม่ได้ติดตาม  
 การใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
 การควบคุมตรวจสอบ   .................................................. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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 การสต๊อกสินค้า  ............................................................ 

.................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................... 

 อื่นๆ  (ระบุ)........................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ของท่านยังขาดปัจจัยหรือมีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ

จัดการ  

     ดา้นการตลาดผลิตผลของสหกรณ ์  

 นโยบายการตลาดผลิตผลการเกษตรของสหกรณ ์ ......................................

 
 ........................................................................................................................... 

 ความรู้ความสามารถทางการตลาด  

   ผู้จดัการ  ด้าน  ............................................................. 

   ฝ่ายผลิต             ด้าน  ............................................................... 

   ฝ่ายขาย          ด้าน  ............................................................... 

  

 กระบวนทางการตลาดของสหกรณ์........................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 การบรรจุหีบห่อ

  ........................................................................... ................... 

 .................................................................................................................... 

 การขนส่ง

..................................................................................... ................. 

 .................................................................................................................... 

 การควบคุมตรวจสอบ................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดของฝ่ายจัดการ.......................... 

  ..................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อื่นๆ  

(ระบุ)............................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

4. ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่านมีจุดแขง็ในการท าธุรกิจขายมีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

5.   ท่านคดิว่าปัจจยัภายในอะไรที่เป็นประเดน็หลักที่มีผลต่อท าธุรกิจการหรือไม่ท าธุรกิจขาย
ของสหกรณ์ของท่าน (เรียงล าดับความส าคญัจากมากไปน้อยเพียง 3  อันดับแรก) 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6.   ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกอะไรที่มีผลต่อการท าธุรกิจขายของสหกรณ์ของท่านโดยตรงที่เป็น 
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     ประเดน็หลักในการท าธุรกิจ/ไม่ท าธุรกิจ  หรือต่อปริมาณการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์ 

เป็นต้น    เช่น  ภาวะราคาผลิตผล นโยบายของรัฐ การเมือง และอื่นๆ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

  ดา้นผลผลิต(Output) ของสหกรณใ์นการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

1. ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและหรือธุรกิจ

โรงสี)       
   เตม็ก าลังความสามารถของสหกรณ์แล้วหรือไม่  

     เตม็ก าลังความสามารถ 

      ยงัไม่เตม็ก าลังฯ     อธิบาย 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและหรือธุรกิจ

โรงสี)       
สหกรณ์ด าเนนิการในระดับทีเ่หมาะสมแล้วหรือไม่ เช่น  ปริมาณ  การช่วยเหลือสมาชิก

ด้านการขายผลิตผล   คุณภาพของผลิตผล 
     ด าเนินการในระดับที่เหมาะสมแล้ว 

      ยงัไม่เหมาะสม     อธิบาย 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

  ขอ้เสนอแนะในจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์
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1.   ท่านตอ้งการท าธุรกิจรวมขายหรือรวมซ้ืออะไรบา้ง  ถา้ท าแลว้ท่านคิดว่าจะมีปัญหา
อะไรบา้ง  ท่านคิดว่าควรมแีนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

   2. การท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ของสหกรณ์ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่านควรได้รับการ 
    พัฒนาปรับปรุงในเร่ืองใด  มากที่สุด 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

  

3 ท่านต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนด้านการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์อย่างไร
บ้าง 
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....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ)............................................ผู้สัมภาษณ์ 

                 วันที่....................................



ภาคผนวก 4 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับฝ่ายจัดการ(ผู้จดัการและพนักงานการตลาด) 
โครงการศึกษาการด าเนนิธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร   

สหกรณ์……………………………………………………..…จังหวดั………………………… 
 
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจัยดา้น Input ในธุรกิจการขายของสหกรณ ์

1.1 ชนิดผลิตผลที่สหกรณ์รวบรวม(เรียงล าดบัจากมากไปน้อย) 
   …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า....................ล้านบาท 

  …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลคา่....................ล้านบาท 
  …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลคา่....................ล้านบาท 
  …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลคา่....................ล้านบาท 
  …………………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลคา่....................ล้านบาท 

1.2  สถานที่รับช้ือผลิตผลของสหกรณ์เพียงพอหรือไม่ 
       เพียงพอ 
     ไม่เพียงพอ   ......................................................................................... 
    ........................................................................................................................ 
1.3  การติดต่อท าธุรกิจขายของสมาชิกและบุคคลภายนอกกับสหกรณ์ของท่าน(แบ่งเป็นชนดิ 
      ของผลิต) 
 .................... สมาชิก     ...................คนต่อปี คดิเป็นร้อยละ.........ของจ านวนสมาชิก 

  บุคลภายนอก.. .............คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ........ ของจ านวนสมาชิก 
 .................... สมาชิก     ...................คนต่อปี คดิเป็นร้อยละ.........ของจ านวนสมาชิก 

  บุคลภายนอก.. .............คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ........ ของจ านวนสมาชกิ 

 .................... สมาชิก     ...................คนต่อปี คดิเป็นร้อยละ........ ของจ านวนสมาชิก 
  บุคลภายนอก.. .............คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ........ ของจ านวนสมาชิก 

 .................... สมาชิก     ...................คนต่อปี คดิเป็นร้อยละ.........ของจ านวนสมาชิก 
  บุคลภายนอก.. .............คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ........ ของจ านวนสมาชิก 

1.4 สหกรณ์ได้มีการจัดชั้นสมาชิกหรือไม่ 

 มีการจัดชั้น 
 ไม่มีการจัดชั้นสมาชิก

เพราะ  ...................................................................................................

............................................................................................................. 
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 2. ดา้นกระบวนการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

    2.1 กระบวนการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ตั้งแต่การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อ
จัดการขาย 

         หรือแปรรูปจนถึงการตลาดมีวิธีการอย่างไรบ้าง 
   1) วิธีการรวบรวมผลิตผล 
   - รับซ้ือที่สหกรณ์…………………………………………………………. 
   - รับซ้ือที่บ้านสมาชิก………………………………………………… 
   -    รับซ้ือที่จุดรับซ้ือของสหกรณ์…………………………………………… 
                -  เงื่อนไขการรับซ้ือเงนิสด/รับช าระหนี้ เป็นผลิตผล………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………… 

2) การให้ราคาผลิตผล         
 -   สูงกว่าตลาด………………………………………………………… 
              -    ต ่ากว่าตลาด……………………………………………………. 

   -  เท่ากับตลาด……………………………………………………….    
3)  สหกรณ์มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้สมาชกิน าผลิตผลมาขายให้สหกรณ์  

      …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………… 

4)  วิธีการเกบ็รักษาผลิตผล(เกบ็รักษากี่วนั กีเ่ดือน  และมีการตัดสินใจเกบ็รักษาอย่างไร
ในการ  ขายหรือการแปรรูป) 

      …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

          หรือไม่มีการเกบ็รักษา เพราะ..................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………

………   ………………………………………………………………………………………… 

5)  วิธีการจัดการขายผลิตของสหกรณ์................................................................ 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
      .............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................... 
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 ............................................................................................................................... 
6) กระบวนการแปรรูป

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
        ➢การควบคุมการผลิต......................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
       ➢วิธีการตรวจสอบ.............................................................................. 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
       ➢วิธีการป้องกนัการสูญเสีย................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
       7)   คุณภาพผลิตผล 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
       8)   การตลาด (แหล่งจ าหน่ายผลิตผลของสหกรณ์ เช่น ชุมนุมสหกรณ์  สหกรณ์อื่น 

พ่อค้าเอกชน โรงสี  ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก  โดยวิธี ......) 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
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 ...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
       9)   การส่งเสริมการขาย 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 3.   ดา้น จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และขอ้จ ากดั ในการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์
 3.1 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ของท่านยังขาดปัจจัยหรือมีจุดอ่อนอะไรบา้งในขั้นตอนการ

รวบรวม   ผลิตผลจากสมาชิกของสหกรณ ์ 

 บุคลากร  สมาชิกสหกรณ์      ด้าน ................................................... 

               ฝ่ายจัดการ ด้าน  ................................................ 

             ฝ่ายบริหาร          ด้าน  ................................................... 

       ฝ่ายราชการ       ด้าน  ................................................... 

   
 เงินทุน ................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 วิธีการรวบรวมผลิตผล

............................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ในการรวบรวม.....................................  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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 การประชาสัมพันธ์........................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ความร่วมมือของสมาชิก ...................... ................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  การแจ้งข้อมูลข่าวสาร   .................   ............................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  แรงจูงใจแก่สมาชิก   ............................................ ................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ปริมาณผลผลิตในพื้นที่/คุณภาพผลผลิต   ............................................. 

....................................................................................................................

........................................................................................................... ........ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อื่นๆ เช่น ระยะทาง  การขนส่งคมนาคม   (ระบ)ุ....................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

3.2 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ของท่านยังขาดปัจจัยหรือมีจุดออ่นอะไรบ้างดา้นการจัดการ 
     ทรพัยากรของสหกรณใ์นขน้ตอนการแปรรูปหรือการจัดการขายผลิตผล 

  นโยบายสหกรณ์

 .................................................................................................. 

  .............................................................................................................. 

   ความรู้ความสามารถในด้านแปรรูปหรือการจัดการขายผลิตผล  

       ฝ่ายจดัการ ด้าน  ........................................... 

             ฝ่ายบริหาร        ด้าน  ..................................................... 
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  การมอบอ านาจ ......................................................................... 

         ................................................................................................................ 

         .....................................................................................................................

  
 ความพร้อมเคร่ืองจักร  อุปกรณ์   .......................................................... 

.................................................................................................................... 

 กระบวนการแปรรูป ............................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  การใช้ข้อมูลข่าวสารและการตั้งราคา..................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.......... 

 การควบคุมตรวจสอบ   ................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 การสต๊อกสินค้า  ....................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อัตราการสูญเสีย   ............................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อื่นๆ  (ระบุ).................................................................................. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 

 



7 

 

3.3 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ของท่านยังขาดปัจจัยหรือมีจุดออ่นอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ
จัดการ 

     ดา้นการตลาดผลิตผลของสหกรณ ์  

   นโยบายสหกรณ ์........................................................................ 

  .............................................................................................................. 

   ความรู้ความสามารถ  

       ฝ่ายจดัการ ด้าน  ........................................... 

             ฝ่ายบริหาร          ด้าน  .................................................... 

           
 กระบวนทางการตลาดของสหกรณ์.................................................. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 การบรรจุหีบห่อ  ........................................................................... ........... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
 การตั้งราคา     .................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 การขนส่ง .............................................................. .................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
 การตรวจสอบการตลาด......... ...   ............................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 



8 

 

 
  ข้อมูลข่าวสาร  ..................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
 อื่นๆ  (ระบุ)................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

      3.4 ท่านคิดว่าจุดแขง็ของสหกรณ์ที่ในการท าธุรกิจขายของสหกรณ์มีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3.5ท่านคิดว่าปัจจัยภายในอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการท าธุรกิจการหรือไม่ท าธุรกิจ

ขายของสหกรณ์ของท่าน(เรียงล าดบัความส าคัญจากมากไปน้อย) 

         ........................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

3.6  ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมของการแขง่ขนัทางการตลาดภายนอก ที่ส าคญัที่ส่งผลต่อการ
ท าธุรกิจการขายของสหกรณ์ของท่านอย่างไรบ้าง  (5 พลังแห่งการแข่งขนั) 

 

 สภาวะการแข่งขันในพื้นที่ .................................................................. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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 อ านาจการต่อรองของสมาชิกสหกรณ์/ปริมาณผลผลิตในพื้นที ่

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ผลผลิตอื่นทดแทน/การเปล่ียนแปลงอาชีพของสมาชิก................................ 

............................................... ...................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 คู่แข่งในการรับซ้ือผลิตผลในพื้นที่...................................................... 

............................................... ...................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือผลผลิตผล/สินค้าจากสหกรณ์........................ 

............................................... ...................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
3.7 ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายนอกอะไรอีกบ้างที่ส่งผลต่อการท าธุรกิจขายของสหกรณ์ของท่าน

โดยตรง ในการท าธุรกิจ/ไม่ท าธุรกิจ  หรือต่อปริมาณการรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์   

เป็นต้น  เช่น   ภาวะราคาผลิตผล นโยบายของรัฐ การเมือง และอื่นๆ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 4.   ดา้นการควบคุมและการใชข้อ้มูลในการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

      4.1   สหกรณ์ของท่านมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสหกรณ์อย่างไรบ้าง 
        ................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 

4.2   สหกรณ์ของท่านมีน าข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสหกรณ์มาใช้อย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

      4.3 สหกรณ์ของท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการตลาด จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
   ข้อมูลทางอินเตอร์เนต็   จาก     ที่ท างาน   
                ที่บ้าน 

 หนังสือหรือวารสารต่างๆ(ระบุ)..................................................................... 
 วิทยุ โทรทศัน ์

         ความถี่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร................................................. 

 
 5. ดา้นผลผลิต(Output) ของสหกรณใ์นการจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

5.1 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและหรือธุรกิจ
โรงสี)   

 เตม็ก าลังความสามารถของสหกรณ์แล้วหรือไม่  
    เตม็ก าลังความสามารถ 

     ยงัไม่เตม็ก าลังฯ ธิบาย....................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

5.2 ท่านคิดว่าปัจจุบนัสหกรณ์ท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและ/หรือธุรกิจ
โรงสี)    

  สหกรณ์ด าเนนิการในระดับทีเ่หมาะสมแล้วหรือไม่ เช่น  ปริมาณ คุณภาพของผลิตผล 

ราคา 
  การช่วยเหลือสมาชิกด้านการขายผลิตผล    

 ด าเนินการในระดับที่เหมาะสมแล้ว อธิบาย……………………… 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

     ยงัไม่เหมาะสม     อธิบาย.............................................. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

  6.   ความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะในจัดการธุรกิจการขายของสหกรณ ์

6.1  ท่านตอ้งการท าธุรกิจรวมขายหรือรวมซ้ืออะไรบา้ง  ถา้ท าแลว้ท่านคิดว่าจะมีปัญหา
อะไรบา้ง  ท่านคิดว่าควรมแีนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

6.2  การท าธุรกิจการขาย(รวบรวมผลิตผล)ของสหกรณ์ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่านควรได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงในเร่ืองใด  มากที่สุด  

  
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

6.3   ท่านต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนด้านการท าธุรกิจการขายของสหกรณ์
อย่างไรบ้าง 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

6.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 
(ลงชื่อ)............................................ผู้สัมภาษณ์ 

                      วนัที่............................................................  



ภาคผนวก 5 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 
โครงการศึกษาการด าเนนิธุรกิจการขายของสหกรณ์การเกษตร   

สหกรณ์……………………………………………………..…จังหวดั…………………………… 

 
ประเด็นการสมัภาษณ ์
1. ชื่อ- นามสกุล…………………………………………….ที่อยู่………………………………… 
 การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เม่ือ……………………..อายุการเป็นสมาชิก…………………….ปี 
    ปัจจุบนัถือหุ้นในสหกรณ์ จ านวน……………บาท  มีเงนิฝากในสหกรณ์……………….บาท 
2. ที่ดินถือครองทั้งส้ิน…………….ไร่……………..งาน………………วา   
 ลักษณะการถือครอง     เป็นของตนเอง ………….ไร่……………..งาน…………วา   
      เช่า         ………    .ไร่…………งาน………………วา   

     อื่นๆ     …………ไร่……………..งาน…………วา   
3. การเพาะปลูกของสมาชิก 
           ข้าว พื้นที่ปลูก……………..ไร่   เกบ็เกีย่วช่วงเดือน……………………. 
            เมลด็พันธ์ุที่ใช้        ซ้ือ  จาก...................  เกบ็ไว้เอง 
               อัตราการใช้เมลด็พันธ์ุ………กิโลกรัม/ไร่ 

           ข้าวโพด พื้นที่ปลูก……………..ไร่   เกบ็เกีย่วช่วงดือน……………………. 
            เมลด็พันธ์ุที่ใช้        ซ้ือ  จาก......................  เกบ็ไว้เอง 
               อัตราการใช้เมลด็พันธ์ุ……กิโลกรัม/ไร่ 

           ………………พื้นที่ปลูก……………..ไร่   เกบ็เกี่ยวช่วงเดือน……………. 
            เมลด็พันธ์ุที่ใช้        ซ้ือ  จาก.....................   เกบ็ไว้เอง 
               อัตราการใช้เมลด็พันธ์ุ……กิโลกรัม/ไร่ 

         ………………..พื้นที่ปลูก……………..ไร่   เกบ็เกี่ยวช่วงเดือน……………… 
            เมลด็พันธ์ุที่ใช้        ซ้ือ  จาก.....................  เกบ็ไว้เอง 

               อัตราการใช้เมลด็พันธ์ุ……กิโลกรัม/ไร่ 

4. ผลิตผลที่ได้ในปีที่ผ่านมา 
……………………. ผลผลิตประมาณ.................ตัน/ปี     มูลค่า................บาท 
…………………… ผลผลิตประมาณ.................ตัน/ปี     มูลค่า................บาท 
……………………. ผลผลิตประมาณ.................ตัน/ปี     มูลค่า...............บาท 
……………………. ผลผลิตประมาณ.................ตัน/ปี     มูลค่า................บาท 
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5. ในปีการผลิตที่ผ่านมา ท่านขายผลิตผลที่ได้ให้ใครบ้าง 
     สหกรณ์           ………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
               ………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
  พ่อค้าที่ซ้ือผลิตผล ………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
             ………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
  ........................ ………….ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
             ……….   ประมาณ.................ตัน/ปี    มูลค่า..................บาท 
6.  กรณีท่านขายผลผลิตให้สหกรณ์  ท่านขายในลักษณะใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ขายเป็นเงินเชื่อ 
    ขายเป็นเงินสด 
         ขายโดยหักช าระค่าปัจจัยการผลิตที่สมาชิกซ้ือจากสหกรณ์ 
         ขายโดยหักช าระหนี้ เงนิกู้ที่สมาชิกค้างกับสหกรณ ์
     ขายและและหักเพื่อถือหุ้นเพิ่มกับสหกรณ ์
    อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................................... 
7. การให้ราคาผลิตผลที่สหกรณ์รับซ้ือจากสมาชกิ  สหกรณ์รับซ้ือในราคาสูงหรือต ่ากว่าท้องตลาด 

         สูงกว่า             (ระบุผลิตผล.......................สูงกว่าประมาณ......................บาท/ตัน) 
      (ระบุผลิตผล.......................สูงกว่าประมาณ......................บาท/ตัน) 
    ต ่ากว่า  (ระบุผลิตผล.......................ต ่ากว่าประมาณ......................บาท/ตัน) 
                               (ระบุผลิตผล........................ต ่ากว่าประมาณ......................บาท/ตัน) 
         เท่ากับตลาด 
  8.  ความถี่ในการขายผลิตผลให้สหกรณ์ 
    ขายให้สหกรณ์ทุกปี 
    ขายให้แต่ไม่ทุกปี 
          ขายให้แต่นานๆ คร้ัง 
         ไม่เคยขายผลิตผลให้สหกรณ์ 
9.   กรณีท่านขายผลิตผลให้กับสหกรณ์  ท่านขายให้ด้วยเหตุผลใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) 
       สหกรณ์ให้ราคาสูงกว่าพ่อค้า 
    สหกรณ์รับซ้ือถึงบ้าน 
          สหกรณ์จ่ายเงนิสด 
         เพื่อหักช าระหนี้ค่าสินค้าสหกรณ ์

          เพื่อหักช าระหนี้เงนิกู้กับสหกรณ์ 
          ม่ันใจในการชั่ง ตวง วดั ของสหกรณ์ 
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    ระยะทางใกล้ และการคมนาคมสะดวก 

          อื่นๆ 
(ระบุ)......................................................................................................... 
10.   เม่ือท่านขายผลิตผลให้กับสหกรณ์  ท่านได้รับเงินเฉล่ียคืนเม่ือส้ินปีหรือไม่ 

  ได้รับ 
  ไม่ได้รับ 

            ไม่ทราบข้อมูล 
11.   กรณีท่านไม่ขายผลิตผลให้กับสหกรณ์  ท่านไม่ขายให้ด้วยเหตผุลใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย) หากท่านขายผลผลิตให้สหกรณ์ไม่ต้องตอบข้อนี้  
     สหกรณ์ให้ราคาเท่ากับพ่อค้า 

    สหกรณ์ให้ราคาต ่ากว่าพ่อค้า 
    สหกรณ์ไม่ได้รับซ้ือถึงบ้าน 
          สหกรณ์จ่ายเงนิเชื่อ 
         สหกรณ์หักช าระหนี้ค่าสินค้าสหกรณ ์

          สหกรณ์หักช าระหนี้ เงนิกู้กับสหกรณ ์
          ความไม่ม่ันใจในการชั่ง ตวง วดั ของสหกรณ์ 
     ระยะทางไกล การคมนาคมไม่สะดวก  ค่าขนส่งสูง 

    สหกรณ์ไม่ได้รับซ้ือ 

          อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................. 
12. กรณีท่านขายผลิตผลให้กับพ่อค้า  ท่านขายให้ด้วยเหตผุลใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เรียงล าดับ

ความส าคญัจากมากไปน้อย) 
       พ่อค้าให้ราคาสูงกว่าสหกรณ ์
     มีข้อตกลง/ข้อผูกพันกับพ่อค้า/หรือขอตกลงกับรถเกี่ยว 
    พ่อค้ารับซ้ือถึงบ้าน 
          พ่อค้าจ่ายเงนิสด 
         อื่นๆ  (ระบ)ุ............................................................................................... 
13. ท่านต้องการให้สหกรณ์รับซ้ือผลิตผลชนิดใดจากท่านหรือจากสมาชิกบ้าง 

  ข้าวเปลือก 
  ข้าวโพด 
  อื่น(ระบุ).................................................................................................. 
 

14.   นอกจากการตดิต่อซ้ือขายผลิตผลกับสหกรณ์แล้ว  ท่านตดิตอ่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ในเร่ืองอะไร
อีกบ้าง 



4 

 

          ถือหุ้นเพิ่มกับสหกรณ ์
     กู้เงนิกับสหกรณ์ 

     ฝากเงนิกับสหกรณ ์

     ซ้ือวัสดุการเกษตร  เคร่ืองจักร อุปกรณ์ จากสหกรณ์ 
          อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................... 
15.   ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการรับซ้ือผลิตผล และราคาผลิตผลของสหกรณ์ จากแหล่งใดบ้าง 

......................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................................................................  

........................................................................................................... ................................................................. 

................................................................................. ............................................ ............................................... 

16.  ท่านต้องการให้สหกรณ์ปรับปรุงวิธีการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกอย่างไรบ้าง อธิบาย 
......................................................................... ................................................................................................... 
.......................................................................................... ....................................................... ........................... 
....................................................................................................... ..................................................................... 
......................................................................................................................... ...................................................   

     ............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................... ..................................................................................
........... ................................................................................................. ............................................................... 

 ............................................................................................................................................................................  

17. นอกจากการรวบรวมผลิตผลแล้วท่านต้องการให้สหกรณ์ปรับปรุงในเร่ืองใดอีกบ้าง เช่น ด้าน
การท าธุรกิจและ/หรือด้านองค์กร อธิบาย 

........................................................................................................................................... ................................. 

....................................................................................................................... ..................................................... 

.................................................................................................................................... ........................................ 

................................................................................................... .........................................................................  

............................................................................................................... ........................................................... .. 

........................................................... ................................................................. ................................................ 

.............................................................................................................................................. .............................. 
 ....................................................................................................... ..................................................................... 

................................................... ................................................................. ........................................................  

..................................................................................................................................... ....................................... 

............................................................................................. ...............................................................................  

........................................... ................................................................. ................................................................ 

18. หากสหกรณ์ของท่านไม่ได้ด าเนนิการรวบรวมผลิตผล ท่านประสงค์ให้สหกรณ์ด าเนินการ

หรือไม่ และประโยชน์ที่สมาชิกที่ได้รับจากสหกรณ์ 
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..................................................................... ...................................................................... ................................. 

......................................................................................... .............................................................. ..................... 

............................................................................................................................................................................  
 ............................................................. ...................................................................... ......................................... 

................................................................................. ............................................................... ............................ 

.................................................................................................................................................................... ........ 

.................................................................................................................... ........................................................ 
 ......................................................................... ............................................................... .................................... 
 ........................................................................................................................................................... ................. 

............................................. ............................................................................................................................... 

................................................................. ............................................................... ............................................ 

.................................................................................................................................................... ........................ 
 ........................................................................................................... ................................................................. 

 

19. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ด้านการรับซ้ือผลิตผลของท่านมากน้อย

เพียงใด 
เช่น  การต้อนรับของพนักงาน  การบริการช่วยยกของหรือยกสินค้าของพนักงาน  หรือ อื่นๆ 

      พอใจมาก   
.................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................ ................................................................................ 
 พอใจ 

.......................................................................................................................................................................... .. 

........................................................................................................................ .................................................... 
     ไม่พอใจ 

.................................................................. .......................................................................................................... 

............................................................................... ...................................................................... ....................... 

 

 
(ลงชื่อ)………………………………ผู้สัมภาษณ ์

วันที่…………………………………….. 


