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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อิทธิพลของการรับรู้ต้นทุนคุณภาพที่มีต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (2) ระดับการรับรู้ต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว และ (3) ระดับขีดสมรรถนะของสหกรณ์ โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น มีจ�ำนวน 288 คน โดยใช้วิธีการทอดแบบ เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
(Multiple Regression) ด้วยเทคนิค Stepwise ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการป้องกันและต้นทุน
การประเมินคุณภาพมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 (2) ระดับการรับรู้ต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในระดับ
การรับรู้สูง และ (3) ระดับขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ : ต้นทุนคุณภาพ ขีดสมรรถนะ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study (1) the influence of perception of cost of quality on the core
competency of Wangnamyen Dairy Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone (2) the level of perception of
cost of quality of Wangnamyen Dairy Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone, and (3) the level of core
competency of Wangnamyen Dairy Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone. The sample of this study
was Wangnamyen Dairy Co-operative’s employee, there were 288 people by using self-enumeration. The tool
used in research was questionnaires. In addition, we used the percentage, mean, Standard Deviation and Multiple
Regression (Stepwise Technique) to data analysis. The results of the research found that (1) the perception of cost
of quality about prevention costs and appraisal costs influenced to the core competency of Wangnamyen Dairy
Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone with statistical significance at .01, (2) the level of perception the cost
of quality of Wangnamyen Dairy Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone was in high level, and (3) the level
of core competency of Wangnamyen Dairy Co-operative to Sakaeo Special Economic Zone was in high level also.
KEYWORDS : cost of quality, the core competency, Sakaeo Special Economic Zone

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา	

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดการส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน
และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้ให้ความส�ำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูด
ให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
พืน้ ทีช่ ายแดนโดยให้ความส�ำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วย
อ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กำ� หนด
พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้แก่พนื้ ทีต่ ำ� บลท่าข้าม ต�ำบล
บ้านด่าน และต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ และต�ำบลผักขะ
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พั ฒ นาพิ เ ศษสระแก้ ว ” โดยก� ำ หนดประเภทของกิ จ กรรม
เป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วดังต่อไปนี้ คือ
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์และ
พลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค (ส�ำนักงานจังหวัด
สระแก้ว. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, 2558)
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพิจารณาพื้นที่
ที่มีความโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้น�ำศักยภาพในพื้นที่มาใช้ใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องศึกษาความคิดเห็น
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย
ในการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนัน้ อุตสาหกรรมเกษตร
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระแก้วได้รับการสนับสนุน
โดยได้รบั สิทธิประโยชน์กจิ การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ อุตสาหกรรม
นมถือเป็นอุตสาหกรรมเกษตรทีเ่ กษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมน�ำน�ำ้ นม
ดิบมาขายยังศูนย์รบั น�ำ้ นมดิบของสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยยังจัดเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า ซึง่ ได้รบั การส่งเสริม
อย่างจริงจังจากภาครัฐมาตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) และต่อเนือ่ งมาจนถึงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบนั (ฉบับที่ 11 พ.ศ.

2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี
จากการบริโภคนม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมนมไทยที่ผลิตและ
จ� ำ หน่ า ยในประเทศส่ ว นมากเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มพร้ อ มดื่ ม
สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมซึ่ง สหกรณ์ฯ มีโรงงานผลิตภัณฑ์นม
แปรรูปทีใ่ หญ่และทันสมัยทีส่ ดุ ในภาคตะวันออก ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ยู.เอช.ที
และพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ
ด้วยการแปรรูปน�้ำนมดิบที่รับซื้อจากสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปสู่ตลาด “ตราวังน�้ำเย็น” และ “ตราคิวไลฟ์” สหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัดได้ให้ความส�ำคัญกับการผลิตทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบให้
ได้มาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้มีการติดตามตรวจสอบตัวอย่างสินค้า
ตามท้องตลาดอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น, 2558)
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ต่างประสบกับปัญหามูลค่าของเสียในการผลิตสูงที่มีจ�ำนวน
สูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทั้งๆ ที่มียอดขายและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า ตลอดจนมีการประหยัดต่อขนาด
ต่อหน่วยสูง (Economy of Scale) กว่าด้วย การขจัดของเสีย
และสินค้าคงคลังจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว (ปรียาวดี ผลเอนก,
2556) ในเรื่องกระบวนการผลิตนั้นถือว่าทุกคนในองค์กรต่าง
มีลูกค้าภายในด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็น
หลัก ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าภายนอกเท่านั้น แต่เป็นลูกค้าใน
โซ่อปุ ทานตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะออกแบบ
และจัดการสินค้าและบริการของบริษัทให้ลูกค้าพึงพอใจด้าน
คุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าและกลับมาซื้อใหม่อีกครั้ง (Soin, 1992)
จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การฝ่ายคลังสินค้าสหกรณ์โคนม
วังน�้ำเย็น จ�ำกัด พบว่ามีความสูญเปล่าหรือ Muda อยู่แทบทุก
กระบวนการ ก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น คุ ณ ภาพในการผลิ ต สิ น ค้ า
และการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาการรับรู้ต้นทุนคุณภาพที่มีอิทธิพล

ต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” เพือ่ เป็นแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการก้าว
เข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต้นทุนคุณภาพที่มี
ต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ ต ้ น ทุ น คุ ณ ภาพของ
สหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาระดับขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนม
วังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิ จั ย นี้ มี ส มมติ ฐ านในการศึ ก ษาดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ
H1 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการป้องกัน
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขี ด สมรรถนะของสหกรณ์ โ คนมวั ง น�้ ำ เย็ น ใน
การเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
H2 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการประเมิน
คุณภาพมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
H3 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนความเสียหาย
ภายในมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
H4 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนความเสียหาย
ภายนอกมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ดั ง แสดงรายละเอี ย ดใน
แผนภาพที่ 1
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การรับรู้ต้นทุนคุณภาพ
ต้นทุนการป้องกัน
ต้นทุนการประเมินคุณภาพ

H1-H4

ขีดสมรรถนะของสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ต้นทุนความเสียหายภายใน
ต้นทุนความเสียหายภายนอก
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ท�ำให้ทราบอิทธิพลของการรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพทีม่ ี
ต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์ โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. ท�ำให้ทราบถึงระดับการรับรู้ต้นทุนคุณภาพของ
สหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. ท� ำ ให้ท ราบถึง ระดับ ขีดสมรรถนะของสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
4. ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการด� ำ เนิ น งานคุ ณ ภาพของสหกรณ์ โ คนมวั ง น�้ ำ เย็ น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานสหกรณ์
โคนมวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว ซึง่ มีจำ� นวน 700 คน (โชคชัย เชิงดี,
สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2558) ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการทอดแบบ
โดยน�ำแบบสอบถามไปฝากเก็บที่สหกรณ์โคนมฯ เป็นจ�ำนวน
350 ชุ ด โดยผู ้ วิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาจ� ำ นวน
295 ชุด เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่า
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แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 288 ชุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใช้
ขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 288 คน

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบข้อจ�ำกัดในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ต้ น ทุ น ความเสี ย หายภายในของสหกรณ์ โ คนม
วังน�ำ้ เย็น เกิดจากการสุม่ ตรวจระหว่างผลิต ดังนัน้ เมือ่ พบปัญหา
น�ำ้ นมบูด สหกรณ์โคนมฯ ต้องถ่ายนมทิง้ จากถังน�ำ้ นมดิบเพือ่ เข้า
บ่อบ�ำบัด และเปลี่ยนน�้ำนมใหม่ ซึ่งเกษตรโคนมน�ำน�้ำนมดิบ
มาจ�ำหน่ายยังสหกรณ์ฯ ทุกวัน ท�ำให้น�้ำนมดิบล้นคลังสินค้า
และสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้จัดท�ำระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)
ในการจัดเก็บน�ำ้ นมดิบก่อให้เกิดความสูญเปล่าจากการมีสนิ ค้า
คงคลังมากเกินความจ�ำเป็น นั่นคือ มีปริมาณน�้ำนมดิบที่รับซื้อ
จากเกษตรกร โคนมในแต่ละวันมากเกินจ�ำเป็น ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดเก็บน�้ำนมดิบโดยใช้ระบบ FIFO ได้
2. ต้นทุนความเสียหายภายนอก เกิดจากความไม่
ระมัดระวังในการขนส่งสินค้าจากตอนปลายสายการผลิตมายัง
คลังสินค้า ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ช�ำรุด และสหกรณ์ฯ ไม่สามารถ
ตรวจสอบการช�ำรุดได้ เมือ่ ขนส่งน�ำ้ นมไปยังลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะ
ปฏิเสธการรับสินค้าทันทีปญ
ั หาทีพ่ บอีกประการหนึง่ คือ ปัญหา

น�้ำนมบูดที่เกิดจากการช�ำรุดของบรรจุภัณฑ์บางส่วนท�ำให้มี
น�ำ้ นมรัว่ ซึมไปยังบรรจุภณ
ั ฑ์สว่ นอืน่ ท�ำให้สนิ ค้าทัง้ หมดเสียหาย
3. พนักงานทุกคนในโรงงานจะทราบต้นทุนคุณภาพ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด เนื่องจากเมื่อพนักงาน
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งในสาย
การผลิ ต (Making) และสายบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing)
แล้วจะแจ้งปัญหาให้พนักงานทราบ

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย (1) ตัวแปรต้น ได้แก่
การรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพประกอบด้วย ต้นทุนการป้องกัน ต้นทุน
การประเมินคุณภาพ ต้นทุนความเสียหายภายใน และต้นทุน
ความเสียหายภายนอก และ (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ขีดสมรรถนะ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว

เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น
3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบสเกล
แบ่งกลุม่ (Nominal Scale) และสเกลอัตราส่วน (Ratio Scale)
ส่วนที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนคุณภาพ
ประกอบด้วย ต้นทุนการป้องกัน ต้นทุนการประเมินคุณภาพ
ต้นทุนความเสียหายภายใน และต้นทุนความเสียหายภายนอก
มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นแบบแบบมาตราส่วน (Likert Scale)
และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขีดสมรรถนะของสหกรณ์
โคนมวั ง น�้ ำ เย็ น ในการเข้ า สู ่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก้ ว
ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบตั กิ าร การวางแผนและการควบคุม
กระบวนการ พฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดความสามารถ มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) การทดสอบ
ค่าความถูกต้อง (Validity) และความเที่ยงตรงของเนื้อหา
แบบสอบถาม (Reliability) นัน้ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.84 และมีคา่
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เท่ากับ 0.95

ก่อนการทดสอบสมมติฐานวิจัยได้มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ส�ำคัญของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุโดยการ
ทดสอบความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน พบว่าค่า
Durbin-Watson = 1.51 ซึ่งมีค่าระหว่าง 1.50 และ 2.50
นั่นคือค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน และไม่พบปัญหา
การเกิดสหสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
โดยมี ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ (r) อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.094-0.785 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.80

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านพื้นที่: งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาที่สหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้วเท่านั้น
ขอบเขตด้านเนื้อหา: งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาในบริบท
ของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับต้นทุนคุณภาพ ขีดสมรรถนะ
และข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ขอบเขตด้านเวลา: งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาระหว่าง
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นโดยจ�ำแนกตามเพศ แผนก อายุงาน และ
การฝึกอบรมเทคนิคทีใ่ ช้ในการลดความสูญเปล่า มีจำ� นวนทัง้ สิน้
288 คน พบว่าพนักงานฯ เป็นเพศหญิงมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
59.00 รองลงมาได้แก่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.00 ในส่วน
ของแผนกนั้นพบว่า พนักงานฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นั้นท�ำงานในแผนกคลังสินค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.60
รองลงมาได้แก่ แผนกผลิต คิดเป็นร้อยละ 25.00 ในด้าน
อายุงานพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปีมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 77.70 รองลงมาได้แก่ อายุงาน 6-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.40 ในด้านการฝึกอบรมเทคนิคที่ใช้ในการลดความ
สูญเปล่านั้นพบว่า พนักงานฯ เข้ารับการอบรมเรื่องการมี
มาตรฐานการท�ำงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมา
ได้แก่ การจัดสมดุลสายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 25.70
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้ต้นทุนคุณภาพของพนักงานสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
		
ต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในภาพรวม
- ต้นทุนการป้องกัน (Prevention Cost)
- ต้นทุนการประเมินคุณภาพ (Appraisal Cost)
- ต้นทุนความเสียหายภายใน (Internal Failure Cost)
- ต้นทุนความเสียหายภายนอก (External Failure Cost)

3.90
4.26
4.20
3.95
3.20

S.D.

ระดับการรับรู้ต้นทุนฯ

.65
.78
.68
.77
1.42

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
		
ขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นฯ ในภาพรวม
กระบวนการปฏิบัติการ 		
การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ
พฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดความสามารถ

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมี
การรับรู้สูง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ต้นทุนการป้องกัน (Prevention Cost) มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด เท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมีการรับรู้สูง มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .78 รองลงมาได้แก่ ต้นทุนการประเมิน
คุณภาพ (Appraisal Cost) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ
มีการรับรู้สูง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .68 อันดับที่ 3
ได้แก่ ต้นทุนความเสียหายภายใน (Internal Failure Cost)
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมีการรับรูส้ งู มีสว่ นเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ .77 และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น
ความเสียหายภายนอก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.20 อยู่ในระดับ
มีการรับรู้ปานกลาง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับขีดสมรรถนะของสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับสูง
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 เมื่อพิจารณารายด้านพบ
ว่า ด้านพฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
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4.31
4.32
4.27
4.35

S.D.

ระดับขีดสมรรถนะ

.56
.58
.62
.79

สูง
สูง
สูง
สูง

เท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับสูง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.79 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย
4.32 อยูใ่ นระดับสูง มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ การวางแผนและการควบคุมกระบวนการค่าเฉลีย่
4.27 อยู่ในระดับสูง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62
ผลการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ต ้ น ทุ น คุ ณ ภาพกั บ ขี ด
สมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยเทคนิค
Stepwise ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่ามีค่า R2 = .368 หรือ 36.8%
แสดงว่ า การที่ ขี ด สมรรถนะของสหกรณ์ โ คนมวั ง น�้ ำ เย็ น ใน
การเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่างกันเนือ่ งจากพนักงาน
สหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นมีการรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพต่างกัน 36.8%
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์อทิ ธิพลของการรับรู้
ต้นทุนคุณภาพกับขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นใน
การเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วโดยการเลือกตัวแปรอิสระ
เข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise พบว่าการรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพ

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์อทิ ธิพลระหว่างการรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพกับขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจ
		 พิเศษสระแก้ว โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise
		

สัมประสิทธิ์การถดถอย

S.D.

p-value

R2

2.191
.172
.331

.168
.054
.063

.000**
.002**
.000**

.368 **

ค่าคงที่		
- ต้นทุนการป้องกัน (X1)
- ต้นทุนการประเมินคุณภาพ (X2)
หมายเหตุ: ** ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน		ผลการทดสอบ
		
ยอมรับ
ปฏิเสธ
สมมติฐานวิจัยที่ 1 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการป้องกันมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของ
สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว



สมมติฐานวิจัยที่ 2 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการประเมินคุณภาพมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว



สมมติฐานวิจัยที่ 3 : การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนความเสียหายภายในมีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว		



สมมติฐานวิจัยที่ 4 : การรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพด้านต้นทุนความเสียหายภายนอกมีอทิ ธิพลต่อขีดสมรรถนะ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว		



ด้านต้นทุนการป้องกัน (X1) มีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของ
สหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 (p-value = 0.002) และ
การรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการประเมินคุณภาพ (X2) มี
อิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�ำ้ เย็นในการเข้าสู่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
(p-value = 0.000) ส่วนการรับรู้ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุน
ความเสียหายภายใน (X3) และต้นทุนความเสียหายภายนอก
(X4) ไม่มีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
ในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมการถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุได้ดังต่อไปนี้

= 2.191** + .172**X1 + .331**X2
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยสามารถแปลผล
โดยเรียงล�ำดับความส�ำคัญของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตาม พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์การถดถอยจากมาก
ไปหาน้อยได้ว่า เมื่อพนักงานสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นมีการรับรู้
ต้นทุนคุณภาพด้านต้นทุนการประเมินคุณภาพ (X2) เพิ่มขึ้น
1 ระดับจะท�ำให้ขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นใน
การเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพิม่ ขึน้ 0.331 ระดับ และ
เมื่อพนักงานสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นมีการรับรู้ต้นทุนคุณภาพ
ด้านต้นทุนการป้องกัน (X1) เพิม่ ขึน้ 1 ระดับ จะท�ำให้ขดี สมรรถนะ
ของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพิ่มขึ้น 0.172 ระดับ เมื่อตัวแปรอิสระอื่นๆ มีค่าคงที่
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรูต้ น้ ทุนคุณภาพ
ด้านต้นทุนการป้องกันและต้นทุนการประเมินคุณภาพ มีอทิ ธิพล
ต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก้ ว อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเสกสรร สุธรรมานนท์ และคณะ (2556)
ซึง่ ศึกษาเรือ่ ง การประยุกต์ใช้ตน้ ทุนคุณภาพส�ำหรับโรงงานผลิต
ปะเก็นส�ำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการตรวจสอบ (ต้นทุน
การประเมินคุณภาพ) มีอทิ ธิพลต่อระดับคุณภาพมากทีส่ ดุ อีกทัง้
ยังสอดคล้องกับณัฐกา โยคะกุล (2558) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง
การหาจุดเหมาะสมด้านต้นทุนคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและเล็ก: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตของ
ขบเคีย้ วสุนขั ผลการศึกษาพบว่า จุดเหมาะสมต่อการพัฒนาเพือ่
ลดต้นทุนคุณภาพคือ ต้นทุนการป้องกัน 		
		 (P)+ต้นทุนการตรวจสอบ (A) เท่ากับ 855 และ
ต้นทุนความเสียหาย (F) เท่ากับ 1,384 บาท/ตันการผลิต
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาวดี ผลเอนก (2557)
ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการของโรงพยาบาล
เอกชนไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจรักษาพยาบาลในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพบว่า การจัดการคุณภาพ
ภายในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อขีดสมรรถนะขององค์กร
ในการก�ำหนดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
ด้วยขนาดอิทธิพลปานกลาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Barnes & Liao (2012) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบที่
มีต่อปัจจัยส่วนบุคคล เครือข่าย และขีดสมรรถนะการท�ำงาน
ร่วมกันตามระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลการวิจัยพบว่า
ขีดสมรรถนะทัง้ 2 ระดับได้แก่ ความตระหนักถึงปัจจัยส่วนบุคคล
(ขีดสมรรถนะของระดับบุคคล) และขีดสมรรถนะของเครือข่าย
โซ่อปุ ทาน (ขีดสมรรถนะของระดับองค์กร) มีผลกระทบทางบวก
ต่อการตระหนักในด้านการร่วมแรงร่วมใจ ขีดสมรรถนะภายใน
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตระหนักในด้านการ
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระดั บ การรั บ รู ้ ต ้ น ทุ น คุ ณ ภาพของสหกรณ์ โ คนม
วั ง น�้ ำ เย็ น ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ การรั บ รู ้ สู ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของจิรวัฒน์ ลือชัยและคณะ (2555) ที่ท�ำการศึกษา
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เรื่อง อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อความรู้และมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเปล่า กรณีศึกษา
บริษัทอุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด โดยพบว่า ระดับ
ความรูท้ มี่ ตี อ่ การปรับปรุงงานเพือ่ ลดความสูญเปล่าอยูใ่ นระดับสูง
ระดับขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นอยู่ใน
ระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์ อาจรักษาและ
ปรียาวดี ผลเอนก (2558) ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก้ ว
ของประชาชนอ� ำ เภอวั ฒ นานครและอ� ำ เภออรั ญ ประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของประชาชนอ�ำเภอวัฒนานคร
และอ� ำ เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว อยู ่ ใ นระดั บ เห็ น
ด้วยมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาวดี ผลเอนก
(2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการของโรงพยาบาล
เอกชนไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจรักษาพยาบาลในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ Ponanake (2014) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง Core Competency of Thai Private Hospitals’
Organization to be the Medical Care Centre in
ASEAN Economic Community (AEC) โดยพบว่ า
ขีดสมรรถนะขององค์กรในการก�ำหนดประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
รักษาพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ในด้านการลดต้นทุนคุณภาพเพื่อรองรับ
การเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นนั้น
ควรแบ่งโซ่อุปทานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ (1) ต้นน�้ำ
ควรเน้นไปทีค่ ณ
ุ ภาพของน�ำ้ นมดิบ ซึง่ กระแสตลาดทีก่ ำ� ลังเป็นที่
นิยมในขณะนีค้ อื นมออร์แกนิค เพือ่ เป็นการสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ (2) ในส่วนของกลางน�้ำนั้น ควรเริ่มตั้งแต่
การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ นมดิบรับเข้า โดยตรวจสอบถึงปริมาณ
สารต่างๆ ทีอ่ าจจะมีความเสีย่ งเกินมาตรฐานก�ำหนด การปนเปือ้ น
ติดเชือ้ และ (3) ในส่วนของปลายน�ำ้ จะเกีย่ วข้องกับการกระจาย
สินค้า โดยพิจารณาถึงต้นทุนขนส่งเป็นหลัก นอกจากนีส้ หกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นควรหาลูกค้าตัวจริงให้พบว่าที่ประเทศกัมพูชา
มีเมืองใดทีม่ ศี กั ยภาพในการบริโภคสินค้า เพือ่ ทีจ่ ะได้ผลิตสินค้า

ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตัวจริง เนื่องจากสหกรณ์
โคนมวังน�้ำ เย็น ได้เ ข้าไปตีตลาดนม UHT ที่กรุงพนมเปญ
แต่ยอดขายยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร สาเหตุเกิดจาก
การขาดการวิจัยตลาดและยังขาดการท�ำการตลาดที่ดี
		 1.2 ในด้านการสร้างขีดสมรรถนะของสหกรณ์
โคนมวังน�้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนั้น
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ต้นทุนค่าขนส่งมีผลต่อขีดสมรรถนะองค์กร
ในด้ า นความสามารถในการแข่ ง ขั น ดั ง นั้ น สหกรณ์ โ คนม
วังน�ำ้ เย็นจึงควรมุง่ เน้นในเรือ่ งของการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ระหว่างสินค้าตนเองกับสินค้าที่รับจ้างผลิต โดยการสร้าง
พันธมิตรคู่ค้าในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มปัจจัยในการควบคุมต้นทุน
การขนส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้า ซึง่ จะสามารถลดต้นทุนทีไ่ ม่จำ� เป็น
ออกเช่น ต้นทุนแฝง ฯลฯ ซึ่งจะท�ำให้สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
สามารถแข่งขันได้ในด้านต้นทุน
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของ
สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็นเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
		 2.2 การจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
สมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น
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