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บทคัดยอ 
 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการบริหาร
จัดการของสหกรณโคนมในภาคเหนือตอนบน และการตัดสินใจยังคงประกอบอาชีพการเลี้ยง      
โคนมของเกษตรกร 2) กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณโคนมที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในภาคเหนือตอนบน 3) เพื่อเสนอแนะกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพของสหกรณโคนมในภาคเหนือตอนบน  โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการศึกษาทั้งใน
ระดับสมาชิก (เกษตรกรผูเล้ียงโคนม) และระดับองคกร (สหกรณโคนม) 

การศึกษาในระดับสมาชิก ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่เปนสมาชิกสหกรณโคนม จํานวน 289 ราย และเกษตรกรกรที่เลิกประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคนมและเคยเปนสมาชิกสหกรณโคนม จํานวน 45 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สถิติที่ใชวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใชการวิเคราะหถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression 
Analysis) และใชวิธีการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับตัวแทนเกษตรกรผูเล้ียง     
โคนม เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 
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การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบวา มีตัวแปรดานปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและปจจัยดาน
การดําเนินงานฟารมโคนม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจยังคงประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม
ตอไปของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาในระดับสมาชิก โดยใชการจัดสนทนากลุม พบวา อายุ ระดับการศึกษา 
ความรูและการปฏิบัติในการเลี้ยงโคนม จํานวนแรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม แหลงเงินทุน การมี
สวนรวมในกิจกรรมของสหกรณโคนม การไดรับขาวสารและการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่ดาน
โคนม การขาดแคลนพื้นที่ที่ใชในการเลี้ยงโคนม การผานมาตรฐานฟารมโคนม สัดสวนของโคน
มทดแทนกับแมโครีดนม ราคารับซื้อน้ํานมดิบ ความรูและความเขาใจในการดําเนินงานของ
สหกรณโคนม มีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการของสหกรณโคนมในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย  

การศึกษาในระดับองคกร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหศักยภาพของสหกรณโคนมและ
ผูประกอบการโรงงานแปรรูปนม โดยใชเทคนิค SWOT Analysis รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกกับ   
ผูที่เกี่ยวของกับกับการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการศึกษา 
พบวา ปญหาและอุปสรรคดานกระบวนการบริหารจัดการของสหกรณโคนมที่สําคัญ ก็คือ การขาด
แคลนทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งในดานบุคลากร ดานเงินทุนหมุนเวียน ดานเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย และดานการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสหกรณโคนมใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ควรจะมีการดําเนินการดังตอไปนี้ คือ 1) การพัฒนาเกษตรกร    

ผูเล้ียงโคนม 2) การพัฒนาสหกรณโคนม และ 3) การพัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม 

 อนึ่ง งานวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะใหสหกรณโคนมควรมีการพิจารณาใหมีการดําเนินการ 

1) การแปรรูปน้ํานมดิบ 2) การถายทอดความรูดานโคนมไปยังคนรุนใหม 3) การประชาสัมพันธ

อาชีพการเลี้ยงโคนม 4) การสรางความรวมมือระหวางสหกรณโคนมในพื้นที่ และ 5) การ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณโคนม ซ่ึงจะทําใหสหกรณโคนมสามารถดําเนิน

กิจการไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were 1) The factors influencing to dairy 

cooperative’s management process contributing occupation development of dairy 

farmers in upper northern Thailand and the decision to continue doing dairy farming 

of the farmers, 2) Dairy cooperative’s management process contributing to occupation 

development of dairy farmers in upper northern Thailand, 3) To suggest of  the proper 

and efficient management process of dairy cooperatives in upper northern Thailand by 

using quantitative research along with qualitative research. The research was 

conducted at both the member level (dairy farmers) and the organization level (dairy 

cooperatives). 

 At the member level, the researcher collected data using a questionnaire 

conducted with 289 dairy farmers who are members of dairy cooperatives and 45 

farmers who quit farming and used to be members of a dairy cooperative by using a 

multi-stage sampling technique. The data gained were analyzed yielding percentages, 

averages and standard deviations. Logistic regression analysis was also applied to this 

study.                
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In addition, data were also obtained by focus group discussions with representatives 

of dairy farmers in order to obtain complete information. 

In proving the hypothesis testing, it found that basic factors of individuals and 

dairy farming operation factors have relation with dependent variables (decision to 

continue doing dairy farming of farmers) with statistical significance at .05. 

The results of the research in the member level by using focus group 

discussion found that age, education level, knowledge and dairy operation, number of 

labours engaged with dairy farming, financial source, participation in dairy 

cooperatives’ activities, information accessibility and communication with dairy 

officer, lack of farming land, qualification of dairy farm standard, portion between 

dairy replacement and milking dairy cattle, purchase price, cognizance in operating of 

dairy cooperative have influence to dairy cooperative’s management process in upper 

northern Thailand.  

 At the organization level, the researcher collected information associated with 

the potential of dairy cooperatives and entrepreneurs of milk processing factories 

using a SWOT analysis technique, Data were also collected through an in-depth 

interview conducted with representatives of dairy farmers who concerning promotion 

of dairy farming in upper northern Thailand. The result of research found that 

substantial problem and obstacle that lies against the successful management process 

of the dairy cooperatives were lack of managerial resource such as personal, 

circulating budget, up-to-dated tools and equipments and inefficient management as it 

should be.  

Suggestions for developing a proper and effective management process for 

dairy cooperatives in upper northern Thailand include: 1) dairy farmers development 

2) dairy cooperative development and 3) related institutes development.  

Furthermore, the dairy cooperative should consider the following matters:     

1) raw milk processing, 2) passing on dairy knowledge to the next generation,           

3) public relation of dairy farming occupation, 4) building cooperation between local 

dairy cooperatives, and 5) applying sufficiency economy philosophy to the dairy 

cooperative’s operation. All of these will help the dairy cooperatives substantially and 

sustainably carry out its affairs in the future. 


