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           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
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           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงาน 
           ของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.39 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            65 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามทุนด าเนินงาน 
           ของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 

ตาราง 4.40 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             68 

           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 
           เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.41 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            70 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 

เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.42 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            73 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามทุนด าเนิน 
           งานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.43 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            75 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตาม 
           ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
 



 

ฒ 

  สารบัญตาราง (ต่อ) 

                       หน้า 

ตาราง 4.44 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            77 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตาม 
           ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.45  ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             79 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตาม 
           ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชีสุดทา้ย 
ตาราง 4.46 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             81 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.47 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             83 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.48 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             85 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามรายได้ 

ของสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.49 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             87 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามรายไดข้อง 

สหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.50 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            89 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 



 

ณ 

  สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง                        หน้า 

ตาราง 4.51 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            91 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามรายไดข้องสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.52 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            93 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามรายได ้

ของสหกรณ์ต่อปี  
ตาราง 4.53 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            95 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามรายได ้

ของสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.54 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            97 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามรายได ้

ของสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.55 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ             99 
          นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามรายได ้

ของสหกรณ์ต่อปี 
ตาราง 4.56 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           101 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.57 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           103 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปัญญา จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 



 

ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

                        หน้า 

ตาราง 4.58 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           105 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

ของสหกรณ์ 
ตาราง 4.59 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           107 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

ของสหกรณ์ 
ตาราง 4.60 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           109 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.61 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           111 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ 
           ในดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล จ าแนกตามจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.62 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            113 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามจ านวน 

สมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.63 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            115 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร จ าแนกตามจ านวน 

สมาชิกของสหกรณ์ 
 
 
 



 

ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

                        หน้า
ตาราง 4.64 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ            117 
           นกับญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามจ านวน 

สมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.65 ค่าเฉล่ียและระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ           119 
           นกับญัชีท่ีเป็นจริงตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่  
           ในดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ จ าแนกตามจ านวน 

สมาชิกของสหกรณ์ 
ตาราง 4.66 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงของ           121 
           สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมและรายดา้น 
ตาราง 4.67 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงของ           123 
           สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางปัญญา 
ตาราง 4.68 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงของ             124 
           สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและ 

หนา้ท่ีการงาน 
ตาราง 4.69 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงของ           126 
           สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทางดา้นคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
ตาราง 4.70 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงตาม           127 
        ทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะทาง 
         ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร 
ตาราง 4.71 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงตาม          129 
          ทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นทกัษะ 
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