
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 

 

แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั   

ศึกษากรณี: ศูนย์สันก าแพง ศูนย์สันป่าตอง ศูนย์สันทราย ศูนย์ห้วยไซ และศูนย์สารภี 

ค าช้ีแจง:  แบบสอบถามมีทั้งหมด มี 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ตอนที ่2 ข้อมูลการด าเนินงาน 

ตอนที ่3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

แบบสอบถามท่ี ................ 

วนัท่ี    ..... เดือน ................. พ. ศ. ............... 

ช่ือ      ..........................................สกุล.................................ต  าแหน่ง………………………….. 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 
1. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ..................................ปี 

2. ระดบัการศึกษา..................................... 

3. ประสบการณ์ในการท างาน.........................ปี 

ตอนที ่2  ข้อมูลการด าเนินงาน 
1. นโยบายของสหกรณ์โคนม คือ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................... 
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2. วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานสหกรณ์โคนม คือ 

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

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

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

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

3. ท่านมีการสรรหาบุคคลเขา้ท างานในสหกรณ์ฯและพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งไร? 

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

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

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

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

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

4. ท่านมีการจดัการองคก์รใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานธุรกิจ อยา่งไรบา้ง? 

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

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

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

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

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

5. สหกรณ์๚มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร

หรือไม่ อยา่งไร? 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

1. สภาพปัญหา 

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

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

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

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

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

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั   

ศึกษากรณี: ศูนย์สันก าแพง ศูนย์สันป่าตอง ศูนย์สันทรายศูนย์ห้วยไซ และศูนย์สารภี 

ค าช้ีแจง:   แบบสอบถามมีทั้งหมด มี 3  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ตอนที ่2  ข้อมูลการด าเนินงาน 

ตอนที ่3  ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 

 

แบบสอบถามท่ี ................ 

วนัท่ี    ..... เดือน ................. พ. ศ. ............... 

ช่ือ      ..........................................สกุล.................................ต  าแหน่ง………………………….. 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัว 
 

1. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ..................................ปี 

2. ระดบัการศึกษา..................................... 

3. ประสบการณ์ในการท างาน.........................ปี 

4. รายได…้……………...บาท/เดือน 

5. หน้ีสิน………………...บาท(ถา้มี) 
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ตอนที ่2  ข้อมูลการด าเนินงาน 
 

1. ท่านคิดวา่สหกรณ์ของท่านประสบความส าเร็จหรือไม่และมีปัจจยัอะไรท่ีท าใหเ้กิด

ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ? 

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

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

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

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

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

 

2. ท่านคิดวา่สหกรณ์มีแรงจูงใจใดท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โคนมด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกนั? 

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

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

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

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

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

 
3. ท่านพึงพอใจในสวสัดิการท่ีคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์มอบให้เพื่อเป็นขวญั

ก าลงัใจในการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด? 

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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4. ท่านคิดวา่สหกรณ์ของท่านมีการประสานงานในแต่ละระดบัและแต่ละฝ่ายอยา่งมี

ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร? 

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

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

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

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

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

 

5. สหกรณ์โคนมมีการพฒันาบุคลากรโดยการจดัฝึกอบรม/เพิ่มเติมความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร/

เอกสาร/แผน่พบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของท่านบา้งหรือไม่อยา่งไร? 

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

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

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

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

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

 

6. เม่ือสมาชิกเกิดปัญหาท่านไดแ้นะน าช่วยเหลือโดยวธีิใด? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่3   ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

สภาพปัญหา 

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

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

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

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

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

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั   

ศึกษากรณี: ศูนย์สันก าแพง  ศูนย์สันป่าตอง  ศูนย์สันทราย  ศูนย์ห้วยไซ  และศูนย์สารภี 

ค าช้ีแจง:  แบบสอบถามมีทั้งหมด มี 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ตอนที ่2  ข้อมูลความคิดเห็นในการด าเนินงานของสหกรณ์ภายใต้หลกัความส าเร็จ 

ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 

 

แบบสอบถามท่ี ................ 

วนัท่ี    ..... เดือน ................. พ. ศ. ............... 

บา้นเลขท่ี ........ หมู่ท่ี ......... ต  าบล ..................... อ  าเภอ ....................จงัหวดั …………….. 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ  (    )  ชาย                (    ) หญิง 

2. อาย ุ................. ปี 

3. สถานภาพสมรส 

(    ) โสด     (    ) สมรส      (    ) หยา่ร้าง   

4. ต าแหน่งทางสังคม 

(    ) 1. ก านนั                             (    ) 2. กรรมการหมู่บา้น                 (    ) 3. ผูน้ าเยาวชน 

(    ) 4. ปศุสัตวอ์าสา  (    ) 5. ผูใ้หญ่บา้น                           (    ) 6. อบต.ต าแหน่ง……….        

(    )  7. ผูน้ าเกษตรกร   (    ) 8. อ่ืนๆ ระบุ………… 

5. ระดบัการศึกษา 

(    ) ไม่เคยไดรั้บการศึกษา              (    )  ประถมศึกษา                             (    ) มธัยมศึกษา 

(    ) ปริญญาตรี                               (    )  สูงกวา่ปริญญาตรี(ระบุ)………… 

 



 68 

6. สมาชิกในครอบครัว ........ คน   

7. ท่านเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ มาเป็นระยะเวลา ….... ปี 

8. ในรอบปีท่ีผา่นมาท่านไดพ้บปะปรึกษาหารือ/ขอค าแนะน ากบัพนกังานการเกษตรทั้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัเร่ืองโคนมเฉล่ีย .......  คร้ัง/ เดือน 

 

ตอนที ่2  ข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม เชียงใหม่ 

ท่านเห็นด้วยในระดับใดกบัประเด็นต่อไปนีเ้ป็นปัจจัยทีม่ีผลความส าเร็จของสหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จ ากดั 

ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ , 4 = เห็นด้วย , 3 = ไม่แน่ใจ , 2 = ไม่เห็นด้วย 

       1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่   

 

ประเด็นการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์โคนมชียงใหม่ ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1.ด้านบุคคล 

1.1  สมาชิกสหกรณ์ของท่านใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจในคณะกรรมการเป็น

อยา่งดี 

1.2  สหกรณ์ของท่านมีคณะกรรมการท่ีมีความสามารถในการวเิคราะห์

ปัญหาและช้ีแจงใหส้มาชิกเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.3  สหกรณ์ของท่านมีคณะกรรมการท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถ

จูงใจสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.4  สหกรณ์ของท่านมีความสัมพนัธ์ ระหวา่ง คณะกรรมการ พนกังานและ

สมาชิกเป็นอยา่งดี 

 

     

2. ด้านเงินทุน 

2.1  สมาชิกไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเงินทุนจากสหกรณ์อยา่งเหมาะสม 
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2.2  สมาชิกมีรายไดจ้ากการเล้ียงโคนมและส่งน ้านมอยา่งสม ่าเสมอ 

2.3 สหกรณ์ใหค้วามมัง่คง(เช่ือมัน่) ในดา้นเงินทุน 

2.4 สหกรณ์มีระเบียบปฏิบติัดา้นการเงินท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2.5 สหกรณ์ของท่านมีการจดัสรรทุนเพื่อกิจการต่างๆอยา่เสมาสม 

3. การจัดการ 

3.1  สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของ

สหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

3.2  สหกรณ์สามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าบญัชีฟาร์มกบัสมาชิกบริหาร

จดัการ    ภายในฟาร์มไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนและเหมาะสม 

3.3  เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงโคนมสมาชิกจะไดรั้บความช่วยเหลือ

แนะน า  จากสหกรณ์ 

3.4  สหกรณ์สามารถช้ีแจงการสั่งการใหส้มาชิกเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.5  การบริการขนส่งน ้านมดิบเขา้สู่สหกรณ์สะดวกรวดเร็ว 

     

4. วสัดุอุปกรณ์ 

4.1 สมาชิกสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเล้ียง/ รีดนม โดยผา่นสหกรณ์ไดใ้นราคาท่ี

ถูกและยติุธรรม 

4.2 สหกรณ์ของท่านมีส านกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานทั้งดา้นการใช้

ประโยชน์และดา้นความปลอดภยัไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วน  

4.3  สหกรณ์ของท่านมียานพาหนะใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 

4.4   มีเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถท างาน(ผลิต)ไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

     

Ffl;[flhh 5. อืน่ๆ  (ระบุ) ...........................................................................      
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ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรคของการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมจงัหวดัเชียงใหม่ 

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

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

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

 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาคผนวก ข ผลการทดสอบหาความเช่ือถือได้ (Reliability) 

 

ผลการทดสอบหาความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ 
(ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จ) 

 
  

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total               if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

A1            52.6000       119.5158        .5770           .7915 

A2            52.6000       122.1474        .3222           .7992 
A3            53.8500       130.0289       -.1005           .8253 

A4            53.7500       106.0921        .6633           .7748 
B1            53.2500       113.6711        .3387           .7999 

B2            53.8000       116.6947        .3973           .7943 
B3            53.1500       110.0289        .4752           .7887 

B4            53.0500       110.7868        .6138           .7809 

B5            53.0500       116.0500        .3755           .7956 
C1            53.4500       115.4184        .3953           .7943 

C2            53.0500       118.5763        .2978           .8004 
C3            53.2500       115.8816        .4318           .7923 

C4            53.3500       115.3974        .4675           .7904 

C5            53.6500       119.6079        .2917           .8004 
D1            53.0500       110.2605        .5897           .7816 

D2            53.3000       117.1684        .3151           .7997 
D3            53.2000       113.8526        .4343           .7918 

D4            53.4000       120.2526        .2649           .8019 
 

 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     20.0                    N of Items = 18 

 

Alpha =    .8042 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล   นายธาดา  ศรีเกษ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   10 สิงหาคม 2528 
 
ประวตัิการศึกษา    พ.ศ. 2543  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนบา้นอ่างทอง  

      จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2543 
พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
     สาขา สัตวศาสตร์ จาก วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี 
     สุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
     สาขา สัตวศาสตร์ จากวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี 
     สุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  
     สาขาสัตวศาสตร์ (โคนม-โคเน้ือ) จากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้  
                  จงัหวดัเชียงใหม่  

 
 

 

 
 


