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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ ากดั2)ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 3)ปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือคณะกรรมการสหกรณ์ จ านวน 11 คน เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์จ านวน 21 คน และสมาชิกสหกรณ์จ านวน 61 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง

สังคมศาสตร์สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการกลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ีย 57.27 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา เจา้หนา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง มีอายเุฉล่ีย 42.38 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 



 จ 

มีประสบการณ์เฉล่ีย 8.38 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 14,779.29 บาทต่อเดือน พบวา่ สมาชิกสหกรณ์

กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก(82.0%)เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 51.16 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.52 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์เฉล่ีย 13.69 ปี ไดรั้บการปรึกษาจาก

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เฉล่ีย 1.69 คร้ังต่อเดือน 

การศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั พบวา่มีการประกอบธุรกิจ 3 

ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ ธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิตและธุรกิจ

สินเช่ือจากการด าเนินธุรกิจตั้ งแต่ปี พ .ศ .2550-2552สหกรณ์โคนมเชียงใหม่  จ  ากัด มีก าไร 

5,311,326.33 บาท 12,300,158.43 บาท และ 18,496,766.14 บาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผล

ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 การศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อความส า เ ร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่  จ  ากัด พบว่า 

คณะกรรมการใหค้วามคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จคือ การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ มีบุคคลท่ีมีคุณภาพเขา้มาบริหารจดัการสหกรณ์และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสหกรณ์ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีให้ความคิดเห็นว่า 

สหกรณ์ไดส้ร้างแรงจูงใจท่ีท าให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั การรับฟังความคิดเห็น

ของเจา้หนา้ท่ีแลว้น าไปพฒันา มีการส่ือสารในแต่ละระดบัแต่ละฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพและทาง

หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความรู้ด้านวิชาการ ให้การอบรมแก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีและ

สมาชิกสหกรณ์ ส่วนสมาชิกใหค้วามคิดเห็นภายใตห้ลกัการบริหารจดัการ 4 ดา้น คือ บุคคล เงินทุน 

การจดัการ วสัดุอุปการณ์ พบวา่ สมาชิกสหกรณ์มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยต่อปัจจยัดงักล่าว 

ยกเวน้ดา้นวสัดุอุปกรณ์ซ่ึงสมาชิกใหค้วามคิดเห็นวา่ไม่แน่ใจ 

เก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ ากดัพบว่า โดยภาพรวมยงัมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองวตัถุดิบอาหารสัตวร์าคาแพง สมาชิกสหกรณ์มี

ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาแนะน าพนัธ์หญา้และการปลูกหญา้

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเล้ียงโคควรค านึงถึงตน้ทุนการผลิตโดยดูท่ี

อาหารขน้และอาหารหยาบใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของโคนมซ่ึงส่งผลใหน้ ้านมมีคุณภาพดีข้ึน 
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     Abstract 

The objective of this study was aimed (1) to study the Chiang Mai Dairy Co-operatives’ 

working operation results, (2) to study the factors affecting the success of the Chiang Mai Dairy 

Co-operative Co. Ltd., (3) to study the problems and obstacles of the Chiang Mai Dairy Co-

operatives’ working operation.  

The sample group in this research was composed of 11 committeemen and 21 working 

staff as well as 61 Chiang Mai Dairy Co-operatives’ members. The research tools for data 

collection was consisted of interviewing forms and the analysis of the collected data had been 

processed through the use of computer program SPSS for the interpretation of social research 

data; the processing of data was to find the values on percentage, average, frequency, maximum 

and minimum values, standard deviation value. Finally, the analysis was reported descriptively.  

According to the research, it was found that the average age amongst the committeemen 

was 57.27 years old and mostly they had finished primary education.  While the average age of 
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the co-operative staff was 42.38 years old and mostly they had finished secondary education and 

had average experience 8.38 years with average income of 14,779.29 Baht a month. Additionally, 

it was found that the majority of the co-operative members were males (82.0%) whose average 

age was 51.16 years and graduated from primary schools. Each family of the co-operative 

members had 3.52 persons in the house and the average years to be the member of the Chiang 

Mai Dairy Co-operatives’ working operation was 13.69 years. Finally, they received advisory 

assistance from the Chiang Mai Dairy Co-operatives’ staff on the average of 1.69 times per 

month. 

Owing to the study on the Chiang Mai Dairy Co-operatives’ working operation, it was 

found that there were 3 types of business enterprise which were (1) the business on products 

collection and the processing of products, (2) the business on finding the raw materials for 

production, (3) the business on credits and other kinds of commerce Working operation incomes 

during the time frame of the year 2007-2009 were 5,311,326.33 Baht, 12,300,158.43 Baht, and 

18,496,766.14 Baht, respectively which revealed that the Chiang Mai Dairy Co-operatives’ had 

gained profits continuously till today.   

According to the study on the relative factors of the achievement, it was found that the 

committeemen had given the opinion on the policy by stating that the objective had been reached 

in accordance with the policy for there were qualitative people who came to work at the       

Chiang Mai Dairy Co-operatives’ working operation and the management was effective on the 

finding out solution to solve problems and obstacles. In short, the DairyCo-operatives’ 

committeemen had an opinion that the Dairy Co-operatives’ had set the incentives for the staff 

and the workers to do the jobs in the same direction. Meanwhile, the Dairy Co-operatives’ had 

listened to the staff’s opinion on the development of the co-operative so that the co-operative 

could be able to communicate amongst their staff efficiently and professionally. Additionally, the 

governmental offices had co-operated with the Chiang Mai Dairy Co-operatives’ in providing of 
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education training and seminars for the committeemen and the staff of the Dairy Co-operatives’ 

aiming at the 4 aspects of management and supervision which was composed of man or human 

resources,  monetary capital, management, and materials. In the whole picture, the opinion of the 

Dairy Co-operatives’ members had the same opinion in the level of acceptance except for the 

materials which was uncertain. 

Owing to the problems and the obstacles, the recommendation for the Co-operatives’ 

members, it was found that in the overall perspective view, the materials were still in problems 

for the animal foods became expensive. Thus, the Dairy Co-operatives’ members would like to 

propose to the involving governmental offices to give suggestion on the selection of the proper 

animal grass for growing to feed the cattle. The grass should be suitable for the environment and 

the circumstances on the aspect of investment cost on the concentrated and the rough foods 

supply for the animals’ need. In summary, the outcome would be higher quality milk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


