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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สหกรณ์โคนมในประเทศไทยจดัตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ 2502 ท่ีอ  ำเภอหนองโพ จงัหวดั
รำชบุรี ซ่ึงมูลเหตุของกำรจดัตั้งสหกรณ์โคนมเน่ืองจำกเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ประสบปัญหำกำร
จ ำหน่ำยน ้ำนมไม่หมดท ำใหน้มท่ีเหลือเกิดกำรเน่ำเสียหรือคุณภำพต ่ำกำรแกไ้ขปัญหำท ำไดโ้ดยกำร
เก็บน ้ ำนมไวใ้นอุณหภูมิต ่ำกวำ่ 5 องศำเซลเซียส ซ่ึงจ ำเป็นท่ีตอ้งใช้ตน้ทุนท่ีสูงมำกซ่ึงเกษตรกรไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเองได้จึงได้มีกำรรวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นสหกรณ์โคนมข้ึนมำโดยเกษตรเป็น
เจำ้ของธุรกิจร่วมกนัและควบคุมกิจกำรนั้น ดงันั้นจึงอำจกล่ำวไดว้ำ่สหกรณ์โคนมมีควำมส ำคญัต่อ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ีเป็นสมำชิกอยำ่งยิง่เพรำะจุดมุ่งหมำยท่ีส ำคญัของสหกรณ์ก็คือกำรช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรผู ้เ ล้ียงโคนมท่ีเป็นสมำชิก สำมำรถประกอบอำชีพกำรเล้ียงโคนมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและท ำให้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีข้ึนโดยสหกรณ์โคนมจะให้กำรสนบัสนุนดำ้นธุรกิจ
กำรซ้ือ ธุรกิจกำรขำย กำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรใหก้ำรศึกษำอบรม 

ในปี 2549 กำรเล้ียงโคนมในประเทศไทยมีกำรบริหำรงำนในลกัษณะสหกรณ์โคนม ซ่ึงมี
กว่ำ 116 สหกรณ์ทัว่ประเทศ ผลผลิตน ้ ำนมต่อวนัได้1,985 ตนัยงัไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำร
บริโภคในประเทศ (องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม,2541) กำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้คำดว่ำท ำให้รำคำ
น ้ ำนมดิบมีแนวโน้มลดลง มีกำรน ำเข้ำน ้ ำนมดิบมำกข้ึนส่งผลกระทบต่อรำคำน ้ ำนมดิบ
ภำยในประเทศไทย ท ำให้เกษตรกรจ ำนวนมำกจ ำเป็นตอ้งขำยโคนมหรือหยุดกิจกำรซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจโคนมและส่งผลถึงกำรด ำเนินงำนและขยำยกิจกำรของสหกรณ์โค
นมหลำยแห่งท่ีไม่สำมำรถปิดบญัชีได้ แต่ในส่วนของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกัด ซ่ึงได้จด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบนัสหกรณ์มีสถำนท่ีตั้งศูนยเ์ป็นท่ีเก็บ
รวมรวมน ้ ำนม 5 ศูนย ์คือ ศูนยส์ันก ำแพง ศูนยส์ันป่ำตอง ศูนยส์ันทรำย ศูนยห์้วยไซ ศูนยส์ำรภี มี
สมำชิกทั้งหมด  205รำยส่งน ้ ำนมดิบให้กบัสหกรณ์จ ำนวน179 รำย มีจ ำนวนโคนมมำกกวำ่ 1,000 
ตวัสำมำรถรวบรวมน ้ ำนมดิบประมำณวนัละ29 ตนัและส่งน ้ ำนมให้แก่“บริษทัซีพี เมจิ” และ 
“บริษทั เชียงใหม่ เฟรชมิลล์” ประมำณวนัละ10 ตนั ส่วนท่ีเหลือน ำไปแปรรูปเป็นนมโรงเรียนและ
จ ำหน่ำยปลีกตลำดทัว่ไป มีผลรำยไดสุ้ทธิในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 -2552 มีก ำไรเพิ่มข้ึน
ทุกปี ดงัน้ี พ.ศ. 2550 มีก ำไรสุทธิ 5,311,326.33 บำท พ.ศ. 2551 มีก ำไรสุทธิ 12,300,158.43 บำท
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ในพ.ศ. 2552 มีก ำไรสุทธิ ทั้งส้ิน 18,496,766.14 บำท (สหกรณ์โคนมเชียงใหม่, มปป.) ซ่ึงจำกผล
กำรด ำเนินงำนในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2550-2552) สินทรัพยแ์ละผลดำ้นก ำไรของสหกรณ์มี
แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมน ้ ำนมดิบผูป้ระกอบกำรมีกำรพฒันำดำ้นกำรผลิตและ
กำรตลำดท ำใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืรวมถึงยงัท ำให้ชำวบำ้นมีรำยไดเ้พิ่มมำกข้ึนจึงคดัเลือกให้
เป็นหน่ึงในสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
กระทรวงอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรในภูมิภำคของพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่กำรประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั เป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจท่ีท ำให้ผูว้ิจยั
ตอ้งกำรศึกษำว่ำปัจจยัอะไรมีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดัในด้ำนบุคคล 
เงินทุน กำรจดักำร และวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเท่ำท่ีมีกำรวิจยัยงัไม่มีผูว้ิจยัท่ำนใดท ำกำรศึกษำเก่ียวกบั
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั  

ดงันั้นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั ท ำให้ทรำบ
ว่ำสหกรณ์ท่ีประสบผลส ำเร็จได้นั้นมีปัจจยัใดบ้ำงท่ีท ำให้สหกรณ์ส ำเร็จเพื่อเป็นแนวทำงให้
สหกรณ์ท่ียงัประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรด ำเนินธุรกิจได้น ำไปเป็นแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ
และเป็นตวัอยำ่งในกำรพฒันำควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1. เพื่อศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั 
2. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั 
3. เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั 
 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกงำนวจัิย 
จำกกำรวิจัยคร้ังน้ีท ำให้ทรำบถึงปัจจัย ท่ีมีผลต่อควำมส ำเ ร็จปัญหำอุปสรรคและ

ขอ้เสนอแนะของสมำชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกดั อนัจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำผลกำรวิจยั
ไปเป็นแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำหรือพฒันำสหกรณ์โคนมอ่ืนๆในประเทศไทยต่อไป 
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
กำรวิจยัเร่ืองน้ี เป็นกำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ ำกดั โดยมีกำรก ำหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยักำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน กำรจดักำร วสัดุ
อุปกรณ์ ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีคำดว่ำจะมีผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดัในกำร
ประกอบอำชีพกำรเล้ียงโคนม 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่หมำยถึง องค์กรท่ีตั้ งข้ึนเพื่อด ำเนินธุรกิจรวบรวมน ้ ำนมดิบจำก
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมมำรวมเขำ้ดว้ยกนัดว้ยควำมสมคัรใจโดยยดึหลงัควำมเสมอภำค 

 ควำมส ำเร็จ หมำยถึงกำรท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกดั ไดด้ ำเนินธุรกิจแลว้ไดผ้ลก ำไร
อยำ่งต่อเน่ืองอนัเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บัสมำชิก 

 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  หมำยถึง คณะบุคคลท่ีด ำเนินงำนภำยในสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ำกดั ไดแ้ก่ ประธำน เจำ้หน้ำท่ี และสมำชิกสหกรณ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บกำรเลือกตั้งจำกท่ีประชุม
ใหญ่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี(ไม่เกินสองวำระติดต่อกนั)ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนของ
สมำชิกในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 

 สมำชิกสหกรณ์โคนม หมำยถึง ผูท่ี้ผ่ำนกำรอบรมเก่ียวกบักำรเล้ียงโคนมมีกำรสมคัรเป็น
สมำชิกสหกรณ์โคนมโดยเสียค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงสหกรณ์ ค่ำหุ้นแรกเขำ้ มีกำรเล้ียงโคนมและมี
โคนมเป็นของตนเอง ส่งน ้ ำนมดิบให้กบัสหกรณ์ และเป็นสมำชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั 
เท่ำนั้น 

ควำมส ำเร็จของ
สหก ร ณ์ โ คนม
เชียงใหม่ 
 

ปัจจยักำรด ำเนินงำน 

 1. บุคคล 

2. เงินทุน 

3.กำรจดักำร 
4.วสัดุอุปกรณ์ 

 
 

 
ปัญหำและอุปสรรค 
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 กำรจัดกำรสหกรณ์ หมำยถึง กำรจดักำรดำ้น บุคคล เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ให้ด ำเนินไปตำม
นโยบำยจนบรรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์โคนมอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (ก ำไร) 

 


