
บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัด จังหวดั
เชียงใหม่ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดงัต่อดงัน้ี 

2.1 ความหมายของสหกรณ์ 

2.2 ประวติัของสหกรณ์ในประเทศไทย 

2.3 หลกัการของสหกรณ์ 

2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

2.5 ประวติัสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

2.6 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายของสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2553) กล่าวว่า สหกรณ์ เป็นองค์การหรือสถาบนัชนิดหน่ึง ซ่ึงมี
ลกัษณะทางสังคม คือ เป็นการรวมคนเขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มและลกัษณะทางเศรษฐกิจโดย ร่วมกนั
ด าเนินธุรกิจ แต่ละองคก์ารสังคมหรือเศรษฐกิจจะเป็นสหกรณ์หรือไม่จะตอ้งมีลกัษณะมูลฐาน คือ 

1. เป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่งเดียวกนัอยา่งนอ้ยอยา่งหน่ึง 

2. ท าการตกลงด าเนินกิจการร่วมกนัในทางเศรษฐกิจดว้ยเจตนรมยท่ี์จะช่วยตนเองและ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3. ในการด าเนินกิจการร่วมกนัไดร่้วมกนัจดัตั้งวสิาหกิจ (Enterprise) ข้ึนโดยการลงทุนและ

จดัการร่วมกนั 

4.วิสาหกิจท่ีด าเนินการร่วมกนัน้ีตอ้งมีวตัถุประสงค์จ  าเพาะเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของสมาชิกและครอบครัว 

อมัพน (2524) กล่าววา่ ค  าวา่ “สหกรณ์” มาจากการค าสมาสของค าภาษาสันสกฤตสองค า 
คือค าวา่ “สห” แปลวา่ รวมกนั และ“กรณ์” แปลวา่การกระท ารวมกนัแลว้แปลวา่การกระท าร่วมกนั 
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หรือ การร่วมมือกนั นอกจากน้ีไดใ้หค้วามหมายของสหกรณ์ คือ องคก์ารธุรกิจแบบหน่ึงท่ี
จดัตั้งและด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลผูท่ี้มีความประสงค์อย่างเดียวกนั ในการท่ีจะขจดัปัญหาความ
เดือนร้อนทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในหมู่สมาชิก หรือด าเนินธุรกิจร่วมกนัโดยถือความสมคัรใจ
หลกัประชาธิปไตย หลกัความยุติธรรม หลกัการศึกษาและหลกัการช่วยเหลือตวัเองและหลกัการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 อุดม และนคร (2525) กล่าวว่า สหกรณ์เป็นองค์การทางธุรกิจท่ีสนับสนุนในด้านการ
รวมกลุ่มบุคคล ซ่ึงเม่ือรวมกนัไดแ้ลว้ จะเป็นการส่งเสริมให้มีการแกไ้ขปัญหาโดยการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 พสุ (2533) ให้ความหมายของสหกรณ์ คือระบบรวมกนัท างานของบุคคลดว้ยความสมคัร
ใจโดยยึดหลกัเสมอภาค เพื่อขจดัการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนกลางในด้านใด
ดา้นหน่ึง ตามความตอ้งการทางเศรษฐกิจของตน 
 จากความหมายต่างๆท่ีกล่าวมา พอจะสรุปไดว้า่ “สหกรณ์” หมายถึง องคก์รทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเกิดจากการรวมตวัของผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ หรือผูท่ี้ตอ้งการช่วยเหลือกนัใน
การประกอบอาชีพ ด้วยความสมัครใจ โดยมีการด าเนินธุรกิจมิได้แสวงหาก าไร แต่เพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก ยึดถือหลกัประชาธิปไตยและความเสมอภาค มีการควบคุมดูแลกนัเอง
โดยสมาชิกในกลุ่มและตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีคุม้ครอง 

 
2.2 ประวตัิสหกรณ์ ในประเทศไทย 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบ

เน่ืองมาจากเม่ือประเทศไทยได้เ ร่ิมมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากข้ึนในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆเปล่ียนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเล้ียงตวัเองมาสู่
ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา้ความตอ้งการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี
เพิ่มข้ึนชาวนาท่ีไม่มีทุนรอนของตนเองก็หนัไปกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนท าใหต้อ้งเสียดอกเบ้ียในอตัรา
สูงและยงัถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วยชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่
ตลอดเวลา ท านาไดข้า้วเท่าใดก็ตอ้งขายใช้หน้ีเกือบหมดนอกจากน้ีการท านายงัคงมีผลผลิตท่ีไม่
แน่นอนข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะท าให้หน้ีสินพอกพูนมากข้ึน
เร่ือยๆจนลูกหน้ีบางรายตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีนาให้แก่เจา้หน้ีและกลายเป็นผูเ้ช่านา หรือเร่ร่อน
ไม่มีท่ีดินท ากินไปในท่ีสุด 
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จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมยันั้น ท าให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ
ดว้ยการจดัหาเงินทุนมาใหกู้แ้ละคิดดอกเบ้ียในอตัราต ่าความคิดน้ีไดเ้ร่ิมข้ึนในปลายรัชการท่ี 5 โดย
ก าหนดวธีิการท่ีจะช่วยชาวนาในดา้นเงินทุนไว ้2 วธีิ คือ 

 วิธีท่ี 1 จัดตั้ งธนาคารเกษตรเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนาแต่ขัดข้องในเร่ืองเงินทุนและ
หลกัประกนัเงินกู ้ความคิดน้ีจึงระงบัไป 
         วธีิท่ี 2 วธีิการสหกรณ์ประเภทหาทุนวธีิน้ีเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั
ในปัจจุบนัคือกระทรวงการคลังได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ดฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช
ประเทศอินเดียเขา้มาส ารวจหาลู่ทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจดัตั้ ง "ธนาคารให้กู้ยืม
แห่งชาติ" ด าเนินการให้กูย้ืมแก่ราษฎรโดยมีท่ีดินและหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพื่อป้องกนัมิ
ให้ชาวนาท่ีกู้ยืมเงินทอดท้ิงท่ีนาหลบหน้ีสินส่วนการควบคุมเงินกูแ้ละการเรียกเก็บเงินกู้ท่านได้
แนะน าให้จดัตั้งเป็นสมาคมท่ีเรียกว่า "โคออเปอราทีฟ โซไซต้ี"(Cooperative Society) โดยมี
หลกัการร่วมมือกนัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัซ่ึงค าน้ีพระราชวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ได้
ทรงบญัญติัศพัท์เป็นภาษาไทยว่า "สมาคมสหกรณ์"จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการ
สหกรณ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยงัมิไดด้ าเนินการอยา่งไร จนกระทัง่ในปี 2458 ไดมี้การเปล่ียนกรม
สถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์ ประกอบดว้ยส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย ์
การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์ 
 การจดัตั้งส่วนราชการสหกรณ์น้ีก็เพื่อจะให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการทดลองจดัตั้งสหกรณ์ข้ึน
และพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์ขณะนั้นได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตท่ีจดักนัอยู่ในต่างประเทศหลาย
แบบในท่ีสุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซนและทรงยืนยนัไวใ้น รายงานสหกรณ์ฉบบัแรกวา่ "เม่ือได้
พิจารณาละเอียดแลว้ไดต้กลงเลือกสหกรณ์ชนิดท่ีเรียกวา่ไรฟ์ไฟเซนซ่ึงเกิดข้ึนในเยอรมนัก่อน และ
ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะอุปถมัภค์นจน ผูป้ระกอบกสิกรรมยอ่มๆเห็นวา่เป็นสหกรณ์ชนิดท่ีเหมาะสม ท่ีสุด
ส าหรับประเทศไทย" จากการท่ีพระองคท์่านทรงเป็นผูบุ้กเบิกริเร่ิมงานสหกรณ์ข้ึนในประเทศไทย
บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
ส าหรับรูปแบบของไรฟ์ไฟเซนก็คือ สหกรณ์เพื่อการกู้ยืมเงินท่ีมีขนาดเล็กสมาชิกจะได้มีความ
รับผิดชอบร่วมกนัท าให้สะดวกแก่การควบคุมทอ้งท่ีท่ีได้รับการพิจารณาให้จดัตั้ งสหกรณ์ คือ
จงัหวดัพิษณุโลก เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีผูค้นไม่หนาแน่นและเป็นราษฎรท่ีเพิ่งอพยพมาจากทาง
ใตจึ้งตอ้งการช่วยเหลือผูอ้พยพซ่ึงประกอบอาชีพการเกษตร ให้ตั้งตวัไดร้วมทั้งเพื่อเป็นการชกัจูง
ราษฎรในจงัหวดัอ่ืนทีมีผูค้นหนาแน่นให้อพยพมาในจงัหวดัน้ีและเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินอย่าง
เต็มท่ี ต่อมากรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์จึงได้ทดลองจดัตั้งสหกรณ์หาทุนข้ึน ณ ทอ้งท่ีอ าเภอ
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เมืองจงัหวดัพิษณุโลกเป็นแห่งแรกใช้ช่ือว่า "สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช"้โดยจดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
พระองคแ์รกนบัเป็นการเร่ิมตน้แห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอยา่งสมบูรณ์ 
 ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช้มีสมาชิกจ านวน 16 คน ทุนด าเนินงาน 
3,080 บาท ซ่ึงเป็นเงิน จากค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 80 บาท และเงินทุนจ านวน 3,000 บาทไดอ้าศยั
เงินกูจ้ากแบงคส์ยามกมัมาจล จ ากดั ซ่ึงก็คือธนาคารไทยพาณิชยใ์นปัจจุบนัโดยมีกระทรวงพระคลงั
มหาสมบติัเป็นผูค้  ้ าประกนัและเสียดอกเบ้ียให้ธนาคารในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบ้ียจาก
สมาชิกในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเงินตน้ในปีแรกจ านวน1,300 บาทแต่เม่ือ
ครบก าหนดสมาชิกส่งคืนเงินตน้ไดถึ้ง 1,500 บาท ทั้งส่งดอกเบ้ียไดค้รบทุกรายแสดงให้เห็นวา่การ
น าวธีิการสหกรณ์เขา้มาช่วยแกไ้ขความเดือดร้อนของชาวนาไดผ้ลและจากความส าเร็จของสหกรณ์
วดัจนัทร์ดงักล่าวรัฐบาลจึงได้คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆแต่การจดัตั้งสหกรณ์ใน
ระยะแรกนั้นนอกจากจะมีข้อจ ากัดเร่ืองเงินทุนแล้วยงัมีข้อจ ากัดในทางกฎหมายด้วยเพราะ
พระราชบญัญติัเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ท าให้การจดัตั้งสหกรณ์ไม่กวา้งขวางพอท่ีจะขยาย
สหกรณ์ออกไปหากจะให้การจดัตั้งสหกรณ์เจริญกา้วหน้าและมีความมัน่คงจะตอ้งออกกฎหมาย
ควบคุมให้มีขอบเขตกวา้งดงันั้นในเวลาต่อมาทางราชการจึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบญัญติั
เพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แลว้ประกาศใช้พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2471นบัเป็นกฎหมาย
สหกรณ์ฉบบัแรกพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ
จากนั้นไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2471อีก 3 คร้ังนบัว่าการประกาศให้
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ช่วยใหก้ารจดัตั้งสหกรณ์ไดข้ยายออกไปอีกมาก 
 ปี พ.ศ. 2478 มีการริเร่ิมจดัตั้งสหกรณ์เช่าซ้ือท่ีดินท่ีจงัหวดัปทุมธานีและไดจ้ดัตั้งสหกรณ์
ประเภทใหม่ๆข้ึนอีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์บ ารุงท่ีดินสหกรณ์ค้าขาย สหกรณ์นิคมฝ้าย
สหกรณ์หาทุนและบ ารุงท่ีดิน ในปี พ.ศ. 2480 ร้านสหกรณ์ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอ
เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาช่ือวา่ร้านสหกรณ์บา้นเกาะ จ ากดัสินใช้ มีสมาชิกแรกตั้ง279 คน
และไดมี้การจดัตั้งร้านสหกรณ์ในลกัษณะน้ีอีกหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนเก่ียวกบัปัญหาค่า
ครองชีพโดยจดัตั้งข้ึน ทั้งในส่วนราชการรัฐวสิาหกิจ และส่วนของประชาชน 
 การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัท่ีสุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยก็คือการควบ
สหกรณ์หาทุนเขา้ดว้ยกนั โดยทางราชการไดอ้อกพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้
สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กท่ีด าเนินธุรกิจเพียงอยา่งเดียวควบเขา้กนัเป็นขนาดใหญ่สามารถขยายการ
ด าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงคซ่ึ์งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกไดม้ากกวา่ ดว้ยเหตุน้ีสหกรณ์หา
ทุนจึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบนัและในปี 2511สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
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ไทยไดถื้อก าเนิดข้ึนมาเพื่อเป็นสถาบนัส าหรับให้การศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ทัว่ประเทศมีหนา้ท่ี
ติดต่อประสานงานกบัสถาบนัสหกรณ์ต่างประเทศเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์และความช่วยเหลือ 
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอ่ืนๆท่ีมิใช่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจโดยมีสหกรณ์ทุก
ประเภทเป็นสมาชิกซ่ึงประเทศไทยได้ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว  ้ 6ประเภท ตามประกาศ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2516 ประกอบดว้ยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง สหกรณ์ออมทรัพยส์หกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการซ่ึงนบัแต่สหกรณ์ไดถื้อก าเนิดข้ึนใน
ประเทศไทยจวบจนปัจจุบนัผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่างๆไดส้ร้างความเช่ือถือเป็นท่ี
ไวว้างใจของสมาชิกจนท าให้จ  านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิกปริมาณเงินทุน และผลก าไรของ
สหกรณ์ เพิ่มข้ึนทุกปี ปัจจุบนัมีสหกรณ์ทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ประมาณ 7,964 
สหกรณ์ และสมาชิก 10,827,490 คน การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนท่ียากจนสหกรณ์จะเป็นสถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีช่วย
แกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน 
 
2.3 หลกัการของสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2553) กล่าววา่ หลกัการสหกรณ์ คือ"แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบติั
เพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม"หรือแนวด าเนินงานของสหกรณ์รูปแบบต่างๆท่ี
ยดึถือปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือตอ้งการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนไดรั้บความยติุธรรมจากการแบ่งปันรายไดแ้ละมีความเสมอภาคกนั 

จากการประชุมองคก์ารสัมพนัธภาพสหกรณ์ระหวา่งประเทศ ไดมี้การประชุมศึกษากนั ณ.
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.2509 ท่ีประชุมไดมี้การน าหลกัการของรอช
เดล มาพิจารณา และก าหนดหลกัการสหกรณ์ทัว่ไปข้ึนใหม่ เพื่อใชก้บัสหกรณ์ทุกประเภท โดยยึด
หลกัสากลจนถึงปัจจุบนัซ่ึงประกอบดว้ยการท่ีส าคญัรวม 7 ประการ กล่าวคือ 
 หลกัการที ่1การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง 
 1. การเขา้และออกจากการเป็นสมาชิกตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจของบุคคล (ค าว่า 

"บุคคล" หมายถึงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใชถู้กชกัจูง โนม้นา้ว ล่อลวง บงัคบัข่มขู่จาก

ผูอ่ื้น 

2. การก าหนดคุณสมบติัสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกแลว้

สามารถร่วมกนัด าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ไดแ้ละไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนสมาชิก

และสหกรณ์ไม่ถือวา่ขดักบัหลกัการสหกรณ์ขอ้น้ี 
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3. สมาชิกสมทบนั้นควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทท่ีมีลกัษณะพิเศษและ

จ าเป็นเท่านั้นไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทัว่ไปหรือทุกประเภทเพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก

บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็นสมาชิกธรรมดาหากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจ านวนมากก็อาจ

กระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกธรรมดาไดแ้มว้่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิก

สมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 

 หลกัการที ่2การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 
หน้าท่ีของสมาชิกทุกคนท่ีต้องร่วมแรงกายใจและสติปัญญาในการด าเนินการและ

ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการด าเนินการผูต้รวจสอบกิจการและท่ีประชุมใหญ่ 

 หลกัการที ่3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
 1. หลกัการขอ้น้ีมุ่งเนน้ใหส้มาชิกทุกคนพึงตระหนกัวา่บทบาทท่ีส าคญัของตนคือการท่ี

ตอ้งเป็นทั้งเจา้ของและลูกคา้ในคนเดียวกนั (Co-owners and Customers) จึงตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
สมทบทุน ผูค้วบคุม และผูอุ้ดหนุน หรือผูใ้ชบ้ริการของสหกรณ์มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวงั
ไดรั้บประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น 

 2. ในการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหน่ึงตอ้งกนัไวเ้ป็นทุน
ส ารองน าไปแบ่งกนัมิได ้แต่เป็นทุนเพื่อพฒันาสหกรณ์ของพวกเขาเองถือวา่เป็นทุนทางสังคม 
นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอตัราจ ากดัและเป็นเงินเฉล่ียคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 

 หลกัการที ่4การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
 1.สมาชิกกรรมการและพนกังานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ตอ้งส านึกและ

ตระหนกัอยูเ่สมอวา่สหกรณ์เป็นองคก์ารช่วยตนเองและปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ตอ้ง
เป็นอิสระในการตดัสินใจ หรือท าสัญญาใดๆตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ยอมรับไดก้บับุคคลภายนอก
หรือรัฐบาล 

 2.การรับความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่ขดักบัหลกัความเป็น
อิสระของสหกรณ์หากผูใ้ห้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละควบคุมตาม
หลกัประชาธิปไตยรวมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นตวัของตวัเองของสหกรณ์ 
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หลกัการที ่5การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
 1. หลกัการขอ้น้ีเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดบัทั้งสหกรณ์ขั้นปฐมและ

สหกรณ์ขั้นสูงเพราะขาดแผนแม่บทในการพฒันาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาทและความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแทจ้ริง ทั้งๆท่ีไดรั้บเร่ิมให้จดัตั้งกองทุนสะสมจดัสหภาพ
สหกรณ์จากก าไรของสหกรณ์มาตั้งแต่พ.ศ. 2492 และแมจ้ะมีการจดัตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติบา้งแลว้ส่วนราชการท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ก็ยงัคง
ด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่าซ ้ าซ้อนกบัขบวนการสหกรณ์
โดยไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนให้ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ทางสหกรณ์ไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุดโดยมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนอย่างเพียงพอ
ตามความจ าเป็นและเน้นการฝึกอบรมข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2. การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเนน้กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
- การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทัว่ไปซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกในอนาคตมีความรู้ 

และความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์ รวมทั้งมีความส านึกและตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก
หรือใหเ้ป็นไปผูมี้จิตวญิญาณสหกรณ์ 
          - การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะรวมทั้งความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตน 

- ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับเยาวชนและผูน้ าดา้น
ความคิดเป็น เช่น ผูน้ าชุมนุม นกัหนงัสือพิมพ ์นกัเขียนผูน้ าองคก์ร พฒันาชุมชน ฯลฯ โดยเนน้การ
ติดต่อส่ือสาร 2 ทาง 

 3.หลกัสูตรและเน้ือหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
และวฒันธรรม 

 หลกัการที ่6การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 
 1.แทจ้ริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลกัการเดียวกนักบัการร่วมมือระหว่างบุคคล

ธรรมดาในการจดัตั้งสหกรณ์ซ่ึงก่อให้เกิดการประหยดัดว้ยขนาด มีอ านาจการต่อรองสูงข้ึนและ
น าไปสู่การรับใชส้มาชิกอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 2.การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์อาจท าไดท้ั้งในแนวนอนและแนวตั้งในแนวนอนสหกรณ์ทุก
สหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกนัหรือไม่สามารถร่วมมือกนัไดใ้นทุกระดบัเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในแนวตั้งสหกรณ์ทอ้งถ่ินประเภทเดียวกนัควรรวมตวักนัทางธุรกิจ
เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุก
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ประเภท ทุกระดบัทุกสหกรณ์ควรรวมตวักนัเป็นองคก์ารสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมดา้นอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะน าการก ากบัดูแล 
การตรวจสอบ การวจิยั และการพฒันา ฯลฯ 

 3.วตัถุประสงคส์ าคญัของการร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ คือเพื่อให้สหกรณ์สามารถมีอ านาจ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสหกรณ์ทอ้งถ่ินแต่ละสหกรณ์และสหกรณ์ขั้นสูงตอ้งเป็น
สหกรณ์ท่ีมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกนัในลกัษณะ
ของ "ระบบรวม"หรือเป็นเอกภาพ 

 หลกัการที ่7การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
 1.สหกรณ์เป็นองคก์ารทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่

เพราะฉะนั้นการด าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนนั้นๆซ่ึง
หมายความวา่เป็นการพฒันา ท่ีไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศหรือเป็น
การพฒันาท่ีสนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าลายโอกาสและ
ความสามารถและอนาคตของคนรุ่งหลงั 

       2.เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเองสหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือ
ในการพฒันาชุมชนนั้นแบบยัง่ยนื 

จากหลกัการสหกรณ์สากลทั้ง 7 ประการท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เห็นไดว้า่ หลกัส่ีประการแรก

เป็นการก าหนดวิธีการท างานของสหกรณ์ ส่วนหลักสามประการหลังเป็นหลักหัวใจส าหรับ

ความก้าวหน้าของขบวนสหกรณ์ หลักดงักล่าวต่างก็สนับสนุน และส่งเสริมซ่ึงกนัและกันโดย

สหกรณ์ทุกสหกรณ์ต่างก็อยู่ในขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าจะมีวตัถุประสงค์และการด าเนินงาน

อยา่งไร ก็สามารถยดึใชห้ลกัการสหกรณ์สากลน้ีไดท้ั้งส้ิน 

2.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 ในการจดัการสหกรณ์หรือการจดัการธุรกิจอ่ืนใดต้องอาศัยปัจจยัต่างๆ อนัได้แก่ เงิน
(money) คน (man) วสัดุอุปกรณ์ (materials) และการจดัการ (management) เรียกปัจจยัเหล่าน้ีว่า 
ปัจจยัน าเขา้ (Input) ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ผูบ้ริหารท าอยา่งไรผสมผสานให้ปัจจยัหรือทรัพยากรเหล่าน้ี
เ กิ ดประโยช น์ สู ง สุ ด เท่ า ท่ี เ ป็นไปได้  ก า รผสมผสานต้อ งผ่ านกระบวนการจัดก าร 
(managementprocess) ไดแ้ก่ การวางแผนการจดัการองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยความ
สะดวก การประสานงานการควบคุมงาน เพื่อไดผ้ลลพัธ์ออกมา เรียกวา่ ผลผลิต (Outputs) ซ่ึงตอ้ง
เป็นผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประหยดั (economy) และ
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ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผลลพัธ์จากการบริหารหรือจดัการสหกรณ์คือ การบรรลุความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท์ั้งทางเศรษฐกิจและทางสหกรณ์นัง่เอง(พสุ, 2533) 
 ธงชยั (2533) กล่าววา่ การจดัการเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในจดัระบบการจดัการองคก์รของ
ตนให้สามารถด าเนินไปตามเป้าหมายอละวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวซ่ึ้งประกอบไปดว้ย 5 ประการ ท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว แตกต่างไปตาลกัษณะขององคก์ร ระยะเวลาท่ีใช ้ในการบริการ 
ไดแ้ก่ 
 1.วางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบติัไวล่้วงหน้าเพื่อ
ผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ การวางแผนเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลพินิจพิจารณาถึงผลส าเร็จท่ีตอ้งการและ
หนทางท่ีท าให้ไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไวซ่ึ้งมี 2 ขั้นตอน คือ การก าหนดเป้าหมาย และการวางแผน
เพื่อใหผ้ลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2.การจดัองค์การ (Organizing) คือ การพฒันาระบบการท างานเพื่อให้งานต่างๆ สามารถ
ด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี จดัโครงสร้างองค์การ คือ การจดัโครงสร้างงาน ท่ี
ประกอบด้วยการก าหนดต าแหน่งงาน การจดักลุ่มงานเป็นหน่วย เป็นแผนกหรือกอง ตลอกการ
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ีส าหรับการปฏิบติังาน โครงสร้างท่ีดีตอ้งช้ีชดัวา่ใครท างานใดและใครตอ้ง
รายงานต่อใครเพื่อเกิดความเป็นระเบียบในการปฏิบัติซ่ึงเก่ียวข้องกับ โครงสร้างขององค์กร 
(organization structure) การจัดแผนกงาน (Organizationdepartments) การมอบหมายงาน 
(delineation) และการรวมอ านาจหน้าท่ีและการกระจายอ านาจหน้าท่ี (centralization and 
decentralization) 
 3. การจดัคนเขา้ท างาน (staffing) หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรม
ทางการจดัการเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหอ้งคก์รธุรกิจมีก าลงัคนท่ี
มีประสิทธิภาพพร้อมในการท างานในทุกต าแหน่งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั การจดัหาบุคลากร การพฒันา
บุคลากร และการบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากร 
 4. การสั่งการ (directing) หมายถึง กิจกรรมทางการจดัการโดยผูบ้ริหารในการบงัคบับญัชา
ให้การท างานต่างๆ ภายในองค์กรด าเนินไปโดยราบร่ืนมีการประสานร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน 
ทั้งน้ีความพยายามของผูบ้ริหารในการสร้างศิลปะการบงัคบับญัชาท่ีท าให้การท างานประจ าวนัของ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนเป็นไปด้วยดี ซ่ึงเก่ียวข้องกับ การจูงใจ (motivation) การสั่งงาน (order) การ
ติดต่อส่ือสาร (communication) และการประสานงาน (coordination) 
 5. การควบคุม (controlling) คือกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเกิดความแน่ใจในการท างาน
ต่างๆ ส าเร็จตามแผนงานท่ีตั้งไว ้การควบคุมจึงตอ้งพิจารณาวา่วดัผลงานอะไร โดยวิธีการอยา่งไร



 14 

ใช้เกณฑ์อะไร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการควบคุม ไดแ้ก่ การควบคุมก่อนด าเนินการ การ
ควบคุมขณะด าเนินการ การควบคุมหลงัเสร็จส้ินด าเนินการ  
 กระบวนการในการควบคุม ไดแ้ก่ ก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและวดัผลกา้วหนา้ของ
งานท่ีปฏิบติั การวเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังาน และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

อารีนา(2537) กล่าวถึง แนวทฤษฎีในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีได้รวบรวมไวส้ามารถกล่าวสรุปถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัได ้3 ลกัษณะ คือ  

1.ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถของผู ้ปฏิบัติงาน ความเข้าใจใน
วตัถุประสงคข์องงาน ประสบการณ์ในการท างาน 

2.ปัจจัยทางกายภาพ ซ่ึงประกอบด้วย โครงสร้างและการบริหารขององค์การรายได ้
ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมขององค์กร ระเบียบปฏิบติัขององค์การ การเพิ่มพูนความรู้ละการ
ฝึกอบรม 

3.ปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา ซ่ึงประกอบด้วย ความต้องการเข้าหมู่คณะความรู้สึก
ภาคภูมิใจในองค์กร ความมัง่คงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี ช่ือเสียง 
และความกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานท่ีดี หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา 

 
2.5ประวตัิสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั ในช่วงปีต่างๆ ดังนี้ 

เอกสารของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั (มปป) ปี พ.ศ 2516 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไดมี้โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในภาคเหนือซ่ึงเป็นสัญญาขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยกบัเยอรมนั และไดจ้ดัตั้งอยูท่ี่สถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตวเ์ชียงใหม่โดยรัฐบาลเยอรมนัไดส่้งเจา้หนา้ท่ี
มาด าเนินงาน เพื่อผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ขายโดยให้สหกรณ์เป็นตวัแทนจ าหน่ายนมและทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะน าให้กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมจงัหวดัเชียงใหม่ขอจดทะเบียนจดัตั้ ง
สหกรณ์ข้ึน ซ่ึงจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2517 ประเภท
สหกรณ์การเกษตร 
 ปี พ.ศ 2520 เจา้หนา้ท่ีโครงการไดเ้ร่ิมทดลองให้สหกรณ์ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์เองและ
ใหป้ศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ผลิตเน้ือจ าหน่าย 
 ปี พ.ศ 2522 พลเอกเกรียงศกัด์ิ  ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  ไดม้าช่วยเหลือในด้าน
วิชาการการตลาดและการผลิตนมสดเพื่อจ าหน่าย  ต่อมายา้ยส านกังานมาอยู่ท่ี 8/6 ถ.ออ้มเมือง      
ต. สุเทพ  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่  
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ปี พ.ศ 2523 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์โดยการให้องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยท าสัญญาเป็นเวลา 3 ปี 
 ปี พ.ศ. 2524 อ.ส.ค. บอกเลิกสัญญาตวัแทนจ าหน่ายนมของสหกรณ์ เน่ืองจากไม่สามารถ
จ าหน่ายนมสดได้ตามจ านวนท่ี อ.ส.ค. ก าหนดไวจึ้งท าให้สหกรณ์ขาดรายได้ในส่วนน้ี ท าให้
สมาชิกสหกรณ์มีความคิดอยากจะผลิตนมจ าหน่ายเอง 
 ปี พ.ศ. 2526 สหกรณ์ไดข้อความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์สอนกรรมวิธีการผลิต
นมสด  บรรจุร้อน และแบบบรรจุขวดธรรมดาขายจ าหน่ายในตวัเมืองเชียงใหม่ 
 ปี พ.ศ. 2529 สหกรณ์เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนจึงไดเ้ร่ิมตั้งโรงงานผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ขนาด
เล็กข้ึนมา โดยเร่ิมน าเคร่ืองจกัรเขา้มาผลิตนมจ าหน่ายในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
 ปี พ.ศ.2531 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้ห้ความสนบัสนุนโดยการให้กูเ้งินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมการสหกรณ์เพื่อซ้ือท่ีดิน เน้ือท่ี 3-18 ไร่ เพื่อตั้งโรงงานผลิตนม 
 ปี พ.ศ. 2532 สหกรณ์ไดข้ยายการผลิตเพิ่มข้ึน ขายต่างจงัหวดัมากข้ึน ท าให้การผลิตนมใน
ฤดูร้อนเพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดประกอบกบัสหกรณ์ไม่สามารถท่ีจะขยายโรงงานไดอี้ก
เพราะโรงงานไม่ใช่ของสหกรณ์ 
 ปี พ.ศ. 2534 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้ห้ความสนบัสนุนโดยการให้กูเ้งินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อตั้งโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ในท่ีดินของสหกรณ์เองเพื่อก่อสร้างอาคาร
และส านักงานส าหรับผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการผลิตนม  
สร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างในโรงงาน 
 สถานท่ีตั้งของส านกังานและโรงประกอบการ อยู่เลขท่ี 97 หมู่ท่ี 1 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง      
ต.ไชยสถาน อ. สารภี จ.เชียงใหม่ 50170 

ปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 205 คน ซ่ึงมีศูนยรั์บน ้ านมดิบ 5 ศูนย ์คือ ศูนยส์ันก าแพง  
ศูนยส์ันป่าตอง  ศูนยส์ันทราย  ศูนยห์ว้ยไซ  ศูนยส์ารภี   

 การด าเนินธุรกจิของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 
สหกรณ์ไดรั้บซ้ือน ้ านมดิบจากสมาชิกผ่านศูนยข์องสหกรณ์จ านวน 5 ศูนย ์คือ ศูนยส์ัน

ก าแพง ศูนยส์ันป่าตอง ศูนยส์ันทราย ศูนยห์้วยไซ และศูนยส์ารภี  เฉล่ียวนัละ 29 ตนั น ้ านมดิบท่ี
ทางสมาชิกไดจ้ดัส่งมานั้นทางสหกรณ์ไดน้ าส่งใหแ้ก่ “บริษทัซีพี เมจิ” และ “บริษทั เชียงใหม่เฟรช
มิลล์” ประมาณ 10 ตนั/วนั และผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชทีอีก 19 ตนั หรือประมาณ 
70,000 ถุง โดยจากเดิมมีตลาดหลกัคือโรงเรียนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากส่วนราชการแต่ละทอ้งถ่ินให้
ผลิตเป็นนมโรงเรียน เช่น จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ตาก ล าพูน และชยันาทส่วนปริมาณ
น ้านมท่ีเหลือผลิตเป็นนมตลาดประมาณ 10,000 ถุง/วนั ภายใตแ้บรนด์“สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” 

http://www.thaismefranchise.com/
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ผลติภัณฑ์ 
 1. การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ แบ่งออกเป็น 1 แบบ คือ แบบบรรจุซอง มีขนาดบรรจุ  200  

มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร โดยผลิตนม 8 รส คือ รสจืด  รสหวาน กล่ินสตรอเบอร์ร่ี กล่ินโกโก ้ 
กล่ินมะนาว กล่ินล้ินจ้ี  กล่ินสับปะรด  และกล่ินส้ม   

 2. จดัหาสินคา้มาจ าหน่ายใหก้บัสมาชิก ประกอบดว้ย 
1) อาหารสัตว ์

2) ยารักษาโรคสัตว ์

3) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรีดน ้านม  และอุปกรณ์เล้ียงโคน 

 3.การจ าหน่ายน ้านมดิบ ในช่วงระหวา่งเวลา 8.00 น-17.00 น. โดยผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้ 
แม่ค้า และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงน าไปท าเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น เต้าหู้นมสด น ้ านมสดท่ีขายตาม
ทอ้งตลาด  
 ผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ตั้งอยู ่เลขท่ี 97 หมู่ท่ี 1 ถนนเชียงใหม่- ล าปาง ต าบลไชย

สถาน อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 

จากนายทะเบียนสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2517 ในประเภทสหกรณ์การเกษตร เลขทะเบียน

สหกรณ์ท่ี กสก. 34/2517 เลขทะเบียน ขอ้บงัคบัท่ี ก. 0412044 รายงานผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ ประจ าปี 2550-2552 

 นับตั้งแต่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ จนถึงปัจจุบนั สหกรณ์ด าเนินกิจการมากกว่า 44 ปี

สหกรณ์มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบัการด าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส าเร็จในฐาน

ธุรกิจ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงพิจารณาได้จากรายงานทางการเงินของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัด 

ประจ าปี 2550-2552 ซ่ึงมีผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกปี (ตารางท่ี1) 
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ตารางที ่1รายงานทางการเงินของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ประจ าปี 2550-2552 

ที่ ผลการด าเนินงาน ปีบัญชี 2550 ปีบัญชี 2551 ปีบัญชี 2552 
1. สมาชิก 179 189 202 
2. สินทรัพย ์ 66,729,128.47 70,949,415.58 87,792,791.08 
3. หน้ีสิน 16,594,094.94 12,975,323.57 22,975,192.94 
4. ทุนสหกรณ์ 50,135,033.53 57,974,092.01 64,817,598.14 
5. ธุรกิจรวบรวมและแปรรูป 9,113,275.57 14,328,349.10 18,442,418.58 
6. ธุรกิจรวบรวม 1,453,801.77 1,863,640.80 3,475,001.61 
7. ธุรกิจสินเช่ือ 144,275.20 9,394.71 100,203.38 
8. ก าไรสุทธิประจ าปี 

(ขาดทุนสุทธิ) 
5,311,326.33 12,300,158.43 18,496,766.14 

 

ล าดบัท่ี 1 สมาชิกสหกรณ์ 

ในปี 2552 สหกรณ์มีสมาชิก ณ 1 มกราคม 2552 จ านวน   202คน 

  สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี พ.ศ. 2552 – 2555     จ  านวน   3คน 

  สมาชิกลาออกระหวา่งปี พ.ศ. 2552 – 2555     จ  านวน   - คน 

ดงันั้น  สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัส้ินปี 2552 จ านวน 202คนจนถึงปัจจุบนัมีจ านวนทั้งส้ิน 205 คน 

ล าดบัท่ี 2 สินทรัพยข์องสหกรณ์ 

สินทรัพย์สหกรณ์มาจากสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวนเงินทั้ งส้ิน 49,914,320.62 บาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 37,878,470.46 บาท รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน ณ 31 ธนัวาคม 

2552 เป็นจ านวนเงิน 87,792,791.08 บาท 

ล าดบัท่ี 3 หน้ีสินของสหกรณ์ 

หน้ีสินของสหกรณ์ฯ เกิดจากหน้ีสินหมุนเวยีน จ านวนเงินทั้งส้ิน 18,255,282.94 บาท หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,719,910.00 บาท รวมหน้ีสินทั้งส้ิน 22,975,192.94 บาท ส าหรับ
เงินกูจ้ากกองทุนพฒันาสหกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2552 มีคา้งช าระมีทั้งหมด 3 โครงการ คือกูเ้พื่อ
ปรับปรุงศูนยรั์บนมและโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  จ  านวน 10,000,000 บาท (ตามสัญญา) 

หมดปี 2553) กูเ้พื่อซ้ือโคทดแทน จ านวน 5,000,000 บาท (ตามสัญญาหมดปี 2557) กูเ้พื่อ

จดัหาสินคา้อาหารและยารักษาสัตวม์าจ าหน่ายจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (ก าหนดช าระปี 2553) 
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ล าดบัท่ี 4 ทุนของสหกรณ์ 

สหกรณ์เชียงใหม่จ  ากดั มีทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ จ  านวน

เงิน 7,199,500 บาทเป็นจ านวนหุน้ 71,995 หุน้ ระหวา่งปีมีสมาชิกลาออกและสมาชิกเก่าถือหุ้นเป็น

รายเดือนทุกๆเดือน ส าหรับทุนส ารองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบัฯมีทั้งส้ิน 39,121,332 บาท 

ล าดบัท่ี 5 ผลการด าเนินงานธุรกิจรวบรวมและแปรรูป 

จากการด าเนินงานในปี 2552 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมีก าไรเฉพาะธุรกิจ ตลอดทั้งปีมี

จ  านวนเงินทั้งส้ิน 18,442,418.58 บาท เพิ่มจากปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.39 สาเหตุท่ีผลการ

ด าเนินงานเพิ่มข้ึนเน่ืองจากตน้ทุนในการผลิตลดลง และค่าใหจ่้ายในการผลิตลดลง 

ล าดบัท่ี 6 ผลการด าเนินงานธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 

จากการด าเนินงานในปี 2552 ธุรกิจจดัหาฯ มีก าไรเฉพาะธุรกิจ 3,475,001.61 บาท เพิ่มจาก

ปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 0.87 และจากธุรกิจน้ีมีการจ าหน่ายสินคา้ 2 อย่าง คือ อาหารสัตวแ์ละยา

รักษาโรค นมกล่องซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจดัหามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ไดผ้ลิตเองจึงท าให้ตน้ทุนในการ

จดัหาสูง ท าใหร้าคาในการจดัจ าหน่ายแกส้มาชิกสูงข้ึนตาม 

ล าดบัท่ี 7 ธุรกิจสินเช่ือ 

จากปีท่ีผา่นมาต่อเน่ืองกนัมาหลายปี ธุรกิจสินเช่ือสหกรณ์ไม่ไดค้าดหวงัก าไรจากสมาชิก

เพียงแต่ให้คุ ้มกบัต้นทุนท่ีสหกรณ์ได้มาเท่านั้น รายได้จากดอกเบ้ียลดลงตามเงินต้นท่ีค้าง ปีน้ี 

สหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจน้ี 106,203.38 บาท 

ล าดบัท่ี 8 ก าไรสุทธิประจ าปี(ขาดทุนสุทธิ) 

ผลการด าเนินงานปี 2552 ส้ินสุดปี 31 ธนัวาคม 2552 สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินงาน

ทั้งส้ิน 18,496,766.14 บาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากยอดขาย/บริหารหลงัหักตน้ทุนขาย/

บริการ ท าให้ก าไรข้ึนตน้เพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงจึงท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน เพิ่มข้ึน

ตามล าดบั 
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โครงสร้างและการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 

ภูมิใจ (2542) กล่าววา่ โครงสร้างของสหกรณ์โดยทัว่ไปประกอบดว้ยบุคคลและหน่วยงาน

ต่างๆภายในองค์กรแลว้ยงัแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าท่ี ความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบระหว่างต าแหน่งและหน่วยงานต่างๆ ภายในสหกรณ์ท่ีจะสนบัสนุนให้งานในหน้าท่ี

ต่างๆของสหกรณ์ด าเนินไปไดด้ว้ยดีซ่ึงโครงสร้างและการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

จ  ากดัสามารถแสดงใหเ้ห็น (ตามแผนภูมิ1) 

 

 
 
 
     
 
 
           เลือกตั้ง 
 
 
 
 
          จดัจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ1โครงสร้างและการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

สมาชิก 

ศูนยส์นัทราย 
สมาชิก 

ศูนยส์ารภี 
สมาชิก 

ศูนยส์ันก าแพง 
 

สมาชิก 

ศูนยส์นัป่าตอง 

ประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
(ประธาน,รองประธาน,เลขานุการ,เหรัญญิกและกรรมการ) 

สมาชิก 

ศูนยห์ว้ยไซ 

ผูจ้ดัการ 

บญัชี/การเงิน ส่งเสริมการเล้ียงโคนม ฝ่ายโรงงาน สตอ็ก/โกดงั 

ฝ่ายขาย ฝ่ายธุรการ 
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2.6 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
จนัทิวา (2544) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลความส าเร็จของสหกรณ์โคนมบา้นป่าตึงห้วยหม้อ 

จ ากดั อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การด าเนินงานของสหกรณ์ มีการด าเนินงานธุรกิจ
หลายอยา่งพร้อมกนั คือ ธุรกิจการด าเนินงานดา้นการจดัการอาหารสัตว ์ และเวชภณัฑ์ส าหรับสัตว ์
บางคร้ังมีการจดัหาพนัธ์ุโคมาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรมและธุรกิจการด าเนินงานด้าน
น ้ านมดิบจากสมาชิก เพื่อจ าหน่ายให้กบับริษทัเอกชน มีการรับสมคัรสมาชิกเพิ่ม โดยจะตอ้งผ่าน
การอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคนมก่อน ซ่ึงตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงสหกรณ์และค่าหุ้นแรกเขา้ 
ส่วนการพฒันาการการเล้ียงโคนมนั้น สหกรณ์ไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคนม โดย
สหกรณ์จะประสานงานกบัปศุสัตวอ์  าเภอ เพื่อเป็นวทิยากรใหค้วามรู้หรือมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแก่
สมาชิกสหกรณ์และพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ คือ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ จ  านวนแรงงานจา้ง ปัจจยัทางด้านสังคมและอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาชีพนอกภาคเกษตร การเคยมี
ต าแหน่งภายในกลุ่มสหกรณ์ การพบปะกบัเจา้พนกังานทางการเกษตร และต าแหน่งผูน้ าทางสังคม 
ส่วน ปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ในการด าเนินงานได้แก่ การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

สนธยา (2545) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมของ
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการเล้ียงโคนม พบว่า หน่วยงานราชการให้ความส าคญัในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม มี
ผูน้ าท่ีมีความสามารถ มีความเอาใจใส่ในการวางแผนงาน และตั้งใจท างานอย่างจริงจงั สมาชิกผู ้
เล้ียงโคนมมีความตั้งใจจริงในการเล้ียงโคนม เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้กบั
สมาชิกตลอดเวลา มีการหากองทุนให้สมาชิก หาตลาดเพื่อนจ าหน่ายน ้ านม และลกัษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ เหมาะสมกับการเล้ียงโคนม และพบว่าปัญหาในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมของ
สหกรณ์ไชยปราการ จ ากัด พบว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าม่ี
สหกรณ์ ไม่มีความชดัเจนในการด าเนินงาน การประสานงานกบัทางหน่วยงานราชการมีความล่าชา้ 
ราคาน ้ านมไม่แน่นอน ส าหรับปัญหาของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์พบวา่ มีปัญหาดา้นสุขภาพโคนมของ
สมาชิก เกษตรกรยงัไม่เขา้ใจระบบการจดัการเก็บขอ้มูล และการจดัการฟาร์ม ส่วนปัญหาของ
สมาชิกของสหกรณ์ พบว่า อาหารขน้ราคาแพง ขาดแคลนเงินทุนในการเล้ียงโคนม พื้นท่ีในการ
เล้ียงโคนมไม่เพียงพอ และราคานมตกต ่า 

อุรพร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือ
ตอนบน พบวา่ ความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรเกิดจากความพึงพอใจของสมาชิกและปัจจยัดา้น
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การเงิน โดยความพึงพอใจของสมาชิกมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรมากกว่า
ปัจจยัทางดา้นการเงิน ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จจึงควรเน้น
การสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ สร้างความเข้มแข็งทางด้าน
การเงิน  

ทวี (2543) ไดศึ้กษาการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั
แม่โจ ้จ  ากดั ปีทางบญัชี 2534 – 2540 พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ คือ 
ปัญหาการขาดแคลนทุนด าเนินงานโดยเฉพาะทุนของสหกรณ์เอง ปัญหาในการบริหารเงินกู้ยืม 
ปัญหาการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนและปัญหาการประชาสัมพนัธ์ 

รัชนก (2547) ได้ศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว จ  ากดั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว จ  ากดั คือ การท่ีมีประธาน ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีความซ่ือสัตย ์เสียสละ 
และความสามารถบริหารทรัพยสิ์นและทุนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ประกอบ
กับหน่วยงานภาครัฐบาลให้ความสนใจช่วยสนับสนุนและพฒันาสหกรณ์ให้ดียิ่งข้ึนส่งผลให้
สมาชิกมีความเช่ือมัน่ต่อสหกรณ์จึงเพิ่มการถือหุน้ การออมทรัพย ์และท าธุรกิจกบัสหกรณ์มากข้ึน 

กึกก้อง (2551) ไดศึ้กษาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสันทราย จ ากดั จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า การด าเนินงานภายใตห้ลกัการบริหารจดัการ 5 ด้าน คือ การวางแผน ดา้นการ
จดัการองค์กร ด้านการจัดสรรคนเข้าท างาน ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุม พบว่า 
คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกเห็นดว้ยว่า สหกรณ์มีการด าเนินงานภายใตห้ลกัการบริการ
จัดการโดยภาพรวม และรายได้ในระดับกลาง บุคลากรท่ีน าสหกรณ์ประสบผลส าเร็จ คือ 
คณะกรรมการของสหกรณ์ และปัญหาและอุปสรรคพบว่า การวางแผนไม่ครอบคลุมโครงสร้าง
ของฝ่ายจดัการเป็นแบบรวมอ านาจ ใช้ระบบอุปถมัภ์ในการสรรหาบุคคล ระบบการส่ือสารขาด
ประสิทธิภาพ และขาดระบบติดตามควบคุมประเมินผลประสิทธิภาพ 

สุพจน์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรในภาคตะวนัอกเฉียงเหนือ มี 7 ประการ คือ การวางแผน การฝึกอบรม และเงินรับฝาก
จากสมาชิกสหกรณ์ และผลการประเมินผลรูปแบบการพฒันาสหกรณ์การเกษตรพบว่าหลงัการ
ด าเนินการตามพฒันาตามกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงว่าการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ีทดลองดีข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบดา้นทรัพยสิ์น ทุน เงินฝากจากสมาชิก ปริมาณธุรกิจและรายรับของสหกรณ์ 
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ปาริชาติ (2543) ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั พบว่า 
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์สูงและสามารถท าก าไร
ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ยงัประสบปัญหาดา้นสมาชิก คือขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ปัญหา
ดา้นคณะกรรมการ คือขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถและมุ่งหมายท่ีจะพฒันาสหกรณ์อย่าง
แทจ้ริง ส่วนปัญหาสุดทา้ยดา้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริมยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการเล้ียงโคนมและยงัมีแนวคิดในการพฒันาแบบเดิมซ่ึงเป็นผลให้มีขอ้จ ากดัในดา้นการ
บริหารจดัการภายในสหกรณ์ 

 
 
 
 

 


