
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อความส า เ ร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่  จ  ากัด มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมชียงใหม่ จ  ากัด ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมชียงใหม่ 
จ  ากดั โดยแสดงผลการศึกษา 4 ประเด็นดงัน้ี 

4.1 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 
 4.2 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

4.1 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 

 การด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากดั ในดา้น ธุรกิจของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็น 

รายได ้ค่าใช้จ่าย ก าไรและผลตอบแทนจากการลงทุน นบัว่ามีผลต่อความมีเสถียรภาพและความ

มัน่คงของสหกรณ์อย่างยิ่ง จากการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ.2550 จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี พบวา่มีผลการ

ด าเนินงานดงัน้ี 

 1. รายได ้สหกรณ์มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2550 มีจ านวน

เงินทั้งส้ิน 185,571,850.80 บาท ในขณะท่ี ปี พ.ศ. 2552 มีจ  านวนเงินทั้งส้ิน 268,578,198.23 บาท 

 2. รายจ่าย สหกรณ์มีรายจ่ายจากการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั โดยในปี พ.ศ. 2550 มี

จ  านวนทั้งส้ิน 180,260,524.50  บาท ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2552 มีจ  านวนเงินทั้งส้ิน 250,081,432.09 

บาท  
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3. ก าไรและผลตอบแทนจากการลงทุน ผลจากการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบวา่ก าไร

สุทธิในปี พ.ศ. 2550 มีจ  านวนทั้งส้ิน 5,311,326.33 บาท ขณะท่ีในปี พ.ศ. 2552 มีจ  านวนเงินทั้งส้ิน 

18,496,766.14 บาท 

 

ตารางที่ 3 แสดงรายได ้รายจ่ายและก าไรผลตอบแทนของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ปี พ.ศ. 

2550-2552 

พ.ศ. รายได้ 

(หน่วย:บาท) 

รายจ่าย 

(หน่วย:บาท) 

ก าไร 

(หน่วย:บาท) 

2550 185,571,850.80 180,260,524.50   5,311,326.33 

2551 219,580,482.20 207,280,324.77   12,300,158.43 

2552 268,578,198.23 250,081,432.09 18,496,766.14 

ท่ีมา : รายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2550-2552 

 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ไดป้ระกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ  

1. ธุรกจิรวบรวมผลผลติและแปรรูปผลติภัณฑ์ 

สหกรณ์โคนมไดด้ าเนินธุรกิจการรวบรวมน ้ านมดิบจากสมาชิกจากศูนยร์วบรวมน ้ านม

ดิบทั้ง 5 ศูนย ์(ตารางท่ี 4) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแก้ไขปัญหาด้านการตลาดของน ้ านมดิบตั้งแต่

เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ธุรกิจรวบรวมน ้ านมดิบของสหกรณ์เป็นกระบวนการท่ีตอ้งพิถีพิถนัเป็นอยา่ง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของความสะอาดท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพของ

น ้ านมดิบ อนัส่งผลถึงราคาและคุณภาพท่ีทางสหกรณ์จ าหน่ายน ้ านมดิบให้กบัคู่คา้ต่อไป ปริมาณ

น ้านมดิบท่ีสหกรณ์รับซ้ือกบัทางสมาชิกปัจจุบนัรับซ้ือไดป้ระมาณวนัละ 29,000 กิโลกรัม  

ในการเก็บน ้านมดิบเพื่อรอจ าหน่ายให้กบับริษทัคู่คา้จะตอ้งลดอุณหภูมิของน ้ านมดิบทนัที
และรักษาอุณหภูมิของน ้ านมดิบอยูท่ี่ความเยน็ระหวา่ง 2-4 องศา เพื่อคุณภาพของน ้ านมดิบและลด
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ 

การจ าหน่ายน ้ านมดิบ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่  จ  ากัดได้จ  าหน่ายน ้ านมดิบให้กับ
ผูป้ระกอบการทั้งส้ิน จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่  

1. บริษทั ซีพี เมจิ จ ากดั จ านวนวนัละ 5,000 กิโลกรัม  
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2. บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลล ์จ ากดั  จ  านวนวนัละ 5,000 กิโลกรัม  
และอีก 19 ตนั ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยเูอชที หรือประมาณ 70,000 ถุง โดยมี

ตลาดหลกั คือโรงเรียนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากส่วนราชการแต่ละทอ้งถ่ินให้ผลิตเป็นนมโรงเรียน 
เช่น จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ตาก ล าพูน และชยันาท ส่วนปริมาณน ้ านมท่ีเหลือผลิต
เป็นนมตลาดประมาณ 10,000 ถุง/วนั ภายใตแ้บรนด์ “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” 

 
ตารางที ่4 ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ  

ศูนย์ สันก าแพง สารภี สันทราย สันป่าตอง ห้วยไซ รวม 

น ำ้นมดิบเฉล่ีย(กก.) 9,800 3,400 1,800 6,500 7,500 29,000 

ท่ีมา : รายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2553 

 

2. การด าเนินงานธุรกจิการจัดหาปัจจัยการผลติ 

ในธุรกิจการจดัหาปัจจยัการผลิต ทางสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ได้แบ่งปัจจยัการ

ผลิตออกเป็น 2 ประเภท เพื่อน ามาจ าหน่ายให้กบัสมาชิกดงัต่อไปน้ี 1. ธุรกิจอาหารสัตว ์2. ธุรกิจยา

เวชภณัฑ ์ถือไดว้า่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์เป็นผูจ้ดัหา

วตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละยารักษาโรคให้กบัสมาชิกทั้งจดัหาปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เน่ืองมาจากสินคา้

บางอย่างไม่สามารถหาซ้ือได้ตามทอ้งตลาดและมีราคาสูง หากมีการรวมกนัซ้ือเป็นจ านวนมาก

สามารถไดสิ้นคา้ในราคาท่ีถูกลง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีท าให้สหกรณ์

ตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานหรือบริษทัผูจ้  าหน่าย เพื่อจะสามารถน าปัจจยัเหล่านั้นมาสู่สหกรณ์ 

หน้าท่ีการสั่งซ้ือปัจจยัการผลิตนั้นเจา้หน้าท่ีฝ่ายโรงงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ส่วนมาก

สั่งซ้ือไปยงับริษทัโดยตรงหรือผา่นตวัแทนจ าหน่ายโดยตวัแทนจ าหน่ายติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีโดยตรง

และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายโรงงานเสนอคณะกรรมการวา่เหมาะสมท่ีจะรับไวห้รือไม่ ผา่นทางคณะกรรมการ

ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งของทางสหกรณ์ของสหกรณ์โดยตรงและคณะกรรมการด าเนินการจะสั่งการมายงั

ฝ่ายโรงงานให้รับซ้ือหรือไม่ บริษทัส่งเสริมการขายโดยผ่านทางสหกรณ์ให้เป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ 

โดยจดัประชุมสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัการผลิตท่ีทางบริษทัขายให้กบัสหกรณ์ 

จากนั้นสหกรณ์เป็นผูส้ั่งซ้ือปัจจยัการผลิตเหล่านั้น และโดยมากแลว้จะจดัซ้ือในลกัษณะสินเช่ือกบั

http://www.thaismefranchise.com/
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บริษทั เช่น วตัถุดิบอาหารสัตว ์เวชภณัฑ์ ต่างๆ การจดัส่งปัจจยัการผลิตต่างๆทางดา้นบริษทัผูผ้ลิต

จะเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ซ่ึงจะคิดค่าขนไวร้วมอยูก่บัค่าปัจจยัการผลิตนั้นแลว้ 

การจ าหน่ายปัจจยัการผลิตใหก้บัสมาชิก สหกรณ์ยดึหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 

1. สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั สามารถซ้ือปัจจยัการผลิตต่างๆ ไดก้บัทาง

โรงงานของสหกรณ์ 

2. สมาชิกสหกรณ์สามารถท่ีจะซ้ือปัจจยัการผลิตได ้โดยใชสิ้นเช่ือกบัฝ่ายโรงงานซ่ึงทาง

สหกรณ์จะหกัจากรายไดท่ี้ขายน ้านมดิบใหก้บัสหกรณ์ทุกส้ินเดือน  

3. หากสมาชิกสหกรณ์ท่านใด มีความประสงคท่ี์จะผอ่นผนัการจ่ายค่าซ้ือปัจจยัการผลิตก็

สามารถท าได ้ซ่ึงทางสหกรณ์จะงดการหกัรายไดน้ ้านมดิบและจะหกัช าระในคร้ังต่อไป 

การจ าหน่ายปัจจยัการผลิตใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ นบัวา่ประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง 

เน่ืองมาจากสมาชิกในส่วนมากของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ไดใ้ห้ความสนใจซ้ือปัจจยัการ

ผลิตเหล่าน้ีและร่วมท าธุรกิจกบัทางสหกรณ์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากการสั่งซ้ือ

ปัจจยัการผลิตเขา้สู่สหกรณ์หมุนเวียนอยู่เสมอระหว่าง ในปี พ.ศ. 2550-2552 สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จ  ากดั ไดผ้ลก าไรจากการด าเนินงานธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิตมาจ าหน่าย ในปี พ.ศ. 2550 

เป็นเงิน 1,453,801.77 บาท  ในปี พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 1,863,640.80 บาท และในปี พ.ศ. 2552 เป็น

เงิน 3,475,001.61 บาท แสดงให้เห็นวา่ การด าเนินธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายให้กบัสมาชิกมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปี ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจมีศกัยภาพสูง 

3. ธุรกจิสินเช่ือ 

 การปล่อยสินเช่ือระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) ให้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี จากปีท่ีผา่นมา
ต่อเน่ืองกนัมาหลายปี ธุรกิจสินเช่ือสหกรณ์ไม่ไดค้าดหวงัผลก าไรจากสมาชิก เพียงแต่ให้คุม้กบั
ตน้ทุนท่ีสหกรณ์ไดม้าเท่านั้น รายไดจ้ากดอกเบ้ียลดลงตามเงินตน้ท่ีคัง่คา้งระหวา่ง ในปี พ.ศ. 2550-
2552 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั ไดผ้ลก าไรจากการปล่อยสินเช่ือรวมกนัมีผลก าไร 253,873.09 
บาท  

สรุป สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ประสบความส าเร็จไดจ้ากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคนม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายอนัเดียวกนัจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย
สหกรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหส้มาชิกไดด้ าเนินกิจกรรมร่วมกนัและช่วยเหลือกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพทั้งด้านเงินทุน การผลิต การจดัจ าหน่าย ตลอดจนช่วยยก
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ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีกวา่เดิม สหกรณ์ประสบความส าเร็จไดน้อกจากจะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการแลว้การบริหารจดัการของสหกรณ์ก็เป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าใหส้หกรณ์ประสบความส าเร็จ โดยมีกระบวนการบริหารท่ีส าคญั 4 ประการคือ  

    1) บุคคลท่ีเขา้มาบริหารและตดัสินใจเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
    2) เงินทุนท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกกูย้มืเพื่อไปลงทุนในธุรกิจของตนเอง  
    3) การจดัการสหกรณ์ใหเ้ป็นระบบ  
    4) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัคนในองคก์รจะไดส้ าเร็จ 

ผลตามแผนท่ีตั้ง 
 

4.2 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิกสหกรณ์ 
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี

และสมาชิกสหกรณ์ เป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
รายได ้สถานภาพการสมรส ต าแหน่งทางสังคม ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การรับค าปรึกษาจาก
เจา้หนา้ท่ี โดยมีรายละเอียดของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดงัตารางท่ี 5 ถึง 19 ดงัน้ี 

 
คณะกรรมการสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
ตารางที ่5 อายขุองคณะกรรมการของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                  N = 11 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
45-50 2 18.2 
51-55 7 63.6 
56-60 2 18.2 
รวม 11 100 

อายตุ  ่าสุด 47 ปี          อายสูุงสุด 58  ปี           
ค่าเฉล่ีย 53.27  ปี       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.20 

 
จากตารางที่ 5 พบวา่คณะกรรมการของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 63.6  มีอายุ

อยูใ่นช่วง 51-55 ปี รองลงมาร้อยละ 18.2 มีอายอุยูใ่นช่วง 45-50 และ 56-60 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 53.27 
ต ่าสุด 47 ปี และสูงสุด 58 ปี 
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ตารางที ่6 ระดบัการศึกษาของกรรมการสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                 N = 11 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 6 54.5 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 18.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 18.2 
ปริญญาตรี 1 9.1 

รวม 11 100 
 

จากตารางที่ 6 จากการศึกษาระดบัการศึกษาของคณะกรรมการพบว่าคณะกรรมการ
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ54.5 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 18.2 
เท่ากนัจบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย และมีเพียงส่วนนอ้ย คือ
ร้อยละ 9.1จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
ตารางที ่7 อายขุองเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                               N = 21 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
21-30 2 9.5 
31-40 10 47.6 
41-50 5 23.8 
51-60 3 14.3 

มากกวา่ 60 1 4.8 
รวม 21 100 

อายตุ  ่าสุด 28  ปี                                   อายสูุงสุด 65 ปี 
อายเุฉล่ีย 42.38  ปี                               ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.15 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ47.6 มีอายุอยู่

ในช่วง 31-40 ปี รองลงมาร้อยละ 23.8 มีอายุอยูใ่นช่วง 41-50 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 42.38ปี อายุต  ่าสุด 
28 ปีและ อายสูุงสุด 65ปี  
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ตารางที ่8 ระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                  N = 21 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 9 42.9 
ปวส. 4 19.0 
ปริญญาตรี 7 33.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 4.8 

รวม 21 100 
 

จากตารางที ่8  พบวา่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 42.9 มีการศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา ร้อยละ 33.3  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 19.0 
มีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปวส. มีเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นท่ี มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

 
ตารางที ่9 ประสบการณ์ท างานของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                       N = 21 

ประสบการณ์ท างาน (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 5 23.8 

6-10 10 47.6 
11-15 4 19.0 
16-20 2 9.5 
รวม 21 100 

ประสบการณ์ต ่าสุด 2 ปี                  ประสบการณ์สูงสุด 17 ปี 
ประสบการณ์เฉล่ีย 8.38 ปี               ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.34 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั มีประสบการณ์การ

ท างานมากสุดคือช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา ร้อยละ 23.8 มีประสบการณ์นอ้ยกวา่
จนถึง 5 ปีโดยมีประสบการณ์เฉล่ีย 8.32 ปี ประสบการณ์การท างานต ่าสุด 2 ปีและประสบการณ์
การท างานสูงสุด 17 ปี 
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ตารางที ่10 เงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                     N = 21  

เงินเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ -10,000 5 23.8 
10,001-15,000 7 33.3 
15,001-20,000 3 14.3 

 มากกวา่ 20,001 6 28.5 
รวม 21 100 

เงินเดือนต ่าสุด 6,546 บาท                 เงินเดือนสูงสุด 25,000 บาท                
ค่าเฉล่ีย 14,779.29 บาท                     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5,250.47  
 

 จากตารางที ่10 พบวา่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ร้อยละ 33.3 ไดรั้บเงินเดือนอยู่
ในช่วง 10,001-15,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 28.5 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง มากกวา่ 20,001 และช่วง ต ่า
กว่า -10,000 บาท  ร้อยละ 14.3 ท่ีไดรั้บเงินเดือน 15,001-20,000บาท ร้อยละ 14.3โดยมีเงินเดือน
เฉล่ีย 14,779.29 บาท ต ่าสุด 6,546 บาท และสูงสุด 25,000 บาท                
 

สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
ตารางที ่11 เพศของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                              N = 61 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 50 82.0 
หญิง 11 18.0 

รวม 61 100.0 
 

จากตารางที ่11 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 82.0 เป็นเพศชาย และ
ร้อยละ 18.0 เป็นเพศหญิง 
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ตารางที ่12 อายขุองสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                                N = 61   
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
31-40 5 8.2 
41-50 24 39.4 
51-60 21 34.4 

มากกวา่ 61 11 18.0 
รวม 61 100.0 

อายสูุงสุด 67 ปี                             อายตุ  ่าสุด 35 ปี 
ค่าเฉล่ีย 51.16 ปี                           ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.73 

 
จากตารางที ่12 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 39.4 มีอายใุนช่วง  

41-40ปี รองลงมา ร้อยละ 34.4 มีอายใุนช่วง 51-60 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 51.16 ปี  และมีอายสูุงสุด 67 ปี 
อายตุ  ่าสุด 35 ปี 
 
ตารางที ่13 สถานภาพสมรสของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                             N = 61     
สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สมรส 56 91.8 
หยา่ร้าง 5 8.2 

รวม 61 100.0 

 
จากตารางที่ 13 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 91.8 มีสถานะสมรส

แลว้ และมีเพียงร้อยละ 8.2 ท่ีมีสถานะอยา่ร้าง 
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ตารางที ่14 ต าแหน่งทางสังคมของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                              N = 61     
ต าแหน่งทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ก านนั 2 3.3 
กรรมการหมู่บา้น 8 13.1 
ปศุสัตวอ์าสา 6 9.8 
ผูใ้หญ่บา้น 2 3.3 
อบต. 3 4.9 
ผูน้ าเกษตรกร 4 6.6 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 36 59.0 

รวม 61 100.0 
 

จากตารางที่ 14 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ59.0ไม่มีต าแหน่งทาง
สังคม รองลงมาร้อยละ 13.1 เป็นกรรมการหมู่บา้น และเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 3.3 เป็นก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น 

 
ตารางที ่15 ระดบัการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั                                N = 61     
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 42 68.9 
มธัยมศึกษา 12 19.7 
ปริญญาตรี 7 11.5 

รวม 61 100.0 
 

จากตารางที่ 15 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดัสมาชิกเกินคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 
68.9) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษารองลงมาคือร้อยละ 19.7 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและ
ส่วนนอ้ยร้อยละ11.5 จบปริญญาตรี  
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ตารางที ่16 จ านวนสมาชิกภายในครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั            N = 61     
จ านวนสมาชิกภายในครัวเรือน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-2 4 6.6 
3-4 50 82.0 
5-6 7 11.5 
รวม 61 100.0 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต ่าสุด 1 คน     จ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 6 คน     
ค่าเฉล่ีย 3.52 คน                                   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ร้อยละ 82.0 มีสมาชิกใน

ครัวเรือน 3-4 คนรองลงมา ร้อยละ 11.7 มีสมาชิก 5-6 คน และส่วนนอ้ย ร้อยละ 6.6 มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2 คน สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.52 คน สมาชิกในครัวเรือนต ่าสุด 1 คนและสมาชิก
สูงสุด 6 คน     

 
ตารางที ่17 ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั               N = 61     

ระยะเวลา (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-10 12 19.7 

11-20 42 68.9 
มากกวา่ 21 7 11.5 

รวม 61 100.0 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ต ่าสุด 6 ปี                    เป็นสมาชิกสหกรณ์สูงสุด 22 ปี 
ค่าเฉล่ีย 13.69 ปี                                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.10 

 
จากตารางที่ 17 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั พบวา่สมาชิกเกิน

คร่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกในช่วง 11-20ปี ร้อยละ68.9 รองลงมา ร้อยละ 19.7 เป็นสมาชิกอยูใ่นช่วง 1-10 
ปี โดยเป็นสมาชิกเฉล่ีย 13.69 ปี เป็นสมาชิกต ่าสุด 6 ปีและสมาชิกสหกรณ์สูงสุด 22 ปี 
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ตารางที ่18 การไดรั้บค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่                                 N = 61     
การได้รับค าปรึกษา(คร้ัง) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บค าปรึกษา 4 6.6 
1-2 52 85.2 
3-4 5 8.2 
รวม 61 100.0 

ปรึกษาต ่าสุด 1 คร้ัง                 ปรึกษาสูงสุด 4 คร้ัง 
ค่าเฉล่ีย 1.69 คร้ัง                    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 

 
จากตารางที่ 18 พบวา่สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ไดรั้บค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ี 

1-2 คร้ัง/เดือน คิดเป็น ร้อยละ 85.2 ส่วนนอ้ยท่ีไม่ไดรั้บค าปรึกษามีจ านวน ร้อยละ 6.6 โดยไดรั้บ
ค าปรึกษา เฉล่ีย 1.69 คร้ังต่อเดือนมีการให้ค  าปรึกษาต ่าสุด 1 คร้ังต่อเดือน ให้ค  าปรึกษาสูงสุด 4 
คร้ังต่อเดือน 

 
4.3 ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 

คณะกรรมการ 

จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ ากัดท่ีผ่านมาโดยวิธีการ     

(Fogus group) ไดป้ระเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านนโยบาย 
การก าหนดนโยบายของสหกรณ์มีความชดัเจนเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ มี

การปฏิบติังานท่ีตั้งไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ ป้องกนัการฉ้อโกง เพื่อความมัน่คง และกา้วหนา้ของสหกรณ์โคนมีการ
จดัสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคณะกรรมการ เจา้หน้าท่ีและสมาชิกเพื่อรวมกนัก าหนด
นโยบายและแกไ้ขปัญหา จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นศกัยภาพของสหกรณ์ในดา้นการผลิต
และการตลาดจึงสนบัสนุนเงินจากภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือท าให้ธุรกิจเติบโต คณะกรรมการยงัจดัหา
ทุนและความช่วยเหลือจากหน่วงงานและ องคก์รต่างๆ ดา้นการบริหาร ทางฝ่ายบริหารมีการปฏิบติั
และบริหารงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งดี ดา้นการเงิน การบญัชี ดา้นการซ้ือ มี
ความรัดกุมและเป็นขั้นตอน  
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2. ด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างาน 
มีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพเข้าท างานในสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องผ่านการ

สมัคร ซ่ึงมีการทดสอบความรู้ ความสามารถในต าแหน่งท่ีสมัคร ซ่ึงมีการทดสอบความรู้

ความสามารถในต าแหน่งท่ีสมคัร ดงันั้น ก่อนท่ีจะเขา้มาท างานจึงจะตอ้งมีความรู้ในงานท่ีตนตอ้ง

รับผิดชอบพอสมควรและยงัต้องใช้ความสามารถประยุกต์หรือ บูรณาการลักษณะงานเพื่อ

ความส าเร็จในงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์การพัฒนาบุคลากรมีการฝึกอบรม ให้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในลักษณะการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างขวญัก าลังใจในการท างานเพื่อได้มี

แรงจูงใจในการท างานและเพื่อประสิทธิภาพในการท างานจึงท าใหส้หกรณ์มีศกัยภาพเพิ่มข้ึน 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่ส ารวจปัญหาที่เกดิขึน้ภายในองค์กร 

การส ารวจปัญหาในการด าเนินงานนั้น จะท าโดยการร่วมมือกันของคณะกรรมการ

ด าเนินงานและเจา้หนา้ท่ีทั้งหมดท่ีจะคอยเป็นหูเป็นตา คือ มีการประชุมและปรึกษาหารือถึงปัญหา

ในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายหลงัจากนั้นจะล าดบัความส าคญัของปัญหาเพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขปัญหา

ท่ีร้ายแรงท่ีสุดก่อน จากการสัมภาษณ์ทางคณะกรรมการยงัให้ความเห็นว่าคณะกรรมการจะมีการ

ควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา มีการติดตามการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการแต่ละท่านจะคอยสังเกตการณ์อยูเ่สมอเพื่อป้องกนัการผิดพลาดใน

การท างาน มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อท่ีจะได้น าผลท่ีเป็นปัญหานั้นไป

ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ โคนมเชียงใหม่จ  ากดัท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึง
การด าเนินงานในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. แรงจูงใจในการท างาน 

สหกรณ์สร้างแรงจูงใจท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โคนมด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ี แล้วน ามารวบรวมเป็นนโยบายในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์มีการส่ือสารท่ีดีระหว่างคณะกรรมการกับเจา้หน้าท่ี การให้โบนัสตาม

ผลงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละฝ่ายโดยคณะกรรมการได้ก าหนดมาตรฐานการท างานข้ึนมาท าให้
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เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ท่ีท าผลงานตามท่ีทางสหกรณ์ตั้งไวจ้ะไดรั้บโบนสัในรูปของตวัเงินและวนัหยุด

ลาพกัผอ่นและเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั 

เจา้หนา้ท่ีคนใดแสดงความภกัดีต่อสหกรณ์มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาในต าแหน่งท่ี

สูงข้ึนไปซ่ึงสหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ  ากดั จะไม่มีการรับพนกังานใหม่เพื่อข้ึนมารับต าแหน่งเป็น

หัวหน้าของเจา้หน้าท่ีในสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์อยู่เดิมและหลีกเล่ียงการปลดเจา้หน้าท่ี

หรือให้ออกจากงานจงัท าให้เจา้หน้าท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและ

ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ความพงึพอใจในสวสัดิการ 

ความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์มอบให้เพื่อเป็นขวญั

ก าลังใจในการด าเนินงาน ขวญัก าลงัใจในการด าเนินงานนอกเหนือจากรายได้ เงินเดือนท่ีทาง

สหกรณ์มอบให้เพื่อเป็นสวสัดิการให้กบัเจา้หน้าท่ี ท าให้รู้สึกภกัดีต่อสหกรณ์ซ่ึงส่งเสริมให้ความ

ผกูพนัระหวา่ง สหกรณ์กบัเจา้หนา้ท่ีอีกทางหน่ึงเจา้หน้าท่ีจะมีขวญัก าลงัใจดีข้ึนเม่ือความตอ้งการ

ของเจา้หน้าท่ีไดรั้บการตอบสนองจากสหกรณ์อย่างเหมาสม ซ่ึงความพึงพอใจท่ีคณะกรรมมอบ

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีคือการปรับฐานเงินเดือนให้กบัเจา้หนา้ท่ีภายในสหกรณ์ให้เพียงพอกบัสถานการณ์ 

ทางสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบนัมีโบนัสประจ าปี จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับเจา้หน้าท่ี

สหกรณ์ สวสัดิการรักษาพยาบาล สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได ้ซ่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาง

สหกรณ์มีการจดัการให้กบัเจา้หน้าท่ีเพื่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน และมีแรงจูงใจในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการท างานใหพ้ฒันากา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

3. การประสานงาน 

สหกรณ์มีการประสานงานในแต่ละระดบัและแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัท า

ระบบการประสานงานไวช้ดัเจน  จะตอ้งคาดการปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ มีมาตรการป้องกนั 

หรือแกไ้ขปัญหาไวใ้หพ้ร้อมดงันั้น จดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อให้มีการปฏิบติัท่ีเขา้ใจตรงกนั 

จดัท าตารางเวลาการปฏิบติังานโดยมีรายละเอียดท่ีครบถว้นสมบูรณ์ซ่ึงก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัไว้

เป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน ก าหนดจุดติดต่อประสานงานให้เป็นท่ีรู้และเขา้ใจโดยแน่ชัด 

จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงในความร่วมมือเพื่อความเขา้ใจและไม่ให้ขอ้มูลตกหล่น จนอาจเกิดความ

ขดัแยง้ในภายหลงั จดัให้มีการประชุมก่อนลงมือปฏิบติัตามแผนงานทุกคร้ังเพื่อก าหนดขอบเขต



 42 

งานและผูรั้บผดิชอบ ช้ีแจงขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบังานท่ีจะตอ้งท าร่วมกนัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานให้เพียงพอและมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้การปฏิบติังานด าเนิน

ไปไดโ้ดยเรียบร้อย ยนืยนัก าหนดเวลาในการปฏิบติังานใหแ้น่นอนมีการติดตามผลเป็นระยะ หากมี

ขอ้ขดัขอ้งจะตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

4. การพฒันาบุคลากร 

สหกรณ์โคนมมีการพฒันาบุคลากรโดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ขอ้มูลข่าวสารเอกสาร

แผน่พบัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

 การพฒันาบุคลากรในองค์กรดว้ยโครงการฝึกอบรมจะส่งผลเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กบั

สหกรณ์ไดเ้พียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถและทศันคติท่ีมีต่อการท างานของบุคลากรใน

องคก์รซ่ึงสหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ  ากดัไดมี้นโยบายจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีไดมี้

การพฒันาความรู้ในงาน ทกัษะ ทศันคติท่ีดีเพื่อน ามาปรับใชก้บัการท างานของสหกรณ์ 

 ทางหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานของกรมปศุสัตว ์เช่น ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์

เป็นตน้ หน่วยงานราชการเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาให้ความรู้ทางดา้นวิชาการให้การอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีและ

สมาชิกสหกรณ์รวมไปถึงคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานของแต่ละฝ่าย มี

การสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ของเจา้หนา้ท่ีให้มีความรักในองคก์รโดยมีกิจกรรม

นอกเวลานอกสถานท่ีให้เจา้หน้าท่ีท าร่วมกนัเพื่อความสามคัคีในองค์กรแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และร่วมกนัมือกนัพฒันาศกัยภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 
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สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่จ  ากดั จ านวน 61 ราย ผูว้ิจยัได้

วเิคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ ภายใตปั้จจยัการด าเนินงาน 

4 ดา้น คือ บุคคล เงินทุน การจดัการ และวสัดุอุปกรณ์ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 19 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม     
เชียงใหม่จ  ากดั 

ปัจจัยความส าเร็จ ค่าสถิติ ความหมาย 

X   SD 

ด้านบุคลากร 
1. สมา ชิกสหกรณ์ให้ ความ เ ช่ื อ ถือไว้ว า งใจใน
คณะกรรมการเป็นอยา่งดี 

 
4.05 

 
0.62 

 
เห็นดว้ย 

2. สหกรณ์มีคณะกรรมการท่ีมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ปัญหาและช้ีแจงใหส้มาชิกเขา้ใจเป็นอยา่งดี 

4.13 0.72 เห็นดว้ย 

3. สหกรณ์มีคณะกรรมการท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และสามารถจูงใจสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.02 0.81 เห็นดว้ย 

4. สหกรณ์มีความสัมพนัธ์ระหว่าง คณะกรรมการ 
พนกังานและสมาชิกเป็นอยา่งดี 

3.80 0.70 เห็นดว้ย 

รวม 4.00 0.56 เห็นด้วย 

ด้านเงินทุน 
1. สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเงินทุนจากสหกรณ์
อยา่งเหมาะสม 

 
4.20 

 
0.65 

 
เห็นดว้ย 

2. สหกรณ์มีรายได้จากการเล้ียงโคนมและส่งน ้ านม
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.97 0.63 เห็นดว้ย 

3. สหกรณ์ใหค้วามมัน่คง (เช่ือมัน่) ในดา้นเงินทุน 4.10 0.63 เห็นดว้ย 
4. สหกรณ์มีระเบียบปฏิบติัด้านการเงินท่ีเหมาะสม
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.95 0.70 เห็นดว้ย 

5. สหกรณ์มีการจัดสรรทุนเพื่อกิจการต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

3.93 0.79 เห็นดว้ย 

รวม 4.03 0.52 เห็นด้วย 
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ปัจจัยความส าเร็จ ค่าสถิติ ความหมาย 

X   SD 

ด้านการจัดการ 
1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรมสหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

 
4.20 

 
0.65 

 
เห็นดว้ย 

2. สหกรณ์สามารถให้ความรู้เก่ียวกบักบัการท าบญัชี
ฟาร์มแก่สมาชิกโดยสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้
อยา่งเหมาะสม 

3.25 0.57 ไม่แน่ใจ 

3. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงโคนมสมาชิกไดรั้บ
ความช่วยเหลือแนะน าจากสหกรณ์ 

3.98 0.63 เห็นดว้ย 

4. สหกรณ์สามารถช้ีแจงการสั่งการให้สมาชิกเขา้ใจได้
เป็นอยา่งดี 

3.93 0.79 เห็นดว้ย 

5. การบริการขนส่งน ้ านมดิบเข้าสู่สหกรณ์สะดวก
รวดเร็ว 

3.75 0.81 เห็นดว้ย 

รวม 3.82 0.47 เห็นด้วย 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. สมาชิกสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเล้ียง/รีดนม โดยผ่าน
สหกรณ์ไดใ้นราคาท่ีถูกและยติุธรรม 

 
3.46 

 
0.62 

 
ไม่แน่ใจ 

2. สหกรณ์มีส านกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานทั้ง
ด้านการใช้ประโยชน์และด้านความปลอดภยัได้อย่าง
เป็นสัดส่วน 

3.25 0.57 ไม่แน่ใจ 

3. สหกรณ์มียานพาหนะใช้ในการปฏิบติังานอย่าง
เพียงพอ 

3.06 0.63 ไม่แน่ใจ 

4. มีเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถท างาน (ผลิต) ไดร้วดเร็ว
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.98 0.74 เห็นดว้ย 

รวม 3.43 0.32 ไม่แน่ใจ 
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หมายเหตุ                      ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00            หมายถึง       เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49        หมายถึง       เห็นดว้ย 
                                    ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49        หมายถึง      ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49        หมายถึง      ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49           หมายถึง      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
จากตาราง 19 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ภายใต้

หลกัการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น คือ บุคล เงินทุน การจดัการ วสัดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมสมาชิกมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เป็นส่วนใหญ่ คือในดา้นบุคคล เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ มีเพียงดา้น
เดียวท่ีสมาชิกใหค้วามคิดเห็นไม่แน่ใจ คือในดา้นการจดัการ 
 เม่ือพิจารณาประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในแต่ละด้านแลว้พบว่าสมาชิกมีระดบั
ความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 

ด้านบุคคล พบวา่  สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ย ทั้งหมดวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว  ไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์ให้ความเช่ือถือไวว้างใจใน
คณะกรรมการเป็นอยา่งดี สหกรณ์มีรายไดจ้ากการเล้ียงโคนมและส่งน ้ านมอยา่งสม ่าเสมอ สหกรณ์
มีคณะกรรมการท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถจูงใจสมาชิกได้เป็นอย่างดี สหกรณ์มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง คณะกรรมการ พนกังานและสมาชิกเป็นอยา่งดี 

ด้านเงินทุน  พบวา่  สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ย ทั้งหมดวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผล
ต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว  ไดแ้ก่ สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเงินทุน
จากสหกรณ์อย่างเหมาะสม สหกรณ์มีรายได้จากการเล้ียงโคนมและส่งน ้ านมอย่างสม ่าเสมอ 
สหกรณ์ให้ความมัน่คง (เช่ือมัน่) ในดา้นเงินทุน สหกรณ์มีระเบียบปฏิบติัดา้นการเงินท่ีเหมาะสม
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สหกรณ์มีการจดัสรรทุนเพื่อกิจการต่างๆอยา่งเหมาะสม  

ด้านการจัดการ พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั เห็นด้วย เป็นส่วนใหญ่ว่าปัจจยั
เหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว  ไดแ้ก่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมสหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง การบริการขนส่งน ้ านมดิบเขา้สู่สหกรณ์
สะดวกรวดเร็ว เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับการเล้ียงโคนมสมาชิกได้รับความช่วยเหลือแนะน าจาก
สหกรณ์ สหกรณ์สามารถช้ีแจงการสั่งการให้สมาชิกเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี มีเพียงประเด็นเดียวท่ี
สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั ไม่แน่ใจคือ สหกรณ์สามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบักบัการท าบญัชีฟาร์ม
กบัสมาชิกบริหารจดัการภายในฟาร์มไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนและเหมาะสม  
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั ไม่แน่ใจ เป็นส่วนใหญ่ว่าปัจจยั
เหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว  ไดแ้ก่ สมาชิกสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์
การเล้ียง/รีดนม โดยผา่นสหกรณ์ไดใ้นราคาท่ีถูกและยุติธรรม สหกรณ์มีส านกังานท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบติังานทั้งด้านการใช้ประโยชน์และด้านความปลอดภยัได้อย่างเป็นสัดส่วนสหกรณ์มี
ยานพาหนะใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีเพียงประเด็นเดียวท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั 
เห็นดว้ย คือมีเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถท างาน (ผลิต) ไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
4.4 ข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของสหกรณ์ที่มีผลต่อปัจจัย
ความส าเร็จ 
 คณะกรรมการ 

จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่เก่ียวกับปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของสหกรณ์ใน ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ดา้นบุคคลปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ  การตรวจสอบใบสั่งซ้ือสินคา้อาหารสัตวข์องแต่ละศูนย ์
ตรวจสอบทะเบียนคุมสินค้า การรับ-จ่ายสินค้า การสต็อกสินค้า การดูแลรักษาสินค้ายงัมีการ
ตรวจสอบท่ีผิดพลาดเกิดข้ึนในแต่ละศูนยซ่ึ์งผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการลง
นามผูอ้นุมติัทุกคร้ังพร้อมแนบเอกสารใบสั่งซ้ือ ในการเบิก จ่าย เงินทุกคร้ังตรวจสอบสินคา้วา่ชนิด
ใด มีการใช้บ่อยๆ จะไดซ้ื้อมาสต็อกไวส่้วนสินคา้ชนิดไหนขายไม่ไดก้็ไม่ตอ้งสั่งซ้ือเพราะท าให้
สินคา้เน่าเสียหายไดแ้ละให้พอดีกบัความตอ้งการของสมาชิก และควรสั่งซ้ือสินคา้เองโดยไม่ตอ้ง
ผา่นเอเยน่ต ์จะท าใหร้าคาถูก 

ดา้นเงินทุน ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การใช้เงินทุนจากการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ยงัไม่มี
ระเบียบรองรับจากการใช้ทุนต่างๆ เช่น ทุนเพื่อการศึกษา อบรม ทุนสวัสดิการซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วย การใช้จ่ายกองทุนเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิกโดยมีการวางแผนการใชจ่้ายเงินทุนให้ครอบคลุมทุกๆดา้นรวมไปถึง
ด้านการพฒันาบุคลากรควรมีการประเมินแผนทุกๆเดือนเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางพฒันาให้
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่มีผลสัมฤทธ์ิในเชิงบวก 

ด้านการจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกับฝ่าย
เจา้หนา้ท่ีบางคร้ังมีความคลาดเคล่ือน และเกิดความขดัแยง้เน่ืองจากการสั่งงานของคณะกรรมการ
บางคร้ังฝ่ายเจา้หน้าท่ีไม่สามารถท าได้ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่าควรด าเนินการ
ปรับปรุงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายเจา้หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ โดยสั่งการ
ตามล าดบัขั้น หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรมีการประชุมหารือและรับฟังเหตุผลของผูร่้วมงาน
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 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ  สหกรณ์ยงัไม่ได้ท าประกนัภยัในทรัพยสิ์น อาคาร 
ส านกังาน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่างๆของสหกรณ์เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่สหกรณ์ควรท าประกนัภยัในทรัพยสิ์น เพื่อลดภาระค่าใชจ่้าย
อนัอาจเกิดข้ึนจากภยัต่างๆ เช่นถูกโจรกรรม ไฟไหม ้น ้าท่วม พายแุรง อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ฝ่ายเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์โคนมเชียงใหม่เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของสหกรณ์ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ดา้นการจดัการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การจดัท าสัญญาจา้งและหลกัประกนัการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ยงัไม่แล้วเสร็จ บางรายได้ปรับเปล่ียนหน้าท่ีแล้วแต่ย ังไม่ได้
ปรับเปล่ียนสัญญาจา้งซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่ สหกรณ์ควรจดัท าสัญญาจา้งและ
หลกัประกนัการท างานให้แลว้เสร็จ เพื่อประกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ จากการ
กระท า หรืองดเวน้การกระท าของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ 

ดา้นการจดัการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การควบคุมการบริหารงานทัว่ไป สหกรณ์ยงัไม่มีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ แต่ละหน้าท่ีให้โดยชัดเจน
เหมาะสม และมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่ สหกรณ์
ควรก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ แต่ละหน้าท่ีให้โดยชัดเจน
เหมาะสม และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ สหกรณ์ยงัไม่มียามรักษาความปลอดภยัช่วงกลางวนั 
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเข้า-ออก ของ
เจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานสหกรณ์และรักษาความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ 
 
สมาชิกสหกรณ์ 

 จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เ ก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของสหกรณ์ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 ดา้นบุคคล ปัญหาเก่ียวกบัการตดัสินใจของสหกรณ์ในบางเร่ืองโดยสมาชิกไม่ไดรั้บรู้และ
ไม่ส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและตดัสินใจหรือไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า สหกรณ์ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกก่อนด าเนินงานตอ้ง
บอกให้สมาชิกสหกรณ์ทราบขั้นตอนและสมาชิกสหกรณ์ตอ้งมีการเขา้ร่วมการประชุมเพื่อมีความ
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เขา้ใจและตกลงให้ดีกวา่น้ีและร่วมมือท างานให้สหกรณ์ดีข้ึน ควรมีการแสดงผลการด าเนินงานให้
สมาชิกอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 

 ดา้นบุคคล สมาชิกใหค้วามคิดเห็นวา่บุคคลท่ีส่งน ้านมให้กบัสหกรณ์ท่ีคุณภาพน ้ านมมีการ
ปนเป้ือนแบคทีเรียในน ้ านมซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า  ทางสหกรณ์ควรใช้
มาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดในกรณีท่ีฝ่าฝืนในการส่งน ้ านมท่ีมีการปนเป้ือนมาให้สหกรณ์และ
ทางสหกรณ์ควรมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและอยากให้เจา้หน้าท่ีของรัฐออกมาแนะน าและ
ฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกรใหบ้่อยคร้ัง 

 ด้านการจัดการ อาหารราคาแพงโดยเฉพาะอาหารข้น และอาหารข้นมกัมีปริมาณไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิกในสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์ขาดการประสานงานดา้นจดัซ้ือ
จึงส่งผลกระทบต่อผลผลิต ปริมาณน ้ านมลดลงราคาผลผลิตตกต ่า สาเหตุเกิดจากคุณภาพน ้ านมต ่า  
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจดัหาอาหารขน้มาให้ได้
เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิกได ้ควรให้มีเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหาเร่ืองอาหาร
ข้นของโคนมหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมีการแนะน าพนัธ์หญ้าและการปลูกหญ้าท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเล้ียงโคควรค านึงถึงตน้ทุนการผลิตโดยดูท่ี
อาหารขน้และอาหารหยาบให้เพียงพอกบัความตอ้งการของโคนมโดยใช้วสัดุเหลือใช้เล้ียงสัตวไ์ด้
แทนบา้งซ่ึงส่งผลใหน้ ้านมมีคุณภาพดีข้ึนและมีเกรดดีมีราคาสูง 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ สหกรณ์มียานพาหนะใชใ้นการปฏิบติังานไม่เพียงพอซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า สหกรณ์ควรจดัหางบประมาณเพื่อซ้ือยานพาหนะให้
เพียงพอเพื่ออ านวยความสะดวกในการรับ-ส่งน ้านมจากสมาชิกเขา้สู่สหกรณ์ให้ทนัต่อการผลิตเพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์โดยรวม 
 
 

 


