
บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัด จังหวดั

เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคว์ธีิการด าเนินการวจิยั และผลการวจิยัดงัน้ี 

5.1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

5.1.1.1เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

5.1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

5.1.1.3เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ  ากดั 

5.1.2 วธีิด าเนินการวจัิย 

5.1.2.1 ประชากรในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์

โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ทั้งหมด 5 ศูนย ์คือ ศูนยส์ันก าแพง ศูนยส์ันป่าตอง ศูนยส์ันทราย ศูนยห์้วยไซ 

และศูนยส์ารภีจ ำนวนทั้งหมด 301 คน 

5.1.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั จ  ำนวน 93 คน 

5.1.2.3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภำษณ์ ก่อนท่ีจะน ำแบบสัมภำษณ์ไปใช ้ได้

มีกำรทดสอบความถูกต้องของเน้ือหาโดยน าแบบสัมภาษณ์ไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาเป็น

ผูต้รวจสอบแลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นไดต้รวจสอบความน่าเช่ือถือได้
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ของแบบสัมภาษณ์ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เก็บขอ้มูล จาก

เกษตรกรท่ีไม่ใช่ประชากรในการศึกษาแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจ านวน 20 ราย มาวิเคราะห์ทาง

สถิติเพื่อหาค่า Reliability Coefficients ตามวิธีของ Cronbachโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อ

การวจิยัทางสังคมศำสตร์ ปรำกฏวำ่ มีค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำ (Cronbach’s alpha) เท่ำกบั 0.8402 

5.1.2.4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กำรวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลด้วยตนเองในช่วงเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ.2555ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2555โดยน ำแบบสัมภำษณ์ท่ีสร้ำงข้ึนไปสัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่งเป็น
รำยบุคคลโดยสัมภำษณ์ คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั 

5.1.2.5.การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพือ่การวจัิยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ จ  ากดั โดยใชค้่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weight Mean Score) 

 
5.1.3 ผลการวจัิย 

5.1.3.1ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 

จากการศึกษาลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสหกรณ์

โคนมเชียงใหม่ จ  ากัดพบว่า คณะกรรมการกลุ่มตวัอย่าง เกินคร่ึงหน่ึง(63.6%) มีอายุอยู่ในช่วง     

51-55 ปี โดยอายุเฉล่ีย 57.27 ปี จ  านวนเกินคร่ึงหน่ึงเล็กน้อย (54.5%) จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาพบวา่ เจำ้หน้ำท่ีกลุ่มตวัอย่ำงเกือบคร่ึงหน่ึง(47.6%) มีอำยุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี โดยมี

อำยเุฉล่ีย 42.38 ปี จ  ำนวนร้อยละ 42.9 จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยมีประสบกำรณ์กำร

ท ำงำนอยู่ในช่วง 6-10 ปีโดยมีประสบกำรณ์เฉล่ีย 8.38 ปี เจำ้หน้ำท่ีหน่ึงในสำมส่วน(33.3%) มี

รำยไดร้วมต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บำท โดยมีรำยไดเ้ฉล่ีย 14,779.29 บำทต่อเดือนพบวา่ 

สมำชิกกลุ่มตวัอย่ำงส่วนมำก(82.0%) เป็นเพศชำย ซ่ึงประมำณหน่ึงในสำมส่วน(39.4%) มีอำยุ

ในช่วง 41-50 ปี โดยมีอำยุเฉล่ีย 51.16 ปี เกือบทั้งหมด (91.8%)มีสถำนะภำพสมรส จ ำนวนเกิน
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คร่ึงหน่ึง(68.9%)จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำและสมำชิกเกินคร่ึงหน่ึงเล็กน้อย(59.0%) ไม่มี

ต ำแหน่งทำงสังคมโดยสมำชิกส่วนใหญ่(82.0%)มีจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 3-4 คน โดยเฉล่ีย 

3.52 คนและสมำชิกร้อยละ68.9  เป็นสมำชิกสหกรณ์มำแลว้ 11-20 ปีโดยเฉล่ีย 13.69 ปี ส่วน

สมำชิกส่วนมำก 85.2ไดรั้บกำรปรึกษำจำกเจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ 1-2 คร้ังต่อเดือนโดยมีกำรปรึกษำ

เฉล่ีย 1.69 คร้ังต่อเดือน 

5.1.3.2 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ ์ ธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิต  ธุรกิจสินเช่ือและอ่ืน ๆ 

1.รายได้ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั มีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละปีตั้งแต่ 

2550-2552 ดงัน้ี 

1.1 รำยได้เฉพำะธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ตั้งแต่ปี 2550-2552 คือ

126,367,926.9บำท 142,279,264.30บำทและ 160,889,853.8 บำทตำมล ำดบั 

1.2 รำยได้เฉพำะธุรกิจจดัหาปัจจยัการผลิตตั้งแต่ปี 2550-2552 คือ 58,852,261.47 บำท 

76,832,161.56 บำท และ 105,897,842.20 บำท ตำมล ำดบั 

1.3 รำยได้จำกธุรกิจสินเช่ือและอ่ืนๆ ตั้ งแต่ปี 2550-2552 คือ 351,662.44 บำท 

469,057.32 บำท และ 1,790,502.18 บำท ตำมล ำดบั 

2. รายจ่าย สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั มีรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีตั้งแต่ปี

2550-2552 คือ 180,260,524.50 บำท 207,280,324.77 บำท และ 250,081,432.09 บำท ตำมล ำดบั 

3.ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ำกดั ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ ตั้งแต่ปี 2550-

2552 คือ  ก ำไร 5,311,326.33 บำท 12,300,158.43 บำท และ 18,496,766.14 บำท ตำมล ำดบั 

5.1.3.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ในความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่และสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 

คณะกรรมกำรใหค้วำมคิดเห็นวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

โดยภาพรวมใหค้วามคิดเห็นวา่มีกำรก ำหนดนโยบำยท่ีชดัเจนเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องสหกรณ์

เพื่อควบคุมกำรท ำงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้เป็นแนวทำงในกำรบริกำรจดักำรซ่ึงเกิดจำก

ควำมตอ้งกำรของสมำชิกและมอบนโยบำยนั้นให้ฝ่ำยคณะกรรมกำรน ำไปขบัเคล่ือนให้เกิดผล
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สัมฤทธ์ิเชิงบวกต่อธุรกิจ กำรท่ีสหกรณ์ประสบควำมส ำเร็จได้นั้นตอ้งมีบุคคลท่ีมีคุณภำพเขำ้มำ

ท ำงำนเพื่อควำมส ำเร็จในงำนและควำมกำ้วหนำ้ของสหกรณ์คณะกรรมกำรตอ้งคอยสังเกตกำรณ์

และติดตำมกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีอยูเ่สมอเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลำดในกำรท ำงำนทั้งน้ีควำมส ำเร็จ

ท่ีเกิดข้ึนต้องมีกำรร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ำยต้องประสำนควำมร่วมมือกันให้เกิดกำรด ำเนินงำนท่ีมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 

 เจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ให้ควำมคิดเห็นว่ำสหกรณ์มีแรงจูงใจท่ีท ำให้สหกรณ์ด ำเนินงำนไปใน

ทิศทำงเดียวกันสหกรณ์รับฟังควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำ ท่ี มีกำรติดต่อส่ือสำรท่ีดีระหว่ำง

คณะกรรมกำรกบัเจำ้หนำ้ท่ี ทำงสหกรณ์ใหโ้อกำสในกำรพฒันำต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนไปท ำให้เจำ้หนำ้ท่ี

มีแรงจูงใจในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ควำมพึงพอใจในสวสัดิกำรท่ีทำงสหกรณ์

มอบให้เพื่อเป็นขวญัก ำลงัใจในกำรด ำเนินงำน สหกรณ์มีกำรพฒันำบุคลำกร กำรจดัฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มควำมรู้ให้กบัเจำ้หน้ำท่ีเพื่อในไปปรับใช้กบักำรท ำงำนของสหกรณ์เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร

ท ำงำนของแต่ละฝ่ำยใหมี้ประสิทธิภำพจึงท ำใหป้ระสบควำมส ำเร็จในฐำนะสหกรณ์โคนม 

 สมำชิกสหกรณ์ใหค้วำมคิดเห็นวำ่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่

ภายใต้หลักการบริหารจัดการ4 ด้าน คือ บุคคล เงินทุน การจัดการ และวสัดุอุปกรณ์ ได้ผล

ดงัต่อไปน้ี 

 1.ด้านบุคคล ให้ควำมคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่ำปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จของ

สหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ให้ความเช่ือถือไวว้างใจในคณะกรรมการ

เป็นอยา่งดีสหกรณ์มีรายไดจ้ากการเล้ียงโคนมและส่งน ้านมอยา่งสม ่าเสมอสหกรณ์มีคณะกรรมการ

ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถจูงใจสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดีสหกรณ์มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสหกรณ์เป็นอยา่งดี 

2.ด้านเงินทุน ให้ควำมคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จของ

สหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือดา้นเงินทุนจากสหกรณ์อย่าง

เหมาะสมสหกรณ์มีรายไดจ้ากการเล้ียงโคนมและส่งน ้ านมอยา่งสม ่าเสมอสหกรณ์ให้ความมัน่คง 

(เช่ือมัน่) ในด้านเงินทุนสหกรณ์มีระเบียบปฏิบติัดา้นการเงินท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติัได้อย่าง

ถูกตอ้งสหกรณ์มีการจดัสรรทุนเพื่อกิจการต่างๆอยา่งเหมาะสม 
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3.ดา้นการจดัการ ให้ควำมคิดเห็นในระดบั เห็นดว้ย เป็นส่วนใหญ่วา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อ

ความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบักิจกรรมสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองการบริการขนส่งน ้ านมดิบเขา้สู่สหกรณ์สะดวกรวดเร็วเม่ือ

เกิดปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงโคนมสมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือแนะน าจากสหกรณ์สหกรณ์สามารถ

ช้ีแจงการสั่งการใหส้มาชิกเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดีมีเพียงประเด็นเดียวท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นในระดบั 

ไม่แน่ใจคือ สหกรณ์สามารถให้ความรู้เก่ียวกับกับการท าบญัชีฟาร์มกับสมาชิกบริหารจดัการ

ภายในฟาร์มไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนและเหมาะสม 

4. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ให้ควำมคิดเห็นในระดบั ไม่แน่ใจ เป็นส่วนใหญ่ว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีผล

ต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ สมาชิกสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเล้ียง/รีด

นม โดยผา่นสหกรณ์ไดใ้นราคาท่ีถูกและยุติธรรมสหกรณ์มีส านกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน

ทั้งดา้นการใชป้ระโยชน์และดา้นความปลอดภยัไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วนสหกรณ์มียานพาหนะใชใ้นการ

ปฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีเพียงประเด็นเดียวท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย คือมี

เคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถท างาน (ผลิต) ไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ มีปัจจยัส าคญัท่ีพบหลาย

ปัจจยัน ามาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

5.2.1 คณะกรรมการ 

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ภายใต้หลักปัจจัยความส าเร็จตามความคิดเห็นของ

คณะกรรมการ จากการศึกษาพบวา่ การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์มี

การปฏิบติังานท่ีตั้งไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

สหกรณ์และมีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างานในสหกรณ์ มีความรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบ 

มีการสร้างขวญัก าลังใจในการท างานเพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์โดยการร่วมมือกันของ

คณะกรรมการด าเนินงานและเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด คอยเป็นหูเป็นตาในการติดตามการปฏิบติังานของ

เจา้หน้าท่ีเพื่อป้องกนัการผิดพลาดในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชนก อลงกรณ์โชติกุล (2547) 

ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ  ากดั 
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พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากดั คือ 

การท่ีมีประธาน ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีความซ่ือสัตย ์เสียสละ และความสามารถบริหาร

ทรัพยสิ์นและทุนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ประกอบกบัหน่วยงานภาครัฐบาล

ให้ความสนใจช่วยสนับสนุนและพฒันาสหกรณ์ให้ดียิ่งข้ึนส่งผลให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่ต่อ

สหกรณ์จึงเพิ่มการถือหุน้ การออมทรัพย ์และท าธุรกิจกบัสหกรณ์มากข้ึน 

5.2.2 เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ภายใตห้ลกัปัจจยัความส าเร็จตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์การศึกษาพบว่าสหกรณ์มีแรงจูงใจท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ด าเนินงานไปในทิศทาง

เดียวกนัมีการรับฟังความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีและน ามารวบรวมเป็นนโยบายในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ การส่ือสารท่ีดีระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าหน้าท่ี และการสะสมทุนส ารองให้แก่

เจา้หน้าท่ีและสมาชิกสหกรณ์สวสัดิการท่ีคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์มอบให้เพื่อเป็นขวญั

ก าลงัใจในการด าเนินงานสหกรณ์มีการประสานงานในแต่ละระดบัแต่ละฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จดัท าแผนการปฏิบติังานร่วมกนั จดัให้มีการฝึกอบรม/เพิ่มความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร ทางหน่วยงาน

ราชการได้เขา้มาให้ความรู้ด้านวิชาการให้การอบรมแก่เจา้หน้าท่ีจึงถือได้ว่าปัจจยัเหล่าน้ีส่งผล

ความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาของ อุทัย 

ปริญญาสุทธินันท์ (2544) ศึกษาการจัดการและแนวทางการพฒันาสหกรณ์โคนมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคก์าร: ศึกษากรณีสหกรณ์โคนมน ้ าพอง จ ากดั พบวา่ ดา้นการจดัการสหกรณ์  

1.การจดัการโครงสร้างดา้นการตดัสินใจสั่งการและดา้นการรับรู้บทบาทอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนดา้น

การติดต่อส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก 2.การจดัการทุนดา้นการระดมทุน ดา้นการสะสมทุนส ารองและ

ดา้นการจดัสรรทุนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนแนวทางการพฒันาสหกรณ์ 1.การพฒันาโครงสร้างควรจดั

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะของเจา้หนา้ท่ีดา้นการติดต่อประสานงานและควรใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์

การส่ือสารท่ีมีอยู่ให้มากข้ึนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประสานงาน2.การพฒันาเทคโนโลยีควร

ปรับปรุงดา้นระเบียบวธีิการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมยดืหยุน่มากข้ึนควรใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์

ส านกังานท่ีมีอยูใ่นการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการควบคุมและดา้นเคร่ืองมือให้มากข้ึน 

3. การพฒันาบุคคล ควรจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะของเจา้หน้าท่ีดา้นวิชาการควรเปิดโอกาสให้

เจา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมใหม้ากข้ึน 
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5.2.3 สมาชิกสหกรณ์ 

โดยภาพรวมสมาชิกสหกรณ์เห็นดว้ยวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมชียง

ใหม่ จ  ากดั โดยดา้นท่ีสมาชิกให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นเงินทุน ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.03 

รองลงมาคือ ดา้น บุคคล ดา้นการจดัการ และวสัดุอุปกรณ์ ดว้ยคะแนน 4.00, 3.82, 3.43 ตามล าดบั 

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ภายใตห้ลกัปัจจยัความส าเร็จตามความคิดเห็นของสมาชิก

สหกรณ์ จากการศึกษาพบวา่ สมาชิกให้ความเช่ือถือไวว้างใจในคณะกรรมการเป็นอยา่งดี สมาชิก

ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากสหกรณ์อย่างเหมาะสมจึงท าให้การเล้ียงโคนมประสบ

ผลส าเร็จและส่งน ้ านมให้สหกรณ์อย่างสม ่าเสมอ สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองและในดา้นวสัดุอุปกรณ์สหกรณ์มี

เคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถท างาน (ผลิต) ไดร้วดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยงัมีบางเร่ืองสหกรณ์ยงั

ต้องให้ความส าคญัมากข้ึน เช่น การสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเล้ียง/รีดนมยานพาหนะใช้ในการ

ปฏิบติังานส านกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานทั้งดา้นการใชป้ระโยชน์และดา้นความปลอดภยั

ได้อย่างเป็นสัดส่วนสหกรณ์ซ่ึงสอบคล้องกับอุรพร เงยวิจิตร (2547) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ความส าเร็จของสหกรณ์

การเกษตรเกิดจากความพึงพอใจของสมาชิกและปัจจยัดา้นการเงิน โดยความพึงพอใจของสมาชิกมี

อิทธิพลต่อความส าเร็จของสหกรณ์การเกษตรมากกว่าปัจจยัทางด้านการเงิน ดงันั้นเพื่อให้การ

ด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จจึงควรเนน้การสร้างความพึงพอใจให้กบัสมาชิกเป็น

อนัดบัแรก รองลงมาคือ สร้างความเขม้แขง็ทางดา้นการเงิน  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การท าให้สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัดประสบความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีดีเพราะสมาชิก

สหกรณ์โคนมไดมี้ก าลงัใจในการประกอบอาชีพการเล้ียงโคนม ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะบางประการ 

เพื่อเป็นประโยชน์ให้สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากัดน าไปพฒันาการด าเนินงานสหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จ  ากดั ต่อไป 

 

 



 

 

56 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

เช่น การท าหญา้หมกั เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง สามารถลดตน้ทุนการผลิตให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ 

2. สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาค่อนข่างต ่า การปฏิบติังานประจ าวนัอาศยั

ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูไ่ม่ค่อยพฒันาและเปล่ียนแปลงมากนกั หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์

และ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ควรจดัฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆท่ีทนัสมยั เพื่อให้สมาชิกน าไปใชเ้พื่อหาลู่ทาง

ลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลงแต่มีประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน เพื่อใหส้มาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 

   3.ใหก้ารบริการแก่สมาชิกในเร่ืองของการปรับปรุงพนัธ์ุ เพื่อสมาชิกสามารถมีแม่โคนมท่ี

มีคุณภาพและสามารถให้น ้ านมดิบท่ีมีปริมาณมากและมีคุณภาพให้กับสหกรณ์และควรมีการ

สนบัสนุนในดา้นการปลูกหญา้เล้ียงโคนม โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มความเป็นไปไดใ้นการปลูก

หญา้เล้ียงสัตว ์แทนท่ีจะใหอ้าหารสัตวซ่ึ์งมีตน้ทุนการผลิตสูง 

4. สหกรณ์ควรมีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ส าหรับห้องแช่เย็นและการเก็บรักษาเพื่อรักษา

คุณภาพของน ้านมใหมี้คุณภาพดีอยูเ่สมอ 

 

5.3.2ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมต่างๆ โดยมีการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์ 

2. ควรศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สหกรณ์โดยเฉพาะดา้นสินเช่ือ 

 

 

 
 


