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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ  โดยท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในอ าเภอขนุหาญ จ านวน 330 คน โดยการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม ในระหวา่งเดือนกนัยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการศึกษาพบวา่ การวเิคราะห์ดา้นการเงินมีความเป็นไปได ้คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั 15,817,708.34 บาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.03 และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากบั 21.75% การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ถึงแมร้ะดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจโคเน้ือของเกษตรกรเป็นแบบ
การตลาดเพ่ือการจ าหน่าย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีความพึงพอใจกบัระบบการตลาดและการซ้ือขายโคเน้ือกบัพ่อคา้
ในพ้ืนท่ีอยู ่ ตามทฤษฎีจึงสรุปไดว้า่ ไม่มีความเป็นไปไดท่ี้เกษตรกรจะท าธุรกิจกบัสหกรณ์ และการวิเคราะห์ดา้นสงัคม 
เกษตรกร 92.73% ตอ้งการใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์ เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑร์วมทั้ง 3 ดา้น พบวา่ การจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ 
ผ่านหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งเพียง 2 ดา้น จึงสรุปไดว้่า ยงัไม่สามารถจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือในอ าเภอขุนหาญในปัจจุบนั 
ควรเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ใหม้ากข้ึน 

ABSTRACT 
The objectives of this research aim to analyze the feasibility on financial, economic and social dimensions 

affecting to the decision on the beef cooperative establishment in Khun Han district, Si Sa Ket province, by collecting 
data from the questionnaires replied by local 330 beef raisers in Khun Han district during September to November 
2016. According to the study result, it showed that the beef cooperative establishment based on the dimension  
of financial was possible since the NPV (Net Present Value)  was 15,817,708.34 baht, the BCR (Benefit-Cost ratio) 
was 1.04, and the IRR (Internal Rate of Return) was 21.75 percent. While considering the dimension of economic, 
the level of economic development is a market but most farmers are satisfied dealing with the local dealers with leads 
to less opportunity to set up the cooperative, for the society dimension, 92.73 percent of farmers required 
the cooperative establishment.  Hence, it is currently unable to establish the beef cooperative in Khun Han district 
because there were only two in three qualified. It is possibly better to promote and support the association of local 
beef raisers and also educate them more on the business in the cooperative model. 
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บทน า 
การเล้ียงโคมีความส าคญัต่อสังคมการเกษตรของประเทศไทย ในอดีตการเล้ียงโคก็เพ่ือการใชแ้รงงานเป็น

หลกั เกษตรกรท่ีเล้ียงโคส่วนใหญ่ คือ ชาวนา  เม่ือโคหมดอายุการใช้งานจึงปลดระวางเป็นโคเน้ือ น าไปขายหรือ
ช าแหละเพ่ือการบริโภคต่อไป  แต่ปัจจุบนัการเล้ียงโคไดเ้ปล่ียนไปในเชิงธุรกิจเป็นการเล้ียงเพ่ือการบริโภคเน้ือโคมาก
ข้ึน พ้ืนท่ีการเล้ียงโคเน้ือจะกระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศไทย จากขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ รายภาค ปี 2558 
พบวา่ จ านวนโคเน้ือท่ีเล้ียงมากท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 47.76% รองลงมา คือ ภาคกลาง 21.36% ภาคเหนือ 
16.91% และภาคใต ้13.96% (กลุ่มสารสนเทศและขอ้มูลสถิติ, 2558) ส่วนใหญ่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือจะเป็นรายยอ่ย มกั
ประสบปัญหาในดา้นการผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณโคเน้ือในตลาดลดลง ทั้งท่ีปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภค
สูงข้ึน วิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว คือ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตวัเป็นสถาบนัเกษตรกร และสร้างเครือข่ายโคเน้ือ
ทั้งระบบการผลิตและการตลาด รูปแบบของสถาบนัเกษตรกรท่ีสามารถรวมตวักนัไดน้ั้น คือ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 
และวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรเป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเกษตรกรมากท่ีสุด สามารถท่ีจะกระจาย
รายไดสู่้สมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง  เห็นไดจ้ากสหกรณ์โคเน้ือหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ เช่น สหกรณ์การเล้ียง
ปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางค า จ ากดั สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากดั สหกรณ์
เครือข่ายโคเน้ือ จ ากดั เป็นตน้ สหกรณ์ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัโคเน้ือ มีปริมาณธุรกิจรวมกนัสูงถึง 3,897 ลา้นบาท (กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2557) ซ่ึงรูปแบบของสหกรณ์ดงัท่ีกล่าวมา เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ หากสามารถขยายกิจกรรมลกัษณะน้ี
ออกไปให้มากข้ึนก็จะสามารถท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือรายย่อยเกิดความยัง่ยืนในอาชีพเล้ียงโคเน้ือ แต่การท่ี
จะจดัตั้งสหกรณ์ใหป้ระสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นตา่ง ๆ ใหค้รอบคลุมทั้งในเชิงธุรกิจ
และสังคม เพราะมีปัจจยัอยู่หลายประการในการท าให้สหกรณ์ประสบความลม้เหลวหรือเลิกลม้ไป (โสภณ, 2528) จึงได้
ท าการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เพ่ือการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขุนหาญ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ ผูท่ี้สนใจจะจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในการ
ตดัสินใจจัดตั้งสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นขอ้มูลในการ
ส่งเสริมการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือสร้างหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 2. เพ่ือส ารวจขอ้มูลลกัษณะทัว่ไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ อ าเภอขุนหาญ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 3. เพ่ือประมาณการตน้ทุน ผลตอบแทน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เพ่ือการตดัสินใจจัดตั้ง
สหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
จดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

วธีิการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในอ าเภอขนุหาญ จ านวน 1,734 ครัวเรือน และใช้

วธีิการหาขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane (1970 อา้งถึงใน สุวรรณา, 2541) และการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 5 % 
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จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 330 ตวัอยา่ง ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามใหก้บัเกษตรกรท่ีน าโคไปขายท่ีตลาดนดัโค-กระบือ ในพ้ืนท่ีอ าเภอขนุหาญ ช่วงระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลระหวา่งเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในอ าเภอขุนหาญ ขอ้มูลในส่วนน้ี

จะประกอบดว้ย ลกัษณะทัว่ไป สภาพเศรษฐกิจ สภาพสงัคม ของเกษตรกร 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีมีผูท้  าการเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ เอกสาร รายงานวิจยั ส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ เวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์
โคเน้ือ และท าหนงัสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพต์่าง ๆ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขุนหาญ จงัหวดัศรี

สะเกษ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล สภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสงัคม  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขนาดการผลิต ตน้ทุน ผลตอบแทน การตลาด ราคา การขนส่ง  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสหกรณ์และความตอ้งการจดัตั้งสหกรณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวเิคราะห์การสร้างหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

แลว้ น ามาก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์การตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ จากนั้นน าหลกัเกณฑท่ี์สร้างข้ึน ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้วามคิดเห็น ก่อนน าไปใช ้

2. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมของเกษตรกร สภาพทั่วไปของพ้ืนท่ีท่ี
ท าการศึกษา โดยสงัเขป โดยการศึกษาเป็นการอธิบายประกอบ ตาราง รูปภาพ และน าเสนอขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและร้อยละ 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) เป็นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ในกรณีท่ีมีการจดัตั้ง
สหกรณ์ เพ่ือให้ทราบว่าสหกรณ์ท่ีจดัตั้งมีความคุม้ค่าน่าลงทุนหรือไม่ โดยใชเ้กณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุนแบบ
ปรับค่าของเวลา 

  3.1 มูลค่าปัจจุบนัของประโยชนสุ์ทธิ (Net Present Value: NPV) 
  3.2 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
  3.3 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  3.4 การวิเคราะห์ภายใตภ้าวะความเส่ียงและความไม่แน่นอน ท าการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ

สมมติภาพ (Scenario Analysis) 
4. การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกร เพ่ือวเิคราะห์ความเป็นไปได้

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัตั้งสหกรณ์ แสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ เป็นการวเิคราะห์ความตอ้งการของ
เกษตรกรท่ีจะใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด แสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ 
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5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เป็นการน าผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ตดัสินใจเพ่ือการลงทุน ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และสงัคม เป็นการวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การจดัตั้งสหกรณ์ ซ่ึงหากผลการเปรียบเทียบผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด แสดงวา่มีความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งสหกรณ์ 

ขอบเขตของการศึกษา  
1. การศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดขอ้มูลดา้นการเงินของสหกรณ์โคเน้ือ เพ่ือท าการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้าง

การเงิน เป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาในการช าระเงินกูข้ ั้นต ่าท่ีผูใ้หกู้ย้มืก าหนด  
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัราคา วสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าจา้ง ค่าใชจ่้าย และรายไดจ้ากการจดัตั้ง

สหกรณ์โคเน้ือ จะค านวณโดยใชข้อ้มูลในปี พ.ศ. 2558 เป็นฐานในการค านวณ 
3. การก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของสหกรณ์โคเน้ือ ท าธุรกิจรวมซ้ือ และรวมขาย ดงัรูปท่ี 1 

 รูปที ่1 แบบจ าลองการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างของสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
  
 
 

โครงสร้างการบริหารงานภายในสหกรณ์ 
 
 
 
 

ข้อสมมตกิารวเิคราะห์ทางการเงนิ 
1. ในปีท่ี 1 – 10 สหกรณ์โคเน้ือจะมีรายไดจ้ากธุรกิจรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย (โคเน้ือ) และธุรกิจจดัหา

สินคา้มาจ าหน่ายและบริการ (อาหารโค ยา และเวชภณัฑ)์  
2. การวเิคราะห์ทางการเงิน ก าหนดอตัราคิดลด (r) เท่ากบั 6.0 ต่อปี ซ่ึงเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของเงินท่ีกูย้มืมาลงทุน 

ผลการวจิยัและอภิปราย 
1. การส ารวจสภาพทัว่ไปของตวัอย่างเกษตรกรผู้เลีย้งโคเน้ือ 
การศึกษาสภาพทัว่ไป ลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในอ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 

ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอย่างเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จ านวน 330 คน เพศหญิง จ านวน 175 คน 
เพศชาย จ านวน 155 คน อายเุฉล่ียเท่ากบั 51.63 ปี โดยส่วนใหญ่การศึกษาของเกษตรกรอยูใ่นระดบัประถมศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 12,939.77 บาท เกษตรกร 324 คน (98.18%) ไม่มีแนวโน้มการยา้ยท่ีอยูอ่าศยั เกษตรกร 178 คน 

เกษตรกรผูเ้ล้ียง 
โคเน้ือตน้น ้า 

สหกรณ์โคเน้ือ
ปลายน ้า 

สหกรณ์โคเน้ือ 
อ าเภอขนุหาญ 

แหล่งวตัถุดิบ 
อาหารสตัว ์

รับซ้ือโคเน้ือ  
นน. 300 – 350 กก. 

ขายโคเน้ือ  
นน. 400 – 450 กก. 

ขายอาหารสตัวใ์ห้
เกษตรกร 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายขาย 
และการตลาด 

ธุรการ ฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

ฝ่ายส่งเสริม 

การเล้ียงและบริการ 
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(53.94%) ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกขององค์กรการเกษตร และจ านวน 152 คน (46.06%) เป็นสมาชิกองค์กรการเกษตร เช่น 
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เป็นตน้ รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

รายการข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
155 
175 

 
46.97 
53.03 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
20 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 

61 ปี ข้ึนไป 

 
16 
7 
73 
226 
8 

 
4.85 
2.12 
22.12 
68.48 
2.42 

อายเุฉล่ีย (ปี) = 51.63 
ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ปริญญาตรี 

 
267 
36 
18 
7 
2 

 
80.91 
10.19 
5.45 
2.12 
0.61 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
ไม่เกิน 10,000 

10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
30,001 – 40,000 

 
83 
234 
11 
2 

 
25.15 
70.91 
3.33 
0.61 

รายไดเ้ฉล่ีย (บาท/เดือน) = 12,939.77 
การเป็นสมาชิกองคก์รการเกษตร  
(เช่น กลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์, ธ.ก.ส.) 

เป็น 
ไม่เป็น 

 
 

152 
178 

 
 

46.06 
53.94 

แนวโนม้การยา้ยท่ีอยู ่
มีแนวโนม้ 

ไม่มีแนวโนม้ 
ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
4 

324 
2 

 
1.21 
98.18 
0.61 
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2. การประมาณการต้นทุน ผลตอบแทน และการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ 
การวจิยัตอนน้ี เพื่อท าการศึกษาถึงตน้ทุน และผลตอบแทนของการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ รวมทั้งการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดท้างการเงิน โดยใชต้วัช้ีวดัความเป็นไปไดท้างการเงิน ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงความคุม้ค่าต่อการลงทุน
หรือไม่ และเพ่ือประกอบการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

การวเิคราะห์ทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน และค่าช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย รายไดป้ระกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจรวบรวมโคเน้ือจ าหน่าย และรายได้
จากธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายและใหบ้ริการ ผลการค านวณ พบวา่ NPV = 15,817,708.34 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
หมายความวา่ โครงการมีผลประโยชน์สูงกวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการคิดลดอยูใ่นรูปมูลค่าปัจจุบนัแลว้ตลอดอาย ุ จึง
ก่อใหเ้กิดผลก าไรจากการลงทุน BCR = 1.03 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนมีมากกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจากการลงทุนจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ IRR = 21.75% เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0 จะเห็นวา่ 
อตัราผลตอบแทนของโครงการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือมีค่ามากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ หรืออตัราคิดลด รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 2 

ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินท่ีไดจ้ากการค านวณประมาณการรายรับ รายจ่าย ผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์โคเน้ือท่ี 10 ปี และใชอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 6.0 ต่อปี ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าในการลงทุน ไดแ้ก่ 
NPV, BCR, และ IRR มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ซ่ึงหมายความวา่ มีความคุม้ค่าน่าลงทุน และมีความเป็นไปไดใ้นดา้น
การเงิน 

ตารางที ่2 สรุปประมาณการตน้ทุน ผลตอบแทนของสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ 
หน่วย : บาท 

ปีที่ รายรับรวม ต้นทุนรวม รายรับสุทธิ 
อตัรา
คดิลด 
6% 

มูลค่าปัจจุบัน 

รายรับ ต้นทุน สุทธิ 

0 0.00 6,331,500.00 -6,331,500.00 1.00 0.00 6,331,500.00 -6,331,500.00 

1 46,580,000.00 46,446,876.00 133,124.00 0.94 43,943,396.23 43,817,807.55 125,588.68 

2 51,238,000.00 50,379,986.00 858,014.00 0.89 45,601,637.59 44,838,008.19 763,629.41 

3 55,896,000.00 54,316,656.00 1,579,344.00 0.84 46,931,359.44 45,605,311.77 1,326,047.68 

4 60,554,000.00 58,257,056.00 2,296,944.00 0.79 47,964,439.68 46,145,044.90 1,819,394.79 

5 65,212,000.00 62,201,376.00 3,010,624.00 0.75 48,730,199.97 46,480,486.58 2,249,713.39 

6 69,870,000.00 66,149,816.00 3,720,184.00 0.70 49,255,592.96 46,633,010.04 2,622,582.92 

7 74,528,000.00 70,102,576.00 4,425,424.00 0.67 49,565,376.56 46,622,216.85 2,943,159.71 

8 79,186,000.00 74,059,876.00 5,126,124.00 0.63 49,682,276.04 46,466,082.42 3,216,193.61 

9 83,844,000.00 78,021,936.00 5,822,064.00 0.59 49,627,134.78 46,181,064.04 3,446,070.74 

10 88,502,000.00 81,988,996.00 6,513,004.00 0.56 49,419,054.55 45,782,227.13 3,636,827.42 

รวม 675,410,000.00 648,256,650.00 27,153,350.00 8.36 480,720,467.80 464,902,759.46 15,817,708.34 

NPV = 15,817,708.34 บาท BCR = 1.03 IRR = 21.75% 
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3. การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกจิ และสังคมของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเน้ือ 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในอ าเภอขนุหาญ 

จ านวน 330 คน พบว่า เกษตรกรไม่ไดป้ระกอบอาชีพเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพหลกั ส่วนใหญ่เล้ียงโคเน้ือเพ่ือจ าหน่าย
เป็นรายไดเ้สริม ในช่วงท่ีไม่ไดท้ านา จ านวนโคเน้ือท่ีเล้ียงโดยเฉล่ีย 4.8 ตวัต่อครัวเรือน เกษตรกรไม่มีการผูกขาด
การซ้ือขายโคเน้ือกบัพ่อคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการขนส่งโคเน้ือเพ่ือน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดนดัโค-กระบือ รวมทั้งมีพ่อคา้
มารับซ้ือถึงบา้น ซ่ึงเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีซ้ือขายโคเน้ือและพอ่คา้ท่ีมารับซ้ือ  
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจพบว่า ระดับการพฒันาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เป็นเศรษฐกิจ
แบบการตลาดเพ่ือการจ าหน่ายเป็นหลกั เป็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะตอ้งการสถาบนัหรือองคก์ร เพ่ือช่วยในการจดัการ
ผลผลิตของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่  ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีเศรษฐกิจแบบตลาดการ
ผลิตเพ่ือการจ าหน่ายเป็นหลกัโอกาสท่ีเกษตรกร จะตอ้งการสถาบัน/องค์กรจากภายนอก เช่น สหกรณ์ เพ่ือช่วยท า
การตลาดใหก้บัผลิตผลของพวกเขาจึงมีมาก (สุวรรณา, 2552) 
 ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขนาดการเล้ียงโคเน้ือ ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงโค และรายไดจ้ากการขายโคเน้ือ  ก็สนบัสนุน
การด าเนินงาน ซ่ึงให้ทราบไดว้า่ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมีความเพียงพอ  แต่ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ
ดา้นราคา การขนส่ง ตลาดซ้ือขายโคเน้ือ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรยงัมีความพึงพอใจอยู ่แสดงให้เห็นวา่การท่ีจะเปล่ียน
ใหเ้กษตรกรท าการซ้ือขายกบัสหกรณ์อาจจะเป็นเร่ืองท่ียงัไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทนัที อาจจะเป็นเพราะวา่ความคุน้เคย
ของเกษตรกรและพอ่คา้รับซ้ือโคเน้ือ และความคุน้เคยกบัสถานท่ีซ้ือขาย รายละเอียดตามตามรางท่ี 3 
ตารางที ่3  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 

อาชีพหลกั 
ไม่ใช่อาชีพหลกั 

 
17 

313 

 
5.15 
94.85 

จ านวนการเล้ียงโคเน้ือ 
โคอายไุม่เกิน 1 ปี 
โคอาย ุ2-3 ปี 

โคอาย ุ4-5 ปี ข้ึนไป 

 
564 
577 
441 

 
35.65 
36.47 
27.88 

ระยะเวลาท่ีท าการเล้ียงโคเน้ือ 
1-5 ปี 

6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 

21 ปี ข้ึนไป 

 
15 
33 

141 
68 
73 

 
4.55 
10.00 
42.73 
20.61 
22.12 

ระยะเวลาเฉล่ีย (ปี) = 15.84 
วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงโคเน้ือ 

เพ่ือจ าหน่าย 
 

330 
 

100.00 
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ตารางที ่3 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การผกูขาดการขายโคเน้ือ 

มี 
ไม่มี 

 
2 

327 

 
0.61 
99.09 

สถานท่ีขายโคเน้ือของเกษตรกร 
พอ่คา้รับซ้ือท่ีบา้น 
ตลาดนดัโค-กระบือ 

 
109 
221 

 
33.03 
66.97 

ความพอใจต่อสถานท่ีขายโคเน้ือ 
พอใจ 

ไม่พอใจ 

 
226 
104 

 
68.48 
31.52 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านสังคม เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือท่ีมีตอ่การจดัตั้ง

สหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขุนหาญ ซ่ึงขอ้มูลจะแสดงให้เห็นว่าสังคมให้การยอมรับการจดัตั้งสหกรณ์มากน้อยเพียงใด 
จากขอ้มูลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในอ าเภอขุนหาญ จ านวน 330 คน พบวา่ ร้อยละ 65.45 มีการรวมกลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ร้อยละ 70.91 ไดรั้บความรู้ในการเล้ียงโค ร้อยละ 83.34 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสหกรณ์ ร้อยละ 92.42 
มีความคิดเห็นวา่จ าเป็นสมควรจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ ร้อยละ 93.03 มีความคิดเห็นวา่จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ร้อยละ 
92.73 มีความคิดเห็นวา่จะใชบ้ริการตลาดกลางโคเน้ือและบริการกบัสหกรณ์ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นวา่ตอ้งการให้
มีการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

การวเิคราะห์ศึกษาความเป็นไปไดท้างสงัคม พบวา่ ปัจจยัดา้นสงัคม ไดแ้ก่  แนวโนม้การยา้ยท่ีอยู ่ การไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัการสหกรณ์ สมคัรเขา้เป็นสมาชิก ใชบ้ริการกบัสหกรณ์ และความตอ้งการใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ 
อ าเภอขนุหาญ แสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรใหก้ารยอมรับและสนบัสนุนการจดัตั้งสหกรณ์ ซ่ึงมีผลท่ีจะท าใหก้ารจดัตั้ง
สหกรณ์เป็นไปไดง่้าย และมีโอกาสประสบความส าเร็จได ้ แต่ในดา้นการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ แสดงใหเ้ห็นวา่ 
การรวมกลุ่มเกษตรกรยงัมีไม่มากพอ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะตา่งคนต่างเล้ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัสภาพการเล้ียง
โคขุนของเกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย ควรมีการส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือมากข้ึน เช่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ เพ่ือจดัการผลผลิตและมี
อ านาจต่อรองเร่ืองราคามากข้ึน (จ านงค,์ สุรียรั์ตน์, 2558) 

ตารางที ่4 ขอ้มูลดา้นสงัคมต่อการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

มี 
ไม่มี 

 
216 
114 

 
65.45 
34.55 
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ตารางที ่4 ขอ้มูลดา้นสงัคมต่อการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ 

ไดรั้บ 
ไม่ไดรั้บ 

ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
34 
95 
1 

 
70.91 
28.79 
0.30 

การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ 
ไดรั้บ 

ไม่ไดรั้บ 
ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
275 
54 
1 

 
83.34 
16.36 
0.30 

การจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
เขา้ร่วม 

ไม่เขา้ร่วม 
ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
307 

4 
19 

 
93.03 
1.21 
5.76 

การใชบ้ริการตลาดกลางโคเน้ือของสหกรณ์ 
ใชบ้ริการ 

ไม่ใชบ้ริการ 
ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
306 

5 
19 

 
92.73 
1.52 
5.75 

ความตอ้งการใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ 
ตอ้งการ 

ไม่ตอ้งการ 
ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 
306 

5 
19 

 
92.73 
1.52 
5.75 

 
4. การสร้างหลกัเกณฑ์เพ่ือการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์  
การสร้างหลกัเกณฑเ์พ่ือการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ ไดมี้การศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาใช้

ก าหนดเป็นเกณฑเ์พ่ือการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์ ไดแ้ก่ การศึกษาความเป็นไปไดห้รือการศึกษาการลงทุน เป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ควรจะมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
เศรษฐกิจ การเงิน สงัคม สถาบนั และอ่ืน ๆ (หฤทยั, 2550) รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัตั้งสหกรณ์ ซ่ึงมีหลายประการ 
ท่ีมีผลในทางส่งเสริม และเป็นอุปสรรค ต่อการจดัตั้งสหกรณ์ข้ึนมาในพ้ืนท่ีหน่ึง ๆ ดงันั้น ก่อนจดัตั้งสหกรณ์ ควรมีการ
ส ารวจปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ 1. ระดับการพฒันาทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในพ้ืนท่ี 2. วิถีชีวิตของผูท่ี้จะมาเป็นสมาชิก 
3. ระดบัรายไดเ้ฉล่ียของผูท่ี้จะมาเป็นสมาชิก 4. ขนาดการประกอบการของผูท่ี้จะเป็นสมาชิก 5. ความรู้สึกต่อธุรกิจท่ีมี
อยูใ่นพ้ืนท่ีของผูท่ี้จะมาเป็นสมาชิก 6. โครงสร้างทางสังคมของประชากรในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 7.  ความพร้อมของผูใ้ห้การ
ส่งเสริม (สุวรรณา, 2552) 
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จากทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาดงักล่าวแลว้ น ามาใชก้ าหนดเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ 
และผลการส ารวจ ตามตารางท่ี 5  

เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑท์ั้ง 3 ดา้น พบวา่ การจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ ผา่นหลกัเกณฑเ์พียง 2 ดา้น จึงยงั
ไม่สามารถจดัตั้งไดใ้นปัจจุบนั ซ่ึงควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือใหม้ากข้ึน และใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แก่เกษตรกร เพ่ือใหเ้กษตรกรเกิดความมัน่ใจวา่สหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึนมานั้นจะสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได ้แลว้จึงส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือข้ึนในอนาคต 

ตารางที ่5  ตวัแปรและเกณฑเ์พ่ือการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ตัวแปร น า้หนัก
ความส าคญั 

เกณฑ์การพจิารณา ผลส ารวจ การพจิารณา 

ดา้นการเงิน     

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 10 NPV > 0 NPV = 15,817,708.34   ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

2. อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) 

10 IRR > r IRR = 21.75%   ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

3. อตัราส่วนผลประโยชน ์
ต่อทุน (BCR) 

10 BCR > 1 BCR = 1.03   ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

ดา้นเศรษฐกิจ     
1. ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
โคเน้ือในพ้ืนท่ี 

10 เพ่ือจ าหน่าย เพ่ือจ าหน่าย 100%   ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

2. ขนาดการเล้ียงโคเน้ือเฉล่ีย 
ต่อครัวเรือน 

5 เฉล่ีย 2 – 5 ตวั/
ครัวเรือน 

เฉล่ีย 4.8 ตวั/ครัวเรือน   ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

3. รายไดเ้ฉล่ียท่ีเกษตรกรขาย
ไดต่้อตวั  

5 3,500 บาท/ตวั  
ข้ึนไป 

เฉล่ีย 4,412.62  
บาทต่อตวั 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

4. ความพึงพอใจต่อตลาดซ้ือ
ขายโคเน้ือ 

5 ร้อยละ 80  
ไม่พึงพอใจ 

ร้อยละ 31.52  
ไม่พึงพอใจ 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

5. ความพึงพอใจต่อราคาซ้ือขาย
โคเน้ือ 

5 ร้อยละ 80  
ไม่พึงพอใจ 

ร้อยละ 67.58 
ไม่พึงพอใจ 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

6. ความพึงพอใจต่อการขนส่ง
โคเน้ือ 

5 ร้อยละ 80  
ไม่พึงพอใจ 

ร้อยละ 45.76  
ไม่พึงพอใจ 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

ดา้นสงัคม 
1. การรวมกลุ่มเกษตรกร 5 ร้อยละ 80 มีการ

ร่วมกลุ่ม 
ร้อยละ 65.45 มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกร 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที ่5  ตวัแปรและเกณฑเ์พ่ือการตดัสินใจจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ (ต่อ) 

ตัวแปร น า้หนัก
ความส าคญั 

เกณฑ์การพจิารณา ผลส ารวจ การพจิารณา 

2. เกษตรกรไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการสหกรณ์ 

10 ร้อยละ 80  
ไดรั้บความรู้ 

ร้อยละ 83.34 ไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการสหกรณ์ 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

3. ความตอ้งการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

10 ร้อยละ 80 ตอ้งการ
เป็นสมาชิก 

ร้อยละ 93.03 ตอ้งการ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

4. เกษตรกรมีความตอ้งการ
จดัตั้งสหกรณ์ 

10 ร้อยละ 80  
ตอ้งการจดัตั้ง
สหกรณ์โคเน้ือ 

ร้อยละ 92.73 ตอ้งการให้มี
การจดัตั้งสหกรณ์ 

  ผา่นเกณฑ ์
  ไม่ผา่นเกณฑ ์

รวมน า้หนักทั้งหมด 100  รวมคะแนนความส าคญัที่ได้  80 (80%) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวจิยั 
    1.1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ53.03 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.97 เป็นเพศ

ชาย มีอายโุดยเฉล่ียเท่ากบั 51.63 ปี โดยอยูใ่นช่วง 51 – 60 ปี ระดบัการศึกษา ร้อยละ 80.91 จบระดบัประถมศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 12,939.77 บาท อยูใ่นช่วง 10,0001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รการเกษตร เช่น 
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวสิาหกิจชุมชน ร้อยละ 98.18 ไม่มีแนวโนม้การยา้ยท่ีอยู ่

 1.2 ขอ้มูลดา้นการเล้ียงโคเน้ือ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ

เล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพหลกั โดยอาชีพหลกั ไดแ้ก่ ท านา ท าไร่ สวนยางพารา เป็นตน้ โดยวตัถุประสงค์ในการเล้ียง
โคเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริม ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีเกษตรกรท าการเล้ียงโคเท่ากบั 15.84 ปี เกษตรกรเล้ียงโคเน้ือ 4.8 ตวั
ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่โคเน้ือมีอายอุยูใ่นช่วง 2 – 3 ปี รายไดท่ี้เกษตรกรขายโคเน้ือไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 4,412.62 บาทต่อตวั 
โดยมีค่าใชจ่้ายในการเล้ียงโคเน้ืออยูใ่นช่วง 2,001 – 4,000 บาท ไม่มีการผูกขาดการซ้ือขายโคเน้ือกบัพ่อคา้ ร้อยละ 
66.97 น าโคไปขายท่ีตลาดนดัโคกระบือ ร้อยละ 67.58 ไม่พึงพอใจในราคาท่ีซ้ือขายได ้ และส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่ง
ดว้ยตนเอง 

 1.3 ขอ้มูลดา้นสงัคมและความตอ้งการจดัตั้งสหกรณ์ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นสังคมของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 65.45 ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค

เน้ือ ร้อยละ 70.91 ไดรั้บความรู้ในการเล้ียงโค ร้อยละ 83.34 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสหกรณ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ ร้อยละ 92.42 คิดเห็นวา่จ าเป็นสมควรจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ ร้อยละ 93.03 จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์โคเน้ือ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นวา่จะใชบ้ริการกบัสหกรณ์ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นวา่ตอ้งการใหมี้การ
จดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ 

2. ข้อเสนอแนะ 
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    2.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือ อ าเภอขนุหาญ 

จงัหวดัศรีสะเกษ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     2.1.1 เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือมีอายคุ่อนขา้งมาก การศึกษาส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษา จึงตอ้งมีการ

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ ภาครัฐจ าเป็นตอ้งส่งเสริม ช่วยเหลือการจดัตั้งสหกรณ์ใหท้ัว่ถึง 
  2.1.2 เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือมีประสบการณ์เล้ียงโคเน้ือค่อนขา้งมาก เฉล่ีย 15.84 ปี เล้ียงโคเน้ือเฉล่ีย 

4.8 ตวัต่อครัวเรือน (ค่าเฉล่ียของประเทศไทย ปี 2558 เท่ากบั 5.7 ตวัต่อครัวเรือน) มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายโคเน้ือเฉล่ีย 
4,412.62 บาทต่อตวั (รายไดเ้ฉล่ียของเกษตรกรทัว่ประเทศ ปี 2558 เท่ากบั 4,558.50 บาทต่อตัว) ดังนั้น ภาครัฐควร
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตโคเน้ือพนัธ์ุดี สนบัสนุนพนัธ์ุโคท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

  2.1.3 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอขนุหาญเป็นเกษตรกรรายยอ่ย ภาครัฐควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ
อยา่งต่อเน่ือง และควรสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจโคเน้ือกบัสหกรณ์โคเน้ือ
อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินงานประสบความส าเร็จมาแลว้ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและสร้างอ านาจตอ่รองดา้นราคา 

 
 2.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังตอ่ไป 

   2.2.1 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการศึกษาน้ีมีเพียง 3 ดา้นเท่านั้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ดา้นเทคนิค ดา้นการตลาด ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการจดัการ เป็นตน้ เพ่ือให้เห็นถึงภาพโดยรวม และเกิดความแม่นย  า
ในการประเมินวา่การจดัตั้งสหกรณ์นั้น มีความคุม้ค่าน่าลงทุนหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
   2.2.2 การใช้อัตราคิดลดในการค านวณค่าทางการเงิน ผู ้วิจัยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ในขณะท่ี
ท าการศึกษามาอา้งอิงในการค านวณค่าทางการเงิน หากจะมีการจดัตั้งสหกรณ์ข้ึนจริงในอนาคต ค่าท่ีค  านวณไดใ้น
การศึกษาน้ี อาจจะไม่สะทอ้นความคุม้ค่าท่ีแท้จริง ณ เวลานั้น ๆ ดงันั้นควรใชอ้ตัราคิดลดในขณะนั้นมาค านวณค่า
ทางการเงิน เพ่ือใหไ้ดค้่าท่ีแทจ้ริงครอบคลุมสภาวการณ์ท่ีอาจจะต่างออกไป 
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