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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่กองทุน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ”  

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่

กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จงัหวดั

สุโขทยั 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีให้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ และแนวทางการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดัเพ่ือใหท้ราบแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ 

ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดิน

นาขุนไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จ านวน 11 ราย (เฉพาะเจาะจง) ใชเ้คร่ืองมือในการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก (In – depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยผูว้ิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล,โทรศพัท์ และต าแหน่ง ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการ

บริหารจดัการสหกรณ์ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านการจัดการองค์กร ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการจัดการเงินทุน และ การบริหารด้านผลิตภัณฑ์  

ส่วนท่ี 3 แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั  และ ส่วนท่ี 4 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์การท างานและระดบัการศึกษา มีผลต่อแนวทางการบริหารจดัการ

ของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูส้หกรณ์มีแนวทางการด าเนินงานสหกรณ์โดยภาพรวมแบ่งเป็น 6 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความมัน่คงใหก้บัสหกรณ์  ดา้นการพฒันาการบริหารงานสหกรณ์  ดา้นการสร้างความรู้

ใหม่ใหแ้ก่ สมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี ดา้นการเล้ียงโคเน้ือแบบรวมกลุ่ม ดา้นการผลิตและตลาดโคเน้ือ 

ดา้นลดตน้ทุนและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่สมาชิก การวางแผนการช าระหน้ีของสหกรณ์ มีการวางแผนช าระหน้ี 

ไวล่้วงหนา้ จากการปล่อยเงินกูแ้ละการช าระหน้ีของสมาชิกนั้นสหกรณ์มีการป้องกนัปัญหาการผิดช าระตั้งแต่

ขั้นตอนแรกจึงท าให้ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาไม่มีการผิดช าระ รวมถึงการน าโคเน้ือเขา้มาขุน ค านวณระยะเวลา 

การเล้ียงเพ่ือใหร้ะยะเวลาการขายนั้นใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการช าระหน้ีของสหกรณ์คืนแก่หน่วยงานท่ีใหกู้ย้ืม

เงิน กรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากัด ให้ความส าคัญ 

ในเร่ืองของการช าระหน้ีไดต้รงตามเวลา 
 
ABSTRACT 

 Research on the study of the management of cooperative which has the potential capability of  loan 

repayment to agricultural land reform fund: The Case Study of Beef Cattle's Farmers in Nakhon Krai Land 

Reform Area, Sukhothai Province Purpose of this study is 1 )The purpose of this study is to study the 

cooperative management of loan repayment to agricultural land reform fund 2) To study guidelines for the 

management of cooperatives capable of paying debts to the Agricultural Land Reform Fund, classified by 

personal factors. Cooperative Management Guidelines And operational guidelines of beef cattle farmers 

cooperative in the Na Khun Krai Land Reform Area Co., Ltd. to know the guidelines for cooperative 
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management that can repay loans to the Agricultural Land Reform Fund.11 people were used in Purposive  

In-depth Interview. To obtain information, the researchers used formal interviews the research  

tool is a questionnaire survey The questionnaire is divided into 4 parts as follows: Part 1 General Information  

Part2 Operation guide of Beef Cattle's Farmers in Nakhon Krai Land Reform Area including organization 

management, personnel management, fund management, and product management Part3 Cooperation 

management and Operation guide of Beef Cattle's Farmers in Nakhon Krai Land Reform Area and  

Part 4 More suggestions 

 In conclusion, work and education Affect the management of cooperatives to be able to pay this loan 

and have the cooperative operation guidelines divided into 6 aspects, the stability of cooperatives,  

the development of cooperative administration, and new knowledge creation. For officials and related persons, 

Integrated beef cattle farming, Beef cattle production and market, Cost reduction and income increase, 

Cooperative debt settlement planning, debt settlement planning Including bringing beef cattle into fattening 

Calculate the maturity period so that the sales period is close to the repayment period of the cooperative to the 

lending agency. Directors and members of the Beef Cattle Farmers Cooperative in the Na Khun Krai Land 

Reform Area Limited attach great importance to timely debt repayment. 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดิน
ท ากินเป็นของตนเองและมีไม่พอต่อการครองชีพ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงแก้ไขปัญหาโดยประกาศใช้
พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 เรียกโดยยอ่
ว่า ส.ป.ก. โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด าเนินการเก่ียวกบัการปรับปรุง สิทธิถือครองท่ีดิน การกระจายท่ีดินทั้งใน
ท่ีดินของรัฐและท่ีดินของเอกชนท่ีมีมากเกินความจ าเป็นไปสู่เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท ากินพร้อมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน พฒันาอาชีพ ปรับปรุง ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นต่าง ๆ และให้มีการ
จัดตั้ งกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน  
เพ่ือใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 
 กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยส านกับริหารกองทุนมีภารกิจหลกัในการสนบัสนุนเงิน 
เพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เช่น การสนบัสนุนสินเช่ือ การสนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนการปฏิรูปท่ีดินฯ ไดมี้บทบาทส าคญัในการสนบัสนุนเงินกูย้ืมใหแ้ก่สหกรณ์ท่ีจดัตั้ง 
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โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือใหส้ามารถท าการเกษตรในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินและใชท่ี้ดินใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและเพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ในโครงการน้ีจะศึกษาและติดตาม 
แนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีกูย้ืมเงินของส านักบริหารกองทุนและสามารถช าระหน้ีไดต้รงตาม
สัญญาดังนั้ น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินฯ ในด้านการปล่อยเงินกู้ยืมมีกระบวนการ 
เ ป็นไปอย่างราบร่ืนนั้ น  จึงได้ท าการติดตามและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสหกรณ์   
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้หกรณ์อ่ืนน ากระบวนการไปปรับใชเ้พ่ือบริหารภายในไดดี้มากยิ่งข้ึนจึงตอ้งมีการ
ติดตามศึกษาการด าเนินงานแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูไ้ด ้เพ่ือให้ทราบถึง 
การบริหารจดัการของสหกรณ์ รวมถึงไดท้ราบแนวทางการช าระหน้ี อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานดา้นระบบการบริการจดัการของสหกรณ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอ่ืน ๆ อีกต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีให้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ และแนวทางการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล (2) แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ และ  

(3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั 
ตวัแปรตาม คือ แนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีให้แก่กองทุน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ขอบเขตด้านประชากร  

       คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ผูเ้ ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั 
จ านวน 11 ราย (เฉพาะเจาะจง) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  3 เดือน (ธนัวาคม 2563 - กมุภาพนัธ์ 2564) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีขอ้มูลไวเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่สหกรณ์ท่ีอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
  2. ไดท้ราบถึงแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2550) สหกรณ์ น.องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกนัจดัตั้งข้ึน
ด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือ
ผลประโยชน์อย่างเดียวกนัของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียง      ไดห้น่ึงเสียงในการบริหาร
สหกรณ์ โดยไม่ข้ึนกบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) 
คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัด าเนินกิจการ เพ่ือประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั และไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
         ประยงค์ สายประเสริฐ (2535 อา้งถึงใน ผูช่้วยศาสตราจารยช์ลลดา ชโลมกลาง 2553 : 13) การบริหาร
สหกรณ์คือทิศทางของการบริหาร ประกอบดว้ย การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประจ าวนัการควบคุมดูแลผูท่ี้อยู่ใต้
บงัคบับญัชา ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการและรวมถึงการปฏิบติังานต่างๆ 
ดงัน้ี 

1.ระบุถึงลกัษณะงาน และก าหนดแผนในการท างาน 
2.มอบหมายงานเฉพาะอยา่งใหแ้ต่ละบุคคลรับไปปฏิบติั 
3.ออกค าสัง่ ใหค้  าแนะน าและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังาน 
4.ก าหนดมาตรฐานของงานและจุดท่ีจะควบคุม 
5.ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกงานต่าง ๆ 
6.รักษาการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั 
7.พฒันาผูน้ าท่ีจะท าหนา้ท่ีก ากบัและควบคุมงาน 

ทิศทางของการบริหารท่ีประสบความส าเร็จ 
1.ก าหนดแผนงานโครงการ วตัถุประสงค ์และนโนบายท่ีดีขององคก์าร 
2.ด ารงโครงสร้างขององคก์ารท่ีดีไว ้เสริมดว้ยการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
3.มีพนกังานท่ีมีคุณธรรมสูง 
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จากการศึกษาขา้งตน้ผูศึ้กษาพอสรุปแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตรไดว้่า การ
บริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร คือ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารสหกรณ์การเกษตร
ประกอบดว้ย การจดัการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกในองคก์รสามารถด าเนินกิจการตามแผนงานได้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือใหมี้ความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด การบริหารบุคคลากรใหส้มาชิกในสหกรณ์มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการเงินทุนมีการวางแผนและบริหาร
เพ่ือให้มีผลก าไรและวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ และการบริหารผลิตภณัฑ์ ให้มี
มาตรฐาน เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้มีการพฒันา  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์การบริหาร ทั้ง 4 ดา้นน้ีเพ่ือ
การบริหารธุรกิจของสหกรณ์ดา้นใดดา้นหน่ึงใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์สหกรณ์ตั้งเป้าหมายไว ้

ทฤษฎีเกีย่วกบัระบบการจดัการสหกรณ์ 
         แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ คือ ธุรกิจรูปหน่ึงท่ีมีการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบั
ธุรกิจรูปอ่ืน ๆโดยใชปั้จจยั 4 คือ คน เงินทรัพยากร และการจดัการ เกิดข้ึนจากการรวมคนและรวมทุนดว้ยความ
สมคัรใจ เพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจท่ีแน่นอน เพ่ือช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล สมาชิกทุกคน
มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกนั มีกฎหมายสหกรณ์และขอ้บงัคบัสหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจโดยในปี 
พ.ศ. 2509 องค์การสัมพนัธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศไดมี้การประชุมปรึกษากนั ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรียเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงระเบียบปฏิบติัของสหกรณ์ และไดล้งมติก าหนดเป็นหลกัการสหกรณ์ 6 ประการให้
สหกรณ์ทุกประเทศถือใชโ้ดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 1) การเป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจและไม่กีดกนัการเขา้เป็น
สมาชิก 2) การควบคุมตามหลกัประชาธิปไตย และการด า เนินการเป็นอิสระ  3) การจ า กดัอตัราเงินปันผลตามหุ้น 
4) การจดัสรรรายไดสุ้ทธิ (ก าไร) เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก 5) การส่งเสริม
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และ 6) การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ทั้งปวง  
ข้อมูลสหกรณ์สหกรณ์ผู้เลีย้งโคเน้ือ ในเขตปฏิรูปที่ดนินาขุนไกร  จ ากดั   (สุกฤตา,สมัภาษณ์เชิงลึก2563)  

เร่ิมก่อตั้ งข้ึนจากปัญหาของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในพ้ืนท่ีต าบลนาขุนไกร และต าบลราวต้นจันทน์  
อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงอาชีพทางดา้นการเกษตรและเพ่ือสร้างทางเลือก
ใหม่ใหแ้ก่เกษตรกร  โดยเห็นว่าสภาพพ้ืนท่ี ของเกษตรกรส่วนใหญ่ ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการปลูกขา้ว มนัส าปะหลงั 
ออ้ย หรือพืชไร่อ่ืน ๆ ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีมีความแหง้แลง้ และอยูน่อกเขตชลประทาน ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพืชท่ีจะท าใหส้ร้างผลผลิตไดไ้ม่เต็มท่ี  ดงันั้นจึงควรอยา่งยิ่งท่ีจะใหมี้การส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม
กว่า โดยเฉพาะอาชีพทางดา้นปศุสัตว ์เพราะการผลิตปัจจยัดา้นพืชอาหารสัตวมี์ความตอ้งการน ้ าในปริมาณท่ี
นอ้ยกว่าการผลิตพืชชนิดอ่ืนและในขณะเดียวกนัเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ท าการเล้ียงสัตวค์วบคู่กบัการปลูกพืชไป
ดว้ย โดยเฉพาะการเล้ียงโคเน้ืออยูแ่ลว้ 
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การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกขา้วไปเล้ียงโคเน้ือและการปลูกพืชอาหารสัตวเ์ป็น
ทางเลือกหน่ึงส าหรับเกษตรกรใหส้ามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ใหก้บัเกษตรกร 
ประกอบกบัการเล้ียงโคมีประโยชน์ต่อการพฒันาท่ีดินของเกษตรกร โดยน ามูลโคมาปรับปรุงคุณภาพของดิน
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรสามารถน ามูลโคมาท าแก๊สชีวภาพ ส าหรับไวใ้ชหุ้งตม้ในครัวเรือนของ
เกษตรกรเอง ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายในครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

สภาพภูมิประเทศของต าบลนาขุนไกร และต าบลราวตน้จนัทน์ อ  าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยัมีทุ่ง

นาและทุ่งกวา้งตามชายป่า ท าใหมี้หญา้ส าหรับเล้ียงโคเป็นจ านวนมาก รวมถึงฟางขา้วท่ีเกิดจากการปลูกขา้ว 

ปกติชาวบา้นจะปล่อยใหเ้น่าเป่ือยหรือเผาท้ิงท าใหเ้กิดมลภาวะ และปัญหาหมอกควนั หากไดรั้บการสนบัสนุน

เล้ียงโคกจ็ะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้รวมถึง มีอาหารส าหรับเล้ียงโคอยา่งเพียงพอ 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกู้ให้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ใชรู้ปแบบการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 

1. ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคณะท างานในสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร 
จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิกและ
กรรมการจ านวน 11 ราย 

2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างมาจากการศึกษาทฤษฎี
แนวความคิด  เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสอบถาม คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการระดบั
บริหารของสหกรณ์ซ่ึงมีทั้งค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด 
 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกลุ,โทรศพัทแ์ละต าแหน่ง 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุน
ไกร จ ากดั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.ดา้นการจดัการองคก์ร  
 2. ดา้นการบริหารบุคลากร 
 3. ดา้นการจดัการเงินทุน 
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 4. การบริหารดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ส่วนท่ี 3 แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั แบ่งออกเป็น 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 แนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีได ้

3.การสร้างแบบตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามฉบบัน้ี มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

3.2 สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีจะศึกษา และน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
3.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้น

การศึกษางานวิจยั ประกอบดว้ย ดร. นิเวศ ธรรมะ ,ดร.วชัรพงษ์ ตนัฑ์พรชัย และ ดร.อาภาพรรณ พฒันพนัธ์ุ 
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นน า
ผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Item Object Congruence Index-IOC) ถา้ไดค่้า IOC 
มากกว่า 0.50 หมายถึงขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ากการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และ  ค่า IOC ต ่า สุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC 
ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการศึกษาข้อมูลเชิงลกึ 

 4.1 การก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)      
โดยผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกหรือสมัภาษณ์และมีจุดสนใจเฉพาะ เป็น
การสมัภาษณ์เจาะจงในเร่ืองท่ีเป็นจุดสนใจของผูวิ้จยั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการ
สหกรณ์ และแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ผู ้เ ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากัด  
(วนัท่ี 24-25 ธนัวาคม 2563 , สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั) 
 4.2 ใชก้ารจดบนัทึก และการบนัทึกเสียงของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั    
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่กองทุนปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผู ้เล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากัด จังหวัดสุโขทัย ”  

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่กองทุน

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากัด จังหวดัสุโขทัย  

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีใหแ้ก่กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
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จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ และแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโค

เน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั เพ่ือใหท้ราบแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกู้

ให้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากัด  

จงัหวดัสุโขทยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

นาขุนไกร จ ากัด จ านวน 11 ราย (เฉพาะเจาะจง)การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยอาศยัการคน้ควา้ขอ้มูล  ดงัน้ี  

(1) ทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จงัหวดั

สุโขทยัและการบริหารจดัการสหกรณ์แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์  

(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงจากการตั้ งค าถามเพ่ือหาค าตอบว่าแนวทาง 

การบริหารจัดการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกู้ให้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ  

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวทางการบริหาร

จดัการสหกรณ์ท่ีสามารถช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ของ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือใน

เขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั ไดด้งัน้ี 

ประสบการณ์การท างานและระดับการศึกษา มีผลต่อแนวทางการบริหารจัดการของสหกรณ์ท่ี

สามารถช าระหน้ีเงินกู ้

ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการสหกรณ์ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนา

ขนุไกร จ ากดั ผูวิ้จยัวิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์โดยแยกเป็นประเดน็ดา้นต่างๆได ้ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการจดัการองคก์รกรอบแนวทางการด าเนินงานสหกรณ์โดยภาพรวมแบ่งเป็น 6 ดา้น 

 1.1.1 ดา้นการสร้างความมัน่คงใหก้บัสหกรณ์  เพ่ิมมูลค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิก 

 1.1.2 ดา้นการพฒันาการบริหารงานสหกรณ์  มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการท างานและจดัหาแหล่ง

เงินทุน สินเช่ือใหแ้ก่สมาชิก 

 1.1.3 ด้านการสร้างความรู้ใหม่ให้แก่ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีโดยการส่งสมาชิก 

กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี ไปอบรมกบัองค์กรต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานและการ

ท างาน น าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร และไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์พร้อมกบัความรู้การบริหาร 

การเล้ียงโคขนุกบัสหกรณ์อ่ืน  

 1.1.4 ดา้นการเล้ียงโคเน้ือแบบรวมกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆและความช านาญในการเล้ียง 

ดูแลรักษามาตรฐานการเล้ียงโคขนุ 
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 1.1.5 ดา้นการผลิตและตลาดโคเน้ือ วางแผนการผลิตลูกโคให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด

และสร้างเครือข่ายทั้งดา้นการผลิตและตลาดโคเน้ือ  

 1.1.6 ดา้นลดตน้ทุนและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่สมาชิก ดา้นการลดตน้ทุนสอนวิธีการผสมอาหาร

ใหก้บัโคเพ่ือลดค่าอาหารลงแต่ยงัคงคุณภาพและโปรตีนเท่าเดิม และดา้นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกโดยการ

สร้างอาชีพอ่ืนระหว่างรอการขายโคเน้ือ ไดแ้ก่ การท านา , การท าไมก้วาดดอกหญา้ , การปลูกมนัส าปะหลงั , 

การปลูกพืชอาหารสตัว,์ขายมูลโคและสวนมะนาวและผลไม ้

1.2 ดา้นการบริหารบุคลากร 

 1.2.1 ดา้นคณะกรรมการสหกรณ์ มีการก าหนดหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีสมาชิกไดรั้บมอบหมาย 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนบริหาร คือ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก คณะกรรมการ และเลขา  ส่วน

ปฏิบติัการ คือ ผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชี ฝ่ายจดัซ้ือ ( ผูมี้ประสบการณ์ในการดูโคว่าตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ ) ฝ่ายฟาร์ม (ดูแล , ฉีดยาโค , ผสมเทียม , พฒันาสายพนัธ์ุ) เน่ืองจากสหกรณ์ยงัเป็น

สหกรณ์นอ้งใหม่จึงท าใหจ้ านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่องานภายในของสหกรณ์  

 1.2.2 ดา้นสมาชิกของสหกรณ์  เกณฑใ์นการรับสมาชิกของสหกรณ์ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี  

 1) เป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลราวต้นจันทร์และต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง  

จงัหวดัสุโขทยั 

   2) มีพ้ืนท่ีปลูกแปลงหญา้ และแหล่งน ้า 

   3) เล้ียงโค มีความตอ้งการอยากเล้ียงโค 

   4) ช าระค่าหุน้แรกเขา้ จ านวน 300 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท ( 3,000บาท ) 

สิทธิประโยชนข์องสมาชิกท่ีไดรั้บ 

 1) รับความรู้เน่ืองจากสหกรณ์มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ (อย่างนอ้ยปีละ 3 คร้ัง)

จดัการอบรมข้ึนโดย สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุนไกร ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง 

จงัหวดัสุโขทยั , ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุโขทยั (ส.ป.ก.สุโขทยั) , ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 6 , กรม

ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์   

 2) ประสบการณ์ในการร่วมมือกนัเล้ียงโคขุนคอกกลางจริงเพ่ือวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

 3) สอนค านวณการลดตน้ทุนในการผลิตอาหารท่ีใชเ้ล้ียงโค 

 4) สามารถกูเ้งินเพ่ือน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพเล้ียงโคเน้ือ 
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1.3 ดา้นการจดัการเงินทุน 

 เงินทุนท่ีไดม้าน าไปจดัสรรในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงเรือน 2 โรงขนาด 12*40 เมตร,

อาคารส านกังาน 1 หลงั 8*20 เมตร ,ซ้ือโคแม่พนัธ์และโคกลางน ้า,ซ้ืออาหารใหเ้พียงพอในแต่ละรอบเล้ียง 

 รายไดข้องสหกรณ์มีรายไดจ้ากการ ขายโคขนุ ขายข้ีโค ขายหญา้ เนเปีย และดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ ้ 

 ค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ ซ้ือโคกลางน ้ า ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้อาหารของโคขุน (อาหารขน้,มนั,

ยีสต,์ฟาง) ตอ้งวางแผนเป็นรอบเพราะเล้ียงโครอบนึงประมาณ 4 เดือน (เล้ียงโค 3 งวดต่อปี) 

 เม่ือพูดถึงประเด็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายโดยผูท้  าวิจยัไดข้อกล่าวถึงประโยคของคุณประจกัษ์

ท่ีวา่  “ 1 ถึง 3 ปี เราเล้ียงววั ปีท่ี 4 เป็นตน้ไปววัเล้ียงเรา ”  

 การให้อาหารของโคขุนในคอกกลางของแต่ละวัน (ฟาง/อาหารข้น/มันหมักยีสต์)  

มีคนคอยจดบนัทึกจ านวนและปริมาณอาหารเน่ืองจากจะไดต้รวจเช็คและค านวณปริมาณอาหารใหเ้พียงพอต่อ

รอบการเล้ียงได ้โดยสหกรณ์การสอนหมอัาหารเพ่ือปรับลดต้นทุนอาหารท่ีใช้โค อาหารแบบเดิม ไดแ้ก่ 

อาหารขน้ 100 % + ฟาง ราคา 88.8 บาท อาหารแบบลดตน้ทุน ไดแ้ก่ อาหารขน้ + มนัหมกัยีสต์ + ฟาง ราคา 

30.39 บาท ลดตน้ทุนไดจ้ากการใชอ้าหารแบบเดิม 57.9 บาท / 1 ตวั / 1 วนั  

 ดา้นการวางแผนการช าระหน้ีของสหกรณ์ มีการวางแผนช าระหน้ีไวล่้วงหน้า โดยแจ้ง

สมาชิกใหท้ราบก าหนดระยะเวลาของการช าระหน้ี เพ่ือใหส้มาชิกช่วยกนัหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อการช าระหน้ี 

ผูจ้ดัการจะมีการวางแผนตั้งแต่การน าโคเน้ือเขา้มาขนุ ค านวนระยะเวลาการเล้ียงเพ่ือใหร้ะยะเวลาการขายนั้น

ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการช าระหน้ีของสหกรณ์คืนแก่หน่วยงานท่ีใหกู้ย้ืมเงิน 

 ส่วนดา้นคนท าบญัชีและคนดูแลเงินในสหกรณ์เป็นคนละคนกนั โดยการถือเงินสดในมือ

นั้นใหถื้อไม่เกิน 20,000 บาท จดัเกบ็เอกสารและหลกัฐานทางบญัชีมีผูต้รวจสอบอยู่เสมออยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

มีการน าขอ้มูลในดา้นบญัชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต ,การลดตน้ทุน,การเพ่ิมเงินทุนและการ

ขยายกิจการ  

  สหกรณ์มีมีผลก าไรทุกปี เม่ือเทียบจากปีท่ีแล้วเติบโตข้ึน แยกข้อมูลเป็นรายปี ดังน้ี     

ผลก าไร ปีท่ี 1 คือ 9,204.28  บาท , ปีท่ี 2 คือ 33,790.07 บาท (ก าไรเพ่ิมข้ึนจากปีแรก 3.68 เท่า), ปีท่ี 3 คือ 

72,805.61 บาท  ( ก าไรเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีสอง 2.16 เท่า ) 

1.4 ดา้นผลิตภณัฑ ์  

   สหกรณ์มีผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ โคขนุ มูลโค  หญา้เนเปีย และเงินกู ้

 การเล้ียงโคขุนแต่ละรอบส ารวจตลาดก่อนจึงจะเล้ียงโค ทางสหกรณ์เล้ียงโคเน้ือสายพนัธ์ุ

ยุโรปเป็นหลกัเพราะสามารถส่งขายไดห้ลายแห่ง (ในปัจจุบนัโคเน้ือเป็นท่ีตอ้งการในประเทศไทย) โดยมีการ
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ท าสัญญา MOU  ไดแ้ก่ 1.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุนในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง 2. แชมป์นครฟาร์ม 3. พ่อคา้

ตลาดโค 4. บริษทั แม็กบีฟ และ 5. บริษทั พรีเม่ียมบีฟ  เม่ือพูดถึงประเด็นการเล้ียงโคขุนโดยผูท้  าวิจยัไดข้อ

กล่าวถึงประโยคของคุณประจกัษท่ี์วา่ “ การเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพรอง ท่ีมีรายไดเ้ป็นรายไดห้ลกั ”  

การให้เงินกู ้ค  านวณจากเงินทุนท่ีไดม้าเพ่ือท าการปล่อยเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกว่ามีจ านวนเท่าไรและ

สมาชิกท่ีมีความตอ้งการจะกูเ้งินมีจ านวนก่ีราย การปล่อยเงินกูข้องสหกรณ์มีการปล่อยปีละ 1 คร้ังเท่านั้น 

เม่ือไดจ้ านวนเงินและจ านวนสมาชิกแน่ชัดแลว้คณะกรรมการจะพิจารณารายบุคคลและท าขอ้ตกลงและ 

ใหส้มาชิกแจง้ความตอ้งการวา่จะน าเงินไปใชส่้วนไหน เขียนสญัญาและใหส้มาชิกหาคนค ้ามาดว้ย 2 คน ก่อน

จะใหเ้งินกูก้รรมการจะแจง้ก าหนดวนัช าระเงินกูคื้นพร้อมทั้งแนวทางการติดตามหน้ี โดยการใหก้ารให้ยอด

เงินกูน้ั้นรายคนจะไม่เกิน 50,000 บาท สมาชิกจะโดนหกัเงิน 10 % ของยอดเงินกู ้ เพ่ือน ายอดเงินท่ีโดนหักนั้น

ซ้ือหุน้ของสมาชิกเพ่ิมตามจ านวน  

การช าระหน้ีมีการเปิดใหช้ าระแค่ปีละ 1 คร้ังเช่นเดียวกบัการปล่อยกูเ้งินการช าระหน้ีตอ้งช าระเงินตน้

พร้อมดอก  หากสมาชิกไม่ช าระหน้ีทางกรรมการจะให้ผูค้  ้าไปเตือนก่อน 1 คร้ัง และเม่ือสมาชิกไม่ช าระอีก

ทางกรรมการก็จะใหส้มาชิกน าโคขุนของสมาชิกไปขายเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีสหกรณ์(มีการแจง้ในขั้นตอน

เซ็นสญัญากูเ้งินแลว้)  

เน่ืองจากการปล่อยเงินกูแ้ละการช าระหน้ีของสมาชิกนั้นสหกรณ์มีการป้องกนัปัญหาการผิดช าระ

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจึงท าใหต้ลอด 3 ปีท่ีผ่านมาไม่มีการผิดช าระและทศันคติของกรรมการทุกคนมีความคิดเห็น

ไปในทางเดียวกนัในเร่ืองของช าระหน้ีตรงตามเวลา โดยไม่มีการขอเล่ือน (เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือแก่ตัว

สมาชิกและสหกรณ์) สหกรณ์มีการวางแผนล่วงหน้าในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการช าระหน้ี  

โดยจะค านวณเวลาการขุนโคใหพ้อดีกบัระยะเวลาท่ีขายเพ่ือน ารายไดส่้วนท่ีขายไดไ้ปช าระหน้ีท่ีมีอยู่จึงท าให้

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยัสามารถช าระหน้ีใหก้องทุนไดต้รงเวลา 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 2.1 ดา้นการจดัการองค์กร ควรมีแผนปฏิบติังานพร้อมทั้งก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ดา้นการบริหารบุคลากร ควรมีการจดัอบรมความรู้ในหลายๆดา้นให้แก่คณะกรรมการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาสหกรณ์ใหเ้กิดความมัน่คงในอนาคต 
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 2.3 ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีเคร่ืองผสมอาหารขน้,เคร่ืองผสมอาหาร TMR และเคร่ืองสบัหญา้เพ่ือจะ

ไดน้ ามาเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมสายผลิตภณัฑอ์าหารส าหรับโคขนุ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการท าแบบสอบถามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกท่ีส่งผลต่อการช าระหน้ีของสมาชิก
ใหส้หกรณ์จึงท าใหส้หกรณ์สามารถช าระหน้ีไดต้รงเวลา ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขุน
ไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั 
 2. ควรมีศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางด้านสินเช่ือของธนาคาร หรือสินเช่ือ
ประเภทไมโครไฟแนนซ์ 
 
เอกสารอ้างองิ 

  (2546).หลกัการสหกรณ์การส่งเสริมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.กรุงเทพฯ:กรมฯกระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ 

ณรงค ์ธารมรรค.(2545). แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ . (รายงานการ
วิจยั) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.พะเยา: สถาบนัวิทยาการจดัการแห่งแปซิฟิค. 

  (สุกฤตา,สมัภาษณ์เชิงลึก2563) . ผูจ้ดัการของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดินนาขนุ
ไกร จ ากดั จงัหวดัสุโขทยั 


