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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเลี้ยง     

โคนมของเกษตรกร ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม  กลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษา คือ เกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่เปนสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด จํานวน 137 คน  

คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน และใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ     

เชิงพรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่

ใชทดสอบสมมติฐาน คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา ขนาดฟารม มีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานรายไดจากการเลี้ยงโคนม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 สถานภาพการสมรสและ

การเขารับการฝกอบรม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ ที่ระดับ

นัยสําคัญ .05 และ .01 ตามลําดับ ปญหาหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม คือ ปญหาการผสม

เทียมไมติด ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม เกษตรกรสวนใหญตองการใหสหกรณหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของจัดฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของการเลี้ยงโคนม ในชวงเวลาที่เกษตรกรมีเวลาวางจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมในฟารม คือ ชวงเชา เวลา 09:00-12:00 น.  ขอเสนอแนะจากงานวิจัย สหกรณโคนมกําแพงแสน

จํากัด ควรมีเจาหนาที่สงเสริมการเลี้ยงโคนมหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานนี้อยางเพียงพอและเหมาะสมกับ

จํานวนของเกษตรกรที่เปนสมาชิกควรสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง    

โคนมใหมากขึ้น  ควรจัดฝกอบรมความรูพื้นฐานการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกรายใหม และ การจัด

ฝกอบรมความรูใหกับเกษตรกร ควรจัดเปนประจําสม่ําเสมอ และเลือกชวงเวลาที่เกษตรกรมีโอกาสในการเขารวม

ไดมากที่สุด 
 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ  การเลี้ยงโคนม  สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด 

 

ABSTRACT  
The objectives of this research was to study the basic factors related to the effectiveness of 

dairy farm production, and  problems and recommendations toward the effectiveness of dairy farm 
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production development.  One hundred and thirty seven samples from the members of Kamphaeng 

Saen Dairy Cooperative Ltd. were selected by using multi-stage. The structured interview was used 

for data collection. Descriptive statistics were presented in percentage, arithmetic mean and 

standard deviation. Pearson Product Moment Correlation Coefficient was used for hypotheses testing. 

The results found that basic factors related to the effectiveness of  farm production were dairy farm 

size having significant relationship with the income at the level .01, marriage status and pre-training  

having significant relationship with the quality of raw dairy milk at the level .05 and .01 respectively. 

The problem on development of dairy farm production effectiveness was the conception failure in 

pregnancy. To develop dairy farm production effectiveness, farmers need more knowledge 

contribution from Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited. or other organizations about dairy 

farming training and the appropriate time was 9:00–12:00 am. in each day. Recommendations from 

this research  were  providing appropriate proportion between extension officers and number of 

farmer’s members, encouraging members to increase the effectiveness of  dairy farm production by 

group working, organizing basic training programs on dairy farming knowledge for new members and 

arranging the training programs regularly within the proper time in order to  maximize an opportunity 

of dairy farmers’ participation.  

Key Words : Effectiveness, Dairy Farming, Kamphaeng  Saen Dairy Cooperative, Limited 
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คํานํา 

 ปจจุบันสถานการณการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยังประสบปญหาและขอจํากัดหลายประการ เชน 

ปญหาหนี้สินเนื่องจากตองกูเงินมาลงทุน การจัดการฟารมที่ยังไมเหมาะสม ขอจํากัดเรื่องการพัฒนาภูมิปญญา

ของชาวบานดานการเลี้ยงโคนม การขาดทักษะในการผสมพันธุโคนมตองพึ่งพาเจาหนาที่ ขณะเดียวกันเกษตรกร

ยังประสบกับปญหาอื่น ๆ อีก ไดแก ตลาดรับซื้อน้ํานมดิบไมเพียงพอ บริษัทกดราคาน้ํานมดิบ ตนทุนอาหารขน

และอาหารหยาบสูง ขาดแรงงาน รวมทั้งปญหาดานสิ่งแวดลอมเนื่องจากเกษตรกรบางพื้นที่ตองเลี้ยงโคใน

หมูบานเขตหรือชุมชน ทําใหมีปญหาเรื่องการกําจัดมูลโคและกลิ่น เกษตรกรไมสามารถโยกยายออกไปนอกเขต

ชุมชนเพราะไมมีทุนซื้อที่ดิน นอกจากนี้ การรุกคืบของโรงงานอุตสาหกรรมและการบริการ เชน โรงงาน

อุตสาหกรรมและธุรกิจการทองเที่ยว ทําใหพื้นที่เล้ียงโคนมกําลังลดลงไปเรื่อย ๆ (อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ 

และญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ, 2542) ในขณะที่สถานการณเศรษฐกิจการคาโลกในปจจุบัน พบวามีการ

เปล่ียนแปลงและกาวหนาตลอดเวลา ประเทศไทยจําเปนตองปรับในลักษณะเชิงรุก คือ การจัดทําเขตการคาเสรี 

หรือ FTA เพื่อสรางพันธมิตรทางการคาและสามารถใชเปนประตูเชื่อมการคาไปสูประเทศตาง ๆ สําหรับประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งไดมีการลงนามกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลใชบังคับตั้งแต          

วันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนมา ซึ่งมีผลกระทบตอสินคาเกษตรในดานปศุสัตว คือ โคนมและ โคเนื้อ โดยเฉพาะ

กับเกษตรกรผูเล้ียงโคนม เนื่องจากประเทศที่ประเทศไทยเปดทําการคาเสรี FTA เชน ประเทศออสเตรเลีย        

เปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะนมผงซึ่งมีราคานําเขาต่ํา และเมื่อ
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นํามาทําเปนน้ํานมคืนรูปจะมีราคาถูกกวาน้ํานมดิบที่เกษตรกร จําหนายใหกับโรงงานอาจทําใหมาทดแทน    

น้ํานมดิบ และเกษตรกรผูเล้ียงโคนมตองเลิกอาชีพในที่สุด (กรมปศุสัตว, 2548) 

จากสภาพปญหา และสถานการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 

ตลอดจนเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองหันมาใหความสนใจตออาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อสามารถ

ปรับตัวใหสอดคลองและอยูรอดไดในสถานการณที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ประกอบดวยการศึกษา สภาพ

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง ปจจัยพื้นฐานของเกษตรกร  ประกอบดวย สถานภาพการสมรส 

ความรูในการเลี้ยงโคนม การปฏิบัติในการเลี้ยงโคนม ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ความรักในอาชีพ  ที่ดิน 

แรงงาน เงินทุน ขนาดฟารม การไดรับการฝกอบรม ความสม่ําเสมอในการดูแลของเจาหนาที่ ที่สงผลตอ ตัวแปร

ตาม คือ ประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ประกอบดวย รายไดจากการเลี้ยงโคนม และคุณภาพน้ํานมดิบ และ

ขอเสนอแนะที่สามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนหรือวางแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหกับ

เกษตรกรผูเล้ียงโคนมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตอไป 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ทําการศึกษา คือ เกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่เปนสมาชิกของสหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด 

(ในพระบรมราชูปถัมภ) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2551) ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 450 คน (สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด, 

2551) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi–stage sampling method) กําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Arkin (Arkin, 1974) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 137 คน  

นําไปคํานวณแยกตามสัดสวนในแตละตําบล จํานวนทั้งส้ิน16 ตําบล ( สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด, 2551) 

และคัดเลือกตัวอยางที่เปนเกษตรกรในแตละตําบล โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการทดสอบเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณ โดยนําแบบสัมภาษณไปขอคําปรึกษาและแนะนําแกไขจากอาจารยที่

ปรึกษาโครงการและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานโคนมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จากนั้น

นําไปทําการทดสอบกับเกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน และนําแบบสัมภาษณมา

ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปสัมภาษณเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) จากแบบสัมภาษณ ทําการสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่

เปนสมาชิกของสหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด และ  จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)โดย

การศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) วิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิก  โดยใช        

คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และ สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  

โดยใช Pearson product moment correlation coefficient 
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ผลการวิจัย และวิจารณ 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการ 
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมเปนสมาชิกของสหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด จํานวนทั้งส้ิน 137 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย(รอยละ 60.6) มีอายุในชวงวัยแรงงาน(รอยละ 91.2) อาชีพการเลี้ยงโคนม เปนอาชีพที่ตองใช

แรงงานมากและตองปฏิบัติกิจกรรมในฟารมตลอดทั้งวัน เกษตรกรเพศหญิงสวนใหญเปนการประกอบอาชีพตาม

ครอบครัวหรือสามีเพื่อเปนแรงงานเสริม  ระดับการศึกษา สวนใหญจบระดับประถมศึกษา (รอยละ 71.5) 

เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพสมรสอยูดวยกันเปนครอบครัว(รอยละ 87.6) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีขนาด

เฉล่ียอยูที่ 5 คน มีครัวเรือนขนาดเล็ก มีสมาชิก 4-5 คน คือ บิดา มารดา และบุตร โดยเมื่อบุตรมีครอบครัวแลวก็

จะแยกมาตั้งครอบครัวใหม ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน หรืออยูในพื้นที่เดียวกันที่เปนการจัดสรรมรดกจากบิดา

มารดา  

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลัก(รอยละ 93.4) สวนที่เหลือประกอบ

อาชีพการปลูกพืชเปนอาชีพหลักไดแก ขาวโพด ออย และผักสวนครัว เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม

เปนหลัก เนื่องจากพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนพื้นที่ที่อยูไมไกลจากพื้นที่ตําบลหนองโพ   

จังหวัดราชบุรี เกษตรกรหลายรายเห็นวาเกษตรกรตําบลหนองโพ มีรายไดดีจากการเลี้ยงโคนม ประกอบกับ

รัฐบาลใหการสงเสริมการเล้ียงโคนมและมีการกอตั้งสหกรณโคนมกําแพงแสนฯ ขึ้นในชวงป พ.ศ. 2531 ทําใหมี

ตลาดในการขายน้ํานมดิบอยูในพื้นที่   

ในชวงป 2550 เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 375,996.32 บาท  สวน

รายจายจากการเลี้ยงโคนม โดยเฉลี่ยคือ 186,863.5 บาท  ทั้งนี้ เกษตรกรมีรายไดสุทธิโดยเฉลี่ย 194,647.34  

บาท รายไดจากการเลี้ยงโคนมมาจากหลายทาง ไดแก การขายน้ํานมดิบ การขายมูลโค การขายลูกโค และการ

ขายแมโค ทั้งที่เปนโคหมดสภาพและเปนแมโครีดนม อยางไรก็ตาม รายไดหลักที่สําคัญที่สุดของเกษตรกร คือ 

รายไดจากการขายน้ํานมดิบ ซึ่งเกษตรกรหรือสมาชิกจะไดรับเงินจากการขายน้ํานมดิบเดือนละ 2 คร้ังหรือทุก ๆ 

15 วัน ที่เรียกวา  1 วิค เปนรายไดที่นํามาใชหมุนเวียนใชจายในครัวเรือน และจากการพิจารณารายไดของ

เกษตรกร  พบวาเกษตรกรมีรายไดทั้งหมด ประกอบดวย รายไดจากการเลี้ยงโคนม  และรายไดอื่น ๆ 

นอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม เฉล่ีย 455,039.4 บาท ซึ่งสูงกวารายไดเงินสดของเกษตรกรภาคกลาง ซึ่งมีรายได

เฉลี่ยที่ 365,563 บาท (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2551) แสดงใหเห็นวาบริเวณอําเภอกําแพงแสนมีสภาพพื้นที่

เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม ทั้งปศุสัตวและพืช โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมนั้นมีรายไดหมุนเวียนตลอดทั้งป

จากการขายน้ํานมดิบ และยังมีรายไดเพิ่มจากชองทางอื่นดังที่กลาวมาแลว ประกอบกับเกษตรกรหลายรายไดมี

การปลูกพืชหรือทําอาชีพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางดวย แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากรายจาย

ทั้งหมด พบวา เกษตรกรมีรายจายทั้งหมดเฉลี่ย 349,411.3 บาท ซึ่งสูงกวารายจายเงินสดของเกษตรกร          

ภาคกลาง ซึ่งมีรายจายเฉลี่ยที่ 329,194 บาท (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2551) แสดงใหเห็นวาเกษตรกรในเขต

อําเภอกําแพงแสน มีตนทุนในการประกอบอาชีพที่สูงเชนเดียวกับรายไดที่ไดรับซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของเกษตรกร

ภาคกลาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายไดจากการเลี้ยงโคนมหลังหักรายจายจากการเลี้ยงโคนม พบวา มีเกษตรกรบาง

รายที่มีรายจายจากการเลี้ยงโคนมสูงกวารายไดจากการเลี้ยงโคนมที่ไดรับ ซึ่งอาจเนื่องมาจากเปนชวงที่ประเทศ

ไทยประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหเกษตรกรประสบกับภาวะตนทุนการผลิตสูง และเกษตรกรบางราย
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อาจไมสามารถเตรียมการรับกับสภาพปญหาหรือไมสามารถมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ทําใหประสบกับสภาวะ

การขาดทุน ตองหาอาชีพอื่นเขามาเสริมรายไดเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว 

แหลงความรู ขาวสารในการประกอบอาชีพที่เกษตรกรมีการเปดรับมากที่สุด คือ ความรูจากเจาหนาที่/

คณะกรรมการของสหกรณโคนมฯ (รอยละ 84.7) รองลงมาคือ จากเพื่อนบาน/ญาติพี่นอง/คนรูจัก (รอยละ 75.2)  

ความถี่ในการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวา เกษตรกรสวนใหญไดรับมากที่สุดเพียง 1-2 ครั้งตอป 

(รอยละ 67.1) รองลงมา คือ ไมเคยไดรับการดูแลจากเจาหนาที่เลย (รอยละ 17.5)  จะเห็นวาบุคคลที่มีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมนอกเหนือจากตัวเกษตรกรเอง คือ เจาหนาที่หรือคณะกรรมการของ

สหกรณโคนมฯ เนื่องจากเปนบุคคลผูที่มีความเกี่ยวของใกลชิดกับเกษตรกรมากที่สุด สวนใหญการติดตอหรือ

ความสม่ําเสมอในการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่นั้น เปนลักษณะการประชุมสมาชิกซึ่งจัดขึ้นเพียง 1-2 ครั้งตอป 

ซึ่งทําใหการไดรับการถายทอดขอมูลขาวสารหรือความรูตาง ๆ ยังไมมากเทาที่ควร หากสหกรณฯ มีการปรับปรุง

ในดานนี้ใหมากขึ้น อาจชวยในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

สภาพทั่วไปในการเลี้ยงโคนม 
ประสบการณในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสวนใหญโดยเฉลี่ย คือ 10.19 ป เหตุผลในการเลี้ยงโคนม 

เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพที่มีรายไดดี (รอยละ 75) อาชีพโคนมนั้นเปนอาชีพที่มีรายไดดี เพราะมีการรีดน้ํานมดิบ

วันละ 2 ครั้ง ซึ่งทําใหมีรายไดตอสัปดาหคอนขางสูง จึงเปนเหตุผลหลักที่ทําใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพนี้

แทนอาชีพเกษตรกรรมดานอื่น ๆ ที่ตองรอใหถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถึงจะมีรายไดเขามา ซึ่งเปนเวลานานมากกวา

การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม 

ทําเลที่ตั้งของระยะทางจากฟารมเกษตรกรมาถึงศูนยรับนํ้านมดิบน้ัน สวนมากอยูที่ ระยะทาง              

1-5  กิโลเมตร (รอยละ 83.9)  เสนทางการคมนาคมในการขนสงน้ํานมดิบน้ํา สวนใหญเปนถนนลาดยาง มีความ

สะดวกทุกฤดูกาล เกษตรกรสวนใหญไมไดนําน้ํานมดิบไปสงที่ศูนยรับน้ํานมดิบโดยตรง จะขนสงโดยมีผูมารับ

น้ํานมดิบที่บานเอง มีเพียงเกษตรกรบางรายเทานั้น ที่นําน้ํานมดิบมาสงที่ศูนยโดยตรง 

ที่ดินสําหรับปลูกแปลงหญาเพื่อใชเปนอาหารโคนม สวนใหญขนาดแปลงหญานอยกวา 5  ไร  โดยเฉลี่ย

อยูที่ 4.29 ไร  แหลงน้ําที่ใชสําหรับเล้ียงโคนมนั้น สวนใหญใชน้ําบาดาล (รอยละ 79.6) และแหลงน้ํามีความ

เพียงพอ (รอยละ 99.3) แรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนมเปนแรงงานในครัวเรือน จํานวนแรงงานเฉลี่ย         

ประมาณ 3 คน  

การใชสินเชื่อหรือแหลงทุนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม สวนใหญเกษตรกรใชแหลงเงินทุนของ

ตนเอง(รอยละ 51.1)  สวนใหญเปนฟารมโคนมขนาดเล็ก มีแมโคจํานวน 1-20 ตัว (รอยละ 95.6) จํานวนแมโค

เฉล่ียประมาณ 10 ตัว เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีคุณภาพของน้ํานมดิบอยูที่ เกรด 1 (A) (รอยละ 98.5) เนื่องจาก

เมื่อพบเกษตรกรที่ไดเกรด 2 (B) นั้น ทางสหกรณฯจะแจงใหสมาชิกไดทราบและเขามาตรวจสอบเพื่อแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นทันที เพื่อใหเกษตรกรสามารถสงน้ํานมที่มีคุณภาพอยูในเกรด 1 (A) 

 การจดบันทึกขอมูลโคนมในฟารมของเกษตรกร สวนใหญมีการจดบันทึกขอมูล (รอยละ 86.9) แตเปน

การจดบันทึกปริมาณน้ํานมของแมโคแตละตัวที่รีดไดในแตละวันเทานั้น ยังไมไดจดรายละเอียดคาใชจายในดาน

อื่นๆเทาไหรนัก สําหรับเกษตรกรที่ไมไดจดบันทึกนั้น ยังเห็นวาเปนเรื่องไมสําคัญและทําใหเสียเวลา เกิดความ

ยุงยากในการทํางาน เนื่องจากตองทํางานอยางอื่นตลอดทั้งวัน 
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ความรูและการปฏิบัติในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ในประเด็นหลัก 5 ประเด็น ประกอบดวย พันธุและ

การคัดเลือก อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนโคนม โรคและการปองกันโรค  และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับนํ้านมและ

การรีดนม พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูอยูในระดับที่สูง ( รอยละ 91.78 ) แตยังมีเกษตรกรบางรายที่ทราบ

ถึงความรูในการเลี้ยงโคนมแตยังไมสามารถนํามาปฏิบัติในทุกเรื่องได ทั้งนี้  เกษตรกรสวนใหญเคยเขารับการ

ฝกอบรมกอนการประกอบอาชีพ  (รอยละ  94.2) โดยหนวยงานที่จัดฝกอบรมใหกับเกษตรกร  ไดแก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว สหกรณโคนมกําแพงแสน เปนตน  จากการที่เกษตรกรสวนใหญเคย

ไดรับการฝกอบรมกอนประกอบอาชีพ และหลายรายมีการไปเขารวมรับการฝกอบรมในแหลงตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับตนเองอยูเสมอ จึงทําใหเกษตรกรมีความรูพื้นฐานในการเลี้ยงโคนมที่ดี  

ปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 
 ปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร  มีขอคนพบ คือ ตัวแปร

อิสระท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานรายไดจากการเลี้ยงโคนม คือ ขนาดฟารม โดยมี

ความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ .01 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .612 จะเห็นไดวาขนาดฟารมหรือ

จํานวนแมโคมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานรายไดจากการเลี้ยงโคนม ไปในทิศทางบวก 

หมายความวา สมาชิกที่มีฟารมขนาดใหญหรือมีจํานวนแมโคมาก จะมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมมาก จึงมี     

ประประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมมากดวย ซึ่งอาจเนื่องจากสมาชิกที่มีฟารมขนาดใหญ ตองมีวิธีการจัดการ

ฟารมใหสามารถเกิดความคุมทุนและสามารถอยูรอดได และการที่สมาชิกมีแมโคจํานวนมาก สงผลใหไดปริมาณ

น้ํานมมาก และมีรายไดเพิ่มจากผลพลอยไดของโคนมมากกวาสมาชิกที่มีฟารมขนาดเล็ก แตทั้งนี้เกษตรกรตองมี

การจัดการดานตนทุนที่เหมาะสมดวย 

 ตัวแปรอิสระทีม่ีความสมัพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ คือ สถานภาพ

การสมรส โดยมีความสมัพันธที่ระดับนัยสําคัญ .05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.193 และการเขารับ

การฝกอบรม โดยมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ .01 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.254 จะเห็นไดวา

สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ ไปในทศิทางลบ 

แปลความหมายไดวา เกษตรกรที่มีสถานภาพการสมรสเปนแตงงานหรือมีครอบครัวแลว จะไมพบปญหาดาน

คุณภาพน้ํานมดิบ ซึ่งอาจเนื่องมาจากเกษตรกรที่มีสถานภาพการสมรสเปนแตงงานหรอืมีครอบครัวแลว จะทําให

มีแรงงานเขามาชวยเหลือในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หรอือาจทําใหมีแรงงานทดแทนในการเขามาชวยแบงเบา

ภาระ ทําใหเกษตรกรมีเวลาที่จะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มพูนความรูหรือขอมลูขาวสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถที่จะ

เขารวมรับการฝกอบรมตาง ๆ ได เนื่องจากอาชพีการเลี้ยงโคนมเปนอาชพีที่ตองใชเวลาในการปฏิบัติงานตลอด

ทั้งวันตั้งแตชวงเชาถึงเย็น หากมีแรงงานเพียงแรงงานเดียว และไมสามารถหาแรงงานทดแทนได อาจทําให

เกษตรกรเสียโอกาสในการเพิม่พนูความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาอาชพีของตนเอง 

การเขารับการฝกอบรมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ ไปใน

ทิศทางลบ แปลความหมายไดวา เกษตรกรที่ไดเขารับการฝกอบรมจะไมพบปญหาดานคุณภาพน้ํานมดิบ

เนื่องจากไมถูกตักเตือนหรือถูกตักเตือนนอย จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมมากกวาผูที่ไมเคยเขารับ

การฝกอบรม ซึ่งอาจเนื่องจากเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมจะทําใหมีความรูพื้นฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

หรือถาเกษตรกรที่มีความรูดีอยูแลวก็จะเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยง      
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โคนมไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ํานมอันจะทําใหสงผลตอ

รายไดที่ไดรับดวย 
 

ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร:   

ตัวแปรอิสระ ดานรายไดจากการเลี้ยงโคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ 

สถานภาพการสมรส  

ความรูในการเลี้ยงโคนม  

การปฏิบัติในการเลี้ยงโคนม  

ประสบการณในการเลี้ยงโคนม  

ความรักในอาชีพ  

ที่ดิน  

แรงงาน  

เงินทุน  

ขนาดฟารม  

การไดรับการฝกอบรม  

ความสม่ําเสมอในการดูแลของเจาหนาที่ 

 -.085 

  .102 

 -.016 

  .135 

 -.026 

 -.022 

 -.112 

.157 

                  .612** 

-.042 

.078 

               -.193* 

 -.134 

             -.043 

.009 

-.024 

.141 

-.033 

       -.071 

-.018 

               -.254** 

.163 

หมายเหตุ: *  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน .05 

                 ** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน .01 

สรุปผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานรายได

จากการเลี้ยงโคนม  คือ  ขนาดฟารม  และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยง 

โคนม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ คือ สถานภาพการสมรส และการเขารับการฝกอบรม สําหรับตัวแปรอิสระอื่น ๆ 

พบวาไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม ดานรายไดจากการเลี้ยงโคนม และดานคุณภาพ

น้ํานมดิบ 

 
สรุป 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับรายไดจากการเลี้ยงโคนม ในทิศทางบวก คือ ขนาดฟารม เกษตรกรที่มีฟารม

ขนาดใหญหรือมีจํานวนแมโคมากกวามีแนวโนมในการมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมมากกวาจึงมีแนวโนมการมี

ประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมมากกวา และมีปจจัยสองประการที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการเลี้ยง โค

นม ดานคุณภาพน้ํานมดิบ ในทิศทางลบ คือ สถานภาพการสมรสและการเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้เกษตรกรที่มี

สถานภาพการสมรสเปนแตงงานหรือมีครอบครัวแลว และเกษตรกรที่ไดเขารับการฝกอบรม จะมีแนวโนมการไม

พบปญหาดานคุณภาพน้ํานมดิบเนื่องจากไมถูกตักเตือนหรือถูกตักเตือนนอย จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง

โคนมมากกวา   ปญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม พบวา มีเพียงปญหาเดียว คือ การผสมเทียมไม

ติด เกษตรกรจึงมีความตองการพัฒนาความรูดานการเลี้ยงโคนมในเรื่องการผสมเทียมมากที่สุด นอกนั้นมีเร่ือง

การดูแลปองกันโรค การจัดการเกี่ยวกับน้ํานม และการจัดการเกี่ยวกับอาหารโคนม  
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ขอเสนอแนะ 
 สหกรณโคนมกําแพงแสนฯ ควรมีเจาหนาที่สงเสริมการเลี้ยงโคนมหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน

อยางเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนของเกษตรกรที่เปนสมาชิก เพื่อทําหนาที่ในการถายทอดความรูสูเกษตรกร  

เนื่องจากแหลงความรูหรือขาวสารที่เกษตรกรมีการเปดรับมากที่สุด คือ จากเจาหนาที่/คณะกรรมการของ

สหกรณโคนมฯ  จึงเปนชองทางสําคัญในการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีที่สําคัญ  และควรสนับสนุนให

เกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมใหมากขึ้น โดยอาจรวมเปนกลุมยอย ๆ ในพื้นที่

ฟารมใกลเคียงกันเพื่อชวยเหลือกันในดานการพัฒนาอาชีพ เชน การรวบรวมขายมูลโค การซื้อปจจัยการผลิต

รวมกันในราคาถูก  อีกทั้งควรจัดฝกอบรมความรูพื้นฐานการเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกรายใหมเขา

รับการฝกอบรมการเลี้ยงโคนมกอนประกอบอาชีพจะมีแนวโนมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมสูง โดยการจัด

ฝกอบรมความรูใหกับเกษตรกร ควรจัดเปนประจําสม่ําเสมอ และเลือกชวงเวลาที่เกษตรกรมีโอกาสในการเขารวม

ไดมากที่สุด โดยเฉพาะเกษตรกรรายที่ไมมีแรงงานทดแทน ชวงเวลาที่เกษตรกรสวนใหญมีความสะดวกในการ

เขารับการฝกอบรม คือ ชวงเวลา 09.00-12.00 น.เปนชวงที่เกษตรกรมีเวลาวางจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน

ฟารม ซึ่งประเด็นการฝกอบรมที่เกษตรกรมีความตองการมากที่สุด คือ การผสมเทียม เนื่องจากเปนเรื่องที่มีผลตอ

รายไดของเกษตรกรโดยตรง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเกษตรกรสมาชิกสังกัดสหกรณโคนมกําแพงแสนฯ เจาหนาที่สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด 

ที่ใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        

ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย  
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