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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการเลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร 2)หาแนวทาง

พัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร 3) ศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมของเกษตรกร จังหวัด

สกลนคร โดยใชก้ารวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) กลุ่มเป้าหมายของการวจิัยคร้ังนี ้คือ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 5 คน 

และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน เคร่ืองท่ีใชไ้ด้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

และแบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงมาตรฐาน 

และร้อยละความก้าวหน้า การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จัดหมวด

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชงิพรรณนาวเิคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการเลีย้งโคนม จังหวัดสกลนคร ปรากฏผลดังนี้ 

   1.1 สภาพ การผลิตโคนมของเกษตรกร จังหวัดสกลนคร มีสมรรถภาพการผลิตต่ า สังเกตได้จากตัวชี้วัด คือ 

ปริมาณน้ านม องคป์ระกอบน้ านม และความสมบูรณพันธ์ุ  

   2.1 ปัญหา เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการเลีย้งโคนม เช่น การคัดเลอืกและการผสมพันธ์ุ อาหาร

และการให้อาหาร การจัดการสุขาภบิาลและการป้องกันโรค จึงท าให้มีผลกระทบตอ่การให้ผลผลิตน้ านมดบิของโคนม 

  2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

   2.1 การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร  

   2.2 การนิเทศฟารม์โคนม  

  3. ผลการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร 

   3.1 ผลจากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร 

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการผลิตโคนมหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าผลการประเมินการทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.01)  

 
* สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   3.2 การนิเทศฟาร์มโคนมในลักษณะการให้ค าปรึกษาและการชี้แนะผสมผสานการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

สังเกตและสัมภาษณ ์ปรากฏว่า เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมมสีมรรถภาพในการจัดการอาหารหยาบ อัตรากากรผสมติด และการ

จัดการสุขาภบิาลและการป้องกันโรคเตา้นมอักเสบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to investigate into state and problem in dairy farming industry in Sakon 

Nakhon province, 2) to find a potential development of dairy production in Sakon Nakhon province, and 3) to examine 

the potential development results of farmers’ dairy production in Sakon Nakhon province using action research.  

 Target groups of this study included a group of 5 research participants and a group of 30 informants. The 

instruments used were a test, a questionnaire, an observation form, a structured interview, and a form for assessing 

the workshop.  Analysis of quantitative data employed statistics of mean, percentage, standard deviation, and 

advancement percentage. Qualitative data were analyzed by content analysis. Data were classified and presented in 

the form of descriptive analysis. 

 Findings of the study revealed as follows. 

  1. Results of investigating the state and problem in dairy farming in Sakon Nakhon province showed as 

follows:  

   1.1 The state: Dairy production of farmers in Sakon Nakhon province had a low production capacity.  It 

could be observed from the indicators of amount of milk, milk composition and fertility in dairy cows. 

   1.2 The problem: Farmers’ lacked knowledge and understanding of dairy farming, such as selection and 

breeding, food and feeding, sanitary arrangement and disease prevention. Thus, it affected the milk yield of dairy cows.  

  2. A way to the potential development of dairy production in Sakon Nakhon province comprises:  

   2.1 workshops 

   2.2 supervision of dairy farms 

  3. Results from the potential development of dairy production in Sakon Nakhon province were as follows:  

   3.1 The result from the workshop on the potential development of dairy farming among cattle farmers in 

Sakon Nakhon province in order to have knowledge and understanding of dairy production showed that after the 

training they gained  significantly higher knowledge and understanding than that before the training at the .01 level 

(p<.01). 

   3.2 The supervision of dairy farms in the manners of agricultural promotion, guidance and integration of 

learning together through the observation and interview appeared that dairy farmers had the capacity to manage 

roughage, conception rate, sanitation and prevention of mastitis efficiently. 
 

บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ผลิตสินค้าและบริการในภูมภิาคบนพืน้ฐานแนวคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  รวมท้ังต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถ
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สนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ ไปสู่เศรษฐกิจท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ในประเด็นยุทธศาสต ร์ความเข้มแข็งภาค

เกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การสร้างมูลคา่เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหว่งโซ่การผลิต และสร้างความมั่นคง

ในอาชพีและรายได้ให้แกเ่กษตรกร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการด้านผลิตสินค้าเกษตร ให้มีท้ังปริมาณและ

คุณภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน การพัฒนาขยายผลความเจรญิของหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชนเข้มแข็ง การสร้างโอกาส

และศักยภาพให้คนจน ให้มีอาชพี 

 การเลีย้งโคนมในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนครตามแนวพระราชด าริ เนื่องจากจังหวัดสกลนครร่วมกับกรมปศุสัตว์ได้ท า

การสง่เสริมอาชีพการเลีย้งโคนมให้แก่เกษตรกรต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรให้จัดท าโครงการโรงนมพาสเจอร์ไรซ์ ในขั้น แรกให้ใช้

เครื่องขนาดเล็ก เพื่อเป็นการทดสอบและศึกษาการแปรสภาพนมสด ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ านม เมื่อด าเนินการ

ได้ผลดีและได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ตลอดจนราษฎรในพื้นท่ีให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจึงขยายและปรับปรุงการ

ด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระบรม 

ราโชบายในการด าเนนิงานศูนย์รวมนมสถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์สกลนครให้เป็นโครงการเบ็จเสร็จ ซึ่งต้องรวมมือกับกรมปศุสัตว ์

จังหวัดสกลนคร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการด าเนินงานเชิงธุรกิจสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ด าเนินการควบคุมคุณภาพ

การผลิต ส่งเสริมการเลีย้งโคนมท่ีถูกวิธี และให้ความรู้เร่ืองการด าเนินธุรกิจโรงนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ท าหน้าท่ีอบรมและ

แนะน าให้เกษตรกรมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองมีความรู้เร่ืองสหกรณ์ และทรงให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ 

เช่น โภชนาการเด็ก การตั้งร้านค้าสหกรณ์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเพื่อการศึกษาของบุตรหลายของสมาชิก  

การพัฒนาแหล่งน้ า ถนนเพื่อความสะดวกในการส่งนม เป็นต้น ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมในจังหวัดสกลนคร 2 แห่ง ได้แก่ 

สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จ ากัด และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด  ซึ่งสหกรณ์ท้ังสองแห่งท าหน้าท่ีรับซื้อผลผลิตน้ านม

ดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครเพื่อแปรรูปและจ าหน่าย  จ าหน่ายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อาทิเช่น 

อาหารข้น วัคซีนและยารักษาโรค เป็นต้น รวมท้ังให้บริการด้านสนิเชื่อแกเ่กษตรกรท่ีเป็นสมาชิก ในปี พ.ศ. 2557 มีเกษตรกร

ผู้เลีย้งโคนมในจังหวัดสกลนครท้ังหมด 181 ครัวเรือน มีจ านวนโคท้ังหมด 4,330 ตัว ผลผลิตน้ านม 24.69 ตัน อ าเภอท่ีเลี้ยง

โคนมมากท่ีสุด คือ อ าเภอวาริชภูมิ จ านวน 116 ครัวเรือน จ านวนโคนม 3,043 ตัว รองลงมา คือ อ าเภอเมืองสกลนคร 

จ านวน 44 ครัวเรือน จ านวนโคนม 894 ตัว สว่นท่ีเหลอืเลีย้งในอ าเภอพังโคน อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอพรรณนานิคม อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ อ าเภอส่องดาว อ าเภอเจรญิศลิป์ และอ าเภอวานรนวิาส ตามล าดับ (ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดสกลนคร. 2558) 

 เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านแรงงานขาด

แคลน ไม่มีผู้สืบทอดกิจการ ขาดความรู้ด้านเทคนิควิชาการท่ีเหมาะสม ถิ่นฐานท่ีตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งความรู้ท าให้ขาดการ

ได้รับบริการด้านความรู้วิชาการ และปัญหาท่ีส าคัญ คือ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหาร ท่ีเป็นต้นผันแปรท่ี

ต้องจ่ายมีสัดส่วนมากถึง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารข้น และอาหารหยาบ (พัชรี. 2558) ในจังหวัด

สกลนครพบวา่ ฟาร์มโคนมขนาดเล็กท่ีผลิตน้ านมดิบได้น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน มีต้นทุนการผลิตน้ านมดิบเฉลี่ย 18.98 

บาทต่อกิโลกรัม  ราคาน้ านมดบิ 16.58 บาทต่อกิโลกรัม โคนมสามารถให้น้ านมได้ในระดับปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 10-12 

กิโลกรัม/ตัว/วัน เท่านั้น ราคาน้ านมท่ีต่ าส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของน้ านมโดยเฉพาะในส่วนของปริมาณไขมันนม (Milk fat) 

และปริมาณเนือ้นมไม่รวมมันเนย (Solid not fat) ท่ีได้มคี่าต่ าและไม่คงท่ี นอกจากนี้ เกษตรกรมักประสบกับปัญหาขาดแคลน

พชือาหารสัตว ์(Forage) ในช่วงฤดูแล้ง และความรู้ในการจัดการอาหารหยาบ จึงต้องใช้อาหารข้น (Concentrate) ในระดับสูง
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ขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณน้ านม ซึ่งเกี่ยวข้องกันต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน

ของเกษตรกรลดลง ซึ่งต่อไปจะมีผลกระทบจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และ

นวิซีแลนด์ ซึ่งมคีวามเป็นไปได้สูงท่ีฟารม์ขนาดเล็กจะเลิกอาชพีการเลีย้งโคนม เน่ืองจากผลตอบแทนต่ าและมีความเสี่ยงท่ีจะ

ประสบกับภาวะขาดทุน ท้ังนี้การท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลดลง จะส่งผลต่อกิจการสหกรณ์โคนมในจังหวัดสกลนครด้วย

เชน่กัน เนื่องจากไมม่นี้ านมดบิให้รับซื้อและแปรรูปจ าหนา่ยให้แก่ผู้บริโภค (นวรัตน์ และธนกร. 2554) 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาสภาพและปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมท่ีส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตเกิดความย่ังยนืในอาชีพเลีย้งโคนมของเกษตรกร จังหวัดสกลนคร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาของเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม จังหวัดสกลนคร 

 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม จังหวัดสกลนคร 

 3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของเกษตรกร จังหวัดสกลนคร 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
 การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนม จังหวัดสกลนคร มีขอบเขตพื้นท่ีสหกรณ์โคนมภูพาน และ

สหกรณ์โคนวาริชภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก 1. กลุ่มผู้วิจัย จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 1.1 ผู้วิจัยคือคณาจารย์สาขา  

สัตวศาสตร์ 5 คน 1.2 ผู้ร่วมวจิัย คือ สมาชิกสหกรณ์โคนมภูพาน 15 คน และสมาชกิสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 15 คน ท่ีมีความ

สนใจเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคน 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 41 คน แบ่งออกเป็น 2.1 วิทยากร จ านวน 1 คน 2.2 

กลุ่มตัวแทนสมาชกิสหกรณโ์คนมภูพาน 20 คน และสหกรณโ์คนมวาริชภูมิ 20 คน 3. กลุ่มนิเทศ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล นายกัมปนาท วงศเ์ครอืสอน และ ผศ.เรืองฤทธ์ิ หาญมนตรี 

 ขอบเขตเนื้อหาการวจิัย ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ ส ารวจสภาพและวิเคราะห์ปัญหา ก าหนด

วิธีการแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ การน านวัตกรรมหรือวิธีการไปใช้ และสรุปผลหรือเผยแพร่ แนวทางพัฒนา

ศักยภาพดา้นการเลีย้งโคนม ได้แก่ การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร การนเิทศและส่งเสริมการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมภู

พานและสหกรณ์โคนวารชิภูม ิ 

 ของเขตดา้นระเบียบวธีิวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (Kemmis and McTaggart. 1998 : 

11, อ้างถึงใน องอาจ. 2551) ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนภูพาน และสหกรณ์โคนวาริชภูม ิ

จังหวัดสกลนคร โดยด าเนินการอย่างน้อย 2 วงจร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ 

(Action) การสังเกตการณ ์(Observation) และการสะทอ้นกลับ (Reflection) 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบนิเทศฟาร์มโคนม ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในรูปค่า IOC มี

ค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.0 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual flame work) 
 

 ผลการวิจัย 

  1. ขั้นการวางแผน 

   1.1 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพการเลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร จากการศึกษาวิเคราะห์รายงานการ

ด าเนนิงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสอบถาม และการสัมภาษณ ์พบว่า 

    1) การผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดสกลนคร มีค่าสมรรถภาพการผลิตต่ า สังเกตได้จาก

ตัวช้ีวัด คือ ความสมบูรณพันธ์ุ ปริมาณน้ านม และองคป์ระกอบน้ านม  

    2) เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการเลีย้งโคนม เช่น การคัดเลอืกและการผสมพันธ์ุ อาหารและ

การให้อาหาร และการจัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค จึงท าให้มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน้ านมดิบของโคนม 

จังหวัดสกลนคร 

   1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัย

ท าการสัมภาษณผ์ู้ร่วมวจิัยเกี่ยวกับความต้องการและความจ าเป็นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

เลีย้งโคนม ดังตาราง 1 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (planning) 

1. ร่วมวิเคราะห์ สภาพและปัญหาในการเลี้ยงโคนม 

2. ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพในการเลี้ยงโคนม 

3. รว่มกันวางแผนการด าเนินการ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพการในการเลี้ยงโคนม 

 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏบิัติการ (Action) 

ร่วมกันด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

2. ปฏิบัติการพัฒนาตนเอง 

3. การนิเทศฟารม์โคนม 

ขั้นที่ 3 การสงัเกตการณ์ (Observation) 

ร่วมกันสังเกต สัมภาษณ ์ในช่วงที่ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 

1. ทราบสภาพและปัญหาในการเลี้ยงโคนม 

2. ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงโคนม 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพการเลี้ยงโคนม 

เกษตรกรพัฒนาตนเองในการเลี้ยงโคนม 

เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและได้รับค าชี้แนะใน

การเลี้ยงโคนม 

ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) ร่วมกัน

ปรับปรุงแก้ไขการเลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ

เลี้ยงโคนม 

ปัญหาเกี่ยวกับการการเลี้ยงได้รับการพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
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ตาราง 1 แสดงปริมาณและรอ้ยของฟารม์โคนมท่ีความต้องการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนม  

รายละเอยีด ความตอ้งการพัฒนา (ฟาร์ม) อันดับ 

1. พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 

1.1 ระดับสายเลอืดพันธ์ุโคนนมท่ีเหมาะสม 

1.2 อัตราการผสมติด 

2. อาหารและการให้อาหาร 

2.1 การเลอืกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีราคาถูก 

     ในท้องถิ่นเพื่อน ามาประกอบสูตรอาหาร 

2.2 การจัดการอาหารหยาบ 

1) การจัดการแปลงพชือาหารหยาบ 

2) การถนอมพชือาหารหยาบ 

3) การใชผ้ลพลอยได้จากการเกษตร 

3. การจัดการเลีย้งดูและการป้องกันโรค 

3.1 การจัดการเลีย้งดูตามช่วงอายุตา่งๆ 

3.2 การจัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคเตา้นมอักเสบ 

3.3 การจัดการคุณภาพน้ านมดบิ 

44 (73.33%) 

20 (66.67%) 

24 (80.00%) 

               103 (85.33) 

23 (76.66%) 

 

 

28 (93.33%) 

27 (90.00%) 

25 (83.33%) 

72 (80.00%) 

23 (76.66%) 

27 (90.00%) 

22 (73.33%) 

 

6 

4 

 

5 

 

 

1 

2 

3 

 

5 

2 
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 ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ผู้ร่วมวจิัยมคีวามต้องท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติศักยภาพการเลี้ยง

โคนมจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนมมาให้ความรู้และต้องการให้มีระบบการนิเทศฟาร์มเพื่อท่ีจะให้

ค าปรึกษา การสง่เสริมและการชี้แนะให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏบัิตกิารการเลีย้งโคนมจากผู้นิเทศอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร ท่ีมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการเลี้ยงโคนมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ขั้นการปฏบัิตกิาร 

  1) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร โดยก าหนดในช่วง 20 

- 22 เมษายน 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. ช านาญวิทย์ พรหมโคตร  

ผู้ช่วยศาสตาจารย ์น.สพ.ธราดล จิตจักร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทฺธ์ิ หาญมนตรี เป็นวิทยากร ผลสัมฤทธ์ิการประชุม

เชงิปฏบัิตกิารดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลสัมฤทธ์ิการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 

รายการ ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม ความก้าวหนา้ t-value 

สหกรณ์โคนมภูพาน 33.60 ± 2.14 51.60 ± 2.86 +17.56 (29.27%) t  = 16.78 

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 36.60 ± 1.98 53.40 ± 3.01 +16.80 (28.00%) 

เฉลี่ย 35.10 ± 2.06 52.50 ± 2.62 +17.40 (29.00%) t = 0.00 
 

  2) การด าเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลังเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ด าเนินการ

พัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของตนเอง โดยด าเนินการในระหว่างวันท่ี 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยน า
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ความรู้ท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปคิดวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในฟาร์มโคนมของตนเอง แล้ววิเคราะห์  

การพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมในแตล่ะฟารม์ 

  ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตผู้ร่วมวิจัย  

โดยมีแบบสังเกตซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความสอดคล้องแลว้ ผลจาการสังเกต ปรากฏว่าว่า  

   1) เอกสารประกอบการฝึกอบรมมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

   2) เนื้อหาสาระของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม มีการออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การสาธิตและการปฏบัิตใินฟารม์โคนม อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   3) การพัฒนาศักยภาพของฟารม์เลีย้งโคนมระหว่างการลงมือปฏบัิตจิ าการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม โดยกลุ่มผู้วิจัยได้รับการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากผู้ร่วมวิจัยเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร  

   4) ขั้นนิเทศฟารม์โคนม 

    การนิเทศฟาร์มโคนมของเกษตรกร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการนิเทศฟาร์มโคนมตามหลักวิธีการส่งเสริม

การเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประมวลผลจากสังเกตการปฏบัิตงิานในฟารม์โคนม การสัมภาษณ์สอบถามเกษตรเกษตรกรใน

ลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นขอ้เสนอชี้แนะ ท าให้ทราบว่าเกษตรกรมีความความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติการประยุกต์ใช้ในฟาร์มโคนมได้ ในด้านการจัดการอาหารหยาบ ประกอบด้วย การจัดการแปลงพืชอาหาร

สัตว์ การถนอมพชือาหารสัตว์ และการใชผ้ลพลอยได้จากการเกษตร การจัดการสุขาภบิาลและการป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

อัตราการผสมติด และการจัดการคุณภาพน้ านมดบิให้ได้คุณภาพเป็นอยา่งดี 

 3. ขั้นสังเกตการณ ์

  คณะผู้วิจัยร่วมกันสังเกต สัมภาษณ์ ขณะท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การพบปะฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยง  

โคนม สังเกตการณ์การด าเนินงานในฟาร์ม เกี่ยวกับพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ อาหารและการให้อาหาร และการจัดการ

เลี้ยงดูและการป้องกันโรค จึงเสนอแนะและให้ความรู้ในเร่ืองการเคร่ืองรีดนมและวิธีการรีดนมท่ีดีเพื่อป้องกันโรคเต้านม

อักเสบ การตรวจการเป็นสัด การคัดเลอืกใช้วัตถุดิบท่ีมรีาคาถูกในถิ่นเพื่อน ามาประกอบสูตรอาหาร การจัดการอาหารหยาบ 

และการจัดการสุขาภบิาลและการป้องกันโรคเตา้นมอักเสบ ซึ่งจากผลการสังเกตปรากฏว่า เกษตรกรมีการน าความรู้ ความ

เข้าใจไปใชก้ารปฏบัิตงิานในฟารม์โคนม หากมีขอ้ค าถามหรอืเป็นปัญหาในการปฏิบัติ เกษตรกรจะตั้งค าถามกับผู้วิจัยเพื่อหา

ค าตอบและค าชีแ้นะการปฏบัิตท่ีิถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผลการสังเกตการณใ์นขัน้นีช้ี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีศักยภาพการเลี้ยง

โคนมท่ีด าเนนิการปฏบัิตใินฟารม์ได้อย่างเหมาะสม ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงปริมาณและรอ้ยของฟารม์ท่ีสามารถด าเนินการปฏบัิติได้ในฟาร์มโคนม  

รายละเอยีด การด าเนนิงานปฏบัิต ิ(ฟาร์ม) อันดับ 

1. พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 

1.1 ระดับสายเลอืดพันธ์ุโคนนมท่ีเหมาะสม 

1.2 อัตราการผสมติด 

2. อาหารและการให้อาหาร 

2.1 การเลอืกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีราคาถูกในท้องถิ่นเพื่อ

น ามาประกอบสูตรอาหาร 

2.2 การจัดการอาหารหยาบ 

1) การจัดการแปลงพชือาหารหยาบ 

2) การถนอมพชือาหารหยาบ 

3) การใชผ้ลพลอยได้จากการเกษตร 

3. การจัดการเลีย้งดูและการป้องกันโรค 

3.1 การจัดการเลีย้งดูตามช่วงอายุตา่งๆ 

3.2 การจัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคเตา้นมอักเสบ 

3.3 การจัดการคุณภาพน้ านมดบิ 
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 4. ขั้นการสะทอ้นกลับ  

  การสะท้อนผลการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 

คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการเลี้ยงโคนม และการนิเทศฟาร์มโคนม ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการประชุมและน าข้อสรุปมาสะทอ้นผลดังนี้ 

   4.1 การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร พบวา่ กิจกรรมการอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนม วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงโคนม และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคนิควิธีท่ีเข้าใจง่าย ท าให้กลุ่ม

เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม ทราบรายละเอียดใน

การปฏบัิต ิทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ านม 

   4.2 การนิเทศฟารม์โคนม จากผลการด าเนนิการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนม จังหวัดสกลนคร เกษตรกรผู้

เลีย้งโคนได้น าความรู ้ทักษะมาปฏบัิตใินฟารม์ จนท าให้เกิดประสบการณ์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถภาพการผลิตโคนม และการนิเทศ

ฟาร์มโคนมเพื่อให้ค าขี้แนะท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผสมผสานกับทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรจึงชี้ให้เห็นถึงการ

พัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. สภาพ การผลิตโคนมของเกษตรกร จังหวัดสกลนคร มีสมรรถภาพการผลิตต่ า (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

สกลนคร. 2558) สังเกตได้จากตัวชี้วัด คือ ปริมาณน้ านม องค์ประกอบน้ านม และความสมบูรณพันธ์ุ (กรองแก้ว บริสุทธ์ิ

สวัสดิ์ และคณะ. 2541) 
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 2. ปัญหา เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการเลีย้งโคนม เช่น การคัดเลอืกและการผสมพันธ์ุ อาหารและการ

ให้อาหาร การจัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค (สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย. 2545) จึงท าให้มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิต

น้ านมดบิของโคนม (โอภาส พมิพา และวิศิษฎ ์แสงคล้อย. 2551) 

 3. แนวทางการพัฒนาศกัยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

  3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการจัดการอาหารหยาบ ประกอบด้วย การจัดการแปลง

พชือาหารหยาบ การถนอมพชือาหารหยาบ และการใชผ้ลพลอยได้จากการเกษตร การจัดการสุขาภิบาลและการป้องกังโรค

เตา้นมอักเสบอัตราการผสมติด และการจัดการคุณภาพน้ านมดบิ พบว่า กิจกรรมการประชุมเชงิปฏบัิตกิารมคีวามสอดคล้อง

กับความต้องการของเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม วิทยากรมคีวามเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระ สามารถถ่ายทอดความร้อนด้วยเทคนิค

วธีิท่ีเข้าใจง่าย (บุญธรรม จิตตอ์นนต์. 2536) มีผลท าให้เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมได้รับความรู้ ความเข้าใจและทราบรายละเอียด

การเลีย้งโคนม (หาญชัย และคณะ. 2550) 

  3.2 การนิเทศฟารม์โคนม เป็นการติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีน าไปปฏิบัติจริงในฟาร์ม การส่งเสริม

และการเสนอแนะช้ีให้เห็นถึงการน าเอาองค์ความรู้ (บุญธรรม จิตตอ์นนต์. 2536) ทักษะและกระบวนการจากการเรียนรู้มาใช้

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคนมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (หาญชัย และคณะ. 2550) 

 4. ผลการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร 

  4.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตโคนม (ดิเรก 

ฤกษ์หร่าย. 2535) โดยมีผลการประเมินการทดสอบหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าผลการประเมินการทดสอบก่อน

การฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01)  

  4.2 การนิเทศฟารม์โคนมในลักษณะการส่งเสริมการเกษตรและการชี้แนะผสมผสานการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ

สังเกตและสัมภาษณ ์ปรากฏว่า เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมมสีมรรถภาพในการจัดการอาหารหยาบ อัตรากากรผสมติด และการ

จัดการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคเต้านมอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดิเรก ฤกษ์หร่าย. 2538) นั่นคือเกษตรกรมี

ศักยภาพการผลิตโคนม  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรท าการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถยกระดับศักยภาพการผลิตโคนมให้สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ควรท าการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีหลากหลายในทอ้งถิ่นเพื่อการประกอบสูตรอาหารโคนมได้อยา่งมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับการเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลิต 

 3. ท าการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาพการณ์ฟาร์มโคนมในท้องถิ่นเพื่อน าปัจจัยการผลิตจ าเป็นส าคัญส าหรับ

การเลีย้งโคนมอยา่งยั่งยืน 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสดิ์ ดิเรก ฤกษ์หร่าย ผ่อพรรณ จิตตอ์นันต ์และจรัญ จันทลักขณา.  การใชเ้ทคโนโลยขีองผู้เลีย้งโคนมใน

สหกรณ์โคนมหนองโพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 

บุญธรรม จิตตอ์นนต์. ส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์ านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2536. 
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2535. 

ดิเรก ฤกษ์หร่าย.  การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร. เอกสารการสอนชุดวชิาความรู้

ท่ัวไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์วนพิมพ์, 2538. 

พัชรี สุริยะ. การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้ านมดิบตามมาตรฐานฟารม์โคนม  

 ในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา. แก่นเกษตร. 43(1) : 101-110 2558. 
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