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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในธุรกิจเลีย้ งโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
Factors Affecting Success in Dairy Farming Business of Farmers in
Sakon Nakhon Province
ภรภัทร ไชยสมบัต1*ิ , เรื องฤทธิ์ หาญมนตรี1, นราวุธ ระพันธ์ คำ� 1, ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก1
และ ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ 1
Phornphat Chaisombut1*, Rueangrit Hanmontree1, Narawut Rapankum1,
Laddawan Lertjunthuk1 and Chanoknan Srilapat1
บทคัดย่ อ: การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพการเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
ส�ำเร็ จในธุรกิจเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมใน
จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 110 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้ อมูลการผลิตในรอบปี 2559 โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ ร้ อยละ และวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบสองกลุม่
เพือ่ หาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในอาชีพเลี ้ยงโคนมของเกษตรกร โดยก�ำหนดความส�ำเร็จของเกษตรกร คือ มี
ก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่าศูนย์ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคนมเฉลีย่ 14 ปี
นิยมเลี ้ยงโคนมพันธุ์ไทยฟรี เชี่ยน มีต้นทุนในการเลี ้ยงโคนมเป็ นต้ นทุนทางบัญชีเฉลี่ย 12.19 บาทต่อกิโลกรัม
ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 19.75 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน� ้ำนมดิบเฉลีย่ 17.77 บาทต่อกิโลกรัม มีกำ� ไรทางบัญชี
เฉลีย่ 5.58 บาทต่อกิโลกรัม และขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 1.98 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเลี ้ยงโคนมของเกษตรกร ได้ แก่ 1) ปริมาณน� ้ำนมโคต่อตัว (P<0.01) หากปริมาณน� ้ำนมโคต่อตัวเพิม่ ขึ ้น
1 กิโลกรัม มีโอกาสประสบความส�ำเร็ จเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.40 2) ขนาดฟาร์ ม (P<0.01) ฟาร์ มขนาดกลางมี
โอกาสประสบความส�ำเร็จน้ อยกว่าฟาร์ มขนาดเล็กร้ อยละ 5.30 3) พื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยงโคนม (P<0.05)
หากเกษตรกรมีพื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าเพิม่ ขึ ้น 1 ไร่ มีโอกาสประสบความส�ำเร็จเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 23.90 และ 4) ประสบการณ์
(P<0.05) เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคนมมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ มีโอกาสประสบความส�ำเร็ จ
มากกว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุม่ ร้ อยละ 43.20
ค�ำส�ำคัญ: ธุรกิจเลี ้ยงโคนม, ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ, ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์
ABSTRACT: The purpose of this research was to study dairy farming and factors affecting the
success of dairy farming business in Sakon Nakhon province. Study samples were used the 110
dairy farmers who had a dairy farming in Sakon Nakhon province. Data were collected in 2016.
The data were analyzed using descriptive statistics such as mean, frequency and percentage.
Binary logistic regression was employed to determine factors affecting the success of dairy
farmers. The success of farmers was identified as economically profitable more than zero. The
study found that the farmers had an average experience of 14 years. Farmers preferred for Thai
Friesian breeders. The average accounting cost of dairy farming was 12.19 baht per kilogram.
The average economic cost was 19.75 baht per kilogram. Raw milk price was 17.77 baht per
kilogram. Accounting and economical Profit were 5.58 and -1.98 baht per kilogram. Factors
affecting the success of dairy farming business include: 1) Milk yield per cow (P<0.01); if the
amount of milk per cow increased 1 kilogram. The chance of success was increased by 26.40%.
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2) Farm size (P<0.01); the chance of medium sized farms was succeed less than small sized farms
5.30%. 3) The grassland area for dairy farming (P<0.05); if the farmers’ grassland increased 1
rai, the chance of success was increased by 23.90%. And 4) Experience (P<0.05); farmers with
more experience in dairy farming than the average of group, there was a greater chance of
success more than farmers with experience less than or equal average of group 43.20%.
Keywords: Dairy farming business, factors affecting success, economic cost, economic profit

บทน�ำ
โคนมเป็ นสัตว์เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญชนิดหนึง่ ในปี
2558 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมจ�ำนวน
16,248 ครัวเรื อน(กรมปศุสตั ว์, 2559) ในปั จจุบนั
ประเทศไทยได้ ให้ ความส�ำคัญกับอาชีพการเลี ้ยงโคนม
อย่างจริงจังเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้ านมและผลิตภัณฑ์
นม และทดแทนการปลูกพืชทีม่ ปี ัญหาทางด้านการผลิต
และการตลาดตามแผนปรับโครงสร้ างภาคการเกษตร
ก่อให้ เกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกรไทย
และเสริมสร้ างสุขภาพให้ กบั เยาวชนไทย (กรมปศุสตั ว์,
2555)ในจังหวัดสกลนครเกษตรกรประกอบอาชีพเลี ้ยง
โคนมมานานกว่า 30ปี เป็ นอาชีพทีส่ ร้ างรายได้ อย่าง
สม�่ำเสมอ มีการใช้ แรงงานตลอดทังปี
้ อย่างไรก็ตาม
แม้ ว่าอาชีพเลี ้ยงโคนมจะเป็ นอาชีพที่สามารถสร้ าง
รายได้ เลี ้ยงครอบครัวได้ แต่เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมใน
จังหวัดสกลนครกลับลดลง จากสถิตจิ ำ� นวนผู้เลี ้ยงโคนม
ปี 2554-2558 มีเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมลดลงจาก 213
ราย เป็ น 151 ราย (ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสกลนคร,
2559)
ในการพัฒนาอาชีพเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรให้
เป็นอาชีพทีย่ งั่ ยืน ควรพัฒนาปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกร
ได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า ซึง่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จใน
การประกอบอาชีพ จากงานวิจยั ของปิ ยฉัตร (2554)
พบว่า ปั จจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในอาชีพ
การเลี ้ยงโคนม คือ แรงงาน รองลงมาคือ การถือครอง
ที่ดินที่ใช้ ในการเลี ้ยงโคประสบการณ์ต้นทุนและผล
ตอบแทนจากการประกอบอาชีพและการเจาะจงพันธุ์
โคนม และงานวิจยั ของปรี ชา (2553) พบว่า ปั จจัยที่
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็ จในการประกอบอาชีพ
เลี ้ยงโคนมของเกษตรกร คือ ต้ นทุนและรายได้ จากการ
ประกอบอาชีพ ทัศนคติตอ่ อาชีพ อายุและประสบการณ์
ของเกษตรกรนอกจากปั จจัยดังกล่าวแล้ วยังอาจมี

ปัจจัยด้ านการจัดการการผลิตน� ้ำนมดิบทีอ่ าจมีผลต่อ
ความส�ำเร็จ ได้ แก่ จ�ำนวนวันงานในการเลี ้ยงโคนม
การมีแปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยงโค การจดบันทึกเกีย่ วกับ
กิจกรรมฟาร์ม ปริมาณน� ้ำนมดิบต่อตัว ราคาน� ้ำนมดิบ
ที่เกษตรกรขายได้ และขนาดฟาร์ มโคนม ดังนันการ
้
ศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาข้ อมูลทัว่ ไป
ของเกษตรกร สภาพการเลี ้ยงโคนมและปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อความส�ำเร็จในธุรกิจเลี ้ยงโคนมโดยท�ำการวิเคราะห์
ข้ อมูลใช้ แ บบจ� ำ ลองโลจิ ตเพื่ อหาปั จจัยที่ มีความ
สัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จ โดยก�ำหนดความส�ำเร็จในอาชีพ
เลี ้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร คือ เกษตรกร
มีกำ� ไรทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าศูนย์ ซึง่ ผลการวิจยั
ทีไ่ ด้ เป็ นองค์ความรู้ทสี่ ามารถน�ำไปพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกร และเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการน�ำข้ อมูลไปวางแผนส่งเสริมเกษตรกร น�ำไปสู่
การพัฒนาอาชีพเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรให้ ประสบ
ความส�ำเร็ จอย่างยัง่ ยืน
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ประชากร
ทีใ่ ช้ ในการศึกษา คือเกษตรกรทีไ่ ด้ ขึ ้นทะเบียนผู้เลี ้ยง
โคนมกับส�ำนักงานปศุสตั ว์ จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน
151 ครัวเรือน หาขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รของยามาเน
Yamane (1970) โดยก�ำหนดค่าความคลาดเคลือ่ นที่
ยอมรับได้ ทรี่ ะดับ 0.05 ได้ ขนาดตัวอย่าง จ�ำนวน 110
ครัวเรือน สุม่ ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น โดย
การสุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีผสมระหว่างการสุม่ ตัวอย่าง
แบบกลุม่ กับการสุม่ แบบง่าย (กัลยา, 2555) โดย
เลือกกลุม่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมเป็ นสมาชิกสหกรณ์
โคนมวาริชภูมิ จ�ำกัด แล้วท�ำการสุม่ แบบง่ายจากฐาน
รายชือ่ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ำกัด
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี
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โครงสร้ างสัมภาษณ์ข้อมูลใน 1 รอบปีการผลิต (มกราคม
– ธันวาคม 2559)วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ในการอธิบายข้ อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้ อยละ
และวิธีวเิ คราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบสองกลุม่
(binary logistic regression analysis) เพือ่ วิเคราะห์
หาปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จในธุรกิจเลี ้ยงโคนม
ของเกษตรกร โดยมีแบบจ�ำลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา ดังนี ้
Y = β0+ β1SEX + β2AGE + β3EDUC +
β4EXPER + β5TRAIN + β6SPECI+
β7MAN_D + β8GRASS_L + β9REC +
β10YIELD + β11PRICE + β12Farm_S
ก�ำหนดให้ Y แทนความส�ำเร็จในธุรกิจเลี ้ยงโคนมของ
เกษตรกร
โดย Y = 1 หมายถึง เกษตรกรประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเลี ้ยงโคนม (ก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์ >0)
Y = 0 หมายถึง เกษตรกรไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเลี ้ยงโคนม (ก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์ ≤ 0)
สมมติฐานตัวแปร
SEX หมายถึง เพศของเกษตรกร SEX = 0 คือ
เพศหญิง SEX = 1 คือ เพศชาย มีสมมติฐานว่าเพศชาย
น่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากกว่าเพศหญิง
(β1>0)
AGE หมายถึง อายุของเกษตรกร (ปี) มีสมมติฐาน
ว่าเกษตรกรมีอายุมากขึ ้นน่าจะมีโอกาสที่จะประสบ
ความส�ำเร็จเพิม่ ขึ ้น (β2>0)
EDUC หมายถึง จ�ำนวนปี ทศี่ กึ ษาในโรงเรียน (ปี )
มีสมมติฐานว่าหากเกษตรกรได้รบั การศึกษาในระยะเวลา
ทีน่ านขึ ้นน่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากขึ ้น
(β3> 0)
EXPER หมายถึง ประสบการณ์ EXPER = 0 คือ
ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ EXPER =
1 คือ ประสบการณ์มากกว่าค่าเฉลีย่ มีสมมติฐานว่า
เกษตรกรที่มีประสบการณ์มากกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่
น่ า จะมี โ อกาสที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ มากกว่ า
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ น้อยกว่าหรื อเท่ากับค่า
เฉลีย่ ของกลุม่ (β4>0)
TRAIN หมายถึง จ�ำนวนครังเข้
้ ารับการอบรม (ครัง)้
มีสมมติฐานว่าเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การอบรมความรู้หลายครัง้
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น่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากขึ ้น (β5> 0)
SPECI หมายถึง การเจาะจงพันธุ์โคนมที่ซื ้อเข้ า
มาเลี ้ยงในฟาร์ม SPECI = 0 คือ เกษตรกรไม่เจาะจงพันธุ์
SPECI = 1 คือ เกษตรกรเจาะจงพันธุ์ มีสมมติฐาน
ว่าเกษตรกรทีม่ กี ารเจาะจงพันธุโ์ คนมทีเ่ หมาะสมมาเลี ้ยง
น่าจะท� ำให้ เกษตรกรมี โอกาสประสบความส�ำเร็ จ
มากกว่าไม่เจาะจงพันธุ์มาเลี ้ยง (β6> 0)
MAN_D หมายถึง จ�ำนวนวันงาน (วันต่อตัว) มี
สมมติฐานว่าเกษตรกรทีใ่ ช้จำ� นวนวันงานต่อแม่โคลดลง
น่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากขึ ้น (β7< 0)
GRASS_L หมายถึง พื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยง
โคนม (ไร่) มีสมมติฐานว่าเกษตรกรทีม่ พี ื ้นทีป่ ลูกหญ้ า
ให้ โคกินอย่างเพียงพอน่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความ
ส�ำเร็จมากขึ ้น (β8>0)
REC หมายถึง การจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ ม
REC = 0 คือ เกษตรกรไม่จดบันทึก REC = 1 คือ เกษตรกร
จดบันทึก มีสมมติฐานว่าเกษตรกรทีจ่ ดบันทึกกิจกรรม
ฟาร์ มน่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากกว่า
เกษตรกรที่ไม่จดบันทึกกิจกรรมฟาร์ ม (β9>0)
YIELD หมายถึง ปริมาณน� ้ำนมโคต่อตัว (กิโลกรัม)
มีสมมติฐานว่าปริมาณน� ้ำนมโคต่อตัวเพิม่ ขึ ้นน่าจะมี
โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็ จมากขึ ้น (β10> 0)
PRICE หมายถึง ราคาน� ้ำนมดิบทีเ่ กษตรกรขายได้
(บาทต่อกิโลกรัม) มีสมมติฐานว่าราคาน� ้ำนมดิบเพิม่ ขึ ้น
น่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากขึ ้น (β11>0)
FARM_S หมายถึง ขนาดฟาร์ม ซึง่ จากตัวอย่าง
ที่ศกึ ษามีเพียงฟาร์ มโคนมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดังนัน้ FARM_S = 0 คือ ฟาร์มขนาดเล็ก FARM_S = 1
คือ ฟาร์มขนาดกลาง โดยมีสมมติฐานว่าฟาร์ มขนาด
กลางน่าจะมีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากกว่า
ฟาร์มขนาดเล็ก(β12> 0) เนือ่ งจากมีการประหยัดต่อขนาด
(economies of scale)
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ และค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์
ท�ำการวิเคราะห์โดยการทดสอบชุดของตัวแปรอิสระ
ว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม จากสถิติทดสอบ
Chi-square เท่ากับ 63.016 (sig = 0.000) นัน่ คือ
ปั จจัยต่างๆมีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จในธุรกิจเลี ้ยง
โคนมอย่างน้ อยหนึง่ ปัจจัย วัดระดับความสัมพันธ์โดย
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ค่า Pseudo R2 ได้ คา่ Nagelkerke R2 = 0.593
อธิบายได้วา่ ตัวแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายโอกาส
ทีเ่ กษตรกรจะประสบความส�ำเร็จในอาชีพเลี ้ยงโคนม
ได้ ร้อยละ 59.30 และค่า Cox & Snell R2 = 0.436
อธิบายได้ ว่าตัวแปรอิสระในสมการสามารถอธิบาย
โอกาสที่เกษตรกรประสบความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยง
โคนมได้ ร้อยละ 43.60 ทดสอบความเหมาะสมของ
สมการโดย Hosmer and Lemeshow Test พบว่า
ค่าวิกฤตของการแจกแจงไคสแควร์ x2(0.05, 8) = 15.507
และค่า x2(H-L) เท่ากับ 6.421 น้ อยกว่า 15.507 และ
ค่า Significance เท่ากับ 0.600 ซึง่ มากกว่า 0.05
แสดงว่าสมการมีความเหมาะสมทีจ่ ะแสดงความสัมพันธ์
และทดสอบความแม่นย�ำของสมการโดยใช้ วธิ ีตาราง
จ�ำแนก (Classification Table) พบว่า ร้ อยละของ
การพยากรณ์ถกู ต้ องรวม 2 กรณี คือ ในกรณีที่
เกษตรกรไม่ประสบความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยงโคนม
และในกรณีที่เกษตรกรประสบความส�ำเร็ จในอาชีพ
เลี ้ยงโคนม เท่ากับ ร้ อยละ 80.00
ผลการศึกษา
1. สภาพการเลีย้ งโคนมของเกษตรกร
เกษตรกรมีพื ้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.57 ไร่ พื ้นที่
ในการเลี ้ยงโคนม (โรงเรือน โรงรีดนม และคอกปล่อย)
เฉลีย่ 3.18 ไร่ และมีจำ� นวน 79 ครัวเรือน คิดเป็นร้ อยละ
71.82 ที่มีพื ้นที่ส�ำหรับปลูกหญ้ าให้ โคเฉลี่ย 3.35 ไร่
แรงงานในการเลี ้ยงโคนมจะใช้ แรงงานในครัวเรือนเป็ น
หลัก เฉลีย่ 2 คนต่อครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการเลี ้ยงโคนมเฉลี่ย 14 ปี ผ่านการอบรมความรู้
เกีย่ วกับการเลี ้ยงโคนมมาแล้วเฉลีย่ 11 ครัง้ ซึง่ เนื ้อหา
ทีเ่ กษตรกรเคยอบรมส่วนมากเป็นเรื่องการจัดการฟาร์ม
การให้ อาหารโคนมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลด
ต้นทุนและการจัดการคุณภาพน� ้ำนม เป็นต้นและเกษตรกร
ส่วนมากได้ น�ำความรู้ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในฟาร์ ม
ของตนเอง ด้ านขนาดฟาร์มโคนม พบว่า ส่วนมากเป็ น
ฟาร์ มขนาดเล็ก คือ มีแม่โคเฉลี่ย 16 ตัว นิยมเลี ้ยง
โคนมพันธุ์ผสมโฮลสไตน์ฟรี เชียนสายเลือดสูงกว่า
75 เปอร์เซ็นต์ หรือเรียกว่าโคนมพันธุไ์ ทยฟรีเชีย่ น (Thai
Friesian) เนือ่ งจากเป็นพันธุท์ ใี่ ห้น� ้ำนมสูง และทนต่อโรค
ด้ านต้ นทุนและผลตอบแทน พบว่า เกษตรกรมีต้นทุน
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ทางบัญชีในการเลี ้ยงโคนม เฉลีย่ 12.19 บาทต่อกิโลกรัม
ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เฉลีย่ 19.75 บาทต่อกิโลกรัม
โดยต้ นทุนส่วนใหญ่มาจากค่าอาหารข้ นอาหารหยาบ
และค่าแรงงาน โดยมีรายได้จากการขายน� ้ำนมดิบเฉลีย่
17.77 บาทต่อกิโลกรัมท�ำให้ มีก�ำไรทางบัญชีเฉลี่ย
5.58 บาทต่อกิโลกรัม และขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์
เฉลี่ย 1.98 บาทต่อกิโลกรัม
2. ปั จจัยที่มผี ลต่อความส�ำเร็จในธุรกิจเลีย้ งโคนม
ของเกษตรกร
จากการศึกษาเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็ จ
และไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในธุ ร กิ จ เลี ย้ งโคนม
จ�ำแนกตามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จทัง้ 12 ปัจจัย
พบว่า
1) เพศของเกษตรกร (SEX) เกษตรกรเพศชาย
ประสบความส�ำเร็จ 32 ราย ร้ อยละ 29.09 ไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ 41 ราย ร้ อยละ 37.27 ส่วนเพศหญิง
ประสบความส�ำเร็ จ 10 ราย ร้ อยละ 9.09 ไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ 27 ราย ร้ อยละ 24.55
2) อายุของเกษตรกร (AGE) เกษตรกรมีอายุเฉลีย่
50 ปี เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย
ประสบความส�ำเร็จ 25 ราย ร้ อยละ 22.73 ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ 31 ราย ร้ อยละ 28.18 ส่วนเกษตรกรทีม่ ี
อายุมากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 17 ราย ร้ อยละ
15.45 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ 37 ราย ร้ อยละ 33.64
3) จ�ำนวนปีทศี่ กึ ษาในโรงเรียน (EDUC) เกษตรกร
ศึกษาในโรงเรี ยน เฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรที่มีจ�ำนวนปี ที่
ศึกษาในโรงเรียนน้ อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบ
ความส�ำเร็จ 24 ราย ร้ อยละ 21.82 ไม่ประสบความส�ำเร็จ
45 ราย ร้ อยละ 40.91 ส่วนเกษตรกรทีม่ จี ำ� นวนปีทศี่ กึ ษา
ในโรงเรียนมากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 18 ราย
ร้ อยละ 16.36 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 23 ราย ร้ อยละ
20.91
4) ประสบการณ์ (EXPER) เฉลีย่ 14 ปี เกษตรกร
ทีม่ ปี ระสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบ
ความส�ำเร็จ 29 ราย ร้ อยละ 26.36 ไม่ประสบความส�ำเร็จ
33 ราย ร้ อยละ 30.00 ส่วนเกษตรกรทีม่ ปี ระสบการณ์
มากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 13 ราย ร้ อยละ
11.82 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ 35 ราย ร้ อยละ 31.82
5) จ�ำนวนครัง้ เข้ ารับการอบรม (TRAIN) เฉลี่ย
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11 ครัง้ เกษตรกรทีม่ จี ำ� นวนครังเข้
้ ารับการอบรมน้อยกว่า
หรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย ประสบความส�ำเร็จ 32 ราย
ร้ อยละ 29.09 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 59 ราย ร้ อยละ
53.64 ส่วนเกษตรกรที่มีจ�ำนวนครัง้ เข้ ารับการอบรม
มากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 10 ราย ร้ อยละ
9.09 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 9 ราย ร้ อยละ 8.18
6) การเจาะจงพันธุ์โคนมทีจ่ ะซื ้อเข้ ามาเลี ้ยงใน
ฟาร์ ม (SPECI) เกษตรกรทีม่ กี ารเจาะจงพันธุ์ประสบ
ความส�ำเร็จ 10 ราย ร้ อยละ 9.09 ไม่ประสบความส�ำเร็จ
18 ราย ร้ อยละ 16.36 ส่วนเกษตรกรทีไ่ ม่มกี ารเจาะจง
พันธุ์ประสบความส�ำเร็ จ 32 ราย ร้ อยละ 29.09 ไม่
ประสบความส�ำเร็จ 50 ราย ร้ อยละ 45.46
7) จ�ำนวนวันงาน (MAN_D) เฉลีย่ 29 วัน เกษตรกร
ทีม่ จี ำ� นวนวันงานน้ อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบ
ความส�ำเร็จ 36 ราย ร้ อยละ 32.73 ไม่ประสบความส�ำเร็จ
33 ราย ร้ อยละ 30.00 ส่วนเกษตรกรที่มีจ�ำนวนวัน
งานมากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 6 ราย ร้ อยละ
5.45 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 35 ราย ร้ อยละ 31.18
8) พื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยงโคนม (GRASS_L)
เฉลี่ย 2.42 ไร่ เกษตรกรที่มีพื ้นที่แปลงหญ้ าส�ำหรับ
เลี ้ยงโคนมน้ อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบความ
ส�ำเร็ จ 21 ราย ร้ อยละ 19.09 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ
47 ราย ร้ อยละ 42.73 ส่วนเกษตรกรทีม่ พี ื ้นทีแ่ ปลงหญ้ า
ส�ำหรับเลี ้ยงโคนมมากกว่าค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ
21 ราย ร้ อยละ 19.09 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 21 ราย
ร้ อยละ 19.09
9) การจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ ม (REC) เกษตรกร
ที่มีการจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ มประสบความส�ำเร็ จ
17 ราย ร้ อยละ 15.45 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 23 ราย
ร้ อยละ 20.91 ส่วนเกษตรกรทีไ่ ม่มกี ารจดบันทึกกิจกรรม
ฟาร์ มประสบความส�ำเร็ จ 25 ราย ร้ อยละ 22.73 ไม่
ประสบความส�ำเร็จ 45 ราย ร้ อยละ 40.91
10) ปริมาณน� ้ำนมโคต่อตัว (YIELD) เฉลีย่ 13.96
กิโลกรัมต่อวัน เกษตรกรทีไ่ ด้ น� ้ำนมโคต่อตัวน้ อยกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 17 ราย ร้ อยละ
15.45 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ 48 ราย ร้ อยละ 43.64
ส่วนเกษตรกรที่ได้ น�ำ้ นมโคต่อตัวมากกว่าค่าเฉลี่ย
ประสบความส�ำเร็จ 25 ราย ร้ อยละ 22.73 ไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ 20 ราย ร้ อยละ 18.18
11) ราคาน� ้ำนมดิบที่เกษตรกรขายได้ (PRICE)
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เฉลีย่ 17.77 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรทีข่ ายได้ ราคา
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ประสบความส�ำเร็จ 12 ราย
ร้ อยละ 10.91 ไม่ประสบความส�ำเร็จ 37 ราย ร้ อยละ
33.64 ส่วนเกษตรกรที่ขายได้ ราคามากกว่าค่าเฉลี่ย
ประสบความส�ำเร็จ 30 ราย ร้ อยละ 27.27 ไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ 31 ราย ร้ อยละ 28.18
12) ขนาดฟาร์ ม (FARM_S) เกษตรกรทีม่ ฟี าร์ ม
โคนมขนาดเล็กประสบความส�ำเร็ จ 22 ราย ร้ อยละ
20.00 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ 60 ราย ร้ อยละ 54.55
ส่วนเกษตรกรทีม่ ฟี าร์มโคนมขนาดกลางประสบความ
ส�ำเร็ จ 20 ราย ร้ อยละ 18.18 ไม่ประสบความส�ำเร็ จ
8 ราย ร้ อยละ 7.27
ผลการวิเคราะห์ Logit Model พบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำไปพัฒนาธุรกิจเลี ้ยงโคนม
ของเกษตรกรจังหวัดสกลนครให้ ประสบผลส�ำเร็ จ มี
4 ปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้ อยละ 99 ได้ แก่ ปริมาณ
น� ้ำนมโคต่อตัว และขนาดฟาร์ ม และปั จจัยที่มีความ
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้ อยละ 95 ได้ แก่
พื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยงโคนม และประสบการณ์
และอีก 8 ปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อความส�ำเร็จในธุรกิจเลี ้ยง
โคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ได้ แก่ 1) เพศ
2) อายุ 3) จ�ำนวนปี การศึกษา 4) จ�ำนวนครัง้ เข้ ารับ
การอบรม ซึง่ เกษตรกรจะประสบความส�ำเร็ จได้ นนั ้
น่าจะขึน้ อยู่กับการเรี ยนรู้ ในธุรกิจอย่างสม�่ ำเสมอ
และการน� ำ ความรู้ มาปรั บ ใช้ ใ นฟาร์ ม ของตนเอง
มากกว่าการได้ รบั การศึกษาในระดับสูง และการเข้ ารับ
การอบรมหลายครัง้ ดังนันในการฝึ
้
กอบรมเกษตรกร
ผู้เลี ้ยงโคนมของหน่วยงานต่างๆนัน้ นอกจากการ
อบรมความรู้แล้ ว ควรท�ำให้ เกษตรกรได้ เห็นประโยชน์
ของการน�ำความรู้นนไปประยุ
ั้
กต์ใช้ ในฟาร์มของตนเอง
ด้ วย จึงจะท�ำให้ เกษตรกรประสบความส�ำเร็ จได้ 5)
การเจาะจงพันธุ์โคนมที่จะซื ้อเข้ ามาเลี ้ยงในฟาร์ ม
ซึ่ง ปั จ จัย นี น้ ่า จะขึน้ อยู่กับ การจัด การที่ เ หมาะสม
เช่น หากเกษตรกรคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมาเลี ้ยงในฟาร์ ม
แต่ไมมีการจัดการด้ านโรคและสุขาภิบาลทีด่ ี หรือไม่มี
การจัดการด้ านอาหารทีเ่ หมาะสม ก็จะท�ำให้ เกษตรกร
มีต้นทุนเพิ่มขึ ้นและได้ น� ้ำนมดิบไม่มีคณ
ุ ภาพ ส่งผล
ต่อรายได้ ลดลง นัน่ คือ นอกจากเกษตรกรจะคัดเลือก
พันธุ์โคนมทีด่ แี ล้ ว จะต้ องมีการจัดการทีด่ ดี ้ วย จึงจะ
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แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562).

Table 1 Logit Model Analysis Results
Variables

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

SEX
AGE
EDUC
EXPER*
TRAIN
SPECI
MAN_D
GRASS_L*
REC
YIELD**
PRICE
FARM_S**
Constant

-0.058
-0.051
0.054
1.465
0.011
0.436
-0.011
0.215
-0.334
0.234
0.299
-2.930
-6.434

0.658
0.039
0.104
0.735
0.018
0.660
0.014
0.107
0.629
0.058
0.597
0.880
10.409

0.008
1.696
0.272
3.970
0.350
0.436
0.621
4.037
0.283
16.349
0.250
11.087
0.382

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.930
0.193
0.602
0.046
0.554
0.509
0.431
0.045
0.595
0.000
0.617
0.001
0.537

0.944
0.950
1.056
4.326
1.011
1.546
0.989
1.239
0.716
1.264
1.348
0.053
0.002

ท�ำให้ ประสบความส�ำเร็จ 6) จ�ำนวนวันงาน การจัดการ
จ� ำนวนวันงานควรเหมาะสมกับการผลิตในฟาร์ ม
เช่น ฟาร์ มที่มีโคนมจ�ำนวนน้ อย ควรใช้ เวลาในการ
ดูแลโค หรื อใช้ เวลาท�ำงานในฟาร์ มน้ อยกว่าฟาร์ มที่
มีโคนมจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้
แรงงานในฟาร์ ม 7) การจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ ม ซึง่
เกษตรกรจะจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ มหรื อไม่ก็ตาม
เกษตรกรก็ได้ ก�ำไรไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรที่จดบันทึกกิจกรรมฟาร์ มไม่ได้ น�ำข้ อมูล
มาพิจารณาในการลดต้ นทุนหรื อเพิ่มรายได้ ดังนัน้
การส่ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรจดบัน ทึก กิ จ กรรมฟาร์ ม
ควรส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และน� ำ
ข้ อมูลมาพัฒนาฟาร์ มด้ วย และ 8) ราคาน� ้ำนมดิบที่
ขายได้ เนื่องจากราคาน� ้ำนมดิบที่เพิ่มขึ ้น อาจเกิด
จากเกษตรกรเพิ่มต้ นทุนการผลิต เช่น การให้ อาหาร
โคในปริมาณทีม่ ากเพือ่ ให้ ได้ น� ้ำนมมากขึ ้น แต่ต้นทุน
ค่าอาหารอาจสูงกว่าปริมาณน� ้ำนมดิบทีเ่ พิม่ ขึ ้น ซึง่ ส่งผล
ให้ ก�ำไรลดลง ท�ำให้ เกษตรกรไม่ประสบความส�ำเร็ จ
ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรพิจารณาทังในแง่
้ ของราคาผลผลิต
และต้ นทุนการผลิตให้ สอดคล้ องกัน (Table 1)
วิจารณ์
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำไปพัฒนา
ธุรกิจเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนครให้

95% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
0.260
3.429
0.881
1.026
0.861
1.295
1.024
18.273
0.975
1.048
0.424
5.643
0.962
1.017
1.005
1.528
0.209
2.456
1.128
1.415
0.418
4.344
0.010
0.300

ประสบความส�ำเร็จ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปริมาณน� ้ำนมโค
ต่อตัว (YIELD) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความน่าจะเป็ นทีเ่ กษตรกรจะประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพเลี ้ยงโคนม ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99
โดยหากปริ มาณน� ้ำนมโคต่อตัวเพิ่มขึ ้น 1 กิโลกรัม มี
โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยงโคนม
มากเพิ่มขึ ้น 1.264 เท่า หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.4 2)
ขนาดฟาร์ มขนาดฟาร์ ม (FARM_S) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ ามกับความน่าจะเป็ นที่เกษตรกร
จะประสบความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยงโคนม ที่ระดับ
ความเชือ่ มัน่ ร้ อยละ 99 โดยฟาร์มขนาดกลางมีโอกาส
ที่ จะประสบความส�ำเร็ จในอาชี พเลีย้ งโคนมน้ อย
กว่าฟาร์ มขนาดเล็ก 0.053 เท่าหรื อ น้ อยกว่าร้ อยละ
5.30 เนือ่ งจากฟาร์ มขนาดเล็กใช้ แรงงานตนเอง และ
เกษตรกรสามารถจัด การฟาร์ ม ได้ ง่ า ยกว่า ฟาร์ ม
ขนาดกลาง เช่น การจัดการอาหารโคที่เพียงพอและ
เหมาะสม ท�ำให้ แม่โคผลิตน� ้ำนมที่มีคณ
ุ ภาพ และ
การจัดการด้ านโรคและสุขาภิบาลได้ อย่างทัว่ ถึง ซึง่
สามารถลดต้ นทุนค่ารักษาโค และลดการพักรี ดนม
แม่โคป่ วย เป็ นต้ น 3) พื ้นที่แปลงหญ้ าส�ำหรับเลี ้ยง
โคนม (GRASS_L) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความน่าจะเป็ นทีเ่ กษตรกรจะประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพเลี ้ยงโคนม ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
โดยหากเกษตรกรมีพื ้นทีแ่ ปลงหญ้ าเพิม่ ขึ ้น 1 ไร่ มีโอกาส
ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในอาชีพเลี ้ยงโคนมมากเพิม่ ขึ ้น
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1.239 เท่า หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.9 สอดคล้ องกับ
สินชัย และคณะ (2550) กล่าวว่าโคนมเป็นสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง
อาหารหลัก คื อ อาหารหยาบจึ ง ควรมี ก ารจั ด ท� ำ
แปลงหญ้ าหรือแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ เป็ นการเฉพาะ
ให้ เพียงพอตลอดทังปี
้ จะท�ำให้ ลดต้ นทุนค่าอาหารข้ น
ลงได้ และ 4)ประสบการณ์ (EXPER) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความน่าจะเป็ นที่เกษตรกรจะ
ประสบความส�ำเร็จในอาชีพเลี ้ยงโคนม ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยเกษตรกรที่มีประสบการณ์ใน
การเลี ้ยงโคนมมากกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่ (ประสบการณ์
เฉลีย่ 14 ปี ) มีโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในอาชีพ
เลี ้ยงโคนมมากกว่าเกษตรกรทีม่ ปี ระสบการณ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลีย่ ของกลุม่ 4.32 เท่า หรือ น้ อยกว่า
ร้ อยละ 43.20 สอดคล้ องกับ ปิ ยฉัตร (2554) รายงาน
ว่า ประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคนมเป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยงโคนมของเกษตรกร และ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของปรี ชา (2553) พบว่า
ประสบการณ์เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ในการประกอบอาชีพและน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอาชีพ
เลี ้ยงโคนม
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคนมเฉลีย่
14 ปี นิยมเลี ้ยงโคนมพันธุ์ไทยฟรีเชีย่ น (Thai Friesian)
ส่วนมากเป็ นฟาร์ มขนาดเล็ก มีจำ� นวนแม่โคเฉลีย่ 16
ตัวต่อครัวเรื อน มีต้นทุนทางบัญชีเฉลี่ย 12.19 บาท
ต่อกิโลกรัม ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เฉลีย่ 19.75 บาท
ต่อกิโลกรัม ราคาขายน� ้ำนมดิบเฉลี่ย 17.77 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีกำ� ไรทางบัญชีเฉลีย่ 5.58 บาทต่อ
กิโลกรัม และขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 1.98 บาท
ต่อกิโลกรัม
การพัฒนาธุรกิจเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนครให้ ประสบความส�ำเร็จ หรือเกษตรกรมีกำ� ไร
สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ มากกว่าศูนย์นนั ้ มีแนวทาง
การพัฒนา 4 ปั จจัย ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านปริ มาณ
น� ้ำนมแม่โคต่อตัว หรือประสิทธิภาพในการผลิตน� ้ำนม
ของแม่โค ซึง่ เกษตรกรสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตได้ โดยการจัดการอาหารโคให้ เหมาะสมทังด้
้ าน
โภชนะในอาหารและปริมาณอาหารทีใ่ ห้ แม่โค รวมถึง

การดูแลสุขภาพโคอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตน� ้ำนมของแม่โค 2) ปัจจัยขนาดฟาร์ม เกษตรกร
ควรปรับขนาดฟาร์ มให้ เหมาะสมทังกั
้ บแรงงานและ
ระดับการใช้ ปัจจัยการผลิต 3) ปัจจัยพื ้นทีแ่ ปลงหญ้ า
ส�ำหรับเลี ้ยงโคนมมีอย่างเพียงพอ ท�ำให้โคได้กนิ อาหาร
หยาบทีเ่ พียงพอซึง่ เป็ นการเพิม่ คุณภาพน� ้ำนม ท�ำให้
เกษตรกรขายได้ ราคาสูงขึ ้น และเกษตรกรยังสามารถ
ลดต้ นทุนค่าอาหารลงได้ ส�ำหรับเกษตรที่ไม่มีพื ้นที่
ปลูกหญ้ า ภาครัฐควรจัดหาพื ้นทีส่ าธารณะสนับสนุน
พื ้นที่ปลูกหญ้ าให้ กบั กลุม่ เกษตรกร 4) ปั จจัยด้ าน
ประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคนมของเกษตรกร โดย
การน�ำความรู้และบทเรียนต่างๆ ทีผ่ า่ นประสบการณ์
มาพัฒนาฟาร์ มอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ทัง้ นี ้
เกษตรกรรายใหม่กม็ โี อกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้
เช่นเดียวกัน โดยการอบรมความรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จ ากเกษตรกรผู้เ ลี ย้ งโคนมรายอื่ น
และการศึกษาข้ อมูลธุรกิจให้ เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
การที่เกษตรกรจะประสบความส�ำเร็ จในอาชีพเลี ้ยง
โคนมอย่างยัง่ ยืนนัน้ นอกจากเกษตรกรจะน�ำปั จจัย
ดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแล้ ว สิง่ ที่
ส�ำคัญอีกประการ คือ เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมต้ องมี
ใจรักในอาชีพ มีการดูแลเอาใจใส่และจริ งจังในการ
ประกอบอาชีพ เพราะงานเลี ้ยงโคนมเป็ นงานที่ต้อง
ท�ำประจ�ำทุกวันอย่างไม่มวี นั หยุด และเป็นงานละเอียด
ที่ต้องเอาใจใส่หลายอย่าง
เอกสารอ้ างอิง
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2555. สถิติส�ำหรับการวิจยั .
พิมพ์ครังที
้ ่ 6. โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ.
กรมปศุสตั ว์. 2559. ข้อมูลจ�ำนวนปศุสตั ว์ในประเทศไทย
ปี 2558. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมปศุสตั ว์. 2555. ยุทธศาสตร์โคนม. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์,กรุงเทพฯ.
ปิ ยฉัตร ใบงิ ้ว. 2554. ปั จจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็ จใน
อาชีพการเลี ้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัด
เชี ยงใหม่. การค้ น คว้ า แบบอิ สระ ปริ ญ ญา
เศรษฐศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่, เชียงใหม่.

870

					

ปรีชา วงษ์วจิ ารย์. 2553. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
และความยั่งยืนในอาชีพการเลีย้ งโคนมของ
เกษตรกรในเขตพื ้นที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา. หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
การบริ หารงานภาครั ฐและกฏหมายมหาชน
รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้ า,กรุงเทพฯ.
สินชัย เรื องไพบูลย์, สาธิต อยูย่ ืนและสหชัย ชัยชูลี.
2550. การเลี ้ยงโคนม. ส�ำนักพัฒนาการปศุสตั ว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสตั ว์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์,กรุงเทพฯ.

แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562).

ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสกลนคร. 2559. สถิตปิ ศุสตั ว์
จังหวัดสกลนคร. กรมปศสัตว์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์,กรุงเทพฯ.
Yamane, T. 1970. Statistics: An Introduction
Analysis. 2rd editions. New York: Harper
& Row.

