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บทคัดย่อ: การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการเลีย้งโคนมของเกษตรกรและปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความ
ส�าเร็จในธรุกิจเลีย้งโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัสกลนคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา คือ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมใน
จงัหวดัสกลนคร จ�านวน 110 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมลูการผลติในรอบปี 2559 โดยใช้แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ คา่เฉลีย่ ความถ่ี ร้อยละ และวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสตคิแบบสองกลุม่ 
เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนมของเกษตรกร โดยก�าหนดความส�าเร็จของเกษตรกร คือ มี
ก�าไรทางเศรษฐศาสตร์มากกวา่ศนูย์ ผลการศกึษา พบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลีย้งโคนมเฉลีย่ 14 ปี 
นิยมเลีย้งโคนมพนัธุ์ไทยฟรีเช่ียน มีต้นทนุในการเลีย้งโคนมเป็นต้นทนุทางบญัชีเฉลี่ย 12.19 บาทตอ่กิโลกรัม 
ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 19.75 บาทตอ่กิโลกรัม ราคาน�า้นมดบิเฉลีย่ 17.77 บาทตอ่กิโลกรัม มีก�าไรทางบญัชี
เฉลีย่ 5.58 บาทตอ่กิโลกรัม และขาดทนุทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 1.98 บาทตอ่กิโลกรัม ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จ
ในธรุกิจเลีย้งโคนมของเกษตรกร ได้แก่ 1) ปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวั (P<0.01) หากปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวัเพ่ิมขึน้ 
1 กิโลกรัม มีโอกาสประสบความส�าเร็จเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.40 2) ขนาดฟาร์ม (P<0.01) ฟาร์มขนาดกลางมี
โอกาสประสบความส�าเร็จน้อยกวา่ฟาร์มขนาดเลก็ร้อยละ 5.30 3) พืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้งโคนม (P<0.05) 
หากเกษตรกรมีพืน้ท่ีแปลงหญ้าเพ่ิมขึน้ 1 ไร่ มีโอกาสประสบความส�าเร็จเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.90 และ 4) ประสบการณ์ 
(P<0.05) เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการเลีย้งโคนมมากกวา่คา่เฉลี่ยของกลุม่ มีโอกาสประสบความส�าเร็จ
มากกวา่เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลี่ยของกลุม่ ร้อยละ 43.20
ค�ำส�ำคัญ: ธรุกิจเลีย้งโคนม, ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จ, ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ และก�าไรทางเศรษฐศาสตร์

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

โคนมเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีส�าคญัชนิดหนึง่ ในปี 
2558 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมจ�านวน 
16,248 ครัวเรือน(กรมปศสุตัว์, 2559) ในปัจจบุนั
ประเทศไทยได้ให้ความส�าคญักบัอาชีพการเลีย้งโคนม
อยา่งจริงจงัเพ่ือทดแทนการน�าเข้านมและผลติภณัฑ์
นม และทดแทนการปลกูพืชท่ีมีปัญหาทางด้านการผลติ
และการตลาดตามแผนปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรไทย 
และเสริมสร้างสขุภาพให้กบัเยาวชนไทย (กรมปศสุตัว์, 
2555)ในจงัหวดัสกลนครเกษตรกรประกอบอาชีพเลีย้ง
โคนมมานานกวา่ 30ปี เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้อยา่ง
สม�่าเสมอ มีการใช้แรงงานตลอดทัง้ปีอยา่งไรก็ตาม
แม้ว่าอาชีพเลีย้งโคนมจะเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้เลีย้งครอบครัวได้ แตเ่กษตรกรผู้เลีย้งโคนมใน
จงัหวดัสกลนครกลบัลดลง จากสถิตจิ�านวนผู้เลีย้งโคนม 
ปี 2554-2558 มีเกษตรกรผู้เลีย้งโคนมลดลงจาก 213 
ราย เป็น 151 ราย (ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัสกลนคร, 
2559) 

ในการพฒันาอาชีพเลีย้งโคนมของเกษตรกรให้
เป็นอาชีพท่ียัง่ยืน ควรพฒันาปัจจยัท่ีจะท�าให้เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ ซึง่น�าไปสูค่วามส�าเร็จใน
การประกอบอาชีพ จากงานวิจยัของปิยฉตัร (2554) 
พบวา่ ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในอาชีพ
การเลีย้งโคนม คือ แรงงาน รองลงมาคือ การถือครอง
ท่ีดินท่ีใช้ในการเลีย้งโคประสบการณ์ต้นทนุและผล
ตอบแทนจากการประกอบอาชีพและการเจาะจงพนัธุ์
โคนม และงานวิจยัของปรีชา (2553) พบวา่ ปัจจยัท่ี
มีความส�าคญัตอ่ความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ
เลีย้งโคนมของเกษตรกร คือ ต้นทนุและรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ทศันคตติอ่อาชีพ อายแุละประสบการณ์
ของเกษตรกรนอกจากปัจจยัดงักล่าวแล้วยงัอาจมี

ปัจจยัด้านการจดัการการผลติน�า้นมดบิท่ีอาจมีผลตอ่
ความส�าเร็จ ได้แก่ จ�านวนวนังานในการเลีย้งโคนม 
การมีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้งโค การจดบนัทกึเก่ียวกบั
กิจกรรมฟาร์ม ปริมาณน�า้นมดบิตอ่ตวั ราคาน�า้นมดบิ
ท่ีเกษตรกรขายได้ และขนาดฟาร์มโคนม ดงันัน้การ
ศกึษาครัง้นี ้ จงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมลูทัว่ไป
ของเกษตรกร สภาพการเลีย้งโคนมและปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความส�าเร็จในธรุกิจเลีย้งโคนมโดยท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้แบบจ�าลองโลจิตเพ่ือหาปัจจัยท่ีมีความ
สมัพนัธ์กบัความส�าเร็จ โดยก�าหนดความส�าเร็จในอาชีพ
เลีย้งโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัสกลนคร คือ เกษตรกร
มีก�าไรทางเศรษฐศาสตร์มากกวา่ศนูย์ ซึง่ผลการวิจยั
ท่ีได้เป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปพฒันาอาชีพของ
เกษตรกร และเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการน�าข้อมลูไปวางแผนสง่เสริมเกษตรกร น�าไปสู่
การพฒันาอาชีพเลีย้งโคนมของเกษตรกรให้ประสบ
ความส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน

วธีิกำรศกึษำ

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ ประชากร
ท่ีใช้ในการศกึษา คือเกษตรกรท่ีได้ขึน้ทะเบียนผู้เลีย้ง
โคนมกบัส�านกังานปศสุตัว์ จงัหวดัสกลนคร จ�านวน 
151 ครัวเรือน หาขนาดตวัอยา่งโดยใช้สตูรของยามาเน 
Yamane (1970) โดยก�าหนดคา่ความคลาดเคลือ่นท่ี
ยอมรับได้ท่ีระดบั 0.05 ได้ขนาดตวัอยา่ง จ�านวน 110 
ครัวเรือน สุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความนา่จะเป็น โดย
การสุม่ตวัอย่างด้วยวิธีผสมระหว่างการสุม่ตวัอย่าง
แบบกลุม่ กบัการสุม่แบบงา่ย (กลัยา, 2555) โดย
เลือกกลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมเป็นสมาชิกสหกรณ์
โคนมวาริชภมิู จ�ากดั แล้วท�าการสุม่แบบงา่ยจากฐาน
รายช่ือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภมิู จ�ากดั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
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โครงสร้างสมัภาษณ์ข้อมลูใน 1 รอบปีการผลติ (มกราคม 
– ธนัวาคม 2559)วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา
ในการอธิบายข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลี่ย ความถ่ี ร้อยละ
และวิธีวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสตคิแบบสองกลุม่ 
(binary logistic regression analysis) เพ่ือวิเคราะห์
หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในธุรกิจเลีย้งโคนม
ของเกษตรกร โดยมีแบบจ�าลองท่ีใช้ในการศกึษา ดงันี ้
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7
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8
GRASS_L + β

9
REC + 

β
10

YIELD + β
11

PRICE + β
12

Farm_S
ก�าหนดให้ Y แทนความส�าเร็จในธรุกิจเลีย้งโคนมของ
เกษตรกร

โดย Y = 1 หมายถงึ เกษตรกรประสบความส�าเร็จ
ในธรุกิจเลีย้งโคนม (ก�าไรทางเศรษฐศาสตร์ >0)

Y = 0 หมายถงึ เกษตรกรไมป่ระสบความส�าเร็จ
ในธรุกิจเลีย้งโคนม (ก�าไรทางเศรษฐศาสตร์≤ 0)

สมมตฐิานตวัแปร
SEX หมายถงึ เพศของเกษตรกร SEX = 0 คือ 

เพศหญิง SEX = 1 คือ เพศชาย มีสมมตฐิานวา่เพศชาย
นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากกวา่เพศหญิง 
(β

1
>0)

AGE หมายถงึ อายขุองเกษตรกร (ปี) มีสมมตฐิาน
วา่เกษตรกรมีอายมุากขึน้นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบ
ความส�าเร็จเพ่ิมขึน้ (β

2
>0)

EDUC หมายถงึ จ�านวนปีท่ีศกึษาในโรงเรียน (ปี) 
มีสมมตฐิานวา่หากเกษตรกรได้รับการศกึษาในระยะเวลา
ท่ีนานขึน้นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากขึน้ 
(β

3
> 0)

EXPER หมายถงึ ประสบการณ์  EXPER = 0 คือ 
ประสบการณ์น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ EXPER = 
1 คือ ประสบการณ์มากกวา่คา่เฉลีย่ มีสมมตฐิานวา่
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์มากกวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่
น่าจะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากกว่า
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับค่า
เฉลีย่ของกลุม่ (β

4
>0)

TRAIN หมายถงึ จ�านวนครัง้เข้ารับการอบรม (ครัง้) 
มีสมมตฐิานวา่เกษตรกรท่ีได้รับการอบรมความรู้หลายครัง้

นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากขึน้ (β
5
> 0)

SPECI หมายถงึ การเจาะจงพนัธุ์โคนมท่ีซือ้เข้า
มาเลีย้งในฟาร์ม SPECI = 0 คือ เกษตรกรไมเ่จาะจงพนัธุ์ 
SPECI = 1 คือ เกษตรกรเจาะจงพนัธุ์ มีสมมตฐิาน
วา่เกษตรกรท่ีมีการเจาะจงพนัธุโ์คนมท่ีเหมาะสมมาเลีย้ง
น่าจะท�าให้เกษตรกรมีโอกาสประสบความส�าเร็จ
มากกวา่ไมเ่จาะจงพนัธุ์มาเลีย้ง (β

6
> 0)

MAN_D หมายถงึ จ�านวนวนังาน (วนัตอ่ตวั) มี
สมมตฐิานวา่เกษตรกรท่ีใช้จ�านวนวนังานตอ่แมโ่คลดลง 
นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากขึน้ (β

7
< 0)

GRASS_L หมายถงึ พืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้ง
โคนม (ไร่) มีสมมตฐิานวา่เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีปลกูหญ้า
ให้โคกินอยา่งเพียงพอนา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความ
ส�าเร็จมากขึน้ (β

8
>0)

REC หมายถงึ การจดบนัทกึกิจกรรมฟาร์ม  
REC = 0 คือ เกษตรกรไมจ่ดบนัทกึ REC = 1 คือ เกษตรกร
จดบนัทกึ มีสมมตฐิานวา่เกษตรกรท่ีจดบนัทกึกิจกรรม
ฟาร์มนา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากกวา่
เกษตรกรท่ีไมจ่ดบนัทกึกิจกรรมฟาร์ม (β

9
>0)

YIELD หมายถงึ ปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวั (กิโลกรัม) 
มีสมมตฐิานวา่ปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวัเพ่ิมขึน้นา่จะมี
โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากขึน้ (β

10
> 0)

PRICE หมายถงึ ราคาน�า้นมดบิท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทตอ่กิโลกรัม) มีสมมตฐิานวา่ราคาน�า้นมดบิเพ่ิมขึน้
นา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากขึน้ (β

11
>0)

FARM_S หมายถงึ ขนาดฟาร์ม ซึง่จากตวัอยา่ง
ท่ีศกึษามีเพียงฟาร์มโคนมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
ดงันัน้ FARM_S = 0 คือ ฟาร์มขนาดเลก็ FARM_S = 1 
คือ ฟาร์มขนาดกลาง โดยมีสมมตฐิานวา่ฟาร์มขนาด
กลางนา่จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จมากกวา่
ฟาร์มขนาดเลก็(β

12
> 0) เน่ืองจากมีการประหยดัตอ่ขนาด 

(economies of scale)

ขัน้ตอนกำรวเิครำะห์ และค่ำสถติจิำกกำรวเิครำะห์
ท�าการวิเคราะห์โดยการทดสอบชดุของตวัแปรอิสระ 

วา่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม จากสถิติทดสอบ 
Chi-square เทา่กบั 63.016 (sig = 0.000) นัน่คือ 
ปัจจยัต่างๆมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในธุรกิจเลีย้ง
โคนมอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยั วดัระดบัความสมัพนัธ์โดย
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คา่ Pseudo R2  ได้คา่ Nagelkerke R2 = 0.593 
อธิบายได้วา่ตวัแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายโอกาส
ท่ีเกษตรกรจะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนม
ได้ร้อยละ 59.30 และคา่ Cox & Snell R2 = 0.436 
อธิบายได้ว่าตวัแปรอิสระในสมการสามารถอธิบาย
โอกาสท่ีเกษตรกรประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้ง
โคนมได้ร้อยละ 43.60 ทดสอบความเหมาะสมของ
สมการโดย Hosmer and Lemeshow Test พบวา่ 
คา่วิกฤตของการแจกแจงไคสแควร์ x2

(0.05, 8) 
 = 15.507 

และคา่ x2
(H-L) 

 เทา่กบั 6.421 น้อยกวา่ 15.507 และ
คา่ Significance เทา่กบั 0.600 ซึง่มากกวา่ 0.05 
แสดงวา่สมการมีความเหมาะสมท่ีจะแสดงความสมัพนัธ์ 
และทดสอบความแมน่ย�าของสมการโดยใช้วิธีตาราง
จ�าแนก (Classification Table) พบวา่ ร้อยละของ
การพยากรณ์ถกูต้องรวม 2 กรณี คือ ในกรณีท่ี
เกษตรกรไม่ประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนม 
และในกรณีท่ีเกษตรกรประสบความส�าเร็จในอาชีพ
เลีย้งโคนม เทา่กบั ร้อยละ 80.00

ผลกำรศกึษำ

1. สภำพกำรเลีย้งโคนมของเกษตรกร
เกษตรกรมีพืน้ท่ีถือครองเฉลี่ย 16.57 ไร่ พืน้ท่ี

ในการเลีย้งโคนม (โรงเรือน โรงรีดนม และคอกปลอ่ย) 
เฉลีย่ 3.18 ไร่ และมีจ�านวน 79 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 
71.82 ท่ีมีพืน้ท่ีส�าหรับปลกูหญ้าให้โคเฉลี่ย 3.35 ไร่ 
แรงงานในการเลีย้งโคนมจะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็น
หลกั เฉลีย่2 คนตอ่ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการเลีย้งโคนมเฉลี่ย 14 ปี ผา่นการอบรมความรู้
เก่ียวกบัการเลีย้งโคนมมาแล้วเฉลีย่ 11 ครัง้ ซึง่เนือ้หา
ท่ีเกษตรกรเคยอบรมสว่นมากเป็นเร่ืองการจดัการฟาร์ม
การให้อาหารโคนมการปลกูพืชอาหารสตัว์เพ่ือลด
ต้นทนุและการจดัการคณุภาพน�า้นม เป็นต้นและเกษตรกร
สว่นมากได้น�าความรู้ท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้ในฟาร์ม
ของตนเอง ด้านขนาดฟาร์มโคนม พบวา่ สว่นมากเป็น
ฟาร์มขนาดเลก็ คือ มีแมโ่คเฉลี่ย 16 ตวั นิยมเลีย้ง
โคนมพนัธุ์ผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนสายเลือดสงูกว่า 
75 เปอร์เซน็ต์ หรือเรียกวา่โคนมพนัธุไ์ทยฟรีเช่ียน (Thai 
Friesian) เน่ืองจากเป็นพนัธุท่ี์ให้น�า้นมสงู และทนตอ่โรค 
ด้านต้นทนุและผลตอบแทน พบวา่ เกษตรกรมีต้นทนุ

ทางบญัชีในการเลีย้งโคนม เฉลีย่ 12.19 บาทตอ่กิโลกรัม 
ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ เฉลีย่ 19.75 บาทตอ่กิโลกรัม 
โดยต้นทนุสว่นใหญ่มาจากคา่อาหารข้นอาหารหยาบ 
และคา่แรงงาน โดยมีรายได้จากการขายน�า้นมดบิเฉลีย่ 
17.77 บาทตอ่กิโลกรัมท�าให้ มีก�าไรทางบญัชีเฉลี่ย 
5.58 บาทตอ่กิโลกรัม และขาดทนุทางเศรษฐศาสตร์
เฉลี่ย 1.98 บาทตอ่กิโลกรัม

2. ปัจจยัที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จในธุรกจิเลีย้งโคนม
ของเกษตรกร

จากการศึกษาเกษตรกรท่ีประสบความส�าเร็จ
และไม่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจเลีย้งโคนม
จ�าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จทัง้ 12 ปัจจยั 
พบวา่ 

1) เพศของเกษตรกร (SEX) เกษตรกรเพศชาย
ประสบความส�าเร็จ 32 ราย ร้อยละ 29.09 ไมป่ระสบ
ความส�าเร็จ 41 ราย ร้อยละ 37.27 สว่นเพศหญิง
ประสบความส�าเร็จ 10 ราย ร้อยละ 9.09 ไมป่ระสบ
ความส�าเร็จ 27 ราย ร้อยละ 24.55

2) อายขุองเกษตรกร (AGE) เกษตรกรมีอายเุฉลีย่ 
50 ปี เกษตรกรท่ีมีอายนุ้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลี่ย
ประสบความส�าเร็จ 25 ราย ร้อยละ 22.73 ไมป่ระสบ
ความส�าเร็จ 31 ราย ร้อยละ 28.18 สว่นเกษตรกรท่ีมี 
อายมุากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 17 ราย ร้อยละ 
15.45 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 37 ราย ร้อยละ 33.64  

3) จ�านวนปีท่ีศกึษาในโรงเรียน (EDUC) เกษตรกร
ศกึษาในโรงเรียน เฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรท่ีมีจ�านวนปีท่ี
ศกึษาในโรงเรียนน้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ ประสบ
ความส�าเร็จ 24 ราย ร้อยละ 21.82 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
45 ราย ร้อยละ 40.91 สว่นเกษตรกรท่ีมีจ�านวนปีท่ีศกึษา
ในโรงเรียนมากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 18 ราย 
ร้อยละ 16.36 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 23 ราย ร้อยละ 
20.91

4) ประสบการณ์ (EXPER) เฉลีย่ 14 ปี เกษตรกร
ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ ประสบ
ความส�าเร็จ 29 ราย ร้อยละ 26.36 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
33 ราย ร้อยละ 30.00 สว่นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 13 ราย ร้อยละ 
11.82 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 35 ราย ร้อยละ 31.82      

5) จ�านวนครัง้เข้ารับการอบรม (TRAIN) เฉลี่ย 
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11 ครัง้ เกษตรกรท่ีมีจ�านวนครัง้เข้ารับการอบรมน้อยกวา่
หรือเทา่กบัคา่เฉลี่ย ประสบความส�าเร็จ 32 ราย 
ร้อยละ 29.09 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 59 ราย ร้อยละ 
53.64 สว่นเกษตรกรท่ีมีจ�านวนครัง้เข้ารับการอบรม
มากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 10 ราย ร้อยละ 
9.09 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 9 ราย ร้อยละ 8.18

6) การเจาะจงพนัธุ์โคนมท่ีจะซือ้เข้ามาเลีย้งใน
ฟาร์ม (SPECI) เกษตรกรท่ีมีการเจาะจงพนัธุ์ประสบ
ความส�าเร็จ 10 ราย ร้อยละ 9.09 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
18 ราย ร้อยละ 16.36 สว่นเกษตรกรท่ีไมมี่การเจาะจง
พนัธุ์ประสบความส�าเร็จ 32 ราย ร้อยละ 29.09 ไม่
ประสบความส�าเร็จ 50 ราย ร้อยละ 45.46

7) จ�านวนวนังาน (MAN_D) เฉลีย่ 29 วนั เกษตรกร
ท่ีมีจ�านวนวนังานน้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ ประสบ
ความส�าเร็จ 36 ราย ร้อยละ 32.73 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
33 ราย ร้อยละ 30.00 สว่นเกษตรกรท่ีมีจ�านวนวนั
งานมากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 6 ราย ร้อยละ 
5.45 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 35 ราย ร้อยละ 31.18 

8) พืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้งโคนม (GRASS_L) 
เฉลี่ย 2.42 ไร่ เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับ
เลีย้งโคนมน้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ ประสบความ
ส�าเร็จ 21 ราย ร้อยละ 19.09 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
47 ราย ร้อยละ 42.73 สว่นเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีแปลงหญ้า
ส�าหรับเลีย้งโคนมมากกวา่คา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 
21 ราย ร้อยละ 19.09 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 21 ราย 
ร้อยละ 19.09 

9) การจดบนัทกึกิจกรรมฟาร์ม (REC) เกษตรกร
ท่ีมีการจดบนัทึกกิจกรรมฟาร์มประสบความส�าเร็จ 
17 ราย ร้อยละ 15.45 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 23 ราย 
ร้อยละ 20.91 สว่นเกษตรกรท่ีไมมี่การจดบนัทกึกิจกรรม
ฟาร์มประสบความส�าเร็จ 25 ราย ร้อยละ 22.73 ไม่
ประสบความส�าเร็จ 45 ราย ร้อยละ 40.91

10) ปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวั (YIELD) เฉลีย่ 13.96 
กิโลกรัมตอ่วนั เกษตรกรท่ีได้น�า้นมโคตอ่ตวัน้อยกวา่
หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 17 ราย ร้อยละ 
15.45 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 48 ราย ร้อยละ 43.64 
ส่วนเกษตรกรท่ีได้น�า้นมโคต่อตวัมากกว่าค่าเฉลี่ย
ประสบความส�าเร็จ 25 ราย ร้อยละ 22.73 ไมป่ระสบ
ความส�าเร็จ 20 ราย ร้อยละ 18.18

11) ราคาน�า้นมดบิท่ีเกษตรกรขายได้ (PRICE) 

เฉลีย่ 17.77 บาทตอ่กิโลกรัม เกษตรกรท่ีขายได้ราคา
น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ประสบความส�าเร็จ 12 ราย 
ร้อยละ 10.91 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 37 ราย ร้อยละ 
33.64 สว่นเกษตรกรท่ีขายได้ราคามากกวา่คา่เฉลี่ย
ประสบความส�าเร็จ 30 ราย ร้อยละ 27.27 ไมป่ระสบ
ความส�าเร็จ 31 ราย ร้อยละ 28.18

12) ขนาดฟาร์ม (FARM_S) เกษตรกรท่ีมีฟาร์ม
โคนมขนาดเลก็ประสบความส�าเร็จ 22 ราย ร้อยละ 
20.00 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 60 ราย ร้อยละ 54.55 
สว่นเกษตรกรท่ีมีฟาร์มโคนมขนาดกลางประสบความ
ส�าเร็จ 20 ราย ร้อยละ 18.18 ไมป่ระสบความส�าเร็จ 
8 ราย ร้อยละ 7.27

ผลการวิเคราะห์ Logit Model พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่ความส�าเร็จในการน�าไปพฒันาธรุกิจเลีย้งโคนม
ของเกษตรกรจงัหวดัสกลนครให้ประสบผลส�าเร็จ มี 
4 ปัจจยัท่ีมีนยัส�าคญัทางสถิต ิซึง่ปัจจยัท่ีมีความส�าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ได้แก่ ปริมาณ
น�า้นมโคตอ่ตวั และขนาดฟาร์ม และปัจจยัท่ีมีความ
ส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้แก่ 
พืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้งโคนม และประสบการณ์ 
และอีก 8 ปัจจยัท่ีไมมี่ผลตอ่ความส�าเร็จในธรุกิจเลีย้ง
โคนมของเกษตรกรในจงัหวดัสกลนคร ได้แก่ 1) เพศ  
2) อาย ุ3) จ�านวนปีการศกึษา 4) จ�านวนครัง้เข้ารับ
การอบรม ซึง่เกษตรกรจะประสบความส�าเร็จได้นัน้
น่าจะขึน้อยู่กับการเรียนรู้ในธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ
และการน�าความรู้มาปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง 
มากกวา่การได้รับการศกึษาในระดบัสงู และการเข้ารับ
การอบรมหลายครัง้ ดงันัน้ในการฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้ เลีย้งโคนมของหนว่ยงานตา่งๆนัน้ นอกจากการ
อบรมความรู้แล้ว ควรท�าให้เกษตรกรได้เหน็ประโยชน์
ของการน�าความรู้นัน้ไปประยกุต์ใช้ในฟาร์มของตนเอง
ด้วย จงึจะท�าให้เกษตรกรประสบความส�าเร็จได้ 5) 
การเจาะจงพนัธุ์โคนมท่ีจะซือ้เข้ามาเลีย้งในฟาร์ม 
ซึ่งปัจจัยนีน้่าจะขึน้อยู่กับการจัดการท่ีเหมาะสม 
เชน่ หากเกษตรกรคดัเลือกพนัธุ์ท่ีดีมาเลีย้งในฟาร์ม 
แตไ่มมีการจดัการด้านโรคและสขุาภิบาลท่ีดี หรือไมมี่
การจดัการด้านอาหารท่ีเหมาะสม ก็จะท�าให้เกษตรกร
มีต้นทนุเพ่ิมขึน้และได้น�า้นมดบิไมมี่คณุภาพ สง่ผล
ตอ่รายได้ลดลง นัน่คือ นอกจากเกษตรกรจะคดัเลอืก
พนัธุ์โคนมท่ีดีแล้ว จะต้องมีการจดัการท่ีดีด้วย จงึจะ
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ท�าให้ประสบความส�าเร็จ 6) จ�านวนวนังาน การจดัการ
จ�านวนวันงานควรเหมาะสมกับการผลิตในฟาร์ม 
เชน่ ฟาร์มท่ีมีโคนมจ�านวนน้อย ควรใช้เวลาในการ
ดแูลโค หรือใช้เวลาท�างานในฟาร์มน้อยกวา่ฟาร์มท่ี
มีโคนมจ�านวนมาก เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการใช้
แรงงานในฟาร์ม 7) การจดบนัทกึกิจกรรมฟาร์ม ซึง่
เกษตรกรจะจดบนัทึกกิจกรรมฟาร์มหรือไม่ก็ตาม 
เกษตรกรก็ได้ก�าไรไมแ่ตกตา่งกนั อาจเน่ืองมาจาก
เกษตรกรท่ีจดบนัทึกกิจกรรมฟาร์มไม่ได้น�าข้อมูล
มาพิจารณาในการลดต้นทนุหรือเพ่ิมรายได้ ดงันัน้
การส่งเสริมให้เกษตรกรจดบันทึกกิจกรรมฟาร์ม 
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลและน�า
ข้อมลูมาพฒันาฟาร์มด้วย และ 8) ราคาน�า้นมดบิท่ี
ขายได้ เน่ืองจากราคาน�า้นมดบิท่ีเพ่ิมขึน้ อาจเกิด
จากเกษตรกรเพ่ิมต้นทนุการผลติ เชน่ การให้อาหาร
โคในปริมาณท่ีมากเพ่ือให้ได้น�า้นมมากขึน้ แตต้่นทนุ
คา่อาหารอาจสงูกวา่ปริมาณน�า้นมดบิท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่สง่ผล
ให้ก�าไรลดลง ท�าให้เกษตรกรไมป่ระสบความส�าเร็จ 
ดงันัน้ เกษตรกรจงึควรพิจารณาทัง้ในแงข่องราคาผลผลติ
และต้นทนุการผลติให้สอดคล้องกนั (Table 1)

วจิำรณ์

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในการน�าไปพฒันา
ธุรกิจเลีย้งโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัสกลนครให้

ประสบความส�าเร็จ มี 4 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปริมาณน�า้นมโค
ตอ่ตวั (YIELD) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัความนา่จะเป็นท่ีเกษตรกรจะประสบความส�าเร็จ
ในอาชีพเลีย้งโคนม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
โดยหากปริมาณน�า้นมโคตอ่ตวัเพ่ิมขึน้ 1 กิโลกรัม มี
โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนม
มากเพ่ิมขึน้ 1.264 เทา่ หรือ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.4 2) 
ขนาดฟาร์มขนาดฟาร์ม (FARM_S) มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความน่าจะเป็นท่ีเกษตรกร
จะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนม ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยฟาร์มขนาดกลางมีโอกาส
ท่ีจะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนมน้อย
กวา่ฟาร์มขนาดเลก็ 0.053 เทา่หรือ น้อยกวา่ร้อยละ 
5.30 เน่ืองจากฟาร์มขนาดเลก็ใช้แรงงานตนเอง และ
เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้ง่ายกว่าฟาร์ม
ขนาดกลาง เชน่ การจดัการอาหารโคท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม ท�าให้แมโ่คผลติน�า้นมท่ีมีคณุภาพ และ
การจดัการด้านโรคและสขุาภิบาลได้อยา่งทัว่ถงึ ซึง่
สามารถลดต้นทนุคา่รักษาโค และลดการพกัรีดนม
แมโ่คป่วย เป็นต้น 3) พืน้ท่ีแปลงหญ้าส�าหรับเลีย้ง
โคนม (GRASS_L) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัความนา่จะเป็นท่ีเกษตรกรจะประสบความส�าเร็จ
ในอาชีพเลีย้งโคนม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
โดยหากเกษตรกรมีพืน้ท่ีแปลงหญ้าเพ่ิมขึน้ 1 ไร่ มีโอกาส
ท่ีจะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนมมากเพ่ิมขึน้ 

Table 1 Logit  Model Analysis Results

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper

SEX -0.058 0.658 0.008 1 0.930 0.944 0.260 3.429
AGE -0.051 0.039 1.696 1 0.193 0.950 0.881 1.026
EDUC 0.054 0.104 0.272 1 0.602 1.056 0.861 1.295
EXPER* 1.465 0.735 3.970 1 0.046 4.326 1.024 18.273
TRAIN 0.011 0.018 0.350 1 0.554 1.011 0.975 1.048
SPECI 0.436 0.660 0.436 1 0.509 1.546 0.424 5.643
MAN_D -0.011 0.014 0.621 1 0.431 0.989 0.962 1.017
GRASS_L* 0.215 0.107 4.037 1 0.045 1.239 1.005 1.528
REC -0.334 0.629 0.283 1 0.595 0.716 0.209 2.456
YIELD** 0.234 0.058 16.349 1 0.000 1.264 1.128 1.415
PRICE 0.299 0.597 0.250 1 0.617 1.348 0.418 4.344
FARM_S** -2.930 0.880 11.087 1 0.001 0.053 0.010 0.300
Constant -6.434 10.409 0.382 1 0.537 0.002
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1.239 เทา่ หรือ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.9 สอดคล้องกบั
สนิชยั และคณะ (2550) กลา่ววา่โคนมเป็นสตัว์เคีย้วเอือ้ง 
อาหารหลักคืออาหารหยาบจึงควรมีการจัดท�า
แปลงหญ้าหรือแปลงพืชอาหารสตัว์ไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เพียงพอตลอดทัง้ปี จะท�าให้ลดต้นทนุคา่อาหารข้น
ลงได้ และ 4)ประสบการณ์ (EXPER) มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความน่าจะเป็นท่ีเกษตรกรจะ
ประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนม ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ใน
การเลีย้งโคนมมากกวา่คา่เฉลีย่ของกลุม่ (ประสบการณ์
เฉลีย่ 14 ปี) มีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จในอาชีพ
เลีย้งโคนมมากกวา่เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่
หรือเทา่กบัคา่เฉลีย่ของกลุม่ 4.32 เทา่ หรือ น้อยกวา่
ร้อยละ 43.20 สอดคล้องกบั ปิยฉตัร (2554) รายงาน
วา่ ประสบการณ์ในการเลีย้งโคนมเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ความส�าเร็จในอาชีพเลีย้งโคนมของเกษตรกร และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของปรีชา (2553) พบวา่ 
ประสบการณ์เป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคญัตอ่ความส�าเร็จ
ในการประกอบอาชีพและน�าไปสูค่วามยัง่ยืนในอาชีพ
เลีย้งโคนม

สรุปและข้อเสนอแนะ

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลีย้งโคนมเฉลีย่ 
14 ปี นิยมเลีย้งโคนมพนัธุ์ไทยฟรีเช่ียน (Thai Friesian) 
สว่นมากเป็นฟาร์มขนาดเลก็ มีจ�านวนแมโ่คเฉลีย่ 16 
ตวัตอ่ครัวเรือน มีต้นทนุทางบญัชีเฉลี่ย 12.19 บาท
ตอ่กิโลกรัม ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ เฉลีย่ 19.75 บาท
ตอ่กิโลกรัม ราคาขายน�า้นมดบิเฉลี่ย 17.77 บาทตอ่
กิโลกรัม เกษตรกรมีก�าไรทางบญัชีเฉลีย่5.58 บาทตอ่
กิโลกรัม และขาดทนุทางเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 1.98 บาท
ตอ่กิโลกรัม 

การพฒันาธรุกิจเลีย้งโคนมของเกษตรกรในจงัหวดั
สกลนครให้ประสบความส�าเร็จ หรือเกษตรกรมีก�าไร
สทุธิทางเศรษฐศาสตร์มากกวา่ศนูย์นัน้ มีแนวทาง
การพฒันา 4 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านปริมาณ
น�า้นมแมโ่คตอ่ตวั หรือประสทิธิภาพในการผลติน�า้นม
ของแมโ่ค ซึง่เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ผลติได้โดยการจดัการอาหารโคให้เหมาะสมทัง้ด้าน
โภชนะในอาหารและปริมาณอาหารท่ีให้แมโ่ค รวมถงึ

การดแูลสขุภาพโคอยา่งสม�า่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การผลติน�า้นมของแมโ่ค 2) ปัจจยัขนาดฟาร์ม เกษตรกร
ควรปรับขนาดฟาร์มให้เหมาะสมทัง้กบัแรงงานและ
ระดบัการใช้ปัจจยัการผลติ 3) ปัจจยัพืน้ท่ีแปลงหญ้า
ส�าหรับเลีย้งโคนมมีอยา่งเพียงพอ ท�าให้โคได้กินอาหาร
หยาบท่ีเพียงพอซึง่เป็นการเพ่ิมคณุภาพน�า้นม ท�าให้
เกษตรกรขายได้ราคาสงูขึน้ และเกษตรกรยงัสามารถ
ลดต้นทนุคา่อาหารลงได้ ส�าหรับเกษตรท่ีไมมี่พืน้ท่ี
ปลกูหญ้า ภาครัฐควรจดัหาพืน้ท่ีสาธารณะสนบัสนนุ
พืน้ท่ีปลกูหญ้าให้กบักลุม่เกษตรกร 4) ปัจจยัด้าน
ประสบการณ์ในการเลีย้งโคนมของเกษตรกร โดย
การน�าความรู้และบทเรียนตา่งๆ ท่ีผา่นประสบการณ์
มาพฒันาฟาร์มอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง ทัง้นี ้
เกษตรกรรายใหมก็่มีโอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จได้
เชน่เดียวกนั โดยการอบรมความรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมรายอ่ืน 
และการศกึษาข้อมลูธรุกิจให้เพียงพอ อยา่งไรก็ตาม
การท่ีเกษตรกรจะประสบความส�าเร็จในอาชีพเลีย้ง
โคนมอยา่งยัง่ยืนนัน้ นอกจากเกษตรกรจะน�าปัจจยั
ดงักลา่วไปเป็นแนวทางในการพฒันาธรุกิจแล้ว สิง่ท่ี
ส�าคญัอีกประการ คือ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมต้องมี
ใจรักในอาชีพ มีการดแูลเอาใจใสแ่ละจริงจงัในการ
ประกอบอาชีพ เพราะงานเลีย้งโคนมเป็นงานท่ีต้อง
ท�าประจ�าทกุวนัอยา่งไมมี่วนัหยดุ และเป็นงานละเอียด
ท่ีต้องเอาใจใสห่ลายอยา่ง
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