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           การส่งเสริมการเลีย้งโคนม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     นรภัทร  อ่อนคลาย      ชูศักดิ์  ทองแดง 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ท่ีเขา้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559 ถึง 2563 ในพื้นท่ี 18 
จงัหวดั จ านวน 34 แปลง รวมสมาชิก จ านวน 1,978 ราย เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 333 
ราย แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามผลการประเมินแปลงเพื่อจดัชั้นคุณภาพแปลงท่ีได้ด าเนินการ ตามผลการ
ปฏิบติังานของกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ปีงบประมาณ 2563 แลว้ จดัเป็น 3 ชั้นคุณภาพแปลง 
คือ ชั้นคุณภาพแปลงระดบั A  จ านวน 172 ราย  ชั้นคุณภาพแปลงระดบั B  จ านวน 93  ราย และชั้น
คุณภาพแปลงระดบั C จ านวน 68 ราย  

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 51 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา  มีพื้นท่ี
ส าหรับเล้ียงโคนม และพื้นท่ีปลูกแปลงหญ้าจ านวนจ ากัด แหล่งอาหารหยาบใช้ผลพลอยได้จาก
การเกษตรเป็นหลกั จ านวนโคนมเฉล่ียทั้งหมด จ านวน 37 ตวั  โครีดนม เฉล่ียจ านวน 13 ตวั ส่วนใหญ่
น ้ านมดิบผา่นเกณฑ์การตรวจตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์หรือศูนยร์วบรวมน ้ านมก าหนด ส่วนใหญ่ฟาร์มได้
รับรองมาตรฐาน GAP หรือ GFM     ส าหรับผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จากการ
รวมกลุ่มเกษตรกร และการพฒันาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต  เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัมากท่ีสุด  
ส่วนการบริหารจดัการตามหลกัการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ดา้น
ผลการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบัการลดตน้ทุนการผลิต  การพฒันาพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต มีผลสัมฤทธ์ิท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัมาก  แต่ดา้นความรู้ความสามารถของ
ผูจ้ดัการแปลง การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาปรับใชป้ระสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผล
ดา้นการเพิ่มช่องทางตลาด มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงใน
ระดบัปานกลาง  ทั้งน้ี ดา้นท่ีตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขเพื่อการขบัเคล่ือนการส่งเสริมและ
พฒันาการเล้ียงโคนมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ ดา้น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ และด้านภาพรวมการด าเนินโครงการแปลงใหญ่  มี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ค าส าคญั : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , ชั้นคุณภาพแปลง , ผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถ  
                  น าไปใชป้ระโยชน์ได ้

              ทะเบียนงานวจิยัเลขท่ี : 65(2) – 0211 – 019 
              กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว ์  
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 Promotion of dairy  Farming under the large-scale agricultural extension system project   

Norrapat  On-khlai       Choosak  Thongdaeng 

Abstract 

  This study was a study of farmer participarting in the Dairy Farming Extension System 
Oroject of 18 Provinces 34 plots 1, 978 member. Data collected using questionnaries  333  
cases  according to the plots quality  classification of 3 levels :A 172 cases   B number.  
Cases and 68 cases to study the data. Dairy farming conditions and the utilitarian 
achievements  of  farmers participarting in the large-scale agricultural extention system 
project. 
 From the study it was found that on average the farmers were 51 year old with the 
highest education in primary school.  There is limited area for growing forage crops.  Rough 
food  uses  agricultural  by-products. There were 37 dairy cow in farm 13 milk cows. Raw 
milk passed the quality check according to the specified criteria. The farm is Good 
Agricutural practice : GAP  or Good Farming Management : GFM  certified for usable 
achievement form the gathering of fermers and developed to increase the quality of dairy 
farming at the highest average level in terms of the results of operations related to the 
reduction of production costs. Development to increase productivity.  Average at a high 
level.  But the knowledge and ability of the big conversion manager. Coordinating 
departments in applying technology and innovation in the management of dairy farms and 
increasing milk marketing channels.  At a moderate level. To drive the promotion and 
development of farmers under the large-scale agricultural extension system namely. 
Operations of the Responsible Unit and an overview of the project imprementation in the 
opinion of agriculture. There are achievements that can be applied to the dairy farming 
profession at the lowest level. 
 
 
Keywords :  A large-scale agricultural extention system  project , Grade qualityconverter, achievement 

Registered No : 65(2- 0211 - 019 

Livestock Promotion and Development Divition.   Department of Livestock 



ค 

 

สารบัญ 

                       หน้า 

บทคัดย่อ                         ก 
Abtract             ข 
สารบัญ             ค 
สารบัญตาราง            ง 
บทที ่1  บทน า            1    

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั         1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั         2 
1.3 กรอบแนวคิดโครงการวิจยั         2 
1.4 ขอบเขตของโครงการวจิยั         3 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         3 

บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรม          4 
บทที ่3 วธีิด าเนินการศึกษาวิจัย         11 
 3.1ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั        11 
 3.2 การออกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน      13 
 3.3 การเก็บขอ้มูล         13 

3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผล       14 
บทที ่4 ผลการศึกษาวจัิยและข้อวจิารณ์        15 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไป          15 
 4.2 ขอ้มูลการเล้ียงโคนม         19 
 4.3 ขอ้มูลน ้านมและคุณภาพน ้านม       23 
 4.4 ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่    24 
 4.5  ปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกร       31  
บทที ่5 สรุปผลการศึกษาวจัิยและข้อเสนอแนะ       32 
 5.1 สรุปผลการศึกษาวจิยั         32 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรค         33 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ          34 
กติติกรรมประกาศ          35 
บรรณานุกรม           36 



ง 
 

สารบัญตาราง 

            หน้า 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลแยกตามชั้นคุณภาพแปลง           3 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา               12 
ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลช่วงอายขุองเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       15 
ตารางท่ี 4 แสดงระดบัการศึกษาของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       16 
ตารางท่ี 5 แสดงรายไดเ้ฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       17 
ตารางท่ี 6 แสดงพื้นท่ีเฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง        17 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนโคนมเฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง        18 
ตารางท่ี 8 แสดงการใชอ้าหารหยาบเล้ียงโคของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       19 
ตารางท่ี 9 แสดงประสบการณ์เล้ียงโคนมของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง      19 
ตารางท่ี 10 แสดงลกัษณะโรงเรือนของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง        20 
ตารางท่ี 11 แสดงการจดัการคอกเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง         20 
ตารางท่ี 12 แสดงการไดรั้บรองฟาร์มของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       21 
ตารางท่ี 13 แสดงรูปแบบการเล้ียงโคนมของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง       22 
ตารางท่ี 14 แสดงการใชอ้าหารขน้ของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง        22 
ตารางท่ี 15 แสดงปริมาณน ้านมดิบเฉล่ียเฉล่ียต่อวนัของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง      23 
ตารางท่ี 16 แสดงคุณภาพน ้านมท่ีผา่นเกณฑข์องเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง      23 
ตารางท่ี 17 แสดงราคาน ้านมท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อกิโลกรัมของเกษตรกรเล้ียงโคนม ตามชั้นคุณภาพแปลง      24 
ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิสามารถใชป้ระโยชน์ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมต่อการด าเนิน 
          โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ตามหลกัการของ Likert’s Scale       29 

 



1 
 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
             1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดนโยบายส าคญัในการพฒันาภาคการเกษตร ซ่ึงหน่ึง
ในนโยบายหลกั คือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายยอ่ย 
มีการรวมกลุ่มกนัผลิต การบริหารจดัการร่วมกนั สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรของ
เกษตรกรให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้เกษตร  ลดตน้ทุนการผลิต 
เพิ่มรายไดข้องเกษตรกร ซ่ึงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะช่วยขบัเคล่ือนให้เกษตรกร 
มีการรวมกลุ่มกนัผลิต รวมกนัจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ช่วยลดตน้ทุน และเพิ่มผลผลิต  มีการรวมกนั
บริหารจดัการ ตลอดจนการจดัการดา้นการตลาด เพื่อน าไปสู่การเพิ่มอ านาจการต่อรองทางการตลาด 
เพิ่มโอกาสในการแข่งขนัโดยมีภาครัฐให้การสนบัสนุนและประสานภาคเอกชนร่วมสนบัสนุนตลอด
ห่วงโซ่การผลิต (value chain)  
           กรมปศุสัตว ์ ไดด้ าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ดา้นปศุสัตว)์
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2563  มีเกษตรกรดา้นปศุสัตวร่์วมโครงการ จ านวน 12,212 ราย จ านวน 
260 แปลง แยกเป็นชนิด แปลงดา้นโคนม จ านวน 34 แปลง ดา้นโคเน้ือ 123 แปลง ดา้นกระบือ 26 แปลง  
ดา้นแพะ 40 แปลง ดา้นสัตวปี์ก 30 แปลง ดา้นพืชอาหารสัตว ์6 แปลง และ ดา้นสุกร 1 แปลง ซ่ึงไดมี้
การจดัสรรงบประมาณตลอดอาย ุแปลงละ 3 ปี และการแนะน าดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง แต่จากผลการ
ประเมินการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั(KPI) ประจ าปี มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการพฒันา
ค่อนขา้งช้า และบางส่วนยงัไม่สามารถจดัการแปลงไดต้ามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้มี
การจดัท าการประเมินแปลงเพื่อจดัชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ดา้นปศุสัตว ์ในทุกชนิดแปลง ส าหรับแปลงใหญ่
ดา้นโคนม จ านวน 34 แปลง เกษตรกร 1,978 ราย น าขอ้มูลผลการประเมินแปลงจดัชั้นคุณภาพ มาปรับ
แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม เพื่อให้มีการพฒันา เกิดความเขม้แข็ง พร้อมรองรับ
การเปิดเขตการคา้เสรี (Free Trade Area : FTA) ในปี 2568 นอกจากน้ีแปลงใหญ่ดา้นอ่ืน ๆ สามารถใช้
เป็นขอ้มูลเกษตรกร ภาพรวมของแปลง เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบการส่งเสริมและพฒันา แบบกลุ่มใน
ระดบัชั้นคุณภาพเดียวกนั และเพื่อจดัท าขอ้เสนอของบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของเกษตรกร 
และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี 

 



2 
 

 
     1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และสภาพการเล้ียงโคนมภายใต้ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่
เกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดข้องเกษตรกรท่ีร่วมด าเนินโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 
1.3 กรอบแนวคิดการวจิยั 

  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  สภาพการผลิตน ้ านม และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร(โคนม) ท่ีเขา้ร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแยกเป็น 3 ระดบัตามชั้นคุณภาพ(เกรด)แปลง 
แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ เพื่อจะได้ขอ้สรุป เสนอเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย การพฒันาและส่งเสริมการเล้ียงโคนมภายใตร้ะบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่  
และเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมทัว่ไป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท่ีจะส่งผลต่อการสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่เกษตรกรมีความมัน่คง  มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ในอาชีพการเล้ียงโคนมต่อไป 
                                                                                                               

                                                                                    
 

                                                              
                        
 

                                                                                                    
                                                                                                            
 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ของโครงการ 
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1.4 ขอบเขตการศึกษาวจิยั 
        1.4.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่โคนม ปี 2559 – 2563 ในพื้นท่ี 18 จงัหวดั
ได้แก่ จงัหวดัลพบุรี ชัยนาท จนัทบุรี สระแก้ว นครราชสีมา อุดรธานี มหาสารคาม มุกดาหาร เลย 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และชุมพร จ านวน  34 แปลง 
รวมสมาชิก จ านวน 1,978 ราย ดงัตารางท่ี 1 
 

                  ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลแยกตามชั้นคุณภาพแปลง 
ชั้นคุณภาพแปลง จ านวน 

(แปลง) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
เกรด A 15 1,019 172 
เกรด B 11 553 93 
เกรด C  8 406 68   

รวม 34       1,978 333 

   
           1.4.2 ตวัแปรในการศึกษา 
                     - ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ ชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ (เกรด A B และ C) 
                     - ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ อายุ พื้นท่ีแปลงหญา้ ประสบการณ์ ปริมาณน ้านม 
คุณภาพน ้ านม แรงงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่     

 
1.5 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
    ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการเล้ียงโคนมของเกษตรกรเล้ียงโคนม และผลสัมฤทธ์ิสามารถใช้
ประโยชน์ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมต่อการ ด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (โคนม) เพื่อ
เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารประกอบการตดัสินใจ การวางแผนการส่งเสริมการเล้ียงโคนมให้สอดคลอ้ง
กบับริบทท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร และสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร ผูเ้ล้ียงโคนม “ อาชีพพระราชทาน ” รองรับการเปิดเขตทางการคา้เสรี (Free Trade Area : 
FTA)ประเภทสินคา้นมและผลิตภณัฑ ์ในปี 2568    
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหน่ึงในนโยบายท่ีส าคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหาร
จดัการร่วมกนั ท าให้เกิดการรวมกนัผลิต และรวมกนัจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 2) เพื่อให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน รวมทั้ งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีพื้นท่ีเป้าหมายของการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 30 ลา้นไร่ มีระยะเวลาโครงการ ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 โดยมีหน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั คือ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานรอง ไดแ้ก่ กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมชลประทาน 
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษรกรรม กรมหม่อนไหม ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2561) 

กลไกการขบัเคล่ือนและวธีิด าเนินการ 
กลไกการขับเคล่ือนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ 

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั ท่ีบูรณาการการท างานระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแต่งตั้งทีมงาน จ านวน 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ทีมผูจ้ดัการแปลง 
และส่วนท่ี 2 ทีมสนับสนุนการด าเนินการ มีจ านวน 3 ทีมย่อย ได้แก่ ทีมการลดต้นทุนการผลิต 
(ส านกังานเกษตรจงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกั) ทีมการบริหารจดัการ (ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
เป็นเจา้ภาพหลกั) ทีมการตลาด (ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกั) เพื่อสนบัสนุนและร่วมกนั
ขบัเคล่ือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559, น. 2)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559, น. 3-4) ไดก้ าหนดวธีิการด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นคือ 
1) การเตรียมการ ไดแ้ก่ การจดัตั้งทีมงาน การสร้างการรับรู้ รวมกลุ่มเกษตรกร ก าหนด

พื้นท่ีเป้าหมายและจัดท าแผนท่ีรายแปลง การจัดท าข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเกษตรกรรายแปลง  
การคดัเลือกแปลงตน้ฉบบั และการบูรณาการกิจกรรม 

2) การพฒันาผูจ้ดัการแปลงและการพฒันาเกษตรกร 
3) ผูจ้ดัการแปลงและเกษตรกร ก าหนดแผนการปฏิบติัการ และหน่วยงานต่าง ๆในส่วน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
4) การประชาสัมพนัธ์ ติดตาม และประเมินผล 
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การปรับโครงสร้างการผลิตแปลงใหญ่ 

  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ไดก้ าหนดการปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 
โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) มีพื้นท่ีเป้าหมายก าหนดในแต่ละจงัหวดั 
2) มีการก าหนดเป้าหมายการผลิต เทคโนโลย ีประสิทธิภาพในการผลิต ขั้นตอนต่าง ๆตั้งแต่ตน้

จนถึงการจ าหน่ายสู่ตลาดทุกแห่ง 
3) มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ และการประเมินผลโครงการทุกปีการผลิต 
4) มีการสร้างผูจ้ดัการโครงการภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตลอดจน

การใช้เป็นแหล่งส่งเสริมละถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ งภาครัฐและเอกชนและเกษตรกรในพื้นท่ีให้ได้
ประโยชนสู์งสุด 

5) ทุ่มเทสรรพก าลงัของภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีแปลงใหญ่เพื่อให้เห็นผลและเกิดการขยายผล 
6) ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีการลดตน้ทุนการผลิต มีประสิทธิภาพในการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินถึงระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่วา่ จะท าให ้
เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรและองคก์รเกษตรกรในพื้นท่ีติดต่อกนัเป็นแปลงใหญ่ ท าให้
เกิดขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ (Economy  of Scale) เพื่ออ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต 
(Prodution Process) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัการผลิต การผลิตเทคโนโลยี 
การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัเก็บเก่ียว การแปรรูปเบ้ืองตน้ และการตลาด (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

                       ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมปศุสัตว,์2562) 
     การส่งเสริมการท าเกษตรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในช่วงแรก

นั้น เป็นการส่งเสริมในพื้นท่ีน าร่องใน 9 ประเภทสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว พืชไร่ ไมย้ืนตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล 
หม่อน กลว้ยไม ้ปศุสัตว ์และประมง  

     การเล้ียงโคนมในประเทศไทยเร่ิมตน้เม่ือปี 2505 และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงโคนม
เพิ่มข้ึน ในปี 2537 ตามแผนปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร ก าหนดให้มีการปลูกแปลงพืชอาหารสัตว ์ราย
ละ 5-15 ไร่ และให้มีการรวมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ การเล้ียงโคนมเป็นไปเพื่อให้เกษตรกรท่ี
ประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกมนัส าปะหลงั มีอาชีพมัน่คง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ประมาณร้อยละ 60 
ประสบความส าเร็จในการเล้ียงโคนม และไดข้ยายการเล้ียงโคนมเพิ่มมากข้ึนอยา่ง ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
แต่มีเกษตรกรบางส่วนยงัคงมีพื้นท่ีในการเล้ียงโคนมเท่าเดิม ในขณะท่ีจ านวนโคนมในฟาร์มเพิ่มมากข้ึน 
(กรมปศุสัตว,์2562)   
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     ในปี 2564 มีเกษตรกรเล้ียงโคนม 18,850 ราย จ านวนโครวม 632,187 ตวั เป็นแม่โคให้ผลผลิต 
312,918 ตวั ประกอบด้วยแม่โครีดนม 306,063 ตวั แม่โคแห้งนม 68,544 ตวั (กรมปศุสัตว์.2564)  
มีปริมาณน ้านมดิบตามขอ้ตกลงการซ้ือขาย 3,547,093 ตนัต่อวนั ซ่ึงในระยะ 3 ปี ประเทศไทยมีปริมาณน ้านม
เพิ่มจากปี 2561-2564 คิดเป็นร้อยละ 6.58 ต่อปี(กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2564) จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นตวัช้ี 
ใหเ้ห็นวา่ระบบการเล้ียงโคนมของประเทศไทย ท่ีผา่นมายงัมีจุดอ่อนบางประการท่ีท าใหก้ารเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณน ้ านมเป็นไปได้ช้า หน่ึงในปัญหาของการผลิตน ้ านมดิบระดบัฟาร์ม คือ การขาดแคลนแรงงาน 
ดงันั้น แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อแกปั้ญหาน้ี คือ ระบบการจดัการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพ และลดการใชแ้รงงาน 

     ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พบมากในธุรกิจการเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทย เน่ืองจาก
เกษตรกรรายย่อยท่ีใช้แรงงานในครอบครัว ประกอบกบัตน้ทุนการเล้ียงโคนมสูงข้ึน ท าให้เกษตรกร
รายยอ่ยมีปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงาน การเล้ียงโคนม เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนและ
ความอดทน ท าให้การจา้งแรงงานท่ีท างานละเอียด อดทน ค่อนขา้งยาก จากการศึกษาวิจยัของ(สิรินทร์และ
สุภาภรณ์ ,2555) ศึกษาการด าเนินธุรกิจการเล้ียงโคนมแห่งหน่ึงในอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเจา้ของฟาร์ม พบวา่ จุดอ่อนของการด าเนินธุรกิจในฟาร์มโคนม คือ ขาดแรงงาน
ในฟาร์ม ซ่ึงเป็นตน้ทุนอนัดบั 2 คิดเป็น ร้อยละ 30 ของตน้ทุนทั้งหมด รองจากตน้ทุนดา้นอาหาร หาก
แบ่งค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ออกเป็น 2 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ กิจกรรมการผลิตน ้ านม และกิจกรรมการเล้ียง
โคทดแทน (เบญจมาพร,2544) การลดตน้ทุนการผลิต ภาระการเล้ียงลูกโค เพื่อแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงาน 
ลดตน้ทุนท่ีเกิดการเล้ียงลูกโค ความสมบูรณ์ของลูกโคพร้อมส าหรับเป็นแม่โคทดแทน  การปรับรูปแบบการ
จดัการฟาร์ม โดยการใช้เทคโนโลยี สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาตน้ทุนการผลิตสูง และการขาดแคลน
แรงงานอยา่งตรงจุด ท าให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตโคนมไดม้ากข้ึน และมีเคร่ืองจกัรกลช่วยทุ่น
แรง ในการผสมอาหาร การใหอ้าหาร การรีดนม และการจดัการของเสีย รวมถึงการจดัขอ้มูลโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน ้านมของเกษตรกร (Bor,2014) 
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     การจดัการฟาร์มท่ีดี มีส่วนส าคญัท าให้โคนมมีสุขภาพดี แม่โคมีผลผลิตน ้ านมมากน ้ านมมี
คุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโค
นม (Good Agriculture pratices for Dairy Catte farm : GAP) โดยมีวตัถุประสงค์เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โคนมมีสุขภาพดี และได้น ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพ ส าหรับน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารท่ีปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค (กรมปศุสัตว,์2555)  องคป์ระกอบพื้นฐานของฟาร์มโคนมประกอบดว้ย 

        1. องคป์ระกอบฟาร์ม สถานท่ีตั้ง ผงัฟาร์มและลกัษณะฟาร์ม สถานท่ีตั้งฟาร์มอยูใ่นพื้นทีท่ีมี
การคมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง ไม่อยูใ่นพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วม อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เส่ียงต่อ
การปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว ้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ พื้นท่ีฟาร์มมีขนาดพอเหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์
และส่ิงแวดลอ้ม จดัแบ่งการก่อสร้างอาคาร โรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน  
ไม่หนาแน่น จดัพื้นท่ีของแต่ละกิจกรรมแยกเป็นสัดส่วนอยา่งชดัเจน เหมาะสมตามวตัถุประสงค ์และ
ขนาดฟาร์ม รวมทั้งแยกพื้นท่ีเล้ียงจากท่ีพกัอาศยั เพื่อให้สามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้มีทางเขา้ออก
ฟาร์มโคนมทางเดียว มีการจ ากดัการเขา้ออกของบุคคลในบริเวณพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์ 
      โรงเรือนสร้างด้วยวสัดุคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา  
มีหลงัคา มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ภายในโรงเรือนไม่มีส่วนยื่นท่ีแหลมคมท่ีอาจเป็น
อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานและโคนม มีพื้นท่ีเพียงพอกับจ านวนโคนม เพื่อให้โคนมแสดงพฤติกรรม 
ไดต้ามธรรมชาติ สามารถนอนลงหรือยนืข้ึนไดส้ะดวก ความกวา้งและความสูง ตอ้งเหมาะสมกบัขนาด
ของสัตว ์พื้นโรงเรือนท่ีใชเ้ล้ียงโคตอ้งเรียบไม่ล่ืน มีความลาดเอียงระบายน ้าไดดี้ ง่ายต่อการท าความสะอาด
และป้องกนัไม่ให้เกิดการสะสมของเสีย รางหรือภาชนะใส่อาหารและน ้ าท าดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาดง่าย 
และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อตวัสัตว ์ มีรางหรือภาชนะใส่อาหารเพียงพอกบัขนาด อายุ และจ านวนโคนม 
วางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โคกินอาหารและน ้ าได้สะดวก มีซองบงัคบัสัตว์ เพื่อความสะดวก
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน และไม่เป็นอนัตรายกบัโคนม กรณีท่ีไม่มีซองบงัคบัสัตว ์ใหใ้ชซ้องรีดนมแทนได ้ 
มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการรีดนม และปฏิบติังานในฟาร์ม มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการปฏิบติังานและป้องกนัการปนเป้ือน ติดตั้งหรือเลือกใชเ้คร่ืองรีดนม
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลเสียและไม่ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บของเตา้นมโค  อุปกรณ์และภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีดนม   และขนส่งน ้ านมดิบตอ้งไม่เป็นสนิม  
เอ้ือต่อการท าความสะอาด และฆ่าเช้ืออุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน ้านมดิบ เช่น ยางไลเนอร์ ถว้ยรวมนม ระบบท่อ 
สายยาง ภาชนะรองรับน ้านม ภาชนะขนส่งน ้ านมดิบ วสัดุท่ีน ามาใชไ้ม่ท าปฏิกิริยากบัน ้านมดิบไม่เป็นสนิม 
สามารถบ ารุงรักษาและท าความสะอาดไดง่้าย 



8 
 

            2. การจดัการฟาร์ม  จดัการอาหารน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม การรีดนม  การท าความสะอาด  
และการบ ารุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานในฟาร์มเป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง เรียนร้อย และมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมควรจดัท าเอกสาร กระดานบนัทึก หรือหลกัฐานรูปแบบอ่ืนท่ีแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานในฟาร์มดา้นต่าง ๆไดแ้ก่ ดา้นการผสมพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ 
ดา้นการจดัการอาหารโคนม การจดัการอาหารขน้และอาหารหยาบในแต่ละช่วง ดา้นการจดัการสุขภาพ 
แผนการให้ว ัคซีน แนวทางปฏิบัติ เ ม่ือโคป่วย แนวทางปฏิบัติการรีดนม ขั้ นตอนการรีดนม  
การตรวจสอบการท างานของเคร่ืองรีดนม การท าความสะอาดเคร่ืองรีดนมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดา้นการ
ท าความสะอาดโรงเรือนและพื้นท่ีฟาร์มและแนวทางทางการจดัการส่ิงปฏิกูล มูลสัตวแ์ละน ้าทิ้ง 

           การจดัการอาหารส าหรับโคนม จดัให้มีอาหารอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของโคนมในแต่ละช่วง การใหอ้าหารส าเร็จรูปตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย ควรตรวจสอบ
คุณภาพอาหารทางกายภาพเบ้ืองตน้อย่างสม ่าเสมอ การผสมอาหารเอง ห้ามให้สารตอ้งห้ามตามกฎหมาย  
และมีกระบวนการผสมอาหารสัตวอ์ยา่งถูกสุขลกัษณะ มีสถานท่ีเก็บอาหารโคนม ป้องกนัการปนป้ือน 
และการเส่ือมสภาพของอาหารได ้สามารถกนัฝน สะอาด แห้งและระบายอากาศไดดี้ สามารถป้องกนัแมลง
และสัตวพ์าหะ รวมทั้งไม่ควรจดัวางภาชนะบรรจุอาหารขน้สัมผสักบัพื้นโดยตรง น ้ าส าหรับโคนมกิน
ตอ้งมีปริมาณเพียงพอ สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโคนม น ้ าใช้ในฟาร์มตอ้งสะอาดเพียงพอ  
และเหมาะสมตามวตัถุประสงค ์การใชน้ ้ าท่ีท  าความสะอาดเตา้นมและลา้งอุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน ้ านมโดยตรง 
ตอ้งสะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้านมดิบ 
      การจดัการรีดนมโค มีการเตรียมแม่โคก่อนการรีด  การรีดนม และการขนส่งท่ีถูกตอ้ง
ตามสุขลกัษณะท่ีดี ตอ้งมีการวเิคราะห์คุณภาพน ้านมดิบของฟาร์ม น าขอ้มูลมาปรับปรุงการจดัการเล้ียงต่อไป 
ตรวจสอบเตา้นมอกัเสบดว้ยน ้ายาซีเอ็มทีเป็นประจ า หรืออยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบั
การรีดนมตอ้งสะอาด คนรีดนมตอ้งมีสุขลกัษณะท่ีดี  รีดนมให้ถูกตอ้งตามหลักวิธีทั้งแบบการรีดดว้ยมือ 
และแบบการรีดดว้ยเคร่ืองรีด กรณีท่ีท าน ้ านมให้เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียลท่ีฟาร์มไม่ได ้ควรรวบรวม 
และส่งน ้ านมไปยงัศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว กรณีใหย้ากบัโคนม ตอ้งพน้ระยะหยดุยา
ก่อนรีดน ้านมเพื่อจ าหน่าย หลงัส่งน ้านมแลว้ตอ้งลา้งถงันมใหส้ะอาด และฆ่าเช้ือทนัที 
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     การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา ท าความสะอาดภายในโรงเรือน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
สม ่าเสมอ เก็บขอ้มูลทุกวนั กวาดลา้งพื้นโรงเรือนไม่ให้เป็นท่ีสะสมและหมดัหมมของมูลโคและเศษ
อาหาร ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสัมผ ัสน ้ านมดิบทุกคร้ังหลงัใช้งานเสร็จ อุปกรณ์และ
ภาชนะท่ีใช้ในการรีดนมต้องสะอาด ไม่มีกล่ินอับหรือกล่ินบูดตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้อง 
กบัระบบรีดนมอย่างสม ่าเสมอให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้งาน บ ารุงรักษาโรงเรือน เคร่ืงมือ 
อุปกรณ์ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมีความปลอดภยัต่อโคนมและผูป้ฏิบติังาน สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวตัถุอนัตราย
ท่ีใชใ้นกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมปศุสัตว ์หรือส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเก็บเป็นสัดส่วนในสถานท่ีเก็บเฉพาะ 

        3. บุคลากร ผูป้ฏิบติังานในฟาร์ม ตอ้งมีสุขลกัษณะส่วนบุคคท่ีดี และตอ้งไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  มีจ  านวนบุคลากรเหมาะสมกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง มีการจดัแบ่งหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอย่างชดัเจน บุคลากรท่ีเล้ียงโคนมตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การเล้ียง
โคนมอยา่งถูกตอ้ง มีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม ก ากบัดูแลดา้นสุขภาพโคนม 

         4. สุขภาพสัตว ์การป้องกนัและควบคุมโรค มีการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัโคนมทุกตวั ตาม
ระบบการท าเคร่ืองหมายและการข้ึนทะเบียนสัตวข์องกรมปศุสัตว์  มีการจดัการสุขภาพสัตว ์และ
โปรแกรมวคัซีนภายใตก้ารดูแลของสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม มีการตรวจติดตามสุขภาพฝูงโคอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ โรคแทง้ติดต่อและวณัโรค มีโปรแกรมการให้วคัซีนป้องกนัโรคระบาดปากและเทา้เป่ือย
หรือโรคอ่ืน ๆ รวมถึงมีโปรแกรมการก าจดัพยาธิภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

     การป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์และบุคคลก่อนเขา้ฟาร์ม มีการจดบนัทึกการ
ผา่นเขา้ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก มีมาตรการป้องกนัการน าเช้ือโรคเขา้สู่ฟาร์ม เช่น การเปล่ียนรองเทา้ มี
อ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือ หรือใช้ถุงคลุมรองเท้า ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ีมือ มีบนัทึกเขา้ออกฟาร์มของ
ยานพาหนะทุกชนิด ยานพาหนะท่ีเขา้ฟาร์มตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะลอ้ยานพาหนะ 
วสัดุ อุปกรณ์ก่อนน าเขา้พื้นท่ีเล้ียงโค  มีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกนัไม่ให้สัตวพ์าหะเขา้มา 
ในโรงเรือนและโรงรีดนม มีแผนการควบคุมและก าจดัสัตวพ์าหะอยา่งสม ่าเสมอ 

     กรณีน าโคนมใหม่เข้าฟาร์ม ให้ระบุแหล่งท่ีมาของโคนม ต้องได้รับการกักโรคจากต้นทาง 
ทราบประวติัพ่อและแม่ เพื่อประโยชน์ต่อการเล้ียง การจดัการต่อไป หากพบโคนมตายผิดปกติ หรือ
สงสัยการเกิดโรคระบาดให้แจง้สัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มเขา้ตรวจสอบโดยเร็ว การก าจดัซากโคนมท่ีใม่
เหมาะสมอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได ้การบ าบดัรักษาโรค ตอ้งให้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
สัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม  การเก็บรักษาวคัซีนและยาสัตวใ์หเ้ก็บเป็นสัดส่วนตามค าแนะน า 
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        5. สวสัดิภาพสัตว ์ฟาร์มโคนมตอ้งมีการจดัการดูแลโคนมให้อยูส่บาย มีการตรวจสุขภาพและ
สวสัดิภาพสม ่าเสมอ มีสุขอนามยัท่ีดีไดรั้บอาหารและน ้ าอยา่งเพียงพอ กรณีโคนมบาดเจ็บหรือป่วยให้
แยกโคนมออกจากฝงู ดูแลรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 
     6. ส่ิงแวดล้อม ขยะ ของเสีย และมูลโคนมจากฟาร์ม ต้องจดัการให้เหมาะสมและถูก
สุขลกัษณะ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือนสู่พื้นดิน  แหล่งน ้ าหรือเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคต่าง ๆ ขยะติดเช้ือ
ไดแ้ก่ ขวดยา ขวดวคัซีน เข็มฉีดยา ใหแ้ยกท าลายและก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง น ้าเสียจากฟาร์ม ควรมีการ
จดัการอยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

         7. การบนัทึกขอ้มูล ฟาร์มตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัการฟาร์มดา้นการผสมพนัธ์ุ  การ
จดัการอาหารโคนม การจดัการสุขภาพ  บนัทึกปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบ บนัทึกการท าความสะอาด การ
บ ารุงรักษาโรงเรือน และอุปกรณ์และอ่ืนๆ โดยการเก็บบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี 

     การพฒันาโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ยงัประสบปัญหาตั้งแต่ตน้น ้ าไปถึง
ปลายน ้ า เร่ิมตน้จากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมยงัคงประสบกบัปัญหาตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหาร
สัตวท่ี์สูงข้ึน ขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตและคุณภาพน ้านมต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด โรคเตา้นมอกัเสบและโรค
ปากและเทา้เป่ือยยงัเกิดปัญหาเป็นระยะ ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมโคและสหกรณ์ ท่ีตอ้ง
รับภาระในการบริหารจัดการธุรกิจน ้ านมโคของสมาชิก เพื่อจัดการน ้ านมให้ได้คุณภาพดี 
ตามเกณฑ์ก าหนดของผูป้ระกอบการแปรรูปน ้ านม รวมทั้ งการแข่งขนัในการเลือกบริโภคสินค้า 
และผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค และการน าเขา้นมผงขาดมนัเนยและผลิตภณัฑน์มท่ีจะปลอดภาษีในปี 2568 
เป็นตน้ไป  (เสาวลกัษณ์, 2562) 
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บทท่ี 3 
วธีิด าเนินการศึกษาวจิยั 

    3.1 ประชากรและการคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ท าการศึกษาเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกแปลงใหญ่โคนม ท่ีจดทะเบียนแปลงปี 2559 - 2563 

และไดรั้บการส่งเสริมดา้นวชิาการ และสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 34 แปลง 
สมาชิก จ านวน 1,978 ราย 

      กลุ่มตวัอย่าง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ย สูตร ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane) ท่ีมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 0.05 

                                                                          n  =     N   
                                                                                 ๑ + 𝑁𝑒๒        

                       โดยท่ี    n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
                                    N  คือ  จ  านวนประชากรทั้งหมด  
                                     e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน  
                น าค่าดงักล่าวมาแทนในสูตรค านวณของ Yamane  
     n  =         ๑,๙๗๘  

               ๑+๑,๙๗๘(๐.๐๕)๒ 

                จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ( n ) เท่ากบั 332.716  ปัดเพิ่ม เป็น 333  ตวัอยา่ง  

          ค านวณเป็นสัดส่วนในแต่ละชั้นคุณภาพแปลง โดยบญัญติัไตรยางคไ์ดด้งัน้ี 

                   1) ชั้นคุณภาพแปลง เกรด A จ านวน  15 แปลง สมาชิก 1,019 ราย  จ  านวน  172  ตวัอยา่ง 
                   2) ชั้นคุณภาพแปลง เกรด B จ านวน  11 แปลง สมาชิก 553 ราย  จ  านวน  93  ตวัอยา่ง 
                  3) ชั้นชั้นคุณภาพแปลง เกรด C จ านวน   8  แปลง สมาชิก 406 ราย  จ  านวน   68  ตวัอยา่ง 

       กลุ่มตวัอยา่งรายแปลง ค านวณโดยบญัญติัไตรยางค ์จ  านวนสมาชิกของแต่ละแปลงใน  
ระดบัชั้นคุณภาพ เทียบกบัจ านวนรวมของตวัอยา่งในระดบัชั้นคุณภาพนั้น ตามตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 



12 
 

             ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา   
ชั้นคุณภาพ

แปลง 
จังหวัด 

 (สหกรณ์โคนม) 
จ านวนสมาชิก

(ราย) 
จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
เกรด A 1.สระบุรี(มวกเหล็ก) 50 8 

 2.ลพบุรี(สวนมะเดื่อ) 50 8 
 3.ลพบุรี(ชอนม่วง) 55 9 
 4.นครราชสีมา(ปากช่อง) 34 6 
 5.ขอนแก่น(บ้านค้อ) 183 31 
 6.มหาสารคาม(โคก่อ) 30 5 
 7.เชียงใหม่(ไชยปราการ) 225 38 
 8.เชียงใหม่(ผาตั้ง) 58 10 
 9.เชียงใหม่(แม่ออน) 121 20 
 10.เชียงใหม่(แม่วัง) 32 5 
 11.เชียงใหม่(สันก าแพง) 56 9 
 12.ล าพูน(บ้านโฮ่ง) 22 4 
 13.เชียงราย(สันทรายงาม) 37 6 
 14.ราชบุรี(จอมบึง) 36 6 
 15.ราชบุรี(บ้านโป่ง) 30 5 

 รวม 1019 172 
เกรด B    

 1.ลพบุรี (ท่าหลวง) 40 7 
 2.ลพบุรี(พัฒนานิคม) 45 7 
 3.จันทบุรี(สอยดาว) 112 19 
 4.สระแก้ว(วังสมบูรณ์) 30 5 
 5.นครราชสีมา(จันทึก) 22 4 
 6.นครราชสีมา(พลกรัง) 45 7 
 7.ล าพูน(บ้านธิ) 82 14 
 8.เชียงใหม่(สารภี) 47 8 
 9.นครปฐม(ก าแพงแสน) 31 5 
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ชั้นคุณภาพ
แปลง 

จังหวัด จ านวนสมาชิก
(ราย) 

จ านวนตัวอย่าง 
(ราย) 

เกรด B 10.ประจวบคีรีขันธ์(อ่าวน้อย) 41 7 
 11.อุดรธานี (ศรีธาตุ) 58 10 
 รวม 553 93 

เกรด C 1.ล าปาง(ห้างฉัตร) 39 6 
 2.ลพบุรี(หัวล า) 46 7 
 3.มหาสารคาม(กันทรวิชัย) 30 5 
 4.หนองคาย(ท่าบ่อ) 30 5 
 5.ชุมพร(ปะทิว) 24 4 
 6.นครปฐม1(ก าแพงแสน) 29 5 
 7.ชัยนาท(ไพรนกยูง) 30 5 
 8.ประจวบคีรีขันธ์(ห้วยสัตว์ใหญ่) 178 30 

 รวม 406 68 
รวมทั้งสิ้น  18 จังหวัด 34 แปลง 1,978 333 

  
          3.2 ออกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการเล้ียง การจดัการฟาร์มโคนม ปัญหาอุปสรรค
ความตอ้งการ และความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม)  

                       3.3 การเกบ็ข้อมูล 
     1) ขอ้มูลจากผลการประเมินจดัชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ (โคนม) ของกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ท่ีจดทะเบียนแปลงปี 2559 ถึง 2563 
จ านวน 34 แปลง 

    2) ขอ้มูลจากการสอบถามเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่โคนม โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
ตามชั้นคุณภาพแปลง ซ่ึงค านวณดว้ยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane ) 

                    3) รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สรุปขอ้มูล บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัสถิติ 
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                   3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล และแปรผล 
น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ  โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) แลt ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับการวดัผลสัมฤทธ์ิการ
ด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใชว้ิธีแบบมาตราส่วนประมาณการ (Rating 
Scale) และเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปรความหมายตามหลกัการของ Likert’s Scale  (สุชาติ , 2546) 
      แบบสอบถามแต่ละขอ้มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 ซ่ึงมีเกณฑ์ใหค้ะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัผลสัมฤทธ์ินอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนน  1 
  ระดบัผลสัมฤทธ์ินอ้ย  มีค่าคะแนน  2 
             ระดบัผลสัมฤทธ์ิปานกลาง มีค่าคะแนน  3 
              ระดบัผลสัมฤทธ์ิมาก  มีค่าคะแนน  4 
               ระดบัผลสัมฤทธ์ิมากท่ีสุด มีค่าคะแนน  5 

      วเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปรความหมาย ดงัน้ี 
              คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.60   หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิ   นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.61 – 2.40   หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิ   นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  2.41 – 3.20  หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิ   ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.21 – 4.00   หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิ   มาก 
คะแนนเฉล่ีย  4.01 – 5.00   หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิ  มากท่ีสุด  
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
     การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  สภาพการผลิตน ้ านม และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร(โคนม)  

ท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยแยกเป็น 3 ระดบัตามชั้นคุณภาพแปลง 
แลว้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ การด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจะได้
ขอ้สรุป ส าหรับเป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดแนวทาง การพฒันาและส่งเสริมการเล้ียงโคนมให้
สอดคลอ้งกบับริบท และศกัยภาพของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ภายใตร้ะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อสร้างความเขม้แข็ง ให้แก่เกษตรกรมีความพร้อม ในการรองรับ
การเปิดเขตเสรีการคา้ (Free Trade Area : FTA) ในปี ๒๕๖๘  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วธีิการบรรยายประกอบตาราง แบ่งการศึกษา ดงัน้ี 

               4.1 ข้อมูลทัว่ไป 
         อาย ุ

      จากการศึกษา  พบวา่  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(โคนม) ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.73 อายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป รองลงมา คือ อายุนอ้ยกวา่ 35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 25.52 และ อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 17.71, อายุ 41-45 ปี ร้อยละ16.81 และอายุ 46-50 ปี ร้อยละ 13.21
ตามล าดบั  โดยอายนุอ้ยท่ีสุด คือ 23 ปี และมากท่ีสุดคือ 77 ปี  ดงัตารางท่ี 3 

      ทั้งน้ี ส าหรับเกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยกวา่  35 ปี  เป็นคนรุ่นใหม่  ท่ีเป็นทายาทของเกษตรกรท่ี
มีประสบการณ์การเล้ียงโคนม และแยกครอบครัว แยกโคนมเพื่อเป็นอาชีพ  และบางส่วนก็รับกิจการ
แทนคนรุ่นแรกๆ ท่ีมีอายมุากข้ึน ประกอบกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่มีผลต่อการท าการเกษตรมากข้ึนดว้ย 
 
ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลช่วงอายขุองเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพ
แปลง 
(ราย) 

อาย ุนอ้ยกวา่ 
35 ปี ราย 
(ร้อยละ) 

อาย ุ36-40 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 

อาย4ุ1-45 ปี
ราย 

(ร้อยละ) 

อาย4ุ6-50 ปี 
ราย 

(ร้อยละ 

อายมุากกวา่ 
50 ปีข้ึนไป 
ราย  (ร้อยละ) 

เกรด A (172) 49 36 19 11 57 
เกรด B (93) 24 15 21 21 12 
เกรด C (68) 12 8 16 12 40 
รวม (333) 85 (25.52) 59 (17.71) 56 (16.81) 44 (13.21) 109 (32.73) 
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                      ระดบัการศึกษา 

     จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกร จบการศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 63.66 รองลงมา คือระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 15.61 ระดบัปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 
10.51 และร้อยละ 2.70 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
      ทั้งน้ี เกษตรกรเล้ียงโคนมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีอาชีพการเล้ียงโคนมอยู่แล้ว และเม่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันตามหลกัเกณฑ์ โครงการฯ แต่เร่ิมมีคนรุ่นใหม่ หรือทายาท
เกษตรกรซ่ึงมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ใหค้วามสนใจมาเล้ียงโคนมเป็นอาชีพมากข้ึน ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 แสดงระดบัการศึกษาของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 
ชั้นคุณภาพแปลง

(ราย) 
ประถมศึกษา 
ราย (ร้อยละ) 

มธัยมศึกษา 
 ราย (ร้อยละ) 

ปวช/ปวส. 
ราย (ร้อยละ) 

ปริญญาตรี 
ราย (ร้อยละ) 

เกรด A (172) 131 (76.16) 12 (6.97) 6 (3.48) 3 (1.74) 
เกรด B (93) 65 (69.89) 19 (11.04) 3 (3.22) 1(1.07) 
เกรด C (68) 16 (23.52) 21(30.88) 26 (38.23) 5 (7.35) 
รวม (333) 212 (63.66) 52 (15.61) 35 (10.51) 9 (2.70) 

                
          รายได ้  

      จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่(โคนม) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการเล้ียงโคนม 24,044 บาท โดยเกษตรกร ชั้นคุณภาพแปลง
เกรด B มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการเล้ียงโคนมมากท่ีสุด คือ 35,653 บาท รองลงมา คือชั้นคุณภาพ
แปลงเกรด A  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,455 บาท และชั้นคุณภาพแปลงเกรด C มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
11,024 บาท ดงัตารางท่ี 5  

       ทั้งน้ี นอกจากเกษตรกร มีการบริหารจดัการ เพื่อลดต้นทุนการเล้ียง  การเพิ่มผลผลิต  
เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพน ้ านมแลว้ ยงัมีการพฒันาฟาร์มโคนม ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการฟาร์ม
ให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม Good Agricultural Pratice : GAP) สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค เพื่อเตรียม 
ความพร้อมส าหรับอนาคต รองรับการแข่งขนัจากการเปิดเขตเสรีการคา้ (Free Trade Area : FTA) ในปี 2568  
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ตารางท่ี 5 แสดงรายไดเ้ฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง (ราย) รายไดจ้ากการเล้ียงโคนม 
 (บาทต่อเดือน) 

 เกรด A (172) 25,455 
เกรด B (93) 35,653 
เกรด C (68) 11,024 
รวม  (333) 24,044 

 
         พื้นท่ีถือครอง  
       จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 18 ไร่ และมีการเช่าพื้นท่ีเพื่อท า
การเกษตร ซ่ึงเป็นการเกษตรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเล้ียงโคนม เช่น ท านาขา้ว ท าไร่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
เป็นตน้ แต่จากผลการศึกษา  เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีส าหรับฟาร์มเล้ียงโคนม เฉล่ีย 2 ไร่ และมีพื้นท่ีปลูกพืช
อาหารสัตว ์โดยเฉล่ียชั้นคุณภาพเกรด  A มากท่ีสุด จ านวน 29 ไร่ รองลงมาชั้นคุณภาพเกรด B จ านวน
19 ไร่ และชั้นคุณภาพเกรด  C จ านวน 9 ไร่ ดงัตารางท่ี 6 
       ทั้งน้ี เกษตรกรมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว ์ส าหรับเป็นอาหารหยาบเล้ียงโคนม ซ่ึงเป็นการ
ลดตน้ทุนค่าอาหาร ประกอบกบัพืชอาหารสัตวส์ามารถถนอมเป็นหญา้หมกั เป็นอาหารหยาบคุณภาพดี 
ส ารองไวใ้ชใ้นฤดูอาหารหยาบมีไม่เพียงพอ  เป็นการลดค่าใชจ่้ายการซ้ืออาหารหยาบอีกดว้ย  
 
ตารางท่ี 6 แสดงพื้นท่ีเฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพ
แปลง 

พื้นท่ีถือ
ครอง (ไร่) 

พื้นท่ีถือครองใช้
ท าการเกษตร 

(ไร่) 

พื้นท่ีเช่าใชท้  า
การเกษตร (ไร่) 

พื้นท่ีใชเ้ล้ียง
โคนม (ไร่) 

พื้นท่ีปลูกพืช
อาหารสัตว ์

(ไร่) 
 เกรด A (172) 14 9 19 3 29 
 เกรด B (93) 19 9 32 2 19 
 เกรด C (68)  21 6 18 2  9 
เฉล่ีย (333) 18              8 23 2 19 
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       จ  านวนโคนม 
       จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรชั้นคุณภาพเกรด A มีจ านวนโคนมทั้งหมดในฟาร์มเฉล่ียมาก
ท่ีสุดจ านวน 44 ตวั รองลงมาคือชั้นคุณภาพเกรด C และ B  จ  านวน 37 และ 30 ตวั ตามล าดบั ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
สัดส่วนของโคนมท่ีให้ผลผลิตสร้างรายได ้กบัโคท่ีไม่ให้ผลผลิต ฟาร์มชั้นคุณภาพเกรด B  มีโคนมให้
ผลผลิต ร้อยละ 36 รองลงมาคือ ชั้นคุณภาพเกรด A และ C ร้อยละ 34 และ 32 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 7 
       ทั้งน้ี ฟาร์มท่ีมีปริมาณโคนมท่ีไม่ให้ผลผลิตมาก ยิ่งท าให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากดว้ย ซ่ึง
ส่งผลให้เกษตรกรมีการจดัการดา้นอาหารโคนมอยา่งประหยดั เพื่อลดรายจ่าย ท าใหโ้คนมไดรั้บอาหาร 
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะโครีดนมซ่ึงตอ้งการอาหารส าหรับการให้ผลผลิต และความ
สมบูรณ์ของระบบสืบพนัธ์ุ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนโคนมเฉล่ียของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพ
แปลง 

โคนมทั้งหมด 
(ตวั ) 

แม่รีดนม 
 (ตวั : ร้อยละ) 

โคสาว 
 (ตวั : ร้อยละ) 

โค 1 ปี/โครุ่น
(ตวั : ร้อยละ) 

ลูกโคเพศผู ้
(ตวั :ร้อยละ) 

เกรด A (172) 44  15 (34.09) 9 (20.45) 16 (36.36) 4 (9.09) 
เกรด B (93) 30  11 (36.66) 6 (20.00) 11(36.66) 2 (6.66) 
เกรด C (68) 37  12 (32.43)) 15 (40.54) 9 (24.32) 1(2.70) 

เฉล่ีย  37  13 10 12 2 
    
       อาหาร 

     จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรทุกชั้นคุณภาพแปลง ใช้ผลพลอยได้จากการเกษตร เป็นอาหาร
หยาบเล้ียงโคนม คิดเป็นร้อยละ 54.65  และมีการซ้ืออาหารหมกั/แห้ง  อาหารครบส่วน (Total Mixes Ratio : 
TMR) ใชร่้วมดว้ย ตามฤดูกาล มีส่วนนอ้ย ร้อยละ 12.01 ใชห้ญา้สดเล้ียงโคนม เน่ืองจากในฤดูแลง้แปลง
พืชอาหารสัตว์จะให้ผลผลิตน้อย เพราะเกษตรกรยงัขาดการบริหารจดัการระบบให้น ้ าแปลงหญ้า 
ท่ีเหมาะสม ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงการใชอ้าหารหยาบเล้ียงโคของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 
                 (เลือกตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 
ชั้นคุณภาพแปลง

(ราย) 
หญา้สด 

(ราย : ร้อยละ) 
อาหารหมกั/แหง้ 
(ราย : ร้อยละ) 

อาหารครบส่วน 
(ราย  ร้อยละ) 

ผลพลอยได้
การเกษตร(ร้อยละ) 

เกรด A (172) 21 68 9 79 
เกรด B (93) 8 22 11 52 
เกรด C (68) 11 9 7 51 
รวม (333) 40 (12.01) 99 (29.72) 27 (8.10) 182 (54.65) 

 
4.2 ข้อมูลการเลีย้งโคนม 
        ประสบการณ์ 
       จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ การเล้ียงโคนมมากท่ีสุด ระหว่าง 11-15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.73  รองลงมาคือ ระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.22,  นอ้ยกวา่ 5 ปี  ,ระหวา่ง16-20  
และมากกวา่ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 14.41 , 12.61 , 12.01 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 9 
       ทั้งน้ี เม่ือแบ่งช่วงเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ การเล้ียงโคนม เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 ตั้งแต่ 
10 ปีลงมา กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 11 – 15 ปี และ กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป สามารถก าหนดรูปแบบวิธีการ การให้
ความรู้ หรือใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสู่เกษตรกรท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงปัจจัยอายุ  การศึกษา 
ประสบการณ์การเล้ียงโคนม ท่ีมีความทรงจ ากบัความส าเร็จและความลม้เหลว  มีผลในการยอมรับการ
ปรับเปล่ียนการจดัการฟาร์มโคนม   

 
ตารางท่ี 9 แสดงประสบการณ์เล้ียงโคนมของเกษตรกรเล้ียงโคนมแปลงใหญ่ แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพ
แปลง 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 

6-10 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 

11-15 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 

16-20 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 

มากกวา่ 20 ปี 
ราย 

(ร้อยละ) 
เกรด A(172) 31 45 71 16 9 
เกรด B(93) 9 19 41 9 15 
เกรด C(68) 8 20 7 15 18 
รวม (333) 48 (14.41) 84 (25.22) 119 (35.73) 40 (12.01) 42 (12.61) 
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       ลกัษณะโรงเรือน 

      จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรมีการจดัการโรงเรือน เป็นพื้นซิเมนตม์ากท่ีสุด ร้อยละ 90.09  
มีส่วนน้อย ร้อยละ 9.91เป็นพื้นดิน  หลงัคาเป็นกระเบ้ือง ร้อยละ 72.97 ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีอายุใชง้านยาวนาน 
และช่วยลดความร้อนไดดี้กว่าหลงัคาสังกะสีร้อยละ 12.01 ท่ีเกษตรกรยงัมีใช้อยู่ ซ่ึงจะเป็นโรงเรือน 
ท่ีปรับมาจากคอกเล้ียงปศุสัตวช์นิดอ่ืนท่ีเลิกเล้ียง  เช่น สุกร หรือสัตวปี์ก รวมทั้งมีการใชว้สัดุท่ีทนัสมยั 
คือ เมททลัชีท  ดงัตารางท่ี 10  

 
             ตารางท่ี 10 แสดงลกัษณะโรงเรือนของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพ
แปลง 

พื้นโรงเรือน หลงัคา การจดัการคอกเล้ียงโคนม 
ซิเมนต ์ ดิน กระเบ้ือง สังกะสี เมททลั  ชีท แยกตามอายุ เล้ียงรวม 

A (172) 151 21 128 20 24 148 24 
B (93) 88 5 64 9 20 72 21 
C (68) 61 7 51 11 6 61 7 
รวม 
(333) 

300 
(90.09) 

33 
(9.91) 

243 
(72.97) 

40 
(12.01) 

50 
(15.01) 

281 
(65.46) 

52 
(15.61) 

              
      การจดัการคอกโคนม 

      จาการศึกษา พบว่า เกษตรกร ทุกชั้นคุณภาพแปลงมีการจดัการคอกเล้ียงโคนม แบบแยกคอก
เล้ียงตามช่วงอายุ คิดเป็นร้อยละ 65.46 และเล้ียงรวมทุกช่วงอายุ ร้อยละ 15.61  ซ่ึงเป็นฟาร์มท่ีมีการ
ปรับปรุง เพื่อใหโ้รงเรือนมีความเหมาะสม และสะดวกต่อการจดัการไดดี้ข้ึน ดงัตารางท่ี 11 

 
             ตารางท่ี 11 แสดงการจดัการคอกเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง แยกคอกเล้ียง 
ตามช่วงอายุ 

เล้ียงรวมทุก 
ช่วงอาย ุ

เกรด A (172) 114 (66.27) 58 (33.73) 
เกรด B (93) 60 (64.51) 33 (35.49) 
เกรด C (68) 44 (64.70) 28 (41.17) 
รวม (333) 218 (65.46) 115 (34.54) 
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    การรับรองฟาร์ม 

        จากการศึกษา พบว่า  เกษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด A ไดรั้บรองมาตรฐานการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (Good  Agricultural Pratices : GAP) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.44  รองลงมา ชั้นคุณภาพ
แปลงเกรด B และ C คิดเป็นร้อยละ 88.17 และ 66.17 ตามล าดบั ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C ไดรั้บรองฟาร์มท่ี
ระบบการป้องกนัโรคและการเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสม (Good Farming  Manegement : GFM) ร้อยละ 8.82 
รองลงมา ชั้นคุณภาพแปลงเกรด B และ A ร้อยละ 6.45 และ 5.23 ตามล าดบั และ มีฟาร์มผา่นการรับรอง
ฟาร์มปลอดโรค มากท่ีสุด คือ ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C ร้อยละ 16.17 และพบวา่ ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C 
และ B ยงัมีฟาร์มท่ียงัไม่ผา่นรับรอง ร้อยละ 8.82 และ 3.22 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 12 

 
             ตารางท่ี 12 แสดงการไดรั้บรองฟาร์มของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง
(ราย) 

GAP 
ราย 

(ร้อยละ) 

GFM 
ราย 

(ร้อยละ) 

ฟาร์มปลอดโรค 
ราย 

(ร้แยละ) 

ไม่ผา่นรับรอง 
ราย 

(ร้อยละ) 
เกรด A (172) 159 (92.44) 9 (5.23) 4 (2.32) 0 
เกรด B (93) 82 (88.17) 6 (6.45) 2 (2.15) 3 (3.22) 
เกรด C (68) 45 (66.17) 6 (8.82) 11 (16.17) 6 (8.82) 
รวม (333) 286 (85.88) 21 (6.30) 17 (5.10) 9 (2.70) 

 
 
       รูปแบบการเล้ียง 

      จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรจดัการ การเล้ียงโคนมแบบยืนโรงตลอดเวลา มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 83.78 รองลงมา คือเล้ียงแบบปล่อยแปลงหญา้ และ แบบยืนโรงสลบัปล่อยแปลงหญา้ ร้อยละ8.10 
เท่ากนัส าหรับการใช้อาหารขน้ เกษตรกรซ้ือจากสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก ร้อยละ 87.38  มีเพียง ร้อยละ 
12.62 ท่ีผสมอาหารขน้ใชเ้อง ดงัตารางท่ี 13  

      ทั้งน้ี เกษตรกรเล้ียงแบบยืนโรง เพื่อความสะดวกในการจดัการอาหารหยาบ ซ่ึงเป็นอาหาร
หยาบท่ีเป็นการซ้ือมาใชเ้ล้ียงโคนม และสะดวกในการจดัการโคนมระยะต่าง ๆ จากท่ีมีแรงงานจ ากดัใน
การเล้ียงโคนม ประกอบกบัเกษตรกรมีพื้นท่ีจ  ากดัส าหรับการปล่อยเล้ียง  
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ตารางท่ี 13 แสดงรูปแบบการเล้ียงโคนมของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง 
(ราย) 

ยนืโรงตลอด 
(ร้อยละ) 

ปล่อยแปลงหญา้ 
(ร้อยละ) 

ยนืโรงสลบัปล่อแปลง
หญา้ (ร้อยละ) 

เกรด A (172) 149 (86.62) 13 (7.55) 10 (5.81) 
เกรด B (93) 78 (83.87) 5 (5.37) 10 (10.75) 
เกรด C (68) 52 (76.47) 9 (13.23) 7 (10.29) 
รวม (333) 279 (83.78) 27 (8.10) 27 (8.10) 

 
       อาหารขน้ 

      จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรทุกชั้นคุณภาพแปลงซ้ืออาหารขน้ ส าเร็จรูป จากสหกรณ์ 
โคนมท่ีตนเป็นสมาชิก เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 87.38 มีส่วนนอ้ย ผสมอาหารขน้ใชเ้อง คิดเป็นร้อยละ 12.62  
ดงัตารางท่ี 14 

      ทั้งน้ี อาหารขน้ท่ีเกษตรกรซ้ือจากสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก ซ่ึงสามารถจ่ายค่าอาหารภายหลงั 
จากการไดรั้บค่าน ้ านมดิบ ซ่ึงสหกรณ์มีก าหนดจ่ายค่าน ้ านมดิบให้สมาชิก เป็นรายเดือน ๆละ 2 คร้ัง  
เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกใหเ้กษตรกร และมีเงินหมุนเวยีนในการจดัการฟาร์มโคนมดีข้ึน 

 
ตารางท่ี 14 แสดงการใชอ้าหารขน้ของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง 
(ราย) 

ซ้ืออาหารส าเร็จรูป 
ราย (ร้อยละ) 

ผสมอาหารใชเ้อง 
ราย(ร้อยละ) 

เกรด A (172) 149 (86.63) 23 (14.37) 
เกรด B (93) 85 (91.40) 8 (8.60) 
เกรด C (68) 57 (83.82) 11 (16.18) 
รวม (333)                291 (87.38) 42 (12.62) 
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4.3 ข้อมูลน า้นมและคุณภาพน า้นม 
         ปริมาณน ้านม 
       จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มีปริมาณผลผลิตน ้ านมดิบจ านวน 
191.20 กิโลกรัมต่อวนั รองลงมาชั้นคุณภาพแปลงเกรด B จ านวน 145.55 กิโลกรัมต่อวนั และชั้น
คุณภาพแปลงเกรด C จ านวน  136.71 กิโลกรัมต่อวนั ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 แสดงปริมาณน ้านมดิบเฉล่ียเฉล่ียต่อวนัของเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 

ชั้นคุณภาพแปลง 
(ราย) 

ปริมาณผลผลิตน ้านมดิบต่อวนั 
 (ก.ก.) 

เกรด A (172) 191.20 
เกรด B (93) 145.55 
เกรด C (68) 136.71 

 
         คุณภาพน ้านม 
       จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่งน ้ านมดิบทั้งหมดใ เกรดกบัศูนย์รวบรวมน ้ านม หรือ
สหกรณ์ท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ ซ่ึงมีการตรวจคุณภาพน ้ านมก่อน เพื่อก าหนดราคาค่าน ้ านมให้เกษตรกร
แต่ละราย ราคาเป็นตามคุณภาพน ้ านม ซ่ึงน ้ านมท่ีผา่นเกณฑ์ขั้นต ่าทุกขอ้ในการตรวจเพื่อก าหนดราคา ร้อย
ละ 45.04 และร้อยละ 54.96 น ้านมดิบยงัไม่ผา่นเกณฑก์ารตรวจคุณภาพขั้นต ่าทุกขอ้  
 
ตารางท่ี 16 แสดงคุณภาพน ้านมท่ีผา่นเกณฑข์องเกษตรกรเล้ียงโคนม แยกตามชั้นคุณภาพแปลง 
                   (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ชั้นคุณภาพ
แปลง (ราย) 

FAT 
ราย (ร้อยละ) 

SNF 
ราย (ร้อยละ) 

SCC 
ราย (ร้อยละ) 

Protein 
ราย (ร้อยละ) 

ทุกขอ้ 
ราย (ร้อยละ) 

เกรด A (172) 16 61 40 21 89 
เกรด B (93) 29 16 31 13 44 
เกรด C (68) 26 40 37 19 17 
รวม (333) 71 (21.32) 117 (35.13) 108 (32.43) 52 (15.61) 150 (45.04) 
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      ราคาน ้านมดิบ 

      จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51.95ไดรั้บราคาน ้ านมดิบมากกว่าราคาท่ีประกาศ
ของคณะกรรมการพฒันาโคนมและผลิตภณัฑ์นม คือ 18.00 บาทต่อกิโลกรัม  และเกษตรกรร้อยละ 
48.04 ไดรั้บราคาน ้านมดิบมากกวา่ราคาประกาศฯ ร้อยละ 51.95  ตารางท่ี 16 

      ทั้งน้ี การให้ความรู้ และการจดัการสัดส่วนของอาหารขน้ต่ออาหารหยาบ และการให้อาหาร
โคนม แยกตามช่วงอายุ ช่วยให้โคนมท่ีให้ผลผลืต ไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ และโภชนะครบตามความ
ตอ้งการของร่างกาย รวมทั้งการจดัการความสะอาดพื้นคอก  ตวัโคนมก่อนรีด คอกรีดน ้ านม และ
ระยะเวลาการขนส่งน ้านมส่งสหกรณ์ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพน ้านม และราคาน ้านมดิบดว้ย 

 
ตารางท่ี 17 แสดงราคาน ้านมท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อกิโลกรัมของเกษตรกรเล้ียงโคนม ตามชั้นคุณภาพแปลง 
ชั้นคุณภาพแปลง

(ราย) 
นอ้ยกวา่ 

17.50 บาท (ราย) 
17.50 - 18.00 
บาท (ราย) 

18.01 - 18.50  
บาท (ราย) 

18.50 -19.00 
 บาท (ราย) 

เกรด A (172) 21 59 55 37 
เกรด B (93) 3 38 42 10 
เกรด C (68) 11 28 24 5 
รวม (333) 160   (48.04) 173 (51.95) 

 
     4.4 ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 
       การศึกษาการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ น้ี 
นอกจากได้ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเล้ียงโคนมของเกษตรกรแล้ว ยงัต้องการรู้ถึงผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement) ท่ีเกิดจากการท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ เกิดผลลพัธ์(Outcome)ตรงตามวตัถุประสงค ์
และผลผลิต (Output) ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
ประกอบการก าหนดแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการเล้ียงโคนมของเกษตรกร ได้สอดคล้องกบั
บริบท และศกัยภาพท่ีแทจ้ริง เกิดความเขม้แข็งในการรองรับการเปิดเขตการคา้เสรี (Free Yrade Area : 
FTA ) ในปี ๒๕๖๘ 
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      จากผลการศึกษา พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการร่วมโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (โคนม)  
พบวา่ การรวมกลุ่มเกษตรกร ตามหลกัการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ท่ีก าหนดให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจดัตั้ ง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยให้มีอาชีพเดียวกัน  
และอาศยัอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเดียวกนั อย่างน้อย 30 ราย และก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการพร้อมก าหนด
บทบาทและหน้าท่ี และให้มีระเบียบของกลุ่ม พบว่า เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมี
ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมากท่ีสุด (4.88)  ชั้นคุณภาพแปลง โดย 
เกรด A มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมากท่ีสุด (4.01) ชั้นคุณภาพ
แปลงเกรด B  ระดบัมาก (3.68) และ ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C มีผลสัมฤทธ์ิระดบัปานกลาง (2.95)  

      ทั้งน้ี การเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย เม่ือไดมี้การรวมกลุ่ม มีระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนเห็นโอกาสท่ีดีข้ึน การ
ร่วมกนัท าใหมี้โอกาสไดพ้บปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยเหลือกนัและกนั 

         ดา้นการบริหารจดัการแปลงใหญ่ ตามท่ีก าหนดให้สมาชิกแปลงใหญ่ทุกคน จดัท าแผนธุรกิจ
ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัซ้ือ  ใช้ประโยชน์ในปัจจยัการผลิตร่วมกนั 
และร่วมกนัขายเพิ่มอ านาจต่อรอง รวมทั้งการจดัหาเงินทุน และทรัพยากรของกลุ่ม เพื่อการบริหารจดัการ
ร่วมกนั พบว่า เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้
ประโยชน์ระดบัมาก (3.37)  โดยชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้
ประโยชน์ระดบัมาก (3.74)  ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C และชั้นคุณภาพแปลงเกรด B  มีผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ ระดบัปานกลาง (2.86) และ (2.54) ตามล าดบั  

        ทั้งน้ี การร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรกรตอ้งมีการท า
แผนธุรกิจรายบุคคล ในการพฒันาการเล้ียงโคนมใหดี้ยิ่งข้ึนมีเจา้หนา้ท่ี ร่วมให้ค  าแนะน า มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผน ไดมี้การพบปะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์กนัอยา่งต่อเน่ือง 
มีการร่วมกนัในการจดัหาปัจจยัการผลิต  จดัหาแหล่งเงินทุน และอ่ืน ๆ  

       ดา้นผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นเป้าหมาย และวตัถุประสงค์หลกัของการเขา้ร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามแผนธุรกิจรายบุคคล คือ ลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ 
เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ปีแรก 
เป้าหมายคือการลดตน้ทุนการผลิต  ปีสอง คือการเพิ่มปริมาณผลผลิต  ปีสาม คือเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางและอ านาจต่อรองการตลาด  พบวา่ เกษตรกรเล้ียงโค
นมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมาก (3.40) 
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ชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมาก (3.55) 
แปลงเกรด C  และชั้นคุณภาพแปลงเกรด B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์
ระดบัระดบัปานกลาง (3.11) และ (2.80) ตามล าดบั  

      เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นการลด
ตน้ทุนการผลิต เนน้การจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารสัตวร์าคาถูกกวา่เดิม มีการใชเ้คร่ืองจกัร/เคร่ืองมือร่วมกนั  
และการลดค่าขนส่งผลผลิต พบวา่ เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนิน
โครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัเมาก (3.92) โดยชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มีผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมาก (3.08) ชั้นคุณภาพแปลงเกรด C และชั้นคุณภาพแปลง
เกรด B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง (2.68)  และ (2.51) 
ตามล าดบั 

     การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวตัถุประสงค์หลักให้
เกษตรกรรวมกันจดัหาปัจจยัการผลิต วสัดุ อุปกรณ์ และเวชภณัฑ์ป้องกันโรคสัตว์ รวมทั้งการใช้
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือดว้ยกนั 

     เม่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ด้านการพฒันา
ปริมาณผลผลิต มุ่งเนน้และช้ีวดัท่ี ปริมาณน ้ านมเฉล่ียเพิ่มข้ึน การผสมติดดีข้ึน ลดจ านวนคร้ังการผสม
พนัธ์ุโคนม และลดจ านวนของวนัทอ้งวา่งลง จ านวนโครีดนมมากข้ึน พบวา่ เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้น
คุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมาก (3.43)  โดยเกษตรกรชั้น
คุณภาพแปลงเกรด B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ระดบัมาก (3.48)  ชั้น
คุณภาพแปลงเกรด A และชั้นคุณภาพแปลงเกรด C  มีมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้
ประโยชน์ระดบัปานกลาง (3.16) และ (3.01) ตามล าดบั  

      การเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท าให้เกิดการลดค่าใชจ่้ายใน
การเล้ียงโคนม โดยเฉพาะค่าอาหารขน้ส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการเล้ียงโคนม รวมทั้งการ
รวมกลุ่มด าเนินงานแบบเดียวกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้การจดัการฟาร์มไดดี้ข้ึน มีผลผลิตทั้ง
น ้านมดิบ  การผสมติดดีข้ึนลดระยะเวลาทอ้งวา่ง และมีปริมาณโคในฟาร์มเพิ่มข้ึน 

      เม่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ด้านการพฒันา
คุณภาพผลผลิต ช้ีวดัท่ีผลการตรวจคุณภาพน ้ านม ตามเกณฑ์ รับซ้ือและก าหนดราคาของสหกรณ์ หรือ
ศูนยร์วมน ้านมดิบ เช่นจ านวนเซลลเ์มด็เลือดขาวในน ้านม (Somatic cell count : SCC) ต ่าลง การเพิ่มข้ึน
ของแขง็ในน ้านมไม่รวมไขมนั (Solids not fat : SNF)  เปอร์เซนตไ์ขมนั  โปรตีนเพิ่มข้ึน  
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พบว่า เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้นการพฒันา
คุณภาพผลผลิต สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัมากท่ีสุด (3.53)  โดย กษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มี
ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ ดา้นการพฒันาคุณภาพผลผลิตสามารถใช้ประโยชน์ระดบัมาก 
(3.68) แปลงเกรด C และแปลงเกรด B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้นการพฒันาคุณภาพ
ผลผลิต สามารถใชป้ระโยชน์ระดบัปานกลาง คือ (3.25) และ (2.66) ตามล าดบั  

       การเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท าให้เกษตรกรมีแผนการ
ผลิตท่ีชัดเจน มีการจดัการฟาร์มโคนมได้ดีข้ึน มีความรู้จากการแนะน าของเจา้หน้าท่ี และจากการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ท าใหคุ้ณภาพผลผลิตน ้านมมีคุณภาพดีข้ึน  

      เม่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ดา้นการตลาด ใน
การพฒันาและเพิ่มอ านาจต่อรองและช่องทางจ าหน่ายผลผลิตเพิ่มข้ึน และ การบริหารจดัการผลผลิต
(ขายไดห้มด) พบวา่ เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้น
การตลาด สามารถใชป้ระโยชน์ระดบันอ้ย (2.00)  โดยเกษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด B มีผลสัมฤทธ์ิ
ในการด าเนินโครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ดา้นการตลาด มากท่ีสุด (4.09)  ชั้นคุณภาพแปลงเกรด A 
มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯด้านการตลาด สามารถใช้ประโยชน์ระดบัมาก (3.35) และชั้น
คุณภาพแปลงเกรด C มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้นการตลาด สามารถใชป้ระโยชน์ระดบั
นอ้ย (2.20) 

       ทั้งน้ี  การจ าหน่ายผลผลิตน ้ านมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมการโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนม ส่งน ้ านมดิบให้สหกรณ์หรือศูนยร์วบรวม
น ้ านมดิบเป็นหลกั และน ้ านมดิบเป็นอาหารท่ีเน่าเสียได้ง่าย  การเก็บรักษาตอ้งใช้อุณหภูมิต ่าจึงจะ
สามารถรักษาคุณภาพได ้การเพิ่มช่องทางจ าหน่ายผลผลิตจึงเป็นไปไดค้่อนขา้งจ ากดั 

        ด้าน การน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวตักรรม ตลอดจนการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  พบว่า เกษตรกร 
เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้นการน าเทคโนโลยี
และนวตักรรมมาใช ้สามารถใชป้ระโยชน์ระดบันอ้ย (2.18)  โดยชั้นคุณภาพแปลงเกรด C  เกรด A และ 
เกรด B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯดา้นการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ สามารถใช้
ประโยชนร์ะดบัปานกลาง คือ (2.98)   (2.48) และ (2.46) ตามล าดบั   

         ทั้งน้ี การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการถ่ายทอด และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
เล้ียงโคนม ยงัมีขอ้จ ากดั ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย อาทิเช่น แบบโรงเรือนไม่ไดว้างแผนส าหรับการใช้
เคร่ืองจกัรในการเขา้ท างานในโรงเรือน หรือพื้นท่ีฟาร์มจ ากดั เป็นตน้ 
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           ดา้นความรู้ความสามารถของผูจ้ดัการแปลง มุ่งหวงัท่ีการท าหน้าท่ีของผูจ้ดัการแปลง
ใหญ่ ซ่ึงคดัเลือกจากสมาชิกด้วยกนั ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับของ
สมาชิกด้วยกัน โดยระยะแรกมีเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ เป็นพี่ เ ล้ียงร่วมให้ค  าแนะน าการท าหน้าท่ี   
จนผูจ้ดัการมีความพร้อมท าหน้าท่ีได ้โดยเน้น การถ่ายประสบการณ์/ความส าเร็จในอาชีพ และความ
เป็นผูน้ า พบวา่ เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถ
ใช้ประโยชน์ระดบัน้อย (2.25) โดยชั้นคุณภาพแปลงเกรด C มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ 
สามารถใช้ประโยชน์ระดบัมาก (3.32) ชั้นคุณภาพแปลงเกรด  B มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ 
สามารถใช้ประโยชน์ระดบัปานกลาง (3.25) และชั้นคุณภาพแปลงเกรด A มีผลสัมฤทธ์ิและพึงพอใจ
ระดบันอ้ย (2.38)  

           การรวมกลุ่มเกษตรกรการเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ก าหนดให้มีเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ มีความเป็นผูน้ า  มีทกัษะการบริหารจดัการ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ผูจ้ดัการบริหารงาน ดา้นต่างๆ ของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ  แต่ดว้ยความเป็นเกษตรกรเล้ียงโคนม
ดว้ยกนั มีหน้าท่ี มีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในฟาร์มของตนเอง ท าให้มีเวลาบริหารจ ากดั และความมัน่ใจ
ในการท าหนา้ท่ียงัมีค่อนขา้งนอ้ยกวา่ ความมัน่ใจจากเจา้หนา้ท่ีหรือสถานบนัการศึกษา 

            ดา้นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ ซ่ึงมีหน่วยปฏิบติังานดา้นปศุสัตว ์ใน
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด แนะน าส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ  
ในระยะเวลา 3 ปีแรก ตั้งแต่ เร่ิมตั้งกลุ่มรวมแปลง นอกจากน้ี หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นส่วนของทีมสนับสนุนการด าเนินการ ตามหลักกลไกการขับเคล่ือนและ
วิธีด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  มีจ  านวน 3 ทีมย่อย ไดแ้ก่ ทีมการลด
ตน้ทุนการผลิต (ส านกังานเกษตรจงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกั)  ทีมการบริหารจดัการ (ส านกังานเกษตร  
และสหกรณ์จงัหวดัเป็นเจ้าภาพหลัก) ทีมการตลาด (ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัเป็นเจ้าภาพหลัก)  
เพื่อสนับสนุนและร่วมกนัขบัเคล่ือน  พบว่า เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้นคุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินโครงการฯ ดา้นหน่วยงานรับผดิชอบโครงการแปลงใหญ่ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบันอ้ยท่ีสุด (1.15) 
โดยเกษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด  A  และ ชั้นคุณภาพแปลงเกรด  C มีมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ 
ด้านหน่วยงานรับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ สามารถใช้ประโยชน์ระดบัมาก (3.77)  และ (3.41) 
ตามล าดบั  และชั้นคุณภาพแปลงเกรด  B มีผลสัมฤทธ์ิระดบัปานกลาง (2.79)  
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          การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีระเบียบขอ้บงัคบั  จึงมีขอ้จ ากดัในการบูรณาการค่อนขา้ง
จ ากดั ขณะเดียวกนัการขบัเคล่ือนงานตามโครงการ งานบางส่วนเป็นการเพิ่มกิจกรรมท่ีไม่เห็นผลลพัธ์ท่ี
เป็นรูปธรรมในระยะสั้น หรือกิจกรรมไม่เก่ียวกบัการเล้ียงโคนมของเกษตรกรดว้ย 

          ด้านภาพรวมการด าเนินโครงการแปลงใหญ่  พบว่า พบว่า เกษตรกรเล้ียงโคนมทุกชั้น
คุณภาพแปลงมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ระดบัน้อยท่ีสุด (1.20)  โดย
เกษตรกรชั้นคุณภาพแปลงเกรด  A  มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ระดบั 
มากท่ีสุด (4.54)  ชั้นคุณภาพแปลงเกรด  B และชั้นคุณภาพแปลงเกรด C มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนิน
โครงการฯ สามารถใชป้ระโยชน์ระดบั ปานกลาง (2.82) และ (2.73) ตามล าดบั  

          ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร ในแต่ละประเด็นแตกต่างกนัอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด นอกจากปัจจยัจากตวัเกษตรกรเองแลว้ ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหาร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภยัธรรมชาติ และสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ีดว้ย ตามนโยบายและแผนการพฒันาประเทศของรัฐบาล ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคญักบัการสร้างงาน สร้างอาชีพดา้นการเกษตร ตามศกัยภาพ
ของพื้นท่ี และใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีเกษตรเพื่อการจดัการเชิงรุก ( Agri - Map ) และ การแบ่งพื้นท่ีส่งเสริม
อาชีพดา้นการเกษตรแต่ละภาค (Zoning ) ซ่ึงการจดัสรรงบประมาณ ตามแผนพฒันาจงัหวดั หรืองบประมาณ
พฒันากลุ่มจงัหวดั มีส่วนเสริมและสนบัสนุนอาชีพดา้นการเล้ียงโคนม ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดว้ย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิสามารถใชป้ระโยชน์ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมต่อการ  
                   ด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ตามหลกัการของ Likert’s Scale  

ประเดน็การประเมนิ ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์ 

เกรด A (172) เกรด B (93) เกรด C (68) เฉลีย่ (333) 
1.การรวมกลุ่มเกษตรกร 4.01 3.69 2.95 4.88 
2. การบริหารจดัการ 3.74 2.54 2.86 3.37 
3 ผลการด าเนินงาน  3.55 2.80 3.11 3.40 

   3.1 ดา้นการลดตน้ทุนการผลิต 3.08 2.51 2.68 3.92 
   3.2 ดา้นการพฒันาปริมาณผลผลิต 3.16 3.48 3.01 3.43 
   3.3 ดา้นการพฒันาคุณภาพผลผลิต 3.68 2.66 3.25 4.53 
   3.4 ดา้นการตลาด 3.35 4.09 2.20 2.00 
4. การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช ้ 2.48 2.46 2.98 2.18 
5.ความรู้ความสามารถของผูจ้ดัการแปลง 2.38 3.05 3.32 2.25 
6.หน่วยงานรับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ 3.77 2.79 3.41 1.15 
7.ภาพรวมการด าเนินโครงการแปลงใหญ่ 4.54 2.73 2.82 1.20 

 

เกณฑก์ารแปรความหมาย ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.60  หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้

ประโยชนน์อ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  1.61 – 2.40  หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้

ประโยชนน์อ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  2.41 – 3.20  หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้

ประโยชนป์านกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.21 – 4.00  หมายถึง ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้

ประโยชนม์าก 
คะแนนเฉล่ีย  4.01 – 5.00   หมายถึง ระดับผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้

ประโยชนม์ากท่ีสุด 
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4.5 ปัญหาและความต้องการ                                                                                                             
                        ปัญหาการเล้ียงโคนม 

       จากการศึกษา พบวา่ การเล้ียงโคนมของเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่  มีปัญหาตน้ทุนค่าอาหารปรับสูงข้ึนมาก และต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเล้ียงโคนมให้ได้
ปริมาณผลผลิตน ้ านมไม่เต็มท่ี ซ่ึงประกอบกบั มีการจ ากดัสิทธิในการรับซ้ือน ้ านมดิบของสหกรณ์ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองมาจากการท าบนัทึกซ้ือ-ขาย (MOU)นมโรงเรียน ส่งผลกระทบกบัเกษตรกร โดยเฉพาะช่วงท่ี
สภาพอากาศ หรือมีโคนมช่วงให้นมระยะแรกจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณน ้ านมดิบในฟาร์มเพิ่มมากข้ึน  
และในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID -19 ซ่ึงมีการแพร่ระบาดทัว่โลก 
ยาวนานต่อเน่ือง  กระทบถึงผูบ้ริโภคนมในภาคอุตสาหกรรมบริการ กระทบถึงราคาอาหารสัตว ์ท่ีตอ้ง
ใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศ และความยากล าบากในการจดัหาวตัถุดิบ และอาหารหยาบจากนอกพื้นท่ี 

        ราคารับซ้ือน ้ านมดิบมีราคาคงท่ี ทั้งท่ีก าหนดไวต้  ่ากวา่ราคาประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภณัฑ์นม ทั้งน้ี เป็นการบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ยงับริหาร และเป็นสถาบนั
ช่วยเหลือเกษตรกร ซ่ึงไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบัตน้ทุน และตลาดรับซ้ือน ้ านมท่ีตอ้งพึ่งพาตลาดเฉพาะ เช่น 
บริษทัรับซ้ือในจ านวนท่ีตกลงเท่านั้น หรือตลาดนมโรงเรียนซ่ึงมีระเบียบในการจดัสรรสิทธิ ทั้งน้ี 
จ  านวนน ้ านมท่ีผลิตได ้กบัตลาดรับซ้ือหรือจ านวนความตอ้งการบริโภคจริง ไม่เป็นจริงตามกลไกตลาด มี
การใหข้อ้มูลท่ีไม่ตรงความจริง 

          การควบคุมป้องกนัโรค ซ่ึงมีโรคท่ีตอ้งมีการป้องกนัโดยการฉีดวคัซีนเป็นประจ ามาอย่าง
ต่อเน่ือง และมีโรคอุบติัใหม่ ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลเสียหายทั้งด้านสัตว์ป่วยตาย ร่างกายทรุดดโทรม 
ผลผลิตลดลง และกระทบกบัชีวติคน และความตอ้งการบริโภคน ้ านมดว้ย ซ่ึงกระทบมาอยา่งต่อเน่ือง 2-
3 ปี ดว้ย 

         แหล่งทุนส าหรับการเล้ียงโคนม การปรับปรุงฟาร์ม และพฒันาฟาร์ม ให้มีความพร้อม
รองรับการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ซ่ึงมีผลกบัการเปิดเสรีทางการคา้ FTA ในปี 2568 เท่าท่ีมีก็เป็นเงินทุน
อตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งสูง และระยะเวลาสั้ น ซ่ึงท าให้การบริการจดัการ บางคร้ังบางช่วงผิดสัญญา 
ส่งผลถึงความน่าเช่ือถือของเกษตรกร และไม่สามารถขอสินเช่ือเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียต ่า ตามท่ีมีโครงการ
เงินทุนใหม่ ๆ ส าหรับการประกอบอาชีพได ้

          เจา้หน้าท่ี มีจ  านวนน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนเกษตรกร  ท าให้การให้ขอ้มูล 
หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไม่ทัว่ถึง รวมทั้งการใหบ้ริการผสมเทียม ไม่ทนัการณ์ ท าให้เกษตรกรเสียโอกาส  
มีตน้ทุนเพิ่ม การใชน้ ้ าเช้ือคดัเพศ (sexing semen) น่าจะเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรท่ีมีความพร้อม 
นอกจากนั้น การใชแ้อฟพิเคชัน่  เก็บขอ้มูลโคนม เป็นส่ิงสมควรส่งเสริมให้ใช ้ รวมทั้งการประกนัภยัโคนม 
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เป็นส่ิงดีมาก แต่อตัราเบ้ียประกนัยงัไม่จูงใจเท่าท่ีควร ท าให้เกษตรกรยงัสนใจน้อย  การให้ความช่วย
ของทางราชการ กรณีโคนมป่วย ดว้ยโรคระบาด แต่ไม่ตาย ควรมีการชดเชยไดจ้ะเป็นการช่วยเกษตรกร  

      ความตอ้งการของเกษตรกร 
          เกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ เก่ียวกับราคาอาหารข้น

ส าเร็จรูป ท่ีมีการปรับราคาเพิ่มข้ึน  การจดัหาวคัซีนป้องกนัโรคใหร้วดเร็วข้ึน เพื่อลดความสูญเสีย  ดา้น
แหล่งเงินทุนระยะยาว ดอกเบ้ียต ่า  ตอ้งการให้ปรับราคารับซ้ือน ้ านมดิบเพื่อให้สอดคล้องกบัตน้ทุน
อาหารสัตว์ท่ีปรับเพิ่มข้ึน และต้องการให้มีการจดัตั้ ง “กองทุนพฒันาโคนม” เพื่อเป็นแหล่งทุนท่ี
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได ้รวดเร็ว ในกรณีเกิดภยัพิบติั หรือเกิดโรคระบาด รวมทั้งเป็นแหล่งทุน
ส าหรับเกษตรกร จะช่วยสร้างประโยชน์ สร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือกนัให้อาชีพการเล้ียงโคนม 
“อาชีพพระราชทาน”  คงอยู ่เกษตรกรคงอยูต่ลอดไป 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
       5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกร 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีร่วม 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ท่ีเขา้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559 
ถึง 2563 ในพื้นท่ี 18 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี ชยันาท  จนัทบุรี  สระแกว้ นครราชสีมา  อุดรธานี  
มหาสารคาม  มุกดาหาร เลย ขอนแก่น เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง เชียงราย นครปฐม ราชบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ และชุมพร จ านวน  34 แปลง รวมสมาชิก จ านวน 1,978 ราย สุ่มตวัอยา่งเก็บขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามผลการประเมินแปลงเพื่อจดัชั้นคุณภาพแปลงท่ีไดด้ าเนินการ 
ตามแผนการปฏิบติังานของกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเกษตรกรเล้ียงโคนมสมาชิกแปลงใหต้รง
ตามศกัยภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพแปลง คือ ชั้นคุณภาพแปลงเกรด A  จ านวน 172 ราย  ชั้น
คุณภาพแปลงเกรด B  จ านวน 93  ราย และชั้นคุณภาพแปลงเกรด C จ านวน 68 ราย รวมจ านวน 333 
ราย เก็บข้อมูลทุกราย  จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 51 ปี การศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา  มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโคนม และพื้นท่ีปลูกแปลงหญา้จ านวนจ ากดั  โรงเรือนเป็นพื้นซิ
เมนต ์หลงัคากระเบ้ือง เล้ียงแบบยนืโรงตลอด แต่แยกเล้ียงตามช่วงอาย ุฟาร์มไดรั้บรองมาตรฐาน GAP 
หรือ GFM  แล้ว  แหล่งอาหารหยาบใช้ผลพลอยได้จากการเกษตร ร่วมกบัอาหารหมกัและหญา้แห้ง  
เกษตรกรอาหารขน้ซ้ือจากสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก จ านวนโคนมเฉล่ียทั้งหมด จ านวน 37 ตวั  โครีดนม 
เฉล่ียจ านวน 13 ตวั ส่วนใหญ่น ้ านมดิบผ่านเกณฑ์การตรวจตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์หรือศูนยร์วบรวม
น ้ านมก าหนด แต่ไม่ผ่านครบทุกขอ้ก าหนด ท าให้เกษตรกรขายน ้ านมดิบได ้ราคาเฉล่ียน้อยกว่าราคา
ตามประกาศของคณะกรรมการพฒันานมและผลิตภณัฑ์นม 
 
 
 



34 
 

    2. ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมด าเนินการ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(โคนม)  

        ส าหรับการรวมกลุ่มเกษตรกร และการพฒันาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต มีผลสัมฤทธ์ิท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนการบริหารจดัการตาม
หลกัการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ดา้นผลการด าเนินงาน ท่ีเก่ียวกบั
การลดตน้ทุนการผลิต  การพฒันาพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
เฉล่ียทุกชั้ นคุณภาพแปลงในระดับมาก  แต่ด้านความรู้ความสามารถของผูจ้ ัดการแปลง การน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับใช้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผลดา้นการเพิ่มช่องทาง
ตลาด มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัปานกลาง  ทั้งน้ี 
ดา้นท่ีตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขเพื่อการขบัเคล่ือนการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงโคนมของ
เกษตรกรท่ีร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการแปลงใหญ่ และดา้นภาพรวมการด าเนินโครงการแปลงใหญ่  มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้เฉล่ียทุกชั้นคุณภาพแปลงในระดบัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
      5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

      เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นเกษตรกรราย
ยอ่ยท่ีมีอาชีพการเล้ียงโคนม สืบต่อมายาวนานดว้ยพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ท่ีสั่งสม บอกต่อ 
และประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง ส าหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ตามนโยบายออกแบบหลกัเกณฑ์และการด าเนินงานมาส าหรับการเกษตรอาชีพดา้นพืชเป็นหลกั ซ่ึงมี
รอบการเก็บเก่ียวไดห้ลายคร้ังในหน่ึงปี  การด าเนินการตามการส่งเสริมภายใตร้ะบบส่งเสริมแบบแปลง
ใหญ่  นอกจากปัจจยัจากตวัเกษตรกรเองแลว้ ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัระเบียนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่
สอดคลอ้งกบัการบูรณาการ การปฏิบติังาน  รวมทั้งภยัธรรมชาติ และสภาวะตลาดในแต่ละพื้นท่ีดว้ย 
ตามนโยบายและแผนการพฒันาประเทศของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคญั
กบัการสร้างงาน สร้างอาชีพดา้นการเกษตร ตามศกัยภาพของพื้นท่ี และให้สอดคลอ้งกบัแผนท่ีเกษตร
เพื่อการจดัการเชิงรุก (Agri - Map) และ การแบ่งพื้นท่ีส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรแต่ละภาค (Zoning) 
ซ่ึงการจดัสรรงบประมาณ ตามแผนพฒันาจงัหวดั หรืองบประมาณพฒันากลุ่มจงัหวดั มีส่วนเสริมและ
สนบัสนุนอาชีพดา้นการเล้ียงโคนม ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิดว้ย 
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 5.3 ข้อเสนอแนะ 

     1) ส าหรับการท าการศึกษาเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาวิจยัเส้นทางการตลาดของน ้ านมโค และ
การสร้างมูลค่าในกระบวนการเล้ียงโคนม จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ถึงผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
เก่ียวการ ก าหนดราคารับซ้ือในแต่ละช่วง ท่ีมีการเปล่ียนมือจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ผูแ้ปรรูปนมเป็น
ถึงผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บประโยชน์เหมาะสม 

     2) ส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม จ านวนโคนมในฟาร์ม บริหารจัดการให้มีจ  านวนท่ี
เหมาะสมกบัการจดัการดา้นสถานท่ีในโรงเรือน  สัดส่วนระหว่างโคนท่ีสร้างรายไดม้ากกว่าโคนมท่ีไม่
สร้างรายได ้ เพื่อสามารถผลิตน ้ านมท่ีมีคุณภาพเพราะเป็นส่วนท่ีสร้างรายไดใ้นทุกวนั หากคุณภาพไม่
ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพน ้ านมก าหนดราคา จะเสียรายได้ไปทุกๆ วนัเช่นกนั  การจดัการอาหาร
หยาบ ให้มีความสม ่าเสมอ และปริมาณเพียงพอ   การจดัการอาหารขน้ ตามความตอ้งการโภชนะในแต่
ละช่วงอายุเพื่อเป็นการลดต้นทุนการเล้ียงโคนม ให้มีความสมบูรณ์พนัธ์ุ สามารถผสมติดได้ตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย  และลดการเสียโอกาสของเกษตรกร เกิดภาพลกัษณ์ 
และทศันคติท่ีดีกบัอาชีพการเล้ียงโคนม  ส าหรับคนรุ่นใหม่  ทายาทเกษตรกร และผูส้นใจอาชีพการ
เล้ียงโคนม ท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลย ีและการจดัการฟาร์มโคนมสมยัใหม่ เป็น Smart  Farmer 
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ส่วนไดส่้วนเสียทุกๆ ห่วงโซ่ ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดี เพื่อการศึกษาคร้ังน้ี เป็นอยา่งดี 
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