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การจัดการการผลิต ต้ นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยในจังหวัดขอนแก่ น
และจังหวัดมหาสารคาม
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยที่เป็ น
สมาชิกของสหกรณ์โคนม กลุ่มตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรของสหกรณ์โคนมขอนแก่น มีตน้ ทุน
การผลิตน้ านมดิบ 14.07 บาทต่อกิ โลกรัม ต้นทุนการผลิตน้ านมดิ บรวม 1,389,359.00 บาทต่อปี ราคาน้ านมดิบเฉลี่ย
17.89 บาทต่อกิ โลกรั ม รายได้รวมทั้งหมด 1,786,616.14 บาทต่อปี ผลตอบแทนสุ ทธิ 397,257.14 บาทต่อปี ส่ วน
เกษตรกรของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ มีตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิบ 13.73 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบ
รวม 1,730,815.55 บาทต่อปี ราคาน้ านมดิบเฉลี่ย 18.14 บาท ต่อกิโลกรัม รายได้รวมทั้งหมด 2,046,087.67 บาทต่อปี
ผลตอบแทนสุ ทธิ 516,121.62 บาทต่อปี ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเกษตรกรทั้งสองสหกรณ์ พบว่ามีตน้ ทุน
การผลิตและผลตอบแทนสุทธิแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(P<0.005)
ABSTRACT
Objective to study operation management, cost and benefits of small scale dairy farmers who are members of
dairy cooperatives, 80 samples. Farmer of Khon Kaen Dairy Cooperative cost of production is 14.07 baht per kilogram.
Total cost is 1,389,359.00 baht per year. Average raw milk price is 17.89 baht per kilogram. The average income is
1,786,616.14 baht per year. Net return is Baht 397,257.14 per year. Farmers of Khokko dairy cooperatives the cost of
production is 13.73 baht per kilogram. The total cost is 1,730,815.55 baht per year. The average raw milk price is 18.14
baht per kilogram. The average income is 2,046,087.67 baht per year. Net return of 516,121.62 baht per year. The
results of the study on the costs and returns of both cooperative farmers. It was found that net production cost and net
return difference is statistically significant (P< 0.005)

คาสาคัญ: การจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อย
Keywords: Operation management, Cost and benefits, Small scale dairy farmers
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

1188

HMP18-2
บทนา
นม (Milk) นับว่าเป็ นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ทางโภชนาการที่คนไทยนิ ยมดื่ม และมี
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากน้ านมออกมาในตลาดมากมาย ซึ่ งแต่เดิมนั้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
โดยเลี้ ยงโคนมพันธุ์พ้ืนเมื องจากคนอินเดี ยที่ อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อรี ดนมไว้บริ โภคภายในครั วเรื อนของ
ตนเองเท่านั้น จนมีการนาเข้าโคนมจากเดนมาร์ คมาเพื่อเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์จนได้โคนมที่มีความ
เหมาะสม และรัฐบาลได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรทาฟาร์ มโคนม ซึ่ งให้ผลผลิตปริ มาณมากขึ้น จนเกิดเป็ นอาชีพที่คู่กบั คน
ไทยมาอย่างช้านาน ในประเทศไทยเรานั้นได้ทาฟาร์ มโคนมโดยเริ่ มต้นขึ้นที่ภาคกลาง เลี้ยงมากที่สุดที่จงั หวัดสระบุรี
และได้มีการขยายพื้นที่ไปทัว่ ทุกภาคของประเทศ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นอันดับรองลงมา(สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย, 2558)
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยจากสถิติช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 มีจานวนโคนมเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2559 มีจานวนโคน
มรวมทั้งประเทศ 622,892 ตัว ผลิตน้ านมดิ บได้ 1,161,102 ตัน/ปี ส่ วนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีจานวน 142,451 ตัว
จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 85,226 ตัว รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น จานวน 23,639
ตัว ผลิตน้ านมดิบได้ 47,303 ตัน/ ปี ส่วนจังหวัดมหาสารคามเลี้ยงมากเป็ นลาดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีจานวน
ทั้งหมด 4,285 ตัว ผลิตน้ านมดิบได้ 8,559 ตัน/ ปี (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสิ นค้า, 2559)
การเลี้ยงโคนมแม้จะมีเพิ่มมากขึ้นและมีจานวนโคนมเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ยงั ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในประเทศ ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนาเข้านมผงและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศคิดเป็ นมูลค่า 14,322,474,524
บาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยกรมศุลกากร, 2558)เนื่ องด้วยนมผงมีราคาถูกกว่าน้ านมดิบในประเทศ อีกทั้ง
น้ านมดิบที่ผลิตได้ยงั มีปัญหาในด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็ นเกษตรกรรายย่อย เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม จึงทาให้มีตน้ ทุนในการผลิตที่สูงและการ
จัดการการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ านมดิบยังไม่ได้มาตรฐาน ประเทศไทยจึงมีการนาเข้านมผงเป็ นปริ มาณมากกว่า
การใช้น้ านมดิบในประเทศ และมีการนาเข้ามากกว่าการส่งออก (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
การเลี้ ย งโคนมของเกษตรกรในจัง หวัดขอนแก่ น และจังหวัดมหาสารคาม ส่ ว นใหญ่ทาในรู ปแบบของ
สหกรณ์ที่เกษตรกรรายย่อยเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และส่งขายน้ านมดิบให้แก่สหกรณ์ ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับซื้อและนา
น้ านมดิบมาแปรรู ปจาหน่ายเอง การผลิตน้ านมให้ได้คุณภาพจากฟาร์ ม ถูกกาหนดมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมทาการผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานที่กาหนด โดยปั จจัยการผลิตและ
การเลี้ยงที่ตอ้ งอาศัยการใส่ ใจดูแลเพื่อให้ฟาร์ มได้รับการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ ม แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่ก็ยงั ไม่ได้มี
การปฏิบตั ิที่ตรงตามมาตรฐาน จึงทาให้เกิดปั ญหาในด้านคุณภาพและการจัดการการผลิตน้ านมดิบ ซึ่ งมีผลต่อราคาที่
ขายได้ที่วดั ตามมาตรฐานของน้ านมที่ส่งขาย อีกทั้งเกษตรกรเป็ นเกษตรกรรายย่อย ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจในการศึกษา
การจัดการการผลิตน้ านมดิบ ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อจะได้ทราบถึง
ปั จจัยการผลิตที่มีผลในการกาหนดระดับของผลผลิตและคุณภาพที่ได้มาตรฐานของน้ านมที่เกษตรกรรายย่อยผลิตได้
เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยคนอื่นๆ ได้นาข้อมูลจากงานวิจยั นี้ ไปศึ กษาต่อรวมถึงการบริ หารจัดการของสหกรณ์ที่จะมี
แนวนโยบายในการส่งเสริ มเกษตรกรรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ งานวิจยั
1. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการในครัวเรื อนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
และมหาสารคาม
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2. ศึกษาการจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
และมหาสารคาม
3. จัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการจัดการการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม
มากขึ้น
วิธีการวิจยั
ประชากรในการวิจยั นี้ คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ จานวน 2 สหกรณ์ ได้แก่
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จากัด จังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ จากัด จังหวัดมหาสารคาม ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง หาได้โดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ อ้างอิงใน สุรินทร์ (2542)โดยสหกรณ์โคนมขอนแก่น จากัด จังหวัดขอนแก่น
มีสมาชิกจานวน 186 ราย และสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ จากัด จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกจานวน 165 ราย รวมทั้ง
สองสหกรณ์จานวนทั้งสิ้น 351 ราย กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.1 หรื อร้อยละ 10 ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 78 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั จึงจะเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เป็ นจานวน 80 ราย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามสถานที่การศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นจานวน 40 ราย และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 40 ราย
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในงานวิจยั นี้ สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการเลือกพื้นที่ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือเลือกพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามโดยเลือกจากความ
สะดวกในการเดินทางและเก็บข้อมูลในพื้นที่สองจังหวัดที่มีเขตติดต่อกันและมีการทาฟาร์มโคนมในรู ปแบบการขายให้
สหกรณ์โคนมเช่นเดียวกัน ที่เกษตรกรเป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคนม และการเลือกสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่เป็ นสมาชิกของเกษตรกรสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญด้วยการสอบถามเกษตรกรที่มาติดต่อที่สหกรณ์แล้วให้เกษตรกรแนะนาเกษตรกรรายอื่นและลงพื้นที่ เก็บ
ข้อมูลตามการแนะนาของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์รายอื่นๆ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิทาด้วยการสอบถามซึ่ งออกแบบ
แบบสอบถามมีท้ งั คาถามแบบปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 ราย เพื่อเก็บข้อมูลด้านสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิต การจัดการการผลิต ปั ญหา ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก ตารา เอกสารให้ความรู ้
หนังสื อ วารสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม โดยข้อมูลประกอบไป
ด้วย ข้อมูลเรื่ องเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนสมาชิกที่ช่วยเลี้ยงโคนม ระยะเวลาที่เลี้ยง
โคนม ขนาดพื้นที่การถือครองที่ดิน
ส่วนที่ 2 - ข้อมูลการจัดการการผลิตน้ านมดิบของฟาร์ มโคนม โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ รู ปแบบการเลี้ยง
โคนม การรี ดนม จานวนโรงแยกโคนม การให้ยาบารุ งและวัคซี น การผสมเที ยม และการผ่านมาตรฐานฟาร์ มโคนม
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) และคาถามปลายเปิ ด
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HMP18-4
- ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนจากกิจกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินภายในฟาร์ มโคนม แหล่งเงินทุน จานวนประชากรโคนม จานวนแรงงาน การให้อาหาร ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
โคนม และรายได้จากการขายน้ านมดิบและผลผลิตอื่นๆจากโคนม เช่น มูลโค รกโค เป็ นต้น
ส่ ว นที่ 3 ปั ญ หาอุ ป สรรคในการเลี้ ย งโคนม และข้อ เสนอแนะสาหรั บสมาชิ ก และหน่ ว ยงานหรื อ ส่ วนที่
เกี่ยวข้องในการเลี้ยงโคนม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ร้อยละ (percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative analysis) นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถามกับเกษตรกรผู ้
เลี้ยงโคนมรายย่อยทั้งสองสหกรณ์ มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติศาสตร์ มาเป็ นเทคนิ ควิธีวิเคราะห์คานวณหาต้นทุ น และ
ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อย
ผลการวิจยั
จากการศึกษาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
นมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ จานวน 80 ราย สรุ ปผลได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลการจัดการการผลิตน้ านมดิบ ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคนม
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม
ข้ อมูลทัว่ ไป
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยของ เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยของ
สหกรณ์ โคนมขอนแก่น
สหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนมโคกก่อ
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
เพศ
หญิง
19
47.50
7
17.50
ชาย
21
52.50
33
82.50
อายุ
น้อยกว่า30 ปี
4
10.00
3
7.50
31 – 40 ปี
8
20.00
8
20.00
41 – 50 ปี
16
40.00
20
50.00
50 ปี ขึ้นไป
12
30.00
9
22.50
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HMP18-5
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยของ เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยของ
สหกรณ์ โคนมขอนแก่น
สหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนมโคกก่อ
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
สถานภาพ
โสด
3
7.50
3
7.50
สมรส
36
90.00
37
92.50
หย่าร้าง
1
2.50
0
0
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
19
47.50
16
40.00
มัธยมศึกษา
8
20.00
9
22.50
ตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
12
30.00
9
22.50
ปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
1
2.50
1
2.50
ปริ ญญาตรี
0
0
1
2.50
สูงกว่าปริ ญญาตรี
0
0
4
10.00
ทีม่ า: จากการสัมภาษณ์ (2560)
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาข้ อมูลการจัดการการผลิตนา้ นมดิบ ต้ นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการจัดการการผลิตน้ านมดิบของฟาร์มโคนม
ข้ อมูลการจัดการการผลิตนา้ นมดิบ
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อย
ของสหกรณ์ โคนมขอนแก่ น
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
รู ปแบบการเลี้ยง ผูกโคยืนโรง
0
0
ปล่อยโคในโรงเรื อน
33
82.5
ปล่อยเลี้ยงอิสระใน
7
17.5
แปลงหญ้า
การรี ดนม
ใช้มือรี ด
0
0
ใช้เครื่ องรี ด
40
100.00
การผสมเทียม
ใช้บริ การผสมเทียม
30
75.00
จากสหกรณ์
ซื้อน้ าเชื้อมาผสมเอง
10
25.00
ทีม่ า: จากการสัมภาษณ์ (2560)
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เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมรายย่ อยของ
สหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนมโคกก่อ
จานวน (ราย)
ร้ อยละ
1
2.5
37
92.5
2
5.00
0
40
34

0.00
100.00
85.00

6

15.00

HMP18-6
ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร
ต้นทุ นการผลิ ตของเกษตรกร จากการศึ กษาต้นทุ นการผลิ ตของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมของสหกรณ์โคนม
ขอนแก่น พบว่า เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตแบ่งเป็ นต้นทุนผันแปรจานวน 1,261,494 บาท/ฟาร์ ม/ปี และต้นทุนคงที่
จานวน 127,863 บาท/ฟาร์ม/ปี ต้นทุนรวมทั้งหมด เป็ น จานวน 1,389,359 บาท/ฟาร์ม/ปี ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู ้
เลี้ ย งโคนมของสหกรณ์ ผู ้เ ลี้ ย งโคนมโคกก่ อ พบว่ า เกษตรกรมี ต ้น ทุ น การผลิ ต แบ่ ง เป็ นต้น ทุ น ผัน แปรจ านวน
1,377,277.05 บาท/ฟาร์ม/ปี และต้นทุนคงที่จานวน 152,689 บาท/ฟาร์ม/ปี ต้นทุนรวมทั้งหมด เป็ น จานวน 1,529,966.05
บาท/ฟาร์ม/ปี (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบและค่าเฉลี่ยร้อยละของเกษตรกรของสหกรณ์โคนมขอนแก่นและเกษตรกร
ของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ
รายการ
เกษตรกรของสหกรณ์ โคนม
เกษตรกรของสหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนม
ขอนแก่ น
โคกก่ อ
ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุน
ร้ อยละ
ต้ นทุน
ร้ อยละ
ต้นทุนผันแปร(บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,261,494.00
90.80
1,377,277.05
90.02
ต้นทุนคงที่ (บาท/ฟาร์ม/ปี )
127,863.00
10.20
152,689
9.98
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,389,359.00
100.00
1,529,966.05
100.00
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)
14.07
13.73
ทีม่ า: จากการสัมภาษณ์ (2560)
รายได้จากการขายน้ านมดิบและรายได้จากการขายผลผลิตอื่นๆ จากการศึ กษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่ น มีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยเท่ากับ 1,786,616.14 บาทต่อปี เป็ นรายได้จากการขายน้ านมดิ บเท่ ากับ
1,765,606.14 บาทต่อปี และรายได้จากการขายผลพลอยได้อื่น ๆ ของฟาร์ มโคนม เท่ากับ 21,010.00 บาทต่อปี โดยรายได้
อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการขายมูลโค รกโค ลูกโคเพศผู ้ และถุงอาหาร เป็ นต้น (ตารางที่ 2) รายได้ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม
ของสหกรณ์ผูเ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ มีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยเท่ากับ 2,046,087.67 บาทต่อปี เป็ นรายได้จากการขายน้ านมดิ บ
เท่ากับ 2,020,428.67 บาทต่อปี และรายได้จากการขายผลพลอยได้อื่น ๆ ของฟาร์ มโคนม เท่ากับ 25,659.00 บาทต่อปี โดย
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการขายมูลโค รกโค ลูกโคเพศผู ้ และถุงอาหาร เป็ นต้น (ตารางที่ 4)
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HMP18-7
ตารางที่ 4 รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการผลิตน้ านมดิบและจากรายได้อื่นๆที่เป็ นผลพลอยได้ของการผลิตน้ านมดิบ
ในฟาร์มโคนม
รายการ
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมของ
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมของ
สหกรณ์ โคนมขอนแก่น
สหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนมโคก
ก่ อ
รายได้จากการขายน้ านมดิบ (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,765,606.14
2,020,428.67
รายได้จากการขายมูลโค (บาท/ฟาร์ม/ปี )
10,926.00
14,612.00
รายได้จากการขายรกโค (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,725.00
7,500.00
รายได้จากการขายลูกโคเพศผู ้ (บาท/ฟาร์ม/ปี )
2,359.00
2,722.00
รายได้จากการขายถุงอาหาร (บาท/ฟาร์ม/ปี )
600.00
825.00
รายได้ท้ งั หมด (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,786,616.14
2,046,087.67
ทีม่ า: จากการสัมภาษณ์ (2560)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
สรุ ปสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม โดยเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย แต่อย่างไรก็ตามการทาฟาร์ มโคนมสามารถทาได้ท้ งั เพศหญิงและเพศชาย เนื่ องจากการทาฟาร์ มสามารถทา
ช่วยกันได้ภายในครัวเรื อน เช่น การให้อาหาร การกวาดทาความสะอาด การรี ดนม เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของกันย์ชลี (2544:บทคัดย่อ) ซึ่ งฟาร์ มส่ วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรส และช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่ งแรงงานในครัวเรื อนก็
คือคู่สมรสและบุตร-หลาน ระดับการศึกษาของเกษตรกรจะเห็นได้วา่ เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมมีการศึกษาไม่สูงนัก เพราะ
เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากแล้ว และทาฟาร์มเลี้ยงโคนมมานานหลายปี อาศัยประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ จะมีฟาร์มที่
มีระยะเวลาทาฟาร์ มไม่นานจะเป็ นคนรุ่ นใหม่หรื อคนที่หันมาทาฟาร์ มเลี้ยงโคนมเมื่อไม่นานมานี้ จะเป็ นเกษตรกรที่ มี
ระดับการศึกษาสูงขึ้นคือจบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์การเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 11-20
ปี ส่ วนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ ส่ วนใหญ่เลี้ยงโคนมช่วงระยะเวลา น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.00 จะเห็ นว่าเกษตรกรของสหกรณ์ผูเ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ มีประสบการณ์การทาฟาร์ มน้อยกว่า
สหกรณ์โคนมขอนแก่น
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคนมของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผู ้
เลี้ยงโคนมโคกก่อ มีตน้ ทุนต่อกิโลกรัม 14.07 และ13.73 บาทต่อกิโลกรัม ได้กาไรสุทธิต่อกิโลกรัม 3.82 และ 4.41 บาท
ต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 5)
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HMP18-8
ตารางที่ 5 รายได้ ต้นทุน และกาไรสุทธิต่อฟาร์มต่อปี
รายการ
เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมของสหกรณ์ โค
นมขอนแก่ น
รายได้ท้ งั หมด (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,786,616.14
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี )
1,389,359.00
กาไรสุทธิ (บาท/ฟาร์ม/ปี )
397,257.14
ต้นทุนต่อกิโลกรัม(บาท/กก.)
14.07
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
17.89
กาไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม)
3.82
ทีม่ า: จากการสัมภาษณ์ (2560)

เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมของ
สหกรณ์ ผ้เู ลีย้ งโคนมโคกก่อ
2,237,816.08
1,730,815.55
507,000.53
13.73
18.14
4.41

ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการจัดการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
และมหาสารคาม มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น
1. ควรมีการจัดการฟาร์ มในเรื่ องของการแยกคอกและประเภทของโคนมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการฟาร์ มและ
ความสะอาดของโรงเรื อน ป้ องกันกันเกิดโรคและการจัดการฟาร์มให้สะอาดตามมาตรฐานฟาร์ม
2. เกษตรกรควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตน้ านมดิบให้ได้คุณภาพมากขึ้นด้วยการจัดการด้านอาหารแม่โค
รี ดนมในอัตราที่เหมาะสมและการใช้อาหารข้นและอาหารหยาบที่ และการผสมเทียม เนื่องจากราคาของน้ านมดิบขึ้นกับ
คุณภาพของน้ านมดิบ
ข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ
ราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ ได้รับขึ้นอยูก่ บั การผ่านมาตรฐานฟาร์มและการจัดการ
ฟาร์ มที่ดี รวมถึงสัดส่ วนปริ มาณแม่โครี ดนม จึงควรมีการวางแผนและการจัดการฟาร์ มที่ดีเพื่อให้มีจานวนแม่โครี ดนม
ที่มีมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. สหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผูเ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ กรมปศุสัตว์ หรื อหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง
ควรมีการจัดทาแผนการดาเนินงานการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรและการออกตรวจ เยีย่ มเยือน หรื ออบรมให้ความรู ้และ
การประกาศข่าวการแพร่ ระบาดของโรคหรื อข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆที่ เกี่ ยวข้องอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู ้โดยเร็ วและสามารถแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มได้
2. การกาหนดราคารับซื้อน้ านมดิบให้สอดคล้องกับราคาอาหารข้นและต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ ผศ.ดร.สาธิ ต อดิ ต โต อาจารย์ที่ปรึ ก ษา คณาจารย์และเจ้า หน้า ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความรู ้ คาแนะนา และช่วยเหลือในการเรี ยนและการศึกษา
อิสระ และผูจ้ ดั การสหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนมโคกก่อ
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