
HMP18 

การจัดการการผลติ ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 

และจังหวดัมหาสารคาม 

Operation Management, Cost and Benefits of Small Scale Dairy Farmers in Khon Kaen  
and Mahasarakham Provinces 

 
จุฬารัตน์ รัตนพลแสน (Jurarath  Rattanaponsan)* ดร.สาธิต อดิตโต (Dr.Satit Aditto)** 

 
บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การจดัการการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนเล้ียงโคนมของเกษตรกรรายย่อยท่ีเป็น
สมาชิกของสหกรณ์โคนม กลุ่มตวัอยา่ง 80 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรของสหกรณ์โคนมขอนแก่น มีตน้ทุน
การผลิตน ้ านมดิบ  14.07 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบรวม 1,389,359.00 บาทต่อปี ราคาน ้ านมดิบเฉล่ีย 
17.89 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมทั้ งหมด 1,786,616.14 บาทต่อปี ผลตอบแทนสุทธิ 397,257.14 บาทต่อปี ส่วน
เกษตรกรของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ มีตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ 13.73 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ
รวม 1,730,815.55 บาทต่อปี ราคาน ้ านมดิบเฉล่ีย 18.14 บาท ต่อกิโลกรัม รายไดร้วมทั้งหมด   2,046,087.67 บาทต่อปี 
ผลตอบแทนสุทธิ 516,121.62 บาทต่อปี ผลการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนเกษตรกรทั้งสองสหกรณ์ พบวา่มีตน้ทุน
การผลิตและผลตอบแทนสุทธิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(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) 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: การจดัการการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทน เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ย  
Keywords: Operation management, Cost and benefits, Small scale dairy farmers 
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บทน า 
นม (Milk) นบัวา่เป็นอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้นและมีประโยชน์ทางโภชนาการท่ีคนไทยนิยมด่ืม และมี

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากน ้ านมออกมาในตลาดมากมาย ซ่ึงแต่เดิมนั้นการเล้ียงโคนมของประเทศไทยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
โดยเล้ียงโคนมพนัธ์ุพ้ืนเมืองจากคนอินเดียท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือรีดนมไวบ้ริโภคภายในครัวเรือนของ
ตนเองเท่านั้น จนมีการน าเขา้โคนมจากเดนมาร์คมาเพ่ือเล้ียงและพฒันาสายพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุจนไดโ้คนมท่ีมีความ
เหมาะสม และรัฐบาลไดส่้งเสริมให้เกษตรกรท าฟาร์มโคนม ซ่ึงให้ผลผลิตปริมาณมากข้ึน จนเกิดเป็นอาชีพท่ีคู่กบัคน
ไทยมาอยา่งชา้นาน  ในประเทศไทยเรานั้นไดท้ าฟาร์มโคนมโดยเร่ิมตน้ข้ึนท่ีภาคกลาง เล้ียงมากท่ีสุดท่ีจงัหวดัสระบุรี 
และไดมี้การขยายพ้ืนท่ีไปทัว่ทุกภาคของประเทศ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอนัดบัรองลงมา(สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย, 2558) 

การเล้ียงโคนมในประเทศไทยจากสถิติช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 มีจ านวนโคนมเพ่ิมข้ึนทุกปี ปี  2559 มีจ านวนโคน
มรวมทั้งประเทศ 622,892 ตวั ผลิตน ้ านมดิบได ้1,161,102 ตนั/ปี  ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 142,451 ตวั 
จงัหวดัท่ีมีการเล้ียงโคนมมากท่ีสุดคือ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 85,226 ตวั รองลงมาคือจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 23,639 
ตวั ผลิตน ้ านมดิบได ้47,303 ตนั/ ปี ส่วนจงัหวดัมหาสารคามเล้ียงมากเป็นล าดบัท่ี 6 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน
ทั้งหมด 4,285 ตวั ผลิตน ้ านมดิบได ้8,559 ตนั/ ปี  (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา้, 2559) 

การเล้ียงโคนมแมจ้ะมีเพ่ิมมากข้ึนและมีจ านวนโคนมเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ยงัผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ในประเทศ ประเทศไทยยงัตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้นมผงและผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 14,322,474,524 
บาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรโดยกรมศุลกากร, 2558)เน่ืองดว้ยนมผงมีราคาถูกกวา่น ้ านมดิบในประเทศ อีกทั้ง
น ้ านมดิบท่ีผลิตไดย้งัมีปัญหาในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายยอ่ย เม่ือเทียบกบัต่างประเทศท่ีมีการเล้ียงแบบอุตสาหกรรม จึงท าใหมี้ตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงและการ
จดัการการผลิตเพ่ือให้ไดม้าตรฐานน ้ านมดิบยงัไม่ไดม้าตรฐาน ประเทศไทยจึงมีการน าเขา้นมผงเป็นปริมาณมากกว่า
การใชน้ ้ านมดิบในประเทศ และมีการน าเขา้มากกวา่การส่งออก (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

การเล้ียงโคนมของเกษตรกรในจังหวดัขอนแก่น และจังหวดัมหาสารคาม ส่วนใหญ่ท าในรูปแบบของ
สหกรณ์ท่ีเกษตรกรรายยอ่ยเป็นสมาชิกของสหกรณ์และส่งขายน ้ านมดิบใหแ้ก่สหกรณ์ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บซ้ือและน า
น ้ านมดิบมาแปรรูปจ าหน่ายเอง การผลิตน ้ านมให้ไดคุ้ณภาพจากฟาร์ม ถูกก าหนดมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมท าการผลิตน ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพผา่นมาตรฐานท่ีก าหนด โดยปัจจยัการผลิตและ
การเล้ียงท่ีตอ้งอาศยัการใส่ใจดูแลเพ่ือให้ฟาร์มไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ม แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยงัไม่ไดมี้
การปฏิบติัท่ีตรงตามมาตรฐาน จึงท าให้เกิดปัญหาในดา้นคุณภาพและการจดัการการผลิตน ้ านมดิบ ซ่ึงมีผลต่อราคาท่ี
ขายไดท่ี้วดัตามมาตรฐานของน ้ านมท่ีส่งขาย อีกทั้งเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายยอ่ย ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสนใจในการศึกษา
การจดัการการผลิตน ้ านมดิบ ตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือจะไดท้ราบถึง
ปัจจยัการผลิตท่ีมีผลในการก าหนดระดบัของผลผลิตและคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานของน ้ านมท่ีเกษตรกรรายยอ่ยผลิตได ้ 
เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยคนอ่ืนๆ ไดน้ าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปศึกษาต่อรวมถึงการบริหารจดัการของสหกรณ์ท่ีจะมี
แนวนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 1.  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสงัคมบางประการในครัวเรือนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยในจงัหวดัขอนแก่น
และมหาสารคาม 
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 2. ศึกษาการจดัการการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายย่อยในจงัหวดัขอนแก่น
และมหาสารคาม 
 3. จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการการเล้ียงโคนมของเกษตรกรรายยอ่ยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน  

 
วธีิการวจิยั 

ประชากรในการวิจยัน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จ านวน 2 สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น และสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั  จงัหวดัมหาสารคาม  ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง หาไดโ้ดยสูตรทาโร่ยามาเน่ อา้งอิงใน สุรินทร์ (2542)โดยสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 
มีสมาชิกจ านวน 186 ราย และสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั จงัหวดัมหาสารคาม มีสมาชิกจ านวน 165 ราย รวมทั้ง
สองสหกรณ์จ านวนทั้งส้ิน 351 ราย ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.1 หรือร้อยละ 10 ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 78 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ะดวกต่อการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัจึงจะเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง  เป็นจ านวน 80 ราย 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามสถานท่ีการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่นจ านวน 40 ราย และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 ราย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในงานวิจยัน้ี สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยการเลือกพ้ืนท่ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) คือเลือกพ้ืนท่ี จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัมหาสารคามโดยเลือกจากความ
สะดวกในการเดินทางและเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีสองจงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อกนัและมีการท าฟาร์มโคนมในรูปแบบการขายให้
สหกรณ์โคนมเช่นเดียวกนั ท่ีเกษตรกรเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม และการเลือกสอบถามกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในพ้ืนท่ีท่ีเป็นสมาชิกของเกษตรกรสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญดว้ยการสอบถามเกษตรกรท่ีมาติดต่อท่ีสหกรณ์แลว้ให้เกษตรกรแนะน าเกษตรกรรายอ่ืนและลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอ้มูลตามการแนะน าของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์รายอ่ืนๆ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิท าด้วยการสอบถามซ่ึงออกแบบ

แบบสอบถามมีทั้งค  าถามแบบปลายปิดและค าถามปลายเปิด จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 80 ราย เพ่ือเก็บขอ้มูลดา้นสภาพ
สงัคม เศรษฐกิจ ตน้ทุนการผลิต การจดัการการผลิต ปัญหา ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ย 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จาก ต ารา เอกสารให้ความรู้ 
หนงัสือ วารสารทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม โดยขอ้มูลประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลเร่ืองเพศ อาย ุระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกท่ีช่วยเล้ียงโคนม ระยะเวลาท่ีเล้ียง
โคนม ขนาดพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน 
 ส่วนท่ี 2  - ขอ้มูลการจดัการการผลิตน ้ านมดิบของฟาร์มโคนม โดยสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั รูปแบบการเล้ียง
โคนม การรีดนม จ านวนโรงแยกโคนม การให้ยาบ ารุงและวคัซีน การผสมเทียม และการผ่านมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และค าถามปลายเปิด 
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  - ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนจากกิจกรรมการเล้ียงโคนมของเกษตรกร สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั 
ทรัพยสิ์นภายในฟาร์มโคนม แหล่งเงินทุน จ านวนประชากรโคนม จ านวนแรงงาน การให้อาหาร ค่าใชจ่้ายในการเล้ียง
โคนม และรายไดจ้ากการขายน ้ านมดิบและผลผลิตอ่ืนๆจากโคนม เช่น มูลโค รกโค เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงโคนม และข้อเสนอแนะส าหรับสมาชิกและหน่วยงานหรือส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในการเล้ียงโคนม  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ร้อยละ (percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามกบัเกษตรกรผู ้
เล้ียงโคนมรายย่อยทั้งสองสหกรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติศาสตร์ มาเป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์ค านวณหาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ย 
 
ผลการวจิยั 

จากการศึกษาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น และเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
นมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ านวน 80 ราย สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาขอ้มูลการจดัการการผลิตน ้ านมดิบ ตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 
 ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 
 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสภาพเศรษฐกจิสังคมของเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม 
 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 

ข้อมูลทัว่ไป เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น 

เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยของ
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ หญิง 19 47.50 7 17.50 

ชาย 21 52.50 33 82.50 
อาย ุ นอ้ยกวา่30 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 ปีข้ึนไป 12 30.00 9 22.50 
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ตารางที ่1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยของ

สหกรณ์โคนมขอนแก่น 
เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยของ

สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ 
จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 3 7.50 3 7.50 
สมรส 36 90.00 37 92.50 
หยา่ร้าง 1 2.50 0 0 

ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 19 47.50 16 40.00 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

8 20.00 9 22.50 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

12 30.00 9 22.50 

อนุปริญญา/ปวส. 1 2.50 1 2.50 
ปริญญาตรี 0 0 1 2.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 4 10.00 

ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ (2560) 
 
 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาข้อมูลการจดัการการผลติน า้นมดบิ ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร  
 
ตารางที ่2 ผลการศึกษาการจดัการการผลิตน ้ านมดิบของฟาร์มโคนม 

ข้อมูลการจดัการการผลติน า้นมดบิ เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อย
ของสหกรณ์โคนมขอนแก่น 

เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมรายย่อยของ
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รูปแบบการเล้ียง ผกูโคยนืโรง 0 0 1 2.5 
 ปล่อยโคในโรงเรือน 33 82.5 37 92.5 

ปล่อยเล้ียงอิสระใน
แปลงหญา้ 

7 17.5 2 5.00 

การรีดนม ใชมื้อรีด 0 0 0 0.00 
ใชเ้คร่ืองรีด 40 100.00 40 100.00 

การผสมเทียม ใชบ้ริการผสมเทียม
จากสหกรณ์ 

30 75.00 34 85.00 

ซ้ือน ้ าเช้ือมาผสมเอง 10 25.00 6 15.00 
ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ (2560) 
 
 

1192



HMP18-6 

 ผลการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร      
 ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมของสหกรณ์โคนม
ขอนแก่น พบว่า เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตแบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปรจ านวน  1,261,494 บาท/ฟาร์ม/ปี และตน้ทุนคงท่ี
จ านวน 127,863 บาท/ฟาร์ม/ปี ตน้ทุนรวมทั้งหมด เป็น จ านวน 1,389,359  บาท/ฟาร์ม/ปี ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรผู ้
เ ล้ียงโคนมของสหกรณ์ผู ้เ ล้ียงโคนมโคกก่อพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรจ านวน  
1,377,277.05 บาท/ฟาร์ม/ปี และตน้ทุนคงท่ีจ านวน 152,689 บาท/ฟาร์ม/ปี ตน้ทุนรวมทั้งหมด เป็น จ านวน 1,529,966.05   
บาท/ฟาร์ม/ปี (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที ่3 ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบและค่าเฉล่ียร้อยละของเกษตรกรของสหกรณ์โคนมขอนแก่นและเกษตรกร 
 ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ 

รายการ เกษตรกรของสหกรณ์โคนม
ขอนแก่น 

เกษตรกรของสหกรณ์ผู้เลีย้งโคนม
โคกก่อ 

ต้นทุนการผลติ ต้นทุน ร้อยละ ต้นทุน ร้อยละ 
ตน้ทุนผนัแปร(บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,261,494.00 90.80 1,377,277.05 90.02 
ตน้ทุนคงท่ี (บาท/ฟาร์ม/ปี) 127,863.00 10.20 152,689 9.98 
ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,389,359.00 100.00 1,529,966.05 100.00 
ตน้ทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) 14.07  13.73  

ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ (2560) 
 
 รายไดจ้ากการขายน ้ านมดิบและรายไดจ้ากการขายผลผลิตอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ียเท่ากบั  1,786,616.14 บาทต่อปี เป็นรายไดจ้ากการขายน ้ านมดิบเท่ากับ  
1,765,606.14 บาทต่อปี และรายไดจ้ากการขายผลพลอยไดอ่ื้น ๆ ของฟาร์มโคนม เท่ากบั 21,010.00 บาทต่อปี โดยรายได้
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายมูลโค รกโค ลูกโคเพศผู ้และถุงอาหาร เป็นตน้ (ตารางท่ี 2) รายไดข้องเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 
ของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ียเท่ากบั 2,046,087.67 บาทต่อปี เป็นรายไดจ้ากการขายน ้ านมดิบ
เท่ากบั 2,020,428.67 บาทต่อปี และรายไดจ้ากการขายผลพลอยไดอ่ื้น ๆ ของฟาร์มโคนม เท่ากบั 25,659.00 บาทต่อปี โดย
รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายมูลโค รกโค ลูกโคเพศผู ้และถุงอาหาร เป็นตน้ (ตารางท่ี 4)          
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ตารางที ่4  รายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บจากการผลิตน ้ านมดิบและจากรายไดอ่ื้นๆท่ีเป็นผลพลอยไดข้องการผลิตน ้ านมดิบ 
 ในฟาร์มโคนม 

รายการ เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น 

เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมของ
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคก

ก่อ 
รายไดจ้ากการขายน ้ านมดิบ (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,765,606.14 2,020,428.67 
รายไดจ้ากการขายมูลโค (บาท/ฟาร์ม/ปี) 10,926.00 14,612.00 
รายไดจ้ากการขายรกโค (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,725.00 7,500.00 
รายไดจ้ากการขายลูกโคเพศผู ้(บาท/ฟาร์ม/ปี) 2,359.00 2,722.00 
รายไดจ้ากการขายถุงอาหาร (บาท/ฟาร์ม/ปี) 600.00 825.00 
รายไดท้ั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,786,616.14 2,046,087.67 

ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ (2560) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

สรุปสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม โดยเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น และเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย แต่อย่างไรก็ตามการท าฟาร์มโคนมสามารถท าไดท้ั้ งเพศหญิงและเพศชาย เน่ืองจากการท าฟาร์มสามารถท า
ช่วยกนัไดภ้ายในครัวเรือน เช่น การให้อาหาร  การกวาดท าความสะอาด การรีดนม เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกนัยช์ลี (2544:บทคดัยอ่) ซ่ึงฟาร์มส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรส และช่วงอาย ุ41-50 ปี ซ่ึงแรงงานในครัวเรือนก็
คือคู่สมรสและบุตร-หลาน ระดบัการศึกษาของเกษตรกรจะเห็นไดว้า่เกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมมีการศึกษาไม่สูงนกั เพราะ
เน่ืองจากเกษตรกรมีอายมุากแลว้ และท าฟาร์มเล้ียงโคนมมานานหลายปี อาศยัประสบการณ์และการเรียนรู้ จะมีฟาร์มท่ี
มีระยะเวลาท าฟาร์มไม่นานจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนท่ีหันมาท าฟาร์มเล้ียงโคนมเม่ือไม่นานมาน้ีจะเป็นเกษตรกรท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงข้ึนคือจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์การเล้ียงโคนมส่วนใหญ่เล้ียงโคนมเฉล่ีย 11-20 
ปี ส่วนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ ส่วนใหญ่เล้ียงโคนมช่วงระยะเวลา นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 จะเห็นว่าเกษตรกรของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ มีประสบการณ์การท าฟาร์มน้อยกวา่
สหกรณ์โคนมขอนแก่น 

ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตโคนมของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผู ้
เล้ียงโคนมโคกก่อ มีตน้ทุนต่อกิโลกรัม 14.07 และ13.73 บาทต่อกิโลกรัม ไดก้ าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 3.82 และ 4.41 บาท
ต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่5 รายได ้ตน้ทุน และก าไรสุทธิต่อฟาร์มต่อปี  
รายการ เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมของสหกรณ์โค

นมขอนแก่น 
เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมของ
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ 

รายไดท้ั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,786,616.14 2,237,816.08 
ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ฟาร์ม/ปี) 1,389,359.00 1,730,815.55 
ก าไรสุทธิ (บาท/ฟาร์ม/ปี) 397,257.14 507,000.53 

ตน้ทุนต่อกิโลกรัม(บาท/กก.) 14.07 13.73 
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 17.89 18.14 
ก าไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม) 3.82 4.41 

ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ (2560) 
 
ส่วนที ่3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาการจดัการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยในจงัหวดัขอนแก่น
และมหาสารคาม มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมขอนแก่น 
 1. ควรมีการจดัการฟาร์มในเร่ืองของการแยกคอกและประเภทของโคนมเพื่อให้ง่ายต่อการจดัการฟาร์มและ
ความสะอาดของโรงเรือน ป้องกนักนัเกิดโรคและการจดัการฟาร์มใหส้ะอาดตามมาตรฐานฟาร์ม 
 2. เกษตรกรควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน ้ านมดิบใหไ้ดคุ้ณภาพมากข้ึนดว้ยการจดัการดา้นอาหารแม่โค
รีดนมในอตัราท่ีเหมาะสมและการใชอ้าหารขน้และอาหารหยาบท่ีและการผสมเทียม เน่ืองจากราคาของน ้ านมดิบข้ึนกบั
คุณภาพของน ้ านมดิบ 

      ขอ้เสนอแนะส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ 
 ราคาน ้ านมดิบท่ีเกษตรกรสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ ไดรั้บข้ึนอยูก่บัการผา่นมาตรฐานฟาร์มและการจดัการ
ฟาร์มท่ีดี รวมถึงสัดส่วนปริมาณแม่โครีดนม จึงควรมีการวางแผนและการจดัการฟาร์มท่ีดีเพ่ือใหมี้จ านวนแม่โครีดนม
ท่ีมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1. สหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ กรมปศุสัตว ์หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควรมีการจดัท าแผนการด าเนินงานการจดัการฟาร์มแก่เกษตรกรและการออกตรวจ เยีย่มเยอืน หรืออบรมใหค้วามรู้และ
การประกาศข่าวการแพร่ระบาดของโรคหรือข่าวประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้โดยเร็วและสามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดข้ึนภายในฟาร์มได ้
 2. การก าหนดราคารับซ้ือน ้ านมดิบใหส้อดคลอ้งกบัราคาอาหารขน้และตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร 
  
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณผศ.ดร.สาธิต อดิตโต อาจารย์ท่ีปรึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้ความรู้ ค  าแนะน า และช่วยเหลือในการเรียนและการศึกษา
อิสระ และผูจ้ดัการสหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ  
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