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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  

ณัฐพันธุ์ กันธิยะ 1/ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

ของเกษตรกรโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัด

น่าน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คนเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โค

เนื้อ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ น าขอ้มูลที่รวบรวมได้มาท า

การประเมินระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรโดยการประเมิน 5 ระดับของลิกเก

ริต์ และแปรผลความคิดเห็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50-69 ปี 

และมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา และเกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ ระหว่าง 10,000-

50,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์เลี้ยงโคเนื้อ 10 ปีขึ้นไป ในการเลี้ยง

โคเนื้อของเกษตรกรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เลี้ยงเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 53.85 มีพ้ืนที่ถือ

ครอง น้อยกว่า 10 ไร่ต่อราย และมีพ้ืนที่เลี้ยงโคจ านวน 1-3 ไร่ (ร้อยละ 54.23) เกษตรกรเลี้ยงโคด้วย

อาหารหยาบอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 54.23 และมีแร่ธาตุก้อนให้ตลอดทั้งปี ร้อยละ 65.38 โดย

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผสมเทียม นิยมใช้พ่อพันธุ์ในการผสมพันธุ์ มีการคัดเลือกโคพ่อ-แม่พันธุ์

ไว้ผลิตโคในรุ่นต่อไป ส่วนการรักษาโรคและการฉีดวัคซีน รวมทั้งการผสมเทียม พบว่า เกษตรกรได้รับ

การบริการ จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อพบว่า 

เกษตรกรมีปัญหาด้านอาหารหยาบไม่เพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้ง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรพบว่า ปัจจัยองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มและการจัดการพ่อแม่

พันธุ์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านการผลิตผลต่อประสิทธิภาพในการ

ผลิตในระดับมากที่สุดคือ การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (การจับสัตว์ การผสมจริง) ส่วนทางด้านปัจจัยด้าน

การตลาด การวางแผนการผลิตที่ดีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด เกษตรกรต้องการการ
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ส่งเสริม/สนับสนุน องค์ความรู้ทางด้านการตลาดโคเนื้อมากที่สุด รองลงมาคือสนับสนุนน้ าเชื้อ พืช

อาหารสัตว์ วัคซีนและยารักษาโรค  

ส าหรับระบบการผลิตของเกษตรกรพบว่า จุดแข็งของเกษตรกร คือ มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการ

เลี้ยงโคจ านวนมาก มีพืชอาหารสัตว์ที่หลากหลายและใช้ผลพลอยได้จากการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ได้

ดีเช่น ต้นข้าวโพด มีคุณค่าทางโภชนะสูงสามารถน ามาเลี้ยงโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้เป็นอย่างดี แต่มี

จุดอ่อนคือ โคเนื้อที่เลี้ยงในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโคพ้ืนเมืองมีการเจริญเติบโตช้า ขาดการปรับปรุงพันธุ์ 

และการจัดการแบบประณีตภายในฟาร์ม และอุปสรรคที่ส าคัญคือ ราคาโคเนื้อท่ีผันผวน และขาดการ

เชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ จังหวัดน่าน 

เลขทะเบียนวิชาการ: 62(2)-0216(5)-064 

1/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 
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FACTORS INFLUENCING EFFECINCY OF BEEF PRODUCTION OF BIG FARM PROJECT 

NAN PROVINCE 

 

Nuttapan kantiya1/ 

 

Abstract 

The purpose of this study were to study factors affecting the efficiency of beef 

production. This study was a survey research, population consisted of 321 from which 

sample 260 were draw. Research instrument were questionnaire and interview. The 

analysis pattern of implementation and result of factors influencing efficiency of beef 

production were asked farmers’ opinion in each issue by using 5 levels measurement 

of Likert scale and weight mean score use to explain the meaning. Statistical tools 

employed were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results found that, the most farmer were male, had age between 50-59 

years old, had primary school degree education, were married status had income 

10,000-50,000 per month and had animal husbandry experience over 10 years. The 

most aim of raise were breeder. The 53.85% farmer had occupiable land with 1-10 rai 

per family. They (54.23 %) used their land for raising beef cattle between 1-3 rai and 

fed animal with only roughages (54.23 %). However, 65.38 % of farmer had access to 

mineral supplement for their animal. For breeding, they did not use artificial 

insemination, bred by sire Moreover, they were treated animal sick vaccination or 

artificial insemination by the authorities-DLD. For the problems and obstacles of beef 

production were roughages source during dry. The most factors influencing efficiency 

of beef production were farm and parent stock management knowledge and also 

parent stock management (insemination and heat detection). For marketing factor, 

production planning were affected to efficiency of beef production. The farmer need 

beef marketing knowledge, semen, roughages vaccine and medicine, respectively.  
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The straight was appropriate land for beef raising in Chiang Klang District, more 

variety of agricultural by product e.g. corn. The weakness was slow growth rate of 

native beef cattle and poor genetic selection and farm management. The important 

threat was pricing war and disconnected between nodes of beef supply chain. 
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1/ Nan Province livestock Office, Muang District, Nan Province 55000 
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ค าน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เกษตรแปลงใหญ่ คือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในโครงการ

ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

และบริหารจัดการร่วมกัน ท าให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบรูณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมายของ

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 30 ล้านไร่ มีระยะเวลาด าเนินโครงการปี พ.ศ. 2560 

ถึง 2564 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานรับผิดชอบรองได้แก่ 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม

พัฒนาที่ดิน กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์, 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง 

(Road map) ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญคือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ 

และประมง โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เน้นให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลง

ใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนดและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้การปรับโครงสร้างสินค้าที่ส าคัญ

ดังกล่าวจะต้องท าการผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ

เขตพ้ืนที่เหมาะสม การผลิตสินค้า 20 ชนิดไว้แล้ว โดยมีหลักการ คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

อาทิเช่น ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความ

ต้องการของตลาดมีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิด

สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตร

ตกต่ า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มี

พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า การด าเนินการ

ลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตรรวมทั้งปัญหาการขาดอ านาจ
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การต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain) และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้

เท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าว จึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต 

และการบริหารจัดการร่วมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจต้องดูแลคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร จึงได้

ก าหนดระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกันให้เกษตรกรเป็น

ศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดท าปัจจัยการผลิตที่

มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้าน

การตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ในพ้ืนอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาในการผลิตโคเนื้ออยู่หลาย

ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านการบริหารการจัดการการเลี้ยงดู ด้านการผสมพันธุ์แบบใช้

วิธีการผสมเทียม ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อไม่มากนัก ด้านการแพร่ระบาด

ของโรคต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงบางรายยังขาดเงินทุนที่ใช้ในการจัดชื้อแม่พันธุ์และอุปกรณ์ใน

การเลี้ยงโค จนกระทั้งปลายปี 2560 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้น านโยบายส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อ าเภอเชียง

กลางให้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนเกษตรกร 296 ราย และมีจ านวนโคเนื้อ 1,157 ตัว เพ่ือให้

เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด เพ่ือให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต 

พัฒนาคุณภาพ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของเกษตรกร และสามารถพ่ึงพา

ตัวเองได้ในที่สุด เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้น จึงต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในโครงการฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนโคเนื้อใน

ระบบการผลิต สายพันธุ์โคเนื้ออาหารที่ใช้เลี้ยง รูปแบบการจัดการฟาร์ม การผสมพันธุ์ การสุขาภิบาล

และป้องกันโรค รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่จะสามารถน ามาใช้ในการ

วางแผนการผลิต เกิดการพัฒนาศักยภาพของการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การพิจารณา การก าหนดแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปศุสัตว์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่ง

เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการระบบการเกษตร

แบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

ของเกษตรกรโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัด

น่าน ซึ่งได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561- เดือน มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 

4. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
โครงการ หมายถึง โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัด

น่าน 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ 

อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ปี 2561-2562 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบข้อมูลเบื้องต้น รูปแบบวิธีการเลี้ยง การจัดการอาหาร การป้องกันรักษาโรค ปัญหา

และอุปสรรคในการเลี้ยงของเกษตรกรโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ในพื้นที่อ าเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน 

2. เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   

3. ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ จังหวัดน่าน ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ พ้ืนที่อ าเภอเชียง

กลาง จังหวัดน่าน และเกษตรกรรายอ่ืนๆต่อไป 

6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของ

เกษตรกรโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน” 

ดังนี้คือการเลือกใช้พันธุ์โคที่ดี มีการจัดการอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม และระบบการสุขาภิบาลที่
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เหมาะสม รวมถึงการรวมกลุ่มการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

การมีองค์ความรู้ในด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้ดีขึ้น ดังนั้น

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม การ

วางแผนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตจ านวนโคภายในฟาร์ม ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน ากับเกษตรกรของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการปศุสัตว์ ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลักษณะการส ารวจ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น รูปแบบวิธีการเลี้ยง การจัดการอาหาร การป้องกันรักษา

โรค ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงของเกษตรกรในโครงการฯ และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สภาพการผลิตของ

เกษตรกรที่เข้าโครงการฯ ณ ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

 การเลือกใช้พันธุ์โคท่ีดี 

 การจัดการอาหารสัตว์ที่ดี  

 ก า ร จั ด ก า ร ฟ า ร์ ม แ ล ะ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลที่เหมาะสม  

 การรวมกลุ่มการผลิต 

 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  

 องค์ความรู้ในด้านปัจจัยการผลิต 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ของเกษตรกรในโครงการระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านทั้งหมดจ านวน 321 ราย 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Purposive sampling) 

ท าการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่โคเนื้อ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านแบบเจาะจง โดยผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการโครงการ

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านที่ได้คัดเลือก

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target population) ไว้แล้ว ได้ตัวอย่างจ านวน 260 คนและเมื่อใช้วิธีท า

การสุ่มตัวอย่างตามวิธีที่ของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5  จาก

ข้อมูลประชากรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษา

อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านทั้งหมด 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

สูตร   n   = 
2)(1 eN

N


 

 

เมื่อ n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

     N   =   จ านวนสมาชิกประชากร 

     e    =   ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 (0.05) 

จากสูตรข้างต้นค านวณแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 178.085 คน หรือประมาณ 180 คน ผู้วิจัยจึง

เลือกที่จะเก็บข้อมูลจ านวน 260 ตัวอย่าง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรื ่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยใช้แหล่งข้อมูลคือ
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง 

จังหวัดน่าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถาม

ได้อย่างอิสระ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ซึ่งผู้

สัมภาษณ์จะต้องจับประเด็นและสาระส าคัญ โดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

( Interview schedule) มีลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended question) และปลายเปิด 

(Open-ended question) ประกอบด้วย 8 ส่วนดังนี้  ส่วนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ ระดับการศึกษา อาชีพประจ า  ส่วนที่ 2 

ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์ม จ านวนและเพศของโคเนื้อที่เลี้ยงภายในฟาร์ม ประเภทและรูปแบบ

การเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลแรงงาน พ้ืนที่ในการเลี้ยง และการจัดการอาหาร ประกอบด้วย การ

ถือครองที่ดิน พ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ พ้ืนที่ส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ แหล่งอาหาร แหล่งและการ

เก็บส ารองอาหารสัตว์ และความเพียงพอของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในพ้ืนที่ ส่วนที่ 4 ข้อมูลการผสม

พันธุ์ ประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาโรค ประกอบด้วย พันธุ์และจ านวนแม่โคเนื้อที่เลี้ยงภายใน

ฟาร์ม การผสมพันธุ์ การจัดการด้านสุขภาพ ส่วนที่ 5 ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่

แหล่งเงินทุนและวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนที่ 6 ข้อมูลการตลาดและราคาจ าหน่าย ส่วน

ที่ 7 การได้รับบริการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนที่ 8 ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผู้ ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานะภาพ 

สถานะภาพในครอบครัว การศึกษา สถานะภาพทางสังคม การเลี้ยงโคเป็น มีรายได้จากการประกอบ

อาชีพอะไร เกษตรกรมีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่และรายได้เฉลี่ยต่อปีของการขาย

โคเนื้อ  

2 ข้อมูลการเลี้ยงและสถานะภาพฟาร์ม ประกอบด้วย การเลี้ยงโคเนื้อของ เกษตรกรมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร เกษตรกรมีการจดบันทึกข้อมูลหรือท าประวัติโคเนื้อหรือไม่ จ านวนโคเนื้อที่

เกษตรกรเลี้ยงทั้งหมด พ่อพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยง แม่พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด โคเพศผู้อายุมากกว่ า 6 

เดือนขึ้นไปแต่ไม่ใช่พ่อพันธุ์ โคเพศเมียอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ตั้งท้อง ลูกโคเพศผู้อายุต่ ากว่า 

6 เดือน ลูกโคเพศเมียอายุต่ ากว่า 6 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรมีประสบการณ์ใน

การเลี้ยงโคเนื้อมานานแค่ไหนและเกษตรกรมีเป้าหมายการเลี้ยงในอนาคตอย่างไร  

3. ข้อมูลแรงงาน พื้นที่ในการเลี้ยง และการจัดการอาหาร ประกอบด้วย จ านวนแรงงานที่ใช้

เลี้ยงโคเนื้อ แหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พ้ืนที่ถือครองทาง
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การเกษตร พ้ืนที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ อาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาหารประเภทใด 

เกษตรกรเคยให้แร่ธาตุก้อนหรือไม่ และเกษตรกรใช้แหล่งอาหารหยาบจากไหนในการเลี้ยงโค 

4. การผสมพันธุ์ ประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาโรค ประกอบด้วย การผสมเทียมใช้

น้ าเชื้อจากแหล่งใด ผู้ให้บริการผสมเทียมคือใคร การใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง การตายของโคในรอบปี เมือ่โค

เจ็บป่วยบุคคลที่ท าการรักษาคือใคร เกษตรกรได้ท าวัคซีน/ถ่ายพยาธิให้กับโคเนื้อที่เลี้ยงหรือไม่  

5. ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ประกอบด้วย เงินทุนที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโค  

6. ข้อมูลการตลาด การขาย ราคาขาย ประกอบด้วย เกษตรกรจ าหน่ายโค/ลูกโค/แม่โคสาว

ให้กับใคร อายุของโค/ลูกโค/แม่โคสาวที่ เกษตรกรจ าหน่าย น้ าหนักของโคเนื้อที่เกษตรกรจ าหน่าย 

ลักษณะการจ าหน่าย เกษตรกรรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์โคเนื้ออ่ืนๆหรือไม่ เกษตรกร

ต้องการให้โครงการ/สหกรณ์ช่วยเหลือในด้านใด เกษตรกรพอใจกับราคาท่ีขายได้หรือไม่ การรวมกลุ่ม

เกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื ้อในพ้ืนที่จังหวัดน่าน มีปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไร  

7. การได้รับบริการ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานที่

ให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) การใช้บริการด้านสุขภาพโคจากหน่วยงาน

ของกรมปศุสัตว์ เกษตรกรเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อหรือไม่ เกษตรกรเคยไปดู

งานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อหรือไม่และเกษตรกรเคยได้รับการสนับสนุนให้แม่พันธุ์โคเนื้อมาเลี้ยงเพ่ือ

ผลิตลูกหรือไม ่

8. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อ

ของเกษตรกร และเกษตรกรมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการผลิต และการตลาดโคเนื้อในเขต

พ้ืนทีจ่ังหวัดน่านอย่างไร 

9. ระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

10. ระดับคะแนนความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนของเกษตรกรในโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล  

น าข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปและแสดงค่าทางสถิติ  

และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)  

2. เกณฑ์การให้คะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตร  ผู้วิจัยได้

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้หลักของ Likert Scale โดยแบ่งคะแนนแต่ละข้อออกเป็น 5 ระดับ คือ 5, 

4, 3, 2 และ 1 ดังนี้ 

มากที่สุด  = 5   คะแนน   

   มาก  = 4   คะแนน   

   ปานกลาง = 3   คะแนน   

   น้อย  = 2   คะแนน   

   น้อยที่สุด = 1   คะแนน   

3. ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัญหาและระดับการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในด้านต่างๆโดยก าหนดคะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (สุชาติ

, 2546) 

มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมน้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  1 

มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมน้อย   ให้คะแนนเท่ากับ  2 

มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  3 

มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมมาก   ให้คะแนนเท่ากับ  4  

มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมมากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5  

4. การก าหนดค่าเพ่ือประเมินระดับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในด้านต่างๆ ท าได้โดยการประยุกต์ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Applied 
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Ratin G Scale) แบบ Numerical Rating Scale และน าค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (สุชาติ, 2546) 

พิสัยช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

      ระดับการวัด 

      =  0.8 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมน้อยที่สุด 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมน้อย 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมปานกลาง 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมมาก 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีอิทธิพล/ต้องการการส่งเสริมมากที่สุด  

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง  

 พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.00 เพศหญิง ร้อยละ 20.00 

ซึ่งอายุของเกษตรกรระหว่าง 30-39 ปี และระหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 3.08 เกษตรกรมีอายุระหว่าง 

40-49 ปี ร้อยละ 13.85 และ มีอายุระหว่าง 50-59 ปี และอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 40.00 

ตามล าดับ โดยสถานภาพของเกษตรกรส่วนมากสมรสแล้ว ร้อยละ 94.23 และรองลงมาร้อยละ 5.77 

มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 76.92 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.92 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 25.38 จบ

การศึกษาระดับมัธยมและเกษตรกรร้อยละ 3.08 จบการศึกษาปวส.และปวช. มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 

11.54 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนสถานภาพทางสังคมพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วน

ใหญ่ร้อยละ 63.08 ไม่มีสถานภาพทางสังคม คือ ไม่มีต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือผู้บริหาร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 16.92 เป็นกรรมการหมู่บ้าน และรองลงมาร้อยละ 

8.46 เป็นผู้ใหญ่บ้าน การเลี้ยงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 80.00 และรองลงมา

ร้อยละ 20.00 เป็นการเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ 

ร้อยละ 51.54 รองลงมา ร้อยละ 25.77 จากการท าเกษตร และการรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.23 
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รายได้ครอบครัวของเกษตรกรโดยเฉลี่ย ร้อยละ 25.77 มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน 

รองลงมาร้อยละ 21.54 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 16.92 มีรายได้น้อย

กว่า 5,000 บาทต่อ/เดือน และร้อยละ 11.54 มีรายได้ระหว่างระหว่าง 30,001-40,000 บาท/เดือน 

ร้อยละ 8.46 มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน และร้อยละ 5.38 มีรายได้ระหว่าง 40,001-

50,000 บาท/เดือน ส่วนรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อพบว่า เกษตรกรร้อยละ 25.77 มีรายได้จาก

การจ าหน่ายโคอยู่ระหว่าง 10,000-50,000 บาท/ปี รองลงมาร้อยละ 11.54 มีรายได้ระหว่าง 

50,001-100,000 บาท/ปี ร้อยละ 8.46 มีรายได้ระหว่าง 100,001-150,000 บาท/ปี และร้อยละ 

8.46 ไม่มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อเนื่องจากก าลังเริ่มเลี้ยง ดังแสดงในตารางที่ 1 

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโคของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ 

กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ท าการเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 62.31 

รองลงมาร้อยละ 31.54 เลี้ยงไว้จ าหน่ายเป็นโคขุน และร้อยละ 3.08 เลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน เกษตรกรส่วน

ใหญ่มีการจดบันทึกประวัติโค ร้อยละ 65.77 และร้อยละ 34.23 ไม่ได้ท าการจดบันทึกประวัติโค 

จ านวนโคเนื้อของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.46 เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 1-10 ตัว และ

รองลงมาร้อยละ 11.54 เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 11-20 ตัว การเลี้ยงโคเพศผู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า 

ร้อยละ 56.92 มีโคเพศผู้จ านวน 1-3 ตัว รองลงมาร้อยละ 11.54 มีโคเพศผู้จ านวน 4-6 ตัว และร้อย

ละ 8.46 มีโคเพศผู้จ านวน 7-10 ตัว ตามล าดับ ส่วนการเลี้ยงโคเพศเมียของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า 

ร้อยละ 60.00 มีโคเพศเมียจ านวน 1-5 ตัว และร้อยละ 8.46 มีโคเพศเมียจ านวน 6-10 ตัว ส่วนโค

เพศผู้ที่เกษตรกรเลี้ยงมีอายุมากกว่า 6 เดือน จ านวน 1-5 ตัว ร้อยละ 43.00 และ จ านวน 6-10 ตัว 

ร้อยละ 57.00 ส่วนโคเพศเมียอายุมากกว่า 6 เดือน จ านวน 1-5 ตัว ร้อยละ 25.84 และร้อยละ 71.35 

มีจ านวน 6-10 ตัว และมีโคเพศเมียที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน จ านวนมากกว่า 10 ตัว ร้อยละ 2.81 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 36.92 มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,000 บาท/เดือน 

รองลงมาร้อยละ 31.15 มีค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท/เดือน ร้อยละ 23.08 มีค่าใช้จ่าย 1,001-2,000 

บาท/เดือน และร้อยละ 5.77 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท/เดือน ประสบการณ์ในการเลี้ยง

โคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรร้อยละ 34.23 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 10 ปีขึ้น

ไป รองลงมาร้อยละ 23.08 เลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว 7-10 ปี รองลงมาร้อยละ 20.00 เลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว 1-

3 ปี รองลงมาร้อยละ 14.23 เลี้ยงโคมาแล้ว 4-6 ปี และร้อยละ 8.46 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการ

เลี้ยงโคน้อยกว่า 1 ปี โดยอนาคตของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงโคที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 88.46 
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เกษตรกรร้อยละ 3.08 ก าลังพิจารณาในการเพิ่มจ านวนโคท่ีเลี้ยง และร้อยละ 8.46 อยู่ในระหว่างการ

ตัดสินใจ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษา

อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  จ านวน ร้อยละ 

1.1 เพศ ชาย 208 80.00 

หญิง 52 20.00 

1.2 อายุ/ปี 30-39 ปี 8 3.08 

40-49 ปี 36 13.85 

50-59 ปี 104 40.00 

60-69 ปี 104 40.00 

70-79 ปี 8 3.08 

1.3 สถานภาพ โสด 15 5.77 

สมรส 245 94.23 

1.4 สถานะในครอบครัว หัวหน้าครอบครัว 200 76.92 

สมาชิกในครอบครัว 60 23.08 

1.5 การศึกษา ประถมศึกษา 148 56.92 

มัธยมศึกษา 66 25.38 

ปวช. 8 3.08 

ปวส. 8 3.08 

ปริญญาตรี 30 11.54 

1.6 สถานะภาพทางสังคม ไม่มีต าแหน่ง 164 63.08 
 กรรมการหมู่บ้าน 44 16.92 
 ผู้ใหญ่บ้าน 22 8.46 
  อ่ืนๆ 30 11.54 

1.7 การเลี้ยงโคเนื้อเป็น อาชีพหลัก 52 20.00 

อาชีพเสริม 208 80.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรในโครงการระบบการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ 

กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  จ านวน ร้อยละ 

1.8 รายได้จากการประกอบอาชีพ ท าการเกษตร 67 25.77 

เลี้ยงโคเนื้อ 134 51.54 

รับจ้าง 37 14.23 

อ่ืน ๆ  22 8.46 

1.9 รายได้รวมของครอบครัวโดย
เฉลี่ย (บาท/เดือน) 

น้อยกว่า 5,000 บาท  44 16.92 

5,001-10,000 บาท 22 8.46 

10,001-20,000 บาท 67 25.77 

20,001-30,000 บาท 56 21.54 

30,001-40,000 บาท 30 11.54 

40,001-50,000 บาท 14 5.38 

ไม่ระบุ 27 10.38 

1.10 รายได้เฉลี่ยของการจ าหน่าย
โค(บาท/ปี)  

10,000-50,000 บาท 67 25.77 

50,001-100,000 บาท 30 11.54 

100,001-150,000 บาท 22 8.46 

ยังไม่ได้จ าหน่าย 22 8.46 

ไม่ระบุ 119 45.77 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์มของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์ม จ านวน  ร้อยละ 

2.1 วัตถุประสงค์การเลี้ยงโค เลี้ยงไว้จ าหน่ายเป็นโคขุน 82 31.54 

เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธ์ุ-แม่พันธุ์ 162 62.31 

เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน 8 3.08 

อื่นๆ 8 3.08 

2.2 การจดบันทึกประวัติโค มี 171 65.77 

ไม่มี 89 34.23 

2.3 จ านวนโคท่ีเลี้ยงท้ังหมด (ตัว)      1-10 230 88.46 

11-20 30 11.54 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อจ านวน 2 คน ร้อยละ 51.15 รองลงมาร้อย
ละ 34.23 จ านวน 1 คน และร้อยละ 3.08 ใช้แรงงานจ านวน 3 คน แหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่
พบว่า มาจากน้ าประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน และน้ าฝนร้อยละ 71.54 รองลงมาร้อยละ 16.92 
เกษตรกรใช้น้ าจากสระน้ า และน้ าชลประทาน ร้อยละ 11.54 รูปแบบในการเลี้ยงโคของเกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 85.77 รองลงมาร้อยละ 8.46 เลี้ยงแบบขังคอก 
และมีการเลี้ยงโคแบบปล่อย ร้อยละ 5.77 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนมากมีพ้ืนที่
ถือครองเฉลี่ย 1-10 ไร่ ร้อยละ 53.85 รองลงมาร้อยละ 5.77 มีจ านวน 11-20 ไร่ ร้อยละ 3.08 มี
จ านวน 21-30 ไร่ และ 31-40 ไร่ และเกษตรกรร้อยละ 34.23 มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรมากกว่า 
40 ไร่ พ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 54.23 มีจ านวน 1-3 ไร่ และรองลงมาร้อยละ 
14.23 มีจ านวน 4-10 ไร่ และเกษตรกรร้อยละ 31.54 มีพ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 10 ไร่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้อาหารหยาบอย่างเดียวในการเลี้ยงโค ร้อยละ 54.23 และร้อยละ 45.77 มีการใช้อาหาร
ข้นและอาหารหยาบในการเลี้ยงโค ในส่วนการให้แร่ธาตุก้อนของเกษตรกรพบว่า ร้อยละ 65.38 
เกษตรกรมีแร่ธาตุก้อนให้โคกินตลอดทั้งปี รองลงมาร้อยละ 31.54 ให้เป็นบางครั้ง และร้อยละ 3.08 
เกษตรกรยังไม่เคยให้โคกิน แหล่งอาหารหยาบที่ใช้ในการเลี้ยงโคของเกษตรกรพบว่า ร้อยละ 83.08 
มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเป็นของตัวเอง และรองลงมาร้อยละ 8.46 ใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็นแหล่งอาหารหยาบ 
และฟางข้าว หรือใช้เปลือกข้าวโพดแห้งที่เกษตรกรกักตุนไว้เป็นแหล่งอาหารหยาบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์มของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 

2.4 จ านวนโคเพศผู ้
 

1-3 ตัว 148 56.92 

4-6 ตัว 30 11.54 

7-10 ตัว 22 8.46 

ไม่มี 60 23.08 

2.5 จ านวนโคเพศเมีย 
 

1-5 ตัว 156 60.00 

6-10 ตัว 22 8.46 

ไม่มี 82 31.54 

2.6 โคเพศผู้อายุมากกว่า 6 เดือน 
(n=200) 

1-5 ตัว 86 43.00 

มากกว่า 5 ตัว 114 57.00 

2.7 โคเพศเมียอายุมากกว่า 6 เดือน 
(n=178) 

1-5 ตัว 46 25.84 

6-10 ตัว 127 71.35 

มากกว่า 10 ตัว 5 2.81 

2.8 โคเพศผู้อายุต่ ากวา่ 6 เดือน  ไม่มีโคเพศผู้อายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่มี ไม่มี 

2.9 โคเพศเมียอายุต่ ากว่า 6 เดือน  ไม่มีโคเพศเมียอายุต่ ากว่า 6 เดอืน ไม่มี ไม่มี 

2.10 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคบาท  น้อยกว่า 500 บาท 15 5.77 
ต่อเดือน 500-1,000 บาท  81 31.15 
 1,001-2,000 บาท  60 23.08 
 มากกว่า 2,000 บาท 96 36.92 
  ไม่ระบ ุ 8 3.08 

2.11 มีประสบการณ์ในการเลี้ยง  น้อยกว่า 1 ป ี 22 8.46 

1-3 ป ี 52 20.00 

4-6 ป ี 37 14.23 

7-10 ป ี 60 23.08 

10 ปีขึ้นไป 89 34.23 

2.12 มีเป้าหมายการเลี้ยงในอนาคต เลี้ยงเพิ่มข้ึน 230 88.46 

ก าลังพิจารณา 8 3.08 

ยังไม่ไดต้ัดสนิใจ 22 8.46 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลแรงงาน พ้ืนที่ในการเลี้ยง และการจัดการอาหารของเกษตรกรในโครงการระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 
ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลแรงงาน พื้นที่ในการเลี้ยงและการจัดการอาหาร จ านวน ร้อยละ 

3.1 จ านวนแรงงานท่ีใช้เลี้ยงโคเนือ้ (คน) 1 คน 89 34.23 

2 คน  133 51.15 

3 คนขึ้นไป 8 3.08 

ไม่ระบ ุ 30 11.54 

3.2 แหล่งน้ าท่ีใช้ในการเลีย้ง ชลประทาน 30 11.54 

สระน้ า  44 16.92 

น้ าประปาภูเขา ประปา
หมู่บ้าน น้ าฝน 

186 71.54 

3.3 รูปแบบการเลีย้งโค ขังคอก 22 8.46 

กึ่งขังกึ่งปล่อย 223 85.77 

ปล่อย 15 5.77 

 

ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคท าการผสมพันธุ์โคโดยใช้พ่อพันธุ์ 

ร้อยละ 80.00 ส่วนเกษตรกรที่ท าการผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้อจากกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 69.23 และ

น้ าเชื้อจากที่อ่ืนๆ ร้อยละ 30.77 ในการผสมเทียมโคของเกษตรกรส่วนมากจะให้เจ้าหน้าที่กรมปศุ

สัตว์ท าการผสมเทียม ร้อยละ 69.23 ส าหรับเกษตรกรที่ไม่ใช้การผสมเทียม เกษตรกรนิยมใช้พ่อพันธุ์

คุมฝูง โดยพบว่า ร้อยละ 55.29 ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3 ตัว รองลงมาร้อยละ 33.65 ใช้พ่อพันธุ์ 

1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 5 ตัว และร้อยละ 11.06 ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 10 ตัว ส าหรับการตายของโค

ในรอบปี พบว่าร้อยละ 83.08 ไม่พบการตายของโคในรอบปีที่ผ่านมาเลย และร้อยละ 16.92 พบการ

ตายของโคในรอบปีที่ผ่านมา การรักษาโคป่วยของเกษตรกรส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้ท า

การรักษา ร้อยละ 51.54 รองลงมาร้อยละ 45.38 จากอาสาปศุสัตว์ และท าการรักษาเอง ร้อยละ 

3.08 ในการท าวัคซีน/ถ่ายพยาธิโคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า ท าปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 53.85 

รองลงมาร้อยละ 43.08 ท าปีละ 1 ครั้ง โดยวัคซีนที่ท า คือ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และยังไม่เคย

ท าวัคซีนเลย ร้อยละ 3.08 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ข้อมูลแรงงาน พ้ืนที่ในการเลี้ยง และการจัดการอาหารของเกษตรกรในโครงการ

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลแรงงาน พื้นที่ในการเลี้ยงและการจัดการอาหาร จ านวน  ร้อยละ 

3.4 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่) 1-10 ไร่ 140 53.85 

11.-20 ไร่ 15 5.77 

21-30 ไร่ 8 3.08 

31-40 ไร่ 8 3.08 

มากกว่า 40 ไร่ 89 34.23 

3.5 พ้ืนที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโค (ไร่) 1-3 ไร่ 141 54.23 

4-10 ไร่ 37 14.23 

มากกว่า 10 ไร่ 82 31.54 

3.6 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อเป็น 
อาหารประเภทใด 

อาหารหยาบอย่างเดียว 141 54.23 

อาหารข้นและอาหารหยาบ 119 45.77 

3.7 การให้แร่ธาตุก้อน ให้บางครั้ง 82 31.54 

ให้ตลอดทั้งปี 170 65.38 

ไม่เคยให้ 8 3.08 

3.8 แหล่งอาหารหยาบที่ใช้ในการ
เลี้ยงโคเนื้อ 

แปลงหญ้าของตัวเอง 216 83.08 

ตามไร่นาของคนอ่ืน/ที่สาธารณะ 22 8.46 

ฟางข้าว หรือเปลือกข้าวโพดแห้ง 22 8.46 
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ตารางที่ 4 รูปแบบการผสมพันธุ์ และการสุขาภิบาลของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 4 การผสมพันธุ์ ประสิทธิภาพการผลิต และการรกัษาโรค จ านวน ร้อยละ 

4..1 การผสมพันธุ ์ ผสมเทียม 52 20.00 

ใช้พ่อพันธ ์ 208 80.00 

4.2 การผสมเทียมใชน้้ าเชื้อจากแหล่งใด (n=52) กรมปศุสัตว์ 36 69.23 

อ่ืนๆ 16 30.77 

4.3 ผู้ให้บริการผสมเทียม (n=52) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์ 36 69.23 

ไม่ระบ ุ 16 30.77 

4.4 การใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  
(พ่อพันธุ์:แม่พันธุ์/ตวั) (n=208) 

1:3 ตัว 115 55.29 

1:5 ตัว 70 33.65 

1:10 ตัว 23 11.06 

4.5 การตายของโคในรอบป ี มีการตาย 44 16.92 

ไม่มีการตาย 216 83.08 

4.6 การรักษา อาสาปศสุัตว ์ 118 45.38 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์ 134 51.54 

รักษาเอง 8 3.08 

4.7 การได้รับการท าวัคซีน/ถ่ายพยาธิและการ
ได้รับการป้องกันโรค 

ท าปลีะ 1 คร้ัง 112 43.08 

ท าปลีะ 2 ครั้ง 140 53.85 

ไม่ได้ท า 8 3.08 

 

เกษตรกรส่วนมากใช้เงินทุนของตนเองในการเลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 40.00 รองลงมาร้อยละ 

28.46 ใช้เงินกู้จากโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ร้อยละ 23.08 ใช้เงินทั้งของตัวเอง

และเงินกู้ ส่วนร้อยละ 8.46 เกษตรกรไม่ระบุแหล่งเงินทุน ส าหรับวงเงินกู้เพ่ือการเลี้ยงโคของ

เกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

พบว่า ร้อยละ 28.85 เกษตรกรกู้เงินเพ่ือการเลี้ยงโคจ านวน 20,001-30,000 บาท รองลงมาคือ 

30,001-40,000 บาท ร้อยละ 27.69 และ กู้ เงิน 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 19.23 มากกว่า 

50,000 บาท ร้อยละ 10.00 สุดท้ายคือน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 3.85 ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 5 ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน ร้อยละ 

5.1 แหล่งเงินทุน เงินทุนของตัวเอง 104 40.00 
 เงินกู้จากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 74 28.46 
 ใช้ทั้งเงินของตัวเองและเงินกู้ 60 23.08 
  อ่ืนๆ 22 8.46 

5.2 วงเงินกู้เพ่ือการเลี้ยงโค น้อยกว่า 10,000 บาท 10 3.85 
(บาท) มากกว่า 10,000 บาท - 20,000 บาท 27 10.38 
 มากกว่า 20,000 บาท - 30,000 บาท 75 28.85 
 มากกว่า 30,000 บาท - 40,000 บาท 72 27.69 
 มากกว่า 40,000 บาท - 50,000 บาท 50 19.23 
  มากกว่า 50,000 บาท 26 10.00 

 

ส าหรับข้อมูลการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โค

เนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายโคเนื้อ

ให้กับพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 48.46 รองลงมาร้อยละ 11.54 จ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ 

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ หรือสหกรณ์อ่ืนๆ และร้อยละ 5.77 จ าหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเพ่ือน

บ้าน โดยส่วนใหญ่โคท่ีจ าหน่ายมีอายุ 2 ปี ร้อยละ 28.46 รองลงมาร้อยละ 8.46 จ าหน่ายโคอายุ 3 ปี 

และร้อยละ 3.08 จ าหน่ายโคอายุ 4 ปี ส่วนน้ าหนักของโคที่ท าการจ าหน่ายพบว่า ร้อยละ 43.08 

น้ าหนักโคที่จ าหน่ายเท่ากับ 300-400 กิโลกรัม และรองลงมาร้อยละ 8.46 น้ าหนัก 500-700 กิโลกรัม 

ลักษณะการจ าหน่ายโคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 48.46 ก าหนดราคาโดยการประมาณ

ด้วยสายตา และรองลงมาร้อยละ 5.77 จ าหน่ายตามราคาน้ าหนักที่มีชีวิตประมาณ 85-95 บาท/

กิโลกรัม (ราคาปี พ.ศ. 2561) ดังแสดงในตารางที่ 6 

การได้รับการบริการ การส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่พบว่า มีการ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคจากกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 91.54 และเกษตรกรมีการแนะน าและส่งเสริมการเลี้ยงโค

ภายในกลุ่มกันเอง ร้อยละ 8.46 และเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านสุขภาพของโคจาก

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 83.08 รองลงมาร้อยละ 16.92 ได้รับการบริการด้านสุขภาพของโคจาก
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กลุ่มอาสาในหมู่บ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ร้อยละ 

74.23 รองลงมาร้อยละ 11.54 เคยได้รับการฝึกอบรมโครงการเกษตรครบวงจร และร้อยละ 14.23 

ไม่เคยเข้าร่วมอบรม ในส่วนการดูงานของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรเคยได้ร่วมการดูงาน

ต่างจังหวัด ร้อยละ 56.92 รองลงมาร้อยละ 43.08 เกษตรกรไม่เคยได้รับการดูงาน ในการสนับสนุน

การให้แม่พันธุ์โคของกรมปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรเคยได้รับแม่พันธุ์โคมาเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโค ร้อยละ 

51.54 และรองลงมาร้อยละ 45.38 เกษตรกรไม่เคยได้รับแม่โคมาเลี้ยง ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 6 ข้อมูลการตลาด และราคาจ าหน่ายโคเนื้อของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 6 ข้อมูลการตลาด และราคาจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

6.1 แหล่งจ าหน่าย โค/ลูกโค/แม่โคสาว พ่อค้าคนกลาง 126 48.46 

สหกรณ์ 30 11.54 

สมาชิกในกลุ่ม, เพ่ือน
บ้าน 

15 5.77 

ไม่ระบุ 89 34.23 

6.2 อายุของโค/ลูกโค/แม่โคสาว  2 ปี 74 28.46 

3 ปี 22 8.46 

4 ปี 8 3.08 

ไม่ระบุ 156 60.00 

6.3 น้ าหนักโคที่จ าหน่าย (กิโลกรัม) 300-400 112 43.08 

500-700 22 8.46 

ไม่ระบุ 126 48.46 

6.4 ลักษณะการจ าหน่าย ประมาณด้วยสายตา 126 48.46 

จ าหน่ายตามราคา
น้ าหนักมีชีวิต 

15 5.77 

ไม่ระบุหรืออ่ืนๆ 119 45.77 
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ตารางท่ี 7 การได้รับบริการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของเกษตรกรในโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 7 การได้รับบริการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน ร้อยละ 

7.1 หน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริมการ เลี้ยงโค 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

กรมปศุสัตว์ 238 91.54 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคในหมู่บ้าน 22 8.46 

7.2 การใช้บริการด้านสุขภาพโคจากหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 216 83.08 

อ่ืนๆ 44 16.92 

7.3 เคยเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ การเลี้ยง
โคหรือไม่ 

เคย โครงการระบบ
การเกษตรแบบแปลง
ใหญ่โคเนื้อ 

193 74.23 

เคย โครงการเกษตรครบ
วงจร 

30 11.54 

ไม่เคยเข้าร่วม 37 14.23 

7.4 การไปดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงโค  เนื้อ 
หรือไม่ 

เคย ต่างจังหวัด 148 56.92 

ไม่เคย 112 43.08 

7.5 ท่านเคยได้รับการสนับสนุนให้แม่พันธุ์โค
เนื้อมาเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมลูก หรือไม่ 

เคย จากปศุสัตว์  134 51.54 

ไม่เคย 118 45.38 

อ่ืนๆ 8 3.08 

 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเลี้ยงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรมีแหล่ง

อาหารหยาบไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงโคในฤดูแล้ง ร้อยละ 51.54 รองลงมาร้อยละ 23.08 มีวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ไม่เพียงพอ และร้อยละ 5.38 ไม่มีพ้ืนที่ในการปลูกหญ้า ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกร

ส่วนใหญ่ในการเลี้ยงโคเนื้อพบว่า อยากให้มีราคาซื้อขายที่ยุติธรรม ร้อยละ 56.92 อยากให้มีตลาด

รองรับการซื้อจ าหน่ายโคเนื้อท่ีมั่นคง ร้อยละ 34.62 และรองลงมาร้อยละ 8.46 อยากให้มีการประกัน

ราคาจ าหน่ายโคของเกษตรกร ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ข้อมูลส่วนที่ 8 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน  ร้อยละ 

8.1 ปัญหาและอุปสรรคในการ
เลี้ยงโคของท่าน    

อาหารหยาบมีไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงโค 

134 51.54 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ 60 23.08 

ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14 5.38 

อ่ืนๆ 52 20.00 

8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบการผลิตและการตลาดโคใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดน่านอย่างไร    

อยากให้มีการประกันราคา 22 8.46 

ราคายุติธรรม 148 56.92 

อยากให้มีตลาดรองรับการซื้อ
จ าหน่ายโคท่ีมั่นคงอ่ืนๆ 

90 34.62 

 

2. การประเมินระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการ

ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

การประเมินระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านนั้นพบว่าปัจจัยด้านองค์

ความรู้ในด้านต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากถึงมากที่สุด โดยองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดูสัตว์

และการจัดการฟาร์มและองค์ความรู้ในด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมาก

ที่สุด (4.40 คะแนน) รองลงมาคือ องค์ความรู้ในด้านการสุขาภิบาลและการรักษาสัตว์ (4.13 คะแนน) 

การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ (4.07 คะแนน) การผสมเทียม (3.80 คะแนน) การจัดการอาหารข้น

และหยาบ และองค์ความรู้ในด้านตลาดโคเนื้อ (3.73 คะแนน) ตามล าดับ ส่วนองค์ความรู้ในด้านการ

จัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ าที่สุด คือมีคะแนนเท่ากับ 3.20 คะแนน 

ตามล าดับ โดยภาพรวมแล้ว เกษตรกรคิดว่าปัจจัยด้านองค์ความรู้มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิ ตใน

ระดับมาก คือมีคะแนนเท่ากับ 3.93 คะแนน ส าหรับปัจจัยด้านการผลิตพบว่า การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

(การจับสัตว์ การผสมจริง) มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.33 คะแนน 

รองลงมาคือการสุขาภิบาลและรักษาสัตว์มีคะแนนเท่ากับ 4.13 คะแนน ในขณะที่การจัดการอาหาร

ข้นและอาหารหยาบในฟาร์ม การผสมเทียม และการจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ มีคะแนนเท่ากับ 
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4.07 คะแนน และสุดท้ายคือการเลี้ยงดูสัตว์และการจัดการฟาร์ม (4.00 คะแนน) ตามล าดับ โดย

ภาพรวมแล้วเกษตรกรคิดว่าปัจจัยด้านการผลิตมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตในระดับมาก คือมี

คะแนนเท่ากับ 4.11 คะแนน ส่วนทางด้านปัจจัยด้านการตลาดพบว่า การวางแผนการผลิตที่ดีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.07 คะแนนรองลงมาคือสถานที่จ าหน่าย ราคา 

วิธีการซื้อขายที่ยุติธรรม และสุดท้ายคือการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตมีผลน้อยที่สุด คือมีคะแนน

เท่ากับ 3.13 คะแนน ส าหรับปัจจัยด้านการตลาดโดยรวมนั้น เกษตรกรคิดว่ามีผลต่อประสิทธิภาพ

การผลิตในระดับปานกลางคือมีคะแนนเท่ากับ 3.73 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 9  

ส่วนทางด้านระดับความต้องการการส่งเสริม/สนับสนุนของเกษตรกรในโครงการระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านพบว่า เกษตรกรต้องการ

การส่งเสริม/สนับสนุน องค์ความรู้ทางด้านการตลาดโคเนื้อมากที่สุด คือมีคะแนนเท่ากับ 4.60 

คะแนนรองลงมาคือองค์ความรู้ทางด้านการสืบพันธุ์ของสัตว์ (4.47 คะแนน) องค์ความรู้ด้านการ

จัดการและสุขาภิบาล (4.33 คะแนน) และสุดท้ายคือองค์ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ (4.27 คะแนน) 

โดยสรุปแล้วเกษตรกรต้องการรับการสนับสนุนการส่งเสริมองค์ความรู้ในระดับมากที่สุดคือมีคะแนน

เท่ากับ 4.42 คะแนน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความต้องการรับการสนับสนุนน้ าเชื้ อมากที่สุดคือมี

คะแนนเท่ากับ 4.33 คะแนน รองลงมาคือสนับสนุนแม่พันธ์และพืชอาหารสัตว์ มีคะแนนเท่ากับ 4.20 

คะแนน นอกจากนี้เกษตรกรมีความต้องการรับการสนับสนุนวัคซีนและยารักษาโรคในระดับมาก

เช่นเดียวกัน (4.13 คะแนน) และสุดท้ายคือเกษตรกรต้องการรับการสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้เป็น

อันดับสุดท้าย (3.80 คะแนน) โดยสรุปแล้วเกษตรกรต้องการรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในระดับ

มากคือมีคะแนนเท่ากับ 4.13 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 9 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตร

แบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตร 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ปัจจัยด้านองค์ความรู้    
การจัดการอาหารข้นและอาหารหยาบ 3.73 1.10 มาก 
การเลี้ยงดูสัตว์และการจัดการฟาร์ม 4.40 0.63 มากที่สุด 
การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (การจับสัตว์ การผสม
จริง) 

4.40 0.91 มากที่สุด 

การผสมเทียม 3.80 1.32 มาก 
การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 4.07 0.88 มาก 
การสุขาภิบาลและรักษาสัตว์ 4.13 0.92 มาก 
การตลาดโคเนื้อ  3.73 1.44 มาก 
การจัดท าบัญชี ต้นทุนการผลิต 3.20 1.08 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.93 1.04 ระดับมาก 

ปัจจัยด้านการผลิต     
การจัดการอาหารข้นและอาหารหยาบใน
ฟาร์ม 

4.07 1.03 มาก 

การเลี้ยงดูสัตว์และการจัดการฟาร์ม 4.00 1.07 มาก 
การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (การจับสัตว์ การผสม
จริง) 

4.33 0.90 มากที่สุด 

การผสมเทียม 4.07 1.22 มาก 
การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 4.07 0.96 มาก 
การสุขาภิบาลและรักษาสัตว์ 4.13 0.83 มาก 

เฉลี่ย 4.11 1.00 ระดับมาก 

ปัจจัยด้านการตลาด     
การวางแผนการผลิต 4.07 1.28 มาก  
การจัดท าบัญชี ต้นทุนการผลิต 3.13 1.13 มาก 
สถานที่จ าหน่าย ราคา วิธีการซื้อขาย 4.00 1.25 มาก  

เฉลี่ย 3.73 1.22 ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 10 ระดับความต้องการการส่งเสริม/สนับสนุนของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตร

แบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (n=260) 

ความต้องการการส่งเสริม/สนับสนุน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ส่งเสริมองค์ความรู้    

องค์ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ 4.27 1.16 มากที่สุด 
องค์ความรู้ทางการจัดการและสุขาภิบาลสัตว์ 4.33 1.18 มากที่สุด 
องค์ความรู้ทางด้านการสืบพันธุ์ของสัตว์ 4.47 0.91 มากที่สุด 
องค์ความรู้ทางการตลาดโคเนื้อ 4.60 0.92 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.42 1.04 ระดับมากที่สุด 

สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 4.20 1.08 มาก 
สนับสนุนวัคซีนและยารักษาโรค 4.13 1.06 มาก 
สนับสนุนแม่พันธุ์ 4.20 1.08 มาก 
สนับสนุนน้ าเชื้อ 4.33 0.98 มากที่สุด 
สนับสนุนเงินทุน/เงินกู้ 3.80 1.15  มาก 

เฉลี่ย 4.13 1.07 ระดับมาก 

 

จากผลการศึกษาที่กล่าวว่าข้างต้น พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯในเขตพ้ืนที่

อ าเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนั้น นิยมเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกจ าหน่ายหรือโคต้นน้ า โดยมี

ประสบการณ์ในการเลี้ยงและเคยเข้ารับการอบรมการเลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว แต่มีปัจจัยในการผลิต

ค่อนข้างจ ากัด เช่นพ้ืนที่ปลูกหญ้าอาหารหยาบ และการสุขาภิบาลดูแลสัตว์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความต้องการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้เรื่องการตลาดโคเนื้อ การวางแผน

การผลิต และเทคโนโลยีการการสืบพันธ์หรือการผสมเทียมเพ่ิมเติมอีกมาก สภาพการเลี้ยงโคใน พ้ืนที่

อ าเภอเชียงกลางมีความคล้ายกับการศึกษาของอดุลย์ (2537) ที่ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองใน

อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือเสริมรายได้ 

ส่วนอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง คือ หญ้าตามธรรมชาติ ไม่นิยมปลูกหญ้าหรือให้อาหารข้น

และไม่เคยให้แร่ธาตุ เกษตรกรส่วนน้อยที่ให้แร่ธาตุแก่โคพ้ืนเมือง โดยส่วนใหญ่จะให้ในรูปของเกลือ 

ส่วนโรคและการป้องกันโรค เกษตรกรมักไม่ให้ความสนใจในการท าวัคซีน ส่วนมากได้รับค าแนะน า
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เรื่องการป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พ่อพ้ืนเมือง ส่วนการ

จ าหน่ายโคพ้ืนเมืองของเกษตรกรส่วนมากจะจ าหน่ายให้พ่อค้าในท้องถิ่นที่รับซื้อถึงบ้าน เกษตรกรผู้

เลี้ยงโคพ้ืนเมืองเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรทั้งหมด ไม่ต้องการเลี้ยงโคลูกผสมเนื่องจากมีความ

คิดเห็นว่าโคลูกผสมเลี้ยงยาก มีเพียงส่วนน้อยที่ต้องการเลี้ยงโคลูกผสมโคเนื้อ การเลี้ยงโคพื้นเมืองของ

เกษตรกรมักประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนหญ้าส าหรับเลี้ยงโคมากที่สุด จากผลการศึกษา

ดังกล่าวสอดคล้องกับบุญมี และคณะ (2548) ที่ได้ท าการศึกษารูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือ ที่

เหมาะสมกับพื้นที่ป่าทาม ต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การเลี้ยงของชาวบ้าน

ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี การเลี้ยง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ท าเลในการเลี้ยงลด

น้อยลงไปเพราะพ้ืนที่เกิดน้ าท่วม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนราศีไศลขวางก้ันแม่น้ ามูล 

และพ้ืนที่ทุ่งได้มีการบุกเบิกท าการเกษตร ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ในปัจจุบันมี

วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงที่เปลี่ยนไป จากในอดีตที่เลี้ยงเพ่ือไว้ใช้แรงงานในการท านาและ เดินทาง

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แทนแรงงานโค-กระบือ ชาวบ้านจึงเปลี่ยนวิถีการผลิตตาม

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ชาวบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงโคลูกผสม เนื่องจากขายได้ราคาสูง

กว่าโคพ้ืนเมืองโดยไม่เลี้ยงเป็นฝูงใหญ่เหมือนในอดีต และมีการเลี้ยงลดจ านวนลง เพ่ือเน้นคุณภาพ 

และราคาที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ วินิจ (2544) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงแม่โคพ้ืนเมืองโดย

วิธีการผสมเทียมในอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงโคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นรายได้เสริม ซึ่งปริมาณแม่โคพ้ืนเมืองที่ใช้วิธีการผสมเทียมมีจ านวน 196 ตัว ในการผสมพันธุ์จะใช้

น้ าเชื้อของพ่อโคชาร์โรเลย์และบราห์มันแดงเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา สวนยาง จึงมี

พ้ืนที่ว่างเปล่ามาก ลักษณะการเลี้ยงใช้แบบผูกล่ามให้กินเลี้ยงหญ้าตามธรรมชาติ ไม่นิยมปลูกแปลง

หญ้าเพื่อการเลี้ยงโค และไม่มีการให้อาหารข้นและก้อนแร่ธาตุ มีเพียงเกษตรกรบางส่วนที่ให้แร่ธาตุใน

รูปของเกลือ การจ าหน่ายโคลูกผสมส่วนมากจ าหน่ายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นที่มารับซื้อถึงบ้าน แต่ก็ยัง

พบปัญหาในการเลี้ยงแม่โคพ้ืนเมืองที่เกษตรกรประสบมากที่สุดคือ การขาดพ่อ-แม่พันธุ์ และการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และในการศึกษาของ ธีรชัย (2544 ) ที่ท าการศึกษาการเลี้ยงโค

กบินทร์บุรีในพ้ืนที่จ ากัด พบว่า การเลี้ยงโคเนื้อต้องใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมโดยก าหนดอัตราส่วน

ระหว่างแปลงหญ้าต่อหน่วยปศุสัตว์เท่ากับ 24 ไร่ เห็นได้ว่าใช้พ้ืนที่พอสมควร แต่ปัจจุบันสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรน้อยลง เกษตรกรมักประสบกับปัญหาด้านแหล่ง

อาหารสัตว์ตามธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ได้น าไปใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ดังนั้นเกษตรกรจ าเป็นต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ของตนเอง โดยระดับพื้นที่
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ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกแปลงหญ้ากินนีแบบประณีตจะใช้พ้ืนที่ 0.7 ไร่ ส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 1 

ตัว ลงทุนแปลงหญ้าในปีแรก 4,000-5,000 บาทต่อไร่ ใช้แรงงาน 1-2 คน อย่างไรก็ตามการเลี้ยงโค

เนื้อลักษณะนี้เกษตรกรต้องมีความรู้ในการจัดการแปลงหญ้าเพ่ือให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและ

เหมาะสม นอกจากนี้สุทธิพงศ์ และคณะ (2546) ได้ศึกษาสถานภาพองค์ความรู้และศักยภาพการผลิต

โคพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง

ส่วนมากยังเป็นเกษตรกรรายย่อย ในลักษณะที่ผสมผสานในระบบไร่นา สภาพพ้ืนที่เลี้ยงตั้งอยู่ในท าเล

เลี้ยงสัตว์สาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าห่างไกลจากชุมชน อาศัยอาหารตามแหล่งธรรมชาติ

เป็นหลักและบางส่วนมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าง เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มอย่าง

เป็นระบบ ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ขาดข้อมูลด้านประชากรโค

พ้ืนเมืองที่ชัดเจน ขาดแคลนอาหารสัตว์ตามฤดูกาล ขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการคัดเลือก และ

ปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเลี้ยง การตลาด และขาดการจัดการด้าน

สุขภาพสัตว์ สอดคล้องกับการศึกษาของสุพรและเฉลิมศักดิ์ (2551) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิต

โคเนื้อของเกษตรกรอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีอาชีพ

หลักท าการเกษตรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 11.03 ไร่ และพบว่า ความรู้การผลิตโคเนื้อค่อนข้างต่ า

และเกษตรกรมีปัญหาเรื่องโรคและการป้องกันก าจัดโรคมากท่ีสุด และการศึกษาของณัฐวุฒิ (2548) ที่

ท าการศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 

ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ได้แก่ ไม่มีความรู้ด้านการจัดการ พ้ืนที่ใช้เลี้ยงโคไม่เพียงพอ 

พ้ืนที่ปลูกหญ้าไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเพ่ิมเติม ได้แก่การฝึกอบรม

การดูแลสุขภาพสัตว์ สัตว์ป่วย การคลอดลูก การจัดตั้งกลุ่มโคเนื้อสาธิต ส่วนความต้องการสนับสนุน

การเลี้ยงโค ก็คือการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ สนับสนุนยาก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 

การให้บริการผสมเทียมราคาถูก และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ราคาถูก นอกจากนี้พัชนี และ

มานะ (2550) ได้ท าการศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 45.33 มีอาชีพหลักท าสวน มีพ้ืนที่ท า

การเกษตรเฉลี่ย 13.88 ไร่ และพบว่า มีความต้องการ 1) ด้านความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

เลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ วิธีการรักษาโรคโคเนื้อ อาหารและการ

ให้อาหารโคเนื้อ การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงโคเนื้อ 2) ด้านการสนับสนุนในการเลี้ยงโค

เนื้อ คือ การผสมเทียมโคเนื้อ พ่อพันธุ์โคเนื้อ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและยาก าจัดพยาธิภายใน แร่

ธาตุอาหารเสริม เมล็ดพันธุ์หญ้า การผลิตเสบียงสัตว์และการจัดท าแปลงหญ้า 3) ด้านวิธีการส่งเสริม
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การเลี้ยงโคเนื้อ คือ การเยี่ยมเยียนเป็นรายบุคคลถึงบ้านและฟาร์มและการจัดตั้งฟาร์มสาธิต 4) ด้าน

สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คือ เอกสารคู่มือหรือวารสารและสื่อวีดีโอซีดี ส่วนปัญหา 

อุปสรรค ในการเลี้ยงโคเนื้อ พบในระดับมากได้แก่ ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ไม่มีโคเนื้อพันธุ์ดีและราคาแพง ไม่มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้ค าปรึกษาแนะน า ขายโคได้ราคา

ต่ า อาหารเสริมแร่ธาตุราคาแพง และพ้ืนที่เลี้ยงไม่เพียงพอ 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 

1.1. ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร  

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ มีอายุระหว่าง 50-69 ปี เกษตรกรส่วนมาก
สมรสแล้ว และเป็นหัวหน้าครอบครัว ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 56.92 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 11.54 ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี การเลี้ยงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 80.00 รายได้
ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 51.54 รองลงมา และร้อยละ 25.77 จากการ
ท าเกษตร รายได้ครอบครัวของเกษตรกรโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/
เดือน รองลงมามีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน และมีรายได้จากการจ าหน่ายโคอยู่
ระหว่าง 10,000-50,000 บาท/ปี ส่วนใหญ่เกษตรท าการเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเลี้ยงโคเนื้อ
จ านวน 1-10 ตัว มีโคเพศเมียจ านวน 1-5 ตัว มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคประมาณ 2,000 บาท/เดือน
ขึ้นไป เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยเกษตรกรส่วนใหญ่คิด
ว่าจะเพ่ิมการเลี้ยงโคมากข้ึนในอนาคต 

1.2. ข้อมูลการเลี้ยงและสถานะภาพฟาร์ม 

 ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
แหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่มาจากน้ าประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน และน้ าฝน รูปแบบในการเลี้ยงโคของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนมากมีพ้ืนที่
ถือครองเฉลี่ย 1-10 ไร่ ใช้อาหารหยาบอย่างเดียวในการเลี้ยงโค โดยมีการให้แร่ธาตุก้อนให้โคกินตลอดทั้งปี 
แหล่งอาหารหยาบที่ใช้ในการใช้เลี้ยงโคมาจากพ้ืนที่ปลูกหญ้าของตัวเอง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่ไม่ได้
ท าการผสมเทียม ส่วนเกษตรกรที่ท าการผสมเทียมจะใช้น้ าเชื้อจากกรมปศุสัตว์ ในการผสมเทียมโค
ของเกษตรกรส่วนมากจะให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ท าการผสมเทียม ส าหรับเกษตรกรที่ไม่ใช้การผสม
เทียม เกษตรกรนิยมใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง โดยใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3 ตัว ส าหรับการตายของโคใน
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รอบปี ส่วนใหญ่ไม่มีการตายของโคในรอบปีที่ผ่านมาเลย การรักษาโคป่วยของเกษตรส่วนใหญ่ 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้ท าการรักษา ในการท าวัคซีน/ถ่ายพยาธิโคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า 
ท าปีละ 2 ครั้ง  

1.3. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และข้อมูลการตลาดโคเนื้อ 

ส าหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และข้อมูลการตลาดโคเนื้อ (การขายและราคา
ขาย) ของเกษตรกรในโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่านส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรส่วนมากใช้เงินทุนของตนเองในการเลี้ยงโคเนื้อ รองลงมาใช้
เงินกู้จากโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ส าหรับวงเงินกู้เพ่ือการเลี้ยงโคของเกษตรใน
โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กู้เงินเพ่ือ
การเลี้ยงโคจ านวน 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายโคเนื้อให้กับพ่อค้าคนกลาง 
รองลงมาเกษตรกรจ าหน่ายให้กับสหกรณ์ต่างๆ รวมถึงจ าหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเพ่ือนบ้าน 
โดยส่วนใหญ่โคที่จ าหน่ายมีอายุ 2 ปี หรือมีน้ าหนักโคที่จ าหน่ายเท่ากับ 300-400 กิโลกรัม ลักษณะ
การจ าหน่ายโคเป็นการก าหนดราคาโดยการประมาณด้วยสายตา  

1.4. การได้รับบริการ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

การได้รับการบริการ การส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้รับการบริการด้านสุขภาพของโคจากกรมปศุสัตว์  
เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ รองลงมาคือได้รับการฝึกอบรม
โครงการเกษตรครบวงจร และเกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้ร่วมการดูงานต่างจังหวัด เกษตรกรเคยได้รับ
แม่พันธุ์โคทีส่นับสนุนจากกรมปศุสัตว์เพ่ือผลิตลูกโค  

1.5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเลี้ยงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรมีแหล่ง
อาหารหยาบไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงโคในฤดูแล้ง ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้มี
ราคาซื้อขายที่ยุติธรรม และมีตลาดรองรับการซื้อจ าหน่ายโคเนื้อที่มั่นคง  
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1.6. ระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการ
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

การประเมินระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านนั้นพบว่าปัจจัยด้านองค์
ความรู้ในด้านต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในระดับมาก โดยองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดู การ
จัดการฟาร์มและองค์ความรู้ในด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด 
ส าหรับปัจจัยด้านการผลิตต่อประสิทธิภาพในการผลิตในระดับมาก พบว่า การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 
(การจับสัตว์ การผสมจริง) มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการสุขาภิบาลและ
รักษาสัตว์ ส่วนทางด้านปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อประสิทธิภาพในระดับปานกลาง โดยการวาง
แผนการผลิตที่ดีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานที่จ าหน่าย ราคา วิธีการซื้อ
ขายที่ยุติธรรม  

1.7. ระดับคะแนนความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนของเกษตรกรในโครงการ
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

เกษตรกรต้องการสนับสนุนองค์ความรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในระดับมาก โดย
ต้องการการส่งเสริม/สนับสนุน องค์ความรู้ทางด้านการตลาดโคเนื้อมากที่สุด รองลงมาคือองค์ความรู้
ทางด้านการสืบพันธุ์ของสัตว์ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความต้องการสนับสนุนน้ าเชื้อมากที่สุด 
รองลงมาคือสนับสนุนแม่พันธ์ และสนับสนุนพืชอาหารสัตว์  วัคซีนและยารักษาโรคในระดับมาก
เช่นเดียวกัน และอันดับสุดท้ายเกษตรกรมีความต้องการสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้  

1.8. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการเข้าร่วมโครงการระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อในพื้นที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วม โครงการ
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพ่ือท าการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการศึกษาผลการด าเนินกา ร
ส่งเสริมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า
หลังมีการส่งเสริมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ ส่งผลให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อ
เพ่ิมมากขึ้น จุดแข็งของโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ คือการที่ภาครัฐมีส่วนร่วม
ส่งเสริม และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันภาคการเกษตร และมีช่องทางการ
จ าหน่ายอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินโครงการสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีจุดอ่อนคือ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงโค และวิธีการขุนโค
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ให้มีผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการให้อาหาร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการผสม
อาหารใช้เอง และหญ้ามีไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ขาดการจดบันทึกข้อมูลประวัติของโค รวมทั้งขาด
เทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ในการเลี้ยงโค ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการฯเป็นไปได้อย่างล่าช้า มีความ
เสี่ยงในด้านการเกิดโรคระบาด จากการจัดการที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังมีความผันผวนของราคาโคเนื้อที่
ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด และขาดการเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2. ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในโครงการฯ 
รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ สามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาใน 3 ส่วน ได้แก่  

 1. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง  

 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี
การแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในระบบการท างาน  

 3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่
เกี่ยวข้องเหมาะสมในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร 

กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิชาการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จาก คณะอนุกรรมการวิชาการด้านการผลิตสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร 
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายมานพ โชคดี นักวิชาการสัตวบาล-ช านาญการพิเศษ นายวรเทพ ราชภัณฑ์ 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองน่าน นายสุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์ ปศุสัตว์อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดร. ธนาพร บุญ
มี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ให้ค าแนะน า
ปรึกษา พร้อมข้อคิดที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของผลงานวิชาการมา
โดยตลอดจนการศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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