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บทที่  1

บทนํ า

ความสํ าคัญของปญหา

จากการศึกษาเกี่ยวกับโคนม ผลิตภัณฑนม อุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจไทย ของ ชูรัฐ  
แปลกสงวนศร ี(2541: 51) พบวา ปจจุบันประเทศไทยผลิตผลิตภัณฑนมไดหลายชนิด ทั้งเนย ครีม 
เนยแขง็ นมผง แตทีม่ีการผลิตเปนจํ านวนมาก ไดแก นมขนหวาน นมขนไมหวาน ไอศกรีม โยเกิรต 
นมเปรีย้วพรอมดื่มและนมพรอมด่ืม วัตถุดิบสํ าคัญที่ถูกนํ ามาใชเพื่อการผลิต เปนหางนมผง หรือ
นมผงขาดมันเนย และนํ้ ามันเนย รวมทั้งนํ้ ามันปาลม สํ าหรับนํ้ านมดิบนั้นจะถูกนํ าไปใชเปน    
วัตถุดิบในการผลิตนมพรอมด่ืมเปนสํ าคัญ ซึ่งผลิตภัณฑนมที่มีการบริโภคกันอยางกวางขวางใน
ประเทศไทยนัน้ จะเปนนมพรอมด่ืม นมเปรี้ยวพรอมด่ืม นมขนหวานและนมขนไมหวานเปนสํ าคัญ 
รวมทัง้โยเกริต ไอศกรีม และนมผง ทั้งชนิดเลี้ยงทารก ชนิดธรรมดา ชนิดปรุงแตง แตที่สํ าคัญเปนที่
ตองการของตลาดสํ าหรับผูบริโภคของไทยนั้น เปนนมพรอมด่ืมและนมเปรี้ยวพรอมด่ืม ซึ่งผลิต-
ภัณฑทัง้ 2 ชนดิดงักลาว มีอัตราการเติบโตของตลาดที่สูงขึ้นทุกป มีมูลคาการจํ าหนายนับเปนพัน
ลานบาท แตอยางไรก็ตามนมดิบที่ผลิตไดในประเทศยังคงไมเพียงพอตอการบริโภคและการผลิต
ผลิตภณัฑนมของประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการนํ าเขาถึงรอยละ 75 ของปริมาณที่ตองการภายใน
ประเทศ จงึมกีารน ําเขานมผงขาดมันเนยและนํ้ ามันเนยเพื่อนํ ามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนนม
ปรุงแตงชนดิยเูอชทีและพาสเจอไรซ รวมทั้งนมเปรี้ยวพรอมด่ืมที่กํ าลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ 
รวมทั้งผลิตภัณฑนมอื่นดวย

นอกจากนี ้ จากการทํ าฟารมโคนมและการผลิตนมมีแนวโนมที่สามารถทํ ารายไดสูงใหแก
อุตสาหกรรมอาหาร รัฐบาลที่ผานมาจนถึงปจจุบันจึงเล็งเห็นความสํ าคัญในการชวยเหลือและสง
เสริมการทํ าฟารมโคนมอยางมาก มีการจัดตั้งคณะทํ างานเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรม
ดานนี ้นอกจากนีม้กีารสงเสริมใหมีโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐบาล ซึ่งโครงการนี้นอกจากเปน
การสงเสรมิใหเด็กในวัยเรียนมีสุขภาพที่ดีแลว ยังเปนการสรางนิสัยใหรักการดื่มนมของเยาวชนรุน
ใหมและสบืเนื่องถึงในรุนตอ ๆ ไปดวย ผลที่ไดรับประการสํ าคัญของโครงการนมโรงเรียน ทํ าให
ปริมาณการบริโภคนมในประเทศสูงขึ้น และภายใน 5–10 ป ขางหนาการบริโภคก็จะยิ่งมากขึ้นอีก 
คาดวาจะถงึ 35 ลิตร/คน/ป ในป 2549 และรายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจะเพิ่มสูงขึ้นมาก 
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เนื่องจากความตองการนมเพื่อการบริโภคมีมากขึ้น และพื้นที่ในการใชทํ าปศุสัตวของประเทศยัง
คงมเีพยีงพอตอการขยายตัวของฟารม (ชูรัฐ, 2541: 52-53)

สํ าหรบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมนั้น ศรเทพ  ธมัวาสร (2541: 43–44) ไดให
ความเหน็ในเรือ่งนีว้า การที่จะทํ าใหการผลิตนํ้ านมดิบมีคุณภาพและมีปริมาณมากพอ ทํ าใหเกิด
ประสิทธภิาพตอการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทย จํ าเปนตองมีการพัฒนามิใชเฉพาะการเลี้ยงวัวโดยดู
ทีตั่วววัอยางเดยีว เพราะจะทํ าใหการพัฒนาเปนไปดวยความลาชา อาทิ  ในอดีตเมื่อ 20 ปกอน  
โคนมในประเทศไทยใหนํ้ านมดิบเฉลี่ยตัวละ 8.5 ลิตร และในปจจุบันก็ใหนมดิบเฉลี่ยไดตัวละ 9.5 
ลิตร ทีเ่ปนเชนนี ้ เพราะเราใหความสนใจเฉพาะกับตัววัวมากเกินไป ไมไดใหความสนใจกับคนที่
เกีย่วของกบัการเลีย้งวัวในสัดสวนที่เหมาะสมกัน การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมให
เกิดประสิทธิภาพ จะตองนํ าคนและวัวเขามาเกี่ยวของกันโดยหลีกเลี่ยงมิได และการเพิ่ม         
ประสิทธภิาพโดยการพัฒนาคน ตองใหครอบคลุมในทุกระดับ อันไดแก ผูเลี้ยง ผูใหคํ าแนะนํ า ผูให
การสนบัสนนุปจจยัการผลิต และผูใหนโยบาย เปนตน ซึ่งผูสนับสนุนดานวิชาการและการสงเสริม 
เร่ืองนีม้ปีระสิทธิภาพตํ่ า เพราะผูสนับสนุนสงเสริมการเลี้ยงมีประสบการณนอย เพราะสวนใหญก็
ไมเคยเลีย้งโคนมมากอน เพียงรับการศึกษาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตาง ๆ เพียง 4 ป ซึ่งสวน
ใหญเปนทฤษฎีเสียมากกวา 90% ทํ าใหเกิดความชํ านาญในทางปฏิบัตินอย  และจะมาได  
ประสบการณในขณะทํ างานดวยกันทั้งนั้น จึงทํ าใหการทํ างานมีประสิทธิภาพนอย ซึ่งเมื่อ            
ผูสนบัสนนุสงเสริมการเลี้ยงมีประสบการณมากขึ้น  ก็ไดเลื่อนยศใหเปนผูเชี่ยวชาญทํ างานบริหาร
กนัหมด จงึมแีตคนรุนใหมที่เพิ่งเขามาทํ างานเทานั้นที่ทํ างานอยูในหมูบาน การสงเสริมอาชีพให
เกษตรกรจึงไปเนนที่เปนการสงเสริมการเพิ่มตํ าแหนงใหนักสงเสริมหรือนักวิชาการเองเปน      
สวนใหญ กลาวคือ นักสงเสริมตองการเก็บตัวเลขขอมูลปริมาณการสงเสริมมากกวาการดูที่     
คุณภาพหรอืผลทีไ่ดรับเปนหลัก นักวิชาการก็วิจัยเพื่อหาตํ าแหนงทางวิชาการเปนหลัก ไมไดวิจัย
ววัเพือ่ววั แตไปใหความสนใจวิจัยวัวเพื่อคนเสียมากกวา เปนตน

หนองโพเปนแหลงเลี้ยงโคนมที่สํ าคัญและใหญที่สุดของประเทศไทย (เมื่อนับถึงครัวเรือน
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเดียว) เปนแหลงผลิตนมดิบที่สํ าคัญ มีปริมาณมากที่สุดของ
ประเทศไทย และเปนผูประกอบการรายใหญรายเดียวที่บริหารงานในรูปสหกรณโคนม เกษตรกร  
ผูเลี้ยงโคนมเปนเจาของโรงงาน 100% ทํ าธุรกิจรวบรวมนมดิบจากสมาชิกเพียงอยางเดียวตอน 
เร่ิมตน ขณะนี้สหกรณโคนมหนองโพนั้นไดขยายการดํ าเนินงานของสหกรณจนมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
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กับอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเกือบจะทุกดาน (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั ในพระบรมราชูปถัมภ, 2540: 76) และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนจํ านวนมากในระยะเวลาอัน  
รวดเร็ว ทั้งนี้ในเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม         
การเกษตรซึ่งเปนงานฝายที่มีความใกลชิดและใหความชวยเหลือแกเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยง   
โคนมโดยตรงนัน้ยงัไมมีผูใดศึกษาไว ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานการ
สงเสรมิการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ตลอดจน
ทราบถงึปญหา  ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขในเรื่องดังกลาว   เร่ืองนี้จึงเปนเรื่องที่มีความ
สํ าคญัและนาสนใจทํ าการศึกษา

วตัถุประสงคของการวิจัย

การวจิยัครั้งนี้กํ าหนดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

1. ลักษณะพืน้ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชกิสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

2. สภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

3. ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

5. ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เพือ่ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรของ  สหกรณโค
นมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตรของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

3. เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการนํ าไปใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการดํ าเนินงานสงเสริมการเกษตร

4. เพือ่เปนพืน้ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทํ าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจา
หนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) โดยมุง
ท ําการศกึษาเฉพาะสมาชิกของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ใน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2545)

นยิามศัพทเชิงปฏิบัติการ

“สมาชกิ” หมายถงึ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่สมัครเปนสมาชิกของสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบรีุ จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) และมีพื้นที่อยูในตํ าบลบานเลือก อํ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

“เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร” หมายถึง บุคคลที่เปนพนักงานของสหกรณโคนม
หนองโพราชบรีุ จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งทํ างานอยูฝายสงเสริมการเกษตร



5

“การปฏิบัติงานของเจาหนาที่” หมายถึง กิจกรรมหรือหนาที่ที่เจาหนาที่ฝายสงเสริม     
การเกษตร ไดรับจากนโยบายของสหกรณฯ ใหปฏิบัติหรือบริการแกสมาชิก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได
แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ ดานวิชาการ และดานการสนับสนุน
การผลิต

“ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นในทางบวกของสมาชิกที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก (3 คะแนน) พึงพอใจปานกลาง (2 คะแนน) 
พงึพอใจนอย (1 คะแนน)

“ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมบางประการ” หมายถึง ลักษณะพื้นฐาน
ของสมาชกิในเรือ่งเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยง
โคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม การไดรับขาวสาร ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ ระดับ
ความรูในการเลี้ยงโคนม

“อายุ” หมายถึง จ ํานวนปจริงของอายุสมาชกิ นับจากเดือน ปเกดิ จนถึงเดือนที่สมาชิก
ตอบแบบสัมภาษณ (มากกวา 6 เดือน คิดเปน 1 ป)

“ระดบัการศึกษา” หมายถึง จ ํานวนปจริงทีส่มาชกิเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา-
ธกิาร หรือจากสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองจากทางการถึงการศึกษาชั้นสูงสุด โดยนับจากปที่เร่ิม
เรียนจนถึงชัน้สูงสุดทีเ่รียนจบ

“ประสบการณในการเลี้ยงโคนม” หมายถึง จ ํานวนปที่สมาชิกเลีย้งโคนม ต้ังแตเร่ิมเลี้ยง
จนถงึปที่สมาชิกตอบแบบสัมภาษณ

“รายไดจากการเลี้ยงโคนม” หมายถึง รายไดของสมาชิกซึ่งประกอบดวยรายไดจากการ
ขายนํ้ านมดิบ ขายโค และขายมูลโค

“รายไดนอกฟารม” หมายถึง รายไดของสมาชิกนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม
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“ขนาดฟารม” หมายถึง จํ านวนแมโครีดนมทีส่มาชิกเลี้ยง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
ฟารมขนาดเล็ก มีโคนมไมเกิน 10 ตัว ฟารมขนาดกลาง มีโคนม 11–50 ตัว และฟารมขนาดใหญ 
มโีคนมมากกวา 50 ตัวขึ้นไป

“แรงงานในครวัเรอืน”  หมายถึง  จํ านวนแรงงานในครัวเรือนที่ชวยเหลือในการเลี้ยงโคนม
เปนประจํ าในป 2545

“การไดรับขาวสาร” หมายถึง การที่สมาชิกไดรับการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า การฝกอบรม 
หรือขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพจากเจาหนาที่ฝายสงเสริม         
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ

“ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ” หมายถึง ระยะทางโดยประมาณนับเปนกิโลเมตร
จากฟารมของสมาชิกจนถึงสหกรณฯ

“ระดบัความรูในการเลี้ยงโคนม” หมายถึง ความรูที่สมาชิกมีและใชในการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคนม



บทที่  2

การตรวจเอกสาร

การวิจัยครั้งนี้ไดทํ าการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบรีุ จ ํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) โดยนํ าเสนอตามประเด็น ดังนี้

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1  ความหมายของความพึงพอใจ
1.2  การวัดความพึงพอใจ
1.3  ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
2.1  ความหมายของการสงเสริมการเกษตร
2.2 วธิกีารสงเสริมการเกษตร
2.3 บทบาทของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
2.4 ความรบัผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
2.5 คุณสมบัติของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
2.6 แนวพระราชดํ าริในการพัฒนาการเกษตร

3. ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม
3.1 พนัธุโคนมและการคัดเลือก
3.2 อาหารและการใหอาหาร
3.3 โรงเรือนสํ าหรับโคนม
3.4 โรคและการปองกัน
3.5 การรีดนม

4. สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
4.1 ความเปนมา
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4.2 วัตถุประสงค
4.3 การดํ าเนินงาน
4.4 ผลการดํ าเนินงาน
4.5 ฝายสงเสริมการเกษตร

5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

มผูีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไวหลายทาน ดังนี้
                                                                                              

ความหมายของความพึงพอใจ

ก ําพล  ทบัทมิไทย (2533: 10) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว 2 ประการ 
คือ

1. ความพงึพอใจ หมายถึง ปรากฏการณในแงนามธรรมที่เกี่ยวกับความสบายใจ หรือ 
ความสขุทีไ่ดประสบมา ซึ่งเปนความพอใจที่จะประเมินไวในเรื่องทัศนคติ

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสอดคลองกันระหวางความคาดหวังของบุคคล
และสิ่งตอบแทนที่บุคคลนั้นไดรับจริง

สุพล  ธนรัูกษ (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นใน
ลักษณะเชิงบวกของบุคคล เมือ่ไดรับการตอบสนองความตองการหรือไดรับส่ิงตอบแทนที่คาดหวัง
ไว

กนกพร  รัตนสธุรีะกลุ (2541: 23) กลาววา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความรูสึก
ทางบวกมากกวาทางลบ โดยความรูสึกทางบวกเมื่อมีมากขึ้นจะกอใหเกิดความพอใจ ส่ิงที่ทํ าให
เกดิความพอใจแกมนุษย ไดแก ทรัพยากร และสิ่งเรา และความพอใจจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดก็ตอ
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เมือ่มกีารจดัการการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมถูกตอง และไมกอใหเกิดปญหาทางดานสภาพ-
แวดลอม

กาญจนา  ศุภรพนัธ (2543: 34) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ไดรับการ
ตอบสนองในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งเปนไปตามที่คาดหวังไวหรือมากกวา

สุรสิทธิ์  เวชสทิธิ ์(2544: 10) กลาววา ความพึงพอใจของบุคคลมีความเกี่ยวของกับความ
คาดหวังในสิ่งที่บุคคลนั้นตองการและจะแสดงความรูสึกตาง ๆ ในทางบวกมากกวาทางลบเมื่อ
บุคคลนั้นไดส่ิงตอบแทนที่ตองการตามที่บุคคลนั้นคาดหวังไว หากความรูสึกที่มีตอส่ิงที่ไดมาเปน
ทางบวกแบบตาง ๆ กจ็ะกอใหเกิดความพึงพอใจ และความรูสึกในทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิด
ความพึงพอใจเพิ่มข้ึนไดอีก

สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น
ในทางบวกของบุคคล เมื่อบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองใหเปนไปตามความตองการ หรือเปนไป
ตามที่คาดหวังไว

การวัดความพึงพอใจ

นิรมล  ดํ าพะธกิ (2541: 19–20) กลาววา ในการวัดความพึงพอใจนั้นเปนเรื่องที่ยากพอ
ควร เพราะความพึงพอใจเปนเรื่องของจิตใจและในการวัดตองอาศัยขอมูลในหลาย ๆ ดาน
ประกอบกัน เพราะความพึงพอใจเปนของแตละคนซึ่งจะแตกตางกันไปตามสถานภาพของแตละ
บุคคล ความพงึพอใจเปนทัศนคติอยางหนึ่ง และในการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง  ขจรศิลป 
ใหทรรศนะเกีย่วกับเร่ืองนี้ไววา ความพึงพอใจหรือทัศนคติหรือเจตคติ เปนนามธรรมเปนการแสดง
ออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติไดโดยตรง แตเราสามารถวัดทัศนคติโดยออม 
ซึ่งจะทํ าไดโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจ ก็มี
ขอบเขตจํ ากัดดวยอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไม
ตรงกบัความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้ยอมเกิดขึ้นไดเปนธรรมดาของการวัดโดยทั่ว ๆ 
ไป โดยเสนอวา เทคนิคของ  Likert  เปนแบบหนึ่งที่สามารถใชกับสภาพการณตาง ๆ  ไดอยาง
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กวางขวาง ดังที่ บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ ไดเพิ่มเติมวา สามารถวัดทัศนคติไดเกือบทุกเรื่องและ
ใหคาเทีย่งตรงสูง สํ าหรับมาตรฐานการวัดความพึงพอใจจริง ๆ นั้น มีวิธีการดังนี้

1. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีหนึ่งที่นิยมกันอยางแพรหลาย โดยใหผูที่เราตองการอยาก
ใหแสดงความคิดเห็นในแบบฟอรมที่กํ าหนดคํ าตอบใหเลือก หรือตอบคํ าถามอิสระ แลวนํ าขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหหาขอสรุปที่แนนอนตอไป

2. วดัโดยการสมัภาษณ วิธีนี้จะตองใชเทคนิคและการวางอุบายอยางมาก มิฉะนั้นจะได
คํ าตอบที่ไมเที่ยงตรงหรือไมไดผล

3. การสงัเกต  วิธีนี้ไมคอยแพรหลาย และไมสามารถทํ าไดในองคกรที่มีผูปฏิบัติงานมาก 
ๆ ท ําไดในองคกรที่มีผูปฏิบัติงานนอย ซึ่งวิธีนี้ผูสังเกตจะตองใชความพยายามอยางสูง และตองใช
เวลาและความถี่ในการสังเกตอยางทั่วถึง

จะเหน็ไดวาในการวัดความพึงพอใจสามารถทํ าไดหลายวิธี จะเลือกใชวิธีไหนควรคํ านึงถึง
ความเหมาะสม ขนาดตัวอยางประชากรที่ทํ าการศึกษา และคํ านึงถึงเรื่องที่ทํ าการศึกษาวา  
เหมาะสมกับวิธีการใด จึงจะไดผลมากและถูกตองที่สุด

จากการตรวจเอกสาร พบปจจัยตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความพึงพอใจ ไดดังตอไปนี้

ปจจยัสนับสนุนความพึงพอใจ
1. ระดับการศึกษา
2. รายไดจากการประกอบอาชีพ
3. การไดรับขอมูลขาวสาร
4. การติดตอกับเจาหนาที่
5. ความนาเชื่อถือในตัวเจาหนาที่
6. การทีเ่จาหนาที่ติดตามผลงานของตนอยางสมํ่ าเสมอ
7. ความสมัพันธกับเจาหนาที่
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ปจจยัที่เปนอุปสรรคตอความพึงพอใจ
1. ระยะทาง (ความหางไกล) ของสถานที่ประกอบอาชีพ
2. ความยากลํ าบากในการเดินทาง
3. การมภีาระตาง ๆ มาก ทํ าใหไมมีเวลาพบเจาหนาที่

ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ

ทฤษฎทีีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจมีดังตอไปนี้

ทฤษฎีลํ าดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s hierachy of needs)

ทฤษฎีลํ าดับข้ันความตองการของ Maslow (อางถงึในอํ านวย, 2536: 72-74) เร่ิมจาก
สมมติฐานที่มีเหตุผล 2 ประการ

ประการที ่1  มนษุยมีความตองการในหลายสิ่งหลายอยางที่มีความแตกตางกัน มีชวงหาง
กนันบัจากระดบัความตองการขั้นตํ่ าทางสรีระ จนกระทั่งถึงระดับความตองการขั้นสูงทางจิตวิทยา

ประการที ่2 ความตองการของมนุษยที่เกิดขึ้นเปนลํ าดับข้ันความตองการ ดังนั้น กอนที่จะ
มคีวามตองการในระดับที่สูงขึ้น กอนที่จะทํ าการจูงใจ และกอใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมอยาง
นอยที่สุดก็จะตองทํ าใหเกิดความรูสึกบางสวนที่มีความพอใจในความตองการของมนุษยในระดับ
ข้ันตํ่ าเสียกอน Maslow จะใหคํ าตอบไดวา อะไรเปนความตองการของมนุษยในระดับต่ํ าและ
ระดับสูง

Maslow กลาววา ความตองการของมนุษยสามารถแบงออกเปน 5 ลํ าดับข้ัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 คือ

ลํ าดบัข้ันที่ 1 ความตองการทางสรีระ (physiological needs) ระดับต่ํ าที่สุดเปนระดับ
ความตองการของมนุษยเปนปจจัยพื้นฐาน เปนความตองการทางสรีระที่สามารถทํ าใหมนุษย
ดํ ารงชวีติอยูรอดได ไดแก ปจจัย 4 อาหาร เครื่องนุงหมเสื้อผา ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย เปนตน
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ลํ าดับข้ันที่ 2 ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย (security and safety 
needs) เปนสิ่งที่มนุษยมีความปรารถนาใหมีความมั่นคงและความปลอดภัย มีความอบอุนทาง
ดานรางกายและจิตใจ เชน ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ การเจ็บปวย เศรษฐกิจ
ตกตํ ่า การถกูขมขูจากบุคคลอื่น และการถูกโจรกรรมทรัพยสิน เปนตน เปนลํ าดับข้ันความตองการ
ของมนษุยทีเ่กิดขึ้น เมื่อความตองการทางสรีระไดรับการตอบสนองอยางมีความพอใจแลว

ลํ าดบัข้ันที ่3 ความตองการทางสังคม (social needs) เมื่อมนุษยไดรับความตองการทาง
สรีระและความตองการความมั่นคงและความปลอดภัยจนเปนที่พอใจแลว ตามทรรศนะของ 
Maslow มนษุยกไ็มมคีวามตองการที่จะตองมีการจูงใจทางดานพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการ
ทางสังคมจึงกลายเปนตัวกระตุนที่มีประสิทธิภาพตอพฤติกรรมของมนุษย ไดแก ความตองการ
การยอมรบัการเขาเปนสมาชิก การใหความรัก การใหอภัย และการเปนมิตร เปนตน

ลํ าดบัข้ันที่ 4 ความตองการการยอมรับนับถือหรือความตองการอีโก (esteem or ego 
needs) Maslow  ไดใหความหมายไว 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 ความตองการเหลานั้นเปนสวนที่เกี่ยวกับการยกยองนับถือ เปน
ความตองการความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีอิสรภาพ ความสํ าเร็จ และความรู

ประการที่ 2 ความตองการเหลานั้นมีสวนเกี่ยวกับการมีชื่อเสียง เปนความ
ตองการต ําแหนง การยอมรับ การยกยองชมเชย และการนับถือจากเพื่อน

ความตองการของอีโก (ego needs) ไมคอยจะไดรับความพอใจมากนัก ตามทรรศนะของ 
Maslow กลาววา มนษุยมีความมั่นคง มีความตองการไมมีขอบเขตจํ ากัด ตองการความสํ าเร็จ
มากขึ้น ตองการมีความรูมากขึ้นและตองการการยอมรับมากขึ้น ในอีกทางดานหนึ่ง ความ
ตองการทางสรีระ ความตองการความมั่นคง ความปลอดภัย และความตองการทางสังคม มี
ขอบเขตจํ ากัด มนุษยสามารถไดรับความตองการดังกลาวอยูในระดับที่นาพอใจบอย ๆ ดังนั้น 
ความตองการอีโกสามารถจูงใจมนุษยใหเกิดพฤติกรรมไดตอเมื่อความตองการไดรับการตอบ
สนอง เปนที่นาพอใจอยูในระดับต่ํ า
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ลํ าดบัข้ันที่ 5 ความตองการความสํ าเร็จ (actualization needs) เปนความตองการระดับ
สูงสดุของมนษุย เปนสิ่งที่ปรารถนาที่จะคนพบวา ตัวเราที่แทจริงเปนใคร และสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพไดสูงสุดเทาที่จะทํ าได ความพยายามของมนุษยที่จะใหบุคคลอื่นยอมรับนับ
ถอืรวมกบัความตองการและความสํ าเร็จของตนเอง ซึ่ง Maslow เรียกวา ความตองการความ
เจริญกาวหนา (growth needs) ความเจริญกาวหนาของบุคคลจะไมสามารถดํ าเนินตอไปได
สํ าเรจ็ ถาตราบใดที่ความตองการของบุคคลยังไมไดรับความพอใจ

ความตองการ
ความสํ าเร็จ

ความตองการการยอมรับนับถือ

ความตองการทางสังคม

ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย

ความตองการทางสรีระ

ภาพที่ 1  ความตองการตามลํ าดับข้ันของ Maslow

ทีม่า: อํ านวย, 2536: 73

ทฤษฎี Alderfer อี. อาร. จี. (Alderfer’s E.R.G. theory)

Alderfer (อางถงึในอ ํานวย, 2536: 79–80) เสนอทฤษฎี อี. อาร. จี. วา ความตองการของ
มนษุย ดังแสดงในภาพที่ 2 มีดังนี้

1. ความตองการการดํ ารงชีวิตอยูได (extence needs) เปนความตองการที่ตรงกับความ
ตองการทางสรีระ และความตองการความมั่นคงและความปลอดภัยของทฤษฎี Maslow
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2. ความตองการติดตอสัมพันธ (relatedness needs) เปนความตองการที่ตรงกับความ
ตองการทางสงัคมของ Maslow เปนความตองการที่มีความหมายในการติดตอสัมพันธกันในทาง
สังคม

3. ความตองการการเจริญกาวหนา (growth needs) เปนความตองการที่ตรงกับความ
ตองการการยอมรับนับถือ และความตองการความสํ าเร็จตามทฤษฎีของ Maslow เปนความ
ตองการเพื่อพัฒนาศกัยภาพอยางหนึ่ง

ทฤษฎ ี อี. อาร. จี. เปนความตองการที่มีจํ านวนนอยกวาความตองการตามลํ าดับข้ันของ 
Maslow ดังแสดงในตารางที ่1 ทฤษฎี อี. อาร. จี. มีขอดี คือ มีความเหมาะสมดีกวา จากหลักฐาน
การวจิยัทีเ่สนอแนะวาถึงแมวาประเภทความตองการขั้นพื้นฐานที่ทํ าใหมีชีวิตอยูได แตก็เปนความ
ตองการทีไ่มตรงกับความตองการตามที่ทฤษฎี Maslow ไดกํ าหนดไว แตนักทฤษฎีความตองการมี
ความเหน็พองกนัวา การทํ าใหเกิดความพอใจในความตองการของมนุษย จัดวาเปนสวนที่มีความ
สํ าคญัตอการจูงใจทางพฤติกรรมในการทํ างาน

ความตองการ
การเจริญกาวหนา

ความตองการติดตอสัมพันธ

ความตองการการดํ ารงชีวิตอยูได

ภาพที่ 2  ความตองการของมนุษย ตามทฤษฎี อี. อาร. จี.

ทีม่า: ประยกุตจากทฤษฎี อี. อาร. จี. ของ Alderfer (อางถึงในอํ านวย, 2536:
         79–80)
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ตารางที่ 1  เปรียบเทยีบทฤษฎีความตองการตามลํ าดับข้ันของ Maslow กับทฤษฎี อี. อาร. จี. ของ 
Alderfer

ความตองการตามลํ าดับข้ันของ Maslow ทฤษฎ ีอี. อาร. จี. ของ Alderfer

ความตองการการเจริญกาวหนา
5.  ความตองการความสํ าเร็จ

4.  ความตองการการนับถือ

ความตองการขาดแคลน
3.  ความตองการทางสังคม

2.  ความตองการความมั่นคง
1.  ความตองการทางสรีระ

ความตองการการเจริญกาวหนา

ความตองการติดตอสัมพันธกันในทางสังคม

ความตองการการดํ ารงชีวิตอยูได

ทีม่า: อํ านวย, 2536: 80

ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelly

ทฤษฎคีวามพงึพอใจของ Shelly (อางถึงในนิกร, 2544: 19) หมายถึง ทฤษฎีที่วาดวย
ความรูสึก 2 แบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทาง
บวก คือ ความรูสึกที่อาจเกิดขึ้นแลวทํ าใหมีความสุข ความรูสึกทางบวก และความรูสึกในทางลบ 
มคีวามสมัพนัธกนัอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสองนี้เรียกวาระบบ
ความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ ความ
พอใจสามารถแสดงออกมาในรูปความรูสึกทางบวกแบบตาง ๆ ได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปน
ตัวชวยใหเกดิความพอใจเพิ่มข้ึนไดอีก ส่ิงที่ทํ าใหเกิดความพอใจแกมนุษย ไดแก ทรัพยากร และ
ส่ิงเรา การวเิคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใดเปนที่ตองการ
ในการที่จะทํ าใหเกิดความพอใจ และความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมี
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ทรัพยากรทกุอยางทีต่องการครบถวน แตเนื่องจากทรัพยากรในโลกนี้มีอยูจํ ากัด ดังนั้น ความพอใจ
จะเกดิขึน้ไดมากที่สุด เมื่อมีการจัดการทรัพยากรอยางถูกตองและเหมาะสม

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจได    
ดังนี้

1. การดํ ารงชีวิตอยูรอด ไดแก ปจจัย 4
2. การติดตอสัมพันธกันในสังคม
3. ความสํ าเร็จหรือการเจริญกาวหนา
4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งเรา

แนวความคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร

เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการสงเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบดวยความหมายของการ   
สงเสริมการเกษตร วิธีการสงเสริมการเกษตร บทบาทของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ความ      
รับผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร คุณสมบัติของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และการ     
สงเสรมิการเกษตรของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้

ความหมายของการสงเสริมการเกษตร

มผูีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรไวหลายทาน ดังนี้

เอมอร  อังสรัุตน (2533: 9) ไดสรุปความหมายของการสงเสริมการเกษตรไววา หมายถึง 
การใหการศึกษานอกระบบแกเกษตรกรและครอบครัว  โดยการนํ าความรูและบริการตาง ๆ  ที่เปน
ความตองการและความสนใจของเขาไปใชใหเกิดประโยชน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของ    
ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนในชนบท ภายใตการใหการเรียนรูโดยการกระทํ าดวยตนเองและ
ชวยตนเอง

วิจิตร  อาวะกลุ (2535: 75) กลาววา การสงเสริมการเกษตรเปนการใหการศึกษาเทคนิค
ใหม ๆ ความรูใหม ๆ ที่มีการศึกษาคนควาวิจัย จากสถาบันคนควาทดลอง สถานีทดลอง 
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มหาวทิยาลยั วทิยาลยั ตลอดจนเทคนิคการวางแผน การดํ าเนินงาน ไรนา และดํ าเนินการตาม
แผนเพื่อใหบรรลุผลแกเกษตรกรตามที่ตองการ

คํ าเที่ยง  พรหมสวัสด์ิ (2543: 17) ไดสรุปลักษณะสํ าคัญของงานสงเสริมการเกษตร      
ไดดังนี้

1. เปนการศกึษานอกโรงเรียนที่ทํ าอยางตอเนื่องมีแบบแผน ชวยใหประชาชนเกิดความ
เขาใจและเรียนรูโดยการปฏิบัติดวยตนเอง  และชวยใหประชาชนรูจักการแกไขปญหาดวยตนเอง

2. เปนงานใหการศึกษานอกโรงเรียนและบริการแกประชาชน โดยมุ งที่จะเปลี่ยน       
ทัศนคติและพฤติกรรมแกประชาชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ จากการเพิ่มปริมาณ    
ผลผลิตและรายไดของประชาชนเปนสํ าคัญ

Kelsey and Cannon (1963: 1) กลาววา การสงเสริมเปนระบบการใหการศึกษา             
นอกโรงเรยีน ซึ่งผูใหญและผูเยาวเรียนโดยการลงมือกระทํ า

Mosher (1978: 33) กลาววา กระบวนการสงเสริมเปนการทํ างานกับชาวชนบทโดยผาน
การใหการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวความสนใจและความตองการของพวกเขาอยางใกลชิด 
สรางความสัมพันธที่ดี เพื่อปรับปรุงระดับความเปนอยู ของครอบครัวชนบทและสนับสนุน        
สวสัดิภาพชุมชนชนบท

ดังนั้น ความหมายโดยสรุปของการสงเสริมการเกษตร หมายถึง การใหการศึกษา       
นอกระบบโรงเรียนแกเกษตรกรและครอบครัวชนบท เพื่อยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน ภายใตการ 
เรียนรูโดยการลงมือกระทํ าดวยตนเอง

วธิกีารสงเสริมการเกษตร

Bradfield (อางถงึในบุญธรรม, 2540) ไดแบงวิธีการสงเสริมการเกษตรออกเปน 3 กลุม
คือ
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1. วธิกีารสงเสริมรายบุคคล (individual methods)
1.1 การเยี่ยมที่บานและไรนา (farm visits)
1.2 บุคคลมาพบ ณ สํ านักงาน (office calls)
1.3 การติดตอทางจดหมาย (letters)
1.4 การติดตอทางโทรศัพท (telephone calls)

2. วธิกีารสงเสริมแบบกลุม (group methods)
2.1 การประชุมเกี่ยวกับการสงเสริม (extension meetings)
2.2 การสาธิต (demonstrations)
2.3 ทศันศึกษา (field trip)
2.4 การจัดฝกอบรมพิเศษ (special training course)
2.5 การทดสอบในทองถิ่น (verification trials)
2.6 การจดังานวันเกษตร (field days)

3. วธิกีารสงเสริมมวลชน (mass methods)
3.1 หนงัสือพิมพ (newspaper)
3.2 นทิรรศการ (exhibits)
3.3 เอกสารเผยแพร (extension materials)
3.4 วิทยุ (radio)
3.5 ภาพยนตร (films)
3.6 โทรทัศน (television)
3.7 การประกวด (contest)
3.8 การรณรงค (campaigns)

บทบาทของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ดิเรก  ฤกษหราย (2540: 70–71) ไดกลาวถึงบทบาทของนักสงเสริมการเกษตรในการ
สนบัสนนุเกษตรกร (รวมทั้งบทบาทของกรมสงเสริมการเกษตร) มีดังตอไปนี้
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1. รวมสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร (เนนกลุมรายยอย) เขารวมใน
1.1 กระบวนการเรียนรูโดยการกระทํ าดวยตนเอง
1.2 การมสีวนรวมทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนของตน
1.3 ความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1.4 การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกระบวนการและเทคนิคที่เหมาะสม

2. สนบัสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร
2.1 ลดการเสี่ยงในการประกอบการ
2.2 ลดตนทนุตอหนวย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาด
2.3 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอนุรักษ/

ฟนฟูธรรมชาติ และการปลอดจากสารพิษ
2.4 ความสอดคลองของโครงการตอปญหา/ความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยยึด

ถอืวาประชาชนเปนปจจัยชี้ขาดและชุมชนเปนศูนยกลาง (รวมทั้งโครงการวิจัยในชุมชน)
2.5 กรมฯ ปรับโครงสรางใหสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง เนนการ

ท ํางานเคียงบาเคียงไหลกัน

3. การจดัระบบสนับสนุนเครือขายองคกรเกษตรเพื่อการสนับสนุน
3.1 ครอบครัวเกษตรกร/ชุมชน
3.2 สถาบนัเอกชนในการพัฒนาการเกษตรครบวงจรเพื่อมูลคาเพิ่ม
3.3 เพือ่การมสีวนรวมของแกนนํ าระดับชาติในการตัดสิน กํ าหนดนโยบายเกษตรของ

ประเทศ
3.4 การลดความซํ้ าซอนของการทํ างานรวมกัน และประสานความคิดรวมและลดขอ

ขัดแยง
3.5 การกํ าหนดเครื่องชี้วัดการทํ างานของนักสงเสริมการเกษตร โดยชาวบานเปนผู

วัดผล ติดตามผล

4. การสนบัสนุนขอมูลทันสมัยแกแกนนํ าเกษตรกร
4.1 การตลาดและราคา (ศูนยขอมูล)
4.2 ตลาดกลางการเกษตร ตลาดนัดการเกษตร
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4.3 แหลงเงินทุนที่สมดุลกับความตองการของเกษตรกร
4.4 ชองทางการคาระหวางจังหวัดและตางประเทศ
4.5 เครื่องชี้วัดที่จํ าเปนในชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงชวยกลุมอาชีพเพื่อผลดานการ

ตลาด/ราคา คุณภาพและมาตรฐานสินคา

ความรบัผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

วิจิตร  อาวะกลุ (2535: 167) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจาหนาที่
สงเสรมิการเกษตรไววา เจาหนาที่สงเสริมตอง

1. ตระหนักเสมอวาตนเปนผูแทนของหนวยงานรัฐบาล เพื่อดํ าเนินการสงเสริม อบรม 
เผยแพรความรูทางการเกษตร

2. ตองตระหนกัในการเปนผูสํ ารวจศึกษาทองถิ่นที่ตนไดรับมอบหมาย ศึกษาความเปน
อยูของประชาชน สภาพทางการเกษตร ชนบท และสภาพแวดลอมทางสังคม

3. ดํ าเนนิการจดัตั้งหรือพัฒนากลุมสมาคมของเกษตรกร ฯลฯ ที่จํ าเปน เพื่อเปนองคกร
ชวยงานสงเสรมิการเกษตร ตลอดจนการชวยดานอื่น ๆ เชน การสํ ารวจ ศึกษาสภาวะ และความ
ตองการในการวางโครงการสงเสริม

4. จดัท ําโครงการสงเสริมและศึกษาการแกไขปรับปรุง ทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยถือ
เอาความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นเปนพื้นฐาน

5. พฒันาลกัษณะการเปนผูนํ าของเกษตรกรรวมทั้งตนเองใหสามารถเปนผูนํ าทองถิ่นได

6. ชวยเหลอื ประสานงานกับองคการ สมาคมทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ทางวชิาการ เกษตรกร เมื่อจํ าเปนหรือไดรับการขอรอง
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7. สรางความกาวหนา ความสัมพันธฉันทมิตร และรวมมือกับกิจกรรมการเกษตรอื่นที่
เกีย่วของ และอยูในทองที่ที่ตนรับผิดชอบ

8. ทํ าสํ านักงานใหเปนที่ตอนรับ ที่เกษตรกรจะติดตอไดสะดวก ทั้งทางจดหมาย 
โทรศพัท หรือมาพบดวยตนเอง เพื่อชวยตอบหรือแกปญหาที่เกี่ยวของกับการเกษตร หรือเร่ืองอื่นที่
เกีย่วของกับการพัฒนาชนบท

9. ใหขาวสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลกระทบ
ตอกจิกรรมฟารม ธุรกิจเกษตร ทํ าตนใหเปนคนทันสมัยดวยการศึกษา คนควา อานขาวสารวิชา-
การความรูจากการฟงวิทยุ เขารวมฟงการประชุม การอภิปราย สัมมนา ปาฐกถาทางวิชาการ 
ตลอดจนอานวารสาร หนังสือพิมพ เร่ืองราวอันเกี่ยวกับความกาวหนาของวิชาชีพเกษตรเปน
ประจ ํา พยายามเขารับการฝกอบรมหรือการอบรมอื่นที่จะเปนประโยชนแกงานในหนาที่

10. สรางความสนใจและการประสานงานขององคการตาง ๆ ทั้งสวนรวมและสวนตัวเพื่อ
แกปญหาการทํ าฟารม คหกรรมศาสตร และการแกปญหาของชุมชน

11. ชวยเปนทีป่รึกษาทองถิ่น ใหความชวยเหลือในเรื่องเครื่องมืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่พอจะ
ชวยเหลอืได ไปเยี่ยมบานเกษตรกร และชวยเหลือทางดานวิชาความรู

12. จดัใหผูเชีย่วชาญไดมีโอกาสเขามาชวยเหลือในการสอนวิชาตาง ๆ อยาสอนคนเดียว
ทัง้หมด

13. จดัใหมบีริการความรูเปนพิเศษแกผูมาขอความชวยเหลือ นอกเหนือไปจากงานที่ทํ า
อยูเปนประจํ า

14. ชวยประเมินผล สรุปขอเสนอแนะใหแกกรม กระทรวง และรัฐบาล เพื่อใชในการ
พฒันาการเกษตร
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15. กระตุนเตือนความสนใจงานสงเสริมการเกษตรดวยการจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรและ
กลุมงานอืน่ โดยจัดตั้งเปนสมาคม องคการ กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ ฯลฯ

16. ชวยจัดตั้งกลุมยุวกสิกร คัดเลือกและฝกหัดเยาวชนใหเปนผูนํ าทองถิ่น และจัด
โปรแกรมของกลุมใหดํ าเนินไปอยางราบรื่นและมั่นคง

คุณสมบติัของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ดิเรก  ฤกษหราย (2540: 74-75) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักสงเสริมการเกษตรไวดัง   
ตอไปนี้

1. มวีสัิยทศันกวาง ฝกใฝความรู

2. มอุีดมการณ มคีวามปรารถนาอยางแรงกลาที่ทํ างานสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับ
รายได คุณภาพชวีติ ส่ิงแวดลอม โดยเนนการพัฒนาการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมพัฒนาทุกขั้น
ตอน ความรูสึกเปนเจาของ

3. มีมนุษยสัมพันธ มีทัศนคติที่ดี มีความอดทนเพื่อสรางสรรคความเขาใจรวมกับ
เกษตรกร

4. มจีติส ํานกึวาประชาชนเปนปจจัยชี้ขาด เกษตรกรมีศักยภาพเมื่อไดรับโอกาส การจัด
ระเบียบสังคมที่สอดคลองเปนเรื่องจํ าเปน

5. มีจิตวิญญาณในการคนหาภูมิปญญาชาวบาน จิตวิญญาณของนักพัฒนาที่กลาทํ า
ในสิ่งที่ดี

6. ความรับผิดชอบและจิตสํ านึกตอชุมชนและสังคม มีความรักในงานที่ทํ า และมุงใน
การพฒันาอยางถงึทีสุ่ด โดยยึดวาตนเองเปนหนวยหนึ่งของชุมชนดวย (ติดตามตอเนื่อง)
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7. มคีวามรูความสามารถในวิชาชีพและเรื่องเกี่ยวของ รวมทั้งการเรียนรูจากภูมิปญญา
ชาวบาน

8. ปรับตัวใหเขากับทองถิ่นเพื่อสรางศรัทธาและความไววางใจ

9. เตรียมตัวเองใหพรอมเพื่อการพัฒนา มีความรอบคอบและพรอมแกปญหา โดยรับ
ความคดิของชาวบาน ทักษะในการประสานงาน การบริหาร การขจัดขอขัดแยง

10. มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค

คุณสมบติัเฉพาะที่สํ าคัญสํ าหรับเจาหนาที่สงเสริม

บุญธรรม  จติตอนันต (2540: 179–182) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะที่
สํ าคญัสํ าหรับเจาหนาที่สงเสริม ดังนี้

1. มคีวามสามารถในการติดตอส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการติดตอกับบุคคล
เปาหมาย ไดแก เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นไดเปนอยางดี มีศิลปะในการพูด
การเขียน รูหลักจิตวิทยาในการติดตอหรือเผยแพรความรูกับบุคคลเปาหมาย รูวาเขามีลักษณะ
อยางไร เรียนรูอยางไร ควรใชศิลปะหรือเทคนิคอะไรที่จะทํ าใหเขาเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดงาย และ
เกดิความเขาใจอนัดีตอกัน เชน ทํ าตัวเปนกันเอง ใชภาษางาย ๆ สุภาพนุมนวล หากสามารถพูด
ภาษาพืน้เมอืงไดก็จะสะดวกมาก การรูจักใชส่ือ (communication media) ประกอบ ทํ าใหเกิด
ความเขาใจยิ่งขึ้น ฉะนั้น เมื่อไดรูเขารูเราอยางชัดเจนแลวและไมมีขอขัดแยงในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกนั งานก็จะดํ าเนินไปดวยความเรียบรอยและสัมฤทธิ์ผลดังที่มุงหวัง

2. มคีวามคดิริเร่ิมและเชื่อมั่นในตนเอง เจาหนาที่สงเสริมบางคนมีความรูความสามารถ
ในทางวชิาการดี เพราะไดรับการฝกฝนอบรมมาดี แตไมสามารถทํ างานใหดีได เพราะขาดความ
เชือ่มัน่ในตนเอง บางคนตอนเรียนหนังสือไดคะแนนไมคอยดีนัก แตเนื่องจากเปนผูชอบทํ างาน มี
ความคดิริเร่ิมดี และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง กลับกลายเปนนักสงเสริมที่ดีได
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การมคีวามคดิริเร่ิม หมายถึง มีความสามารถคิดและตัดสินใจปฏิบัติในทันที เมื่อเห็นวามี
ส่ิงจํ าเปนตองทํ าโดยไมตองรอคํ าสั่งหรือคํ าแนะนํ าจากผูอ่ืน เจาหนาที่สงเสริมที่ทํ างานประสบผล
สํ าเร็จมักไมรอใหมีผูมาถามเพื่อขอคํ าแนะนํ า เมื่อใดก็ตามที่ปญหาเกิดขึ้น เขาตองพยายามแก
ปญหานัน้ดวยตนเองกอน ดวยความเชื่อมั่นวาตนเองตองทํ าได หากยากเกินไปสํ าหรับเขาก็จํ าเปน
ตองนํ าปญหาไปปรึกษากับนักวิชาการหรือผูรูเพื่อแกปญหานั้นใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ใน
บางเรื่องก็มีความจํ าเปนตองคิดปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้น นับวาเปนงานในหนาที่อยางหนึ่งของ
เจาหนาทีส่งเสริมที่ตองทํ าการวิเคราะห อภิปรายปญหากับเกษตรกร และกระตุนใหมีการคิดอยาง
รอบคอบและตัดสินใจอยางถูกตองเพื่อตัวเขาเอง

3. มีความกระตือรือรนในการทํ างานและกระทํ าดวยความจริงใจ งานสงเสริมตองการ
เจาหนาทีส่งเสรมิที่รักงาน คิดทํ าการสงเสริมดวยใจรัก ดวยความเสียสละ เพื่อกอใหเกิดประโยชน
ตอบุคคลเปาหมาย ไมทํ างานเพียงแตพอใหผานไปวัน ๆ แตมีความกระตือรือรนในการทํ างาน 
และกระทํ าดวยความจริงใจ ผูใดพบเห็นการทํ างานก็มีความชื่นชอบและศรัทธาในตัวเจาหนาที่  
สงเสรมิ การสงเจาหนาที่สงเสริมไปทดลองปฏิบัติงานในทองถิ่นสัก 1–2 ป อาจพิสูจนไดวาบุคคล 
ผูนัน้เหมาะสมกับตํ าแหนงหรือไม

4. มคีวามรบัผิดชอบและกระทํ าตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา การรักษาคํ ามั่นสัญญาถือวา
เปนเรือ่งส ําคญัมาก ในระหวางที่ปฏิบัติงานสงเสริม มีการประชุม สาธิต การไปเยี่ยมเกษตรกร ณ 
ไรนา เจาหนาที่สงเสริมอาจมีการตกลงหรือสัญญาจะทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เชน สงเอกสารไปให นํ า
เมลด็พนัธุพชืหรือปุยไปใหทดลอง จะแวะไปดูสัตวเลี้ยงที่ปวย หรือพานักวิชาการไปพบ ฯลฯ ถา
เจาหนาทีส่งเสริมไมปฏิบัติตามที่พูดไว หรือนัดหมายสัญญาไว ถือวาเปนผูไมรับผิดชอบ และเปน
การท ําลายความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเขาเอง และเปนการยากที่จะสรางขึ้นมาใหมอีก

ความเชื่อถือศรัทธาในตัวเจาหนาที่สงเสริม นอกจากจะเกิดจากความรับผิดชอบในการ
งานแลว ยงัเนือ่งมาจากภูมิหลัง ประสบการณ และความสามารถทางวิชาการที่แสดงออกในการ
ท ํางาน ตลอดจนผลงานที่ปรากฏ เจาหนาที่สงเสริมตองรูดี เขาใจดีในเรื่องหรือแนวความคิดที่จะ
น ําไปเผยแพร ไดมีการทดลองจนเปนที่ประจักษชัด ไดเห็นคุณคาและเชื่อวาเกษตรกรสามารถนํ า
ไปปฏิบัตืใหเกิดประโยชนได ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานดีและผลงานดียอมชวยเสริมสรางความ 
เชือ่ถอืศรัทธาในตัวเจาหนาที่สงเสริม
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5. รูจักถอมตนและมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น จํ าเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่สงเสริมตอง
เรียนรูสภาวการณในชนบทกอนที่จะไปสงเสริมแนะนํ าความรูแกบุคคลเปาหมาย เกษตรกรและ
ญาติพี่นองของเขาอยูในชนบทมานาน เขารูหลายสิ่งหลายอยางในชนบทดีกวาเจาหนาที่สงเสริม 
รวมทัง้เรือ่งการเกษตรในบางเรื่อง เจาหนาที่สงเสริมจึงตองละเวนการกระทํ าใด ๆ ที่เปนการดูถูก
หรือดูหมิน่เหยยีดหยาม หรือการพูดคุยมากเกินไปจนเหลือเชื่อ เมื่อทํ างานอยูในทองถิ่นในชนบทก็
รูจกัทีจ่ะถอมตนและทํ าตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในทองถิ่น   เชน  การแตงกายแบบงาย ๆ 
คลาย ๆ ชาวบานทั่วไป การเขาไปมีสวนรวมในการแนะนํ าหรือทํ างานกับเกษตรกรหรือครอบครัว
โดยปราศจากความรังเกียจในเรื่องมือเปอนดินเปอนโคลน เปนตน มีหลายสิ่งหลายอยางในชนบท
ทีน่าเรียนรูเพื่อเสริมประสบการณ เพราะฉะนั้นการเขาไปทํ างานในชนบทแบบเปนเพื่อน เปนลูก
เปนหลาน เสมือนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้น เปนการสรางความสัมพันธอันดีต้ังแตเร่ิมตน 
เปนการปทูางอันดีสํ าหรับงานสงเสริมตาง ๆ ที่จะนํ าเขาไป

6. มคีวามเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณความรู
สึกนกึคดิของบุคคลอื่นเพื่อที่จะเขาใจเขาดีข้ึน หรือเปนการเอาใจเขามาใสใจเรา ทํ าใหรูวาเขาคิด
อยางไร  ท ําไมเขาคิดอยางนั้น  ท ําอยางนั้น  พยายามเขาใจเขาและมีความเห็นใจเขาในปญหา
ตาง ๆ ทีเ่ขาตองเผชิญอยู หากเจาหนาที่สงเสริมมีความเขาใจเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว
เกษตรกรลกึซึง้ กส็ามารถที่จะแนะนํ าการแกปญหาไดถูกทาง แตความสํ าเร็จจะมีมากนอยแคไหน
นัน้ขึน้อยูกบัภูมหิลัง ประสบการณ และความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมดวย

7. มีความอดทนและความพยายาม สวนใหญแลวเจาหนาที่สงเสริมตองทํ าหนาที่สง
เสริมเผยแพรความรูใหแกบุคคลเปาหมาย ซึ่งเปนเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวที่อยูกระจัด
กระจายในทองถิ่นในชนบท ทองถิ่นบางแหงอาจเจริญบาง แตบางแหงยังอยูหางไกลจากการ
พฒันา ไมมรีะเบียบกฎเกณฑใด ๆ ที่จะไปบังคับเกษตรกรใหปฏิบัติตาม เขาอาจจะไมสนใจใน
แนวความคิดหรือวิธีการใหม ๆ เขาอาจมาพบหรือไมมาพบเจาหนาที่สงเสริมแลวแตความพอใจ 
การนัดพบกับเกษตรกร อาจเปนเวลาคํ่ าคืนหลังจากเสร็จงานจากไรนาแลว หรือเวลาที่เขาวาง   
เจาหนาที่สงเสริมจํ าเปนตองมีความอดทนตอสภาวการณในทองถิ่นซึ่งเปนไปอยางชา ๆ อาจไม
ทันใจ และตองอดทนกับสภาวการณการทํ างานกับบุคคลเปาหมายซึ่งไมสะดวก ถาเจาหนาที่    
สงเสรมิมคีวามอดทนและความพยายามแลวก็มีทางไปสูความสํ าเร็จได
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8. ไมถอืสันโดษและเต็มใจใหความชวยเหลือบุคคลอื่น งานสงเสริมตองมีการติดตอพบ
ปะกับบุคคลเปาหมายเปนประจํ า เจาหนาที่สงเสริมตองเปนผูที่มีอารมณแจมใสและชอบคบหา
สมาคมกบับุคคลอืน่ คือไมถือสันโดษ มิฉะนั้นแลวงานจะไมกาวหนา หากมัวรอใหเกษตรกรมาพบ 
ณ สํ านักงาน ในการปฏิบัติงานสงเสริมตองปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีการติดตามดูแลงานที่สง
เสริมแนะนํ าไป ใหการสนับสนุนชวยเหลืออยางฉับพลันและเต็มความสามารถเพื่อแกปญหาทั้ง
หลายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได การผัดวันประกันพรุงเปนการแสดงออกถึงความไมรับผิดชอบหรือ
การไมเต็มใจจะชวยเหลือผูอ่ืน

9. คิดถงึผูอ่ืนมากกวาคิดถึงตนเอง ถาเราสนใจผูอ่ืนและคิดทํ าอะไรที่เปนการแกปญหา
ใหผูอ่ืน ผูอ่ืนก็พอใจ และเราเองก็เกิดความพอใจและเปนสุขดวยเมื่อประสบผลสํ าเร็จ หากมีการ
กระทํ าที่สอไปในทางชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้นก็จะเปนที่นิยมชมชอบในทองถิ่น สวนผูที่สนใจแตตน
เองมากเกนิไป โดยไมเคยใหอะไรหรือชวยเหลือใครเลยในยามที่ตองชวยกัน ยอมขาดความรักจาก
สังคม อันทีจ่ริงเปนหลักจิตวิทยางาย ๆ เมื่อเราสนใจเขา เขาก็ยอมสนใจเรา และสนใจในกิจกรรม
ตาง ๆ อันเปนงานของเรา เราชวยเหลือเขา เขาก็ชวยเหลือเรา จึงมีความจํ าเปนที่เจาหนาที่สงเสริม
จะตองเปนผูเสียสละ คิดถึงผูอ่ืนใหมากกวาคิดถึงตนเอง หากปฎิบัติไดเชนนี้ก็จะเปนที่ยอมรับและ
เปนทีรั่กของชมุชนในทองถิ่น ทํ าใหการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปโดยสะดวกและงายขึ้น

10. ปรับปรุงตนใหทันเหตุการณโดยสมํ่ าเสมอ ตามปกติชีวิตของคนเรามิไดอยูนิ่งอยูกับที่ 
สภาวการณตาง ๆ ในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป มีปญหาใหม ๆ เกิดขึ้นอยูเสมอ เจาหนาที่สงเสริม
ควรปรบัปรุงตนเองใหมีความรูทันสมัย ทันเหตุการณ เพื่อที่จะปฏิบัติงานไดคลองตัวเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาของบคุคลเปาหมาย ไมควรไปรอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากเจาหนาที่นิเทศหรือนัก
วิชาการแตเพียงทางเดียว แตพยายามหาหนทางอื่นดวยตนเองเพื่อปรับปรุงตัวเองใหมีความรูทัน
สมยั ทนัเหตกุารณ เชน อานหนังสือพิมพ เอกสารทางวิชาการ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน เขารวมประชุม 
สัมมนา หรือการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตาง ๆ ฯลฯ

แนวพระราชดํ าริในการพัฒนาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2539: 44–45) กลาววา แนวพระราชดํ าริในดานการ
พฒันาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะเนนการแกปญหาของเกษตรกรโดย
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ใหเกษตรกรมสีวนรวมกับหนวยงานของรัฐ ทรงมุงหมายใหชุมชนพึ่งตนเองได มีความสามัคคีเปน
พื้นฐาน ใหแบงปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งควรใช
เทคโนโลยีพื้น ๆ ที่เหมาะสมกับเกษตรกร

พระราชกรณียกิจในดานการพัฒนา ต้ังแตสมัยแรกเริ่มแหงการครองราชยจนกระทั่งถึง
ปจจบัุน มชีือ่เรียกตาง ๆ กัน สํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดํ าริ (สํ านักงาน กปร.) ไดใหคํ าอธิบายดังตอไปนี้

1. โครงการตามพระราชประสงค หมายถึง โครงการที่ทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติ เปนการ
สวนพระองค ทรงปรึกษาหารือกับผูชํ านาญการเฉพาะดานนั้น ๆ โดยทรงแสวงหาวิธีการทดลอง
ปฏิบัติทีอ่าจมกีารดัดแปลงแกไขวิธีการตาง ๆ เปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาและสงเสริมดูแลผลิตผลทั้ง
ในและนอกเขตพระราชฐาน ซึ่งตองใชพระราชทรัพยสวนพระองคในการดํ าเนินงานทดลองจนกวา
จะเกิดผลดี ตราบเมื่อทรงแนพระราชหฤทัยแลววาจะเกิดประโยชนแกประชาชนยิ่ง จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหหนวยงานของรัฐเขารับดํ าเนินงานตอไป

2. โครงการหลวง หมายถึง โครงการพัฒนาชาวไทยภูเขาใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน โดย
การชกัจงูใหเลกิปลูกฝน งดการตัดไมทํ าลายปาและการทํ าไรเลื่อนลอย โดยทรงชวยเหลือแนะนํ า
ใหปลูกพชืไมดอกไมผลที่เปนไมเมืองหนาว ซึ่งสามารถขึ้นไดดีในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห เปนโครงการที่ทรงพระราชทานขอแนะนํ าและแนว
พระราชด ําริ ใหภาคเอกชนรับไปดํ าเนินการพัฒนาในทุกดานเพื่อประโยชนสุขของชาวไทยทั้งมวล 
เชน โครงการสารานุกรมไทยสํ าหรับเยาวชน

4. โครงการตามพระราชดํ าริ เปนโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะใหทาง     
รัฐบาลเขารวมดํ าเนินงานตามพระราชดํ าริ โดยมีหนวยงานของรัฐทั้งดานพลเรือน ตํ ารวจ หรือ
ทหาร เขารวมด ําเนินงานตามแนวพระราชดํ าริ โครงการลักษณะเชนนี้ ในปจจุบันเรียกวา “โครง
การอนัเนือ่งมาจากพระราชดํ าริ” ซึ่งมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย
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โครงการพระราชดํ าริในการพัฒนาการเกษตรไทย สวนที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก ดานการปาไม การจัดการทรัพยากรนํ้ า การพัฒนาที่ดิน การ
ปลูกพชื การปศุสัตว การประมง การเกษตรอตุสาหกรรม และการสหกรณ

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนโครงการพระราชดํ าริใน
การพฒันาการเกษตรดานการสหกรณ

ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม

ความรูทัว่ไปในการเลี้ยงโคนม  ประกอบดวย พันธุโคนมและการคัดเลือก อาหารและการ
ใหอาหาร โรงเรือนสํ าหรับโคนม โรคและการปองกัน และการรีดนม มีรายละเอียดดังตอไปนี้

พนัธุโคนมและการคัดเลือก

สิรินทรพร  สินธุวณิชย  (2545: 2)  ไดกลาวถึง พันธุโคนมและการคัดเลือกพันธุดีวา พันธุ
โคนมทีน่ิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก Holstein – Friesian, Jersey, Brown Swiss, Red Dane, 
Red Sindhi และ Sahiwal ซึง่มลัีกษณะประจํ าพันธุดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ลักษณะประจํ าพันธุโคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

พันธุ ผลผลิตนม
(กิโลกรัม/ระยะการใหนม)

ไขมันนม
(%)

นํ้ าหนักโคเพศเมีย
(กิโลกรัม)

ความสูง
(เซนติเมตร)

Holstein – Friesian
Jersey
Brown Swiss
Red Dane
Red Sindhi
Sahiwal

8,000
4,500
6,000
7,000
2,500
9,000

3.0 – 3.5
≥ 5.5

4.0
4.5

600–700
350–400
600–700
550–630

350
450

135–150
120–125
135–145
125–135

ทีม่า: สิรินทรพร, 2545: 2
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สํ าหรบัพันธุโคนมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. มรูีปรางคอนไปทางรูปสามเหลี่ยมปลายเรียว ไมวาจะมองจากดานขาง ดานบน ดาน

หลงั คอเรียวบาง เรียบเนียน
2. มคีวามจขุองรางกายมาก อกกวางลึก ชองทองตองมีความจุมาก หมายถึง จะบรรจุ

อาหารไดมาก
3. มเีตานมขนาดใหญ มีความจุมาก เกาะแนนกับพื้นทอง

อาหารและการใหอาหาร

ลิขิต เอียดแกว (2532: 28–36) กลาววา อาหารของโคนมแบงออกอยางกวาง ๆ 2 
ประเภท คือ อาหารหยาบและอาหารขน อาหารหยาบ หมายถึง อาหารที่มีเยื่อใยสูง ในสัตว    
เคี้ยวเอื้องโดยทั่วไป “หญา” ถือวาเปนอาหารหยาบที่สํ าคัญที่สุด กระเพาะอาหารของสัตว      
เคีย้วเอือ้งทกุชนดิ รวมทั้งโคนมมีคุณสมบัติพิเศษ  ชวยในการยอยเศษพืชที่ยอยยาก เชน หญา ให
เปนประโยชนตอรางกายได หญาจึงเปนพืชชนิดที่มีความสํ าคัญมากสํ าหรับการเลี้ยงโค ซึ่งตาม
ปกติโคใชหญาหรืออาหารหยาบเปนหลัก แตสํ าหรับโคนมแลวอาหารขนเปนอาหารที่จํ าเปน
สํ าหรบัการผลิตนมเปนจํ านวนมาก  อาหารขน หมายถึง พวกธัญญพืช เมล็ดพืช และกากเมล็ดพืช  
และพวกผลติผลพลอยไดตาง ๆ จากโรงงานอาหาร เชน กากถั่ว ซึ่งเปนสารที่มีเยื่อใยต่ํ าและมี  
พลงังานยอยไดสูง

จีระชัย  กาญจนพฤฒิพงค และ สมเกียรติ  ทิมพฒันพงศ (2536: 4) ไดสรุปวา การให
อาหารโคนมนัน้ ผูเลี้ยงจะตองใชในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของโคนมในระยะตาง ๆ ซึ่ง
โคนมจะนํ าอาหารที่ตองการไปใชในการดํ ารงชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ และการสราง
นํ ้านม

โรงเรือนสํ าหรับโคนม

ชวนิศนดากร  วรวรรณ (2530: 312) กลาววา โรงโคนมในประเทศเขตรอน  ควรมีรูปราง
ลักษณะที่จะปองกันโคใหพนจากแดดจัด ฝนสาด และลมโกรกใหสอดคลองกับความรุนแรงของ
ฝนฟาอากาศและคุณสมบัติของสัตวที่เลี้ยง โรงโคตองทํ าใหโคเย็นสบาย โคเปนสัตวที่ตองรักษา
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ความสะอาด เพราะเปนเสมือนโรงงานผลิตอาหาร โคนมเปนสัตวที่ไมสูจะมีความอดทนตอการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมมากนัก โคจะรูสึกกระทบกระเทือนตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ งาย
และจะมีผลตอการใหนมดวย ในการออกแบบเพื่อสรางโรงเลี้ยงโคนมที่จะใหผลดีทั้งตอสัตวและ
คนเลี้ยงดู  ทั้งมีผลตอเศรษฐกิจในการผลิตนมดวย

สวนระบบการเลี้ยงโคนมที่นิยมใชกันในปจจุบัน สิรินทรพร  สินธุวณิชย  (2545: 5) กลาว
วา อาจแบงออกไดเปน 3 ระบบ คือ

1. ระบบผูกยืนโรง
2. ระบบปลอยโคเปนอิสระในลานหรือคอก (พื้นหยาบ)
3. ระบบปลอยโคในแปลงหญา

โรคและการปองกัน

วบูิลยศักดิ์  กาวิละ และ ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ (2534: 190-195)  กลาวถึงโรคระบาด
และโรคติดตอที่สํ าคัญตอการเลี้ยงโคนมมีหลายชนิด ไดแก โรคคอบวม โรคกาลี (โรคแอนแทร็กซ)
โรคปากและเทาเปอย โรคเตานมอักเสบ

สมชาย  จันทรผองแสง (2540: 277) ไดกลาวถึงโปรแกรมการดูแลสุขภาพโคนมไวดังนี้
1. การดแูลโรงเรือนใหแหง สะอาด และมีอากาศถายเทตลอดเวลา
2. ใหโคนมออกกํ าลังกายบาง โดยเฉพาะแบบผูกยืนโรงเพื่อแกปญหาโรคกีบ
3. ก ําจดัสิง่แปลกปลอมที่อาจทํ าใหเกิดอันตรายสํ าหรับโค เชน สารพิษ เศษเหล็ก ตะปู

ลวด ฯลฯ
4. มโีปรแกรมใหอาหารที่ถูกตอง จะตองแนใจวาโคทุกตัวไดรับสารอาหารที่เพียงพอตาม

ความตองการและไมไดรับอาหารมากจนเกินไป
5. มโีปรแกรมวคัซีนปองกันโรค ถายพยาธิ ใหกับโคนมทุกตัวอยางเครงครัด

การรีดนม

ลิขิต เอียดแกว (2532: 54) กลาววา นอกจากหวงัผลผลิตจากการเลี้ยงโคนมเพื่อใหไดรับ
นมดบิมปีริมาณสงูสุดแลว ส่ิงที่สํ าคัญและควรคํ านึงถึงอีกอยางหนึ่งสํ าหรับผูผลิตนมก็คือคุณภาพ
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ของนมทีผ่ลิต ซึ่งจะตองมีคุณภาพไมต่ํ ากวามาตรฐานที่แหลงรับซื้อผลผลิตตองการ คุณภาพของ
นํ ้านมดบิเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วมาก หากปฏิบัติการไมถูกวิธี

สิรินทรพร  สินธุวณิชย (2545: 13-14) กลาววา ในปจจุบัน การรีดนมในประเทศไทย   
สวนใหญจะกระท ําวันละ 2 คร้ัง ในตอนเชาและเย็น โดยมีระยะหางของการรีดนมระหวาง 10–14 
ชัว่โมง และมีวิธีการรีดนมได 2 แบบ คือ

1. การรีดนมดวยมือ
2. การรีดนมดวยเครื่อง

หลกัปฏิบัติในการรีดนม

หลกัการที่ควรปฏิบัติในการรีดนม มีดังนี้
1. เวลารีดนมสมํ่ าเสมอ
2. ไมควรเปลี่ยนคนรีดบอย ๆ
3. เตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอม
4. รักษาความสะอาดของเครื่องมือ อุปกรณ ผูรีด โค
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการรีด

5.1 ท ําความสะอาด นวด เช็ดเตานมใหแหง (stimulation)
5.2 ไมใชผาหรือกระดาษที่เช็ดเตานมโครวมกัน เพื่อปองกันการติดโรค
5.3 ตรวจนมกอนรีดทุกครั้ง ทุกเตา (pre - test)
5.4 เร่ิมรีดหลัง stimulation ไมเกิน 1 นาที
5.5 รีดนมใหเหลือนมคางเตา (residual milk) นอยที่สุด และระวังไมใหเกิดการ

รีดบอด (blind milk เครือ่งรีดนมทํ างานขณะที่นํ้ านมไมไหลแลว)
5.6 จุมหวันมดวยนํ้ ายาเคลือบทันทีหลังปลดเครื่องรีดนม (post – dip) เพือ่ปอง

กนัเชือ้โรคผานรูนมที่ยังเปดอยูเขาไปในเตานม
5.7 ควรชัง่นํ ้าหนักนมและบันทึกประวัติการใหนมของโคแตละตัว
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สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2539: 291–296) ไดกลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงค
ของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ไวดังตอไปนี้

แตเดมิชาวราชบุรีและชาวนครปฐม ที่อาศัยอยูแถบที่ดอนมักเลี้ยงวัวไทยไวไถนา อันเปน
ธรรมเนยีมของชาวบานซึ่งเปนชาวมอญและชาวยวนเสียสวนใหญ ตอมาเมื่อทางราชการสนับสนุน
การเลีย้งโคนมเปนอาชีพใหมใหแกชาวบาน จึงเริ่มมีการตั้งฟารมเลี้ยงโคนมขึ้น เชน ฟารมตวง-
สุวรรณของผูใหญหยุน  ตวงสวุรรณ เปนที่รับซื้อนมแหงแรกในจังหวัดราชบุรี และยังผลิตอาหาร
สัตวตวงสวุรรณขายดวย ชาวบานในหลายหมูบานจึงตื่นตัวเปลี่ยนอาชีพมาเปนผูเลี้ยงโคนม

ความเปนมา

เมือ่ประมาณป 2511 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ไดประสบปญหาใหญเกี่ยว
กบัสถานทีจ่ ําหนายนํ ้านมดิบ ซึ่งเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ทํ าใหประสบภาวะการขาดทุนใน
การประกอบอาชีพ กลุมผูนํ าเกษตรกรตํ าบลหนองโพและเขตใกลเคียง ไดขอความชวยเหลือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัราชบุรี ในขณะนั้น คือ  นายจรูญ  วฒันากร  ใหติดตอผูรับซื้อ  
นํ้ านมดิบ และไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตกลงเปนผูรับซื้อ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจึงรวมกลุม
จัดตั้งศูนยรวมนํ้ านมหนองโพขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและทุนของ
กลุมเกษตรกรเปนทุนในการกอสรางอาคารศูนยรวมนํ้ านมพรอมติดตั้งเครื่องทํ าความเย็นและเริ่ม
ดํ าเนนิการรบัซือ้นํ้ านมดิบจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514 มีสมาชิกแรกตั้ง 185 
คน และไดรับโอนกิจการของศูนยรวมนํ้ านมหนองโพมาดํ าเนินการตอ

ตอมาในป พ.ศ. 2516 สหกรณฯ ไดยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหมเปน สหกรณโค-
นมหนองโพราชบรีุ จํ ากัด เปนสหกรณประเภทการเกษตร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และใช
ชื่อนี้ตลอดมา

กอนทีจ่ะมกีารกอต้ังศูนยรวมนํ้ านมและสหกรณนั้น เมื่อป พ.ศ. 2512 สถานีผสมเทียม
จังหวัดราชบุรี ไดนํ าเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเขาเฝาละอองธุลีพระบาทในวโรกาสที่เสด็จฯ เปด      
โรงงานนมผงสวนจิตรลดา ณ พระราชวังสวนจิตรลดา และในครั้งนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัด
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ราชบรีุ ไดทลูเกลาฯ ถวายฎีกาถึงปญหาความเดือดรอนที่ไมมีตลาดจํ าหนายนํ้ านมดิบ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหความชวยเหลือในการที่จะสรางโรงงานนมผง
ข้ึน

ในป พ.ศ. 2513 นายทวิช กลิ่นประทุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้น
ไดทราบปญหาของผูเลี้ยงโคนม จึงไดทูลเกลาฯ ถวายเงินจํ านวน 1,400,000 บาท แดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อพิจารณานํ ามาชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมดังกลาว ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยู หัวก็ไดพระราชทานเงินจํ านวนนี้ร วมกับทุนทรัพยสวนพระองค จํ านวน 
1,002,000 บาท มากอสรางและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้น ณ ตํ าบลหนองโพ อํ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบรีุ โดยไดดํ าเนินการในรูปบริษัท จํ ากัด ใชชื่อวา บริษัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํ ากัด และทรง
รับไวในพระบรมราชูปถัมภ และไดเสด็จพระราชดํ าเนินเปดโรงงานนมผงหนองโพ ซึ่งขยายแบบไป
จากโรงงานนมผงสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวมีพระราชปรารภในการจัดตั้งโรงงานนมผงวา “เมื่องานของสหกรณโคนมเจริญกาวหนาตาม
วตัถปุระสงค สมาชิกสหกรณตางมีความเขาใจในหลักสหกรณ และดํ าเนินกิจการของสหกรณไดดี 
ถกูตองตามหลกัของสหกรณ และมีหลักฐานมั่นคง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโอนทรัพยสิน
ทัง้หมดของบรษิทัผลติภัณฑนมหนองโพ จํ ากัด พรอมดวยโรงงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณ
และใหสหกรณดํ าเนินกิจการในรูปสหกรณตอไปตามพระราชประสงค”

ในป พ.ศ. 2517 คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ไดจัดสรางโรงงานผลิตภัณฑนมหลังใหม 
และติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมที่ทันสมัยและไดมาตรฐานสากลอยางถูกหลักสุขภาพและอนามัย 
เพือ่รองรับปริมาณนํ้ านมดิบที่เพิ่มมากขึ้นตามลํ าดับ

ในป พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราชานุมัติโอนกิจ
การทัง้หมดของบรษิัทผลิตภัณฑนมหนองโพ จํ ากัด ใหสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด รับไป
ดํ าเนนิการ และทรงรับสหกรณฯ นี้ไวใหอยูในพระบรมราชูปถัมภ

ในป พ.ศ. 2521 หลังจากโรงงานผลิตภัณฑนมหลังใหมสรางเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดํ าเนินเปดอาคารโรงงานผลิตภัณฑนมหลังใหม
ไดมผูีทลูเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เปนจํ านวนเงิน 129,000 บาท ซึ่งไดพระราชทาน
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เงินทั้งหมดใหสหกรณนํ าไปใชเปนประโยชนในดานการศึกษาแกบุตรหลานของสมาชิกโดย 
สหกรณฯ นํ าเงินจํ านวนดังกลาวจัดตั้งเปนมูลนิธิเพื่อการศึกษา ไดรับพระราชทานนามวามูลนิธิ
พระบารมีปกเกลา ดํ าเนนิการจัดสรรดอกผลเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรของสมาชิกตามพระราช-
ประสงค ในวนัที่ 17 ตุลาคมของทุกปเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (ป 2522 – 2539) สามารถดํ าเนินการ
จดัสรรทนุเพือ่การศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 780,800 บาท 
อีกทัง้ผูมจีติศรทัธาไดรวมบริจาคทุนทรัพยเขามูลนิธิตลอดมาทุกปเชนกัน ปจจุบันมูลนิธิจึงยังคงมี
ทนุทรพัย จ ํานวน  1,250,986.98  บาท ซึ่งจะใชดํ าเนินการตามพระราชประสงคตอไป

ในป พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดํ าเนินในงานฉลองครบ
รอบ 15 ป ของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ไดทอดพระเนตรการ
ผลิตผลิตภัณฑนมภายในโรงงานของสหกรณฯ การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเปนมาของ 
สหกรณฯ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชในการเลี้ยงโคนมและอุปกรณการผลิตนม ขณะทอดพระ-
เนตรการจดัแสดงนิทรรศการของ สหกรณฯ อยูนั้น มีพระราชกระแสรับส่ังกับคณะกรรมการดํ าเนิน
การของสหกรณวานิทรรศการเหลานี้จัดไดวาเปนวิชาการทางหนึ่งสํ าหรับการศึกษาหาความรูของ
คนรุนหลงั จงึควรเก็บรักษาไวโดยการสรางพิพิธภัณฑทางดานโคนม พรอมกันนั้นไดพระราชทาน
เงนิจ ํานวน 960,000 บาท ใหแกสหกรณฯ เพื่อเปนทุนในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑดังกลาว

อาคารพิพิธภัณฑโคนมกอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2531 ไดรับพระราชทานนามวา
อาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล เพือ่เปนทีร่ะลกึแกหมอมราชวงศเทพฤทธิ์ เทวกุล ผูซึ่งออกแบบอุปกรณ
เครือ่งใชในการผลิตนมผงของโรงงานนมผงหนองโพ

วัตถุประสงค

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มีวัตถุประสงคสํ าคัญในอันที่
จะชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยตัวเองในการประกอบ
อาชพี ใหมรีายไดที่แนนอนและมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นกวาเดิม

ในสวนของสหกรณก็มีวัตถุประสงคหลักที่เนนการผลิตผลิตภัณฑนมที่ถูกตองตามหลัก
มาตรฐาน สงเสริมใหประชาชนเห็นความสํ าคัญของการบริโภคนมที่เปนประโยชนทั้งตอสมาชิก
และมวลชนในสังคมทั่วไป
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การดํ าเนินงาน

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มีการแบงสวนงานออกเปน
ฝายตาง ๆ ประกอบดวย คณะกรรมการดํ าเนินการ ซึ่งทํ าหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดขององคกร       
ผูจดัการ ผูชวยผูจัดการ ฝายผลิตผลิตภัณฑนม ฝายตรวจสอบคุณภาพ ฝายคลังสินคา ฝายการ
ตลาดผลิตภัณฑ ฝายสินเชื่อเครดิต ฝายเงินกู-ออมทรัพย ฝายธุรการและงานบุคคล ฝายบัญชี 
ฝายการเงิน ฝายสงเสริมการเกษตร ฝายรานคาสหกรณฯ สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ 
สหกรณ และโรงสสีหกรณโคนมหนองโพฯ โดยมรูีปแบบการบริหารงาน ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ง
จากความรวมมือรวมใจของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณฯ ทํ าใหกิจการเจริญเติบโตอยางรวด
เร็ว มกีารขยายงานและสายการผลิตเพิ่มข้ึนอยางมากมายไมวาจะเปน การสรางโรงบํ าบัดนํ้ าเสีย 
โรงงานผลติอาหารโคนม สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ ซูปเปอรมา-เก็ตและการผลิตนม
เปร้ียว และนโยบายหลักของคณะกรรมการดํ าเนินการยังเนนในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึง่เปนหวัใจสํ าคัญในการดํ าเนินงาน (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2543: 48)
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ภาพที่ 3  รูปแบบการบรหิารงานขอ

1. ฝายผลิตผลิตภัณฑนม
- แผนกกรรมวิธีการผลิต
- แผนกบรรจุพาสเจอรไรส
- แผนกบรรจุ ยู เอช ที
- แผนกซอมบํ ารุง

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

13
คณะกรรมการดํ าเนินการ
ผูจัดการ

ผูชวยจัดการ

-  เลขานุการ
-  ผูชวยเลขานุการ

7. 

8. 
ฝายตรวจสอบคุณภาพนํ้ านม
- แผนกตรวจสอบจุลินทรีย
- แผนกตรวจสอบคุณภาพนํ้ านมดิบ
- แผนกตรวจสอบกรรมวิธีและผลิตภัณฑนม
- แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนม
 9. 

10
ฝายคลังสินคา
- แผนกคลังสินคานม ยู เอช ที
- แผนกคลังสินคานมพาสเจอรไรส
ฝายการตลาดผลิตภัณฑ
- แผนกขายผลิตภัณฑนม
- แผนกวิเคราะหการตลาด
11
ฝายสินเช่ือเครดิต
-แผนกสินเช่ือเครดิต
12
ฝายเงินกู–ออมทรัพย
- แผนกเงินกู
- แผนกออมทรัพย
งสหกรณโคนมหนองโพราช
ฝายการเงิน
- แผนกการเงิน
ฝายธุรการและงานบุคคล
- แผนกธุรการ
- แผนกบุคคล
- แผนกประชาสัมพันธ
- แผนกโยธา
ฝายบัญชี
- แผนกบัญชี
- แผนกพัสดุและจัดซ้ือ
- แผนกบัญชีนมดิบ
. ฝายสงเสริมการเกษตร
- แผนกผลิตอาหารสัตว
- แผนกผสมเทียม
- แผนกสงเสริมการเกษตร
. ฝายรานคาสหกรณฯ
- แผนกรานคาสหกรณฯ
- แผนกพัสดุรานคา
. สถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิงและสวัสดิการ
- แผนกบัญชีนํ้ ามัน
- แผนกยานยนต
- แผนกบัญชีนมดิบ
. โรงสสีหกรณโคนมหนองโพฯ
- แผนกโรงสี
บุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
 ทีม่า: สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ), 2543: 3
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ผลการดํ าเนินงาน

เมื่อป พ.ศ. 2515 จํ านวนสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) มเีพยีง 383 คน จนกระทั่งป พ.ศ. 2541 ยอดจํ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 4,465 คน ดัง
แสดงในตารางที ่3 นั้น แสดงใหเห็นวาเกษตรกรนิยมเลี้ยงโคนมกันมากขึ้น การใชหลักสหกรณชวย
เหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหเจริญกาวหนาและมีเสถียรภาพในรายไดที่ดีข้ึน จาก
พนกังานเริม่ตนเพยีง 10 คน จนปจจุบัน (พ.ศ. 2541) มีถึง 704 คน แสดงใหเห็นถึงความเจริญ
เตบิโตของ สหกรณโคนมหนองโพฯ ที่กํ าลังกาวไปอยางดียิ่ง สามารถแกปญหาการตลาดซึ่งเปน
ปญหาสํ าคัญของภาคเกษตรกรรม เพราะสหกรณเขามาเปนตลาดรองรับในการซื้อผลิตภัณฑนํ้ า
นมดิบจากเกษตรกรและแปรรูปจํ าหนายเอง (สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2543: 71)

ตารางที่ 3  ผลการดํ าเนินงานในอดีตและปจจุบัน

รายการ 2515 2541
1. จ ํานวนสมาชิกผูเลี้ยงโคนม (ครัวเรือน) 383 4,465
2. จ ํานวนโคนมทั้งหมด (ตัว) 2,000 50,000
3. ปริมาณนํ้ านมดิบ (ตัน/วัน) 4.5 63,283.17
4. ก ําลงัผลิตนมพรอมด่ืม (ตัน/วัน) 12 (พ.ศ. 2518) P 150 ตัน/วัน

UHT 200 ตัน/วัน
5. ยอดธรุกิจรวมทุกประเภท (ลานบาท) 1.5 1,975,846,726.35
6. ทนุเรอืนหุนสมาชิก (บาท) 38,300 95,506,800.00
7. สินทรัพยรวม (บาท) 2,402,000 986,611,109.47
8. จ ํานวนพนักงานของสหกรณฯ (คน) 10 704

ทีม่า: กรมสงเสริมสหกรณ, 2542: 79
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ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) (2543: 16) แบงงานฝายสง
เสริมการเกษตรออกเปน 3 แผนก ไดแก

1. แผนกผลิตอาหารสัตว สวนงานที่รับผิดชอบ คือ
1.1  งานควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว
1.2 งานตรวจสอบคุณภาพทั้งของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต   และอาหารสัตวสํ าเร็จรูปที่

ผลิตได
1.3 งานการตดิตามความเคลื่อนไหวของตลาดการจํ าหนายอาหารสัตวภายในทองถิ่น

2. แผนกผสมเทียม สวนงานที่รับผิดชอบ คือ
2.1  งานผสมเทียม
2.2  งานตัดกีบ

3. แผนกสงเสริมการเกษตร สวนงานที่รับผิดชอบ คือ
3.1 งานสงเสรมิและใหคํ าแนะนํ าวิชาการทางการเกษตรหรือการเลี้ยงโคนมแกสมาชิก
3.2 งานปรับปรุงมาตรฐานฟารมโคนม
3.3 งานวจิยัทางวิชาการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก
3.4 งานตรวจโรคแทงติดตอและวัณโรคในโคนม

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผลงานวจิยัที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีดังตอไปนี้

ประสิทธิ ์ สินธุป (2537) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูนํ าที่มีตอการปฏิบัติงานของ
เกษตรตํ าบล ในเขตอ ําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูนํ าในเขตอํ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชยีงราย จ ํานวนตัวอยาง 121 คน ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีความพึงพอใจ
ในการปฏบัิติงานของเกษตรตํ าบลในดานการถายทอดความรูทางการเกษตร การถายทอดความรู
และเทคนคิการผลิตทางการเกษตรแผนใหม การเปนผูกระตุนและสอนใหเกษตรกรผูนํ ารูจักปญหา 
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สาเหตขุองปญหา และการแกไขปญหาทางดานการเกษตร การวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานฟารม การชี้แนะใหเกษตรกรจัดหาและใชปจจัยการผลิตอยางถูกตองเหมาะสม 
การสงเสรมิและพฒันาสถาบันเกษตรกร การประสานงานระหวางกลุมสถาบันเกษตรกรและหนวย
งานทีเ่กีย่วของ การคัดเลือกและใชประโยชนจากเกษตรกรผูนํ า การแกไขปญหาของเกษตรกร การ
ใหขอมูลขาวสารการเกษตรและการตลาดแกเกษตรกร แตอยางไรก็ตามใหขอมูลบางสวนไมมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเกษตรตํ าบล ซึ่งไดแกการแกไขปญหาของเกษตรกร การ
วิเคราะหขาวสารการเกษตรเพื่อการตัดสินใจในการผลิตทางการเกษตร การใหขอมูลขาวสารการ
เกษตรและการตลาดแกเกษตรกร การสนับสนุนกิจกรรมแกสถาบันกลุมเกษตรกร

ปญหาหรือขอบกพรองในการปฏิบัติงานของเกษตรตํ าบลตามการรับรูของเกษตรกรผูนํ า 
คือ การติดตอประสานงานระหวางเกษตรตํ าบลและเกษตรกรผูนํ าไมตอเนื่อง เกษตรตํ าบลขาด
ความรูดานการเกษตรแผนใหมและการปองกันกํ าจัดศัตรูในบางเรื่อง การปลูกไมผล ไมยืนตนบาง
ชนิดอยางแทจริง ดานการตลาดผลผลิตทางการเกษตร ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลง
จ ําหนายเมลด็พนัธุพืชที่มีคุณภาพ การถายทอดความรูดานการเกษตรไมตรงกับความตองการของ
เกษตรกร การจัดสงปจจัยการผลิตโครงการสงเสริมการเกษตรลาชา และเกษตรตํ าบลมาพบปะ
เยีย่มเยยีนเกษตรกรผูนํ าไมตรงตามเวลาที่นัดหมาย ซึ่งผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะไว คือ ในสวนของ
เกษตรต ําบล ควรมีการปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ไดแก เกษตรตํ าบล
ควรสรางความนาเชื่อถือในการแกไขปญหาของเกษตรกรอยางถูกตอง แมนยํ าและรวดเร็ว ควร
เปนผูใหความรูดานขาวสารการเกษตรและความตองการของตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตร 
การสรางความเขาใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจและการปฏิบัติงานดานการสงเสริม   
การเกษตร เกษตรตํ าบลควรหาความรูเพิ่มเติมใหทันสมัยอยูเสมอและควรปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับนโยบายและการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร ควร
ประสานงานอยางใกลชิดกับเกษตรกรผูนํ า

นอกจากนี้ผูวิจัยยังใหขอเสนอแนะสํ าหรับผูบริหารระดับจังหวัดหรือผูบริหารระดับกรม  
สงเสริมการเกษตร วาควรจัดใหมีการฝกอบรมประจํ าปแกเกษตรตํ าบลเพื่อปลูกฝงจิตสํ านึกแก
เกษตรตํ าบล ตลอดจนมีการคัดเลือกเกษตรตํ าบลดีเดนเพื่อเปนขวัญและกํ าลังใจแกผูปฏิบัติงาน
อยางจริงจัง
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อนศัุกดิ ์ จนัทรมา (2537) ไดทํ าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการแสดง
ออกในบทบาทการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่ส งเสริมการเกษตรประจํ าตํ าบล ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรที่เปนหัวหนาครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี จํ านวน
เกษตรกรตวัอยาง 230 คน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการแสดงออกใน
บทบาทการปฏบัิติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํ าตํ าบลทั้ง 9 ดาน พบวา ผูใหขอมูลมี
ความพึงพอใจตอการแสดงออกในบทบาทการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับ
มาก ไดแก บทบาทดานการเปนผูชี้แนะการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ การเปน   
ผูนํ าทางดานวิชาการเกษตรในทองถิ่น การเปนผูสงเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร การเปน     
ผูกระตุนใหเกษตรกรรูจักปญหาของตนเอง การเปนผูชี้แนะใหเกษตรกรเลือกใชปจจัยการผลิต การ
เปนผูชีแ้นะลดการเสี่ยงในการประกอบการ การเปนผูรวมแกไขปญหาของเกษตรกร และการเปนผู
ถายทอดวิชาการเกษตร สํ าหรับบทบาทการเปนผูประสานงานนั้นผูใหขอมูลมีความพึงพอใจใน
ระดับนอยเทานั้น สวนความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการแสดงออกใน
การปฏบัิติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกับลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของผู
ใหขอมลู ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวามีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการแสดงออกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร ซึ่งไดแก อายุ ประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตร การไดรับขาวสาร
การเกษตร การตดิตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ความนาเชื่อถือในตัวเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร และการเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร สวนตัวแปรอิสระอีก 2 ตัว คือ วุฒิการศึกษาและราย
ไดนั้น พบวา มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอ
การแสดงออกในการปฏิบัติงานตามบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมเกษตรประจํ าตํ าบลแตอยางใด

นริมล ดํ าพะธิก (2541) ไดทํ าการศึกษาความพึงพอใจของแมบานเกษตรกรตอการปฏิบัติ
งานของพฒันากร อํ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บขอมูลจากแมบานเกษตรกร
ทีอ่ยูในอ ําเภอพบูิลมงัสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 13 ตํ าบล 148 หมูบาน จํ านวนแมบาน
เกษตรกรตวัอยาง 180 คน ผลการวิจัยพบวา แมบานเกษตรกรสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอ
การปฏบัิติงานของพฒันากรตํ าบลในดานตาง ๆ รวม 4 ดาน คือ ดานการเปนผูนํ าทางวิชาการ 
การเปนผูประสานงาน การเปนผูรวมปฏิบัติงาน และการเปนผูสงเสริมและเผยแพรทักษะ อยูใน
ระดับมาก สวนความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคล กับความพึงพอใจของแมบาน
เกษตรกรตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน
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เศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมของแมบานเกษตรกร จํ านวน 4 ตัวแปร มีความสัมพันธอยางมี                  
นัยสํ าคัญทางสถิติ กับความพึงพอใจของแมบานเกษตรกรตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรตํ าบล     
ไดแก จ ํานวนครั้งในการติดตอกับพัฒนากร ความนาเชื่อถือในตัวพัฒนากร รายไดนอกภาคเกษตร 
การติดตอกับพัฒนากร สํ าหรับตัวแปรอิสระอีก 6 ตัวแปร ไมมีความสัมพันธทางสถิติกับความพึง
พอใจของแมบานเกษตรกรตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร ไดแก อายุ จํ านวนสมาชิกในครอบครัว 
วฒุกิารศกึษา สถานภาพการสมรส รายไดในภาคเกษตร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม

ปญหาในการปฏิบัติงานของพัฒนากรที่แมบานเกษตรกรระบุวาพัฒนากรยังแสดงออกใน
ระดับนอย ท ําไดยังไมดีเทาที่ควร ไดแก การใหคํ าแนะนํ าในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
การเปนผูใหการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การเปนผูคอยกระตุนใหกลุมแมบานมีการพบปะ
และหารอืกนัเปนประจํ า การกระตุนใหตระหนักถึงคุณคาสาธารณูปการ การใหการสงเคราะหแกผู
ทีป่ระสบความเดือดรอนจากภัยพิบัติ การเปนผูสงเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามในทองถิน่ การจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน การประชา
สัมพนัธเผยแพรความรู การรณรงคใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในครอบครัว และการแนะนํ า
ใหรูจักนํ าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู
วจิยัไดใหขอเสนอแนะวา ดานการเปนผูประสานงาน พัฒนากรควรสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ การบริการหองสมุดหมูบาน การฝกอบรมวิชาชีพ การเสริมสรางความรู ความคิด
เหน็ รวมทัง้วทิยาการสมัยใหมใหแกแมบานเกษตรกร ดานการเปนผูประสานงาน พัฒนากรควร 
ติดตอกับเจาหนาที่ฝายวิชาการเพื่อที่จะไดทราบแนวของงานที่เขาจะไปปฏิบัติในหมูบาน และ
พัฒนากรจะตองนํ าเอาปญหาและความตองการซึ่งเปนความตองการที่แทจริงของชุมชนมาเสนอ
ตอหนวยงาน และเพื่อไมใหเกิดความขัดแยง พัฒนากรควรทํ าหนาที่ประสานงานขอความ       
ชวยเหลอืไปยงัหนวยงานที่รับผิดชอบในดานนั้นโดยตรง สวนดานการเปนผูรวมปฏิบัติงาน พัฒนา
กรควรใหความเปนมิตร รับฟงความคิดเห็น และรวมวางแผนการดํ าเนินงานรวมกับชาวบานดวย 
เพือ่ทีง่านทีอ่อกมานั้นจะไดตรงกับความตองการของชาวบาน และควรสงเสริมใหแมบานเกษตรกร
รวมกนัจดัตัง้กลุมข้ึนในหมูบาน และดานการเปนผูสงเสริมและเผยแพรทักษะ ควรเพิ่มพูนทักษะให
แกแมบานในวิชาชีพที่เขาทํ าอยู อาทิ การทอผา การตัดเย็บ ซึ่งอาจเปนการฝกอบรมในระยะสั้น 
ถาพฒันากรใหความชวยเหลือไมได ควรเขาไปขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไป
ดํ าเนินงานแทน และควรทํ าการสาธิตใหเขาดูดวย
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เพิ่มศักดิ์  วทิยาภรณ (2542) ไดทํ าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตอ
การสงเสริมการเลี้ยงโคนม อํ าเภอสันกํ าแพง จงัหวดัเชยีงใหม โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมอ ําเภอสนัก ําแพง ใน 8 ตํ าบล จํ านวนเกษตรกรตัวอยาง 155 คน ผลการวิจัย พบวา 
เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการใหความรูของเจาหนาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในภาพรวมอยูใน
ระดบัมาก โดยหวัขอที่เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรูเกี่ยวกับพันธุโคนมที่เจาหนา-
ทีป่ศุสัตวแนะนํ าใหทราบ ความรูเกี่ยวกับการรีดนมและเก็บรักษานํ้ านมและความพึงพอใจในชวง
เวลาที่เจาหนาที่มาใหความรูสอดคลองกับชวงเวลาที่เกษตรกรตองการรับความรู ตามลํ าดับ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของหนวยงานรัฐและเอกชนในภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยหัวขอที่เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของสถานที่และเวลาให
แจงโคเปนสดั บริการเกี่ยวกับการทํ าพันธุประวัติโคนมและความเหมาะสมของคาใชจายในการรับ
บริการตาง ๆ ตามลํ าดับ และเกษตรกรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนที่ไปทํ า
การสงเสรมิปศุสัตวในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยหัวขอที่เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความพึงพอใจในตัวเจาหนาที่สงเสริมในดานความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ดานความประพฤติที่
เหมาะสม และดานความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเกษตรกร ตามลํ าดับ สวนความพึงพอใจในการจด
บันทกึบญัชีฟารม พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยหัวขอที่
เกษตรกรมคีวามพงึพอใจมากที่สุดคือ ประโยชนในการบันทึกบัญชีฟารม การบันทึกรายรับตาง ๆ 
และการบันทึกรายจายตาง ๆ ตามลํ าดับ

ในการหาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกับความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่มีตอการสงเสริมการเลี้ยงโคนม 
พบวา ความสมัพนัธระหวางอายุ ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกกลุม ประสบการณในการเลี้ยง
โคนม รายไดสุทธจิากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดพื้นที่ถือครอง จํ านวนโคนม ระยะทาง
จากฟารมไปสูศูนยรับซื้อนม และระดับความรูในการเลี้ยงโคนมกับความพึงพอใจของเกษตรกร ไม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ สวนความสัมพันธระหวางการไดรับขาวสารดานปศุ
สัตวกับความพึงพอใจของเกษตรกร พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สํ าหรบัปญหาที่เกษตรกรประสบในการเลี้ยงโคนม ไดแก อาหารขนราคาแพง อัตราการผสม
ติดตํ ่า การขาดแคลนแปลงหญา การขาดแหลงนํ้ าใช และการขาดแคลนเงินทุน ซึ่งผูวิจัยไดใหขอ
เสนอแนะวา ควรมีเจาหนาที่เขาไปใหความรูทางดานปศุสัตวหรือการเลี้ยงโคนมอยางตอเนื่องและ
สมํ่ าเสมอ พรอมทั้งแนะนํ าใหเกษตรกรติดตามขาวสารทางดานปศุสัตวจากสื่อสารมวลชนแขนง
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ตาง ๆ และเจาหนาที่สงเสริมปศุสัตวควรแนะนํ าใหเกษตรกรเห็นความสํ าคัญและความจํ าเปนใน
การจดบันทึกบัญชีฟารม เพื่อเกษตรกรจะไดทราบรายรับ    รายจายของฟารม   ภาพรวมในดาน
ตาง ๆ  ของฟารม  ซึ่งเปนผลดีตอการวางแผนการจัดการฟารม

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปความพึงพอใจของเกษตรกรตอบทบาทการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ในดานตาง ๆ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของ
เกษตรกร ไดดังนี้

เกษตรกรมคีวามพึงพอใจตอบทบาทการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในดานตาง ๆ ไดแก
1. ดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่
2. ดานการเปนผูถายทอดความรูและเผยแพรทักษะทางวิชาการเกษตร
3. ดานการเปนผูกระตุนและสอนใหเกษตรกรรูจักการแกไขปญหา
4. ดานการเปนผูชี้แนะในการเลือกใชปจจัยการผลิตและทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
5. ดานการใหขอมูลขาวสารดานการเกษตรและการตลาด
6. ดานการสงเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
7. ดานการประสานงานใหความชวยเหลือเกษตรกร

ปญหาทีเ่กษตรกรมีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ไดแก
1. การตดิตอประสานงานของเจาหนาที่ไมตอเนื่อง
2. เจาหนาที่ขาดความรูในบางเรื่อง
3. การขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับดานการตลาด
4. การถายทอดความรูไมตรงกับความตองการของเกษตรกร
5. การจัดสงปจจัยการผลิตลาชา
6. การไมตรงตอเวลาการนัดหมาย
7. การใหคํ าแนะนํ าในการแกไขปญหายังไมดีเทาที่ควร
8. ปจจัยการผลิตมีราคาแพง
9. การขาดแคลนเงินทุน
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของเกษตรกร ไดแก
1. เจาหนาทีค่วรมีการปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. เจาหนาที่ควรหาความรูเพิ่มเติมใหทันสมัยอยูเสมอและปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

นโยบาย
3. ควรมกีารจัดการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่เปนประจํ า
4. เจาหนาทีค่วรสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหกับเกษตรกร
5. เจาหนาทีค่วรใหความเปนมิตร รับฟงความคิดเห็น รวมวางแผนกับเกษตรกรใหตรงกับ

ความตองการ
6. เจาหนาที่ควรสงเสริมใหเกษตรกรจัดตั้งกลุม
7. เจาหนาที่ควรสงเสริมเผยแพรทักษะในวิชาชีพของเกษตรกร
8. เจาหนาที่ควรใหความรู เกษตรกรอยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอและแนะนํ าใหเกษตรกร     

ติดตามขาวสารการเกษตร
9. เจาหนาทีค่วรแนะนํ าใหเกษตรกรเห็นความสํ าคัญในการจดบันทึกบัญชีฟารม

จากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ สามารถนํ ามาใชใน
การก ําหนดตวัแปรตาง ๆ เพื่อหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย มี
ดังตอไปนี้

ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
เลีย้งโคนม ระดบัความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม 
แรงงานในครัวเรือน การไดรับขาวสาร  ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ

ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)    
ในดาน

- คุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่
- วชิาการ
- การสนับสนุนการผลิต
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จากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา ตัวแปรอิสระที่มีความ
สัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก  รายไดนอกฟารม การติดตอกับเจาหนาที่ และความนาเชื่อถือในตัว
เจาหนาที่ และตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม ขนาด
ฟารม ความสัมพันธกับเจาหนาที่ และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ ซึง่สวนใหญมีแนวโนม
ไปในทางทีไ่มมีความสัมพันธกัน จึงสรุปตัวแปรและตั้งสมมติฐานดังนี้

สมมติฐานการวิจัย

1. ไมมคีวามสมัพนัธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ระดับ
ความรูในการเลีย้งโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัว
เรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่

2. ไมมคีวามสมัพนัธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ระดับ
ความรูในการเลีย้งโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัว
เรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ) ในดานวิชาการ

3. ไมมคีวามสมัพนัธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ระดับ
ความรูในการเลีย้งโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัว
เรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ) ในดานการสนับสนุนการผลิต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณในการเลี้ยงโคนม
- ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม

ปจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- รายไดจากการเลี้ยงโคนม
- รายไดนอกฟารม
- ขนาดฟารม
- แรงงานในครัวเรือน

ปฏิบัต
เกษตร 
(ในพระ
ปจจยัพื้นฐานทางสังคม
- การไดรับขาวสาร
- ระยะทางจากฟารมมาถึง

สหกรณฯ
ความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
ิงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด
บรมราชูปถัมภ) ในดาน
- คุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่
- วชิาการ
- การสนับสนุนการผลิต



บทที่  3

วธิกีารวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ทํ าการศึกษา คือ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่เปนสมาชิกของสหกรณโคนมหนอง
โพราชบรีุ จ ํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2545) ซึ่งมีจํ านวนทั้งสิ้น 4,465 คน 
(แผนกสงเสริมการเกษตร, 2545)

การคดัเลือกกลุมตัวอยาง

ทํ าการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi–stage sampling
method) ซึง่ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ทํ าการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเลือกศึกษาสมาชิกที่อยูในพื้นที่ตํ าบลบานเลือก อํ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 442 คน และเปนพื้นที่ที่สมาชิกมคีวามกระตือรือรนที่จะไดรับ
การสงเสริมจากเจาหนาที่

ข้ันตอนที่ 2 ก ําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Arkin (Arkin, 1974: 84) ที่
ระดบันยัส ําคญั 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํ านวนทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งคํ านวณมาจากสูตร
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เมื่อ  n   =   ขนาดของตัวอยาง
N   =   ขนาดของประชากร (= 442 คน)
P   =   สัดสวนในประชากร (= 0.98)
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SE =  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ( =  0.02)
t    =   คาสถิติทดสอบ ( = 1.96)

แทนคา 
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n   =   132.08

ขนาดของตัวอยาง คือ 133 คน

ข้ันตอนที่ 3 น ําจ ํานวนกลุมตัวอยางที่คํ านวณได คือ 133 คน ไปแยกตามสัดสวนใน
แตละหมูบาน มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4  จ ํานวนสมาชิกแยกตามหมูบาน

หมูที่ จ ํานวนสมาชิก 1/ สัดสวน ขนาดกลุมตัวอยาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
6
4
20
2
12

184
164
40

133 x 10 / 442
133 x 6 / 442
133 x 4 / 442
133 x 20 / 442
133 x 2 / 442
133 x 12 / 442

133 x 184 / 442
133 x 164 / 442
133 x 40 / 442

3
2
1
6
1
4

55
49
12

รวม 442 133

ทีม่า: 1/  แผนกสงเสริมการเกษตร, 2545
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ข้ันตอนที่ 4 การคดัเลอืกกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรในแตละหมูบาน โดยใชวิธีการ
สุมแบบงาย (simple random sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยเปนแบบสัมภาษณ เพื่อนํ าไปสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
ในต ําบลบานเลือก อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่เปนสมาชิกของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2545) โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 4 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมบางประการของสมาชิกสหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ตอนที่ 2 สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ)

ตอนที่ 3 ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ตอนที่ 4ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

การทดสอบเครื่องมือ

เมือ่สรางแบบสัมภาษณเรียบรอยแลว นํ าแบบสัมภาษณในสวนที่เปนแบบทดสอบความรู
ในการเลี้ยงโคนม ไปขอคํ าแนะนํ าและตรวจทานแกไขใหถูกตองเหมาะสมจาก ดร.สิรินทรพร   
สินธุวณิชย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และ อ.เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํ าแพงแสน จากนั้นนํ าแบบสัมภาษณไปทํ าการทดสอบกับ
เกษตรกรผูเลีย้งโคนมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํ านวน 20 คน แลวนํ าแบบสัมภาษณในสวนที่เปนแบบ
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ทดสอบความรูในการเลี้ยงโคนม มีทั้งหมด 20 ขอ โดยกํ าหนดคาคะแนน คือ ตอบถูก ได 1 คะแนน 
ตอบผดิ ได 0 คะแนน มาหาคาความเที่ยง (reliability) ไดเทากับ 0.6388 ซึ่งผูวิจัยไดใชสูตร K-R 
20 ของ Kuder and Richardson (อางถึงในบุญธรรม, 2537: 246) ดังนี้

เมื่อ k = จ ํานวนขอของแบบทดสอบ
      k - 1 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
      p = สัดสวนของผูตอบถูกแตละขอ
      q = สัดสวนของผูตอบผิดแตละขอ (1-q)

คาความยากงายของขอสอบ (difficulty) ขอที ่1 ไดเทากับ 80 ขอที่ 2 ไดเทากับ 90 ขอที่ 3 
ไดเทากบั 100 ขอที่ 4 ไดเทากับ 75 ขอที่ 5 ไดเทากับ 70 ขอที่ 6 ไดเทากับ 55 ขอที่ 7 ไดเทากับ 85 
ขอที ่8 ไดเทากับ 80 ขอที่ 9 ไดเทากับ 40 ขอที่ 10 ไดเทากับ 35 ขอที่ 11 ไดเทากับ 85 ขอที่ 12 ได
เทากบั 100 ขอที่ 13 ไดเทากับ 80 ขอที่ 14 ไดเทากับ 75 ขอที่ 15 ไดเทากับ 75 ขอที่ 16 ไดเทากับ 
80 ขอที่ 17 ไดเทากับ 65 ขอที่ 18 ไดเทากับ 85 ขอที่ 19 ไดเทากับ 75 และขอที่ 20 ไดเทากับ 25 
โดยใชสูตรดังนี้

P    =   R (อางถึงในสาวิตรี, 2544: 40)
           N

เมื่อ P = คาความยากงายของขอสอบ
      R = จ ํานวนคนที่ทํ าขอสอบขอนั้น ๆ ถูก
      N = จ ํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

โดยมคีาประมาณความยากงาย ดังนี้
      P = 81-100 งายมาก
      P = 60-80 คอนขางงาย
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      P = 40-59 ยากงายปานกลาง
      P = 20-39 คอนขางยาก
      P = 0-19 ยากมาก

คาดัชนีอํ านาจจํ าแนก (discrimination) ขอที่ 1 ไดเทากับ 0.2 ขอที่ 2 ไดเทากับ 0.2 ขอที่ 
3 ไดเทากับ 0 ขอที่ 4 ไดเทากับ 0.3 ขอที่ 5 ไดเทากับ 0.2 ขอที่ 6 ไดเทากับ 0.1 ขอที่ 7 ไดเทากับ 
0.1 ขอที่ 8 ไดเทากับ 0.4 ขอที่ 9 ไดเทากับ 0.4 ขอที่ 10 ไดเทากับ 0..5 ขอที่ 11 ไดเทากับ 0.3 ขอ
ที ่12 ไดเทากับ 0 ขอที่ 13 ไดเทากับ 0 ขอที่ 14 ไดเทากับ 0.5 ขอที่ 15 ไดเทากับ 0.3 ขอที่ 16 ได
เทากับ 0.2 ขอที่ 17 ไดเทากับ 0.3 ขอที่ 18 ไดเทากับ 0.3 ขอที่ 19 ไดเทากับ 0.1 และขอที่ 20 ได
เทากับ 0.3 โดยคาเฉลี่ยของดัชนีอํ านาจจํ าแนกไดเทากับ 0.235 ซึง่ใชสูตรดังนี้

r    =   RH   -   RL (อางถึงในสาวิตรี, 2544: 40)
          NH   -   NL

เมื่อ r = ดัชนคีาอํ านาจจํ าแนก
      RH = จ ํานวนผูทํ าขอสอบถูกในกลุมสูง
      RL = จ ํานวนผูทํ าขอสอบถูกในกลุมต่ํ า
      NH = จ ํานวนผูเขาสอบในกลุมสูง
      NL = จ ํานวนผูเขาสอบในกลุมต่ํ า

สํ าหรับแบบสัมภาษณในสวนอื่น ๆ นํ ามาทํ าการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแลวนํ าไป
สัมภาษณเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวจิัยครั้งนี้ไดทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

1. ขอมลูปฐมภูมิ (primary data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ไป
ท ําการสมัภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในตํ าบลบานเลือก อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่เปน
สมาชิกของสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2545)
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจาก
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิเคราะหขอมูล

การวเิคราะหขอมูลเพื่อแปลผลการวิจัย โดยใชการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิก  โดยใช คารอยละ (percentage) คามัชฌิม
เลขคณิต (arithmatic mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

2. สถติิเชงิอนมุาน (inferential statistics) ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม  โดยใช Pearson product moment correlation coefficient

3. คาเฉลีย่ถวงนํ้ าหนัก (weight mean score) ใชวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มี
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร ซึ่งผูวิจัยไดแบงระดับความพึงพอใจออก
เปน 3 ระดับ คือ

มคีวามพึงพอใจมาก          หมายถงึ  คาคะแนนเทากับ 3
มคีวามพึงพอใจปานกลาง  หมายถงึ  คาคะแนนเทากับ 2
มคีวามพึงพอใจนอย          หมายถงึ  คาคะแนนเทากับ 1

และสูตรในการคํ านวณนํ้ าหนักคาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร ดังนี้

WMS =         3f1 + 2f2 + 1f3 (อางถึงในเพิ่มศักดิ์, 2542: 30)
         TNR

เมื่อ WMS =        คะแนนเฉลี่ย
              f1 =        จ ํานวนผูเลือกตอบมีความพึงพอใจมาก
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f2 =        จ ํานวนผูเลือกตอบมีความพึงพอใจปานกลาง
f3 =        จ ํานวนผูเลือกตอบมีความพึงพอใจนอย

       TNR =        จ ํานวนผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด

คะแนนทีไ่ดน ํามาแบงเปนชวง ๆ เพื่อพิจารณาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร โดยใชสูตร

อันตรภาคชั้น (class interval) =     พสัิย (range) (อางถึงในบุญเรียง, 2542: 13)
                    จ ํานวนชั้น

             =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่ าสุด
                      จ ํานวนชั้น

แทนคา  อันตรภาคชั้น        =      3 – 1       =  0.66
                      3

ดังนัน้ สามารถแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.00  =  มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่  1.67 – 2.33  =  มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.66  =  มีความพึงพอใจนอย



บทที่  4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้

ตอนที ่ 1 ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิกสหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ตอนที่ 2 สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ)

ตอนที ่3 ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติ-
งานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน

ตอนที ่1  ลกัษณะพืน้ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิกสหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ลักษณะพืน้ฐานบางประการของสมาชิก ศึกษาเกี่ยวกับ 1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 2) ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย     
แรงงานทีใ่ชในการเลี้ยงโคนม (แรงงานในครัวเรือน แรงงานจาง) อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม 
รายได (รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม) รายจาย (คาใชจายใน
การประกอบอาชพี คาใชจายในครัวเรือน) และการใชสินเชื่อในครัวเรือน 3) ลักษณะพื้นฐานทาง
สังคม ประกอบดวย การเปนสมาชิกกลุม และแหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนม
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ลกัษณะพื้นฐานสวนบุคคล

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 มรีายละเอียดดังนี้

เกษตรกรทีเ่ปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํ านวน 133 คน พบวา ผูใหสัมภาษณเปน
สมาชกิเพศชายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.4 สวนที่เหลือ คือ สมาชิกเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
37.6 โดยมชีวงอายุ 45–54 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมา คือ ชวงอายุ 35–44 ป คิด
เปนรอยละ 27.8 ชวงอายุ 55–64 ป คิดเปนรอยละ 19.6 ชวงอายต่ํุ ากวา 35 ป คิดเปนรอยละ 9.8 
และชวงอายมุากกวา 64 ป คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลํ าดับ โดยสมาชิกที่มีอายุนอยที่สุด คือ 26 ป 
อายมุากทีสุ่ด คือ 74 ป และอายุเฉลี่ย คือ 47.61 ป จะเห็นไดวา สมาชิกมีอายุเฉลี่ยอยูในวัยกลาง
คน และสมาชกิสวนใหญอยูในวัยแรงงาน (อายุ 15–64 ป) ซึ่งในวัยนี้จะเปนกํ าลังสํ าคัญในการ
ท ํางานเพือ่การพัฒนาอาชีพของตนเองและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา

สวนระดบัการศกึษานั้น พบวา สมาชิกจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากที่สุด 
รอยละ 59.4 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 15.0 ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 7 
รอยละ 7.4 ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 5.3 เทากัน และระดับ
อนปุริญญาหรอื ปวส. ระดับปริญญาตรี รอยละ 3.8 เทากัน ตามลํ าดับ โดยไมมีสมาชิกคนใดที่
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไมไดรับการศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในพื้นที่ตํ าบลบานเลือกนี้
มกีารกระจายการศกึษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง และสมาชิกสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ สวน
ทีเ่หลอืจบสูงกวาภาคบังคับ แสดงใหเห็นวา สมาชิกในพื้นที่นี้ใหความสํ าคัญตอการศึกษา ซึ่งเปน
พืน้ฐานส ําคัญในการพัฒนาความรูและการดํ าเนินชีวิต
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ตารางที่ 5  ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิก

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล จ ํานวน (คน) รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

  83
  50

  62.4
  37.6

รวม 133 100.0
อายุ 1/ (ป)

ต่ํ ากวา 35
35–44
45–54
55–64
มากกวา 64

  13
  37
  49
  26
    8

    9.8
  27.8
  36.8
  19.6
    6.0

รวม 133 100.0
ระดับการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 7
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จบอนุปริญญาหรือ ปวส.
จบปริญญาตรี

  79
    7
  10
    7
  20
    5
    5

  59.4
    5.3
    7.4
    5.3
  15.0
    3.8
    3.8

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ อายุนอยที่สุด 26 ป
               อายุมากที่สุด 74 ป
               อายุเฉลี่ย 47.61 ป, S.D. = 10.34



57

ลกัษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ

ลักษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย แรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม (แรงงานใน
ครัวเรอืน แรงงานจาง) อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม รายได (รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายได
อ่ืนนอกเหนอืจากการเลี้ยงโคนม) รายจาย (คาใชจายในการประกอบอาชีพ คาใชจายในครัวเรือน) 
และการใชสินเชื่อในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้

แรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม

แรงงานทีใ่ชในการเลี้ยงโคนม ดังแสดงในตารางที่ 6 ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือน
และแรงงานจาง โดยแรงงานในครัวเรือน นั้น พบวา มีขนาด 1–2 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
63.9 รองลงมา คือ มีขนาด 3-4 คน คิดเปนรอยละ 33.8 ที่เหลือมีขนาดมากกวา 4 คน คิดเปนรอย
ละ 2.3 โดยจ ํานวนแรงงานในครัวเรือนนอยที่สุด คือ 1 คน มากที่สุด คือ 5 คน และมีจํ านวนแรง
งานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.37 คน

สํ าหรบัแรงงานจาง พบวา ไมมีการจางแรงงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.0 รองลงมา 
คือ มขีนาด 1 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ที่เหลือมีขนาด 2 คน คิดเปนรอยละ 4.5 โดยจํ านวนแรงงาน
จางมากทีสุ่ด คือ 2 คน และจํ านวนแรงงานจางเฉลี่ย คือ 0.17 คน

ในสวนของประเภทแรงงานจางนั้น พบวา เปนการจางแบบประจํ ามากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 75.0 ที่เหลือแบบชั่วคราว คิดเปนรอยละ 25.0 โดยมีชวงอัตราจาง 2,001-3,000 บาท มากที่
สุด คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา คือ ชวงอัตราจาง 1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.7 ชวง
อัตราจางมากกวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.5 และชวงอัตราจางนอยกวา 1,001 บาท คิดเปน
รอยละ 6.3 โดยมีอัตราจางมากที่สุด คือ 3,500 บาท นอยที่สุด คือ 600 บาท และมีอัตราจางเฉลี่ย 
2,481.25 บาท สวนดานแหลงแรงงานนั้น พบวา เปนแรงงานเพื่อนบานหรือคนในพื้นที่มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 68.7 ที่เหลือใชแรงงานตางดาว คิดเปนรอยละ 31.3

จากการสัมภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวา สมาชิกสวนใหญมีลักษณะครัว
เรือนขนาดเล็ก คือ เปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอบาน แมบาน และบุตร โดยเมื่อบุตรมี
ครอบครวัจะแยกมาตั้งครอบครัวใหม แตอยูในอาณาบริเวณหรือละแวกเดียวกัน เพื่อความสะดวก
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ในการดแูลชวยเหลอืผูสูงอายุ สํ าหรับแรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนมนั้น พบวา สวนใหญจะเปนการ
ใชแรงงานในครวัเรือน คือ พอบานและแมบาน สวนบุตรจะทํ าหนาที่ศึกษาเลาเรียน เมื่อจบการ
ศึกษาตามก ําลงัความสามารถแลว สวนใหญจะมาชวยเปนแรงงานใหครอบครัว และยึดอาชีพการ
เลีย้งโคนมเปนอาชีพหลักตอไป

ตารางที่ 6  แรงงานในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก

แรงงานในการเลี้ยงโคนม จ ํานวน (คน) รอยละ
แรงงานในครัวเรือน 1/ (คน)

1-2
3-4
มากกวา 4

  85
  45
    3

  63.9
  33.8
    2.3

รวม 133 100.0
แรงงานจาง 2/ (คน)

ไมมีแรงงานจาง
1
2

117
  10
    6

  88.0
    7.5
    4.5

รวม 133 100.0
ประเภทแรงงาน

ประจํ า
ชั่วคราว

  12
    4

  75.0
  25.0

อัตราจาง 3/ (บาท)
ต่ํ ากวา 1,001
1,001-2,000
2,001-3,000
มากกวา 3,000

    1
    3
  10
    2

    6.3
  18.7
  62.5
  12.5
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ตารางที่ 6 (ตอ)

แรงงานในการเลี้ยงโคนม จ ํานวน (คน) รอยละ
แหลงแรงงาน

เพือ่นบาน คนในพื้นที่
ตางดาว

  11
    5

  68.7
  31.3

หมายเหตุ: 1/ จ ํานวนแรงงานในครัวเรือนนอยที่สุด 1               คน
           จ ํานวนแรงงานในครัวเรือนมากที่สุด 5               คน

  จ ํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.37          คน, S.D. = 0.92

  2/ จ ํานวนแรงงานจางนอยที่สุด ไมมีการจางแรงงาน
    จ ํานวนแรงงานจางมากที่สุด 2              คน

  จ ํานวนแรงงานจางเฉลี่ย 0.17         คน, S.D. = 0.48

  3/ อัตราจางนอยที่สุด     600 บาท
  อัตราจางมากที่สุด 3,500 บาท
  อัตราจางเฉลี่ย             2,481.25 บาท, S.D. = 741.37

อาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมของสมาชิก

อาชพีของสมาชิก ประกอบดวย อาชีพหลัก  อาชีพรอง และอาชีพเสริม  ดังแสดงในตาราง
ที่ 7 มรีายละเอียดดังนี้

อาชพีหลกัของสมาชิก คือ การเลี้ยงโคนมมากที่สุด รอยละ 92.4 รองลงมา คือ การเปน
พนกังานเอกชน  รอยละ  3.8  การรับราชการ  การคาขาย รอยละ 1.5 เทากัน และการรับจางสง
นมดิบ รอยละ 0.8 ตามลํ าดับ
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สํ าหรบัอาชพีรอง พบวา สวนใหญสมาชิกไมมีอาชีพรอง รอยละ 67.7 มีอาชีพรอง รอยละ 
33.3 และสมาชกิทกุคน ทีสั่มภาษณมีการประกอบอาชีพรองจํ านวน 1 อาชีพ โดยพบวาอาชีพรอง
ทีเ่กษตรกรปฏบัิติ คือ การคาขายมากที่สุด รอยละ 10.5 รองลงมา คือ การเลี้ยงโคนม รอยละ 6.8 
การรบัจางทัว่ไป รอยละ 6.0 การปลูกขาวโพด รอยละ 4.5 การเปนลูกจางชั่วคราว การทํ านา และ
การปลกูพืชไร รอยละ 1.5 เทากัน ตามลํ าดับ

สวนอาชพีเสริม พบวา สมาชิกมีการประกอบอาชีพเสริมเพียงรอยละ 6.8 โดยประกอบ
อาชพีการรบัจางเย็บตุกตามากที่สุด รอยละ 3.0 รองลงมา คือ ปลูกขาวโพด รอยละ 1.5 ที่เหลือ
เพยีงเลก็นอย คือ การปลูกพืชสวน การคาขาย และการรับจาง รอยละ 0.8 เทากัน

จะเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลัก ที่เหลือเพียง
เล็กนอยที่ไมไดประกอบเปนอาชีพหลัก ก็จะประกอบเปนอาชีพรอง ซึ่งจากการสัมภาษณและ
สังเกตการณภาคสนาม พบวา การที่สมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลัก  
เนื่องจากการเลี้ยงโคนมตองใชเวลาสวนใหญอยูในฟารมเพื่อทํ าความสะอาดคอก   ใหอาหาร  
อาบนํ ้าโค รีดนม โดยจะปฏิบัติวันละ 2 คร้ัง คือ ชวงเชามืดถึงตอนสาย และชวงบายจนถึงเย็น 
สวนเวลาทีว่างในชวงสายถึงบายนั้น สวนใหญสมาชิกจะออกไปตัดขาวโพดหรือเกี่ยวหญาเพื่อเปน
อาหารใหแกโคนมเพื่อชวยลดตนทุน มีบางสวนที่ไมไดออกไปก็จะซื้อจากรถของคนในพื้นที่ที่นํ ามา
ขายเปนประจ ํา และใชเวลาชวงที่วางอยูนี้ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว นอก
จากนี้ยังพบวา ผูที่ประกอบอาชีพเสริมสวนใหญจะเปนแมบานที่มีเวลาเหลือจากการทํ างานบาน
และไมตองออกไปชวยพอบานในการตัดขาวโพดหรือเกี่ยวหญา สวนบางรายที่ประกอบอาชีพรอง
ซึง่เปนอาชพีทีป่ฏิบัติเปนประจํ ารองจากการเลี้ยงโคนมนั้น สวนใหญเปนผูที่มีแรงงานในครอบครัว
เพยีงพอทีจ่ะชวยกันเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวหรืออาจมีการจางแรงงานเพิ่ม
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ตารางที่ 7   อาชพีหลกั อาชีพรองและอาชีพเสริมของสมาชิก

อาชีพ จ ํานวน (คน) รอยละ
อาชีพหลัก

การเลี้ยงโคนม
พนกังานเอกชน
รับราชการ
คาขาย
รับจางสงนมดิบ

123
    5
    2
    2
    1

  92.4
    3.8
    1.5
    1.5
    0.8

รวม 133 100.0
อาชีพรอง

ไมมีอาชีพรอง
มอีาชีพรอง

  90
  43

  67.7
  33.3

รวม 133 100.0
ลักษณะอาชีพรอง

คาขาย
การเลี้ยงโคนม
รับจางทั่วไป
ปลูกขาวโพด
ลูกจางชั่วคราว
ท ํานา
ทํ าไร

  14
    9
    8
    6
    2
    2
    2

  10.5
    6.8
    6.0
    4.5
    1.5
    1.5
    1.5

อาชีพเสริม
ไมมีอาชีพเสริม
มอีาชีพเสริม

124
    9

  93.2
    6.8

รวม 133 100.0
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ตารางที่ 7 (ตอ)

อาชีพ จ ํานวน (คน) รอยละ
ลักษณะอาชีพเสริม

รับจางเย็บตุกตา
ปลูกขาวโพด
ปลูกพืชสวน
คาขาย
รับจางทั่วไป

4
2
1
1
1

3.0
1.5
0.8
0.8
0.8

รายได

รายไดของสมาชิก ประกอบดวย รายไดจากการเลี้ยงโคนมและรายไดอ่ืนนอกเหนือจาก
การเลีย้งโคนม  ดังแสดงในตารางที่ 8 มรีายละเอียดดังนี้

รายไดจากการเลี้ยงโคนม พบวา สมาชิกมีรายไดตอปอยูในชวง 300,001-400,000 บาท 
มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมา คือ รายไดชวง 200,001-300,000 บาท คิดเปนรอยละ 
15.8 รายไดชวง 100,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.0 รายไดชวง 500,001-600,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 11.3 รายไดชวง 400,001-500,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.7 รายไดชวงมากกวา 
700,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.3 รายไดชวงนอยกวา 100,001 บาท และรายไดชวง 600,001-
700,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.8 เทากัน โดยรายไดจากการเลี้ยงโคนมนอยที่สุด คือ 52,940 บาท 
มากทีสุ่ด คือ 1,697,000 บาท และรายไดจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 384,937.89 บาท

รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม พบวา สมาชิกไมมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการ
เลีย้งโคนมมากทีสุ่ด รอยละ 63.9 และมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม รอยละ 36.1 โดยมี
รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมตอปอยูในชวงนอยกวา 50,001 บาท มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 18.8 รองลงมา คือ รายไดชวง 50,001-100,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.7 รายไดชวงมากกวา 
200,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.8 รายไดชวง 100,001-150,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.0 และ  
รายไดชวง 150,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลํ าดับ โดยมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจาก
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การเลีย้งโคนมนอยที่สุด คือ 1,200 บาท มากที่สุด คือ 360,000 บาท และรายไดอ่ืนนอกเหนือจาก
การเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 77,520.83 บาท

สํ าหรบัรายไดทั้งหมดของสมาชิกตอป พบวา สมาชิกมีรายไดทั้งหมดอยูในชวง 300,001-
400,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.9 รองลงมา คือ รายไดชวง 200,001-300,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 18.0 รายไดชวง 400,001-500,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.0 รายไดชวง 100,001-
200,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.8 รายไดชวง 500,001-600,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.0 ราย
ไดชวงมากกวา 700,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.8 รายไดชวง 600,001-700,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 3.0 และรายไดชวงนอยกวา 100,001 บาท คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลํ าดับ โดยรายไดทั้งหมด
นอยทีสุ่ด คือ 52,940 บาท มากที่สุด คือ 1,697,000 บาท และรายไดทั้งหมดโดยเฉลี่ย คือ 
411,652.18 บาท

จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณารายไดรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ยตอปของสมาชิก ซึ่งเทากับ 
411,652.18 บาทนัน้ พบวา สูงกวารายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเฉลี่ยตอปของภาคกลางและรายได
เงนิสดสุทธิครัวเรือนเฉลี่ยตอปของประเทศ คือ 147,147.46 บาท และ 91,358.61 บาท ตาม
ลํ าดบั (สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร, 2545: ข-1) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การ
เลีย้งโคนมเปนอาชพีที่ทํ าใหสมาชิกมีรายไดดี ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตํ าบลบานเลือกเปนที่
ดอน เหมาะสมแกการเลี้ยงโคนม ทํ าใหไดผลดี และการเลี้ยงโคนมจะทํ าใหมีรายไดตลอดทั้งป โดย
เฉพาะจากการขายนํ ้านมดิบ เพราะสมาชิกตองรีดนมทุกวัน และยังมีรายไดเพิ่มจากการขายมูลโค 
ลูกโค แมโคหมดสภาพ และโคสาวทอง นอกจากนี้ สมาชิกบางคนยังมีการประกอบอาชีพรองหรือ
อาชพีเสรมินอกเหนอืจากการเลี้ยงโคนม ทํ าใหชวยเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกอีกทางหนึ่ง
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ตารางที่ 8  รายไดของสมาชิก

รายได จ ํานวน (คน) รอยละ
รายไดจากการเลี้ยงโคนม 1/ (บาท)

ต่ํ ากวา 100,001
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000
400,001-500,000
500,001-600,000
600,001-700,000
มากกวา 700,000

    5
  20
  21
  43
  13
  15
    5
  11

    3.8
  15.0
  15.8
  32.3
    9.7
  11.3
    3.8
    8.3

รวม 133 100.0
รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม 2/ (บาท)

ไมมรีายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม
ต่ํ ากวา 50,001
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001-200,000
มากกวา 200,000

  85
  25
  13
    4
    1
    5

  63.9
  18.8
    9.7
    3.0
    0.8
    3.8

รวม 133 100.0
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ตารางที่ 8  (ตอ)

รายได จ ํานวน (คน) รอยละ
รายไดทั้งหมด 3/ (บาท)

ต่ํ ากวา 100,001
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000
400,001-500,000
500,001-600,000
600,001-700,000
มากกวา 700,000

    2
  17
  24
  37
  20
  16
    4
  13

    1.5
  12.8
  18.0
  27.9
  15.0
  12.0
    3.0
    9.8

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ รายไดจากการเลี้ยงโคนมนอยที่สุด                      52,940        บาท
           รายไดจากการเลี้ยงโคนมมากที่สุด                1,697,000        บาท

  รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย                    384,937.89   บาท
       S.D. = 232,976.54

   2/ รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมนอยที่สุด       1,200           บาท
  รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมมากที่สุด   360,000           บาท
  รายไดอ่ืนนอกเหนือจากจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย     77,520.83      บาท

        S.D. = 64,358.68

   3/ รายไดทั้งหมดนอยที่สุด           52,940        บาท
  รายไดทั้งหมดมากที่สุด       1,697,000        บาท
  รายไดทั้งหมดเฉลี่ย          411,652.18   บาท

S.D. = 239,874.17
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รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนของภาคกลางเฉลี่ย       147,147.46    บาท
รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนของประเทศเฉลี่ย           91,358.61    บาท

รายจาย

รายจายของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 9 ประกอบดวย คาใชจายในการประกอบอาชีพ
และคาใชจายในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้

คาใชจายในการประกอบอาชีพของสมาชิก ประกอบดวย คาใชจายในภาคเกษตร และคา
ใชจายนอกภาคเกษตร พบวา คาใชจายในการประกอบอาชีพตอปอยูในชวง 100,001-200,000 
บาท มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมา คือ คาใชจายชวง 200,001-300,000 บาท คิดเปน
รอยละ 26.3  คาใชจายชวงตํ่ ากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.6 คาใชจายชวง 300,001-
400,000 บาท คิดเปนรอยละ12.8 และคาใชจายชวงมากกวา400,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.0 
ตามล ําดบั โดยคาใชจายในการประกอบอาชีพนอยที่สุด คือ 7,200 บาท มากที่สุด คือ 900,000 
บาท และคาใชจายในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย คือ 196,387.22 บาท

คาใชจายในครัวเรือนของสมาชิก ประกอบดวย คาอุปโภค-บริโภค คานํ้ า คาไฟ  และคา
อ่ืน ๆ นัน้ พบวา คาใชจายในครัวเรือนตอปอยูในชวง 50,001-100,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 51.1 รองลงมา คือ คาใชจายชวง 100,001-150,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.3 คาใชจายชวง
ต่ํ ากวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.5 คาใชจายชวง 150,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 
6.8 ไมมคีาใชจายในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.5 และคาใชจายชวงมากกวา 200,000 บาท คิด
เปนรอยละ 0.8 ตามลํ าดับ โดยคาใชจายในครัวเรือนมากที่สุด คือ 270,000 บาท และคาใชจายใน
ครัวเรือนโดยเฉลี่ย คือ 88,390.83 บาท

สํ าหรับรายจายทั้งหมดของสมาชิก พบวา รายจายทั้งหมดตอปอยูในชวง 100,001-
200,000 บาท มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา คือ รายจายชวง 300,001-400,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 25.6 ชวงมากกวา 400,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.3 รายจายชวง 200,001-
300,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.5  และรายจายชวงตํ่ ากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.0 
ตามล ําดบั โดยรายจายทั้งหมดนอยที่สุด คือ 57,240 บาท มากที่สุด คือ 1,036,200 บาท และราย
จายทั้งหมดโดยเฉลี่ย คือ 284,778.05 บาท
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จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาถึงรายจายทั้งหมดโดยเฉลี่ยตอปของสมาชิก ซึ่งเทากับ 
284,778.05 บาทนัน้ พบวา นอยกวารายไดรวมทั้งหมดโดยเฉลี่ยตอปของสมาชิก คือ 411,652.18 
บาท แสดงใหเหน็ไดวา สมาชิกมีเงินออมไวสํ าหรับทํ าทุน ซึ่งหากพิจารณาถึงเรื่องการใชสินเชื่อ จะ
พบวา สมาชกิสวนใหญไมคอยมีหนี้สินซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่สมาชิกมีเงินออม

ตารางที่ 9  รายจายของสมาชิก

รายจาย จ ํานวน (คน) รอยละ
คาใชจายในการประกอบอาชีพ 1/ (บาท)

ต่ํ ากวา 100,001
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000
มากกวา 400,000

  30
  47
  35
  17
    4

  22.6
  35.3
  26.3
  12.8
    3.0

รวม 133 100.0
คาใชจายในครัวเรือน

ไมมีคาใชจายในครัวเรือน
ต่ํ ากวา 50,001
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001-200,000
มากกวา 200,000

    2
  22
  68
  31
    9
    1

    1.5
  16.5
  51.1
  23.3
    6.8
    0.8

รวม 133 100.0
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ตารางที่ 9  (ตอ)

รายจาย จ ํานวน (คน) รอยละ
รายจายทั้งหมด 3/ (บาท)

ต่ํ ากวา 100,000
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000
มากกวา 400,000

    8
  38
  26
  34
  27

    6.0
  28.6
  19.5
  25.6
  20.3

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ คาใชจายในการประกอบอาชีพนอยที่สุด     7,200      บาท
           คาใชจายในการประกอบอาชีพมากที่สุด  900,000  บาท

  คาใชจายในการประกอบอาชีพเฉลี่ย       196,387.22 บาท
S.D. = 128,467.87

   2/ คาใชจายในครัวเรือนนอยที่สุด ไมมีคาใชจายในครัวเรือน
  คาใชจายในครัวเรือนมากที่สุด 270,000      บาท
  คาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ย            88,390.83   บาท

S.D. = 40,843.71

   3/ รายจายทั้งหมดนอยที่สุด               57,240 บาท
  รายจายทั้งหมดมากที่สุด          1,036,200   บาท
  รายจายทั้งหมดเฉลี่ย             284,778.05 บาท

S.D. = 147,412.05



69

การใชสินเชื่อในครัวเรือน

การใชสินเชือ่ในครัวเรือนของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 10 พบวา สมาชิกไมมีการใชสิน
เชือ่มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมา คือ ใชสินเชื่อชวงนอยกวา 50,001 บาท คิดเปนรอย
ละ 16.5 ชวงมากกวา 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.8  ชวง 50,001-100,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 10.5  ชวง 150,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.8 และชวง 100,001-150,000 บาท คิด
เปนรอยละ 1.5 ตามลํ าดับ โดยมีการใชสินเชื่อมากที่สุด คือ 1,000,000 บาท และการใชสินเชื่อ
โดยเฉลี่ย คือ  77,718.05 บาท

ดานแหลงสนิเชื่อของสมาชิก พบวา ไมใชแหลงสินเชื่อมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.1 รอง
ลงมา คือ ใชแหลงสินเชื่อ 1 แหลง คิดเปนรอยละ 33.1 ใชแหลงสินเชื่อ 2 แหลง คิดเปนรอยละ 
13.5 ทีเ่หลอืเพยีงเลก็นอย ใชแหลงสินเชื่อ 3 แหลง คิดเปนรอยละ 2.3 โดยแหลงสินเชื่อที่สมาชิก
ใชมากทีสุ่ด คือ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) รอยละ 37.6 รองลง
มา คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) รอยละ 17.3 ญาติพี่นอง รอยละ 4.5 กองทุน
หมูบาน รอยละ 3.8 ธนาคาร รอยละ 3.0 และ เพื่อนบาน รอยละ 1.5 ตามลํ าดับ

จะเหน็ไดวา สมาชิกสวนใหญไมมีการใชสินเชื่อ ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา สมาชิกสวน
ใหญไมอยากมหีนีสิ้น ถาไมจํ าเปนก็จะไมกูเงิน สวนดานแหลงสินเชื่อนั้น สวนใหญสมาชิกจะใช
แหลงสนิเชือ่ คือ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มากที่สุด อาจเนื่อง
มาจากผูที่เปนสมาชิกทุกคนจะมีเงินหุนสะสมอยูแลว และจะสามารถกูเงินไดในวงเงินหุนของตน 
ซึง่การใชคืนนัน้ สหกรณฯ จะใหสงคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกเดือน ซึ่งตางจาก ธกส. ที่สงคืน
เฉพาะดอกเบีย้กอน แลวเมื่อครบกํ าหนดจึงสงเงินตนคืน ซึ่งบางครั้งอาจทํ าใหเกษตรกรไมสามารถ
หาเงินตนคืนได
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ตารางที่ 10  การใชสินเชื่อในครัวเรือน

การใชสินเชื่อในครัวเรือน จ ํานวน (คน) รอยละ
จ ํานวนสินเชื่อในครัวเรือน  1/ (บาท)

ไมมีการใชสินเชื่อ
ต่ํ ากวา 50,001
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001-200,000
มากกวา 200,000

  69
  22
  14
    2
    9
  17

  51.9
  16.5
  10.5
    1.5
    6.8
  12.8

รวม 133 100.0
จ ํานวนแหลงสินเชื่อ

ไมใชแหลงสินเชื่อ
ใชแหลงสินเชื่อ 1 แหลง
ใชแหลงสินเชื่อ 2 แหลง
ใชแหลงสินเชื่อ 3 แหลง

  68
  44
  18
    3

  51.1
  33.1
  13.5
    2.3

รวม 133 100.0
แหลงสินเชื่อ 2/

สหกรณโคนมหนองโพฯ
ธนาคารเพื่อการเกษตรแและสหกรณ
ญาติพี่นอง
กองทุนหมูบาน
ธนาคาร
เพื่อนบาน

  50
  23
    6
    5
    4
    2

  37.6
  17.3
    4.5
    3.8
    3.0
    1.5

หมายเหตุ: 1/ จ ํานวนสินเชื่อนอยที่สุด ไมมีการใชสินเชื่อ
  จ ํานวนสินเชื่อมากที่สุด 1,000,000 บาท
  จ ํานวนสินเชื่อเฉลี่ย      77,718.05 บาท, S.D. = 151,474.16
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   2/ ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ

ลกัษณะพื้นฐานทางสังคม

ลักษณะพืน้ฐานทางสังคม ประกอบดวย การเปนสมาชิกกลุม และแหลงรับขาวสารการ
เลีย้งโคนม มีรายละเอียดดังนี้

การเปนสมาชิกกลุม

การเปนสมาชิกกลุมนอกเหนือจากการเปนสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด 
(ในพระบรมราชปูถัมภ) ดังแสดงในตารางที่ 11 พบวา สมาชิกไมเปนสมาชิกกลุมมากที่สุด รอยละ 
53.4 ทีเ่หลอืเปนสมาชกิกลุม รอยละ 46.6 ซึ่งสมาชิกผูถูกสัมภาษณที่เปนสมาชิกกลุม พบวา ทุก
คนเปนสมาชกิ 1 กลุม โดยเปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากที่สุด รอยละ 
44.4 ทีเ่หลอืสวนนอยที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู รอยละ 2.3

จากการสัมภาษณ พบวา การที่สมาชิกสวนใหญเขาเปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณนั้น มีจุดประสงคเพื่อตองการแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่ าเพิ่มจากการกูเงินจาก 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) แตมีบางรายที่เขาเปนสมาชิกกลุม
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ เพื่อไดรับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิต สวนสมาชิกที่รับราชการ
ครู จะเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู เพื่อประโยชนตาง ๆ เชน การฝากเงินและการกูเงิน

ตารางที่ 11  การเปนสมาชิกกลุมของสมาชิก

การเปนสมาชิกกลุม จ ํานวน (คน) รอยละ
ไมไดเปนสมาชิกกลุม
เปนสมาชิกกลุม

  71
  62

  53.4
  46.6

รวม 133 100.0
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ตารางที่ 11  (ตอ)

การเปนสมาชิกกลุม จ ํานวน (คน) รอยละ
กลุมที่เปนสมาชิก 1/

ธนาคารเพื่อการเกษตรแและสหกรณ
สหกรณออมทรัพยครู

  59
    3

  44.4
    2.3

หมายเหตุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ

แหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนม

แหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนม ดังแสดงในตารางที่ 12 พบวา สมาชิกรับขาวสารจํ านวน 
3-4 แหลง มากทีสุ่ด รอยละ 56.4 รองลงมา คือ รับขาวสารจํ านวน 5-6 แหลง รอยละ 34.6 จํ านวน 
1-2 แหลง รอยละ 6.0 และรับขาวสารจํ านวน 7-8 แหลง รอยละ 3.0 ตามลํ าดับ โดยจํ านวนแหลง
รับขาวสารนอยที่สุด คือ 1 แหลง มากที่สุด คือ 7 แหลง และแหลงรับขาวสารเฉลี่ย 4.19 แหลง

สํ าหรับแหลงรับขาวสารที่สมาชิกสวนใหญรับมากที่สุด คือ จากเจาหนาที่สหกรณโคนม
หนองโพราชบรีุ จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) รอยละ 97.7 รองลงมา คือ เพื่อนบาน รอยละ 89.5 
ญาตพิีน่อง รอยละ 84.2 ส่ือส่ิงพิมพ รอยละ 68.4 โทรทัศน รอยละ 43.6 เจาหนาที่รัฐ รอยละ 11.3 
รานคาทีข่ายปจจยัการผลิต พนักงานขายปจจัยการผลิตที่เขามาในพื้นที่ รอยละ 9.8 เทากัน และ
วทิยุ รอยละ 6.0 ตามลํ าดับ

จะเหน็ไดวาสมาชิกสวนใหญมีแหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนมมากกวา 2 แหลง และไมมี
สมาชิกคนใดเลยที่ไมมีแหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนม แสดงใหเห็นวา สมาชิกในพื้นที่นี้มีความ
กระตอืรือรนทีจ่ะหาความรูเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง  สวนแหลงรับขาวสารที่สมาชิกมีการแลก
เปลีย่นหรอืไดรับขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม คือ จากเจาหนาที่สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบรีุ จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) รองลงมา คือ เพื่อนบานและญาติพี่นอง ตามลํ าดับ ซึ่งจาก
การสัมภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวาที่สมาชิกสวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มากที่สุด เนื่องจากทุกปจะตองมีการ
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ประชมุสมาชกิ 1-2 คร้ัง และในการประชุม เจาหนาที่จะมีการแจกเอกสารความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กบัการเลีย้งโคนม สวนที่สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนขาวสารกับเพื่อนบานและญาติพี่นองนั้น เนื่อง
จากมคีวามรูจกัมักคุนกัน เพราะอาศัยอยูในละแวกเดียวกัน การตั้งครอบครัวอยูใกล ๆ กันของ
ญาติพี่นองจะมีสวนชวยในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกันสะดวกขึ้น ซึ่งสวน
ใหญจะเปนการปรึกษาถึงปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนม ซึ่งถาใครที่เคยประสบปญหามาแลว
และสามารถแกไขได ก็จะใหคํ าแนะนํ าแกเพื่อนบานหรือญาติพี่นอง หรือถาใครเคยใชอะไรแลวได
ผลดี เชน อาหารโคนมสูตรใดดีหรือยาสัตวยี่หอใดดี ก็จะมาบอกตอ ๆ กันใหทดลองใช

ตารางที่ 12  แหลงรับขาวสารของสมาชิก

แหลงรับขาวสาร จ ํานวน (คน) รอยละ
จ ํานวนแหลงรับขาวสาร 1/ (แหลง)

1-2
3-4
5-6
7-8

    8
  75
  46
    4

    6.0
  56.4
  34.6
    3.0

รวม 133 100.0
แหลงรับขาวสาร 2/

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
เพือ่นบาน
ญาติพี่นอง
ส่ือส่ิงพิมพ
โทรทัศน
เจาหนาที่รัฐ
รานคาที่ขายปจจัยการผลิต
พนกังานขายปจจัยการผลิตที่เขามาในพื้นที่
วิทยุ

130
119
112
  91
  58
  15
  13
  13
    8

  97.7
  89.5
  84.2
  68.4
  43.6
  11.3
    9.8
    9.8
    6.0
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หมายเหตุ: 1/ จ ํานวนแหลงรับขาวสารนอยที่สุด  1              แหลง
  จ ํานวนแหลงรับขาวสารนอยที่สุด  7              แหลง
  จ ํานวนแหลงรับขาวสารเฉลี่ย 4.19         แหลง, S.D. = 1.21

   2/ ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ

ตอนที ่ 2  สภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ)

สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกประกอบดวย ประสบการณในการเลี้ยงโคนม เหตุผลใน
การประกอบอาชพีการเลี้ยงโคนม ขนาดฟารม แหลงซื้อแมพันธุโคนม รูปแบบผลผลิตที่ขาย แหลง
ขายผลผลิต การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร ระยะทางจากฟารมมาถึง 
สหกรณฯ ความรูในการเลี้ยงโคนม

ประสบการณในการเลี้ยงโคนม

ประสบการณในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 13 พบวา สมาชิกมี
ประสบการณในการเลี้ยงโคนมอยูในชวง 16-20 ป มากที่สุด รอยละ 31.6 รองลงมา คือ ชวง 6-10 
ป รอยละ 24.1 ชวง 1-5 ป รอยละ 13.4 ชวง 11-15 ป รอยละ 12.8 ชวง 26-30 ป รอยละ 12.0 
ชวง 21-25 ป รอยละ 3.8 และชวงมากกวา 30 ปข้ึนไป รอยละ 2.3 ตามลํ าดับ โดยมีประสบการณ
ในการเลีย้งโคนมนอยที่สุด คือ 1 ป มากที่สุด คือ 35 ป และประสบการณในการเลี้ยงโคนม      
โดยเฉลี่ย คือ 15.8 ป

จะเหน็ไดวาจากประสบการณในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก พบวา สมาชิกมีประสบการณ
ในการเลีย้งโคนมอยูในชวง 16-20 ป มากที่สุด อาจเนื่องมาจากในชวงนี้เปนชวงการกอต้ังสหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ทํ าใหชาวบานมีการตื่นตัวที่จะประกอบอาชีพ
การเลีย้งโคนมกนัมากขึน้ และสภาพพื้นที่ก็มีความเหมาะสมอยูแลว ซึ่งในชวงนี้มีการสงเสริมจาก
เจาหนาที่และผูนํ าชุมชนใหชาวบานหันมาเลี้ยงโคนม นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่จากหนวยงาน   
ตาง ๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศเขามาเยี่ยมชมฟารมของเกษตรกร มีการนํ าปจจัยการผลิต
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ตาง ๆ มาให เชน วคัซีน นํ้ าเชื้อพอพันธุดี และมีการทํ าวิจัยตาง ๆ เพื่อพัฒนาโคนม ทํ าใหชาวบาน
มคีวามสนใจและหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมกันมากขึ้น

ตารางที่ 13  ประสบการณในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก

ประสบการณในการเลี้ยงโคนม จ ํานวน (คน) รอยละ
จ ํานวนปที่เลี้ยงโคนม 1/ (ป)

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกวา 30

  18
  32
  17
  42
    5
  16
    3

  13.4
  24.1
  12.8
  31.6
    3.8
  12.0
    2.3

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ ประสบการณในการเลี้ยงโคนมนอยที่สุด 1 ป
      ประสบการณในการเลี้ยงโคนมมากที่สุด    35 ป
      ประสบการณในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย    15.8 ป, S.D. = 8.27

เหตผุลในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม

เหตผุลในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 14 พบวา เหตุ
ผลทีส่มาชกิประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมากที่สุด คือ มีรายไดดี รอยละ 63.9 รองลงมา คือ เปน
อาชพีสบืทอดจากบรรพบุรุษ รอยละ 19.5 อยูใกลสหกรณฯ รอยละ 9.8 และเลี้ยงตามเพื่อนบาน 
รอยละ 6.8 ตามลํ าดับ

จะเหน็ไดวา เหตุผลที่สมาชิกประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมากที่สุด คือ มีรายไดดี ซึ่งอาจ
เนือ่งมาจากสามารถขายผลผลิตจากโคนมไดหลายรูปแบบ เชน นํ้ านม มูลโค ตัวโค ทํ าใหไดรับ
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รายไดจากหลายทาง และการสงนํ้ านมดิบใหสหกรณนั้น สมาชิกจะไดรับเงินทุก 10 วัน คือ วันที่ 5, 
15 และ 25 ของเดือน ซึ่งอาจทํ าใหสมาชิกสามารถจัดการเรื่องการใชจายเงินไดดีข้ึน

ตารางที่ 14  เหตผุลในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิก

เหตผุลในการเลี้ยงโคนม จ ํานวน (คน) รอยละ
เหตผุลในการเลี้ยงโคนม

มีรายไดดี
สืบทอดจากบรรพบุรุษ
อยูใกลสหกรณฯ
เลีย้งตามเพื่อนบาน

  85
  26
  13
    9

  63.9
  19.5
    9.8
    6.8

รวม 133 100.0

ขนาดฟารม

ขนาดฟารม ดังแสดงในตารางที่ 15 พบวา สมาชิกมีฟารมขนาดกลาง รอยละ 50.4 รองลง
มา คือ มฟีารมขนาดเล็ก รอยละ 49.6 และไมพบสมาชิกคนใดที่ทํ าการสัมภาษณที่มีฟารมขนาด
ใหญ โดยจ ํานวนโครีดนมของสมาชิกมากที่สุด 44 ตัว และจํ านวนโครีดนมเฉลี่ย 12.02 ตัว

เมื่อพิจารณาถึงรายไดจากการเลี้ยงโคนมและขนาดฟารม พบวา สมาชิกมีฟารมขนาด
กลาง 50.4 เปอรเซ็นต แตรายไดจากการเลี้ยงโคนมมากกวา 700,000 บาท มีเพียง 8.3 เปอรเซ็นต 
และรายไดจากการเลี้ยงโคนมของสมาชิกคอนขางมีความหลากหลาย ซึ่งอาจเนื่องมาจากการจัด
ชวงฟารมขนาดกลางของสหกรณโคนมหนองโพฯ มีชวงกวางมาก คือ ฟารมขนาดกลางจะมี       
โครดีนมนอยทีสุ่ด 11 ตัว มากที่สุด 50 ตัว ทํ าใหมีความหลากหลายทางรายได และอาจเนื่องมา
จากตนทนุหรอืวธิกีารจัดการฟารมที่แตกตางกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา สมาชิกบางรายจะมี
วธิกีารจดัการฟารมที่ดี เชน ใหอาหารที่มีคุณภาพดี สรางโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ ดูแลรักษาความ
สะอาดของโรงเรือน ตลอดจนหลักปฏิบัติที่ถูกตองในการรีดนม ซึ่งรายไดสวนใหญของสมาชิกมา
จากการขายนํ้ านมดิบ ทํ าใหสมาชิกที่ปฏิบัติเชนนี้มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมสูงกวาผูที่ไมปฏิบัติ 
แมจะมีจํ านวนโครีดนมเทากัน
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ตารางที่ 15  ขนาดฟารมของสมาชิก

ขนาดฟารม จ ํานวน (คน) รอยละ
ขนาดฟารม

ขนาดเล็ก (มีโครีดนมไมเกิน 10 ตัว)
ขนาดกลาง (มีโครีดนม 11-50 ตัว)
ขนาดใหญ (มีโครีดนมมากกวา 50 ตัวขึ้นไป)

  66
  67
    0

  49.6
  50.4

 0
รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ จ ํานวนโครีดนมนอยที่สุด    ไมมีโครีดนม
      จ ํานวนโครีดนมมากที่สุด 44 ตัว
      จ ํานวนโครีดนมเฉลี่ย 12.02 ตัว, S.D. = 6.70

แหลงซ้ือแมพันธุโคนม

แหลงซือ้แมพนัธุโคนมของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 16 พบวา สมาชิกซื้อแมโคนมจาก
เพือ่นบาน มากที่สุด รอยละ 65.4 รองลงมา คือ เปนลูกคอก รอยละ 14.3 ซื้อจากฟารมเอกชน 
รอยละ 11.3 และซื้อจากญาติพี่นอง รอยละ 9.0 ตามลํ าดับ

จากการสมัภาษณ พบวา เหตุผลที่สมาชิกซื้อแมโคนมจากเพื่อนบาน มากที่สุด เนื่องจาก
ราคาถกู สามารถตอรองราคากันได และถาแมโคนมที่ซื้อไปมีปญหา ก็สามารถเจรจากันไดงาย 
สวนที่สมาชิกบางสวนไมไดซื้อแมพันธุโคนมเลย เพราะใชแมพันธุจากลูกคอกที่เลี้ยงมาตั้งแตแรก
ขยายพนัธุมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน
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ตารางที่ 16  แหลงซื้อแมพันธุโคนม

แหลงซื้อแมพันธุโคนม จ ํานวน (คน) รอยละ
แหลงซื้อแมพันธุโคนม

เพื่อนบาน
เปนลูกคอก
ฟารมเอกชน
ญาติพี่นอง

  87
  19
  15
  12

  65.4
  14.3
  11.3
    9.0

รวม 133 100.0

รปูแบบผลผลิตที่ขาย

รูปแบบผลผลิตที่สมาชิกขาย ดังแสดงในตารางที่ 17 ประกอบดวย นํ้ านมดิบ มูลโค ลูกโค 
แมโคหมดสภาพ แมโครีดนม และโคสาวทอง มีรายละเอียดดังนี้

นํ ้านมดบิ พบวา สมาชิกสวนใหญใหความสํ าคัญตอการขายนํ้ านมดิบเปนอันดับ 1 รอย
ละ 97.6 รองลงมา ที่เหลือบางสวนไมไดขายนํ้ านมดิบ ใหความสํ าคัญเปนอันดับ 2 และอันดับ 3 
รอยละ 0.8 เทากัน

มลูโค พบวา สมาชิกใหความสํ าคัญตอการขายมูลโคเปนอันดับ 2 มากที่สุด รอยละ 77.4 
รองลงมา คือ  ไมขายมูลโค รอยละ 12.0 ใหความสํ าคัญเปนอันดับ 4 รอยละ 5.3 อันดับ 3 รอยละ 
4.5 และใหความสํ าคัญเปนอันดับ  5 รอยละ 0.8 ตามลํ าดับ

ลูกโค พบวา สมาชิกใหความสํ าคัญตอการขายลูกโคเปนอันดับ 3 มากที่สุด รอยละ 76.7 
รองลงมา คือ  ใหความสํ าคัญเปนอันดับ  2 รอยละ 14.3 อันดับ 4 รอยละ 4.5 ไมขายลูกโค รอยละ 
3.7 และใหความสํ าคัญเปนอันดับ  1 รอยละ 0.8 ตามลํ าดับ

แมโคหมดสภาพ พบวา สมาชิกใหความสํ าคัญตอการขายแมโคหมดสภาพ เปนอันดับ 4 
มากทีสุ่ด รอยละ 72.9 รองลงมา คือ  ใหความสํ าคัญเปนอันดับ  3 รอยละ 14.3 ไมขายแมโคหมด
สภาพ รอยละ 6.8 ใหความสํ าคัญเปนอันดับ  5 รอยละ 4.5 และอันดับ 2 รอยละ 1.5 ตามลํ าดับ
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แมโครดีนม พบวา สมาชิกไมขายแมโครีดนม มากที่สุด รอยละ 85.0 รองลงมา คือ ให
ความส ําคญัเปนอันดับ 5  รอยละ 9.7 อันดับ 2 รอยละ 3.0 อันดับ 4 รอยละ 1.5 และอันดับ 3 รอย
ละ 0.8 ตามลํ าดับ

โคสาวทอง พบวา สมาชกิไมขายโคสาวทอง มากที่สุด รอยละ 99.2 ที่เหลือ รอยละ 0.8 
ใหความสํ าคัญตอการขายโคสาวทองเปนอันดับ 1 รอยละ 0.8

จะเหน็ไดวา สมาชิกสวนใหญมีรูปแบบผลผลิตที่ขายคลาย ๆ กัน คือ สมาชิกจะใหความ
สํ าคญัตอการขายหรือมุงหวังผลตอบแทนจากการขายนํ้ านมดิบเปนอันดับที่ 1 รองลงมา คือ มูลโค 
ลูกโค แมโคหมดสภาพ แมโครีดนม และโคสาวทอง ตามลํ าดับ ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา มี
สมาชิกผูถูกสัมภาษณ 1 คน ที่ไมไดสงนํ้ านมดิบขาย แตเปลี่ยนมาเปนขายโคสาวทองใหกับ   
เพือ่นบานและผูที่ตองการ เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดดีกวาเดิม

ตารางที่ 17  อันดับรูปแบบผลผลิตที่ขาย

รูปแบบผลผลิต
อันดับ 1
จํ านวน
(รอยละ)

อันดับ 2
จํ านวน
(รอยละ)

อันดับ 3
จํ านวน
(รอยละ)

อันดับ 4
จํ านวน
(รอยละ)

อันดับ 5
จํ านวน
(รอยละ)

ไมขาย
จํ านวน
(รอยละ)

รวม

นํ้ านมดิบ 130
(97.6)

1
(0.8)

1
(0.8)

1
(0.8)

0
(0.0)

0
(0.0)

   133
100.0

มูลโค 0
(0.0)

103
(77.4)

6
(4.5)

7
(5.3)

1
(0.8)

16
(12.0)

   133
100.0

ลูกโค 1
(0.8)

19
(14.3)

102
(76.7)

0
(0.0)

6
(4.5)

5
(3.7)

   133
100.0

แมโคหมดสภาพ 0
(0.0)

2
(1.5)

19
(14.3)

97
(72.9)

6
(4.5)

9
(6.8)

   133
100.0

แมโครีดนม 0
(0.0)

4
(3.0)

1
(0.8)

2
(1.5)

13
(9.7)

113
(85.0)

   133
100.0

โคสาวทอง 0
(0.0)

1
(0.8)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

132
(99.2)

   133
100.0
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แหลงขายผลผลิต

แหลงขายผลผลิตของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 18 ประกอบดวย แหลงขายนํ้ านมดิบ 
แหลงขายมลูโค แหลงขายลูกโค แหลงขายแมโคหมดสภาพ แหลงขายแมโครีดนม และแหลงขาย
โคสาวทอง มีรายละเอียดดังนี้

แหลงขายนํ ้านมดบิ พบวา สมาชิกมีการสงนํ้ านมดิบขายใหกับสหกรณฯ มากที่สุด รอยละ 
99.2 สวนทีเ่หลอื คือ ผูถูกสัมภาษณ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ไมไดขายนํ้ านมดิบ

แหลงขายมลูโค พบวา สมาชิกขายมูลโคใหกับพอคาที่มารับซื้อมากที่สุด รอยละ 85.7 
รองลงมา คือ ไมขายมูลโค รอยละ 12.0 สวนที่เหลือ คือ รอยละ 2.3 ขายใหกับชาวสวน

แหลงขายลกูโค พบวา สมาชิกขายลูกโคใหกับพอคามากที่สุด รอยละ 91.7 รองลงมา คือ 
ขายใหกบัเพือ่นบาน รอยละ 4.5 และไมขาย เก็บไวเลี้ยงเอง รอยละ 3.8 ตามลํ าดับ

แหลงขายแมโคหมดสภาพ พบวา สมาชิกขายแมโคหมดสภาพใหกับพอคาโรงฆาสัตว
มากทีสุ่ด รอยละ 94.0 ที่เหลือสวนนอย รอยละ 6.0 ไมขายแมโคหมดสภาพ

แหลงขายแมโครีดนม พบวา สมาชิกสวนใหญไมขายแมโครีดนมมากที่สุด รอยละ 87.2 
รองลงมา คือ ขายใหกับเพื่อนบาน รอยละ 10.5 และขายใหกับพอคา รอยละ 2.3 ตามลํ าดับ

แหลงขายโคสาวทอง พบวา สมาชิกสวนใหญไมขายแมโคสาวทองมากที่สุด รอยละ 99.2 
ทีเ่หลอื 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ขายใหกับเพื่อนบาน

จะเหน็ไดวา สมาชิกสวนใหญจะมีแหลงขายผลผลิตที่คลาย ๆ กัน คือ นํ้ านมดิบ ขายให
กบัสหกรณฯ มลูโค ขายใหกับพอคาที่มารับซื้อ ลูกโค ขายใหกับพอคา แมโคหมดสภาพ ขายใหกับ
พอคาทีม่ารับซือ้ซึ่งสวนใหญมาจากโรงฆาสัตว สวนแมโครีดนมและโคสาวทอง สมาชิกสวนใหญ
จะไมไดขาย จะเก็บไวเลี้ยงเพื่อขยายพันธุเพิ่มจํ านวนโคนมในฟารม
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ตารางที่ 18  แหลงขายผลผลิตของสมาชิก

แหลงขายผลผลิต จ ํานวน (คน) รอยละ
แหลงขายนํ้ านมดิบ

สหกรณโคนมหนองโพฯ
ไมขาย

132
    1

  99.2
    0.8

รวม 133 100.0
แหลงขายมูลโค

พอคา
ชาวสวน
ไมขาย

114
    3
  16

  85.7
    2.3
  12.0

รวม 133 100.0
แหลงขายลูกโค

พอคา
เพื่อนบาน
ไมขาย

122
    6
    5

  91.7
    4.5
    3.8

รวม 133 100.0
แหลงขายแมโคหมดสภาพ

พอคา
ไมขาย

  125
    8

  94.0
    6.0

รวม 133 100.0
แหลงขายแมโครีดนม

เพือ่นบาน
พอคา
ไมขาย

  14
    3
116

  10.5
    2.3
  87.2

รวม 133 100.0
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ตารางที่ 18  (ตอ)

แหลงขายผลผลิต จ ํานวน (คน) รอยละ
แหลงขายโคสาวทอง

ไมขาย
เพื่อนบาน

  132
     1

  99.2
    0.8

รวม 133 100.0

การไดรบัขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ ของ
สมาชกิตอป ดังแสดงในตารางที่ 19 พบวา สมาชิกไดรับขาวสารจํ านวน 1-2 คร้ัง มากที่สุด รอยละ 
56.4 รองลงมา คือ ไมไดรับขาวสาร รอยละ 33.8 ไดรับมากกวา 6 คร้ัง รอยละ 6.0 และไดรับ 3-4 
คร้ัง รอยละ 3.8 ตามลํ าดับ โดยมีจํ านวนครั้งในการไดรับขาวสารเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร 
มากที่สุด คือ 12 คร้ัง และการไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรโดยเฉลี่ย      
1.77 คร้ัง

จะเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรเพียงปละ 
1-2 คร้ัง และยงัมสีมาชกิบางสวนที่ไมไดรับขาวสารเลย อาจแสดงใหเห็นไดวา เจาหนาที่อาจมีการ
กระจายขาวสารความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมยังไมทั่วถึง ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา ที่สมาชิก
สวนใหญไดรับขาวสารปละ 1-2 คร้ังนั้น ไดรับจากการที่ไปประชุมสมาชิก ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณป
ละ 1-2 คร้ัง และขาวสารสวนใหญที่เปนในรูปแบบของแผนพับ ใบปลิว เอกสารเผยแพรตาง ๆ นั้น 
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรจะมีวางไวที่บริเวณที่ขายปจจัยการผลิต ซึ่งอาจทํ าใหสมาชิกไม
เหน็หรอืเอกสารอาจมีปริมาณนอยเกินไป ทํ าใหสมาชิกไดรับไมทั่วถึง
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ตารางที่ 19  การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรของสมาชิก

การไดรับขาวสาร จ ํานวน (คน) รอยละ
จ ํานวนครั้งในการไดรับขาวสาร 1/ (คร้ัง)

0
1-2
3-4
มากกวา 4

  45
  75
    5
    8

  33.8
  56.4
    3.8
    6.0

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรนอยที่สุด       ไมไดรับขาวสาร
การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรมากที่สุด       12          คร้ัง
การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรเฉลี่ย          1.77      คร้ัง

        S.D. = 2.62

ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ

ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ ของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 20 พบวา มีระยะทาง
ชวง 3-4 กโิลเมตร มากที่สุด รอยละ 69.2 รองลงมา คือ ระยะทางชวง 1-2 กิโลเมตร ชวง 5-6 
กโิลเมตร รอยละ 9.0 เทากัน ระยะทางชวง 7-8 กิโลเมตร รอยละ 8.3 กิโลเมตร และระยะทางชวง
มากกวา 8 กโิลเมตร รอยละ 4.5 ตามลํ าดับ โดยมีระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ นอยที่สุด 
คือ 1.0 กโิลเมตร มากที่สุด คือ 10.0 กิโลเมตร และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ โดยเฉลี่ย 
4.27 กิโลเมตร

จากการสมัภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวา เกษตรกรที่มีพื้นที่อยูใกล สหกรณฯ  
จะมีผูที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมและเปนสมาชิกของสหกรณฯ มากกวาผูที่มีพื้นที่อยูไกล 
สหกรณฯ ซึง่อาจเนื่องมาจากการอยูใกลจะมีความสะดวกในการขนสงนํ้ านมดิบหรือมาติดตอธุระ
ตาง ๆ ที่สหกรณฯ
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ตารางที่ 20  ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ ของสมาชิก

ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ จ ํานวน (คน) รอยละ
ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ 1/ (กโิลเมตร)

1-2
3-4
5-6
7-8
มากกวา 8

  12
  92
  12
  11
    6

    9.0
  69.2
    9.0
    8.3
    4.5

รวม 133 100.0

หมายเหตุ: 1/ ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ นอยที่สุด   1.0   กิโลเมตร
  ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ มากที่สุด   10.0   กิโลเมตร
  ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ เฉลี่ย          4.27 กิโลเมตร, S.D. = 1.80

ความรูในการเลี้ยงโคนม

การวเิคราะหผลการทดสอบความรูของสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 21 ผูวิจัยนํ าคะแนน
มาจดัแบงระดับความรู โดยใชคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คะแนนเฉลี่ย ± คาเบี่ยง-
เบนมาตรฐาน) เปนเกณฑในการแบงระดับความรู ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ

ระดบัที ่1 หมายถึง มีความรูในการเลี้ยงโคนมในระดับดี สามารถตอบแบบทดสอบความรู
ไดคะแนนระหวาง 18–19 คะแนน

ระดับที่ 2 หมายถึง มีความรูในการเลี้ยงโคนมในระดับปานกลาง สามารถตอบแบบ
ทดสอบความรูไดคะแนนระหวาง 13–17 คะแนน

ระดบัที ่3 หมายถึง มีความรูในการเลี้ยงโคนมในระดับต่ํ า สามารถตอบแบบทดสอบความ
รูไดคะแนนระหวาง 8–12 คะแนน
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ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้

1. สมาชิกมีความรู ในการเลี้ยงโคนมในระดับดี สามารถตอบแบบทดสอบความรูได
คะแนนระหวาง 18–19 คะแนน จํ านวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.7 ของสมาชิกทั้งหมด

2. สมาชกิมคีวามรูในการเลี้ยงโคนมในระดับปานกลาง สามารถตอบแบบทดสอบความรู
ไดคะแนนระหวาง  13–17 คะแนน  จ ํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ  67.7  ของสมาชิก ทั้งหมด

3. สมาชิกมีความรูในการเลี้ยงโคนมในระดับต่ํ า สามารถตอบแบบทดสอบความรูได
คะแนนระหวาง 8–12 คะแนน จํ านวน 30 คน คิดเปนรอยละ 22.6 ของสมาชิกทั้งหมด

จะเห็นไดวาสมาชิกมีความรูในการเลี้ยงโคนมอยูในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปน    
รอยละ 67.7 รองลงมาเปนระดับต่ํ า คิดเปนรอยละ 22.6 และระดับดี คิดเปนรอยละ 9.8 ตาม
ลํ าดบั โดยมสีมาชิกที่ทํ าคะแนนไดสูงสุด 19 คะแนน ต่ํ าสุด 8 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 14.59 
คะแนน ซึง่เมือ่พจิารณาถึงคะแนนดิบที่สมาชิกทํ าได จะเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญมีความรูในการ
เลีย้งโคนมอยูในระดับปานกลาง โดยทํ าแบบทดสอบไดคะแนนระหวาง 13–17 คะแนน ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจาก สมาชิกมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมมาเปนเวลานานและไดรับการฝกอบรมความ
รูจากสหกรณโคนมหนองโพฯ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม ตลอดจนการไดรับ
ขาวสารความรูทีเ่ปนประโยชนในการเลี้ยงโคนมจากแหลงตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการพบปะ พูดคุย 
ปรึกษาหารอืเกีย่วกับโคนมกับเพื่อนบานหรือผูที่ประกอบอาชีพเดียวกันเสมอ

ตารางที่ 21  ระดบัความรูในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก

ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม คะแนน 1/ จ ํานวน (คน) รอยละ
ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม

ดี
ปานกลาง
ต่ํ า

18-19
13-17
  8-12

  13
  90
  30

    9.7
  67.7
  22.6

รวม 133 100.0
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หมายเหตุ: 1/ คะแนนสูงสุด 19 คะแนน
  คะแนนตํ่ าสุด   8 คะแนน
  คะแนนเฉลี่ย 14.59 คะแนน, S.D. = 2.51

นอกจากนี ้เมือ่พิจารณาถึงประเด็นความรูตามรายขอ ดังแสดงในตารางที่ 22 พบวา ขอที่
สมาชกิตอบถูกมากกวารอยละ 50.0 มีทั้งหมด 16 ขอ คือ ขอที่ 1-5, 7-8 และ 11-19 โดยแสดง
อันดบัทีต่อบถกูไวในตาราง สํ าหรับขอที่สมาชิกมีการตอบผิดมากกวารอยละ 50 มีจํ านวน 4 ขอ 
คือ ขอที ่6, 9, 10 และ 20 ซึ่งสามารถสรุปรวมไดเปน 3 ประเด็น คือ เร่ืองการใหอาหารแมโคหลัง
คลอดใหม สารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว และโรคปากและเทาเปอย ซึ่งเจาหนาที่ควรมีการให
ความรูเพิ่มเติมแกสมาชิกเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้

ตารางที่ 22  ความรูในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก

ตอบถูก ตอบผิดประเด็นความรู
จํ านวน
(คน)

รอยละ จํ านวน
(คน)

รอยละ
อันดับ
ที่ตอบ
ถูก

1. โคสาวที่จะใชเปนแมพันธุ ควรมีอายุไมตํ่ ากวา 
15 เดือน และมีนํ้ าหนักไมนอยกวา 250 – 280 
กก. (ขึ้นอยูกับพันธุ)

2. แมโคนมในสภาพปกติจะตองเปนสัดเฉลี่ยทุก 
21 วัน นอกจากระยะอุมทอง

3. ปกติแมโคตั้งทองนานประมาณ 9 เดือน
4. โดยปกติแมโคไมสามารถคลอดเองไดโดย

ธรรมชาติ เกษตรกรจํ าเปนตองใหความชวย
เหลือ เพื่อปองกันอันตรายในการคลอดที่อาจ
เกิดกับแมโคหรือลูกโค

5. โคทุกตัวควรมีระยะเวลาหยุดพักการรีดนมทุก
ครั้งกอนคลอด ไมนอยกวา 45 วัน

6. แมโคหลังคลอดใหม ควรใหอาหารขนใน
ปริมาณมากกวาแมโคใหนมทั่ว ๆ ไป เพราะแม
โคที่อยู ในระยะหลังคลอดจะมีความตองการ
อาหารมากกวาปกติ

113

129
133

  77

109

  51

  85.0

  97.0
100.0

  57.9

  82.0

  38.3

  20

    4
    0

  56

  24

  82

15.0

  3.0
  0.0

42.1

18.0

61.7

  9

  2
  1

15

11
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ตารางที่ 22  (ตอ)

ตอบถูก ตอบผิดประเด็นความรู
จํ านวน
(คน)

รอยละ จํ านวน
(คน)

รอยละ
อันดับ
ที่ตอบ
ถูก

7. การใหอาหารขนแกแมโครีดนม ควรพิจารณา
จากปริมาณนํ้  านมที่แม  โคให และสภาพ    
รางกายของแมโค

8. แมโคจํ าเปนตองไดรับอาหารหยาบในปริมาณ
ที่เพียงพอ เพื่อใหเกิดการเคี้ยวเอื้องและปอง
กันการเกิดกรดในกระเพาะ

9. วัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนแหลงพลังงาน ไดแก 
ขาวโพด รํ าละเอียด กากนํ้ าตาล มันสํ าปะหลัง

10. วัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนแหลงโปรตีน ไดแก 
ปลาปน กากถั่วเหลือง ถั่วเขียวบด

11. การวางแนวโรงเรือนควรวางในแนวตะวันออก
ตะวันตก (ตามตะวัน)

12. ชายคาโรงเรือนที่โคอยูควรสูงจากพื้นประมาณ 
3 เมตร

13. ลูกโคควรจะไดรับนํ้ านมเหลืองทันที ภายในไม
เกิน 12 ชั่วโมง หลังคลอด

14. วิธีการเลี้ยงลูกโคจะใหลูกโคหยานํ้ านมเมื่อ
อายุ 20 – 24 สัปดาห

15. การทํ าความสะอาดเตานมกอนการรีดนม ควร
ใชสารละลายคลอรีนหรือนํ้ ายาฆาเชื้อโรคลาง
และเช็ดเตานม

16. กอนการรีดนม ควรตรวจสภาพนํ้ านมวามีการ
เปล่ียนสีหรือตกตะกอนหรือไม เพื่อตรวจการ
เปนโรคเตานมอักเสบ และแยกนมที่ผิดปกตินี้
ออกไมสงขาย เพราะจะทํ าใหคุณภาพนมโดย
รวมลดลง

17. ในการรีดนม เมื่อทํ าความสะอาดและกระตุน
เตานมเสร็จแลว ควรเริ่มรีดนมภายใน 10 นาที

127

113

  27

  40

121

118

107

101

118

125

  68

95.5

  85.0

    20.3

  30.1

  91.0

  88.7

  80.5

  75.9

  88.7

  94.0

  51.1

6

  20

106

  93

  12

  15

  26

  32

  15

    8

  65

4.5

15.0

   79.7

69.9

  9.0

11.3

19.5

24.1

11.3

  6.0

48.9

  3

9

   5

   7

12

13

  7

  4

16
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ตารางที่ 22  (ตอ)

ตอบถูก ตอบผิดประเด็นความรู
จํ านวน
(คน)

รอยละ จํ านวน
(คน)

รอยละ
อันดับ
ที่ตอบ
ถูก

18. การเปลี่ยนคนรีดนม โดยเฉพาะการรีดนมดวย
มือ จะมีผลทํ าใหสัตวเกิดความเครียดและให
นมลดลงได

19. การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยควร
ฉีดทุก 1 ป (ปละ 1 ครั้ง)

20. สัตวที่ตายจากโรคปากและเทาเปอย จะมีเลือด
ออกจากทวารตาง ๆ ไมควรเปดผาซากเพราะ
จะทํ าใหเชื้อโรคแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว

121

  94

  50

91.0

  70.7

  37.6

12

  39

  83

9.0

29.3

62.4

  5

14

ตอนที่  3  ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ดังแสดงในตารางที่ 23 เปนการวัดความรูสึก 
ความคดิเหน็ในทางบวกของสมาชิกที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานคณุสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ (ประกอบดวย 12 ขอยอย) ดานวิชา-
การ (ประกอบดวย 9 ขอยอย) และดานการสนับสนุนการผลิต (ประกอบดวย 15 ขอยอย) โดยแบง
ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกออกเปน 3 ระดบั คือ พึงพอใจมาก (3 คะแนน) พึงพอใจปานกลาง 
(2 คะแนน) และพงึพอใจนอย (1 คะแนน) มรีายละเอียดดังนี้

ดานคณุสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่

ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ พบวา 
สมาชกิมีความพึงพอใจในระดับมากในดานเจาหนาทีฯ่ เต็มใจใหความชวยเหลือสมาชิก (คาเฉลี่ย 
= 2.67) กระท ําสิง่ตาง ๆ ดวยความจริงใจ (คาเฉลี่ย = 2.66) เปนมิตร เปนกันเอง (คาเฉลี่ย = 
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2.63) มนษุยสัมพนัธดี (คาเฉลี่ย = 2.62) รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย = 2.62) เชื่อมั่นในตนเอง (คาเฉลี่ย 
= 2.58) สุภาพนุมนวล (คาเฉลี่ย = 2.56) มคีวามสามารถในการติดตอส่ือสาร (คาเฉลี่ย = 2.54) 
สามารถใชหลักจิตวิทยาในการติดตอหรือเผยแพรความรูใหกับสมาชิก (คาเฉลี่ย = 2.52) 
กระตอืรือรนในการทํ างาน (คาเฉลี่ย = 2.45) รักษาคํ ามั่นสัญญา ปฏิบัติตามที่พูดหรือนัดหมายไว 
(คาเฉลีย่ = 2.38) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในดานเจาหนาที่ฯ ตรงตอเวลา (คาเฉลี่ย 
= 2.13)

โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของ
เจาหนาที่ฯ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.53)

จะเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไป
ของเจาหนาที ่ในระดับมาก โดยหัวขอที่สมาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ในดาน
เจาหนาทีฯ่ เตม็ใจใหความชวยเหลือสมาชิก กระทํ าสิ่งตาง ๆ ดวยความจริงใจ และเปนมิตร เปน
กนัเอง ซึง่จากการสมัภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวา อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ฝายสง
เสริมการเกษตรสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่ หรือเปนผูที่ปฏิบัติงานมาเปนเวลานานพอสมควร จน
เปนที่รูจักมักคุนแกสมาชิกสวนใหญเปนอยางดี มีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางเจาหนาที่และ
สมาชกิ โดยเฉพาะถาเจาหนาที่เปนคนในพื้นที่ก็ยิ่งทํ าใหมีความคุนเคยกัน ทํ าใหเจาหนาที่มีความ
เต็มใจและยินดีที่จะชวยเหลือสมาชิก สวนในดานความตรงตอเวลาของเจาหนาที่ ซึ่งสมาชิกมี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลางนั้น อาจเนื่องมาจาก จํ านวนเจาหนาที่บางแผนกที่ตองออกไปให
บริการแกสมาชกิเปนประจํ า คือ แผนกผสมเทียม มีจํ านวนนอยเมื่อเทียบกับสัดสวนของสมาชิกใน
แตละพืน้ที ่ท ําใหไมสามารถนัดหมายเวลาที่แนนอนในการมาใหบริการแกสมาชิก เพราะเจาหนาที่
ตองไปปฏิบัติงานในการใหบริการแกสมาชิกตามลํ าดับการแจงของสมาชิก

ดานวิชาการ

ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณ
โคนมหนองโพราชบรีุ จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานวิชาการ พบวา สมาชิกมีความพึงพอ
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ใจในระดับมากในดานเจาหนาที่ฯ เปนผูปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว (คาเฉลี่ย = 2.60) มีความรู
ความสามารถ/ความชํ านาญดานวิชาการเปนอยางดี (คาเฉลี่ย = 2.56) มคีวามรูทันสมัย ทันเหตุ
การณ (คาเฉลี่ย = 2.44) ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมที่สามารถนํ ามาประยุกตใช/ปฏิบัติได
จริง (คาเฉลี่ย = 2.41) และมคีวามพงึพอใจในระดับปานกลางในดานเจาหนาที่ฯ ใหคํ าชี้แนะใน
การแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกไดตลอดเวลา (คาเฉลี่ย = 2.30)
กระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ (คาเฉลี่ย = 2.22)
อธบิายขัน้ตอนการปฏบัิติงานใหสมาชิกทราบอยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารม
ของสมาชิกหรือที่สํ านักงาน (คาเฉลี่ย = 2.14) เจาหนาทีฯ่ เปนแหลงความรูแกสมาชิกซึ่งจะนํ าขาว
สารความรูใหม ๆ  เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมมาใหสมาชิกอยูเปนประจํ า  (คาเฉลี่ย = 1.88) เจาหนา
ทีฯ่ เปนด ําเนนิการจัดฝกอบรมหรือพาสมาชิกไปศึกษาดูงานเพื่อแกไขปญหาหรือเพิ่มพูนความรูแก
สมาชิก (คาเฉลี่ย = 1.84)

โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  ในดานวิชาการ  ในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.26)

จะเห็นไดวาสมาชิกมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานวชิาการ ในระดับมาก 
โดยหวัขอทีส่มาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เจาหนาที่ฯ ปฏิบัติงานไดอยาง
คลองตวั มคีวามรูความสามารถ/ความชํ านาญดานวิชาการเปนอยางดี และมีความรูทันสมัย ทัน
เหตุการณ ซึ่งจากการสัมภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวา อาจเนื่องมาจากสวนใหญ   
เจาหนาทีท่ีอ่อกไปใหบริการแกสมาชิกที่ฟารมของสมาชิก จะเปนผูที่มีความรูความชํ านาญในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากทํ างานดานนี้มาเปนระยะเวลาพอสมควร ทํ าใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
คลองตัว สํ าหรบัสมาชกิสวนใหญมีความพึงพอใจในดานวิชาการ ในระดับปานกลางนั้น พบวา  
หวัขอทีส่มาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก  คือ เจาหนาที่ฯ เปนผูใหคํ าชี้แนะ
ในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกไดตลอดเวลา เจาหนาที่ฯ 
กระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ และเจาหนาที่ฯ จะ
อธบิายขัน้ตอนการปฏบัิติงานใหสมาชิกทราบอยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารม
ของสมาชิกหรือที่สํ านักงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากเจาหนาที่มีจํ านวนนอย ทํ าใหบางครั้งที่สมาชิก
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ตองการความชวยเหลอืแตไมพบเจาหนาที่เนื่องจากเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานขางนอก ทํ าใหเจาหนา
ที่ไมสามารถชวยแกปญหาไดตลอดเวลา และสมาชิกระบุวาเจาหนาที่ยังไมคอยมีการกระตุนให
สมาชกิรูจกัวธิกีารแกไขปญหาและเมื่อมาปฏิบัติงานที่ฟารมจะไมคอยอธิบายถาสมาชิกไมถาม ซึ่ง
อาจเนือ่งมาจากเจาหนาที่ตองทํ างานแขงกับเวลา โดยเฉพาะในชวงที่สมาชิกมีการแจงมาก ทํ าให
บางครัง้เจาหนาที่อาจตองรีบเรงเพื่อไปใหบริการแกสมาชิกรายอื่น ๆ

ดานการสนับสนุนการผลิต

ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานการสนบัสนุนการผลิต พบวา สมาชิก
มีความพึงพอใจในระดับมากในดานเจาหนาที่ฯ ใหคํ าแนะนํ าในการทํ าพันธุประวัติโคนมแก
สมาชิก (คาเฉลี่ย = 2.56) มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลางในดานเจาหนาที่ฯ แนะน ําสมาชิกใน
การเลือกใชปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม  (คาเฉลี่ย =  2.33)  จ ําหนายปจจัยการผลิต  เชน  
เวชภณัฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคาเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 2.29) ให
บริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนมแกสมาชิก (คาเฉลี่ย = 2.28) จ ําหนายปจจัยการผลิต เชน 
เวชภณัฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ทีม่คุีณภาพใหแกสมาชิก (คาเฉลี่ย = 2.24) แนะนํ า
วิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับโคนมอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย = 2.19)
ประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการประชุมรวมกัน (คาเฉลี่ย = 2.10) ประสานงานไปยัง
นกัวชิาการหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวยเหลือสมาชิกได ในกรณีที่เจาหนาที่ไม
สามารถชวยสมาชิกได (คาเฉลี่ย = 2.00) ใหบริการตรวจโรคโคนมของทานเปนประจํ าทุกป (คา
เฉลี่ย = 1.88) ใหขอมลูแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก (คาเฉลี่ย = 
1.79) ใหบริการทํ าคลอดแมโคนมแกสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไมสามารถทํ าได (คาเฉลี่ย = 1.79)
ประสานงานและกระตุนใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการติดตอพบปะกันเปนประจํ า (คาเฉลี่ย = 
1.77) ใหขอมลูแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก (คาเฉลี่ย = 1.76) และมีความ
พงึพอใจในระดับนอย ในดานเจาหนาที่ฯ เปนผูจดัหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแก
สมาชิก (คาเฉลี่ย = 1.56) จดัหาแหลงจ ําหนายปจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก (คา
เฉลี่ย = 1.56)
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โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานการสนับสนุนการผลิต 
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.01)

จะเห็นไดวาสมาชิกมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานการสนับสนุนการผลิต
ในระดับมาก ในหัวขอเจาหนาที่ฯ เปนผูใหคํ าแนะนํ าในการทํ าพันธุประวัติโคนมแกสมาชิก ซึ่งจาก
การสัมภาษณและสังเกตการณภาคสนาม พบวา อาจเนื่องมาจากการการทํ าพันธุประวัติจะมี
ความส ําคญัตอแมโคในเรื่องการผสมพันธุและบันทึกประวัติการใหนํ้ านมของแมโคแตละตัว ซึ่งใน
การบนัทกึการผสมเทยีมนัน้ เจาหนาที่จะเปนผูบันทึกใหแกสมาชิกเมื่อมาปฏิบัติงาน ทํ าใหสมาชิก
ไดรับความสะดวกในเรื่องนี้ สํ าหรับสมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจในดานการสนับสนุนการผลิต
ในระดบัปานกลางนัน้ พบวา หัวขอที่สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ 
เจาหนาที่ฯ เปนผูแนะนํ าสมาชิกในการเลือกใชปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม เจาหนาที่ฯ
จ ําหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคา
เหมาะสม และเจาหนาที่ฯ ใหบริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนมแกสมาชิก ซึ่งอาจเนื่องมา
จากเจาหนาที่ยังแสดงออกในเรื่องการแนะนํ าการเลือกใชปจจัยการผลิตไมดีเทาที่ควร สวนเรื่อง
ราคาปจจยัการผลติ สมาชิกระบุวาราคาปานกลางไมตางจากที่อ่ืนมากนัก สวนเรื่องการตัดแตงกีบ
โคนมนัน้ สมาชกิระบุวาเจาหนาที่บริการดีแตอาจเนื่องมาจากรถที่ใชสํ าหรับตัดแตงกีบมีนอย จึง
ทํ าใหเกิดความลาชา และสมาชิกมคีวามพึงพอใจในระดับนอย ในดานเจาหนาที่ฯ เปนผูจัดหา
แหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก และเจาหนาที่ฯ เปนผูจัดหาแหลงจํ าหนาย
ปจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่เห็นวาฝายสงเสริมการ
เกษตรมีการจํ าหนายปจจัยการผลิตตาง ๆ ครบทุกอยาง ทํ าใหเจาหนาที่ไมตองจัดหาแหลง
จ ําหนายอื่นใหแกสมาชิก

สรุปความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) พบวา ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจา
หนาที ่ สมาชกิมคีวามพึงพอใจในระดับมากในทุกหัวขอ คือ เจาหนาที่ฯ เต็มใจใหความชวยเหลือ
สมาชกิ กระท ําสิง่ตาง ๆ ดวยความจริงใจ เปนมิตร เปนกันเอง มนุษยสัมพันธดี รับผิดชอบ เชื่อมั่น
ในตนเอง สุภาพนุมนวล มคีวามสามารถในการติดตอส่ือสาร สามารถใชหลักจิตวิทยาในการติดตอ
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หรือเผยแพรความรูใหกับสมาชิก กระตอืรือรนในการทํ างาน รักษาคํ ามั่นสัญญา ปฏิบัติตามที่พูด
หรือนัดหมายไว ยกเวนหวัขอเจาหนาที่ฯ ตรงตอเวลา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
สวนในดานวชิาการ สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก 4 หัวขอ คือ เจาหนาที่ฯ ปฏิบัติงานได
อยางคลองตัว มคีวามรูความสามารถ/ความช ํานาญดานวิชาการเปนอยางดี มีความรูทันสมัย ทัน
เหตุการณ ใหความรูเกีย่วกับการเลี้ยงโคนมที่สามารถนํ ามาประยุกตใช/ปฏิบัติไดจริง และมีความ
พงึพอใจในระดับปานกลาง 5 หัวขอ คือ เจาหนาที่ฯ ใหคํ าชีแ้นะในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยว
ของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกไดตลอดเวลา กระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ใน
การเลี้ยงโคนมอยูเสมอ อธบิายขัน้ตอนการปฏิบัติงานใหสมาชิกทราบอยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่
มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารมของสมาชิกหรือที่สํ านักงาน เจาหนาทีฯ่ เปนแหลงความรูแกสมาชิกซึ่งจะ
น ําขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมมาใหสมาชิกอยูเปนประจํ า เจาหนาที่ฯ เปนผู
ดํ าเนินการจัดฝกอบรมหรือพาสมาชิกไปศึกษาดูงานเพื่อแกไขปญหาหรือเพิ่มพูนความรูแกสมาชิก
และในดานการสนับสนุนการผลิต สมาชกิมีความพึงพอใจในระดับมากในหัวขอเจาหนาที่ฯ ใหคํ า
แนะน ําในการทํ าพันธุประวัติโคนมแกสมาชิก  มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง  11  หวัขอ  คือ    
เจาหนาที่ฯ แนะน ําสมาชกิในการเลือกใชปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม จํ าหนายปจจัยการผลิต 
เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคาเหมาะสม ใหบริการและ
สาธติวธิกีารตดัแตงกีบโคนมแกสมาชิก จํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้ า
เชือ้พอพันธุดี ฯลฯ ทีม่คุีณภาพใหแกสมาชิก แนะนํ าวิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับโคนมอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการประชุมรวมกัน ประสาน
งานไปยังนักวิชาการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวยเหลือสมาชิกได ในกรณีที่
เจาหนาที่ไมสามารถชวยสมาชิกได ใหบริการตรวจโรคโคนมของทานเปนประจํ าทุกป ใหขอมูล
แหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก ใหบริการทํ าคลอดแมโคนมแก
สมาชิกในกรณีที่สมาชิกไมสามารถทํ าได ประสานงานและกระตุนใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการ
ติดตอพบปะกันเปนประจํ า ใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก และมี
ความพึงพอใจในระดับนอย 2 หัวขอ คือ เจาหนาที่ฯ จดัหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี     
คุณภาพแกสมาชกิ จัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก
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ตารางที่ 23  ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

n = 133
ระดับความพึงพอใจ

มาก ปานกลาง นอย
ความพึงพอใจ

ของสมาชิกตอเจาหนาที่
จํ านวน จํ านวน จํ านวน

   X เกณฑ

ดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพฯ
1. เต็มใจใหความชวยเหลือสมาชิก
2. กระทํ าส่ิงตาง ๆ ดวยความจริงใจ
3. เปนมิตร เปนกันเอง
4. มนุษยสัมพันธดี
5. รับผิดชอบ
6. เชื่อม่ันในตนเอง
7. สุภาพนุมนวล
8. มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร
9. สามารถใชหลักจิตวิทยาในการ

ติดตอหรือเผยแพรความรูใหกับสมาชิก
10. กระตือรือรนในการทํ างาน
11. รักษาคํ ามั่นสัญญา ปฏิบัติตามที่พูดหรือ

นัดหมายไว
12. ตรงตอเวลา

97
95
93
91
89
83
83
82

81
72

64
45

28
31
31
33
37
44
42
41

40
49

56
60

8
7
9
9
7
6
8
10

12
12

13
28

2.67
2.66
2.63
2.62
2.62
2.58
2.56
2.54

2.52
2.45

2.38
2.13

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
ปานกลาง

ความพึงพอใจดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่โดยเฉลี่ย 2.53 มาก
ดานวิชาการ

เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร
สหกรณโคนมหนองโพฯ
1. ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
2. มีความรูความสามารถ/ความชํ านาญ

ดานวิชาการเปนอยางดี
3. มีความรูทันสมัย ทันเหตุการณ

87

81
72

39

45
47

7

7
14

2.60

2.56
2.44

มาก

มาก
มาก
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ตารางที่ 23  (ตอ)
n = 133

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอเจาหนาที่

จํ านวน จํ านวน จํ านวน
   X เกณฑ

4. ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมที่สามารถ
นํ ามาประยุกตใช/ปฏิบัติไดจริง

5. ใหคํ าชี้แนะในการแกไขปญหาเรงดวนที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกได
ตลอดเวลา

6. กระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหา 
ตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ

7. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสมาชิก
ทราบอยางละเอียด เมื่อเจ าหนาที่มา
ปฏิบัติหน าที่ที่ฟาร มของสมาชิกหรือที่
สํ านักงาน

8. เป นแหลงความรู แก สมาชิกซึ่งจะนํ  า   
ขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโค
นมมาใหสมาชิกอยูเปนประจํ า

9. ดํ าเนินการจัดฝกอบรมหรือพาสมาชิกไป
ศึกษาดูงานเพื่อแกไขปญหาหรือเพิ่มพูน
ความรูแกสมาชิก

66

52

40

52

30

48

55

69

82

47

57

58

12

12

11

34

46

27

2.41

2.30

2.22

2.14

1.88

1.84

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ความพึงพอใจดานวิชาการของเจาหนาที่โดยเฉลี่ย 2.26 ปานกลาง
ดานการสนับสนุนการผลิต

เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร
สหกรณโคนมหนองโพฯ
1. ใหคํ าแนะนํ าในการทํ าพันธุประวัติโคนม

แกสมาชิก
2. แนะนํ าสมาชิกในการเลือกใชปจจัยการ

ผลิตในการเลี้ยงโคนม

87

48

34

69

12

16

2.56

2.33

มาก

ปานกลาง
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ตารางที่ 23  (ตอ)
n = 133

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอเจาหนาที่

จํ านวน จํ านวน จํ านวน
   X เกณฑ

3. จํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแก
สมาชิกในราคาเหมาะสม

4. ใหบริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนม
แกสมาชิก

5. จํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ที่มี  
คุณภาพใหแกสมาชิก

6. แนะนํ าวิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับ
โคนมอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

7. ประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมี
การประชุมรวมกัน

8. ประสานงานไปยังนักวิชาการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวย
เหลือสมาชิกได ในกรณีที่เจาหนาที่ไม
สามารถชวยสมาชิกได

9. ให บริการตรวจโรคโคนมของท านเป น
ประจํ าทุกป

10. ใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี
ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก

11. ใหบริการทํ าคลอดแมโคนมแกสมาชิกใน
กรณีที่สมาชิกไมสามารถทํ าได

12. ประสานงานและกระตุนใหกลุมสมาชิก
แตละกลุมมีการติดตอพบปะกันเปนประจํ า

13. ใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพแกสมาชิก

56

65

48

54

47

35

40

33

30

24

27

59

40

69

50

52

63

37

39

45

54

47

18

28

16

29

34

35

56

61

58

55

59

2.29

2.28

2.24

2.19

2.10

2.00

1.88

1.79

1.79

1.77

1.76

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางที่ 23  (ตอ)
n = 133

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอเจาหนาที่

จํ านวน จํ านวน จํ านวน
   X เกณฑ

14. จัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี  
คุณภาพแกสมาชิก

15. จัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่ราคา
เหมาะสมใหแกสมาชิก

16

16

42

43

75

74

1.56

1.56

นอย

นอย
ความพึงพอใจดานการสนับสนุนการผลิตของเจาหนาที่โดยเฉลี่ย 2.01 ปานกลาง

หมายเหตุ: คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
    คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.00  =  มีความพึงพอใจมาก
     คะแนนเฉลีย่  1.67 – 2.33  =  มีความพึงพอใจปานกลาง
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.66  =  มีความพึงพอใจนอย
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ตอนที ่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
ปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มี
รายละเอียดดังนี้

ปญหาในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝาย      
สงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ปญหาในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝาย       
สงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนปญหาที่
สมาชกิพบจากการตดิตอกับเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ ซึ่งแบงออก
เปน 10 ปญหายอย ดังแสดงในตารางที่ 24 มีรายละเอียดดังนี้

สํ าหรบัปญหาทกุขอของสมาชิก พบวา สมาชิกสวนใหญระบุวาพบปญหานอยกวารอยละ 
50.0 ในทกุขอ โดยปญหาที่สมาชิกระบุมากที่สุด คือ ปญหาความตรงตอเวลาการนัดหมายของ
เจาหนาทีฯ่ รอยละ 32.3 จึงจัดเปนปญหาสํ าคัญของสมาชิกอันดับที่ 1 สวนปญหาที่สมาชิกระบุ
มากรองลงมา คือ ปญหาการไดรับขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากเจาหนาที่ฯ 
รอยละ 24.1 จัดเปนปญหาสํ าคัญของสมาชิกอันดับที่ 2 และปญหาจํ านวนเจาหนาที่ฯ  รอยละ 
22.6 จดัเปนปญหาสํ าคัญของสมาชิกอันดับที่ 3 ตามลํ าดับ

จะเหน็ไดวา การที่สมาชิกระบุปญหาตาง ๆ นอยกวารอยละ 50.0 ทุกขอนั้น จากการ
ศึกษาและสงัเกตการณภาคสนาม พบวา อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ของสมาชิกหรือพื้นที่ใกลเคียงมี
หนวยงานตาง ๆ ที่สมาชิกสามารถใชบริการหรือขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมได นอก
เหนอืจากที ่สหกรณโคนมหนองโพฯ ไดแก โรงพยาบาลสัตวหนองโพ ศูนยวิจัยการผสมเทียม รวม
ไปถึงสํ านักงานเกษตรอํ าเภอ และสํ านักงานเกษตรจังหวัด สํ าหรับปญหาที่สมาชิกพบจากการ   
ติดตอกบัเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ ซึง่จดัเปนปญหาสํ าคัญ คือ 
ปญหาความตรงตอเวลาการนัดหมายของเจาหนาที่ฯ นั้น อาจเนื่องมาจาก การที่สมาชิกจะเรียกใช
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บริการตาง ๆ จากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร เชน การตัดแตงกีบ การผสมเทียม สมาชิกจะ
ตองแจงไปทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร และฝายสงเสริมการเกษตรจะลงบันทึกไว และเจาหนาที่จะไป
ใหบริการตามล ําดับการแจง ทํ าใหไมสามารถนัดหมายเวลาที่แนนอนใหแกสมาชิกได ประกอบกับ
ในบางชวงเวลาทีส่มาชกิมีการแจงเปนจํ านวนมาก ทํ าใหเจาหนาที่ไมสามารถไปใหบริการไดอยาง
รวดเรว็ทนัใจ ซึง่สมาชิกบางรายที่ไมสามารถรอไดก็จะเรียกใชบริการจากที่อ่ืน สวนปญหาการได
รับขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากเจาหนาที่ฯ อาจเนื่องมาจากการที่เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรไมคอยมีการนํ าเอกสารความรูตาง ๆ ไปแจกใหตามบานหรือในพื้นที่ แต       
เจาหนาทีฯ่ จะนํ าเอกสารตาง ๆ มาวางไวที่บริเวณเคานเตอรรับแจงและที่ขายปจจัยการผลิต และ
มกีารน ําขาวสารตาง ๆ ติดไวที่บอรดที่ต้ังอยูในแตละพื้นที่ ซึ่งอาจทํ าใหสมาชิกที่ไมไดเขามาซื้อ
ปจจยัการผลติหรือมาทํ ากิจธุระที่ฝายสงเสริมการเกษตร ไมไดรับเอกสารความรูตาง ๆ หรืออาจ
เนื่องมาจากเอกสารตาง ๆ มีนอยเกินไป ไมเพียงพอตอสมาชิกที่มีจํ านวนมาก สํ าหรับปญหา
จ ํานวนเจาหนาทีฯ่ นัน้ สมาชิกสวนใหญระบุวาเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรบางแผนกมีนอย
เกนิไป คือ แผนกผสมเทียม ซึ่งมีงานที่รับผิดชอบ คือ งานผสมเทียมและตัดกีบ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
สมาชกิมจี ํานวนมากและมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทํ าใหเจาหนาที่ไมสามารถไปใหบริการ
แกสมาชกิไดรวดเร็วทันใจ ซึ่งสมาชิกไดใหขอเสนอแนะในเรื่องนี้วา ทางสหกรณฯ ควรเพิ่มเจาหนา
ทีแ่ผนกผสมเทยีมใหมากขึ้นเพื่อจะไดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกและจะชวยเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการทํ างานใหแกเจาหนาที่ได

ตารางที่ 24  ปญหาในการพฒันาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝาย
      สงเสรมิการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ไมพบปญหา พบปญหา รวมปญหาในการพัฒนาความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพฯ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

1. ปญหาความตรงตอเวลาการ
นัดหมายของเจาหนาที่ฯ

2. ป ญหาการได  รับข าวสาร
ความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการ
เล้ียงโคนมจากเจาหนาที่

  90

101

67.7

75.9

43

32

32.3

24.1

133

133

100.0

100.0
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ไมพบปญหา พบปญหา รวมปญหาในการพัฒนาความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพฯ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

3. ปญหาจํ านวนเจาหนาที่ฯ
4. ปญหาการติดตามดูแลผล-

งานของเจาหนาที่ฯ
5. ปญหาการถายทอดความรู 

ของเจาหนาที่ฯ
6. ปญหาการใหคํ าแนะนํ าของ

เจ าหน าที่ฯ  ในการแก ไข
ปญหา

7. ปญหาการบริการจากเจา-
หนาที่ฯ

8. ปญหาความรู ทางวิชาการ
ของเจาหนาที่ฯ

9. ปญหาการนํ าความรูที่ไดรับ
จากเจาหนาที่ฯ มาปฏิบัติ  
ใชจริง

10. ปญหาความสะดวกในการ
ติดตอกับเจาหนาที่ฯ

103

116

123

125

126

126

128

131

77.4

87.2

92.5

94.0

94.7

94.7

96.2

98.5

30

17

10

  8

  7

  7

  5

  2

22.6

12.8

  7.5

  6.0

5.3

  5.3

  3.8

  1.5

133

133

133

133

133

133

133

133

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝาย
สงเสรมิการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนขอเสนอแนะ
ที่สมาชิกเห็นวาเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ ควรมีบทบาทในการ
พฒันา/แกไข/ปรับปรุง ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปน 11 ขอ ดังแสดงในตารางที่ 25 มีรายละเอียด
ดังนี้
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สํ าหรับขอเสนอแนะทีส่มาชกิเหน็วาเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนอง
โพฯ ควรมบีทบาทในการพัฒนา/แกไข/ปรับปรุง ในเรื่องตาง ๆ นั้น พบวา สมาชกิสวนใหญระบุวา
เจาหนาที่ไมควรมีบทบาทในเรื่องตาง ๆ มากกวารอยละ 50.0 ในทุกขอ โดยหวัขอที่สมาชิกใหขอ
เสนอแนะวาเจาหนาที่ควรมีบทบาทในการพัฒนา/แกไข/ปรับปรุง มากที่สุด คือ การเพิ่มประสิทธิ-
ภาพการผสมเทยีมในโคนม รอยละ 48.9 รองลงมา คือ การไดรับการฝกอบรมของเจาหนาที่ฯ เอง 
เพือ่เพิม่พนูความรู/ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 33.8 การปองกันโรคระบาด รอยละ 
26.3 และการเพิ่มคุณภาพในนํ้ านมดิบ รอยละ 25.6 ตามลํ าดับ

จะเหน็ไดวา การที่สมาชิกใหขอเสนอแนะตาง ๆ นอยกวารอยละ 50.0 ทุกขอนั้น จากการ
ศึกษาและสงัเกตการณภาคสนาม พบวา อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ของสมาชิกหรือพื้นที่ใกลเคียงมี
หนวยงานตาง ๆ ที่สมาชิกสามารถใชบริการหรือขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมได นอก
เหนอืจากที ่ สหกรณโคนมหนองโพฯ ดังที่ไดกลาวไปแลว ทํ าใหสมาชิกสามารถเลือกใชบริการได
ตามความพงึพอใจและความสะดวก ซึ่งสมาชิกสวนที่ใหขอเสนอแนะวาเจาหนาที่ไมควรมีบทบาท
ในการพฒันา/แกไข/ปรับปรุง ในเรื่องตาง ๆ นั้น พบวา เปนสมาชิกที่ใชบริการจากหนวยงานอื่น
เปนประจ ําอยูแลว ไมไดใชบริการจากสหกรณโคนมหนองโพฯ จึงอาจไมเห็นความสํ าคัญในการที่
เจาหนาที่ควรจะเขามามีบทบาทในเรื่องตาง ๆ เพราะเห็นวาถาเรียกใชบริการจากสหกรณโคนม
หนองโพฯ แลวไมพึงพอใจก็สามารถใชบริการจากที่อ่ืนได

สํ าหรับขอเสนอแนะที่สมาชิกมีการระบุมาก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมใน  
โคนม อาจเนือ่งมาจาก เจาหนาที่แผนกผสมเทียมมีจํ านวนนอยดังที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งในบางชวง
เวลาทีแ่มโคตองการไดรับการผสมนั้น จะเปนในชวงเวลาเดียวกัน ทํ าใหเจาหนาที่ตองเรงทํ างาน
มากขึ้นเพื่อใหทันตอสภาวการณ ประกอบกับเจาหนาที่มีจํ านวนนอย ทํ าใหเจาหนาที่อาจไม
สามารถตรวจอยางละเอียดกอนทํ าการผสมเทียมแมโคไดเพราะตองเรงเวลาไปทํ าการผสมเทียม
ใหแมโคทีฟ่ารมอ่ืน ๆ อีก จึงอาจทํ าใหประสิทธิภาพในการผสมเทียมมีนอย ซึ่งสมาชิกไดใหขอ
เสนอแนะวาเจาหนาที่ควรมีการปรับปรุงการผสมเทียม วาควรมีการตรวจสภาพแมโคกอนผสม 
และควรมีการติดตามผลงาน ซึ่งหากมีการผสมไมติดบอย ๆ นั้น เจาหนาที่ควรมีการศึกษา
วเิคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไรและทํ าการแกไขเพื่อพัฒนางานตอไป สวนการไดรับการฝกอบ-
รมของเจาหนาที่ฯเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู/ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น สมาชิกเห็นวาถา   
เจาหนาทีม่คีวามรูมาก ๆ ทั้งทางดานวิชาการและการปฏิบัตินั้น จะสามารถนํ าความรูมาถายทอด
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หรือชวยแกปญหาตาง ๆ และเปนที่พึ่งใหแกสมาชิกได สวนการปองกันโรคระบาด สมาชิกเห็นวา
เปนเรือ่งส ําคญั  เพราะหากเกิดโรคระบาดจะสรางความเสียหายใหแกสมาชิกมาก  จึงเห็นวาเจา
หนาที่ควรมีการวางแผนการปองกันโรคระบาด และควรมีการตรวจสุขภาพโคนมเปนประจํ าทุกป 
สํ าหรบัการเพิม่คุณภาพในนํ้ านมดิบ สมาชิกใหขอเสนอแนะวา ฝายสงเสริมการเกษตรควรมีการ
จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพในนํ้ านมดิบ และควรรวมกับฝาย
ตรวจสอบคุณภาพนํ้ านมในการวิเคราะหผลคุณภาพนํ้ านมของสมาชิกวาสมาชิกรายใดที่นํ้ านมดิบ
มีคุณภาพนอยหรือมีแนวโนมลดลงเพื่อหาสาเหตุและแกไข เพื่อเพิ่มคุณภาพใหแกนํ้ านมและชวย
เพิม่รายไดใหกับสมาชิก

ตารางที่ 25  ขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
      ฝายสงเสรมิการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ไมควรมีบทบาท ควรมีบทบาท รวมขอเสนอแนะในการพัฒนาความ
พึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพฯ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผสมเทียมในโคนม

2. การไดรับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ฯเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู/
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. การปองกันโรคระบาด
4. การเพิ่มคุณภาพในนํ้ านม
5. ความสมํ่ าเสมอ/ความตอเนื่องใน

การใหความรูแกสมาชิก
6. การกระตุนใหสมาชิกติดตาม

ขาวสารความรูที่เปนประโยชนตอ
การเลี้ยงโคนม

7. การสนับสนุนการซื้อปจจัย
การผลิตในราคาถูก

8. ความสุภาพในการใหบริการ

  68

  88
  98

  99

101

102
104
109

51.1

66.2
73.7

74.4

75.9

76.7
78.2
82.0

65

45
35

34

32

31
29
24

48.9

33.8
26.3

25.6

24.1

23.3
21.8
18.0

133

133
133

133

133

133
133
133

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
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ตารางที่ 25  (ตอ)

ไมควรมีบทบาท ควรมีบทบาท รวมขอเสนอแนะในการพัฒนาความ
พึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพฯ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

จํ านวน
(คน)

รอย
ละ

9. มาตรฐานราคานํ้ านมดิบ
10. การจัดหาแหลงเงินกู
11. การขนสงนํ้ านมดิบมาที่ สหกรณ

โคนมหนองโพฯ

114
116

123

85.7
87.2

92.5

19
17

10

14.3
12.8

  7.5

133
133

133

100.0
100.0

100.0

ตอนที่  5  การทดสอบสมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกํ าหนดตัวแปรดังนี้

ตัวแปรอสิระ ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการ
ศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม และระดับความรูในการเลี้ยงโคนม 2) ปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิ ประกอบดวย รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอกฟารม ขนาดฟารม และแรงงานใน
ครัวเรอืน 3) ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ประกอบดวย การไดรับขาวสาร และระยะทางจากฟารม    
มาถึง สหกรณฯ

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไป
ของเจาหนาที่ ดานวิชาการ และดานการสนับสนุนการผลิต

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 26 มีรายละเอียดดังนี้

สมมตฐิานที ่ 1 ไมมีความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การเลี้ยงโคนม ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอก
ฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัวเรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมา
ถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
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การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณ
สมบติัทั่วไปของเจาหนาที่

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ คือ รายไดนอกฟารม โดยมี
ความสมัพนัธทีร่ะดับนัยสํ าคัญ .01 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ - .301

จะเห็นไดวา รายไดนอกฟารมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชปูถมัภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ ไปในทิศทางลบ สามารถแปลความหมายไดวา
สมาชิกที่มีรายไดนอกฟารมมากขึ้น จะมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสง
เสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่ว
ไปของเจาหนาทีน่อยลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากสมาชิกที่มีรายไดนอกฟารม จะมีการติดตอพบปะกับ
เจาหนาทีน่อย เนือ่งจากมีเวลาวางนอย การติดตอธุระตาง ๆ เกี่ยวกับโคนมหรือการนัดหมายเวลา
เพือ่ใหเจาหนาทีม่าใหบริการตาง ๆ ก็จะทํ าไดยากกวาสมาชิกที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมอยาง
เดยีว จงึอาจทํ าใหสมาชิกมีความพึงพอใจนอย

สมมตฐิานที ่ 2 ไมมีความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การเลี้ยงโคนม ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอก
ฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัวเรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมา
ถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานวิชาการ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานวิชาการ คือ  รายไดนอกฟารม  โดยมีความสัมพันธที่ระดับ
นยัส ําคญั .01  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ - .301
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จะเห็นไดวา รายไดนอกฟารมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชปูถมัภ) ในดานวิชาการ ไปในทิศทางลบ สามารถแปลความหมายไดวาสมาชิกที่มีรายไดนอก
ฟารมมากขึน้ จะมคีวามพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณ
โคนมหนองโพราชบรีุ จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานวิชาการนอยลง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
สมาชกิทีม่รีายไดนอกฟารม จะมีเวลาวางนอย ดังที่ไดอธิบายไวในสมมติฐานขอ 1 ซึ่งเมื่อเจาหนา
ทีม่าปฏบัิติหนาทีท่ีฟ่ารมอาจไมพบกับสมาชิก ทํ าใหสมาชิกไมสามารถซักถามความรูตาง ๆ หรือ
มาดข้ัูนตอนการปฏบัิติงานของเจาหนาที่ได จึงอาจทํ าใหสมาชิกมีความพึงพอใจนอย

สมมตฐิานที ่ 3 ไมมีความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การเลี้ยงโคนม ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม รายไดนอก
ฟารม ขนาดฟารม แรงงานในครัวเรือน การไดรับขาวสาร  และระยะทางจากฟารมมา
ถึงสหกรณฯ กับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานการ
สนบัสนุนการผลิต

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานการสนับสนุนการผลิต จึงยอมรับสมมติฐานขอ 3 ซึ่งอาจ
เนือ่งมาจากในเรือ่งเกี่ยวกับปจจัยการผลิต และการใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับโคนมนั้น สมาชิก
สามารถเลือกซื้อปจจัยการผลิตหรือรับบริการจากที่ใดก็ไดตามความพึงพอใจ ซึ่งมีรานคาและ
หนวยงานตาง ๆ รองรับในเรื่องนี้ จึงอาจทํ าใหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคานอย

กลาวโดยสรปุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความ
พงึพอใจของสมาชกิตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบรีุ จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่และดานวิชาการ คือ
รายไดนอกฟารม สวนตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ คือ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม
ระดบัความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม ขนาดฟารม แรงงานในครัวเรือน การได
รับขาวสาร และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ พบวา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชกิตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี
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จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ ดานวิชาการ และดานการ
สนบัสนุนการผลิต ซึง่อาจเนือ่งมาจากสมาชิกผูเลี้ยงโคนมสวนมากมีอายุอยูในชวงใกลเคียงกัน
โดยมอีายเุฉลี่ย 47.61 ป มีระดับการศึกษาไมแตกตางกันมาก คือ สวนใหญจบการศึกษาภาค
บังคบัชัน้ประถมศกึษาปที่ 4 มีประสบการณในการเลี้ยงโคนมไมตางกัน ทํ าใหมีแนวความคิด การ
ตัดสนิใจในการแกไขปญหาตาง ๆ อยูในระดับเดียวกัน โดยระดับความรูในการเลี้ยงโคนมของ
สมาชกิสวนใหญอยูในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมอยูในชวง
ใกลเคยีงกนั โดยมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 384,937.89 บาท มีขนาดฟารมไมแตกตางกัน
โดยมจี ํานวนโครีดนมเฉลี่ย 15.8 ตัว มีแรงงานในครัวเรือนไมตางกัน โดยมีแรงงานในครัวเรือน
เฉลีย่ 2.37 คน นอกจากนี้ยังพบวาสมาชิกสวนใหญมีการไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) นอย โดยไดรับขาวสาร
เฉลีย่ 1.77 คร้ังตอป สวนระยะทางจากฟารมของสมาชิกมาถึงสหกรณฯ อยูในชวงใกลเคียงกัน
โดยมีระยะทางเฉลี่ย 4.27 กิโลเมตร

ตารางที่ 26  ความสมัพนัธระหวางตัวแปรอิสระกับความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงาน
      ของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด
      (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ)ตัวแปรอิสระ
ดานคุณสมบัติทั่วไป

ของเจาหนาที่
ดานวิชาการ ดานการสนับสนุน

การผลิต
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณในการเลี้ยงโคนม
ระดับความรูในการเลี้ยงโคนม
รายไดจากการเลี้ยงโคนม
รายไดนอกฟารม
ขนาดฟารม
แรงงานในครัวเรือน
การไดรับขาวสาร

  .019
-.119
-.108
 .102
-.114

    -.301**
-.149
  .051
 -.072

-.037
-.096
-.137
-.055
-.061

   -.301**
-.013
  .109
  .125

-.143
  .091
-.042
  .028
-.045
-.079
-.003
 .026
 .169
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ตารางที่ 26  (ตอ)

ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ)ตัวแปรอิสระ
ดานคุณสมบัติทั่วไป

ของเจาหนาที่
ดานวิชาการ ดานการสนับสนุน

การผลิต
ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ  .095 .145  .129

หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01



บทที่  5

สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรปุผลการวิจัย

การวจิยัครัง้นีก้ ําหนดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง  1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมบางประการของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)   
2) สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  
3) ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพราชบรีุ จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  4) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ)  5) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิก
ตอการปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ใน
พระบรมราชูปถัมภ) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่เปนสมาชิกของ สหกรณ  
โคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในปจจุบัน และมีพื้นที่อยูในตํ าบลบานเลือก 
อํ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํ านวนทั้งสิ้น 133 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ สํ าหรับสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบาง
ประการของสมาชิก ใชคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติที่ใชหา
ความสมัพนัธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิกสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

เกษตรกรทีเ่ปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนสมาชิกเพศชาย อายุเฉลี่ย
ประมาณ 48 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากที่สุด สํ าหรับแรงงานที่ใชในการ
เลี้ยงโคนม ประกอบดวย แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจาง โดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
ประมาณ 3 คน และสวนใหญไมมีการจางแรงงาน สวนที่มีการจาง พบวา จํ านวนแรงงานจางเฉลี่ย  
1 คน เปนการจางแบบประจํ ามากที่สุด อัตราจางเฉลี่ย 2,481.25 บาท และเปนแรงงานเพื่อนบาน
หรือคนในพืน้ทีม่ากทีสุ่ด สมาชิกสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงโคนม และสวนใหญสมาชิกไม
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มอีาชีพรองและอาชีพเสริม โดยสมาชกิบางสวนที่มีอาชีพรองนั้น พบวา มีการประกอบอาชีพรอง
จ ํานวน 1 อาชพี คือ การคาขายมากที่สุด สวนสมาชิกสวนนอยที่มีอาชีพเสริม พบวา มีการ
ประกอบอาชพีการรับจางเย็บตุกตามากที่สุด สํ าหรับรายไดของสมาชิก พบวา สมาชิกมีรายไดจาก
การเลีย้งโคนมโดยเฉลี่ย 384,937.89 บาทตอป รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย 
77,520.83 บาทตอป และรายไดทั้งหมดโดยเฉลี่ย 411,652.18 บาทตอป สํ าหรับรายจายของ
สมาชกิ พบวา คาใชจายในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 196,387.22 บาท คาใชจายในครัวเรือน
โดยเฉลีย่ 88,390.83 บาท และรายจายทั้งหมดโดยเฉลี่ย 284,778.05 บาท ในดานการใชสินเชื่อ
ในครวัเรอืนของสมาชิก พบวา สมาชิกไมมีการใชสินเชื่อมากที่สุด สํ าหรับสมาชิกผูใชสินเชื่อ พบวา 
มีการใชสินเชื่อโดยเฉลี่ย 77,718.05 บาทตอป โดยใชสินเชื่อจากสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) มากที่สุด สํ าหรับการเปนสมาชิกกลุม พบวา นอกเหนือจากการเปน
สมาชกิ สหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรีจํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) พบวา สมาชิกไมเปนสมาชิก
กลุมอ่ืน ๆ มากทีสุ่ด สํ าหรับสวนที่เปนสมาชิกกลุมอ่ืน พบวา เปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณมากที่สุด และแหลงรับขาวสารการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ยประมาณ 5 แหลง โดย
รับจากเจาหนาที่สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มากที่สุด รองลงมา 
คือ เพือ่นบาน ญาตพิีน่อง ส่ือส่ิงพิมพ โทรทัศน เจาหนาที่รัฐ รานคาที่ขายปจจัยการผลิต พนักงาน
ขายปจจัยการผลิตที่เขามาในพื้นที่ และวิทยุ ตามลํ าดับ

สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

สมาชกิมปีระสบการณในการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 15.8 ป โดยสมาชิกสวนใหญเห็นวา
เปนอาชพีทีม่รีายไดดี โดยจะไดรับเงินคานํ้ านมดิบทุก 10 วัน สวนขนาดฟารมของสมาชิกนั้น พบ
วา สมาชกิมจี ํานวนโครีดนมเฉลี่ยประมาณ 12 ตัว คือ เปนฟารมขนาดกลาง โดยมีแหลงซื้อแม
พนัธุโคนมจากเพือ่นบาน มากที่สุด รองลงมา คือ เปนลูกคอก ซื้อจากญาติ และซื้อจากญาติพี่นอง 
ตามล ําดบั สํ าหรับรูปแบบผลผลิตที่สมาชิกขาย พบวา สมาชิกสวนใหญจะใหความสํ าคัญตอการ
ขายหรอืมุงหวงัผลตอบแทนจากการขายนํ้ านมดิบเปนอันดับที่ 1 รองลงมา คือ มูลโค ลูกโค แมโค
หมดสภาพ แมโครีดนม และโคสาวทอง ตามลํ าดับ โดยสวนใหญมีแหลงขายผลผลิต คือ นํ้ านมดิบ 
ขายใหกบัสหกรณฯ มูลโค ขายใหกับพอคาที่มารับซื้อ ลูกโค ขายใหกับพอคา แมโคหมดสภาพ 
ขายใหกบัพอคาที่มารับซื้อซึ่งสวนใหญมาจากโรงฆาสัตว สวนแมโครีดนมและโคสาวทอง สมาชิก
สวนใหญจะไมไดขาย จะเก็บไวเลี้ยงเพื่อขยายพันธุเพิ่มจํ านวนโคนมในฟารม สํ าหรับการไดรับขาว
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สารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คร้ัง สวนระยะทางจากฟารมของ
สมาชกิมาถงึสหกรณฯ โดยเฉลี่ย 4.27 กิโลเมตร และเรื่องความรูในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกนั้น 
พบวา สวนใหญสมาชิกมีความรูในการเลี้ยงโคนมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.7 รองลงมา
เปนระดับต่ํ า รอยละ 22.6 และระดับดี รอยละ 9.8 ตามล ําดับ โดยพบประเด็นที่สมาชิกมีความรู
นอย ตอบผดิมากกวารอยละ 50 จํ านวน 3 ประเด็น คือ เร่ืองการใหอาหารแมโคหลังคลอดใหม 
สารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว และโรคปากและเทาเปอย

ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝ ายสงเสริมการเกษตร
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

สํ าหรบัความพงึพอใจดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ พบวา ภาพรวมสมาชิกมีความ
พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม = 2.53) โดยหัวขอเรียงตามอันดับความพึงพอใจ คือ          
เจาหนาทีฯ่ เปนผูมีความเต็มใจใหความชวยเหลือสมาชิก กระทํ าสิ่งตาง ๆ ดวยความจริงใจ มี
ความเปนมติร เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
สุภาพนุมนวล มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร มีความสามารถใชหลักจิตวิทยาในการติดตอ
หรือเผยแพรความรูใหกับสมาชิก มีความกระตือรือรนในการทํ างาน รักษาคํ ามั่นสัญญา ปฏิบัติ
ตามทีพ่ดูหรอืนดัหมายไว และมีความตรงตอเวลา สวนดานวิชาการ พบวา ภาพรวมสมาชิกมี
ความพงึพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม = 2.26) โดยหวัขอเรียงตามอันดับความพึงพอใจ 
คือ เจาหนาที่ฯ เปนผูปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว   มคีวามรูความสามารถ/ความชํ านาญดานวิชา
การเปนอยางด ี มคีวามรูทันสมัย ทันเหตุการณ การนํ าความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมที่ไดรับจาก
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ มาประยุกตใช/ปฏิบัติไดจริง เปนผูให 
คํ าชี้แนะในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกไดตลอดเวลา การ
กระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ การอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหสมาชิกทราบอยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารมของสมาชิกหรือที่
สํ านกังาน เจาหนาที่ฯ เปนแหลงความรูแกสมาชิกซึ่งจะนํ าขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยง
โคนมมาใหสมาชกิอยูเปนประจํ า และเจาหนาที่ฯ เปนผูดํ าเนินการจัดฝกอบรมหรือพาสมาชิกไป
ศึกษาดงูานเพือ่แกไขปญหาหรือเพิ่มพูนความรูแกสมาชิก และดานการสนับสนุนการผลิต พบวา 
โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม = 2.01) โดยหัวขอเรียงตาม
อันดบัความพงึพอใจ คือ เจาหนาที่ฯ ใหคํ าแนะนํ าในการทํ าพันธุประวัติโคนมแกสมาชิก แนะนํ า
สมาชิกในการเลือกใชปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม จํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
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อาหารโคนม นํ ้าเชือ้พอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคาเหมาะสม ใหบริการและสาธิตวิธีการ    
ตัดแตงกบีโคนมแกสมาชิก จํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี 
ฯลฯ ทีม่คุีณภาพใหแกสมาชิก แนะนํ าวิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับโคนมอยางถูกตองและมี      
ประสิทธิภาพ ประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการประชุมรวมกัน ประสานงานไปยังนัก
วิชาการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวยเหลือสมาชิกได ในกรณีที่เจาหนาที่ไม
สามารถชวยสมาชิกได ใหบริการตรวจโรคโคนมของทานเปนประจํ าทุกป ใหขอมูลแหลงจํ าหนาย
ปจจัยการผลิตที่มีราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก ใหบริการทํ าคลอดแมโคนมแกสมาชิกในกรณีที่
สมาชิกไมสามารถทํ าไดประสานงานและกระตุนใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการติดตอพบปะกัน
เปนประจํ า ใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก จัดหาแหลงจํ าหนาย
ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก จัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมใหแก
สมาชิก

ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

ปญหาของสมาชิกมีทั้งหมด 10 ปญหา คือ ปญหาความตรงตอเวลาการนัดหมายของ  
เจาหนาที่ฯ ปญหาการไดรับขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากเจาหนาที่ฯ ปญหา
จ ํานวนเจาหนาที่ฯ ปญหาการตดิตามดูแลผลงานของเจาหนาที่ฯ ปญหาการถายทอดความรูของ
เจาหนาที่ฯ ปญหาการใหคํ าแนะนํ าของเจาหนาที่ฯ ในการแกไขปญหา ปญหาการบริการจาก   
เจาหนาทีฯ่ ปญหาความรูทางวิชาการของเจาหนาที่ฯ ปญหาการนํ าความรูที่ไดรับจากเจาหนาที่ฯ 
มาปฏิบัติใชจริง และปญหาความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ฯ สมาชิก ซึง่ผลการวิจัยครั้งนี้ 
พบวา สมาชิกสวนใหญพบปญหาในหลายดานดวยกัน และที่พบวาเปนปญหามากที่สุด คือ ความ
ตรงตอเวลาการนัดหมายของเจาหนาที่ฯ (รอยละ 32.3)

การทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดนอกฟารมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
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จ ํากดั (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ และดานวิชาการ อยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สวนตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ คือ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประสบการณในการเลี้ยงโคนม ระดับ
ความรูในการเลี้ยงโคนม รายไดจากการเลี้ยงโคนม ขนาดฟารม แรงงานในครัวเรือน การไดรับ  
ขาวสาร และระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ พบวา ไมมีความสัมพันธกบัความพึงพอใจของ
สมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จ ํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ในดานคณุสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่ ดานวิชาการ และดานการ
สนบัสนุนการผลิตแตอยางใด

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1. ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ควรมีการปรับปรุงแกไขการปฎบัิติงาน คือ  1) ดาน
คุณสมบติัทัว่ไปของเจาหนาที่ ในเรื่องความตรงตอเวลา  2) ดานวิชาการ ในเรื่องการดํ าเนินการจัด
ฝกอบรมหรอืพาสมาชิกไปศึกษาดูงานเพื่อแกไขปญหาหรือเพิ่มพูนความรู การเปนแหลงความรูแก
สมาชิกซึ่งจะนํ าขาวสารความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมมาใหสมาชิกอยูเปนประจํ า การ
อธบิายขัน้ตอนการปฏบัิติงานใหสมาชิกทราบอยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารม
ของสมาชกิหรอืทีสํ่ านักงาน  การกระตุนใหสมาชิกรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ  ในการเลี้ยง   
โคนมอยูเสมอ และการใหคํ าชี้แนะในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแก
สมาชกิไดตลอดเวลา ตามลํ าดับ และ 3) ดานการสนับสนุนการผลิต ในเรื่องการจัดหาแหลง
จํ าหนายปจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก การจัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพแกสมาชกิ การใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแกสมาชิก ประสานงาน
และกระตุนใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการติดตอพบปะกันเปนประจํ า การใหบริการทํ าคลอดแม 
โคนมแกสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไมสามารถทํ าได การใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี
ราคาเหมาะสมใหแกสมาชิก การใหบริการตรวจโรคโคนมของสมาชิกเปนประจํ าทุกป การประสาน
งานไปยังนักวิชาการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวยเหลือสมาชิกได ในกรณีที่
เจาหนาทีไ่มสามารถชวยสมาชิกได การประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมีการประชุมรวมกัน 
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การแนะน ําวธิกีารใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับโคนมอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การจํ าหนาย
ปจจยัการผลติ เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ที่มีคุณภาพใหแกสมาชิก การให
บริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนมแกสมาชิก การจํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
อาหารโคนม นํ ้าเชือ้พอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคาเหมาะสม และการแนะนํ าสมาชิกในการ
เลอืกใชปจจยัการผลิตในการเลี้ยงโคนม ตามลํ าดับ เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา สมาชิก  
สวนใหญมคีวามพึงพอใจปานกลางและมีความพึงพอใจนอยในเรื่องตาง ๆ เหลานี้

2. เจาหนาทีค่วรใชส่ือตาง ๆ เชน เอกสารเผยแพร วิทยุกระจายเสียง นิทรรศการ เขามา
ชวยในการเผยแพรความรูใหแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรับขาวสารอยางทั่วถึงและสมํ่ าเสมอ 
เนือ่งจากผลการวจิยัครั้งนี้ พบวา สมาชิกสวนใหญยังไดรับขาวสารจากเจาหนาที่ฝายสงเสริมการ
เกษตรนอย

3. เจาหนาที่ควรมีการจัดการฝกอบรมหรือใหความรูแกสมาชิกในเรื่องวิธีการผลิตนมที่มี
ปริมาณและคณุภาพสูง เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา นํ้ านมดิบ เปนรูปแบบผลผลิตที่สมาชิก
จะใหความสํ าคัญตอการขายหรือมุงหวังผลตอบแทนจากการขายมากที่สุด

4. เนื้อหาวิชาการในการใหความรูในการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกที่ควรมีการสงเสริมหรือ
ฝกอบรมมากที่สุดใน 3 ประเด็น คือ เร่ืองการใหอาหารแมโคหลังคลอดใหม สารอาหารในวัตถุดิบ
อาหารสตัว และโรคปากและเทาเปอย เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา สมาชิกสวนใหญยังมี
ความรูนอยในเรื่องเหลานี้ ตลอดจนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมในโคนม เนื่องจาก
เปนขอเสนอแนะที่สมาชิกมีการระบุมาก

5. ควรมกีารวางแผนกลยุทธโดยมุงทํ างานในเชิงรุก ในรูปแบบของการใหขอมูลเพื่อปอง
กนัปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น มากกวาการตามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งจะสงผลกระทบตอ   
ผลผลิตของนํ้ านมทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนรายไดของสมาชิก

6. การพฒันางานดานการสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหเปนที่พึงพอใจแกสมาชิก เจาหนาที่
ควรนํ ารายไดนอกฟารมของสมาชิกมาเปนขอมูลในการพิจารณา เนื่องจากผลการทดสอบครั้งนี้ 
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พบวา สมาชิกที่มีรายไดนอกฟารมมาก จะมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝาย  
สงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) นอย

ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในอนาคต

จากการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องดังตอไปนี้

1. ควรขยายพื้นที่การศึกษาใหกวางขึ้น อาจเปนการศึกษาในระดับอํ าเภอหรือในระดับ
จงัหวดั เพือ่ใหสามารถนํ าผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง สามารถตอบสนองความ
พงึพอใจใหแกสมาชกิและเปนการพัฒนาการเลี้ยงโคนมใหกาวหนามากขึ้น เนื่องจากมีตัวแปรที่นา
สนใจศกึษา เชน ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณฯ ซึง่ในการวิจัยครั้งนี้ ฟารมของสมาชิกตั้งอยูไม
ไกลจากกันและไมไกลจากสหกรณฯ มาก จึงอาจทํ าใหไมมีผลตอความพึงพอใจของสมาชิก

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกตอหนวยงานอื่น ๆ ที่สมาชิกใช
บริการนอกเหนือจากสหกรณโคนมหนองโพฯ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เนือ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา สมาชิกบางสวนไมใชบริการจากสหกรณฯ แตใชบริการ
จากที่อ่ืน

3. ควรศกึษาแนวทางในการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความพึงพอใจแกสมาชิก เนื่องจากผลการ
วิจัยครั้งนี้ พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจนอยและปานกลางในหลายหัวขอการปฏิบัติงานของ   
เจาหนาที่
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ



แบบสัมภาษณ

เรื่อง

ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

ชือ่-นามสกลุ เกษตรกรผูใหสัมภาษณ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………...
ทีอ่ยู บานเลขที่ ………………..…หมู ….…….ตํ าบลบานเลือก อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
_______________________________________________________________________________

ตอนที่ 1   ลกัษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมบางประการของสมาชิก
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

คํ าชี้แจง  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงใน (    ) หนาขอความที่ตองการ และ/หรือ กรอกขอความ
   ลงในชองวางตามความเปนจริง (กรณีที่ไมไดคํ าตอบ โปรดระบุเหตุผล)

1. เพศ
(    ) 1.ชาย (    ) 2.หญิง

2. อาย ุ………. ป (มากกวา6 เดือน คิดเปน 1 ป)

3. ระดบัการศึกษา (ชั้นสูงสุดที่จบ / จ ํานวนปจริงที่เรียน) ………………………………………

4. แรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม
4.1 แรงงานในครัวเรือน ……… คน
4.2 แรงงานจาง ………. คน

4.2.1 ประเภทแรงงาน  
(    ) 1.ประจํ า (    ) 2.ชัว่คราว
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4.2.2 อัตราจาง ………………………….……. บาท/……….
4.2.3 แหลงแรงงาน …………………………………………..

5. อาชพีหลกั (อาชีพที่ปฏิบัติเปนประจํ า และทํ ารายไดสูงสุดมีเพียง 1 อาชีพ) คือ
(    ) 1.เลีย้งสัตว ระบุ ………………….. (    ) 2.ปลูกพชื ระบุ …………………..
(    ) 3.คาขาย (    ) 4.รับจาง ระบุ ……………………
(    ) 5.รับราชการ (    ) อ่ืน ๆ ระบุ ……………………..

6. อาชพีรอง (อาชพีที่ทํ ารายไดรองจากอาชีพหลัก อาจมีมากกวา 1 อาชีพ) คือ
(    ) 1.เลีย้งสัตว ระบุ ………………….. (    ) 2.ปลูกพชื ระบุ …………………..
(    ) 3.คาขาย (    ) 4.รับจาง ระบุ ……………………
(    ) อ่ืน ๆ ระบุ ……………………..

7. อาชพีเสรมิ (อาชพีอื่นนอกเหนือจากอาชีพหลักและอาชีพรอง อาจมีมากกวา 1 อาชีพ) คือ
(    ) 1.เลีย้งสัตว ระบุ ………………….. (    ) 2.ปลูกพชื ระบุ …………………..
(    ) 3.คาขาย (    ) 4.รับจาง ระบุ ……………………
(    ) อ่ืน ๆ ระบุ ……………………..
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8. รายได (ป 2545)
8.1 รายไดจากการเลี้ยงโคนม

ทีม่าของรายได รายได (บาท/เดือน) รายได (บาท/ป)
1.การขายนํ้ านมดิบ
2.การขายมูลโค
3.การขายลูกโค
4.การขายแมโคหมดสภาพ
5.การขายแมโครีดนม
อ่ืน ๆ ระบุ……………….
……………………………

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

รวมรายไดจากการเลี้ยงโคนม ………………………… บาท/ป

8.2 รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม
ทีม่าของรายได รายได (บาท/เดือน) รายได (บาท/ป)

1.คาขาย
2.รับจาง ระบุ ……………
3.คาเชาตาง ๆ
4.เงินที่ไดรับจากบุคคลอื่น
5.เงินเดือนประจํ า
อ่ืน ๆ ระบุ ………………..
……………………………

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

รวมรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนม …………..……… บาท/ป
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9. รายจาย (ป 2545)
ประเภทของรายจาย รายจาย (บาท/เดือน) รายจาย (บาท/ป)

1.คาใชจายในการประกอบอาชีพ
1.1ในภาคเกษตร
1.2นอกภาคเกษตร

……………………….
……………………….

……………………….
……………………….

2.คาใชจายในครัวเรือน
2.1อุปโภค – บริโภค
2.2คานํ้ า
2.3คาไฟ
2.4อ่ืน ๆ ระบุ ………………
………………………………

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

รวมรายจายทั้งหมด ………………………… บาท/ป

10. การใชสินเชื่อในครัวเรือน ป 2545 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แหลงกูยืม จ ํานวนเงินที่กูยืม (บาท) น ําไปใชเพื่อ

1. สหกรณโคนมหนองโพฯ
2. ธ.ก.ส.
3. ญาติพี่นอง
4. เพื่อนบาน
5. อ่ืน ๆ ระบุ ……………

………………………..
..………………………
..………………………
..………………………
………………………..

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

รวม………………………… บาท/ป
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11. นอกจากการเปนสมาชิกสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
แลว ทานเปนสมาชิกกลุม/สถาบันใดหรือไม
(   ) 1.ไมเปน
(   ) 2.เปน ระบุในตาราง

ชือ่กลุม/สถาบัน สถานภาพ/
ตํ าแหนง

เหตุผลที่สมัครเปน
สมาชิก

(1 เหตุผล)

กจิกรรมกลุมที่เคยทํ า
(ระบุชนิดกิจกรรม
และ ป พ.ศ.)

1. กลุมเกษตรกรทํ านา
2. กลุมแมบานเกษตรกร
3. กลุมยุวเกษตรกร
4. ธ. ก. ส.
5. สหกรณการเกษตร
อ่ืน ๆ ระบุ …………….
………………………..
………………………..

…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...

……………………...
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...
……………………...

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

12. โดยปกติแลวทานไดรับขาวสารหรือความรูที่เปนประโยชตตอการเลี้ยงโคนมจากแหลงใดบาง 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(    ) เพือ่นบาน (    ) ญาติพี่นอง (    ) เจาหนาที่สหกรณโคนมหนองโพฯ
(    ) เจาหนาที่ของรัฐ ระบุ …………………………………………
(    ) เจาหนาทีข่องเอกชน ระบุ …………………………………….
(    ) รานคาทีจ่ ําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตร เชน ยา อาหารโคนม เครื่องรีดนม
(    ) วทิยุ (    ) โทรทัศน (    ) ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร
(    ) อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………………………….
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ตอนที่ 2  สภาพการเลีย้งโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด
   (ในพระบรมราชูปถัมภ)

คํ าชี้แจง  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงใน (    ) หนาขอความที่ตองการ และ/หรือ กรอกขอความ
   ลงในชองวางตามความเปนจริง (กรณีที่ไมไดคํ าตอบ โปรดระบุเหตุผล)

1. ทานเลีย้งโคนมมานาน ………. ป
เหตทุีเ่ลีย้ง เพราะ ………………………………………………………………………………

2. จ ํานวนโคทีท่านเลีย้งทั้งหมด ………. ตัว ขณะนี้มีจํ านวนแมโคที่รีดนมได ………. ตัว

3. แหลงซื้อพันธุ (ระบุ 1 ขอ)
(    ) ญาติ (    ) เพือ่นบาน
(    ) ฟารมเอกชนในจังหวัดหรือที่ใกลเคียง (    ) อ่ืน ๆ ระบุ …………………………..

4. รูปแบบผลผลติจากโคนมที่ทานจํ าหนาย (ใสหมายเลขเรียงลํ าดับความสํ าคัญ)
(    ) นํ ้านมดิบ (    ) มูลโค
(    ) ลูกโค (    ) แมโคหมดสภาพ
(    ) แมโครีดนม (    ) อ่ืน ๆ ระบุ …………………………..

5. แหลงขายผลผลิต (ระบุ 1 แหลงที่ขายเปนประจํ า)
นํ ้านมดิบ แหลงขาย ระบุ ………………………………………
มูลโค แหลงขาย ระบุ ………………………………………
ลูกโค แหลงขาย ระบุ ………………………………………
แมโคหมดสภาพ แหลงขาย ระบุ ………………………………………
แมโครีดนม แหลงขาย ระบุ ………………………………………
อ่ืน ๆ ระบุ ………………………….. แหลงขาย ระบุ ………………………………………
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6. ทานไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ทีเ่ปนประโยชนในการเลีย้งโคนมจากเจาหนาที่ฝายสงเสริม
การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ หรือไม
(    ) ไมเคยไดรับ
(    ) ไดรับ ………. คร้ัง/ป

7. ระยะทางจากฟารมมาถึงสหกรณโคนมหนองโพฯ ประมาณ ………. กิโลเมตร

8. ความรูในการเลี้ยงโคนม
ความรูในการเลี้ยงโคนม ถูก ผิด ไมทราบ

1. โคสาวทีจ่ะใชเปนแมพันธุ ควรมีอายุไมต่ํ ากวา 15 เดือน 
และมีนํ้ าหนักไมนอยกวา 250 – 280 กก. (ข้ึนอยูกับพันธุ)

2. แมโคนมในสภาพปกติจะตองเปนสัดเฉลี่ยทุก 21 วัน 
นอกจากระยะอุมทอง

3. ปกตแิมโคตั้งทองนานประมาณ 9 เดือน
4. โดยปกติแมโคไมสามารถคลอดเองไดโดยธรรมชาติ

เกษตรกรตองใหความชวยเหลือ เพื่อปองกันอันตรายในการ
คลอดที่อาจเกิดกับแมโคหรือลูกโค

5. โคทุกตัวควรมีระยะเวลาหยุดพักการรีดนมทุกครั้งกอน
คลอด ไมนอยกวา 45 วัน

6. แมโคหลังคลอดใหม ควรใหอาหารขนในปริมาณมาก
กวาแมโคใหนมทั่ว ๆ ไป เพราะแมโคที่อยูในระยะหลังคลอดจะ
มคีวามตองการอาหารมากกวาปกติ

7. การใหอาหารขนแกแมโครีดนม ควรพิจารณาจาก
ปริมาณนํ้ านมที่แมโคใหและสภาพรางกายของแมโค

8. แมโคจํ าเปนตองไดรับอาหารหยาบในปริมาณที่เพียง
พอ เพื่อใหเกิดการเคี้ยวเอื้องและปองกันการเกิดกรดใน
กระเพาะ

(    )

(    )
(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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ความรูในการเลี้ยงโคนม ถูก ผิด ไมทราบ
9. วตัถดิุบอาหารสัตวที่เปนแหลงพลังงาน ไดแก ปลาปน 

กากถัว่เหลือง ถั่วเขียวบด
10. วตัถดิุบอาหารสัตวที่เปนแหลงโปรตีน ไดแก ขาวโพด 

รํ าละเอียด กากนํ้ าตาล มันสํ าปะหลัง
11. การวางแนวโรงเรือนควรวางในแนวตะวันออกตะวัน

ตก (ตามตะวัน)
12. ชายคาโรงเรือนที่โคอยู ควรสูงจากพื้นประมาณ 3 

เมตร
13. ลูกโคควรจะไดรับนํ้ านมเหลืองทันที ภายในไมเกิน 12 

ชัว่โมง หลังคลอด
14. วิธีการเลี้ยงลูกโคจะใหลูกโคหยานํ้ านมเมื่ออายุ 20– 

24 สัปดาห
15. การท ําความสะอาดเตานมกอนการรีดนม ควรใชสาร

ละลายคลอรีนหรือนํ้ ายาฆาเชื้อโรคลางและเช็ดเตานม
16. กอนการรีดนม ควรตรวจสภาพนํ้ านมวามีการเปลี่ยน

สีหรือตกตะกอนหรือไม เพื่อตรวจการเปนโรคเตานมอักเสบ 
และแยกนมที่ผิดปกตินี้ออกไมสงขาย เพราะจะทํ าใหคุณภาพ
นํ ้านมโดยรวมลดลง

17. ในการรีดนม เมื่อทํ าความสะอาดและกระตุนเตานม
เสร็จแลว ควรเริ่มรีดนมภายใน 10 นาที

18. การเปลีย่นคนรีดนม โดยเฉพาะการรีดนมดวยมือ จะ
มผีลท ําใหสัตวเกิดความเครียดและใหนมลดลงได

19. การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยควรฉีดทุก 
1 ป (ปละ 1 คร้ัง)

20. สัตวที่ตายจากโรคปากและเทาเปอย จะมีเลือดออก
จากทวารตางๆ ซากเนาเร็ว อุจจาระมีสีคลํ้ า ซึ่งไมควรเปดผา
ซาก เพราะจะทํ าใหเชื้อโรคแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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ตอนที่ 3  ความพงึพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริม
   การเกษตร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

คํ าชี้แจง  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ตามความคิดเห็นของทาน โดยแตละคํ าถาม
   แบงระดับความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ พงึพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และ
   พงึพอใจนอย (กรณีที่ไมไดคํ าตอบ โปรดระบุเหตุผล)

ระดับความพึงพอใจความพงึพอใจของสมาชิกตอเจาหนาที่
มาก ปานกลาง นอย

ดานคุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่
1.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง
2.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูมีความสุภาพนุมนวล
3.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี
4.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูมีความเปนมิตร เปนกันเอง
5.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูมีความตรงตอเวลา
6.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูกระทํ าสิ่งตางๆ ดวยความจริงใจ
7.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม

หนองโพฯ เปนผูรักษาคํ ามั่นสัญญา ปฏิบัติตามที่พูดหรือ
นดัหมายไว

8.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมีความสามารถในการติดตอส่ือสาร

9.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมีความสามารถใชหลักจิตวิทยาในการ  
ติดตอหรือเผยแพรความรูใหกับทาน

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )
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ระดับความพึงพอใจความพงึพอใจของสมาชิกตอเจาหนาที่
มาก ปานกลาง นอย

10.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมคีวามเต็มใจใหความชวยเหลือทานอยาง
สมํ่ าเสมอ

11.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมีความรับผิดชอบ

12.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมีความกระตือรือรนในการทํ างาน
ดานวิชาการ

1.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมคีวามรูความสามารถ/ความชํ านาญดาน
วชิาการเปนอยางดี

2.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูมีความรูทันสมัย ทันเหตุการณ

3.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม 
หนองโพฯ เปนผูปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว

4.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม 
หนองโพฯใหคํ าชี้แนะในการแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของ
กบัการเลี้ยงโคนมแกทานไดตลอดเวลา

5.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม 
หนองโพฯ เปนผูกระตุนใหทานรูจักวิธีการแกไขปญหาตาง 
ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ

6.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนแหลงความรูแกทานซึ่งจะนํ าขาวสารความรู
ใหม ๆ เกีย่วกับการเลี้ยงโคนมมาใหทานอยูเปนประจํ า

7.ทานสามารถนํ าความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมที่ไดรับ
จากเจาหนาที่ฝ ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม  
หนองโพฯ มาประยุกตใช/ปฏิบัติไดจริง

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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ระดับความพึงพอใจความพงึพอใจของสมาชิกตอเจาหนาที่
มาก ปานกลาง นอย

8.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ จะอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานใหทานทราบ
อยางละเอียด เมื่อเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ที่ฟารมของ
ทานหรือที่สํ านักงาน

9.หากพบปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ เชน โรคระบาด  
เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ 
จะเปนผูดํ าเนินการจัดฝกอบรมหรือพาทานไปศึกษาดูงาน
เพือ่แกไขปญหาหรือเพิ่มพูนความรูแกทาน
ดานการสนับสนุนการผลิต

1.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูแนะนํ าทานในการเลือกใชปจจัยการผลิต
ในการเลี้ยงโคนม

2.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูจํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ทีม่คุีณภาพใหแกทาน

3.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูจํ าหนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ 
อาหารโคนม นํ้ าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแกทานในราคา
เหมาะสม

4.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพแกทาน

5.เจาหนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนอง
โพฯ เปนผูใหขอมูลแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีราคา
เหมาะสมใหแกทาน

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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ระดับความพึงพอใจความพงึพอใจของสมาชิกตอเจาหนาที่
มาก ปานกลาง นอย

6.เจาหนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนอง
โพฯ เปนผูจัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
แกทาน

7.เจาหนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนอง
โพฯ เปนผู จัดหาแหลงจํ าหนายปจจัยการผลิตที่ราคา
เหมาะสมใหแกทาน

8.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูแนะนํ าวิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํ าหรับ
โคนมอยางถูกตองและมี ประสิทธิภาพ

9.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูใหคํ าแนะนํ าในการทํ าพันธุประวัติโคนม
แกทาน

10.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูใหบริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนม
แกทาน

11.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูใหบริการตรวจโรคโคนมของทานเปน
ประจํ าทุกป

12.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูใหบริการทํ าคลอดแมโคนมแกทาน ใน
กรณทีี่ทานไมสามารถทํ าได

13.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯ เปนผูประสานงานไปยังนักวิชาการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถใหความชวยเหลือทานได ใน
กรณทีีเ่จาหนาที่ไมสามารถชวยทานได

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )
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ระดับความพึงพอใจความพงึพอใจของสมาชิกตอเจาหนาที่
มาก ปานกลาง นอย

14.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯเปนผูประสานงานและกระตุนใหกลุมสมาชิกของ
ทานมีการติดตอพบปะกันเปนประจํ า

15.เจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนม
หนองโพฯเปนผูประสานงานใหกลุมสมาชิกแตละกลุมมี
การประชุมรวมกัน

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

ตอนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
ปฏบัิติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี จํ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

คํ าชี้แจง   กรุณากรอกขอความลงในชองวางตามความเปนจริง (กรณีที่ไมไดคํ าตอบ โปรดระบุ
เหตุผล)

1. โดยปกติแลว ในการที่ทานติดตอกับเจาหนาทีฝ่ายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ
ทานพบปญหาตอไปนี้หรือไม อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

พบปญหาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ไมพบปญหา
เพราะ ไมแกไข เพราะ แกไขโดย

1. ความตรงตอเวลาการ
นดัหมายของเจาหนาที่ฯ
2. การใหคํ าแนะนํ าของ
เจาหนาที่ฯ ในการแกไขปญหา
3.  จ ํานวนเจาหนาที่ฯ
4. ความสะดวกในการติดตอ
กบัเจาหนาที่ฯ
5. การติดตามดูแลผลงานของ
เจาหนาที่ฯ

………………….
………………….
.….……………
……..….………
…………..….…
………………..
….………………
…..….…………
………..….……

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...
………………...



134

พบปญหาสภาพปญหาที่พบ ไมพบปญหา
เพราะ ไมแกไข เพราะ แกไขโดย

6.  การบริการจากเจาหนาที่ฯ
7. การไดรับขาวสารความรู 
ใหม ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโค
นมจากเจาหนาที่ฯ
8. การถายทอดความรู ของ
เจาหนาที่ฯ
9. การนํ าความรูที่ไดรับจาก
เจาหนาที่ฯ มาปฏิบัติใชจริง
10. ความรู ทางวิชาการของ
เจาหนาที่ฯ ที่จะมาสงเสริม
อ่ืน ๆ ระบุ …………………..
………………………….…...
………………………….…...
………………………….…...
………………………….…...

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……
….………..……

11. ทานคิดวาเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ ควรมีบทบาทในการ
พฒันา/แกไข/ปรับปรุง ในเรื่องตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

หัวขอ ควรมีบทบาท
เพราะ

ไมควรมีบทบาท
เพราะ

1. การจัดหาแหลงเงินทุน
2. การสนับสนุนการซื้อปจจัย
การผลิตในราคาถูก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผสมเทียมในโคนม
4. การเพิ่มคุณภาพในนํ้ านมดิบ

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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หัวขอ ควรมีบทบาท
เพราะ

ไมควรมีบทบาท
เพราะ

5. มาตรฐานราคานํ้ านมดิบ
6 .  การขนส งนํ้  านมดิบมาที่  
สหกรณโคนมหนองโพฯ
7. การปองกันโรคระบาด
8. ความสุภาพในการใหบริการ
9. ความสมํ่ าเสมอ/ความตอ-
เนือ่งในการใหความรูแกสมาชิก
10. การกระตุ นใหสมาชิกติด-
ตามข  า วสา รความรู  ที่ เ ป  น
ประโยชนตอการเลี้ยงโคนม
11. การไดรับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ฯ เอง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  /ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ระบุ ……………………..
…………………………………
…………………………………

……………………………..
..……………………………
..……………………………
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

12. จากสภาพปญหาตาง ๆ ที่ทานพบ ทานคิดวาปญหาใดที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนที่สุด 
โปรดระบุเหตุผล  (เรียงอันดับ 3 อันดับ)

   1. ……………………………………………………………………………………….
  เหตผุล..…………………………………………………………….…...…………………
   2. ……………………………………………………………………………….………
  เหตผุล..…………………………………………………………….…...…………………
   3. ……………………………………………………………………………………….
  เหตผุล..…………………………………………………………….…...…………………



ภาคผนวก ข

การวัดความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ



การวัดความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การวดัความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูในการเลี้ยงโคนม โดยใชสูตร K-R 20 ของ
Kuder and Richardson (อางถึงในบุญธรรม, 2537: 246) ดังนี้

เมื่อ   k = จ ํานวนขอของแบบทดสอบ
        k - 1 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
        p = สัดสวนของผูตอบถูกแตละขอ
        q = สัดสวนของผูตอบผิดแตละขอ (1-q)

แทนคาสูตร

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูในการเลี้ยงโคนมเทากับ 0.6388
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ตารางผนวกที่ 1  คะแนนในการตอบแบบทดสอบความรูในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํ านวน 20 คน

จํ านวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่ทํ าการทดสอบลํ าดับ
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X2

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 15 225
2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 196
3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 121
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 256
5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 121
6 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 289
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 256
8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 14 196
9 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12 144

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 324
11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 196
12 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 196
13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 121
14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 12 144
15 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 225
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 256
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 361
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 289
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

จํ านวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่ทํ าการทดสอบลํ าดับ
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X2

19 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 81
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400
P 0.8 0.9 1 0.75 0.7 0.55 0.85 0.8 0.4 0.35 0.85 1 0.8 0.75 0.75 0.8 0.65 0.85 0.75 0.25
q 0.2 0.1 0 0.25 0.3 0.45 0.15 0.2 0.6 0.65 0.15 0 0.2 0.25 0.25 0.2 0.35 0.15 0.25 0.75

pq  0.16     0.09         0       0.1875     0.21    0.2475  0.1275     0.16      0.24    0.2275  0.1275       0         0.16    0.1875   0.1875    0.16    0.2275  0.1275   0.1875  0.1875
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