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บทความวิจัย

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้านมดิบ
ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบในฟาร์มโค
นมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส้าหรับการศึกษา คือ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขต
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รวมจ้านวน 30 ฟาร์ม โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบเติมค้าหรือตัวเลขตามความเป็น
จริง และแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ โดยคณะผู้วิจัยได้ออกไปส้ารวจและสอบถามข้อมูลจากทั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและจากฟาร์ม
เกษตรกร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 90 ไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายภายในฟาร์มและน้า
ข้อมูลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม ข้อมูลค่าใช้จ่ายร้อยละ 75 ของข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลจากทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ค่าใช้จ่าย
รวมทั้งปี 25,503,815.23 บาท สามารถผลิตน้้านมดิบได้ทั้งหมด 2,434,550.00 กิโลกรัม เมื่อน้ามาคิดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบจะ
อยู่ที่ 10.48 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อน้าค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดมาหาค่าร้อยละ พบว่า ค่าอาหารข้นและอาหารหยาบคิดเป็นร้อยละ
80.61 ค่าแรงงานร้อยละ 5.53 ค่าน้้า ค่าไฟฟ้า และค่าน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 1.42 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยา วัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าบริการผสมเทียม) ร้อยละ 8.70 และโคนมในฟาร์มเกษตรกรมีสายเลือดมากกว่า ร้อยละ 87.5-93 จากการวิจัยครั้งนี้ถ้าหาก
เกษตรกรมีการน้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มมาหาต้นทุนการผลิตน้้านมดิ บได้ ท้าให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ้าเป็นลงได้โดยเฉพาะในหมวดค่าอาหารข้นและอาหารหยาบลง หรือการน้าผลพลอยได้ทางการเกษตรเหลือทิ้งที่มี
คุณค่าทางโภชนะ และราคาถูกน้ามาให้สัตว์กินท้าให้สัตว์ สามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิม ร่วมกับการจัดการผสมพันธุ์โคนมไม่ให้มี
สายเลือดสูงเกินร้อยละ 87.5-93 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตนมได้
ค้าส้าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ น้้านมดิบ และ ต้นทุน
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Abstract
The objective of this research was to study the effective increasing in expenses management to reduce
cost of milk productivity of small holder dairy farm in Borabu District of Maha Sarakham Province. The sample
subjects were 30 dairy farms in Borabu District of Maha Sarakham Province. The research team was collected
data by question from the dairy co-operation and farmers. The statistic was used in data analysis; including
percentage and average (mean).
The results of the study were found that 90% of dairy farmers did not note cost of farm. 75% of the
data cost were received from the dairy co-operation. Total cost overall 25,503,815.23 baht could produce raw
milk 2,434,550.00 kilograms. The cost of raw milk production was 10.48 baht/kg. Analysis in percentage of cost
found that feed cost was 80.61% labor cost was 5.53%, water bill electricity bill and fuel bill were 5.16% and
other groups (drugs material and artificial insemination service) were 8.70%. Feed cost was the highest cost in
this research. The dairy cows in farms were 87.5-93% Holstein Friesian crossbred. If the dairy farmer have to
be effective increasing in expenses management to reduce cost of milk productivity. They must reduce
unnecessary cost in feed part only or using agricultural by product mixed in feed, and replacement, and used
percentage of pedigree in Holstein Friesian crossbred dairy cows were not exceed. 87.5-93% in herd.
Keywords: Increasing effective, Raw milk and Cost
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บทน้า

วิธีด้าเนินการวิจัย

อ้ า เภอบรบื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง อ้ า เภอของจั ง หวั ด
มหาสารคามที่มี เ กษตรกรประกอบอาชี พ การเลี้ ย งโคนม
หนาแน่นมากและยังมีการเลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่าง
ดี มี ร าคารั บ ซื้ อ น้้ า นมดิ บ เกื อ บจะเป็ น ราคาเดี ย วกั น ทั่ ว
ประเทศ เกษตรกรหลายสาขาอาชี พ จึ งหัน มาเลี้ ย งโคนม
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่ ม เครื อ ญาติ แ ละเกษตรกรที่ อ ยู่
ใกล้เคียง ส่งผลท้าให้ราคาแม่โคสาวท้อง ณ ปัจจุบันมีราคา
อยู่ที่ประมาณ 55,000 บาทต่อตัว และนับวันราคาแม่โคสาว
ท้องยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจ้านวนแม่โคสาวทดแทนผลิต
ขึ้นมาไม่พอกับความต้องการของตลาด การที่จะได้ลูกโคเพศ
เมียมาเลี้ยงเพื่อเป็นโคสาวทดแทนจะต้องใช้เวลานานมาก
แม่โคตั้งท้องนานเฉลี่ย 280 วัน (Somporn, 1995) และแม่
โคจะกลับสัดหลังคลอดลูกได้ 40-70 วัน ทั้งนี้แล้วแต่สภาพ
ร่างกายของแม่โคและอาหารที่แม่โคกิน (Opas, 2007) เมื่อ
มีการเลี้ยงโคนมมากขึ้น ปัจจัยทางการผลิตต่างๆโดยเฉพาะ
วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ก็ จ ะถู ก แย่ ง ซื้ อ ไม่ เ พี ย งพอกั บ ความ
ต้องการ ราคาก็ จะปรับ ตัวสู งขึ้น ท้า ให้ ต้นทุ นในการผลิ ต
น้้านมดิบสูงขึ้นตาม ที่ฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่จะมี
ต้นทุนน้้านมเท่ากับ 11.77 บาทต่อกิโลกรัม (Wittaya et
al., 2008) และต้ น ทุ น การผลิ ต น้้ านมดิ บ ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม 5 จั งหวั ดในพื้ นที่ภ าคเหนือตอนบนมีค่า เฉลี่ ย
ทั้งหมดเท่ากับ 12.53 บาทต่อกิโลกรัม (Prajak et al.,
2010) หากเกษตรกรไม่สามารถที่จะปรับตัวเพื่อลดต้นทุน
การผลิตลงได้ จะส่งผลให้การเลี้ยงโคนมต้องแบกรั บภาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ว่ า น่ า จะศึ ก ษาการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การรายจ่ า ยเพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
น้้านมดิบในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก เพื่อจะได้น้าผลการวิจัยไป
ใช้ในการช่วยแก้ปัญหาในการจัดการฟาร์มโดยเฉพาะในโค
นมซึ่ งเป็ น สั ต ว์เ ศรษฐกิ จ ที่ ส้ าคั ญ ของเกษตรกรในจั งหวั ด
มหาสารคาม

1. คณะผู้ ท้าการวิจั ยได้ เข้าไปติด ต่อขอข้อมู ลจาก
ทางเจ้า หน้ า ที่ข องสหกรณ์ โ คนมมหาสารคาม จ้ ากั ด และ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ้ากัด เกี่ยวกับฟาร์มสมาชิกใน
เขตอ้า เภอบรบือ ปริ มาณน้้ านมดิบ ของสมาชิ กรายฟาร์ ม
จ้านวน 30 ฟาร์ม และค่าใช้จ่ายที่แต่ละฟาร์มซื้อสินค้าจาก
ทางสหกรณ์
2. คณะผู้ท้าการวิจัยได้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูล
จากฟาร์มเกษตรกรตามรายละเอียดที่ได้จากสหกรณ์โคนม
ทั้งสองแห่งโดยให้เกษตรกรเป็นผู้กรอกรายละเอียดข้อมูล
เอง และข้อมูลบางส่วนผู้ท้าการวิจัยจะต้องกรอกพร้อมกับ
ส้ารวจภายในบริเวณรอบๆฟาร์มของแต่ละฟาร์ม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยจะรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
3. น้าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากฟาร์มเกษตรกรที่เป็น
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและสหกรณ์ โ คนมมากรอกลงใน
ตารางรวบรวม แล้วท้าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้ค่าทาง
สถิติ เฉลี่ ยและร้อยละ เพื่อ เปรียบเที ยบค่าใช้จ่ ายต่างๆที่
เกิดขึ้นทั้งปีโดยแยกเป็นหมวดหมู่
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในฟาร์ม
เกษตรกรทุกฟาร์มจะไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดและน้า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดการรายจ่ายภายในฟาร์ม ข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ จึ ง ได้ จ ากระบบบั ญ ชี ข องสหกรณ์ ผู้ เ ลี้ ย งโคนม
นอกจากนี้ เ กษตรกรยั ง ขาดความรู้ แ ละทั ก ษะการน้ า
เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม จาก
การรวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามและแบบบั น ทึ ก ที่ ค รบ
สมบูร ณ์ต ามกรอบแนวคิ ดวิ จัย จากกลุ่ มเกษตรกรผู้เ ลี้ย ง
โคนมในเขตอ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 30
ฟาร์ม เป็นฟาร์มโคนมขนาดเล็กที่มีโคไม่เกิน 50 ตัว และ
ฟาร์ ม ที่ มี โ คไม่ เ กิ น 30 ตั ว จะใช้ แ รงงานจากครอบครั ว
เท่ า นั้ น ส่ ว นฟาร์ ม ที่ มี โ คมากกว่ า 30 ตั ว จะจ้ า งแรงงาน
ช่วยงานฟาร์มละ 1 คน งานวิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างดัง Table 1 และ Table 2 จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายใน
หมวดอาหารสัตว์มีสัดส่วนสูงกว่าค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ คิด
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เป็นร้อยละ 80.61 และต้นทุนการผลิตน้้านมดิบอยู่ที่ 10.48
บาท/กิโลกรัมค่าใช้จ่ายค่าอาหารข้นและอาหารหยาบ ค่ายา
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าบริการผสมเทียมที่น้ามาแสดงทั้งหมด
เป็นข้อมูลที่ได้จากทางสหกรณ์โคนมทั้งสองแห่งในจังหวัด
มหาสารคาม เฉพาะฟาร์มสมาชิกในเขตอ้าเภอบรบือ ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้้ามัน ค่าน้้าและไฟฟ้า ค่าแรงงาน
เป็นข้อมูลจากเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ต้นทุน
โดยเปรี ย บเที ย บผลจากร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆเป็ น
หมวดหมู่ตามที่ Duangmanee (2010) ได้อธิบายไว้ว่า
แม้ว่าทั้งค่าใช้จ่ายและขาดทุนจะเป็นรายการที่ลดรายได้ของ
กิจการเหมือนกัน แต่ไม่นิยมที่จะแสดงยอดรวมไว้ในรายการ
เดียวกัน ต้องแสดงแยกแต่ละรายการไว้ในงบก้าไรขาดทุน
อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นงบการเงิ น ได้ ท ราบถึ ง ความ
แตกต่างของรายการดังกล่าว ดังนี้ ค่าอาหารข้นและอาหาร
หยาบรวมทั้งหมด 20,557,847.62 บาทต่อปี ค่าแรงงานที่
ต้องจ้างมาช่วยทางฟาร์มรวมทั้งหมด 1,410,000.00 บาท
ต่อปี ค่าน้้าไฟฟ้า และน้้ามันเชื้อเพลิง รวม 1,315,939.87
บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยา วัสดุ อุปกรณ์และค่าบริการ
ผสมเทียม) รวมทั้งหมด 2,220,027.74 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย
รวมทั้ งปี 25,503,815.23 บาท สามารถผลิ ต น้้ า นมดิ บ ได้
ทั้งหมด 2,434,550.00 กิโลกรัมต่อปี แม่โคนมที่ให้ผลผลิตมี
จ้านวน 580 ตัว ดังนั้นแม่โคนมสามารถให้ผลผลิต 11.50
กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน สอดคล้องกับงานทดลองของ Wittaya
et al. (2008) ปริมาณน้้านมเฉลี่ย 10.62 กิโลกรัมต่อตัวต่อ
วั น เมื่ อ น้ า มาคิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต จะได้ 10.48 บาทต่ อ
กิโลกรัม ใกล้เคียงกับงานทดลองของ Prajak et al. (2010)
ต้ น ทุ น การผลิ ต ค่ า เฉลี่ ย ทั้ ง หมดเท่ า กั บ 12.53 และงาน
ทดลองของ Nawarat and Thanakorn (2011) และเมื่อน้า
ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างมาหาค่าร้อยละพบว่า ค่าอาหารข้นและ
อาหารหยาบคิดเป็นร้อยละ 80.61 ค่าแรงงานร้อยละ 5.53
ค่าน้้า ไฟฟ้าและน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 1.42 และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ยา วัสดุ อุปกรณ์และค่าบริ การผสมเที ยม) ร้อยละ

8.70 และจากการสั งเกตแม่ โ คส่ ว นใหญ่ จ ะยื น น้้ า ลายยื ด
หอบ ไม่กินอาหาร เนื่องจากโคนมมีสายเลือดสูงกว่า 87.593 เปอร์เซ็นต์ น้้าเชื้อพ่อพันธุ์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกซื้อ
น้้า เชื้ อ น้ า เข้ า จากต่ า งประเทศ จึ งท้ า ให้ โ คนมไม่ ส ามารถ
ปรับตัวในสภาพอากาศร้อนได้ดี สอดคล้องกับ Thunwa
(2012) โคนมลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนสายเลือด
มากกว่ า 87.5-93 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สายเลื อ ดสู ง ร่ ว มกั บ การ
จั ด การไม่ ดี ท้ า ให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ต่้ า และสอดคล้ อ งกั บ
Arnut (2012) ที่กล่าวไว้ว่า การเลี้ยงโคนมจ้าเป็ นต้องมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นการจั ด การด้ า นต่ า งๆอย่ า ง
ครอบคลุ ม เพื่ อ ท้ า ให้ โ คนมสามารถให้ ผ ลผลิ ต ได้ ต าม
ความสามารถทางพันธุ กรรม การคัด เลือ กโคนมก็ถือ ว่า มี
ความส้าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ฟาร์มโคนมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากการวิ จั ย พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ท้ า ให้ ต้ น ทุ น สู ง คื อ
ค่าอาหารข้นและอาหารหยาบ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหมวด
อื่นๆสอดคล้องกับการวิจัยของ Opas and Wisit (2008) ถ้า
ทางฟาร์มโคนมสามารถที่จะลดค่าอาหารลงได้หรือสามารถ
หาวัตถุ ดิบอาหารสัตว์ การน้ าผลพลอยได้ท างการเกษตร
เหลือทิ้งที่มีคุณค่าทางโภชนะราคาถูกมาให้สัตว์กินแล้วสัตว์
ยังสามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิม ก็จะท้าให้ต้นทุนการผลิต
น้้ า นมดิ บ ลดลงได้ และยั ง จะท้ า ให้ ท างฟาร์ ม โคนมของ
เกษตรกรมีก้าไรเพิ่มขึ้น สามารถด้าเนินกิจการการเลี้ยงโค
นมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป แต่ถ้าทางฟาร์มเกษตรกรยังใช้
อาหารสัตว์จากบริษัท ซึ่งมีราคาที่สูงและนับวันก็จะสูงขึ้น ก็
จะท้าให้ต้นทุนการผลิตน้้านมดิบของเกษตรกรสูงขึ้น อาจจะ
สูงกว่าราคารับซื้อน้้านมดิบของสหกรณ์โคนม เกษตรกรก็จะ
อยู่ในภาวะขาดทุน สอดคล้องกับการวิจัยของ Wittaya et al.
(2008) และถ้ า เกษตรกรสามารถจั ด การฟาร์ ม ที่ ดี ใ ห้
เหมาะสมกับโครีดนมที่มีสายเลือดสูงๆได้ ท้าให้แม่โคผลิต
นมต่อวันได้สูงก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคนม สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้

Table 1 Data analysis cost of raw milk productivity of 30 small holder dairy farm in Borabu District of Maha Sarakham Province
Farm
Feed(bath)
30
20,557,847.62
Average
685,261.59
%
80.61
Note: The data in 2015

labour (bath)
1,410,000.00
47,000.00
5.53

Waterworks Electricity Fuel (bath)
1,315,939.87
43,864.66
5.16
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Other cost (bath)
2,220,027.74
74,000.92
8.70

Total (bath)
25,503,815.23
850,127.17
100
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Table 2 A cost of raw milk productivity of 30 small holder dairy farms in Borabu District of Maha Sarakham Province
Farm

Total raw milk (Kg)
2,434,550.00
81,151.67

30
Average

สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึ กษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบในฟาร์ม
โคนมขนาดเล็ ก อ้ า เภอบรบื อ จั งหวั ด มหาสารคาม โดย
เปรียบเทียบผลจากร้อยละของค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นหมวดหมู่
พบว่าค่าอาหารข้นและอาหารหยาบมี่ค่าสูงถึง 80.61% เมื่อ
เที ย บกั บ ค่ าใช้ จ่ า ยหมวดอื่ น ๆ แม่โ คนม 1 ตั วสามารถให้
ผลผลิต 11.50 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อน้ามาคิดต้นทุนการผลิต
จะได้ 10.48 บาทต่อกิโลกรัม และจากการที่แม่โคให้ผลผลิต
เฉลี่ยต่้า เนื่องจากแม่โคนมส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมกับน้้าเชื้อ
พ่อพันธุ์ต่างประเทศที่มีสายเลือดสูง ไม่สามารถปรับตัวได้ใน
สภาพอากาศที่ร้อน ส่งผลให้แม่โคเหล่านี้ให้ผลผลิตไม่เท่าที่
สายพั น ธุ์ จ ะให้ น มได้ ดี ใ นระบบการจั ด การฟาร์ ม ที่ ยั ง ไม่
เหมาะสมต่อพันธุกรรม แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรสามารถมีการ
จัดการระบบฟาร์มที่เหมาะสมกับพันธุกรรมโคนมเลือดสูงๆ
ได้ แม่โคน่าจะให้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับลดค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารโคนมลงโดยหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคา
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Total cost (bath)
25,503,815.23
850,127.17

A cost (bath/Kg)
10.48

ถูกมาทดแทนการซื้อจากบริษัทขายอาหารสัตว์ จะเป็น การ
ลดต้นทุนในการผลิตน้้านมดิบลงได้
เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมไม่มี การจดบันทึ กค่าใช้จ่า ย
ต่างๆหรือแม้แต่เก็บรวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่าย ประกอบกับ
การขาดความรู้และทักษะการน้าเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์มา
ช่วยในการจัดการฟาร์ม จึงท้าให้เกษตรกรไม่สามารถจัดการ
กับ ค่า ใช้จ่ ายต่ างๆได้ เหมาะสมกั บการจั ดการฟาร์ ม หาก
เกษตรกรสามารถจัดการน้าค่าใช้จ่ายต่างๆมาจัดเป็นระบบ
จะท้ า ให้ เ กษตรกรเข้ า ใจและจั ด การกั บ รายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในฟาร์ม สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ้าเป็นลงโดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารสัตว์หรือหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกมา
ทดแทนได้ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ฟ าร์ ม โคนมมี ก้ า ไร
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สามารถส้าเร็จลงได้ด้วยดี โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนท้าให้งานวิจัยฉบับ
นี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

Prawarun Agr. J. Volume 15(1) 2018, Pages 138-143

References
Arnut, C. 2012. Dairy production. 1st ed. Maha Sarakham University. Maha Sarakham. 300p. (in Thai)
Duangmanee, K. 2010. Cost accounting. Chulalongkorn University Printing House: Bangkok. (in Thai)
Nawarat, S. and Thanakorn, R. 2011. The study of raw milk cost in dairy farm of Co-operation pupan sakon
nakhon dairy limited. Bachelor of Accounting. Faculty of Management Science. And Bachelor of Food
technology. Faculty of Agricultural Technology. Sakon Nakhon Rajabhat University. Sakon Nakhon. (in Thai)
Opas, P. 2007. Animal productivity. Faculty of Management Science. Prince of Songkla University. (in Thai)
Opas, P. and Wisit, S. 2008. Dairi production condition of small holder dairy farm in lower region of Thailand
Northern. Faculty of Management Science. Prince of Songkla University. (in Thai)
Prajak, A. Jara, L. Wittaya, P. Theera, J. and Anachat, K. 2010. The study rawmilk cost of dairy farm in upper
region of Nothern. Education part and Livestock development. Regional office of Animal Health and
Sanitary 5. Department of Livestock Development. (in Thai)
Somporn, D. 1995. Artificial insemination. Faculty of Agricultural and Industrial. Ubon Ratchathani Rajabhat
University. (in Thai)
Thunwa, W. 2012. Dairy farm subject. Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology. Nakhon
Sawan Rajabhat University. Nakhonsawan. (in Thai)
Wittaya, S. Weerasak, P. Paramintr, W. Sakolrat, B. Wasana, C. and Kwanchai, C. 2008. Economic cost of
rawmilk from dairyfarm in Chiangmai province. Bachelor of Ruminant Clinical. Faculty of Veterinary
Medicin. Chiangmai University. Chiangmai. (in Thai)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

วารสารเกษตรพระวรุณ

143

