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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 1.1 ชื่อเรื่อง 

หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช้รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า 
Production efficiency improvement program using the standard model of  
Phon Yang Kham fattening cattle farm 

 1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
5. อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6. อาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
7. อาจารย์นราวุธ ระพันธ์ค า                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
8. นายสุโชติ ประสันแพงศรี       ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
9. นางมาลัย จงเจริญ     สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
โทรศัพท์/โทรสาร 042-743682, 081-9656579 

 1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย 
ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณท่ีได้รับ 900,000 บาท 
ระยะเวลาท าวิจัย ตั้งแต่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
2. สรุปโครงการวิจัย 
 2.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  การเลี้ยงโคขุนโพนยางค า เริ่มต้นขึ้นที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 
ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนยางค า ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยนายฟรังซัว แดร์โฟซ์ 
นักวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส มีการด าเนินงานบริการผสมเทียมโค ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน บริการรักษา
สัตว์ ขยายพันธุ์หญ้า จ าหน่ายอาหารสัตว์ รับซื้อโคขุน และการฆ่าและช าแหละ การแปรรูปและจ าหน่าย
เนื้อโคขุนของสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคมีเพ่ิมขึ้น ทางสหกรณ์ฯ โพนยางค า ต้องเร่ง
พัฒนา และยกระดับการผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความการของตลาด จากการ
วิเคราะห์สภาพและปัญหา พบว่า เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้การเลี้ยง
โคไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ถ้าเกษตรกรได้พัฒนาระบบการเลี้ยงให้ถูก
สุขลักษณะถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้บริโภค เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่อไป มีความจ าเป็นต้องจัดท ามาตรฐานฟาร์ม
โคขุนให้มีความครอบคลุมในประเด็นที่ส าคัญ เป็นการปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นรูปแบบ
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มาตรฐานเดียวกัน จากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน
โพนยางค า พบว่า รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 
ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านพันธุ์สัตว์ แต่
เนื่องจากรูปแบบมาตรฐานฟาร์มดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม และยังไม่ได้มีการน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร ตลอดจนเพ่ือ
การจัดการเรียนสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ขึ้น 
โดยการสอบถาม การศึกษาบริบทฟาร์มเกษตรกร การค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดท า
เวทีประชาคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่น ามาสังเคราะห์เป็นหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าขึ้น 
เพ่ือน ามาพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ และน าไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเอง ซึ่งในที่สุด
จะเกิดผลดีต่อการเลี้ยงโคขุน ทั้งในด้านการเจริญเติบโต สุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรค 
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการลดมลภาวะจาก
ฟาร์มทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ฟาร์มเป็นมิตรกับชุมชน และน าไปใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นในการ
จัดเรียนการสอนในสถานศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยตลอดจนระดับอาชีวศึกษา อันจะน าประโยชน์มา
สู่ประเทศชาติต่อไป  
 2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1) เพ่ือสร้างหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าที่สอดคล้องกับสภาพบริบทการผลิตโค
ขุนของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 
  2) เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา “รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน” ส าหรับการ
เรียนการสอน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคนขุนโพนยางค า ส าหรับเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลตอบแทนทางธุรกิจการผลิตโคขุน ในฟาร์มของสมาชิก
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 
 2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 1) การสร้างหลักสูตร
รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ฯโพนยาง
ค า 2) การใช้หลักสูตร และคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการผลิตโคขุนของ
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางค า 3) การใช้หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ในการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4) การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคขุน 
 2.4 ผลการวิจัย 
  1) การสร้างหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยงค า ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทการ
เลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ฯ โพนยางค า โดยการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม วิเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าเวทีประชาคม น ามารวบรวมสรุปผล สร้างเป็นหลักสูตรรูปแบบ
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าที่มีเนื้อหา 9 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 2) ด้านอาหารและการ
ให้อาหารส าหรับโคขุน 3) ด้านน้ าที่ใช้ในฟาร์ม 4) ด้านการจัดการฟาร์ม 5) ด้านการจัดการด้านสุขภาพ
สัตว์ 6) ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 7) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 8) ด้านการบันทึกข้อมูล และ 9) ด้านพันธุ์สัตว์ 
และน าหลักสูตรทีไ่ด้มาสร้างคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
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ถูกต้องเหมาะสม โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (focus group discussion) ผลการประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม และผลการประเมินคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2) ผลการใช้หลักสูตร และคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การผลิตโคขุนของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจต่อการอบรมระดับ
มาก ส่วนผลการประเมินฟาร์มของเกษตรกร พบว่ามีผลท าให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนทุกขนาดฟาร์มมีการ
พัฒนาขึ้นในทุกๆด้าน โดยฟาร์มโคขุนขนาดเล็ก มีผลพัฒนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง ตามล าดับ ส่วนผลการประเมินฟาร์มก่อนการใช้หลักสูตรในภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับ
น้อย และหลังจากทดลองใช้หลักสูตร เกษตรกรมีผลการประเมินฟาร์มโดยภาพรวม และรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก และเกษตรกรมีผลการประเมินฟาร์มหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และฟาร์มมีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 34.70 โดยด้านที่มีการ
พัฒนาสูงสุด คือ ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ รองลงมาเป็นด้านองค์ประกอบฟาร์ม ด้านพันธุ์สัตว์ ด้านการ
จัดการฟาร์ม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและการให้อาหารส าหรับโคขุน 
ด้านน้ าที่ใช้ในฟาร์ม และด้านการบันทึกข้อมูล ตามล าดับ 
  3) ผลการใช้หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ในการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่าผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมาก 
  4) การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคขุน พบว่า เกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักสูตร
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า จะมีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน คือ ต้นทุนด้านค่าเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรใช้ปรับปรุงด้านองค์ประกอบฟาร์ม เช่น โรงเรือนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรยังมีก าไรเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสูตรอยู่ 1,142.09 บาท ซึ่งรายจ่ายที่เกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ คือ ค่าพันธุ์สัตว์ และค่ายารักษาสัตว์ป่วย  
 2.5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1) การน าหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน มาใช้กับเกษตรกร ควรมีการประยุกต์ให้เข้า
กับบริบทของเกษตรกรแต่ละราย แต่ละขนาดฟาร์ม ทัง้ฟารม์ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  
  2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนระดับสายเลือดพันธุ์ชาโรเลส์อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากเป็นระดับสายเลือดโคที่ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร 
ท าให้โค เลี้ยงง่าย กินอาหารเก่ง โตเร็ว เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี และได้เนื้อเกรดคุณภาพสูง 

3) ควรส่งเสริมให้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตโคลูกคอกไว้ขุนเอง เนื่องจากสามารถควบคุมระดับ
สายเลือดโคขุนได้และสามารถตรวจสอบย้อนกลับพันธุกรรมได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับค่าตอบแทน
ส าหรับโคลูกคอกจากสหกรณ์ฯ ด้วย 
  4) ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าให้กับเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง และครอบคลุมสมาชิกสหกรณ์ฯทั้งหมด รวมทั้งผู้เลี้ยงโคขุนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนนครพนมบีฟ จังหวัดนครพนม  

5) ควรมีฟาร์มโคขุนมาตรฐานต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเรียนรู้ของเกษตรกร 
หรือบุคคลทั่วๆ ไปที่สนใจการเลี้ยงโคขุน 
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3. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
 บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือสร้างหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทการผลิตโคขุนของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า จ ากัด 2) เพ่ือสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา “รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน” ส าหรับการเรียนการสอน สาขาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของรูปแบบ
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลตอบแทนทางธุรกิจการผลิตโคขุนในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า 
จ ากัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 1) การสร้างหลักสูตรรูปแบบ
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 
กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 2) การใช้หลักสูตร และคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลการผลิตโคขุนของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 
3) การใช้หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 4) การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคขุน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การสร้างหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
การเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ฯ โพนยางค า โดยการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคขุนโพน
ยางค า วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าเวทีประชาคม น ามารวบรวมสรุปผล สร้างเป็น
หลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค าที่มีองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 
2) ด้านอาหารและการให้อาหารส าหรับโคขุน 3) ด้านน้ าที่ใช้ในฟาร์ม 4) ด้านการจัดการฟาร์ม 5) ด้าน
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 6) ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 7) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 8) ด้านการบันทึกข้อมูล 
และ 9) ด้านพันธุ์สัตว์ และน าหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค ามาสร้างคู่มือมาตรฐาน
ฟาร์มโคขุนแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ได้ผลการประเมินหลักสูตรรูปแบบ
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (focus group discussion) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (4.32 ± 0.55) และผลการประเมินคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยาง
ค า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.27 ± 0.65)  
  2. ผลการใช้หลักสูตร และคู่มือการพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การผลิตโคขุนของเกษตรกรสมาชิกสหกรณฯ์ โพนยางค า มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ผลการอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ได้ผลสัมฤทธิ์
คะแนนเฉลี่ยของเกษตรกรหลังการฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมาก (4.30 ± 0.67) 
   2.2 ผลการประเมินฟาร์มของเกษตรกรตามหลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยาง
ค า ในฟาร์มเกษตรกร พบว่า หลักสูตรมีผลท าให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนทุกขนาดฟาร์มมีการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน โดยฟาร์มโคขุนขนาดเล็ก มีผลพัฒนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 
ตามล าดับ และเกษตรกรมีผลการประเมินฟาร์มก่อนการใช้หลักสูตรในภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับ
น้อย (2.25 ± 0.34) ส่วนหลังจากทดลองใช้หลักสูตรเกษตรกรมีผลการประเมินมาตรฐานฟาร์มโดยรวม 
และรายข้ออยู่ในระดับมาก (4.00 ± 0.24) และเกษตรกรมีผลการประเมินมาตรฐานฟาร์มหลังการทดลอง
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ใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และฟาร์มมีการ
พัฒนาขึ้นร้อยละ 34.70 โดยด้านที่มีการพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ รองลงมาเป็นด้าน
องค์ประกอบฟาร์ม ด้านพันธุ์สัตว์ ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาหารและการให้อาหารส าหรับโคขุน ด้านน้ าที่ใช้ในฟาร์ม และด้านการบันทึกข้อมูล ตามล าดับ 
  3. ผลการใช้หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ในการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่าการน าหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ไปทดลองใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน ได้ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมนักศึกษามีค่าคะแนน
เฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (4.33 ± 0.66) 
  4. ผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคขุน  จากการศึกษาต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคขุนที่ใช้หลักสูตรและไม่ใช้หลักสูตร พบว่าเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักสูตร
มาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า จะมีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน คือ ต้นทุนด้านค่าเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรใช้ปรับปรุงด้านองค์ประกอบฟาร์ม เช่น โรงเรือนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรยังมีก าไรเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มอยู่ 1,142.09 บาท ซึ่ง
รายจ่ายที่เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ คือ ค่าพันธุ์สัตว์ และค่ายารักษาสัตว์ป่วย ซึ่งถ้าเกษตรกรเลี้ยง
โคขุนในฟาร์มจ านวนมากขึ้นก็จะท าให้ได้ผลก าไรมากข้ึนตามไปด้วย  
 
ค าส าคัญ: หลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค า ประสิทธิผลการผลิตโคขุน 
 
 Abstract 
 The purpose of this research was to 1) to develop a standard program of Phon 
Yang Kham fattening cattle farm in accordance with the context of cattle production in 
Phon Yang Kham Livestock Cooperatives Limited, 2) to construct and improve the local 
study program, "Standard model for cattle farm” for teaching Animal Sciences students, 
Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, 3) to study the 
effect of Phon Yang Kham cattle farm’s standard model as a guideline for the efficiency 
development, effectiveness and business return of the model among members of Phon 
Yang Kham Livestock Cooperatives Limited. This research and development project was 
divided into 1) the construction of the standard program of Phon Yang Kham fattening 
cattle farm in accordance with the context of cattle production in Phon Yang Kham 
Livestock Cooperatives Limited, 2) the implementation of the standard program and 
manual to increase the production efficiency of Phon Yang Kham Livestock Cooperatives 
Limited, 3) the program integration into teaching and learning management in Sakon 
Nakhon Rajabhat University, 4) the economic cost study of the cattle farm. 
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 The research results are shown as follows. 
  1. The construction of the standard program of Phon Yang Kham fattening 
cattle farm in accordance with the context of cattle production in Phon Yang Kham 
Livestock Cooperatives Limited 
   The program elements were accumulated from the survey among the 
farmers, documentary analysis and community forum. The drafted program of Phon Yang 
Kham cattle farm consisted of nine elements, 1) farm composition, 2) feed and cattle 
feeding, 3) water used in the farm, 4) farm management, 5) animal health management, 
6) animal welfare, 7) environmental management, 8) data recording and 9) animal 
breeds. This standard program was transformed into manual which was verified and 
approved by experts prior to obtaining the complete manual for the standard program 
development of Phon Yang Kham cattle farm. The evaluation of the standard program 
was conducted through focus group discussion with experts. The overall result was very 
good (4.32 ± 0.55). The overall evaluation of the manual for standard program was also 
very good (4.27 ± 0.65).  
  2. Results of the implementation of the standard program and manual to 
increase the farmers’ production efficiency of Phon Yang Kham Livestock Cooperatives 
Limited are shown as follows. 
   2.1 The average post-training score of the farmers as members of Phon 
Yang Kham Livestock Cooperatives Limited was significant (P<0.01) higher than the score 
before the farm standard program training. The satisfaction score from farmers 
subscribing Phon Yang Kham Livestock Cooperatives Limited related to the training was 
at very much level (4.30 ± 0.67).  
   2.2 Results derived from the evaluation of the cattle farms in accordance 
with standard model of Phon Yang Kham fattening cattle farm suggested that. 
    The integration of the standard model of Phon Yang Kham fattening 
cattle farm could bring improvements to all aspects of farming. Moreover, it was found 
that the small-scaled farms performed the greatest improvement respectively followed 
by the large- and medium-sized farms. The farmers had a low score (2.25 ± 0.34) before 
the application of the standard model. After the program application, the score 
increased to the high level (4.00 ± 0.24) which was significantly different (P<0.01) 
compared to the socre before the use of the standard model. All aspects that the farms 
were improved the most respectively associated with animal health management, farm 
elements, animal breeds, farm managmeent, animal welfare, environmental managnnet, 
feed and beef cattle feeding, water and data recording.  
  3. The program integration into teaching and learning management in Sakon 
Nakhon Rajabhat University. 
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   Results of using standard program of Phon Yang Kham fattening cattle in 
order to be as learning and teaching management at Sakon Nakhon Rajabhat University 
via practical training on the standard cattle farm revealed that students’ mean score 
after the training was significant (P<0.01) higher than the mean score before the training. 
The students’ satisfaction on the training program was at a high level (4.33 ± 0.66). 
  4. The economic cost study of the cattle farm 
   As the results of the study on the cost in cattle farms with and without the 
use of the Phon Yang Kham cattle farm’s standard program found that the farms with 
the implementation of the standard farming program had more cost particularly the 
depreciation cost  related to tools and facilities for building the standard  farming 
houses. However, the farmers using this program could make the profit higher than those 
without the program by 1,142.09 Baht. The farmers were able to reduce the expenses 
related to animal breeds and medication. Hence, a larger number of beef cattle could 
bring higher profit to the farmers. 
 
Key words: Standard model program of Phon Yang Kham fattening cattle farm, 
Effectiveness of fattening beef production 

 


