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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง ความคดิเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐาน

ฟาร์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

และ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ ในการวางแผนผลักดันใหผู้้ประกอบการ

โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม วิธีศึกษาได้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ

โดยใช้แบบสอบถาม  โดยมีสถานที่ เก็บข้อ มูลคือ  ศูนย์รวบรวมน้ํ านมดิบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  35 ศูนย ์ 

จากผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 350 ราย โดยทําการแบ่งกลุม่ตัวอย่างตามสัดส่วน โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าที  

(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 52.60 ได้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 

41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ระยะเวลาในการประกอบกิจการเลี้ยงโคนม

มาแล้ว 5-10 ปี โดยเริ่มก่อตั้งฟาร์มด้วยตนเองเอง เป็นฟาร์มขนาดกลางมีโคนม 20-100 ตัว ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตได ้ 

101-300 กโิลกรัมตอ่วัน มคีนที่ทํางานในฟาร์มทั้งหมด 1-3 คน มีรายได้จากการประกอบกิจการโคนม 50,000-100,000 

บาทต่อเดือน มีรายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน  มีแหล่งเงินเชื่อในการประกอบ

กิจการโคนม คือ สหกรณ์โคนม สําหรับฟาร์มที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว จํานวน 184 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ เข้าสู่มาตรฐาน

ฟาร์มมาแล้ว 3-6 ปี เหตุผลที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 3 ลําดับแรก คือ ได้รับค่าน้ํานมดิบเพิ่มจากศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  

ทําให้โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค  และการเลี้ยงโคนมมีระบบมากยิ่งข้ึน ตามลําดับ เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการ

รับรองมาตรฐานฟาร์มใช้ น้อยกว่า 100,000 บาท สําหรับฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม มีเหตุผลที่ยังไม่ขอรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม 3 ลําดับแรก เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง รองลงมาคือ มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม  

และขั้นตอนในการตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์มีความยุ่งยาก ตามลําดับ หากจะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มต้องใช้เงินลงทุน

เพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน น้อยกว่า 100,000 บาท 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย  

ในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม มีความระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในมาตรฐานฟาร์ม

ด้านการผลิตน้ํานมดิบ ด้านน้ําใช้ในฟาร์ม  และในระดับเห็นด้วย ในมาตรฐานฟาร์ม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านอาหาร

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย ์อาจารย์ภาควชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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สําหรับโคนม ด้านองค์ประกอบฟาร์ม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการจัดการฟาร์ม และด้านการบันทึกข้อมูล 

ตามลําดับ สําหรับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 โดยจําแนกตามสถานะฟารม์ และ ขนาดของฟาร์ม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม มีความจําเป็นในการพัฒนาฟาร์มให้มีระบบ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทําให้โคนมมีสุขภาพดี น้ํานมดิบที่ได้จะมีปริมาณที่มากข้ึนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 

ในการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นั้น มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ล่าช้า ควรมีการปรับปรุงให้สะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น สําหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ยังขาดแคลนเป็นจํานวนมาก กรมปศุสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม/บริษัท ควรจัดให้มี

สัตวแพทย์ประจําศูนย์ เพ่ือมาช่วยดูแล ทั้งในด้านขององค์ความรู้ในการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง การจัดการอาหาร  

การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาและการป้องกันโรค เป็นต้น สําหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนมใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ส่วนใหญ่แล้ว มีปัญหาด้านเงนิทุนในการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้ได้

มาตรฐานฟาร์ม หากมีแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ํา มาช่วยในการสนับสนุน ก็จะทําให้มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากขึ้น 

ABSTRACT  

The objective of this independent study was to obtain the opinions of dairy cattle farm owners in upper 

northern part of Thailand towards decision to join Good Agricultural Practices (GAP) and to gather information for the 

staff of the 5th Regional Livestock Office in order to encourage fairy farm owners in the upper northern part to join 

Good Agricultural Practices (GAP).  The data was collected from 350 dairy farm owners in the ares.  The samples 

were divided proportionally.  The data was analysed using descriptive statistics, namely frequency, percentage, 

mean, T-test, and One-way ANOVA. 

It was found from the research that most questionnaire respondents had already joined Good Agricultural 

Practices.  Most were married men, 41-50 years old with primary school education or lower. Most had been in dairy 

farm business for 5-10 years.  Most started their own farms which were medium in size (20-100 cattle).  The 

amount of raw milk they produced was 101-300 kilograms per day.  They had 1-3 employees working in the farm.  

Their income was 50,000-100,000 baht per month.  Their expenses were less than 50,000 baht per month.  Their 

source of financial loans was Dairy Farm Cooperative.  Of the 350 samples, 184 farms had joined Good Agricultural 

Practices, for 3-6 years.  The first 3 reasons they joined Good Agricultural Practices were they got additional pay for 

raw milk from the centre, the cattle was in good health with no diseases, and the farm was more systematic in 

operation, respectively.  The capital for the improvement to join Good Agricultural Practices was less than 100,000 

baht.   As for the farms that had not yet joined Good Agricultural Practices, their first 3 reasons for not joining were 

the capital needed for improvement of the farm was high, there was a problem with inappropriate farming areas, 

and the Livestock Office had complicated assessment process, respectively.  They needed less than 100,000 baht in 

order to join Good Agricultural Practices. 
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The overall opinions of the respondents towards Good Agricultural Practices was at the “agree” level.  In 

details, the opinions were at the “highly agree” level towards the following factors: raw milk production, and water 

used in the farm.  Their opinions were at the “agree” level for the following factors: cattle food, farm structure, 

environment, animal health, farm management, and information recording, respectively.  The average mean of the 

difference in their opinions was at the statistical significance of 0.05, according to the differences in their farm status 

and farm size.  

The overall response to Good Agricultural Practices was a positive one.  The respondents saw that they 

needed to upgrade their farms to the standard so that their cattle would be more healthy and yield more raw milk 

with better quality.  The respondents’ opinions towards the operation of Livestock Office was that the process was 

too complicated and slow; this had to be improved.  There was a shortage of veterinarians at the farms.  Livestock 

Office should provide more veterinarians at the centre so that they could help farm owners with knowledge about 

dairy farm operation, animal food, environment management, animal health management, and treatment and 

disease control.  Farm owners who had not joined Good Agricultural Practices had problem with capital to improve 

their farms.  If they could find financial sources with low interest rate, more farm owners would join Good Agricultural 

Practices.  

บทนาํ  

กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมโคนมเป็นอย่างมาก   โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

โคนมผลิตน้ํานมดิบ  เพื่อทดแทนการนําเข้าน้ํานมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนมของไทย

ยังประสบปัญหาต่างๆ เร่ิมตั้งแต่ผู้ประกอบการโคนมยังประสบปัญหาด้านคุณภาพการเลี้ยง  ด้านสุขภาพโคนม  

ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม  ต้นทุนอาหารที่สูงตลอดจนต้นทุนแฝงต่างๆ ที่เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งส่งผลกระทบทําให้คุณภาพน้ํานมดิบไม่มีคุณภาพ  ส่งผลไปยังโรงแปรรูปน้ํานมอีกทั้งทั้งยังมีการแข่งขันกับการนําเข้า

ของนมผงอีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ (กรมปศุสัตว์, 2557) 

 สําหรับการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดสีําหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟารม์โคนม) จัดวา่เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร

ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แบบมาตรฐานทั่วไป ซึ่งมาตรฐานฟาร์มโคนมนี้  มีการกําหนดเกณฑ์

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม โดยมีการครอบคลุมตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์ม จนกระทั่งถึงศูนย์รวบรวม

น้ํานมดิบ หรือโรงงานแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้โคนมที่มีสุขภาพดี มีน้ํานมดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย เหมาะแก่

การบริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมการเข้าระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม เพื่อให้ได้น้ํานมดิบที่ถูกสุขลักษณะ

และมีคุณภาพเหมาะกับผู้บริโภค (สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557) 

 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนม โดยเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ. 2555-2559 

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นแหล่งผลิตน้ํานมคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย” โดยมีโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์

ความรู้การเลี้ยงโคนม ปรับปรุงสายพันธ์ุโคนม การพัฒนาฟาร์มและศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบให้เข้าสู่มาตรฐานสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโคนมและเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลโคนม   (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต  5, 2557) ปัจจุบัน  ในภาคเหนือตอนบนมีศูนย์รวบรวมน้ํ านมดิบ  35 ศูนย ์ 

มีผู้ประกอบการโคนมทั้งสิ้น 1,528 ราย มีจํานวนโคนม รวม 60,051 ตัว มีฟาร์มเข้าระบบมาตรฐานฟาร์ม จํานวน 814 

ฟาร์ม คิดเป็น  53.27% ของฟาร์มทั้งหมด  จากข้อมูลพบว่า  ผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีทัศนคติใน

เชิงบวกต่อระบบมาตรฐานฟาร์ม โดยเห็นว่า มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ที่ทําให้คุณภาพและปรมิาณของน้ํานมดิบในฟาร์ม

เพิ่มมากข้ึน ช่วยดูแลป้องกันและรักษาโรค รวมถึง ด้านการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบการ

ฟาร์มโคนมยังไม่ให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเท่าที่ควร ทําให้พบสภาพปัญหาในการเลี้ยงโคนมที่มี

ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ํานมดิบ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการจัดการฟาร์มการจัดการสุขภาพโค โรคและการ

ป้องกันโรค ข้ันตอนกระบวนการรีดนม การดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองรีดนมให้สะอาด การเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมจะ

สามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งจะทําให้ฟาร์มมีน้ํานมดิบที่ดี มีคุณภาพเหมาะแก่การบริโภค และจะทําให้ภาคเหนือ

ตอนบนเป็นแหล่งผลิตน้ํานมคุณภาพดทีี่สุดในประเทศไทยได ้(สว่นมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5, 2557)  

จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ ในการ

วางแผนผลักดันให้ผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าสูม่าตรฐานฟาร์มตอ่ไป  

กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการศึกษา  

1. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

 ความคิดเห็น หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลตอ่สิ่งใดส่ิงหนึ่ง เป็นความเช่ือหรือความรู้สึกของบุคคลแต่

ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นทีย่อมรับหรือถูกปฏเิสธจากคนอื่นก็ได ้และสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามกาลเวลา และประสบการณ์

ของบุคคลนั้นๆ (อธิป วัลไพจิตร, 2549)    

 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักแสดงออกมาเป็นคําพูด การปฏิบัติ เป็นการ

แสดงออกทางอารมณ์ซึ่งอยู่ในจิตใต้สํานกึของแต่ละบุคคล (สุชา จันทน์เอม และสุรางค ์จันทน์เอม, 2548)    

สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึก เป็นความเชื่อ การตัดสินใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีการ

อาศัย พื้นความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน 

อาจจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ได้ 

 วิธีการวัคความคดิเห็น (นพมาศ ธีรเวคิน, 2542) กล่าวว่า การสร้างมาตรฐานการวัดความคิดเห็น มีหลากหลาย

วิธีการ แต่ที่เป็นที่นิยมประกอบด้วย 4 วิธี ดังนี้ 

  1) Likert Method เป็นการสร้างมาตรวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น

การสร้างมาตรวัดในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ โดยให้มีการจัดลําดับแบ่งออกเป็นระดับ 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น เห็นด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไมเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นต้น 

  2 ) Semantic Differential Scale (S-D Scale) เป็ น วิ ธี วัดความคิ ด เห็ นห รือทั ศนคติ  โดยอาศั ยคู่

ความหมายตรงกันข้าม เช่น ด ีกับ เลว เป็นต้น 
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  3) Guttmann’s Scale  เป็นวิธีวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติ โดยอาศัยการจัดลําดับข้อความทัศนคติสูง

ตํ่าเปรียบเทียบกัน 

  4) Thurston Method เป็นวิธีวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติออกมาเป็นปริมาณและนํามาเปรียบเทียบ

ตําแหน่งไปในแนวทางเดียวกัน  

 โดยผู้ศึกษาใช้วิธีวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติ แบบ Likert Method ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับความคิดเห็น คือ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย ตั้งแต่  พ.ศ. 2542 

และประกาศ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ให้เป็นรูปธรรม โดยกรมปศุสัตว์มีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่สมัครใจขอรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551   ลงวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2552 เรื่อง การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้โคนมที่มีสุขภาพดี มีน้ํานมดิบที่มีคุณภาพ

ปลอดภัย เหมาะแก่การบริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (นิดารัตน ์ไพรคณะฮก  และคณะ, 2554)    

 โดยผู้ศึกษา ใช้หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์ม 

โคนม) ในการออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการวัดความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

3.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม มีการศึกษาที่หลากหลาย โดยการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาของ

ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล (2551)  ปาจรีย์ คงแย้ม (2551)  ดลใจ ธรรมนันท์ (2552)   ประเสริฐ โพธ์ิกาด  (2555) และ

พุทธชาด คาดสนิท (2556)    

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม  

ในการศึกษาครั้งนี้  ตามมาตรฐานฟาร์มทั้ ง 9 ด้าน  (นิดารัตน์  ไพรคณะฮก   และคณะ, 2554) ประกอบด้วย   

ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม ด้านอาหารสําหรับโคนม ด้านน้ําใช้ในฟาร์ม ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสุขภาพสัตว ์ 

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิตน้ํานมดิบ และด้านการบันทึกข้อมูล ตามลําดับ 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

1) ศึกษามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม และหลักเกณฑ์

การให้คะแนนตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสีําหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม)  

2) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ 

ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 
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3) วิเคราะหแ์ละสรุปผลข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ

อธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การทดสอบค่าที (Independent 

Sample t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) (เสาวนีย์ ใจมูล, 2554) เพ่ือศึกษา

ความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรสําหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ  ผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จํานวน 1,528 ราย 

(ข้อมูลทะเบียนฟาร์มโคนม ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558) กําหนดขนาด

ตัวอย่าง จํานวน 350 ราย โดยใช้ตารางของ Taro Yamane (Yamane,  1973 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ สําราญใจ,  2554) 

โดยทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (Proportional Quota Sampling)  ในศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบทัง้ 35 ศูนย ์

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมสีถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ ศูนยร์วบรวมน้ํานมดิบ

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 35 ศูนย ์จากผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จํานวน 350 ราย ที่ต้องมาส่งน้ํานม

ดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  โดยทําการแบง่กลุ่มตัวอย่างตามสัดสว่น (Proportional Quota Sampling)   

ผลการศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว คิดเป็นร้อยละ 52.60 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

80.30 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ30.90 มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.70 ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระยะเวลาในการประกอบกิจการเลี้ยงโคนมมาแล้ว 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

34.00 เริ่มก่อตั้งฟาร์มเอง คิดเป็นร้อยละ 82.00 เป็นฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) คิดเป็นร้อยละ 75.40 ปรมิาณน้ํานม

ดิบที่ได้ 101-300 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 57.70  มีคนที่ทํางานในฟาร์มทั้งหมด 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90  

มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม 50,000-100,000 บาทตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.30 มรีายจา่ยจากการประกอบ

กิจการโคนม น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.60  มีแหล่งเงินเช่ือในการประกอบกิจการโคนม คือ 

สหกรณ์โคนม คิดเป็นร้อยละ 53.40  

สําหรับฟาร์มที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว จํานวน 184 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มมาแล้ว 3-6 ป ี 

คิดเป็นร้อยละ 45.10 เหตุผลที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 3 ลําดับแรก เพราะ ได้รับค่าน้ํานมดิบเพิ่มจากศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 

คิดเป็นร้อยละ 83.70 ทําให้โคนมมีสุขภาพดี และปลอดโรค คิดเป็นร้อยละ 52.70 และ การเลี้ยงโคนมมีระบบมากยิ่งข้ึน 

คิดเป็นร้อยละ 47.80 ตามลําดับ เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มใช้ น้อยกว่า 100,000 บาท  

คิดเป็น 53.80  
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สําหรับฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม มีเหตุผลที่ยังไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม 3 ลําดับแรก เพราะ ต้องใช้

เงินลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาคือ มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 36.10 และ

ขั้นตอนในการตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์มีความยุ่งยาก คิดเป็นรอ้ยละ 31.90 ตามลําดับ หากจะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม

ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน น้อยกว่า 100,000 บาท 

2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมต่อมาตรฐานฟาร์ม 

2.1  ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน 

 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม มีความเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 

มาตรฐานฟาร์มในด้านการผลิตน้ํานมดิบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา คือ ด้านน้ําใช้ในฟาร์ม อยู่ในระดับเห็น

ด้วยอย่างยิ่ง ด้านสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านอาหารสําหรับโค อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านสุขภาพสัตว์ อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านการจัดการฟาร์ม อยู่

ในระดับเห็นดว้ย และดา้นการบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับเห็นด้วย ตามลําดับ  

ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม หากจําแนกตามปัจจัยย่อยในทุกๆ ด้านของมาตรฐานฟาร์ม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ หากใช้ยาในการรักษาแม่โค จะต้องหยุดการส่งนมจาก

แม่โคตัวนั้น และส่งน้ํานมตรวจยืนยันยาปฏิชีวนะตกค้างหลังพ้นระยะหยุดยา รองลงมาคือ น้ํานมดิบที่รีดได้ ต้องรีบขนส่ง

ไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วที่สุด และผู้รีดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามลําดับ สําหรับ

ระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย คือ มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – ออกฟาร์ม และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ 

รองลงมาคือมีบันทึก บุคคล เข้า – ออก ฟาร์ม และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ และ มีบันทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม  

และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ ตามลําดับ 

2.2 ความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม  

จําแนกตามสถานะมาตรฐานฟาร์ม สําหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

ฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) จําแนกตาม

สถานนะของฟาร์ม ระหว่างฟาร์มที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วและฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มผลการทดสอบ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีคา่เฉลี่ยของระดับความคดิเห็นที่แตกต่างกันอยา่งมนีัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95  

ในด้านองค์ประกอบฟาร์ม  เร่ืองฟาร์มต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงจากอันตรายทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ เช่น 

โรงฆ่าสัตว ์ตลาดค้าโค โรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟาร์มมีการวางผังฟาร์มที่

เอ้ือต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพ้ืนที่สําหรับเลี้ยงโค มีพื้นที่เก็บอาหาร มีพื้นที่พักอาศัยแยกจากที่

เลี้ยงโค  ฟาร์มมีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงโคนม  โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบํารุงรักษาและทํา

ความสะอาด มีระบบระบายน้ําที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก  โรงเรือนมีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน  มีเคร่ืองมือ
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และอุปกรณ์เพียงพอในการเลี้ยงโค มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านอาหารสําหรับโค เร่ืองอาหารที่เลี้ยงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ หากผสมอาหารเอง ต้องไม่ใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการทําความ

สะอาดสมํ่าเสมอ  มีการตรวจสอบอาหารข้นโคนมในเบื้องต้น เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารข้นมี สี กลิ่น ปกติ  มีห้อง

เก็บอาหารโคนม ซึ่งห้องสามารถป้องกัน นก หนู แมลงสาบ และกันแดด กันฝนได้  และโคนมได้กนิอาหารทัง้อาหารหยาบ

และอาหารข้นอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอายุ และสายพันธ์ุ ตามหลักวิชาการ ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านน้ําใช้ในฟาร์ม เรื่องแหล่งน้ําที่ใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี น้ําเสีย และมีน้ํา

สะอาดและเพียงพอสําหรับการกินของโคและมีการทําความสะอาดสมํ่าเสมอ ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านการจัดการฟาร์ม เร่ืองฟาร์มมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญ

ภายในฟาร์ม ได้แก่ การเลี้ยงอาหารและน้ําสําหรับโค การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บ

รักษาน้ํานม  มีบุคลากรที่เพียงพอกับจํานวนโคนมที่เลี้ยง  บุคลากรที่เลี้ยงโค มีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเลี้ยง

โคเพื่อให้สามารถจัดการฟาร์มได้  มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มมาดูและการจัดการฟาร์มและด้านสุขภาพโคนม  บุคลากร

ควรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปี  โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องทําความสะอาด และ

บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ  โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  ซึ่งค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐาน

ฟาร์ม 

ในด้านสุขภาพสัตว์ เร่ืองฟาร์มมีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ

ป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุที่มาได้ และหากซื้อเข้ามาใหม่ ต้องมีการ

กักโรคและตรวจสุขภาพก่อนเข้าฝูง มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจําวัน หากเกิดโรคระบาดสัตว์หรือสงสัยว่าเกิด

โรคระบาดสัตว์ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้ทําตามคําแนะนําของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูง

กว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านสวัสดิภาพสัตว์ เรื่องโคนมในฟาร์มอยู่ที่สบาย และหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความทรมาน ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม

แล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านสิ่งแวดล้อม เร่ืองมีการกําจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรค

และกลิ่น จนกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อม ฟาร์มมีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะ  

ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่

มาตรฐานฟาร์ม 
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ในด้านการผลิตน้ํานมดิบ เร่ืองผู้รีดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ผู้รีดนมมีการปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วน

บุคคลที่ดี  หากท่านใช้ยาในการรักษาแม่โค จะต้องหยุดการส่งนมจากแม่โคตัวนั้น และส่งน้ํานมตรวจยืนยันยาปฏิชีวนะ

ตกค้างหลังพ้นระยะหยุดยา ฟาร์มรีดนมถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหัวนมด้วยน้ํายาทุกครั้ง น้ํานม

ดิบที่รีดได้ ต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วที่สุด หลังจากการส่งน้ํานมดิบแล้ว ต้องทํา

ความสะอาดถังนมโดยเร็ว น้ํานมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผู้ที่มีฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านการบันทึกข้อมูล  เร่ืองมีทะเบียนประวัติ ประจําตัวโค (ผท.1) และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ มีบันทึก บุคคล 

เข้า – ออก ฟาร์ม และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – ออกฟารม์ และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ   มีบันทึก 

รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบันทึกสมํ่าเสมอ ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฟาร์ม

เข้าสูม่าตรฐานฟาร์มแลว้จะสูงกว่าผู้ที่มฟีารม์ที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

จําแนกตามขนาดของฟาร์ม สําหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนม

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

จําแนกตามขนาดของฟาร์ม ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว) ฟาร์มขนาดกลาง (20-

100ตัว) และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว)  ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในมาตรฐานฟาร์ม ด้านอาหารสําหรับโค  

และด้านสิ่งแวดล้อม 

สําหรับมาตรฐานฟาร์ม ในด้านที่เหลือนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ดังนี้ 

ในด้านองค์ประกอบฟาร์ม ในเร่ืองฟาร์มมีการวางผังฟาร์มที่เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นสัดส่วน 

เช่น มีพ้ืนที่สําหรับเลี้ยงโค มีพื้นที่เก็บอาหาร มีพื้นที่พักอาศัยแยกจากที่เลี้ยงโค  เมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู ่

(Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 

ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.002) โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการ

บํารุงรักษาและทําความสะอาด มีระบบระบายน้ําที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู ่

(Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 

ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.001) โรงเรือนมีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน เม่ือทําการ

เปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มี

ฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.020) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์

เพียงพอในการเลี้ยงโค มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อน

หรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก  

(น้อยกว่า 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดใหญ ่(20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.047) 

ในด้านน้ําใช้ในฟาร์ม ในเรื่องมีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับการกินของโคและมีการทําความสะอาดสมํ่าเสมอ 

เมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า ไม่มีระดับความคิดเห็นของกลุ่มใดที่แตกตา่งกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ในด้านการจัดการฟาร์ม ในเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ต้องทําความสะอาด และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ

ถูกสุขลักษณะ เมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 

1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.020)  และ

โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple 

Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว)  

และฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.008)   

 ในด้านสุขภาพสัตว์ ในเรื่องการเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ได้ปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ย

โรคระบาดสัตว์โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) 

พบว่า ไม่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 และได้ทําตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมฟาร์ม เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน  

1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.021)  

 ในด้านสวัสดิภาพสัตว์ ในเร่ืองโคนมในฟาร์มอยู่ที่สบาย และหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความทรมาน เมื่อทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า  

ไมมี่ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอยา่งมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ในด้านการผลิตน้ํานมดิบ ในเร่ืองการใช้ยาในการรักษาแม่โค จะหยุดการส่งนมจากแม่โคตัวนั้น และส่งน้ํานม

ตรวจยืนยันยาปฏิชีวนะตกค้างหลังพ้นระยะหยุดยา เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) 

พบว่า มีระดับความคดิเห็นแตกตา่งกัน 1 คู ่คือ เจ้าของฟาร์มที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง 

(20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.004)   

ในด้านการบันทกึขอ้มูล ในเร่ืองการมีทะเบยีนประวัติ ประจําตัวโค (ผท.1) และมีการบันทึกสม่ําเสมอ เมื่อทํา

การเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ เจ้าของฟาร์ม

ที่มีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตัว) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) (ค่า Sig. = 0.014)   

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 

 ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม มีความ

จําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาฟาร์มให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทําให้โคนมมีสุขภาพดี น้ํานมดิบที่ได้จะมี

ปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ในการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นั้น ในการขอรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ควรให้คําแนะนําการปรับปรุงฟาร์มเบื้องต้นก่อนเพื่อให้สามารถปรับปรุงฟาร์มให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดได้ และระบบการตรวจรับรองหรือการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ปัจจุบัน มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ล่าช้า ควรมีการ

ปรับปรุงใหส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สําหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขาดแคลนเป็นจํานวน

มาก กรมปศุสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม/บริษัท ควรจัดให้มีสัตวแพทย์ประจํา อย่างน้อยในทุกศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เพ่ือมา

ช่วยดูแล ทั้งในด้านขององค์ความรู้ในการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง การจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ

สัตว์ การรักษาและการป้องกันโรค เป็นต้น สําหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ยังไม่เข้าสู่

มาตรฐานฟาร์ม ส่วนใหญ่แล้ว มีปัญหาด้านเงินทุนในการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์ม หากมีแหล่งเงินทุน 

ดอกเบี้ยตํ่า มาช่วยในการสนับสนุน ก็จะทําให้มฟีาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากข้ึน 
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การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

1. อภิปรายผลการศึกษา 
  1) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ในภาพรวม  

อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดลใจ ธรรมนันท ์(2552)  ศึกษาเร่ืองการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโค

นมของเกษตรกรรายย่อย อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน

ฟาร์ม มีทัศนคติเห็นด้วยต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม  

  2) ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ในภาพรวม  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรมินทร ์วินิจฉัยกุล (2551)  ศึกษาเร่ืองโครงการสํารวจมาตรฐานฟาร์มโคนมและการ

ผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยเขตจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ให้

ความสําคัญ กับมาตรฐานฟาร์มในด้าน ระบบการบันทึกข้อมูลตํ่าที่สุด และควรมีการส่งเสริมระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อ

ฟาร์มโคนมรายยอ่ยจะสามารถเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มได้มากยิ่งขึ้น 

  3) เหตุผลของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยส่วนใหญ่

เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เพราะ ได้รับราคาค่าน้ํานมดิบเพิ่มจากศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ซึ่งทําให้มีผลตอบแทนในการเลี้ยงโค

นมที่เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องผลการศึกษาของ ปาจรีย์ คงแย้ม (2551) ที่ศึกษาเร่ือง ผลการดําเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของ

สมาชิกสหกรณ์โคนม หลักการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา

พบว่า ผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมหลังได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติ

ของสมาชิกสหกรณ์โคนม ที่ว่าการปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณน้ํานมดิบให้

เพิ่มข้ึน 

  4) เหตุผลของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยส่วน

ใหญ่แล้ว จะมีปัญหาด้านเงินทุน รองลงมาคือ มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษา

ของ ประเสริฐ โพธิ์กาด (2555) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการฟาร์มโคนมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : กรณีศึกษา

จังหวัดสุโขทัย  ผลการศกึษาพบวา่ เกษตรกรโดยส่วนใหญ ่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การเลี้ยงที่จํากัด  

  5) ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟารม์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอ่มาตรฐานฟารม์ ในภาพรวม 

อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ พุทธชาด คาดสนิท (2556) ได้ศึกษาเร่ืองสํารวจความรู้และทัศนคติ

เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีทัศนคติใน

เชิงบวก ว่า มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพน้ํานม ป้องกันโรค ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดลอ้ม และเป็นการเตรียม

ตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในระดับเห็นด้วย และเกษตรกรควรมีแรงจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโดย

การเพิ่มราคาน้ํานม 

2. ข้อค้นพบ 

1) ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความเห็นในระดับเห็นด้วยต่อมาตรฐานฟาร์ม  

และเห็นว่า การเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มนั้น มีความจําเป็นและมีความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของผู้เลี้ยง 

ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สุขภาพโคนมดีข้ึน สิ่งแวดล้อมรอบๆ ฟาร์มดีข้ึน มีการ
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ควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยังได้ราคาค่าขายน้ํานมดิบให้กับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเพิ่มมากข้ึน

อีกด้วย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เหตุผลเพราะ ต้องใช้เงินทุนในการ

ลงทุนปรับปรุงฟาร์มจํานวนมาก อีกทั้งบางส่วนยังมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม และขั้นตอนในการตรวจ

ประเมนิของเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว์มีความยุ่งยาก ทําให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะไมเ่ข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

2) ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่าง 

ยิ่ง คือ มาตรฐานฟาร์มในด้านการผลิตน้ํานมดิบ ซึ่งมีปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ ผู้รีดนมโค การเตรียมตัวแม่โคก่อนการรีดนม 

การรีดนม การขนส่งน้ํานมดิบ และคุณภาพน้ํานมดิบ นั้น ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม จะให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ 

เน่ืองจาก ในด้านการผลิตน้ํานมดิบนี้ ส่งผลต่อ ราคาขายน้ํานมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ หากผู้รีดนมโค ไม่ปฏิบัติตาม

หลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี  การเตรียมตัวแม่โคก่อนการรีดนมไม่ดี มี การรีดนมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธี รวมถึงการใช้

อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดจะส่งผลทําให้แม่โคเกิดโรคเต้านมอักเสบ ทําให้ได้น้ํานมดิบมีปริมาณที่ลดลง และไม่มีคุณภาพ ส่งผล

ทําให้ได้ราคาขายน้ํานมดิบที่ตํ่าลง หรือหากคุณภาพน้ํานมดิบไม่มีคุณภาพ ทางศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบอาจปฏิเสธการรับ

น้ํานมดิบจากฟาร์มนั้นๆ ได ้ 

   3) เหตุผลหลักของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม คือได้รับค่าน้ํานมดิบเพิ่มจากศูนย์

รวบรวมน้ํานมดิบ รองลงมา คือ โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากฟาร์ม 2 เหตุผลหลัง 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฟาร์มนั้น คือ เพ่ือให้ไดโ้คนมที่มีสุขภาพดี มีน้ํานมดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย เหมาะ

แก่การบริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  

   4) ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 2 อันดับสุดท้ายคือ ในด้านการบันทึกข้อมูล 

และการจัดการฟาร์ม พบว่า ในปัจจัยย่อย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด ในด้านการบันทึกข้อมูล 

คือ การมีบันทึก ยานพาหนะ เข้า-ออก ฟาร์ม และมีการบันทึกอย่างสม่ําเสมอ รองลงมาคือ การมบีันทึก บุคคล เข้า-ออก

ฟาร์ม และมีบันทึกสม่ําเสมอ และการมีบันทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบันทึกสม่ําเสมอ และในด้านการ

จัดการฟาร์ม คือ ฟาร์มมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญภายในฟาร์ม ได้แก ่ 

การเลี้ยงอาหารและน้ําสําหรับโค การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน้ํานมดิบจะเห็น

ได้ว่า ปัจจัยย่อยทั้งหมดนี้เป็นการทําการบันทึกลงเอกสารทั้งสิ้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองนี ้ 

   5) ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม หากจําแนกตามสถานะของฟาร์ม จะพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว จะมีค่าสูงกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ฟาร์มยังไม่เข้าสู่มาตรฐาน

ฟาร์ม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว เห็นว่า การทํามาตรฐานฟาร์ม มีประโยชน์ ทั้งได้รับราคาน้ํานมดิบที่

ขายให้กับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเพิ่มแล้ว ยังทําให้โคนมมีสุขภาพที่ด ีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

   6) ขนาดของฟาร์ม มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ฟาร์มขนาดใหญ่ จะมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงกว่า ในด้านองค์ประกอบฟาร์ม ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการบันทึก

ข้อมูล เนื่องจาก ฟาร์มมีขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนที่ดี ในการสร้างและวางผังฟาร์ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด อากาศ

ต้องถา่ยเทได้สะดวก ง่ายต่อการบํารุงรักษา ซึ่งจะสง่ผลตอ่สุขภาพโคได้ การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการโคนมในระดับฝูง

ที่ด ีรวมถึง ตอ้งมกีารบันทึกข้อมูลมากกว่า ฟาร์มขนาดเล็ก หรือฟาร์มขนาดกลาง  
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3. ข้อเสนอแนะ 

   1) ในการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  กรมปศุสัตว์ควรคํานึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการด้วย ใน

การทํามาตรฐานฟาร์ม ในฟาร์มขนาดเล็ก กับฟาร์มขนาดใหญ่ จําเป็นต้องมีหลักเกณฑใ์นการตรวจประเมินที่แตกต่างกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ความจําเป็นในการที่ตอ้งจัดทําคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดในการปฏิบัติงานภายใน

ฟาร์ม ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดทําคู่มือการจัดฟาร์ม ให้จัดทําขึ้นเพื่อ หากผู้ที่ปฏิบัติที่ทํางานในฟาร์ม ที่รับผิดชอบในหน้าที่

นั้นๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ สามารถมาศึกษาคู่มือการจัดการฟาร์มและจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ แต่ในกรณีฟาร์มขนาดเล็ก ผู้ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มมีจํานวนน้อย และต้องทํางานในหลายๆ หน้าที่เป็นประจําอยู่แล้ว  

จึงไม่จําเป็นที่จะตอ้งมกีารจัดทําคู่มือการจัดการฟารม์ เป็นตน้ 

2) เหตุผลหนึ่งที่ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม เลือกที่จะไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากความยุง่ยาก 

และใช้เวลานานในขั้นการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม  กรมปศุสัตว์จึงจําเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ขัน้ตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มรวมถึงการต่ออายุมาตรฐานฟารม์ ให้ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่เข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ปัจจุบันการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว ์

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งมีความรับผิดชอบ นอกจากการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมแล้ว ยังมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบอื่นๆอีกมาก ทั้งในเร่ือง มาตรฐานฟาร์มทั้ง 17 รายชนิดสัตว์ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ มาตรฐานโรง

อาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม รวมถึงการดูแลเร่ืองสารตกค้างในเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหนา้ที่

มีจํานวนน้อย ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มีมากขึ้น กรมปศุสัตว์ ควรมีการจัดอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกันหน้าที่ความ

รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรใช้ โครงการ 

Smart Farmer ให้เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ง่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ

เข้าถึงมากขึ้น ทั้งการสอบถามข้อมูล หรือการส่งเอกสารประกอบการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม  

 3) หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินแต่ละคนใช้ดุลยพินิจในการตรวจ จงึทําให้การตรวจ 

ประเมนิของแตล่ะคนไม่เหมือนกัน  ทําให้มาตรฐานฟาร์มในแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกัน เกิดความเหลื่อมล้ําได้ เป็นอกีสาเหตุ

หนึ่งที่ทําให้ผูป้ระกอบการบางราย เลือกที่จะไม่ทํามาตรฐานฟาร์ม กรมปศุสัตว์ โดยความดูแลของสํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จําเป็นต้องมีการจัดประชุมทําความตกลงกับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ให้การ

ตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  4) กรมปศุสัตว์ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการติดตามการรักษาสภาพของมาตรฐานฟาร์มในแต่ละฟาร์ม

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ฟาร์มนั้นๆ ยังคงสภาพมาตรฐานฟาร์มตลอดอายุของการรับรองมาตรฐานฟาร์มซึ่งมีอายุ 3 ป ี

สําหรับการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ควรมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการฟาร์มทราบก่อนใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจะ

หมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน เพ่ือใหผู้้ประกอบการฟาร์มจะมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 

  5) สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคนม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขาดแคลนเป็นจํานวนมาก กรมปศุสัตว ์

สหกรณ์โคนม/บริษัท ในพื้นที่ ควรจัดหาสัตวแพทย์ประจําศูนย์ เพื่อช่วยดูแล ทั้งในด้านขององค์ความรู้ในการเลี้ยงโคนมที่

ถูกต้อง การจัดการด้านอาหารหยาบและอาหารข้น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การรักษา

และการป้องกันโรค รวมถึงการผสมเทียม ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต้องเป็น
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ผู้จัดการเองทั้งหมด ซึ่งมักไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลเสียต่อโคนมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํานมดิบที่นําไป

ผลิตเพื่อให้ประชาชนบริโภคต่อ 

  6) เหตุผลที่ผู้ประกอบการกิจการโคนมเลือกทํามาตรฐานฟารม์ เนื่องจาก จะได้เพิ่มราคาขายน้ํานมดิบ

ให้กับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ดังนั้น หากกรมปศุสัตว์หรือทางสหกรณ์โคนมจะมีนโยบายกระตุ้นการพัฒนาในด้านของ

คุณภาพน้ํานมดิบ  ทั้งค่า  Somatic cell  ค่า Total Solid  ค่าโปรตีนในน้ํานม  ค่าไขมันในน้ํานม  หรือค่าอื่นๆ ควรที่จะใช้

การเพิ่มราคารับซื้อน้ํานมดิบ   หากผู้ประกอบการสามารถทําให้น้ํานมดิบมีคุณภาพที่ดีข้ึนได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  หรือ

การตัดราคาหากผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตน้ํานมดิบที่คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ วิธีการนี้จะทําให้คุณภาพน้ํานมดิบใน

ภาพรวมของสหกรณ์ดีขึ้นได้   ซึ่งในปัจจุบัน สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ มีโครงการ Lanna High Quality Milk 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการโคนม สหกรณ์โคนม/บริษัท โรงแปรรูปน้ํานม รวมถงึสถานที่จําหน่ายนม ผลิตและจําหน่าย

นมคุณภาพสูง  

  7) ในมาตรฐานฟาร์มด้านการบันทึกข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นใน

ระดับต่ําสุด  ทั้งในเร่ืองการบันทึกบุคคล ยานพาหนะ  เข้า-ออกฟาร์ม  รายรับ-รายจ่ายฟาร์ม รวมถึงการทําทะเบียน

ประวัติโค (ผท.1) โดยมีการบันทึกอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งการบันทึก บุคคล ยานพหนะ เข้า-ออกฟาร์ม มีความจําเป็นและมี

ประโยชน์อย่างมาก เมื่อเกิดโรคระบาดในฟาร์ม ทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่า โรคที่เกิดข้ึนเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะ

สามารถควบคุมโรคได้อยา่งรวดเร็ว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมีน้อยลง เรื่องบันทึก รายรับ – รายจ่ายฟาร์ม มคีวามจําเป็น

อย่างยิ่ง ที่จะทําให้ผู้ประกอบการรับรู้ว่า การประกอบกิจการกําไรหรือขาดทุน เพ่ือที่จะวางแผนการประกอบกิจการได้

อย่างถูกต้อง และการทําทะเบียนประวัติโค (ผท.1)   ซึ่งเป็นประวัติใช้บันทกึ   การผสมเทียม   การทําวัคซีน   รวมถึงการ

เฝ้าระวัง  ตรวจโรคเพื่อป้องกันต่างๆ จะเห็นได้ว่า บันทึกต่างๆ ที่ ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสําคัญ ล้วนแล้วแต่มีความ

จําเป็นกับกรมปศุสัตว์  และสหกรณ์โคนมทั้งสิ้น   จึงควรมีวิธีสร้างแรงจูงในเพื่อให้ผู้ประกอบการทําการบันทึก 

ยกตัวอย่างเช่น  การเพิ่มราคารับซื้อน้ํานมดิบ  หากมีการบันทึก โดยต้องส่งให้ทางสหกรณ์โคนมตรวจสอบการบันทึกเป็น

รายเดือน เป็นต้น 
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