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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา และ 2) ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และ ความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา จ านวน 155 ราย   
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ     
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 13.31 ปี ในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) เกษตรกรร้อยละ 90.97         
โดยได้รับการอบรมเรื่องการผลิตน้ านมให้มีคุณภาพมากที่สุด จากการทดสอบความรู้ของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมภาพรวมอยู่ในระดับมีความรู้บ้าง  มีความรู้และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฟาร์มโคนมและมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนาอยู่ในระดับมาก  เกษตรกร
มากกว่าร้อยละ 80 ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนา  

เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.21 คน และมีแรงงานจ้างในการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 3.61 คน มีหนี้สินคงค้างเฉลี่ย 1,236,923.08 บาท และในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) มีรายได้รวม
เฉลี่ย 2,290,179.24 บาท และมีรายจ่ายรวมเฉลี่ย 1,420,951.55 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งในสหกรณ์โคนมและไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางสังคม โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมของสหกรณโ์คนม และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่าง ๆ เฉลี่ย 4.37 ครั้ง 
โดยได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มากที่สุด ด้านสภาพการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีจ านวนโค
ทั้งหมดเฉลี่ย 66.24 ตัว มีแม่โครีดนมเฉลี่ย 32.17 ตัว  มีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.95 ไร่  และ 
มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 18.31 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง
เฉลี่ย 13.85 ตัน โดยเกษตรกรสามารถผลิตน้ านมดิบได้เฉลี่ย 437.84 กิโลกรัมต่อวัน และได้ราคารับซื้อ
น้ านมดิบเฉลี่ย 18.55 บาทต่อกิโลกรัม 



 
 

เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51 มีรายได้เพ่ิมขึ้น
หลังการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านม
โคคุณภาพสูงล้านนา โดยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 26,159.37 บาทต่อเดือน การสืบทอดอาชีพ
การเลี้ยงโคนมของบุตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้บุตรสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยมีเหตุผล
ที่สืบทอดว่าเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีมั่นคง 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร จากการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านม
โคคุณภาพสูงล้านนา พบว่าความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้    
ในการเลี้ยงโคนม ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม       
มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร  พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
อุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์มอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่เกษตรกรมีมากที่สุด      
3 อันดับแรก คือ (1) อาหารมีราคาแพง (2) อุปกรณ์มีราคาแพง และ (3) การสร้างโรงเรือนมาตรฐาน
ต้องใช้เงินทุนสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงให้ฟาร์มผ่านมาตรฐาน ด้านข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของเกษตรกร พบว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาสูตรอาหารโคนม    
ที่เหมาะสมและมีราคาถูก และควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรใช้ซื้ออุปกรณ์และ
ปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐาน  
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Factors affecting the success of dairy farmers In the project to raise production 
standards and increase product value lanna High quality milk processing products.  

 
Wuttichai Khamdee1  Panuphan Praphitikul2  

 
ABSTRACT 

             The purpose of this study is to: 1) study the factors that affect the success 
of farmers in the project to raise the standard of production and increase the value 
of processed milk products from lanna high quality milk. 2) To study the problems, 
suggestions and needs of farmers in the factors affecting the success of dairy farmers 
In the project to raise production standards and increase product value lanna high 
quality milk processing products. The researcher collected data from a sample group 
of farmers who participated in the project to raise the standard of production and 
increase the value of processed milk products from lanna high quality milk, a total of 
155 people. By using the interview form which was created according to the research 
objectives and data analysis using frequency, percentage, maximum, minimum, mean 
and standard deviation. Finding the relationship between independent variables and 
dependent variables using stepwise multiple regression analysis and research results 
can be summarized as follows :  
             Most farmers are male with an average age of 50.30 years, graduating with a 
bachelor's degree. And have an average of 13.31 years of experience in dairy farming 
in the previous year (year 2018), 90.97% of farmers have received training on milk 
production to be of the highest quality. From the farmer's knowledge testing, it was 
found that the farmers had knowledge about dairy farming at a general level with 
some knowledge. Have knowledge and comply with dairy farm standards and lanna 
high quality milk standards at a high level more than 80% of farmers are certified 
dairy farms and certified by lanna high quality milk. 
              The farmers have an average number of members in the household of 4.21 
people and the average number of hired workers in dairy farming is 3.61 people with 
an average debt of 1,236,923.08 baht and in the past year (2018) the average income 
is 2,290,179.24 baht and the average expenditure is 1,420,951.55. Most farmers do 
not hold positions in dairy cooperatives and do not hold social positions. In which 
most of the farmers are involved in the activities of dairy cooperatives And received 
dairy news from various media on average 4.37 times, receiving the most information 
from the livestock officials. In terms of dairy farming, it was found that the farmers 
had an average of 66.24 cattle, with 32.17 average milk cows, with an average area of 



 
 

3.95 rai for dairy cows, and an average of 18.31 rai of forage crops. In the dry season, 
the average of 13.85 tons, with farmers able to produce raw milk, an average of 437.84 
kilograms per day. And get an average purchase price of raw milk 18.55 baht per kilogram. 

Compare before and after joining the project, found that 51% of farmers 
have increased income after joining the project to raise the standard of production 
and increase the value of products of lanna high quality milk products. The farmers 
earn an average of 26,159.37 baht per month. The succession of the dairy farming 
career of the children found that most of the farmers will give the children the succession of 
the dairy farming. With the reason that he inherited a stable income career. 
             Factors affecting farmers' success From the test to find the factors that 
affect the success of farmers in the project to raise production standards and add 
value to products of lanna high quality milk products. Found that the raw milk 
production ability of cow Size of holding area used in dairy farming Prices for the 
purchase of raw milk that farmers receive And knowledge about dairy farm standards 
Affecting the success of the farmers in the project to raise the standard of production 
and increase the value of products from lanna high quality milk products. With 
statistical significance at the level of 0.05. 
             Problems, suggestions and needs of farmers found that the overall picture 
of farmers had problems in the operation of the farm at a moderate level. The top 3 
problems of agriculture are: (1) expensive food (2) expensive equipment and (3) 
standard construction requires high capital. Especially the improvement of farms 
through standards.  As for suggestions and needs of farmers, it is found that the 
government should support farmers' studies on food dairy cow recipe formula 
development. Appropriate and cheap, and should support low-interest funding 
sources for farmers to buy  ิequipment and improve the farm to meet standards. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเลี้ยงโคนมโดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีอยู่ 3 จังหวัดคือ 
จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง  เป็นฐานการผลิตน้ านมดิบที่ส าคัญและคุณภาพดีที่สุดของ
ประเทศไทย มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 
14 สหกรณ์ บริษัทเอกชน 4 ราย โรงงานแปรรูป 5 แห่ง  มีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบรวมทั้งสิ้น 27 แห่ง 
(ของสหกรณ์ 18 แห่ง ของเอกชน 9 แห่ง) เกษตรกรสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,403 ราย มีจ านวนโคนม
ทั้งหมด 64,147 ตัว ปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ 8,990 ตันต่อเดือน หรือ 299.7 ตันต่อวัน มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจปีละ 2,078 ล้านบาท (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5,  2560)    

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ได้ขับเคลื่อนงานการเลี้ยงโคนมในด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต  
ตามนโยบายภาครัฐในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติ  
ที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP)  แต่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้
ก าหนดมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” มีเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึง
ผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบคุณภาพสูงและการณรงค์การบริโภคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง ภายใต้โอกาสในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์น้ านมดิบได้มีการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากน้ านมดิบคุณภาพสูง (Premium Grade) มีแนวโน้มการตลาดที่มีการแข่งขัน
กันมากในกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมเพ่ือสุขภาพ ที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง ครบถ้วนและมีความ
ปลอดภัยเช่นเดียวกับการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์  และศักยภาพของพ้ืนที่  ของภาคเหนือ
ตอนบนเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพดีท่ีสุดในประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสม
กับอาชีพการเลี้ยงโคนม  เกษตรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม  จึงเป็น
โอกาสที่ภาคเหนือตอนบน 1 จะเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย สามารถ
แข่งขันได้ทั้งในประเทศและ AEC  ซึ่งผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูงเป็นอย่างมาก  และกระบวนการผลิตใน
ระดับฟาร์มและระดับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภายใต้มาตรฐานของ 
“นมคุณภาพสูงล้านนา”  เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงดีขึ้น และเกือบทั้งหมดมีผลผลิตน้ านมดิบ
ในปริมาณและองค์ประกอบคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาฟาร์มโคนมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 1 เข้าสู่มาตรฐาน GAP มีฟาร์มโคนมที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและได้รับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนมไปแล้วร้อยละ 57.3 และในส่วนนี้ได้รับรองมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” 
เป็นฟาร์มโคนม 63 ราย  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 2 แห่ง  โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 1 แห่ง            
แต่อย่างไรก็ตาม  จากศักยภาพที่ดี  มีการเติบโตของการประกอบการ  มีโอกาสการแข่งขัน        
ทางการตลาดสูง  เป็นสิ่งที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต้องพิจารณารักษาโอกาสของสินค้า      
ที่โดดเด่นนี้ไว้   ซึ่งมผีลความคืบหน้าที่ดี  เกษตรกรและผู้ประกอบการมีการพัฒนาไปถึงการได้รับการ

 



 

รับรองมาตรฐานโรงงานแปรรูป และได้รับทะเบียนอาหารแล้ว  มีแนวโน้มการผลิตนมคุณภาพเพ่ิมขึ้น
ตามความต้องการของตลาด  ขณะนี้ เป็นที่น่ายินดี ว่ามีประเทศใน AEC ได้ติดต่อท าการค้าสินค้านม
พร้อมดื่มคุณภาพของจังหวัดในกลุ่มฯ มาแล้ว  จึงต้องด าเนินงานด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560    มีกิจกรรมที่วางแผนด าเนินงานไว้ในส่วนของต้นทาง   มีกิจกรรม
ส าคัญคือ  การส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม  ให้พร้อมต่อการตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
ทั้งในด้านการอบรมในหลักสูตรของมาตรฐานฟาร์ม  สนับสนุนการปรับปรุงฟาร์ม เช่น ปัจจัยการผลิต  
เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ส่งเสริมการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ การอบรมให้ความรู้  เป็นต้น  
การตรวจสอบปริมาณการผลิต และเก็บตัวอย่างน้ านมดิบส่งตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ   
ปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในด้านความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ต้องได้รับการแก้ไขให้มีคุณภาพ
สม่ าเสมอ    มีปริมาณเพียงพอ และยั่งยืน เพราะอาหารสัตว์มีส่วนส าคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพน้ านม
ดิบ ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรคือ    
การใช้เทคโนโลยีสูตรอาหารผสมแบบครบส่วน หรือ Total Mixed Ration : TMR  คือการใช้อาหาร
ผสมส าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการน าอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
ตรงตามความต้องการของโคแต่ละประเภท เช่น ลูกโค โครุ่น โคสาวและแม่โค  โดยเฉพาะแม่โคก าลัง
รีดนม  แต่จ าเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสนับสนุนให้สหกรณ์โคนม น าไป
บริหารการผลิตไปสู่เกษตรกรได้น าไปใช้เลี้ยงโคนมเพ่ือยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ (Feed 
Center) โดยมุ่งใช้ผลพลอยได้จากพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ข้าว เปลือกและต้นข้าวโพดหวาน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นน ามาเป็นวัตถุดิบในการท าอาหารโคนมที่มีคุณภาพ   และต้องท าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้เกษตรกรได้รับรู้และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม จะต้อง
ผลักดันให้เกษตรกรได้ปลูกพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารพ้ืนฐานของโคนม ซึ่งมีกากเยื่อใยที่จ าเป็นต่อ
ระบบย่อยอาหารของโคนมซึ่งเป็นสัตว์สี่กระเพาะ  และเก็บส ารองไว้ใช้เป็นเสบียงอาหารโคนมในฤดู
ขาดแคลนหรือประสบภัยธรรมชาติ  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต  เกิดมูลค่าเพ่ิม  และช่วยให้
เกษตรกรไม่ต้องเผาทิ้ง อันจะก่อให้เกิดภาวะหมอกควัน เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม ให้มีระบบการเลี้ยงโคนมของ
เกษตรกร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) และมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา   เพ่ือพัฒนาผลผลิตน้ านมดิบ
คุณภาพสูง ของเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ านม
ดิบของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมาตรฐานน้ านมดิบคุณภาพสูง
ล้านนา   เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตอาหารคุณภาพดีในรูปแบบอาหาร TMR ที่มีคุณค่าเหมาะสม 
และเก็บส ารองใช้ในฤดูกาลขาดแคลนหรือกรณีมีภัยพิบัติ ขาดแคลนอาหาร สามารถยกระดับการผลิต
น้ านมดิบมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นและมีระดับสม่ าเสมอ พ้ืนที่เปูาหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
และผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน  (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5,  2560)    

ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 ผลการด าเนินงาน พบว่ามีฟาร์มโคนมที่ผ่านตรวจ
รับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  จ านวน  259 ราย คิดเป็นร้อยละ  70.77 จากเกษตรกรที่เข้า



 
 

ร่วมโครงการทั้งหมด  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านการรับรองฯ ได้แก่  (1) ฟาร์มโคนมของเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด  223 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของฟาร์ม       
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (2) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบแม่ทา  และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบบ้านโฮ่ง จ านวน 32 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 59.26        
(3) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ากัด  จ านวน  2 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 50  
และ (5) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด  จ านวน 1 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 5   
(5) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด จ านวน 1 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
5.06  (6) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกบริษัททีเค แดรี่โกลด์ จ ากัด ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแม่ทา     
ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  (7) ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม
สันก าแพง จ ากัด  ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  โดยมีฟาร์มโคนมทั้งหมดที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ผ่านการรับรองฯ จ านวน 107 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 29.23 ซึ่งอาจเกิดจาก
ความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร ส่งผลถึงการได้รับ      
การรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาดังกล่าว  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร สหกรณ์โคนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  โดยข้อมูล
พ้ืนฐานที่ได้รับจะถูกใช้ส าหรับการวางแผนงานการด าเนินโครงการ  ทั้งนี้มุ่งหวังที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตร ตลอดจนศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                                  

2.2  เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์      
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา   
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  ซึ่งได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 



 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
โครงการ หมายถึง โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา   
การได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา หมายถึง ฟาร์มโคนมของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

เพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา    
ความรู้ของเกษตรกร หมายถึง ความรู้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการ

เลี้ยงโคนม 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ผลการศึกษาเรื่องนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงโคนม
ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจ และสามารถน าผลการศึกษาไป
พิจารณาในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานน้ านม
คุณภาพสูง เพ่ือยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่อไป   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variable)     
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1.ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลจ านวน จ านวน 10 ตัวแปร 
1) เพศชาย 
2) อายุ 
3) จ านวนปีท่ีศึกษา 
4) ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 
5) ความรู้ในการเลี้ยงโคนม 
6) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม 
7) การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 
8) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
9) การปฏิบัติมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
10) การได้รับการอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน 5 ตัวแปร 
1) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
2) จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม 
3) จ านวนหนี้สินคงค้าง 
4) จ านวนรายได้จากการเลี้ยงโคนม 
5) จ านวนรายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนม 

3.ปัจจัยทางสังคม จ านวน 5 ตัวแปร 
1) การด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนม 
2) การด ารงต าแหน่งทางสังคมอื่นๆ  
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม 
4) การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่าง ๆ 
5) การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม 

4.ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม จ านวน 7 ตัวแปร 
1) จ านวนแม่โคนมภายในฟาร์ม 
2) ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค  
3) ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ  
4) ขนาดพื้นท่ีถือครองท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม 
5) ขนาดพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
6) การส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง 
7) ปัญหาและอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์ม 

 
 

ความส าเร็จของเกษตรกร 
ในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต

และเพิ่มมูลคา่สินค้าผลติภณัฑ์แปรรูปจาก
น้ านมโคคณุภาพสูงล้านนา                          



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

  
 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา” มีแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้  
         1.ข้อมูลโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา 
         2. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 
         3. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนามาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 
         4. กระบวนการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
         5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.ข้อมูลโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา 
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โครงการส่งเสริม
เกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
1.2 วงเงินที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณางบประมาณ   4,693,300   บาท 
1.3 หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
     หน่วยงานเจ้าภาพร่วม :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ,  
                                   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง,  
       ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์เชียงใหม่,  

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน  
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืน ๆ) 
1. ยุทธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน โดยการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  ในประเด็นกล
ยุทธการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรและสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร 

2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร ซึ่งมีเปูาประสงค์ให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยมี
รายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และใน

 



 
 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร ที่มี
เปูาประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และเพียงพอต่อความ
ต้องการ  และมีมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 1  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดที ่3   พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 6  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยใช้การบริหารจัดการ  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
การเลี้ยงโคนม เฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีอยู่ 3 จังหวัดคือ 

จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง  เป็นฐานการผลิตน้ านมดิบที่ส าคัญและคุณภาพดีที่สุดของ
ประเทศไทย มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 
14 สหกรณ์ บริษัทเอกชน 4 ราย โรงงานแปรรูป 5 แห่ง  มีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบรวมทั้งสิ้น 27 แห่ง 
(ของสหกรณ์ 18 แห่ง ของเอกชน 9 แห่ง) เกษตรกรสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,403 ราย มีจ านวนโคนม
ทั้งหมด 64,147 ตัว ปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ 8,990 ตันต่อเดือน หรือ 299.7 ตันต่อวัน มีมูลค่า     
ทางเศรษฐกจิปีละ 2,078 ล้านบาท (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 , ตุลาคม 2559)    

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ได้ขับเคลื่อนงานการเลี้ยงโคนมในด้านการพัฒนา
มาตรฐานการผลิต  ตามนโยบายภาครัฐในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP)  แต่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ก าหนดมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” มีเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป 
ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบคุณภาพสูงและ      
การรณรงค์การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง ภายใต้โอกาสในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
น้ านมดิบได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากน้ านมดิบคุณภาพสูง (Premium Grade) มีแนวโน้ม
การตลาดที่มีการแข่งขันกันมากในกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมเ พ่ือสุขภาพ ที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง 
ครบถ้วนและมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์  และศักยภาพของพ้ืนที่  
ของภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ที่มี         
ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงโคนม  เกษตรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์         
ด้านการเลี้ยงโคนม  จึงเป็นโอกาสที่ภาคเหนือตอนบน 1 จะเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด
ในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและ AEC  ซึ่งผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูงเป็นอย่างมาก  และ
กระบวนการผลิตในระดับฟาร์มและระดับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ภายใต้มาตรฐานของ “นมคุณภาพสูงล้านนา”  เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงดีขึ้น และ       
เกือบทั้ งหมดมีผลผลิตน้ านมดิบในปริมาณและองค์ ประกอบคุณภาพสูงกว่า เกณฑ์ทั่ ว ไป               
ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 เข้าสู่มาตรฐาน GAP มีฟาร์มโคนม
ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมไปแล้วร้อยละ 57.3 (ส านักงานปศุสัตว์
เขต 5,  2559)  และในส่วนนี้ได้รับรองมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” เป็นฟาร์มโคนม 63 ราย        



 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 2 แห่ง  โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 1 แห่ง   แต่อย่างไรก็ตาม  จากศักยภาพที่ดี  
มีการเติบโตของการประกอบการ  มีโอกาสการแข่งขันทางการตลาดสูง  เป็นสิ่งที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ต้องพิจารณารักษาโอกาสของสินค้าที่โดดเด่นนี้ไว้   ซึ่งมีผลความคืบหน้าที่ดี  
เกษตรกรและผู้ประกอบการมีการพัฒนาไปถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานแปรรูป และได้รับ
ทะเบียนอาหารแล้ว  มีแนวโน้มการผลิตนมคุณภาพเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของตลาด  ขณะนี้เป็นที่
น่ายินดี ว่ามีประเทศใน AEC ได้ติดต่อท าการค้าสินค้านมพร้อมดื่มคุณภาพของจังหวัดในกลุ่มฯ 
มาแล้ว  จึงต้องด าเนินงานด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560          
มีกิจกรรมที่วางแผนด าเนินงานไว้คือ  

ในส่วนของต้นทาง   มีกิจกรรมส าคัญคือ  การส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม      
ให้พร้อมต่อการตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐาน         
“นมคุณภาพสูงล้านนา” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ทั้งในด้านการอบรมในหลักสูตรของ
มาตรฐานฟาร์ม  สนับสนุนการปรับปรุงฟาร์ม เช่น ปัจจัยการผลิต  เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ส่งเสริม
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ การอบรมให้ความรู้ เป็นต้น การตรวจสอบปริมาณการผลิต และ
เก็บตัวอย่างน้ านมดิบส่งตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในด้ าน
ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ต้องได้รับการแก้ไขให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ มีปริมาณเพียงพอ และยั่งยืน 
เพราะอาหารสัตว์มีส่วนส าคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพน้ านมดิบ ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรคือการใช้เทคโนโลยีสูตรอาหารผสมแบบครบ
ส่วน หรือ Total Mixed Ration : TMR  คือการใช้อาหารผสมส าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการน า
อาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของโคแต่ละ
ประเภท เช่น ลูกโค โครุ่น โคสาวและแม่โค โดยเฉพาะแม่โคก าลังรีดนม แต่จ าเป็นต้องจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสนับสนุนให้สหกรณ์โคนม น าไปบริหารการผลิตไปสู่เกษตรกร
ได้น าไปใช้เลี้ยงโคนมเพ่ือยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ (Feed Center) โดยมุ่งใช้ผลพลอย
ได้จากพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ข้าวเปลือกและต้นข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นน ามา
เป็นวัตถุดิบในการท าอาหารโคนมท่ีมีคุณภาพ และต้องท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้เกษตรกรได้รับรู้
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม จะต้องผลักดันให้เกษตรกรได้ปลูกพืชอาหารสัตว์     
ซึ่งเป็นอาหารพ้ืนฐานของโคนม ซึ่งมีกากเยื่อใยที่จ าเป็นต่อระบบย่อยอาหารของโคนมซึ่งเป็นสัต ว ์       
สี่กระเพาะ  และเก็บส ารองไว้ใช้เป็นเสบียงอาหารโคนมในฤดูขาดแคลนหรือประสบภัยธรรมชาติ   
อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเกิดมูลค่าเพ่ิมและช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเผาทิ้ง อันจะก่อให้เกิดภาวะ
หมอกควัน เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม   

ช่วงกลางทาง คือ การตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ซึ่งในขั้นตอนต้องมีการอบรมให้เกษตรกรในหลักสูตร การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนเผยแพร่น าไปเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ   

และช่วงปลายทาง จ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานสร้างฐานข้อมูลเ พ่ือติดตาม
สถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและมูลค่าสินค้าน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาและ



 
 

ผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด  รวมทั้งท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิต       
ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่าย เป็นการเชื่อมโยงการผลิตผลผลิตไปจนถึงการแข่งขันในตลาดสินค้าอาหาร
คุณภาพสูง  ซึ่งด าเนินงานในหลายมิติ  เช่น การสร้างผู้ประกอบการและสร้างผลิตภัณฑ์จากนมโค
คุณภาพสูงล้านนามาอย่างต่อเนื่อง  จัดหาอุปกรณ์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์นมให้ผู้ประกอบการที่ผ่าน
การอบรมในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก“นมโคคุณภาพสูง” มีช่องทางแสดงผลงานและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนสามารถเคลื่อนที่ได้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์
นมโคคุณภาพสูงล้านนาได้สะดวกข้ึน  เป็นต้น   

การเสนอโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวนี้ เ พ่ือขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ
ด าเนินงานยกระดับการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง เพราะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพ 
และมีความคืบหน้าของการด าเนินงานที่ดีแล้วจะส่งผลให้อาชีพการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ านมโค
คุณภาพสูง มีความมั่นคง การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ “นมคุณภาพสูงล้านนา” ที่ได้พัฒนา
มาตรฐานและความปลอดภัยสูงให้เกิดความยั่งยืนมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ในขณะเดียวกัน  หากไม่ด าเนินการขับเคลื่อนจะท าให้อาชีพการเลี้ยงโคนม ได้รับความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพลงไป 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม ให้มีระบบการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
(GAP) และมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  

2. เพ่ือพัฒนาผลผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูง ของเกษตรกรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ านมดิบของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และมาตรฐานน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา  

3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตอาหารคุณภาพดีในรูปแบบอาหาร TMR ที่มีคุณค่า
เหมาะสม และเก็บส ารองใช้ในฤดูกาลขาดแคลนหรือกรณีมีภัยพิบัติขาดแคลนอาหาร สามารถ
ยกระดับการผลิตน้ านมดิบมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น และมีระดับสม่ าเสมอ   อีกด้วย    

4. ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
เกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

5. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาและผลิตภัณฑ์  และการเชื่อมโยงการตลาด ที่ครบถ้วน
เพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ง่ายต่อการน าไปใช้ในการวางแผนงาน และบริหารจัดการเพ่ือยกระดับ



 

มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา   และใช้
ประชาสัมพันธ์  และการติดต่อประสานงานด้านการตลาด  

6. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ จากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ออกจ าหน่ายใน
ท้องตลาด 

 (2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
             การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า 
การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 
        การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการ
บ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
        การอนุรักษ ์ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
        การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
        การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 

   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ               การพัฒนาด้านสังคม           ด้านการ
บริหารจัดการ 

       การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
       ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ    

(2.4) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม                            โครงการใหม่ 

(2.5) ประเภทโครงการ 
 พัฒนา                                    ด าเนินการปกติ                        

(2.6) ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1  ปี  เริ่มต้น กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด  กันยายน 2560   
(2.7) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน  ล าปาง   

(3) กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเปูาหมาย 
 3.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมให้พร้อมต่อการตรวจรับรองมาตรฐาน

ฟาร์ม  ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  
ล าปาง รวม 3 จังหวัด ด าเนินการ 100 ราย   



 
 

3.1.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  ตอนบน 1  
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง  รวม 3  จังหวัด  ด าเนินการปีละ 100 ราย     รวมทั้งหมด  
300 ไร่  รองรับการจัดการอาหารเพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตน้ านมดิบ  (FEED ENTER)  
และการส ารองเสบียงสัตว์ 

3.1.3 ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
เกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

3.1.4 สร้างฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าน้ านมคุณภาพสูงล้านนาและผลผิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด ในพ้ืนที่กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 1  จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง รวม 3  จังหวัด 

3.1.5 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยการเชื่อมโยงการตลาด 
ผู้ผลิต  ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่าย เพ่ือเชื่อมโยงผลผลิต ไปจนถึงการแข่งขันได้ในตลาดสินค้าอาหาร
คุณภาพสูง  ในพ้ืนที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  และตลาด
ภายนอก 

 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3.2.1 เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรด้านโคนมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 3.2.2 เครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 3.2.3 ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค ด้านสินค้าโคนมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
 
(4) เปูาหมาย ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปูาหมายโครงการ  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

2557 
แผน 

ปี 2558 
แผน 

ปี 
2559 
แผน 

ปี 
2560 
แผน 

1. ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบการผลิต  มีความพร้อมใน
การรับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม 

ฟาร์ม - 100 120 100 

2. มีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหาร
สัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบสนับสนุนฟาร์มโคนมได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดป ี

ไร่/ 
ตันต่อปี 

- 240/ 
14,400 

240/ 
14,400 

300/ 
18,000 

3. คณะกรรมการฯ เข้าตรวจรับรองฟาร์มโคนมที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
เกณฑ์มาตรฐานนมคณุภาพสูงล้านนา     
  

ราย  100 100 100 



 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2557 
แผน 

ปี 2558 
แผน 

ปี 2559 
แผน 

ปี 2560 
แผน 

4. มีฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณร์ะดับการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและเพิ่มมลูค่าสนิค้าน้ านมโคคณุภาพสูง
ล้านนาและผลิตภัณฑ์  และการเชื่อมโยงการตลาด      

ระบบ    1 

5.มีผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการส่งเสริมและสามารถเป็นสถานที
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาเกิดขึ้น   

แห่ง    2 

 
(4.2)  ผลลัพธ ์

1. ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม  
รองรับการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา  และขยายตัวการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคนมของพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 1 และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร (น้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นม) ให้
สูงขึ้น 

2. มีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสนับสนุนให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อย่างเพียงพอต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตและรักษา
คุณภาพน้ านมดิบคุณภาพชั้นดีมากได้ต่อเนื่องตลอดปี 

3. ฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 สามารถผลิตน้ านมดิบที่ได้การรับรองคุณภาพสูง 
มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบที่ดีที่สุดของประเทศ และเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น 

   5. มีประกอบการรายใหม่ในธุรกิจน้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง สร้างมูลค่าเพ่ิมใน
สินค้าน้ านมโค มีโอกาสและมีช่องทางขยายการผลิตและการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพสูงเพ่ิมมากขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์  

   (4.3) ผลกระทบ 
 เชิงบวก : 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีการปรับระบบการผลิตการเลี้ยงโคนมให้เข้าสู่

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมและมีผลผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา  
เพ่ิมข้ึน 

   2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และผู้ประกอบการ       
มีรายได้สูงข้ึน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น และยั่งยืน 
 เชิงลบ :  ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2560)   ด าเนินงาน 6 กิจกรรม ตามวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับการพิจารณาแล้ว คงเหลืองบประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น  
4,693,300 บาท  ได้แก่ 



 
 

1. ส่งเสริมการปลูกสร้างแปลงหญ้า และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ฯ เพ่ือความ
มั่นคงทางอาหารแก่โคนม งบประมาณ 1,659,700 บาท 

2. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม ให้พร้อมต่อการตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1,667,000 บาท 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารคุณภาพ TMR และส ารองเสบียงสัตว์ เพ่ือ
ยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ งบประมาณ 109,800 บาท 

4. ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์
มาตรฐานนมคุณภาพสูง งบประมาณ 512,000 บาท 

5. สร้างฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาและผลิตภัณฑ์และการเชื่อมโยงการตลาด   งบประมาณ 
370,800 บาท 

6. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยการเชื่อมโยงการตลาด 
ผู้ผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา  ผู้แปรรูป  และผู้จ าหน่าย  เพ่ือเชื่อมโยงผลผลิต ไปจนถึงการแข่งขันได้
ในตลาดสินค้าอาหารคุณภาพสูง งบประมาณ 374,000 บาท 

 

กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ก.ย.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

1. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม ให้พร้อม
ต่อการตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา          

    

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหาร
คุณภาพ TMR และส ารองเสบียงสัตว์ เพื่อ
ยกระดับปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ     

    

3. ส่งเสริมการปลูกสร้างแปลงหญ้า และ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ฯ เพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารแก่โคนม    

    

4. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนา
ฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) ส าหรับฟาร์มโคนม 

    

5. ตรวจรับรองฟาร์มโคนม ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  ส าหรับ
ฟาร์มโคนม 

    

6. ประชุมคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
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7. สร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์
ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาและ
ผลิตภัณฑ์  และการเชื่อมโยงการตลาด      

    

8. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากนม
คุณภาพสูงล้านนา โดยการเชื่อมโยง
การตลาด ผู้ผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา    
ผู้แปรรูป  และผู้จ าหน่าย  เพ่ือเชื่อมโยง
ผลผลิต ไปจนถึงการแข่งขันได้ในตลาด
สินค้าอาหารคุณภาพสูง      

    

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 

ปิยฉัตร (2554) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates : MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
Marginal effects จากการศึกษาพบว่า ลักษณะโดยทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 82.75 มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี ร้อยละ48.25 มีสถานะสมรส ร้อยละ 89.75 ส าเร็จ
การศึกษา ในระดบัชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 62.25 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 1–10 ปี ร้อยละ 
57.75 เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม ร้อยละ 84.25 ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลัก  
ร้อยละ 84.25 และต้องการที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมต่อไปในอนาคตร้อยละ 99 ด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ความส าเร็จมากที่สุด คือ แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม รองลงมาคือปัจจัย ในด้านการถือครองที่ดินที่
ใช้ในการเลี้ยงโคนม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมและการศึกษาเพ่ิมเติมในการเลี้ยง  
โคนม การเจาะจงพันธุ์โคนมก่อนที่จะมีการซื้อโคนมเข้าฟาร์มของเกษตรกร ประสบการณ์ในการเลี้ยง
โคนม ผลตอบแทนที่ได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมต่อตัวต่อปี และต้นทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม
ต่อตัวต่อปี 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนามาตรฐานฟาร์มโคนม 
 ดลใจ (2553) ท าการศึกษาการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 ราย ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 45 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4  
มีรายได้ภายในครัวเรือนเฉลี่ย 90,052.63 บาทต่อปี มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 58,973.68 บาท ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านโคนมจากเพ่ือนเกษตรกรมากที่สุด ส่วนใหญ่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เคยศึกษา 



 
 

ดูงาน/ฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านโคนมและได้สนับสนุนจากสหกรณ์โคนมจังหวัดล าพูน เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม มีทัศนคติระดับที่เห็นด้วยต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ในด้านการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยพบว่า เกษตรกรมีการยอมรับมาตรฐาน
ฟาร์มในระดับมาก ประเด็นที่เกษตรกรมีการปฏิบัติตามมาตรฐานมากที่สุดคือ แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์ม
มาจากบริเวณที่ไม่มีสารปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ และมีการท าความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างสม่ าเสมอ 
ประเด็นที่เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมน้อยที่สุด คือ มีบ่อจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อ และจาก
การศึกษาวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรรายย่อย ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ทัศนคติของเกษตรกรต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม มีความสัมพันธ์    
ในเชิงบวกกับการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการยอมรับ
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับมาก และเกษตรกรมีข้อเสนอแนะในการยอมรับมาตรฐานฟาร์ม    
โคนมที่ส าคัญ คือ เกษตรกรต้องการให้ราคาอาหารข้นและอาหารหยาบมีราคาที่ต่ าลง เกษตรกร
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม และ
เกษตรกรต้องการให้สัตวแพทย์เข้าให้ความรู้เรื่องโรคของโคนมและการดูแลรักษาเบื้องต้น 

ปาจรีย์ (2551) ท าการศึกษาผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนม     
หลังการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน   52 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมหลังการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมเพ่ิมข้ึนจากเดิม เนื่องจากราคาและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ส่วนต้นทุน
การผลิตนั้นก็เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เพ่ิมขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องทัศนคติของสมาชิก
สหกรณ์โคนม ที่ว่าการปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐานส่งผลต่อราคาและปริมาณ น้ านมดิบให้
เพ่ิมข้ึน เมื่อวิเคราะห์การลงทุนในการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มโคนม ระยะเวลา 6 ปี โดยอัตราคิดลด
เท่ากับร้อยละ 3.83 ท าให้ทราบว่าการลงทุนปรับปรุงฟาร์มเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 439,915.58 บาท อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.15 และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการเท่ากับ 89.75 ต่อปีตามล าดับ 
 
4. กระบวนการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

1.ขั้นตอนการรับรอง (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2561) 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1) อนุมัติ 

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงเพ่ือการแข่งขัน นมคุณภาพสูงล้านนา 

  2) คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ หรือคณะกรรมการรับรองฯ ประชุมพิจารณา
ก าหนดเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา 
(Lanna High Quality Milk) เพ่ือน าไปเป็น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนา 

1) ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอรับการรับรองการนมคุณภาพสูงล้านนา มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนา ตามแบบค าขอฟาร์มผลิตน้ านมดิบ



 

คุณภาพสูงล้านนา (แบบ นล.1) ศูนย์รวบรวมน้ านมคุณภาพสูงล้านนา (แบบ นล.2) โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (แบบ นล.3) สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา    
(แบบ นล. 4) ให้สมัครขอการรับรองท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
                4) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนา ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่า
ด้วยการขอรับและออกใบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ รวบรวม
เอกสาร แบบค าขอของผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับรอง ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

5) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และตรวจสอบผล
คุณภาพน้ านมรายเดือนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ประสานงานกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วแต่ชนิดของสถานประกอบการ ตามคณะท างานตรวจรับรองฟาร์มโคนมและ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส าหรับน้ านมดิบคุณภาพสูง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและสถานที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นม และผู้ประกอบการเพ่ือนัดหมายเข้าตรวจรับรองฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา 
               6) คณะท างานตรวจรับรองฯ ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ฟาร์มผลิต
น้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา (F-LM-FARM-AUD-01) ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (F-LM-MCC-AUD-01) 
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม (F-LM-FAC-AUD-01) สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม    
(F-LM-SHOPAUD-01) ด าเนินการตรวจรับรองให้ค าแนะน า สถานประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่      
ที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อบกพร่องที่พบ (หากมี) ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินฟาร์ม/ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จ าหน่าย นมคุณภาพสูงล้านนา หากไม่พบ
ข้อบกพร่อง เสนอคณะกรรมการให้การรับรอง ตามแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ฟาร์ม/ 
ศูนยร์วบรวมน้ านมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จ าหน่าย นมคุณภาพสูงล้านนา 

7) คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจและผลคุณภาพน้ านมรายเดือนจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ย้อนหลัง 1 ปี เสนอคณะกรรมการรับรองคณะกรรมการ
รับรองพิจารณาเอกสารและข้อมูลจากคณะผู้ตรวจประเมิน มีมติให้การรับรอง/ต่ออายุ/พักใช้/     
เพิกถอน การรับรองฯ 
                8) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ออกใบรับรองฟาร์ม/ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/ โรงงานแปรรูป
นม/ สถานที่จ าหน่าย นมคุณภาพสูงล้านนา โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับรอง
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1) และปศุสัตว์เขต 5 ลงนามใน
ใบรับรองฯ ส่งมอบใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง 
                 9) ผู้ประกอบการรักษาสถานประกอบการและคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นมคงไว้ซึ่ง
สภาพการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรองนมและ
ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา 
         2. เกณฑ์การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2561) 

1) ฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 และ 
ฟาร์มต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) 



 
 

                2) ฟาร์มต้องมีคอกหรือบริเวณท่ีแยกสัตว์ปุวย หรือสงสัยว่าปุวยที่แข็งแรงถาวร มีหลังคา 
กันแดดและฝน เป็นสัดส่วน ห่างจากบริเวณท่ีเลี้ยงสัตว์ปกติ ในระยะที่เหมาะสม และ ไม่มีการระบาย
น้ าเสียจากคอกพักสัตว์ปุวยไปยังคอกสัตว์ปกติ โดยมีมาตรการท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกหรือบริเวณ
ที่แยกสัตว์ปุวย 
                3) ฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ านมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) 
                4) ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ านม 
ดิบคุณภาพสูงล้านนาที่ก าหนด อย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี ถึงจะได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) 
                5) ฟาร์มจะต้องมีการจดบันทึกปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้จากโคนมทุกตัวเป็นประจ า  
ทุกวัน และสามารถใช้ข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับได้ 
                6) มีการตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านม(Somatic Cell Count ; SCC) ด้วยน้ ายา    
ซีเอ็มที ในโคนมทุกตัวเป็นประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมีบันทึกรายงานโคนมตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
               7) มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ านมดิบเป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
               8) หากพบฟาร์มโคนมใดมีการน าน้ านมดิบจากฟาร์มอ่ืนมาปะปนหรือรวมกับน้ านมดิบ
ของฟาร์มที่ผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) หากพบการกระท าผิด
ดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งด าเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ 
               9) ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     เดชา (2546) ได้ศกึษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรใน
เขตอ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 86 ราย       
ผลการศึกษา พบว่า  

1. ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   มีอายุ 
ต่ ากว่าถึง  44 ปี  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 5 คน พ้ืนที่ถือ
ครองทางเกษตรกรรมมีเอกสารสิทธิ์ต่ ากว่าถึง 40 ไร่  มีรายได้จากการเลี้ยงโคนม ต่ ากว่าถึง 218,300 บาท 
แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม ท าเองมีจ านวนแรงงานต่ ากว่าถึง 2 คน ปริมาณน้ านมที่ได้ไม่เ กิน 
20,000 กิโลกรัม/ฟาร์ม/ปี  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การบริการจากเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาด ด้านการจัดฝูงโคนม ด้านการควบคุมคุณภาพน้ านม ด้าน
คุณลักษณะ ผู้เลี้ยงโคนมที่เหมาะสม ด้านพันธุ์โคนม ด้านการใช้แรงงาน ด้านท าเลที่ตั้งฟาร์มโคนม 
ด้านระบบสหกรณ์ ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การใช้ทุน และด้านอาหารและการให้อาหาร 



 

3. ปัญหาอุปสรรค์ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน ขาดการศึกษาดูงาน 
อาหารข้นราคาแพง และสหกรณ์จ าหน่ายปัจจัยการผลิตราคาแพง 

4. ผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 12 ตัว      
มีตัวแปรเพียง 2 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการเลี้ย งโคนมได้ ได้แก่ การบริการจาก
เจ้าหน้าที่ และท าเลที่ตั้งฟาร์มโคนม ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < .01 และ 
p < .05)  ตามล าดับ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณของตัวพยากรณ์กับความส าเร็จในการ
เลี้ยงโคนมมีค่าเท่ากับ .418  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวพยากรณ์มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงโคนม อธิบายความแปรปรวนของคะแนนได้ 17.50 เปอร์เซ็นต์ 
ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

Y  =  143,748.20 – 78,468.90 X12 + 17,811.43 X2  หรอื 
ปริมาณน้ านมดิบ  =  143,748.20 – 78,468.90 การบริการจากเจ้าหน้าที่ + 

 17,811.43 ท าเลที่ตั้งฟาร์ม 
5. การบรรยายปรากฏการณ์ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยที่มีผลให้การ

เลี้ยงโคนมได้ปริมาณน้ านมมาก คือ อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์และการจัดฝูงโคนม 
 

               สนธยา (2545) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาการที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 15 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 14 คน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 6 คน และสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากัด  63 คน โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
               ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พบว่า หน่วยงานราชการให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  มีผู้น าที่มีความสามารถ มีความเอาใจใส่ในการวางแผนงาน 
และตั้งใจท างานอย่างจริงจัง สมาชิกผู้ เลี้ยงโคนมมีความตั้งใจจริงในการเลี้ยงโคนม เจ้าหน้าที่          
ที่เกี่ยวข้องมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกตลอดเวลา มีการหากองทุนให้สมาชิก หาตลาด
เพ่ือจ าหน่ายน้ านม และลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนม 
               อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาที่เกิดขึ้น พอจะสรุปได้ว่า ปัญหาในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากัด พบว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไม่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน การประสานงานกับทางหน่วยงานราชการมี
ความล่าช้า ราคาน้ านมดิบไม่แน่นอน ส าหรับปัญหาของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพ
โคนมของสมาชิก เกษตรกรยังไม่เข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูล และการจัดการฟาร์ม ส่วนปัญหาของ
สมาชิกสหกรณ์ฯ พบว่า  อาหารข้นราคาแพง  ขาดแคลนเงินทุนในการเลี้ยงโคนม  พ้ืนที่ในการเลี้ยง
โคนมไม่เพียงพอ และราคาน้ านมต่ า 
 



 
 

ภรภัทร ละคณะ (2560)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนม
ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนคร จ านวน 110 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตใน
รอบปี 2559 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ 
ร้อยละ และวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคแบบสองกลุ่ม เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพ
เลี้ยงโคนมของเกษตรกร โดยก าหนดความส าเร็จของเกษตรกร คือ มีก าไรทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า
ศูนย ์ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 14 ปี นิยมเลี้ยงโคนมพันธุ์
ไทยฟรีเชี่ยน มีต้นทุนในการเลี้ยงโคนมเป็นต้นทุนทางบัญชีเฉลี่ย 12.19 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 19.75 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ านมดิบเฉลี่ย 17.77 บาทต่อกิโลกรัม มีก าไรทาง
บัญชีเฉลี่ย 5.58 บาทต่อกิโลกรัม และขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 1.98 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ได้แก่  

1) ปริมาณน้ านมโคต่อตัว (P<0.01) หากปริมาณน้ านมโคต่อตัวเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม มีโอกาส
ประสบความส าเร็จเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.40 2)  

2) ขนาดฟาร์ม (P<0.01) ฟาร์มขนาดกลางมีโอกาสประสบความส าเร็จน้อยกว่าฟาร์มขนาด
เล็กร้อยละ 5.30  

3) พ้ืนที่แปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงโคนม (P<0.05) หากเกษตรกรมีพ้ืนที่แปลงหญ้าเพ่ิมขึ้น 1 ไร่ 
มีโอกาสประสบความส าเร็จเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.90  

4) ประสบการณ์ (P<0.05) เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม    
มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม  
ร้อยละ 43.20 

 
          สรุปผู้ศึกษาวิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ มาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ประกอบด้วย  1) ข้อมูลโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 2) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพการ
เลี้ยงโคนม 3) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนามาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 4) กระบวนการ
รับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดตัวแปรอิสระซึ่งมี
ผลต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางสังคม และปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 

 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา” ซึ่งมีวิธีการ
ด าเนินการศึกษาเก่ียวกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล   ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรเป้าหมาย  
ประชากรเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา รวมทั้งสิ้น  
366 ราย ดังนี้ 

(1) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด  จ านวน 223 ราย  
(2) เกษตรกรสมาชิกบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ศูนย์ รวบรวมน้ านมดิบแม่ทา และ          

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบบ้านโฮ่ง จ านวน  54  ราย  
(3) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ากัด จ านวน    4 ราย  
(4) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด  จ านวน    20 ราย 
(5) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด จ านวน 19 ราย  
(6) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมสันก าแพง จ ากัด  จ านวน 20 ราย 
(7) เกษตรกรสมาชิกบริษัททีเค แดรี่โกลด์ จ ากัด  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแม่ทา จ านวน 26 ราย      

1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
                  1.2.1 สุ่มตัวอย่างโดยใช้ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม จากข้อมูลจ านวนประชากรของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา จ านวนทั้งสิ้น 366 ราย ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้ (ดนัย และสุวิทย์, 2549) 
    สูตร  n = N / 1+ Ne2    
                                          เมื่อ  n แทนขนาดตัวอย่าง 
                                       N แทนจ านวนประชากร 
           E แทนค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
แทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 
    n   =  366 / 1 + 366 (0.07)2 

          =  366 / 2.79 
           =  131 

 



 
 

  ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 131 ราย  
ซึ่งเมื่อท าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริง สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 155 ราย 
 จากนั้นผู้ วิ จัย ได้ ใช้สูตรแบบคิดค านวณขนาดตัวอย่ างที่ เหมาะสม ( Proportional 
allocation) เพ่ือคิดค านวณหาขนาดตัวอย่างในแต่ละสหกรณ์โคนม โดยมีสูตรการคิดค านวณ ดังนี้ 
 
    ni  =   

 
โดย   ni   =  แทนขนาดตัวอย่างกลุ่มที่  i 

    n   =  แทนขนาดตัวอย่างทั้งหมด 
       Ni =  แทนจ านวนประชากรกลุ่มที่  i 
    N  =  แทนจ านวนประชากรทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการคิดค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง 

สหกรณ์โคนม/บริษัท 
จ านวน 

ประชากร  
(ราย) 

จ านวน
ตัวอย่าง  
(ราย) 

เก็บ 
ข้อมูลจริง 

(ราย) 
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด   223 80 87 
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ (ศูนยร์วบรวมน้ านมดิบ 
แม่ทา , ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบบ้านโฮ่ง) 

54 19 23 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ากัด   4 1 3 
สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด    20 7 10 
สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด   19 7 10 
สหกรณ์โคนมสันก าแพง จ ากัด    20 7 10 
บริษัททีเค แดรี่โกลด์ จ ากัด (ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบแม่ทา) 

26 10 12 

รวมทั้งหมด 366 131 155 
 

1.2.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research): ผู้วิจัยได้ท าการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 5 – 6 คน  โดยผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จากเกษตรกรที่เป็นประธานสหกรณ์หรือผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตาม
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

n x Ni 
N 

 



 

  2.1.1 แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามข้อมูลและวัดลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง     
ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด       
(Open – Ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล   
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
                               ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพการเลี้ยงโคนม 
 
             2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.2.2) แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามข้อมูลและวัดลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 
(Open – Ended Question) ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล , ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, 
ปัจจัยทางสังคม, ปัจจัยสภาพการเลี้ยงโคนม ที่มีผลต่อความส าเร็จของของเกษตรกรในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ  
    1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา เป็นรายบุคคล จ านวน 155 ราย  

     2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากระบบออนไลน์ และเอกสารในห้องสมุดเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิจัย  

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีการสังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา และมีการใช้เครื่องบันทึกเสียง 
(Tape-recorder) ร่วมกับควบคู่กับการจดบันทึก (Take notes) 

 
 
 



 
 

4.การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
 4.1 แบบสอบถาม 
   ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตรวจสอบโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Pre-Test) กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 ราย และ   
หาความสอดคล้องภายในโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha Coefficient 
ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.846 หรือร้อยละ 84.60  

4.2 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 ท่าน และตัวแทนนักวิชาการของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จ านวน 2 ท่าน  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                     น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
  5.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum)  
ค่าต่ าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ   
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและการด าเนินงานฟาร์มของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  5.1.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

    ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล
จ านวน 10 ตัวแปร, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน 5 ตัวแปร, ปัจจัยทางสังคม จ านวน 5 ตัวแปร และ
ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม จ านวน  7 ตัวแปร 

    ตัวแปรตาม ( Dependent Variable) คือ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ด้านรายได้ของ
เกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน และด้านความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

    ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้รูปสมการ 



 

    Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + 
b10x10 + b11x11 + b12x12 + b13x13 + b14x14 + b15x15.....+b27x27 

     โดยที่ Y คือ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ด้านรายได้ของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น และด้านความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
 a = ค่าคงที่ 
 b1…..26 = ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
   เมื่อควบคุมค่าของตัวแปรอิสระอ่ืนที่มีอยู่ในสมการได้คงท่ีแล้ว 
 X1 = เพศชาย 
 X2 = อายุ 
 X3 = จ านวนปีที่ศึกษา 
 X4 = ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 
 X5 = ความรู้ในการเลี้ยงโคนม 

X6 = ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 X7 = การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 

X8 = ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
 X9 = การปฏิบัติมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
 X10 = การได้รับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา 
 X11 = จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 X12 = จ านวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
 X13 = จ านวนหนี้สินคงค้าง 
 X14 = จ านวนรายได้จากการเลี้ยงโคนม 
 X15 = จ านวนรายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนม 
 X16 = การด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนม 
 X17 = การด ารงต าแหน่งทางสังคมอ่ืนๆ  
 X18 = การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม 
 X19 = การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่างๆ 
 X20 = การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม 
 X21 = จ านวนแม่โคนมภายในฟาร์ม 
 X22 = ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
 X23 = ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ (บาท/กิโลกรัม) 
 X24 = ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
 X25 = ขนาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
 X26 = การส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง 
 X27 = ปัญหาและอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์ม 



 
 

การก าหนดค่าตัวแปรที่ไม่สามารถวัดค่าได้  ซึ่งได้แก่ เพศ โดยการก าหนดให้ตัวแปรดังกล่าว
ให้เป็นตัวแปรจัดประเภท (Categorical Variable) หรือตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ดังนี้       
เพศชาย เท่ากับ 1 และเพศหญิง เท่ากับ 0  
 เกณฑ์วัดระดับสหสัมพันธ์ (บุบผา, ม.ป.ป: อ้างในภาณุพันธ์ ประภาติกุล, 2554) โดยแบ่ง
เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยกันเอง (ปัญหา 
Multicollinearity) ดังนี้ 
 ค่าของ Rxy    แสดงว่า 
 + 0.70 ขึ้นไป   ความสัมพันธ์ในทางบวกและสูงมาก 
 + 0.05 ถึง 0.69   ความสัมพันธ์ในทางบวกและมากพอสมควร 
 + 0.30 ถึง 0.49   ความสัมพันธ์ในทางบวกและปานกลาง 
 + 0.10 ถึง 0.29   ความสัมพันธ์ในทางบวกและต่ า 
  0.00   ไม่มีความสัมพันธ์เลย 
 - 0.01 ถึง 0.09   ความสัมพันธ์ในทางลบและแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย   
 - 0.10 ถึง 0.29   ความสัมพันธ์ในทางลบและต่ า 
 - 0.30 ถึง 0.49   ความสัมพันธ์ในทางลบและปานกลาง 
 - 0.50 ถึง 0.69   ความสัมพันธ์ในทางลบและมากพอสมควร 
 - 0.70 ขึ้นไป   ความสัมพันธ์ในทางลบและสูงมาก 
 โดยความสัมพันธ์ทางลบ (-) แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการ

การสัมภาษณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอธิบายถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลการได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาของเกษตรกร ตลอดจนอธิบาย
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
 

5.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
     5.2.1 ค าถามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่ง

ประกอบไปด้วยข้อความที่เป็นการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในแต่ละด้าน ใช้มาตราวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) (กุณฑลี รื่นรมย์, 2549) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ
ดังนี้ 
        ระดับคะแนน    ระดับความส าคัญ 

2   หมายถึง  มีความรู้เป็นอย่างด ี
1   หมายถึง  มีความรู้บ้าง 
0   หมายถงึ  ไม่มีความรู้ 



 

วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน 
คือ การหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด – ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาค
ชั้น ได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  
เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 0.66 
 
ดังนั้นสามารถแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 คะแนน     ระดับความส าคัญ 

0.00 – 0.66 หมายถึง  ไม่มีความรู้ 
0.67 – 1.33 หมายถึง  มีความรู้บ้าง 
1.34 – 2.00  หมายถึง  มีความรู้เป็นอย่างดี 
 
5.2.2 ค าถามส่วนความรู้และได้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมและความรู้และได้ปฏิบัติ

เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ตอบรู้หรือปฏิบัติ   ให้    1  คะแนน  
 ตอบไม่รู ้หรือไมป่ฏิบัติ  ให้  0  คะแนน 
วิธีการแปลผลส่วนนี้ใช้คะแนนในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหาค่าพิสัย 

(ค่ามากสุด – ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดังนี้ 
 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  
 
5.2.3 ค าถามความรู้และได้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้

ผลลัพธ์ดังนี้ 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 13 
 

ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลระดับความรู้และการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน     ระดับความรู้/การปฏิบัติ 

    0 – 13      หมายถึง   ระดับน้อย 
    14 – 27   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    28 – 41    หมายถึง   ระดับมาก 

 
5.2.4 ค าถามความรู้และได้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา เมื่อแทน

ค่าแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 2 

2 – 0 
3 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 

41 – 0 
3 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 

7 – 0 
3 



 
 

 
ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลระดับความรู้และการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน     ระดับความรู้/การปฏิบัติ 
    0 – 2      หมายถงึ   ระดับน้อย 
    3 – 5   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    6 – 7     หมายถึง   ระดับมาก 

 
5.2.5 ค าถามสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 

        ระดับคะแนน    ระดับปัญหา 
3   หมายถึง  ปัญหามาก 
2  หมายถึง  ปัญหาปานกลาง 
1   หมายถึง  ปัญหาน้อย 

 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 0.66 
 

ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลระดับปัญหา แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน      ระดับปัญหา 

    1.00 – 1.66      หมายถึง   ระดับน้อย 
    1.67 – 2.33   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    2.34 – 3.00     หมายถึง   ระดับมาก 
 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล   

ที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา
ตลอดจนอธิบายปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 

 
 
 
 
 
 

3 – 1 
3 



 

บทที่ 4  
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา จ านวนทั้งสิ้น 155 ราย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการส ารวจ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา มีผลดังนี้ 

             
4.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่ม

มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                         
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.06 และเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 21.94  มีอายุเฉลี่ย 50.30 ปี โดยมีอายุ  51 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.48 
รองลงมาได้แก่ อายุ  41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.32 และมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี       
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.58 (ตารางท่ี2) 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 21.29 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ  17.42  และปวส./ อนุปริญญา  
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.23  (ตารางท่ี2) 

ด้านประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ย 13.31 ปี โดยมีประสบการณ์ 6 – 15 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.74 รองลงมาได้แก่    
16 - 25  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.48 และ 25  ปีขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.94  (ตารางท่ี2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

n = 155 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 121 78.06 
หญิง 34 21.94 

 
 

 



 
 

n = 155 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 121 78.06 
หญิง 34 21.94 

2. อายุ (ปี)   
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4 2.58 
อายุ  31 - 40 ปี 23 14.84 
อายุ  41 - 50 ปี 47 30.32 
อายุ  51 - 60 ปี 55 35.48 
อายุ  60  ปีขึ้นไป 26 16.77 
ต่ าสุด 25 ปี  สูงสุด 74 ปี   
เฉลี่ย 50.30 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.16   

3. ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 18.06 
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 14.19 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 16.77 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 27 17.42 
ปวช. 14 9.03 
ปวส./ อนุปริญญา 5 3.23 
ปริญญาตรี 33 21.29 

4. ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม (ปี)   
น้อยกว่า 5 ปี 23 14.84 
6-15ปี 74 47.74 
16-25 ปี 55 35.48 
25 ปีขึ้นไป 3 1.94 
ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 50 ปี   
เฉลี่ย 13.31 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.66   

 
4.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

 จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมด้านความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เกษตรกรมีความรู้อยู่ใน
ระดับมีความรู้บ้าง (ค่าเฉลี่ย 1.21) เมื่อพิจารณาในรายข้อจะพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้อยู่ใน
ระดับมีความรู้บ้าง เช่นกัน ยกเว้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการให้น้ านมหลังจากลูกโคนมคลอด (ค่าเฉลี่ย 
1.53) ความรู้เกี่ยวกับการได้รับหญ้าสดของแม่โคต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 1.52) ประเภทอาหารโคนม 



 

(ค่าเฉลี่ย 1.49) และความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการให้อาหารแม่โคหลังคลอด (ค่าเฉลี่ย 1.43) เกษตรกร
มีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้เป็นอย่างดี (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแปลผลและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกษตรกร 

จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม  
n = 155 

ความรู้เกี่ยวกับ 
การเลี้ยงโคนม 

ระดับความรู้ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

S.D. 
ไม่มี

ความรู้ 
มีความรู้บ้าง มีความรู้เป็น

อย่างดี 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โค
นม 

12 109 34 1.14 0.53 
(7.74) 70.32 21.94 มีความรู้บ้าง  

ระบบฟันโคนม 62 79 14 0.69 0.63 
40.00 50.97 9.03 มีความรู้บ้าง  

ระบบการย่อยอาหารของ
โคนม 

17 105 33 1.10 0.56 
10.97 67.74 21.29 มีความรู้บ้าง  

ประเภทอาหารโคนม 3 73 79 1.49 0.54 
1.94 47.10 50.97 มีความรูเ้ป็นอย่างด ี  

ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ านม
หลังจากลูกโคนมคลอด 

5 63 87 1.53 0.56 
3.23 40.65 56.13 มีความรูเ้ป็นอย่างด ี  

ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
การให้อาหารแม่โคหลัง
คลอด 

14 60 81 1.43 0.65 
9.03 38.71 52.26 มีความรูเ้ป็นอย่างด ี  

ความรู้เกี่ยวกับการได้รับ
หญ้าสดของแม่โคต่อวัน 

4 66 85 1.52 0.55 
2.58 42.58 54.84 มีความรูเ้ป็นอย่างด ี  

ความรู้เกี่ยวกับพืช 
อาหารสัตว์ 

16 72 67 1.33 0.66 
10.32 46.45 43.23 มีความรู้บ้าง  

ความรู้เกี่ยวกับอาหาร 
TMR  

18 114 23 1.03 0.51 
11.61 73.55 14.84 มีความรู้บ้าง  

รู้การถนอมอาหารสัตว์ ท า
หญ้าหมัก ท าฟางปรุงแต่ง 

8 126 21 1.08 0.43 
5.16 81.29 13.55 มีความรู้บ้าง  

ความรู้เกี่ยวกับการตั้งท้อง
ของแม่โค 

5 106 44 1.25 0.50 
3.23 68.39 28.39 มีความรู้บ้าง  

ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลา
การเป็นสัด 

0 109 46 1.30 0.46 
0.00 70.32 29.68 มีความรู้บ้าง  



 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
n = 155 

ความรู้เกี่ยวกับ 
การเลี้ยงโคนม 

ระดับความรู้ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

S.D. 
ไม่มี

ความรู้ 
มีความรู้บ้าง มีความรู้เป็น

อย่างดี 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ผสมพันธุ์ของโคสาว 

19 98 38 1.12 0.60 
12.26 63.23 24.52 มีความรู้บ้าง  

รู้ระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่สุดในการผสมเทียม 

19 108 28 1.06 0.55 
12.26 69.68 18.06 มีความรู้บ้าง  

ความรู้เกี่ยวกับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคต่าง ๆ  

6 97 52 1.30 0.54 
3.87 62.58 33.55 มีความรู้บ้าง  

ค่าเฉลี่ยรวม 
1.22 0.55 

มีความรู้บ้าง  
หมายเหตุ แปลผลค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.66 หมายถึง ไม่มีความรู้ 0.67 – 1.33 หมายถึง มีความรู้บา้ง และ 1.34 – 

2.00 หมายถึง มีความรู้เป็นอย่างดี 
 

4.1.3 ระดับความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 
จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับมาก 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.48 รองลงมาได้แก่ มีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.58 และมี
ความรู้ระดับน้อย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.94 และมีภาพรวมการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคน
มอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.19 และมีการปฏิบัติระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.81 (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามระดับความรู้และการปฏิบัติตาม

มาตรฐานฟาร์มโคนม 
n = 155 

ระดับความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ความรู้ตามมาตรฐานฟาร์มโคนม   

มีความรู้ระดับน้อย 3 1.94 
มีความรู้ระดับปานกลาง 4 2.58 
มีความรู้ระดับมาก 148 95.48 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม   
มีการปฏิบัติระดับน้อย 9 5.81 
มีการปฏิบัติระดับมาก 146 94.19 

หมายเหตุ แปลผลคะแนน 0 – 13 หมายถึง มีความรู/้การปฏิบัติน้อย 14 – 27 หมายถึง มีความรู้/การปฏิบัติ
ปานกลาง และ 28 – 41 หมายถึง มีความรู/้การปฏิบัติมาก 



 

4.1.3.1 ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม 
 จากการศึกษาด้านองค์ประกอบของฟาร์ม พบว่า ในส่วนของท าเลที่ตั้งของฟาร์ม ลักษณะ
ของฟาร์ม และลักษณะของโรงเรือน เกษตรกรมีความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม           
โคนมมากกว่าร้อยละ 90 ในทุกข้อย่อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าร้อยละของการปฏิบัติ
ยังมีค่าน้อยกว่าค่าร้อยละของความรู้ในทุกข้อย่อย (ตารางท่ี 5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานฟาร์มโคนม และยังมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมไม่ครบทุกประเด็น 
  
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน

ฟาร์มโคนม  
n = 155 

 
ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม 
1.1 บ้านพักอาศัย แยกเป็นสัดส่วน 3 152 9 146 

(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 
1.2 อยู่ห่างจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในรัศมี    
ไม่เกิน 20 ก.ม. 

3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

1.3 อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัด
ค้าสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ก.ม. 

5 150 11 144 
(3.23) (96.77) (7.10) (92.90) 

1.4 ฟาร์มต้องไม่ก่อเกิดมลภาวะรบกวนต่อเพ่ือน
บ้านหรือได้รับการยินยอมจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

9 146 9 146 
(5.81) (94.19) (5.81) (94.19) 

2. ลักษณะของฟาร์ม 
2.1 มีร่มเงาเพียงพอส าหรับโคทุกตัว 7 148 9 146 

(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 
2.2 มีพ้ืนที่เหมาะสมกับจ านวนโค 7 148 9 146 

(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 
2.3 มีบริเวณโรงเลี้ยง โรงพักลูกโค โครุ่น โคสาว 
ที่เก็บอาหารและเวชภัณฑ์ แยกเป็นสัดส่วน และ
ไม่ให้มีสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคอยู่ในฟาร์ม 

7 148 9 146 
(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 

 
 
 



 
 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
n = 155 

 
ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.4 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องมากจากบริเวณท่ีไม่
มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น น้ าเสียจาก
โรงเรือนที่พักอาศัย 

3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

3.ลักษณะของโรงเรือน 
3.1 พ้ืนโรงเรือนท าด้วยคอนกรีตไม่ขัดมันมีความ
ลาดเอียง ไม่มีน้ าขัง และยกระดับสูงกว่าพ้ืนดิน 

7 148 9 146 
(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 

3.2 รางอาหารและภาชนะบรรจุน้ ากินสะอาด มี
ปริมาณเพียงพอ 

3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

3.3 หลังคาโรงเรือนยกสูงโปร่ง อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้ดี 

3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

 
4.1.3.2 ด้านการจัดการฟาร์ม 
จากการศึกษาด้านการจัดการฟาร์ม พบว่า ในส่วนของการจัดการโรงเรือน การจัดการด้าน

บุคลากร คู่มือการจัดการฟาร์มโคนม การบันทึกข้อมูล และการจัดการด้านอาหารสัตว์  เกษตรกร  
ส่วนใหญ่มีความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมมากกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นเรื่องการบันทึก
ปริมาณน้ านมเป็นรายตัวและการตรวจสอบอาหารสัตว์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ค่าร้อยละการปฏิบัติ
เท่ากับ 88.39  

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าร้อยละของการปฏิบัติส่วนใหญ่ยังมีค่าน้อยกว่าค่าร้อย
ละของความรู้ ยกเว้นเรื่องมีคนเลี้ยงเพียงพอกับจ านวนโค และเรื่องมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ของฟาร์ม ที่ค่าร้อยละของการปฏิบัติมากกว่าค่าร้อยละของความรู้ (ตารางที่ 6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม และยังมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมไม่ครบทุกประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม ด้านการจัดการฟาร์ม 

n = 155 

 
ด้านการจัดการฟาร์ม 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การจัดการโรงเรือน 
1.1 พ้ืนคอกสะอาดแห้งมีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสม
อยู่ข้างคอก 

3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

1.2 รางอาหารสะอาด 3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

1.3 ภาชนะบรรจุมีน้ าสะอาด 3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

1.4 ตัดหญ้าและท าความสะอาดรอบโรงเรือน 3 152 9 146 
(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 

2. การจัดการด้านบุคลากร 
2.1 มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มดูแลสุขภาพสัตว์ 3 152 9 146 

(1.94) (98.06) (5.81) (94.19) 
2.2 บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปี 

7 148 12 143 
(4.52) (95.48) (7.74) (92.26) 

2.3 มีคนเลี้ยงเพียงพอกับจ านวนโค 7 148 6 149 
(4.52) (95.48) (3.87) (96.13) 

3. คู่มือการจัดการฟาร์มโคนม 
3.1 เกษตรกรต้องมีคู่มือจัดการฟาร์ม 10 145 12 143 

(6.45) (93.55) (7.74) (92.26) 
4. การบันทึกข้อมูล 
4.1 มีการบันทึกข้อมูลตามแบบของกรมปศุสัตว์ 9 146 15 140 

(5.81) (94.19) (9.68) (90.32) 
4.2 มีการบันทึกปริมาณน้ านมเป็นรายตัว 9 146 18 137 

(5.81) (94.19) (11.61) (88.39) 
4.3 มีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่ายของฟาร์ม 9 146 6 149 

(5.81) (94.19) (3.87) (96.13) 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
n = 155 

 
ด้านการจัดการฟาร์ม 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. การจัดการด้านอาหารสัตว์ 
5.1 มีอาหารหยาบและข้นเพียงพอ 4 151 9 146 

(2.58) (97.42) (5.81) (94.19) 
5.2 อาหารข้นได้รับอนุญาตถูกต้อง 4 151 12 143 

(2.58) (97.42) (7.74) (92.26) 
5.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารสัตว์ สะอาด ไม่มีเชื้อรา 4 151 12 143 

(2.58) (97.42) (7.74) (92.26) 
5.4 มีห้องเก็บอาหารสะอาด และมีไม้รองพ้ืนกัน
ความชื้น 

7 148 9 146 
(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 

5.5 มีการตรวจสอบอาหารสัตว์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

10 145 18 137 
(6.45) (93.55) (11.61) (88.39) 

 
4.1.3.3 ด้านการจัดด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลิตน้ านมดิบ การ
เก็บรักษา และการขนส่ง 
จากการศึกษาด้านการจัดด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลิตน้ านมดิบ 

การเก็บรักษา และการขนส่ง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม
โคนมมากกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นเรื่องมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และ     
เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ค่าร้อยละการปฏิบัติเท่ากับ 86.45 การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดในคอก  
ค่าร้อยละการปฏิบัติเท่ากับ 89.03 และเรื่องซากสัตว์มีการแจ้งสัตวแพทย์ก่อนท าลายซาก ค่าร้อยละ
การปฏิบัติเท่ากับ 88.39 (ตารางท่ี 7) 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าร้อยละของการปฏิบัติยังมีค่าน้อยกว่าค่าร้อยละของ
ความรู้ทุกข้อย่อย (ตารางที่ 7) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานฟาร์มโคนม มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม และยังมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมไม่ครบทุกประเด็น 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน ร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม ด้านการจัดด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลิตน้ านมดิบ 
การเก็บรักษา และการขนส่ง 

n = 155 

ด้านการจัดด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการผลิตน้ านมดิบ 

การเก็บรักษา และการขนส่ง 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การป้องกันและควบคุมโรค  
1.1 มีบ่อจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อ 7 148 9 146 

(4.52) (95.48) (5.81) (94.19) 
1.2 มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและ 
เท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 

4 151 21 134 
(2.58) (97.42) (13.55) (86.45) 

1.3 มีโปรแกรมการตรวจโรควณัโรค และโรคบลูเซลโลซีส 4 151 12 143 
(2.58) (97.42) (7.74) (92.26) 

1.4 มีโปรแกรมถ่ายพยาธิภายใน และก าจัดพยาธิ
ภายนอก 

10 145 12 143 
(6.45) (93.55) (7.74) (92.26) 

1.5 มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดในคอก 6 149 17 138 
(3.87) (96.13) (10.97) (89.03) 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.1 น้ าเสียต้องไหลลงบ่อพักหรือแปลงหญ้า ฟาร์ม
จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม 

6 149 14 141 
(3.87) (96.13) (9.03) (90.97) 

2.2 ซากสัตว์มีการแจ้งสัตวแพทย์ก่อนท าลายซาก 9 146 18 137 
(5.81) (94.19) (11.61) (88.39) 

2.3 มูลสัตว์เก็บตลอด ไม่มีการหมักหมม 4 151 12 143 
(2.58) (97.42) (7.74) (92.26) 

2.4 ขยะมูลฝอย ต้องมีภาชนะรองรับ และมีฝาปิด
มิดชิด 

0 155 12 143 
(0.00) (100.00) (7.74) (92.26) 

3. การผลิตน้ านมดิบ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
3.1 รีดน้ านมถูกหลักวิธี และจุ่มเต้านมหลังรีดทุกครั้ง 3 152 6 149 

(1.94) (98.06) (3.87) (96.13) 
3.2 ทดสอบความผิดปกน้ านมด้วยน้ ายาตรวจโรค 
เต้านมอักเสบ 

3 
(1.94) 

152 
(98.06) 

6 
(7.74) 

149 
(92.26) 

 
 



 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
n = 155 

ด้านการจัดด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการผลิตน้ านมดิบ 

การเก็บรักษา และการขนส่ง 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3.3 ตรวจสอบเครื่องรีดนมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 3 152 6 149 
(1.94) (98.06) (3.87) (96.13) 

3.4 ท าความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างสม่ าเสมอ 3 152 6 149 
(1.94) (98.06) (3.87) (96.13) 

3.5 ส่งนมเร็วที่สุดเมื่อรีดเสร็จ 3 152 6 149 
(1.94) (98.06) (3.87) (96.13) 

 
4.1.4 ระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 

จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ตามมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา
อยู่ในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.26 รองลงมาได้แก่ มีความรู้ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
5.81 และมีความรู้ระดับปานกลาง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.94 และมีภาพรวมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92.26 และมีการปฏิบัติระดับ
ปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.87  เท่ากัน (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน ร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน

ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
n = 155 

ระดับความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม
คุณภาพสูงล้านนา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ความรู้ตามมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา   
มีความรู้ระดับน้อย 9 5.81 
มีความรู้ระดับปานกลาง 3 1.94 
มีความรู้ระดับมาก 143 92.26 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา  
มีการปฏิบัติระดับน้อย 6 3.87 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 6 3.87 
มีการปฏิบัติระดับมาก 143 92.26 

หมายเหตุ แปลผลคะแนน 0 – 2 หมายถึง มีความรู/้การปฏิบัตนิ้อย  3 – 5 หมายถึง มีความรู้/การปฏิบัติปานกลาง 
และ 6 – 7 หมายถึง มีความรู/้การปฏิบัติมาก 



 

4.1.4.1 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
จากการศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา พบว่า 

เกษตรกรมีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้ านนาในแต่ละข้อย่อย
มากกว่าร้อยละ 90 (ตารางท่ี 9) 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าร้อยละของการปฏิบัติส่วนใหญ่ยังมีค่ามากกว่า       
ค่าร้อยละของความรู้ และบางข้อมีค่าร้อยละเท่ากัน (ตารางท่ี 9) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา และยังมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม
ไม่ครบทุกประเด็น 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน

ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 
n = 155 

 
มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ฟาร์มต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) 

9 146 9 146 
(5.81) (94.19) (5.81) (94.19) 

2.ฟาร์มต้องมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ปุวยหรือ
สงสัยว่าปุวยที่แข็งแรงถาวร มีหลังคากัน แดดและ
ฝน เป็นสัดส่วน ห่างจากบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปกติใน
ระยะที่เหมาะสมและ ไม่มีการระบายน้ าเสียจาก 
คอกพักสัตว์ปุวยไปยังคอกสัตว์ปกติโดยมีมาตรการ
ท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ปุวย 

12 143 9 146 
(7.74) (92.26) (5.81) (94.19) 

3.ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ านมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
ล้านนา (Lanna High Quality Milk) 

9 146 9 146 
(5.81) (94.19) (5.81) (94.19) 

4.ผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาที่ก าหนด อย่างน้อย 6 
เดือน ในระยะเวลา 1 ปี 

15 140 15 140 
(9.68) (90.32) (9.68) (90.32) 

5.ฟาร์มจะต้องมีการจดบันทึกปริมาณน้ านมดิบที่
ผลิตได้จากโคนมทุกตัวเป็นประจ าทุกวัน และ
สามารถใช้ข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับได้ 

12 143 9 146 
(7.74) (92.26) (5.81) (94.19) 

 
 



 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
n = 155 

 
มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 

ความรู้ การปฏิบัติ 

ไม่รู้ รู้ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6.มีการตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านม(Somatic 
Cell Count ; SCC) ด้วยน้ ายาซีเอ็มที ในโคนมทุก
ตัวเป็นประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมี
บันทึกรายงานโคนมตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

12 143 10 145 
(7.74) (92.26) (6.45) (93.55) 

7.มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ านมดิบเป็น
ประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

15 140 9 146 
(9.68) (90.32) (5.81) (94.19) 

 
4.1.5 การได้รับการอบรม 
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรได้รับการอบรมในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) คิดเป็นร้อยละ 

90.97 และไม่ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 9.03 (ตารางที่ 10) โดยเกษตรกรได้รับการอบรมเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.68 รองลงมาได้แก่ เรื่องมาตรฐานฟาร์ม   
โคนม คิดเป็นร้อยละ 21.27 และเรื่ององค์ประกอบน้ านม น้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 2.12 (ตารางที่ 10) 
  
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามการได้รับการอบรม 

n = 155 
การได้รับการอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไมไ่ด้รับการอบรม 14 9.03 
ได้รับการอบรม 
เรื่องท่ีอบรม (n = 141)  

141 90.97 

ได้แก่ เรื่องการจัดการล้างเครื่องรีดนม 5 3.54 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ 63 44.68 
เรื่องการจัดการให้อาหารโคระยะต่าง ๆ 12  8.51 
เรื่องการจัดการฟาร์มโคนม 15 10.63 
เรื่องมาตรฐานฟาร์มโคนม 30 21.27 
เรื่องการจัดการอาหารหยาบในฟาร์ม 13   9.21 
เรื่ององค์ประกอบน้ านม 3   2.12 

 
 
 



 

4.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา        

4.2.1 จ านวนแรงงานและหนี้สินคงค้าง 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.21 คน โดยมีสมาชิก    
3 – 4 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.81 รองลงมาได้แก่ 5 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68 และ     
7 – 8 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.39 (ตารางที่ 11) และมีแรงงานจ้างในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 
3.61 คน โดยมีแรงงานจ้างในการเลี้ยง 4 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.10 รองลงมาได้แก่ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.81 และ 5 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.39 (ตารางที่ 11)  
 ด้านหนี้สินคงค้าง พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินคงค้างเฉลี่ย 1,236,923.08 บาท โดยมีหนี้สิน 
500,001 - 1,000,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.10 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 500,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.23 และ 1,000,001 - 1,500,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมี
เกษตรกรอีกร้อยละ 16.13 ที่ไม่มีหนี้สินคงค้าง (ตารางที่ 11) สาเหตุการกู้ยืมเงินของเกษตรกร    
ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนในฟาร์มโคนม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมา
ได้แก่ เพ่ือซื้อที่ดินขยายฟาร์มและแปลงหญ้า คิดเป็นร้อยละ 21.54 และเพ่ือซื้อวัวเพ่ิมน้อยที่สุด    
คิดเป็นร้อยละ 2.31 (ตารางท่ี 11) 
  
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามจ านวนแรงงานและหนี้สินคงค้าง 

n = 155 
ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
1 - 2 คน 25 16.13 
3 - 4 คน 71 45.81 
5 - 6 คน 46 29.68 
7 - 8 คน 13 8.39 
ต่ าสุด 1 คน  สูงสุด 8 คน   
เฉลี่ย 4.21 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.59   

2. จ านวนการจ้างแรงงานเลี้ยงโคนม    
2 คน 40 25.81 
3 คน 38 24.52 
4 คน 42 27.10 
5 คน 13 8.39 
6 คน 22 14.19 
ต่ าสุด 2 คน  สูงสุด 6 คน   
เฉลี่ย 3.61 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.34   

   
   



 
 

ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
n = 155 

ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน(คน) ร้อยละ 
3. จ านวนหนี้สินคงค้าง (ต่อ)   

ต่ าสุด 100,000 บาท  สูงสุด 3,500,000 บาท   
เฉลี่ย 1,236,923.08 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  859861.94 
3.1 สาเหตุของหนี้สินคงค้าง (n = 130)   

กู้ยืมเพ่ือการลงทุนในฟาร์มโคนม 40 30.77 
กู้ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 14 10.77 
กู้ยืมเพ่ือซื้อที่ดินขยายฟาร์มและแปลงหญ้า 28 21.54 
กู้ยืมเพ่ือปรับปรุงโรงเรือน 13 10.00 
กู้ยืมเพ่ือซื้อวัวเพ่ิม 3 2.31 
ผลผลิตคงท่ี รายได้ไม่เพิ่ม รายจ่ายมากกว่ารายได้ 7 5.38 
กู้ยืมเพ่ือซื้อรถยนต์ , ซื้อที่ดิน 14 10.77 

 
4.2.2 รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ.2561 

 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีรายได้รวมจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 2,290,179.24 บาทต่อปี  
โดยมีรายได้ 1,000,001 - 1,500,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.52 รองลงมาได้แก่ 
1,500,001 - 2,000,000 บาทต่อปี ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 2,500,001 - 3,000,000 บาท 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยมีรายละเอียดของรายได้ดังต่อไปนี้ 

รายได้จากการขายน้ านมดิบ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ านมดิบเฉลี่ย 
2,109,779.25 บาท โดยขายได้ 1,000,001 - 1,500,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.87 
รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.94 และ 3,000,001 - 3,500,000 
บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.10 (ตารางที่12) และมีราคาขายน้ านมดิบเฉลี่ย 18.60 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยมีราคา 19 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.45 รองลงมาได้แก่ 18 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 41.94 และ 17 บาทต่อกิโลกรัม น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.23 (ตารางท่ี 12) 
  รายได้จากการขายลูกโคและโคคัดทิ้ง พบว่า เกษตรกรจ านวน 139 ราย มีรายได้
จากการขายลูกโคและโคคัดท้ิงเฉลี่ย 132,205.04 บาทต่อปี โดยมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 
บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.69 รองลงมาได้แก่ 50,001 - 100,000 บาทต่อปี คิดเป็น   
ร้อยละ 25.90 และมากกว่า 200,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.27 (ตารางท่ี 12) 

รายได้จากการขายมูลโค พบว่า เกษตรกรจ านวน 142 ราย มีรายได้จากการขายมูล
โคเฉลี่ย 66,445.76 บาทต่อปี โดยมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.80 รองลงมาได้แก่ 30,001 - 50,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ  27.46 และมากกว่า 
100,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.38 (ตารางท่ี 12) 



 

รายได้จากการขายรกวัว พบว่า เกษตรกรจ านวน 16 ราย มีรายได้จากการขายรกวัว
เฉลี่ย 9,387.50 บาทต่อปี โดยมีรายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62.50 
และมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 (ตารางท่ี 12) 
 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามรายได้จากการเลี้ยงโคนม 

n = 155 
รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ.2561 จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. รายได้รวมจากการเลี้ยงโคนม   
น้อยกว่า 1,000,000 บาท 13 8.39 
1,000,001 - 1,500,000 บาท 38 24.52 
1,500,001 - 2,000,000 บาท 31 20.00 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 21 13.55 
2,500,001 - 3,000,000 บาท 9 5.81 
3,000,001 - 3,500,000 บาท 14 9.03 
3,500,000 บาทข้ึนไป 29 18.71 
ต่ าสุด 103,000 บาท  สูงสุด 5,562,242 บาท   
เฉลี่ย 2,290,179.24 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1273161.63  
1.1 ขายน้ านมดิบ (บาท/ปี)   

น้อยกว่า 1,000,000 บาท 34 21.94 
1,000,001 - 1,500,000 บาท 37 23.87 
1,500,001 - 2,000,000 บาท 20 12.90 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 14 9.03 
2,500,001 - 3,000,000 บาท 17 10.97 
3,000,001 - 3,500,000 บาท 11 7.10 
3,500,000 บาทข้ึนไป 22 14.19 
ต่ าสุด 100,000 บาท  สูงสุด 5,290,242 บาท   
เฉลี่ย 2,109,779.25 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1201518.95 
1.1.1 เฉลี่ยขายน้ านมดิบ (บาท/กิโลกรัม)   

17 บาท 5 3.23 
18 บาท 65 41.94 
19 บาท 72 46.45 
20 บาท 13 8.39 
ต่ าสุด 17 บาท  สูงสุด 20 บาท   
เฉลี่ย 18.60 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.69   

 
 



 
 

ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
n = 155 

รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ.2561 จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.2 ขายลูกโคและโคคัดทิ้ง (บาท/ปี) (n=139)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 51 36.69 
50,001 - 100,000 บาท 36 25.90 
100,001 - 200,000 บาท 28 20.14 
มากกว่า 200,000 บาท 24 17.27 
ต่ าสุด 7,000 บาท  สูงสุด 600,000 บาท   
เฉลี่ย 132,205.04 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  130792.08 

1.3 ขายมูลโค (บาท/ปี) (n=142)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท 48 33.80 
30,001 - 50,000 บาท 39 27.46 
50,001 - 100,000 บาท 36 25.35 
มากกว่า 100,000 บาท 19 13.38 
ต่ าสุด 3,000 บาท  สูงสุด 300,000 บาท   
เฉลี่ย 66,445.76 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  59810.06  

1.4 ขายรกวัว  (บาท/ปี) ) (n=16)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10 62.50 
มากกว่า 10,000 บาท 6 37.50 
ต่ าสุด 3,000 บาท  สูงสุด 13,100 บาท   
เฉลี่ย 9,387.50 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3570.41  

 
4.2.2 รายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม 

             จากการศึกษารายจ่ายการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายรวมเฉลี่ย 
1,420,951.55 บาท โดยมีรายจ่ายน้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.26 
รองลงมาได้แก่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 และ 2,000,001 - 2,500,000 
บาทต่อปี  2,500,000 บาทขึ้นไปต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.68 เท่ากัน โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

รายจ่ายค่าอาหาร พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายค่าอาหารเฉลี่ย 896,446.53 บาทต่อปี 
โดยมีรายจ่าย 600,001 - 900,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.45 รองลงมาได้แก่ 
300,001 - 600,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.94 และ 900,001 - 1,200,000 บาทต่อปี       
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.48 โดยแบ่งเป็นค่าอาหารข้นเฉลี่ย 673,075.33 บาทต่อปี ค่าอาหาร
หยาบเฉลี่ย 214,282.01 บาทต่อปี ค่าแร่ธาตุเฉลี่ย 64,041.15 บาทต่อปี (ตารางท่ี 13) 

ค่ายารักษาโรคและค่าบริการทางสัตวแพทย์  พบว่า เกษตรกรจ านวน 128 ราย    
มีค่ายารักษาโรคและค่าบริการทางสัตวแพทย์ เฉลี่ย 34,223.32 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย        



 

10,0001 - 30,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 27.34 และ 30,0001 - 50,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
10.16 (ตารางท่ี 13) 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์โค พบว่า เกษตรกรจ านวน 55 ราย มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
พันธุ์โคเฉลี่ย 45,040.00 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย 30,0001 - 50,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.64 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.45 และ
10,0001 - 30,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.91 (ตารางท่ี 13) 

ค่าปลูกพืชอาหารสัตว์ พบว่า เกษตรกรจ านวน 80 ราย มีค่าปลูกพืชอาหารสัตว์
เฉลี่ย 25,125.00 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 รองลงมาได้แก่ 10,0001 - 20,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ มากกว่า 
20,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13.75 (ตารางท่ี 13) 

ค่าซ่อมแซมโรงเรือน,เครื่องจักร พบว่า เกษตรกรจ านวน 135 ราย มีค่าซ่อมแซม
โรงเรือน,เครื่องจักรเฉลี่ย 108,829.63 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 50,000 บาทต่อปี มากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 43.70 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 24.44 
และ30,0001 - 50,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.07 (ตารางท่ี 13) 
  ค่าซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงโค พบว่า เกษตรกรจ านวน 127 ราย มีค่าซื้ออุปกรณ์ใน
การเลี้ยงโคเฉลี่ย 23,151.01 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี     
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาได้แก่ 10,0001 - 30,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 35.43 
และ 30,0001 - 50,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.77 (ตารางท่ี 13) 

ค่าขนส่งน้ านมดิบ พบว่า เกษตรกรจ านวน 132 ราย มีค่าขนส่งน้ านมดิบเฉลี่ย 
36,595.52 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย 10,0001 - 30,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.70 
รองลงมาได้แก่ 30,0001 - 50,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 31.06  และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.82 (ตารางท่ี 13) 

ค่าจ้างแรงงาน พบว่า เกษตรกรจ านวน 137 ราย มีค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย 
315,240.88 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 32.12 รองลงมาได้แก่  300,0001 - 400,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 21.90 และมากกว่า 
500,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.68 (ตารางท่ี 13) 

ค่าน้ า ค่าไฟ พบว่า เกษตรกรจ านวน 128 ราย มีค่าน้ า ค่าไฟเฉลี่ย 39,653.56 บาท
ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย 20,0001 - 30,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาได้แก่ 
10,0001 - 20,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 35.94 และ 30,0001 - 40,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.47 (ตารางท่ี 13) 

ค่าเช่าที่ดิน พบว่า เกษตรกรจ านวน 52 ราย มีค่าเช่าที่ดินเฉลี่ย 30,462.50 บาทต่อ
ปี โดยมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา
ได้แก่ 10,0001 - 20,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ 30,0001 - 40,000 บาทต่อปี   
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.62 (ตารางที่ 11) และมีเกษตรกรจ านวน 7 ราย ที่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ซ่ึงได้แก่  ค่าน้ ามัน, ค่าปุ๋ย, ค่าเครื่องสูบน้ า โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 17,142.86 บาทต่อปี (ตารางท่ี 13) 



 
 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามรายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม 

n = 155 
รายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. รายจ่ายรวมจากการเลี้ยงโคนม   
น้อยกว่า 1,000,000 บาท 50 32.26 
1,000,001 - 1,500,000 บาท 49 31.61 
1,500,001 - 2,000,000 บาท 26 16.77 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 15 9.68 
2,500,000 บาทข้ึนไป 15 9.68 
ต่ าสุด 220,000 บาท  สูงสุด 4,332,000 บาท   
เฉลี่ย 1,420,951.55 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  895079.80  

1.1 อาหาร (บาท/ปี)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาท 26 16.77 
300,001 - 600,000 บาท 34 21.94 
600,001 - 900,000 บาท 41 26.45 
900,001 - 1,200,000 บาท 24 15.48 
มากกว่า 1,200,000 บาท 30 19.35 
ต่ าสุด 12,000 บาท  สูงสุด 3,140,000 บาท   
เฉลี่ย 896,446.53 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  640978.75  

1.1.1 อาหารข้น (บาท/ปี)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาท 49 31.61 
300,001 - 600,000 บาท 33 21.29 
600,001 - 900,000 บาท 38 24.52 
900,001 - 1,200,000 บาท 14 9.03 
มากกว่า 1,200,000 บาท 21 13.55 
ต่ าสุด 2,000 บาท  สูงสุด 2,640,000บาท   
เฉลี่ย 673,075.33 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  529748.81  

1.1.2 อาหารหยาบ (บาท/ปี)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 48 30.97 
100,001 - 200,000 บาท 66 42.58 
200,001 - 300,000 บาท 12 7.74 
มากกว่า 300,000 บาท 29 18.71 
ต่ าสุด 10,000 บาท  สูงสุด 1,200,000บาท   
เฉลี่ย 214,282.01 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  196640.47  

   



 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
n = 155 

รายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.1.3 ค่าแร่ธาตุ (บาท/ปี) (n = 20)  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท       3 15.00 
30,001 - 50,000 บาท       6 30.00 
มากกว่า 50,000 บาท      11 55.00 
ต่ าสุด 10,000 บาท  สูงสุด 100,000 บาท   

      เฉลี่ย 64,041.15 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  31254.44 
1.2 ค่ายารักษาโรคและค่าบริการทางสัตวแพทย์ (บาท/ปี) (n = 128)  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 35 27.34 
10,0001 - 30,000 บาท 56 43.75 
30,0001 - 50,000 บาท 13 10.16 
มากกว่า 50,000 บาท 24 18.75 
ต่ าสุด 3,800 บาท  สูงสุด 130,000 บาท   
เฉลี่ย 34,223.32 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  35633.00   

1.3 ค่าซื้อพันธุ์โค (บาท/ปี) (n = 55)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 14 25.45 
10,0001 - 30,000 บาท 6 10.91 
30,0001 - 50,000 บาท 24 43.64 
มากกว่า 50,000 บาท 11 20.00 
ต่ าสุด 6,000 บาท  สูงสุด 120,000 บาท   
เฉลี่ย 45,040.00 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  33582.21   

1.4 ค่าปลูกพืชอาหารสัตว์ (บาท/ปี) (n = 80)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 44 55.00 
10,0001 - 20,000 บาท 25 31.25 
มากกว่า 20,000 บาท 11 13.75 
ต่ าสุด 1,000 บาท  สูงสุด 200,000 บาท   
เฉลี่ย 25,125.00 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  44,700.51   

1.5 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน,เครื่องจักร (บาท/ปี) (n = 135)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 33 24.44 
10,0001 - 30,000 บาท 24 17.78 
30,0001 - 50,000 บาท 19 14.07 
มากกว่า 50,000 บาท 59 43.70 

ต่ าสุด 2,000 บาท  สูงสุด 800,000 บาท เฉลี่ย 108,829.63 บาท  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 158585.99 



 
 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
n = 155 

รายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.6 ค่าซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงโค (บาท/ปี) (n = 127)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 48 37.80 
10,0001 - 30,000 บาท 45 35.43 
30,0001 - 50,000 บาท 34 26.77 
ต่ าสุด 2,000 บาท  สูงสุด 50,000 บาท   
เฉลี่ย 23,151.01 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16883.97  

1.7 ค่าขนส่งน้ านมดิบ(บาท/ปี) (n = 132)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 9 6.82 
10,0001 - 30,000 บาท 59 44.70 
30,0001 - 50,000 บาท 41 31.06 
มากกว่า 50,000 บาท 23 17.42 
ต่ าสุด 3,000 บาท  สูงสุด 120,000 บาท   
เฉลี่ย 36,595.52 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  22558.95   

1.8 ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ปี) (n = 137)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 บาท 44 32.12 
200,0001 - 300,000 บาท 29 21.17 
300,0001 - 400,000 บาท 30 21.90 
400,0001 - 500,000 บาท 18 13.14 
มากกว่า 500,000 บาท 16 11.68 
ต่ าสุด 100,000 บาท  สูงสุด 816,000 บาท   
เฉลี่ย 315,240.88 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  153287.10  

1.9 ค่าน้ า ค่าไฟ (บาท/ปี) (n = 128)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 12 9.38 
10,0001 - 20,000 บาท 46 35.94 
20,0001 - 30,000 บาท 48 37.50 
30,0001 - 40,000 บาท 7 5.47 
มากกว่า 40,000 บาท 15 11.72 
ต่ าสุด 1,000 บาท  สูงสุด 384,000 บาท 
เฉลี่ย 39,653.56 บาท  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75171.23   

 
 
 



 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
n = 155 

รายจ่ายจากการเลี้ยงโคนม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.10 ค่าเช่าที่ดิน (บาท/ปี) (n = 52)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 13 25.00 
10,0001 - 20,000 บาท 12 23.08 
20,0001 - 30,000 บาท 7 13.46 
30,0001 - 40,000 บาท 5 9.62 
40,0001 - 50,000 บาท 6 11.54 
มากกว่า 50,000 บาท 9 17.31 
ต่ าสุด 650 บาท  สูงสุด 86,400 บาท   
เฉลี่ย 30,462.50 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  22644.85   

1.11 อ่ืนๆ ได้แก่  ค่าน้ ามัน, ค่าปุ๋ย, ค่าเครื่องสูบน้ า (บาท/ปี) (n = 7)  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,000 บาท 4 57.14 
มากกว่า 31,000 บาท 3 42.86 
ต่ าสุด 650 บาท  สูงสุด 86,400 บาท   
เฉลี่ย 17,142.86 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12889.64   

 
4.3 ปัจจัยทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา        
                   จากการศึกษาการด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนม พบว่า เกษตรกรไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
ในสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 86.45 และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.55 โดยเป็น
กรรมการสหกรณ์ฝุายส่งเสริม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาได้แก่ กรรมการสหกรณ์    
คิดเป็นร้อยละ 38.10 และ อนุกรรมการ/คณะท างาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.05 (ตารางท่ี 14) 
  การด ารงต าแหน่งทางสังคม พบว่า เกษตรกรไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 85.16 และ ด ารงต าแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.84 โดยเป็นสมาชิก อ.บ.ต. มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 65.22 รองลงมาได้แก่ อ.ส.ม. คิดเป็นร้อยละ 30.43 และกรรมการหมู่บ้าน น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 (ตารางท่ี 14) 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 79.35 และไม่มีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 20.65 โดยมีส่วนร่วมในการ   
เข้าประชุมประจ าเดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.96 รองลงมาได้แก่ ทุกกิจกรรมที่สหกรณ์ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และด้านการพัฒนาสหกรณ ์คิดเป็นร้อยละ 4.88 (ตารางที่ 14) 

จากการศึกษาการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจากสื่อต่าง ๆ 
พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีการได้รับข่าวสารเฉลี่ย 4.37 ครั้ง โดยได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ  1 – 2 ครั้ง  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.97 รองลงมาได้แก่ 5 – 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.55 และ 9 - 10 ครั้ง 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.29 (ตารางท่ี 14) โดยมีรายละเอียดดังนี้  



 
 

(1) วิทยุ พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจากวิทยุเลย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
74.19 รองลงมาได้แก่ ได้รับข่าวสารจากวิทยุ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.65 และได้รับ 2 ครั้ง      
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.16 (ตารางที่ 14) 

(2) โทรทัศน์ พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์เลย มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 56.13 รองลงมาได้แก่ ได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.48 และได้รับ    
2 ครั้ง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.39 (ตารางท่ี 14) 

(3) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 1 ครั้ง 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.26 รองลงมาได้แก่ ได้รับ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.13 และได้รับ 4 ครั้ง 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.29 (ตารางท่ี 14) 

(4) วารสาร/นิตยสารโคนม  พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจากวารสาร/นิตยสาร
โคนม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมาได้แก่ ได้รับ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.87 และ ได้รับ 
2 ครั้ง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.74 (ตารางท่ี 14) 

(5) จากเพ่ือนบ้าน พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.10 รองลงมาได้แก่ ได้รับ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 และได้รับ 5 ครั้ง น้อยที่สุด 1.29 (ตารางที่ 14) 

(6) หนังสือพิมพ์ พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ มากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 64.52 รองลงมาได้แก่ ได้รับ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.45 และ ได้รับ 2 ครั้ง น้อยที่สุด 
คิดเปน็ร้อยละ 9.03 (ตารางท่ี 14) 

(7)  Line/อินเตอร์เน็ต พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารจาก Line/อินเตอร์เน็ต    
คิดเป็นร้อยละ 76.13 และ ได้รับ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.87 (ตารางท่ี 14) 

ด้านการได้รับการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกร
ได้รับการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เฉลี่ย 1.81 ครั้ง โดยได้รับการติดต่อ  1 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 57.42 รองลงมาได้แก่ ได้รับ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.19 และได้รับ 5 ครั้ง น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 1.29 (ตารางท่ี 14) 

 
ตารางท่ี 14 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามปัจจัยทางสังคม  

n = 155 
ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนม   
ไม่ด ารงต าแหน่ง 134 86.45 
ด ารงต าแหน่ง 21 13.55 
ต าแหน่ง ได้แก่ (n = 21)   

กรรมการสหกรณ์ 8 38.10 
กรรมการสหกรณ์ฝุายส่งเสริม 9 42.86 
อนุกรรมการ/คณะท างาน 4 19.05 

 
 



 

ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
n = 155 

ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. การด ารงต าแหน่งทางสังคม   

ไม่ด ารงต าแหน่ง 132 85.16 
ด ารงต าแหน่ง 23 14.84 
ด ารงต าแหน่ง ได้แก่ (n = 23)   

สมาชิก อ.บ.ต. 15 65.22 
อ.ส.ม. 7 30.43 
กรรมการหมู่บ้าน 1 4.35 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม   
ไม่มีส่วนร่วม 32 20.65 
มีส่วนร่วม 123 79.35 
กิจกรรมที่มีส่วนร่วม ได้แก่ (n = 123)   

เข้าประชุมประจ าเดือน 43 34.96 
ทุกกิจกรรมที่สหกรณ์ก าหนด 41 33.33 
งานประเพณีท่ีสหกรณ์จัด  33 26.83 
ด้านการพัฒนาสหกรณ์ 6 4.88 

4. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่าง ๆ     
ไม่ได้รับสื่อต่าง ๆ 5 3.23 
1 - 2 ครั้ง 79 50.97 
3 - 4 ครั้ง 13 8.39 
5 - 6 ครั้ง 21 13.55 
7 - 8 ครั้ง 19 12.26 
9 - 10 ครั้ง 2 1.29 
มากกว่า 10 ครั้ง 16 10.32 
ต่ าสุด 1 ครั้ง  สูงสุด 20 ครั้ง   
เฉลี่ย 4.37 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.19   
แบ่งเป็น 4.1 วิทยุ   

ไม่ได้รับข่าวสาร 115 74.19 
ได้รับ 1 ครั้ง 32 20.65 
ได้รับ 2 ครั้ง 8 5.16 

4.2 โทรทัศน์   
ไม่ได้รับข่าวสาร 87 56.13 
ได้รับ 1 ครั้ง 55 35.48 
ได้รับ 2 ครั้ง 13 8.39 



 
 

ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
n = 155 

ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.3 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์   

ไม่ได้รับข่าวสาร 7 4.52 
ได้รับ 1 ครั้ง 112 72.26 
ได้รับ 2 ครั้ง 25 16.13 
ได้รับ 3 ครั้ง 4 2.58 
ได้รับ 4 ครั้ง 2 1.29 
ได้รับ 10 ครั้ง 5 3.23 

4.4 วารสาร/นิตยสารโคนม   
ไม่ได้รับข่าวสาร 75 48.39 
ได้รับ 1 ครั้ง 68 43.87 
ได้รับ 2 ครั้ง 12 7.74 

4.5 เพื่อนบ้าน   
ไม่ได้รับข่าวสาร 104 67.10 
ได้รับ 1 ครั้ง 35 22.58 
ได้รับ 2 ครั้ง 11 7.10 
ได้รับ 5 ครั้ง 2 1.29 
ได้รับ 10 ครั้ง 3 1.94 

4.6 หนังสือพิมพ์   
ไม่ได้รับข่าวสาร 100 64.52 
ได้รับ 1 ครั้ง 41 26.45 
ได้รับ 2 ครั้ง 14 9.03 

4.7 Line/อินเตอร์เน็ต   
ไม่ได้รับข่าวสาร 118 76.13 
ได้รับ 1 ครั้ง 37 23.87 

5. ได้รับการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม  
ไม่ได้รับการติดต่อสื่อสาร 13 8.39 
ได้รับ 1 ครั้ง 89 57.42 
ได้รับ 2 ครั้ง 22 14.19 
ได้รับ 3 ครั้ง 19 12.26 
ได้รับ 4 ครั้ง 7 4.52 
ได้รับ 5 ครั้ง 2 1.29 
ได้รับ 10 ครั้ง 3 1.94 

   ต่ าสุด 1 ครั้ง  สูงสุด 10 ครั้งเฉลี่ย 1.81 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.56 



 

4.4 ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา    
  4.4.1 จ านวนโคนมภายในฟาร์ม 
                   จากการศึกษาจ านวนโคนมภายในฟาร์ม พบว่า  เกษตรกรมีจ านวนแม่โครีดเฉลี่ย 
32.17 ตัว โดยมีจ านวนแม่โครีดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  ตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.03 
รองลงมาได้แก่ 31 - 40  ตัว คิดเป็นร้อยละ 30.97 และมากกว่า 50 ตัว น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
7.74 (ตารางที่ 15) 
  เกษตรกรมีจ านวนแม่โคแห้งนมเฉลี่ย 5.54 ตัว โดยมีจ านวนแม่โคแห้งนม 3 - 4 ตัว 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.61 รองลงมาได้แก่ 5 - 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25.16 และมากกว่า 10 ตัว 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.16 และมีเกษตรกรอีกร้อยละ 5.16  ที่ไม่มีแม่โคแห้งนม (ตารางท่ี 15) 
  เกษตรกรมีจ านวนโคนมสาวเฉลี่ย 15.83 ตัว โดยมีจ านวนโคนมสาว 11 - 20  ตัว 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.74 
และ มากกว่า 30 ตัว น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.03 (ตารางท่ี 15) 
  เกษตรกรมีลูกโคนมเฉลี่ย 13.34 ตัว โดยมีจ านวนลูกโคนมเฉลี่ย 1 - 10 ตัว มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.97 รองลงมาได้แก่ 11 - 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 32.90 และมากกว่า 30 ตัว 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.58 และมีเกษตรกรอีกร้อยละ 1.94 ที่ไม่มีลูกโคนม (ตารางท่ี 15) 
  เกษตรกรมีจ านวนโคทั้งหมดเฉลี่ย 66.24 ตัว โดยมีจ านวน 51 - 60  ตัว มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 20.65 รองลงมาได้แก่ 41 - 50  ตัว คิดเป็นร้อยละ 19.35 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
40  ตัว น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.16 (ตารางท่ี 15) 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามจ านวนโคนมภายในฟาร์ม 

n = 155 
จ านวนโคนมภายในฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. แม่โครีดนม   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  ตัว 76 49.03 
31 - 40  ตัว 48 30.97 
41 - 50 19 12.26 
มากกว่า 50 ตัว 12 7.74 
ต่ าสุด 15 ตัว  สูงสุด 60 ตัว   
เฉลี่ย 32.17 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.96   

2. แม่โคแห้งนม   
ไม่มีแม่โคแห้งนม 8 5.16 
1 - 2 ตัว 22 14.19 
3 - 4 ตัว 49 31.61 
5 - 6 ตัว 39 25.16 
7 - 8 ตัว 14 9.03 



 
 

ตารางท่ี 15 (ต่อ)  
n = 155 

จ านวนโคนมภายในฟาร์ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
9 - 10 ตัว 15 9.68 
มากกว่า 10 ตัว 8 5.16 
ต่ าสุด 1 ตัว  สูงสุด 20 ตัว   
เฉลี่ย 5.54 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.49   

3. โคนมสาว   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  ตัว  43 27.74 
11 - 20  ตัว  80 51.61 
21 - 30  ตัว 18 11.61 
มากกว่า 30 ตัว 14 9.03 
ต่ าสุด 1 ตัว  สูงสุด 37 ตัว   
เฉลี่ย 15.83 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.53   

4. ลูกโคนม   
ไม่มีลูกโคนม 3 1.94 
1 - 10 ตัว 79 50.97 
11 - 20 ตัว 51 32.90 
21 - 30 ตัว 18 11.61 
มากกว่า 30 ตัว 4 2.58 
ต่ าสุด 3 ตัว  สูงสุด 90 ตัว   
เฉลี่ย 13.34 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11.66   

5. จ านวนโคนมทั้งหมด   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40  ตัว  8 5.16 
41 - 50  ตัว  30 19.35 
51 - 60  ตัว  32 20.65 
61 - 70  ตัว  29 18.71 
71 - 80  ตัว  28 18.06 
มากกว่า 80 ตัว 28 18.06 
ต่ าสุด 30 ตัว  สูงสุด 146 ตัว   
เฉลี่ย 66.24 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21.53   

  
4.4.2 สภาพการผลิตน้ านมดิบ 
จากการศึกษาสภาพการผลิตน้ านมดิบ พบว่า ฟาร์มของเกษตรกรสามารถผลิตน้ านมดิบได้

เฉลี่ย 437.84 กิโลกรัมต่อวัน โดยสามรถผลิตได้ 251 - 350 กิโลกรัมต่อวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 



 

30.97 รองลงมาได้แก่ 351 - 450 กิโลกรัมต่อวัน และ 551 - 650 กิโลกรัมต่อวัน น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.16 (ตารางที่ 16) 

ด้านราคารับซื้อน้ านมดิบ พบว่า เกษตรกรมีราคารับซื้อน้ านมดิบเฉลี่ย 18.55 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยมีราคา 18.01 - 19.00 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.32 รองลงมาได้แก่ ราคา 
17.00 - 18.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.39 และ ราคา 19.01 - 20.00 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
21.29 (ตารางท่ี 16) 

ด้านรายได้จากการขายน้ านมดิบ พบว่า เกษตรกรขายน้ านมดิบได้เฉลี่ย 8,143.39 บาทต่อ
วัน โดยขายได้ 5,000 - 10,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.19 รองลงมาได้แก่ 10,0001 - 
15,000 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อวัน น้อยที่สุด    
คิดเป็นร้อยละ 19.35 (ตารางท่ี 16) 

 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามสภาพการผลิตน้ านมดิบ                                                

n = 155 
สภาพการผลิตน้ านมดิบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ (กิโลกรัม/วัน)   
น้อยกว่าหรือเท่ากัน 250 กิโลกรัม 23 14.84 
251 - 350 กิโลกรัม 48 30.97 
351 - 450 กิโลกรัม 29 18.71 
451 - 550 กิโลกรัม 20 12.90 
551 - 650 กิโลกรัม 8 5.16 
มากกว่า 650 กิโลกรัม 27 17.42 
ต่ าสุด 150 กิโลกรัม สูงสุด 920 กิโลกรัม   
เฉลี่ย 437.84 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  193.88   

2. ราคารับซ้ือน้ านมดิบ (บาท/กิโลกรัม)   
17.00 - 18.00 บาท 44 28.39 
18.01 - 19.00 บาท 78 50.32 
19.01 - 20.00 บาท 33 21.29 
ต่ าสุด 17 บาท สูงสุด 19.70 บาท   
เฉลี่ย 18.55 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.65   

3. รายได้จากการขายน้ านมดิบ (บาท/วัน)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 30 19.35 
5,000 - 10,000 บาท 84 54.19 
10,0001 - 15,000 บาท 31 20.00 
มากว่า 15,000 บาท 10 6.45 
ต่ าสุด 2,700 บาท สูงสุด 17,664 บาท   
เฉลี่ย 8,143.39 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3648.50   



 
 

 
4.4.3 พื้นทีถ่ือครอง 
จากการศึกษาพ้ืนที่ถือครอง พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยเฉลี่ย 1.73 ไร่ โดยมี

พ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.61 รองลงมาได้แก่ 2 - 3 ไร่ คิดเป็น    
ร้อยละ 20.00 และ4 - 5 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.81 (ตารางที่ 17) 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.95 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ 2 - 3 ไร่ มากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 49.68 รองลงมาได้แก่ 4 - 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.23 และมากกว่า 5 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 (ตารางที่ 17) 

เกษตรกรจ านวน 73 ราย มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆ เฉลี่ย 7.49 ไร่ โดยมีพ้ืนที่มากกว่า 
5 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.16 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.03 
และ 4 - 5 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.48 (ตารางท่ี 17) 

 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามพ้ืนที่ถือครอง 

n = 155 
พื้นที่ถือครอง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. พื้นที่อยู่อาศัย (ไร่)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่ 111 71.61 
2 - 3 ไร่ 31 20.00 
4 - 5 ไร่ 9 5.81 
มากกว่า 5 ไร่ 4 2.58 
ต่ าสุด 0.25 ไร่  สูงสุด 30 ไร่   
เฉลี่ย 1.73 ไร่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.95   

2. พื้นที่เลี้ยงโคนม (ไร่)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่ 22 14.19 
2 - 3 ไร่ 77 49.68 
4 - 5 ไร่ 36 23.23 
มากกว่า 5 ไร่ 20 12.90 
ต่ าสุด 1 ไร่  สูงสุด 25 ไร่   

เฉลี่ย 3.95 ไร่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.31   

3. พื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ (ไร่) (n=73)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไร่ 19 26.03 
2 - 3 ไร่ 9 12.33 
4 - 5 ไร่ 4 5.48 
มากกว่า 5 ไร่ 41 56.16 
ต่ าสุด 0.25 ไร่  สูงสุด 25 ไร่   

เฉลี่ย 7.49 ไร่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  6.83   



 

4.4.4 พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงโคนม 
จากการศึกษาพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดเป็น

ร้อยละ 84.52 และไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 15.48 โดยเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์ มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 18.31 ไร่  ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จะซื้อฟาง ,    
ซังข้าวโพดแปูง เพ่ือใช้ในการเลี้ยงโคนม คิดเป็นร้อยละ 58.33 และซื้อต้นข้าวโพดหวาน คิดเป็น    
ร้อยละ 41.67 (ตารางท่ี 18) 

ด้านการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรมีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดู
แล้ง คิดเป็นร้อยละ 78.06 และไม่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ 21.94 โดยมี
การส ารองพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 13.85 ตัน  อาหารที่ส ารอง ได้แก่ ต้นข้าวโพดแห้ง คิดเป็นร้อยละ 
61.98 รองลงมาได้แก่ ฟางข้าว คิดเป็นร้อยละ 57.02  และเปลือกข้าวโพดอัดแห้ง น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.44 (ตารางท่ี 18) 

 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

n = 155 
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์   
ไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 24 15.48 
มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 131 84.52 
1.1 ขนาดพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ (n=131)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 33 25.19 
11 - 15 ไร่ 22 16.79 
16 - 20 ไร่ 39 29.77 
มากกว่า 20 ไร่ 37 28.24 
ต่ าสุด 1 ไร่  สูงสุด 70 ไร่   
เฉลี่ย 18.31 ไร่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11.26   

1.2 แหล่งพืชอาหารสัตว์ กรณีไม่มีพื้นที่ปลูก (n=24)   
ซื้อต้นข้าวโพดหวาน 10 41.67 
ซื้อฟาง , ซังข้าวโพดแปูง 14 58.33 

2. การส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง   

ไม่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง 34 21.94 
มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง 121 78.06 
2.1 ปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่ส ารอง (n=121)   

1 - 5 ตัน 57 47.11 
6 - 10 ตัน 17 14.05 
11 - 15 ตัน 11 9.09 
มากกว่า 15 ตัน 36 29.75 



 
 

ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
n = 155 

พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ าสุด 1 ตัน  สูงสุด 50 ตัน   
เฉลี่ย 13.85 ตัน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  13.92   

2.2 พืชอาหารสัตว์ที่ส ารอง 1   
ต้นข้าวโพดแห้ง 75 61.98 
เปลือกข้าวโพดอัดแห้ง 9 7.44 
ฟางข้าว 69 57.02 

หมายเหตุ 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบว่ามีการส ารองพืชอาหารสัตว์ ทั้งหมด 121 ราย 
 
4.4.5 การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 88.39
และผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา คิดเป็นร้อยละ 86.45เหตุผลที่ท าให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม มากที่สุด  ได้แก่ มีการจัดการฟาร์มได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
86.45 และเหตุผลที่ท าให้ผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ได้แก่ ฟาร์มมีครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 81.94 (ตารางที่ 19) 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามการผ่านการรับรองมาตรฐาน 

n = 155 
การผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การผ่านการรับรองมาตรฐาน   
ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 137 88.39 
ผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 134 86.45 
1.1 เหตุผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม   

การจัดการฟาร์มได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 134 86.45 
มีความสะอาด มีระเบียบ 16 10.32 
ระบบการจัดการเป็นสัดส่วน  , ดูแลความสะอาด 2 1.29 
มีบุคลากรกรมปศุสัตว์ช่วยให้ค าแนะน า 3 1.94 

1.2 เหตุผลทีผ่่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  
มีบุคลากรจากกรมปศุสัตว์ช่วยให้ค าแนะน า 9 5.81 
ฟาร์มมีครบตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูง 127 81.94 
มีการเลี้ยงดูโคนมให้ได้คุณภาพสูง 5 3.23 
มีการจดบันทึกน้ านมต่อวัน และตรวจ CMP 12 7.74 
สหกรณ์ให้ความส าคัญในการผลิตน้ านมที่ดีที่สุด 2 1.29 

 



 

4.4.6 เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา คิดเป็นร้อยละ 50.97 
และมีรายได้ไม่เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 49.03 (ตารางท่ี 20)  

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 26,159.37 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.57 รองลงมาได้แก่ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.38  และ
มากกว่า 30,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.13 โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อปี 315,507.39 บาท 
(ตารางท่ี 20) 
 

ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโครงการ 

n = 155 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. รายได้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ   
ไม่เพ่ิมข้ึน 76 49.03 
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 79 50.97 
1.1 รายได้เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย/เดือน) (n=79)   

น้อยกว่า 10,000 บาท 36 45.57 
10,001 - 20,000 บาท 24 30.38 
20,001 - 30,000 บาท 11 13.92 
มากกว่า 30,000 บาท 8 10.13 
ต่ าสุด 1,000 บาท สูงสุด 320,000 บาท   
เฉลี่ย 26,159.37 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  58855.49  

1.2 รายได้เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย/ปี) (n=79)   
น้อยกว่า 100,000 บาท 23 29.11 
100,001 - 200,000 บาท 27 34.18 
200,001 - 300,000 บาท 17 21.52 
มากกว่า 300,000 บาท 12 15.19 
ต่ าสุด 12,000 บาท สูงสุด 3,840,000 บาท   
เฉลี่ย 315,507.39 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  705882.48  

4.4.7 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของบุตร 
จากการศึกษา พบว่า เกษตรมีความคิดเห็นว่าบุตรจะมีการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม    

คิดเป็นร้อยละ 98.06 และไม่สืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยมีเหตุผลที่สืบทอด
ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง/รายได้ดี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.68 รองลงมาได้แก่ เป็นอาชีพ
พระราชทาน คิดเป็นร้อยละ 30.92 และเป็นอาชีพอิสระ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.97 (ตารางที่ 21) 



 
 

ตารางท่ี 21 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความคิดเห็นของเกษตรกร 
n = 155 

ความคิดเห็นของเกษตรกร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของบุตร   

ไม่เลี้ยงต่อ 3 1.94 
เลี้ยงต่อ 152 98.06 
1.1 เหตุผลที่เลี้ยงต่อ   

สานต่ออาชีพของครอบครัว 21 13.82 
เป็นอาชีพพระราชทาน 47 30.92 
เป็นอาชีพท่ีมีรายได้ที่มั่นคง/รายได้ดี 74 48.68 
เป็นอาชีพท่ีดีที่สุดในด้านการเกษตรเมื่อเทียบกับการ
ปลูกพืชหรือการเกษตรอ่ืน 

7 4.61 

เป็นอาชีพอิสระ 3 1.97 
 
4.4.8 ปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์ม 
 จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์มอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.90) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดข้อย่อย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ปัญหาอุปสรรคแต่ละข้อย่อยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ยกเว้นเรื่องอุปกรณ์มีราคาแพง และเรื่อง
อาหารมีราคาแพง มีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมาก และเรื่องพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค เรื่อง
การเลี้ยงโคไม่ถูกสุขลักษณะ เรื่องผู้เลี้ยงขาดความรู้ในการเลี้ยงโค และเรื่องขาดการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (มูลโค , ซากโค , น้ าเสีย) ปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย (ตารางท่ี 22) 
 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม 

n = 155 

สภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม 

ระดับของปญัหา 
ค่าเฉลี่ย 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พันธุ์โคนม 
1.1 ขาดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี 40 97 18 1.86 

(25.81) (62.58) (11.61) ปานกลาง 
1.2 ขาดการส่งเสริมพันธุ์โคท่ีเหมาะสมกับ
เกษตรกร 

44 102 9 1.77 
(28.39) (65.81) (5.81) ปานกลาง 

2. สุขภาพโคนม 
2.1 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร 

35 84 36 2.01 
(22.58) (54.19) (23.23) ปานกลาง 



 

ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
n = 155 

สภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม 

ระดับของปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.2 เกษตรกรขาดความรู้ด้านการปูองกันโรค
ระบาด 

44 89 22 1.86 
(28.39) (57.42) (14.19) ปานกลาง 

3. โรงเรือน 
3.1 การสร้างโรงเรือนมาตรฐานต้องใช้เงินทุน
สูง โดยเฉพาะการปรับปรุงให้ฟาร์มผ่าน
มาตรฐาน 

23 63 69 2.30 
(14.84) (40.65) (44.52) ปานกลาง 

3.2 ขนาดพ้ืนที่มีจ ากัด 37 74 44 2.05 
(23.87) (47.74) (28.39) ปานกลาง 

3.3 อุปกรณ์มีราคาแพง 25 52 78 2.34 
(16.13) (33.55) (50.32) มาก 

4. ขนาดของฟาร์ม 
4.1 แม่โคมีจ านวนน้อยไม่คุ้มค่าการลงทุน 28 104 23 1.97 

(18.06) (67.10) (14.84) ปานกลาง 
4.2 จ านวนโครุ่น , ลูกโค มีมากกว่าแม่โคที่ 
ให้นม 

34 99 22 1.92 
(21.94) (63.87) (14.19) ปานกลาง 

5. การจัดการเลี้ยงดู 
5.1 พ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค 80 67 8 1.54 

(51.61) (43.23) (5.16) น้อย 

5.2 การเลี้ยงโคไม่ถูกสุขลักษณะ 80 66 9 1.54 
(51.61) (42.58) (5.81) น้อย 

5.3 ผู้เลี้ยงขาดความรู้ในการเลี้ยงโค 65 80 10 1.65 
(41.94) (51.61) (6.45) น้อย 

6. อาหารโคนม 
6.1 อาหารมีราคาแพง 19 60 76 2.37 

(12.26) (38.71) (49.03) มาก 

6.2 อาหารมีคุณภาพไม่ดี 39 88 28 1.93 
(25.16) (56.77) (18.06) ปานกลาง 

6.3 ขาดแคลนอาหารหยาบในฤดูแล้ว 33 70 52 2.12 
(21.29) (45.16) (33.55) ปานกลาง 

 



 
 

ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
n = 155 

สภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม 

ระดับของปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 
แปลผล 

น้อย ปานกลาง มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6.4 อาหาร TMR มีไม่เพียงพอ (ถ้ามี) 49 84 22 1.83 
(31.61) (54.19) (14.19) ปานกลาง 

7. การบริหารจัดการ 
7.1 ขาดแคลนแรงงาน 51 90 14 1.76 

(32.90) (58.06) (9.03) ปานกลาง 
7.2 ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ฟาร์มที่ถูกต้อง 

60 84 11 1.68 
(38.71) (54.19) (7.10) ปานกลาง 

7.3 ขาดการจัดการอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง 35 97 23 1.92 
(22.58) (62.58) (14.84) ปานกลาง 

7.4 ขาดความเอาใจใส่ในการบันทึกข้อมูล 
(ประวัติโค, การเป็นสัดฯ)  

47 94 14 1.79 
(30.32) (60.65) (9.03) ปานกลาง 

7.5 การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ์ 32 103 20 1.92 
(20.65) (66.45) (12.90) ปานกลาง 

7.6 มีเงินทุนจ านวนจ ากัด 26 72 57 2.20 
(16.77) (46.45) (36.77) ปานกลาง 

7.7 ขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (มูลโค , 
ซากโค , น้ าเสีย) 

71 78 6 1.58 
(45.81) (50.32) (3.87) น้อย 

7.8 ขาดการควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ 66 74 15 1.67 
(42.58) (47.74) (9.68) ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 1.90 
ปานกลาง 

หมายเหตุ แปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ปัญหาน้อย 1.67 – 2.33 หมายถึง ปัญหาปานกลาง และ 
2.34 – 3.00 หมายถึง ปัญหามาก 

 
4.4.9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเกษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาสูตร
อาหารโคนมที่เหมาะสมที่มีราคาถูก และควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรใช้ในการ
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด   
 

 



 

4.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
 
ตารางท่ี 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร  

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
X1 เพศชาย 0.78 0.42 
X2 อายุ  50.30 10.16 
X3 จ านวนปีที่ศึกษา 10.12 4.28 
X4 ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 13.31 8.66 
X5  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 20.62 6.07 
X6  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม 39.61 5.70 
X7  การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 38.14 8.88 
X8   ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 6.46 1.68 
X9  การปฏิบัติมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา 6.55 1.47 
X10  การได้รับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา 0.59 0.49 
X11 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4.21 1.59 
X12  จ านวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 3.61 1.34 
X13  จ านวนหนี้สินคงค้าง 1,037,419.35 909,752.24 
X14  จ านวนรายได้จากการเลี้ยงโคนม 2,290,179.24 1,273,161.63 
X15  จ านวนรายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนม 1,420,951.55 895,079.80 
X16  การด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนม 0.14 0.34 
X17  การด ารงต าแหน่งทางสังคมอ่ืนๆ 0.15 0.36 
X18  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม 0.79 0.41 
X19  การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่างๆ 4.23 4.19 
X20  การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม 1.66 1.57 
X21  จ านวนแม่โคนมภายในฟาร์ม แม่โครีดนม 32.17 10.96 
X22  ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค  437.84 193.88 
X23  ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ 18.56 0.65 
X24  ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 3.96 4.31 
X25  ขนาดพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม  15.48 12.29 
X26  การส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง (ตัน) 10.81 13.57 
X27  ปัญหาและอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์ม 45.57 6.97 
Y ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา 

2.49 0.50 



 
 

4.5.1 การทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง 
 จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระด้วยกันเอง โดยการ
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระดับและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร และ
วิเคราะห์เพ่ือควบคุมปัญหาความซ้ าซ้อนในการอธิบายตัวแปรตามของตัวแปรอิสระ (ปัญหา 
Multicollinearity) โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation ; r) พบว่า มีตัวแปรอิสระจ านวน  4 คู่ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับสูง        
(ค่าใกล้เคียงกับ 0.70 ถึง 1.00) คือ  (1) X6 กับ X8 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.89 (2) X7 กับ X9     
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.78 (3) X14 กับ X15 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.72 และ(4) X21 กับ X22   
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.95  ตามเกณฑ์การวัดค่าความสัมพันธ์ตัวแปรดังกล่าวจะท าให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่งจะท าให้ค่า R Square (R2)  เปลี่ยนแปลง เพราะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระมีค่าใกล้เคียงกับ 0.70 ถึง 1.00 ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงเลือกตัดตัวแปร X7 X8 X15 และ
X21 ออก เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเมื่อตัดตัวแปรดังกล่าวออก   
จะท าให้ค่า R Square (R2) มีค่าสูงขึ้น (ตารางท่ี 24)  
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ตารางที่ 24 การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ใช้ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง
และกับความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา (Y) 

 
หมายเหตุ ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
แปลผล ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 = มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 0.60 – 0.79 = มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 0.40 – 0.59 = มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 0.200.39 = มี

ความสัมพันธ์กันน้อย 0.00 – 0.19 = มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
 
 



 

 
 
 
ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

 
หมายเหตุ ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
แปลผล ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 = มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 0.60 – 0.79 = มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 0.40 – 0.59 = มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 0.200.39 = มี

ความสัมพันธ์กันน้อย 0.00 – 0.19 = มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
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4.5.2 การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคณุภาพสูงล้านนา 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงได้ว่า 
มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา (ตัวแปรตาม) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางท่ี 25) 

 
ตารางที่ 25 การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่สามารถท านายความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา (ตัวแปรตาม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Model 
Sum of 
Squares           df 

         
Mean   

Square       F         Sig. 
4 Regression 16.506 4 4.127 27.845 .000e 

Residual 22.229 150 .148     
Total 38.735 154       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ในการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา เมื่อทดสอบโดยการใช้
ค่าสถิติ Durbin-Watson พบว่า ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.01 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 2 แสดงว่า
ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression) โดยน าตัวแปรอิสระ จ านวน 23 ตัว เข้าในสมการ พบว่า ในโมเดลที่ 4       
มีตัวแปรอิสระ จ านวน 4 ตัวแปร คือ X22 ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค                
X24  ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม    X23 ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และ X6 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม ที่มีความแม่นย าในการพยากรณ์หรือมีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา 

โดยตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรของความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา ได้ร้อยละ 42.60 ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือ
ครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม
โคนม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความส าเร็จของเกษตรกรได้ร้อยละ 42.60 ที่เหลืออีก  
ร้อยละ 57.40 เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ (ตารางที่ 26) 

 
 



 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .506a .256 .251 .434   
2 .586b .344 .335 .409   
3 .637c .405 .393 .391   
4 .653d .426 .411 .385 2.013 

a. Predictors: (Constant), X22ความสามารถในการผลติน้ านมดิบของแม่โค (กิโลกรมั/ตัว/วัน) 
b. Predictors: (Constant), X22ความสามารถในการผลติน้ านมดิบของแม่โค (กิโลกรมั/ตัว/วัน), X24 ขนาดพื้นท่ีถือ
ครองท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม 
c. Predictors: (Constant), X22  ความสามารถในการผลติน้ านมดบิของแม่โค (กิโลกรมั/ตัว/วัน),  X24 ขนาดพื้นท่ี
ถือครองท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม, X23 ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ (บาท/กิโลกรัม) 
d. Predictors: (Constant), X22 ความสามารถในการผลติน้ านมดิบของแม่โค (กิโลกรมั/ตัว/วัน), X24 ขนาดพื้นท่ี
ถือครองท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม, X23 ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ (บาท/กิโลกรัม), X6  ความรูเ้กี่ยวกับ
มาตรฐานฟาร์มโคนม 
e. Dependent Variable: Y ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลติและเพิม่มูลค่าสินค้า
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคณุภาพสูงล้านนา 
 

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 26 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ และสรุปเป็นสมการ
ถดถอยพหุความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมู ลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาได้ดังนี้ 

Y = a + b22x22 + b24x24- b23x23+ b6x6 
Y = 4.925  + 0.001 (x22) + 0.034 (x24) + 0.201(x23) + 0.013 (x6) 
Y = 4.925  + 0.001 (ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค) + 0.034 (ขนาดพ้ืนที่

ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม) + 0.201 (ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ) + 0.013 (ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม) 
 โดยโมเดลที่ได้จากการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรอิสระมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 42.60
ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 0.385 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ค่า B ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค (X22) = 0.001  (มีผลเชิงบวก) 
หมายความว่า ถ้าความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา จะเพ่ิมขึ้น 0.001  แสดงว่า ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โคมีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์     
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 27) 

เนื่องจากถ้าแม่โคผลิตน้ านมดิบได้มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรอยากยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาร่วมด้วย เพราะถ้าเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการและผ่านมาตรฐานโคคุณภาพสูงล้านนาจะท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  



 
 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยฉัตร (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่  ที่พบว่า ผลตอบแทนที่ได้จาก
การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมต่อตัวต่อปีมีผลต่อความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร   
ในจังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของภรภัทร และคณะ (2560) ทีท าศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ที่พบว่า ปริมาณน้ านม
โคต่อตัวผลต่อความส าเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โคเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของเกษตรกร  

ค่า B ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม (X24) = 0.034 (มีผลเชิงบวก) หมายความว่า  
ถ้าเกษตรกรมขีนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา จะเพ่ิมขึ้น 0.034 แสดงว่า ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม มีผลความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 27) 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยฉัตร (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า การถือครองที่ดินที่ใช้ใน
การเลี้ยงโคนมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 
เช่นกัน เนื่องจากถ้าเกษตรกรมีขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมที่เพียงพอและเหมาะสม    
จะท าให้เกษตรกรสามารถประสพความส าเร็จในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนานั่นเอง 

ค่า B ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ (X23) = 0.201 (มีผลเชิงบวก) หมายความว่า    
ถ้าราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาจะ
เพ่ิมขึ้น 0.201 แสดงว่า ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 27) 

เนื่องจากหากราคาขายน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับเพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
และเห็นความส าคัญของโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาเพ่ิมข้ึน เพราะหากเกษตรกรสามารถผ่านมาตรฐานน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนาได้ จะท าให้เกษตรกรสามารถขายน้ านมดิบได้ในราคาที่สูงขึ้น  จึงส่งผลให้ความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

ค่า B ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม (X6) = 0.013 (มีผลเชิงบวก) หมายความว่า    
ถ้าเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา จะเพ่ิมขึ้น 0.013 แสดงว่า ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม มีผลความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 27) 



 

เนื่องจากเมื่อเกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม จะส่งผลให้เกษตรกรมี
ความส าเร็จในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยฉัตร (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่  ที่พบว่า การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรมและการศึกษาเพ่ิมเติมในการเลี้ยงโคนมส่งผลให้เกษตรกรมีความส าเร็จใน
อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 27 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา 

R = 0.653       R2 = 0.426      SEE = 0.385      
 F = 27.845       Sig. of F = 0.000 

 
4.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  โดยคัดเลือกเกษตรกรจาก
เกษตรกรที่เป็นประธานสหกรณ์หรือผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตามโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ผู้วิจัยจะเริ่มต้นจากการท าความ
เข้าใจกับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม โดยจะท าการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม , 
ขั้นตอนของการจัดสนทนากลุ่ม และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสนทนากลุ่มที่ ส าคัญผู้วิจัยได้
ค านึงถึงจริยธรรมของการวิจัย โดยการขอใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อจริงของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เมื่อมี

Model ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

4 (ค่าคงที่) 4.925 .910   5.409 0.000 

 X22 ความสามารถในการ
ผลิตน้ านมดิบของแม่โค  

0.001 0.000 0.572 9.076 0.000 

 X24 ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่
ใช้ในการเลี้ยงโคนม 

0.034 0.007 0.296 4.741 0.000 

 X23 ราคารับซื้อน้ านมดิบ
ที่เกษตรกรได้รับ  

-0.201 0.049 -0.259 -4.128 0.000 

 X6 ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานฟาร์มโคนม 

0.013 0.005 0.145 2.341 0.021 



 
 

การน าข้อความค าพูด (Quotation) ประกอบในส่วนที่เป็นค าส าคัญ ความรู้สึก และข้อเท็จจริง เพ่ือ
ท าให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  
          4.6.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  ได้แก่          
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม  มีความคิดเห็นจากกิจกรรมสนทนากลุ่มสรุปได ้ดังนี้ 

“ความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มโคนมส าคัญมาก เพราะหากเกษตรกรไม่มีความรู้ 
และไม่น ามาพัฒนาฟาร์ม อาจท าให้ฟาร์มไม่ผ่านรับรอง และจะท าให้เกษตรกร 
ไม่สามารถส่งนมให้ศูนย์รวบรวมนมได้ เพราะเป็นเงื่อนไขในการรับรอง GMP 
 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  และตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา      
ฟาร์มโคนมของเกษตรกรต้องผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มก่อน”                วิเชียร : สนทนากลุ่ม 
 

“ความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มเป็นสิ่งส าคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จ าเป็นต้องน ามาพัฒนา 
ฟาร์มของตนเอง”                                                                           มนัส : สนทนากลุ่ม            
  
 

4.6.2  ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  ได้แก่   
ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม ราคารับซื้อ
น้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ กิจกรรมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 
 “ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โคที่เพ่ิมข้ึน  บ่งบอกถึงการจัดการ 
 ฟาร์มที่ด ี ถ้าท าได้ดีจะท าให้โคนมมีผลผลิตที่ดี และท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ 
มั่นคงอาจส่งผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรได้”                                      ปราณี : สนทนากลุ่ม 

“ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โคที่เพ่ิมข้ึน อาจท าให้มีต้นทุน 
ค่าอาหารเพ่ิมขึ้น ควรจัดการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะฟาร์มของตนเองมีผลผลิตที่ 350 ก.ก./วัน ถือว่าเหมาะสมแล้ว”       วิเชียร : สนทนากลุ่ม 

“ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โคที่เพ่ิมข้ึน  ควรระวังเรื่อง 
สุขภาพของโคนม หากเกิดจากการอาหารโคนมท่ีไม่เหมาะสม อาจมี 
ผลเสียในระยะยาว”                                                                      บัลลังก์ : สนทนากลุ่ม 
 
 
“ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม มีความส าคัญต่อความส าเร็จ 
ของการเลี้ยงโคนม เพราะหากมีพ้ืนที่เลี้ยงเพียงพอ ก็สามารถท าให้ 
สามารถจัดการสภาพโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด”                                                                                 สมศักดิ์ : สนทนากลุ่ม                                                                 



 

“ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ปลูกสร้าง 
แปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงโคนมมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารให้แก่ฟาร์มตนเอง โดยเฉพาะโคนมต้องการ 
อาหารหยาบจ านวนมาก ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการได้”                 วิเชียร : สนทนากลุ่ม                                                                
 
 “ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับสูงขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้ 
จากการจ าหน่ายน้ านมดิบที่เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จ 
ของโครงการได้”                                                                          บัลลังก์ : สนทนากลุ่ม 

“ราคารับซื้อน้ านมดิบ ปัจจุบันมีราคากลางที่ภาครัฐเป็นผู้ก าหนด 
คือ ราคาฐาน 17.30 บาทต่อกิโลกรัม และบวกเพ่ิมตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่มิลค์บอร์ดก าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และ 
เป็นไปตามกลไกตลาด หากเกษตรกรต้องการให้มีราคารับซื้อที่เพ่ิมข้ึน 
อาจส่งผลให้เสียโอกาสในการแข่งขันด้านโคนมของประเทศได้ 
โดยเฉพาะข้อตกลง FTA ในปี 2568 ที่โคนมมีภาษีเป็นศูนย์ ”                     วิเชียร : สนทนากลุ่ม                                                                

“ควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขันได้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาฟาร์ม การพัฒนาอาหารหยาบ ลดต้นทุนและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลค่าได้ตามแผนงานของโครงการ 
นมคุณภาพสูงล้านนา ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ”                 มนัส : สนทนากลุ่ม                                                                  
 
  

          โดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) มีความสอดคล้องกับการทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรในในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบ
ของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา และเพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของเกษตรกรในปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา จ านวน 155 ราย โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้าน
สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                         

1) ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ78.06 มีอายุเฉลี่ย 50.30ป ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.29 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 13.31 ปี 
เกษตรกรร้อยละ 90.97 ได้รับการอบรมในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการอบรมเรื่องการผลิตน้ านมให้          
มีคุณภาพมากที่สุด  และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมภาพรวมอยู่ในระดับมีความรู้บ้าง    
มีความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับมาก และมีความรู้และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนาอยู่ในระดับมาก เช่นกัน จากการศึกษาความรู้และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา พบว่า เกษตรกรมีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนาในแต่ละข้อย่อยมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ค่าร้อยละของการปฏิบัติ  ส่วนใหญ่ยังมีค่ามากกว่าค่าร้อยละของความรู้ และบาง
ข้อมีค่าร้อยละเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม
โคนมคุณภาพสูงล้านนา มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม
คุณภาพสูงล้านนา และยังมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มโคนมไม่ครบทุกประเด็น และเกษตรกรผ่าน
การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม  ร้อยละ 88.39 และผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา  
ร้อยละ 86.45 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.21 คน และ    
มีแรงงานจ้างในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.61 คน ด้านหนี้สินคงค้าง พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินคงค้างเฉลี่ย 
1,236,923.08 บาท สาเหตุการกู้ยืมเงินของเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนใน



 

ฟาร์มโคนม ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรมีรายได้รวมจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 2,290,179.24 บาทต่อปี  โดยมีรายได้จากการขายน้ านมดิบเฉลี่ย 2,109,779.25 บาทต่อปี 
รายได้จากการขายลูกโคและโคคัดทิ้งเฉลี่ย 132,205.04 บาทต่อปี รายได้จากการขายมูลโคเฉลี่ย 
66,445.76 บาทต่อปี รายได้จากการขายรกวัว เฉลี่ย 9,387.50 บาทต่อปี ด้านรายจ่ายการเลี้ยงโคนม 
พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายรวมเฉลี่ย 1,420,951.55 บาทต่อปี มีรายจ่ายค่าอาหารเฉลี่ย 896,446.53 
บาทต่อปี ค่ายารักษาโรคและค่าบริการทางสัตวแพทย์ เฉลี่ย 34,223.32 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อพันธุ์โคเฉลี่ย 45,040.00 บาทต่อปี  ค่าปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 25,125.00 บาทต่อปี ค่าซ่อมแซม
โรงเรือน , เครื่องจักรเฉลี่ย 108,829.63 บาท ค่าซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 23,151.01 บาทต่อปี 
ค่าขนส่งน้ านมดิบเฉลี่ย 36,595.52 บาทต่อปี ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย 315,240.88 บาทต่อปี ค่าน้ า    
ค่าไฟเฉลี่ย 39,653.56 บาทต่อปี และค่าเช่าที่ดินเฉลี่ย 30,462.50 บาทต่อปี 

3) ปัจจัยทางสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งในสหกรณ์และไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งทางสังคม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่        
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ โดยมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมประจ าเดือน มากที่สุด ด้านการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจากสื่อต่าง ๆ พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีการได้รับ
ข่าวสารเฉลี่ย 4.37 ครั้ง โดยได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ มากที่สุด และได้รับการติดต่อสื่อสาร
กับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนม เฉลี่ย 1.81 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

4) ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีจ านวนโคทั้งหมดเฉลี่ย 66.24 ตัว   
โดยเกษตรกรมีจ านวนแม่โครีดเฉลี่ย 32.17 ตัว จ านวนแม่โคแห้งนมเฉลี่ย 5.54 ตัว จ านวนโคนมสาว
เฉลี่ย 15.83 ตัว และมีลูกโคนมเฉลี่ย 13.34 ตัว โดยฟาร์มของเกษตรกรสามารถผลิตน้ านมดิบได้
เฉลี่ย 437.84 กิโลกรัมต่อวัน และมีราคารับซื้อน้ านมดิบเฉลี่ย 18.55 บาทต่อกิโลกรัม และด้านพ้ืนที่
ถือครอง พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยเฉลี่ย 1.73 ไร่ มีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.95 ไร่ 
มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆ เฉลี่ย 7.49 ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 18.31 ไร่ และ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง โดยมีการส ารองพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 13.85 ตัน 
อาหารสัตว์ที่ส ารอง ได้แก่ ต้นข้าวโพดแห้ง ฟางข้าว และเปลือกข้าวโพดอัดแห้ง ตามล าดับ 

 
5.1.2 เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่ม

มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51 มีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา โดยเกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 26,159.37 บาทต่อเดือน 

ด้านความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของบุตร  พบว่า 
เกษตรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบุตรจะมีการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยมีเหตุผลที่สืบทอดว่า
เป็นอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีมั่นคง/รายได้ดี มากที่สุด 

 



 
 

5.1.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในปัจจัยที่ มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา   

จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินงานภายในฟาร์มอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่เกษตรพบมากสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) อาหารมีราคาแพง        
(2) อุปกรณ์มีราคาแพง และ(3) การสร้างโรงเรือนมาตรฐานต้องใช้เงินทุนสูง โดยเฉพาะการปรับปรุง
ให้ฟาร์มผ่านมาตรฐาน  

ด้านข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกร พบว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการให้ความรู้
เกษตรกรด้านการพัฒนาสูตรอาหารโคนมที่เหมาะสมที่มีราคาถูก และควรสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรใช้ในการซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 
5.1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต

และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ในการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐาน

การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา พบว่า มีตัวแปรอิสระ 
จ านวน 4 ตัวแปร คือ ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการ
เลี้ยงโคนม ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์     
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสรุปผลการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา 

โดยตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรของความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูง
ล้านนา ได้ร้อยละ 42.60 ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค ขนาดพ้ืนที่ถือ
ครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม
โคนม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความส าเร็จของเกษตรกรได้ร้อยละ 42.60 ที่เหลืออีก  
ร้อยละ 57.40 เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจ รวมทั้งการพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานน้ านมคุณภาพสูง 
เพ่ือยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนาให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป  
ดังนี้ 



 

 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต

ให้กับเกษตรกร เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การส ารองพืชอาหารสัตว์ มีการถ่ายทอด 
เทคโนยีที่ทันสมัยและถูกต้องให้กับเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมให้แม่โคสามารถให้ผลผลิตน้ านมได้อย่าง   
ในปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพราะเมื่อเกษตรกรสามารถผลิตน้ านมได้อย่างมีคุณภาพและ
ปริมาณเหมาะสมแล้วนั้น จะส่งผลให้เกษตรกรมีความส าเร็จในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาชีพ
ให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

2. ควรมีการส่งเสริมและให้ข้อมูลกับเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ให้เกษตรกรมีความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน าไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพน้ านมให้ได้มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา รวมทั้งเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นมและช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

3. เกษตรกรมีอายุค่อนข้างมาก บางส่วนเป็นเกษตรกรในรุ่นแรกของสหกรณ์โคนม และ
ปัจจุบันมีบุตรที่จะรับสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม เนื่องจากเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากและมีความ
มั่นคง ดังนั้นภาครัฐควรเร่งรัดการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Famer ด้านโคนม เพ่ือให้
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเลี้ยงโคนมของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

4. ในปี 2568 ตามข้อตกลง FTA ไทย – ออสเตรเลีย ก าหนดให้สินค้าโคนมมีเพดานภาษี
การน าเข้าเป็นศูนย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสินค้า
ด้านโคนม เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยสูง ท าให้ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โคนมลดลง ดังนั้นการพัฒนาโคนมโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงหรือนมพรีเมี่ยม  
จึงเป็นแนวทางที่สามารถน ามาเร่งรัดด าเนินการ เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้า
คุณภาพและยกระดับการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยให้แข่งขันในตลาดโลกได้ 

5. ภาครัฐควรมีความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงโคนมให้มีการ
ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ิมเติมกับผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่าย ทั้งในส่วนของน้ านมดิบของ
เกษตรกรและผลิตภัณฑ์นม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์นมให้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจและ
สร้างความม่ันคงให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านโคนม 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับการศึกษาวิจัย 
เรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลติและเพิม่มูลค่าสินค้า

ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคณุภาพสูงล้านนา                          
 

ตอนที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคา่
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงลา้นนา                         
1. เพศ 
 (  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. อายุ .....................ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (  ) ไม่ได้เข้ารับการศึกษา   (  ) ประถมศึกษาปีที่ 4 
 (  ) ประถมศึกษาปีที่ 6   (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 6    (  ) ปวช. 
 (  ) ปวส./ อนุปริญญา   (  ) ปริญญาตรี 
4. ท่านมปีระสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม............................................................................. ปี  
5) ท่านมีความรู้ในการเลี้ยงโคนมในหัวข้อต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  
   โดยมีเกณฑ์แปลความหมาย  
    3 หมายถึง  มีความรู้เป็นอย่างดี  
  2 หมายถึง  มีความรู้บ้าง 
  1 หมายถึง  ไม่มีความรู้ 
 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 3 2 1 
1. ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โคนม    
2.ระบบฟันโคนม    
3.ระบบการย่อยอาหารของโคนม    
4.ประเภทอาหารโคนม    
5.ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ านมหลังจากลูกโคนมคลอด    
6.ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการให้อาหารแม่โคหลังคลอด    
7.ความรู้เกี่ยวกับการได้รับหญ้าสดของแม่โคต่อวัน    
8.ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์    
9.ความรู้เกี่ยวกับอาหาร TMR     
10.ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารสัตว์ การท าหญ้าหมัก , 
การท าฟางปรุงแต่ง 

   

11.ความรู้เกี่ยวกับการตั้งท้องของแม่โค    
12.ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาการเป็นสัด    
13.ความรู้เกี่ยวกับระบบการผสมพันธุ์ของโคสาว    



 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 3 2 1 
14.ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผสมเทียม    
15.ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคต่าง ๆ     
16. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม    
17. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา    
 
6) ท่านมีความรู้และได้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมอย่างไรบ้าง  

 
หัวข้อ 

ความรู้ การปฏิบัติ 

รู้ ไม่รู้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. องค์ประกอบของฟาร์ม     
1.1 ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม     

1. บ้านพักอาศัย แยกเป็นสัดส่วน     
2. อยู่หางจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในรัศมีไม่เกิน 

20 ก.ม. 
    

3. อยู่หางจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัด 
ค้าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 5 ก.ม. 

    

4. ฟาร์มต้องไม่ก่อเกิดมลภาวะรบกวนต่อเพ่ือนบ้าน
หรือได้รับการยินยอมจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

    

1.2 ลักษณะของฟาร์ม     
1. มีร่มเงาเพียงพอส าหรับโคทุกตัว     
2. มีพ้ืนที่เหมาะสมกับจ านวนโค     
3. มีบริเวณโรงเลี้ยง โรงพักลูกโค โครุ่น โคสาว ที่

เก็บอาหารและเวชภัณฑ์ แยกเป็นสัดส่วน และ
ไม่ให้มีสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคอยู่ในฟาร์ม 

    

4. แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องมากจากบริเวณที่ไม่มี
การปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น น้ าเสียจาก
โรงเรือนที่พักอาศัย 

    

1.3 ลักษณะของโรงเรือน     
1. พ้ืนโรงเรือนท าด้วยคอนกรีตไม่ขัดมันมีความลาด

เอียง ไม่มีน้ าขัง และยกระดับสูงกว่าพื้นดิน 
    

2. รางอาหารและภาชนะบรรจุน้ ากินสะอาด  
มีปริมาณเพียงพอ 

    

3. หลังคาโรงเรือนยกสูงโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเท
ได้ดี 

    



 
 

 
หัวข้อ 

ความรู้ การปฏิบัติ 

รู้ ไม่รู้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
2.การจัดการฟาร์ม     
2.1 การจัดการโรงเรือน     

1. พ้ืนคอกสะอาดแห้งมีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสมอยู่ข้างคอก     
2. รางอาหารสะอาด     
3. ภาชนะบรรจุมีน้ าสะอาด     
4. ตัดหญ้าและท าความสะอาดรอบโรงเรือน     

2.2 การจัดการด้านบุคลากร     
1. มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มดูแลสุขภาพสัตว์     
2. บุคลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี     
3. มีคนเลี้ยงเพียงพอกับจ านวนโค     

2.3 คู่มือการจัดการฟาร์มโคนม     
1. เกษตรกรต้องมีคู่มือจัดการฟาร์ม     

2.4 การบันทึกข้อมูล     
1. มีการบันทึกข้อมูลตามแบบของกรมปศุสัตว์     
2. มีการบันทึกปริมาณน้ านมเป็นรายตัว     
3. มีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่ายของฟาร์ม     

2.5 การจัดการด้านอาหารสัตว์     
1. มีอาหารหยาบและข้นเพียงพอ     
2. อาหารข้นได้รับอนุญาตถูกต้อง     
3. ภาชนะท่ีบรรจุอาหารสัตว์ สะอาด ไม่มีเชื้อรา     
4. มีห้องเก็บอาหารสะอาด และมีไม้รองพ้ืนกันความชื้น     
5. มีการตรวจสอบอาหารสัตว์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     

3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์     
3.1 การปูองกันและควบคุมโรค      

1. มีบ่อจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อ     
2. มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และ

เฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
    

3. มีโปรแกรมการตรวจโรควัณโรค และโรคบลูเซลโลซีส     
4. มีโปรแกรมถ่ายพยาธิภายใน และก าจัดพยาธิภายนอก     
5. มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดในคอก     

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม     
1. น้ าเสียต้องไหลลงบ่อพักหรือแปลงหญ้า ฟาร์มจะต้องจัดให้

มีระบบบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม 
    



 

 
หัวข้อ 

ความรู้ การปฏิบัติ 

รู้ ไม่รู้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
2. ซากสัตว์มีการแจ้งสัตวแพทย์ก่อนท าลายซาก     
3. มูลสัตว์เก็บตลอด ไม่มีการหมักหมม     
4. ขยะมูลฝอย ต้องมีภาชนะรองรับ และมีฝาปิดมิดชิด     

5. การผลิตน้ านมดิบ การเก็บรักษา และการขนส่ง     
  5.1 การผลิตน้ านมดิบ      

1. รีดน้ านมถูกหลักวิธี และจุ่มเต้านมหลังรีดทุกครั้ง     
2. ทดสอบความผิดปกน้ านมด้วยน้ ายาตรวจโรคเต้านมอักเสบ     
3. ตรวจสอบเครื่องรีดนมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี     
4. ท าความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างสม่ าเสมอ     
5. ส่งนมเร็วที่สุดเมื่อรีดเสร็จ     

7) ท่านมีความรู้และได้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนาอย่างไรบ้าง  
 

หัวข้อ 
ความรู้ การปฏิบัติ 

รู้ ไม่รู้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ฟาร์มต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มโคนม (GAP) 

    

2.ฟาร์มต้องมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ปุวยหรือสงสัยว่าปุวยที่
แข็งแรงถาวร มีหลังคากัน แดดและฝน เป็นสัดส่วน ห่างจากบริเวณ
ที่เลี้ยงสัตว์ปกติในระยะที่เหมาะสมและ ไม่มีการระบายน้ าเสียจาก 
คอกพักสัตว์ปุวยไปยังคอกสัตว์ปกติโดยมีมาตรการท าลายเชื้อโรค
ก่อนเข้าคอกหรือบริเวณท่ีแยกสัตว์ปุวย 

    

3.ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ านมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
รับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High 
Quality Milk) 

    

4.ผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ านมดิบ
คุณภาพสูงล้านนาที่ก าหนด อย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี 

    

5.ฟาร์มจะต้องมีการจดบันทึกปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้จากโคนม
ทุกตัวเป็นประจ าทุกวัน และสามารถใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

    

5.มีการตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านม(Somatic Cell Count ; 
SCC) ด้วยน้ ายาซีเอ็มที ในโคนมทุกตัวเป็นประจ าทุกวันอย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง และมีบันทึกรายงานโคนมตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

    

6.มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ านมดิบเป็นประจ า 
ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

    



 
 

8) การได้รับอบรมในรอบปีที่ผ่านมา  
 (  ) มี  เรื่องท่ีอบรม..............................................................................................  
          (  ) ไม่มี 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                           
1. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน............................................ คน 
2. ปัจจุบันท่านมีการจ้างแรงงานเลี้ยงโคนมหรือไม่  
 (  ) มี   จ านวน......................................................คน   
          (  ) ไม่มี (ใช้แรงงานในครัวเรือน) 
3. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินคงค้างจ านวน ............................... บาท 
   ระบุสาเหตุของหนี้สินคงค้าง................................................................................................... ............  
4.รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ.2561  
 1)  ขายน้ านมดิบ ................................................ บาท/ปี  
               เฉลี่ยขายน้ านมดิบ........................................ บาท/กิโลกรัม 
 2)  ขายลูกโคและโคคัดทิ้ง.................................. บาท/ปี 
 3)  ขายมูลโค ..................................................... บาท/ปี 
 4)  อ่ืน ๆ ระบุ ................................................... บาท/ปี 
5. รายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนม ในรอบปี 2561 

รายการ รวมค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) หมายเหตุ 
1. อาหาร   

- อาหารข้น   
- อาหารหยาบ   
- อ่ืน ๆ  ระบุ....................................   

2. ค่ายารักษาโรคและค่าบริการ 
ทางสัตวแพทย์ 

  

3. ค่าซื้อพันธุ์โค   
4. ค่าปลูกพืชอาหารสัตว์   
5. ค่าซ่อมแซมโรงเรือน , เครื่องจักร   
6. ค่าซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงโค   
7. ค่าขนส่งน้ านมดิบ   
8. ค่าจ้างแรงงาน   
9. ค่าน้ า ค่าไฟ   
10. คา่เช่าที่ดิน   
11. อ่ืน ๆ  ระบุ
................................................ 

  



 

 
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                           
1. ปัจจุบันท่านได้ด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โคนมหรือไม่  
 (  ) ด ารงต าแหน่ง     ระบ.ุ...................................................................................................
 (  ) ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่ง 
2. ปัจจุบันท่านได้ด ารงต าแหน่งทางสังคมอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ  
 (  ) ด ารงต าแหน่ง     ระบ.ุ................................................................................................... 
          (  ) ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่ง 
3. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนมหรือไม่ 
 (  ) มี     ระบุกิจกรรมที่มีส่วนร่วม...............................................................................  
          (  ) ไมมี่ 
4. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากสื่อต่าง ๆ  ในรอบปีท่านผ่าน 

แหล่งข่าวสาร การได้รับข่าวสาร 
ไม่ได้รับข่าวสาร ได้รับ  (เฉลี่ยครั้ง/เดือน) 

1. วิทยุ   
2. โทรทัศน์   
3. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์   
4. วารสาร/นิตยสารโคนม   
5. จากเพ่ือนบ้าน   
6. จากหนังสือพิมพ์   
7. อ่ืน ๆ ระบุ.............................   
 
5. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านการเลี้ยงโคนมหรือไม่ 
  (  ) ได้รับการติดต่อ     ระบุจ านวนครั้งที่ได้รับการติดต่อ ......................................ครั้ง/เดือน 
          (  ) ไมไ่ด้รับการติดต่อ 
 
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา                           
1.ปัจจุบันท่านมีจ านวนโคนมภายในฟาร์ม 
 1.1 แม่โครีดนม...........................ตัว 
 1.2 แม่โคแห้งนม.........................ตัว 
 1.3 โคนมสาว..............................ตัว 
 1.4 ลูกโคนม................................ตวั 
 รวมจ านวนโคนม.........................ตัว 
 



 
 

2. ปัจจุบันฟาร์มของท่านผลิตน้ านมดิบได้.................................... กิโลกรัม/วัน  
3. ปัจจุบันราคารับซื้อน้ านมของท่าน  ............................................บาท/กิโลกรัมละ 
4. รายไดจ้าการขายน้ านมดิบ ...................................................... บาท / วัน  
5. ขนาดพ้ืนที่ถือครองของท่านที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม 
 เป็นพื้นที่อยู่อาศัย.................................... ไร่ 
 เป็นพื้นที่เลี้ยงโคนม................................. ไร่ 
 เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ...................... ไร่ 
6. ท่านมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับการเลี้ยงโคนมหรือไม่ 
 (   ) มี ..................................................... ไร่ 
          (   ) ไม่มี ระบุท่านหาพืชอาหารสัตว์จากแหล่งใด............................................................... 
7. ท่านมีการส ารองพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้งหรือไม่ 
 (   ) มี ..................................................... ตัน 
          (   ) ไม่มี ระบุท่านใช้พืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้งจากแหล่งใด................................................... 
8. ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ 
 (   ) ผ่าน    ระบุเหตุผลที่ผ่าน .............................................................................................  
          (   ) ไม่ผ่าน ระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน............................................................................................ 
9. ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาหรือไม่ 
           (   ) ผ่าน    ระบุเหตุผลที่ผ่าน ............................................................................. ................ 
          (   ) ไม่ผ่าน ระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน...........................................................................................  
10. เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้า  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ท่านมีรายได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
 (  ) เพ่ิมข้ึน    ระบุจ านวนเฉลี่ย..........................บาท/เดือน ..................................บาทต่อปี 
          (  ) ไมเ่พ่ิมข้ึน 
 
11. ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของบุตร 
           (   ) เลี้ยงต่อ  ระบุเหตุผล.................................................................................................. ..... 
          (   ) ไม่เลี้ยงต่อ ระบุเหตุผล
........................................................... ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงานภายในฟาร์ม  
สภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม ระดับของปัญหา 

มาก ปานกลาง น้อย 
1) พันธุ์โคนม    

- ขาดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธ์ที่ดี    
- ขาดการส่งเสริมพันธุ์โคท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร    

2) สุขภาพโคนม    
- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร    
- เกษตรกรขาดความรู้ด้านการปูองกันโรคระบาด    

3) โรงเรือน    
- การสร้างโรงเรือนมาตรฐานต้องใช้เงินทุนสูง โดยเฉพาะการ

ปรับปรุงให้ฟาร์มผ่านมาตรฐาน 
   

- ขนาดพ้ืนที่มีจ ากัด    
- อุปกรณ์มีราคาแพง    

4) ขนาดของฟาร์ม    
- แม่โคมีจ านวนน้อยไม่คุ้มค่าการลงทุน    
- จ านวนโครุ่น , ลูกโค มีมากกว่าแม่โคที่ให้นม    

5) การจัดการเลี้ยงดู    
- พ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค    
- การเลี้ยงโคไม่ถูกสุขลักษณะ    
- ผู้เลี้ยงขาดความรู้ในการเลี้ยงโค    

6) อาหารโคนม    
- อาหารมีราคาแพง    
- อาหารมีคุณภาพไม่ดี    
- ขาดแคลนอาหารหยาบในฤดูแล้ว    
- อาหาร TMR มีไม่เพียงพอ (ถ้ามี)    

7) การบริหารจัดการ    
- ขาดแคลนแรงงาน    
- ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง    
- ขาดการจัดการอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง    
- ขาดความเอาใจใส่ในการบันทึกข้อมูล (ประวัติโค, การเป็นสัดฯ)     
- การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ์    
- มีเงินทุนจ านวนจ ากัด    
- ขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (มูลโค , ซากโค , น้ าเสีย)    
- ขาดการควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ    
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                                     ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 

 

แนวค าถามที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เรื่อง  “ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา”                     

1. เริ่มต้นการสนทนากลุ่ม 
 1.1 ท าการชี้แจงที่มาของการวิจัย / ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 1.2 แนะน าผู้วิจัย 
 1.3 ขออนุญาตการบันทึกข้อมูลขณะการจัดสนทนากลุ่ม 
 1.4 ขอบคุณผู้เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่มที่สละเวลา 

1.5 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแนะน าตัวรายบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม และเป็นประธานหรือผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงโคนม เป็นต้น 

 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 
 2.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ได้แก่                           
                 1) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม   

          2.2  ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงโคนม มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการยกระดับ 
มาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา ได้แก่                  
               1) ความสามารถในการผลิตน้ านมดิบของแม่โค  
               2) ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม  
               3) ราคารับซื้อน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ 

 
 
 
 

 
 

 


