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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ียังไม่ได้         
การรับรองมาตรฐานฟาร์มท่ีมีต่อความส าเร็จตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีส าหรับ
ฟาร์มโคนม ในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน จ านวน 165 ราย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ี
พัฒนาขึ้นเอง โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีส าหรับฟาร์มโคนมของ           
กรมปศุสัตว์ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมส่วนใหญ่ มีทัศนคติเชิงบวกในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 อันดับแรก คือ มาตรฐานฟาร์ม        
มีประโยชน์ ช่วยพัฒนาฟาร์มโคนมให้เป็นที่ยอมรับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.58) ท าให้ผลผลิต
น้ านมดิบมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.48) และมาตรฐานฟาร์มสามารถช่วยป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่
ฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย 4.34) และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีส านักงาน    
ปศุสัตว์ในพื้นท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.33) ส่วนทัศนคติเชิงลบในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการ
ปรับปรุงฟาร์ม ท าให้ไม่อยากเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย 4.21) การปฏิบัติของเกษตรกรตามมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม พบว่ามีเพียงเกษตรกร 3 ราย (ร้อยละ 1.82) ท่ีสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมทุกประเด็น ประเด็นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติได้น้อย 4 อันดับแรก คือ การบันทึกข้อมูล จ านวน 
25 ราย (ร้อยละ 15.12) การป้องกันและฆ่าเช้ือโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 26.67)  
การป้องกันและฆ่าเช้ือโรคยานพาหนะ จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 35.15) และทางเข้า-ออกฟาร์มโคนมทางเดียวและ
จ ากัดการเข้าออกบุคคลในพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 38.18) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
มีทัศนคติและการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson product moment 
correlation coefficient ระหว่างทัศนคติกับการปฏิบัติ นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก (rho=0.27, n=165, 
p=0.014)   
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Abstract 
 The objective of this study was to survey attitude and practice of 165 non-certified standard 
(GAP) dairy farmers that affect good agricultural practices for dairy cattle farm (GAP) certification achieve 
in Chiang mai and Lamphun province. The data were collected form respondents by using a validated 
questionnaires that was applied from Requirement and Inspection methods for Good Agricultural 
Practices for Dairy Cattle Farm (GAP) of Department of Livestock Development between October to 
December 2020, then analyzed by descriptive analysis. The result found that most of dairy farmers 
have a positive attitude in the top 4 of strongly agree level that the standard dairy farms is useful and 
it is accepted both national and international level (�̅�=4.58). The production of milk is good quality 
and safe for human consumption (�̅�=4.48). The aid of prevention and control disease (�̅�=4.34). Local 
livestock officers have to help and advise them to be in standard farm system (�̅�=4.33). The negative 
attitude that the strongly agreed level is the expense and labor, especially the improvement of farm 
through standard dairy farm. The practice of dairy farmer on standard dairy farms, there are only 3 
daily farmers who be able to comply every requirements of standard dairy farms. The top 4 
requirements that dairy farmer do not comply with the farm are Record keeping 25 people (15.12%), 
Prevent disease and disinfectant to the farm via persons 44 people (26.67%), Prevent disease and 
disinfectant to the farm via vehicles 58 people (35.5%) and One entrance to farm and limit non-
essential visitor to the farm 63 people (38.18%). Overall, assessment of attitude and practice that 
affect good agricultural practices for dairy cattle farm certification achievement of respondents had 
moderate level. The correlation between attitude and practice to these statements were analyzed by 
Pearson product moment correlation coefficient showed that there was a weak positive correlation 
between attitude and practice (r=0.27, n=165, p=0.014).   
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บทน า 

น้ านมโคเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมท่ีจ าเป็น
ต่อร่างกาย และสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีก ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ านมดิบ1.272 
ล้านตัน/ปี และมีการบริโภคนมพร้อมด่ืมภายในประเทศ 1.160 ล้านตัน/ปี (กรมปศุสัตว์, 2563ก) ในพื้นท่ีปศุสัตว์
เขต 5 มีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท้ังหมด 34 ศูนย์ มีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 1,512 ราย โคนม 77,598 ตัว ปริมาณ
น้ านมโดยเฉล่ีย 12,405.57 ตัว/วัน เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ีได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
ฟาร์มโคนม หรือมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวนท้ังส้ิน 1,144 ราย (ร้อยละ 75.66) และยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนม อีกจ านวน 336 ราย (ร้อยละ 24.34) ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนมีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 
1,341 ราย เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวนท้ังส้ิน 1,020 ราย และยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม อีกจ านวน 289 ราย (กรมปศุสัตว์, 2563ข) 

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค
ภายในประเทศได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง  ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (มกษ.6402-2562) หรือ มาตรฐานฟาร์มโคนม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ (ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2562) และกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านการส่งเสริม ตรวจสอบรับรอง 
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์” (Good Agricultural Practices ; GAP) หรือ “มาตรฐานฟาร์ม” ให้แก่
ผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงสัตว์ มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมทุกแห่งผ่านการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (100%GAP) ภายในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค (กรมปศุสัตว์, 2563ค) อีกท้ังการประกาศจากคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 (องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งจะใช้น้ านมโคจากฟาร์มโคนมท่ีผ่านเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) ท่ีรับรองจากกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงการรองรับเขตการค้าเสรี (Free Trade Area - FTA)  
ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการท า FTA ท าให้อัตราภาษีน าเข้าลดลงและนมผงท่ีน าเข้ามีราคา
ถูกลง ส่งผลท าให้ปริมาณการซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรอาจลดลง ผู้ผลิตนมพร้อมด่ืมอาจหันมาใช้นมผงมากขึ้น 
หากเกษตรกรไม่สามารถพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ท าให้ไม่สามารถ
แข่งขนักับต่างประเทศได้ อาจต้องเลิกกิจการการเล้ียงโคนมในอนาคตได้ (กรมปศุสัตว์, 2563ง)  
 ทัศนคติเป็นกระบวนการทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ค่านิยมการให้คุณค่า รวมไปถึง
ความเช่ือช่วยบอกแนวโน้มของบุคคลในการปฏิบัติ และการปฏิบัติท่ีดีนั้นต้องอาศัยทัศนคติท่ีดีเป็นแรงผลักดัน จาก
การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติเชิงบวก  
ว่ามาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ท้ังในด้านคุณภาพน้ านม ป้องกันโรค ไม่ก่อปัญหาส่ิงแวดล้อม แต่มีทัศนคติเชิงลบว่า
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและภาระงานโดยไม่มีผลเพิ่มราคาน้ านมหรือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดใด ๆ (พุทธชาดและ
ยุพาพร, 2556) นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เล้ียง
โคนมในจังหวัดอุดรธานี พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านคุณภาพน้ านมมากท่ีสุด รองลงมาคือปัญหาด้านการก าจัด        
ของเสียและการบ าบัดน้ าเสีย และปัญหาลักษณะโรงเรือนไม่เป็นสัดส่วน ไม่มีการซ่อมแซม (หญิงและจันทร์เพ็ญ, 2561)         
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน มีฟาร์มโคนมจ านวนมากท่ียังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม และยังไม่มี
ข้อมูลทัศนคติเกษตรกรโคนมในพื้นท่ี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจทัศนคติและการปฏิบัติของ
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เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ท่ียังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมท่ีมีต่อ
ความส าเร็จตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับให้ผ่านการรับรองเป็นมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเชิงส ารวจ (survey research) ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่

และล าพูน ท่ียังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ท่ียังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม มีจ านวน

ท้ังหมด 289 ราย (กรมปศุสัตว์, 2563ง) จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ 165 ราย ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม 2563 โดยค านวณจ านวนตัวอย่างจากสูตรของ  Toro Yamane (Yamane,1973) ท่ีระดับ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ศึกษาวิธีออกแบบสอบถามและข้อมูลแนวคิด เอกสารวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และออกแบบแบบสอบถาม 

โดยข้อมูลในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ คือ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลประชากรโคนมของเกษตรกร เป็นค าถามแบบเติมค าลงในช่องว่าง ได้แก่ จ านวนโคนม

ท้ังหมด จ านวนโครีด ปริมาณน้ านมเฉล่ียต่อวัน 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน 15 ข้อ เป็นข้อค าถามท้ังเชิงบวกและลบ 

โดยมีความคิดเห็นให้เลือกตอบ 5 ระดับ ใช้มาตราวัดของ Likert scale ดังนี้ (พวงรัตน์, 2536) 
  ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 5 คะแนน ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 1 คะแนน  
  ระดับความเห็นด้วย  ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 4 คะแนน  ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 2 คะแนน  
  ระดับความเห็นไม่แน่ใจ ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 3 คะแนน  ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 3 คะแนน  
  ระดับความไม่เห็นด้วย  ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 2 คะแนน  ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 4 คะแนน    
  ระดับความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 1 คะแนน  ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 5 คะแนน 

การแปรผลทัศนคติของเกษตรกรในแต่หัวข้อนั้น โดยการน าค่าเฉล่ียของน้ าหนักความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็นเปรียบเทียบเกณฑ์ในการแปรความหมาย ดังนี้  (ศรีเพ็ญ, 2557) 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 แบ่งระดับทัศนคติเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (Bloom, 1971) ดังนี้ ทัศนคติในระดับต่ า มี
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60  (น้อยกว่า 45 คะแนน) ทัศนคติในระดับปานกลาง มีคะแนนระหว่างร้อยละ 60-79.9 
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(อยู่ระหว่าง 45.00 – 59.99 คะแนน) และทัศนคติในระดับสูง มีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (ต้ังแต่ 60 คะแนน
ขึ้นไป) 

ส่วนท่ี 4 การปฏิบัติของเกษตรกรตามมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์การให้คะแนนการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนมของกรมปศุสัตว์  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 
2563 (กรมปศุสัตว์, 2563จ) โดยแบ่งเป็น 2 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ได้ 1 คะแนน และไม่
ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ได้ 0 คะแนน แบ่งระดับการปฏิบัติเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom 
(Bloom, 1971) ได้แก่ มีการปฏิบัติในระดับไม่ดี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60  (น้อยกว่า 13.79 คะแนน) การปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง มีคะแนนระหว่างร้อยละ 60-79.9 (อยู่ระหว่าง 13.8-18.39) และการปฏิบัติในระดับดี มีคะแนน
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป (ต้ังแต่ 18.4 คะแนนขึ้นไป) 

การทดสอบแบบสอบถาม 
 ตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน และทดสอบเพื่อหา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกับเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ีไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 ราย
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีครอนบัค (บุญชม, 2543) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป จากการทดสอบพบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.75 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และ
ให้เกษตรกรตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยนัดวันเวลาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ข้อมูลท่ัวไปของฟาร์ม และทัศนคติต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม          
มีเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของสหกรณ์โคนม เป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ได้มีการช้ีแจง
แบบสอบถามให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูลมีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน ในส่วนของข้อมูลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโค
นม มีการลงพื้นท่ีจริงโดยประเมินร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ของจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน และ
ใช้ข้อมูลแบบบันทึกข้อบกพร่องของคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มประกอบการเก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ข้อมูลท่ัวไปของฟาร์มใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่ าต่ าสุด และค่าสูงสุด ข้อมูลทัศนคติของเกษตรกรต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยใช้ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดข้อมูล และการปฏิบัติของเกษตรกรท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม โดยใช้ค่าร้อยละของ
ฟาร์มท่ีผ่านในแต่ละหัวข้อของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ และประเมินภาพรวมของทัศนคติและการปฏิบัติของ
เกษตรกรเป็น 3 ระดับ (สูง ปานกลาง และต่ า ) โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (Bloom, 1971) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติ โดยใช้สถิติ correlation coefficient โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel® ; Real Statistics Using Excel (Zaiontz, 2021)  

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรผู้เล้ียงโคนม ร้อยละ 78.80 เป็นเพศชาย และร้อยละ 21.20 เป็นเพศหญิง ซึ่งมี
อายุเฉล่ียร้อยละ 45.2 (±10.78) ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.73 รองลงมา ระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 25.45 ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 17.58 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.03 และสูงกว่าระดับ
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ปริญญาตรี ร้อยละ 1.21 ตามล าดับ เกษตรกรท่ีผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 95.76 ไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ ร้อยละ 4.24 และเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์เล้ียงโคนมเฉล่ีย 
8.09 (±7.41) ปี สูงสุด 35 ปี และต่ าสุด 0.5 ปี ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนที่เป็นกลุ่มประชากรศึกษา (N=165) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

N = 165 
ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 130 78.79 

 หญิง 35 21.21 

2. อายุ (ปี) ≤ 50 101 61.21 

 > 50 64 38.79 

ค่าเฉลี่ย 45.20 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.78 สูงที่สุด 71 ปี และน้อยที่สุด 21 ปี 

3. การศึกษา ประถมศึกษา 42 25.45 

 มัธยมศึกษา 54 32.73 

 อนุปริญญา 29 17.58 

 ปริญญาตรี 38 23.03 

 สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.21 

4. การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ผ่านการฝึกอบรม 158 95.76 

 ไม่ผ่านการฝึกอบรม 7 4.24 

5. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม (ปี) 0- 5 91 55.15 

 5-10 36 21.82 

 > 10 38 23.03 

ค่าเฉลี่ย 8.09 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.41 สูงที่สุด 35 ปี และน้อยที่สุด 0.5 ปี 
 
 จ านวนโคนมท้ังหมดในฟาร์มของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.31 มีจ านวนโคนมท้ังหมด 
มากกว่า 20 ตัว รองลงมาคือร้อยละ 25.45 มีจ านวนโคนมท้ังหมด ต้ังแต่ 11-20 ตัว และร้อยละ 4.24 มีจ านวนโคนม
ท้ังหมด ต้ังแต่ 1-10 ตัว ตามล าดับ จ านวนโครีดในฟาร์ม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 35.15 มีจ านวนโครีด 11-20 ตัว 
รองลงมาคือร้อยละ 33.94 มีจ านวนโครีด ต้ังแต่ 1-10 ตัว และร้อยละ 30.91 มีจ านวนโครีดมากกว่า 20 ตัว เกษตรกร
สามารถผลิตน้ านมดิบได้เฉล่ีย 209.86 กิโลกรัมต่อวัน โดยผลผลิตน้ านมดิบจ านวน สูงสุด 750 กิโลกรัมต่อวัน ต่ าสุด 20 
กิโลกรัมต่อวัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลประชากรโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนที่เป็นกลุ่มประชากรศึกษา 
(N=165) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

N = 165 
ร้อยละ 

1. จ านวนโคนมทั้งหมด (ตัว) 1-10 7 4.24 

 11-20 42 25.45 

 > 20 116 70.31 

2. จ านวนโครีด 1-10 56 33.94 

 11-20 58 35.15 

 > 20 51 30.91 

3. ผลผลิตน้ านมดิบ (กิโลกรัม/วัน) 1-200 102 61.82 

 201-400 46 27.88 

 > 400 17 10.30 

ค่าเฉลี่ย 209.86 กิโลกรัม สูงที่สุด 750 กิโลกรัม ปี และน้อยที่สุด 20 กิโลกรัม 

จากการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม (ตารางท่ี 3) พบว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมี
ทัศนคติเชิงบวกในระดับท่ี “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จ านวน 9 ข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ 
มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ต่อเกษตรกร ช่วยพัฒนาฟาร์มโคนมให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
(�̅�=4.58) มาตรฐานฟาร์มท าให้น้ านมดิบท่ีได้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค (�̅�=4.48) 
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม สามารถช่วยป้องกันเช้ือโรคเข้า สู่ฟาร์ม เป็นการป้องกันโรคระบาด
สัตว์ (�̅�=4.34) การเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์ในพื้นท่ี 
(�̅�=4.33) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีส่วนกระตุ้นให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมากขึ้น 
(�̅�=4.31) ฟาร์มโคนมจ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเตรียมรับการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) (�̅�=4.31) 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์ในพื้นท่ีต้องสามารถให้ค าแนะน า เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ (�̅�=4.30) เกษตรกร
มีความสนใจในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (�̅�=4.26) และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม 
สามารถครอบคลุมการปฏิบัติภายในฟาร์มได้ท้ังหมด (�̅�=4.22)  

 ทัศนคติเชิงลบของเกษตรกรในระดับท่ี “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” คือ ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการปรับปรุงฟาร์ม 
ท าให้เกษตรกรไม่อยากเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (�̅�=4.21) และในระดับท่ี “เห็นด้วย” คือ ราคาน้ านมดิบท่ี
เพิ่มขึ้นจากการท ามาตรฐานฟาร์ม ได้น้อยเกินไป จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการท ามาตรฐานฟาร์ม (�̅�=3.86) 
ผลประโยชน์จากการท ามาตรฐานฟาร์มโคนม ยังดูไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน (�̅�=3.72) และการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเป็นเรื่องท่ียุ่งยากและใช้เอกสารมากเกินไป (�̅�=3.63) ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม (N=165)  

ทัศนคติ เชิง 

เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง �̅� SD ระดับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
มาตรฐานฟาร์มโคนม สามารถ
ครอบคลุมการปฏิบั ติภายใน
ฟาร์มได้ทั้งหมด  

บวก 55 
(31.52) 

95 
(57.58) 

12 
(7.27) 

3 
(1.82) 

0 
(0.00) 

4.22 0.66 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

2. หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
มาตรฐานฟาร์ม สามารถช่วย
ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม เป็น
การป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

บวก 70 
(42.42) 

82 
(49.70) 

12 
(7.27) 

1 
(0.61) 

0 
(0.00) 

4.34 0.64 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

3. หลักเกณฑ์ตรวจประเมินใน
บางข้อก าหนด ท าได้ยาก หรือ 
ไม่สามารถท าได้ในบางพ้ืนที่ 

ลบ 36 
(21.82) 

97 
(58.79) 

26 
(15.76) 

6 
(3.63) 

0 
(0.00) 

3.99 0.72 เห็นด้วย 

4. มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์
ต่อเกษตรกร ช่วยพัฒนาฟาร์ม
โคนมให้ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ   

บวก 101 
(61.21) 

60 
(36.37) 

2 
(1.21) 

2 
(1.21) 

0 
(0.00) 

4.58 0.59 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5. มาตรฐานฟาร์มท าให้น้ านม
ดิบที่ได้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

บวก 89 
(53.94) 

69 
(41.82) 

5 
(3.03) 

2 
(1.21) 

0 
(0.00) 

4.48 0.62 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

6. ฟาร์มโคนมจ าเป็นต้องเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์ม เ พ่ือ
เตรียมรับการเปิดเขตการค้า
เสรี (FTA) 

บวก 80 
(48.49) 

63 
(38.18) 

15 
(9.09) 

7 
(4.24) 

0 
(0.00) 

4.31 0.81 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

7. โครงการอาหารเสริม(นม)
โ ร ง เรี ยน มี ส่ วนกระ ตุ้น ให้
เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์มมากข้ึน 

บวก 70 
(42.42) 

81 
(49.09) 

9 
(5.46) 

5 
(3.03) 

0 
(0.00) 

4.31 0.71 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

8. ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการ
ปรับปรุงฟาร์ม ท าให้เกษตรกร
ไม่อยากเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ลบ 65 
(39.39) 

75 
(45.45) 

20 
(12.13) 

4 
(2.42) 

1 
(0.61) 

4.21 0.79 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

9. ราคาน้ านมดิบที่เพ่ิมข้ึนจาก
การท ามาตรฐานฟาร์ม ได้น้อย
เกินไป จึงไม่เกิดแรงจูงใจใน
การท ามาตรฐานฟาร์ม 

ลบ 45 
(27.27) 

68 
(41.21) 

38 
(23.04) 

12 
(7.27) 

2 
(1.21) 

3.86 0.94 เห็นด้วย 
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ตารางที ่3 ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม (N=165) (ต่อ)  

ทัศนคติ เชิง 

เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง �̅� SD ระดับ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

10. ผลประโยชน์จากการท า
มาตรฐานฟาร์ม โคนม ยังดูไม่
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ลบ 42 
(25.45) 

64 
(38.79) 

37 
(22.42) 

14 
(8.50) 

8 
(4.84) 

3.72 1.09 เห็นด้วย 

11. เกษตรกรมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บก าร รั บ ร อ ง
มาตรฐานฟาร์ม 

บวก 42 
(25.45) 

63 
(38.18) 

39 
(23.64) 

21 
(12.73) 

0 
(0.00) 

3.76 0.97 เห็นด้วย 

12. เกษตรกรมีความสนใจใน
การ ย่ืนขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

บวก 71 
(43.03) 

70 
(42.42) 

20 
(12.13) 

4 
(2.42) 

0 
(0.00) 

4.26 0.76 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

13. การย่ืนขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้
เอกสารมากเกินไป 

ลบ 36 
(21.82) 

68 
(41.21) 

33 
(20.00) 

20 
(12.13) 

8 
(4.84) 

3.63 1.10 เห็นด้วย 

14. เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
ใ น พ้ื น ที่  ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ใ ห้
ค า แน ะ น า  เ พ่ื อ ขอ รั บ ร อ ง
มาตรฐานฟาร์มได้ 

บวก 67 
(40.61) 

83 
(50.30) 

12 
(7.27) 

3 
(1.82) 

0 
(0.00) 

4.30 0.68 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

15. การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม ต้องได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ จ าก เจ้ าห น้าที่ ส า นัก ง าน     
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 

บวก 67 
(40.61) 

87 
(52.73) 

10 
(6.05) 

1 
(0.61) 

0 
(0.00) 

4.33 0.62 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

จากการเก็บข้อมูลโดยการเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติของเกษตรกรโคนมท่ีมีความสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ของจังหวัดเชียงใหม่และ
ล าพูน แบ่งเป็น 7 ประเด็นหลัก และ 23 ประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นระดับ MAJOR 16 ข้อ (MAJOR คือ 
ข้อบกพร่องรุนแรง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มโคนมและส่งผลร้ายแรงต่อ
ระบบการผลิต) และ MINOR 7 ข้อ (MINOR คือ ข้อบกพร่องไม่รุนแรง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์
การตรวจประเมินฟาร์มโคนมและไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต) พบว่าเกษตรกรท่ีปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนมทุกประเด็น มีจ านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.82) และจ านวนเกษตรกรท่ีไม่ปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนมทุกประเด็น มีจ านวน 162 ราย (ร้อยละ 98.18) 

จากตารางท่ี 4 เมื่อได้ท าการวิเคราะห์แยกแต่ละประเด็น พบว่าประเด็นท่ีเกษตรกรทุกราย คือ 165 ราย 
(ร้อยละ 100) สามารถปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม มี 11 ประเด็นย่อย คือ สถานท่ีต้ังฟาร์ม 
ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เส่ียงอันตรายและการคมนาคมสะดวก จ านวนรางน้ าและรางอาหารมีจ านวนเพียงพอ 
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อุปกรณ์ท่ีใช้รีดนมท่ีเพียงพอ อาหารสัตว์มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐานและไม่มีการใช้สารต้องห้าม  
การจัดการน้ า การจัดการการรีดนมโคและการขนส่ง บุคลากรท่ีเหมาะสมและได้รับการฝึกอบรม มีสัตวแพทย์ท่ีได้
ใบรับรองฯ เป็นผู้ควบคุมฟาร์ม การติดตามสุขภาพฝูงโคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรวมถึงโปรแกรมการใหว้ัคซีนและถ่ายพยาธิ 
การจัดเก็บยาและวัคซีน และด้านสวัสดิภาพโคนม  

ประเด็นท่ีเกษตรกรปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนมได้น้อย 5 อันดับแรกซึ่งเป็นระดับ 
MAJOR ท้ังหมด คือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 15.12) การป้องกันและฆ่าเช้ือโรคบุคคล
ก่อนเข้า-ออกฟาร์ม จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 26.67) สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ สามารถป้องกันการปนเป้ือนและการ
เส่ือมสภาพได้ จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 29.70) การป้องกันและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะท่ีเข้าฟาร์มโคนม จ านวน 
58 ราย (ร้อยละ 35.15) และ มีทางเข้า-ออกฟาร์มทางเดียว จ ากัดการเข้าออกบุคคลในพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ จ านวน 63 
ราย (ร้อยละ 38.18) ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
(N=165) 

รายการ ระดับ 
จ านวนเกษตรกร

ที่ปฏิบัติ
สอดคล้อง (ราย) 

ร้อยละ 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 
1.1 สถานที่ต้ังฟาร์ม อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เสี่ยงอันตรายและการคมนาคมสะดวก  
1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม มีการวางผังฟาร์มที่ดี 
1.3 มีทางเข้า-ออกฟาร์ม ทางเดียว และจ ากัดการเข้าออกบุคคลในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
1.4 โรงเรือน สร้างด้วยวัสดุคงทนแข็งแรง มีพ้ืนที่เพียงพอต่อจ านวนโคนม 
1.5 รางน้ า และรางอาหารมีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนโคนม 
1.6 มีสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน 
1.7 อุปกรณ์รีดนมมีจ านวนเพียงพอต่อการรีดนม 

 
MINOR 
MINOR 
MAJOR 
MINOR 
MINOR 
MAJOR 
MAJOR 

 
165 
125 
63 
147 
165 
72 
165 

 
100.00 
75.76 
38.18 
89.09 
100.00 
43.64 
100.00 

2. การจัดการฟาร์ม 
2.1 การจัดการอาหาร มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐาน และไม่มีการใช้

สารต้องห้าม 
2.2 สถานที่เก็บอาหารสัตว์ สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพได้ 
2.3 การจัดการน้ า มีปริมาณเพียงพอ สะอาด 
2.4 การจัดการการรีดนมโคและการขนส่ง การตรวจสอบเต้านม รีดนมถูกต้องตาม

หลักวิธี  
2.5 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาโรงเรือน และบริเวณโดยรอบ 
2.6 การท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการรีดนม 

 
MAJOR 

 
MAJOR 
MAJOR 
MAJOR 

 
MINOR 
MAJOR 

 
165 

 
49 
165 
165 

 
66 
95 

 
100.00 

 
29.70 
100.00 
100.00 

 
40.00 
57.58 

3. บุคลากร 
3.1 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนโคนม มีความรู้ ประสบการณ์และได้รับ

การฝึกอบรม  
3.2 มีสัตวแพทย์ที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์ม 

 
MINOR 

 
MAJOR 

 
165 

 
165 

 
100.00 

 
100.00 
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
(N=165) (ต่อ) 

รายการ ระดับ 
จ านวนเกษตรกร

ที่ปฏิบัติ
สอดคล้อง (ราย) 

ร้อยละ 

4. สุขภาพสัตว์ 
4.1 การติดตามสุขภาพฝูงโคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และโปรแกรมการให้วัคซีนและ

การถ่ายพยาธิ 
4.2 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะที่เข้าฟาร์มโคนม 
4.3 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค บุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 

4.4 การจัดเก็บยาและวัคซีน เก็บรักษาตามค าแนะน าของฉลาก และเป็นสัดส่วน 

 
MAJOR 

 
MAJOR 
MAJOR 
MAJOR 

 
165 

 
58 
44 
165 

 
100.00 

 
35.15 
26.67 
100.00 

5. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลโคมีความเป็นอยู่อย่างสบาย หากโคป่วย บาดเจ็บ ปฏิบั ติ
อย่างเหมาะสม 

MAJOR 
 

165 100.00 

6. สิ่งแวดล้อม 
6.1 การจัดการขยะมูลฝอย และมูลโค ด้วยวิธีการเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
6.2 จัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
MAJOR 
MINOR 

 
117 
138 

 
70.91 
83.64 

7. การบันทึกข้อมูล มีการจัดท าบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายในฟาร์ม MAJOR 25 15.12 

ในการศึกษาระดับทัศนคติและวิธีปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน 165 ราย 
พบว่าในด้านทัศนคติของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.53 และด้าน
การปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ระดับทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
(N=165) 

ระดับทัศนคติและระดับการปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับ
มาตรฐานฟาร์มโคนม 

จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 

 สูง 12 14.12 
ระดับทัศนคติ ปานกลาง 71 83.53 

 ต่ า 2 2.35 
 ดี 29 34.12 

ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 50 58.82 
 ไม่ดี 6 7.06 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม 

โดยใช้ Pearson product moment correlation coefficient พบว่าทัศนคติและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า มีค่า rho เท่ากับ 0.27 (p=0.014)  ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 ค่าสัมพันธ์ Pearson product moment correlation coefficient ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติ
ของเกษตรกรเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน (N=165) 

ความสัมพันธ์ ค่า rho p-value 

ทัศนคติ และ การปฏิบัติ 0.27 0.014* 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 (p < 0.05) 
 

วิจารณ์ 
จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท่ียังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียร้อยละ 45.2 (±10.78) ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มีประสบการณ์ในการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 8.09 (±7.41) ปี ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ ประเสริฐและคณะ (2554) 
รายงานว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีอายุเฉล่ีย 47.41 ปี และการศึกษาของ หญิงและจันทร์เพ็ญ 
(2562) ท่ีได้ศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัด
อุดรธานี มีอายุเฉล่ีย 46.5 ปี ซึ่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมีอายุเฉล่ียในวัยกลางคนถือเป็นแนวโน้มท่ีดี เพราะเกษตรกร
สามารถน าความรู้และแนวคิด ไปใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเล้ียงโคนมได้ดี และเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์
ส าหรับผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งถือว่าทราบข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์ม มีความรู้ความเข้าใจ และยอมรับท่ีจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม ท าให้มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงแนวความคิดในการพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
โคนมได้ 

ด้านทัศนคติของเกษตรกรต่อมาตรฐานฟาร์มโคนมนั้น พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยว่า มาตรฐาน
ฟาร์มมีประโยชน์ ช่วยพัฒนาฟาร์มโคนมให้เป็นที่ยอมรับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ ท าให้ผลิตน้ านมดิบท่ีมี
คุณภาพปลอดภัย สามารถช่วยป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม เป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และเกษตรกรเองมีความ
สนใจในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธชาดและยุพาพร (2556) ท่ีได้ส ารวจ
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติเชิง
บวกว่ามาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ท้ังในด้านคุณภาพน้ านม ป้องกันโรค ไม่ก่อปัญหาส่ิงแวดล้อม และมีทัศนคติเชิง
ลบว่าการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เอกสารมากเกินไป อีกท้ังการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มนั้น 
มีค่าใช้จ่ายและแรงงานในการปรับปรุงฟาร์ม โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านองค์ประกอบฟาร์ม เช่น ผังและ
ลักษณะของฟาร์ม โครงสร้างโรงเรือน สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ สถานท่ีเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการ
แก้ไขปรับปรุงจะมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับผลตอบแทนราคาน้ านมดิบท่ีเพิ่มขึ้นจากการท ามาตรฐานฟาร์มได้น้อย
เกินไป จึงไม่เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชไมพรและคณะ 
(2563) พบว่าการท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มและเกษตรกรท่ี
ไม่ต้องการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพราะขาดแรงจูงใจในการขอรับรอง อีกท้ังการปฏิบัติท่ีเกษตรกรด าเนินการอยู่
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท าฟาร์ม 

ด้านการปฏิบัติพบว่า ประเด็นท่ียังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ไม่ดีพอท่ีจะน าไปสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มมี
ดังนี้ ประเด็นการบันทึกข้อมูลนั้น มีการปฏิบัติงานจ านวนน้อยท่ีสุด คือร้อยละ 15.12 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา



13 
 

ของปรมินทร์และคณะ (2551) ท่ีพบว่าระบบบันทึกข้อมูลเป็นส่วนท่ีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ในการศึกษาโครงการ
ส ารวจมาตรฐานฟาร์มโคนมและผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ประเมินได้
ว่าเกษตรกรส่วนมากยังไม่เห็นความส าคัญของการบันทึกข้อมูล ซึ่งการบันทึกข้อมูลด้านต่าง  ๆ ภายในฟาร์มนั้น 
สามารถประเมินสถานการณ์การผลิตของฟาร์มได้ ท าให้การจัดการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค มีเกษตรกรจ านวนน้อยท่ีปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ เช่น การมีทางเข้า-ออกฟาร์มเพียงทางเดียว การจ ากัดการเข้าออก
บุคคลในพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ การฆ่าเช้ือโรคท่ียานพาหนะ การฆ่าเช้ือโรคท่ีบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม รวมไปถึงสถานท่ี
เก็บรักษาอาหารสัตว์ ท่ีสามารถป้องกันการปนเปื้อน การเส่ือมสภาพ และสัตว์พาหะ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถผ่าน
การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมได้ และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเกษตรกรส่วนมาก ยังไม่เห็นความส าคัญของ
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์ม ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเล้ียงเป็นอย่างยิ่ง จากการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมพบว่าหลายฟาร์มเคยเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยมาก่อน  และประเด็นการท าความสะอาดการ
บ ารุงรักษาโรงเรือนท้ังภายในและบริเวณโดยรอบ อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของเช้ือโรคและเป็นแหล่งของสัตว์
พาหะได้ อีกท้ังการจัดเก็บอุปกรณ์รีดนมต่าง ๆ ไม่เหมาะสมและไม่เป็นสัดส่วน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและมีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนของเช้ือโรคและส่ิงสกปรกได้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบการผลิตน้ านมดิบและสุขภาพของโคนมได้ ประเด็นด้านโครงสร้างโรงเรือนส าหรับเล้ียงโคนมนั้น เกษตรกร
บางรายมีการจัดต้ังฟาร์มมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี ท าใหโ้รงเรือนมีการทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบกับ
การสร้างโรงเรือนในครั้งแรกมีจ านวนโคนมท่ีน ามาเล้ียงน้อย แต่ปัจจุบันมีจ านวนโคนมท่ีเล้ียงเพิ่มมากขึ้น ท าให้
จ านวนโคนมหนาแน่นเกินไปและพื้นท่ีเล้ียงในโรงเรือนไม่เพียงพอ ฉะนั้นในกรณีฟาร์มดังกล่าวนี้ การพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมจึงต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการปรับปรุงฟาร์ม เพราะเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง ถือว่าเป็นปัญหาท่ี
มากกว่าฟาร์มท่ีก่อสร้างได้ไม่นาน 

เกษตรกรบางรายท่ียังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มนั้น พบว่ามีประเด็นเรื่องใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ถึงแม้มีการปฏิบัติได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มก็ตาม 
ก็ไม่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ เพราะใบอนุญาต อภ.2 นั้น เป็นเอกสารท่ีจ าเป็นในการขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนม เกษตรกรต้องได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี เพราะกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงสัตว์เล้ียง ถูกก าหนดให้เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกษตรกรบางรายมีเอกสาร
แสดงสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดินท่ีต้ังฟาร์มอย่างถูกกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต อภ.2 และเกษตรกรบาง
รายได้จัดต้ังฟาร์มอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดินท่ีต้ังฟาร์มอย่างถูกกฎหมาย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมนั้น 
พบว่า ท้ังทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า     
มีค่า rho = 0.27 (p=0.014) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (1964) ท่ีกล่าวว่าทัศนคติท าให้เกิดการปฏิบัติ 
เมื่อบุคคลมีความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงใด ท าให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติหรือท างานนั้นให้ส าเร็จ หาก
สามารถท าให้เกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีเพิ่มขึ้นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนมแล้ว ท าให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น ผลลัพธ์ท่ี
ส าคัญคือ เกษตรกรสามารถยกระดับพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ตนเอง พึ่งตนเองได้ และมีความยั่งยืนในอาชีพการเล้ียงโคนมต่อไป 
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สรุปผลการศึกษา 

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย (ร้อยละ 78.80)  มีอายุเฉล่ียร้อยละ 45.2 (±10.78) ปี 
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 32.73) และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 95.76) มีจ านวนโคนมท้ังหมด มากกว่า 20 ตัว (ร้อยละ 70.31) จ านวนโครีด 11-20 ตัว (ร้อยละ 
35.15) สามารถผลิตน้ านมดิบได้เฉล่ีย 209.86 กิโลกรัมต่อวัน มีทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมในระดับปานกลาง 
โดยพบว่าทัศนคติเชิงบวกในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 อันดับแรก คือ มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ ช่วยพัฒนาฟาร์ม
โคนมให้เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.58) ท าให้ผลผลิตน้ านมดิบมีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.48) และมาตรฐานฟาร์มสามารถช่วยป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์ในพื้นท่ี (ค่าเฉล่ีย 
4.33) ส่วนทัศนคติเชิงลบในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการปรับปรุงฟาร์ม ท าให้ไม่อยากเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย 4.21) การปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า
มีเกษตรกรเพียง 3 ราย (ร้อยละ 1.82) ท่ีสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนมทุกประเด็น 
ประเด็นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติได้น้อย 4 อันดับแรก คือ การบันทึกข้อมูล จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 
15.12) การป้องกันและฆ่าเช้ือโรคบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 26.67)  การป้องกันและฆ่า
เช้ือโรคยานพาหนะ จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 35.15) และทางเข้า-ออกฟาร์มโคนมทางเดียวและจ ากัดการเข้าออก
บุคคลในพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 38.18) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการ
ปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยใช้ Pearson product moment correlation coefficient 
นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า (rho=0.27, n=165, p=0.014)   

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการ
ท างานด้านมาตรฐานฟาร์มของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ดังนี้ 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยผ่านศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อกระตุ้นเกษตรกร
เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม หรือมีการสอดแทรกเนื้อหามาตรฐานฟาร์มในการอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของมาตรฐานฟาร์มท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อเพิ่มทัศนคติท่ีดีของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมใหม้ากขึ้น 

2. เกษตรกรจ าเป็นต้องได้รับการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ และตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการป้องกันโรคในฟาร์ม ความเข้มงวด ความมีวินัย ให้ความใส่ใจในการควบคุมป้องกันโรคใน
ฟาร์ม เช่น การมีการป้องกันและท าลายเช้ือโรคส าหรับ ยานพาหนะและบุคคลก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม รวมถึง
ความส าคัญของการบันทึกข้อมูลในฟาร์ม การท าความสะอาดการบ ารุงรักษาโรงเรือนท้ังภายในและบริเวณโดยรอบ
อย่างสม่ าเสมอ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ และตรวจสอบรับรองมาตรฐานด้านปศุสัตว์
จ าเป็นต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในการหาพื้นท่ี ท่ีต้ังฟาร์มท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นให้ได้ก่อนท่ีจะมาขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าและครอบครองใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างไม่ถูกกฎหมาย  
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4. เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีควรมีการติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องในการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มเพื่อผลักดันให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม ท้ังนี้ควรปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริงของเกษตรกรได้ 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ท่ี
ดอกเบ้ียต่ า และผ่อนช าระในระยะยาวให้แก่เกษตรกรท่ีมีความสมัครใจในการปรับปรุงฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน 

6. ควรมีมาตรการการสร้างแรงจูงใจท่ีมากขึ้นส าหรับเกษตรกรท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

7. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม ในบางหัวข้อนั้นควรระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาในการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม ระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการ
ตรวจประเมินในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งอาจมีความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวนั้นแตกต่างกัน 

กิตติกรรมประกาศ 
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