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(ข)
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดนมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนา
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดโซ่อุป ทาน ในพื้น ที่จ ังหวัดเชีย งใหม่ ลำพูน และลำปาง และนำข้อมูล มาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
และการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา วิถีการตลาด และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
นมคุณภาพสูงล้านนา โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix
ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนรวมในการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนาเท่ากับ 13.66 บาทต่อกิโลกรัม มีผลผลิต
16.69 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน รายได้ เฉลี่ยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 18.58 บาทต่อกิโลกรัม รายได้สุทธิ
4.92 บาทต่อกิโลกรัม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่รวบรวมน้ำนมคุณภาพสูงล้านนามีต้นทุนรวมในการรวบรวม
น้ำนมดิบเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนรวม 21.02 บาทต่อกิโลกรัม รายได้สุทธิ 1.07
บาทต่อกิโลกรัม ร้านนมหน้าฟาร์มมีต้นทุนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 74.55 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนจำหน่าย
76.89 บาทต่อกิโลกรัม รายได้สุทธิ 2.34 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านวิถีการตลาด เกษตรกรจะนำน้ำนมดิบที่ผ่านมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ส่งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะขายส่งโรงงานแปรรูปผลิตนมทั่วไปร้อยละ 87.90 และร้อยละ 6.30 ส่งไปยังโรงงานแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าตรฐานนมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนา เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต นมคุ ณ ภาพสู ง แปรรู ป นมเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แล้วส่งจำหน่ายตามสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน หรือใช้เป็นวัตถุดิบเพื่ อผสมกับ
เครื่องดื่มจำหน่ายหน้าร้านโดยตรงร้อยละ 0.01
ผลการศึกษา SWOT และ TOWS Matrix ทำให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
ได้แก่ ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูป การเพิ่มการตรวจรับรองฟาร์ม
จีเอพี ส่งเสริมการบริโภคนมผ่านการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการเพิ่มคุณภาพ แสวงหา
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างสินค้าที่เกี่ยวเนื่ อง รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึง
ประโยชน์ของการดื่มนม ส่งเสริมการจัดตั้งโรงหมักและเก็บอาหารให้เกษตรกร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักนมคุณภาพสูงล้านนา เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
สร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโฮมเมด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการอบรมต่อเนื่อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตลอดโซ่อุปทาน และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และสนใจรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานระดับพื้นที่ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
โดยกำหนดเป้ าหมาย ทิ ศทาง และแนวทางการดำเนิ น งานเป็ นระยะ ส่ งเสริ มให้ เกษตรกรมี การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี และสามารถผ่านเข้าสู่ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสู ง
ล้านนาได้ ควรบูรณาการการดำเนินงานในการยกระดับตลอดโซ่อุปทานโดยเฉพาะปลายน้ำ ได้แก่ การส่งเสริม
การตลาด และการประชาสัมพันธ์การบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนา และควรมีการติดตามประเมินผลการตรวจ
รับรองมาตรฐานนมคุณภาพล้านนาโดยเฉพาะในระดับฟาร์ม
คำสำคัญ : นมคุณภาพสูงล้านนา

(ค)

Abstract
The main purposes of this research were to study the production and marketing potential
of Lanna High-Quality Milk. The data were collected from the interview of dairy farmers in
the Lanna High-Quality Milk project and stakeholders throughout the supply chain in Chiang
Mai, Lamphun,and Lampang Provinces, and this data was used to analyze the cost and
marketing of Lanna High-Quality Milk, marketing trajectory and potential development approach
of Lanna High-Quality Milk by using the SWOT analysis and TOWS Matrix for data analysis.
The results of the study revealed that, on average, the production total cost of Lanna
High-Quality Milk was 13.66 baht per kilogram. The average yield was 16.69 kilogram per pet
per day. The average income of dairy farmers in the Lanna High-Quality Milk project was
18.58 baht per kilogram. The average net income was 4.92 baht per kilogram. Raw milk collection
centers had an average cost for collecting raw milk of 1 9 . 9 5 baht per kilogram. The average
income was 21.02 baht per kilogram and they had a net income by 1.07 baht per kilogram.
Also, the Nom Nar farm store had an average cost of 7 4 . 5 5 baht per kilogram. The average
income from selling products of 76.89 baht per kilogram and the net income accounted for
2.34 baht per kilogram.
In terms of the marketing trajectory of Lanna High-Quality Milk, dairy farmers sold raw milk that
had got certified from the Lanna high-quality standards to the raw milk collection Center.
Mostly the products were wholesale to processing factories for producing general milk of
87.90 percent and 6.30 percent were sent to processing factory which received Lanna HighQuality Milk standards.To enter the process of producing high-quality milk and then
delivered to the store that has been certified or used raw material to mix with beverages to
be sold directly by 0.01 percent.
For the findings by SWOT and TOWS Matrix, it was indicated that the potential
development approach includes that supporting promote cooperation in developing products
between producers and processors, increasing certification of GAP, and promoting milk
consumption through tourism, increasing the improve production potential with an emphasis on
quality enhancement, seeking the new markets with high potential, creating a production
network between the products involved, encouraging consumers to know the benefits of
milk, promoting to establish of Feed Center to create food security in dairy farming,
promoting public relations for consumers to know Lanna High-Quality Milk, increasing the
distribution channels, promoting of the homemade product creation, encouraging dairy

(ง)
farmers to train,and preparing a strategic plan for management throughout the supply
chain and establish a new generation of dairy farmers.
The recommendations for this research included that the area authorities agencies
should have an annual action plan and review the strategic plan by setting goals, directions,
and operational guidelines periodically. Encouraging the farmers to develop production
processes by a focus on good quality into the implementation of Good Agricultural
Practices (GAP) and could be certified to pass into raw milk collection center as complied
with the high-quality milk standards of Lanna. In addition, the operations should be integrated
to upgrade throughout the supply chain, especially downstream. Including, there should be
promoted marketing and public relations about consuming Lanna High-Quality Milk and there
should have monitoring and evaluation on the certification of Lanna milk quality standards,
especially at the farm level.
Keywords: Lanna High- Quality Milk

(จ)
คำนำ
นมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาเป็ น โครงการส่ ง เสริ ม เกษตรมู ล ค่ า สู ง ในพื ้ น ที ่ ก ลุ ่ ม ภาคเหนื อ ตอนบน 1
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรู ป นมตลอดโซ่ ก ารผลิ ต ตั ้ ง แต่ ฟ าร์ม โคนม ศู น ย์ ร วบรวมน้ ำ นมดิบ โรงงานแปรรูป ผลิต ภั ณ ฑ์ และ
สถานที่จำหน่าย ที่ต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการผลิตตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากฟาร์มที่ผ่าน
การตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน เกษตรกรต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ สำหรับด้านการตลาดพบว่า
ช่องทางการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ทำให้การจำหน่ายไม่แพร่หลาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก
สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“ศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา”
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานงานวิจัยฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแนวทางการยกระดับ การพัฒ นามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
ตลอดโซ่ ก ารผลิต ตลอดจนเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจศึกษา รายงานฉบับนี้สำเร็จได้จากการอนุเคราะห์ข้อมู ลของ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้แปรรูป
นมคุณภาพสูงล้านนา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
เมษายน 2564
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1
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญของการวิจัย
ภาคเหนือตอนบนเป็น พื้น ที่ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำนมดิบที่ส ำคัญและดีที่สุดของประเทศไทย
เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของโคนม จึงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ พบว่าแหล่งผลิต
โคนมคือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง โดยในปี 2561 มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและบริษัทเอกชน 19 แห่ง
เกษตรกรสมาชิก 1,397 ฟาร์ม มีจำนวนโคนมทั้งหมด 68,000 ตัว ปริมาณน้ำนม 395 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่า
ปีละกว่า 2,000 ล้านบาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, 2562) หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
พื้น ที่เล็งเห็น ถึงศักยภาพดัง กล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ระบบมาตรฐาน
การปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) โดยการเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์
ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป เพื่อยกระดับการพัฒนาตลอดโซ่อุปทานการผลิต
ภายใต้มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา (High Quality Lanna Milk) ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2558
ผ่านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การพัฒนานมคุณภาพสู งล้านนาเป็นการยกระดับมาตรฐานตลอดโซ่ ก ารผลิ ต ตั้งแต่ 1) ฟาร์มโคนม
ที่ต้องได้รับมาตรฐาน GAP ต้องผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงกว่าปกติโดยเปรียบเทียบตามค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบ
เช่น ค่าปริมาณของแข็งเนื้อนม เปอร์เซ็นต์โปรตีน ไขมัน ค่าจำนวนเซลล์โซมาติกไม่เกินเกณฑ์ (การอักเสบเต้านม)
2) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ต้องผ่านการรับรอง GMP มีการแยกถังรวมนมชัดเจน 3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต้องผ่านการรับรอง GMP และต้องไม่มีการนำน้ำนมดิบคุณภาพอื่นมาปนกับน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และ
4) สถานที่จำหน่าย มีการควบคุมปริมาณอุณหภูมิขณะขนส่ง แยกพื้นที่จำหน่ายเป็นสัดส่วน ไม่ปนเปื้อนกับ
อาหารประเภทอื่น ผลการดำเนินงานมีฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 300 ฟาร์ม มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ผ่านการรับรอง 2 แห่ง โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง 4 แห่ง และสถานที่จำหน่ายผ่านการรับรอง
7 แห่ง ได้ปริมาณน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาเฉลี่ย 102 ตันต่อวัน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้น
จากเดิมขายน้ำนมดิบทั่วไปราคา 17.50 บาท / กิโลกรัม เป็นขายนมโคคุณภาพสูงล้านนาราคา 19.80 บาท / กิโลกรัม
หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 900 บาทต่อเดือนต่อแม่โค 1 ตัว คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาทต่อปี (สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 5, 2562)
จากความสำคัญของการผลิตตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากฟาร์มที่ผ่านการตรวจ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน เกษตรกรต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การจัดการอาหารสำหรับโคนม
ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น อาหารผสมแบบครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) การจัดการโรงเรือน
ให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อของแม่โค การจดบันทึกประจำวัน และต้องตรวจรับรองจีเอพี เป็นต้น สำหรับ
ด้านการตลาดพบว่าช่องทางการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ทำให้การจำหน่ายไม่แพร่หลาย ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาต้นทุนการผลิต
และการตลาด วิถีการตลาด เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
ล้านนา ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการตลาดที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร
และผู้สนใจศึกษาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1.2.2 เพื่อศึกษาวิถีการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากรที่ศึกษา เกษตรกร / สถาบันเกษตรกร / เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
และการตลาดน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา
1.3.2 พื้นที่ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
1.3.3 ระยะเวลาการศึกษา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
1.3.4 ระยะเวลาของข้อมูล ปี 2562
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
นมคุณภาพสูงล้านนา หมายถึง สินค้าน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูงที่ผลิตในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพเปรียบเทียบค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบ ได้แก่
เปอร์เซ็นต์โปรตีน ไขมัน เนื้อนม เนื้อนมไม่รวมมันเนย จำนวนแบคทีเรีย ค่าปริมาณของแข็ง และค่าจำนวน
เซลล์เม็ดเลือดขาว โดยมีการรับรองมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ มาตรฐานฟาร์มโคนมคุณภาพสู ง
ล้านนา มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา มาตรฐานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
ล้านนา และมาตรฐานสถานที่จำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา
1.5 วิธีการวิจัย
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา วิถีการตลาด
รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ดำเนินการดังนี้
1.1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร โดยมีข้อคำถามทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เกี่ย วกับ ข้อมูล ต้น ทุน การผลิตน้ำนมดิบ คุณภาพสูงล้า นนา ข้อมูล ข้อจำกัด ปัญหาและอุป สรรค
ในการผลิต ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการที่มีกระบวนการผลิตผ่านมาตรฐาน
นมคุณภาพสูงล้านนา โดยเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไชยปราการ จำกัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ -
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ลำพูน จำกัด และสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด มีประชากรจำนวน 300 ราย (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5,
2562) โดยการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของ (Neuman, 1991) ดังนี้
- ประชากรน้อยกว่า 1,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30
- ประชากรอยู่ระหว่าง 1,001 - 10,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20
- ประชากรอยู่ระหว่าง 10,001 - 150,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10
- ประชากรมากกว่า 150,000 คนขึ้นไป ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1
- ประชากรกว่า 10,000,000 คนขึน้ ไป ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.025
(อ้างใน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2552)
จากขนาดประชากรดังกล่าว จำนวนประชากรน้อยกว่า 1,000 จะใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30
ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 90 ราย มากระจายตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละจังหวัด แล้วได้จำนวนตัวอย่าง
รายจังหวัด หลังจากนั้นนำมาสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling Without Replacement)
ให้ได้จำนวนตัวอย่างครบตามจำนวน 90 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ขนาดตัวอย่างฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านการต่ออายุการรับรองฟาร์มคุณภาพสูงล้านนา
จังหวัด
ประชากร (ราย)
ตัวอย่าง (ราย)
70
เชียงใหม่
254
ลำพูน
45
19
ลำปาง
1
1
รวม
300
90
ที่มา : จากการคำนวณ

1.2) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับสถาบันเกษตรกร / เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อคำถาม
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนการตลาด วิถีการตลาด และส่วนเหลื่อมการตลาด รวมทั้งข้อจำกัด
ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบที่ผ่านการรับรอง 2 แห่ง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง 2 แห่ง และสถานที่จำหน่าย
ที่ผ่านการรับรอง 2 แห่ง มีจำนวนรวม 6 ราย
1.3) ประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 25 ราย เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา
2) ข้อมูลทุติยภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลจาก
หนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติอย่างง่าย และ
ร้อยละ ในการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลด้านการดำเนิน
โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลต้นทุนการผลิต
เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายถึง สภาพการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การตลาด
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการผลิตและการตลาด เป็นต้น
2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยการวิเคราะห์
SWOT และจัดทำแนวทางการพัฒนาด้วย TOWS Matrix
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินการส่งเสริม
และเสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1.6.2 เกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีข้อมูลการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
วางแผนและพัฒนาด้านการผลิตน้ำนมโค และการจัดการฟาร์มให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้มรี ายได้เพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
ผู้วิจัยได้ทำการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต วิถีการตลาด
และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมโคนม ผลการตรวจเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
2.1.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมดิบ
การเลี้ย งโคนมเป็น สิน ค้าที่ให้ผ ลตอบแทนสูงเมื่อ เปรียบเทีย บกับการผลิตสิน ค้าเกษตรอื่น ๆ
ในปี 2558 – 2562 จำนวนโคนมทั้งหมดของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ต่อปี โดยในปี 2562
มีจำนวน 691,349 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 676,415 ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 2.21 และจำนวนแม่ โครีดนมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 ต่อปี โดยในปี 2562 มีแม่โครีดนม 305,676 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 297,757 ตัว ของปี 2561
ร้อยละ 2.66 ส่วนผลผลิตน้ำนมดิบในช่วงปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 ต่อปี โดยในปี 2562
มีผลผลิต 1,295,348 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,254,767 ตัน ของปี 2561 ร้อยละ 3.23 เนื่องจากลูกโคนมเกิด ใหม่
ในรอบปี และจำนวนแม่โครีดนมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากแม่โคสาวที่เข้ามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพน้ำนมโค เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะอาหารใช้เลี้ยงโคนมมีปริมาณเพิ่มขึ้นและ
มีคุณภาพดีขึ้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต พบว่ า ต้ น ทุ น การผลิ ต น้ ำ นม
ของฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละจั ง หวั ด ลำพู น มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
เฉลี่ยตลอดช่วง 12 เดือน ในปี 2556 อยู่ในช่วง 14.72±2.78 บาทต่อกิโลกรัมน้ำนม โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
สิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2555 ต้นทุนการผลิตค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ และต้นทุนการผลิตเริ่มลดลง
เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2556 โครงสร้างต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย
สามารถแบ่ งได้ เป็ น ต้ น ทุ นผั นแปร 82.47±2.49% ต้ นทุ นคงที่ 16.98±0.78% และค่ าเสี ยโอกาสในการลงทุ น
0.55% โดยต้นทุนผันแปรแบ่งได้เป็นต้นทุนด้านอาหารเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคือ 50.37% สามารถแบ่งได้เป็น
อาหารข้ น 39.47±1.18% และอาหารหยาบ 10.90±1.92% รองลงมา ได้ แ ก่ ค่ าแรง 23.39±0.15% ค่ ายา
1.80±0.19% ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1.33±0.07% ค่า น้ำ ค่า ไฟ 0.96±0.12% ค่า วัต ถุดิบ เสริม 0.94±0.14%
ค่าวัสดุสิ้ นเปลื อง 0.94±0.25% ค่าจ้ างบรรทุกนม 0.77±0.29% ค่าใช้จ่ายเบ็ ดเตล็ ด 0.72±0.12% ค่าผสมเทียม
0.70±0.14% และค่ า ซ่ อ มแซม 0.56±0.51 ส่ ว นของต้ น ทุ น คงที่ แบ่ ง ออกเป็ น ค่ า เสื่ อ มพั น ธุ์ แ ม่ โ คนม
6.72±0.25% ค่าเสี ย โอกาสแม่โค 4.03±0.15% ค่าเสื่ อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 3.50±0.24% ค่าเสี ยโอกาส
โรงเรือน ฯ และอุปกรณ์ 1.92±0.14% และค่าเช่าที่ดิน 0.80±0.04% (คณกร พินิจศร, 2556) และการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มโคนมของบ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แบ่งเป็น ฟาร์มขนาดเล็ก
ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ ต้นทุนการทำฟาร์มโคนมจำแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน เริ่ม แรกเป็ น จำนวนเงิน รวม 918,380 บาท โดยแบ่ งเป็นค่าที่ดิน 165,000 บาท ค่าก่อสร้าง
โรงเรือน 162,500 บาท ค่าพาหนะ 188,050 บาท ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 80,080 บาท และค่าแม่พันธุ์โคนม
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322,750 บาท 2) ต้นทุนการผลิตตั้งแต่ปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 รวมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 3,979,657.18 บาท
โดยแบ่งเป็น ค่าวัตถุดิบ 1,811,952.68 บาท ค่าแรงงาน 1,681,083.56 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต 486,620.94 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26,405.55 บาท (ณัฐนรี ทองดีพันธ์ และคณะ, 2556) ด้านการศึกษาแนวทาง
ลดต้นทุน ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด จากเกษตรกร 41 ครัวเรือน
ปี 2558 พบว่า เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคนม ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กมีโคนมเฉลี่ย 18 ตัวต่อครัวเรือน มีต้นทุน
การผลิตที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 14.58 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนต้นทุนเงินสดเฉลี่ ย 3.42 บาทต่อกิโลกรัม และ
หากพิ จ ารณาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า เกษตรกรมีต้น ทุน เฉลี่ย 24.60 บาทต่อ กิโ ลกรัม ซึ่งขาดทุน
6.60 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ มีรายได้ทางอ้อม คือ รายได้การขายมูลโค โคนมคัดทิ้ง แม่โคหมดสภาพ และลูกโค
(ภรภัทร ไชยสมบัติ, 2561) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาสภาพการผลิตโคนมในภาคเหนือ โดยสอบถามเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง พบว่า เกษตรผู้เลี้ยงโคนมมีฟาร์มขนาดกลาง จำนวนโคทั้งหมดเฉลี่ย 57 ตัว จำนวน
โครีดเฉลี่ย 26 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบที่ได้ เฉลี่ย 420 กิโลกรัม / เดือน / ตัว ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 5,124 บาท /
เดือ น / ตัว และมีร ายได้จากการขายน้ำนมดิบเฉลี่ย 6,503 บาท / เดือน / ตัว (เพียงตะวัน ปินตา, 2561) และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตโคนม พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบมีแนวโน้ม สูงขึ้น
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โดยในปี 2559 เกษตรกรมี ต้ น ทุ น 14.74 บาทต่ อ กิ โลกรัม ราคาเกษตรกรขายได้ 18.02
บาทต่ อกิ โลกรั ม และราคาหน้ าโรงงาน 19.00 บาทต่ อกิ โลกรัม (สำนั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2561) ทั้ งนี้
มีการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้ำนมดิบตามมาตรฐาน
ฟาร์ มโคนม ในอำเภอปากช่อง จั งหวัดนครราชสี มา ระหว่างฟาร์ม โคนมที่ ได้รับ การรับรองมาตรฐานและ
ที่ไม่ได้รับ การรับ รองมาตรฐาน พบว่า โครงสร้างต้น ทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ข องก ารผลิต
น้ำนมดิบ ของฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
มีลักษณะเหมือนกัน โดยต้นทุนส่วนใหญ่ของฟาร์มโคนม คือ ต้นทุนค่าอาหาร รองลงมา คือ ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินและโคนม และค่าแรงงาน ตามลำดับ เมื่อพิจารณามูลค่าต้นทุนและผลตอบแทน / ปี / ฟาร์ม ในกลุ่มฟาร์ม
โคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จะมีมูลค่ามากกว่ากลุ่มฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เนื่อ งจากเป็น ฟาร์ม โคนมที่มีข นาดใหญ่ก ว่า ซึ่ง หากพิจ ารณาต้น ทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
เฉลี่ย / กิโลกรัม พบว่า ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีต้นทุนการผลิต น้ำนมดิบ / กิโ ลกรัม
ต่ำกว่าราคาน้ำนมดิบที่ได้รับ / กิโลกรัม และมีกำไรสุทธิ / กิโลกรัม สูงกว่าฟาร์มโคนม ที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม จึงแสดงให้เห็นว่าการยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพของน้ำนมดิบ สะท้อ นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุงมาตราฐานฟาร์มโดย
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้ำนมดิบตามมาตรฐานฟาร์มโคนม
(พัชรี สุริยะ, 2558)
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำนมโค ปี 2561 พบว่า เกษตรกร
ต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อยบางรายอาจตัดสินใจเลิกเลี้ยง เพราะ
ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ปัจจัยด้านโรคต่าง ๆ เช่น ปัญหาเต้านมอักเสบทำให้คุณภาพน้ำนมดิบ
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ สุขภาพของโคนม
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ทำให้ผลผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรมีความผันผวน ปัญหาการขาดทายาทสืบทอดเนื่องจากคนรุ่นใหม่เห็นว่า
อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่เหนื่อยและต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด จึงควรเร่งพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม
เพื่อทำให้เป็นที่น่าสนใจ จูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากสานต่ออาชีพนี้ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
2.1.2 วิถกี ารตลาดโคนม
โครงสร้ า งและวิ ถี ก ารตลาดนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มมี ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอยู่ ห ลายกลุ่ ม โดยเริ่ ม จาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมดำเนินการเลี้ยงโคนมทั้งรายย่อยและรายใหญ่เพื่อผลิตน้ำนมส่งให้กับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ซึ่งเป็นศูนย์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือของสหกรณ์โคนมในจังหวัดนั้น ๆ โดยที่เกษตรกร
อาจจะขายนมผ่านพ่อค้าคนกลางหรือส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมนมโดยตรง ศูนย์รวบรวมนมจะทำการตรวจ
คุณภาพน้ำนมดิบ และประเมิน ราคาก่อน จากนั้นจะส่งน้ำนมให้กับ โรงงานผลิตภัณฑ์นมเพื่อทำการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์นมประเภทต่าง ๆ โดยที่จะมีตัวแทนหรือพ่อค้าส่งมารับไปจำหน่ายหรือส่งต่อให้กับพ่อค้าปลีก
เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป (ดำรง กิตติชัยศรี และคนอื่น ๆ, 2546)
โครงสร้างกิจกรรมอุปทานน้ำนมโคเริ่ม จากเกษตรกรทำการส่งน้ำนมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
โดยขนส่งเองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61.21 รองลงมาเป็นจ้างขนส่ง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบรับเองร้อยละ
33.62 และ 5.17 ตามลำดั บ จากนั้ น ศู น ย์ รวบรวมน้ ำนมดิ บ จะทำการส่ งน้ ำนมดิ บ ไปยั งโรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน
ทั่วประเทศ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นมพาณิชย์เพื่อส่งไปจำหน่ายยังตัวแทนจำหน่าย / ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
และผู้บริโภคในประเทศ
ด้านต้นทุนโลจิสติกสที่สําคัญที่สุดของผูมีสวนเกี่ยวของในสินค้าน้ำนมโค คือ ตนทุนการขนส่ง โดย
การขนสงเกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม 0.31 บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวย สัดสวนตนทุนการขนส่ง
น้ำนมดิบ 0.31 บาทตอกิโลกรัม น้ำนมดิบที่ถูกตีกลับตอยอดขายและมูลค่าน้ำนมดิบค้างถัง 0.004 และ 0.002
บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ศูนยรวบรวมน้ำนมดิบมีตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายรวม 1.01 บาทตอกิโลกรัม ได้แก่
ต้นทุนค่าขนส่งน้ำนมดิบ ค่าบริหารจัดการสินค้า และการใหบริการลูกคาตอยอดขาย และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนมมีตนทุนโลจิสติกส 2.50 บาทตอกิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
2.1.3 การศึกษาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมโคนม
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมโคนมประเทศไทยโดยใช้ SWOT Analysis พบว่า
ด้านจุดแข็งของอุตสาหกรรมโคนมไทย คือ มีอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเลี้ยงโคนม จนถึงปลายน้ำ
คือ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์นมที่มี ป ระสบการณ์แ ละความก้า วหน้า ในการผลิต มีร ะบบสหกรณ์โ คนม
เข้มแข็งมีการจัดการและการพัฒนาระบบฟาร์มและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีปริมาณการผลิตน้ำนมดิบ
สูงทีส่ ุดใน AEC และมีโรงงานแปรรูปกระจายในทุกภูมิภาค ด้านจุดอ่อน มีต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพน้ำนมดิบ
ต่ำกว่ามาตรฐานสากล ขาดการเตรียมความพร้อมและการตลาดเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขาดการสนับสนุน
ด้านการเงิน ด้านโอกาส แนวโน้ มการบริโภคที่ ขยายตัวเพิ่ มขึ้นในตลาดอาเซียน ด้านอุปสรรคเขตการค้ าเสรี
อาเซียนทำให้มีคู่แข่งในตลาดอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนผลิตน้ำนมดิบประเทศในอาเซียนต่ำกว่า และมีการบริโภค
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นมถั่ว เหลือ งแทน (วรมัน เฟื่องอารมณ์ และคณะ, 2559) และในปี 2560 มีก ารวิเ คราะห์ส ภาวะแวดล้อ ม
ของโคนมคุณภาพสูงล้านนา พบว่า ด้านจุดแข็ง การยกระดับมาตรฐานการผลิตทำให้น้ำนมดิบ ในภาพรวม
มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ แก่เกษตรกร มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการพัฒ นา มีนโยบายการคิดราคาน้ำนมตามคุณภาพที่เพิ่มขึ้นและมีการเชื่อมโยงตลาด มีการสนับ สนุน
เทคโนโลยีการวิจัย เป็นอาชีพสร้างรายได้และมีผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับอาชีพทางการเกษตรอื่น ๆ และ
เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนการเลี้ยงโคนม ด้านจุดอ่อน มีแนวโน้มการผลิตน้ำนมดิบทั้งเรื่องปริมาณ
และคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นฟาร์มรายย่อยมีประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม
ไม่ดีเท่าที่ควรมีต้นทุนสูง ไม่มีพื้นที่หรือไม่แบ่งพื้นที่ปลูกสร้างแปลงหญ้า องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนม
ยังขาดบทบาทในการลงทุนโดยเฉพาะการจัดการอาหารโคนมให้แก่เกษตรกรสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานจัดการฟาร์ม
ส่วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการและแนวทางที่เหมาะสม ด้านโอกาส ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมทั้งในประเทศและต่างประเทศอาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสส่งออก
ได้ดีในอนาคต พื้นที่ มีศักยภาพในการเลี้ ยงโคนมและอยู่ในพื้นที่ มีเส้ นทางที่เอื้ออำนวยกับการค้าและการลงทุ น
นโยบายภาครัฐสนับสนุนและผู้บริโภคเริ่มรับทราบถึงกระบวนการผลิตที่ดี และด้านภัยคุกคาม ประเทศไทยต้อง
เปิดเสรีการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม ทำให้เกิดการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ
เข้ามาแข่งขัน มีการแข่งขันจากเครื่องดื่มทดแทน เช่น นมถั่วเหลือง นมข้าว นมข้าวโพด หน่วยงานรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรมนมและผู้ที่เกี่ยวข้องน้อย การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย และ
สภาวะภัยธรรมชาติ (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, 2560) และการวิเคราะห์ SWOT แนวทางการลดต้นทุนในการเลี้ยง
โคนม ได้แก่ การใช้อาหารข้นที่มีคุณภาพและให้ในปริมาณเหมาะสม การปลูกพืชอาหารสัตว์ ที่มีคุณ ภาพและ
เพียงพอ การจัดหาแม่พันธุ์โคนมที่ดีมีคุณภาพมาเลี้ยง การใช้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การจัดสรรแรงงานให้เหมาะสม
กับจำนวนโคนม การจัดทำบัญชีฟาร์ม และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาอุปสรรคด้านต้นทุนในการเลี้ยง
โคนม คือ อาหารข้นราคาแพง (จุฬารัตน์ รัตนพลแสน และคณะ, 2560)
จากการตรวจเอกสารจะเห็นได้ว่า มีการวิเคราะห์ต้นทุนโคนมแล้ว แต่ยังไม่มีก ารศึก ษาต้นทุน
นมคุณภาพสูงล้านนา ซึ่งเกษตรกรต้องมีการจัดการการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งการจัดการด้านอาหารและการจัดการ
ฟาร์ม เพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพสูงขึ้น ด้านการตลาดมีการศึกษาผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานโคนมและต้นทุนโลจิสติกส์
แต่ไม่มีการศึกษาวิถีการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา และด้านการวิเคราะห์ศักยภาพการตลาด มีการศึกษา
สภาวะแวดล้อมไว้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไป
จึงควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ที่เหมาะสมต่อไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎี
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ เป็นการคำนวณต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบในแต่ละเดือนที่ผลิต
น้ำนมดิบได้ และคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของแม่โคในเดือนนั้นเท่านั้น ซึ่งแม่โคนม หมายถึง แม่โคที่กำลังให้นม
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มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในเดือนที่สำรวจนี้ไม่สามารถให้นมได้เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม แม่โคนมสามารถแบ่งออกเป็น
3 ประเภทคือ
1) แม่โคกำลังรีดนม หมายถึง จะให้น้ำนมดิบในปริมาณเท่าใดก็ตามถ้ายังให้นมอยู่ให้ถือว่าเป็นแม่โค
กำลังรีดนม
2) แม่โคกำลังพักท้อง หมายถึง แม่โคที่เคยผ่านการรีดนมมาแล้วแต่ในช่วงเดือนที่ส ำรวจนั้น
แม่โ คนมหยุดให้นมแล้วเนื่องจากท้องแก่ใกล้คลอดซึ่งส่วนใหญ่จะหยุดรีดนมหรือพักท้องก่อนกำหนดคลอด
ประมาณ 30 - 61 วัน
3) แม่โคท้องว่าง หมายถึง แม่โคที่เคยผ่านการรีดนมมาแล้ว แต่ในช่วงเดือนที่สำรวจแม่โคตัวนั้น
หยุดให้นมแล้วเพราะไม่ตั้งท้องเนื่องจากผสมไม่ติด ทั้งนี้ให้รวมถึงแม่โคที่ป่วย หรือเต้านมอักเสบไม่สามารถรีดนม
ได้ในเดือนนั้น
ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตบางอย่างไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นส่วนของแม่โคเท่าใดนั้น
(ใช้ทั้งฟาร์ม) ให้ใช้หน่วยสัตว์ (Animal Unit) เป็นมาตรฐานในการแบ่ง และวิธีการแบ่งหน่วยสัตว์ แบ่งได้ดังนี้
อายุโคนม

หน่วยสัตว์ / ตัว

แม่โคนม (อายุ 2 ปีขึ้นไปทีค่ ลอดลูกตั้งแต่ท้องแรกและรีดน้ำนมได้ถึงหยุดรีด)
โคอายุ 2 ปี ขึ้นไปถึงคลอด
โคอายุ 1 ขึ้นไป - 2 ปี
โคแรกเกิด - 1 ปี

1.00
0.90
0.60
0.40

หน่วยสัตว์ คือ หน่วยวิทยาศาสตร์ ที่ FAO. ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตโคนม เพื่อใช้เป็น
ตัวถ่วงน้ำหนักในการคำนวณหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับฟาร์มโคนม มีวิธีคำนวณได้ดังนี้
มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์ (U )

=

จำนวนแม่โคทั้งหมดในรอบเดือน
 (จำนวนโคนม  หน่วยสัตว์)

การคำนวณปัจจัยการผลิตต่างๆ ดังนี้
1) ค่าแรงงาน เป็นค่าแรงงานที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงโคนมมีทั้งแรงงานจ้าง และ
แรงงานครัวเรือน ส่วนอัตราค่าจ้างให้ถือเอาค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในแต่ละท้องถิ่นมาประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น
1.1) ค่าแรงงานในการเลี้ยง ได้แก่ แรงงานผสมอาหาร ให้อาหาร ให้น้ำ ล้างคอก ซึ่งค่าแรงงาน
จะคิดเฉพาะแรงงานที่เลี้ยงโคเท่านั้น และไม่รวมแรงงานในการรีดนม
= จำนวนคน  จำนวนวัน  จำนวน ชม.ต่อวัน  อัตราค่าจ้างแรงงานต่อคนต่อชม.  U  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
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1.2) ค่าแรงงานในการรีดนม ได้แก่ แรงงานที่รีดนม รวมทั้งแรงงานในการทำความสะอาดตัวแม่โค
ที่กำลังรีดนมด้วย
= จำนวนคน  จำนวนวัน  จำนวน ชม./วัน  อัตราค่าจ้างแรงงานต่อคนต่อชม.  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
2) ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.1) ค่าผสมพันธุ์ ในการผสมพันธุ์โคนมส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดใช้การผสมเทียม ซึ่งมีทั้ง
จ่ายเงินและไม่จ่ายเงิน ค่าผสมพันธุ์เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะแม่โครีดนม และค่าใช้จ่ายนี้จะถูกแบ่งให้อยู่ในต้นทุน
การผลิตน้ำนมดิบร้อยละ 75 และที่เหลืออีกร้อยละ 25 แบ่งให้เป็นลูกโคนม (ตามข้อตกลงคณะทำงานจัดทำ
ต้นทุนการผลิตน้ำนมโค) ซึ่งการคิดค่าผสมพันธุ์จะคิดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการให้นม โดยทั่วไปแล้วแม่โครีดนม
จะให้นมประมาณ 10 เดือน หรือ 305 วันต่อปี
ค่าผสมพันธุ์ = มูลค่าการผสมเทียมทั้งหมดจนถึงผสมติด  จำนวนวันต่อเดือน  100  3
ระยะการให้น้ำนม  ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน  4
ค่าผสมเทียมที่ไม่ได้จ่ายเงินให้ใช้อัตราเดียวกับการจ่ายเงินจริง
2.2) ค่าอาหาร ประกอบด้วยอาหารข้น และอาหารหยาบ
2.2.1) ค่าอาหารข้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ อาหารผสม และอาหารสำเร็จส่วนใหญ่
จะใช้อาหารผสมเลี้ยงแม่โคกำลังรีดนม การคำนวณจะคิดมูลค่าของอาหารทั้งหมดเฉพาะที่เลี้ยงแม่โคกำลังรีดนม
ในแต่ละเดือน
ค่าอาหารข้น = มูลค่าอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จในรอบเดือน  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
2.2.2) ค่าอาหารหยาบ เป็นอาหารหลักในกิจกรรมการเลี้ยงโคนม เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง
ฟางข้าว เป็นต้น อาหารหยาบในฟาร์มจะใช้เลี้ยงรวมกันทั้งหมด ดังนั้น ในการคำนวณจะคิดเฉพาะในส่วน
ที่เลี้ย งแม่โ คเท่านั้น และอาหารหยาบที่ผ ลิต ขึ้น เองในฟาร์มหรือไม่เสียเงินให้ใช้ราคาประเมิน ในท้อ งถิ่น
ส่ว นอาหารหยาบที่ซื้อให้คิดราคาตามจริง จากปริมาณอาหารหยาบที่เกษตรกรซื้อมาใช้ในการเลี้ยงโคนม
จะต้องแปลงให้ อยู่ในรูป อาหารหยาบแห้ง โดยการคูณปริมาณวัตถุดิบ ด้วยค่าวัตถุแห้ง (Dry Matter / DM)
จากนั้นจึงจะนำไปคำนวณต้นทุนค่าอาหารหยาบ
ค่าอาหารหยาบ = มูลค่าอาหารหยาบแห้งในรอบเดือน  U  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
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2.2.3) อาหารผสมครบส่ วน (Total Mixed Ration, TMR) แบ่ งออกเป็ น 2 ลั กษณะ คื อ
อาหารผสม และอาหารสำเร็จ ส่วนใหญ่จะใช้อาหารผสมเลี้ยงแม่โคกำลังรีดนม การคำนวณจะคิดมูลค่าของอาหาร
ทั้งหมดเฉพาะส่วนที่เลี้ยงแม่โคกำลังรีดนมในแต่ละเดือน
ค่าอาหารข้น = มูลค่าอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จ TMR ในรอบเดือน  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
2.3) ค่ายาป้องกันและรักษาโรค เป็นยาที่ใช้เฉพาะแม่โคนม และยาบางอย่างก็ใช้ได้ทั้งฟาร์ม เช่น
ยาฆ่าเห็บ ย่าฆ่าเชื้อ ในการคำนวณให้คิดเฉพาะแม่โคนม
ค่ายาป้องกันและรักษา = มูลค่ายาทั้งหมดในรอบเดือน  U  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
2.4) ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อ เพลิง และหล่อ ลื่น เป็น ค่า ใช้จ่า ยต่อ เดือ นรวมทั้ง ฟาร์ม
ก่อนคำนวณจะต้องแยกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในฟาร์มโคนมออกก่อน ต่อจากนั้นจะใช้หน่วยสัตว์แบ่งส่วนที่เป็นของแม่โค
ซึ่งในที่นี้จะใช้ % เป็นตัวแบ่งกิจกรรมที่ใช้ในฟาร์มโคนม
= มูลค่าที่ใช้ในฟาร์มโคนมต่อเดือน  U  100  สัดส่วนที่ใช้ในฟาร์มโคนม
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
2.5) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในเดือนที่คำนวณต้นทุนการผลิต มีอายุการใช้งานสั้น
และมูลค่าต่อหน่วยต่ำ ซึ่งบางรายการใช้เฉพาะแม่โค และบางรายการใช้ทั้งฟาร์ม ดังนั้นการคำนวณต้องใช้
หน่วยสัตว์แบ่งส่วนที่เป็นของแม่โคด้วย
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง =

มูลค่าอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเดือน  U  100
.
อายุการใช้งาน (ถ้ามี) ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน

เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
2.6) ค่าซ่อมแซมโรงเรือนเครื่องมือและอุปกรณ์ บางรายการใช้เฉพาะแม่โคนมและบางรายการ
ใช้ทั้งฟาร์มก่อนคำนวณจะต้องแยกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในฟาร์มโคนมเท่านั้น ในที่นี้จะใช้ % เป็นตัวแบ่งกิจกรรมที่ใช้
ในฟาร์มโคนม ต่อจากนั้นจึงคำนวณโดยใช้หน่วยสัตว์แบ่งเฉพาะแม่โคอีกครั้ง
ค่าซ่อมแซม ฯ = มูลค่าค่าซ่อมต่อเดือน  U  100  %ที่ใช้ในฟาร์มโคนม (ถ้ามี)
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
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2.7) ค่าขนส่งนม เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งนมจากฟาร์มไปยังศูนย์รับน้ำนมดิบ
ค่าขนส่งนม

=

มูลค่าขนส่งนมต่อเดือน  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน

2.8) ค่ า ใช้ จ่ ายเบ็ ด เตล็ ด อื่ น ๆ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายเล็ ก ๆ น้ อย ๆ ได้ แก่ ค่ าขนอาหาร ค่ าบริการ
สัตวแพทย์ เป็นต้น ซึ่งในการคำนวณต้องถ่วงน้ำหนักด้วยหน่วยสัตว์เฉพาะแม่โค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

= มูลค่าใช้จ่ายเบ็ดเคล็ดต่อเดือน  U  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน

เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
3) ค่าเสี ย โอกาสในการลงทุน เป็ น การนำค่าใช้จ่ายผั นแปรประเภทแรงงาน และค่าวัส ดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมกันแล้วนำมาคำนวณหาค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นๆ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าเสียโอกาสฯ = (ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นเงินสด)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จำนวนวันในรอบปี
4) ค่าเช่าที่ดิน เป็น การคิดค่าเช่าที่ดินต่อไร่ต่อปี ใช้ราคาประเมินในท้องถิ่น ในกรณีเป็นที่ดิน
ของเจ้าของฟาร์มเอง และคำนวณแยกเฉพาะแม่โคนมโดยใช้หน่วยสัตว์
ค่าเช่าที่ดิน

=

มูลค่าของค่าเช่าต่อเดือน  U  100
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน

เมื่อ U : มูลค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยสัตว์
5) ค่าเสื่อมราคา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
5.1) ค่าเสื่ อมโรงเรือนเครื่องมือและอุปกรณ์ บางรายการใช้เฉพาะแม่โ คกำลังรีดนม และ
บางรายการใช้ทั้งฟาร์มรวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับฟาร์ม ก่อนคำนวณจะต้องแยกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ออกจากกิจ กรรมอื่น ๆ เสีย ก่อน และในที่นี้จะใช้ % เป็น ตัว แบ่ง กิจ กรรมที่ ใช้ใ นฟาร์ม โคนม ต่อ จากนั้ น
จึงคำนวณโดยใช้หน่วยสัตว์แบ่งเฉพาะแม่โคกำลังรีดนมอีกครั้ง
ค่าเสื่อมโรงเรือน ฯ = มูลค่าแรกซื้อ/สร้างต่อเดือน  สัดส่วนที่ใช้ในฟาร์มโคนม  U  100
อายุการใช้งาน  ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
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5.2) ค่าเสื่อมพันธุ์แม่โคนม เป็นค่าใช้จ่ายประเมินต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และต้นทุนการผลิต
ลูกโคนมอย่างละครึ่ง โดยปกติแม่โคนมจะให้ลูก หรือรีดนมระหว่าง 8-10 ปี แล้วจึงปลดระวาง สำหรับการคิด
ค่าเสื่อมแม่โคนั้น สืบ เนื่ องจากข้อตกลงในที่ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิ ตน้ำนมโค เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2553 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบ ดังนั้น การคำนวณค่าเสื่อมแม่โคได้ดำเนินการ
ปรับใหม่ ดังนี้
ค่าเสื่อมพันธุ์แม่โคฯ = (มูลค่าขณะเป็นโคสาวท้อง – ราคาแม่โคปลดระวาง)  จำนวนแม่โค  100
อายุเฉลี่ยของแม่โคทั้งฟาร์ม  ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
อายุเฉลี่ยของแม่โคทั้งฟาร์มคือ อายุการใช้งานของแม่โคทุกตัวในฟาร์ม โดยอายุการใช้งาน
ของแม่โค หมายถึง อายุแม่โคที่ให้ลูกตัวแรกถึงอายุแม่โคปลดระวาง
6) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน เป็นค่าใช้จ่ายที่ประเมินขึ้นจากมูลค่าทรัพย์สินที่เสียโอกาส
ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการนำทรัพย์สินไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธกส.คิดอัตรา
ค่าเสียโอกาส แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
6.1) ค่าเสียโอกาสโรงเรือนเครื่องมือและอุปกรณ์
ค่าเสียโอกาส ฯ = (มูลค่าโรงเรือน + มูลค่าซาก)  ดอกเบี้ยเงินกู้  U  สัดส่วนที่ ใช้งานในฟาร์ม  100
2  ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
6.2) ค่าเสียโอกาสแม่โคนม
ค่าเสียโอกาส ฯ = มูลค่าเฉลี่ยแม่โคนม  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ในรอบเดือน
โดยที่มูลค่าเฉลี่ยแม่โคนม = ( มูลค่าโคนมสาว + มูลค่าแม่โคนมปลดระวาง ) / 2
7) ต้นทุนทั้งหมด หมายถึง ต้นทุนผันแปรบวกด้วยต้นทุนคงที่ โดยต้นทุนผันแปรประกอบด้วย
ค่าแรงงาน และค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเสียโอกาสในการลงทุน ส่วนต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
2.2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
1) การตลาด (Marketing) หมายถึง ระบบของการดำเนิน งานทางธุรกิ จทั้ งหมดที่กำหนดขึ้น
เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาดและการจำแนกแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อใช้บำบัด
ความต้องการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต
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2) หน้าที่การตลาด (Marketing Functions)
2.1) การทำหน้ าที่ ในการแลกเปลี่ ยน (Exchanging Function) ประกอบด้ วย หน้ าที่ ในการซื้ อ
(Buying) และหน้าที่ในการขาย (Selling)
2.2) การทำหน้ า ที่ ท างภายภาพ (Physical Function) ได้ แ ก่ การแปรรู ป (Processing)
การเก็บรักษา (Storage) และการขนส่ง (Transportation)
2.3) การทำหน้ า ที่ ในการอำนวยความสะดวก (Facilitating Function) ได้ แก่ การกำหนด
มาตรฐานสินค้า (Grading and Standardization) ด้านข่าวสารการตลาด (Marketing Intelligence) ด้านการเงิน
(Financing) และด้านการรับภาระการเสี่ยงภัย (Risk Bearing)
3) กระบวนการตลาด
3.1) การรวบรวมผลผลิต
3.2) การปรับให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค
3.3) การกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
4) วิถีการตลาด (Marketing Channel) หมายถึง เส้นทางการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่งผลิต
ไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย วิถีการตลาดจะสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเก็บรวบรวม
การแปรรูป การจำหน่ายจ่ายแจกในสินค้านั้นๆ ได้
2.2.3 แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT
เป็นวิธีการหรือเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในกิจการต่าง ๆ
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จะทำให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กรว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อหากลยุทธ์
ที่เหมาะสมให้แก่องค์กรนั้น ๆ (เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ, 2553)
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อ ม
ที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อนขององค์กร (Weakness) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์
จากโอกาส (Opportunities) และหลบหลีกจากอุปสรรค (Threats) ที่ เ กิด จากสภาพแวดล้อ มภายนอกได้
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนยังช่วยระบุถึงจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ และจุดอ่อนที่ถูกละเลย องค์กรจะต้องสามารถ
ระบุปัจจัยภายในขององค์กรที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ เนื่องจากจุดแข็งนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน
เป็น สิ่งซึ่งองค์กรมีอยู่ ทำหรือสามารถทำได้ดีกว่าคู่แข่งขัน จุดอ่อน คือ สิ่งซึ่งองค์กรมีห รือทำหรือไม่มีเลย
ซึ่งในขณะที่คู่แข่งขันสามารถทำได้ดีกว่า การพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งสามารถเปรียบเทียบได้กับปัจจัย
3 ประการ ได้ แก่ ผลการดำเนิ นงานที่ ผ่ านมาในอดี ตขององค์ กร (Past Performance) คู่ แข่ งขั นที่ สำคั ญ ของ
องค์กร (Key Competition) และอุตสาหกรรมทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่
ปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ ( McKinsey)
7s McKinsey เป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการบริหาร ซึ่งคือกรอบแนวคิดพื้นฐานที่นํามาใชวิเคราะห์
ตัวแปรทั้ง 7 ประการซึ่งมีสวนสำคัญตอความสำเร็จขององคกร โดยนําผลการวิเคราะห์ตามหลักการมากำหนด
กลยุทธเพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารองคกรนั้นเอง องคประกอบ 7s ได้แก่

15

S1 = โครงสร้างองคกร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององคกรมีประโยชนตอการจัดทำ
กลยุทธขององคกร เนื่องจากถาโครงสร้างองคกรมีความเหมาะสมและสอดคลองตอกลยุทธที่เลือกใชถือเป็นจุดแข็ง
ขององคกร แต่ถาโครงสร้างขององคกรไม่เหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใช้ถือเป็นจุดออนขององคกร
S2 = กลยุทธขององคกร (Strategy) กลยุทธขององคกร ได้แก่ กิจกรรมหรือการดําเนินงานต่างๆ
ภายในองคกรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ภายนอกและภายในองคกร กลยุทธขององคกรจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อช่วยใหองคกรมีความสามารถ
ซึ่งกลยุทธขององคกรนั้นมีความสัมพัน ธกับโครงสร้างขององคกรอย่างใกลชิด เนื่องจากการจัด โครงสร้าง
ขององคกรนั้นจะตองเป็นไปตามกลยุทธขององคกรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)
S3 = ระบบในการดำเนินงานขององคกร (Systems) ระบบภายในองคกร ได้แก ระบบหรือขั้นตอน
การดําเนินงานภายในองคกรทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่ช่วยใหองคกรสามารถดำเนินไปได้ เชน ระบบ
ด้านงบประมาณและระบบบัญชีระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝกอบรม ระบบในการติดตอ
สื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทำงานต่าง ๆ ขององคกร
S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) โดยรวมถึง
บุคลิกภาพของผู้ บริห ารระดับ สูงด้ ว ย เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพล
ต่อความรูสึกนึกคิดของพนักงานภายในองคกรมากกวาคําพูดของผู้บริหาร
S5 = บุคลากรในองคกร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากร / พนักงานทุกระดับภายในองคกร
รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่องคกรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองคกร เชน การมอบหมาย
ใหฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการพนักงานทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเขามาเกี่ยวของตอการจูงใจ
และพัฒนาพนักงาน
S6 = ความรูความสามารถขององคกร (Skills) สิ่งที่องคกรสามารถทำได้ดีกวาองคกรอื่น ถือเป็นความรู
ความสามารถของพนักงาน เชน ความสามารถและทักษะขององคกรในการใหบริการผู้มารับบริการ / ลูกคา
ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงินการวิเคราะห์องคกร
โดยใชหลักการ 7-S2
S7 = คานิยมร่วมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน คานิยมความคาดหวังขององคกร
ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไวอย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององคกรแต่ละแหงรวมทั้งสิ่งที่ตองการจะใหองคกร
เป็ น ในอนาคตข้ างหน้ า องคกรที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารมั ก จะมี ค านิ ย มร่ ว มกั น ที่ ก อใหเกิ ด ปั จ จั ย
แห่งความสำเร็จ โครงร่างพื้นฐาน 7-S (7-S Framework of McKinsey) ดังแสดงตามภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 กรอบ 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework)
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ (2551)

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงต้องศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อ มดัง กล่า วว่า เป็น ไปในลั ก ษณะที่เ ป็น โอกาสหรือ อุป สรรค
ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดล้อ มภายนอกก็ส่ง ผลต่ อ องค์ก รธุร กิจ แต่ล ะแห่ ง
ในลักษณะที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดโอกาสสำหรับองค์กรบางแหล่งอาจจะกลายเป็นข้อกำหนด
ขององค์กรอื่นหรือถึงแม้องค์กรธุรกิจหลายแห่งอาจจะได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นคล้าย ๆ กัน แต่บางแห่ง
อาจจะได้รับประโยชน์ม ากกว่าแห่ง อื่น เนื่องจากลัก ษณะที่แตกต่า งกัน ขององค์ก รธุร กิจ และความสามารถ
ของผู้บริหารในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้ได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ PESTEL Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ทั้งอุปสรรคและโอกาสในการทำธุรกิจ ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) Political (P) ปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น นโยบายของ
ภาครัฐ ความมั่นคงทางการเมือง การคอรัปชั่นทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายภาษีต่าง ๆ
กฎหมายแรงงาน ข้อจำกัดทางการค้า เป็นต้น
(2) Economic (E) ปัจ จัย ด้า นการเศรษฐกิจ ที ่ส ่ง ผลกระทบและโอกาสต่อ ธุร กิจ เช่น
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน เป็นต้น
(3) Social (S) ปั จจั ยด้ านสั งคมที่ ส่ งผลกระทบและโอกาสต่ อธุรกิ จ เช่ น อั ตราการเติ บโตของ
ประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร ทัศนคติต่อการทำงาน การใส่ใจในสุขภาพ ทัศนคติต่อการใช้ชีวิต วัฒนธรรม
เป็นต้น
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(4) Technology (T) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น นวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่ เกิด ขึ้น การวิจั ย และพั ฒ นาต่างๆ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การรับ รู้ในเทคโนโลยี ระบบ
เทคโนโลยีอัตโนมัติ การเข้ามาของดิจิทัลและ AI เป็นต้น
(5) Environment (E) ปั จจั ยด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ ส่ งผลกระทบ และโอกาสต่ อธุ รกิ จ เช่ น สภาพ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สภาวะของโลก กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่ม NGO ต่าง ๆ
เป็นต้น
(6) Legal (L) ปัจจัยด้านกฎหมายที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
2.2.4 แนวคิดการวิเคราะห์ TOWS Matrix
แนวคิดการวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นแมทริกซ์ที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร
ที่สัมพันธ์กับจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรโดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้
กลยุทธ์ SO หรือเรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้จุดแข็งภายในองค์กร
อาศัยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกที่เปิดโอกาสให้ ซึ่งทุกองค์กรต่างมีความต้องการจะสร้างความเข้มแข็ง
ภายในเพื่อสามารถอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ณ ภายนอก ซึ่งมีหลายองค์กรใช้กลยุทธ์
WO ST SO เพื่อจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่สามารถใช้กลยุทธ์ SO ได้อีก หมายความว่า เมื่อองค์กรมีความอ่อนแอ
ภายในก็จะพยายามปรับ ปรุงให้องค์กรภายในเข้มแข็งขึ้น และเมื่อองค์กรประสบกับอุปสรรค ณ ภายนอก
ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุ่งเข้าหาโอกาสต่อองค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กลยุทธ์ ST หรือเรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็งกับอุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่จะใช้ความเข้มแข็งภายในองค์กร
หลีกเลี่ยงหรือลดอุปสรรค ณ ภายนอกทั้งจากคู่แข่งขันหรือปัจจัยอื่น ๆ
กลยุทธ์ WO หรือเรีย กว่า กลยุ ทธ์จุดอ่อนกับโอกาส ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะปรับปรุงแก้ไข
ความอ่ อ นแอภายในองค์ ก รโดยอาศั ย ประโยชน์ จ ากโอกาสภายนอกที่ เปิ ด โอกาสให้ ถึ งแม้ ว่ าสิ่ งแวดล้ อ ม
ภายนอกดีมาก แต่หากองค์กรมีปัญหาภายในเองก็อาจทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสภายนอกที่มีอยู่ เพราะ
จุดอ่อนอาจทำให้องค์กรไม่สามารถอยู่ได้ จึงควรหาวิธีในการเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง เพราะยังมีโอกาสหรือ
ช่องทางในการดำเนินงานในองค์กรต่อไปได้
กลยุทธ์ WT หรือเรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อนกับอุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่ปกป้ององค์กรอย่างที่สุด
คือ พยายามลดความอ่อนแอภายใน และหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคให้ได้มากที่สุด หากองค์กร
เผชิ ญกับอุ ปสรรคภายนอกและภายในก็ ยังอ่ อนแอ องค์ กรก็ จะตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ ไม่ ดี อาจต้องเลิ กกิ จการ
รายละเอียดตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 TOWS Matrix : Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths
TOWS Matrix
S
W
O
S – O Strategies
W – O Strategies
ใช้จุดแข็งเพื่อสร้าง
แก้ไขจุดอ่อน เพื่อสร้าง
ข้อได้เปรียบจากโอกาส
ข้อได้เปรียบจากโอกาส
T
S – T Strategies
W – T Strategies
ใช้จุดแข็ง
ลดความอ่อนแอ
หลีกเลี่ยงลดอุปสรรค
หลีกเลี่ยงอุปสรรคอาจเลิกกิจการ
ที่มา : อ้างอิงจากเอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ. การจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management)
ของ Michael A.Hitt, R.Duane Ireland and Robert E.Hoskisson

2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจตามแบบ Likert (Likert Scaling)
การวั ด แบบมาตรประเมิ น ค่ า นี้ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ดั ง นี้ (สมคิ ด , 2550)
1) มาตรประเมินค่าแบบบรรยาย (Descriptive Rating Scale) เป็นมาตรวัดของการจัดอันดับ
ในแต่ละระดับที่จัดให้อยู่ในรูปของการบรรยายทางภาษาโดยในแต่ละขั้นของมาตรวัดจะต้องเขียนคำบรรยาย
กำกับไว้ด้วย ตามปกติจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้น เมื่อเลือกขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วต้องทำบันทึกลงไปในขั้นที่เลือกนั้น
โดยการทำเครื่องหมายไว้ เช่น ในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิชาการหนึ่ง ๆ แบ่งความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด หมายถึง ได้รับความรู้ใหม่จากการชมนิทรรศการ ได้รับรู้การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ได้รับสิ่งของแจกฟรี และคิดว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจมาก หมายถึง ไม่ได้รับความรู้ใหม่จากการชมนิทรรศการ แต่ได้รับรู้การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ได้รับสิ่งของแจกฟรี และคิดว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง ไม่ได้รับความรู้ใหม่จากการชมนิทรรศการ และไม่ได้รับรู้
การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แต่ได้รับสิ่งของแจกฟรี และคิดว่าจะนำความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจน้อย หมายถึง ไม่ได้รับความรู้ใหม่จากการชมนิทรรศการ ไม่ได้รับรู้การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และไม่ได้รับสิ่งของแจกฟรี แต่คิดว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจน้อยที่สุด หมายถึง ไม่ได้รับความรู้ใหม่จากการชมนิทรรศการ ไม่ได้รับรู้การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ได้รับสิ่งของแจกฟรี และไม่คิดว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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2) มาตรประเมินค่าแบบตัวเลข (Numerical Rating Scale) มาตรวัดประเภทนี้มีลักษณะคล้ายคลึง
กับมาตรประเมินค่าแบบบรรยาย แต่ม าตรประเมิน ค่าแบบตัว เลขได้แยกคุณ ลักษณะของสิ่งที่จะวัดออกมา
ตามระดับ และแทนด้วยตัวเลข เช่น การวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการข้างต้นที่ กล่าวมาแล้ว
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความพึงพอใจในแต่ละเรื่อง โดยระดับตัวเลขความพึงพอใจในเรื่องนั้น ๆ ดังนี้
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
มาตรประเมิน ค่าแบบตัวเลขนี้ส่ วนใหญ่ นักประเมินผลจะใช้ในการวัดตัวชี้วัดที่สั งเกตุหรือ
สอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ความพึงพอใจ ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่นักประเมินผลหรือนักวิจัยต้องสร้างขึ้ นมาเป็นพิเศษเพื่อวัดข้อเท็จจริงนั้นได้
อย่างตรง (Validity) และเที่ยง (Reliability) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธี
ที่นิยมใช้ในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป ได้แก่ Likert Scale และ Rubric Scale
Likert Scale เป็ น วิ ธี ที่ คิ ด ค้ น โดย Dr. Rensis Likert ผู้ อ ำนวยการของ Social Science
Research Center ของมหาวิทยาลัยมิซิแกน เมื่อ ค.ศ.1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัย
โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการวัดทัศนคติของบุคลากรต่างๆ เนื่องจากทำได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มา
ซึ่งเครื่องมือวัดของ Likert นี้ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจำนวนหนึ่ง โดยการเขียน
ให้มีจำนวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริงๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปนๆ กันทั้งที่มองในด้านดี
และด้านไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลาง
(2) กำหนดระดับของการแสดงความคิดเห็ น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น แบ่งเป็น
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(3) กำหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับ โดยทั่วไปนิยมที่จะให้คะแนนดังนี้
สำหรับข้อความที่เป็นบวก (ด้านดี)
5 คะแนน สำหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 คะแนน สำหรับเห็นด้วย
3 คะแนน สำหรับไม่แน่ใจ
2 คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วย
1 คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สำหรับข้อความที่เป็นลบ (ด้านไม่ดี)
1 คะแนน สำหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
2 คะแนน สำหรับเห็นด้วย
3 คะแนน สำหรับไม่แน่ใจ
4 คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วย
5 คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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หรือจะกำหนดคะแนนเป็น 4 3 2 1 และ 0 ก็ได้เช่นกัน แต่ควรระวังเอาไว้เสมอว่าสำหรับ
ข้อถามที่มองในด้านดีคะแนนที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ควรจะเรียงลำดับคะแนนมากไปหาน้อย เช่น 4 3 2 1
และ 0 แต่ถ้าข้อความนั้นเป็นการมองในด้านไม่ดีคะแนนที่กำหนดให้จะต้องมีทิศทางตรงข้ามกันคือ คนที่ตอบว่า
เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่อยมาจนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งควรได้คะแนนเรียงจากน้อยไปหามากตามลำดับคือ 0 1 2 3 4
เป็นต้น
ต่อจากนั้นก็จะกำหนดเกณฑ์คะแนนในแต่ละระดับ ซึ่งมีวิธีคำนวณหาช่วงของคะแนนได้ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนน้อย
จำนวนระดับ
โดยที่
คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากที่สุดในข้อถาม
คะแนนน้อย คือ คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุดในข้อความ
จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กำหนดไว้ เช่น 5 ระดับ
ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ค่าคะแนนมีจำนวน 5 ระดับคือ 1 2 3 4 และ 5 แทน ความหมายด้านดี
ดั ง ได้ ก ล่ า วไปในย่ อ หน้ า ที่ ผ่ า นมา เมื่ อ แทนค่ า ในสู ต รได้ ช่ ว งคะแนนเฉลี่ ย จะเท่ า กั บ (5 -1)/5= 0.80
จากนั้นนำช่วงคะแนนดังกล่าวไปกำหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าคะแนน
ผลการประเมินผล
1.00 – 1.80
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย
1.81 – 2.60
ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย
2.61 – 3.40
ไม่แน่ใจ/ปานกลาง
3.41 – 4.20
เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก
4.21 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก
ในการกำหนดระดับคะแนน สามารถกำหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 4 ระดั บ ขึ้นอยู่กับ
ผู้ป ระเมินผลจะกำหนด ซึ่งวิธีการคำนวณค่าคะแนนก็จะปฏิ บัติเหมื อนกับตัวอย่างข้างต้น แล้ วนำชุดของ
ข้อคำถามที่สร้างขึ้นนี้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ผล
การประเมินผล
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บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาศักยภาพการผลิ ตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้ านนา เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน ทำให้ทราบถึง
ข้อมูลต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ข้อมูลทั่วไป
ของเกษตรกร การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม / สนับสนุนจากการดำเนินโครงการ ฯ ความพึงพอใจของเกษตรกร
ในการเข้าร่วมโครงการ ฯ รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อมูลด้านการผลิตโคนม
3.1.1 การผลิตโคนมของประเทศไทย
จากตารางที่ 3.1 พบว่า ในปี 2558 – 2562 จำนวนโคนมทั้งหมดของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.39 ต่อปี โดยในปี 2562 มีจำนวน 691,349 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 676,415 ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 2.21
และจำนวนแม่โครีดนมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 ต่อปี โดยในปี 2562 มีแม่โครีดนม 305,676 ตัว เพิ่มขึ้น
จาก 297,757 ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 2.66 ส่วนผลผลิตน้ำนมดิบในช่วงปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.23 ต่อปี โดยในปี 2562 มีผลผลิต 1,295,348 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,254,767 ตัน ของปี 2561 ร้อยละ
3.23 เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปี และจำนวนแม่โครีดนมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากแม่โคสาวที่เข้ามาทดแทน
ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นไปที่อาหาร
ในการเลี้ยงโคนม ซึ่งส่งผลให้น้ำนมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งราคาน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี
จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดยการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี
และมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดยการปลดแม่โครีดนมที่ให้ผลผลิตน้อยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม
ตารางที่ 3.1 จำนวนโคนมและผลผลิตน้ำนมดิบของไทย ปี 2558 - 2562
รายการ

2558

2559

2560

2561

2562

โคนมทั้งหมด
ณ 1 ม.ค. (ตัว)
แม่โครีดนม
ณ 1 ม.ค. (ตัว)
ผลผลิตน้ำนมดิบ(ตัน)
อัตราการให้นมของ
แม่โค (กก./ตัว/วัน)
การบริโภคนม (ตัน)

608,094

626,193

645,305

676,415

691,349

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)
3.39

267,182

288,302

285,976

297,757

305,676

3.06

1,179,338 1,214,193 1,210,584 1,254,767
12.09
11.51
11.60
11.55

1,295,348
11.61

2.23
-0.77

1,124,498 1,156,569 1,150,424 1,191,294

1,212,750

1.82

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)
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3.1.2 ข้อมูลการผลิตและการดำเนินโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาปี 2562
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนม
มีพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ มีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์
เลี้ยงโคนม ประกอบกับเกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิต
น้ำนมดิบ ที่สำคัญและมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ จึงเป็นโอกาสในการพัฒ นาการผลิ ตน้ำนมโคคุณ ภาพสู ง
ล้ านนา เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรมี ร ายได้ เพิ่ มขึ้ น จากการขายน้ ำนมดิบ ที่ มี คุณ ภาพสู งกว่าน้ ำนมดิบ ทั่ ว ไป
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จึงมีการพัฒนาโดยยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูล ค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ ำนมโคคุ ณ ภาพสู ง ซึ่ งได้ ริ เริ่ ม โครงการนมคุ ณ ภาพสู งล้ านนาตั้ งแต่ ปี 2558 และมี เป้ าหมายพั ฒ นา
องค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย
1) การยกระดับฟาร์ม โดยมีฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 300 ฟาร์ม 2) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ที่ผ่านการรับรอง 2 แห่ง 3) โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง 4 แห่ง และ 4) สถานที่จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการรับรอง 7 แห่ง ปริมาณน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาเฉลี่ย 102 ตันต่อวัน (สำนักงานปศุสัตว์
เขต 5, 2562) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง ดังนี้
1) ฟาร์มโคนม ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยฟาร์มต้องผ่านมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practices: GAP) ภายในฟาร์มต้องมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ป่วยให้มีระยะห่าง
ในระยะที่เหมาะสม มีมาตรฐานการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกฟาร์ม คุณภาพน้ำนมดิบต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา อย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี มีการจดบันทึกโคที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จดบันทึกปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ทุกตัวทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
และมีการส่งน้ำนมดิบเพื่อตรวจคุณภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งไม่นำน้ำนมดิบจากฟาร์มอื่นมาปะปน
หรือรวมกับน้ำนมดิบของฟาร์ม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์คุณภาพน้ำนมดิบชั้นมาตรฐานทั่วไปและน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา
เกณฑ์คุณภาพ
1. โปรตีน %
2. ไขมัน %
3. เนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solid Not Fat ; SNF) %
4. เนื้อนม %
5. TPC (Total plate count), โคโลนี/มิลลิลิตร
6. จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว
(Somatic Cell Count ; SCC) เซลล์/มิลลิลิตร
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 (2562)

นมชั้นมาตรฐาน

นมคุณภาพสูงล้านนา

> 3.0 - 3.2
> 3.2 - 3.6

≥ 3.00
≥ 3.65
≥ 8.75
≥ 12.35
≤ 200,000
≤ 200,000

> 12.3 - 12.5
400,000 - 600,000
350,000 - 500,000
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2) ศูนย์รวบรวมน้ำนดิบมคุณภาพสูงล้านนา ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดี
ในการผลิ ตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) และมีฟาร์มโคนมที่ผ่ านการรั บรองมาตรฐานฟาร์ม
(GAP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของสมาชิกทั้งหมด โดยมีวิธีการดังนี้
2.1) กรณีขอรับรองโดยแยกถังรวมนม ต้องมีการแยกกำหนดการรับนม ช่องรับนม ท่อ นม
ถังเก็บรักษา รถขนส่ง ระหว่างนมคุณภาพสูงล้านนาและนมคุณภาพมาตรฐาน และน้ำนมดิบที่รวบรวมต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนาอย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี
2.2) กรณี ขอรับ รองโดยไม่แยกถังรวมนม น้ำ นมดิบ ที่ร วบรวมต้อ งผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน
น้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนาอย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี มีการบันทึกรายชื่อสมาชิก และปริมาณน้ำนมดิบ
ที่รับซื้อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่รับซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีนโยบายการให้ราคาน้ำนมดิบตามเกณฑ์
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
ในปี 2562 ศูนย์รวบรวมน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ศูนย์แม่ทา)
3) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ต้องผ่านมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) โดยมีมาตรการแยกรับน้ำนมดิบระหว่างน้ำนมดิบคุณ ภาพสู ง
ล้านนาและน้ำนมดิบคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งไม่นำน้ำนมดิบมารวมกัน และต้องมีการบันทึกรายชื่อสมาชิก
และปริม าณน้ำ นมดิบ ที่รับ ซื้อ ซึ่ง ต้อ งตรวจสอบย้อ นกลับ ได้ มีก ารตรวจสอบคุณ ภาพน้ำ นมดิบ ที่รับ ซื้อ
อย่างสม่ำเสมอ มีนโยบายการให้ราคาน้ำนมตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กรณีพบการปนเปื้อนหรือ
ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตให้เรียกคืนสินค้าในชุดดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ฯ
ทราบทันที อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายต้องมีสัญลักษณ์ของโครงการ (Logo) บนบรรจุภัณฑ์ ขนาดที่สามารถสังเกตุ
เห็นได้ชัดเจน
ด้านโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
3.1) บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด นำไปทำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดขวดแก้ว
ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดแกลอนขนาด 2.5 ลิตร และ 5 ลิตร และชนิดถุงขนาด 10 ลิตร 2) นมยูเอชที ตรา เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ และตรา Essentially (Lactose Free Milk) และ 3) ไอศกรีม ตรา Freshy
3.2) ศูนย์อุตสาหกรรมปศุสัตว์ นำไปทำผลิ ตภัณ ฑ์ ได้แก่ 1) ไอศกรีมนม ขนาด 120 กรัม
และ 2) เนยแข็ง
3.3) บริษัท แดรี่ บูติค จำกัด นำไปทำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โยเกิร์ต ขนาด 140 กรัม 450 กรัม
และ 950 กรัม
3.4) บริษัท เวจจี้ส์แดรี่ จำกัด นำไปทำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โยเกิร์ต
4) สถานที่ จ ำหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ นมคุณ ภาพสู งล้ านนา แบ่ งออกเป็น (1) ห้ างสรรพสิ น ค้า และ
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่จำหน่ายต้องมีตราสัญลักษณ์ของโครงการ ฯ บนบรรจุภัณฑ์ ขนาดที่สามารถสังเกตุ
ได้ชัดเจน มีห ลักฐานแสดงแหล่งที่มาของผลิต ภัณ ฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง ควบคุม อุณ หภูมิขณะขนส่ง
รักษาอุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา มีการบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีโปรแกรม
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ทำความสะอาดเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกการเก็บสินค้าเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้เทียบเท่ากับอายุสินค้า
มีพื้นที่จำหน่ายแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสินค้าทั่วไป และ (2) ร้านจำหน่ายนมต้ม ผลิตภัณฑ์นมที่จำหน่าย
ต้องมีตราสัญลักษณ์ของโครงการ ฯ บนบรรจุภัณฑ์ ขนาดที่สามารถสังเกตุได้ชัดเจน มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีถังแช่เย็นหรือตู้แช่อุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
มีพื้นที่สะอาด อุปกรณ์แยกเป็นสัดส่วน ป้องกันการปนเปื้อนและทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน ผู้จำหน่าย
แต่ งกายสะอาดและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สุ ข อนามั ย และสุ ข าภิ บ าล น้ ำนมที่ จ ำหน่ ายต้ อ งต้ ม ให้ เดื อ ด มี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์น้ำนมโคดิบหรือผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา
ในปี 2562 มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
4.1) ร้าน All about Yogurt จำหน่ายโยเกิร์ตที่ผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเป็นผลิตภัณฑ์
จากบริษัท แดรี่ บูติค จำกัด
4.2) ร้ า น Fresh & Mild สาขาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จำหน่ า ย
นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดขวดแก้วขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดแกลอนขนาด 2.5 ลิตร และ 5 ลิตร นมยูเอชที
ตราเชียงใหม่เฟรชมิลค์ และไอศกรีม ตรา Freshy ที่ผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเป็นผลิตภัณฑ์จาก
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
4.3) ร้ าน Fresh & Mild สาขาคณะบริ ห ารธุร กิ จ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ จำหน่า ย
นมพลาสเจอร์ไ รส์ ชนิดขวดแก้วขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดแกลอนขนาด 2.5 ลิตร และ 5 ลิต ร นมยูเอชที
ตราเชียงใหม่เฟรชมิลค์ และไอศกรีม ตรา Freshy ที่ผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเป็นผลิตภัณฑ์จาก
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
4.4) ร้าน Fresh & Mild สาขาบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จำหน่ายนมพลาสเจอร์ไรส์
ชนิดขวดแก้วขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดแกลอนขนาด 2.5 ลิตร และ 5 ลิตร นมยูเอชที ตราเชียงใหม่เฟรชมิลค์
และไอศกรีม ตรา Freshy ที่ผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
4.5) ร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จำหน่ายนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดขวดแก้ว
ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดแกลอนขนาด 2.5 ลิตร และ 5 ลิตร และไอศกรีม
4.6) ร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมไชยปราการ จำกัด จำหน่ายนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดขวดแก้ว
ขนาด 250 มิลลิลิตร โยเกิร์ตพร้อมดื่มขนาด 250 มิลลิลิตร และไอศกรีม
4.7) ร้านนมหน้ าฟาร์ม สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด จำหน่ายนมพลาสเจอร์ไรส์
ชนิดขวดแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร โยเกิร์ตพร้อมดื่มขนาด 250 มิลลิลิตร และไอศกรีม
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3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ในการศึกษาครั้งนี้ สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา จำนวน 90 ราย
สามารถอธิบายลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้
3.2.1 ลักษณะส่วนบุคคล
1) เพศ เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 78.89 เพศหญิงร้อยละ 21.11
2) อายุ เกษตรกรมี อายุ เฉลี่ ย 48 ปี โดยเกษตรกรร้อ ยละ 37.78 มี อายุระหว่าง 51 - 60 ปี
รองลงมาคือ อายุ 31 - 40 ปี อายุ 41 - 50 ปี อายุ 61 ปีขึ้นไป และต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 27.78 21.11 10.00
และ 3.33 ตามลำดับ
3) ระดั บการศึกษา เกษตรกรมี การศึ กษาในระบบโรงเรียนเฉลี่ ย 11 ปี โดยเกษตรกรร้อ ยละ
32.22 จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย /
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาโทร้อยละ
26.67 17.78 11.11 10.00 และ 2.22 ตามลำดับ
4) อาชีพหลัก เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักร้อยละ 100.00
5) อาชีพรอง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรองร้อยละ 64.44 และมีอาชีพรองร้อยละ 35.56 ได้แก่
ปลู กพื ช เช่น ลำไย ข้า ว ร้อยละ 25.56 ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 4.44 รับจ้างนอกการเกษตร และ
ข้าราชการ / เงินเดือนประจำ ร้อยละ 2.22 เท่ากัน และปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ ร้อยละ 1.12
6) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน
7) จำนวนสมาชิกวัยแรงงาน เกษตรกรมีจำนวนสมาชิกครัวเรือนที่อยู่ในวัยแรงงานเฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน
ส่ว นใหญ่มีจ ำนวนสมาชิก ในวัย แรงงาน 2 - 3 ราย ร้อ ยละ 65.56 รองลงมามีจำนวนสมาชิกครัวเรือน
มากกว่า 3 ราย และน้อยกว่า 2 ราย ร้อยละ 17.77 และ 16.67 ตามลำดับ
8) จำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน เกษตรกรมีจำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนต่อครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีจำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน 2 - 3 ราย ร้อยละ 67.78 รองลงมามีจำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน
น้อยกว่า 2 ราย และมากกว่า 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.56 และ 6.66 ตามลำดับ
9) ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 13 ปี โดยเกษตรกร
ที่มีประสบการณ์ ในการเลี้ ยงโคนม 10 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.56 รองลงมาน้อยกว่า 10 ปี 21 - 30 ปี และ
มากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.56 17.78 และ 1.10 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
เฉลี่ย
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เฉลี่ย
4. อาชีพหลัก
เกษตรกรเลี้ยงโคนม
5. อาชีพรอง
ไม่มอี าชีพรอง
มีอาชีพรอง
ปลูกพืช
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างนอกเกษตร
ข้าราชการ / เงินเดือนประจำ
ปศุสัตว์อื่น ๆ

จำนวน (ราย)

ร้อยละ

71
19

78.89
21.11

3
25
19
34
9
48 ปี

3.33
27.78
21.11
37.78
10.00

29
10
16
9
24
2
11 ปี

32.22
11.11
17.78
10.00
26.67
2.22

90

100.00

58
32
23
4
2
2
1

64.44
35.56
25.56
4.44
2.22
2.22
1.12
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ตารางที่ 3.3 ลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร (ต่อ)
รายการ
6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
7. จำนวนสมาชิกวัยแรงงาน
น้อยกว่า 2 ราย
2 – 3 ราย
มากกว่า 3 ราย
เฉลี่ย
8. จำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน
น้อยกว่า 2 ราย
2 – 3 ราย
มากกว่า 3 ราย
เฉลี่ย
9. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม
น้อยกว่า 10 ปี
10-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
เฉลี่ย

จำนวน (ราย)
4 คน

ร้อยละ

15
59
16
3 คน

16.67
65.56
17.77

23
61
6
3 คน

25.56
67.78
6.66

32
41
16
1

35.56
45.56
17.78
1.10

13 ปี

ทีม่ า : คำนวณจากการสำรวจ

3.2.2 ลักษณะฟาร์มโคนมของเกษตรกร
1) จำนวนพื้น ที่ถือครอง เกษตรกรมีพื้นที่ถือ ครองทั้งหมดเฉลี่ย 14.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่ ร้อ ยละ
72.66 เป็นพื้นที่ของตนเอง รองลงมาเป็นพื้นที่เช่า และที่สาธารณะ / ทำฟรี ร้อยละ 20.95 และ 6.39 ตามลำดับ
2) พื้นที่ฟาร์มโคนมเฉลี่ย 3.00 ไร่ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 96.30 เป็นพื้นที่ของตนเอง ที่เหลือร้อยละ
3.7 เป็นพื้นที่เช่า
3) ขนาดฟาร์ม ขนาดฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดกลาง (แม่โคนม 21-50 ตัว)
ร้อยละ 65.56 ฟาร์มขนาดเล็ก (แม่โคนมไม่เกิน 20 ตัว) ร้อยละ 20.00 และฟาร์มขนาดใหญ่ (แม่โคนมตั้งแต่
51 ตัวขึ้นไป) ร้อยละ 14.44 รายละเอียดตามตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ลักษณะฟาร์มโคนมของเกษตรกร
รายการ
1. พื้นทีถ่ ือครอง
ของตนเอง
เช่า
ที่สาธารณะ / ทำฟรี
เฉลี่ย
2. พื้นที่ฟาร์ม
ของตนเอง
เช่า
เฉลี่ย
3. ขนาดฟาร์ม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

จำนวน

ร้อยละ

974.75
281.00
85.75
14.90 ไร่

72.66
20.95
6.39

260.02
10

96.30
3.70

3.00 ไร่
18
59
13

20.00
65.56
14.44

ทีม่ า : คำนวณจากการสำรวจ

3.2.3 แหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์ม
แหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ในฟาร์ม ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.89 ใช้แหล่งน้ำจากบ่อ / สระในไร่นา รองลงมา
ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลส่วนตัว น้ำฝน น้ำชลประทาน และสูบ น้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติร้อยละ 35.56
32.22 6.67 4.44 และ 3.33 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์ม
รายการ
บ่อ / สระในไร่นา
ประปาหมู่บ้าน
บ่อบาดาลส่วนตัว
น้ำฝน
น้ำชลประทาน
สูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ทีม่ า : คำนวณจากการสำรวจ
1
ตอบได้มากกว่า 1

จำนวน
53
32
29
6
4
3

ร้อยละ
58.89
35.56
32.22
6.67
4.44
3.33
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3.2.4 ข้อมูลการดำเนินโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
1) ปีที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา เกษตรกรร้อยละ 50.00 เข้าร่วมโครงการ ฯ
ปี 2561 รองลงมาเข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2562 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.11 21.11 และ 7.78
ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 ปีทเี่ กษตรกรเข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
รายการ
จำนวน (ราย)
ปี 2559
19
ปี 2560
7
ปี 2561
45
ปี 2562
19

ร้อยละ
21.11
7.78
50.00
21.11

ทีม่ า : คำนวณจากการสำรวจ

2) ปีที่เกษตรกรผ่านเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 51.11 ผ่านเกณฑ์
นมคุณ ภาพสูง ล้านนาปี 2561 รองลงมาผ่านเกณฑ์ในปี 2559 ปี 2562 และผ่านในปี 2560 ร้อยละ 22.22 20.00
และ 6.67 โดยเกษตรกรสามารถผ่านเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาได้ทุกปีคิดเป็นร้อยละ 94.44 และผ่านเกณฑ์
ได้บางปีร้อยละ 5.56 เนื่องจากเต้านมโคอักเสบ เซลล์ไขมัน และโปรตีนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น รายละเอียด
ตามตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ปีทเี่ กษตรกรผ่านเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา
รายการ
จำนวน (ราย)
1. ปีที่ผ่านเกณฑ์
ปี 2559
18
ปี 2560
6
ปี 2561
46
ปี 2562
20
2. ความถี่ของการผ่านเกณฑ์
ผ่านทุกปี
85
ผ่านบางปี
5
ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ

ร้อยละ
20.00
6.67
51.11
22.22
94.44
5.56

30
3) การส่งเสริม / สนับสนุนการดำเนินโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
3.1) การเพิ่มศักยภาพการผลิต เกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้การผลิต เช่น อาหารผสม
ครบส่วน (Total mixed ration, TMR) ร้อยละ 78.89 และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 21.11 ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรม
แล้ว นำความรู้ไ ปปฏิบัติคิด เป็น ร้อ ยละ 26.76 และไม่ ไ ด้ น ำความรู้ไ ปปฏิบัติร้อ ยละ 73.24 เนื่อ งจาก
วัตถุดิบในการผสมอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration, TMR) หายาก ราคาค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนสูง
ประกอบกับไม่มีอุปกรณ์ในการผสมอาหาร
3.2) การบริหารจัดการฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.22 ได้รับการอบรมให้ ความรู้
ในการบริหารจัดการฟาร์ม และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 7.78 ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมแล้วนำความรู้ไปปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.3) การรวมกลุ่ ม เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 ได้รับการอบรมให้ ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ ม
วางแผนบริหารการจัดการร่วมกัน และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 5.56 โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วนำความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 94.12 และไม่ได้นำไปปฏิบัติร้อยละ 5.88
3.4) การอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.67 ได้รับการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 13.33 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 89.74 และไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 10.26 เนื่องจาก
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาก และไม่มีเวลาในการบันทึกบัญชี
3.5) การอบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP) เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.44 ได้รับการอบรมให้ความรู้
เรื่องมาตรฐานจีเอพี (GAP) โดยเฉลี่ยรายละ 1.40 ครั้งต่อปี และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 5.56 โดยเกษตรกร
ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 98.89
3.6) เกษตรกรส่ว นใหญ่ร้อยละ 83.33 ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่อ งการลดต้น ทุนและ
การจัดการอาหารหยาบ และไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 5.56 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ได้รับการอบรมนำความรู้
ไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 94.67 และร้อยละ 5.33 ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มแี ปลงหญ้า สภาพพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกเพราะขาดแคลนน้ำ
3.7) เกษตรกรส่ว นใหญ่ร้อยละ 87.78 ได้เข้าร่ว มการประชุม ผู้ผ ลิต และร้อยละ 12.22
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดธุระส่วนตัว รายละเอียดตามตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.8 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาของเกษตรกร
หน่วย : ร้อยละ
หลักสูตร
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิต
2. การบริหารจัดการฟาร์ม
3. การรวมกลุ่ม วางแผนบริหารการจัดการร่วมกัน
4. การอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
5. การอบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP)
6. การลดต้นทุนและจัดการอาหารหยาบ
7. การเข้าร่วมประชุมผู้ผลิต

การอบรม
ถ่ายทอดความรู้
ไม่ได้รับ
ได้รับ
21.11
78.89
7.78
92.22
5.56
94.44
13.33
86.67
5.56
94.44
16.67
83.33
-

การนำไปปฏิบัติ
ปฏิบัติ
26.76
100.00
94.12
89.74
98.89
94.67
12.22

ไม่ปฏิบัติ
73.24
0.00
5.88
10.26
1.11
5.33
87.78

ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ

4) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
เกษตรกรพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการระดับมากที่ค่าคะแนน 3.84 โดยส่วนใหญ่พึงพอใจ
ในระดับมากร้อยละ 60.42 รองลงมา พึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 19.79 พึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ
14.58 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 5.21 โดยยังขาดการประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
นมคุณภาพสูงล้านนาค่อนข้างน้อย
4.1) เกษตรกรพึ ง พอใจต่อ การลดต้น ทุ น การผลิ ต ในระดับ ปานกลางที่ค่าคะแนน 3.21
โดยพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.94 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 30.53 พึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดเท่ากันร้อยละ 10.53 และพึงพอใจในระดับ น้อ ยร้อยละ
9.47 โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับราคาอาหารหยาบในแต่ละช่วงฤดูกาล และการบริหารจัดการฟาร์ม
4.2) เกษตรกรพึงพอใจต่อการเพิ่มผลิตในระดับ มากที่ค่าคะแนน 3.71 โดยพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.89 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 32.63 พึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ
23.16 พึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 4.21 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดร้อยละ 2.11 เนื่องจากปริมาณ
การเพิ่มผลิตยังไม่สม่ำเสมอ
4.3) เกษตรกรพึ ง พอใจต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพผลผลิต ในระดับ มากที่ค่า คะแนน 4.00
โดยพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 42.10 รองลงมาพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 30.53 พึงพอใจ
ในระดับปานกลางร้อยละ 24.21 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 3.16 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเห็นว่า
ได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่มคี ุณภาพดีอยู่แล้ว
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4.4) เกษตรกรพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุ ดที่ค่าคะแนน 4.28 โดยพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมาพึงพอใจระดับมากร้อยละ 42.11 พึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ
11.58 และพึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 2.11 โดยเจ้าหน้าทีม่ ีการติดตาม และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4.5) เกษตรกรพึงพอใจต่อการรับซื้อ / ราคา ในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.79 โดยพึงพอใจ
ในระดับมากร้อ ยละ 43.15 รองลงมาพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 25.26 พึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ
23.16 พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 6.32 และพึงพอใจระดับน้อยที่สุดร้อยละ 2.11 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจกับ
การขายน้ำนมดิบตามเกณฑ์องค์ประกอบน้ำนม รายละเอียดตามตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต
3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
4. เจ้าหน้าที่
5. การรับซื้อ/ราคา
6. ภาพรวม
ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ

น้อย
ที่สุด
10.53
2.11
2.11
-

น้อย
9.47
4.21
3.16
2.11
6.32
5.21

ระดับ
ปาน
กลาง
38.94
37.89
24.21
11.58
25.26
19.79

มาก
30.53
32.63
42.10
42.11
43.15
60.42

มาก
ที่สุด
10.53
23.16
30.53
44.20
23.16
14.58

ค่า
คะแนน

แปลผล

3.21
3.71
4.00
4.28
3.79
3.84

ปานกลาง
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

33
บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต
และการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา วิถีการตลาด และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
นมคุณภาพสูงล้านนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนา และนำข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ได้ผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
4.1.1 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกร
1) ต้นทุนการผลิต
1.1) ต้นทุนผันแปร พบว่า มีต้นทุนต่อกิโลกรัมเท่ากับ 11.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.70 ของต้นทุน
ทั้งหมด ประกอบด้วย
(1) ค่าแรงงาน 2.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.33 ประกอบด้วยค่าแรงในการเลี้ยง
1.42 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10.40 เช่น การทำความสะอาดโรงเรือน การให้อาหาร การดูแลสุขภาพ
โคนม เป็นต้น และค่าแรงในการรีดนม 0.81 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.93 โดยเกษตรกรจะทำการ
รีดนมโค 2 ครั้งต่อวัน ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
(2) ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 9.04 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 66.17 ส่วนใหญ่คือ
ค่าอาหาร 7.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 56.51 ประกอบด้วยอาหารข้น อาหารหยาบ และอาหารผสม
ครบส่วน (TMR) รองลงมาคือ ค่าขนส่งนม 0.24 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.76 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
จะขนส่งนมไปที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบด้วยตนเอง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ
1.39 ค่า ซื้อ อุป กรณ์ 0.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.24 ค่ายาป้อ งกัน โรคและค่า ใช้จ่า ยเบ็ด เตล็ด
0.16 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.17 เท่ากัน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าผสมพันธุ์ 0.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 1.10 เท่ากัน และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามลำดับ
(3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน หรือ ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (ของต้นทุนผันแปร) ต่อกิโลกรัม
เท่ากับ 0.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20
1.2) ต้นทุนคงที่ พบว่ามีต้นทุนต่อกิโลกรัมเท่ากับ 1.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของต้นทุน
ทั้งหมด ประกอบด้วย
(1) ค่าเช่าที่ดิน 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินตนเอง มีเพียงส่วนน้อย
ที่มีการเช่าที่ดินเพื่อเลี้ยงโคนม
(2) ค่ า เสื่ อ มราคาทรั พ ย์ สิ น 1.07 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.84 ประกอบด้ ว ย ค่ า เสื่ อ ม
โรงเรือนและอุปกรณ์ 0.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.64 เนื่องจากการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา มีขั้นตอนที่ต้องใช้
อุปกรณ์การผลิตที่มีอายุยืน ยาว มาใช้ในกระบวนการผลิต จึงต้องมีการคิดค่าเสื่อม ได้แก่ โรงเรือน คอกรีด

34
เครื่องรีดน้ำนมดิบ โรงเก็บอาหาร เครื่องสับอาหาร เป็นต้น รองลงมาคือ ค่าเสื่อมพันธุ์แม่โคนม 0.30 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.20
(3) ค่ าเสี ยโอกาสเงินลงทุ นในทรัพย์สิ น (ของต้นทุ นคงที่ ) 0.53 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.87
ประกอบด้วย ค่าเสียโอกาสโรงเรือน ฯ 0.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 รองลงมาเป็นค่าเสียโอกาสแม่โคนม
0.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.39
1.3) ต้นทุนผลผลิตรวม
เกษตรกรมีต้ น ทุ น ผลผลิ ตรวมต่อน้ ำนมดิ บ 1 กิโลกรัมเท่ ากับ 13.66 บาท เนื่ องจาก
ค่าอาหาร และค่าแรงงานที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งในช่ว งหน้าร้อนต้นทุนค่าอาหารเพิ่มสูงขึ้น จากการที่อาหาร
หายากขึ้น เพราะขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงในช่วงฤดูฝนอาหารได้รับความชื้นสูงส่งผลให้
ปริมาณคุณภาพน้ำนมดิบลดลงด้วย
2) ผลตอบแทนของเกษตรกร
เกษตรกรมีผลผลิตน้ ำนมโค 16.69 กิ โลกรัมต่อตัวต่อวัน ราคาขายน้ำนมดิบหน้าศูนย์ รวบรวม
น้ำนมดิบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ขายได้เฉลี่ย 18.58 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคา
ทีเ่ กษตรกรได้รับสูงกว่าราคาน้ำนมดิบทั่วไปที่มีราคาฐานกิโลกรัมละ 17.30 บาท (สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ
จำกั ด, 2562) ซึ่ งทำให้ เกษตรกรมี ผ ลตอบแทนสุท ธิจ ากการขายน้ำ นมดิบ ต่อ กิโ ลกรัม เท่า กับ 4.92 บาท
เกษตรกรจึงได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ตามรายละเอีย ดต้น ทุน และผลตอบแทนการผลิต นมคุณ ภาพสูง
ล้านนาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
โดยสาเหตุที่เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ ฯ ขายน้ ำนมดิบได้ราคาสู งกว่าราคาทั่ วไป เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับการอบรมพั ฒ นาความรู้ เ พื่อ เพิ่ม คุณ ภาพผลผลิ ต เช่น การดูแ ลรัก ษา การให้อ าหารแม่โ ค
ทำให้ผ ลผลิต น้ำ นมที่ไ ด้ มีคุณภาพสูงกว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานทั่วไป เกษตรกรมีการขายผลผลิตให้สหกรณ์และ
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเอกชนที่ มี ก ารรั บ ซื้ อ น้ ำ นมดิ บ ตามเกณฑ์ ค่าองค์ประกอบน้ำนม ซึ่งหลักเกณฑ์ราคา
การรับซื้อน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2562
รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
- ค่าแรงงานในการเลี้ยง
- ค่าแรงงานในการรีดนม
1.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
- ค่าผสมพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่ายาป้องกันโรค
- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าซื้ออุปกรณ์
- ค่าซ่อมแซม
- ค่าขนส่งนม
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1.3 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์
- ค่าเสื่อมพันธุ์แม่โคนม
2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน
- ค่าเสียโอกาสโรงเรือน
- ค่าเสียโอกาสแม่โคนม
3. ต้นทุนการผลิตรวมต่อน้ำนมดิบ 1 ต่อกิโลกรัม
4. น้ำนมดิบที่รีดได้ (กก. / ตัว / วัน)
5. ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรได้รับ (บาท / กก.)
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม
ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ

บาท / กก.
11.98
2.23
1.42
0.81
9.04
0.15
7.72
0.16
0.15
0.19
0.17
0.10
0.24
0.16
0.71
1.68
0.08
1.07
0.77
0.30
0.53
0.34
0.19
13.66
16.69
18.58
4.92

ร้อยละ
87.70
16.33
10.40
5.93
66.17
1.10
56.51
1.17
1.10
1.39
1.24
0.73
1.76
1.17
5.20
12.30
0.59
7.84
5.64
2.20
3.87
2.48
1.39
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ตารางที่ 4.2 หลักเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมคุณภาพสูงล้านนา
หน่วย : บาทต่อ 1 กิโลกรัม
รายการ
ราคา
ราคาซื้อโรงงาน
1. ราคาฐาน
17.30
19.00
2. มาตรฐานฟาร์ม
0.20
3. เกรด (ค่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม)
0.50
4. เซลล์เม็ดเลือดขาว
0.50
0.50
5. ไขมัน
0.40
0.40
6. ของแข็งไม่รวมไขมัน
0.60
0.60
7. จุลินทรีย์
0.50
ราคารวม
19.50
21.00
ที่มา : สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ (2562)

3) ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 60.00 เห็นว่า ความผันผวนของสภาพอากาศ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเลี้ยงโคนม เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูงทำให้คุณภาพอาหารหยาบของโคนมต่ำลง ส่งผลให้
คุณภาพน้ำนมดิบต่ำลงด้วย หรือในช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้หาอาหารได้ ยาก รองลงมาเห็นว่า ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น โรคระบาดในโคซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของน้ำนม ปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพอาหาร
ของโค การขาดแคลนแรงงาน การขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาฟาร์ม เกษตรกรสูงวัย และราคารับซื้อน้ำนมต่ำ
คิด เป็น ร้อ ยละ 43.33 32.22 31.11 26.67 25.56 22.22 และ 21.11 ตามลำดับ ทั้งนี้เกษตรกรมองว่ามีปัญหา
ด้านราคารับซื้อน้ ำ นมดิ บ ต่ ำ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.11 ซึ่ง เป็นผลมาจากคุณภาพน้ำนมดิบที่เกษตรกรบางราย
ผลิตไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาหรือน้ำนมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่คงที่ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
รายการ
ด้านการผลิต
1. ความผันผวนของสภาพอากาศ
2. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
3. โรคระบาด
4. ภัยธรรมชาติ
5. ขาดแคลนแรงงาน
6. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
7. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้ลำบาก
ด้านการตลาด
ราคารับซื้อน้ำนมดิบต่ำ

จำนวน (ราย)

ร้อยละ

54
39
29
28
24
23
20

60.00
43.33
32.22
31.11
26.67
25.56
22.22

19

21.11

ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ
1
ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

4.1.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการรวบรวมน้ำนมดิบและการจำหน่ายหน้าร้าน
1) การรวบรวมน้ำนมดิบ
(1) ศูน ย์ร วบรวมน้ำ นมดิบ มีต้น ทุน รวม 19.95 บาทต่อ กิโ ลกรั ม ต้นทุนที่มากที่สุด ได้แก่
ต้นทุนค่าน้ำนมดิบ 18.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.34 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น
ค่าตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าเบี้ยประกันรถบรรทุกนม และค่าทำความสะอาด
อุปกรณ์ เป็นต้น ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ค่าใช้จ่ายการผสมเทียมโค
ค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 3.56 1.35 1.05 และ 0.70 ตามลำดับ
(2) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมีผลตอบแทนรวมกิโลกรัมละ 21.02 บาท ได้แก่ ผลตอบแทนจาก
การจำหน่ายน้ำนมดิบ 20.74 บาทต่อกิโลกรัม และผลตอบแทนสินค้าเกี่ยวเนื่อง เช่น เงินอุดหนุนค่าขนส่งน้ำนมดิบ
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนม เป็นต้น 0.28 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อหักลบต้นทุนรวมแล้วจึงมีผลตอบแทน
สุทธิเท่ากับ 1.07 บาท
2) การจำหน่ายหน้าร้าน
(1) การจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนาโดยขายในร้านนมหน้าฟาร์ม พบว่า มีต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม
เท่ากับ 74.55 บาท ต้นทุนที่มากที่สุด ได้แก่ ค่าวัตถุดิบในการผลิต 46.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.87 ของต้นทุน
ทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าแรงงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) และค่าบริหารจัดการ ได้แก่
เงินประกันสังคม และค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน คิดเป็นร้อยละ 21.19 6.73 6.40 และ 3.81 ตามลำดับ
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(2) ร้านนมหน้าฟาร์มมีผลตอบแทนรวม 76.89 บาทต่อกิโลกรัม จากการขายเครื่องดื่มและ
ขนม ได้ แ ก่ กาแฟ นมสด เมื่ อหั กลบต้ น ทุ น รวมแล้ ว จึ งมี ผ ลตอบแทนสุ ท ธิ ต่ อ กิ โลกรั ม เท่ ากั บ 2.34 บาท
รายละเอียดตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการรวบรวมและจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา
หน่วย : บาทต่อ 1 กิโลกรัม
รายการ
1. ค่าน้ำนมดิบ / ค่าวัตถุดิบในการผลิต
2. ค่าแรงงาน
3. ค่าบริหารจัดการ
4. ค่าเสื่อมอุปกรณ์
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม
ผลตอบแทนจำหน่ายต่อกิโลกรัม
ผลตอบแทนสินค้าเกี่ยวเนื่องต่อกิโลกรัม
ผลตอบแทนรวมต่อกิโลกรัม
ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม

ศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ
18.62
0.27
0.71
0.21
0.14
19.95
20.74
0.28
21.02
1.07

ร้อยละ
93.34
1.35
3.56
1.05
0.70
100.00

ร้านนมหน้า
ฟาร์ม
46.12
15.80
2.84
5.02
4.77
74.55
76.89

ร้อยละ
61.87
21.19
3.81
6.73
6.40
100.00

76.89
2.34

ที่มา : คำนวณจากการสำรวจ

4.2 วิถีการตลาด โครงสร้างและกิจกรรมในโซ่อุปทานนมคุณภาพล้านนา
4.2.1 วิถีการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
การศึกษาวิถีตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา เริ่มจากเกษตรกรจะนำน้ำนมดิบที่ได้จากการรีดนมส่งขาย
ให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จากนั้นศูนย์รวบรวมจะส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานแปรรูป โดยโรงงานจะทำการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ แล้วส่งจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภคต่อไป รายละเอียดดังนี้
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง และสมาชิกของฟาร์ม บริษัทเอกชน ขายผลผลิตน้ำนมดิบ ตามเกณฑ์คุณ ภาพ
องค์ประกอบน้ำนมดิบหากได้ตามมาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบจะได้รับราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยเกษตรกรจะส่ง
น้ำนมดิบให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนาร้อยละ
94.21 และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วไปร้อยละ 5.79
2) ศูน ย์ร วบรวมน้ำนมดิบ ดำเนินการโดยสหกรณ์และบริษัทเอกชน โดยศูนย์รวบรวมจะรับ
น้ำนมดิบ แยกตามท่อรับส่งนม เก็บรักษา และขนส่งน้ำนมไปยังโรงงานแปรรูป ซึ่งส่ วนใหญ่จะส่งโรงงานทั่วไป
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือร้อยละ 87.90 เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นนมทั่วไปในตลาด เช่น โรงงานองค์การ
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ส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย และส่งโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาร้อยละ 6.30 ตั้งอยู่ใน
พื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นนมที่ได้จากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ในส่วนของเกษตรกรจังหวัดลำปาง
จะส่งเข้าสู่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วไป
3) โรงงานแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์น มคุณ ภาพสูงล้านนา เมื่อทำการแปรรูปนมคุณ ภาพสูงล้านนา
เป็น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้แ ก่ นมสดยู เอชที นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิ ร์ต ไอศกรีม ซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จำหน่ ายจะมี ตรา
สัญลักษณ์ของมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา (Logo) บนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน สำหรับนมที่เข้าสู่
โรงงานทั่วไปจะถูกแปรรูปเป็นนมพาณิชย์ / นมพรีเมี่ยม เพื่อส่งจำหน่ายไปยังร้านค้า / ห้างสรรพสินค้า ในตลาด
ทั่วไป และส่วนที่เหลือร้อยละ 38.68 แปรรูปเป็นนมโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายสู่นักเรียนทั่วประเทศ
4) สถานที่จ ำหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์น มคุณ ภาพสูงล้านนา ในปัจ จุบัน มี ช่อ งทางการดำเนิน ธุร กิจ
จำหน่า ยสิน ค้าจากนมคุณ ภาพสูง ล้านนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งที่ผ่านการแปรรูป และไม่ผ่าน
การแปรรูป ซึ่งสัดส่วนทีผ่ ลผลิตแปรรูปแล้วจำหน่ายใน Modern trade คิดเป็นร้อยละ 2.52 รองลงมาส่งจำหน่าย
ร้านอาหารเป็นผลิตภัณฑ์น มสด และไอศกรีม จำหน่ายที่ห น้าร้า น / ขายปลีก ใช้เป็นวัต ถุดิบ เพื่อ ผสมกับ
เครื่องดื่มจำหน่ายหน้าร้านโดยตรง และโรงแรม ร้อยละ 2.19 1.58 0.01 และ 0.01 ตามลำดับ รายละเอียด
ตามภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างนมคุณภาพสูงล้านนา
ที่มา : จากการสำรวจ
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4.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
4.3.1 การวิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดำเนินการจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด
ประเด็นจากการนำแนวคิด SWOT มาวิเคราะห์แล้วจัดลำดับความสำคัญโดยการให้คะแนนจากผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
จากนั้นนำผลเบื้องต้นมาพิจารณาในการประชุมระดมความคิดเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำแนวทาง
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ซึง่ สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจัยภายใน กำหนดประเด็นจากการนำแนวคิด 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) มาวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้
1.1) S1 โครงสร้างองคกร (Structure)
จุดอ่อน
(1) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนามีน้อย
(2) ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางฟาร์ม มีการจัดการฟาร์มไม่ดีเท่าที่ควร
(3) หน่วยงานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผู้เกี่ยวข้องปลายน้ำมีน้อย
1.2) S2 กลยุทธขององคกร (Strategy)
จุดแข็ง
ภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม
จุดอ่อน
(1) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
(2) ช่องทางการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาส่วนใหญ่
จึงขายให้กับโรงงานทั่วไป
(3) ปริมาณของน้ำนมที่ผลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และมีการกำหนดโควต้าการส่งนมชัดเจน
เกษตรกรจึงไม่สามารถขยายปริมาณการส่งนมได้ตามความต้องการ
1.3) S3 ระบบในการดำเนินงานขององคกร (Systems)
จุดแข็ง
(1) มีการบริหารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
(2) มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งที่จัดการตลอดโซ่อุปทาน
(3) มีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
1.4) S4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
จุดแข็ง
(1) มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน
(2) มีเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบ ตามเกณฑ์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนม
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1.5) S5 บุคลากรในองคกร (Staff)
จุดแข็ง
เกษตรกรมีทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมสูง ทำให้มีฟาร์มจำนวนมากที่สามารถ
ผ่านการรับรองคุณภาพจีเอพี
1.6) S6 ความรูความสามารถขององคกร (Skills)
จุดแข็ง
(1) ผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถแปรรูปได้หลากหลาย ทำให้เพิ่มมูลค่าได้
(2) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถจัดการอาหารหยาบให้มีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี
จุดอ่อน
(1) ปริมาณของน้ำนมที่ผลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และมีการกำหนดโควต้าการส่งนมชัดเจน
เกษตรกรจึงไม่สามารถขยายปริมาณการส่งนมได้ตามความต้องการ
(2) แรงงานในฟาร์มส่วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ
1.7) S7 คานิยมร่วมกัน (Shared Values)
จุดแข็ง
(1) มีการบริหารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
(2) มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งที่จัดการตลอดโซ่อุปทาน
2) ปัจจัยภายนอก กำหนดประเด็นจากการนำแนวคิด PEST Analysis มาวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
2.1) Political (P) ปัจจัยด้านการเมือง
โอกาส
มีหน่วยงานระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม และมีการบูรณาการหน่วยงานสูง
2.2) Economic (E) ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจ
โอกาส
(1) แนวโน้มการบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์น มและพัน ธุ์โ คนมอาเซีย นขยายตัว อย่างต่อ เนื่อ ง
และมีโอกาสส่งออกได้ดี
(2) มี ต ลาดรองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / มี ต ลาดที่ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว / มี ก ารขยายโอกาส
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
(3) มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา
ได้ตามคำสั่งการผลิต
2.3) Social (S) ปัจจัยด้านสังคม
อุปสรรค
(1) ผู้บริโภคทั่วไปยังไม่นิยมบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาและไม่รู้จักคุณภาพนมล้านนา
(2) ทัศนคติของเกษตรกรเป็นแบบเดิม ส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ เช่น สนใจอาหาร
ผสมครบส่วน (TMR) น้อย
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(3) การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย
2.4) Technology (T) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
โอกาส
(1) มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต และแปรรูป
(2) กระบวนการแปรรูปมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.5) Environment (E) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค
สภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาลทำให้คุณภาพอาหารหยาบของโคผันผวน เช่น ในช่วงฤดูฝน
อาหารมีความชื้นสูง ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดิบลดลง
2.6) Legal (L) ปัจจัยด้านกฎหมาย
โอกาส
มีกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้ผู้บริโภค
มีความเชื่อมั่นในการซื้อผลิตภัณฑ์
4.3.2 การเรียงตามลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม
1) ปัจจัยภายใน
1.1) จุดแข็ง พบว่า มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน และมีเกณฑ์
การรับ ซื้อ น้ำ นมดิบ ตามเกณฑ์ค ุณ ภาพองค์ป ระกอบน้ำ นม มี คะแนนมากที่ สุ ดที่ 4.20 คะแนน เท่ ากั น
รองลงมา ภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม เกษตรกรมีทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมสูง
ทำให้มีฟาร์มจำนวนมากที่สามารถผ่านการรับรองคุณภาพจีเอพี มีการบริหารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งที่จัดการตลอดโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูง
ล้านนาสามารถแปรรูปได้หลากหลาย ทำให้เพิ่มมูลค่าได้ มีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถจัดการอาหารหยาบให้มีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี มีค่า คะแนนเท่ากับ 4.15 4.05 3.28
3.28 2.81 2.81 และ 2.63 คะแนนตามลำดับ
1.2) จุดอ่อน พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีคะแนนมากที่สุดที่ 4.60 คะแนน
รองลงมา ช่องทางการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาส่วนใหญ่จึงขายให้กับ
โรงงานทั่วไป ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ปริมาณของน้ำนมที่ผลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และ
มีการกำหนดโควต้าการส่ งนมชัดเจน เกษตรกรจึงไม่ส ามารถขยายปริมาณการส่ งนมได้ตามความต้องการ
แรงงานในฟาร์มส่วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
บางฟาร์มมีการจัดการฟาร์มไม่ดีเท่าที่ควร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผู้เกี่ยวข้องปลายน้ำ
มีน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.17 3.17 2.49 2.14 2.11 และ 1.64 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 การเรียงตามลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง / จุดอ่อน
ปัจจัย
คะแนน
จุดแข็ง
S1
- มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน
4.20
S2
- มีเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบตามเกณฑ์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนม
4.20
S3
- ภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม
4.15
S4
- เกษตรกรมีทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมสูงทำให้มีฟาร์มจำนวนมาก 4.05
สามารถผ่านการรับรองคุณภาพจีเอพี
S5
- มีการบริหารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 3.28
S6
- มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งที่จัดการตลอดโซ่อุปทาน
3.28
S7
- ผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถแปรรูป ได้หลากหลาย ทำให้ 2.81
เพิ่มมูลค่าได้
S8
- มีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
2.81
S9
- เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถจัดการอาหารหยาบให้มีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี
2.63
จุดอ่อน
W1
- ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4.60
W2
- ช่องทางการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูงล้านนา 3.17
ส่วนใหญ่จึงขายให้กับโรงงานทั่วไป
W3
- ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนามีน้อย
3.17
W4
- ปริมาณของน้ำนมที่ผลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และมีการกำหนดโควต้าการส่งนม 2.49
ชัดเจน เกษตรกรจึงไม่สามารถขยายปริมาณการส่งนมได้ตามความต้องการ
W5
- แรงงานในฟาร์มส่วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ
2.14
W6
- ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางฟาร์มมีการจัดการฟาร์มไม่ดีเท่าที่ควร
2.11
W7
- หน่วยงานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผู้เกี่ยวข้องปลายน้ำมีน้อย
1.64
ที่มา : จากการสำรวจ และการประชุมระดมความคิดเห็น
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2) ปัจจัยภายนอก
2.1) โอกาส พบว่า แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมอาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีโอกาสส่งออกได้ ดี มีคะแนนมากที่สุด 3.83 คะแนน รองลงมา มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ / มีตลาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว / มีการขยายโอกาสการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการผลิต และแปรรูป มีหน่วยงานระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม และมีการบูรณาการหน่วยงานสูง
มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถผลิตนมคุณภาพสูงล้านนาได้ตามคำสั่งการผลิต
กระบวนการแปรรูปมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ในการซื้อผลิ ตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.67 3.40
3.40 2.81 2.81 และ 1.86 คะแนนตามลำดับ
2.2) อุปสรรค พบว่า สภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาลทำให้คุณภาพอาหารโคผันผวน มีคะแนน
มากที่สุด 3.20 รองลงมา ผู้บริโภคทั่วไปยังไม่นิยมบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาและไม่รู้จักคุณภาพนมล้านนา
และการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.64 2.14 และ 1.65
คะแนนตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 การเรียงตามลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส / อุปสรรค
ปัจจัย
คะแนน
โอกาส
O1
- แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมอาเซียนขยายตัวอย่าง
3.83
ต่อเนื่องและมีโอกาสส่งออกได้ดี
O2
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ / มีตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว / มีการขยายโอกาส 3.67
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
O3
- มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต และแปรรูป 3.40
O4
- มีหน่วยงานระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม และมีการบูรณาการ 3.40
หน่วยงานสูง
O5
- มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถผลิตนม
2.81
คุณภาพสูงล้านนาได้ตามคำสั่งการผลิต
O6
- กระบวนการแปรรูปมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.81
O7
- มีกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 1.86
และยา ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อผลิตภัณฑ์
อุปสรรค
T1
- สภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาลทำให้คุณภาพอาหารหยาบของโคผันผวน
3.20
T2
- ผู้บริโภคทั่วไปยังไม่นิยมบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาและไม่รู้จัก
2.64
คุณภาพนมล้านนา
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ตารางที่ 4.6 การเรียงตามลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ)
โอกาส / อุปสรรค
ปัจจัย
อุปสรรค
T3
- ทัศนคติของเกษตรกรเป็นแบบเดิม ส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ
เช่น สนใจอาหารผสมครบส่วน (TMR) น้อย
T4
- การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย

คะแนน
2.14
1.65

ที่มา : จากการสำรวจ และการประชุมระดมความคิดเห็น

4.3.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1) กลยุทธ์ SO หรือกลยุทธ์เชิงรุก มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
1.1) การส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูป เช่น การสร้าง
สายการผลิต โดยมีจุดแข็งจากการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน และมีเกณฑ์การรับซื้อ
น้ำนมดิบ ตามเกณฑ์คุณภาพองค์ป ระกอบน้ำ นมทำให้นมมีคุณ ภาพสูง และมี ระบบสหกรณ์โ คนมเข้ม แข็ ง
ที่จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ควบคุมคุณภาพน้ำนมได้ จึงมีโอกาสเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.2) สนับสนุนและผลักดันให้มีการตรวจรับรองฟาร์ม จีเอพี ในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยที่เกษตรกร
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมและมีการอบรมเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ เกษตรกร
สามารถเข้าสู่โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา และขายนมในราคาที่สูงตามมาตรฐานนมคุณ ภาพสูงล้านนา
ทำให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตน้ำนมดิบตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาเพิ่มขึ้น
1.3) การส่งเสริมการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาในชุมชนโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ผ่านการท่องเที่ย ว ซึ่งจั งหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถประชาสัมพันธ์ให้เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
1.4) การพัฒ นาศัก ยภาพการผลิต โดยเน้น การเพิ่ม คุณ ภาพผลผลิต ตามค่า องค์ป ระกอบ
น้ำ นมโดยมีจุดแข็งในด้านพื้นที่ซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม และเกษตรกรมีทักษะ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมสูง รวมถึงโอกาสจากการที่มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการผลิตและแปรรูปมากขึ้น
1.5) การส่งเสริมตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดต่างประเทศ ตลาดออนไลน์ เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการขายและการกระจายสินค้าให้เกษตรกรสามารถนำนมคุณภาพสูงล้านนามาขายได้มากยิ่งขึ้น
1.6) แสวงหาแนวทางการลดต้น ทุน การผลิ ตโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่ งในกระบวนการ
รวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น
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1.7) การสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างสินค้าอื่น โดย Marching วัตถุดิบ และสินค้าเกี่ยวเนี่อง
โดยสหกรณ์การเกษตรมีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภ าพ มีห น่ว ยงานระดับพื้นที่
ให้ การสนั บสนุ นและส่ งเสริ ม และมี การบู รณาการหน่ วยงานสู ง เป็ นโอกาสในการเพิ่ มมู ลค่ าสิ นค้ า สร้างความ
หลากหลายของสินค้าให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค
2) กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์เชิงป้องกัน มีจำนวน 2 กลยุทธ์
2.1) การรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์การดื่มนม / การบริโภคนมให้มากขึ้ น
และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักนมคุณภาพสูงล้านนา
2.2) ส่งเสริมการจัดตั้งโรงหมัก และเก็บอาหารให้สมาชิกเกษตรกร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ทั้งปริมาณและคุณ ภาพอาหารได้ตลอดปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถจัดการอาหารหยาบให้มีคุณภาพ
ได้ตลอดทั้งปี แต่ในบางฤดูกาลเกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้อาหารหยาบมีน้อย และในฤดูฝนอาหารมีความชื้นสูง
ส่งผลให้คุณภาพอาหารหยาบของโคผันผวน อาจทำให้คุณภาพน้ำนมดิบลดลง
3) กลยุทธ์ WO หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข มีจำนวน 5 กลยุทธ์
3.1) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักนมคุณภาพสูงล้านนาผ่านสื่อต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น โฆษณาออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมดำเนินการ
3.2) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยเน้นบุคคลรักสุขภาพ และตลาดเฉพาะ เพื่อให้เกิดการกระจาย
สินค้าได้มากขึ้น
3.3) ส่งเสริมให้เกษตรกร / ผู้ประกอบการรายย่อยผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาในรูปแบบ
โฮมเมด เนื่องจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ผ่านมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนามีอยู่น้อย การส่งเสริมเกษตรกร
ให้ผลิตสินค้าด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งการมีตลาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวรองรับเป็นโอกาสในการขยายการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
3.4) ส่ ง เสริม ให้เ กษตรกรมีการอบรมต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดการด้านคุณ ภาพอาหาร
เนื่องจากแรงงานในฟาร์มส่วนมากเป็นแรงงานจ้าง อาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ รวมถึงทัศนคติของ
เกษตรกรเป็นแบบเดิม ส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ เช่น สนใจอาหารผสมครบส่วน (TMR) น้อย
3.5) การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์การบริห ารจัด การตลอดโซ่ อุป ทาน โดยพั ฒ นาสร้างภาคี
เครือ ข่า ยการทำงานที่ ร่ว มกัน โดยเน้น การเพิ่ม ช่อ งทาง / ขยายตลาด เนื่องจากหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ
ในอุตสาหกรรมนมและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปลายน้ำด้านการแปรรูปและจัดจำหน่ายมีน้อย
4) กลยุทธ์ WT หรือกลยุทธ์เชิงรับ มีจำนวน 1 กลยุทธ์
4.1) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้สนใจรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เนื่องจากเกษตรกร
รุ่นเดิมส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ การที่มีหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริม รวมถึงมีก ารบูร ณาการหน่ว ยงานสูงจะช่ว ยสนับ สนุน และทำให้เกษตรกรเข้า ถึง เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น รายละเอียดตามตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix นมคุณภาพสูงล้านนา
S1 มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน
S2 มีเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบตามเกณฑ์คุณภาพองค์ประกอบ
น้ำนม
S3 ภาคเหนือเป็นพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนม
S4 เกษตรกรมี ทั กษะประสบการณ์ ในการเลี้ ยงโคนมสู งทำให้
มีฟาร์มจำนวนมากสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจีเอพี
S5 มี การบริ หารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร ทำให้ ง่าย
ต่อการบริหารจัดการ
S6 มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งที่จัดการตลอดโซ่อุปทาน
S7 ผลิต ภัณ ฑ์จ ากนมคุณ ภาพสูง ล้า นนาสามารถแปรรูป
ได้หลากหลาย ทำให้เพิ่มมูลค่าได้
S8 มีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
S9 เกษตรกรส่ วนใหญ่ สามารถจั ดการอาหารหยาบให้ มี คุ ณภาพ
ได้ตลอดทั้งปี

W1 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
W2 ช่ อ งทางการตลาดนมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนามี น้ อ ย
ผลผลิ ต น้ ำนมคุ ณ ภาพสู งล้ านนาส่ ว นใหญ่ จึ งขายให้ กั บ
โรงงานทั่วไป
W3 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนามีน้อย
W4 ปริมาณของน้ำนมที่ผลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และ
มีการกำหนดโควต้าการส่งนมชัดเจน เกษตรกรจึงไม่สามารถ
ขยายปริมาณการส่งนมได้ตามความต้องการ
W5 แรงงานในฟาร์มส่ วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการ
ปฏิบัติตามหลักวิชาการ
W6 ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางฟาร์ม มีการจัดการ
ฟาร์ม ไม่ดีเท่าที่ควร
W7 หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในอุ ต สาหกรรมนมและ
ผู้เกี่ยวข้องปลายน้ำมีน้อย

O1 แนวโน้ ม การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มและ S1 O1 ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นมระหว่าง
พันธุ์โคนมอาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ ผู้ผลิตและผู้แปรรูป เช่น การสร้างสายการผลิตใหม่
มีโอกาสส่งออกได้ดี
S1 O4 สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารเพิ่ ม การตรวจรับ รอง
ฟาร์มจีเอพี ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

W1 O4 ประชาสัม พัน ธ์ สร้า งการรับ รู้ใ ห้ ผู้บ ริโ ภครู้จั ก
นมคุ ณ ภาพสู งล้ านนาผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
โฆษณาออนไลน์ รวมถึงการประสานกับหน่ว ยงานนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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O2 มีต ลาดรองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / มี ต ลาด
ที ่เ ป็น แหล่ งท่ องเที่ ย ว / มีก ารขยายโอกาส
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
O3 มี การสนั บสนุ นเทคโนโลยี การวิ จั ย
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต และแปรรูป
O4 มีห น่ วยงานระดับ พื้นที่ให้ การสนับ สนุ น
และส่งเสริม และมีการบูรณาการหน่วยงานสูง
O5 มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ลดต้นทุน
การขนส่ง และสามารถผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา
ได้ตามคำสั่งการผลิต
O6 กระบวนการแปรรู ป มี เครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
O7 มีกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อผลิตภัณฑ์

S2 O2 ส่ งเสริม การบริโภคนมคุ ณ ภาพในชุ ม ชน โดยพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการท่องเที่ยว
S3 S4 O3 พัฒ นาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต ตามค่าองค์ประกอบน้ำนม
S4 O2 ส่งเสริมตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดต่างประเทศ
ตลาดออนไลน์
S4 O6 แสวงหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยนำเครื่องจักร
และเทคโนโลยีมาใช้
S6 S8 O4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ระหว่ า งสิ น ค้ า อื่ น โดย
Marching วัตถุดิบ และสินค้าเกี่ยวเนี่อง

W2 O2 เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเน้นบุคคลรักสุขภาพ
/ ตลาดเฉพาะ
W3 O2 ส่ งเสริม ให้ เกษตรกร / ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาในรูปแบบโฮมเมด
W6 O3 ส่ ง เสริ ม ให้ เกษ ต รกรมี การอบ รมต่ อเนื่ อง
โดยเฉพาะการจัดการด้านคุณภาพอาหาร เพื่อให้น้ำนม
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
W7 O2 O4 จัด ทำแผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจัด การ
ตลอดโซ่อุ ป ทาน พั ฒ นาสร้างภาคีเครือ ข่ายการทำงาน
ร่วมกันโดยเน้นการเพิ่มช่องทาง / ขยายตลาด

T1 สภาวะภั ยธรรมชาติ / ฤดู กาลทำให้ คุ ณภาพ S1 T2 T4 รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์การดื่มนม W5 T3 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้สนใจรูปแบบ
อาหารหยาบของโคผันผวน เช่น ในช่วงฤดูฝน / การบริโภคนมให้มากขึ้น และสร้า งการรับรู้ให้ผู้ บริโ ภครู้จั ก การเกษตรสมัยใหม่
อาหารมีความชื้นสู ง ส่ งผลให้ คุ ณภาพน้ ำนมดิ บ นมคุณภาพสูงล้านนา
ลดลง
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T2 ผู้ บ ริ โ ภ คทั่ วไป ยั ง ไม่ นิ ยมบริ โภคนม S9 T1 ส่ งเสริมการจัด ตั้งโรงหมั กอาหารให้ ส มาชิกเกษตรกร
คุณภาพสูงล้านนาและไม่รู้จักคุณภาพนมล้านนา สร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพอาหารได้ตลอดปี
T3 ทัศนคติของเกษตรกรเป็นแบบเดิมส่วนใหญ่
ไม่พร้อมรับ ความรู้ใหม่ ๆ เช่น สนใจอาหาร
ผสมครบส่วน (TMR) น้อย
T4 การบริโภคนมและผลิตภัณ ฑ์นมยังไม่ใช่
วัฒนธรรมของคนไทย
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จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมได้กลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ นำมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ดังนี้
(1) ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา
เพื่อเพิ่มอุปสงค์ความต้องการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ขยายตลาด
และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ในการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาที่มีราคาสูงกว่านมทั่วไป
- ประชาสัม พัน ธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักนมคุณภาพสูงล้านนาผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่ อเนื่อง
เช่น โฆษณาออนไลน์ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ส่ง เสริ ม การบริโ ภคนมคุ ณ ภาพสู ง ล้า นนาในชุ ม ชน โดยพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
ผ่ านการท่องเที่ย ว ซึ่งปัจจุบันผู้จำหน่ายมีตราสินค้าเป็นที่รู้จักในชุมชนทำให้ชุมชนมีความเชื่อมั่น โดยนมคุณภาพสูง
ล้านนาสามารถเพิ่มมูลค่านำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง
ในด้านการท่องเที่ยวจึงสามารถขยายตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวได้
- ส่ งเสริ ม ตลาดใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น ตลาดต่ างประเทศ ที่ มี ก ารบริ โภคนมต่ อ วั น ต่ อ คนสู ง
มีแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมต่อเนื่อง รวมถึงตลาดสมัยใหม่ เช่น ตลาดออนไลน์ เพื่อขยาย
ลูกค้าเป้าหมายภายนอกชุมชน
- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเน้นบุคคลรักสุขภาพ ตลาดเฉพาะที่เน้นการบริโภคสินค้าคุณภาพ
- รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์การดื่มนม / การบริโภคนมให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
การบริโภคต่อวันสูงขึ้น
- ส่งเสริมให้เกษตรกร / ผู้ประกอบการรายย่อยผลิต ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาในรูปแบบโฮมเมด
(2) พัฒนาศักยภาพการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา เพื่อยกระดับผลผลิตอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตนมผ่านเกณฑ์ นมคุณภาพสูงล้านนาได้ตลอดปี โดยมีกระบวนการผลิต
ที่ได้มาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน ทั้งในระดับฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และแหล่งจำหน่าย
- พัฒนาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ตามค่าองค์ประกอบน้ำนม โดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการอบรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการด้านคุณภาพอาหารโคซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้
น้ำนมมีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงแสวงหาแหล่งอาหารใหม่ที่มีคุณภาพ ได้แก่ ข้าวโพดต้นสด เป็นการลดผลกระทบ
จากสภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหารโค เป็นต้น
- แสวงหาแนวทางการลดต้ นทุ นการผลิ ต โดยนำเครื่องจั กรและเทคโนโลยี มาใช้ ทดแทนการจ้ าง
แรงงานภายนอกฟาร์ม
- สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้สนใจรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่
- ส่งเสริมการจัดตั้งโรงหมักและเก็บอาหารโคให้สมาชิกเกษตรกร สร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งปริมาณ
และคุณภาพอาหารได้ตลอดปี เพื่อลดการขาดแคลนอาหารในฤดูแล้ง และลดความชื้นของอาหารสัตว์ในฤดูฝน
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(3) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการนมคุณภาพสูงล้านนาทั้งระบบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อบริหารจัดการน้ ำ นมคุ ณ ภาพให้ ส ามารถผลิ ต เป็ น นมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาได้ โดยไม่ เจื อ ปน
กับนมทั่วไปที่มีคุณภาพต่ำกว่า
- ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต และผู้ แ ปรรู ป โดยการเพิ่ ม
สายการผลิตใหม่ จัดตั้ง ศูน ย์รวบรวมเฉพาะนมที่ผ่านมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาในสหกรณ์การเกษตร
ที่มีศักยภาพ มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาก รวมถึงบูรณาการพัฒ นาการผลิตนมร่ว มกัน เพื่อให้นมมีคุณภาพ
มี ก ารผลิ ต ที่มีมาตรฐานสูงไม่จำหน่ายเจือปนกับนมทั่วไป
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารเพิ่ ม การตรวจรั บ รองฟาร์ ม จี เอพี
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนการเพิ่มคุณภาพในระดับต้นน้ำ โดยแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่นนอกจาก
งบปกติ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น จั ด ทำโครงการเพื่ อ ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง จากงบจั งหวั ด
และกลุ่มจังหวัด เป็นต้น
- สร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างสินค้าอื่น โดย Marching วัตถุดิบ และสินค้าเกี่ยวเนี่อง เพื่อให้เกิด
การสื่อสารความต้องการระหว่างผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างอำนาจต่อรอง ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต
ร่วมกัน
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน พัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
โดยเน้นการเพิ่มช่องทาง / ขยายตลาด ยึดหลักการตลาดนำการผลิต
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาจำนวน 90 ราย และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
วิถีการตลาด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา สรุปผลได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ต้นทุนการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
1) ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกร
ต้นทุนการผลิ ตนมคุณภาพสู งล้ านนาของเกษตรกรในโครงการ มีต้นทุนรวม 13.66 บาทต่อกิโลกรัม
ต้นทุนที่มากที่สุดคือ ต้นทุนค่าอาหาร เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำนมโคได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา เกษตรกรมีผลผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ย 16.69 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน รายได้จากการขาย
น้ำนมดิบ ของเกษตรกรเท่ากับ 18.58 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรมี รายได้สุ ทธิจากการขายน้ำนมดิบ
4.92 บาทต่อกิโลกรัม
2) ต้นทุนและผลตอบแทนการรวบรวมน้ำนมดิบ
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมีต้นทุนในการรวบรวมน้ำนมดิบ 19.95 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนที่มากที่สุด
ได้แ ก่ ต้ น ทุ น ค่า น้ ำ นมดิ บ ผลตอบแทนรวมจากการจำหน่า ยน้ำ นมดิบ และสิน ค้า เกี่ย วเนื่อ งเท่า กั บ
21.02 บาทต่อกิโ ลกรั ม ดังนั้นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมีรายได้สุทธิของ 1.07 บาทต่อกิโลกรัม
3) ต้นทุนและผลตอบแทนการจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา
การจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา โดยขายในร้านนมหน้าฟาร์ม มีต้นทุนรวมเท่ากับ 74.55
บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนที่มากที่สุด ได้แ ก่ ต้น ทุน ค่า วัต ถุดิบ ในการผลิต และมีผลตอบแทนจากการจำหน่าย
76.89 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นร้านนมหน้าฟาร์มมีรายได้สุทธิ 2.34 บาทต่อกิโลกรัม
5.1.2 วิถีการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
การศึกษาวิถีตลาดนมคุณ ภาพสูงล้านนา พิจารณาจากลักษณะรูปแบบการซื้อขายน้ำนมดิบ
ของเกษตรกร โดยเริ่มจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนานำน้ำนมดิบที่ได้จากการรีดนม
ส่งขายที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ คุณ ภาพสูง คิด เป็น ร้อ ยละ 94.21 ซึ่ง น้ำ นมดิบ ที่ผ่า นเกณฑ์ นมคุณภาพสูง
ล้านนาจะได้รับเงินตามค่าองค์ประกอบน้ ำนมที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.58 บาท และเกษตรกรมีการส่ ง
น้ำนมดิบขายที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอื่น ๆ (ทั่วไป) ร้อยละ 5.79 จากนั้นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา
จะทำการส่งน้ำนมที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพไปยังโรงงานทั่วไปและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ล้านนา
คิดเป็นร้อยละ 87.90 และ 6.30 ตามลำดับ โดยน้ำนมดิบที่ถูกส่งไปยังโรงงานทั่วไปจะถูกแปรรูปเป็นนมพาณิชย์ /
นมพรีเมี่ย ม เพื่อส่งจำหน่ายไปยังร้านค้า / ห้างสรรพสินค้าในตลาดทั่ว ไปร้อยละ 49.22 และส่วนที่เหลื อ
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ร้อยละ 38.68 แปรรูปเป็นนมโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายสู่นักเรียนทั่วประเทศ สำหรับน้ำนมดิบคุณภาพสูงที่ส่งไป
โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น นมสดยูเอชที
นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ไอศกรีม เป็นต้น โดยจะมีต ราสัญ ลัก ษณ์ข องมาตรฐานนมคุณ ภาพสูงล้า นนา
(Logo) บนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน แล้วส่งจำหน่ายตามสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
ซึ่ง สัด ส่ว นผลผลิต ที่แ ปรรูป แล้ว จำหน่า ยใน Modern trade คิด เป็น ร้อยละ 2.52 รองลงมา ส่งจำหน่าย
ในร้านอาหารเป็นผลิตภัณฑ์นมสด และไอศกรีม จำหน่ายที่หน้าร้าน / ขายปลีก ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมกับ
เครื่องดื่มจำหน่ายหน้าร้านโดยตรง และโรงแรม ร้อยละ 2.19 1.58 0.01 และ 0.01 ตามลำดับ
5.1.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดำเนินการจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด
ประเด็นจากการนำแนวคิด SWOT มาวิเคราะห์แล้วจัดลำดับความสำคัญโดยการให้คะแนน และจัดทำ TOWS Matrix
จะได้ก ลยุท ธ์ เ ชิง รุก 7 กลยุท ธ์ กลยุท ธ์ เ ชิง ป้อ งกัน 2 กลยุท ธ์ กลยุท ธ์ เ ชิง แก้ไ ข 5 กลยุท ธ์ และกลยุท ธ์
เชิงรั บ 1 กลยุ ทธ์ โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ดังนี้
1) ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนมคุณภาพสูงล้านนา
เพื่อเพิ่มอุปสงค์ความต้องการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ขยายตลาด
และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ในการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาที่มีราคาสูงกว่านมทั่วไป
1.1) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จักนมคุณภาพสูงล้านนาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น โฆษณาออนไลน์ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.2) ส่งเสริมการบริโภคนมคุณภาพสูงล้านนาในชุมชน โดยพัฒ นาผลิตภัณฑ์ที่ห ลากหลาย
ผ่ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ผู้ จ ำหน่ า ยมี ต ราสิ น ค้ า เป็ น ที่ รู้ จั ก ในชุ ม ชนทำให้ ชุ ม ชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น
โดยนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถเพิ่มมูล ค่านำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และจังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวจึงสามารถขยายตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวได้
1.3) ส่งเสริมตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดต่างประเทศ ที่มีการบริโภคนมต่อวันต่อคนสูง
มีแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมต่อเนื่อง รวมถึงตลาดสมัยใหม่ เช่น ตลาดออนไลน์ เพื่อขยายลูกค้า
เป้าหมายภายนอกชุมชน
1.4) เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเน้นบุคคลรักสุขภาพ ตลาดเฉพาะที่เน้นการบริโภคสินค้า
คุณภาพ
1.5) รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์การดื่มนม / การบริโภคนมให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
การบริโภคต่อวันสูงขึ้น
1.6) ส่งเสริมให้เกษตรกร / ผู้ป ระกอบการรายย่อยผลิต ผลิต ภัณ ฑ์น มคุณ ภาพสูงล้านนา
ในรูปแบบโฮมเมด
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2) พัฒนาศักยภาพการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา เพื่อยกระดับผลผลิตอย่างยั่งยืน
เพื่ อให้ เกษตรกรสามารถผลิ ต น้ ำนมดิ บ ผ่ านเกณฑ์ น มคุ ณ ภาพสู งล้ านนาได้ ตลอดปี โดยมี
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน ทั้งในระดับฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และแหล่งจำหน่าย
2.1) พัฒนาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ตามค่าองค์ประกอบน้ำนม โดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการอบรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการด้านคุณภาพอาหารโคซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้
น้ ำนมมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ งแสวงหาแหล่ งอาหารใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ข้ า วโพดต้ น สด เป็ น การลด
ผลกระทบจากสภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหารโค เป็นต้น
2.2) แสวงหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน
การจ้างแรงงานภายนอกฟาร์ม
2.3) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้สนใจรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่
2.4) ส่ง เสริม การจัด ตั้ง โรงหมัก และเก็บ อาหารโคให้ส มาชิก เกษตรกร สร้า งความมั่น คง
ด้านอาหารทั้งปริมาณ และคุณภาพอาหารได้ตลอดปี เพื่อลดการขาดแคลนอาหารในฤดูแล้ง และลดความชื้น
ของอาหารสัตว์ในฤดูฝน
3) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการนมคุณภาพสูงล้านนาทั้งระบบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อบริหารจัดการน้ำนมคุณภาพให้สามารถผลิตเป็นนมคุณภาพสูงล้านนาได้ โดยไม่เจือปน
กับนมทั่วไปที่มีคุณภาพต่ำกว่า
3.1) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูป โดยการเพิ่ม
สายการผลิตใหม่ จัดตั้งศูน ย์รวบรวมเฉพาะนมที่ผ่านมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาในสหกรณ์การเกษตร
ที่มีศักยภาพ มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาก รวมถึงบูรณาการพัฒ นาการผลิตนมร่ว มกัน เพื่อให้นมมีคุณภาพ
มีการผลิตที่มีมาตรฐานสูงไม่จำหน่ายเจือปนกับนมทั่วไป
3.2) หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนและผลักดัน ให้มีการเพิ่มการตรวจรับรองฟาร์มจีเอพี
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนการเพิ่มคุณภาพในระดับต้นน้ำ โดยแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่นนอกจาก
งบปกติ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น จั ด ทำโครงการเพื่ อ ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง จากงบจั งหวั ด
และกลุ่มจังหวัด เป็นต้น
3.3) สร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างสินค้าอื่น โดย Marching วัตถุดิบ และสินค้าเกี่ยวเนี่อง
เพื่อให้เกิดการสื่อสารความต้องการระหว่างผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างอำนาจต่อรอง ตลอดจนการลดต้นทุน
การผลิตร่วมกัน
3.4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการตลอดโซ่อุปทาน พัฒ นาสร้างภาคีเครือข่าย
การทำงานร่วมกันโดยเน้นการเพิ่มช่องทาง / ขยายตลาด ยึดหลักการตลาดนำการผลิต
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 หน่วยงานระดับพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้ าหมาย ทิศทาง และแนวการดำเนินงานเป็นระยะ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถผลักดันและยกระดับได้ตลอดโซ่อุปทาน เช่น การส่งเสริม
การตลาดโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ การส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารบริ โ ภคนมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาโดย
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5.2.2 ส่ งเสริ มให้ เกษตรกรมีก ารพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เน้น คุ ณ ภาพเข้าสู่ ม าตรฐานจีเอพี เพื่ อให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ และศูนย์รวบรวมสามารถผ่านสู่มาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนาได้
5.2.3 ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินงานในการตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนาโดยเฉพาะในระดับฟาร์มที่เกษตรกรบางส่วนยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์
แนวทางแก้ปญ
ั หา
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
นมคุณภาพสูงล้านนา

ลำดับที่ ............

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)............................ สกุล.......................ที่อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ชื่อบ้าน...................................
ตำบล............................อำเภอ..............................จังหวัด........................เบอร์โทร.....................................
1.2 เพศและอายุ  1)ชาย  2)หญิง อายุ............ปี
1.3 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน/จำนวนแรงงานที่ทำเกษตร
1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน......................คน
2) จำนวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงาน.............คน
2.1) จำนวนแรงงานที่ทำงานภาคการเกษตร...................คน
2.2)จำนวนแรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตร......................คน
1.4 ท่านเลี้ยงโคนนมมากี่ปี..............ปี
1.5 ปีที่เข้าร่วมโคนมคุณภาพสูงล้านนา................ปี
1.6 จำนวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด............ไร่ (โดยในการเกษตร ของตนเอง..........ไร่ เช่า...........ไร่ ที่สาธารณะ/ฟรี.........ไร่)
1.7 ระดับการศึกษา  1) ไม่ได้เรียน
 2) จบชั้นประถม ระบุ.....(ประถม 1=1,ประถม 2=2,ประถม 3=3,ประถม 4=4,ประถม 5=5,ประถม 6=6 )
 3) จบมัธยม ระบุ............(ม.1 = 7 , ม.2 = 8 , ม.3 = 9 , ม.4 = 10 , ม.5 = 11 , ม.6 = 12)
 4) จบ ปวช. ระบุ............(ปวช. ปี 1 = 10 , ปวช. ปี 2 = 11 , ปวช. ปี 3 = 12 )
 5) จบ ปวส. ระบุ............(ปวส. ปี 1 = 13 , ปวส. ปี 2 = 12 )
 6) จบปริญญาตรี ระบุ.......(จบแค่ 4 ปี กรณีจบเกิน 4 ปี ให้ลงเลข 16) ป.ตรี ปี 1=13,ปี 2=14,ปี 3=15,ปี 4=16)
 7) จบปริญญาโท ระบุ........(จบแค่ 2 ปี กรณีจบเกิน 2 ปีให้ลงเลข 18) ป.โท ปี 1 = 17 , ปี 2 = 18
 8) จบปริญญาเอก ระบุ......(จบแค่ 3 ปี กรณีจบเกิน 3 ปีให้ลงเลข 21) ป.เอก ปี 1 = 19 , ปี 2 =20 , ปี 3 = 21
 9) อื่นๆ = 99
1.8 อาชีพหลัก
1)เลี้ยงวัวนม 2) ปลูกพืช 3) ปศุสัตว์อื่นๆ 4) ประมง 5) รับจ้างเกษตร 6) รับจ้างนอกการเกษตร
( ตอบ 1 อาชีพหลัก) 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8) ทำโรงงานหรือบริษัท 9) เรียนหนังสือ 10) ทำงานต่างประเทศ
“โดยใช้เกณฑ์รายได้” 11) รับราชการ/เงินเดือนประจำ 12) รับงานมาทำที่บ้าน 13) อื่นๆ ระบุ...............................................
1.9 อาชีพรอง
1)ไม่มีงานทำ/รองานใหม่ 2) ปลูกพืช 3) เลี้ยงสัตว์ 4) ประมง 5) รับจ้างเกษตร 6) รับจ้างนอกการเกษตร
( ตอบ 1 อาชีพรอง ) 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8) ทำโรงงานหรือบริษัท 9) เรียนหนังสือ 10 ) ทำงานต่างประเทศ
“โดยใช้เกณฑ์รายได้” 11) รับราชการ/เงินเดือนประจำ 12) รับงานมาทำที่บ้าน 13) อื่นๆ ระบุ.................................................
1.10 แหล่งน้ำ
1) น้ำฝน 2) น้ำชลประทาน 3) สูบเองจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 4) บ่อ/สระในไร่นา 5) ขุดเจาะบ่อ
การเกษตรโคนม
บาดาลด้วยทุนส่วนตัว 6) โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 7) โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
8) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 9) ซื้อจากผู้ให้บริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ (ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ)
2.1 ท่านเริ่มผ่านเกณฑ์โคนนมคูณภาพสูงล้านนา ปี......... โดยในปีตอ่ ไป ( ) ผ่านทุกครั้ง ( ) ผ่านบางปี ( ) ไม่ผ่าน
สาเหตุที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่จาก.............................................................................................................................................................................
2.2 โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรม
1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี
ผลการดำเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น
2.1 การอบรมให้ความรู้การผลิต
เช่น อาหาร Total mixed ration(TMR)
2.2 การบริหารจัดการฟาร์ม
2.3 การรวมกลุ่ม วางแผนบริหารจัดการ(สหกรณ์) ร่วมกัน
2.4 อบรมการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2.5 มาตรฐาน GAP
2.6 การลดต้นทุนและจัดการอาหารหยาบ เช่น ปลูกหญ้า
2.7 การประชุมผู้ผลิต

..........ครั้ง
..........ครั้ง

..........ครั้ง
..........ครั้ง
........ครั้ง/ปี

การนำไปปฏิบัติ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก..............
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก...............
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก...............
1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก..............
( ) ได้รับแล้ว ปีที่ได้........ ( )ยังไม่ได้รับ
1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก..............
1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก..............
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
3.1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด กิจกรรมน้ำนมคุณภาพสูงล้านนา
รายการ
ระดับความพึงพอใจ (1 – 5)
เหตุผลประกอบ
1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด
2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด
3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด
4.ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีใ่ นระดับใด
....................โดยท่าน
5.ความพึงพอใจต่อการรับซื้อ / ราคา
( ) ขายทั่วไป
( ) ขายตามเกณฑ์องค์ประกอบน้ำนม
6.พึงพอใจต่อภาพรวมในระดับใด
หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1= น้อยสุด , 2= น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5= มากที่สุด
3.2 ระดับความเห็น โดย หาก เห็นด้วยมากที่สุดใส่หมายเลข 5 , มาก 4 , ปานกลาง 3 , น้อย 2, น้อยที่สุด 1
ระดับ
ไม่เห็นด้วย/
รายการ
ความเห็น
ไม่มีผล
(1 - 5)
จุดแข็ง
1. มีเกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบ ตามเกณฑ์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนม
2. มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนาตลอดโซ่อุปทาน
3. เกษตรกรมีทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมสูง
4. มีการบริหารในรูปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
5. ผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาสามารถแปรรูปหลากหลายเพิ่มมูลค่าได้
6. ศูนย์รวบรวมมีเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7. มีการจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน
1. เกษตรกรไม่สามารถจัดการอาหารหยาบให้มีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี รวมถึง
บางฤดูกาลอาหารหยาบมีน้อย
2. ปริมาณของน้ำนมทีผ่ ลิตในปัจจุบันไม่สม่ำเสมอ และมีการกำหนดโควต้าการส่งนม
ชัดเจน เกษตรกรจึงไม่สามารถขยายปริมาณการส่งนมได้ตามความต้องการ
3. แรงงานในฟาร์มส่วนมากเป็นแรงงานจ้างอาจขาดการปฏิบัติตามหลักวิชาการ
4. ทัศนคติของเกษตรกรเป็นแบบเดิม ส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ เช่น
สนใจอาหาร TMR น้อย
5. ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นฟาร์มรายย่อย ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม
จึงยังไม่ดีเท่าที่ควร
6.ช่องทางการกระจายสินค้ามีน้อย ผลผลิตนมส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงานทั่วไป
7.ศูนย์รวบรวมผ่านมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาน้อย
8.ช่องทางการกระจายสินค้าน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง

เหตุผลประกอบ
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รายการ

ระดับ
ไม่เห็นด้วย/
ความเห็น
ไม่มีผล
(1 - 5)

เหตุผลประกอบ

โอกาส
1.ภาคเหนือเป็นพื้นที่มีศักยภาพ สภาพอากาศเอื้ออำนวยในการเลีย้ งโคนม
2.มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต และแปรรูป
3.มีหน่วยงานระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม และมีการบูรณาการ
หน่วยงานสูง
4.มีระบบสหกรณ์โคนมเข้มแข็งทีจ่ ัดการตลอดโซ่อุปทาน
5.มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถผลิตนม
คุณภาพสูงล้านนาได้ตามคำสั่งการผลิต
6.แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมอาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีโอกาสส่งออกได้ดี
7.มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ / มีตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว / มีการขยายโอกาส
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค
1.สภาวะภัยธรรมชาติ / ฤดูกาลทำให้คุณภาพอาหารหยาบของโคผันผวน
2.ผู้บริโภคทั่วไปยังทั่วไปยังรู้จักสินค้านมคุณภาพสูงล้านนาน้อย
3.การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทย
4.หน่วยงานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผู้เกีย่ วข้องปลายน้ำมีน้อย
อื่นๆ...................................................................................................
อื่นๆ...................................................................................................
อื่นๆ...................................................................................................
5.3 (เพิ่ม) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในปีผลิต 2562
ประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญ
ด้านการผลิต
1. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ........................................................
2. ความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศ (ฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น)
3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติลำบาก
4. เทคโนโลยี เครื่องจักรกลที่นำเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ
5. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
6. โรคระบาด
7. ขาดแคลนแรงงาน
8. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
9. ราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น
10. อื่นๆ ระบุ.......................................................................
11. อื่นๆ ระบุ.......................................................................

ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวกที่ 2
แบบสัมภาษณ์สถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมผลผลิต โรงงานแปรรูป /
ผู้ประกอบการนมคุณภาพสูงล้านนา
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แบบสอบถาม ด้านการตลาดโคนมคุณภาพสูงล้านนา
แบบสอบถามชุดที่ 2 สถาบันเกษตรกร ผู้รวบรวมผลผลิต โรงงานแปรรูป/ผู้ประกอบการ
(ข้อมูลในแบบสอบถามจะนำเสนอโดยภาพรวมเท่านั้น)
-----------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อกิจการ......................................................................................................ปีเริ่มกิจการ …...................................................
ที่ตั้ง เลขที่ ....................หมู่ที่ ................. ตำบล ...................................................อำเภอ ...................................................
จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ .......................................................โทรสาร ...................................................
1.2 ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ...........................................................................ตำแหน่ง ….............................................................
มือถือ .............................................................................. อีเมล์ .........................................................................................
1.3 กิจการของท่านนีเ้ ป็นองค์กรประเภทใด
1) ประเภท  สถาบันเกษตรกร  ผู้ประกอบการ (ผู้รวบรวม)  ผู้ประกอบการ/โรงงาน (แปรรูป)  ร้านค้า
2) โดยดำเนินการ  ศูนย์รวบรวม  ผู้แปรรูป / ร้านค้า
1.4 ในกรณีเป็นสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร)
- สมาชิกทั้งหมด.......................... ราย
- สมาชิกทีม่ ีการซื้อ-ขาย ปัจจัยการ/ผลผลิต ผ่านสถาบันเกษตรกร จำนวน ........................ราย (คิดเป็นร้อยละ...................)
- พนักงานประจำ .................................................. คน
- พนักงานชั่วคราว สูงสุด ...................................... คน

ต่ำสุด........................................ คน

1.5 ประสบการณ์ธุรกิจ
- ประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจเกษตร ......................................... ปี
- ประสบการณ์ในการดำเนินการดำเนินโครงการคุณภาพสูงล้านนา............................... ปี
1.6 ในกรณีเป็นผูร้ วบรวม โรงงานแปรรูป/ผู้ประกอบการ
- จำนวนพนักงาน ณ สถานประกอบการ พนักงานประจำ ................................................. คน
พนักงานชั่วคราว สูงสุด ...................................... คน ต่ำสุด.......................................... คน
1.7 มาตรฐาน Lanna milk
- การขอมาตรฐาน Lanna milk ( ) ขอรายเดี่ยว , ( ) ขอรายกลุ่ม โดยมีสมาชิกที่ได้รับมาตรฐานนี้ ......................ราย
- กิจการที่ได้รับ ( ) ระดับฟาร์ม ( ) ศูนย์กระจายฯ ( ) ร้านจำหน่าย
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1.8 ในปี 2562 ที่ผ่านมา กิจการมีรายได้จากธุรกิจ จำนวน........................................บาท/ปี โดยแบ่งเป็น
รายการ

ปริมาณ (ตัน/ปี)

รายได้(บาท/ปี)

- น้ำนมทั่วไป
- นมโคคุณภาพ
1.9 รูปแบบการจ่ายเงิน ค่าปัจจัยการผลิตที่จัดซื้อ

 1. เงินสด

 2. สินเชื่อ โดยได้เครดิต ................. วัน

1.10 รูปแบบการจ่ายเงิน ค่าซื้อ/รวบรวม ผลผลิตจากเกษตรกร  1. เงินสด

 2. สินเชื่อ โดยได้เครดิต ................. วัน

1.11 รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า

 1. เงินสด  2. สินเชื่อ โดยได้เครดิต ................. วัน

1.12 รูปแบบการรับชำระเงินค่าปัจจัยการผลิตจากเกษตรกร

 1. เงินสด  2. สินเชื่อ โดยได้เครดิต ................. วัน

ส่วนที่ 2 ต้นทุนการรวบรวมน้ำนมดิบ การแปรรูป และการจำหน่าย
1.ต้นทุนการรวบรวมน้ำนมดิบ
ที่
รายการ
1 ค่าน้ำนมดิบ
2 ค่าแรงงาน
3 ค่าบริหารจัดการ
4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6 ผลตอบแทนจำหน่ายต่อกิโลกรัม

จำนวน

หน่วย (บาท/ปี)

2.ต้นทุนการแปรรูปนมคุณภาพสูงล้านนา
ที่
รายการ
จำนวน
หน่วย(บาท/ปี)
1 ค่าวัตถุดิบในการผลิต
2 ค่าแรงงาน
3 ค่าบริหารจัดการ
4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6 ผลตอบแทนจำหน่ายต่อกิโลกรัม
7.ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
1.................................................................. (ราคา/หน่วย).................................บาท
2................................................................... (ราคา/หน่วย).................................บาท
3.................................................................. (ราคา/หน่วย).................................บาท
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3.ต้นทุนอื่นๆ (ร้านนมหน้าฟาร์ม)
ที่
รายการ
จำนวน
หน่วย(บาท/ปี)
1 ค่าวัตถุดิบในการผลิต
2 ค่าแรงงาน
3 ค่าบริหารจัดการ
4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6 ผลตอบแทนจำหน่ายต่อกิโลกรัม
7.ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
1................................................................... (ราคา/หน่วย).................................บาท
2................................................................... (ราคา/หน่วย).................................บาท
3.................................................................... (ราคา/หน่วย).................................บาท

ตอนที่ 3 : การสร้างมูลค่าผลผลิต ลดการสูญเสีย และลดต้นทุน
กิจกรรมที่ทำแล้วในรอบ 2562
กิจกรรม
สถานะกิจกรรม
ลดความสูญเสีย/
เพิ่มมูลค่า
ลดต้นทุน
1.ปรับ/เปลี่ยนพันธุ์โค
 มี  ไม่มี
2.ปรับปรุงคุณภาพ น้ำนม

 มี  ไม่มี

3.ปรับระบบการให้อาหาร

 มี  ไม่มี

4.จัดระบบป้องกันแก้ไขโรค

 มี  ไม่มี

5.คัดแรงงาน/จ้างแรงงานที่มีทักษะ  มี  ไม่มี
6.ปรับปรุงวิธีการผลิต

 มี  ไม่มี

7.ทำระบบจัดการหลังการรีด

 มี  ไม่มี

8.คัดเกรดน้ำนม

 มี  ไม่มี

9.ปรับมาตรฐานฟาร์ม

 มี  ไม่มี

10.มีใบรับรองมาตรฐาน

 มี  ไม่มี

11.การทำพันธสัญญา

 มี  ไม่มี

12.การสร้างตราสินค้า
13.การสื่อสารข่าวสารด้านความ
ต้องการของตลาด
14.พัฒนาระบบเส้นทางการขนส่ง

 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี

กิจกรรมที่คดิ ว่าจะทำในอนาคต
ลดความสูญเสีย/
เพิ่มมูลค่า
ลดต้นทุน
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กิจกรรมพัฒนาสมาชิก
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ปัญหาอื่นๆ และข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหาและอุปสรรคการผลิตนม
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง การรวบรวม คัดเกรด หรือบรรจุหีบห่อสินค้าเกษตรให้ลูกค้า
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
4.3 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง สินค้าถูกตีกลับ
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
4.4 ท่านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือท่านในเรื่องใดบ้าง
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
4.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ผู้สัมภาษณ์ ......................................................................... โทร....................................... วันที่ ...........................
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นางอังคณา พุทธศรี
นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
นางเจนธิชา ชัยชาญ
นางสาวณัฐฐินันท์ จันทเก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ผู้สำรวจข้อมูล
นางสาวเพียงจิต จิตต์เลิศ
นางสาวณัฐฐินันท์ จันทเก
นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง
นายอุดร นิ่มดำ
นางสาวนันทกานต์ วิโยค
นายวุฒพิ งศ์ พุ่มมะลิ

เศรษฐกรปฏิบัติการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัตงิ าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร/โทรสำร 0-5312-1318-9 email : zone1@oae.go.th

