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 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม และ เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ในการวางแผนผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม วิธีศึกษาได้ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บขอ้มูลคือ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 35 ศูนย ์
จากผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 350 ราย โดยท าการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิง
อนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA)  
  ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 52.60 ไดเ้ขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ เป็นเพศ
ชาย อายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ ระยะเวลาใน
การประกอบกิจการเล้ียงโคนมมาแลว้ 5-10 ปี โดยเร่ิมก่อตั้งฟาร์มดว้ยตนเองเอง เป็นฟาร์มขนาดกลาง
มีโค 20-100 ตวั ปริมาณน ้านมดิบท่ีผลิตได ้101-300 กิโลกรัมต่อวนั มีคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 1-
3 คน มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม 50,000-100,000 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายจากการประกอบ
กิจการโคนม นอ้ยกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน  มีแหล่งเงินเช่ือในการประกอบกิจการโคนม คือ สหกรณ์
โคนม ส าหรับฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ จ  านวน 184 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
มาแลว้ 3-6 ปี เหตุผลท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 3 ล าดบัแรก คือ ไดรั้บค่าน ้ านมดิบเพิ่มจากศูนยร์วบรวม
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น ้ านมดิบ ท าให้โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค  และ การเล้ียงโคนมมีระบบมากยิ่งข้ึน ตามล าดบั เงิน
ลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผา่นการรับรองมาตรฐานฟาร์มใช ้นอ้ยกวา่ 100,000 บาท ส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม มีเหตุผลท่ียงัไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม 3 ล าดบัแรก เพราะ ตอ้งใช้เงินลงทุน
สูง รองลงมาคือ มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม และขั้นตอนในการตรวจประเมินของ
กรมปศุสัตวมี์ความยุ่งยาก ตามล าดบั หากจะเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มตอ้งใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้
ผา่นการรับรองมาตรฐาน นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ในรายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม มีความระดบัความคิดเห็น ในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง ในมาตรฐานฟาร์มดา้นการผลิตน ้ านมดิบ ดา้นน ้ าใช้ในฟาร์ม  และในระดบัเห็นดว้ย ใน
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ดา้นอาหารส าหรับโค ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นสุขภาพสัตว ์ดา้นการจดัการฟาร์ม และด้านการบนัทึกขอ้มูล ตามล าดบั  ส าหรับค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 โดยจ าแนกตามสถานะฟาร์ม และ ขนาดของฟาร์ม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่า การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม มีความจ าเป็นในการ
พฒันาฟาร์มให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้โคนมมีสุขภาพดี น ้ านมดิบท่ีไดจ้ะมี
ปริมาณท่ีมากข้ึนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วย ในการท างานของเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์นั้ น มี
กระบวนการท่ียุ่งยาก ล่าช้า ควรมีการปรับปรุงให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ส าหรับสัตวแพทยผ์ู ้
ควบคุมฟาร์ม ยงัขาดแคลนเป็นจ านวนมาก กรมปศุสัตว ์หรือสหกรณ์โคนม/บริษทั ควรจดัให้มีสัตว
แพทยป์ระจ าศูนย ์เพื่อมาช่วยดูแล ทั้งในดา้นขององค์ความรู้ในการเล้ียงโคนมท่ีถูกตอ้ง การจดัการ
อาหาร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การดูแลสุขภาพสัตว ์การรักษาและการป้องกนัโรค เป็นตน้ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ส่วนใหญ่แลว้ มี
ปัญหาดา้นเงินทุนในการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้ไดม้าตรฐานฟาร์ม หากมีแหล่งเงินทุน ดอกเบ้ีย
ต ่า มาช่วยในการสนบัสนุน ก็จะท าใหมี้ฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากข้ึน 
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ABSTRACT 

   

The objective of this independent study was to obtain the opinions of dairy cattle farm 
owners in upper northern part of Thailand towards decision to join Good Agricultural Practices 
(GAP) and to gather information for the staff of the 5th Regional Livestock Office in order to 
encourage fairy farm owners in the upper northern part to join Good Agricultural Practices (GAP).  
The data was collected from 350 dairy farm owners in the ares.  The samples were divided 
proportionally.  The data was analysed using descriptive statistics, namely frequency, percentage, 
mean, T-test, and One-way ANOVA. 

It was found from the research that most questionnaire respondents had already joined 
Good Agricultural Practices.  Most were married men, 41-50 years old with primary school 
education or lower. Most had been in dairy farm business for 5-10 years.  Most started their own 
farms which were medium in size (20-100 cattle).  The amount of raw milk they produced was 101-
300 kilograms per day.  They had 1-3 employees working in the farm.  Their income was 50,000-
100,000 baht per month.  Their expenses were less than 50,000 baht per month.  Their source of 
financial loans was Dairy Farm Cooperative.  Of the 350 samples, 184 farms had joined Good 
Agricultural Practices, for 3-6 years.  The first 3 reasons they joined Good Agricultural Practices 
were they got additional pay for raw milk from the centre, the cattle was in good health with no 
diseases, and the farm was more systematic in operation, respectively.  The capital for the 
improvement to join Good Agricultural Practices was less than 100,000 baht.   As for the farms that 
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had not yet joined Good Agricultural Practices, their first 3 reasons for not joining were the capital 
needed for improvement of the farm was high, there was a problem with inappropriate farming 
areas, and the Livestock Office had complicated assessment process, respectively.  They needed less 
than 100,000 baht in order to join Good Agricultural Practices. 

The overall opinions of the respondents towards Good Agricultural Practices was at the 
“agree” level.  In details, the opinions were at the “highly agree” level towards the following 
factors: raw milk production, and water used in the farm.  Their opinions were at the “agree” level 
for the following factors: cattle food, farm structure, environment, animal health, farm management, 
and information recording, respectively.  The average mean of the difference in their opinions was 
at the statistical significance of 0.05, according to the differences in their farm status and farm size.  

The overall response to Good Agricultural Practices was a positive one.  The respondents 
saw that they needed to upgrade their farms to the standard so that their cattle would be more 
healthy and yield more raw milk with better quality.  The respondents’ opinions towards the 
operation of Livestock Office was that the process was too complicated and slow; this had to be 
improved.  There was a shortage of veterinarians at the farms.  Livestock Office should provide 
more veterinarians at the centre so that they could help farm owners with knowledge about dairy 
farm operation, animal food, environment management, animal health management, and treatment 
and disease control.  Farm owners who had not joined Good Agricultural Practices had problem 
with capital to improve their farms.  If they could find financial sources with low interest rate, more 
farm owners would join Good Agricultural Practices. 

 
    
 
 
 

 

 


