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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี
จาก รองศาสตราจารยอ์รพิณ  สันติธีรากุล  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ และเป็นกรรมการ
สอบการคน้ควา้แบบอิสระ อาจารย ์ดร.เขมกร ไชยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการสอบคน้ควา้อิสระ 
และ ดร.ศนัสนา สิริตาม กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค าปรึกษา
และตรวจแก้ไข จนท าให้รายงานการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณ์  ผู ้ศึกษา
ขอขอบพระคุณอยา่งงสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยข์องหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ และขอบคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าคณะบริหารธุรกิจทุกท่านท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการศึกษา 
คร้ังน้ีและส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ท่ีสนบัสนุน และไดใ้ห้โอกาสแก่ผูศึ้กษา น.สพ.สมบติั 
ศุ ภ ป ร ะ ภ าก ร  ผู ้ อ  าน ว ย ก าร ส่ ว น ม าต รฐ าน ก ารป ศุ สั ต ว์  ส านั ก ง าน ป ศุ สั ต ว์ เข ต  5   
น.สพ.ชัยโรจน์  โพ ธ์ิ เจริญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิ เศษ และ สพ.ญ .มณิชญา ประชุม 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานฟาร์มโคนมในการศึกษาคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณทุกก าลงัใจจากเพื่อนๆ ร่วมรุ่น M.B.A. 24 ตั้งแต่เร่ิมศึกษาจนกระทัง่จบการศึกษา 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณผูจ้ดัการสหกรณ์โคนม /บริษัท ทุกๆ ศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน ท่ีสละเวลา และให้ความร่วมมือในการประสานงานในการศึกษาคร้ังน้ี และ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนทุกท่าน ท่ีสละเวลาและให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากรายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบให้กบั  
คุณเฉลิมชยั  อ่ิมมาก บิดา และ คุณตนัหยง  อ่ิมมาก มารดา ของผูศึ้กษาท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการ
อบรมสั่งสอนผูศึ้กษาใหเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของการศึกษามาโดยตลอด 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 
 

 
Independent Study Title  Opinions of Dairy Cattle Farm in the  Upper Northern   
    Thailand Towards  Adopting  Good Agricultural Practices  
 
Author    Mr.Nathawit   Immak  
 
Degree   Master of Business Administration 
 
Advisor  Associate Professor Orapin  Santidhirakul    
   

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. 
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  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา                    11 

  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล        12 

บทท่ี  4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม               15 
  ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์มของผูป้ระกอบการ 
                              ฟาร์มโคนม ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน     28 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม          85 
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                     หน้า 

บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ 

  สรุปผลการศึกษา           88 

  อภิปรายผล                96 

  ขอ้คน้พบ                 97 

  ขอ้เสนอแนะ                        98 

บรรณานุกรม                  101 

ภาคผนวก                   103 

แบบสอบถาม                 104 

ประวติัผูเ้ขียน                     112 
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สารบัญตาราง   

             หน้า 

  ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามสถานการณ์เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม     15 
  ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามเพศ        15 
  ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามอาย ุ        16 
 ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามสถานภาพ       16 
  ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน    
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา       17 
  ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการเล้ียงโคนม   17 
  ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน    
 จ าแนกตามประวติัการเล้ียงโคนม      18 
  ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน    
 จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม (จ านวนแม่โค)      18 
  ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามปริมาณน ้านมดิบท่ีได ้      19 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 จ าแนกตามจ านวนคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด    19 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
 จ าแนกตามรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม    20 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 จ าแนกตามรายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม     21 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 จ าแนกตามแหล่งเงินเช่ือในการประกอบกิจการโคนม    22 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 22 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 ท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ จ  าแนกเหตุผลท่ีเขา้ร่วมมาตรฐานฟาร์ม     23 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ จ  าแนกตามเงินลงทุนในการปรับปรุง เพื่อใหผ้า่น 
 การรับรองมาตรฐานฟาร์ม       24 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม จ าแนกตามเหตุผลท่ียงัไม่ขอรับรอง 
 มาตรฐานฟาร์ม        25 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม จ าแนกตามเงินลงทุนท่ีใชใ้นการปรับปรุงเพื่อให้ 
 ผา่นการรับรองมาตรฐานฟาร์ม      26 
ตารางท่ี 4.19 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม    27 
ตารางท่ี 4.20 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นอาหารส าหรับโค    29 
 ตารางท่ี 4.21 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม    31 
 ตารางท่ี 4.22 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการจดัการฟาร์ม    32 
 ตารางท่ี 4.23 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสุขภาพสัตว ์    34 
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 ตารางท่ี 4.24 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์    36 
ตารางท่ี 4.25 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม    37 
 ตารางท่ี 4.26 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการผลิตน ้านมดิบ    38 
ตารางท่ี 4.27 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
 ต่อการมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล    41 
ตารางท่ี 4.28 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอน 
 บนต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม      42 
ตารางท่ี 4.29  แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอน 
 บนต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม จ าแนกตามปัจจยัยอ่ยในทุกดา้น   43 
ตารางท่ี 4.30  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบั   

 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม  51 

ตารางท่ี 4.31    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโค  จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม  53 
ตารางท่ี 4.32    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม  55 
ตารางท่ี 4.33    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม  56 
ตารางท่ี 4.34    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม  58 
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ตารางท่ี 4.35   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ 
 มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม  60 
ตารางท่ี 4.36   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ 
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐาน 

 ฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม    61 
ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ  

 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐาน 
 ฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้านมดิบ จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม   62 

ตารางท่ี 4.38   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ  
 คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐาน 
 ฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม   64 

ตารางท่ี 4.39    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมใน 

 พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม   จ  าแนกตาม 
 ขนาดของฟาร์ม        67 

ตารางท่ี 4.40    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมใน 

 พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโค   จ  าแนกตาม 
 ขนาดของฟาร์ม        69 

ตารางท่ี 4.41    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 

 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม จ าแนกตามขนาด 
 ของฟาร์ม         71 
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ตารางท่ี 4.42    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 
 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม จ าแนกตามขนาด 
 ของฟาร์ม          73 

ตารางท่ี 4.43    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 

 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์  จ  าแนกตามขนาด 
 ของฟาร์ม         75 

ตารางท่ี 4.44   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมใน 

 พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์  จ  าแนกตาม 
 ขนาดของฟาร์ม         77 

ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 

 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามขนาดของ 
 ฟาร์ม          79 

ตารางท่ี 4.46   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 

 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้านมดิบ จ าแนกตามขนาด 
 ของฟาร์ม         80 

ตารางท่ี 4.47  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 (One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี 

 ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล   จ  าแนกตามขนาด 
 ของฟาร์ม         83 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ในปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชไดเ้สด็จประพาสยโุรป
และสนพระทยัในกิจการเล้ียงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลไทย
ไดรั้บโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนยฝึ์กอบรมการเล้ียงโคนม ไทย-เดนมาร์ค จดัตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่ือว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เพื่อด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมและพฒันาอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย ซ่ึงการ
เล้ียงโคนมและอุตสาหกรรมเก่ียวกบันมโคได้มีการพฒันามาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  (องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย,  2557) 

 กรมปศุสัตวไ์ดใ้ห้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมโคนมเป็นอยา่งมาก และมีเป้าหมาย
สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการโคนมผลิตน ้ านมดิบเพื่อทดแทนการน าเขา้น ้ านมและผลิตภณัฑ์นมจาก
ต่างประเทศ แต่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมนมของไทยยงัประสบปัญหาต่างๆ เร่ิมตั้งแต่ผูป้ระกอบการ 
โคนม ยงัประสบปัญหาด้านคุณภาพการเล้ียง ด้านสุขภาพโคนม ด้านการจดัการสภาพแวดล้อม 
ตน้ทุนอาหารท่ีสูงตลอดจนตน้ทุนแฝงต่างๆ ท่ีเกิดจากการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ท าให้คุณภาพน ้ านมดิบไม่มีคุณภาพ ส่งผลไปยงัโรงแปรรูปน ้ านมอีกทั้งทั้งยงัมีการแข่งขนักบัการ
น าเขา้ของนมผงอีกดว้ย ซ่ึงเป็นปัญหาในปัจจุบนัน้ี (กรมปศุสัตว,์2557) 
  ส าหรับการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) 
จดัวา่เป็นมาตรฐานสินคา้เกษตรภายใต ้พ.ร.บ.มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ.2551 แบบมาตรฐานทัว่ไป 
ซ่ึงมาตรฐานฟาร์มโคนมน้ี  มีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรท่ี ดีส าหรับฟาร์ม 
โคนม โดยมีการครอบคลุมตั้งแต่การเล้ียงในฟาร์ม จนกระทัง่ถึงศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ หรือโรงงาน
แปรรูป โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้โคนมท่ีมีสุขภาพดี มีน ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพปลอดภยั เหมาะแก่
การบริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มการเขา้ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม เพื่อให้ได้
น ้ านมดิบท่ีถูกสุขลกัษณะและมีคุณภาพเหมาะกบัผูบ้ริโภค (ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2557) 
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  ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 จงัหวดัเชียงใหม่ มีการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์โคนม โดยเร่ิม
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีวิสัยทศัน์วา่ “เป็นแหล่งผลิตน ้ านมคุณภาพดีท่ีสุดในประเทศไทย” 
โดยมีโครงการส่งเสริมเก่ียวกบัการพฒันาองค์ความรู้การเล้ียงโคนม ปรับปรุงสายพนัธ์ุโคนม การ
พฒันาฟาร์มและศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบให้เขา้สู่มาตรฐานสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการโค
นมและเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันาฐานขอ้มูลโคนม (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2557) ปัจจุบันในภาคเหนือตอนบนมีศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ 35 ศูนย์ มี
ผูป้ระกอบการโคนมทั้งส้ิน 1,528 ราย มีจ านวนโคนม รวม 60,051 ตวั มีฟาร์มเข้าระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม จ านวน 814 ฟาร์ม คิดเป็น  53.27% ของฟาร์มทั้งหมด จากขอ้มูลพบวา่ผูป้ระกอบการโคนมใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มีทศันคติในเชิงบวกต่อระบบมาตรฐานฟาร์ม โดยเห็นวา่ มาตรฐานฟาร์มมี
ประโยชน์ท่ีท าให้คุณภาพและปริมาณของน ้ านมดิบในฟาร์มเพิ่มมากข้ึน ช่วยดูแลป้องกนัและรักษา
โรค รวมถึง ด้านการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม แต่ในปัจจุบนัพบว่า ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมยงั
ไมใ่ห้ความส าคญักบัการเขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเท่าท่ีควร ท าใหพ้บสภาพปัญหาในการเล้ียงโคนม
ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน ้ านมดิบ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการจดัการฟาร์มการจดัการ
สุขภาพโค โรคและการป้องกนัโรค ขั้นตอนกระบวนการรีดนม การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองรีดนมให้
สะอาด การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมจะสามารถแกปั้ญหาต่างๆเหล่าน้ีได ้ซ่ึงจะท าให้ฟาร์มมีน ้ านม
ดิบท่ีดี มีคุณภาพเหมาะแก่การบริโภค และจะท าให้ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตน ้ านมคุณภาพดี
ท่ีสุดในประเทศไทยได ้(ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์ส านกังานปศุสัตวเ์ขต5, 2557)  

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมา ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนให้กบั
เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ในการวางแผนผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อไป  

 
1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม 

 1.2.2 เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนให้กบัเจา้หน้าท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์
ในการวางแผนผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
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1.3 นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำ 
  ควำมคิดเห็น  หมายถึง ส่วนท่ีสะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม จากประสบการณ์ท่ีสะสมและมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ 
โดยใช้วิธีประเมินแบบให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น  โดยใช้วิธีการวดัแบบลิเคิร์ท (Likert 
Method) 
  มำตรฐำนฟำร์ม หมายถึง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม มาตรฐาน
เลขท่ี มกษ. 6402 – 2552 เป็นมาตรฐานสินคา้เกษตรทัว่ไป ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร 
พ.ศ.2551 ครอบคลุมตั้งแต่การเล้ียงท่ีฟาร์มจนถึงการขนส่งน ้านมดิบไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ หรือ
โรงงานแปรรูป วตัถุประสงค์เพื่อให้ไดโ้คนมท่ีมีสุขภาพดี ผลิตน ้ านมโคท่ีปลอดภยัและเหมาะสม 
ส าหรับผูบ้ริโภคหรือการน าไปแปรรูป พร้อมทั้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ผู้ประกอบกำรโคนม  หมายถึง เกษตรกรผู ้เล้ี ยงโคนมตามทะเบี ยนฟาร์ม 
กรมปศุสัตว ์อา้งอิงจาก ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2558 

พื้นที่ภำคเหนือตอนบน หมายถึง จงัหวดัในภาคเหนือของประเทศไทย ท่ีมีศูนย์
รวบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ี ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดั
พะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัล าพนู และจงัหวดัล าปาง  
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.ท าใหท้ราบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์ม 
  2.ท าให้ไดข้อ้มูลสนบัสนุนให้กบัเจา้หนา้ท่ี ส านกังานปศุสัตวเ์ขต5 กรมปศุสัตว ์ใน
การวางแผนผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
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บทที ่2 
ทฤษฏ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมีผลต่อการ
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศึกษาวจิยั โดยจ าแนกเน้ือหาตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกีย่วกบัความคิดเห็น 
 (อธิป วลัไพจิตร,  2549) กล่าววา่ ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง เป็นความเช่ือหรือความรู้สึกของบุคคลแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจเป็นท่ียอมรับหรือถูกปฏิเสธจาก
คนอ่ืนก็ได ้และสามารถเปล่ียนแลไดต้ามกาลเวลา และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ  
 (สุชา จนัทน์เอม และสุรางค ์จนัทน์เอม,  2548) กล่าววา่ ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิด ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงมกัแสดงออกมาเป็นค าพูด การปฏิบติั เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ซ่ึงอยูใ่นจิต
ใตส้ านึกของแต่ละบุคคล 

สรุปไดว้า่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกดา้นความรู้สึก เป็นความเช่ือ การตดัสินใจต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง โดยมีการอาศยั พื้นความรู้เดิม หรือประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นพื้นฐาน ซ่ึงความคิดเห็นของ
บุคคลแต่ละคนไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั อาจจะไดรั้บการยอมรับหรือไม่ก็ได ้
 วธีิการวคัความคิดเห็น 
 (นพมาศ ธีรเวคิน,  2542) กล่าวว่า การสร้างมาตรฐานการวดัความคิดเห็น มีหลากหลาย
วธีิการ แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมประกอบดว้ย 4 วธีิ ดงัน้ี 
 1.  Likert Method เป็นการสร้างมาตรวดัความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 
เพราะเป็นการสร้างมาตรวดัในทางท่ีชอบ หรือไม่ชอบ โดยให้มีการจดัล าดบัแบ่งออกเป็นระดบั 5 
ระดบั โดยแบ่งออกเป็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เป็นตน้ 
 2.  Semantic Differential Scale (S-D Scale) เป็นวิธีวดัความคิดเห็นหรือทศันคติ โดยอาศยัคู่
ความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ดี กบั เลว เป็นตน้ 
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 3.  Guttmann’s Scale  เป็นวิธีวดัความคิดเห็นหรือทศันคติ โดยอาศยัการจดัล าดับขอ้ความ
ทศันคติสูงต ่าเปรียบเทียบกนั 
 4.  Thurston Method เป็นวิธีวดัความคิดเห็นหรือทัศนคติออกมาเป็นปริมาณและน ามา
เปรียบเทียบต าแหน่งไปในแนวทางเดียวกนั  
 โดยผูศึ้กษาใชว้ิธีวดัความคิดเห็นหรือทศันคติ แบบ Likert Method ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั
ความคิดเห็น คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) 
 (นิดารัตน์ ไพรคณะฮก  และคณะ, 2554) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
ประกาศ เร่ือง มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ของประเทศไทย ตั้ งแต่ ปี  พ .ศ. 2542 และประกาศ 
 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรท่ี ดีส าหรับฟาร์ม เล้ียงสัตว ์ 
ตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ซ่ึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตวด์ าเนินการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวใ์ห้เป็นรูปธรรม โดยกรมปศุสัตวมี์หน้าท่ีให้การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์แก่ผู ้ประกอบการท่ีสมัครใจขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ โดย ประกาศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร ตามพระราชบญัญติัมาตรฐาน
สินคา้เกษตรพ.ศ.2551 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 เร่ือง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์ม
โคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้โคนมท่ีมีสุขภาพดี มีน ้ านมดิบ 
ท่ีมีคุณภาพปลอดภยั เหมาะแก่การบริโภค และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

หลัก เกณฑ์ ก ารตรวจประ เมินการป ฏิบั ติท างการเกษตรท่ี ดีส าห รับฟ าร์มโคนม  
(มาตรฐานฟาร์มโคนม) แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ประกอบไปดว้ย 

1. องคป์ระกอบของฟาร์ม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
 1.1 ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งของฟาร์ม ตั้งบนท าเลท่ีไม่มีน ้ าท่วมขงั อยูห่่างจาก

แหล่งปนเป้ือน เช่น โรงงาน แหล่งรวมขยะ หากอยูใ่นสภาพเส่ียงตอ้งหามาตรการป้องกนัได ้
1.2 ความเหมาะสมของผงัและลกัษณะของฟาร์ม มีการวางผงัเป็นสัดส่วน แยกพื้นท่ี

เล้ียงโคกบับา้นพกัออกจากกนั มีโรงเก็บอาหารสัตว ์พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือรีดนม มีร้ัวรอบพื้นท่ี
การเล้ียง ป้องกนับุคคลภายนอกและสัตวพ์าหะเขา้-ออกได ้ 

1.3 ความเหมาะสมของโรงเรือน ท่ีเล้ียงโคนม มีพื้ นท่ี เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 4 
ตารางเมตร ต่อ ตวั โรงเรือนคงทนแขง็แรง ป้องกนัแสงแดดและฝนได ้พื้นมีความลาดเอียง ระบายน ้ า
ไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก รางอาหาร และน ้า ท าความสะอาดง่าย และมีปริมาณเพียงพอ 
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 2. อาหารส าหรับโค โดยอาหารโค จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารหยาบ เช่น 
หญา้ชนิดต่างๆ ตน้ขา้วโพด ฯลฯ และอาหารขน้ ซ่ึงอาหารหยาบท่ีน ามาเล้ียงโคนมนั้นตอ้งมีคุณภาพดี
และเพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอายุและสายพันธ์ุ ส่วนอาหารข้นต้องมีคุณภาพตามกฎหมาย  
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์และตอ้งจดัเก็บอาหารในท่ีเหมาะสม  
 3.  น ้ าใช้ในฟาร์ม แหล่งน ้ าท่ีใช้เล้ียงโคนมต้องสะอาด และป้องกนัการปนเป้ือนได้ และ 
มีน ้าสะอาดเพียงพอส าหรับโคกินและใชใ้นฟาร์ม 
 4.  การจดัการฟาร์ม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
  4.1 การจดัท าคู่มือการจดัการฟาร์ม ซ่ึงประกอบไปดว้ย การจดัการโคแรกคลอดถึง
หยา่นม โครุ่น โคสาว (ตั้งแต่หยา่นมถึงผสมพนัธ์ุ) โคทอ้ง โครีด แม่โคแหง้นม การจดัการดา้นน ้าและ
อาหาร การควบคุมและการก าจดัสัตวพ์าหะ การจดัการด้านสุขภาพ การจดัการเร่ืองสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  4.2 บุคลากร ผูเ้ล้ียงโคนมตอ้งมีการฝึกอบรมการเล้ียงโคนม ตอ้งมีสุขลกัษณะท่ีดี 
และมีการตรวจสุขภาพประจ าทุกปี และตอ้งมีสัตวแพทยท่ี์มีใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุมฟาร์มโคนม
ก ากบัดูแลดา้นสุขภาพโคนม 
  4.3 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา มีการท าความสะอาดโรงเรือนและ
อุปกรณ์รีดนมอยา่งสม ่าเสมอ 
 5.  สุขภาพสัตว ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค ตอ้งระบุแหล่งท่ีมาของโคนมได้ ตอ้งมีการกกักนั
โรคและผา่นการตรวจรับรองสุขภาพจากกรมปศุสัตว ์การป้องกนัเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม มีระบบ
ท าลายเช้ือโรค และมีบันทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเข้า-ออกฟาร์ม การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
มีโปรแกรมวคัซีน และถ่ายพยาธิ ตามความเหมาะสม การควบคุมโรค มีการติดตามสุขภาพและการ
จดัการรักษาโคป่วย กรณีเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์ตามค าแนะน า
ของกรมปศุสัตว ์
  5.2 ก ารบ าบัด โรคโคนม  ใน ก าร รักษ าโรคต้อ งอยู่ ภ าย ใต้ก าร ดู แลของ 
สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และใชย้าตาม มกษ.9032 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง ขอ้ปฏิบติัการควบคุม
การใชย้าสัตว ์และจดัเก็บยาในท่ีเหมาะสม 
 6.  สวสัดิภาพสัตว ์โคนมควรมีอิสระในการเคล่ือนไหว และมีความปลอดภยั มีการดูแลตดั
แต่งกีบ ส าหรับโคป่วย บาดเจ็บหรือพิการ ควรมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทรมานสัตว ์ 
 7.  ส่ิงแวดล้อม มีการรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม มีการจดัการกบัซากสัตว ์
ตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม มีการจดัการกบัมูลโคท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีน ้ าเสียตอ้ง
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ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียให้เหมาะสมและมีคุณภาพน ้ าตามท่ีราชการ
ก าหนด 
 8. การผลิตน ้านมดิบ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 
  8.1 ผูรี้ดนมตอ้งมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อท่ีแพร่ไปสู่โคนมหรือน ้ านม และตอ้ง
มีการปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี 
  8.2 การเตรียมโคนมก่อนการรีด ต้องท าความสะอาดบริเวณเต้านมให้สะอาด 
ทดสอบเตา้นมอกัเสบทุกคร้ังก่อนการรีดนม กรณีใช้ยากบัโคนม ตอ้งพกัระยะหยุดยาให้ครบตาม
ก าหนดก่อน และส่งน ้านมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคา้ง ถา้ผา่นจึงจะสามารถส่งน ้านมได ้
  8.3 การรีดนม ตอ้งถูกตอ้งตามหลกัวิธี และหลงัรีดเสร็จตอ้งจุ่มน ้ ายาจุ่มหัวนมทุก
คร้ัง อุปกรณ์ในการรีดนมตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินอบั มีการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ก่อนและหลงัรีด 
  8.4 การขนส่งน ้ านมดิบ น ้ านมดิบท่ีรีดได้ ตอ้งบรรจุในถงัและตอ้งรีบขนส่งไปยงั
ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปใหเ้ร็วท่ีสุด และตอ้งท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว 
  8.5  คุณภาพน ้านมดิบ  เน้ือนมไม่รวมมนัเนย (Solid not fat ) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8.25  
โปรตีน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  2.8  ธาตุน ้ านมทั้งหมด (Total Solid)  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 12 จุดเยือกแข็ง 
อยู่ระหว่าง -0.520 ถึง -0.525 องศาเซลเซียส  ค่าความถ่วงจ าเพาะท่ี 20 องศาเซลเซียส มีค่า 1.028  
ชัว่โมงการเปล่ียนสีขอเมทธีลีนบลูมากกว่า 4 ชัว่โมง  ปริมาณเช้ือจุลินทรียท์ั้งหมด ไม่เกิน 400,000 
โคโลนี/มิลลิลิตร  ปริมาณเซลล์โซมาติก ไม่เกิน 500,000 เซลล์/มิลลิลิตรไม่มียาปฏิชีวนะเม่ือทดสอบ
กบั Delvo Test หรือ AM Test หรือชุดทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 9.  การบนัทึกขอ้มูล มีระบบบนัทึกประวติัโคนม (ผท.1) ของกรมปศุสัตว ์ระบบการบนัทึก
เก่ียวกบัการบริหารฟาร์ม เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร การฝึกอบรม การตรวจสุขภาพของคน รวมถึง 
ระบบการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการด้านผลผลิต เช่น ขอ้มูลโคนม การให้อาหารและน ้ าการ
จดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพสัตว ์รวมถึงการใหผ้ลผลิต 
 โดยผูศึ้กษา ใช้หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม 
(มาตรฐานฟาร์มโคนม) ในการออกแบบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวดัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
ฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
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เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล  (2551) ได้ศึกษาเร่ือง โครงการส ารวจมาตรฐานฟาร์มโคนม  
และการผลิตน ้ านมดิบของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายย่อยเขตจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจาก 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ มีฟาร์มโคนมท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
โคนมแม่ออน จ านวน 88 ฟาร์ม และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ อ าเภอสันก าแพง จ านวน 93 ฟาร์ม ซ่ึง
ไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายแต่ละองคป์ระกอบของมาตรฐานฟาร์ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งมาตรฐาน
ฟาร์ม และองค์ประกอบถูกวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบไคสแควร์ มีฟาร์มโคนมผ่านมาตรฐาน
ฟาร์ม  ของสหกรณ์ โคนมแม่ ออน   ร้อยละ  19.32% (17/88) และสหกรณ์ โคนม เชี ยงใหม่  
อ าเภอสันก าแพง ร้อยละ 43.01% (40/93) ผลจากสถิติแบบพรรณนาแสดงให้เห็นวา่ ระบบการบนัทึก
ขอ้มูลมีมาตรฐานต ่าท่ีสุด และส่วนองคป์ระกอบฟาร์มไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม (P = 1.00) ทั้งสองสหกรณ์ คุณภาพน ้ านมเกือบทั้งหมดระหว่างการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว ์การศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่ ควรมีการส่งเสริมระบบบนัทึกขอ้มูลเพื่อเพิ่ม
ฟาร์มโคนมรายยอ่ยใหเ้ขา้สู่มาตรฐานฟาร์มใหม้ากข้ึน 
 ปาจรีย์ คงแย้ม (2551) ได้ศึกษาเร่ืองผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์ 
โคนม หลงัการไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์มโคนมอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  เก็บรวบรวมขอ้มูล
จาก สมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จากสหกรณ์โคนมไทย -เดนมาร์ค 
พฒันานิคม จ ากดั จ  านวน 52 ตวัอย่าง พบว่า ผลตอบแทนในการเล้ียงโคนมหลังได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนมเพิ่มข้ึนจากเดิม เน่ืองจากราคาและปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนส่วนตน้ทุนการผลิตนั้นก็
เพิ่มข้ึนเช่นกนัแต่เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติของสมาชิกสหกรณ์โคนม 
ท่ีว่า การปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ไดม้าตรฐานส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณน ้ านมดิบให้เพิ่มข้ึน 
เม่ือการวิเคราะห์การลงทุนในการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มโคนมระยะเวลา 6 ปี โดยใช้อตัราคิดลด
เท่ากบัร้อยละ 3.83 ท าให้ทราบวา่การลงทุนปรับปรุงฟาร์มเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าอยา่งยิ่ง โดยมีมูลค่า
ปัจจุบัน สุท ธิ  (Net Present Value  :NPV) เท่ ากับ  439,915.58 บาท อัตราส่วนผลได้ ต่อต้น ทุน 
(Benefit/Cost :B/C Ratio) เท่ากบั 1.15 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate Return  
:IRR)  เท่ากบั 89.75 ต่อปีตามล าดบั 
 ดลใจ ธรรมนันท์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร 
รายย่อย  อ า เภอบ้าน ธิ  จังหวัดล าพูน  โดย เก็บข้อมู ลจาก  เกษตรกรผู ้ เล้ี ยงโคนมรายย่อย 
ในอ าเภอบ้าน ธิ  จังหวัดล าพูน  จ านวน  133 ราย เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล 
คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด  
ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุ พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 45 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 มีรายได้ภายในครัวเรือนเฉล่ีย 
90,052.63 บาท ต่อ ปี  มี ภาวะห น้ี สิ น เฉ ล่ี ย  58,973.68 บาท  ได้ รับข้อมู ลข่ าวส ารด้าน โคนม  
จากเพื่อนเกษตรกรมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีปศุสัตว ์เคยศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
เก่ียวกบัด้านโคนม และได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมจงัหวดัล าพูน เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์ม มีทศันคติในระดบัท่ีเห็นดว้ยต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ใน
ด้านการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยพบว่าอยู่ในระดับมาก  ปัจจยัท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ได้แก่ อายุ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม และทศันคติของ
เกษตรกรต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับมาตรฐานฟาร์ม
โคนม 
 ประเส ริฐ  โพ ธ์ิกาด   (2555)  ได้ ศึกษ าเร่ืองการจัดการฟาร์มโคนมตามการป ฏิบั ติ 
ทางการเกษตรท่ีดี : กรณีศึกษาจงัหวดัสุโขทยั โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรผูเ้ล้ียง 
โคนมและส่งน ้ านมดิบกบัศูนยส่์งเสริมการเล้ียงโคนมขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) ของจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 66  ราย เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด 
พบวา่ การจดัการฟาร์มโคนมตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี มีเกณฑก์ารประเมินทั้ง 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) องค์ประกอบของฟาร์ม 2)  การจดัการฟาร์ม 3)  การจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์4)  การจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อม 5)  การผลิตน ้ านมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่งน ้ านมดิบ  ซ่ึงปัญหาในการท า
มาตรฐานฟาร์ม มีทั้ง 5 องคป์ระกอบ โดยส่วนใหญ่ เป็นปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีในการเล้ียงโคนมท่ีจ ากดั 
เกษตรกรขาดความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และไม่มีบ่อจุ่มน ้ายาฆ่าเช้ือโรคเขา้-ออกฟาร์ม 
 พุทธชาด คาดสนิท (2556)  ไดศึ้กษาเร่ืองส ารวจความรู้และทศันคติเก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค ์โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมใน
พื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 73 ราย ระหวา่งเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 พบวา่ เกษตรกร
มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์มโคนมในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่ขาดความรู้เก่ียวกบัการต่ออายุ
รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม มีทศันคติเชิงบวกว่า มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพ
น ้ านม ป้องกนัโรค ไม่ก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ใน
ระดบัเห็นด้วย ส่วนทศันคติเชิงลบ เห็นว่า เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและภาระงาน เกษตรกรเห็นด้วย
เก่ียวกบัการท่ีผูต้รวจรับรองควรมีการแจง้วธีิการตรวจประเมินและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการปรับปรุงฟาร์มใหไ้ดม้าตรฐาน และเกษตรกรควรมีแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรเขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มโดยการเพิ่มราคาน ้านม 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่

มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ในการ
วางแผนผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม สามารถ
ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ดงัน้ี 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษา ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการเขา้สู่

มาตรฐานฟาร์ม ในการศึกษาคร้ังน้ี ตามมาตรฐานฟาร์มทั้ง 9 ดา้น (นิดารัตน์ ไพรคณะฮก  และคณะ, 
2554) ประกอบดว้ย 

 1.  องคป์ระกอบของฟาร์ม 
 2.  อาหารส าหรับโคนม 
 3.  น ้าใชใ้นฟาร์ม 
 4.  การจดัการฟาร์ม 
 5.  สุขภาพสัตว ์
 6.  สวสัดิภาพสัตว ์
 7.  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 8.  การผลิตน ้านมดิบ 
 9.  การบนัทึกขอ้มูล 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 แหล่งข้อมูล 
  แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 35 ศูนย ์จากผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จ านวน 350 
ราย ท่ีต้องมาส่งน ้ านมดิบท่ีศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ  โดยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(Proportional Quota Sampling)   
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 3.2.2 ขั้นตอนการศึกษา 

  3.2.2.1 ศึกษามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ส าหรับฟาร์มโคนม  และ หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตรวจประเมินการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
ฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม)  

 3.2.2.2 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทราบความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

 3.2.2.3 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดว้ย การทดสอบค่าที (Independent Sample t-test)  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) (เสาวนีย ์ใจมูล,  2554) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างระหวา่งระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 3.2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 
    ประชากรส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน จ านวน 1,528 ราย (ขอ้มูลทะเบียนฟาร์มโคนม ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์ส านกังานปศุสัตว์
เขต 5 วนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558) ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ  านวน 350 ราย โดยใช้ตารางของ Taro 
Yamane (Yamane,  1973 อา้งถึงใน จกัรกฤษณ์ ส าราญใจ,  2554) โดยท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างตาม
สัดส่วน (Proportional Quota Sampling)  ในศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทั้ง 35 ศูนย ์
 

  3.2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การเล้ียงโคนม ประวติัการเล้ียงโคนม ขนาดของฟาร์ม 
ปริมาณน ้ านมดิบท่ีได้ต่อวนั จ  านวนคนท่ีท างานในฟาร์ม รายได้จากการประกอบกิจการโคนม 
รายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม แหล่งสินเช่ือ เหตุผลท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เงินลงทุนในการ
ปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม เหตุผลท่ีไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เงินลงทุนหากปรับปรุงฟาร์มเพื่อเขา้สู่
มาตรฐานฟาร์ม  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม โดย

แบ่งเป็น  ด้านองค์ประกอบของฟาร์มโคนม  ด้านอาหารส าหรับโค ด้านน ้ าใช้ในฟาร์ม  ด้านการ
จดัการฟาร์ม  ดา้นสุขภาพสัตว ์ ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นการผลิตน ้ านม
ดิบ  ดา้นการบนัทึกขอ้มูล 

2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์มโคนมของ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  

2.2  ข้อมู ล เก่ี ยวกับความแตกต่างระหว่างระดับความ คิด เห็นของ 
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม  

ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
        

 3.2.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ได ้และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดว้ย การทดสอบค่าที (Independent Sample t-
test) และ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) (เสาวนีย ์ใจมูล,  2554) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์มโคนม ให้ล าดบัความคิดเห็นของส่วน

ต่างๆท่ีผูป้ระกอบการโคนม ใหค้วามเห็นดว้ยอยา่งยิง่ไปหาไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยวเิคราะห์จากความ
คิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์ม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคนม น ้าท่ีใชส้ าหรับอุปโภค
บริโภคในโคนม การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพโคนม สวสัดิภาพสัตว์ การจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม การผลิตน ้ านมดิบ การบนัทึกข้อมูล โดยใช้การวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale)  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
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                         ระดับความคิดเห็น                         ระดับคะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่         5 
       เห็นดว้ย          4 
      ไม่แน่ใจ          3 
   ไม่เห็นดว้ย          2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่         1 

เกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาระดบัขอค่าคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละตวั ท าไดโ้ดยพิจารณาค่า
คะแนนเฉล่ียท่ีได้แบ่งระดับค่าคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ และก าหนดความกวา้งของแต่ละ 
อนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.5 (จตุรงค ์วรวทิยสุ์รวฒันา,  2550) 

 
ระดับของค่าคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้จากการแบ่งระดับ 
 ช่วงคะแนน   จัดอยู่ในระดับความคิดเห็น 
1.00  -  1.49        ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.50  -  2.49              ไม่เห็นดว้ย 
2.50  -  3.49              ไม่แน่ใจ 
3.50  -  4.49               เห็นดว้ย 
4.50  -  5.00         เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ขอ้มูลความคิดเห็นแต่ละขอ้ท่ีไดซ่ึ้งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณจะแสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
แยกเป็น 5 แนวทาง กล่าวคือ ความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย และ
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เม่ือน ามาประมวลผลจ าท าใหท้ราบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามวา่มีความ
คิดเห็นระดบัใด 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่

มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ในการ
วางแผนผลักดันให้ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยเก็บ
แบบสอบถามจากศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จ านวน 35 ศูนย ์กลุ่มประชากร
ตวัอยา่ง 350 คน โดยการออกแบบสอบถาม สามารถน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค า
บรรยายตามล าดบั ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การเล้ียงโคนม ประวติัการเล้ียงโคนม ขนาดของฟาร์ม ปริมาณน ้ านมดิบท่ีได้
ต่อวนั จ  านวนคนท่ีท างานในฟาร์ม รายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม รายจ่ายจากการประกอบ
กิจการโคนม แหล่งสินเช่ือ เหตุผลท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เงินลงทุนในการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม 
เหตุผลท่ีไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เงินลงทุนหากปรับปรุงฟาร์มเพื่อเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม (ตารางท่ี 4.1 
ถึง ตารางท่ี 4.18 ) 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยแบ่งเป็น ด้าน
องคป์ระกอบของฟาร์มโคนม  ดา้นอาหารส าหรับโค  ดา้นน ้ าส าหรับใช้อุปโภคและบริโภคในฟาร์ม
โคนม  ดา้นการจดัการฟาร์ม  ดา้นสุขภาพสัตว ์ ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
การผลิตน ้านมดิบ  ดา้นการบนัทึกขอ้มูล (ตารางท่ี 4.19  ถึง ตารางท่ี 4.36 ) 
  2.1  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของ
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน (ตารางท่ี 4.19 ถึง ตารางท่ี 4.27) 
  2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์ม
โคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม และขนาดของฟาร์ม 
(ตารางท่ี 4.30 ถึง ตารางท่ี 4.47) 
 ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามสถานะการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
สถานะการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 

เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ 184 52.60 
ยงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 166 47.40 

รวม 350 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนท่ีเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 และเป็น
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.40 ตามล าดบั     
 
 ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 281 80.30 
หญิง 69 19.70 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 281 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.30 และเป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70  ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามอาย ุ

อายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 0 0 
21-30 33 9.40 
31-40 96 27.40 
41-50 108 30.90 
51-60 101 28.90 

61 ปีข้ึนไป 12 3.40 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมาคือ อาย ุ51-60 ปี จ  านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.90  อายุ 31-40 
ปี จ  านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.40  อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.40  อายุมากกวา่ 
61 ปี จ  านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.40 และช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ0 
ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 38 10.90 
สมรส 293 83.70 

หมา้ย,หยา่ร้าง,แยกกนัอยู ่ 19 5.40 
รวม 350 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 293 คน คิด

เป็นร้อยละ 83.70 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ10.90 และสถานภาพ
หมา้ย, หยา่ร้าง, แยกกนัอยู ่จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ5.40  ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ประกอบการโคนมในพื้ น ท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา/ต ่ากวา่ 105 30.00 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 71 20.30 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 68 19.40 
อนุปริญญา/ปวส. 34 9.70 

ปริญญาตรี 68 19.40 
ปริญญาตรีข้ึนไป 4 1.10 

รวม 350 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา/ต ่ากว่า 
จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.40 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30  ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40   ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  และระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
 

 ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบกิจการเล้ียงโคนม 
ระยะเวลาในการประกอบกจิการเลีย้งโคนม (ปี) จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5  84 24.00 
5-10 119 34.00 
11-15 80 22.90 

มากกวา่ 15 ปี 67 19.10 
รวม 350 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประกอบกิจการโคนมมาแลว้ 5-10 
ปี  จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ ประกอบกิจการโคนมมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี 
จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ประกอบกิจการโคนมมาแลว้ 11-15 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.90  และประกอบกิจการโคนมมาแล้วมากกว่า 15 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 
ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามประวติัการเล้ียงโคนม 

ประวตัิการเลีย้งโคนม จ านวน ร้อยละ 
สืบทอดจากครอบครัว  63 18.00 

เร่ิมก่อตั้งเอง 287 82.00 
รวม 350 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมก่อตั้งฟาร์มเอง จ านวน 287 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.00 และ สืบทอดจากครอบครัว จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม (จ านวนแม่โค) 

ขนาดของฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 
ขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั)  76 21.70 
ขนาดกลาง (20-100 ตวั) 264 75.40 

ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวั) 10 2.90 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีฟาร์มขนาดกลาง (20-100 ตัว) 
จ  านวน 264คน คิดเป็นร้อยละ 75.40 รองลงมา คือ ฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตวั) จ  านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.70 และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตวั) จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90  
ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  
จ าแนกตามปริมาณน ้านมดิบท่ีได ้

ปริมาณน า้นมดิบทีไ่ด้ (กโิลกรัม/วนั) จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 100  56 16.00 
101-300 202 57.70 
301-500 65 18.60 
501-700 20 5.70 
701-1,000 5 1.40 

มากกวา่ 1,000 2 0.60 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดป้ริมาณน ้ านมดิบ 101-300 กิโลกรัม
ต่อวนั  จ  านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 รองลงมา คือ ปริมาณน ้ านมดิบ 301-500 กิโลกรัมต่อวนั 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ18.60 ปริมาณน ้ านมดิบนอ้ยกวา่ 100 กิโลกรัมต่อวนั จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00  ปริมาณน ้ านมดิบ 501-700 กิโลกรัมต่อวนั จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 
ปริมาณน ้ านมดิบ 701-1,000 กิโลกรัมต่อวนั จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และปริมาณน ้ านมดิบ 
มากกวา่ 1,000 กิโลกรัมต่อวนั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
จ าแนกตามจ านวนคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 

จ านวนคนที่ท างานในฟาร์มทั้งหมด (คน) จ านวน ร้อยละ 
1-3  255 72.90 
4-6 88 22.60 
7-9 5 1.30 

10 ข้ึนไป 2 0.50 
รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 1-3 คน 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 รองลงมา คือ คนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 4-6 คน จ านวน 88
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คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 คนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 7-9 คน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  และ
คนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 10 คนข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน    
จ าแนกตามรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม 
รายได้จากการประกอบกจิการโคนม (บาท/เดือน) จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 50,000  106 30.30 
50,001-100,000 134 38.30 
100,001-150,000 60 17.10 
150,001-200,000 21 6.00 
200,001-250,000 15 4.30 
มากกวา่ 250,000 14 4.00 

รวม 350 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโค

นม 50,001-100,000 บาท/เดือน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา คือ มีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโคนมนอ้ยกวา่ 50,000 บาท/เดือน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการโคนม 100,001-150,000 บาท/เดือน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10  มีรายได้
จากการประกอบกิจการโคนม 150,001-200,000 บาท/เดือน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  มี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม 200,001-250,000 บาท/เดือน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 
และมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนมมากกวา่ 250,000 บาท/เดือน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
จ าแนกตามรายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม 
รายจ่ายจากการประกอบกจิการโคนม (บาท/เดือน) จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 50,000  184 52.60 
50,001-100,000 118 33.70 
100,001-150,000 27 7.70 
150,001-200,000 14 4.00 
200,001-250,000 5 1.40 
มากกวา่ 250,000 2 0.60 

รวม 350 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายจ่ายจากการประกอบกิจการโค
นมน้อยกวา่ 50,000 บาท/เดือน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมา คือ มีรายจ่ายจากการ
ประกอบกิจการโคนม 50,001-100,000 บาท/เดือน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70  มีรายจ่าย
จากการประกอบกิจการโคนม 100,001-150,000 บาท/เดือน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 มี
รายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม 150,001-200,000 บาท/เดือน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ4.00  
มีรายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม 200,001-250,000 บาท/เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.40  และมีรายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนมมากกวา่ 250,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.60 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
จ าแนกตามแหล่งเงินเช่ือในการประกอบกิจการโคนม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

แหล่งเงินเช่ือในการประกอบกจิการโคนม จ านวน ร้อยละ 
สหกรณ์โคนม  187 53.40 

บริษทั 46 13.10 
ธนาคาร 207 59.10 
ญาติ/เพื่อน 20 5.70 
นอกระบบ 2 0.60 

อ่ืนๆ 2 0.60 
หมายเหตุ: แหล่งเงินเช่ืออ่ืนๆในการประกอบกิจการโคนมไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีธนาคารเป็นแหล่งเงินเช่ือในการ
ประกอบกิจการ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ59.10 รองลงมา คือ มีสหกรณ์โคนมเป็นแหล่งเงินเช่ือ
ในการประกอบกิจการ จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีบริษัทเป็นแหล่งเงินเช่ือในการ
ประกอบกิจการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 มีญาติ/เพื่อนเป็นแหล่งเงินเช่ือในการประกอบ
กิจการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70  มีสินเช่ือนอกระบบเป็นแหล่งเงินเช่ือในการประกอบ
กิจการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 และมีแหล่งสินเช่ืออ่ืนๆเป็นแหล่งเงินเช่ือในการประกอบ
กิจการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60  ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ี
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ (จ านวน 184 ฟาร์ม) จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ระยะเวลาทีเ่ข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (ปี) จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 51 27.70 

3-6 83 45.10 
7-10 40 21.70 

มากกวา่ 10 10 5.40 
รวม 184 100.00 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมมาแลว้ 3-6 
ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 รองลงมา คือ เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมมาแลว้น้อยกว่า 3 ปี 
จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมมาแลว้ 7-10 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 21.70 และเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมมาแลว้มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 
ตามล าดบั 
 
 ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ี
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว (จ านวน 184 ฟาร์ม) จ  าแนกเหตุผลท่ีเขา้ร่วมมาตรฐานฟาร์ม   (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

เหตุผลที่เข้าร่วมมาตรฐานฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 
1.ไดรั้บค่าน ้านมดิบเพิ่มจากศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ 154 83.70 
2.โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค 97 52.70 
3.ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะจากฟาร์ม 74 40.20 
4.การเล้ียงเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 88 47.80 
5.ไดรั้บยา วคัซีน โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายจากภาครัฐ 20 10.90 
6.น าไปค ้าประกนัสินเช่ือได ้ 8 4.30 
7.เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคนมท่ีปลอดภยั 108 58.70 
8.อ่ืนๆ 3 1.60 
หมายเหตุ: เหตุผลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เป็นขอ้ก าหนดของสหกรณ์โคนม 
 
 จากตารางท่ี 4.15  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ร่วมมาตรฐานฟาร์ม เพราะไดรั้บ
ค่าน ้ านมดิบเพิ่มจากศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ  จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 รองลงมา คือ 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้บริโภคนมท่ีปลอดภยั จ านวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 58.70  เพื่อให้โคนมมี
สุขภาพดี ปลอดโรค จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70  เพื่อให้การเล้ียงโคเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
จ านวน 88คน คิดเป็นร้อยละ 47.80  เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะจากฟาร์ม จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.20  เพื่อให้ไดรั้บยา วคัซีน โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายจากภาครัฐ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.90   เพื่อให้สามารถน าไปค ้าประกนัสินเช่ือได ้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และเหตุผล
อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60  ตามล าดบั 
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 ตารางที ่4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ี
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ (จ านวน 184 ฟาร์ม) จ าแนกตามเงินลงทุนในการปรับปรุง เพื่อให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
เงินลงทุนเพือ่ปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน (บาท) จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 99 53.80 
100,001-200,000 56 30.40 
200,001-300,000 15 8.20 
300,001-400,000 7 3.80 
400,001-500,000 2 1.10 
มากกวา่ 500,000 5 2.70 

รวม 184 100.00 
 
 จากตารางท่ี 14.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้งินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผา่นการ
รับรองมาตรฐาน จ านวน นอ้ยกวา่ 100,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา คือ ใช้
เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผา่นการรับรองมาตรฐาน จ านวน 100,001-200,000 บาท จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.40 ใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 200,001-300,000
บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ใชเ้งินลงทุนเพื่อปรับปรุงใหผ้า่นการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
300,001-400,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ใชเ้งินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผา่นการรับรอง
มาตรฐาน จ านวน 400,001-500,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 และ ใช้เงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงใหผ้า่นการรับรองมาตรฐาน จ านวน มากกวา่ 500,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
ตามล าดบั 
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 ตารางที ่4.17 แสดงถึงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม (จ านวน 166 ฟาร์ม) จ  าแนกตามเหตุผลท่ียงัไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

เหตุผลที่ยงัไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ านวน ร้อยละ 
1.ขั้นตอนในการตรวจประเมินยุง่ยาก 53 31.90 
2.ก าลงัจะเลิกกิจการ 3 1.80 
3.ไม่เห็นวา่มีประโยชน์ในการท ามาตรฐาน 2 1.20 
4.ใชเ้งินลงทุนสูง 99 59.60 
5.มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม 60 36.10 
6.ขาดแรงงาน 27 16.30 
7.อ่ืนๆ (อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเขา้สู่มาตรฐาน) 33 19.90 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพราะ
ตอ้งใช้เงินทุนสูงในการปรับปรุงฟาร์ม จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมา คือ มีปัญหา
เก่ียวกับพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 ขั้นตอนในการตรวจ
ประเมินยุง่ยาก จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 อ่ืนๆ (อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอเขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์ม) จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 ขาดแรงงานในฟาร์ม จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 
ก าลงัจะเลิกกิจการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และ ไม่เห็นวา่การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะมี
ประโยชน์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่4.18 แสดงถึงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ท่ียงัไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ าแนกตามเงินลงทุนท่ีใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 
เงินลงทุนเพือ่ปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน (บาท) จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 89 53.60 
100,001-200,000 57 34.30 
200,001-300,000 16 9.60 
300,001-400,000 1 0.60 
400,001-500,000 1 0.60 
มากกวา่ 500,000 2 1.20 

รวม 166 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่ตอ้ง ใชเ้งินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้
ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน น้อยกว่า 100,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 
รองลงมา คือ ใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผา่นการรับรองมาตรฐาน จ านวน 100,001-200,000 บาท 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 ใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
200,001-300,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน จ านวนมากกว่า 500,000บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ใช้เงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 300,001-400,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.60 และใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 400,001-500,000 บาท 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมต่อมาตรฐานฟาร์ม 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัมาตรฐานฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการฟาร์มโคนม
ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 
 
 ตารางที ่4.19 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อ 
มาตรฐานฟาร์ม 

ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

1.1 ท าเลทีต่ั้ง 
1.1.1 ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่
เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ  เช่น โรงฆ่า
สั ต ว์  ต ล าด ค้ าโค  โรงง าน
อุตสาหกรรม  

209 113 19 4 5 
4.48 
เห็น
ดว้ย 

1 

1.2  ผงัและลกัษณะของฟาร์ม 

1.2.1  ฟาร์มอยู่ในพื้ น ท่ี ท่ี ไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

171 139 36 3 1 
4.36 
เห็น
ดว้ย 

4 

1.2.2 มีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือ
ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ถู ก
สุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มี
พื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้น ท่ี
เก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยก
จากท่ีเล้ียงโค 
 
 
 
 

163 150 33 4 1 

 
 

4.35 
เห็น
ดว้ย 

 
 

5 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อ 
มาตรฐานฟาร์ม 

ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

1.3  โรงเรือน 

1.3.1  ฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอใน
การเล้ียงโคนม 

151 160 33 4 2 
4.30 
เห็น
ดว้ย 

7 

1.3.2  โรงเรือนมีความแข็งแรง  
ถู ก สุ ขลักษณ ะ  ง่ าย ต่อการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
มีระบบระบายน ้ าท่ี ดี อากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก 

157 171 18 3 1 
4.37 
เห็น
ดว้ย 

3 

1.3.3  โรง เรือน มีแส งสว่าง
เพียงพอในการปฏิบติังาน 

176 157 14 2 1 
4.44 
เห็น
ดว้ย 

2 

1.3.4  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
เพี ย งพ อ ใน ก าร เล้ี ย งโค  มี
สถานท่ีจัด เก็บ อุปกรณ์ เป็น
สั ด ส่ วน  แล ะ เก็ บ อย่ า ง ถู ก
สุขลกัษณะ 

143 178 27 2 0 
4.32 
เห็น
ดว้ย 

6 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.37 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มดา้น องค์ประกอบฟาร์ม โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบว่า มากท่ีสุด คือ ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
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4.48 รองลงมาคือ โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.44 โรงเรือนมีความแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบาย
น ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก อยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.44 ฟาร์มอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบติัอย่างถูกสุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ี
พกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.35  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอ
ในการเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.32 และสุดทา้ยฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.30 ตามล าดบั  
 
 ตารางที ่4.20 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นอาหารส าหรับโค 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน อาหารส าหรับโค 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
2.1  อ าห าร ท่ี เ ล้ี ย ง โ ค น ม มี
คุณ ภ าพ และม าตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบ คุม
คุณภาพอาหารสัตว์ หากผสม
อ าห าร เอ ง  ต้ อ ง ไ ม่ ใ ช้ ส า ร
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

188 149 12 1 0 

4.50 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

1 

2.2  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด 
มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

186 147 15 2 0 
4.48 
เห็น
ดว้ย 

2 

2.3  มีการตรวจสอบอาหารข้น
โคนมในเบ้ืองต้น เช่น ถุงใส่
อาหารสภาพดี มี สี กล่ิน ปกติ 

147 183 19 1 0 
4.36 
เห็น
ดว้ย 

4 

2.4  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึง
ห้องสามารถป้องกัน นก หนู 

150 166 29 4 1 
4.31 
เห็น

5 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน อาหารส าหรับโค 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝน ดว้ย 
2.5  โคน มได้ กิ น อ าห ารทั้ ง
อาหารหยาบและอาหารขน้อยา่ง
เพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวชิาการ 

162 164 24 0 0 
4.39 
เห็น
ดว้ย 

3 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.41 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.20  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มดา้น อาหารส าหรับโคนม  โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ซ่ึงใน
รายละเอียด พบว่า มากท่ีสุดคือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้ามตามกฎหมาย อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.50  รองลงมาคือ ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.48 โคนมไดกิ้นอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อยา่งเพียงพอ 
เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวิชาการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39 มีการ
ตรวจสอบอาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.36 และ มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ 
และกนัแดด กนัฝนได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.31 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่4.21 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐาฟาร์ม 
ด้าน น า้ใช้ในฟาร์ม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

3.1  แห ล่งน ้ า ท่ี ใช้ ในฟาร์ม 
ไม่ ป น เป้ื อน จาก ส่ิ ง ท่ี เป็ น
อนัตราย เช่น สารเคมี น ้าเสีย 

200 137 13 0 0 

4.53 
(เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่) 

1 

3.2 มีน ้ าสะอาดและเพียงพอ
ส าหรับการกินของโคและมี
การท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

197 136 16 0 0 

4.51 
(เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่) 

2 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.52 

(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.21  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มดา้น แหล่งน ้ าใชใ้นฟาร์ม โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.52 
ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า มากท่ีสุดคือ แหล่งน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น 
สารเคมี น ้าเสีย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.53 และ มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับ
การกินของโคและมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.51 
ตามล าดบั  



 

32 
 

 ตารางที ่4.22 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการจดัการฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐาฟาร์ม 
ด้าน การจัดการฟาร์ม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

4.1  คู่มือการจัดการฟาร์ม 
1.4.4  ฟาร์มมีคู่มือการจดัการ
ฟ า ร์ ม ท่ี แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น
รายละเอียดการปฏิบัติงานท่ี
ส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การ
เล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค 
การจัดการฟาร์ม การจัดการ
สุขภาพโคนม การรีดนมและ
การเก็บรักษาน ้านมดิบ 

119 164 60 5 2 

 
4.12 
เห็น
ดว้ย 

 

7 

4.2  บุคลากร 
 
4.2.1  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบั
จ านวนโคนมท่ีเล้ียง 
 

154 163 31 2 0 
4.34 
เห็น
ดว้ย 

4 

4.2.2  บุ คลากรท่ี เล้ี ยงโค  มี
ความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรม
ในการเล้ียงโคเพื่อให้สามารถ
จดัการฟาร์มได ้
 

145 180 23 2 0 
4.34 
เห็น
ดว้ย 

5 

4.2.3  มี สั ตวแพทย์ควบ คุม
ฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์ม
และดา้นสุขภาพโคนม 
 
 

151 152 36 9 2 
4.26 
เห็น
ดว้ย 

6 
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ความคิดเห็นต่อมาตรฐาฟาร์ม 
ด้าน การจัดการฟาร์ม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
. 11 .4   บุ ค ล า ก ร ค ว ร มี

สุขลักษณะส่วน บุคคล ท่ี ดี 
ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
ประจ าปีทุกปี 

165 148 34 2 1 
4.35 
เห็น
ดว้ย 

3 

4.3 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
1.3.4  โรงเรือนและอุปกรณ์

ต้อ งท าค วามส ะอ าด  แล ะ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
และถูกสุขลกัษณะ 

187 152 11 0 0 

4.50 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2 

4.3.2 โรงรีดนม และอุปกรณ์มี
ก ารท าค ว ามส ะอ าดอ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

216 125 9 0 0 

4.59 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

1 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.36 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.22  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มด้าน การจดัการฟาร์ม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบว่า มากท่ีสุดคือ  โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59  โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.50 บุคลากรควรมี
สุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.35 มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.34 บุคลากรท่ี
เล้ียงโค มีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อให้สามารถจดัการฟาร์มได ้อยู่ในระดบั

ตารางที ่4.22 (ต่อ)  
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เห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.34 ทางฟาร์มมีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์มและดา้น
สุขภาพโคนม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.26 และ ฟาร์มมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ีแสดงให้
เห็นรายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ได้แก่ การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค การ
จดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน ้ านมดิบ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบั  
 
 ตารางที ่4.23 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสุขภาพสัตว ์

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน สุขภาพสัตว์ 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

5.1  การป้องกนัและควบคุมโรค 
5 .1 .1   ฟ า ร์ ม มี ก าร เฝ้ า ร ะ วัง 
ป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม จากคน
และยานพาหนะ 

161 164 25 0 0 
4.39 

เห็นดว้ย 
3 

5.1.2  โคนมภายในฟาร์มสามารถ
ระบุท่ีมาได้ และหากซ้ือเข้ามา
ใหม่ ต้องมีการกักโรคและตรวจ
สุขภาพก่อนเขา้ฝงู 

168 151 25 5 1 
4.37 

เห็นดว้ย 
4 

5.1.3  มีการตรวจติดตามสุขภาพ
โคนมประจ าวนั 

129 180 35 4 1 
4.23 

เห็นดว้ย 
5 

5.1.4  หากเกิดโรคระบาดสัตว์
หรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์
ท่านไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
โรคระบ าดสั ตว์โดยก ารแจ้ง
เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์

206 133 11 0 0 
4.56 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
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ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน สุขภาพสัตว์ 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

5.2  การบ าบัดโรคโคนม 
5.2.1  ได้ท าตามค าแนะน าของ
สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 

189 140 15 5 1 
4.46 

เห็นดว้ย 
2 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.40 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.23  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มด้าน สุขภาพสัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบว่า มากท่ีสุด คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติั
ตามกฎมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ี
คะแนนเฉล่ีย  4.56 ไดท้  าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.46 ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์มจากคนและยานพาหนะ อยู่ในระดบัเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39 คนภายใน
ฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้ใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนรวมฝงู อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 และ มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.23 ตามล าดบั 
  
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.23 (ต่อ)  
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ตารางที ่4.24 แสดงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน สวสัดิภาพสัตว์ 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

6.1  โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และ
หากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ 
มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่ อ
ไม่ใหเ้กิดความทรมาน 

172 165 13 0 0 
4.45 
เห็น
ดว้ย 

1 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.45 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  
 จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มด้านสวสัดิภาพสัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.45 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบว่า โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบายและหากรับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ให้ปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ไดเ้กิดการทรมาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

 ตารางที ่4.25 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

7.1  มีการก าจัดขยะ ของเสีย เช่น 
มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้
เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จน
กระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

168 167 15 0 0 
4.44 
เห็น
ดว้ย 

1 

7.2  ฟาร์มมีการบ าบัดน ้ าเสียก่อน
ปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ 

143 175 29 1 2 
4.30 
เห็น
ดว้ย 

2 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.37 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.25  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มด้านส่ิงแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ มากท่ีสุดคือ ทางฟาร์มมีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวธีิท่ีเหมาะสม ไม่ให้
เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.44 และ ฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยน ้าลงแหล่งน ้าสาธารณะ อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.30 ตามล าดบั  
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 ตารางที ่4.26 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการผลิตน ้านมดิบ 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน การผลติน า้นมดบิ 

ระดบัความคดิเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8.1  ผู้รีด 

8.1.1  ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่
เป็นโรคติดต่อ 

233 109 8 0 0 

4.64 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

3 

8.1.2  ผู ้รีดนมมีการปฏิบัติ
ตามหลักสุขลักษณะส่วน
บุคคลท่ีดี 

208 130 12 0 0 

4.56 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

6 

8.2  การเตรียมแม่โคก่อนการรีดนม 
 
 
8.2.1  ฟาร์มมีการเตรียมแม่
โคก่อนท าการรีดนม โดย
อาบน ้ าแม่โคทุกคร้ังก่อนรีด
นม และมีการตรวจความ
ผิดปกติของน ้ านมก่อนการ
รีดลงถงั 
 
 
 

209 129 12 0 0 

4.56 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

7 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ)  

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน การผลติน า้นมดบิ 

ระดบัความคดิเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8.2.2  หากใชย้าในการรักษา
แม่โค ท่านจะหยดุการส่งนม
จากแม่โคตวันั้น และหลงั
พน้ระยะหยดุยาตอ้งส่ง
น ้านมตรวจยนืยนัยา
ปฏิชีวนะตกคา้ง 

238 105 7 0 0 

4.66 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

1 

8.3  การรีดนม 

8.3.1  ฟาร์มรีดนมถูกตอ้ง
ตามหลกัวธีิ และหลงัรีดนม
เสร็จ มีการจุ่มหวันมดว้ย
น ้ายาทุกคร้ัง 

205 133 11 1 0 

4.55 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

8 

8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะ
รองรับน ้ านมดิบ สะอาด ไม่
มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการท า
ความสะอาดก่อนและหลงัใช้
งาน 

222 120 8 0 0 

4.61 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

4 

8.4   การขนส่งน า้นมดิบ 
 
8.4.1  น ้ านมดิบท่ีรีดได้ ตอ้ง
รีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวม
น ้ านมดิบหรือโรงงานแปร
รูปโดยเร็วท่ีสุด 
 
 

235 107 8 0 0 

4.65 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

2 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ)  

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน การผลติน า้นมดบิ 

ระดบัความคดิเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดบั 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8.4.2  หลังจาการส่งน ้ านม
ดิบแล้ว ได้ท าความสะอาด
ถงันมโดยเร็ว 

216 125 8 1 0 

4.59 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยิง่ 

5 

8.5  คุณภาพน า้นมดิบ 
8.5.1  น ้ านมดิบในฟาร์มมี
คุณภาพไม่ต ่ ากว่าเกณฑ์ ท่ี
ก าหนด 

187 149 12 1 1 
4.49 
เห็น
ดว้ย 

9 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.59 

เห็นด้วยอย่างยิง่ 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นด้วยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นด้วย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ,  
1.50-2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 จากตารางท่ี 4.26  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มดา้นการผลิตน ้ านมดิบ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ มากท่ีสุด คือ  หากใชย้าในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวั
นั้น และให้ส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยุดยา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.66 รองลงมา คือ น ้ านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือ
โรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.65 ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่
เป็นโรคติดต่อ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.64 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ 
ตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.61 หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแลว้ ตอ้งท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59 ผูรี้ดนมมีปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย   4.56  ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม โดยอาบน ้ าแม่โคทุก
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คร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจความผิดปกติของน ้ านมก่อนรีดลงถงั อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.56 ฟาร์มมีการรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวธีิ และหลงัรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหวันมดว้ยน ้ ายา
ทุกคร้ัง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.55 และน ้ านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.49 ตามล าดบั  
 

 ตารางที ่4.27 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม 
ด้าน การบันทกึข้อมูล 

ระดับความคิดเห็น (ชุด) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

9.1  มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค 
(ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

191 135 19 1 4 
4.45 
เห็น
ดว้ย 

1 

9.2  มีบัน ทึก  บุคคล เข้า – ออก 
ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

107 147 80 11 5 
3.97 
เห็น
ดว้ย 

4 

9.3  มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – 
อ อ ก ฟ า ร์ ม  แ ล ะ มี ก ารบั น ทึ ก
สม ่าเสมอ 

98 153 79 17 3 
3.93 
เห็น
ดว้ย 

5 

9.4  มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของ
ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

130 144 59 15 2 
4.10 
เห็น
ดว้ย 

3 

9.5  มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย 
จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และ
มีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

136 154 50 7 3 
4.18 
เห็น
ดว้ย 

2 

คะแนนเฉลีย่รวม 
4.13 

เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานฟาร์มด้านการบนัทึกข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ มากท่ีสุด คือ มีทะเบียนประวติัประจ าตวัโค )ผท. 1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.45 มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.18   มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของ
ฟาร์มท่าน และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 มีบนัทึก บุคคล เขา้ – 
ออกฟาร์ม และมีการบันทึกสม ่ าเสมอ อยู่ในระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 และ มีบันทึก 
ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัเห็นด้วย มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 
ตามล าดบั  
 
 ตารางที ่4.28 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลีย่รวม ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

1.  ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม 4.37 เห็นดว้ย 6 
2.  ดา้นอาหารส าหรับโค 4.41 เห็นดว้ย 4 
3.  ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม 4.52 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 
4.  ดา้นการจดัการฟาร์ม 4.36 เห็นดว้ย 8 
5.  ดา้นสุขภาพสัตว ์ 4.40 เห็นดว้ย 5 
6.  ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ 4.45 เห็นดว้ย 3 
7.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4.37 เห็นดว้ย 6 
8.  ดา้นการผลิตน ้านมดิบ 4.59 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
9.  ดา้นการบนัทึกขอ้มูล 4.13 เห็นดว้ย 9 

คะแนนเฉลีย่โดยรวม 4.40 เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 



 

43 
 

 จากตารางท่ี 28 พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานฟาร์ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.40  ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า 
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม มากท่ีสุด คือ 
ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59 รองลงมาคือ ดา้นน ้ าใช้ใน
ฟาร์ม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.52 ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์อยู่ในระดบัเห็นด้วย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.45 ดา้นอาหารส าหรับโค อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ดา้นสุขภาพสัตว ์
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.37 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 ดา้นการจดัการฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็น
ด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.36 และด้านการบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.13 
ตามล าดบั 
 
 ตารางที ่4.29 แสดงถึงระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม จ าแนกตามปัจจยัยอ่ยในทุกดา้น (เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียรวม มากไปนอ้ย) 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลีย่รวม 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดบั 

หากใชย้าในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจาก
แม่โคตวันั้น และหลังพ้นระยะหยุดยาต้องส่งน ้ านม
ตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้ง 

4.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 

น ้ านมดิบท่ีรีดได้ มีการขนส่งโดยเร็วท่ีสุดไปยงัศูนย์
รวบรวมน ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูป 

4.65 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 

ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ 4.64 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 3 
อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ สะอาด ไม่มีกล่ิน
อบั ผวิเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน 

4.61 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 

โรงเรือน และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ 

4.59 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 

หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแลว้ ท่านท าความสะอาดถงั
นมโดยเร็ว 

4.59 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 6 

ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม โดยอาบน ้ า
แม่โคทุกคร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจความผิดปกติ
ของน ้านมก่อนการรีดลงถงั 

4.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 7 



 

44 
 

ตารางที ่4.29 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลีย่รวม 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดบั 

หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิดโรคระบาด
สัตว ์ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว์
โดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์

4.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 8 

ฟาร์มรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวธีิ และหลงัรีดนมเสร็จ มี
การจุ่มหวันมดว้ยน ้ายาทุกคร้ัง 

4.55 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9 

แหล่งน ้ าท่ี ใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ี เป็น
อนัตราย เช่น สารเคมี น ้าเสีย 

4.53 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 10 

มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมี
การท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

4.51 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 11 

โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องท าความสะอาด  และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ 

4.50 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 12 

อาหารท่ี เล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หาก
ผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4.50 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 13 

น ้านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 4.49 เห็นดว้ย 14 
ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาด
สม ่าเสมอ 

4.48 เห็นดว้ย 15 

ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงาน
อุตสาหกรรม 

4.48 เห็นดว้ย 16 

ไดท้  าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 4.46 เห็นดว้ย 17 
โคนมในฟาร์มอยูท่ี่สบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย 
หรือพิการ มีการปฏิบติัอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด
ความทรมาน 

4.45 เห็นดว้ย 18 

มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการ 
บนัทึกสม ่าเสมอ 

4.45 เห็นดว้ย 19 

โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 4.44 เห็นดว้ย 20 
มีการก าจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ี 4.44 เห็นดว้ย 21 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลีย่รวม 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดบั 

เหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จน
กระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม 
โคนมไดกิ้นอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อยา่ง
เพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลกั
วชิาการ 

4.39 เห็นดว้ย 22 

ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกันโรคเข้าสู่
ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ 

4.39 เห็นดว้ย 23 

โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี 
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

4.37 เห็นดว้ย 24 

โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได้ และหากซ้ือ
เขา้มาใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้
ฝงู 

4.37 เห็นดว้ย 25 

ฟาร์มอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 4.36 เห็นดว้ย 26 
มีการตรวจสอบอาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่
อาหารสภาพดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ 

4.36 เห็นดว้ย 27 

บุคลากรควรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 

4.35 เห็นดว้ย 28 

ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติอย่างถูก
สุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มี
พื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค 

4.35 เห็นดว้ย 29 

มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง 4.34 เห็นดว้ย 30 
บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมใน
การเล้ียงโคเพื่อใหส้ามารถจดัการฟาร์มได ้

4.34 เห็นดว้ย 31 

มี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพียงพอในการเล้ียงโค มี
สถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูก
สุขลกัษณะ 

4.32 เห็นดว้ย 32 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลีย่รวม 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดบั 

ฟาร์มมีการบ าบัดน ้ าเสี ย ก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ า
สาธารณะ 

4.30 เห็นดว้ย 34 

ฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม 4.30 เห็นดว้ย 35 
มีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์ม
และดา้นสุขภาพโคนม 

4.26 เห็นดว้ย 36 

มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั 4.23 เห็นดว้ย 37 
มีบันทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.18 เห็นดว้ย 38 

ฟ าร์ม มี คู่ มื อ ก ารจัด ก ารฟ า ร์ม ท่ี แส ด งให้ เห็ น
รายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ 
การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค การจดัการฟาร์ม การ
จัดการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษา
น ้านมดิบ 

4.12 เห็นดว้ย 39 

มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ 

4.10 เห็นดว้ย 40 

มีบันทึก บุคคล เข้า – ออก ฟาร์ม และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ 

3.97 เห็นดว้ย 41 

มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – ออกฟาร์ม และมีการ
บนัทึกสม ่าเสมอ 

3.93 เห็นดว้ย 42 

คะแนนเฉลีย่โดยรวม 4.40 เห็นด้วย 
หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง. 3.50-4.49  เห็นดว้ย, 2.50-3.49 ไม่แน่ใจ, 1.50-
2.49 ไม่เห็นดว้ย, 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานฟาร์ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า 
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มในปัจจยัย่อย 
มากท่ีสุด คือ หากใช้ยาในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวันั้น และเม่ือพน้ระยะ
หยุดยาจะตอ้งส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้ง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.66 รองลงมา คือ น ้ านมดิบท่ีรีด มีการขนส่งอยา่งรวดเร็ว ไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงาน
แปรรูปโดยเร็วท่ีสุด อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย  1..4 ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็น
โรคติดต่อ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.64  อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ 
สะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.61 โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59  หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแลว้ ท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว  อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.59 ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม โดยอาบน ้ าแม่โคทุก
คร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจความผิดปกติของน ้ านมก่อนการรีดลงถงั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.56 หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.56 ฟาร์มรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวธีิ และหลงัรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหวันมดว้ยน ้ายาทุกคร้ัง อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือน
จากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี น ้ าเสีย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.53 มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกิน
ของโคและมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.51 โรงเรือน
และอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.50 อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้ามตามกฎหมาย อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.50 น ้านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.49 ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.48 ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โรงฆ่า
สัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.48 ไดท้  าตามค าแนะน า
ของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม อยู่ในระดบัเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.46  โคนมในฟาร์มท่านอยู่ท่ี
สบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความทรมาน 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.45 มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1)   และมีการบนัทึก 
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สม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.45 โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน อยู่
ในระดบัเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.44 มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบั
เห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.44 โคนมได้กินอาหารทั้ งอาหารหยาบและอาหารข้นอย่างเพียงพอ 
เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวิชาการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39 ฟาร์ม
มีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่
ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูก
สุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้มา
ใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้ฝงูอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.37 ฟาร์มอยู่
ในพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.36 มีการตรวจสอบ
อาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.36 บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.35 ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.35  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.34  บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อใหส้ามารถ
จดัการฟาร์มได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.34 มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียง
โค มีสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูกสุขลกัษณะ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.32  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝนได ้
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.31 ฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.30 ฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.30 มีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์มและดา้นสุขภาพโคนม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.26  มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.23 มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ  อยู่ในระดับเห็นด้วย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ฟาร์มมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ีแสดงให้เห็น
รายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค การจดัการ
ฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน ้ านมดิบ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.12 มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัเห็นด้วย ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.10 มีบนัทึก บุคคล เขา้ – ออก ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.97 และมีบนัทึก ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.93 ตามล าดบั 
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม 
 การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ในส่วนปัจจยั
ทางดา้นสถานะของฟาร์ม เพศ  ประวติัในการเล้ียงโคนม และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ส่วนปัจจยัทางด้านอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการโคนม ขนาดของฟาร์ม ปริมาณน ้ านมดิบท่ีได้ จ  านวนคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม รายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม 
 
 1.  ปัจจัยทางด้านสถานะของฟาร์ม 
 การศึกษาความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมต่อมาตรฐาน
ฟาร์มจ าแนกตามสถานะของฟาร์ม มีการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานทางการวจัิย 
 สถานะของฟาร์มท่ีแตกต่างกนัของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีผล
ต่อระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานทางสถิติ 
 H0:  X1 = X2 (ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
แลว้และฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มไม่แตกต่างกนั) 
 H0:  X1 ≠ X2 (ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามฟาร์มท่ีเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มแลว้และฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแตกต่างกนั) 
 โดยท่ี X1 คือ ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
แลว้ X2  คือ ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
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 ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบที (Independent Sample t-test) ระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบ
ฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.1.1 ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้
โค โรงงานอุตสาหกรรม 

4.59 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ่ง) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

2.821 0.005* 

1.2.1  ฟาร์มอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

3.264 0.001* 

1.2.2  ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติั
อยา่งถกูสุขลกัษณะ เป็นสดัส่วน เช่น มีพ้ืนท่ีส าหรับ
เล้ียงโค มีพ้ืนท่ีเกบ็อาหาร มีพ้ืนท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ี
เล้ียงโค 

4.53 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ่ง) 

4.14 
(เห็นดว้ย) 

5.364 0.000* 

1.3.1  ฟาร์มมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม 
4.42 

(เห็นดว้ย) 
4.16 

(เห็นดว้ย) 
3.310 0.001* 

1.3.2  โรงเรือนมีความแข็งแรง ถกูสุขลกัษณะ ง่าย
ต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบ
ระบายน ้าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

4.24 
(เห็นดว้ย) 

3.625 0.000* 

1.3.3  โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 
4.56 

(เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง) 

4.31 
(เห็นดว้ย) 

3.725 0.000* 

1.3.4  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค 
มีสถานท่ีจดัเกบ็อุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเกบ็อยา่ง
ถกูสุขลกัษณะ 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

4.14 
(เห็นดว้ย) 

5.053 0.000* 

รวม 
4.51 

(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) 

4.23 
(เห็นด้วย) 
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หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 
 จากตารางท่ี 4.30  พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง  มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.51  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียง
จากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดค้าโค โรงงานอุตสาหกรรม มี
ค่าเฉล่ีย 4.59  รองลงมาคือ โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.56  และ ฟาร์ม
มีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มี
พื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค มีค่าเฉล่ีย 4.53  ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ด้านองค์ประกอบฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นด้วย มีคะแนนเฉล่ียรวม 
4.23 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.36  รองลงมาคือ โรงเรือน
มีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.31 และ โรงเรือนมีความแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ ง่าย
ต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.24 
ตามล าดบั 

 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านองค์ประกอบฟาร์ม  คือ  ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจาก
อนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มอยูใ่น
พื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค ฟาร์มมี
พื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท า
ความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก โรงเรือนมีแสงสว่างเพียงพอในการ
ปฏิบติังาน มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และ
เก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ   
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ตารางที่  4.31   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดับ
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหาร
ส าหรับโค  จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านอาหารส าหรับโค 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้า
สู่มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2.1  อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย 

4.58 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

2.672 0.008* 

2.2  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ 

4.58 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

3.200 0.002* 

2.3  มี ก ารตรวจสอบอาห ารข้น โคนมใน
เบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารขน้มี 
สี กล่ิน ปกติ 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

2.852 0.005* 

2.4  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถ
ป้องกนั นก หนู แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝน
ได ้

4.51 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

5.812 0.000* 

2.5  โคนมได้กินอาหารทั้ งอาหารหยาบและ
อาหารขน้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอาย ุ
และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวชิาการ 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

4.28 
(เห็นดว้ย) 

3.227 0.001* 

รวม 
4.52 

(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

4.29 
(เห็นด้วย) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
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 จากตารางท่ี 4.31  พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโคค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง  มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.52  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้าร
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.58 ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉล่ีย 4.58 เช่นกนั และ มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ และกนั
แดด กนัฝนได ้มีค่าฉล่ีย 4.51 ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโค  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.29   
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใช้สารตอ้งห้ามตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย  
4.41 รองลงมาคือ ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.37 และ โค
นมไดกิ้นอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตาม
หลกัวชิาการ มีค่าเฉล่ีย 4.28 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในด้านอาหารส าหรับโค คือ  อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หากผสมอาหารเอง ต้องไม่ใช้สาร
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ  มีการตรวจสอบ
อาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ  มีห้องเก็บอาหารโค
นม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝนได ้โคนมไดกิ้นอาหารทั้งอาหาร
หยาบและอาหารขน้อยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอาย ุและสายพนัธ์ุ ตามหลกัวชิาการ   
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ตารางที่  4.32   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดับ
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้ าใช้
ในฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านน า้ใช้ในฟาร์ม 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

3.1  แหล่งน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ี
เป็นอนัตราย เช่น สารเคมี น ้าเสีย 

4.61 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

2.762 0.006* 

3.2 มีน ้าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโค
และมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

4.62 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

3.326 0.001* 

รวม 
4.62 

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

4.43 
(เห็นด้วย) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่

มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม   ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง   มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.62 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับ
การกินของโคและมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.62 และ แหล่งน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม ไม่
ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี น ้าเสีย มีค่าเฉล่ีย 4.61 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้ าใช้ในฟาร์ม   ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.43   
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ แหล่งน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น 
สารเคมี น ้ าเสีย มีค่าเฉล่ีย 4.45 และ มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.41 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นน ้ าใชใ้นฟาร์ม คือ  แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ี
เป็นอนัตราย เช่น สารเคมี น ้ าเสีย มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ   
 

ตารางที่  4.33   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดับ
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้านการ
จดัการฟาร์ม จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการจัดการฟาร์ม 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.1.1  ฟาร์มมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ีแสดงใหเ้ห็น
รายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม 
ได้แก่  การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค การ
จดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนม
และการเก็บรักษาน ้านม 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

3.259 0.001* 

4.2.1  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง 
4.44 

(เห็นดว้ย) 
4.23 

(เห็นดว้ย) 
3.020 0.003* 

4.2.2  บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และได้รับการ
ฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อให้สามารถจัดการ
ฟาร์มได ้

4.43 
(เห็นดว้ย) 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

3.116 0.002* 

4.2.3  มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มมาดูและการ
จดัการฟาร์มและดา้นสุขภาพโคนม 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

3.753 0.000* 

.11.4   บุคลากรควรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี 
ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

4.22 
(เห็นดว้ย) 

3.534 0.000* 

1.3.4  โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด 
แล ะบ า รุ ง รั ก ษ าให้ อ ยู่ ใ น ส ภ าพ ดี แ ล ะ ถู ก
สุขลกัษณะ 
 

4.63 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

4.572 0.000* 



 

57 
 

ตารางที ่4.33 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการจัดการฟาร์ม 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.3.2 โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาด
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.71 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

4.445 0.000* 

รวม 
4.48 

(เห็นด้วย) 
4.23 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย   
มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.48 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความ
สะอาดอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมา คือ โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.63 และ บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี มีค่าเฉล่ีย 4.48 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.23 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดี
และถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.36  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และ 
บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อให้สามารถจดัการฟาร์มได ้มี
ค่าเฉล่ีย 4.23 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการจดัการฟาร์ม คือ  ฟาร์มของท่านมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ี
แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค 
การจดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน ้านมดิบ  มีบุคลากรท่ีเพียงพอ
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กบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง  บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อให้
สามารถจดัการฟาร์มได้   มีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์มและดา้นสุขภาพโคนม  

บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี โรงเรือนและอุปกรณ์
ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการ
ท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ  
 

ตารางที่  4.34   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดับ
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพ
สัตว ์จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านสุขภาพสัตว์ 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

5.1.1  ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุม
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

3.394 0.001* 

5.1.2  โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได ้และ
หากซ้ือเข้ามาใหม่ ต้องมีการกักโรคและตรวจ
สุขภาพก่อนเขา้ฝงู 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

4.29 
(เห็นดว้ย) 

2.082 0.038* 

5.1.3  มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั 
4.34 

(เห็นดว้ย) 
4.13 

(เห็นดว้ย) 
2.922 0.004* 

5.1.4  หากเกิดโรคระบาดสัตว์หรือสงสัยว่าเกิด
โรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรค
ระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์

4.63 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

2.585 0.010* 

5.2.1  ได้ท าตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟาร์ม 

4.56 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.35 
(เห็นดว้ย) 

2.894 0.004* 

รวม 
4.49 

(เห็นด้วย) 
4.30 

(เห็นด้วย) 
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หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.34  พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย   มี
คะแนนเฉล่ียรวม 4.49 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิด
โรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว ์มี
ค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาคือ ท าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม มีค่าเฉล่ีย 4.56 และ ฟาร์ม
มีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่
ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ มีค่าเฉล่ีย 4.49 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.30   โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์มีค่าฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือ ท า
ตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม มีค่าเฉล่ีย 4.35 และ โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมา
ได ้และหากซ้ือเขา้มาใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้ฝงู มีค่าเฉล่ีย 4.29 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นสุขภาพสัตว ์คือ  ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเข้าสู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ โคนม
ภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้มาใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้ฝงู 
มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั  หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิดโรคระบาดสัตว ์
ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์ ไดท้  าตามค าแนะน า
ของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม  
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ตารางที ่4.35  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพ
สัตว ์จ  าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านสวสัดภิาพสัตว์ 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

T – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

6.1  โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากได้รับ
บาดเจ็บ  ป่ วย  ห รือพิ การ มีการป ฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน 

4.53 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

2.713 0.007* 

รวม 
4.53 

(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

4.37 
(เห็นด้วย) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว์   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.53 คือ โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือ
พิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน มีค่าเฉล่ีย 4.53 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.37  
คือ โคนมในฟาร์มอยูท่ี่สบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความทรมาน มีค่าเฉล่ีย 4.37 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นสวสัดิภาพสัตว ์คือ โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากไดรั้บ
บาดเจบ็ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน  
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ตารางที ่4.36  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคดิเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7.1  มีการก าจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดย
วิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรค
และกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัข้างเคียง หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.53 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

3.112 0.002* 

7.2  ฟาร์มมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่ง
น ้าสาธารณะ 

4.44 
(เห็นดว้ย) 

4.15 
(เห็นดว้ย) 

4.059 0.000* 

รวม 
4.49 

(เห็นด้วย) 
4.25 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 4.49  
มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.49 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบั คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดย
วิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัข้างเคียง หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าฉล่ีย 4.53 และฟาร์มมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ าสาธารณะ มีค่าเฉล่ีย 
4.44 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.25  โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบั คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็น
แหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดล้อม มีค่าฉล่ีย 4.34 และ
ฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั 
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จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านส่ิงแวดล้อม คือ  มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดย
วิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัข้างเคียง หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม ฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ  
 

ตารางที ่4.37  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้านการผลิต
น ้านมดิบ จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการผลติน า้นมดิบ 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

8.1.1  ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ 
4.72 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.55 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.992 0.003* 

 
8.1.2  ผูรี้ดนมมีการปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีดี 
 

4.64 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

2.657 0.008* 

8.2.1  ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม 
โดยอาบน ้าแม่โคทุกคร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจ
ความผดิปกติของน ้านมก่อนการรีดลงถงั 

4.61 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.51 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.602 0.110 

8.2.2  หากใช้ยาในการรักษาแม่โค จะหยุดการส่ง
นมจากแม่โคตวันั้ น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยา
ปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยดุยา 

4.72 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.181 0.030* 

8.3.1  ฟาร์มรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวิธี และหลงัรีด
นมเสร็จ มีการจุ่มหวันมดว้ยน ้ายาทุกคร้ัง 

4.61 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.48 
(เห็นดว้ย) 

2.054 0.041* 
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ตารางที ่4.37 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการผลติน า้นมดิบ 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

t  – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ สะอาด 
ไม่มีกล่ินอับ ผิวเรียบ มีการท าความสะอาดก่อน
และหลงัใชง้าน 

4.66 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.55 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.898 0.059 

8.4.1  น ้ านมดิบท่ีรีดได้ ต้องรีบขนส่งไปยงัศูนย์
รวบรวมน ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด 

4.72 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.57 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.580 0.010* 

8.4.2  หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแล้ว ท่านท าความ
สะอาดถงันมโดยเร็ว 

4.67 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.836 0.005* 

8.5.1  น ้านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

4.59 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

3.321 0.001* 

รวม 
4.65 

(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

4.51 
(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.37  พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง   มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.65 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากนั คือ น ้านม
ดิบท่ีรีดได้ ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด  ผูรี้ดนมมี
สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ และ หากท่านใชย้าในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวั
นั้น และส่งน ้านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยดุยา ค่าเฉล่ีย 4.72 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีคะแนนเฉล่ีย



 

64 
 

รวม 4.51  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากใช้ยาในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนม
จากแม่โคตวันั้น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกค้างหลังพน้ระยะหยุดยา มีค่าเฉล่ีย4.60 
รองลงมา คือ น ้ านมดิบท่ีรีดได ้โดยรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อและ อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ 
สะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผวิเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.55 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการผลิตน ้ านมดิบ คือ  ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ผู้
รีดนมมีการปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี  หากใชย้าในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยดุการส่ง
นมจากแม่โคตวันั้น และส่งน ้ านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยดุยา ฟาร์มของรีดนม
ถูกตอ้งตามหลกัวิธี และหลงัรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหัวนมดว้ยน ้ ายาทุกคร้ัง น ้ านมดิบท่ีรีดได้ ตอ้งรีบ
ขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแลว้ ตอ้ง
ท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว น ้านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

 
ตารางที ่4.38  แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) ระดบัความ

คิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึก
ขอ้มูล จ าแนกตามสถานะของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการบันทกึข้อมูล 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

T – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9.1  มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

4.694 0.000* 

9.2  มีบนัทึก บุคคล เขา้ – ออก ฟาร์ม และมีการ
บนัทึกสม ่าเสมอ 

4.16 
(เห็นดว้ย) 

3.76 
(เห็นดว้ย) 

4.354 0.000* 

9.3  มีบนัทึก ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.11 
(เห็นดว้ย) 

3.73 
(เห็นดว้ย) 

4.184 0.000* 

9.4  มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมี 4.27 3.91 3.975 0.000* 
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ตารางที ่4.38 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการบันทกึข้อมูล 

สถานะมาตรฐานฟาร์ม 

T – 
value 

Sig. 

เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์มแล้ว 

ยงัไม่ได้เข้าสู่
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การบนัทึกสม ่าเสมอ (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
9.5  มีบันทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตว
แพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

1.838 0.067 

รวม 
4.28 

(เห็นด้วย) 
3.95 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
จากตารางท่ี 4.38 พบว่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ีเข้าสู่

มาตรฐานฟาร์มแลว้ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล   ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย   
มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.28 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) 
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาคือ มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.27 และมีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุม
ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.26 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียรวม 3.95   
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตัวโค (ผท.1) และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.10 และมีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.91 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มให้ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการบนัทึกขอ้มูล คือ  มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) 
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ  มีบนัทึก บุคคล เขา้ – ออก ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ  มีบนัทึก 
ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ   มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ 
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2.  ปัจจัยทางด้านขนาดของฟาร์ม 
 การศึกษาความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมต่อมาตรฐาน
ฟาร์มจ าแนกตามขนาดของฟาร์ม มีการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานทางการวจัิย 
 ขนาดของฟาร์มท่ีแตกต่างกนัของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีผล
ต่อระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มท่ีแตกต่างกนั 
  

สมมติฐานทางสถิติ 
 H0:  X1 = X2 =X3 (ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีขนาดของฟาร์ม
ต่างๆไม่แตกต่างกนั) 
 H0:  X1 ≠ X2≠ X3 (ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมีขนาดของฟาร์ม
ต่างๆแตกต่างกนั) 
 โดยท่ี  X1 คือ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามมีฟาร์มขนาดเล็ก  
   (นอ้ย กวา่ 20 ตวั) 

X2  คือ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมีฟาร์มขนาดกลาง  
  (40 – 100 ตวั) 

X3  คือ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามมีฟาร์มขนาดใหญ่ 
   (มากกวา่ 100 ตวั) 
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ตารางที่ 4.39    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม   จ  าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.1.1 ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจาก
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดค้าโค โรงงาน
อุตสาหกรรม 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.031 0.358 

1.2.1  ฟาร์มอยู่ในพื้นท่ี ท่ีไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

1.218 0.297 

1.2.2  ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เป็น
สัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มี
พื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจาก
ท่ีเล้ียงโค 

4.11 
(เห็นดว้ย) 

4.42 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

6.244 0.002* 

1.3.1  ฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียง
โคนม 

4.13 
(เห็นดว้ย) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

2.522 0.082 

1.3.2  โรง เรือน มี ความแข็ งแรง  ถู ก
สุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท า
ความสะอาด  มี ระบบระบายน ้ า ท่ี ดี 
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

4.13 
(เห็นดว้ย) 

4.44 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

6.868 0.001* 

1.3.3  โรงเรือนมีแสงสว่างเพียงพอใน
การปฏิบติังาน 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.023 0.019* 

1.3.4  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอใน
การเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็น
สัดส่วน และเก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

4.35 
(เห็นดว้ย) 

4.70 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.180 0.016* 
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ตารางที ่4.39 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านองค์ประกอบฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม 
4.20 

(เห็นด้วย) 
4.42 

(เห็นด้วย) 
4.44 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี  4.39  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้านองค์ประกอบฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย  มี
ค่าเฉล่ียรวม  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก คือ ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ  เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดค้าโค โรงงานอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ียรวม 4.37 
รองลงมาคือ ฟาร์มอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และโรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอใน
การปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียรวม 4.26 ตามล าดบั  

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นองค์ประกอบฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น 
โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 รองลงมาคือ โรงเรือนมีแสงสว่าง
เพียงพอในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียรวม 4.49 และ โรงเรือนมีความแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีค่าเฉล่ียรวม 4.44 
ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี มีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก คือ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บ
อุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.70 รองลงมาคือ ฟาร์มของท่าน
ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดค้าโค 
โรงงานอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ียรวม 4.60 และโรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบระบายน ้าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และโรงเรือนมีแสงสวา่ง
เพียงพอในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 ตามล าดบั 
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 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  
ใหร้ะดบั ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยั
แยกจากท่ีเล้ียงโค  เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ มีระดบั
ความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาด
กลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.002) โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา
และท าความสะอาด มีระบบระบายน ้าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือ
รายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์ม
ขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.001) โรงเรือนมีแสง
สวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) 
พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ 
ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.020) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มี
สถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือ
รายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์ม
ขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.047) 
 
  ตารางที่ 4.40    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโค   จ  าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านอาหารส าหรับโค 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2.1  อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสม
อาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย 
 

4.42 
(เห็นดว้ย) 

4.52 
(เห็นดว้ย) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

1.051 0.351 
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ตารางที ่4.40 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านอาหารส าหรับโค 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2.2  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการ
ท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

1.169 0.312 

2.3  มีการตรวจสอบอาหารขน้โคนม
ในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพดี 
อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

1.387 0.251 

2.4  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้อง
สามารถป้องกัน นก หนู แมลงสาบ 
และกนัแดด กนัฝนได ้
 

4.21 
(เห็นดว้ย) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.342 0.263 

2.5  โคนมได้กินอาหารทั้ งอาหาร
หยาบและอาหารข้นอย่างเพียงพอ 
เหมาะสมกับช่วงอายุ และสายพันธ์ุ 
ตามหลกัวชิาการ 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

4.70 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.177 0.115 

รวม 
4.32 

(เห็นด้วย) 
4.43 

(เห็นด้วย) 
4.44 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.40  พบว่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก 
 (น้อยกว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้น ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.32  
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใช้สารตอ้งห้ามตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย
รวม  4.42 รองลงมาคือ ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.41 
และโคนมได้กินอาหารทั้ งอาหารหยาบและอาหารข้นอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอาย ุ 
และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวชิาการ มีค่าเฉล่ียรวม 4.30 ตามล าดบั 
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ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้น ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.43 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียรวม 4.52 รองลงมาคือ ภาชนะ
บรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 และโคนมไดกิ้นอาหารทั้ง
อาหารหยาบและอาหารขน้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลกัวิชาการ มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.41 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว)  
ต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้าน  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.44 โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ โคนมไดกิ้นอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบั
ช่วงอาย ุและสายพนัธ์ุ ตามหลกัวิชาการ มีค่าเฉล่ียรวม 4.70 รองลงมาคือ มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึง
ห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝนได ้มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 และอาหารท่ีเล้ียง
โคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง 
ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียรวม 4.40 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้านอาหารส าหรับโค โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

ตารางที่ 4.41    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านน า้ใช้ในฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
3.1  แห ล่ งน ้ า ท่ี ใ ช้ ใน ฟ า ร์ ม  ไ ม่
ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอันตราย เช่น 
สารเคมี น ้าเสีย 
 

4.42 
(เห็นดว้ย) 

4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

2.379 0.094 
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ตารางที ่4.41 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านน า้ใช้ในฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

3.2 มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับ
การกินของโคและมีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4.33 
(เห็นดว้ย) 

3.390 0.035* 

รวม 
4.40 

(เห็นด้วย) 

4.57 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

4.37 
(เห็นด้วย) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.41  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กวา่20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 
4.40  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ แหล่งน ้าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 
เช่น สารเคมี น ้าเสีย มีค่าเฉล่ียรวม 4.42 รองลงมาคือ มีน ้าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโค
และมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.38 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่   มีค่าเฉล่ียรวม 4.57โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ แหล่งน ้าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี 
น ้าเสีย มีค่าเฉล่ียรวม 4.57 รองลงมาคือ มีน ้าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.56 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวั) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.37  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ แหล่งน ้าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี 
น ้าเสีย มีค่าเฉล่ียรวม 4.40 รองลงมาคือ มีน ้าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.33 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นน ้าใชใ้นฟาร์ม โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท า
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ความสะอาดสม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ ไม่มี
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มใดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ตารางที่ 4.42    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการจัดการในฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตัว) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.1.1  ฟาร์มมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ี
แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบติังาน
ท่ีส าคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ การเล้ียง
อาหารและน ้ าส าหรับโค การจัดการ
ฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีด
นมและการเก็บรักษาน ้านมดิบ 

4.08 
(เห็นดว้ย) 

4.13 
(เห็น
ดว้ย) 

4.20 
(เห็น
ดว้ย) 

0.189 0.827 

4.2.1  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกับจ านวน
โคนมท่ีเล้ียง 

4.21 
(เห็นดว้ย) 

4.38 
(เห็น
ดว้ย) 

4.20 
(เห็น
ดว้ย) 

2.245 0.107 

4.2.2  บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และ
ได้ รับการฝึกอบรมในการเล้ี ยงโค
เพื่อใหส้ามารถจดัการฟาร์มได ้

4.24 
(เห็นดว้ย) 

4.37 
(เห็น
ดว้ย) 

4.30 
(เห็น
ดว้ย) 

1.310 0.271 

4.2.3  มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มมาดู
และการจดัการฟาร์มและด้านสุขภาพ
โคนม 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็น
ดว้ย) 

3.90 
(เห็น
ดว้ย) 

1.859 0.157 

.11.4   บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วน
บุคคล ท่ี ดี  ได้ รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีทุกปี 
 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

4.38 
(เห็น
ดว้ย) 

4.40 
(เห็น
ดว้ย) 

1.074 0.343 
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ตารางที ่4.42 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการจัดการในฟาร์ม 

ขนาดของฟาร์ม (ตัว) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.3.4  โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องท า
ความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีและถูกสุขลกัษณะ 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.55 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.116 0.017* 

4.3.2 โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท า
ความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

4.42 
(เห็นดว้ย) 

4.64 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.929 0.008* 

รวม 
4.24 

(เห็นด้วย) 
4.39 

(เห็นด้วย) 
4.31 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.42  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้น ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.24  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.42 รองลงมาคือ โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดีและ
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.34 และบุคลากรควรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีทุกปี มีค่าเฉล่ียรวม 4.25 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้น ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.39 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.64 รองลงมาคือ 
โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.55 และมีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง และบุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี มีค่าเฉล่ียรวม 4.38 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้น  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.31 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูก
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สุขลักษณะ และโรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.60 
รองลงมาคือ บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.40 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการจดัการฟาร์ม โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ โรงเรือนและอุปกรณ์ต้องท าความสะอาด และ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple 
Comparisons) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อย
กวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.020)  และโรงรีดนม และอุปกรณ์มีการ
ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) 
พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ 
ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.008)   
 

ตารางที่ 4.43     แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์  จ  าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านสุขภาพสัตว์ 

ขนาดของฟาร์ม (ตัว) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

5.1.1  ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกันและ
ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์ม 
จากคนและยานพาหนะ 

4.29 
(เห็นดว้ย) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.717 0.181 

5.1.2  โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุ
ท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้มาใหม่ ตอ้งมีการ
กกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้ฝงู 

4.28 
(เห็นดว้ย) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

0.982 0.376 

5.1.3  มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนม
ประจ าวนั 

4.14 
(เห็นดว้ย) 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

1.096 0.335 
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ตารางที ่4.43 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านสุขภาพสัตว์ 

ขนาดของฟาร์ม (ตัว) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

5.1.4  หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัย
ว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตวโ์ดยการ
แจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์

4.42 
(เห็นดว้ย) 

4.59 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.70 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

3.118 0.046* 

5.2.1  ท าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ู ้
ควบคุมฟาร์ม 

4.28 
(เห็นดว้ย) 

4.52 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

4.178 0.016* 

รวม 
4.28 

(เห็นด้วย) 
4.44 

(เห็นด้วย) 
4.46 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี  4.43 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กวา่20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.28 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ีย
รวม  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิดโรคระบาดสัตว ์
ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว ์มีค่าเฉล่ียรวม 4.42 
รองลงมาคือ ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.29 และโคนมภายในฟาร์มสามารถ
ระบุท่ีมาได้ และหากซ้ือเข้ามาใหม่ ต้องมีการกักโรคและตรวจสุขภาพก่อนเข้าฝูง และท าตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม มีค่าเฉล่ียรวม 4.28 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.44 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์โดยการแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ มีค่าเฉล่ียรวม 4.59 รองลงมาคือ ท าตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม มีค่าเฉล่ียรวม 4.52 และฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและ
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ควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ 
มีค่าเฉล่ียรวม 4.41 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นด้วย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.46  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์มีค่าเฉล่ียรวม4.70 รองลงมาคือ 
ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้
สู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.60 และมีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.40 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม สุขภาพสัตว ์โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ หากเกิดโรคระบาดสัตว์หรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ได้
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์เม่ือท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ ไม่มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้  าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม เม่ือท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของ
ฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.021)   
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ตารางที่  4.44    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวดิัภาพสัตว ์  จ  าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านสวสัดิภาพสัตว์ 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

6.1  โคนมในฟาร์มอยูท่ี่สบาย และหากไดรั้บ
บาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเพ่ือไม่ใหเ้กิดความทรมาน 

4.32 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

3.055 0.048* 

รวม 4.32 
(เห็นด้วย) 

4.50 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

4.40 
(เห็นด้วย)   

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.44  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.32  คือ โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้น ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 คือ โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย 
และหากไดรั้บบาดเจบ็ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้น  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม  4.40 คือ โคนมในฟาร์มอยู่
ท่ีสบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ โคนมในฟาร์มอยูท่ี่สบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย 
หรือพิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือ
รายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ ไม่มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ตารางที่ 4.45    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7.1  มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค 
โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่ง
ของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่
อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.341 0.263 

7.2  ฟาร์มมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อย
ลงแหล่งน ้าสาธารณะ 

4.18 
(เห็นดว้ย) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

1.491 0.226 

รวม 
4.26 

(เห็นด้วย) 
4.40 

(เห็นด้วย) 
4.40 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.45  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 
4.26  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวธีิการท่ีเหมาะสม 
ไม่ใหเ้ป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียรวม 
4.34 และฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.18 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.40 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
2 อนัดบัแรก คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือ
โรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียรวม 4.46 และฟาร์มมีการ
บ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.34 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นส่ิงแวดล้อม  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.40  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็น
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แหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียรวม 4.46 และ
ฟาร์มมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ียรวม 4.34 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ส่ิงแวดล้อม โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
ตารางที่ 4.46    แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้านมดิบ จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการผลติน า้นมดิบ 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

8 .1 .1   ผู ้ รี ด น ม มี สุ ข ภ าพ ดี  ไ ม่ เป็ น
โรคติดต่อ 

4.53 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.68 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.999 0.051 

8.1.2  ผู ้รีดนมมีการปฏิบัติ ตามหลัก
สุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

4.59 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.099 0.124 

8.2.1  ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการ
รีดนม โดยอาบน ้ าแม่โคทุกคร้ังก่อนรีด
นม และมีการตรวจความผิดปกติของ
น ้านมก่อนการรีดลงถงั 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

4.59 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.70 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

2.250 0.107 

8.2.2  หากใช้ยาในการรักษาแม่โค ต้อง
หยุดการส่งนมจากแม่โคตวันั้น และส่ง
น ้านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงั
พน้ระยะหยดุยา 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

4.71 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.70 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

5.636 0.004* 

8.3.1  ฟาร์มรีดนมถูกต้องตามหลักวิธี 
และหลงัรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหัวนมดว้ย
น ้ายาทุกคร้ัง 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

4.58 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

1.624 0.199 
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ตารางที ่4.46 (ต่อ)  

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการผลติน า้นมดิบ 

ขนาดของฟาร์ม (ตวั) 

F-value Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

8.3.2 อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านม
ดิบ สะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการ
ท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน 

4.57 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.63 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.40 
(เห็นดว้ย) 

1.275 0.281 

8.4.1  น ้ านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไป
ยงัศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงาน
แปรรูปโดยเร็วท่ีสุด 

4.59 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.67 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

0.641 0.528 

8.4.2  หลังจากการส่งน ้ านมดิบแล้ว ท า
ความสะอาดถงันมโดยเร็ว 

4.54 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

0.381 0.683 

8.5.1  น ้ านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่า
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

4.52 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

1.426 0.242 

รวม 
4.50 

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

4.62 
(เห็น
ด้วย

อย่างยิง่) 

4.54 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี 4.46  พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กวา่20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.50 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ น ้ านมดิบท่ีรีดได ้รีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวม
น ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.59 รองลงมาคือ อุปกรณ์และภาชนะ
รองรับน ้ านมดิบ สะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใช้งาน มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.57 และ หลงัจากการส่งน ้ านมดิบแล้ว ได้ท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว มีค่าเฉล่ียรวม 4.54 
ตามล าดบั 
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ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  มีค่าเฉล่ียรวม 4.62 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ มีค่าเฉล่ียรวม 4.68 รองลงมาคือ 
น ้านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.67 และอุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้ านมดิบ สะอาด ไม่มีกล่ินอบั ผิวเรียบ มีการท าความ
สะอาดก่อนและหลงัใชง้าน มีค่าเฉล่ียรวม 4.63 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  มีค่าเฉล่ียรวม 
4.54  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ฟาร์มมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม โดยอาบน ้ าแม่
โคทุกคร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจความผิดปกติของน ้ านมก่อนการรีดลงถงั และหากใชย้าในการ
รักษาแม่โค ตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวันั้น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้
ระยะหยุดยา มีค่าเฉล่ียรวม 4.70 และน ้ านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือ
โรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด และหลงัจากการส่งน ้ านมดิบแล้ว ตอ้งท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.60 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม การผลิตน ้ านมดิบ โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ หากใชย้าในการรักษาแม่โค จะหยดุการส่งนมจากแม่โคตวั
นั้น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยุดยา เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
หรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมี
ฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.004)   
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ตารางที่  4.47   แสดงค่าเฉล่ียและผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล   จ  าแนกตามขนาดของฟาร์ม 

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 
ด้านการบันทกึข้อมูล 

ขนาดของฟาร์ม (ตัว) 

F-
value 

Sig. 
เลก็ 
(<20 ) 

กลาง 
(20-100) 

ใหญ่ 
(>100) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9.1  มีทะเบียนประวัติ  ประจ าตัวโค 
(ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.24 
(เห็นดว้ย) 

4.51 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.60 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.536 0.011* 

9.2  มีบันทึก บุคคล เข้า – ออก ฟาร์ม 
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

3.84 
(เห็นดว้ย) 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

1.274 0.281 

9.3  มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – ออก
ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

3.84 
(เห็นดว้ย) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

0.898 0.408 

9.4  มีบันทึก รายรับ – รายจ่าย ของ
ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

0.323 0.724 

9.5  มีบันทึก การตรวจรักษาโคป่วย 
จากสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์ม และมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ 

4.21 
(เห็นดว้ย) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

0.075 0.928 

รวม 
4.04 

(เห็นด้วย) 
4.15 

(เห็นด้วย) 
4.30 

(เห็นด้วย) 
  

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

จากตารางท่ี  4.47 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ย
กว่า20ตวั) ต่อมาตรฐานฟาร์ม ด้านการบนัทึกขอ้มูล ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.04 อยู่ในระดบัเห็นด้วย  มี
ค่าเฉล่ียรวม  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการ
บนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.24 รองลงมาคือ มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ู ้
ควบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.21 และมีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม 
และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.07 ตามล าดบั 
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ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั) ต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ียรวม 4.15 โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.51 รองลงมาคือ มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และมีการ
บนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.17 และมีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.10 ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี มีฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตัว) ต่อ
มาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล  ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียรวม 4.30 โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.60 รองลงมาคือ มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 และมีบันทึก บุคคล เข้า – ออก ฟาร์ม และมีการบันทึกสม ่ าเสมอ มีบันทึก 
ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ และ มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จาก
สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 4.20 ตามล าดบั 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่  ใหร้ะดบั 
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 4 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง 
(20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.014)   
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  
 ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่า การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม เน่ืองจากการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ท าใหฟ้าร์มมีการจดัการท่ีเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน สุขภาพโคนมดีมากข้ึน ส่ิงแวดลอ้มรอบๆฟาร์มดีข้ึน มีการควบคุมตน้ทุน
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน คุณภาพน ้ านมดิบท่ีไดจ้ากโคมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการ
ฟาร์มไดรั้บราคาขายน ้ านมดิบจากสหกรณ์โคนม/บริษทัในราคาท่ีสูงมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ ยงัมี
เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวท่ี์ให้ความรู้และดูแลฟาร์มให้เป็นระบบ อีกทั้งยงัมีการสนบัสนุน ยา และวคัซีน
ป้องกนัโรคในโคโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 
 ในการเขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์มนั้น กรมปศุสัตวค์วรค านึงถึงความพร้อมของผูป้ระกอบการ
ด้วย โดยเฉพาะด้านเงินทุน มาตรฐานส าหรับฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ควรมี
หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากหากใช้เกณฑ์ในการตรวจประเมินเดียวกนั ฟาร์ม
ขนาดเล็กจะไม่สามารถท าได้ เน่ืองจากตอ้งใช้เงินทุนสูงในการปรับปรุงฟาร์ม และไม่คุม้ทุนหาก
ปรับปรุงฟาร์มเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานฟาร์ม 
 ส าหรับในบางสหกรณ์โคนม/บริษทั ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการรับซ้ือน ้ านมดิบจาก
สมาชิก ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน ้านมดิบจากสมาชิก หากคุณภาพน ้านมดิบของฟาร์มสามา
ชิกอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมีคุณภาพ ทางสหกรณ์โคนม/บริษทัควรให้ราคาน ้ านมดิบเพิ่มจากปกติ แต่หาก
คุณภาพน ้านมดิบของฟาร์มสมาชิกอยูใ่นเกณฑ์ไม่คุณภาพ ควรมีการตดัราคาหรือไม่ยอมรับน ้ านมดิบ
ของฟาร์มสมาชิกนั้น เพื่อให้ คุณภาพน ้ านมดิบของสหกรณ์/บริษทัในภาพรวมดีมากข้ึน และในการ
เขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ทางสหกรณ์โคนม/บริษทัควรมีนโยบาย เพิ่มราคาน ้ านมดิบให้สมาชิก ใน
กรณีท่ีสมาชิกเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมเขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์มเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนให้สมาชิกมีการผลิตน ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงท า
ใหภ้าพรวมของทั้งสหกรณ์โคนม/บริษทั มีคุณภาพน ้านมท่ีดีมากข้ึนดว้ย 
 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของกรมปศุสัตวน์ั้น ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มี
ความคิดเห็นวา่ หากมีผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ควรใหเ้จา้หนา้ท่ีของกรมปศุสัตวผ์ูท่ี้
จะรับรองระบบ มาให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้ท่ีฟาร์มก่อน เพื่อท่ีจะปรับปรุงให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด จะ
ท าให้ทางฟาร์มไม่ส้ินเปลืองงบประมาณในการปรับปรุงหลายๆรอบ  และปัจจุบนัระบบการตรวจ
รับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว ์มีขั้นตอนกระบวนการท่ีล่าชา้ ควรมีการปรับปรุง
เพื่อให้มีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และในการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม กรมปศุสัตวค์วรจะมีการท า
หนงัสือแจง้เตือนใหก้บัผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม ก่อนใบรับรองจะหมดอายลุ่วงหนา้ 3 เดือน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินต่ออายุต่อไป อีกทั้ งควรให้
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เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวเ์ขา้ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผูป้ระกอบการฟาร์มโค
นมยงัคงระบบมาตรฐานใหอ้ยูใ่นเกณฑข์อ้ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ 
 ส าหรับสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มโคนม เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากในฟาร์มโคนม ปัจจุบนัพบว่า
สัตวแพทยท่ี์ท างานดา้นโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก ควรมีสัตวแพทย์
ของกรมปศุสัตว ์หรือทางสหกรณ์โคนม/บริษทัควรมีสัตวแพทยป์ระจ าอยูใ่นทุกศูนยร์วบรวมน ้ านม
ดิบ เพื่อมาช่วยเหลือดูแล ทั้งในดา้นของความรู้ในการเล้ียงโคนมท่ีถูกตอ้ง การจดัการดา้นอาหารทั้ง
อาหารหยาบและอาหารขน้ การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การดูแลสุขภาพสัตว ์การท าวคัซีน การรักษา
และป้องกนัโรค การผสมเทียม เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนก าลงั
ประสบปัญหาต่างๆเหล่าน้ีอยู ่โดยส่วนใหญ่หากเกิดปัญหาข้ึน ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมเองตอ้งเป็น
ผูท่ี้ท  าการรักษาโคนม หรือจดัการส่ิงต่างๆในฟาร์มเองทุกอย่างทั้งหมด ซ่ึงในบางคร้ังการจดัการ
อาจจะไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 
 ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นวา่ การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เป็นส่ิงท่ีดี ท าให้ฟาร์มเป็นสัดส่วน เป็นระบบ ท าให้น ้ านม
ดิบท่ีได้มีคุณภาพดีมากข้ึน สุขภาพโคนมดีข้ึน ส่ิงแวดล้อมรอบๆฟาร์มดีข้ึน แต่ทางฟาร์ม ประสบ
ปัญหาต่างๆ ท าให้ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มได้ ทั้ งในด้านของเงินทุนในการ
ปรับปรุงฟาร์ม ซ่ึงทางฟาร์มมีความตอ้งการแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า ในการปรับปรุงฟาร์ม ในดา้นการ
ขาดแคลนบุคลากรในฟาร์ม ซ่ึงโดยปกติปฏิบติังานในฟาร์มเต็มเวลา ท าให้ไม่มีเวลาในการปรับปรุง
ฟาร์ม ในดา้นของแหล่งอาหารหยาบ ปัจจุบนัฟาร์มไม่มีพื้นท่ีปลูกอาหารหยาบอยา่งเพียงพอ ท าใหใ้น
แต่ละวนัหลงัจากส่งน ้ านมดิบท่ีศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบแล้ว ผูป้ระกอบการฟาร์มส่วนใหญ่ตอ้งหา
อาหารหยาบมาใหโ้คนม ท าใหไ้ม่มีเวลาในการปรับปรุงฟาร์ม 
 ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์ในการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มควรมาให้ค  าแนะน ากบัทางฟาร์ม
ก่อนการปรับปรุงฟาร์ม เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงฟาร์มให้ผ่านข้อก าหนด โดยทางฟาร์มจะไม่
ส้ินเปลืองงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มหลายรอบ  และในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มของ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงในบางฟาร์มประสบปัญหาต้องมีการ
ปรับปรุงฟาร์มหลายคร้ัง เน่ืองจากเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตวส่์วนใหญ่ 
จะอยู่ในดุลพินิจของผูต้รวจประเมิน ซ่ึงดุลพินิจของผูต้รวจประเมินในแต่ละคนไม่เหมือนกนั ท าให้
มาตรฐานฟาร์มท่ีกรมปศุสัตวใ์ชอ้ยูไ่ม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ท าใหใ้นบางฟาร์มเลือกท่ีจะไม่เขา้สู่
มาตรฐานฟาร์ม 
 ส าหรับด้านสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มโคนม ทางผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบนั
สัตวแพทยด์า้นโคนม ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ยงัขาดแคลนเป็นจ านวนมาก ควรมีสัตวแพทยจ์าก
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กรมปศุสัตว ์หรือ สัตวแพทยข์องสหกรณ์โคนม/บริษทั มาช่วยในการดูแลฟาร์มให้ทัว่ถึง และมีความ
สม ่าเสมอ โดยตอ้งการใหม้าฝึกอบรม ให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพโคนม การจดัการดา้นอาหาร 
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง เร่ือง ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการ

เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเป็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนต่อการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม และยงัเป็นขอ้มูลสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศุ
สัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ในการวางแผนผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 35 ศูนย ์จาก
ผูป้ระกอบการโคนม ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จ านวน 350 ราย ท่ีตอ้งมาส่งน ้านมดิบท่ีศูนยร์วบรวม
น ้ านมดิบ โดยท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วน (Proportional Quota Sampling)  ใช้การวิเคราะห์
และสรุปผลขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ  (Percentage) และค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) และค่ าเบ่ี ยง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) เพื่ ออ ธิบ ายข้อมู ล ท่ี เก็ บ รวบรวมได้และส ถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน  ( Inferential Statistics) 
ประกอบดว้ย การทดสอบค่าที (Independent Sample t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way ANOVA) (เสาวนีย ์ใจมูล,  2554) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างระดบัความ
คิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม  โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว คิดเป็น 

ร้อยละ 52.60 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.30 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ30.90 มี
สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 83.70 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา/ต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 30.00 
ระยะเวลาในการประกอบกิจการเล้ียงโคนมมาแลว้ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 เร่ิมก่อตั้งฟาร์มเอง 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 เป็นฟาร์มขนาดกลาง (20-100ตวั) คิดเป็นร้อยละ 75.40 ปริมาณน ้ านมดิบท่ีได ้
101-300 กิโลกรัมต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 57.70  มีคนท่ีท างานในฟาร์มทั้งหมด 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.90 มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโคนม 50,000-100,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.30 มี
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รายจ่ายจากการประกอบกิจการโคนม นอ้ยกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.60  มีแหล่งเงิน
เช่ือในการประกอบกิจการโคนม คือ สหกรณ์โคนม คิดเป็นร้อยละ 53.40  

ส าหรับฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ จ านวน 184 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
มาแลว้ 3-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.10 เหตุผลท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 3 ล าดบัแรก เพราะ ไดรั้บค่าน ้ านม
ดิบเพิ่มจากศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ คิดเป็นร้อยละ 83.70 ท าให้โคนมมีสุขภาพดี และปลอดโรค คิด
เป็นร้อยละ 52.70 และ การเล้ียงโคนมมีระบบมากยิ่งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ตามล าดบั เงินลงทุน
เพื่อปรับปรุงใหผ้า่นการรับรองมาตรฐานฟาร์มใช ้นอ้ยกวา่ 100,000 บาท คิดเป็น 53.80  

ส าหรับฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม มีเหตุผลท่ียงัไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม 3 ล าดบั
แรก เพราะ ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาคือ มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 36.10 และขั้นตอนในการตรวจประเมินของกรมปศุสัตวมี์ความยุ่งยาก คิด
เป็นร้อยละ 31.90 ตามล าดบั หากจะเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มตอ้งใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 
 

ส่วนที2่ ความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมต่อมาตรฐานฟาร์ม 
2.1  ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมใน

พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อ
มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงในรายละเอียด พบวา่ ผูป้ระกอบการฟาร์ม
โคนม มีความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ มาตรฐานฟาร์มในดา้นการผลิตน ้ านมดิบ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ รองลงมา คือ ดา้นน ้ าใชใ้นฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ด้านอาหารส าหรับโค อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ด้านองค์ประกอบฟาร์ม อยู่ในระดบัเห็นด้วย ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นสุขภาพสัตว ์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นการจดัการฟาร์ม อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย และดา้นการบนัทึกขอ้มูล อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.28) 
 ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม หากจ าแนกตามปัจจยัย่อยในทุกๆด้านของ
มาตรฐานฟาร์ม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ หากใช้ยา
ในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวันั้น และส่งน ้านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้ง
หลงัพน้ระยะหยุดยา รองลงมาคือ น ้ านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือ
โรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด และผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามล าดบั ส าหรับระดบัความ
คิดเห็นท่ีน้อยท่ีสุด 3 อนัดับสุดท้าย คือ มีบันทึก ยานพาหนะ เข้า – ออกฟาร์ม และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ รองลงมาคือมีบนัทึก บุคคล เขา้ – ออก ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ และ มีบนัทึก 
รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.29) 



 

90 
 

 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ด้านองค์ประกอบฟาร์ม อยู่ในระดบัเห็นด้วย 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่น 3 ล าดบัแรก คือ ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่มีความ
เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม 
รองลงมาคือ โรงเรือนมีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และ โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูก
สุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา และท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
ตามล าดบั  
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นอาหารส าหรับโค อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก คือ อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย รองลงมาคือ ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ และโคนมไดกิ้น
อาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นอย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลัก
วชิาการ ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นน ้ าใชใ้นฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น คือ แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็น
อนัตราย เช่น สารเคมี น ้ าเสีย และ มีน ้ าสะอาดเพียงพอส าหรับการกินของโค และมีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ  
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการจดัการฟาร์ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ใน 3 อนัดบัแรก คือ โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท า
ความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมา คือ โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงให้อยู่
ในสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ และ บุคลากรควรมีสุขลกัษณะท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าทุกปี 
ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสุขภาพสัตว ์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก คือ หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยวา่เกิด
โรคระบาดสัตว ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว ์
รองลงมา คือ ได้ท าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม และฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มจากคน และ
ยานพาหนะ ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น คือ โคนมในฟาร์มอยูท่ี่สบาย และหากไดรั้บบาดเจบ็ ป่วย 
หรือ พิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน 
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 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น คือ มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดล้อม และฟาร์ม
ท่านมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก คือ หากใช้ยาในการรักษาแม่
โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวันั้น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะ
หยุดยา รองลงมาคือ น ้ านมดิบท่ีรีดได ้ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูป
โดยเร็วท่ีสุด และผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามล าดบั 
 ระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ใน 3 อนัดบัแรก คือ มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค 
(ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ รองลงมาคือ มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสัตวแพทยผ์ู ้
ควบคุมฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ และ มีบนัทึก รายรับ-รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ ตามล าดบั 
 
 2.2 ความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม  
 เป็นการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใชส้ถิติทดสอบที (Independent Sample t-test) จ าแนกตาม 
สถานนะของฟาร์ม และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) จ าแนก
ตาม ขนาดของฟาร์ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
 จ าแนกตามสถานะมาตรฐานฟาร์ม 

ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) จ าแนกตาม
สถานนะของฟาร์ม ระหวา่งฟาร์มท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้และฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มผล
การทดสอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95  

ในดา้นองค์ประกอบฟาร์ม เร่ือง ฟาร์มตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสัตว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ี
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ส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค  ฟาร์มมีพื้นท่ีเพียงพอในการเล้ียง
โคนม  โรงเรือนมีความแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด มีระบบ
ระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน  มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ ซ่ึง
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะสูงกวา่ผูท่ี้มี
ฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในดา้นอาหารส าหรับโค เร่ือง  อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้ามตามกฎหมาย  ภาชนะ
บรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ  มีการตรวจสอบอาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น 
ถุงใส่อาหารสภาพดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก 
หนู แมลงสาบ และกนัแดด กนัฝนได ้ และโคนมได้กินอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อย่าง
เพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอายุ และสายพนัธ์ุ ตามหลักวิชาการ ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ในด้านน ้ าใช้ในฟาร์ม เร่ือง  แหล่งน ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น 
สารเคมี น ้าเสีย และมีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ 
ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะสูงกวา่ผูท่ี้
มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านการจดัการฟาร์ม เร่ือง ฟาร์มมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การเล้ียงอาหารและน ้ าส าหรับโค การจดัการฟาร์ม การจดัการ
สุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน ้ านม  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกับจ านวนโคนมท่ีเล้ียง  
บุคลากรท่ีเล้ียงโค มีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมในการเล้ียงโคเพื่อให้สามารถจดัการฟาร์มได ้ มี
สัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูและการจดัการฟาร์มและดา้นสุขภาพโคนม  บุคลากรควรมีสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี  โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ  โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ  ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้
จะสูงกวา่ผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านสุขภาพสัตว์ เร่ือง  ฟาร์มมีการเฝ้าระว ัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์ม จากคนและยานพาหนะ โคนมภายในฟาร์ม
สามารถระบุท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้มาใหม่ ตอ้งมีการกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนเขา้ฝงู มีการตรวจ
ติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ไดป้ฏิบติั
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ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตว ์ไดท้  าตามค าแนะน าของสัตว
แพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์มแลว้จะสูงกวา่ผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในด้านสวสัดิภาพสัตว ์เร่ือง โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือ
พิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความทรมาน ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะสูงกวา่ผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ให้
เป็นแหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง หรือส่ิงแวดลอ้ม ฟาร์มมีการบ าบดั
น ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ าสาธารณะ ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะสูงกวา่ผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 

ในดา้นการผลิตน ้านมดิบ เร่ือง ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ผูรี้ดนมมีการปฏิบติัตาม
หลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี  หากท่านใช้ยาในการรักษาแม่โค จะตอ้งหยุดการส่งนมจากแม่โคตวั
นั้น และส่งน ้ านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยุดยา ฟาร์มรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวิธี 
และหลังรีดนมเสร็จ มีการจุ่มหัวนมด้วยน ้ ายาทุกคร้ัง น ้ านมดิบท่ีรีดได้ ต้องรีบขนส่งไปยงัศูนย์
รวบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด หลงัจากการส่งน ้านมดิบแลว้ ตอ้งท าความสะอาด
ถงันมโดยเร็ว น ้านมดิบในฟาร์มมีคุณภาพไม่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแล้วจะสูงกว่าผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ในด้านการบันทึกข้อมูล  เร่ือง มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ มีบนัทึก บุคคล เขา้ – ออก ฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ มีบนัทึก ยานพาหนะ เขา้ – 
ออกฟาร์ม และมีการบันทึกสม ่าเสมอ    มีบันทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบันทึก
สม ่าเสมอ ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้จะ
สูงกวา่ผูท่ี้มีฟาร์มท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
 

จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม 
ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ี

ภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) จ าแนกตามขนาดของฟาร์ม ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20ตวั) 
ฟาร์มขนาดกลาง (20-100ตวั) และฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ตวั)  ผลการทดสอบพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ในมาตรฐานฟาร์ม ดา้นอาหารส าหรับโค และ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ส าหรับมาตรฐานฟาร์ม ในดา้นท่ีเหลือนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม  มีค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงัน้ี 

ในด้านองค์ประกอบฟาร์ม ในเร่ือง ฟาร์มมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติอย่างถูก
สุขลกัษณะ เป็นสัดส่วน เช่น มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพื้นท่ีเก็บอาหาร มีพื้นท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียง
โค  เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 
100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.002) โรงเรือนมีความแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความ
สะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ 
(Multiple Comparisons) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาด
เล็ก (น้อยกว่า 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.001) โรงเรือนมีแสงสว่าง
เพียงพอในการปฏิบติังาน เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ มี
ระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์ม
ขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.020) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มีสถานท่ี
จดัเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และเก็บอย่างถูกสุขลกัษณะ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ 
(Multiple Comparisons) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาด
เล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.047) 

ในด้านน ้ าใช้ในฟาร์ม ในเร่ือง มีน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและมีการท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ ไม่มี
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มใดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ในดา้นการจดัการฟาร์ม ในเร่ือง  โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) 
พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ 
ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.020)  และโรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาด
อย่างสม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาด
กลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.008)   
 ในด้านสุขภาพสัตว ์ในเร่ือง  หากเกิดโรคระบาดสัตวห์รือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว ์ได้
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์เม่ือท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบวา่ ไม่มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้  าตามค าแนะน าของสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม เม่ือท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของ
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ฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.021)  
 ในดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ในเร่ือง โคนมในฟาร์มอยู่ท่ีสบาย และหากไดรั้บบาดเจ็บ ป่วย หรือ
พิการ มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดความทรมาน เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นหรือรายคู่ 
(Multiple Comparisons) พบว่า ไม่มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ในดา้นการผลิตน ้านมดิบ ในเร่ือง หากใชย้าในการรักษาแม่โค จะหยดุการส่งนมจากแม่โคตวั
นั้น และส่งน ้ านมตรวจยืนยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยุดยา เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
หรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมี
ฟาร์มขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง (20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.004)   

ในดา้นการบนัทึกขอ้มูล ในเร่ือง มีทะเบียนประวติั ประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบนัทึก
สม ่าเสมอ เม่ือท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนหรือรายคู่ (Multiple Comparisons) พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 1 คู่ คือ เจา้ของฟาร์มท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกวา่ 20 ตวั) และ ฟาร์มขนาดกลาง 
(20 – 100 ตวั)  ) ค่า Sig. = 0.014)   

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 

 ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาฟาร์มให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะ
ท าใหโ้คนมมีสุขภาพดี น ้ านมดิบท่ีไดจ้ะมีปริมาณท่ีมากข้ึนและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย ในการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวน์ั้น ในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวค์วรใหค้  าแนะน า
การปรับปรุงฟาร์มเบ้ืองตน้ก่อนเพื่อใหส้ามารถปรับปรุงฟาร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดได ้และระบบ
การตรวจรับรองหรือการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ปัจจุบนั มีกระบวนการท่ียุ่งยาก ล่าช้า ควรมีการ
ปรับปรุงให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ส าหรับสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก กรมปศุสัตว ์หรือสหกรณ์โคนม/บริษทั ควรจดัให้มีสัตวแพทย์
ประจ า อยา่งนอ้ยในทุกศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ เพื่อมาช่วยดูแล ทั้งในดา้นขององคค์วามรู้ในการเล้ียง
โคนมท่ีถูกตอ้ง การจดัการอาหาร การจดัการส่ิงแวดล้อม การดูแลสุขภาพสัตว ์การรักษาและการ
ป้องกันโรค เป็นต้น ส าหรับผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ียงัไม่เข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม ส่วนใหญ่แลว้ มีปัญหาดา้นเงินทุนในการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้ไดม้าตรฐาน
ฟาร์ม หากมีแหล่งเงินทุน ดอกเบ้ียต ่า มาช่วยในการสนบัสนุน ก็จะท าให้มีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
เพิ่มมากข้ึน 
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อภิปรายผล  
 การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐาน
ฟาร์ม เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนให้เจา้หน้าท่ีส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ใช้ในการวางแผน
ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากข้ึน นั้น 
มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดลใจ ธรรมนนัท ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายยอ่ย อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานฟาร์ม มีทศันคติเห็นดว้ยต่อการยอมรับมาตรฐานฟาร์ม
โคนม  
 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใน
ภาพรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรมินทร์ วนิิจฉยักุล (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง โครงการส ารวจ
มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมรายยอ่ยเขตจงัหวดัเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม ให้ความส าคญั กบัมาตรฐานฟาร์มในดา้น ระบบการ
บนัทึกขอ้มูลต ่าท่ีสุด และควรมีการส่งเสริมระบบการบนัทึกขอ้มูลเพื่อฟาร์มโคนมรายยอ่ยจะสามารถ
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มไดม้ากยิง่ข้ึน 
 เหตุผลของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม โดย
ส่วนใหญ่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เพราะ ไดรั้บราคาค่าน ้ านมดิบเพิ่มจากศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ ซ่ึงท าให้
มีผลตอบแทนในการเล้ียงโคนมท่ีเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งผลการศึกษาของ ปาจรีย ์คงแยม้ (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนม หลักการได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มโคนม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผลตอบแทนในการเล้ียงโค
นมหลงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม เพิ่มข้ึนจากเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติของสมาชิก
สหกรณ์โคนม ท่ีวา่การปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ไดม้าตรฐานส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณน ้ านม
ดิบใหเ้พิ่มข้ึน 
 เหตุผลของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีปัญหาด้านเงินทุน รองลงมาคือ มีปัญหาเก่ียวกับพื้นท่ีในการเล้ียงท่ีไม่
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของ ประเสริฐ โพธ์ิกาด (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการฟาร์มโค
นมตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี : กรณีศึกษาจงัหวดัสุโขทยั  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรโดย
ส่วนใหญ่ มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีจ  ากดั  
 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อมาตรฐานฟาร์ม ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของ พุทธชาด คาดสนิท (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง
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ส ารวจความรู้และทศันคติเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม มีทศันคติในเชิงบวก วา่ มาตรฐานฟาร์มมีประโยชน์ทั้งในดา้น
คุณภาพน ้ านม ป้องกนัโรค ไม่ก่อปัญหาส่ิงแวดล้อม และเป็นการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) ในระดบัเห็นดว้ย และเกษตรกรควรมีแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโดยการ
เพิ่มราคาน ้านม 
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการ
มาตรฐานฟาร์ม โดยพิจารณาเหตุผลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบได้พบขอ้สังเกตท่ีควรน ามา
พิจารณาดงัน้ี 
 1.ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มีความเห็นในระดับเห็นด้วยต่อ
มาตรฐานฟาร์ม และเห็นวา่ การเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มนั้น มีความจ าเป็นและมีความส าคญัในการพฒันา
และปรับปรุงศกัยภาพของผูเ้ล้ียง ส่งเสริมให้มีการเล้ียงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
สุขภาพโคนมดีข้ึน ส่ิงแวดลอ้มรอบๆฟาร์มดีข้ึน มีการควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีดีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อีกทั้งยงัไดร้าคาค่าขายน ้ านมดิบให้กบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่ท่ีผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมท่ียงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เหตุผลเพราะ ตอ้งใช้เงินทุนในการ
ลงทุนปรับปรุงฟาร์มจ านวนมาก อีกทั้งบางส่วนยงัมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม และ
ขั้นตอนในการตรวจประเมินของเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวมี์ความยุ่งยาก ท าให้ผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะ
ไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 
 2. ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบั เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ มาตรฐานฟาร์มในด้านการผลิตน ้ านมดิบ ซ่ึงมีปัจจยัย่อยเก่ียวกับ ผูรี้ดนมโค การ
เตรียมตัวแม่โคก่อนการรีดนม การรีดนม การขนส่งน ้ านมดิบ และคุณภาพน ้ านมดิบ นั้ น 
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม จะให้ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ เน่ืองจาก ในดา้นการผลิตน ้ านมดิบน้ี 
ส่งผลต่อ ราคาขายน ้ านมดิบท่ีศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ หากผูรี้ดนมโค ไม่ปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีดี  การเตรียมตวัแม่โคก่อนการรีดนมไม่ดี มี การรีดนมท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิธี รวมถึง
การใช้อุปกรณ์ท่ีไม่สะอาดจะส่งผลท าให้แม่โคเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ ท าให้ไดน้ ้ านมดิบมีปริมาณท่ี
ลดลง และไม่มีคุณภาพ ส่งผลท าให้ได้ราคาขายน ้ านมดิบท่ีต ่าลง หรือหากคุณภาพน ้ านมดิบไม่มี
คุณภาพ ทางศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอาจปฏิเสธการรับน ้านมดิบจากฟาร์มนั้นๆได ้ 
 3. เหตุผลหลกัของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมท่ีเขา้สู่มาตรฐานาฟาร์ม คือไดรั้บค่าน ้ านมดิบ
เพิ่มจากศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ รองลงมา คือ โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค และลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
มลภาวะจากฟาร์ม 2 เหตุผลหลงั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมาตรฐานฟาร์มนั้น คือ เพื่อให้ไดโ้ค
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นมท่ีมีสุขภาพดี มีน ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพปลอดภยั เหมาะแก่การบริโภค และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 4. ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 2 อนัดบัสุดทา้ยคือ ในดา้นการบนัทึก
ขอ้มูล และการจดัการฟาร์ม พบว่า ในปัจจยัย่อย ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีน้อย
ท่ีสุด ในด้านการบนัทึกขอ้มูล คือ การมีบนัทึก ยานพาหนะ เขา้-ออก ฟาร์ม และมีการบนัทึกอย่าง
สม ่าเสมอ รองลงมาคือ การมีบนัทึก บุคคล เขา้-ออกฟาร์ม และมีบนัทึกสม ่าเสมอ และการมีบนัทึก 
รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ และในดา้นการจดัการฟาร์ม คือ ฟาร์มมีคู่มือ
การจดัการฟาร์มท่ีแสดงใหเ้ห็นรายละเอียดการปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การเล้ียงอาหาร
และน ้ าส าหรับโค การจดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บรักษาน ้านมดิบ จะ
เห็นไดว้า่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมดน้ีเป็นการท าการบนัทึกลงเอกสารทั้งส้ิน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัในเร่ืองน้ี  
 5. ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม หากจ าแนกตามสถานะของฟาร์ม จะ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว จะมีค่าสูงกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ฟาร์มยงัไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ผูท่ี้เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้ เห็นวา่ การท ามาตรฐาน
ฟาร์ม มีประโยชน์ ทั้งไดรั้บราคาน ้ านมดิบท่ีขายให้กบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบเพิ่มแลว้ ยงัท าให้โคนม
มีสุขภาพท่ีดี และลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
 6.  ขนาดของฟาร์ม มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยท่ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ จะมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงกว่า ในดา้นองค์ประกอบ
ฟาร์ม ดา้นสุขภาพสัตว ์ดา้นการบนัทึกขอ้มูล เน่ืองจาก ฟาร์มมีขนาดใหญ่ ตอ้งมีการวางแผนท่ีดี ใน
การสร้างและวางผงัฟาร์ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด อากาศต้องถ่ายเทได้สะดวก ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพโคได ้การดูแลสุขภาพสัตว ์การจดัการโคนมในระดบัฝงูท่ีดี รวมถึง 
ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลมากกวา่ ฟาร์มขนาดเล็ก หรือฟาร์มขนาดกลาง  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการ
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ใชใ้น
การวางแผนผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
 1.ในการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  กรมปศุสัตวค์วรค านึงถึงความพร้อมของผูป้ระกอบการ
ดว้ย ในการท ามาตรฐานฟาร์ม ในฟาร์มขนาดเล็ก กบัฟาร์มขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการ
ตรวจประเมินท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น ความจ าเป็นในการท่ีตอ้งจดัท าคู่มือการจดัการฟาร์มท่ี
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดในการปฏิบติังานภายในฟาร์ม ซ่ึงจุดประสงค์ในการจดัท าคู่มือการจดั
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ฟาร์ม ให้จดัท าข้ึนเพื่อ หากผูท่ี้ปฏิบติัท่ีท างานในฟาร์ม ท่ีรับผิดชอบในหนา้ท่ีนั้นๆ ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ผูป้ฏิบติังานคนอ่ืนๆ สามารถมาศึกษาคู่มือการจดัการฟาร์มและจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
แต่ในกรณีฟาร์มขนาดเล็ก ผูท่ี้ปฏิบติังานในฟาร์มมีจ านวนนอ้ย และตอ้งท างานในหลายๆ หนา้ท่ีเป็น
ประจ าอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัท าคู่มือการจดัการฟาร์ม เป็นตน้ 

2.เหตุผลหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการฟาร์มโคนม เลือกท่ีจะไม่เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม เน่ืองจากความ
ยุง่ยากและใชเ้วลานานในขั้นการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม  กรมปศุสัตวจึ์งจ าเป็นตอ้งสร้างความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มรวมถึงการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ให้
ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีเข้าใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก ปัจจุบันการตรวจประเมิน
มาตรฐานฟาร์มโคนม เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี กลุ่มพฒันาสินคา้ปศุสัตว ์ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั 
ซ่ึงมีความรับผิดชอบ นอกจากการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมแล้ว ยงัมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอ่ืนๆอีกมาก ทั้ งในเร่ือง มาตรฐานฟาร์มทั้ ง 17 รายชนิดสัตว์ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศ มาตรฐานโรงอาหารสัตว ์ส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม รวมถึงการดูแลเร่ืองสารตกคา้งใน
เน้ือสัตว ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยั ซ่ึงเจา้หน้าท่ีมีจ  านวนน้อย ไม่สอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีมี
มากข้ึน กรมปศุสัตว ์ควรมีการจดัอตัราก าลงั ให้สอดคลอ้งกนัหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี 
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน อีกทั้งควรใช ้โครงการ Smart 
Farmer ให้เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม จดัให้มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารได้ง่าย เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเข้าถึงมากข้ึน ทั้ งการสอบถามข้อมูล หรือการส่งเอกสารประกอบการขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม  

 3.หลกัเกณฑใ์นการตรวจประเมิน ผูต้รวจประเมินแต่ละคนใชดุ้ลยพินิจในการตรวจ จึงท าให้
การตรวจประเมินของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ท าให้มาตรฐานฟาร์มในแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกนั เกิด
ความเหล่ือมล ้ าได ้เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการบางราย เลือกท่ีจะไม่ท ามาตรฐานฟาร์ม 
กรมปศุสัตว ์โดยความดูแลของส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์จ  าเป็นตอ้งมี
การจดัประชุมท าความตกลงกบัคณะผูต้รวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ให้การตรวจประเมินเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 4.กรมปศุสัตวค์วรจดัสรรเจา้หน้าท่ีในการติดตามการรักษาสภาพของมาตรฐานฟาร์มในแต่
ละฟาร์มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฟาร์มนั้นๆ ยงัคงสภาพมาตรฐานฟาร์มตลอดอายุของการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มซ่ึงมีอายุ 3 ปี  ส าหรับการต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ควรมีหนังสือแจ้งเตือนให้
ผูป้ระกอบการฟาร์มทราบก่อนใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจะหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการฟาร์มจะมีเวลาในการจดัเตรียมเอกสาร 
 5.สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มโคนม ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก กรม
ปศุสัตว ์สหกรณ์โคนม/บริษทั ในพื้นท่ี ควรจดัหาสัตวแพทยป์ระจ าศูนย ์เพื่อช่วยดูแล ทั้งในดา้นของ
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องค์ความรู้ในการเล้ียงโคนมท่ีถูกตอ้ง การจดัการด้านอาหารหยาบและอาหารขน้ การจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อม การจดัการด้านสุขภาพสัตว ์การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการผสมเทียม ซ่ึง
ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการฟาร์มโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนตอ้งเป็นผูจ้ดัการเองทั้งหมด ซ่ึงมกัไม่
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ส่งผลเสียต่อโคนมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้านมดิบท่ีน าไปผลิตเพื่อให้
ประชาชนบริโภคต่อ 
 6. เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการกิจการโคนมเลือกท ามาตรฐานฟาร์ม เน่ืองจาก จะไดเ้พิ่มราคาขาย
น ้ านมดิบให้กบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ ดงันั้น หากกรมปศุสัตวห์รือทางสหกรณ์โคนมจะมีนโยบาย 
กระตุ้นการพฒันาในด้านของคุณภาพน ้ านมดิบ ทั้ งค่า Somatic cell  ค่า Total Solid ค่าโปรตีนใน
น ้ านม ค่าไขมนัในน ้ านม หรือค่าอ่ืนๆ ควรท่ีจะใช้การเพิ่มราคารับซ้ือน ้ านมดิบ หากผูป้ระกอบการ
สามารถท าใหน้ ้านมดิบมีคุณภาพท่ีดีข้ึนไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด หรือการตดัราคาหากผูป้ระกอบการไม่
สามารถผลิตน ้ านมดิบท่ีคุณภาพไม่ไดต้ามเกณฑ์ วิธีการน้ีจะท าให้คุณภาพน ้ านมดิบในภาพรวมของ
สหกรณ์ดีข้ึนได ้ซ่ึงในปัจจุบนั ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์มีโครงการ Lanna High Quality 
Milk เพื่อกระตุน้ให้ผูป้ระกอบกิจการโคนม สหกรณ์โคนม/บริษทั โรงแปรรูปน ้ านม รวมถึงสถานท่ี
จ าหน่ายนม ผลิตและจ าหน่ายนมคุณภาพสูง  
 7.  ในมาตรฐานฟาร์ม ดา้นการบนัทึกขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นท่ีต ่าท่ีสุด ทั้ งในเร่ือง มีการบนัทึก บุคคล ยานพหนะ เข้า-ออกฟาร์ม  รายรับ-รายจ่ายฟาร์ม 
รวมถึงการท าทะเบียนประวติัโค (ผท.1) โดยมีการบันทึกอย่างสม ่ าเสมอ ซ่ึงการบันทึก บุคคล  
ยานพหนะ เขา้-ออกฟาร์ม มีความจ าเป็นและมีประโยชน์อยา่งมาก เม่ือเกิดโรคระบาดในฟาร์ม ท าให้
สามารถตรวจสอบไดว้่า โรคท่ีเกิดข้ึนเกิดข้ึนได้อย่างไร ซ่ึงจะสามารถควบคุมโรคไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจะมีนอ้ยลง เร่ืองบนัทึก รายรับ – รายจ่ายฟาร์ม มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะท าให้
ผูป้ระกอบการรับรู้วา่ การประกอบกิจการก าไรหรือขาดทุน เพื่อท่ีจะวางแผนการประกอบกิจการได้
อย่างถูกตอ้ง และการท าทะเบียนประวติัโค (ผท.1) ซ่ึงเป็นประวติัใช้บนัทึก การผสมเทียม การท า
วคัซีน รวมถึงการเฝ้าระวงั ตรวจโรคเพื่อป้องกนัต่างๆ จะเห็นไดว้า่ บนัทึกต่างๆท่ีผูป้ระกอบการไม่ได้
ให้ความส าคญั ลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็น กบั กรมปศุสัตว ์และสหกรณ์โคนมทั้งส้ิน จึงควรมีวิธีสร้าง
แรงจูงในเพื่อให้ผูป้ระกอบการท าการบนัทึก ยกตวัอย่างเช่น การเพิ่มราคารับซ้ือน ้ านมดิบ หากมีการ
บนัทึก โดยตอ้งส่งใหท้างสหกรณ์โคนมตรวจสอบการบนัทึกเป็นรายเดือน เป็นตน้ 
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ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์ส านกังานปศุสัตวเ์ขต5.  2557.  “ข้อมูลเกีย่วกบัโคนมและมาตรฐาน 
 ฟาร์มโคนมในพืน้ทีส่ านักงานปศุสัตว์เขต5”.  (29 ตุลาคม 2557) 
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5.  2557.  “ยุทธศาตร์โคนมใน 
 พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน โดย ส านักงานปศุสัตว์เขต5” [ระบบออนไลน์] แหล่งท่ีมา: 
 http://region5.dld.go.th/images/stories/p2556/str/strategie%20dairy.pdf.  
  (25 พฤศจิกายน 2557) 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. 2557. “ก าเนินฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก” [ระบบ 
 ออนไลน์] แหล่งท่ีมา:  http://www.dpo.go.th/?page_id=16.  (25 พฤศจิกายน 2557) 
อธิป วลัไพจิตร.  2549.  ความคิดเห็นของข้าราชการส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ต่อระบบการควบคุมภายใน.วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐ 
  ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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   เลขท่ี__________ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง 

“ความคดิเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

ต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม” 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

ผูป้ระกอบการโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และยงัเป็นข้อมูลให้

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 กรมปศุสัตว ์ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ

โคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มต่อไป ซ่ึงค าตอบของท่านถือวา่มีคุณค่าอยา่งยิ่ง 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าการศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน 

ตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน    ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านและขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด 

ท่านเป็นเจ้าของฟาร์มที่    1)  เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มแลว้      2) ยงัไม่เคยขอรับรองมาตรฐาน  

1.  เพศ 

   1)  ชาย     2) หญิง 

2.  อาย ุ

   1)  ไม่เกิน 20 ปี    2) 21 – 30 ปี   3) 31 - 40 ปี  

  

   4)  41-50 ปี     5) 51 – 60 ปี   6) 61 ปีข้ึนไป 

3.  สถานภาพ 

   1)  โสด     2) สมรส    3) หมา้ย, หยา่ร้าง, แยกกนั 



 

105 
 

 

4.  ระดบัการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา/ต ่ากวา่   2) มธัยมศึกษาตอนตน้    3) มธัยมศึกษาตอนปลาย

   4) อนุปริญญา / ปวส.  5) ปริญญาตรี       6) ปริญญาตรีข้ึนไป 

 5.  ท่านประกอบกิจการเล้ียงโคนมมาแลว้ 

   1)  นอ้ยกวา่ 5 ปี       2) 5 - 10 ปี 

   3)  11 – 15 ปี       4) มากกวา่ 15 ปี 

6.  ประวติัการเล้ียงโคนม 

   1)  สืบทอดจากครอบครัว     2) เร่ิมก่อตั้งเอง 3) อ่ืนๆ ระบุ_____________ 

7.  ขนาดของฟาร์ม (จ านวนแม่โค) 

   1)  ขนาดเล็ก (นอ้ยกวา่ 20 ตวั)    2) ขนาดกลาง (20-100 ตวั)  

  3) ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ตวั) 

8.  ปริมาณน ้านมดิบท่ีไดต่้อวนั 

   1)  ไม่เกิน 100 กก./วนั   2)  101 – 300 กก./วนั 3)  301 – 500 กก./วนั 

   4)  501 – 700 กก./วนั   5)  701 – 1,000 กก./วนั 6)  มากกวา่ 1,000 กก./วนั  

9.  จ านวนคนท่ีท างานภายในฟาร์มทั้งหมด  

   1)  1 - 3 คน        2) 4 – 6 คน 

  3)  7 – 9 คน        4) 10 คนข้ึนไป 

10. รายไดข้องท่านจากการประกอบกิจการโคนม 

   1)  นอ้ยกวา่ 50,000 บาท/เดือน    2) 50,001–100,000 บาท/เดือน 

   3)  100,001-150,000 บาท/เดือน    4) 150,001-200,000บาท/เดือน 

   5)  200,001-250,000บาท/เดือน    6) มากกวา่ 250,000บาท/เดือน 
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11.  รายจ่ายของท่านจากการประกอบกิจการโคนม 

   1)  นอ้ยกวา่ 50,000 บาท/เดือน    2) 50,001–100,000 บาท/เดือน 

   3)  100,001-150,000 บาท/เดือน    4) 150,001-200,000บาท/เดือน 

   5)  200,001-250,000บาท    6) มากกวา่ 250,000บาท/เดือน 

12.  หากท่านตอ้งการกูเ้งินท่านมีแหล่งสินเช่ือในการประกอบกิจการโคนม  

   1)  สหกรณ์โคนม    2) บริษทั    3) ธนาคาร 

   4) ญาติ/เพื่อน    5) นอกระบบ   6) อ่ืนๆระบุ___________ 

เฉพาะท่านทีเ่ข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมแล้ว ท าเฉพาะ ข้อ 13 -15 

13.  ท่านไดเ้ขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมมาแลว้  

  1)  นอ้ยกวา่ 3 ปี       2) 3 - 6 ปี 

   3)  7 – 10 ปี        4) มากกวา่ 10   ปี 

14. เหตุผลท่ีท่านเขา้ร่วมมาตรฐานฟาร์มโคนม (ให้ล าดับความส าคัญ 1-3 อนัดับแรก) 

   1)  ไดรั้บค่าน ้านมดิบเพิ่มจากศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ  2) โคนมมีสุขภาพดี ปลอดโรค 

   3)   ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะจากฟาร์ม           4) การเล้ียงเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

   5)  ไดรั้บ ยา วคัซีน โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จากภาครัฐ  6) น าไปค ้าประกนัสินเช่ือได ้

  7) เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคนมท่ีปลอดภยั         8) อ่ืนๆ ระบุ________________ 

15. ท่านใชเ้งินลงทุนในการปรับปรุงใหฟ้าร์มของท่านผา่นการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

  1)  นอ้ยกวา่ 100,000 บาท      2) 100,001–200,000 บาท 

   3)  200,001-300,000 บาท      4) 300,001- 400,000 บาท 

   5)  400,001-500,000 บาท      6) มากกวา่ 500,000 บาท 
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เฉพาะท่านทีย่งัไม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ท าเฉพาะ ข้อ 16 -17 

16.  เหตุผลท่ีท่านยงัไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1)  ขั้นตอนในการตรวจประเมินยุง่ยาก    2) ก าลงัจะเลิกกิจการ  

   3)  ไม่เห็นวา่มีประโยชน์ในการท ามาตรฐานฟาร์ม   4) ใชเ้งินลงทุนสูง 

   5)  มีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีการเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม  6) ขาดแรงงาน 

  7) อ่ืนๆระบุ_________________________________ 

17. ท่านคิดวา่ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อใหฟ้าร์มของท่านผา่นการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

  1)  นอ้ยกวา่ 100,000 บาท      2) 100,001–200,000 บาท 

   3)  200,001-300,000 บาท      4) 300,001- 400,000 บาท 

   5)  400,001-500,000 บาท      6) มากกวา่ 500,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมต่อมาตรฐานฟาร์ม  

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านและขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 

ความคดิเห็นของท่านต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง  

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
 (1) 

 องค์ประกอบของฟาร์ม 
1.1 ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม 
1.1.1 ฟาร์มของท่านตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่เส่ียงจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เช่น โรงฆ่าสตัว ์ตลาดคา้โค โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

     

1.2  ผงัและลกัษณะของฟาร์ม 
1.2.1  ฟาร์มของท่านอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม      
1.2.2  ฟาร์มของท่านมีการวางผงัฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัอยา่งถูก
สุขลกัษณะ เป็นสดัส่วน เช่น มีพ้ืนท่ีส าหรับเล้ียงโค มีพ้ืนท่ีเก็บอาหาร มี
พ้ืนท่ีพกัอาศยัแยกจากท่ีเล้ียงโค 

     

1.3  โรงเรือน 
1.3.1  ฟาร์มของท่านมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเล้ียงโคนม      
1.3.2  โรงเรือนมีความแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและ
ท าความสะอาด มีระบบระบายน ้ าท่ีดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

     

1.3.3  โรงเรือนมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน      
1.3.4  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอในการเล้ียงโค มีสถานท่ีจดัเก็บ
อุปกรณ์เป็นสดัส่วน และเก็บอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

     

 อาหารส าหรับโค 
2.1  อาหารท่ีเล้ียงโคนมมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์หากผสมอาหารเอง ตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งห้าม
ตามกฎหมาย 

     

2.2  ภาชนะบรรจุอาหารสะอาด มีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ      
2.3  มีการตรวจสอบอาหารขน้โคนมในเบ้ืองตน้ เช่น ถุงใส่อาหารสภาพ
ดี อาหารขน้มี สี กล่ิน ปกติ 

     

2.4  มีห้องเก็บอาหารโคนม ซ่ึงห้องสามารถป้องกนั นก หนู แมลงสาบ 
และกนัแดด กนัฝนได ้

     

2.5  โคนมไดกิ้นอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารขน้อยา่งเพียงพอ 
เหมาะสมกบัช่วงอาย ุและสายพนัธุ์ ตามหลกัวิชาการ 

     

 น า้ 
3.1  แหล่งน ้าท่ีใชใ้นฟาร์ม ไม่ปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น 
สารเคมี น ้าเสีย 
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ความคดิเห็นของท่านต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง  

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
 (1) 

3.2 มีน ้าสะอาดและเพียงพอส าหรับการกินของโคและการท าความ
สะอาด 

     

4.  การจัดการฟาร์ม 
4.1  คู่มือการจดัการฟาร์ม 
4.1.1  ฟาร์มของท่านมีคู่มือการจดัการฟาร์มท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียด
การปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟาร์ม ไดแ้ก่ การเล้ียงอาหารและน ้าส าหรับ
โค การจดัการฟาร์ม การจดัการสุขภาพโคนม การรีดนมและการเก็บ
รักษาน ้านมดิบ 

     

4.2  บุคลากร 
4.2.1  มีบุคลากรท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง       
4.2.2  บุคลากรท่ีเล้ียงโค ตอ้งมีความรู้ และไดรั้บการฝึกอบรมในการ
เล้ียงโคเพ่ือให้สามารถจดัการฟาร์มได ้

     

4.2.3  มีสตัวแพทยค์วบคุมฟาร์มมาดูแลการจดัการฟาร์มและดา้นสุขภาพ
โคนม 

     

4.2.4  บุคลากรควรมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี ไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีทุกปี 

     

4.3  การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
4.3.1  โรงเรือนและอุปกรณ์ตอ้งท าความสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพดีและถูกสุขลกัษณะ 

     

4.3.2  โรงรีดนม และอุปกรณ์มีการท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ       
5.  สุขภาพสัตว์ 
5.1  การป้องกนัและควบคุมโรค 
5.1.1  ฟาร์มมีการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการป้องกนัโรคเขา้สู่ฟาร์มจากคนและ
ยานพาหนะ 

     

5.1.2  โคนมภายในฟาร์มสามารถระบุท่ีมาได ้และหากซ้ือเขา้ใหม ่ตอ้งมี
การกกัโรคและตรวจสุขภาพก่อนรวมฝงู 

     

5.1.3  มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจ าวนั      
5.1.4  หากเกิดโรคระบาดสตัวห์รือสงสยัวา่เกิดโรคระบาดสตัวท์่านได้
ปฏิบติัตามกฎมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัวโ์ดยการแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมปศุ
สตัว ์

     

5.2  การบ าบัดโรคโคนม 
5.2.1  ท่านท าตามค าแนะน าของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม      
6.  สวสัดภิาพสัตว์ 
6.1 โคนมในฟาร์มท่านอยูท่ี่สบายและหากรับบาดเจบ็ ป่วย หรือพิการ 
ให้ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพ่ือไม่ไดเ้กิดการทรมาน 
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ความคดิเห็นของท่านต่อมาตรฐานฟาร์มโคนม 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง  

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
 (1) 

7.  ส่ิงแวดล้อม 
7.1  มีการก าจดัขยะ ของเสีย เช่น มลูโค โดยวิธีท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็น
แหล่งของเช้ือโรคและกล่ิน จนกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

7.2 ฟาร์มท่านมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยน ้าลงแหล่งน ้าสาธารณะ      
8.  การผลติน า้นมดบิ 
8.1  ผู้รีด 
8.1.1  ผูรี้ดนมมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ      
8.1.2  ผูรี้ดนมมีปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี      
8.2  การเตรียมแม่โคก่อนการรีด 
8.2.1  ฟาร์มท่านมีการเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนม โดยอาบน ้าแม่โค
ทุกคร้ังก่อนรีดนม และมีการตรวจความผิดปกติของน ้านมก่อนรีดลงถงั 

     

8.2.2 หากท่านใชย้าในการรักษาแม่โค ท่านจะหยดุการส่งนมจากแม่โค
ตวันั้น และให้ส่งน ้านมตรวจยนืยนัยาปฏิชีวนะตกคา้งหลงัพน้ระยะหยดุ
ยา 

     

8.3  การรีดนม 
8.3.1  ฟาร์มของท่านรีดนมถูกตอ้งตามหลกัวิธี และหลงัรีดนมเสร็จ มี
การจุ่มหวันมดว้ยน ้ายาทุกคร้ัง 

     

8.3.2  อุปกรณ์และภาชนะรองรับน ้านมดิบ ตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินอบั  
ผิวเรียบ มีการท าความสะอาดก่อนและหลงัใชง้าน 

     

8.4  การขนส่งน า้นมดบิ 
8.4.1  น ้านมดิบท่ีรีดได ้ท่านรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบหรือ
โรงงานแปรรูปโดยเร็วท่ีสุด 

     

8.4.2 หลงัจากการส่งน ้านมดิบแลว้ ตอ้งท าความสะอาดถงันมโดยเร็ว      
8.5  คุณภาพน า้นมดบิ 
8.5.1  น ้านมดิบในฟาร์มของท่านมีคุณภาพไม่ต  ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด      
9.  การบันทึกข้อมูล 
9.1  มีทะเบียนประวติัประจ าตวัโค (ผท.1) และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ      
9.2  มีบนัทึก บคุคล เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ      
9.3  มีบนัทึก ยานพาหนะ เขา้ – ออกฟาร์ม และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ      
9.4  มีบนัทึก รายรับ – รายจ่าย ของฟาร์มท่าน และมีการบนัทึกสม ่าเสมอ      
9.5  มีบนัทึก การตรวจรักษาโคป่วย จากสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มและมี
การบนัทึกสม ่าเสมอ 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้เขยีน 

ช่ือ – สกุล    น.สพ.ณฐัวทิย ์ อ่ิมมาก 
 
วนั เดือน ปีเกดิ    16  กนัยายน 2528 
 
ประวตัิการศึกษา    2553  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2547 มธัยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั ลพบุรี 

     2545  มธัยมศึกษาตอนตน้  
        โรงเรียนวินิตศึกษาในพระ ราชูปถมัภฯ์  
     2543  ประถมศึกษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ลพบุรี 
 
ประสบการณ์ท างาน   2553-2554 Technical Products & Representative  
        บริษทั แอคอินเทล จ ากดั 
     2554-ปัจจุบนั นายสัตวแพทย ์ระดบั ปฏิบติัการ  
       ส่วนมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์
       ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5 เชียงใหม่ 
       กรมปศุสัตว ์

 


