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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบางประการทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ทัศนคติ การสนับสนุน  ปัญหาอุปสรรค ความต้องการในการ
ปฏิบัติ และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม โดย
ศึกษาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) 
จ านวน 270 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงส ารวจ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมมีค่าเฉลี่ยอายุ ,  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน , 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม, แรงงานที่ใช้ประจ าในฟาร์มโคนม, พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด, จ านวนโค
นมทั้งหมด, โครีดนม, โคแห้งนม, ลูกโค, ผลผลิตน้ านมดิบ, การให้นมของแม่โค, รายได้ และรายจ่ายรวม
จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี 2561 เท่ากับ 48.48 ปี, 4.98 คน, 12.49 ปี, 2.66 คน, 17.97 ไร่, 39.69 ตัว, 
17.87 ตัว, 3.72 ตัว, 8.19 ตัว, 218.10 กิโลกรัมต่อวัน, 12.20 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน,  920,268.17 บาท 
และ 654,666.46 บาท ตามล าดับ ทัศนคติต่อการปรับปรุงฟาร์มโคนมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.20) การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มโคนมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.64) ปัญหา
อุปสรรคที่เกษตรกรประสบอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.62) ความต้องการในการปฏิบัติต่อการ
ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) และการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.82)  
 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก คือ การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 
จ านวนลูกโค รายได้จาการเลี้ยงโคนม และพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P<.05) 
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Abstract 
 

              The objectives of this study were to get some socio-economic backgrounds of Dairy farmers 
in Livestock Area, Region 4; supporting attitudes problems obstacles, need to practice farmers’ 
practices for farm, improvement to dairy farm standards farm, standard assessment and factors 
affecting farm improvement into good agricultural practice for dairy farms. The study was conducted 
during October 2019 to February 2020 by surveying and interviewing 270 dairy farmers, who have not 
yet been certified to the dairy farm standard (GAP) in Livestock Area, Region 4. Data was collected 
through the use of questionnaires and analyzed using computer for statistic program. In statistical 
analysis the following methods were employed: percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis. 
    The results were as follows: Most dairy farm were male 67.78 percent, Mean of age, family 
members, experience of dairy farming, farming labors, dairy raising area, herd size of cows, herd size of 
milking cows, herd size of dry cows, herd size of calves, farm milk yield, dairy milk yields of cows, total 
income and expenditure of dairy farms in the year 2018 were 48.48 years, 4.89 persons, 12.49 years, 
2.66 persons, 17.97 rais, 39.69 cows, 17.87 cows, 3.79 cows, 8.19 cows, 218.10 kilograms per farm per 
day, 12.20 kilograms per cow per day, 920,268.17 bath and 654,666.46 bath, respectively. The attitude 
towards improving dairy farms was at the very agree level with the mean 4.20. Supporting the 
treatment of dairy farm improvement was at a moderate level with an average of 2.64. The obstacles 
face by dairy farmers were at medium level with an average of 2.62. The demand for treatment of 
farm improvement towards the dairy farm standard is at a high level with an average of 3.60. And the 
assessment of compliance with dairy farm standards is very good with an average of 4.82. 
                   Form studying analyze with regression found that the factors related to factors affecting 
the improvement of farms into good agricultural practices for dairy farms of dairy farmers, it was found 
that the significance factors related to work performance in positive way were the herd size of calves, 
total income of dairy farms in the year 2018, the number of supporting and producing area. (P<.05)  
 
 
 Key words : Affecting the Improvement of Farms,  Good Agricultural Practices for Dairy Farms,  
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บทน า 

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 17,925 ราย โคนม 623,472 ตัว โครีดนม 283,089 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของจ านวนโคนมทั้งหมด พ้ืนที่การเลี้ยงโคนมกระจายอยู่ทุกภาค โดยมีการเลี้ยง
โคนมมากที่สุดในภาคกลาง จ านวน 9,908 ราย รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5,758 
ราย ภาคเหนือ จ านวน 2,062 ราย ภาคใต้ 197 ราย ตามล าดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมปศุสัตว์, 2561) ส าหรับในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีผู้เลี้ยงโคนม 1,485 ราย โคนม จ านวน 54,026 ตัว โครีดนม จ านวน 22,701 ตัว (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2561) อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยที่ได้การ
รับรองฟาร์มโคนมมาตรฐานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ส าหรับฟาร์มโคนม ( Good 
Agricultural Practices : GAP) จ านวนทั้งสิ้น 6,656 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.13 ของจ านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับรองฟาร์ม



มาตรฐานโคนม จ านวน 760 ราย (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 
2561) และยังไม่ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานโคนม (GAP) อีกจ านวน 823 ราย (ส านักงานปศุสัตว์เขต 
4, 2561) จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดมาตรฐานการรับซื้อน้ านมโคที่น าไปผลิตเป็นนมพร้อมดื่มได้แก่ 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และประกาศราคากลางรับซื้อนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ให้เกษตรกรน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน หรือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประกอบการประเมินการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) 
ส าหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 ต้อง
ใช้น้ านมโคจากศูนย์รวบรวมน้ านมโคที่ผ่านเกณฑ์ และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) หรือใช้น้ านมดิบจากฟาร์มโค
นมมาตรฐาน GAP มีปริมาณของแข็งรวม (Total solid) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12.25 ส่วนปริมาณเซลล์โซมาติก 
(Somatic cell count) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และก าหนดบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน โดยลดสิทธิการจ าหน่ายหรือยกเลิกสัญญาซื้ อขายจาก
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ในส่วนคุณภาพน้ านมดิบที่
รวบรวมจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 26 ศูนย์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ในปี 2561 พบว่าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
บางแห่งคุณภาพน้ านมดิบยังต่ ากว่ามาตรฐาน (ส านักงานปศุสัตว์เขต 4, 2561) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก
นักเรียน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไปด้วย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2561)  

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ านมเพ่ือแก้ไขปัญหานมโรงเรียน (กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2561) และเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และยกระดับคุณภาพน้ านมดิบที่น าไปผลิตเป็นนมพร้อมดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับเด็กในวัยเรียน
และผู้บริโภคทั่วไป จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่ยังไม่ได้การรับรองฟาร์มโคนม
มาตรฐานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : ส าหรับฟาร์มโคนม โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีตรวจ
ประเมินตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการเลี้ยงโคนม ทัศนคติ 
การสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม : GAP) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 4  
แนวคิดของการศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องนี้จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และจากการตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มาสังเคราะห์โดยศึกษาจากแนวคิดที่ส าคัญ ของ สัญญา สัญญา
วิวัฒน์ (2536) วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ (2535) สงวน  สิทธิเลิศอรุณและคณะ (2522) โยธิน ศันสนยุทธ  และ
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อนุตรชัชวาล (2548) สมเพชร ตุ้ยคัมภีร์ และคณะ (2549) ปาจรีย์ คงแย้ม (2551) สินชัย เรืองไพบูลย์ และ
คณะ (2551) ธนวัทต์ โพธิ์ไข (2552) ปรีชา วงษ์วิจารณ์ (2553)  สุวัฒน์ มัตราช และสมัย ศรีหาญ (2553)  
ประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2554) สมภพ จินดาพี (2555) จ านงค์ จังอินทร์ และสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี 
(2556) พุทธชาด คาดสนิท และยุพาพร นักบุญ (2556) สุชาติ แพ่งจันทึก (2556)  สุวิชัย โรจนเสถียร 
(2559) หญิง แก้วเกิด และจันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น (2561) 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive) ในลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา 
(Cross – sectional studies) เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น รวบรวมข้อมูล
แล้วน าไปวิเคราะห์หาข้อสรุป ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practices : GAP) จ านวน 270 ราย ขนาดตัวอย่างใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน 
(GAP) ฟาร์มโคนม ทั้งหมด 823 ราย (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 
2561)  

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ก. ประชากรในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ที่ยังไม่ได้รับรอง

มาตรฐาน (GAP) ฟาร์มโคนม จ านวน 270 ราย  
ข. ขนาดตัวอย่างใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์

เขต 4 ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP) ฟาร์มโคนม ทั้งหมด 823 ราย (ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2561)  ได้สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
1973 อ้างใน บุญธรรม, 2531) จากการค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตร Taro Yamane ดังกล่าว 
ได้หน่วยตัวอย่างเท่ากับ 269.17ตัวอย่าง เพ่ือให้ง่ายต่อการจ าแนกและให้เป็นตัวเลขจ านวนคู่ ผู้วิจัยได้ปัด
เศษขึ้น จึงก าหนดเป็นหน่วยตัวอย่าง จ านวน 270 ราย และเพ่ือให้กระจายข้อมูลตามจังหวัดต่างๆโดยใช้
สูตรในการค านวณสัดส่วน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ สภาพพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบาง

ประการ สภาพการเลี้ยงโคนม ทัศนคติ การสนับสนุนการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรค และความต้องการใน
การปฏิบัติ  

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ได้แก่ ผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ตามองค์ประกอบมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) 9 ด้าน ได้แก่ด้านท าเลที่ตั้ง
ฟาร์ม ด้านอาหารโคนม ด้านน้ า ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสวัสดิภาพสั ตว์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการผลิตน้ านมดิบ และด้านบันทึกข้อมูล เป็นตัวแปรตาม 

 



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือ 
  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview schedule) มี
ลักษณะค าถามท้ังแบบปิด (Closed questions) และค าถามแบบเปิด (Open questions) แบ่งออกเป็น 7 
ตอน ดังนี้ 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 2) สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 3) 
ทัศนคติของเกษตรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 4) การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการ
ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 5) ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโค
นม 6) ความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 7) ผลการปฏิบัติของ
เกษตรกรต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  
  การทดสอบเครื่องมือ 

ทั้งนี้เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว ได้ท าการทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ประชากร จ านวน 40 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบมุ่งที่จะปรับปรุงให้มีความตรงในเนื้อหา 
(content validity) และมีความตรงในเรื่องโครงสร้าง (construct validity) แล้วน าผลที่ได้ในส่งของ
ค าถามเกี่ยวกับ ทัศนคติ การสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของเกษตรกร มาหาความ
น่าเชื่อถือความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient: α) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2543: 96) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 
มีความน่าเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.866, 0.883, 0.708, และ 0.707 ตามล าดับ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการออกไปเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 270 คน ตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้จัดท าขึ้น โดยด าเนินการศึกษา ในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563   
  แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนัดวันเวลาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้
เกษตรกรได้เตรียมให้ข้อมูล ซึ่งมีเจ้าพนักงานสัตวบาล สัตวแพทย์ ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต าบล เป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ชี้แจงแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูลมีความ
เข้าใจถูกต้อง ตรงกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา บทความทาง
วิชาการ งานวิจัย ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมใน
การอ้างอิง  
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis)  
            วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการดังนี้ 
            1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ สภาพการเลี้ยงโคนม ทัศนคติ 
ปัญหาอุปสรรค การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ความต้องการ และประเมินการปฏิบัติของเกษตรกรต่ อ



ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 
            2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคนม (GAP) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression 
analysis)  

  3. การน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอแบบตาราง และบรรยายประกอบ 
สรุปผลการศึกษา  
  1.ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการ 
  สภาพทางสังคม การศึกษาสภาพทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.78 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.74 รองลงมาคือ 20-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.56 อายุเฉลี่ย 48.48 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 82.22 
รองลงมาโสด คิดเป็นร้อยละ 14.81 เกษตรกรเกือบครึ่งส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
45.56 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 15.56 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.52 รองลงมาคือ 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.90 คน 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไปไม่มีต าแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 87.41 รองลงมามีต าแหน่งทาง
สังคมด้านอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.19  
  ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สุวัฒน์ มัตราช และสมัย ศรีหาญ (2533) รายงานว่าการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม มีอายุเฉลี่ ย 46.6 ปี มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.70 คน และประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2555) รายงานว่า การศึกษาการจัดการฟาร์ม
โ ค น ม ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ดี ก ร ณี ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด สุ โ ข ทั ย  เ ก ษ ต ร ก ร มี อ า ยุ 
เฉลี่ย 47.41 ปี มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.80 คน และหญิง แก้วเกิด และจันเพ็ญ ภูผาเด็น (2561) 
รายงานว่า การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ในจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี   มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.60 คน แตกต่างจาก 
ปาจรีย์ คงแย้ม (2551) รายงานว่าการศึกษาผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมหลัง
การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 42.94 
ปี มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.13 คน และจ านง จังอินทร์ และสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี (2556) รายงานว่า
การศึกษาสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 42.20 
ปี สังเกตได้ว่าอายุของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุของคนวัยท างาน เนื่องจากการท าฟาร์ม
โคนมนั้น จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงและต้องท างานอยู่ตลอดเวลาจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่มาก
เกินไป และอายุและการศึกษาของเกษตรกร มีผลต่อการท างาน การสร้างแนวความคิดและการยอมรับ
วิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการจัดการฟาร์ม และถือเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะเกษตรกรมี
โอกาสน าความรู้หรือยอมรับใช้เทคโนโลยีไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนของ 
ตนเองให้เป็นฟาร์มท่ีมีมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี 
  สภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 1-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.11 รองลงมาคือ 21-40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.48 พื้นที่ท าการเกษตรทัง้หมดเฉลี่ย 17.97 ไร่ เกษตรกรมีอาชีพหลักคือเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 75.19  
มีอาชีพรองคือท านา  เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคนม 500,000 บาทต่อปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.07 
รองลงมาคือ 300,000 – 399,999 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.89  รายได้จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 



970,321.50 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้นอกภาคการเกษตรต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 84.81 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.93 รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 
53,335.11 บาทต่อปี  ประมาณหนึ่งในสามมีค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่ ากว่า 100,000 บาทต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 35.93 รองลงมาคือ 100,000 - 199,999 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.89 ค่าใช้จ่าย
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 223,249.52 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหลัก 
500,000 บาทต่อปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.52 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหลักเฉลี่ย 509,608.54 บาทต่อปี ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 500,000 บาทต่อปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.70 รองลงมาคือต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.22 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเฉลี่ย 689,659.43 บาทต่อปี และมีหนี้สินที่มีในปัจจุบัน 500,000 บาท
ต่อปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.07 รองลงมาคือต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ18.15 หนีสิ้นที่มี
ในปัจจุบันเฉลี่ย 787,181 บาทต่อปี         
     ผลการศึกษาสอดคล้องกับประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2555) รายงานว่า การศึกษาการจัดการ
ฟาร์มโคนมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีกรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย เกษตรกรเกือบทั้งหมดเลี้ยงโคนม
เป็นอาชีพหลัก และยังประกอบอาชีพท านา ท าไร่ และรับจ้างทั่วไป ควบคู่กับการเลี้ยงโคนม  และ
สอดคล้องกับปาจรีย์ คงแย้ม (2551) รายงานว่าการศึกษาผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิก
สหกรณ์โคนมหลังการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.98 ประกอบอาชีพหลักเลี้ยงโคนม รองลงมาคือท าไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมนั้น มักจะประกอบอาชีพรองที่ไม่ใช้เวลามากนัก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูเกือบตลอดเวลา ทั้ง
ในการเลี้ยงดู การีดนม การท าความสะอาดคอก การให้อาหาร การท าวัคซีน และการจับสัดเพ่ือผสมเทียม 
ส่งผลให้เกษตรกรส่วนมากเลือกอาชีพท านา ท าไร่เนื่องจากใช้เวลาไม่มากนัก และบางส่วนไม่ประกอบอาชีพ
รองเลย อาจเนื่องมาจากไม่มีแรงงานเพียงพอในการประกอบอาชีพอ่ืน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
  2. สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 
 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานที่ใช้ประจ า
ในฟาร์มโคนม 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52 รองลงมาคือ 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 จ านวนแรงงานที่
ใช้ประจ าในฟาร์มโคนมเฉลี่ย 2.66 คน เกือบทั้งหมดมีแรงงานหลักที่ใช้เลี้ยงโคนมภายในครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ การจ้างแรงงานประจ า คิดเป็นร้อยละ 5.56  และส่วนน้อยจ้างแรงงานทั่วไป 
(เป็นครั้งคราว) คิดเป็นร้อยละ 1.11 เกษตรกรมีการจ้างงานในอัตรา ต่ ากว่า 300 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
60.37 รองลงมาคือ 300 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 24.81 และส่วนน้อยคือ มากกว่า 400 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 2.96 เกือบทั้งหมดเป็นการจ้างแรงงานมาจากคนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 95.19  รองลงมาคือ 
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 2.96 และส่วนน้อยคือ แรงงานจากที่อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.85 
โดยจ้างแรงงานและให้พักอาศัยอยู่ในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 70.74 ส่วนที่เหลือมาเช้า-เย็นกลับ คิดเป็นร้อย
ละ 29.26 เกษตรกรสามในสี่มีที่ดินที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม เป็นที่ดินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 74.44 
รองลงมาคือ เป็นที่ดินของ (พ่อตา, แม่ยาย, พ่อสามี, แม่สามี) คิดเป็นร้อยละ 21.85 และส่วนน้อยคือ เป็น
ที่ดินเช่า คิดเป็นร้อยละ 3.70 ส่วนเกษตรกรเกือบครึ่งที่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีมากกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 47.78 รองลงมาคือ มีจ านวนที่ดินต่ ากว่า 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.85 และส่วนน้อยคือ มี
จ านวนที่ดิน 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.37 ส่วนกรณีที่เกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเองส่วนใหญ่หาอาหาร
หยาบส าหรับเลี้ยงโคนมมาด้วยการซื้อ คิดเป็นร้อยละ 71.11 รองลงมาคือ ใช้เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น 
ต้นข้าวโพด ต้นถั่ว ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 23.33 และส่วนน้อยคือตัดตามข้างถนน หรือตาม ท าเลเลี้ยงสัตว์ 



คิดเป็นร้อยละ 5.56 เกษตรกรเกือบครึ่งใช้แหล่งเงินทุนในการตั้งฟาร์มครั้งแรกมาจากธนาคาร ธกส. คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ทุนส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 32.22 และส่วนน้อยคือแหล่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
6.30 และใช้เงินทุนในการจัดตั้งฟาร์มครั้งแรก ต่ ากว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.48 รองลงมาคือ 
300,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 และส่วนน้อยคือตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 3.70 เกษตรกรหนึ่งในสามมีประสบการณ์การเลี้ยงโคนม ต่ ากว่า 5 ปี   คิดเป็นร้อยละ 35.93 รองลงมา
คือ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.48 และส่วนน้อยคือ         16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.85 
มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 12.49 ปี เกษตรกรหนึ่งในสามเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนม ตั้งแต่ 11 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.78 และส่วนน้อยคือ 5 -7 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 7.41 และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจ านวน10 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.78 
รองลงมาคือ จ านวนต่ ากว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.37 และส่วนน้อยคือ จ านวน 7-9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
4.44 ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรเป็นฟาร์มขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.37 รองลงมาคือขนาดเล็ก คิดเป็นร้อย
ละ 30.74 และส่วนน้อยมีขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 18.89 และใช้อาหารหยาบประเภทฟางข้าวเป็นหลักใน
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 59.63 รองลงมาคือ หญ้าสด คิดเป็นร้อยละ 28.15 และส่วนน้อยคือต้นข้าวโพด/ผล
พลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 1.48 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อาหารข้นโดยซื้อมาจาก
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.37 รองลงมาคือ ซื้อวัตถุดิบมาผสมเองในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 11.48 และส่วน
น้อยซื้อจากฟาร์มอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.48 เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีวิธีการรีดนมโดยใช้เครื่องรีดนม        
คิดเป็นร้อยละ  98.89 ส่วนที่เหลือใช้มือ คิดเป็นร้อยละ 1.11 ฟาร์มเกษตรกรครึ่งหนึ่งมีจ านวนโคนม 21 - 
50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.37 รองลงมาคือ 1-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 30.74 และส่วนน้อย 51-100 ตัว ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 18.89 มีจ านวนโคนมเฉลี่ย 39.69 ตัว ส่วนใหญ่เกษตรกรมีจ านวนแม่โครีดนม 1- 20 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 71.11 รองลงมาคือ 21- 40 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.22 และส่วนน้อยคือมากกว่า 60 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 1.48 จ านวนแม่โครีดนมเฉลี่ย 17.87 ตัว มีจ านวนแม่โคแห้งนม (ดราย) 1 -10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
76.30 รองลงมาคือไม่มีแม่โคแห้งนม (ดราย) คิดเป็นร้อยละ 18.89 และส่วนน้อยคือมากกว่า 20 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 0.37 จ านวนแม่โคแห้งนม (ดราย) เฉลี่ย 3.72 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนโคสาวท้อง 1 -5 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 61.48 รองลงมาคือ 6-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.96 และส่วนน้อยคือ มากกว่า 10 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 5.19 จ านวนโคสาวท้องเฉลี่ย 4.57 ตัว เกษตรกรเกือบครึ่งมีจ านวนโคสาวไม่ท้อง 1 -5 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 47.04 รองลงมาคือ 6-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25.93 และส่วนน้อยมีโคสาวไม่ท้อง คิดเป็น
ร้อยละ 12.59 จ านวนโคสาวไม่ท้องเฉลี่ย 5.99 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนลูกโค 1-10 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 70.74 รองลงมาคือ 11-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.15 และส่วนน้อยคือ มีมากกว่า 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
4.81 จ านวนลูกโคเฉลี่ย 8.19 ตัว ฟาร์มโคนมของเกษตรกรมีผลผลิตน้ านมต่อวันมากกว่า 200 กิโลกรัมขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมาคือ 51-100 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.89 และส่วนน้อยคือ 1-50 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.89 ผลผลิตน้ านมต่อวันเฉลี่ย 218.10 กิโลกรัม เกษตรกรหนึ่งในสามมีรายได้จาก
การเลี้ยงโคนมเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.15  รองลงมาคือ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 และส่วนน้อยคือ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.78 ในรอบปี 
พ.ศ. 2561ที่ผ่านมีเกษตรกรเกินครึ่งมีรายได้มากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.78 รองลงมา
คือ 100,001-200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.07 และส่วนน้อยคือต่ ากว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.93 รายได้จาการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาเฉลี่ย 920,268.17 บาท เกษตรกรเกินครึ่งมี
ค่าอาหารข้น 10,000-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.81 รองลงมาคือ 50,001-100,000 บาท ต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และส่วนน้อยไม่มี ค่าอาหารข้น คิดเป็นร้อยละ 1.11 ค่าอาหารข้นเฉลี่ย 



62,924.80 บาทต่อเดือน และมีค่าอาหารหยาบต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 60.74 
รองลงมาคือ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.81 และส่วนน้อยคือมากกว่า 100,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ค่าอาหารหยาบเฉลี่ย 12,746.87 บาทต่อเดือน เกษตรกรสองในสามไม่มี
ค่าจ้างแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 67.04 รองลงมามีค่าจ้างแรงงาน ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 18.89 และส่วนน้อยมีค่าจ้างแรงงาน50,001-100,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.11 ค่าจ้าง
แรงงานเฉลี่ย 6,156.09 บาทต่อเดือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่ายารักษาโรค ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 88.52 รองลงมาคือไม่มีค่ายารักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 10.00 และส่วนน้อยมีค่ายารักษาโรค
10,000-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.48 ค่ายารักษาโรคเฉลี่ย 2,202.41 บาทต่อเดือน สองใน
สามของเกษตรกรมีค่าสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 61.48 
รองลงมาคือ ไม่มีค่าสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.15 และส่วนน้อยมากกว่า 50,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.11 ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆเฉลี่ย 7,707.67 บาทต่อเดือน เกษตรกรเกือบทั้งหมด
ไม่มีค่าเช่าที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 97.04 รองลงมาคือมีค่าเช่าที่ดินต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 2.59 และส่วนน้อย มีค่าเช่าที่ดิน 10,000 – 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.37 ค่าเช่าที่ดิน
เฉลี่ย 164.63 บาทต่อเดือน เกษตรกรหนึ่งในสามมีการช าระหนี้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 39.63 รองลงมาคือ 10,000 – 50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.37 และส่วนน้อย 50,001 – 
100,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.11 ช าระหนี้สินเฉลี่ย 18,333.19 บาทต่อเดือน ในรอบปี พ.ศ. 
2561 ที่ผ่านมาเกษตรกรสองในสามมีรายจ่ายเฉพาะในการเลี้ยงโคนมมากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา ต่ ากว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และส่วนน้อย 200,001 -
300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.52 รายจ่ายเฉพาะจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เฉลี่ย 
654,666.46 บาท เกือบครึ่งหนึ่งของเกษตรกรได้คัดเลือกสายพันธุ์แม่โคนมจากการปรับปรุงและคัดพันธุ์โค
เองเพ่ือขยายพันธุ์ต่อ คิดเป็นร้อยละ 49.63 รองลงมาคือ ซื้อแม่พันธุ์โคนมมาจากฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ
ปรับปรุงพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 34.44 และส่วนน้อยมาจากซื้อแม่พันธุ์โคนมมาจากฟาร์มที่มีพันธุ์โค
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 15.93 สองในสามของเกษตรกรมีวิธีการปรับปรุงพันธุ์ใช้การผสมเทียมด้วยวิธีแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของทางราชการ คิดเป็นร้อยละ 39.26 รองลงมาคือผสมเทียมเอง คิดเป็นร้อยละ 20.74 
และส่วนน้อยสัตวแพทย์/สัตวบาลประจ าฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 8.52 และท าการรักษาโรคโคนมในฟาร์ม
ด้วยวิธีการรักษาเอง คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาจากสัตวแพทย์/สัตวบาลประจ าสหกรณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 21.48 และส่วนน้อยจากสัตวแพทย์/สัตวบาลประจ าฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 6.67 และเกษตรกรส่วนใหญ่
ในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีโคนมในฟาร์ม ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 81.11  ส่วน
ที่เหลือมีโคนมในฟาร์ม ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 18.89  
  จากผลการศึกษาพบว่า แม่โคของเกษตรกรมีอัตราการให้นมมีค่าเฉลี่ยวันละ 12.20 กิโลกรัมต่อตัว 
ใกล้เคียงกับอัตราการให้นมของแม่โคเฉลี่ยทั้งประเทศในปี 2560 ที่มีอัตราการให้นมเฉลี่ยวันละ 12.18 
กิโลกรัมต่อตัว (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  และจากผลการศึกษานี้พบว่าเกษตรกรมีแม่โคนมเฉลี่ย 
ตัว จากโคนมทั้งหมดเฉลี่ยในฝูง 21.59 ตัว คิดเป็นสัดส่วนแม่โคนมร้อยละ 54.40 ของฝูงโคนมทั้งหมด 
39.69 ตัว ใกล้เคียงค่าสัดส่วนที่เหมาะสมการศึกษาของสุชาติ        แพ่งจันทึก (2556) ได้รายงานไว้ว่า
ฟาร์มโคนมควรมีแม่โคนมในฟาร์มในสัดส่วนที่เหมาะสมคือร้อยละ 50 ของฝูงโคนมทั้งหมด แตกต่างจาก
การศึกษาของสุวัฒน์ มัตราช และสมัย ศรีหาญ (2553) รายงานว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจั งหวัด
มหาสารคาม มีแม่โครีดนมเป็นร้อยละ 78.2 ของฝูงโคนมทั้งหมด แตกต่างกับ สุวิชัย โรจนเสถียร (2559) 
กล่าวแนะน าว่าร้อยละแม่โครีดนมของขนาดฝูงแม่โคนม ระดับที่ยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ 80-83 และแตกต่าง



จาการศึกษาของหญิง แก้วเกิด และจันเพ็ญ ภูผาเด็น (2561) ที่รายงานว่ามีแม่โคนม 24.10 ตัว จากโค
ทั้งหมดในฝูง 39.60 ตัว คิดเป็นสัดส่วนแม่โคนมร้อยละ 60.8 ของฝูงโคนมท้ังหมด  
  3. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม การศึกษาทัศนคติ
ของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม(การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนม : GAP) ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
1) เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2) เป็นนโยบายของรัฐที่สามารน าไปปฏิบัติ
ได้ 3) เป็นนโยบายของรัฐที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่อง 4) เป็นนโยบาย
ของรัฐที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5) ช่วยแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของ
เกษตรกรได้มากขึ้น 6) ท าให้เกิดความเชื่อม่ันของผู้บริโภคน้ านม 7) ท าให้ได้การยอมรับจากสมาชิกสหกรณ์
ผู้เลี้ยงโคนม 8) ท าให้มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงโคนมมากขึ้น 9) ท าให้มีการวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 10) ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานอื่นๆเพ่ิมมากข้ึน 11) ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน         
  ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม
โดยรวม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก ( =4.20, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ฟาร์มโคนมที่ได้มาตรฐาน GAP ท าให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน้ านม ( =4.38, 
S.D.=0.60) รองลงมาคือ มาตรฐานฟาร์มโคนมเป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
( =4.27, S.D.=0.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มาตรฐานฟาร์มโคนมเป็นนโยบายของรัฐ  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ( =4.09, S.D.=0.65) จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ ปาจรีย์ 
คงแย้ม (2551) อ้างในประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2555) ศึกษาผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของ
สมาชิกสหกรณ์โคนมหลังจากได้รับมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า 
เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อมาตรฐานฟาร์มโคนมหลังจากปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐานแล้วส่งผลให้
ราคาและปริมาณน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับพุทธชาติ คาดสนิท และยุพาพร นักบุญ (2556) 
ส ารวจความรู้และทัศนคติกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ทัศนคติ
โดยรวมเกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของมาตรฐานฟาร์มโคนม มีทัศนคติเชิงบวกว่ามาตรฐาน
ฟาร์มโคนมมีประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพน้ านม ป้องกันโรค ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในระดับเห็นด้วย  
  4. การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม (การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม : GAP) จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติ
ต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนมโดยรวม มีการสนับสนุนในระดับปานกลาง ( =2.64 , 
S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสนับสนุนจากด้านการตลาด จาก
สหกรณ์โคนม/สหกรณ์การเกษตร ( =3.74, S.D.=1.13) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากด้านความรู้ จาก
สหกรณ์โคนม/สหกรณ์การเกษตร ( =3.61, S.D.=1.10) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การสนับสนุนด้าน
เงินทุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (ไม่แสวงหาก าไร) ( =2.05, S.D.=1.20) จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เยี่ยมรัก กาญจนภักดิ์ (2560) ที่ศึกษาการจัดการธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน โดยพบว่าปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจโคนมประสบความส าเร็จ คือการได้รับแรงสนับสนุนในด้านเงินลงทุน แหล่งเงินทุน เพ่ือ
ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มโคนมของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น  



  5. ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม (การปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มโคนม : GAP) จากการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโค
นม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.62, S.D.=.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ เรื่องอาหารข้น มีราคาแพง ( =3.31, S.D.=1.20) 
รองลงมา ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อน้ านมดิบของศูนย์/สหกรณ์โคนมสูงเกินไป ( =3.10, 
S.D.=1.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ปัญหาอุปสรรคด้านความพร้อมของครอบครัว เรื่องไม่มีสิทธิใน
ที่ดินฟาร์มโคนม ( =2.11, S.D.=1.23) สอดคล้องกับนภาพร จันทะรัง และสุนทร วิทยาคุณ (2548) พบว่า
การศึกษาทัศนคติและความต้องการต่อการจัดการฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ปัญหาการใช้อาหารข้นของบริษัทขายอาหารสัตว์มีราคาแพง ส่วนการผสมอาหารข้นใช้เองยังไม่ได้
รับมาตรฐาน ปัญหาทางด้านอาหารหยาบ มีต้นทุนในการจัดหาและจัดเก็บสูง เมื่อมีการจัดเก็บแล้วท าให้
คุณภาพต่ า และสอดคล้องกับประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2555) รายงานว่า การศึกษาการจัดการฟาร์ม
โคนมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีกรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย พบปัญหาการเข้าระบบมาตรฐานฟาร์มโค
นมของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานภาครัฐขาดความ
ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบของประเทศไทย 
โดยจะมีผลต่อเกษตรกรโดยตรงถ้าไม่ผ่านเกณฑ์หลังจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ขาดเงินทุนในการพัฒนา
ปรับปรุงฟาร์ม เพื่อการจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบของประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเป็นโครงการส่งเสริม จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มากขึ้น
จากเดิม และหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ าปละผ่อนช าระในระยะยาวแก่เกษตรกรที่มีความ
สมัครใจในการที่จะปรับปรุงพัฒนาฟาร์ม แตกต่างกับ ธวนัทต์ โพธิ์ไข (2552) พบว่าการศึกษาปัญหาการท า
ฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในต าบลสนามแย้ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านท าเล  ที่ตั้งฟาร์ม ลักษณะของฟาร์ม การจัดการด้าน
บุคลากร คู่มือการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม  
  6. ความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม (การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม : GAP) จากผลการศึกษา พบว่า ความต้องการในการปฏิบัติต่อการ
ปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต้องการด้านการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตในฟาร์มโคนมไปสู่มาตรฐานฟาร์ม ( =3.75, S.D.=0.87) รองลงมาคือ ความต้องการด้านการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เรื่องเจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ ( =3.67, 
S.D.=0.87) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ความต้องการด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครั ฐ เรื่อง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นในการปรับปรุงฟาร์ม ( =3.50, S.D.=1.07) สอดคล้องกับนภาพร จันทะรัง 
และสุนทร วิยาคุณ (2548) ที่ศึกษาทัศนคติและความต้องการต่อการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรราย
ย่อย อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายงานว่า มีความต้องการช่วยเหลือทางด้านแหล่งเงินทุน และด้าน
ปรับปรุงพันธุ์โคนมอยู่ในระดับสูง และความต้องการช่วยเหลือทางด้านการจัดการฟาร์มโคนมอยู่ระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สมภพ   จินดาพี (2555) ที่ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์มโคนม โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่ท า
หน้าที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เช่น สัตวแพทย์ สัตวบาล เป็นต้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้าน
เงินลงทุน ตลอดจนเป็นตัวกลางในการจ าหน่ายผลผลิต  



  7. ผลการปฏิบัติของเกษตรกรต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม (การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม : GAP) จากผลการศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรต่อการปรับปรุงฟาร์ม
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน 9 ด้าน 
พบว่า  การประเมินการปฏิบัติของเกษตรกรต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก ( =4.82, S.D.=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ผลิตน้ านมดิบในฟาร์ม ( =5.00, S.D.=0.00) รองลงมามี 2 ด้าน คือด้านน้ า ( =4.96, S.D.=0.30) และ
ด้านสุขภาพสัตว์ ( =4.96, S.D.=0.29) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบันทึกข้อมูลในฟาร์ม 
( =4.55, S.D.=1.05)  
  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมชาย อนุตรชัชวาล (2548) พบว่า การศึกษาความพร้อมในการ
ปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยภายรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความ
พร้อมตามองค์ประกอบย่อยในระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการผลิตน้ านมดิบ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง 2) ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม และ 3) ด้านการจัดการฟาร์ม ตามล าดับ แต่แตกต่างจากพรชัย 
วิจิตรธรรมภาณี และมาโนชย์ ชนะโสธร (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาค
ตะวันออกต่อการพัฒนาระบบโคนม พบว่าการได้รับค าแนะน าในการประเมินฟาร์มและการได้รับค าแนะน า
ในการปรับปรุงคุณภาพของฟาร์มในเรื่องการจัดการโรงเรือน ระบบการจัดการเลี้ยงดู ระบบการจัดการด้าน
อาหารสัตว์ ระบบการจัดการด้านการจดบันทึก ระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลและป้องกันโรค และการ
จัดการระบบคุณภาพน้ านมดิบ และตรวจความสะอาดของฟาร์มโคนมเกษตรกร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 2.87 
– 3.38 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง แต่สอดคล้องกันในด้านความพร้อมของเกษตรกรในการ
ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานในเรื่อง ท าเล ที่ตั้งฟาร์ม การจัดการพ้ืนที่เลี้ยงโคนมในฟาร์ม องค์ประกอบ
ของโรงเรือน การจัดระบบรักษาความสะอาดในโรงเรือน การจัดการบุคลากรและแรงงานที่ใช้ในฟาร์มให้
เหมาะสม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพเพียงพอ การวาง
ระบบป้องกันควบคุมโรคในฟาร์ม การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยหรือน้ าเสียจาฟาร์ม การควบคุม
คุณภาพการจัดการในกระบวนการ รีนมโคในฟาร์ม และการเก็บรักษา และการขนส่งน้ านมดิบเ พ่ือให้มี
คุณภาพ มีค่าระดับความพร้อมเฉลี่ย 3.90 – 4.71 จัดอยู่ในระดับมีความพร้อมมาก และมีความพร้อมอย่าง
มากที่สุดในการปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน และแตกต่างกับหญิง แก้วเกิด และจันเพ็ญ  ภูผาเด็น 
(2561) พบว่า ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม       โคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ในจังหวัดอุดรธานี ตามเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ความสามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาหารส าหรับโคนม ด้านการผลิตน้ านมดิบ และด้านองค์ประกอบฟาร์ม 
ความสามารถในการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการจัดการ
ฟาร์ม ด้านน้ าส าหรับโคนม ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบันทึกข้อมูล   
  8. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 การศึกษา ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหลายตัวว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์แบบใด
หรือทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กับตัวแปรตาม และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด 
การวิเคราะห์ใช้ตัวแปร ดังนี้  
  ตัวแปรอิสระ คัดเลือกมาทั้งหมด 29 ตัวแปร จากทั้งหมด 45 ตัวแปร โดยพิจารณาเลือกจากตัว
แปรในเชิงปริมาณ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินกว่า 
0.80 โดยคัดมาจาก 



 1. ข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการ 7 ตัวแปร ได้แก่ 1.1 อายุ 1.2 จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 1.3 พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 1.4 รายได้จากการเลี้ยงโคนม 1.5 รายได้นอกภาค
การเกษตร 1.6 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 1.7 หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 
 2. ข้อมูลด้านสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 18 ตัวแปร ได้แก่ 2.1 จ านวนแรงงานที่ใช้ประจ า
ฟาร์มโคนม 2.2 ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม 2.3 จ านวนโคนมท้ังหมด 2.4 จ านวนแม่โครีดนม 2.5 จ านวน
แม่โคแห้งนม (ดราย) 2.6 จ านวนโคสาวท้อง 2.7 จ านวนโคสาวไม่ท้อง 2.8 จ านวนลูกโค 2.9 ผลผลิตน้ านม
ต่อวัน 2.10 รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 2.11 ค่าอาหารข้น 2.12 ค่าอาหาร
หยาบ 2.13 ค่าจ้างแรงงาน 2.14 ค่ายารักษาโรค 2.15 ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 2.16 ค่าเช่าที่ดิน 2.17 
ช าระหนี้ 2.18 รายจ่ายเฉพาะจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี 2561   
 3. ข้อมูลทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 1 ตัวแปร 
 4. ข้อมูลการสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 1 ตัวแปร 
 5. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 1 ตัวแปร 
 6. ข้อมูลความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 1 ตัวแปร 
 ตัวแปรตามคือ ผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มาจากค่าเฉลี่ยระดับประเมินการปฏิบัติ ใน 9 ด้าน ได้แก่ 1.
องค์ประกอบของฟาร์ม 2. อาหารส าหรับโคนม 3. น้ า 4. การจัดการฟาร์ม 5. สุ ขภาพสัตว์ 6. สวัสดิภาพ
สัตว์ 7. สิ่งแวดล้อม 8. การผลิตน้ านมดิบ 9. การบันทึกข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรที่น าเข้าสมการ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 
48.48 ปี มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.90 คน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 17.97 ไร่ มีรายได้
จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 970,321.50 บาทต่อปี มีรายได้นอกภาคการเกษตร 53,335.11 บาทต่อปี มี
ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 223,249.52 บาทต่อปี มีหนี้สินที่มีในปัจจุบันเฉลี่ย 787,118 
บาท จ านวนแรงงานที่ใช้ประจ าในฟาร์มโคนมเฉลี่ย 2.66 คน มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 12.49 ปี 
มีจ านวนโคนมท้ังหมดเฉลี่ย 39.69 ตัว มีจ านวนแม่โครีดนมเฉลี่ย 117.87 ตัว มีจ านวนแม่โคแห้งนม (ดราย) 
เฉลี่ย 3.72 ตัว มีจ านวนโคสาวท้องเฉลี่ย 4.57 ตัว มีจ านวนโคสาวไม่ท้องเฉลี่ย 1-5 ตัว มีจ านวนลูกโคเฉลี่ย 
8.19 ตัว มีผลผลิตน้ านมต่อวันเฉลี่ย 218.10 กิโลกรัม         มีรายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 
2561 เฉลี่ย 920,268.17 บาท มีค่าอาหารข้นเฉลี่ย 62,924.80 บาทต่อเดือน มีค่าอาหารหยาบเฉลี่ย 
12,746.87 บาทต่อเดือน มีค่าจ้างแรงานเฉลี่ย  มีค่ายารักษาโรคเฉลี่ย 2,202.41 บาทต่อเดือน มีค่า
สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ เฉลี่ย 7,707.67 บาทต่อเดือน     มีค่าเช่าที่ดินเฉลี่ย 164.63 บาทต่อเดือน มีการ
ช าระหนี้เฉลี่ย 18,333.19 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 
654,666.46 บาท ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลี่ย 4.20 
การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลี่ย 2.64 ปัญหาอุปสรรคต่อการ
ปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลี่ย 2.62 และความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์ม
มาตรฐานฟาร์มโคนม ค่าเฉลี่ย 3.60 
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรอิสระ 
    1. อายุ 

 
48.48 

 
11.77 

   



ตาราง (ต่อ)   
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4.90 1.71 
    3. พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 17.97 16.32 
    4. รายได้จากการเลี้ยงโคนม 970,321.50 104,482.85 
    5. รายได้นอกภาคการเกษตร 53,335.11 102,256.90 
    6. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 223,249.52 241,217.80 
    7. หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 787,181.00 1,205,767.51 
    8. จ านวนแรงงานที่ใช้ประจ าในฟาร์ม 2.66 1.06 
    9. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม 12.49 9.76 
    10. จ านวนโคนมท้ังหมด 39.69 27.58 
    11. จ านวนแม่โครีดนม 17.87 13.76 
    12. จ านวนแม่โคแห้งนม (ดราย) 
    13. จ านวนโคสาวท้อง 

3.72 
4.57 

4.08 
4.25 

    14. จ านวนโคสาวไม่ท้อง  5.99 6.34 
    15. จ านวนลูกโค 8.19 7.27 
    16. ผลผลิตน้ านมต่อวัน 218.10 176.92 
    17. รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 920,268.17 962,952.12 
    18. ค่าอาหารข้น 62,924.80 94,626.03 
    19. ค่าอาหารหยาบ 12,746.87 22,950.44 
    20. ค่าจ้างแรงงาน 6,156.09 18,045.84 
    21. ค่ายารักษาโรค 2,202.41 3,689.39 
    22. ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 7,707.67 39,370.82 
    23. ค่าเช่าที่ดิน 164.63 1,878.17 
    24. ช าระหนี้สิน 18,333.19 65,260.66 
    25. รายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนมในรอบปี 2561 654,666.46 765,428.74 
    26. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์ม 
          เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 

4.20 0.48 

    27. การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์ม 
          มาตรฐานฟาร์มโคนม 

2.64 0.74 

    28. ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐาน 
          ฟาร์มโคนม 

2.62 0.68 

    29. ความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุง 
          ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 

3.60 0.64 

ตัวแปรตาม   
    การปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
    ส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม : GAP)    
    ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 

4.80 0.34 



 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์
กันสูงเกินกว่า 0.80 ที่จะก่อให้เกิดปัญหา Multicolinearity การละเมิดข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยตัวแปรที่ใช้ได้ก าหนดสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรตาม     Y   =  ผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
                                 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 
ตัวแปรอิสระ X1  =  อายุ 
                      X2  =  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
                      X3  =  พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
                      X4  =  รายได้จากการเลี้ยงโคนม 
                      X5  =  รายได้นอกภาคการเกษตร 
                      X6  =  ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
                      X7  =  หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 
                      X8   =  จ านวนแรงงานที่ใช้ประจ าฟาร์มโคนม 
                      X9   =  ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม 
                      X10  =  จ านวนโคนมท้ังหมด 
                      X11  =  จ านวนแม่โครีดนม 
                      X12  =  จ านวนแม่โคแห้งนม(ดราย) 
                      X13  =  จ านวนโคสาวท้อง 
                      X14  =  จ านวนโคสาวไม่ท้อง 
                      X15  =  จ านวนลูกโค 
                      X16  =  ผลผลิตน้ านมต่อวัน 
                      X17  =  รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
                      X18  =  ค่าอาหารข้น 
                      X19  = ค่าอาหารหยาบ 
                      X20  =  ค่าจ้างแรงงาน 
                      X21  =  ค่ายารักษาโรค 
                      X22  =  ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ              
                      X23  =  ค่าเช่าที่ดิน 
                      X24  =  ช าระหนี้ 
                      X25  =  รายจ่ายเฉพาะจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
                      X26  =  ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 
                      X27  =  การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 
                      X28  =  ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 
                      X29  =  ความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 

     จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยน าตัวแปรอิสระทั้ง 29 ตัว เข้าไปในสมการ แล้วค านวณโดยใช้วิธี 
Stepwise ผลปรากฏว่า ได้ค่า F = 9.762  Sig = .000 หมายความว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปร 
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในรูปเชิงเส้น เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจเชิงพหุ Multiple 



Coefficient of Determination : R2 มีค่าเท่ากับ 0.129 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด สามารถ
อธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม (ผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4) ได้ร้อยละ 12.90 ในบรรดาตัวแปรอิสระทั้ง 29 ตัว
แปร มี 4 ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่   
 1) การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 2) จ านวนลูกโค 
 3) รายได้จากการเลี้ยงโคนม 
 4) พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
 ตัวแปรอิสระท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือ การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม  
จ านวนลูกโค รายได้จากการเลี้ยงโคนม และพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 

ตัวแปรอิสระที่มีผลในเชิงลบต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ไม่มี  

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 12 ซึ่งตัวแปรทั้งหมดที่น ามาวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยพหุ ได้ดังนี้ 
   Y           =   a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk 
 เมื่อ   Y           =   ตัวแปรตาม 
                        a            =   ค่าคงที ่
           b1,2...k      =   ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
                       X1,2...k      =   ตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
              เมื่อแทนค่าในสมการถดถอยพหุ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ดังนี้ 
                         =   4.105 + 0.099X27 + 0.092X15 + 0.032X4 + 0.057X3 
      Significance  ของสถิติทดสอบ  t  <  ระดับนัยส าคัญ  0.05 
 
ตาราง แสดงการวิเคราะห์ถดถอยผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                       
 ส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 

ตัวแปร (พยากรณ์) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig 

1. การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์ม 
   มาตรฐานฟาร์มโคนม 

0.099 3.685 0.000* 

2. จ านวนลูกโค 0.092 2.685 0.005* 
3. รายได้จากการเลี้ยงโคนม 0.032 2.865 0.012* 
4. พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 0.057 2.030 0.043* 
5. อายุ 0.047 0.798 0.426 
6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.056 0.934 0.351 
    



ตาราง (ต่อ)    

ตัวแปร (พยากรณ์) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig 

7. รายได้นอกภาคการเกษตร 0.080 1.393 0.165 
8. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 0.015 0.252 0.801 
9. หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 0.063 1.078 0.282 
10. จ านวนแรงงานที่ใช้ประจ าฟาร์มโคนม 0.073 1.182 0.238 
11. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม -0.092 -1.553 0.122 
12. จ านวนโคนมท้ังหมด 0.046 0.619 0.536 
13. จ านวนแม่โครีดนม 0.013 0.203 0.839 
14. จ านวนแม่โคแห้งนม (ดราย) 0.049 0.804 0.422 
15. จ านวนโคสาวท้อง 0.012 0.195 0.846 
16. จ านวนโคสาวไม่ท้อง 0.071 1.152 0.250 
17. ผลผลิตน้ านมต่อวัน 0.069 1.012 0.312 
18. รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561  
     ที่ผ่านมา 

0.040 0.568 0.570 

19. ค่าอาหารข้น -0.009 -0.130 0.897 
20. ค่าอาหารหยาบ 0.084 1.397 0.163 
21. ค่าจ้างแรงงาน 0.080 1.335 0.183 
22. ค่ายารักษาโรค -0.078 -1.350 0.178 
23. ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ              -0.026 -0.442 0.659 
24. ค่าเช่าที่ดิน -0.025 -0.434 0.665 
25. ช าระหนี้ 0.036 0.595 0.552 
26. รายจ่ายเฉพาะจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี  
      พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

0.001 0.019 0.985 

27. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการปรับปรุง 
      ฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม 

0.055 0.939 0.349 

28. ปัญหาอุปสรรคต่อการปรับปรุงฟาร์ม 
      มาตรฐานฟาร์มโคนม 

-0.096 -1.609 0.109 

29. ความต้องการในการปฏิบัติต่อการปรับปรุง 
      ฟาร์มมาตรฐานฟาร์มโคนม 

-0.054 -0.915 0.361 

  Significance  ของสถิติทดสอบ  t  <  ระดับนัยส าคัญ  0.05 

  จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้  
 1. ปัจจัยในเชิงบวก ได้แก่ 
    1.1 การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม จากการศึกษา 
พบว่าโดยภาพรวมมีการสนับสนุนในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ



ปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กล่าวคือ หากเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
ย่อมส่งผลให้การปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มโคนมในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น โดยจะเห็นได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่ภาครัฐมีการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ด้านความรู้ ด้านวัสดุอุปกรณ์/
วัตถุดิบ และด้านการตลาดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม โดยรัฐท าหน้าที่จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้มาตรฐาน GMP อีกทั้งทางสหกรณ์โคนมและ
สหกรณ์การเกษตรยังให้ความสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานแปรรูปนมที่ได้มาตรฐานโดยใช้น้ านมดิบเป็น
วัตถุดิบ รวมถึงให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสหกรณ์โคนม ในการปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้อง กับมาตรฐานทางโภชนาการของคนไทย เพ่ือก้าวเข้าสู่การยอมรับของกลุ่มประเทศ AEC 
สามารถปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้า
ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนต่อไป ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เองเป็นแรงกระตุ้นให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหันมาท าการปรับปรุงฟาร์มของตนเองให้เข้าสู่การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน (ไม่แสวงหาก าไร) ยังอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งเป็น
จุดอ่อนในการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนม เนื่องจากถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐ
และสหกรณ์การเกษตร แต่ในด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโอกาสทางธุรกิจใน
อาชีพการเลี้ยงโคนมจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ส่งผลให้การพัฒนาฟาร์ม
โคนมในระดับชุมชนยังไม่สามารถท าได้ในทันที และยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ของ สมภพ จินดาพี (2555) ที่ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์มโคนม 
โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนสนับสนุนใน
เรื่องการให้ความรู้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เช่น 
สัตวแพทย์ สัตวบาล เป็นต้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านเงินลงทุน ตลอดจนเป็นตัวกลางในการ
จ าหน่ายผลผลิต 
   1.2 จ านวนลูกโค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
โดยพบว่า เกษตรกรจะมีลูกโคโดยเฉลี่ยประมาณฟาร์มละ 8 ตัว ซึ่งจ านวนลูกโคในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อ
การน ามาเป็นโคสาวทดแทนฝูง ทดแทนแม่โคที่อายุมากขึ้น ดังนั้นหากมีการเพ่ิมจ านวนของลูกโคให้มาก
ยิ่งขึ้นย่อมส่งผลให้การพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มในอนาคตเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีลูกโคนมเข้า
มาทดแทนแม่โคเดิมได้สม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพล แจ่มสวัสดิ์ (2555) ที่ศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพ่ือใช้เป็นโคสาวทดแทน โดยพบว่าในการด าเนินกิจการฟาร์มโคนม การเลี้ยงลูก
โคนมถือว่าเป็นงานที่ส าคัญ เพราะการที่จะท าให้ผลผลิตของฟาร์มสม่ าเสมอ มีรายได้ตลอดทั้งปี จ าเป็นต้อง
มีโคสาวทดแทนฝูง 
   1.3 รายได้จากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ. 2561 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปรับปรุงฟาร์ม
เข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 970,321.50 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นรายได้ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้
เกษตรกรต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาจรีย์ คงแย้ม (2551) ที่ศึกษาผลการด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนมของสมาชิก
สหกรณ์โคนม หลังการได้รับรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยพบว่า 



ผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมหลังได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมเพ่ิมขึ้นจากเดิมเนื่องจากราคาและปริมาณ
ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นก็เพ่ิมขึ้นเช่นกันแต่เพ่ิมขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เยี่ยมรัก กาญจนภักดิ์ (2560) ที่ศึกษาการจัดการธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน โดยพบว่าปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจโคนมประสบความส าเร็จ คือการได้รับแรงสนับสนุนในด้านเงินลงทุน แหล่งเงินทุน เพ่ือ
ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งผลให้เกษตรกรโคนมสามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มโคนมของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น  
   1.4 พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี โดยจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 17.97 ไร่ โดย
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ไว้ใช้ส าหรับเลี้ยงโคนม และส่วนที่เหลือใช้ในการท านา ซึ่งการที่เกษตรมีพ้ืนที่ในการท า
เกษตรมากยิ่งขึ้นย่อมเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรต้องการขยาย และปรับปรุงฟาร์มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์ ไชยมะโน (2548) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคของเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการทางการเกษตรคือการที่เกษตรกรมีพ้ืนที่ครอบครองน้อยเกินไปจนไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงการ
ท าเกษตรให้ดียิ่งขึ้นได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ โพธิ์กาด และคณะ (2554) พบว่าได้
ศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปัญหาการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบของประเทศไทย คือ พ้ืนที่ในการเลี้ยงโคนมมีจ ากัด 
  2. ปัจจัยในเชิงลบ ไม่มี  

  9. การพิสูจน์สมมติฐานการศึกษา จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 12 สรุปได้ว่า มีตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (ผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4) จึงพิสูจน์สมมติฐานได้ว่า มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับผลต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ 1) การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการปรับปรุงฟาร์ม
มาตรฐานฟาร์มโคนม 2) จ านวนลูกโค 3) รายได้จากการเลี้ยงโคนม และ 4) พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์มโคนม : GAP) 
  จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรต้นที่มี
อ านาจพยากรณ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุน จ านวนลูกโค รายได้จากการ
เลี้ยงโคนม และพ้ืนที่ท าการเกษตร ดังนั้นหากต้องการที่จะปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
จะต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นส าคัญ โดยน าเสนอเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
  1.1 ในส่วนของภาครัฐควรมีการการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ 
ตลอดจนการจัดหาตลาดเพ่ือใช้ในการกระจายสินค้าให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  และตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมไปสู่มาตรฐานฟาร์ม โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโคนม 
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพน้ านมดิบ และการบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
น้ านมดิบให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน า ด้านการจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมได้เร็วขึ้น โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินตามคู่มือการพัฒนาฟาร์ม
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเนื่องจากแรงสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดัน และกระตุ้นให้เกษตรกรท าการ



ปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีต่อไป  นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการช่วยเหลือเกษตรกรให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตของตนเอง ลดต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งจะท าให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
  1.2 ในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน นายทุน องค์กรพัฒนาเอกชน   (ไม่แสวงหา
ก าไร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามา
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในเรื่องการลงทุน และนวัตกรรมในการผลิต โดยเฉพาะ
เรื่องอาหารข้นในปัจจุบันที่ราคาในท้องตลาดแพงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
ดังนั้นควรมีการปรับลดราคาอาหารข้นลงเพ่ือช่วยเกษตรกรได้ลดภาระค่าใช้จ่าย และหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรพ้ืนที่สาธารณะให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกิจการ
ฟาร์มโคนม เพ่ือให้เกษตรกรมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการฟาร์มต่อไป 
  1.3 ในส่วนของสหกรณ์โคนม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรเป็น
อย่างดี แต่จากผลการวิจัยยังคงพบปัญหาคือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อน้ านมดิบของศูนย์/
สหกรณ์โคนมสูงเกินไป ดังนั้นควรมีการปรับเกณฑ์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรลง หรือมีการให้ความรู้เพ่ิมเติม
และมีบุคลากรโดยเฉพาะเข้าไปให้ความรู้และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาให้น้ านมมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์ม
เข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 
  2.2.2 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้
อย่างจ ากัด ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการจัด
สนทนากลุ่มเกษตรกรร่วมด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและสะท้อนถึงความคิดเห็นของเกษตรกร
ได้มากยิ่งขึน้ 
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