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This research aimed to: 1) assess the need of dairy farmers for extension advice and services to ensure
good dairy farming practices; 2) identify the factors that have implication on the need for extension services
and 3) explore the problems and limitations hindering the good dairy farming practices and what the dairy
farmers suggest to be done to ease their difficulties. It was conducted in 129 samples of dairy farmers in On
Tai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai. The needed information was compiled by means of
questionnaire. The analysis was performed upon the descriptive statistics including frequency, arithmetic mean,
percentage, and standard deviation, and the results from running the multiple regression.
The findings revealed the dairy farmers under study had a high overall need to get the extension
advice and services to ensure good dairy farming practices. Five factors were found to statistically significantly
relate to the need for the extension advice and services. Two factors, the dairy farm size and the income from
dairy farming, were positively related to the need; while three factors- the number of dairy cattle, the
accessibility to information about good dairy farming practices, and training in good dairy farming practice–were
negatively related to the need.
The main problems and limitations in the pursuance of good dairy farming practices were reported to
include: 1) the low quality raw milk because the use of antibiotics was still necessary for the treatment of
mastitis, and the foot-and-mouth disease in the rainy season; 2) the rising labor cost and the shortage of skilled
and experience labor who can handle such requirements as milking hygiene, animal health maintenance, etc.
in the good dairy farming practices, and 3) the limited availability of animal feeds in terms of quantity and
quality to prepare a good ration. The dairy farmers under study thus proposed to both the public and private
sectors to provide them assistance in the following areas: 1) guidelines for raw milk quality tests and keeping
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dairy cattle in good health to produce more and better quality milk; 2) knowledge on cow milking tools and
equipment and the establishment of the fund for the purchase of modern milking tools and machines and 3)
support for animal feed cost reduction by using local raw materials.
Keywords: need of dairy farmers, good dairy farming practice, dairy cattle farming, agricultural extension

บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์ เพื ่ อ ศึ กษา 1) ความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดี 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี และ 3) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ดี
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมในเขตเทศบาลตาบลออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชี ย งใหม่ จ านวน 129 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ เชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีทั้งหมด 5
ตัวแปร โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรที่มีผลทางบวก 2 ตัวแปร
ได้แก่ จ านวนพื้น ที่ส าหรับกิจการโคนม และรายได้จาก
กิจการโคนม ขณะที่ตัวแปรที่ มีผลในทางลบมีจ านวน 3
ตัวแปร ได้แก่ จานวนโคนม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี และประสบการณ์การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม
การศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการเลี้ยงโคนม
ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีพบว่า 1) น้านมดิบที่ได้มีคุณภาพ
ต่า เนื่องจากการต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคเต้านม
อักเสบที่เกิดจากการรีดนมไม่หมด และการระบาดของโรค
เท้าเปื่อยปากเปื่อยในช่วงฤดูฝนส่งผลต่อคุณภาพน้านม

2) การประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานและ
ขาดแคลนแรงงานที่มี ความสามารถและเชี่ยวชาญการ
เลี้ยงโคนมตามข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม และ 3) การขาดแคลนอาหารโคนม
ทั ้ ง ในส่ ว นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดยเกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะต่ อ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชน ดังนี้ 1)
ควรมีการสนับสนุน การตรวจสอบคุณภาพน ้านมดิบและ
ให้ ความรู ้ ในการดูแลรั กษาโคนมเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพของ
น ้านมให้สูงขึ้น 2) การสนับสนุน องค์ความรู้ในการดูแล
อุปกรณ์รีดนมและการจัดตั้งกองทุนเพื่อการซื้ออุปกรณ์
รีดนมที่มีความทันสมัย และ 3) ส่งเสริมการลดต้นทุนในการ
ผลิตอาหารสัตว์ที่ทามาจากวัตถุดิบในพื้นที่
คาสาคัญ: ความต้องการของเกษตรกร มาตรฐานฟาร์มที่ดี
กิจการโคนม การส่งเสริมการเกษตร

คานา
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินเยือน
ประเทศเดนมาร์ก เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างกัน
อย่างเป็นทางการ โดยการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนั้น
ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์มโคนม ด้วยพระองค์
ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการ
เลี้ยงโคนมจะท าให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่า
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง มีที่ทา
กินเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกผืนป่าและการทาไร่เลื่อนลอย
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อี กต่ อไป จึ ง น ามาสู ่ การก่ อตั ้ ง ฟาร์ ม โคนมแห่ ง แรกใน
ประเทศไทย ณ บริเวณอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ภายใต้ชื่อ “ฟาร์มโคนม ไทย–เดนมาร์ค” เพื่อเป็นสถานที่
ในการฝึกอบรมบุคลากร สาธิต และถ่ายทอดวิชาการเลี้ยง
โคนมอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ไ ด้ ร ั บ ความรู ้ แ ละเกิ ด ความ
ชานาญจนสามารถประกอบอาชีพ “เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม”
จนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ฟาร์มโคนม ไทย–
เดนมาร์ค ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ
สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนาม องค์ ก าร
ส่ ง เสริม กิจ การโคนมแห่ งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (Dairy
Farming Promotion Organization of Thailand, 2017)
ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้ขยายไป
ทุกภูมิภาคของประเทศ จากการรายงานของ Information
and Communication Technology center, Department
of Livestock Development (2019) พบว่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
จานวน 18,850 คน อย่างไรก็ตามการดาเนินกิจการเลี้ ยง
โคนมในปั จจุบั นได้ ประสบปั ญหาต้ นทุ นในด้านอาหาร
โคนมที่เพิ่มสูงขึ้นและขาดคุณภาพ ตลอดจนสถานการณ์
การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรส่งผลให้เกษตรกร
ต้องแบกรับ ค่าใช้จ ่ายจากการจ้า งแรงงานที ่ม ีแนวโน้ ม
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประสบปัญหาจากสภาพ
อากาศแปรปรวน การระบาดของโรคและสัตว์ที่เป็นศัตรู
ต่อโคนม และการจัดการสถานที่เลี้ยงโคนมไม่เหมาะสม
ท าให้การผลิตน ้านมดิบขาดคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน
ของแหล่ ง รั บซื้ อน ้ านมหรื อจ าหน่ายได้ ราคาที่ ต ่า จาก
ปัญหาดังกล่าวได้สร้างภาวะความไม่มั่งคงทางเศรษฐกิจ
ให้ แ ก่ เ กษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งโคนนมที ่ ต ้ อ งแบกต้ น ทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในกิจการโคนมของตนเองที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ดาเนินกิจการ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับฟาร์มโคนมที่ครอบคลุมตั้งแต่การเลี้ยงที่ฟาร์ม
จนถึงการขนส่งน้านมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้านมดิบ หรือ
โรงงานแปรรูป เพื่อให้ได้โคนมที่มีสุขภาพดี ผลิตน้านมโค
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับผู้บริโภค หรือการนาไป

แปรรูป พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
( National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standard, 2009)
อาเภอสันกาแพงถือเป็นหนึ่งในสามอ าเภอที่ มี
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
( Chiangmai Province Livestock Office, 2018)
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลออนใต้ซึ่งถือเป็นพื ้ น ที่
ที่สาคัญในอาเภอสันกาแพงที่เกษตรกรมีอาชีพในการเลี้ยง
โคนม และเป็นอีกพื้นที่ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมมีการจัดการการเลี้ยงโคนมได้เป็นไปตามข้อกาหนด
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพของน ้านมให้มีคุณภาพส าหรับการ
แปรรูปและบริโภค ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้และสร้าง
ความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมในเขตเทศบาลตาบลออนใต้ใด้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่ งที ่ต ้องมีการศึกษาลั กษณะพื้นฐานส่วน
บุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และระดับความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดี ตลอดจนการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐาน
ฟาร์ ม ที ่ ด ี ข องเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลออนใต้
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ได้ข้อมูล
สาหรับการนาไปเป็นรูปแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานและสามารถผลิ ต น ้ า นมโคที ่ ม ี คุ ณ ภาพ
เป็นการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองราคา ตลอดจน
เป็นการสร้างฐานไปสู่การได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม
ที่ดีได้ในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา
ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตเทศบาลตาบล
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ออนใต้ อ าเภอสั น ก าแพง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี การ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ่ ใช้ ในการศึ กษาวิ จ ั ย คื อ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่ เทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอ
สัน ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านป่าเหียง บ้านโห้ง บ้านริมออน บ้านป่าแงะ บ้านริม
ออนใต้ บ้านแม่ผาแหน บ้านป่าตึง บ้านปง บ้านป่าห้า
บ้านแพะ และบ้านป่าเปางาม ทาการกาหนดขนาดตัวอย่าง
เกษตรกรตามสู ตรของ Yamane (1973) ที ่ ระดั บความ
เชื ่ อมั ่ น ร้ อยละ 95 โดยยอมให้ เกิ ดความคลาดเคลื ่ อน
ที่ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จ านวน 129 คน
จากนั้นจึงเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกับจ านวน
เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อได้จานวนตัวอย่างเกษตรกร
รายหมู ่ บ ้ า นแล้ ว จึ ง ท าการสุ ่ ม เกษตรกรตามล าดั บ
บ้านเลขที่ในแต่ละหมู่บ้าน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมเพื่อใช้ในการวิจัยแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ตารา รายงานการวิจัย และวารสารต่างๆ
ที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บงานวิ จ ั ย และ 2) ข้ อมู ลปฐมภู มิ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน
129 ชุด และเก็บจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้
1) ข้อมูลบริบทของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม และ
ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดีของเกษตรกร โดยสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ในการส่งเสริมการเลี้ ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ มที ่ดีของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตเทศบาลต าบลออนใต้ อาเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน
ได้แก่ การวิเคราะห์พหุถดถอยด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปร
อิสระแบบ Enter (Vanichbuncha, 2018)
3) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี ่ ยวกั บ การเลี ้ ยงโคนมของเกษตรกรโดยใช้ ว ิ ธ ี การจั ด
ประเภทและจัดกลุ่ม (Categorize and sort)
ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 และ 2 ใช้โปรแกรม
สถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ช่วยในการบันทึก
จัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ์
การศึ กษาข้ อมู ล บริ บทด้ านเศรษฐกิ จและสั งคมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 53 ปี จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีจานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน มีแรงงานในการทาเกษตรกรรม
ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีรายได้จากกิจการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 607,007.75 บาทต่อปี มีพื้นที่สาหรับกิจการโคนม
เฉลี ่ ย 8.49 ไร่ มี ภาระหนี้ สิน เฉลี่ ย 359,883.70 บาท
มีจานวนโคนมโดยเฉลี่ย 47 ตัว มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การส่ ง เสริ ม การเลี ้ ย งโคนมตามมาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ดี
เฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปศุสัต ว์
เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี มีการติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมเฉลี่ย
14 ปี และมีการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี

158

Journal of Agri. Research & Extension 38(1): 155-165
การศึกษาความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่มี
ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดีรวมทุกด้านอยู่ในระดับความต้องการมาก โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สุด ในด้านการจัดการ
สุขภาพสัตว์ รองลงมาได้แก่ ด้านการเก็บรักษาและการ
ขนส่งน ้านมดิบ ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านองค์ประกอบฟาร์ม และน้อยที่สุดคื อ
ด้านการผลิตน้านม (Table 1)

Table 1 The need of dairy farmers for extension advice and services to ensure good dairy farming practices
(n=129)
The need for extension services
for good dairy farming practices
Farm components
Farm management
Animal health management
Environmental management
Raw milk production
Storage and transportation of raw milk
Total

𝑥̅

S.D.

4.05
4.09
4.12
4.06
4.01
4.10
4.07

0.048
0.052
0.048
0.048
0.048
0.052
0.045

Level of
needed
High
High
High
High
High
High
High

4.51-5.00 = Highest; 3.51-4.50 = High; 2.51-3.50 = Moderate; 1.51-2.50 = Low; 1.00-1.50 = Lowest

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม
การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการ
ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของ
เกษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งโคนม โดยการใช้ ส ถิ ต ิ ว ิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ ค ู ณ แบบคั ด เลื อ กเข้ า ซึ ่ ง เป็ น การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (Phengsawat, 2010) เพื่อหาว่าตัวแปร
อิ ส ระใดมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบ มี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์กัน
อย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ิ ก ั บ ตั ว แปรตาม คื อ ความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานฟาร์ม
ที่ดีหรือไม่
การศึ กษาในครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ท าการคั ด เลื อกตั ว แปร
อิสระจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 15 ตัวแปร ได้

กาหนดชื่อและหน่วยการวัดของตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
เพศ (Gen: ชาย=1, หญิง=0) อายุ (Age: จานวนปี) ระดับ
การศึ กษา (Edu: ประถมศึ กษาหรือต ่ ากว่ า=1, สู ง กว่า
ประถมศึกษา=0) สถานภาพทางการสมรส (Stat: สมรส=1,
อื่นๆ=0) จานวนสมาชิกในครัวเรือน (Mem: จานวนคน)
จ านวนแรงงานในครัวเรือน (Labor: จ านวนคน) รายได้
จากกิ จ การโคนม (Inc: บาท/ปี ) จ านวนพื ้ น ที ่ ส าหรับ
กิจการโคนม (Dfsize: ไร่) จ านวนหนี้สิน (Debts: บาท)
จ านวนโคนม (NCattle: จ านวนตั ว ) การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานเกษตรที่ดี (Inf: ครั้ง/
เดือน) การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (Conlft: ครั้ง/ปี)
การติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใกล้เคียง (Contldf:
ครั้ง/เดือน) ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม (Exp: จานวนปี)
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม (Train: ครั้ง/ปี)
และตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการในการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานฟาร์มที่ดี (Need: ค่าเฉลี่ย) ทั้งนี้
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การศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วย
กั น เอง (Multicollinearity) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะ ห์
สหสั ม พั น ธ์ (Saipatthana and Piyapimonsit, 2004)
พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
(ค่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.70) ที่จะละเมิดเงื่อนไขของการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Simmonds, 2003) จึงสามารถ
นาตัวแปรอิสระไปวิเคราะห์เพื่อ หาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์ม
ที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพบว่ า มี ต ั ว แปร
อิสระจ านวน 5 ตัวแปร ที่มีผลต่อความต้องการในการ
ส่ ง เสริ ม การเลี ้ ย งโคนมตามมาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ด ี ข อง
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยแบ่ง
ออกเป็นตัวแปรที่มีผลทางบวกจ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่
จ านวนพื้นที่สาหรับกิจการโคนม และรายได้จากกิจการ
โคนม ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติในทาง
ลบ มี จ านวน 3 ตั ว แปร ได้ แก่ จ านวนโคนม การรั บ รู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานเกษตรที่ดี
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม (Table 2) ซึ่งได้
รูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้
Need = 4.733 + 0.077Gen - 0.006Age - 0.091Edu
- 0.098Stat + 0.011Mem - 0.023Labor
+ 2.512E - 7Inc + 0.010 Dfsize + 4.276E
- 8Debts - 0.007NCattle - 0.095Inf
-0.002Contlf - 0.025Condf + 0.004Exp
-0.069Train
ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรตาม คือ ความต้องการในการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมได้ร้อยละ 68.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.5 เป็นอิทธิพล
จากตัวแปรอื่นๆ ซึ่งการอธิบายตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัวแปร
ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ความต้องการในการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สามารถอธิบายและวิจารณ์ผลได้ ดังนี้

1. การมีรายได้จากกิจการโคนมเพิ่มขึ้นส่งผลให้
เกษตรกรมีความต้องการที่จะรับการส่ง เสริม การเลี ้ ย ง
โคนมตามมาตรฐานเกษตรที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย โดยการ
มีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นท าให้เกษตรกรมีก าไรที่จะสามารถ
นามาเป็นต้นทุนในการบริหารและจัดการกิจการการเลี้ยง
โคนมของตนเองได้ โดยเฉพาะการจัดการโรงเรือนให้ได้
มาตรฐานเหมาะสมกั บสวั สดิ ภาพของโคนมมากยิ่งขึ้น
ความสามารถจั ด หาอาหารที ่ มี ค ุ ณ ภาพและเพี ย งพอ
สาหรับการเลี้ยงโคนมทุกตัว และเป็นการช่วยเพิ่มโอกาส
ในการจ้ า งแรงงานที ่ ม ี ค วามสามารถและเชี ่ ย วชาญ
เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการ
ด าเนินกิจการโคนมตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Haitook et al. (2013) ที่พบว่าการมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่อ านวยและสนับสนุนให้กิจกรรมการผลิตโคนมท าให้
การเลี้ยงโคนมของบ้านห้วยเตย ต าบลท่าพระ อ าเภอ
เมื อง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ยั ่ ง ยื น อยู่ ได้ จ นถึง ปัจ จุบันและ
มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
ในอนาคต
2. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการมีพื้นที่
ส าหรั บ กิ จ การโคนมเพิ ่ ม ขึ ้ น ท าให้ เ กษตรกรมี ค วาม
ปรารถนาที ่ จ ะรั บ การส่ ง เสริ ม การเลี ้ ย งโคนมให้ ไ ด้
มาตรฐานฟาร์มที่ดี มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการมี
พื้นที่ในการดาเนินกิจการโคนมมากขึ้นนั้น ทาให้เกษตรกร
สามารถลดต้ นทุ นโดยการจั ด สรรการใช้ประโยชน์ ของ
พื ้ น ที ่ ไ ว้ เพื ่ อการเพาะปลู กพื ชที ่ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ด ิ บส าหรับ
ท าอาหารหยาบเลี้ยงโคนม เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สั ต ว์ และหญ้ า เป็ น ต้ น ซึ ่ ง เป็ น การช่ วยให้ โ คนมได้รับ
อาหารอย่างเพียงพอ และการผลิตอาหารส าหรับเลี้ยง
โคนมเองนั้ น ยัง ท าให้ เกษตรกรสามารถควบคุม อาหาร
คุณภาพได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้โคนมมีสุขภาพที่ดีและ
ผลิตน้านมได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานรับซื้อกาหนด ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที ่ จ ะท าให้ ผ ่ า นข้ อ ก าหนดการปฏิ บ ั ติ
ทางการเกษตรที ่ ด ี ส าหรั บ ฟาร์ ม โคนม ผลการศึ ก ษา
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ดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับการศึกษาของ Chaisombut et al.
(2019) ที่พบว่า การมีพื้นที่แปลงหญ้าเพิ่มขึ้นจะท าให้
โอกาสของธุ ร กิ จ เลี ้ ย งโคนมของเกษตรกรในจั ง หวั ด
สกลนครประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. การที่เกษตรกรมีจ านวนโคนมที่เลี้ยงสูงขึ้น
ส่งผลให้เกิดความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้
ได้มาตรฐานฟาร์มที่ดีน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการมีจานวน
โคนมที่มากขึ้นทาให้ต้องมีการใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นในการซื้อ
อาหารหรื อ การสนั บ สนุ น อาหารให้ เ พี ย งพอกั บ โคนม
ที่ตนเองเลี้ยง (Sanpote, 2012) ตลอดจนการมีจานวนวัว
ที่สูงขึ้นยังท าให้เกษตรกรต้องมีการเพิ่มจ านวนแรงงาน
มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อใช้ในการจัดการโคนมทุ กตัวให้
สามารถผลิตน้านมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้แรงงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะในการทางาน ยิ่งเป็น
การเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของการด าเนินกิจการให้มากขึ้น
และการขาดแคลนหรื อการมี แรงงานที ่ ไ ม่ เพี ย งพอกั บ
จ านวนโคนมที่สูงขึ้นนั้น ในอีกทางหนึ่งท าให้ การดู แล
สุ ข ภาพสั ต ว์ ไ ม่ ท ั ่ ว ถึ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต น ้ า นมดิ บ ขาด
คุณภาพตามมาตรฐานของการจาหน่าย
4. การรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การ
เลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีพบว่า การที่เกษตรกร
ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตาม
มาตรฐานฟาร์มที่ดีเพิ่มขึ้นกลับทาให้ความความต้องการ
ในการส่งเสริมการเลี้ ยงโคนมให้ได้ มาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ดี
ลดลง ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชนเกี ่ ย วกั บ มาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ดี นั้ น

ส่วนมากได้มีการเผยแพร่ในช่วงภายหลังการก่อตั้งกิจการ
โคนมท าให้การลักษณะของสถานที่ตั้ง การวางฝังฟาร์ม
และการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคมนมซึ่งเป็นข้อก าหนด
แรกที ่ เ กษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งโคนมปฏิ บ ั ติ ข องเกษตรกร ไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานฟาร์มที่ดี จึงส่งผลให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาข้อกาหนดในด้านอื่นๆ มาปฏิบัติ
ได้ไม่เต็มที่
5. การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมฝึกอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มที่ดีมากขึ้น กลับมีผลทาให้ ความ
ต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานฟาร์ม
ที่ดีลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดีส่วนมากยังเป็นรูปแบบของการบรรยายและการ
น าเสนอเนื ้ อ หาที ่ เ ป็ น หลั ก การหรื อ รายละเอี ย ดของ
ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ซึ ่ ง บางข้ อ ก าหนดไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างของสถานด าเนินกิจการโคนมหรือการจัด ตั้ ง
โรงเรือนที่มีมาก่อนแล้ว ประกอบกับในบางข้อก าหนด
ทาให้เกษตรกรต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการสร้างสถานที่เก็บอาหาร
โคนมที่ควรแยกออกต่างหาก และการขนส่งน้านมดิบจาก
ฟาร์มที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ ตลาด
รับซื้อต้องการ ดังนั้นการรับเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องในเชิงพื้นที่
ส าหรั บ การประกอบกิ จ การโคนมและการมี ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ที่สูงขึ้น ทาให้เกษตรกรต้องชะลอการปรับโครงสร้างและ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดี
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Table 2 Factors affecting need for extension services for good dairy farming practices of dairy farmers
Independent variables

Dependent variable
Need for promotion dairy farming
according to the good farm standards
B
t
Sig.
1. Gender )Gen(
0.077
1.629
0.106
2. Age (Age)
-0.006
-1.423
0.158
3. Education level (Edu)
0.091-1.171
0.244
4. Marital status (Stat)
0.098-1.541
0.126
5 Family member (Mem)
0.011
0.588
0.558
6. Family Labor member )Lab(
0.023-0.930
0.354
7. Income from Dairy Farming )Inc(
2.512E-7
3.519
0.001**
8. Dairy Farming area (Area)
0.010
2.084
0.039*
9. Debt )Debt(
4.276E-8
1.002
0.319
10. Number of dairy cows )Ncow(
0.007-5.390
0.000**
11. Received good dairy farm standard informations )Inf(
0.095-3.372
0.001**
12. Contact with livestock officers )Contlf(
0.002-0.393
0.695
13. Contact with dairy farmers (Contdf)
0.025-1.865
0.065
14. Dairy farming experience (Exp)
0.004
1.440
0.153
15. Training for good dairy farm standard) Train(
0.069-2.220
0.028*
Constant
4.733
27.077
0.000**
R2 = 0.685 (68.50%)
F = 16.222
Sig. of F = 0.000
* Statistically significant level at 0.05, ** Statistically significant level at 0.01

การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเลี้ยง
โคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ในเขตเทศบาลตาบลออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่
จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อ
การเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีพบว่า เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาน้านมดิบขาดคุณภาพจากการ
ที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคเต้านมอักเสบที่เกิด
จากการรีดนมไม่หมด และการระบาดของโรคเท้าเปื่ อย

ปากเปื ่ อ ยที ่ ม าในช่ ว งฤดู ฝ น ตลอดจนการขาดแคลน
แรงงานที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง
โคนม ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงโคนม
ท าให้ การดู แลสุ ขอนามั ยและสวั สดิ ภาพของโคนมไม่ เป็น
ไปตามมาตรฐาน และการประสบปั ญ หาด้ า นอาหาร
สาหรับโคนมที่ขาดคุณภาพและไม่เพียงพอ โดยเกษตรกร
มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1)
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน การตรวจสอบคุณภาพ
น ้านมดิบและให้ความรู้ในการดูแลรักษาโคนมเพื่อเพิ่ม
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คุณภาพของน้านมให้สูงขึ้น 2) การสนับสนุนองค์ความรู้
ในการดูแลอุปกรณ์รีดนมอย่างถูกวิธี รวมถึง การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการซื้ออุปกรณ์รีดนมที่มีความทันสมัย และ
3) ส่งเสริมการลดต้นทุน ในการผลิตอาหารโคนมโดยใช้
วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมในเขตเทศบาลตาบลออนใต้ อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะในด้ า นการจั ด การสุ ขภาพสั ต ว์ เป็ นด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สุ ด ขณะเดียวกันด้านที ่ มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการน้อยที่สุด คือ ด้านการผลิตน้านม
ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยแบ่ง
ออกเป็นตัวแปรที่มีผลทางบวกจ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่
จ านวนพื้นที่สาหรับกิจการโคนม และรายได้จากกิจการ
โคนม และตัวแปรที่มีผลในทางลบจานวน 3 คือ จ านวน
โคนม การรั บ รู ้ ข ่ า วสารเกี ่ ย วกั บ การเลี ้ ย งโคนมตาม
มาตรฐานเกษตรที่ดี และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง
โคนม
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการเลี ้ ย ง
โคนมตามมาตรฐานฟาร์ ม ที ่ ดี คื อ 1) ปั ญ หาการใช้ ย า
ปฏิชีวนะในรักษาโรคเต้านมอักเสบที่เกิดจากการรีดนม
ไม่หมด และการระบาดของโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยที่มา
ในช่ ว งฤดู ฝ น ส่ ง ผลต่ อคุ ณ ภาพของน ้ า นมที ่ ไ ม่ ไ ด้ ต าม
มาตรฐาน 2) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานและ
ขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถในการเลี้ยงโคนม และ
3) ปัญหาการขาดแคลนอาหารโคนมทั้งในส่วนปริมาณ
และคุ ณ ภาพ โดยเกษตรกรเสนอแนะว่ า ควรมี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพน ้านมดิบ และให้ความรู้ในการดูแล
รั กษาโคนมเพื ่ อ เพิ ่ ม คุ ณ ภาพของน ้ า นมให้ ส ู ง ขึ ้ น การ

สนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลอุปกรณ์รีดนม และควรมี
การส่งเสริมการลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีรายได้
เพิ ่ ม ขึ ้ น จากการเลี ้ ย งโคนมจะมี แ นวโน้ ม ให้ เ กษตรกร
มีความต้องการที่ จะเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี
เพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ส านั ก งานเกษตรอ าเภอสั น ก าแพง ตลอดจนองค์ การ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทยควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการได้รับมาตรฐานเกษตร
ที่ดีส าหรับโคนม โดยเฉพาะการได้รับราคาจากการขาย
น้านมดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ได้รับมาตรฐานฟาร์มที่ดี
2. เจ้ า หน้ า ที ่ จ ากส านั ก งานปศุ ส ั ต ว์ จ ั ง หวั ด
เชียงใหม่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ตลอดจนบริ ษ ั ท ที ่ รั บ ซื ้ อน ้ า นม ควรมี การส่ ง เสริ ม องค์
ความรู ้ เกี ่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง ป้ องกั น และควบคุ ม โรค
รวมทั้งมีมาตรการป้องกันโรคเข้าสู่พื้นที่ฟาร์มจากบุคคล
และยานพาหนะ ตลอดจนส่ งเสริ ม เกษตรกรให้
ความสาคัญถึงการกาจัดขยะ/ของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีที่
เหมาะสม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ควรมีการ
บริ หารจั ด การแรงงานในการท าความสะอาดและดูแล
รักษาอย่างทั่วถึงเพื่อการผลิตน้านมมีคุณภาพที่สุด
3. กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมปศุ ส ั ต ว์ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือมีโครงการสนับสนุนการ
สืบทอดกิจการโคนมสู่บุตรหลาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น กลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้านม
ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามข้อกาหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที ่ ด ี ส าหรั บ ฟาร์ ม โคนม เพื ่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานการผลิตน้านมให้มีคุณภาพ
4. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่ ง ชาติ และปศุ ส ั ต ว์ จ ั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ควรมี ก าร
ด าเนินการส่งเสริม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
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ฟาร์มโคนม โดยอยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนม มีส ารวจและการรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ การ
ปฏิ บ ั ต ิ ท างการเกษตรที ่ ด ี ส าหรั บ ฟาร์ ม โคนมร่ ว มกั บ
เกษตรกร เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน
และหาทางออกที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการ
โคนมของเกษตรกรให้มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ศึ กษาวิ จ ั ยในปี พ.ศ. 2562 พร้ อมด้ วยคณาจารย์ และ
บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกท่าน ที่ได้ให้คาปรึกษา
คาแนะนาในการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณผู้นาชุมชนที่ให้ความ
กรุณาช่วยเหลือคณะผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล สุดท้าย
นี้ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเทศบาลตาบลออนใต้
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้สละเวลาอันมีค่า
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส าหรับการศึ กษาวิจ ั ยจน
สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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