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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม” 

โดย นายคณาธิป คําวัง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง

1. อาย.ุ.................ป 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชอง (  ) หนาคําตอบท่ีทานเลือก หรือเติมขอความท่ีตองการ ลง

ในชองวางท่ีกําหนดให 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  (  )ไมไดรับการศึกษา  (  ) มัธยมตน  

  (  ) ป.4           (  ) มัธยมปลาย  

  (  ) ป.6           (  ) อ่ืนๆ(ระบุ)..........................  

3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว................คน เปนแรงงานผลิตลําไยนอกฤดู..................คน 

4. ขนาดพื้นท่ีการเกษตร................ไร เปนพื้นท่ีผลิตลําไยนอกฤดู..................ไร 

5. ราคาลําไยนอกฤดูท่ีขายไดในป 2551 คิดเปนราคา......................บาท/กโิลกรัม 

6. การไดรับขอมูลขาวสาร  ทานเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดูจากแหลง

ใดบาง  

แหลงขอมูลขาวสาร ระดับความถ่ี / เดือน 

 ไมได 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 คร้ัง 

เพื่อนบาน     

วิทยุ     

โทรทัศน     

หนังสือพิมพ     

เอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆ     

นิตยาสารทางการเกษตร     

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร     

อ่ืนๆ(ระบุ)..................................     
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7. ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เม่ือใหสารกลุมคลอเรตในการผลิตลําไยนอกฤดู อาจมี

สารตกคางอยูภายใน ราก ลําตน และผลผลิต ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม หลังจากราด

สารทานมีวธิีการกําจัดสารตกคาง อาจเปนโดยวิธีทางธรรมชาติ หรือไม 

   (  ) ใช   (  ) ไมใช 

8.การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในการผลิตลําไยนอกฤดู เฉล่ียปละกี่คร้ัง 

การสนับสนุน ระดับความถ่ี / ป 

 ไมมี 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 

คร้ัง 

1.  เจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธและ

เผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดูใน

ระดับใด 

    

2. เจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรูท่ี

เกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดูใน

ระดับใด 

    

3. เจาหนาท่ีมีกาสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน 

เชน แหลงน้ํา ในระดับใด 

    

4. เจาหนาท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตและ

ใหเทคโนโลยีการเกษตรในระดับใด 

    

5. เจาหนาท่ีไดมีโอกาสใหคําปรึกษาและ

การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ

ผลิตลําไยนอกฤดูในระดับใด 

    

6. เจาหนาท่ีมีการติดตามและประเมินผล

เกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดใูน

ระดับใด 
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สวนท่ี 2  ความรูเก่ียวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู 

คําช้ีแจง

ประเด็นคําถาม 

 ในแตละหัวขอโปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางท่ีตรงกับความรูของทานเพียงชองเดียว 

ถูก ผิด 

1. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู คือองคประกอบของ ระบบการผลิต 

ระบบการตลาด ลักษณะสภาพแวดลอม เกษตรกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และสวนตางๆท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไยนอกฤดู  

  

2. ระบบการจัด การผลิตลําไยนอกฤดูเปนท้ังทางเลือกใหกับผูผลิต รวมท้ัง

ผูบริโภคเกษตรกรชาวสวนจะมีรายไดจากการผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึน

เสมอไป 

  

3. เกษตรกรท่ีจะทําการผลิตลําไยนอกฤดูตองมีความรูในเร่ืองของระบบการ

จัดการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอยางดี 

  

4. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูประเด็นหลักคือการลดตนทุนการผลิต

และผลผลิตท่ีไดตองมีคุณภาพ  เกษตรกร ตองเรียนรูพัฒนาเทคนิคการปลูก

ใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  ระบบการใหน้ําและการใชสารกระตุนอยางถูกวิธี   

  

5. ระบบการจัดการผลิต ลําไยนอกฤดู จะชวยในการรักษาระบบนิเวศนและ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ไดดีกวาระบบการจัดการผลิตลําไยท่ัวไป 

  

6. เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู โดยใชสารประกอบกลุมคลอเรตเปนสวน

หนึ่งของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู 

  

7. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู  เปนการจัดการเพื่อเล่ียงปญหาลําไยลน

ตลาดและราคาลําไยตกต่ํา แตถามีการจัดการการผลิตท่ีไมถูกตองจะทําให

ผลผลิตไมมีคุณภาพไมตรงกับความตองการของตลาด 

  

8. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความแตกตางจากระบบการจัดการ

ผลิตลําไยท่ัวไป 

  

9. เกษตรกรท่ีใชระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูเทานั้น ท่ีจะไดรับการ

ชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย 

  

10. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกรได  และ

ทําใหการผลิตลําไยของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขายไดราคาสูง 

  



101 
 

 

ประเด็นคําถาม ถูก ผิด 

11. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดคัดเลือกชนิดพันธลําไยท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ี ตลาดตองการ และตรงกับลักษณะชนิดของดินท่ีจะทําการผลิต

ลําไยนอกฤดู 

  

12. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดมี การปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล 

(ในกรณีผลดก)  

  

13. ในการผลิตลําไยนอกฤดูแตละคร้ัง ทานไดมีการตรวจสอบธาตุอาหารใน

ดินเพื่อ การจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและคาท่ีสูญเสียไปกับ

ผลผลิตซ่ึงจะชวยทําใหใชปุยอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของ

ลําไย  

  

14. หลังจากการเก็บผลผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดทําการตัดแตง กิ่งเพื่อกระตุน

ใหเกิดการแตกใบและกิ่ง ท่ีสมบูรณ ควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการ

ดูแลรักษางายตอการเก็บเกี่ยว ทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

  

15. การชักนําการออกดอกโดยใชสา รในกลุมคลอเรต เชน  โพแทสเซียมคลอ

เรต และโซเดยีมคลอเรต ทานไดใหสารตามขนาด ของพื้นท่ีทรงพุมเพื่อลด

การใชคลอเรต  

  

16. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทาน

ยังคงใชปุยเคมีชวยในการผลิต 

  

17. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทาน

ตองใชปุยอินทรี ชวยในการผลิต 

  

18. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทาน

ตองใชสารเคมีเพื่อชวยในการกําจัดแมลง  

  

19. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทาน

ตองใชสารอ่ืนๆเชน จุลินทรีย สารปลิดใบออน ชวยในการผลิต  

  

20. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ตองนาํเอาเทคโนโลยี การผลิตลําไยนอกฤดู เขามา

ใชเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ทานไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆมาใช   
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ประเด็นคําถาม ถูก ผิด 

21. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ตัดแตงชอดอกและผลใหมีปริมาณ

เหมาะสมกับตน  

  

22. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทาน มีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสารกระตุน  และ

การทําลําไยนอกฤดูจะใหผลผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน 

  

23. ทานไดมีการศึกษาหาความรูดานการตลาด การวางแผนการผลิตและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เพื่อท่ีจะทําใหลําไยนอกฤดูมีคุณภาพ และ

จําหนายไดราคา  

  

24. ระยะใบท่ีควรราดสารควรอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ําตองอยูในระยะใบ

เพสลาดข้ึนไป 

  

25. การผลิตลําไยนอกฤดูมีตนทุนการผลิตสูง การจัดการผลิตมีความยุงยาก

ซับซอน มีความเส่ียงสูงเนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองของปจจัยส่ิงแวดลอม

และการตลาดท่ีแปรผันอยูตลอดเวลา 

  

26. เม่ือทานมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได

ปรึกษาเจาหนาท่ี  

  

27. การผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน 

ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช การคาดการณผลผลิตลวงหนา ทุกคร้ัง 

  

28. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ใสปุยคอกและปุยเคมีตามขนาดและอายุ

ของตน  

  

29. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ควบคุมระบบการใหน้ําและปุยตามระยะ

การแตกใบออกดอกและติดผล 

  

30. ราคาผลผลิตลําไยนอกฤดมีูการเปล่ียนแปลงเปนประจําทุกป ทานมีการวาง

แผนการผลิต ดูระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขายผลผลิตไดถูกชวงเวลา 

และไดราคาดี   

  

31. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดตัดแตงกิ่งแหง กิ่งฉีกขาด กิ่งท่ีเปนโรค

ทันทีหลังการเก็บเกี่ยว  
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สวนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล  นายคณาธิป  คําวัง 

วัน  เดือน  ปเกิด  28 กรกฎาคม 2528 

ประวตักิารศึกษา  ป 2546 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    โรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  

   ป 2551 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต  

สาขาวิชาพืชศาสตร (ไมผล) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 


