
ง 

 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม 

 

ผูเขียน    นายคณาธิป  คําวัง 

 

ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สงเสริมการเกษตร 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

รศ.ดร. วรทัศน  อินทรัคคัมพร อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

รศ. ดุษฎี             ณ ลําปาง อาจารยท่ีปรึกษารวม  

อ. ดร. บุศรา       ล้ิมนิรันดรกุล   อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 

บทคัดยอ 

  

วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อ ศึกษาระบบการจัดการ ผลิต  ศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิต

ลําไยนอกฤดู กับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู ตลอดจน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ

ในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ เกษตรกร

ท่ีผลิตลําไยนอกฤดูจังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดแก เกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดเล็ก  มีพื้นท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร  จํานวน 58 คน และกลุมท่ี 2 ไดแก เกษตรกร

กลุมสวนลําไยขนาดใหญมีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร  ข้ึนไป จํานวน 65 คน ทําการศึกษาโดยใช

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ   

ไคสแควร    

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก และเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญมีความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดใูนระดับสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ ขนาดพื้นท่ีการเกษตร  การไดรับขอมูลขาวสาร และ

ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับขนาดพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  



จ 

 ปญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ ราคาต่ําในชวงฤดูฝน ไมไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี ไมมี

แหลงเงินทุนท่ีเปนหลักแหลงเฉพาะ เกิดภัยแลง การถายทอดความรูเปนการบรรยายเชิงวิชาการ 

มากกวาการปฏิบัติใหเห็นจริง ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตลําไยนอกฤดู ควร มีการประชาสัมพันธ

และเผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดู ใหท่ัวถึงไมจํากัดเฉพาะกลุม มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม

การผลิตลําไยนอกฤดูใหมากข้ึน หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของเกษตร

เปนประจําและตอเนื่อง เพื่อแนะนําและ เผยแพรความรูดานความกาวหนาทางวิชาการ  และกระตุน

ใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของปญหา 
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Abstract 

  

 The objectives of the study were to study production system, to study the relationship 

between the personal characteristics socio-economic factors knowledgeable about off season 

longan production system and area size off season longan production throughout problems, 

difficulties and recommendation in off-season longan production of farmers in Chiang Mai 

province. The study sample were 58 farmers of small planting area group who occupied smaller 

than and equal 5 rai and the second, 65 farmers of large planting area group who occupied larger 

than 5 rai. The author collected data by questionnaire and employed percentage, means, minimum 

and maximum values, standard deviation and chi-square for statistical calculation. 

From research finding, it was found that both group of the farmers were high 

knowledgeable about off season longan production system. 

In term of hypothesis test, it was found that age, planting area size, information source 

and realization of the impact to environment were related to area size off season longan 

production at 0.05 level of significance. 



ช 

 

Additionally, the problems found during the study were the longan price was low during 

rainy season and the government staff did not support. Moreover, there was no specific financial 

resource and draught was also another difficulty. The training would rather be lecture that 

operation. As for the recommendation for off season longan production, there should be wider 

public relation about off season longan production. Not only for specific groups of consumers. 

The support for gathering farmers who produce off season longan should also be done. In 

addition, the related units should regularly and continuously follow up and monitor the farmers in 

order to guide and give knowledge and motivate the farmers to realize the importance of 

problems.    


