
 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดขูองเกษตรกรจังหวัดเชยีงใหม 

 ผลการศึกษาพบวา ระบบการ จัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

เล็ก และเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหม  เกษตรกรท้ัง 2 กลุม มีความรู

เกี่ยวกับระบบการ จัดการผลิตลําไยนอกฤดู ในระดับสูง  จํานวน 116 คน คิดเปน รอยละ 94.3           

มีเกษตรกร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ท่ีมีความรู เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู

ในระดับต่ํา 

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม และ

ความรูเก่ียวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤด ูกับขนาดของพืน้ท่ีการผลิตลําไยนอกฤด ู

 การทดสอบความสัมพันธดวยคาไคสแควร ( Chi-square) พบวาอายุ ขนาดพื้นท่ีการเกษตร 

การไดรับขอมูลขาวสาร และความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับขนาดของ

พื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมี

อายุมากกวา 41 ป และสวนนอยมีอายุอยูในชวง 20 - 30 ป ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีมีอายุนอยและอยูในวัย

ทํางานจะเลือกทํางานตามสายงานท่ีตนเองจบการศึกษามาในเมือง จึงเหลือผูท่ีมีอายุมากและเปน

หัวหนาครอบครัวประกอบอาชีพการผลิตลําไยนอกฤดูอยูตามหมูบาน และมีประสบการณในการ

ผลิตลําไยนอกฤดู 5 -15 ป ดานขนาดพื้นท่ีการเกษตร เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กใชพื้นท่ี

การเกษตรสวนใหญในการ ผลิตลําไยนอกฤดูเปนหลัก  สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญมี

ขนาดพื้นท่ีการเกษตรและพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูมาก บางสวนเปนพื้นท่ีในการทําการเกษตร

อยางอ่ืนดวย เกษตรกรจึงมีการนําเทคโนโลยีตางๆเขามาใชในการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อเปนการลด

ตนทุนในการผลิต ดานการไดรับขอมูลขาวสารเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ

สวนมากไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และเอกสารวิชาการจากหนวยงาน

ตางๆ เนื่องจากการผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรก รจะไดรับการสงเสริมและติดตามประเมินผลการผลิต

ลําไยนอกฤดูจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรอยูเสมอ เพื่อใหเกษตรกรทราบถึงปญหาในเร่ืองการ

ผลิตลําไยนอกฤดู เกษตรกรสวนมากมีการเรียนรูในเร่ืองการผลิตลําไยนอกฤดูจากเอกสารวิชาการ 

และนิตยสารทางการเกษตร เพื่อใหทราบความกาวหนาทางดานวิชาการ สามารถแกไขปญหาใน
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การผลิตลําไยนอกฤดูไดอยางถูกตอง ดาน ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เกษตรกร

สวนมากไมมีทางเลือกอ่ืนในการทําใหใหลําไยออกดอกและติดผลไดดีกวาการใช สารโพแทสเซียม

คลอเรตในการผลิตลําไยนอกฤดู เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการใชสาร โดยไมเกรงกลัวตอ

ผลกระทบในภายหลังและยังคงไมตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเนื่องจากเกษตรกรตองการ

ขายลําไยใหไดราคาดี  สวน เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญจะใหความสําคัญกับการใชสาร

โพแทสเซียมคลอเรต เนื่องจากพื้นท่ีมีขนาดใหญและเปนพื้นท่ีการเกษตรอยางอ่ืนดวย เกษตรกรจะ

ใหสารตามขนาดของพื้นท่ีทรงพุม เพื่อเปนการใช สารคลอเรตอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุน

การผลิต หลังจากใหสารเกษตรกรมีวิธีการกําจัดสารตกคางโดยวิธีทางธรรมชาต ิ

 ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูไดแก ระดับ

การศึกษา จํานวนแรงงาน ราคาลําไยนอกฤดู การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี  และระดับความรูเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ

สวนมากไดรับการศึกษาในระดับ ป.6 และระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ตามแมระดับการศึกษาของ

เกษตรกรจะจัดอยูในเกณฑท่ีต่ําและสูงก็ไมไดเปนปญหาและอุปสรรคในการผลิตลําไยนอกฤดู 

เพราะเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวาการผลิตลําไยนอกฤดูสามารถศึกษาเฉพาะทางเพื่อทําให

เกิดความชํานาญได และข้ึนอยูกับประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดูมากกวา  ดานจํานวน

แรงงาน เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากใชแรงงานในการผลิตลําไยนอก

ฤดู   1 - 3 คน แรงงานสวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือน เกษตรกรใชจํานวนแรงงานในการจัดการ

ผลิต การตัดแตงกิ่ง  การใหสารโพแทสเซียมคลอเรต  การปรับปรุงคุณภาพผล ผลิต และการจัดการ

โรคและแมลง แตแตกตางกันในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตซ่ึงเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตเองหรือขายใหกับพอคาคนกลางแบบเหมาสวน สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญใชแรงงานในครัวเรือนและมีการจางแรงงานท้ังในและนอกพื้นท  ี่ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดาน

ราคาลําไยนอกฤดูราคาท่ีเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญขายไดประมาณ 20 - 23 

บาท/กโิลกรัม  ซ่ึงเปนราคาลําไยนอกฤดูท่ีคงท่ีและไดราคาสูงกวาลําไยในฤดู เกษตรกรกลุมท้ัง 2 

กลุมมีการผลิตลําไยนอกฤดูอยูแลว เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กเลือกผลิตลําไยนอกฤดูควบคู

ไปกับลําไยในฤดู สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญบางรายแบงสวนลําไยออกเปนหลายโซน

และบังคับใหผลผลิตออกสูตลาดชวงไหนก็ได  ทําใหสามารถเก็งกําไรผลผลิตใหมีราคาเพิ่มข้ึนได  

ดานการสนับสนุนจากเจาหนาที่เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากไมไดรับ

การสนับสนุน เพราะไมมีการรวมกลุมในการผลิตลําไยนอกฤดู ทําไมไดรับการสงเสริมและการ

สนับสนุนจากเจาหนา ท่ีในดานของปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร  การใหคําปรึกษาและ

การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู ดานระดับความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ
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ผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญท่ีผลิตลําไยนอกฤดูมีการศึกษา

ในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูอยูแลว เพราะการผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรกรตองมี

ความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอยางดี เกษตรกรสวนมากมีการคนควาหา

ความรูในดานของการผลิตและการตลาด มีประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดู 5 -15 ป ทําใหมี

การเรียนรูและพัฒนาเทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตลําไยนอกฤดู 

เกษตรกรท่ีทําการผลิตลําไยนอกฤดูไดใหความเห็นตอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ของเกษตรกรในการผลิตลําไยนอกฤดูดังนี ้

1. ปญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี ไดแก 

 1.1 ไมไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีเนื่องจาก เจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและให

ความรูเฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร 

2. ปญหาดานตนทุนและแหลงเงินทุน ไดแก  

 2.1 ไมมีแหลงเงินทุนท่ีเปนหลักแหลงเฉพาะ ทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียน  

 2.2 มีการใชปจจัยการผลิต เชน สารโพ แทสเซียมคลอเรต  สารเคมีปองกันกําจัด

โรคพืชและปุย เกินขนาดและความตองการของตนลําไย ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

3. ปญหาดานราคาลําไยนอกฤดู 

 3.1 ไดราคาต่ําในชวงฤดูฝน  

 3.2 แหลงรับซ้ือรับซ้ือลําไยนอกฤดูนอยในชวงใกลเคียงกับลําไยในฤดู  

4. ปญหาดานการไดรับความรูเร่ืองการผลิตลําไยนอกฤดู ไดแก 

 4.1 เกษตรกรสวนนอยมีระดับความรูต่ํา เนื่องจากยังคงไมเขาใจดานระบบการ

จัดการผลิตลําไยนอกฤดูในบางเร่ือง 

 4.2 การถายทอดความรูเปนการบรรยายเชิงวิชาการ มากกวาการปฏิบัติใหเห็นจริง 

ทําใหเกษตรกรไมเขาใจและไมกลาซักถาม  

5. ปญหาอ่ืนๆไดแก 

 5.1 เกิดภัยแลงและขาดแหลงน้ําชลประทาน  
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อภิปรายผล 

 1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูท่ีสําคัญมีอยู 4 ปจจัยคือ 

 1.1 อายขุองเกษตรกร  

อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ี การผลิตลําไยนอกฤดู  ซ่ึงอธิบายไดวา

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมีอายุมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีมีอายุนอย

และอยูในวัยทํางานจะเลือกทํางานตามสายงานท่ีตนเองจบการศึกษามาในเมือง จึงเหลือผูท่ีมีอายุ

มากและเปนหัวหนาครอบครัวประกอบอาชีพการผลิตลําไยนอกฤดูอยูตามหมูบาน เกษตรกรท่ีมี

อายุมากข้ึนมีความรับผิดชอบในการดูแลจัดการพื้นท่ีการผลิตและมีประสบการณในการผลิตลําไย

นอกฤดูประมาณ 5 – 15 ป สามารถคิดและไตรตรอง กลาตัดสินใจและยอมรับเทคโนโลยีตางๆใน

การผลิตลําไยนอกฤดู เชน การเตรียมสภาพตน  การใหน้ําและ ปุยตรงกับความตอง ของตนลําไย  มี

การปองกันกําจัด โรคและแมลง และใชสารโพแทสเซียมคลอเรต อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงแตกตาง

กับงานวิจัยของประเสริฐ (2543) ท่ีพบวาอายุของเกษตรกรไมมีผลตอการผลิตกลวยไมปลอดเพล้ีย

ไฟ 

 1.2 ขนาดพื้นท่ีการเกษตร 

ขนาดพื้นท่ีการเกษตรมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ี การผลิตลําไยนอกฤดู  ซ่ึงอธิบาย

ไดวาขนาดพื้นท่ีการเกษตรขนาดเล็กจะมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูมากกวาขนาดพื้นท่ีการเกษตร

ขนาดใหญเพราะวาพื้นท่ีการเกษตรขนาดเล็กสามารถวางระบบการจัดการผลิตไดครอบคลุม

มากกวาพื้นท่ีขนาดใหญ สามารถดูแลการผลิตและการเก็บเกี่ยวไดท่ัวถึง ซ่ึงแตกตางจากพื้นท่ีขนาด

ใหญซ่ึงตองมีระบบการจัดการท่ียุงยากซับซอนมากยิ่งข้ึนท้ังดานการผลิต และการเก็บเกี่ยวเกิดการ

จางงานท่ีมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิฑูร (2538) พบวาขนาดพื้นท่ีการเกษตรของ

เกษตรกรมีผลตอการผลิตยางเพื่อขายน้ํายางสดและยางแผน 

1.3 การไดรับขอมูลขาวสาร 

การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  ซ่ึงอธิบาย

ไดวาในการผลิตลําไยนอกฤดูหนวยงานท่ีสงเสริมการผลิตลําไยนอกฤดูมีการประชาสัมพันธและ

เผยแพรขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดูในรูปแบบตางๆ เชน จากเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร เอกสารวิชาการ นิตยาสารทางการเกษตร และไดรับขาวสารจากเพื่อนบานท่ีมีการผลิต

ลําไยนอกฤดู เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไย

นอกฤดู 1 – 2 คร้ัง/เดือน ทําใหเกษตรกรทราบถึงปญหาและความกาวหนาทางดานการผลิตลําไย

นอกฤดูซ่ึงเปนประโยชนโดยตรงตอตัวเกษตรกรเอง ทําใหเกษตรกรสามารถผลิต ลําไยนอกฤดู ได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพจากการไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
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สุทธิศักดิ์ (2540) พบวาการไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการทําเกษตร

ผสมผสานเชิงอนุรักษ 

1.4 ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ี การผลิตลําไย

นอกฤดู ซ่ึงอธิบายไดวา ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ของเกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็ก

และขนาดใหญมีความใกลเคียงกันเนื่องจากการผลิตลําไยในปจจุบันเกษตรกรไมมีทางเลือก และไม

มีวิธีไหนท่ีจะกระตุนทําใหลําไยออกดอกไดดีกวาวิธีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ซ่ึงสารนั้น

อาจเปนอันตรายตอ เกษตรกร ผูบริโภค ตนลําไย พื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงในปจจุบันอาจยังไมมีรายงาน

ดานผลกระทบตอผูบริโภค แตอาจมีผลกระทบกับสภาพแวดลอม เกษตรกรสวนขนาดเล็กและ

ขนาดใหญจึงมีวิธีการกําจัดสารตกคางอาจเปนโดยวิธีทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

สมชาย (2543) รายงานผลกระทบของคลอเรตตอส่ิงแวดลอมในสวนลําไย และแนวทางการลด

ผลกระทบ 

2. ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม  

2.1 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  ซึงอธิบายไดวา

ระดับการศึกษาของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญท่ีผลิตลําไยนอกดูโดยเฉล่ีย

แลวไดรับการศึกษาในเกณฑสูงและต่ํา ซ่ึงการศึกษาไมไดเปนปญหาและอุปสรรคในการผลิตลําไย

นอกฤดู เพราะเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวาการผลิตลําไยนอกฤดูสามารถทําใหเกิดความ

ชํานาญได และข้ึนอยูกับประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดูมากกวา เกษตรกรมีความรู ความ

เขาใจในเร่ืองของการลําไยนอกฤดูอยูแลว ไดรับการถายทอดความรูในดานของการผลิตลําไยนอก

ฤดูจากบรรพบุรุษในอดีตทําใหสามารถเรียนรูและยอมรับเทคโนโลยีไดงายข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุภาวดี (2539) ท่ีพบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอการใชรถไถเดินตามของเกษตรกร  

2.2 จํานวนแรงงาน 

จํานวนแรงงานไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ี การผลิตลําไยนอกฤดู  ซึงอธิบายไดวา

การผลิตลําไยนอกฤดู เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากใชแรงงานใน

ครัวเรือนในการผลิตลําไยนอกฤดู แตแตกตางทางดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตซ่ึงเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดใหญจะมีการจางแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทร

สุดา (2546) ที่พบวาเกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็กและขาดใหญจะใชแรงงานในครัวเรือนในกิจกรรม

การดูแลสวนมากท่ีสุด จากการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการผลิตลําไยนอกฤดู 



89 
 

 

2.3 ราคาลําไยนอกฤดู 

 ราคาลําไยนอกฤดูไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  ซึงอธิบายได

วาเกษตรกรขายลําไยนอกฤดูไดถูกชวงเวลาและตรงกับความตองการของตลาด ราคาท่ีเกษตรกร

ขายไดทุกปเปนราคาท่ีสูงและคงท่ีตลอดซ่ึงแตกตางจากราคาลําไยในฤดูซ่ึงเปล่ียนแปลงทุกป  ราคา

จึงไมมีผลกับขนาดพื้นท่ีและการผลิตลําไยนอกฤดู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  มงคล (2539)  ท่ี

พบวารายไดและราคา ไมมีความสัมพันธกับการเปนไมเปนสมาชิกของสมาคมชาวไรออย อาจเปน

เพราะวารายไดและราคาของเกษตรกรชาวไรออยไมไดเปนเคร่ืองช้ีวัดในการตัดสินใจ 

 2.4 การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

 การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีไม มีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ี การผลิตลําไยนอกฤดู  ซึง

อธิบายไดวาเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากไมมีการรวมกลุมในการผลิต

ลําไยนอกฤดู ทําใหไมไดรับการสงเสริมและการ สนับสนุนจากเจาหนา ท่ีในดานของปจจัยการผลิต

และเทคโนโลยีการเกษตร  การใหคําปรึกษาและการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย

นอกฤดู  ซ่ึงแตกตางกับงานวิจัยของ สายสมร (2541) ท่ีพบวาการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีมีผลตอ

การผลิตและการตลาดลําไยในจังหวัดตาก 

 2.5 ระดับความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู 

 ระดับความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไม มีความสัมพันธกับขนาดของ

พื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  ซึงอธิบายไดวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญท่ีผลิต

ลําไยนอกฤดูมีการศึกษาในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูอยูแลว เพราะการผลิตลําไย

นอกฤดูเกษตรกรตองมีความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูในเร่ือง การผลิต 

การตลาด เปนอยางดี เกษตรกรสวนมากมีการคนควาหาความรูในดานของการผลิตและการตลาด 

ทําใหมีการเรียนรูและสามารถพัฒนาเทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  ซ่ึง

แตกตางกับงานวิจัยของ ศราวุธ (2548)  ท่ีพบวาความรูความเขาใจมีความสัมพันธกับการผลิตผัก

ตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัยดังนี้ 

 1. การใหความรูแกเกษตรกร หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของควรมีการใหความรูในเร่ืองของ

ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูใหครอบคลุม ในรูปแบบของการบรรยายเชิงวิชาการและการ

ปฏิบัติอยางใกลชิดกับของจริงควบคูกันไปดวย ท้ังในรูปแบบการฝกอบรม และการศึกษาดูงาน
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แปลงสาธิตการผลิตลําไยนอกฤดู เพื่อเปดโอกาสใหแกเกษตรกรกลาซักถามและนําไปปฏิบัติได

ถูกตอง 

 2. หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ควรจัดสงเจาหนาท่ีติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติของ

เกษตรกรหลังจากท่ีไดรับความรูไปแลวท่ีสวนเปนประจําและตอเนื่อง เพื่อคอยแนะนําและ เผยแพร

ความรูดานความกาวหนาทางวิชาการ และกระตุนใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของปญหา 

 3. รัฐควร มีการประชาสัมพันธและเผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดู ใหท่ัวถึงไมจํากัดเฉพาะ

กลุม มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมการผลิตลําไยนอกฤดูใหมากข้ึน 

 4. รัฐควรสงเสริมและใหความรูในเร่ืองของการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิต

ลําไยนอกฤดูอยางถูกตองและปลอดภัย เพราะจากการศึกษาวิจัยพบวาเกษตรกรบางรายมีการใชสาร

โพแทสเซียมคลอเรต อยางไมถูกตอง เชนเกษตรกรมีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตไมตามขนาด

พื้นท่ีทรงพุมจึงทําใหมีการใชคลอเรตมาก จึงเปนสาเหตุใหตนทุนการผลิตลําไยนอกฤดูสูง 

 5. รัฐควรจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเปนหลักแหลงเฉพาะสําหรับผูผลิตลําไยนอกฤดูใหแก

เกษตรกร เพื่อลดปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 

 6. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของควรใหความรูในเร่ืองระยะเวลาใหสารในการผลิตลําไยนอกฤดู

ใหออกสูตลาดในชวงท่ีราคาดี ซ่ึงจากการสอบถามเกษตรกรพบวา สวนใหญ มีการวางแผนการ

ผลิต ศึกษาระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขายผลผลิตไดถูกชวงเวลา เชน ตรงกับงานชาติจีน เทศกาล

ปใหมสากล  

7. เกษตรกรควรมีการนําเทคโนโลยีตางๆในการผลิตลําไยนอกฤดูเขามาใชเพื่อลดตนทุน

ในดานการผลิต เชน การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษาและงายตอ

การเก็บเกี่ยว  การจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและคาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตซ่ึงจะชวยทํา

ใหใชไดปุยอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของพืช  การชักนําการออกดอกโดยใชสาร

โพแทสเซียมคลอเรต  ตามขนาด ของพื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรต และการจัดการศัตรูลําไย

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชสารเคมี 

8. หนวยงานภาครัฐควรมีการปรับโครงสรางการผลิตลําไยนอกฤดู เชน การทําสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนา เพื่อท่ีจําทําใหเกษตรกร คํานวณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน ตนทุนท่ีไมเปนตัวเงิน ไดอยาง

ถูกตอง เพื่อลดตนทุนการผลิตท่ีสูง 

9. รัฐควรสงเสริมแปรรูปผลิตภัณฑลําไยนอกฤดูใหมๆ และการสนับสนุนผลิตภัณฑแปร

รูปหลักเชน อบแหง อบแหงสีทอง แตเนนการแปรรูปใหมีมาตรฐานและคุณภาพมากข้ึน  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะ ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม  เพียงแหงเดียวเทานั้น ควรขยายผลการศึกษาไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีการผลิตลําไย

นอกฤดู เชน ลําพูน เชียงราย พะเยา จันทบุรี เพื่อนํามาเปรียบเทียบหา ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไย

นอกฤดู วาแตกตางกันหรือไม 

2. ศึกษาทางดานการตลาดเจาะลึกดานเหตุผลการขายผลผลิต แหลงรับซ้ือผลผลิต คุณภาพ

ผลผลิต และ ตนทุนการผลิต ตอการตัดสินใจผลิตและซ้ือขายลําไยนอกฤดู 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง เทคโนโลยีทางดานการผลิตลําไยนอกฤดู เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการเพิ่มปริมาณและขนาดผลผลิต คุณภาพผลผลิตลําไย และแนวทางดานการลดตนทุน

การผลิต 

4. ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในระยาวจากการใชสารกลุมโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิต

ลําไยนอกฤดู 

 5. ศึกษาปจจัยทางสภาพแวดลอมตอการผลิตลําไยนอกฤดู โดยเนนการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 


