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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต

สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง และศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรในการผลิตสับปะรดรวมถึงปญหาอ่ืนๆ 
 กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาจํานวน 244 ตัวอยาง ประกอบดวย เกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขา
รวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใน ต.บานเสด็จ อ.เมืองและ ต.บานสา อ.แจหม 
จ . ลําปาง  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ   วิ เคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ  คาเฉล่ีย                    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบไคสแควร 

จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
สวนใหญเปนเพศชาย  อายุเฉล่ีย 47.32 ป จบการศึกษาระดับประถมปท่ี 6 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉล่ีย 4.50 คน มีการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 10.18 ไร มีพื้นท่ีปลูกสับปะรดเฉล่ีย 10.07ไร ผลผลิตสับปะรด
ไดเฉล่ีย 10.48 ตันตอป  จําหนายสับปะรดในรูปแบบสงผลผลิตเขาโรงงาน  มีรายไดจากการขายผลผลิต
สับปะรดเฉล่ีย 70,672.13 บาทตอป มีรายไดเพิ่มจากการทําการเกษตรดานอ่ืนๆ  มีรายไดรวมท้ังหมด
เฉล่ีย 82,418.03 บาทตอป แรงงานในครอบครัวท่ีใชผลิตสับปะรดเฉล่ีย 2.20 คน แรงงานรับจางท่ีใชใน
การผลิตสับปะรดเฉล่ีย 7.69 คน เกษตรกรสวนใหญใชทุนตัวเองรวมกับกูเงินเพื่อลงทุน รับรูขาวสาร
การผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจากเจาหนาท่ีสงเสริมเกษตร โดยไดรับขาวสารเฉล่ีย 4.80 
คร้ังตอป  มีประสบการณเขารับการฝกอบรมเฉล่ีย 3.65 คร้ังตอป  มีประสบการณในการผลิตสับปะรด
เฉล่ีย 19.89 ป มีความรูในการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในระดับมาก มีทัศนคติตอการ
ผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในระดับสูง และการปฏิบัติอยูในระดับท่ีเหมาะสมมาก     
สวนเกษตรกรไมเขารวมโครงการฯสวนใหญเปนเพศชาย   อายุเฉล่ีย  50.32 ป  จบการศึกษา
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ระดับประถมปท่ี 4   มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.48 คน มีการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 9.52 ไร        
มีพื้นท่ีปลูกสับปะรดเฉล่ีย 9.45ไร ผลิตสับปะรดไดเฉล่ีย 13.66 ตันตอป  จําหนายสับปะรดในรูปแบบ
สงผลผลิตเขาโรงงาน  มีรายไดจากการขายผลผลิตสับปะรดเฉล่ีย 71,721.31 บาทตอป มีรายไดเพิ่มจาก
การทําการเกษตรดานอ่ืนๆ  มีรายไดรวมท้ังหมดเฉล่ีย 80,520.49 บาทตอป แรงงานในครอบครัวท่ีใช
ผลิตสับปะรดเฉล่ีย 2.16 คน สวนแรงงานรับจางท่ีใชในการผลิตสับปะรดเฉล่ีย 6.80 คน เกษตรกรสวน
ใหญใชทุนตัวเองรวมกับกูเงินเพื่อลงทุน รับรูขาวสารการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจาก
เจาหนาท่ีสงเสริมเกษตร โดยไดรับขาวสารเฉล่ีย 2.09 คร้ังตอป  มีประสบการณเขารับการฝกอบรมเฉล่ีย 
1.29 คร้ังตอป  มีประสบการณในการผลิตสับปะรดเฉลี่ย 24.36 ป มีความรูในการผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมในระดับปานกลาง  มีทัศนคติตอการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ในระดับปานกลาง และการปฏิบัติอยูในระดับท่ีไมเหมาะสม  

เม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมและไมเขารวมโครงการฯไดแก การไดรับขอมูล
ขาวสารดานการเกษตร  ประสบการณในการผลิตสับปะรด  ประสบการณในการฝกอบรมดาน
การเกษตร  ความรูในการผลิตสับปะรด  ทัศนคติในการผลิตสับปะรด  การปฏิบัติในการผลิตสับปะรด  

กลุมท้ังสองมีปญหาในเร่ืองราคาขายผลผลิตมีความแตกตางกันไมมาก  ตนทุนในการผลิต
คอนขางสูง มีข้ันตอนในการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมยุงยาก  เม่ือมีการระบาดของโรค
และแมลงทําใหควบคุมไดยาก  คูมือ GAP สับปะรดใชภาษาท่ีเปนทางการทําใหเขาใจยาก  เจาหนาท่ีท่ีให
คําปรึกษามีไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร  การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตไมเปน
มาตรฐานเทาท่ีควร  ในการปฏิบัติจริงไมสามารถแยกเกษตรกรท่ีผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมกับผลิตโดยท่ัวไปไดทําใหคุณภาพผลผลิตไมไดมาตรฐาน  ไมมีแหลงเงินทุนและสินเช่ือ
ดอกเบ้ียตํ่าเพื่อใชในการลงทุน  หนวยงานภาครัฐยังใหการสนับสนุนไมท่ัวถึงและไมคอยติดตามผล                                          

ขอเสนอแนะ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดใหมีการฝกอบรมการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมอยางตอเนื่องและมีการติดตามผล  ราคาผลผลิตตองมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเพื่อใหเกิด
ความจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาดูแลในดานการ
ผลิตและราคาผลผลิต  ควรมีการจัดสรรงบประมาณและตนทุนในการผลิตใหกับเกษตรกรอยางท่ัวถึง  มี
การควรควบคุมปริมาณการผลิตสับปะรดเพ่ือไมใหผลผลิตลนตลาด  ควรมีกองทุนปุยและสารเคมีท่ีใช
ในการผลิตสับปะรดตามคูมือ GAP ในราคาท่ีตํ่ากวาทองตลาด   เอกสารท่ีใชในการเผยแพรควรเปน
ภาษาท่ีอานแลวเขาใจงาย 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study factors affecting farmers’s decision making in 
good agricultural practice of pineapple production project in Lampang province and to study problems 
and obstacles of farmers in pineapple production. 

The samples used in this study were 244 farmers of Ban Sa-dej sub-district in Muang district 
and Ban Sa sub-district of Jae Hom district, consisting farmers who participated in good agricultural 
practice of pineapple production project and who were non-participated. Data was collected through 
questionnaires. Statistical techniques used were percentage, average, standard deviation, and Chi-
Square Test. 

From research findings, it was found that most of farmers who participated in good 
agricultural practice of pineapple production project were male, averagely 47.32 years old, completed 
6th grade of primary education with family member average of 4.5 persons. Their average land 
holding was 10.18 rai with average pineapple growing area of 10.07 rai and 10.48 tones per year of 
pineapple produce. They sold pineapple produce to the factory with income of selling pineapple 
averagely 70,672 baht per year. Farmers had additional income from others farming and their total 
income were 82,418.03 baht per year. An average number of family labor for pineapple production 
were 2.2 persons and hiring labor 7.69 persons. Most farmers invested by their own fund together 
with borrowed money. They had received information of good agricultural practice of pineapple 
production from the agricultural extension officer average 4.8 times per year.  They used to attend      
a training program average 3.65 times per year had pineapple production experience for 19.89 years. 
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Their knowledge and altitude of good agricultural practice of pineapple production was at high level. 
They had a proper farming practice.  

In the case of non-participated farmers, most of them were male with averagely 50.32 years 
old, completed 4th grade of primary education and average family member was 4.48 persons. Their 
average land holding was 9.52 rai, pineapple growing area ras 9.45 rai with 13.66 tones per year of 
pineapple produce. They sold pineapple produce to the factory with income of selling pineapple 
averagely 71,721.31 baht per year. Farmers had additional income from others farming and their total 
income were 80,520.49 baht per year. They had family labor for pineapple production 2.16 persons 
with hiring labor 6.80 persons. Most farmers invested by their own fund and borrowed money. They 
had received a good agricultural practice of pineapple production information from the agricultural 
extension officer averagely 1.29 times per year.  They used to join a training program average 1.29 
times per year and produced pineapple for 24.36 years. Their knowledge and altitude of good 
agricultural practice of pineapple production was at moderate level. They had improper farming 
practice. 

It was found that there were factors that affected on farmers’ decision making in good 
agricultural practice of pineapple production project. These were agricultural information, experience 
in pineapple production and agricultural training, knowledge and altitude of pineapple production and 
farming practice.  

Problems encountered by these two farmers group were no difference of price between good 
agricultural practice product and non-good agricultural practice, high cost of production investment, 
complicated steps in good agricultural practice of pineapple production, hard to control decease and 
insect pests, handbook of good agricultural practice of pineapple production was hard to understand,  
lack of consulting officer, non-standard quality control, low quality of product due to farmers’ 
practice, lack of investment fund source and low interest rate credit, lack of government agency 
support and no follow up. 

It was suggested that should provide regularly appropriate training in good agricultural 
practice of pineapple production with follow up, set distinctly different price of good agricultural 
practice product in order to induce product quality development, government and related organization 
should pay attention of production and price, provide enough budget and fund for farmers, should 
control the quantity of product, provide low cost fertilizers and chemical agents using for good 
agricultural practice production, and publish an easily understood handbook. 
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