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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สับปะรดเปนพืชชนิดหนึ่งท่ีไดมีการรับรองมาตรฐานโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติแลว และสับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ การผลิตสับปะรด
ของประเทศตางๆท่ัวโลก ในป 2544 มีผลผลิตสับปะรดมากถึง 13.75 ประเทศไทยเปนผูผลิตอันดับ
หนึ่งของโลก มีผลผลิตสับปะรดจํานวน 1.98 ลานตัน คิดเปนรอยละ 14.39 ของผลผลิตของโลก 
รองลงมา คือประเทศฟลิปปนส รอยละ 10.91 ประเทศบราซิล รอยละ 10.87 และประเทศจีน รอยละ 
9.93 ตามลําดับ  สําหรับสถานการณการผลิตสับปะรดในประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูกสับปะรดท่ัวประเทศ 
ประมาณ 1 ลานไร มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณปละ 5 – 6 แสนไร ผลผลิตรวมประมาณ 2 ลานตัน ผลผลิต
เฉล่ียอยูระหวาง 3,300 – 3,900 กิโลกรัม/ไร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพการผลิต แตละป สับปะรดเปนพืชท่ี
ปลูกไดดีในดินทุกประเภท โดยเฉพาะดินรวนปนทราย พื้นท่ีปลูกสับปะรดเพ่ือสงโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญของประเทศมี 13 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง ตราด ชุมพร หนองคาย นครพนม อุทัยธานี และลําปาง ผลผลิตรอยละ 80  สงเขาโรงงานแปรรูป
เปนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก สวนผลผลิตท่ีเหลืออีกรอยละ 20 ใชบริโภคผลสดภายในประเทศและ
สงออก  (ประจวบ, 2550)  แตในดานการผลิต พบวายังมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพของผลผลิต เชน 
ผลผลิตไมไดมาตรฐาน  ปญหาเกี่ยวกับการตกคางของสารไนเตรทในผลสับปะรด การเกิดผลแกนและ
การกระจายของผลผลิตออกสูตลาดไมสมํ่าเสมอ  ทําใหเกิดการสูญเสีย  เนื่องจากผลผลิตท่ีไดไมมี
คุณภาพ ตนทุนการผลิตสูงเกินความจําเปน ซ่ึงการตกคางของสารเคมีในผลผลิตจะทําใหเกิดการกีดกัน
การนําเขาสินคาเกษตรของตางประเทศ โดยการทํากฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการผลิต
และการบริโภคสินคาเกษตรจะรุนแรงมากข้ึนฉะน้ัน ในการสงเสริมการผลิตสับปะรดใหไดคุณภาพ
และมาตรฐานตองคํานึงถึงปจจัยและองคประกอบหลายๆ อยาง โดยเฉพาะคูแขงทางการคาเกษตรกรจึง
ตองมีการจัดการผลผลิตสับปะรดตรงตามระบบ GAP ของพืชสับปะรด (วิชาการเกษตร, 2550)  

สถานการณการผลิตสับปะรดในจังหวัดลําปางพบวาพื้นท่ีปลูกลดลงจากปพ.ศ. 2549 ประมาณ 
23% เนื่องจากปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าในป 2549  (งานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลําปาง, 
2550) และในชวงฤดูแลงท่ีผานมาพื้นท่ีปลูกสับปะรดไดรับผลกระทบจากความแหงแลงระยะเวลานาน
ทําใหตนสับปะรดไมสมบูรณเปนเหตุใหผลผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 มีปริมาณนอยไม
เพียงพอกับความตองการของตลาด คาดวาในชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ผลผลิต
สับปะรดออกสูตลาดในสภาวะปกติและราคาเปนไปตามกลไกการตลาดปกติและเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรการบริหารจัดการและควบคุมพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรด จังหวัดลําปางเปน 1 ใน 13 จังหวัด ท่ีมีการ
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ผลิตสับปะรดเพ่ือสงเขาโรงงานมาก จังหวัดลําปางรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดจึงไดดําเนินการ
จัดทําโครงการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานข้ึน  และสับปะรดก็เปนสินคาเกษตรที่สําคัญ
ในการสงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหแก
เกษตรกรเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาดโดยเฉพาะในการสงผลผลิตเขา
โรงงานท่ีจะรองรับผลผลิตสับปะรดท่ีผลิตตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดผลผลิตลน
ตลาด อีกท้ังใหผลผลิตสับปะรดจะมีราคาท่ีสูงข้ึน และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมรวมท้ังผูบริโภคก็จะดีข้ึนเนื่องจากเปนการผลิตท่ีมีการควบคุมการใชสารเคมี 
ดวยเหตุนี้ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง และตําบลบานสา อําเภอแจหม ท่ีมีปริมาณของผลผลิตสับปะรด
มากท่ีสุดของจังหวัด  จึงเปนกลุมเกษตรกรที่นํารองโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
โดยจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรที่สนใจ
เขารวมโครงการ (คูมือการปฏิบัติงานสําหรับงานสงเสริมการเกษตรจังหวัดลําปาง, 2550) 
 ดังนั้น  ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของเกษตรกรในการขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ปญหาและ
อุปสรรค   สําหรับการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมฝกอบรม  การสังเกตการณ 
และทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อท่ีจะใชผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตสินคาเกษตรตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตลอดจนจะเปน
ประโยชนแกการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง  การดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม  
 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการผลิตสับปะรดและปญหาอ่ืนๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ทําใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการเขารวม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลําปางเพ่ือนําผลท่ีไดจาก
การศึกษาเปนแนวทางพื้นฐานของการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังเปนแนวทางในการผลิต
สินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานใหกับเกษตรกรที่สนใจตอไป 
สมมุติฐานในงานวิจัย 
 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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ขอบเขตของการวิจัย     
 การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนทําการวิจัยกับเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการผลิตสับปะรด
ตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม จํานวน 244 ตัวอยาง พื้นท่ีวิจัยใน ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือ ตําบลบานสา  
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  
 
นิยามศัพท 

อายุ  หมายถึง อายุของเกษตรกรกลุมตัวอยางขณะทําการวิจัยท่ีนับเปนจํานวนเต็ม 
เพศ  หมายถึง  เพศของเกษตรกรกลุมตัวอยางขณะทําการวิจัย 
การศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของเกษตรกรท่ีไดรับจากสถาบันการศึกษา 
การไดรับขาวสารทางการเกษตร  หมายถึง การรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามระบบ

เกษตรดีท่ีเหมาะสมและดานการเกษตรอื่นๆ เชนเจาหนาท่ี วิทยุ โทรทัศน วารสาร ส่ิงพิมพ และอ่ืนๆ  
ประสบการณในการผลิตสับปะรด  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีเกษตรกรผลิตสับปะรด 
ประสบการณการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตร  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีเกษตรกรไดเขารับ

การฝกอบรมดานการเกษตร 
พื้นท่ีปลูกสับปะรด  หมายถึง จํานวนพื้นท่ีท่ีเปนของตนเองและเชาผูอ่ืนในการผลิตสับปะรด

นับเปนไร 
รายไดจากการผลิตสับปะรด  หมายถึง    รายไดท่ีไดจากการขายผลผลิตสับปะรดท้ังหมดใน

รอบปท่ีผานมา 
รายไดรวมของครอบครัว  หมายถึง  รายไดรวมของครอบครัวท่ีไดจากภาคเกษตร และนอก

ภาคเกษตร                                         
แรงงานในครัวเรือนท่ีชวยดานการเกษตร  หมายถึง จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีชวยกันผลิต

สับปะรด 
 แหลงเงินทุนและสินเชื่อในการผลิตสับปะรด หมายถึง จํานวนเงินท่ีกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการและแหลงเงินกูอ่ืนๆ เพื่อใชในการผลิตสับปะรด 

ความรูในการผลิตสับปะรด หมายถึง ความรูของเกษตรกรในเร่ืองการผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

ทัศนคติในการผลิตสับปะรด  หมายถึง ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีตอการผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

การปฏิบัติในการผลิตสับปะรด  หมายถึง ข้ันตอนและวิธีการผลิตสับปะรดของเกษตรกรตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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ขอกําหนดของการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม หมายถึง ขอกําหนดท่ีกรม
สงเสริมการเกษตรกําหนดข้ึนสําหรับประเมินคุณภาพการผลิตสับปะรดใหไดมาตรฐานการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม  

ผลผลิตสับปะรด  หมายถึง  ปริมาณของผลผลิตหลังจากเก็บเกีย่วผลผลิตแลวในรอบปท่ีผานมา 
 การผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม  หมายถึง การผลิตสับปะรดตรงตาม

ขอกาํหนดของกรมวิชาการเกษตรไดแก แหลงน้ํา พื้นท่ีปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บ
รักษาและการขนยายผลผลิตในแปลง การบันทึกขอมูล ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช การจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  หมายถึง  เกษตรกรท่ีเขาอบรมและสมัครใจเขารวมโครงการ
ผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

 เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ  หมายถึง  เกษตรกรที่เขาอบรมแตไมสมัครใจเขารวม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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กรอบแนวความคิด 

   
 

              ตัวแปรอิสระ                                                                                          ตัวแปรตาม 
                (Independent Variables)                                                                    (Dependent Variable)  
                             
 

 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
- อายุ 
- เพศ 
- การศึกษา 
- การไดรับขอมูลขาวสารดานการเกษตร 
- ประสบการณในการผลิตสับปะรด 
 - ประสบการณการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตร 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 - พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 
 - รายไดจากผลผลิตสับปะรด 
 - รายไดของครอบครัว 
 - แรงงานในครัวเรือนที่ชวยดานการเกษตร 
 - เงินทุนและสินเช่ือในการผลิตสับปะรด 
ปจจัยดานอ่ืนๆ 
- ความรูในการผลิตสับปะรด 
- ทัศนคติในการผลิตสับปะรด 
- การปฏิบัติในการผลิตสับปะรด 

 
 
      การตัดสินใจเขารวมโครงการ
ผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ี
เหมาะสม 

- ผูเขารวม 
- ผูไมเขารวม 

        


