
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี

เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดนําแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมา
ประกอบการพิจารณา  โดยแบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้       

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับตําบลบานเสด็จ  อําเภอเมือง และตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับสับปะรดและขอมูล
เกี่ยวกับขอกําหนดสําหรับการจัดการระบบการผลิตพืช(สับปะรด) 

3. ความหมาย  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
4. ความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับความรู ทัศนคต ิและการปฏิบัติ 
5. ผลงานงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง และตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
ประวัติความเปนมาของตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง                  
 สภาพท่ัวไป 
              องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ ไดรับการยกฐานะข้ึนจากสภาตําบลบานเสด็จเปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานเสด็จตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     พ.ศ. 2537 
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล วันท่ี 16 ธันวาคม 2539 และ
มีผลใชบังคับ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 (องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ,2549) 
พื้นท่ีประมาณ  96.126  ตารางกิโลเมตรต้ังอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)   สาย
นครสวรรค-เชียงราย  ไปทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอเมืองลําปาง ระยะทางประมาณ 18  กม. 

  1. ทิศเหนือ   ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง   

  2. ทิศใต   ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลพิชัย     

  3. ทิศตะวันออก    ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ       

  4. ทิศตะวันตก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา 
 

ภูมิประเทศในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ
บริเวณที่ลาดชันและท่ีราบลุม มีแนวเขาท่ีผานคือ ผีปนน้ํากลาง วางตัวในแนวเหนือ-ใต แบงเขตตําบล
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บานเสด็จ กับตําบลบานดง  อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม  มีแมน้ํา
สําคัญท่ีไหลผาน ไดแก แมน้ําวัง 

การแบงเขตการปกครอง 
   สําหรับการแบงเขตการปกครอง  สามารถแบงออกเปน  17  หมูบาน  คือ 

 หมู  1  บานทรายมูล    หมู  2  บานจําคา 

 หมู  3  บานทรายทอง    หมู  4  บานปงออม 

 หมู  5  บานเสด็จ    หมู  6  บานหวยยาง 

 หมู  7  บานหวยน้ําเค็ม    หมู  8  บานลูเหนือ 

 หมู  9  บานลูใต    หมู  10  บานทรายทองพัฒนา 

 หมู  11  บานปงชัย    หมู  12  บานเมาะพัฒนา 

 หมู  13  บานทรายมูลพัฒนา    หมู  14  หวยยางพัฒนา 

 หมู  15  บานหวยหลวงพัฒนา    หมู  16   หวยเดื่อพัฒนา 

 หมู  17  บานปงชัยพัฒนา   

ประชากร 

  ประชากรทั้งส้ิน จํานวน   11,407   คน  

  แยกเปนชาย  จํานวน   5,649   คน  

  แยกเปนหญิง จํานวน   5,758 คน  

  ความหนาแนนเฉล่ียตอพื้นท่ี  121.63   คน/ตร.กม.   

 มีครัวเรือนท้ังส้ิน  3,976   ครัวเรือน   

(ขอมูล ณ 13 พฤษภาคม 2551) (องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ, 2549) 
 

ขอมูลอาชีพของตําบล 
อาชีพ  สวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและรับจางท่ัวไป 

ประวัติความเปนมาของตําบลบานสา อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง                  
สภาพท่ัวไป 
ประวัติความเปนมา 
องคการบริหารสวนตําบลบานสา  ไดรับยกฐานะจากสภาตําบลบานสาตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539 (องคการบริหารสวนตําบลบานสา, 2549) 
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ท่ีตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลบานสาต้ังอยูหางจากท่ีวาการอําเภอแจหมไปทางทิศใตประมาณ 10 

กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1035 สายลําปาง-แจหม 
เนื้อท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลบานสา มีพื้นท่ีประมาณ 128.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

80,018  ไร แยกเปน 
 พื้นท่ีปาสงวน   90.03  ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีทําการเกษตร  30   ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีอยูอาศัย   8   ตารางกิโลเมตร 
ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศพื้นท่ีสวนใหญเปนปาและภูเขาลอมรอบ ชุมชนท่ีอยูอาศัยมีท่ีราบลุมเปน

บางสวนมีแมน้ําวังไหลผานทุกหมูบานและมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  จดกับ อบต.วิเชตนคร, อบต.แจหม อําเภอแจหม 
ทิศใต   จดกับ อบต.นิคมพัฒนา, อบต.บุนนาคพัฒนา และอบต.บานแลง อําเภอเมือง

ลําปาง 
ทิศตะวันออก  จดกับ อบต.เมืองมาย อําเภอแจหม 
ทิศตะวันตก  จดกับ อบต.บานขอ, อบต.ทุงกวาว อําเภอเมืองปาน และ อบต.บานคา อําเภอ

เมืองลําปาง 
จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน 
จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มท้ังหมูบาน 10 หมู ไดแก หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,และ 10 
ประชากร(สํารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2551) 
ตําบลบานสาไดทีประชากรท้ังส้ิน 5,198 คน (ชาย 2,612 คน,หญิง 2,586 คน) มีความหนาแนน

เฉล่ีย 41 คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,555 ครัวเรือน แยกเปน 
หมูท่ี 1 บานแปนเหนือ มี 144 ครัวเรือน ประชากร 471 คน  
หมูท่ี 2 บานสบหก มี 122 ครัวเรือน ประชากร 423 คน 
หมูท่ี 3 บานสาแพะ มี 155 ครัวเรือน ประชากร 587 คน  
หมูท่ี 4 บานสาเหนือ มี 244 ครัวเรือน ประชากร 722 คน 
หมูท่ี 5 บานสามัคคี มี 196 ครัวเรือน ประชากร 523 คน 
หมูท่ี 6 บานแปนใต มี 124 ครัวเรือน ประชากร 422 คน 
หมูท่ี 7 บานสาแพะเหนือ มี 144 ครัวเรือน ประชากร 563 คน 
หมูท่ี 8 บานแปนพัฒนา มี 138 ครัวเรือน ประชากร 453 คน 
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หมูท่ี 9 บานแปนโปงชัย มี 145 ครัวเรือน ประชากร 500 คน  
หมูท่ี 10 บานสามัคคีเหนือ มี 143 ครัวเรือน ประชากร 538 คน 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
อาชีพของราษฎรสวนใหญ คือ อาชีพทางดานเกษตรกรรม เปนแหลงปลูกขาวและพืชท่ีสําคัญ 

เชน ถ่ัวลิสง ผักกาดเขียวปลี มะมวง สับปะรด บวบ ยาสูบ ฟกทอง และฝร่ัง 
 

ขอมูลเก่ียวกับการเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับสับปะรด 
 การผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) คือ 

แนวทางในการทําเกษตรกรรมเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพท่ีดี ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผลผลิตสูง
คุมคาการลงทุน และขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืนทางการเกษตรและไมใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม การผลิตดังกลาวจะมี
คําแนะนําของทางราชการ ซ่ึงจัดทําข้ึนเพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดภายใตสภาวะท่ีเปนจริง
เหมาะสมแกสภาพทองถ่ินและภูมิประเทศ กรมวิชาการเกษตร(2550)  

   สับปะรด เปนสินคาเกษตรท่ีสําคัญของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตและการสงออกสูง
เปนอันดับหนึ่งของโลกดวยมูลคาการสงออกมากกวาหนึ่งหม่ืนลานบาทตอป และปจจุบันการแขงขัน
ทางการคาภายใตองคการคาโลก (WTO) มีปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอกิจกรรมทางการคาเพิ่มมากข้ึน 
เชนการใชมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) รวมถึงการท่ีสหภาพยุโรปไดมีมาตรการ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบการผลิตไดทุกข้ันตอน ต้ังแตระดับฟารมจนถึงผูบริโภค ทําใหเกษตรกรและ
ผูประกอบการผลิตสับปะรดจะตองปรับปรุงระบบการผลิตใหสามารถตอบสนองตอกฎเกณฑทาง
การคาเหลานี้ใหไดอยางครบถวน ตามคําแนะนําหลักการปฏิบัติตามเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับ
สับปะรดของกรมวชิาการเกษตร ดังนี ้
1.แหลงปลูก 
         1.1 สภาพพ้ืนท่ี 

•   ควรอยูในเขตเกษตรเศรษฐกิจสับปะรด 

•   พื้นท่ีราบหรือท่ีดอน 

•   ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร 

•   ความลาดเอียงประมาณ 1-3 เปอรเซ็นต 

•   ไมมีน้ําทวมขัง 

•   หางไกลมลพิษ 

•   การคมนาคมสะดวก อยูใกลโรงงานหรือแหลงรับซ้ือ 
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         1.2 ลักษณะดิน 

•   ดินรวนหรือรวนปนทราย 

•   ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา 1.5 เปอรเซ็นต 

•   การระบายนํ้าและถายเทอากาศดี 

•   ระดับหนาดินลึก ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

•   คาความเปนกรดดางระหวาง 4.5-5.5 
         1.3 สภาพภูมิอากาศ 

•   อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ประมาณ 24-30 องศาเซลเซียส 

•   ปริมาณนํ้าฝนกระจายสมํ่าเสมอ ประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป 

•   มีแสงแดดจัด 
          1.4 แหลงน้ํา 

•  ควรมีน้ําเพียงพอสําหรับใชเม่ือจําเปน 

•   ตองเปนน้ําสะอาดปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรียท่ีมีพิษปนเปอน 
         1.5 วางแผนการผลิต 
          เนื่องจากคุณภาพสับปะรดจะลดลงอยางรวดเร็วหลังเก็บเกี่ยว จําเปนตองวางแผนการผลิต
เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตสอดคลองกับความตองการของโรงงานและตลาดตลอดป 

•   ตกลงราคาและปริมาณกับผูซ้ือไวลวงหนา 

•   ในพื้นท่ีไมมีแหลงน้ํา ใหปลูกชวงตนฤดูฝน 

•   ในพื้นท่ีมีแหลงน้ําใหทยอยปลูกตลอดป 

•   ชวงฤดูแลงควรปลูกดวยจุก ชวงฤดูฝนควรปลูกดวยหนอ เพื่อเปนการกระจายผลผลิต 
2. พันธุ 
         2.1 การเลือกพันธุ 

•   ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามท่ีตลาดตองการ 

•   เจริญเติบโตดี เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ 

•   คุณภาพสับปะรดข้ึนอยูกับพื้นท่ีปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุสําหรับบริโภคสด 
         2.2 พันธุท่ีนิยมปลูก 
         สับปะรดท่ีมีคุณสมบัติดี และนิยมปลูกเปนการคา มี 2 กลุมคือ 
         พันธุสําหรับสงโรงงาน  มีเพียง 1 พันธุ คือ ปตตาเวีย เปนพันธุท่ีขอบใบไมมีหนาม หรือมีหนาม
เพียงเล็กนอยบริเวณปลายใบ ผลรูปทรงกระบอก ตาต้ืน และมีจุกเดียว 
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         พันธุสําหรับบริโภคสด  มี 5 พันธุ ลักษณะแตกตางกัน และจะมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ เม่ือปลูก
ในแหลงท่ีเหมาะสมเทานั้น 

•   นางแล ใบมีขอบเรียบมีหนามเล็กนอย ผลรูปทรงกลม ตานูน  เปลือกบาง  เนื้อหวานจัดสี
เหลืองทอง  ตําบลนางแล  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  เปนแหลงปลูกเหมาะสมท่ีสุด 

•   ปตตาเวีย  มีเนื้อแนน  รสหวานปานกลางหรือหวานจัด  ปลูกไดท่ัวไป 

•   ภูเก็ต  ตราดสีทอง  และสวี  ขอบใบมีหนามมาก ผลมีตาลึกเม่ือแกจัดเปลือกสีสม  และมี
สวนของกลีบดอกอยูท่ีเปลือก  เนื้อหวานกรอบมีรูพรุน  สีเหลืองเขม  พันธุสวีจะมีผลส้ันกวาพันธุภูเก็ต
และพันธุตราดสีทอง  จังหวัดภูเก็ต  เปนแหลงปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับพันธุภูเก็ต  จังหวัดตราด  เปน
แหลงปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับพันธุตราดสีทอง  และอําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  เปนแหลงปลูกท่ี
เหมาะสมสําหรับพันธุสวี 
3. การปลูก 
         3.1 การเตรียมดิน 

•   พื้นท่ีเคยปลูกสับปะรด  ใหไถสับใบและตน  ท้ิงไวประมาณ  2-3 เดือน  แลวไถกลบ 

•   ไถ 1 คร้ัง  ตาดดิน 7-10 วัน  พรวน 1-2 คร้ัง  ยกแปลง สูง 15  เซนติเมตร  แลวทําแนว
ปลูกสับปะรด 

• ถาพื้นท่ีราบเอียงมากกวา 3 เปอรเซ็นต  ตามท่ีระบุในขอ 1.1 ตองทํารองระบายนํ้ารอบ
แปลงปลูกเพื่อปองกันการชะลางหนาดิน 

3.2 วิธีปลูก 
3.2.1 การปลูกดวยหนอ 

•   คัดหนอใหมีขนาดเดียวกันสําหรับปลูกในแตละแปลง  เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวไดพรอมกัน 

•     หนอท่ีใชปลูกมี 3 ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ( 300-500 กรัม )   ขนาดกลาง ( 500-700 กรัม )
ขนาดใหญ  ( 700 - 900 กรัม ) 

•   ไมควรใชหนอพันธุท่ีหักจากตนแลวเก็บไวนานเกินไป 

•   สามารถบังคับดอกไดเม่ืออายุปลูก 8-12 เดือน  ข้ึนอยูกับขนาดของหนอท่ีใชปลูก 
              3.2.2 การปลูกดวยจุก 

• ปลูกดวยจุกมีขนาดต้ังแต  180  กรัม 

•       สามารถบังคับดอกไดเม่ืออายุปลูก  10 - 14  เดือน ข้ึนอยูกับชวงเวลาปลูก 
              3.2.3 การปลูกและระยะปลูก 

•    ชุบหนอหรือกอนปลูก  ดวยสารปองกันโรครากเนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกชวงกลาง
ฤดูฝนตามคําแนะนําในตารางท่ี  1 
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•  ปลูกแถวคู  ระยะปลูก  30 × 50    (  80-90 ) เซนติเมตรปลูกไดประมาณ 7,500 - 8,500 ตน 
ตอไรแตไมควรเกิน 12,000 ตนตอไร 
4. การดูแลรักษา 
         4.1 การใหปุย 

•   สับปะรดตองธาตุอาหารหลัก  ( N,P และK )  ในแตละฤดูการผลิต 

•   ไนโตรเจน 6-9 กรัม N ตอตัน หรือยูเรีย  อัตรา 116 - 169 กิโลกรัมตอไร   

•   ฟอสฟอรัส 2-4 กรัม P O  ตอตัน  หรือทริพเปลซูเปอรฟอสเฟต  อัตรา 38-76 กิโลกรัม/ไร 

•   โพแทสเซียม 8 - 12 กรัม K O ตอตัน  หรือโพแทสเซียมคลอไรด  113 - 170  กิโลกรัม/ไร 
4.1.1 การใหปุยตนปลูก ใหเลือกวิธี 4.1.1.1 หรือ 4.1.1.2 

           4.1.1.1 วิธีการใหปุยทางกาบใบ 

•   ใหปุยรองพื้นสูตร 16-20-0  และใหปุยบริเวณกาบใบลางของตน  ดวยปุยเคมีสัดสวน  2:1:3 
หรือ3:1:4 เชน  สูตร 12- 6-15 หรือ 12-4-18 หรือ 15-5-20  หรือ 13-13-21 ให 2 คร้ังๆละ10 - 15 กรัมตอ
ตันคร้ังแรกหลังปลูก 1-3 เดือน  คร้ังตอมาหางกัน 2 - 3 เดือน  หากไมไดใชปุยรองพื้น  จะใหปุยทาง
กาบใบของตนก็ได  แตเพิ่มจํานวนเปน 3 คร้ัง 

• เม่ือสับปะรดมีใบสีเขียวซีดจาง   เนื่องจากไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ  ใหพนปุยทางใบ
เสริม ดวยปุยเคมีสูตร  23-0-30 ผสมนํ้าเขมขน 5 เปอรเซ็นต  อัตรา 75 มิลลิลิตรตอตน  จํานวน 3 คร้ัง  
คือ  ระยะกอนบังคับดอก 30 วัน 5 วัน และหลังบังคับดอก 20 วัน 
       4.1.1.2 วิธีการใหปุยทางดินรวมกับการพนทางใบ 

• ใหปุยรองพ้ืนและ / หรือใหปุยบริเวณกาบใบลางของตน 1 คร้ัง  อัตรา 10 -15 กรัมตอวัน     
หลังปลูก 1-3 เดือน  ตามขอ 4.1.1 

• พนทางใบเดือนละ  1  คร้ัง  จนตนไดขนาดท่ีจะบังคับดอก  ดวยปุยเคมี  ประกอบดวย 
-  แอมโมเนียมซัลเฟล  30  กิโลกรัม - เหล็กซัลเฟต  3 กิโลกรัม    
- โพแทสเซียมคลอไรด 10 กิโลกรัม - สังกะสีซัลเฟต  0.5 กิโลกรัม 
- แมกนีเซียมซัลเฟต  1 กิโลกรัม  - บอแรกซ 0.1 กิโลกรัม  
  ผสมนํ้า 1,000 ลิตร พนในพื้นท่ี 1 ไร 

     4.1.2 การใหปุยตนตอ 

•   หลังเก็บเกี่ยวใหใชมีดตัดตนและใบตามท่ีระบุในขอ  8.3 แลวเรงการเจริญเติบโตของ 
หนอดวยการใหปุยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต  บริเวณกาบใบลางของตนตอเดิม  อัตรา 
7-15  กรัมตอตน 

• ใหปุยทางกาบใบ ดวยปุยเคมีสูตร  12-6-15  หรือ 13-13-21 อัตรา 15 กรัมตอตน  จํานวน 
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2   คร้ัง คร้ังแรกหลังจากเลือกหนอท่ีจะไวตอแลว  และคร้ังตอมาอีก  4 เดือน 

• เม่ือใบสับปะรดมีใบสีเขียวซีดจาง  เนื่องจากไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอใหหยอดหรือ 
พนดวยปุยเคมี  จํานวน 3 คร้ังเชนเดียวกับการใหปุย  ตามท่ีระบุในขอ  4.1.1 
          4.2 การใหน้ํา 

•    ไมจําเปนตองใหน้ํา   ถามีปริมาณนํ้าฝนสมํ่าเสมอตลอดฤดูการปลูก 

•    ในฤดูแลงหรือฤดูฝนท้ิงชวง  ควรใหน้ําตนสับปะรดท่ีกําลังเจริญเติบโต  สัปดาหละ 1-2 
ลิตรตอตน 

•    หลังใสปุยคร้ังสุดทาย  ถาไมมีฝนตองใหน้ํา  เพื่อใหตนสับปะรดใชปุยใหหมด 

•    ควรใหน้ํากอนและหลังออกดอก 

•    หยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว  15 - 30  วัน 
             4.3 การบังคับดอก 

•    ในแปลงเดียวกัน ควรบังคับดอกพรอมกัน 

•    บังคับดอกหลังการใหปุยทางกาบใบแลว  2 เดือน หรือหลังการพนปุยทางใบ 1 เดือน 

•    บังคับดอกเม่ือตนสับปะรดมีน้ําหนักตนปลูกประมาณ 2.5 - 2.8กิโลกรัม และนํ้าหนักตน
ตอประมาณ 1.8 - 2.0 กิโลกรัม ดวยสารผสมของเอทธิฟอน ( 39.5% )  อัตรา 8 มิลลิลิตร  กับปุยเคมีสูตร
46-0-0อัตรา 300 กรัม  และนํ้า 20 ลิตร อัตรา 60-75 มิลลิลิตรตอตน  หรือใสถานแกส อัตรา 1-2 กรัมตอ
ตนในขณะมีน้ําอยูในยอดท้ัง 2 วิธี บังคับ 2 คร้ัง หางกัน 4-7 วัน 

•    ทําการบังคับดอกในชวงเย็นหรือกลางคืน   หากมีฝนตกภายใน  2 ช่ัวโมงหลังหยอดสาร 
บังคับดอก  ควรหยอดซํ้าภายใน 2-3 วัน 

    4.4 การปองกันการตกคางของไนเตรท 

•    ใหปุยและใหน้ําตามคําแนะนําในขอ 4.1 และ 4.2 อยางเครงครัด 

•    หามใสปุยไนโตรเจนหลังการบังคับดอกแลว 

•    หามทําลายจุกสับปะรด 

•   ในแหลงท่ีเคยพบปริมาณไนเตรทตกคางสูงในผลสับปะรด  ควรเก็บตัวอยางใบในระยะ
บังคับดอก  วิเคราะหปริมาณธาตุโมลิบดินัม  ถาพบความเขมขนของธาตุตํ่ากวา 1 สวนในลานสวน ให
พนใบสับปะรดดวยธาตุโมลิบดินัม  อัตรา  5  มิลลิกรัมตอตนในระยะดอกแดง  หรือ โพแทสเซียมคลอ
ไรด  อัตรา 8 กรัม  หลังการบังคับดอกแลว 75 วัน 
                 4.5 การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ 
                ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสับปะรดท่ีสําคัญ  และพบทั่วไปในไรสับปะรดมีเพียงชนิดเดียว  
คือ ดวงเตา  ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 4.0 - 4.5 มิลลิเมตร ลําตัวดานบนนูนโคงสีดํา  ดานลางแบนรอบอก
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ปลองแรกและปลายปกสีสม  เพศเมียวางไขสีเหลืองออนเปนกลุมบนพ้ืนผิวพื้น  ตัวหนอนมีไขแปงสี
ขาวปกคลุมคลอยเพล้ียแปง  ตัวหนอนและลําตัวเต็มวัยของดวงเตาเปนตัวห้ํา  กัดกินเพล้ียแปงแมลง
ศัตรูสําคัญของสับปะรด 
                    ดังนั้น  การปองกันการกําจัดศัตรูสับปะรด  ควรใชวิธีการที่ปลอดภัยตามคําแนะนํา  เพื่อ
อนุรักษศัตรูธรรมชาติท่ีเปนประโยชนดังกลาว 
5. สุขลักษณะและความสะอาด 

•   ควรเก็บวัชพืชและเศษพืช  โดยเฉพาะท่ีเปนโรคเผาทําลายนอกแปลงปลูก 

•   อุปกรณ  ไดแก จอบ  มีด  เคร่ืองพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ภาชนะท่ีใชเก็บเกี่ยวผลผลิต  
หลังใชงานแลวตองทําความสะอาด  หากเกิดการชํารุด  ควรทําการซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

•   เก็บสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  และปุยเคมีไวในท่ีปลอดภัย  และปดกุญแจโรงเก็บ 
6. ศัตรูของสับปะรดและการปองกันกําจัด 
           6.1 โรคท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 
                6.1.1 โรครากเนาหรือตนเนา 
 สาเหตุ   เช้ือรา 

ลักษณะอาการ    สวนยอดของสับปะรดจะเปล่ียนเปนสีแดง   สีเหลืองซีด  ใบยอดลมพับและ
หลุดงาย  บริเวณฐานใบมี  รอยเนาซํ้าสีเหลืองออน   ขอบแผลมีสีน้ําตาลเขมจนถึงดํา  เกิดอาการเนาและ 
มีกล่ินเฉพะตัว 
 ระยะเวลาระบาด   ระบาดรุนแรงในฤดูฝน  โดยเฉพาะในพื้นท่ีมีสภาพเปนดาง 
 การปองกันกําจัด 

• ปรับพื้นท่ีแปลงปลูกใหมีการระบายนํ้าไดดี 

• ปรับสภาพความเปนกรดดางของดินใหตํ่ากวา  5.5  โดยใชกํามะถันผง 

• หลีกเล่ียงการใชหนอหรือจุกสับปะรดจากแหลงและแปลงท่ีมีโรคระบาด 

•   จุมหนอกอนปลูก  และพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชทุก 2  เดือน ตามคําแนะนําใน
ตารางท่ี1 

•    เก็บตนท่ีเปนโรคเผาทําลาย  แลวพนตนสับปะรด  บริเวณใกลเคียง  ดวยสารกําจัดโรค
พืช  ตามคําแนะนําในตารางท่ี 1 
                 6.1.2 โรคผลแกน 
 สาเหตุ   เกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางเช้ือแบคทีเรีย  กับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ปกติ 
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ลักษณะอาการ   เ ช้ือแบคทีเรียเขาไปในผลต้ังแตระยะดอกบาน  และแสดงอาการเม่ือ
สภาพแวดลอมเหมาะสม  คือ  ผลสับปะรดท่ีเร่ิมแกจะมีน้ํามากข้ึน  บริเวณตาและเน้ือผลท่ีถูกเช้ือเขา
ทําลาย  เปล่ียนเปน สีน้ําตาลเขมและแข็งกระดาง  ไมยืดหยุนเหมือนเนื้อสับปะรดปกติ  
   ชวงเวลาระบาด   ระบาดรุนแรงในระยะ 7 - 10 วัน กอนท่ีผลสับปะรดจะเก็บเกี่ยวได 
 การปองกันกําจัด 

•     เพิ่มจํานวนตนตอไรใหมากข้ึน 

•     ใหโพแทสเซียมคลอไรด  ตามคําแนะนําในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี  1  การใชสารปองกันกําจัดโรคของสับปะรด 

โรค 
สารปองกันกําจัด

โรคพืช 
อัตราการใช/น้าํ 20 

ลิตร วิธีการใช/ขอควรระวัง 
หยุดการใชสาร

กอนเก็บเกี่ยว(วัน ) 

รากเนา เมตาแลกซิล 20-40 กรัม จุมหนอหรือจกุ 14 

หรือ ( 25% ดับบลิวพี )   กอนปลูก และพน   

ตนเนา     ทุก 2 เดือน เฉพาะ   

  
ฟอสอีทิล -  
อะลูมิเนียม 80 - 100  กรัม ตนหรือบริเวณท่ีพบ   

  (  80%ดับบลิวพี  )   การทําลาย   

ผลแกน 
โพแทสเซียมคลอ
ไรด  1 กิโลกรัม พนหลังการบังคับดอก                          

      ประมาณ 90-105 วัน   
ในวงเล็บ  คือ  เปอรเซ็นตสารออกฤทธ์ิ  และสูตรของสารปองกันโรคพืช 

           6.2 แมลงศัตรูท่ีสําคญัและการปองกันกําจัด 
 แมลงศัตรูท่ีสําคัญของสับปะรดและพบท่ัวไปมีเพียงชนิดเดียว   คือ  เพล้ียแปง 
 ลักษณะและการทําลาย  เพล้ียแปงมีลักษณะเปนรูปไขคอนขางกลม  ลําตัวยาวประมาณ         
2.3 -3.0 มิลลิเมตร  ผนังลําตัวปกคลุมดวยไขแปงสีขาว  ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงจากราก  ตน 
ใบ และสับปะรด 
 ชวงเวลาระบาด  ระบาดรุนแรงหลังการบังคับดอกแลว 
 การปองกันกําจัด 

•   ในแหลงท่ีเคยพบการทําลายของเพล้ียแปง  ใหปองกันกําจัดมด  ซ่ึงเปนตัวแพรกระจาย
เพล้ียแปงดวยวิธีการทางเขตกรรม 
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         6.3 วัชพืชท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 
              6.3.1 ชนิดวัชพืช 
 วัชพืชฤดูเดียว   เปนวัชพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว  สวนมากขยายพันธุดวยเมล็ด 

• ประเภทใบแคบ  เชน  หญาตีนนก  หญาตีนกา  หญานกสีชมพู  หญารังนก  หญาปากควาย   
หญาขจรจบดอกเล็กหญาดอกแดง   และหญาบุงเปนตน 

• ประเภทใบกวาง   เชนแมงลักปา  กระตายจาง  ผักบุงยาง  สะอึก  ผักเบ้ียหิน  ผักเบ้ียใหญ   
ผักโขม  สาบแรงสาบกาและนํ้านมราชสีห  เปนตน 

• ประเภทกก   เชนกกทราย  และกกหนวดแมว   
วัชพืชขางป  เปนวัชพืชท่ีสวนมากขยายพันธุดวยตนรากเหงา หัวและไหล ไดดีกวาการ

ขยายพันธุดวยเมล็ด   

• ประเภทใบแคบ   เชนหญาคา  หญาขน  หญาตีนติด  หญาชันกาด  และหญาขจรจบดอก
เหลือง เปนตน 

• ประเภทใบกวาง   เชน  สาบเสือ  ผักปราบ  และเถาตอเชือก 

• ประเภทกก   เชน  แหวหมู   และกกดอกตุม 
6.3.2 การปองกันกําจัด 

• ไถ 1 คร้ัง  ตากดิน 7- 10 วัน พรวน 1 -2 คร้ัง  แลวคราดเก็บเศษซาก  ราก  เหงา  หัว  และ
ไหล  ของวัชพืชออกจากแปลง 

• หลังปลูก 1 - 2 เดือน ควรกําจัดวัชพืชดวยแรงงานกอนท่ีวัชพืชจะออกดอก  โดยใชจอบ 
ดายหางแถว  ถอนดวยมือระหวางตน  ตองระวังไมใหรากและตนของสับปรดกระทบกระเทือน 

• ในกรณีท่ีกําจัดวัชพืชดวยแรงงานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ควรพนสารกําจัดวัชพืช  ตาม 
คําแนะนําในตารางท่ี 2 

• หลีกเล่ียงการพนสารกําจัดวัชพืชไปท่ียอดสับปะรด  และหามพนสารกําจัดวัชพืชทุกชนิด 
หลังการบังคับดอก 
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ตารางท่ี  2  การใชสารกําจัดวัชพืชในไรสับปะรด 
 

วัชพืช สารกําจัดวัชพชื อัตราการใช/ไร วิธีการใช  / ขอควรระวัง 

วัชพืชฤดู
เดียว   พาราควอท 300 - 600  มิลลิลิตร 

พนกอนการเตรียมดิน  หรือ  
เม่ือมี 

  (27 . 6  %  เอสแอล )   
วัชพืชข้ึนหนาแนน กอนปลูก
สับปะรด5 - 7 วัน 

        

  โบรมาซิล        500   -  600  กรัม 

พนหลังปลูกกอนวัชพืชงอก
หรือวัชพืชมี 4-6ใบ เม่ือดนิมี
ความช้ืน 

  ( 80 %  ดับบลิวพี )    

  ไดยูรอน         500  -  600   กรัม   

  (  80 %  ดับบลิวพ ี )     
วัชพืชฤดู
เดียว โบรมาซิล 400   -  600  กรัม 

พนหลังปลูกต้ังแตวัชพืชงอกจน
ออก 

วัชพืชขางป ( 80 % ดับบลิวพี ) +   ดอก  เม่ือดินมีความช้ืน 

  
อามีทรีน(80 % 
ดับบลิวพี)     

  สัดสวน  1:1     

วัชพืชขาม
ป ไกลโฟเสท 600 - 800  มิลลิลิตร 

เม่ือมีวัชพืชข้ึนหนาแนน  พน
กอนการเตรียมดินหรือกอน
ปลูกสับปะรด 10 – 15 วัน 

  ( 48 % เอสแอล)    

      
ในวงเล็บคือ   เปอรเซ็นตสารออกฤทธ์ิ  และสูตรของสารกําจัดวัชพืช 
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7. คําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม 
 การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสมเกษตรตองรูจักศัตรูพืช  ชนิดและอัตราการใชของ
สารปองการกําจัดศัตรูพืช  การเลือกใชเคร่ืองพนหัวฉีด  และวิธีการพนท่ีถูกตองมีขอแนะนํา  ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
              7.1 การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

•   ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองพน  อยาใหมีรอยร่ัว  เพื่อปองกันสารพิษเปยกเปอนเส้ือผา  และ
รางกายของผูพน 

•   ตองสวมเส้ือผาและอุปกรณปองกันสารพิษ  ไดแก  หนากาก  หรือ ผาปดจมูก  ถุงมือ หมวก 
และรองเทา  เพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 

•   อานฉลากคําแนะนํา  คุณสมบัติและการใชของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  กอนปฏิบัติงาน
ทุกคร้ัง 

•   ควรพนในชวงเชาหรือเย็น  ขณะลมสงบ หรือเล่ียงการพนในเวลาแดดจัดหรือลมแรง  และ
ขณะปฏิบัติงาน  ผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 

•   เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสําหรับใชใหหมดในคราวเดียวกันไมควรเหลือคางในถังพน 

•   ปดฝาถาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเม่ือเลิกใช  เก็บไวในท่ีมิดชิดหางจาก
สถานท่ีปรุงอาหาร   แหลงน้ําและตองปดกุญแจโรงเก็บทุกคร้ัง 

•   ภายหลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกคร้ัง  ผูพนตองอาบนํ้า  สระผม  และเปล่ียน
เส้ือผาใหมทันที  เส้ือผาท่ีใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกคร้ัง 

•   ไมเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชจะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย  โดยดูจาก 
ตารางคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  หรือฉลากท่ีภาชนะบรรจุ 

•   เม่ือใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหมดแลว  ใหลางขวดบรรจุสารดวยน้ํา 2 - 3 คร้ัง ท้ิงลงใน
ถังพนสาร  ปรับปริมาณนํ้าตาม 

•   ความตองการกอนนําไปใชพน ปองกันกําจัดศัตรูพืช  สําหรับภาชนะบรรจุสารท่ีใช
หมดแลว   คือ  ขวด  กลองกระดาษ  ถุงพลาสติกใหทําลายโดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา  และใหมี
ความลึกมากพอท่ีสัตวไมสามารถคุยข้ึนมาได   หามเผาไฟและนํากลับมาใชอีก 
               7.2 การใชเคร่ืองพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
                   7.2.1 เคร่ืองพนสาร 

•   เคร่ืองพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง         

•   เคร่ืองยนตพนสาร  ชนิดใชแรงดันของเหลว  ( ลากสายหรือปม  3 สูบ) 
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7.2.2 วิธีการใช 

•   เคร่ืองพนแบบสูบโยกสะพายหลัง  ใชอัตราการพน  60 - 80  ลิตรตอไร   เลือกใชหัวฉีด
แบบกรวยขนาดเล็ก  ( เสนผาศูนยกลาง0.6 - 1.0 มิลลิเมตร  สําหรับการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช) 

•   เคร่ืองยนตพนสารชนิดใชแรงดันของเหลว   ใชอัตราการพน  80 -120  ลิตรตอไร  หัวฉีด
แบบกรวยขนาดกลาง ( เสนผาศูนยกลาง  1.0 -2.0 มิลลิเมตร )  ปรับความดันในระบบการพนไวท่ี  10  
บาร  หรือ 150 ปอนดตอตารางนิ้ว   ถาเปนหัวฉีดแบบกรวยชนิดปรับได   ควรปรับใหไดละออง
กระจายกวางท่ีสุด   ซ่ึงจะไดละอองขนาดเล็กสมํ่าเสมอ   เหมาะสําหรับการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช 

•   สําหรับการพนสารกําจัดวัชพืช  ตองใชเคร่ืองพนแยกจากเครื่องพนสารปองกันกําจัดโรค
พืช ควรเลือกใชหัวฉีดแบบพัดหรือแบบปะทะ   ใชอัตราการพน 60 - 80 ลิตรตอไร  หลังพนไมควร
รบกวนผิวหนาดิน  ขณะพนกดหัวฉีดใหตํ่า   เพื่อใหละอองสารเคมีตกลงบนพื้นท่ีตองการควบคุม
วัชพืชเทานั้น  ระวังการพนซํ้าแนวเดิม  เพราะจะทําใหปริมาณสารเพ่ิมเปนสองเทา   

•   การพนสารปองกันกําจัดโรคพืชควรใชความเร็วในการเดินพนประมาณ 1 กาวตอวินาที   
พนใหคลุมท้ังตน  ไมควรพนจี้นานเกินไป  เพราะจะทําใหน้ํายาโชกและไหลลงดิน   

•   สําหรับการพนสารกําจัดวัชพืช   ควรถือหัวฉีดท่ีสูงกวาระดับเดียวกันตลอดการปฏิบัติงาน        

•   การพนสารทุกคร้ัง ใหเร่ิมพนจากดานใตลมกอน  จากน้ันขยายแนวการพนข้ึนเหนือลม   
ขณะเดียวกันใหหันหัวฉีดไปทางใตลมตลอดเวลา  เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
8. การเก็บเก่ียว 
            8.1 ระยะการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 
 สับปะรดสําหรับสงโรงงาน 

•    เก็บเกี่ยวผลสับปะรดท่ีมีความสุกแกตามมาตรฐาน 

•    หามใชสารเคมีทุกชนิดเรงใหสับปะรดสุกกอนกําหนด 
สับปะรดสําหรับบริโภคสด 

•   เก็บเกี่ยวเม่ือตาสับปะรดเร่ิมเปด  2 - 3 ตา  หรือผิวเปลือกเปล่ียนเปนสีเหลืองประมาณ 10 
เปอรเซ็นต 
            8.2 วิธีการเก็บเก่ียว 

•    สับปะรดสําหรับสงโรงงานใหใชมือหักผลออกจากตนโดยไมตองเหลือกาน  แลวหักจุกออก   

•    สับปะรดสําหรับบริโภคสด  ใชมีดตัดใหเหลือกานยาวติดผลประมาณ 10 เซนติเมตร          
ไมตองหักจุกออก 

8.3 การจัดการตนตอ 
 สับปะรดสามารถไวตอได 1-2 คร้ัง เม่ือเก็บเกี่ยวแลว ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
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•    ใชมีดตัดตนสับปะรดระดับเหนือดิน  20 - 30 เซนติเมตร   และตัดใบใหเหลือประมาณ 10 
เซนติเมตร 

•   ใชตนและใบสับปะรดคลุมดินเพื่อรักษาความช้ืน  และปองกันการงอกของวัชพืช 

•   ใหปุยและน้ําตามคําแนะนําในขอ 4.1 และ4.2 

•    หักหนออากาศ  หรือหนอท่ีเกิดจากตนไปใชขยายพันธุเหลือเฉพาะหนอดินไวเปนตนตอ 
9. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
             9.1 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

•    คัดท้ิงผลแกน  ถูกแดดเผา  หรือจุกผิดปกติ 

•    คัดขนาดของผลตามมาตรฐานของโรงงาน    หรือผูรับซ้ือ 
             9.2 การเก็บรักษาผลผลิตและการบรรจุ 
              สับปะรดสําหรับบริโภคสด 

•    ลางทําความสะอาดและตัดกานผลออกใหเหลือประมาณ 2  เซนติเมตร 

•    จุมผลในสารผสมไขเคลือบผิว (sta-fresh 7055 ) กับน้ําอัตรา 1:7 ถึง 1 : 9 กับสารปองกัน
กําจัดเช้ือรา ไทอะเบ็นดาโซล(  40% ดับบลิวพี )  อัตรา 1,000 สวนในลานสวนแลวผ่ึงใหแหง 

•    บรรจุในกลองและเก็บในตูคอนแทนเนอรอุณหภูมิ  8 - 10 องศาเซลเซียส 
             9.3 การขนสง 

•    หลังเก็บเกี่ยว ควรสงโรงงานหรือผูรับซ้ือภายใน 1-2 วัน 

•    รถบรรทุกสับปะรดตองสะอาด  และเหมาะสมกับปริมาณสับปะรด  ไมควรใชรถท่ีใช
บรรทุกดิน   สัตว  มูลสัตว  ปุย  สารเคมีเพราะอาจมีการปนเปอน  ยกเวน จะมีการทําความสะอาดอยาง
เหมาะสม   กอนนํามาบรรทุกสับปะรด 

•    จัดเรียงผลสับปะรดใหดานจุกลงขางลาง  เพื่อใหน้ําหนักและปองกันผลช้ํา 
10. การบันทึกขอมูล 
               เกษตรกรควรบันทึกการปฏิบัติงานในข้ันตอนการผลิตตางๆ   ใหมีการตรวจสอบได  หากเกิด
ขอบกพรองข้ึน  สามารถจัดการแกไขหรือปรับปรุงไดทันทวงที  ไดแก 

•    สภาพแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ   ความช้ืน  และปริมาณฝน 

•    พันธุสับปะรด  วันท่ีปลูก  ขนาดของหนอ  หรือจุกท่ีใชปลูก อัตราการปลูก   

•    วันท่ีใหปุย  ใหน้ํา    

•    การระบาดของศัตรูพืช  ชนิดและปริมาณ 

•    วันท่ีพนสารกําจัดศัตรูพืช   ชนิด  อัตรา   และวิธีการใช   แหลงท่ีมาของสารฯ 

•    วันท่ีสับปะรดออกดอก   และเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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•    ปริมาณไนเตรท  การเกิดผลแกน  จํานวนผลแกน 

•    คาใชจาย  ปริมาณและคุณภาพผลผลิต  และรายได 

•    ปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ  ตลอดฤดูปลูก  การเก็บเกี่ยวและการขนสง 
 
ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดสําหรับการจัดการระบบการผลิตพืช(สับปะรด) 
 
 ขอกําหนดท่ี 1 : แหลงน้ํา 

-  น้ําท่ีใชตองไดจากแหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอนจุลินทรีย 
สารเคมี และโลหะหนัก 
ขอกําหนดท่ี 2 : พื้นท่ีปลูก 

- ตองเปนพื้นท่ีท่ีไมมีความเส่ียงเนื่องจากวัตถุอันตรายและจุลินทรียท่ีจะทําใหเกิดการ
ตกคางหรือปนเปอนในผลผลิต 
ขอกําหนดท่ี 3 : การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

-  ตองใชวัตถุอันตรายท่ีมีการข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและไมใชวัตถุอันตรายท่ี
ประกาศหามใช 

-  ตองใชวัตถุอันตรายตามคําแนะนําในฉลากวัตถุอันตรายและ/หรือ 
- ตามคําแนะนําหรือ อางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
-  ตองมีวิธีการเก็บรักษาและวิธีการใชอันตรายท่ีอันตรายท่ีถูกตองและปลอดภัย 

ขอกําหนดท่ี 4 : การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลในแปลง 
- สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผล อุปกรณ และพาหนะในการขนยายผลิตผลจะตองมีคุณสมบัติ

ปองกันการปนเปอนของวัตถุอันตราย ศัตรูพืช และพาหะนําโรค รวมท้ังตองขนยายผลิตผลอยาง
ระมัดระวัง 
ขอกําหนดท่ี 5 : การบันทึกขอมูล 

-  ตองมีบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายในการผลิตพืช 
-  ตองมีบันทึกการตรวจนับโรคและแมลงศัตรูพืชในแตละชวงการเจริญเติบโตท่ีเปนจุด

วิกฤตท่ีตองควบคุม 
-  ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพตามวัตถุประสงคคุณภาพ 

ขอกําหนดท่ี 6 : ผลิตผลปลอดภัยจากศัตรูพืช 
-  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และปองกันกําจัดตามคําแนะนํา 
-  ผลิตผลท่ีผานการคัดแยกแลวตองไมมีโรคและแมลงศัตรูพืชติดอยู 

ขอกําหนดท่ี 7 : ผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 
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-  ปฏิบัติและจัดการกระบวนการผลิตครบถวนทุกประเด็นท่ีเปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
ดานคุณภาพตามแผนควบคุมการผลิต 

- ถาพบผลิตผลดอยคุณภาพไมสอดคลองกับวัตถุประสงคคุณภาพตองคัดแยกไวตางหาก 
ขอกําหนดท่ี 8 : การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

-  อุปกรณในการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุตองสะอาด ไมกอใหเกิด
อันตรายตอผลิตผลและอันตรายตอความปลอดภัยในการบริโภค 

-  ผลผลิตตองมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคคุณภาพ 
 

ความหมาย  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

 ความหมายของการตัดสินใจ 
              เสนห (2544 : 257-258) ไดใหความหมายของการตัดสินใจดงันี้ 

1. การตัดสินใจ เปนกระบวนการ (process) หมายความวาการตัดสินใจตองผานกระบวนการ
คิด พิจารณา ไตรตรอง วิเคราะหแลวคอยตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการคิดตองมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลขาวสารและผานกระบวนการช่ังใจและตัดสินใจซ่ึงกระบวนการตัดสินใจประกอบดวย
การคนหาแสวงหาขอมูลขาวสาร(search) การออกแบบ(design) และการเลือก(choice) เพื่อสามารถ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

2. การตัดสินใจ เกี่ยวของกับทางเลือก (solution) การตัดสินใจเปนการพยายามสรางทางเลือก
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ทางเลือกท่ีนอยอาจปดโอกาสใหเกิดความคิดสรางสรรคหรือทางเลือกท่ี
ดีกวาได ผูบริหารท่ีดีจําเปนตองมีการฝกฝนการสรางทางเลือกท่ีมากข้ึนหลากหลายดวยวิธีการคิดแบบ
ริเร่ิม(initiative) และคิดแบบสรางสรรค(creative thinking) 

3. การตัดสินใจ เกี่ยวของกับโครงสรางขององคการ กลาวคือผูบริหารระดับสูงจําเปนตอง
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic decision) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางท่ีถูกตอง
เพื่อใชทรัพยากรท่ีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว 
ผูบริหารระดับกลางจะตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ(management decision) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการ(Operational decision) เปนการตัดสินใจดําเนินการควบคุมงานใหสําเร็จตามระยะเวลา
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. การตัดสินใจ เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคน คือการตัดสินใจเกี่ยวของต้ังแตคนเดียว กลุม 
และท้ังองคการ ซ่ึงพฤติกรรมคนแตละคนก็แตกตางกันHerbert A.Simon,(1960)อางโดย วิเชียร
(2547:276)การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ การหาโอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจ การหาหนทางเลือกท่ีพอเปนไปได และการเลือกทางเลือกจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู 
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D.Amoroso,(1993) อางโดย นิตยาและอรุณี(2545:12) ไดใหคําจํากัดความของคําวาการ
ตัดสินใจ ไวดังนี้  การตัดสินใจเปนกระบวนการในการเก็บขอมูล สารสนเทศ แลวนํามาประเมินเพื่อ
คนหาทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   และยังกลาววาการตัดสินใจในปจจุบันมี
ความยุงยากในการหาขอสรุปทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหเปนท่ีพอใจของผูเกี่ยวของมากท่ีสุดเนื่องจากปจจัย
หลายประการ  เชน  ผู ตัดสินใจมีความชอบท่ีหลากหลาย  การตัดสินใจจะเขาไปเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมท่ีมีความไมแนนอน มีความขัดแยงในเร่ืองผลประโยชนหรือความสนใจ การตัดสินใจ
อาจถูกควบคุมโดยบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา เชนผูบังคับบัญชา รวมท้ังเกี่ยวของกับการตัดสินใจกลุม 

วีระพล(2525:76) กลาวถึงการตัดสินใจวา มนุษยทุกชาติทุกภาษาสวนใหญประสบความ
ลมเหลวกอนแลวจึงนําประสบการณเหลานี้มาหาวิธีการปรับปรุงแกไข การท่ีแตละคนพยายามหาแนว
ทางการตัดสินใจดวยตนเองอาจใชเวลานาน เพื่อไมใหการตัดสินใจผิดพลาดจึงตองศึกษาข้ันตอน 
หลักการและเทคนิคการตัดสินใจท่ีชวยใหสามารถนําไปตัดสินใจในวิถีทางที่ถูกตองในระยะเวลาอัน
ส้ัน อาจเลือกในการตัดสินใจ(alternative) ตามปกติแลวจะตองมีอยางนอยสุด 2 ทางเลือก ถาไมมี
ทางเลือกก็ไมมีการตัดสินใจ การตัดสินใจน้ันอาจแบงออก 3  ประเภท คือ การตัดสินใจภายในภาวะท่ี
แนนอน การตัดสินใจภายในภาวะท่ีไมแนนอนและการตัดสินใจภายใตภาวะเส่ียง โดยถือเกณฑท่ีวาการ
ตัดสินใจไมข้ึนอยูกับสภาวการณหรือทราบแนนอนวาสภาวการณไหนจะเกิดข้ึน ถาไมมีขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสภาวการณแลวจะทําใหการตัดสินใจอยูใตภาวะไมแนนอน สวนกรณีท่ีไมทราบความนาจะ
เปนของสภาวการณแลวการตัดสินใจจะกลายเปนการตัดสินใจภายใตภาวะความเส่ียง ขนาดการ
ตัดสินใจท่ีประสบอยูในชีวิตประจําวันเปนการตัดสินใจภายใตความแนนอนนอยท่ีสุด การแกปญหา
จะตองแกท่ีสาเหตุแหงปญหาหมดไปปญหาก็หมดไปโดยปริยาย เนื่องจากปญหามีหลายสาเหตุ ควรแก
สาเหตุท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจทางเลือกท่ีจะแกปญหามากท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายผูตัดสินใจ
จะตองเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ยุดา(2540:125-127) กลาววา การตัดสินใจกับการแกปญหาวาเปนของคูกัน เม่ือใดท่ีมีปญหาวา
เปนของคู เม่ือใดท่ีมีปญหาการตัดสินใจก็จะตามมาทันที ซ่ึงผลการตัดสินใจน้ีคือ ส่ิงหนึ่งท่ีบอกวาการ
แกปญหานั้นจะสําเร็จหรือลมเหลว นอกจากนี้ยังกลาวถึงองคประกอบ 3 การของการตัดสินใจท่ีดีนั้น
ประกอบดวย 

1. คุณภาพ (Quality) คือ การตัดสินใจท่ีตองทําใหเราไดใชโอกาส(ปญหา)ใหเกิดประโยชน
ท่ีสุด ดังนั้นจึงตองใชทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ความเร็ว (Speed) ตองตัดสินใจอยางรวดเร็วใหทันกับสถานการณ หากชักชาไมยอม
ตัดสินใจ ก็จะตองเลือกทางเลือกตางท่ีดอยประสิทธิภาพลงตามเวลาท่ีผานไป 

3. พันธะหนาท่ี (Mission) ตองรับผิดชอบในพันธะหนาท่ีและตองพยายามใหผูท่ีเกี่ยวของมี
สวนรวมในการดําเนินงานยอมรับในพันธะหนาท่ีของพวกเขาดวย 
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              รศนา(2539:93-95) กลาวถึงเกณฑท่ีใชประกอบการตัดสินใจวาในการตัดสินใจทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จะตองมีเกณฑในการเลือก หรือขอกําหนดท่ีตองคํานึงถึง ดังนี้ 
              1. นโยบาย ทางเลือกแตละวิธีจะตองสอดคลองสนองรับนโยบายท่ัวไป และนโยบายเฉพาะเร่ือง 
              2. กลวิธี กลวิธีของทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดนั้น มีความหมายรวมถึงวามีอัตราความ
เส่ียงตอความลมเหลวนอยท่ีสุดดวย พึงระลึกเสมอวา แตละกลวิธียอมมีขอดีขอเสียตางกัน วิธีหนึ่งอาจดี
สําหรับโอกาสหน่ึง เม่ือส่ิงแวดลอมเปล่ียน วิธีอ่ืนอาจเหมาะสมกวา 
            3. คาใชจาย ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดยอมหมายถึงวา สามารถนําไปปฏิบัติไดผลดีท่ีสุดโดยเสียคาใชจาย
นอยท่ีสุด 
            4. ระยะเวลา สําหรับการแกไขปญหาเร่ืองเดียวกัน ทางเลือกท่ีปฏิบัติสําเร็จลุลวงในเวลาส้ันกวา
ยอมดีกวา 
            5. วิธีปฏิบัติ ในบางกรณีทางเลือกมีข้ันตอนปฏิบัติหลากหลายวิธี ลวนสัมพันธเกี่ยวโยงกัน มิใช
ปฏิบัติวิธีหนึ่งแลวสําเร็จไดในตัวเอง ดังนั้น จึงตองสํารวจและปฏิบัติใหครบถวนกระบวนความ 
            6. อุปสรรค เปนเร่ืองสําคัญท่ีพึงระมัดระวัง สํารวจ ตรวจหาขอบกพรองอยางถวนถ่ี หลีกเล่ียงมิ
ใหกลับกลายเปนวาวิธีปฏิบัติท่ีเลือกสรรนั้นกอปญหาอ่ืนเพิ่มเติม หรือรายยิ่งกวาเดิม 
            เกณฑท้ัง 6 ประการนี้จะใชประกอบในการตัดสินใจคนหาทางเลือกปฏิบัติภายหลังเม่ือได
ตรวจสอบ วัตถุประสงค ความมุงหมายของโครงการดําเนินงานอยางแนชัดถูกตอง 

กิตติ(2546:9-11) กลาววาการตัดสินใจจัดวาเปนระยะ (Phase) หนึ่งของกระบวนการแกไข
ปญหา(Decision Making Process) ของมนุษยเม่ือพบวามีปญหาเกิดข้ึนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลว การ
แกไขปญหาจะผานข้ันตอนการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อนําไปสูการปญหาตอไป 

กระบวนการตัดสินใจ(Decision Making Process) คือ การกําหนดข้ันตอนในการตัดสินใจ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรอยางมีหลักเกณฑ ดวยการกําหนดข้ันตอนต้ังแตแรกจนถึงข้ัน
สุดทายเพื่อใหไดผลลัพธท่ีตองการ 

รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจอาจแตกตางกันออกไป กลาวคือ อาจมีจํานวนข้ันตอนท่ี
แตกตางกันไปตามความเหมาะสมหรือเห็นควรของผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการ จะอางถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของ Herbert Simon ท่ีไดแบงแยกระยะของการตัดสินใจออกเปน 3 ข้ันตอนแรกของ
กระบวนการแกไขปญหา ไดแก Intelligence Phase, Design Phase และ Choice Phaseตอมา George 
Huber ไดนํามารวมเขากับกระบวนการแกไขปญหา จึงทําใหการตัดสินใจและกระบวนการแกไขปญหา
รวมแลวจํานวนท้ังหมด 5 ข้ันตอน ไดแก Intelligence Phase, Design Phase, Choice Phase, 
Implementation Phase, และ Monitoring Phase 

 
 



 25

 
 
 
 
         กระบวนการตัดสินใจ 
(Decision Making Process 
                                                                                                                กระบวนการแกไขปญหา 
                                                                                                             (Problem Solving Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา กิตติ (2546: 11) 

 ขั้นตอนท่ี1 การใชความคิด 
ประกอบดวยการคนหาสาเหตุของปญหา โดยศึกษาถึงตนเหตุของปญหา ประเมินผลที่จะ

เกิดข้ึนหากไมทําการแกไขปญหา วิเคราะหปจจัยแวดลอมของปญหาเพื่อสรางแบบจําลองท่ีใชอธิบาย
ลักษณะและสาเหตุของปญหาโดยอาจใชการจําแนกปญหาออกเปนสวนยอยและคิดวิธีแกไขปญหา ซ่ึง
ผลท่ีไดในข้ันตอนนี้ เรียกวา “Decision Statement” หรือ “การระบุปญหา” ส่ิงสําคัญ คือ ตองทําการ
จําแนกหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหากอนทําการแกไข ไมควรแกไขท่ีปลายเหตุ 

 ขั้นที่ 2 การออกแบบ 
เปนข้ันตอนการารางและวิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจ โดยทางเลือกท่ีสรางข้ึนมาจะตอง

มีความเปนไปไดในการแกไขใหไดผลประโยชนสูงสุด และในข้ันตอนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการตัดสินใจ ในข้ันตอนนี้อาจมีการสรางแบบจําลอง แผนโดยผลลัพธท่ีไดจากขั้นตอนนี้ ภาพการ
ตัดสินใจแบบตนไม(Decision Tree) หรือ ตารางการตัดสินใจ (Decision Table) ท้ังนี้เพื่อใชในการ
พัฒนาทางเลือกในการตัดสินใจ 

 

การนําไปใช 
(Implementation Phase) 

การติดตามผล 
(Monitoring Phase) 

การใชความคิด 
(Intelligence Phase) 

การออกแบบ 
(Design Phase) 

การเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 
(Choice Phase) 
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 ขั้นตอนท่ี 3  การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
เปนข้ันตอนของการคนและการประเมินทางเลือกตางๆ ท่ีไดจากข้ันตอนการออกแบบ และ

คัดเลือกใหเหลือทางเลือกเดียวคือ ทางเลือกเพ่ือการนําไปใชจริงในการแกปญหา 

 ขั้นตอนท่ี4 การนําไปใช 
เปนข้ันตอนการนําทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 ไปลงมือปฏิบัติเพื่อแกไข

ปญหาจริง ซ่ึงอาจจะประสบความสําเร็จ หรืออาจจะประสบความลมเหลวก็ได หากนําไปใชแลว
ลมเหลว  ก็อาจยอนกลับไปสู ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง  เพื่อทบทวนกระบวนการใหมได เสมอ            
(เปนกิจกรรมในข้ันตอนติดตามผล)  
 ขั้นตอนท่ี5 การติดตามผล 

การติดตามผล เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาในขั้นตอนนี้ ผู
ตัดสินใจจะมีการประเมินผลหลังจากนําแนวทางท่ีไดเลือกแลวไปใชในการแกไขปญหา หากผลที่ไดไม
เปนท่ีนาพอใจจะตองพิจารณาถึงสาเหตุวาเกิดข้ึนจากข้ันตอนใดหรือขาดสารสนเทศสวนใดบาง เพื่อ
นําไปปรับปรุงการตัดสินใจแกไขปญหาใหมอีกคร้ังหนึ่ง 

สําหรับข้ันตอนการตัดสินใจในดานการสงเสริมการเกษตรนั้น ดุษฎี  (2543: 14) ไดกลาวไววา
การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญท่ีเกี่ยวของกับนักสงเสริมและเกษตรกรการตัดสินใจมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
2. การกําหนดปญหา 
3. การหาแนวทางในการแกไขปญหาหลายๆ  แนวทาง 
4. การตัดสินใจในการเลือกแนวทางแกไขปญหา 
5. การดําเนินงานตามท่ีไดตัดสินใจ 

 
ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบัติ 

ความรู 
นรินทรชัย(2542:67) ความรู  คือ  การรับรู เขาใจ  แยกแยะ  (analysis) ได  สังเคราะหได 

(synthesis) และประเมินได (vicarious evaluation) ดังนั้นจะมีความรูไดดีตองรับรูใครครวญจนเขาใจ
และประเมินไดวาส่ิงใดเหมาะสม แตจะยังไมเคยลงมือปฏิบัติเทานั้น  

ประภาเพ็ญ(2520:10) ไดใหความหมายของความรูดังนี้ ความรู หมายถึง พฤติกรรมข้ันตนซ่ึง
ผูเรียนเพียงจําได อาจจะโดยการฝกฝนหรือการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูนี้ไดแกความรูเกี่ยวกับคํา
จํากัดความ ความหมาย ทฤษฎี ขอเท็จจริง กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหา 

วิชัย(2535:130) ไดใหความหมายของความรู ดังนี้ ความรูเปนพฤติกรรมเบ้ืองตนท่ีผูเรียน
สามารถจําได หรือระลึกได โดยการมองเห็นไดยิน ความรูในท่ีนี้คือ ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัดความ 
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ในเร่ืองของระดับความรู กิติมา(2520:30,89-92) ไดกลาววาระดับความรูสามารถแบงได 4 ระดับ 
1. ความรูระดับตํ่า ไดแก ความรูท่ีเกิดจากภาพลวงตาหรือการเดา 
2. ความรูระดับธรรมดา ไดแก ความรูทางประสาทสัมผัสหรือความเช่ือท่ีสูงกวาแตยังไม 

แนนอนเห็นเพียงข้ันท่ีอาจเปนไปได 
3. ความรูระดับสมมุติฐาน ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการคิดหรือความเขาใจซ่ึงไมไดเกิดจาก 

ประสาทสัมผัส เชน ความรูทางคณิตศาสตร ถือไดวาเปนข้ันสมมุติฐานเพราะเกิดจากคํานิยามและ
สมมุติฐานท่ียังไมไดพิสูจน 

4. ระดับเหตุผล ไดแก ความรูจากตรรกวิทยาเปนความรูท่ีทําใหมองเห็นรูปหรือภาพวาเปน 
เอกภาพ 

และพรอมกันนี้ไดกลาวถึงแหลงท่ีมาของความรูวามาจาก 5 แหลง คือ 
1. Revealed Knowledge เปนความรูท่ีพระเจาเปนผูใหและเปนความรูอมตะเช่ือวาความรู 

ประเภทนี้จะทําใหคนเปนนักปราชญได ไดแก ความรูท่ีไดจากคําสอนของศาสนาตางๆ ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับกันวาเปนจริง เพราะเกิดจากความเช่ือ ใครจะดันแปลงแกไขไมได 

2. Authoritative Knowledge เปนความรูท่ีไดมาจากผูเช่ียวชาญในแตละเร่ือง เชน หนังสือ  
พจนานุกรม หรือการวิจัยเปนตน 

3. Intuitive Knowledge เปนความรูท่ีเกิดจากการหยั่งรูข้ึนมาโดยฉับพลัน เปนความรูท่ีไดมา 
ดวยตนเอง ท้ังท่ีไมรูวาไดมาอยางไร รูแตวาไดคนพบส่ิงท่ีเรากําลังคนหาอยู 

4. Rational Knowledge เปนความรูท่ีเกิดจากการคิดหาเหตุผล ซ่ึงแสดงความเปนจริงอยูใน 
ตนเอง ปจจัยท่ีทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือ ความลําเอียง ความสนใจและความชอบ 

5. Empirical Knowledge เปนความรูท่ีไดจากประสาทสัมผัส การเห็น การไดยิน การจับตอง  
และการสังเกตระดับความรู 

สุกัญญา(2537:24) ใหความหมายของการเรียนรูวา ความรูเปนนามธรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะอยาง หรือเร่ืองท่ัวไปเปนกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา ในการจัดระบบขอมูล
ใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีมนุษยไดรับจากการศึกษาคนควา การสังเกตหรือประสบการณท่ีตองอาศัย
เวลาการรวบรวมสะสมไวเปนส่ิงท่ีกระตุนใหบุคคลเกิดแนวความคิดและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไดกอนท่ีบุคคลจะปฏิบัติอะไรก็ตาม บุคคลนั้นจะตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นกอน และพึงพอใจท่ีจะ
ปฏิบัติส่ิงนั้น  

ทัศนคติ 
ทัศนคติเปนการกําหนดของพฤติกรรมเพราะวาเกี่ยวพันกับการรับรู บุคลิกภาพ และการจูงใจ 

ทัศนคติเปนความรูสึกท้ังในทางบวกและทางลบ เปนภาวะทางจิตใจของการเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรู
และถูกปรับตัวใหเขากับองคการ โดยประสบการณท่ีใชอิทธิพลท่ีมีลักษณะเฉพาะตอการตอบสนอง
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ของบุคคลไปสูบุคคล ส่ิงของ และสถานการณของแตละบุคคล หรืออาจกลาวไดวาทัศนคติเปน
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเราส่ิงใดส่ิงหนึ่งและส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆตัวเรา และมีอิทธิพลอยางมาก
ตอส่ิงท่ีสนใจส่ิงท่ีควรจดจําและการแปลความหมายขอมูล ไมวาจะเปนบุคคล ส่ิงของ การกระทํา 
สถานการณ และอื่นๆรวมถึงทาทีท่ีแสดงออก อันมุงถึงสภาพจิตใจท่ีมีตอส่ิงเราส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มี
แนวโนมตอบสนองทางดานอารมณ โดยเปนความรูสึกท่ีชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ ดีหรือไม
ดี สนใจหรือไมสนใจ อันเปนผลมาจากการประเมินส่ิงท่ีเปนส่ิงเรา และส่ิงแวดลอมรอบๆตัวของบุคคล  

นรินทรชัย(2542:67) กลาววา ทัศนคติ คือ การรับทราบส่ิงใดจิตใจก็คิดตอบสนอง และให
คุณคา (Valuing) ของส่ิงเหลานั้นวาดีไมดี ชอบไมชอบ เพื่อเปนแนวกําหนดในใจวาจะมีพฤติกรรม
อยางไรตอส่ิงนั้น Kotler(2003) อางโดยรังสรรค(2548:72) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูและทาทีบุคคลมี
ตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนในดานบวกหรือดานลบก็ได ทัศนคติมีผลตอการ
ตีความหมายของส่ิงท่ีเกิดข้ึน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม   
  สวนGordon W. Allport,(1935) อางโดยวิเชียร(2547:28)ไดใหความหมายของทัศนคติ  
หมายถึง สภาวะทางจิต ประสาทเกี่ยวกับความพรอม ซ่ึงเกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณเปนตัวนํา หรือมี
อิทธิพลเหนือการตอบสนองของแตละบุคคลท่ีมีตอวัตถุและสภาพการณตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
และไดกลาวถึงโครงสรางของทัศนคติ (Attitude  Structure) วาโดยปกติแลวทัศนคติ จะมีตําแหนงท่ีไม
คงท่ี ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับส่ิงตางๆท่ีเขามากระทบ ในมุมมองของทัศนคติมีโครงสรางท่ีสําคัญอยู 3 ประการ
คือ  
 1. ความพอใจของบุคคล (Person Affect) เกิดจากความรูสึกท่ีมีตอส่ิงตางๆที่ไดพบเห็นหรือ
ไดรับโดยตรง ความพอใจมีความคลายคลึงกับอารมณ  เชนคนสวนใหญจะมีปฏิกิริยาตอคําวา “รัก” 
“เกลียด” หรือ “สงคราม” เชนเดียวกับการท่ีนักศึกษาไมชอบวิชาบางวิชา ซ่ึงถาวิชานั้นเปนวิชาเลือกเขา
อาจจะไมเลือกเรียนในวิชานั้น แตถาเปนวิชาเอกหรือวิชาบังคับอาจจะทําใหเขามีความวาวุนใจ 
 2. ความตระหนัก (Cognition) คือ ความรูสึกท่ีบุคคลยอมรับเกี่ยวกับส่ิงตางๆเชนคุณอาจเช่ือวา
คุณจะชอบวิชาท่ีเรียน ท้ังนี้เพราะเปนวิชาท่ีมีตําราเรียนดีมากและเวลาเรียนเปนเวลาที่เหมาะสม ผูสอน
เกง การรับรูในส่ิงดังกลาวอาจถูกท้ังหมดหรือบางสวนหรืออาจผิดท้ังหมดก็ได ความตระหนักจะอยูบน
พื้นฐานของการรับรู(perception)ในส่ิงท่ีถูกตองและเปนจริง 

3. ความตั้งใจ (Intention)คือ องคประกอบของทัศนคติท่ีนําไปสูพฤติกรรม เชนถาคุณชอบ
อาจารยผูสอน คุณอาจจะต้ังใจเรียนในวิชาท่ีสอน ความต้ังใจไมสามารถจะแปลงออกมาเปนพฤติกรรม
ปกติคุณอาจจะต้ังใจทําในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แตในเวลาตอมาความต้ังใจนั้นอาจเปล่ียนไปได 

Milton Robeach (1970) อางโดย พัชนี(2522:60) ไดใหความหมายวา “ทัศนคติเปนการ
ผสมผสานหรือการจัดระเบียบของความเช่ือตอท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง
ผลรวมของความเช่ือนี้ จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองใน
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ลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ สวนถวิล(2532:46-47) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกนั้นอาจจะเปนในทางท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได และกลาวอีกวาทัศนคติ
เปนสภาพทางจิตท่ีบุคคลมีตออะไรก็ได และมีลักษณะท่ีจะพิจารณาไดหลายอยางเชนลักษณะท่ีเปน
ประเภท ลักษณะท่ีเปนปริมาณความเขมขน ลักษณะของความจริงหรือเพอฝนลักษณะของการกระทํา
หรือพฤติกรรม ท้ังนี้พฤติกรรมสวนใหญของบุคคลจะถูกควบคุมดวยทัศนคติ คือ พฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออกมา ข้ึนอยูกับทัศนคติเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

องคประกอบของทัศนคติ ท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 
1. องคประกอบเกี่ยวกับความรู (Cognitive component) การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงใดนั้น

บุคคลจําเปนตองมีความรูในส่ิงนั้น รูวามีประโยชน จะมีทัศนคติในทางบวกแตรูวาไมดีมีโทษ จะมี
ทัศนคติในทางลบ 

2. องคประกอบเกี่ยวกับความรูสึก (Affective component) เม่ือบุคคลท่ีมีความรูในส่ิงใดมาแลว 
และความรูนั้นมีมากพอท่ีจะรูวาส่ิงนั้นดีมีประโยชน บุคคลจะเกิดความรูสึก (Affective) ชอบส่ิงนั้นแต
ถารูมาวาส่ิงนั้นไมดี บุคคลจะเกิดความรูสึกไมชอบ 

3. องคประกอบเก่ียวกับการกระทํา (Behavioral component) เม่ือบุคคลมีความรูและเกิด
ความรูสึกชอบหรือไม จะเกิดตามมาเปนพฤติกรรมการแสดงออกมาตามทัศนคติของตน 

อรวรรณ(2542:25-35) ไดกลาวเกี่ยวกับทัศนคติวา ทัศนคติหมายถึงแนวโนมของคนๆหนึ่งท่ีมี
ตอส่ิงเราหรือเร่ืองบางเร่ือง รวมถึงผลรวมของความรูสึก อคติ ความกลัว ความคิด และความรูสึกอ่ืนๆ 
ท่ีมีตอเร่ืองตางๆและมีความสัมพันธกับความเช่ือ (Beliefs) ในเร่ืองตางๆ หรือโลกทัศนท่ีปลูกฝงอยูกอน
แลว (Predispositions) โดยท่ีทัศนคติคือความเช่ือท่ีมีการประเมินคา (Evaluative Belief) สรุปแลว
ลักษณะของทัศนคติคือ  

1. ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละคน มิใชเปนส่ิงท่ีติดตัวมาแต
กําเนิด 

2 .ทัศนคติเปนสภาพทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอการคิดและการกระทําของบุคคลเปนอันมาก 
3. ทัศนคติเปนสภาพทางจิตใจท่ีมีความถาวรพอสมควร ท้ังนี้เนื่องจากแตละบุคคลตางก็ไดรับ

ประสบการณ และผานการเรียนรูมามาก อยางไรก็อาจมีการเปล่ียนแปลงได อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมตางๆ 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติข้ึนอยูกับความรู คือ ถามีความรู ความเขาใจท่ีดีทัศนคติก็จะ
เปล่ียนแปลง และเม่ือทัศนคติเปล่ียนแปลงแลว ก็จะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท้ัง 3 อยางนี้มีความ
เช่ือมโยงตอกัน ฉะนั้น ในการที่จะใหมีการยอมรับปฏิเสธในส่ิงใดตองพยายามเปล่ียนทัศนคติเสียกอน
โดยการใหความรู 
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การปฏิบัติ 
ประภาเพ็ญ(2520:12-13) กลาวถึง การปฏิบัติวา หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สมอง อารมณ ความคิด และความรูสึกเกี่ยวของกับความตองการ และความรูสึกนึกคิดเปนผลจากการ
ตอบสนองตอส่ิงเรา และปฏิกิริยาการกระทําหรือพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเราท่ีสามารถมองเห็นได 
เม่ือบุคคลไดรับความรูซ่ึงอาจจะไดรับมาจากการฟง การอาน หรือการมองเห็นจะทําใหบุคคลพยายามท่ี
จะทําความเขาใจกับความรูนั้นๆ จากนั้นบุคคลจะนําความรูไปใชในการแกปญหา หรือการวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณออกเปนสวนๆ เพื่อทําความเขาใจในแตละสวนของสถานการณนั้น สามารถ
มองเห็นความสัมพันธอยางแนชัดระหวางสวนประกอบ แลวนําเอาสวนประกอบเหลานั้นมารวมกันเขา
เปนสวนรวมท่ีมีโครงสรางแนชัด โดยนําความรูท่ีมีอยูเดิมมารวมกับความรูใหมท่ีไดรับแลวสรางเปน
แบบแผนการปฏิบัติ 

ชม(2523) อางโดย ยุพเรศ(2539:36) ไดกลาววา การท่ีบุคคลจะสามารถปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตอง
ไดนั้น บุคคลจะตองมีความรู ความเขาใจในเร่ืองนั้นเสียกอน เพราะความรูความเขาใจเปนพื้นฐานการ
คิด การไตรตรอง ตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามดีหรือไม ความรูความเขาใจเปนพื้นฐานการคิด การ
ไตรตรองตัดสินใจวาจะปฏิบัติดีหรือไม ความรูจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดผลในดาน
ทัศนคติและการปฏิบัติ 

สุรพงษ(2532:25) กลาววา การปฏิบัติหรือพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆ
ของคนเรา สวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคลโดยพื้นฐานท่ีมาจากความรู และทัศนคติของบุคคล 
การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกันก็เนื่องมาจากการมีความรูและทัศนคติท่ีแตกตางกันเกิดข้ึนไดก็
เพราะความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับส่ือ และความแตกตางในการแปลความสารที่ตนเอง
ไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณส่ังสมท่ีแตกตางกัน อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล 

ประภาเพ็ญและสวิง(2533)อางโดย ผกาวรรณ(2535:21-22) ไดใหความหมายของการปฏิบัติไว
วา การปฏิบัติเปนความสามารถในดานการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน
ของอวัยวะตางๆภายในรางกาย ซ่ึงเปนการยอมรับการปฏิบัติของบุคคลจะมีกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม ซ่ึงแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ข้ันรู 
ข้ันสนใจ 
 

ข้ันไตรตรองตัดสินใจ 
 

ข้ันทดลองปฏิบัติ 
 

ข้ันยอมรับไปปฏิบัติอยางสมบูรณ 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 

นิภา และ Schwartz(2532) อางโดย พิมพรรณ(2537:39-40) ไดใหความสัมพันธระหวาง ความรู 
ทัศนคติ และการปฏิบัติใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเปนไปตามทัศนคติ และความรูท่ีบุคคลนั้นมีอยู  

โดยมีทัศนคติเปนตัวกลางระหวางความรู และการปฏิบัติ คือทัศนคติเกิดจากความรูท่ีมีอยูและการ
ปฏิบัติจะแสดงออกมาตามทัศนคตินั้น 

ความรู   ทัศนคติ       การปฏิบัติ  
 

2. การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูและทัศนคติ มีความสัมพันธกันกอใหเกิดการ 

ปฏิบัติหรือพฤติกรรม 
 

ความรู 
การปฏิบัติ 

ทัศนคติ 
 

3. ความรูและทัศนคติตางก็ทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยท่ีความรูและทัศนคติไมจําเปนตองมี 
ความสัมพันธกัน 

 
ความรู 

การปฏิบัติ 
ทัศนคติ 
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4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม เชน บุคคลมีความรู และไดปฏิบัติตาม 

ความรูนั้น หรือความรูมีผลตอทัศนคติกอนอยูแลว การปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปตามทัศนคตินั้น 
 

       ทัศนคติ 
 

ความรู   การปฏิบัติ 
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ศราวุธ(2548) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหมเกษตรกร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมจะทําใหมีรายไดมากข้ึน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกวาเกษตรกรที่ปลูก
พืชผักท่ีใชวิธีการอื่นๆ และลดปริมาณการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช แตในทางปฏิบัติไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนของระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ และจากการเปรียบเทียบความแตกตาง
ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเกษตรดีท่ีเหมาะสมระหวางกลุมท่ีผานการรับรอง GAP และกลุมท่ี
ไมผานการรับรอง GAP พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจากการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา แหลงรับซ้ือผลผลิต และการติดตอกับเจาหนาท่ีมีความสัมพันธกับวิธีการปฏิบัติการ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ การที่
เกษตรกรจําหนายผลผลิตการเกษตรไดราคาตํ่าลงกวาราคาท่ีคาดไว และมีความตองการใหราคาของ
วัสดุท่ีใชในการผลิตทางการเกษตรมีราคาตํ่าลงกวาราคาปจจุบัน  

ภานุวัฒน(2548) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการเขารวมโครงการ
ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวา เหตุผลท่ีเกษตรกร
ตัดสินใจเขารวมโครงการขยายผลของศูนยฯมากท่ีสุด คือ ตองการเพิ่มรายได รองลงมา คือ ตองการปจจัย
การผลิต และเกตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจไมเขารวมโครงการขยายผลของศูนยฯ มากท่ีสุด คือ พื้นท่ีไม
เหมาะสม รองลงมาคือขาดแหลงเงินทุน สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ
ขยายผลของศูนยฯ ไดแก ระดับการศึกษา จํานวนแรงงานในครอบครัว ตําแหนงทางสังคม การติดตอกับ
เจาหนาท่ี การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร และเงินทุน สวนปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการขยายผลของศูนยฯไดแก ราคาผลผลิตตกตํ่าไมคุมกับหารลงทุน รายไดทางการเกษตรนอยลง 
พื้นท่ีถือครองในการเกษตรนอยเกินไป ดินในพื้นท่ีทําการเกษตรมีคุณภาพไมดีเทาท่ีควร ภาระหน้ีสินและ
แหลงน้ําในการทําการเกษตรไมเพียงพอ 
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นพรัตน(2544) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจของ
เกษตรกร จังหวัดลําปาง พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดรวมในครัวเรือน จํานวนพื้นท่ีถือครองทาง
การเกษตร ลักษณะของดินท่ีนําเขารวมโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ การไดรับขาวสารจากวารสาร
ตางๆ การไดรับขาวสารจากแผนปายประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสงเสริมปลูกไม
เศรษฐกิจและความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการฯและการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเกษตรกรท้ังสองกลุมมีความ
แตกตางกัน  

นพรัตน(2546) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแลงของเกษตรกรใน
จังหวัดแพร พบวามีตัวแปรท่ีมีผลตอการจําแนกเกษตรกร คือ การรับรูราคาในปท่ีผานมา การไดรับการ
สนับสนุนจากเจาหนาท่ี และระดับการศึกษา ท่ีมีผลตอการจําแนกกลุมเกษตรกรท่ีตัดสินใจปลูกและไม
ปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแลง สวนปจจัยอ่ืนๆไดแก อายุ การเปนสมาชิกสถาบันเกษตร การรับรูตนทุนในปท่ีผาน
มา การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริม การไดรับขาวสารดานการเกษตร ความรูเกี่ยวกับการปลูกถ่ัวเหลืองฤดู
แลง ทัศนคติตอการปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแลง แรงงานในครัวเรือน รายไดของครัวเรือน คาใชจายของ
ครัวเรือน และภาวะหนี้สิน ไมมีผลตอการตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลืองฤดูแลง 

อภิวัฒน(2546) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคาม พบวา ประสบการณในการปลูกมันสําปะหลัง ขนาดพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง ผลผลิตมัน
สําปะหลัง ราคามันสําปะหลัง การใชสินเช่ือ และความรูเกี่ยวกับการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กรรณิกา(2549) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูปลูก
สมเขียวหวานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวนใหญมีการปฏิบัติตามระบบการ
จัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยูในระดับสูง และการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับ
สมเขียวหวานไดแก ความรู อายุ และทัศนคติของเกษตรกร ปญหาท่ีพบสวนใหญเกษตรกรไมม่ันใจใน
การปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ GAP โดยเฉพาะคําแนะนําเกี่ยวกับโรคและแมลง อีกท้ังมีขอเสนอแนะ
ควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการปรับปรุงเอกสารเผยแพรการจัดการเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับ
สมเขียวหวานใหอานและเขาใจงาย และเกษตรกรตองการใหเจาหนาท่ีมาชวยดูแลและใหคําแนะนํา
อยางใกลชิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

อัญชลี(2548)ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกลําไยตามระบบการ
จัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับลําไยในจังหวัดลําพูน พบวา เกษตรกรมีความรูเร่ือง
ระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับลําไยในระดับตํ่า เกษตรกรสวนใหญมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับลําไยในระดับสูง และพบวา
เกษตรกรผูปลูกลําไยมีทัศนคติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับลําไยอยู
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ในระดับสูง และพบวา การเขารับการฝกอบรม และการติดตอกับเจาหนาท่ีเกษตร มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับ
ลําไย 
 ศิริลักษณ(2539) ไดศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรในการปลูกสับปะรดตามคําแนะนําของ
โรงงานอุตสาหกรรมกับคุณภาพของผลผลิตในตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง พบวาเกษตรกรท่ีมีการ
ปฏิบัติในการปลูกสับปะรดตามคําแนะนําของโรงงาน จะมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีกวาเกษตรกรที่ไม
ปฏิบัติจามคําแนะนําและคุณภาพสับปะรดพบวามีความสัมพันธในทางบวกและมากพอสมควรของการ
ปฏิบัติในการปลูกสับปะรดตามคําแนะนําของโรงงานกับคุณภาพผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 


