
 บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะ
พื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยดานอ่ืนๆ ไดแก ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการผลิต
สับปะรดตลอดจนปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการผลิตสับปะรดและปญหาอ่ืนๆของเกษตรกร
ใน ต.บานเสด็จ อ.เมือง และ ต.บานสา อ.แจหม จังหวัดลําปาง  

ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม ตําบลละ 61 คน รวมเปน 122 คน เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ ตําบลละ 61 คน รวมเปน 
122 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 244 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Close – 
ended question) และปลายเปด (Open – ended question)  และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for Social Science) เพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปจจัยดานอ่ืนๆท่ีมีผลตอตัวแปรตาม จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

  
 สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไปดานบุคล เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกร 

 อายุ 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ41.80  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป โดยมีเกษตรกร

ท่ีอายุนอยท่ีสุด 29 ป  อายุมากท่ีสุด 70 ป  อายุเฉล่ีย 47.32 ป  เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ สวน
ใหญรอยละ 44.30  มีอายุระหวาง    41- 50 ป  เกษตรกรอายุนอยท่ีสุด 30 ป  อายุสูงสุด 75 ป อายุเฉล่ีย  
50.32 ป 

 การศึกษา  
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ39.30 ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6   

เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญ รอยละ 38.50 ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 4  

สมาชิกภายในครัวเรือน 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 77.00  มีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 4-6 คน 

โดยมีสมาชิกภายในครัวเรือนนอยสุด 2 คน สมาชิกในครัวเรือนมากท่ีสุด 9 คน สมาชิกภายในครัวเรือน
เฉล่ีย 4.50 คน  เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ78.70  มีสมาชิกภายในครัวเรือน
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ระหวาง 4-6 คน  โดยมีสมาชิกภายในครัวเรือนนอยสุด 2 คน สมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด 7 คน 
สมาชิกภายในครัวเรือนเฉล่ีย 4.48 คน 

การถือครองท่ีดิน 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 41.80 มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองท่ีดิน 6-10 ไร มี

การถือครองท่ีดินนอยสุด 2 ไร มากท่ีสุด 35 ไร มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองท่ีเฉล่ีย  10.18 ไร เกษตรกรท่ีไม
เขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 38.50  มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองท่ีดิน 6-10 ไร มีการถือครองท่ีดิน
นอยสุด 1 ไร มากท่ีสุด 32 ไร มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองท่ีเฉล่ีย  9.52 ไร 

พื้นท่ีปลูกสับปะรด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 41.80 มีจํานวนมีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 6-10 ไร มี

พื้นท่ีปลูกสับปะรดนอยสุด 2 ไร มากท่ีสุด 35 ไร มีจํานวนพื้นท่ีปลูกสับปะรดเฉล่ีย  10.07 ไร เกษตรกร
ท่ีไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 36.10  มีจํานวนมีพื้นที่ปลูกสับปะรด 6-10 ไร มีพื้นท่ีปลูก
สับปะรดนอยสุด 1 ไร มากท่ีสุด 33 ไร มีจํานวนพื้นท่ีปลูกสับปะรดเฉล่ีย  9.45 ไร 

จํานวนผลผลิตท่ีไดท้ังหมด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 43.30 มีจํานวนผลผลิตท่ีไดท้ังหมด 6-10 ตัน 

ผลผลิตท่ีผลิตไดนอยสุด 2 ตัน มากสุด 26 ตัน ผลผลิตท่ีไดท้ังหมดเฉล่ีย 10.48 ตัน เกษตรกรท่ีไมเขา
รวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 32.80  มีจํานวนผลผลิตท่ีไดท้ังหมด 11-15 ตัน ผลผลิตท่ีผลิตไดนอย
สุด       2 ตัน มากสุด 45 ตัน ผลผลิตท่ีไดท้ังหมดเฉล่ีย 13.66  ตัน 

รูปแบบการขายผลผลิต 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 64.80 ขายผลผลิตในรูปแบบการสงโรงงาน 
สวนกลุมเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 59.00 ท่ีขายผลผลิตโดยการสงโรงงาน
เชนเดียวกัน 

รายไดจากการขายผลผลิต 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 59.00 มีรายไดจากการขายผลผลิตนอยกวาหรือ

เทากับ 50,000 บาทตอป มีรายไดตํ่าสุด 15,000 บาทตอป มากสุด 190,000 บาทตอป และรายไดจากการ
ขายผลผลิตเฉล่ีย 70,672.13 บาทตอป เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 57.40  มี
รายไดจากการขายผลผลิตนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาทตอป มีรายไดตํ่าสุด 14,000 บาทตอป มาก
สุด 230,000 บาทตอป และรายไดจากการขายผลผลิตเฉล่ีย 71,721.31 บาทตอป 
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รายไดจากดานอ่ืนๆ 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 47.50 มีรายไดจากดานการเกษตรอ่ืนๆ สวน

กลุมเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 45.10 มีรายไดจากดานการเกษตรเชนเดียวกัน  

รายไดรวมท้ังหมด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 66.40  ซ่ึงมีรายไดรวมท้ังหมด 50,001-100,000 

บาทตอป มีรายไดรวมต่ําสุด 30,000 บาทตอป มากสุด 250,000 บาทตอป และรายไดรวมท้ังหมดเฉล่ีย 
82,418.03 บาทตอป เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 63.90  โดยมีรายไดรวมท้ังหมด 
50,001-100,000 บาทตอป มีรายไดรวมต่ําสุด 25,000 บาทตอป มากสุด 230,000 บาทตอป และรายได
รวมท้ังหมดเฉล่ีย 80,520.49  บาทตอป 

แรงงานท่ีใชในการผลิตสับปะรด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 98.40 ใชแรงงานในครัวเรือน และเกษตรกรท่ี

ไมเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 99.20  ใชแรงงานภายในครัวเรือนเชนเดียวกัน 

แรงงานในครอบครัวท่ีชวยดานการเกษตร 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 78.70  ใชแรงงานในครอบครัวนอยกวาหรือ

เทากับ 2 คน โดยมีจํานวนแรงงานนอยสุด 1 คน มากสุด 7 คน สวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2.20 คน 
เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 77.00  ใชแรงงานในครอบครัวนอยกวาหรือเทากับ 2 
คน มีแรงงานมากสุด 5 คน บางคนไมใชแรงงานในครอบครัว และแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2.16 คน 

แรงงานรับจาง 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 45.90  ใชแรงงานรับจาง 6-10 คน แรงงานมาก

สุด 17  คน และนอยสุดคือไมใชแรงงานเลย  สวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 7.69 คน เกษตรกรที่ไมเขา
รวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 50.80  ใชแรงานรับจาง นอยกวาหรือเทากับ 5 มีแรงงานมากสุด 17 
คน และไมใชแรงงานเลย  แรงงานรับจางเฉล่ีย 6.80 คน 

 แหลงทุนและสินเชื่อ 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 86.90 ใชทุนสวนตัวรองลงมารอยละ 77.00 เปน

การกูยืมจากกองทุนหมูบาน ซ่ึงเกษตรสวนใหญรอยละ 42.60 มีการกูยืมเงินเพื่อในการลงทุนทํา
การเกษตร สวนเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 78.70   ใชทุนเงินยืมจากกองทุน
หมูบาน รองลงมารอยละ 77.90 ใชทุนสวนตัว และเกษตรสวนใหญรอยละ 44.30  มีการกูยืมเงินเพื่อ
ลงทุนทําการเกษตรเชนเดียวกัน 
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การรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯและไมเขารวมโครงการฯสวนใหญ 100 เปอรเซ็นต ไดรับขอมูล

ขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร รองลงมารูขาวจากผูนําทองถ่ิน โดยเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการฯ   รอยละ 63.90 เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ รอยละ 46.70 สวนปริมาณการรับขอมูล
ขาวสารของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 66.70 ไดรับขาวสารมากกวาหรือเทากับ 5 
คร้ังตอป โดยไดรับขาวสารนอยสุด 2 คร้ังตอป มากท่ีสุด 6 คร้ังตอป ไดรับขอมูลขาวสารเฉล่ีย 4.80 คร้ัง
ตอป และเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 71.30 ไดรับขอมูลขาวสารนอยกวาหรือ
เทากับ 2 คร้ังตอป ไดรับขอมูลขาวสารนอยสุด 1 คร้ังตอป มากท่ีสุด 6 คร้ังตอป การไดรับขอมูล
ขาวสารเฉล่ีย 2.09 คร้ังตอป 

การเขารับการฝกอบรม 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 75.40 ไดเขารับการอบรม 4 คร้ังตอป เขาอบรม

ตํ่าสุด  1 คร้ังตอป มากท่ีสุด 4 คร้ังตอป สวนความถ่ีท่ีเขาอบรมเฉล่ีย 3.65 คร้ังตอป  เกษตรกรที่ไมเขา
รวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 79.50  ไดเขารับการอบรม 1 คร้ังตอป เขาอบรมตํ่าสุด  1 คร้ังตอป มาก
ท่ีสุด 4 คร้ังตอป สวนความถ่ีท่ีเขาอบรมเฉล่ีย 1.29 คร้ังตอป 

ประสบการณในการผลิตสับปะรด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 50.00 มีประสบการณในการผลิตสับปะรด 11-

20 ป มีประสบการณนอยสุด 4 ป มากท่ีสุด 40 ป ประสบการณในการผลิตสับปะรดเฉล่ีย 19.89 ป 
เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯรอยละ 35.20  มีประสบการณ 11-20 ปเชนเดียวกัน มีประสบการณ
นอยสุด 7 ป มากท่ีสุด 50 ป ประสบการณในการผลิตเฉล่ีย 24.36 ป 

เหตุผลประกอบในการตัดสินใจเขารวมและไมเขารวมโครงการฯ 
เกษตรกรท่ีตัดสินใจเขารวมโครงการฯมีเหตุผลในการตัดสินใจลําดับท่ี 1 คือสามารถสงผล

ผลิตท้ังหมดเขาโรงงานไดและผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพและขายไดมากข้ึน รอยละ 98.40 เทากัน สวน
เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯมีเหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ลําดับท่ี 1 คือไมเขาใจใน
รายละเอียดของการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม รอยละ 95.10 รองลงคือ การผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมมีข้ันตอนในการผลิตใหไดตามขอกําหนดยุงยาก รอยละ 94.30 

 ความรูเก่ียวกับการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 95.10 มีความรูในระดับมากโดยมีคะแนน

มากกวา 13 คะแนน มีคะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน คะแนนมากสุด 15 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 14.27 
คะแนน สวนเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความรูในระดับปานกลางคือรอยละ 54.90 มี



 119 

คะแนนระหวาง 10-12 คะแนน มีคะแนนต่ําสุด 7 คะแนน สูงสุด 15 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 11.52 
คะแนน  

ทัศนคติเก่ียวกับการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีคะแนนทัศนคติเฉล่ีย 2.60 คะแนน ซ่ึง

ถือวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯมีทัศนคติท่ีเหมาะสมอยูในระดับสูง แตมีบางขอท่ีเกษตรกรมี
ทัศนคติไมเหมาะสม คือ การปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารเคมีตามรายละเอียดในคูมือจีเอพี
สับปะรดเปนส่ิงท่ีเพียงพอแลวและการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมไดผลไมคุมคากับ
การลงทุน สวนเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ มีคะแนนทัศนคติเฉล่ีย 2.27 คะแนน ถือวาเกษตรกรมี
ทัศนคติท่ีเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

การปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
 การวิเคราะหการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม โดยแบงเปน 2 
สวน คือ ขอท่ี 1-15 เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับระบบการจัดการในการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมและขอท่ี 16-27 เปนการวิเคราะหการผลิตสับปะรดตามหลักการปฏิบัติตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของสับปะรด  พบวา ระบบการปลูกสับปะรด เกษตรกรที่เขารวมและไมเขารวมโครงการฯ 
สวนใหญใชระบบปลูกแบบพืชเดี่ยว รอยละ 95.10 และรอยละ 83.60 สภาพพื้นท่ีปลูกสับปะรด 
เกษตรกรที่เขารวมและไมเขารวมโครงการฯสวนใหญมีสภาพพื้นท่ีปลูกสับปะรดเปนแบบท่ีเนิน รอย
ละ 88.50 และรอยละ 65.60  สภาพดินปลูกสับปะรดพบวาเกษตรกรที่เขารวมและไมเขารวมโครงการฯ 
สวนใหญมีสภาพดินปลูกสับปะรดเปนดินรวน รอยละ 86.10  และรอยละ 66.40 สภาพน้ําท่ีใชในการ
ผลิตสับปะรด พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญรอยละ 50.80 เปนน้ําใสสะอาด และ
เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 49.20 สภาพน้ําท่ีใชในการผลิตสับปะรดเปนน้ําไหล 
การใชปุยในการผลิตสับปะรด เกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการฯสวนใหญ ใชปุยท้ังสอง
อยางคือท้ังปุยเคมีกับปุยอินทรีย รอยละ 93.40 และรอยละ 58.20 วิธีการใสปุย พบวาเกษตรท่ีเขารวม
และไมเขารวมโครงการฯ มีวิธีการใสปุยเชนเดียวกันคือใสดินและพนทางใบ รอยละ 99.20 และรอยละ 
91.00 การปรับปรุงดินพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ทําการปรับปรุงดินปละคร้ัง รอยละ 48.40  3 
ปตอคร้ังข้ึนไปรอยละ 46.70  สวนเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 56.60 ไมไดทํา
การปรับปรุงดินเลย การใชน้ําหมัก เกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 
65.60 และรอยละ 55.70 ใชน้ําหมักรวมกับสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชเชนเดียวกัน การกําจัดศัตรูพืช 
พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการฯ รอยละ 72.10 และรอยละ 61.50 ใชวิธีการกําจัด
ศัตรูพืชท้ังการตัดและยาฆาหญาเชนเดียวกัน สถานท่ีเก็บสารเคมี พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ
สวนใหญรอยละ 63.90 เก็บสารเคมีในหองเก็บสารเคมี เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ รอยละ 50.00 
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ไมมีท่ีเก็บสารเคมีท่ีแนนอน สถานท่ีเก็บเครื่องมือเกษตร เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอย
ละ 59.80 เก็บในหองเก็บเคร่ืองมือเกษตร เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ รอยละ 34.40 เก็บเคร่ืองมือ
เกษตรไวในโรงรถ สถานท่ีคัดแยกผลผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 40.20 ใช
ลานซีเมนตในการคัดแยกผลผลิต สวนเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯ รอยละ 37.70 ใชพื้นดินในการ
คัดแยกผลผลิต การวิเคราะหตัวอยางดิน พบวาเกษตรกรท้ังสองกลุมมีการวิเคราะหตัวอยางดินทุกราย 
สวนการวิเคราะหตัวอยางน้ํา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีการวิเคราะหตัวอยางน้ําทุกราย สวน
เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯ สวนใหญรอยละ 60.70 ไมวิเคราะหตัวอยางน้ํา แหลงน้ําท่ีใชในการ
ผลิตสับปะรด พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตสับปะรดลําดับท่ี 1 คือ 
น้ําฝน รอยละ 98.40 รองลงมาคือรอยละ 45.90 ใชน้ําในแมน้ํา,ลําคลอง เกษตรกรที่ไมเขารวม
โครงการฯเชนเดียวกันท่ีใชน้ําฝนเปนลําดับท่ี 1 รอยละ 94.30 รองลงมารอยละ 76.20 เปนน้ําจากแมน้ํา
,ลําคลองเชนเดียวกัน 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามหลักการปฏิบัติตาม
ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีคะแนนการปฏิบัติเฉล่ีย 2.99 
คะแนน ถือวาเกษตรกรมีการปฏิบัติตามขอกําหนดฯท่ีเหมาะสมดีมาก สวนเกษตรกรที่ไมเขารวม
โครงการฯมีคะแนนการปฏิบัติเฉล่ีย 1.64  คะแนน ถือวาเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯมีการปฏิบัติท่ี
ไมเหมาะสม 
 การทดสอบสมมติฐาน 

1. ปจจัย ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม มี 6 ปจจัย  คือ  

   1.1 การไดรับขอมูลขาวสารดานการเกษตรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ
ผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

   1.2 ประสบการณในการผลิตสับปะรดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

    1.3 ประสบการณในการผลิตสับปะรดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

   1.4 ความรูในการผลิตสับปะรดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

   1.5 ทัศนคติในการผลิตสับปะรดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

   1.6 การปฏิบัติในการผลิตสับปะรดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 
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2. ปจจัย ท่ีไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม มี 8 ปจจัย  คือ 
    2.1 เพศ 
    2.2 อายุ 
    2.3 ระดับการศึกษา 
    2.4 พื้นท่ีปลูกสับปะรด 
    2.5 รายไดจากการผลิตสับปะรด 
    2.6 รายไดรวมของครอบครัว 
    2.7 แรงงานในครัวเรือนท่ีชวยดานการเกษตร 
    2.8 แหลงเงินทุนและสินเช่ือในการผลิตสับปะรด 

ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกร 
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการตัดสินใจเขารวม

โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน ต.บานเด็จ อ.เมือง และต.บานสา 
อ.แจหม         จ.ลําปาง พบวาเกษตรกรมีปญหาในเร่ืองตางดังนี้ 

- ราคาผลผลิตมีความแตกตางกันไมมากนัก 
- ตนทุนในการผลิตคอนขางสูง 
- มีข้ันตอนในการผลิตสับปะรดตาระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมยุงยากทําใหเสียเวลา 
- เม่ือมีการะบาดของโรคและแมลงทําใหควบคุมไดยาก 
- คูมือ GAP สับปะรดใชภาษาท่ีเปนทางการทําใหเขาใจยาก 
- เจาหนาท่ีท่ีใหคําปรึกษามีไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 
- การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตไมเปนมาตรฐานเทาท่ีควร 
- ในการปฏิบัติจริงไมสามารถแยกเกษตรกรที่ผลิตสับปะรดตามระบบการเกษตรดีท่ี

เหมาะสมกับการผลิตโดยท่ัวไปไดทําใหคุณภาพผลผลิตไมไดมาตรฐาน 
- ไมมีแหลงเงินทุนและสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อใชในการลงทุน 
- หนวยงานภาครัฐยังใหการสนับสนุนไมท่ัวถึงและไมคอยติดตามผล 

ในดานขอเสนอแนะเกษตรกรมีความตองการดานตางๆดังนี้ 
- ตองการใหมีการจัดใหมีการฝกอบรมการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยาง

ตอเนื่องและมีการติดตามผล 
- ตองการใหราคาผลผลิตตองมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความจูงใจในการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
- ตองการใหภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาดูแลในดานการผลิตและราคาผลผลิต 
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- ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณและตนทุนในการผลิตใหกับเกษตรกรอยางท่ัวถึง 
- ตองการใหมีการควบคุมปริมาณการผลิตสับปะรดเพ่ือไมใหผลผลิตลนตลาด 
- ตองการใหมีมีกองทุนปุยและสารเคมีท่ีใชในการผลิตสับปะรดตามคูมือ GAP ในราคาท่ีตํ่า

กวาทองตลาด 
- ตองการใหมีการจัดทําเอกสารที่ใชในการเผยแพรควรเปนภาษาที่อานแลวเขาใจงาย 

 

อภิปรายผล  

การไดรับขอมูลขาวสาร 
 จากการศึกษาพบวาการไดรับขอมูลขาวสารดานการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ
กลาวคือเกษตรกรท่ีไดรับขอมูลขาวสารดานการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมมากกวา 5 
คร้ังตอปข้ึนไปทําใหมีการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ สวนเกษตรกรที่ไดรับขอมูลขาวสารนอยกวา 2 
คร้ังตอปตัดสินใจไมเขารวมโครงการฯ สอดคลองกับ กฐินและคณะ (2528) ท่ีศึกษาเร่ืองความรูพื้นบาน
ในการปลูกพืชตลอดปของเกษตรกรท่ีราบลุมเชียงใหม : เฉพาะกรณีหมูบานแมกุง อําเภอสันปาตอง
และหมูบานหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรหมูบานแมกุง อําเภอสันปาตอง มี
ความรูทางการเกษตรจากส่ือมวลชนแตกตางกับเกษตรกรหมูบานหารแกว อําเภอหางดงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ประสบการณในการผลิตสับปะรด 
จากการศึกษาพบวาประสบการณในการผลิตสับปะรดท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธและมีผล

ตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมคือเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณในการผลิตสับปะรดมากจะทําใหมีการตัดสินใจไมเขารวมโครงการฯเนื่องจากเกษตรกรที่
มีประสบการณในการผลิตสับปะรดเปนระยะเวลานานมักจะเปนเกษตรกรที่ไมยอมรับเอาความรูหรือ
เทคโนโลยีท่ีใหมๆ เคยทําอยางไรก็จะทําอยางนั้นจึงทําใหขาดความรูในการทําการเกษตรอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ีตนเองรูซ่ึงสอดคลองกับ  ศุภรัชต (2538) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของเกษตรกร
ผูปลูกสมเขียวหวานเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยการใชสารเคมีในอําเภอลอง จังหวัด
แพร พบวาประสบการณในการปลูกสมเขียวหวานและความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดศัตรูพืช มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช      และธนัญชนก(2548)  
พบวาประสบการณในการทําการเกษตรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจชําระหนี้ของเกษตรกรหลัง
ส้ินสุดโครงการพักชําระหนี้ โดยเกษตรกรที่มีประสบการณในการทําการเกษตรนอยกวาจะมีการ
ตัดสินใจชําระหนี้เสร็จส้ินแลวมากกวาเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการทําการเกษตรสูง 



 123 

ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตร   
จากการศึกษาพบวาประสบการณในการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตรของเกษตรกรท่ี

แตกตางกันมีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมกลาวคือเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเขารับการฝกอบรมมากจะมีผลทําใหตัดสินใจเขา
รวมโครงการฯมาก เพราะเกษตรกรที่เขาอบรมจะไดรับเอาความรูและเทคโนโลยีท่ีใหมๆทันตอ
เหตุการณในปจจุบันมากกวาเกษตรกรที่เขารับการอบรมนอย สอดคลองกับวิทัศน (2534)  ทําการศึกษา
เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับงานสงเสริมการปลูกกาแฟอาราบีกาของชาวเขาเผากระเหร่ียง  อําเภอ
ขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน  พบวาการไดรับการฝกอบรมมีความสัมพันธกับการยอมรับงานสงเสริม
การปลูกกาแฟอาราบีกาของชาวเขาเผากระเหร่ียง และเชนเดียวกันกับถาวร(2550) พบวาเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมเร่ืองกาแฟมากจะทําใหมีการตัดสินใจเขาเขารวมกลุมผลิต
กาแฟค่ัวบดมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเขารับการฝกอบรมเร่ืองกาแฟมา
มาก  เกษตรกรจะมีความรูความเขาใจในเร่ืองการผลิตกาแฟและยอมรับนําความรูท่ีไดไปปรับใชในการ
การประกอบอาชีพของตนเอง   

ความรูในการผลิตสับปะรด 
จากการศึกษาพบวาความรูในการผลิตสับปะรดท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธและมีผลตอการ

ตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม กลาวคือเกษตรกรที่มีความรูในการ
ผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมมากจะทําใหมีการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอง
กับ   ธีระเดชและคณะ (2538)ไดศึกษาการประเมินผลการฝกอบรมเกษตรกรชาวเขาในการปลูกและ
ผลิตกาแฟอาราบีกาในโครงการศูนยวิจัยและพัฒนากาแฟบนท่ีสูงพบวาผลที่เกษตรกรไดรับจากการ
ฝกอบรมดานการผลิตกาแฟสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนจากผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏวาข้ันตอนวิธีการปลูกกาแฟสามารถนําไปใชไดมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมาไดแกการกําจัดวัชพืชในแปลง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

ทัศนคติในการผลิตสับปะรด 
จากการศึกษาทัศนคติในการผลิตสับปะรดพบวาทัศนคติในการผลิตสับปะรดท่ีแตกตางกันมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม กลาวคือ
เกษตรกรท่ีมีทัศนคติในระดับท่ีสูงจะมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ มากกวาเกษตรกรท่ีมี
ทัศนคติตํ่าสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ นพรัตน(2544) พบวาความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจของเกษตรกรทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันเกษตรกรกลุมท่ีอยูครบ
เง่ือนไขจะมีความม่ันใจตอการดําเนินงานของโครงการมากกวากลุมเกษตรกรที่อยูไมครบเงื่อนไข และ 
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นิพนธ(2540) ท่ีวาเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปามีทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยูในระดับท่ีดี 

การปฏิบัติในการผลิตสับปะรด 
จากการศึกษาการปฏิบัติในการผลิตสับปะรด พบวาการปฏิบัติท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธ

และมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม กลาวคือเกษตรกร
ท่ีมีวิธีการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือขอแนะนําของการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใน
ระดับท่ีสูงมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการฯมากกวาเกษตรกรท่ีปฏิบัติเหมาะสมในระดับปาน
กลางและระดับตํ่า สอดคลองกับ ศิริลักษณ (2539) ไดศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรในการปลูก
สับปะรดตามคําแนะนําของโรงงาอุตสาหกรรมกับคุณภาพของผลผลิต ในตําบลบานเสด็จ จังหวัด
ลําปาง พบวา เกษตรกรที่ปฏิบัติในการปลูกสับปะรดตามคําแนะนําของโรงงาน จะมีคุณภาพดีกวา
เกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามคําแนะนํา และการปฏิบัติในการปลุกสับปะรดตามคําแนะนําของโรงงานมี
ความสัมพันธกันในทางบวกและมากพอสมควรกับคุณภาพผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  

ขอเสนอแนะจาการวิจัย 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการอันเปนประโยชนตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับสงเสริมใหเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม หรือเกษตรกรรายอ่ืนๆ
ท่ีสนใจ รวมท้ังอาจจะเปนประโยชนตอการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. เนื่องจากการวิจัยพบวา การไดรับขอมูลขาวสารดานการเกษตร ประสบการณในการผลิต
สับปะรด ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตร ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติในการ
ผลิตสับปะรด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อใหเกษตรกรมีการยอมรับในระบบการปลูกสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
มากข้ึน หนวยงานหรือเจาหนาท่ีเกี่ยวของควรใหความใสใจมากยิ่งข้ึน ในดานการใหขาวสารดาน
การเกษตร เกษตรกรบางกลุมไดรับขาวสารนอยมากหรือไมเคยไดรับขาวสารดานการผลิตสับปะรดท่ี
เหมาะสมเลย ในสวนนี้ควรเขาดูแลใหท่ัวถึง ประกอบกับประสบการณในการผลิตสับปะรดและ
ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมดานการเกษตรของเกษตรกรมีผลอยางมากตอการตัดสินใจเขา
รวมการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมเพราะเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการผลิต
สับปะรดมานานและการที่จะเขาไปสงเสริมเทคโนโลยีหรือความรูท่ีใหมใหนั้นเปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลง
ไดยาก เพราะเกษตรกรยึดหลักท่ีตัวเองคิดวาเคยปฏิบัติมาดีอยูแลว ถาหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดูแล
จัดการอบรมใหความรูอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงาน ทัศนคติเดิมของ
เกษตรกรท่ีมีตอการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอาจเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนซ่ึงจะ
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สงผลใหการสงเสริมการผลิตฯไดผลมากยิ่งข้ึน ในสวนของความรู ทัศนคติ การปฏิบัติในการผลิต
สับปะรดน้ัน เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯมีความรูเกี่ยวกับระบบการผลิตสับปะรดในระดับตํ่าถึง
ปานกลางทําใหตัดสินใจไมเขารวมโครงการ เชนเดียวกับทัศนคติตอการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการฯมีทัศนคติตอการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมอยูในระดับตํ่า สวนการปฏิบัติเกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการฯไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กรมวิชาการเกษตรหรือท่ีเจาหนาท่ีเกษตรแนะนํา   สําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯบางรายยังไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมวิชาการเกษตรทั้งหมด   

2. ในสวนของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกร อาทิเชน เอกสารหรือคูมือ GAP สับปะรด
นั้นไมคอยชัดเจน บางคร้ังเกษตรกรศึกษาเองไมคอยเขาใจและไมแนใจวาปฏิบัติไดถูกตองหรือไม สวน
คําแนะนําในคูมือเกี่ยวกับโรคและแมลงยังใชไมไดผล ไมสามารถควบคุมการระบาดของโรคและแมลง
ไดทันทําใหผลผลิตเสียหาย ผลผลิตท่ีไดรูปทรงไมคอยสมบูรณเทาท่ีควร ดังนั้นควรมีการปรับปรุง
เอกสาร คูมือใหเปนภาษาที่เขาใจงาย มีความชัดเจนสําหรับเกษตรกร  ในสวนของข้ันตอนในการผลิต
ตามขอกําหนดของกรมวิชาการเกษตรนั้นมีความยุงยากหลายข้ันตอน เพราะเกษตรกรคิดวาทําให
เสียเวลาจากท่ีเคยปฏิบัติมาแลวสับปะรดสามารถปลูกท้ิงไวโดยไมตองดูแลมากนอกจากใสปุย เรงการ
ออกดอก และพนสารเคมีปองกันโรคแมลง ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมาใหความรูอยางจริงจังเพื่อ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของเกษตรกรโดยอาจหาเหตุจูงใจท่ีดีท่ีทําใหเกษตรกรหันมาสนใจในการผลิต
สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ในดานของตนทุนการผลิตและราคาผลผลิต เกษตรกรยังเห็นวา
ราคาของผลผลิตสับปะรดท่ีผลิตตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมกับแบบท่ัวไปไมคอยแตกตางกันมากนัก 
อีกท้ังตนทุนในการผลิตสูงแตผลผลิตท่ีไดมีความแตกตางกันโดยแบบท่ัวไปใหผลผลิตท่ีดีกวาทําให
เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรไมสนใจผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ซ่ึงปญหาตางๆ
เหลานี้ถาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใหความสําคัญลงมือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันจัดใหมีการ
อบรมใหความรูและติดตามผลอยางตอเนื่อง เม่ือเกษตรกรมีปญหาสามารถปรึกษาไดทันทวงที จะทําให
เกษตรกรมีความม่ันใจวาถาพวกเขาไดผลิตสับปะรดตามระบบนี้แลวจะไมมีปญหาอ่ืนๆตามมาหรือถามี
ก็สามารถแกไขไดทันเพราะการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมยังถือวาเปนความรูท่ีใหม
สําหรับเกษตรกรตองใชเวลาอีกนานกวาเกษตรกรจะยอมรับในระบบ อีกท้ังในดานของราคาผลผลิตก็
ควรใหมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเพ่ือจูงใจใหเกษตรกรท่ีผลิตระบบน้ีไดผลิตตอไปและให
เกษตรกรที่ไมไดผลิตหันมาสนใจเพิ่มข้ึน  

 

 

 



 126 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยในสวนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและไมเขารวมโครงการใน
ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ซ่ึงถือวาเปนพื้นท่ีท่ีผลิตสับปะรด
มากท่ีสุด จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
ในพื้นท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุมท่ีทําการวิจัย เพิ่มเติม   เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางในปจจัยดังกลาวให
เปนสรุปผลเปนสวนรวมไดดีข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงการติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ีไดผานการรับรองระบบการผลิต
เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับสับปะรด 

 3. ควรมีการแกไขปญหาจากผลการวิจัยคร้ังนี้เพื่อปรับปรุงใหเกษตรกรท่ีผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
 
 


