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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการปฏิบติัตามทางการเกษตรท่ีดีของ
เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และ (3) 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีท่ีมีต่อการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีไดย้ืน่ขอใบรับรองฟาร์มตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 942 ราย โดย
ใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 281 ราย ใชว้ิธีสุ่ม  
ตวัอยา่งอยา่งง่ายและแบ่งตวัอยา่งเฉล่ียตามสดัส่วนในแต่ละต าบลทั้ง8ต าบลสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์
หาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร จะพจิารณา
จากการทดสอบสมมติฐานค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
            ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.7 เป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ียเท่ากบั 49.73 ปี 
ไม่ไดรั้บการศึกษาร้อยละ 34.9 มีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย 19 ปี มีรายไดจ้ากการขาย
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ผลผลิตล้ินจีเฉล่ีย 83,141.25บาทต่อปี มีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย 9.104 ไร่ มีแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต
ล้ินจ่ีเฉล่ีย 9.1 คน การรับขอ้มูลข่าวสารไดรั้บจากเพื่อนบา้นมากท่ีสุด เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้
รับการฝึกอบรม เกษตรกรติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี2คร้ัง/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0ไม่ไดเ้ป็นผูน้ า
ทางสงัคม เกษตรกรมีความรู้เร่ืองระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีใน
ระดบัสูง คือ ขนาดพื้นท่ีของสวนล้ินจ่ีท่ีขอการรับรองสวนตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีท่ีถูกตอ้ง (พื้นท่ี 1 ไร่) และการทราบประวติัท่ีดินยอ้นหลงั 5 ปี ส่วน
ทศันคติเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีพบวา่ เกษตรกรผู ้
ปลูกล้ินจ่ีมีทศันคติท่ีเหมาะสมหรืออยูใ่นระดบัสูง 
 ลกัษณะพื้นฐานของการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ี พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ไม่ไดมี้สวนล้ินจ่ีอยูใ่กล ้ หรืออยูใ่นแหล่ง
อุตสาหกรรม ท่ีท้ิงขยะ หรือพื้นท่ีมีความเส่ียง ส่วนเกษตรกรท่ีมีสวนล้ินจ่ีอยูใ่กลห้รืออยูใ่นแหล่ง
อุตสาหกรรม ท่ีท้ิงขยะ หรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงไม่ไดส่้งตวัอยา่งดินไปวิเคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพ
ของดิน ร้อยละ 95.4 เกษตรกรทั้งหมดไม่ไดบ้นัทึกรายละเอียดการเกบ็ตวัอยา่งดินลงในแบบบนัทึก 
รวมทั้งเกบ็ใบแจง้ผลการวิเคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐานร้อยละ93.2 ส าหรับแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการผลิต
ล้ินจ่ีตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
76.9) ใชน้ ้ าบาดาลในการผลิตล้ินจ่ี เกษตรกรร้อยละ 81.1 ไม่ไดท้  าการเกบ็ตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์
การปนเป้ือนเน่ืองจากสารเคมี แร่ธาตุ นอกจากนั้น เกษตรกรร้อยละ 87.2 แยกสถานท่ีเกบ็รักษา
สารเคมีทางการเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ีประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้าหรือบริเวณท่ี
น ้าไหลผา่น เกษตรกรร้อยละ 99.6  ไม่มีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุ 
 ส าหรับการปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินของ
เกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเก่ียวกบัจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ีเหมาะสมดีมาก และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
พบวา่ การเขา้รับการฝึกอบรม และการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเกษตร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัการปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี  
 ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ี พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองความมัน่ใจในค าแนะน าการปฏิบติัตามระบบ
การจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมวา่เม่ือท าตามแลว้จะท าใหไ้ดผ้ลผลิตล้ินจ่ีท่ีมีคุณภาพ 
แลว้เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัราคาล้ินจ่ีท่ีท า GAP 
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และความบกพร่องของเอกสารเผยแพร่ระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม คือ เขา้ใจ
ไดย้ากและมีความสบัสนอีกทั้งยงัมีขอ้มูลไม่ครบถว้นขอ้เสนอแนะคือ ควรจดัท าเอกสารเผยแพร่ให้
เขา้ใจง่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัใหมี้การฝึกอบรมการผลิตล้ินจ่ีตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม
และมีการติดตามผลการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ราคาผลผลิตตอ้งมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
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ABSTRACT 
The objective of this research were (1) to study factors related to good agricultural practice 

of litchi growers in Fang District, Chiang Mai Province, (2) to investigate the relationship 
between various factors which result in good agricultural practice in Fang, Chiang Mai and, (3) to 
study the characters of the problems and obstacles of litchi farmers as well as the suggestion from 
farmers to good agricultural practice of litchi in Fang, Chiang Mai. 

Data collection was completed through questionnaires, which were distributed to 942 
farmers.  Data analysis were complied and compared to present in terms of percentage, mean, 
maximum and minimum value, standard deviation and the Pearson Correlation coefficient. 

The study revealed that most of the respondents were male farmers which were 74.7 
percent.  They were illiterate farmers, and average age was 49.73 years.  Some of them have 
average 19 years experience of growing litchi, and average income was 83,141.25 Baht a year 
which were 34.9 percent.  Their average plantation was 9.104 rai, average number of employees 
was 9.1 people. Most information was obtained through neighbors.  Most of them did not enroll 
any training.  They contacted the agricultural officer 2 times a year.  Most of them were not a 
social leader which was 69 percent.  For the farmers who have good knowledge of good 
agricultural practices of litchi were the litchi plantation’s owners who applied for the certification 
on good quality management for agricultural, and they also know the history of land back 5 years.  
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Regarding the farmers’ attitude toward the quality management, it found that they have a positive 
attitude to quality management. 

From studying the practice of managing the agricultural quality that is appropriate for litchi 
found that, most of the farmers which was 98.6 percent, their Litchi plantation wasn’t near or in 
an industry sources, the garbage disposal or sensitive areas.  In addition, for other farmers, who 
have plantation near or in an industry sources, the garbage disposal or sensitive areas, did not 
send soil samples to analyze. Nearly all of the farmers, 95.4 percent never record or keep any 
details about soil samples and analysis results. 
The percentage of having water sources for litchi production as per good agricultural practices 
was 93.2.  Many of them use artesian well which was 76.9 percent. Farmers who never collected 
water sample to analyze the contaminated due to chemical was 81.1 percent. Furthermore, 87.2 
percent of farmers were separate locations agricultural chemicals, away from residential, kitchen 
and source of river or any area where the water flows through.  Even though 99.60 percent of 
farmers lack of tools or materials to prevent accidents, they still have good agricultural practices 
of litchi growers. 
Hypothesis testing by stepwise multiple regression analysis found that there is statistical 
significant association between enroll training events, contact with agricultural officer, and follow 
the agricultural quality management that is appropriate for litchi. 
When studying the problems and obstacles, the researcher found that most of them are not 
confident in quality management.  They did not trust quality management to get a good quality 
output.  Moreover, most of farmers require some help with the pricing for GAP. Another problem 
was invalid information regarding the quality control which complicate and hard to understand.  
According to those problems and obstacles, these are the recommendations from the farmers for 
the benefit of Agricultural Practices of Litchi as follow.  For the government sector, they should 
set the proper training and continually monitor the outcome.  Moreover it should have made the 
different prices between litchi which come from and not from good agricultural practices. 
 
 


