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4.49 สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี 65 
        ตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆ 
 
 
 


