
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีตาม
ระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยั
ไดแ้สดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบการอธิบายแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร 

4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.4.1การจดัการสุขลกัษณะสวน 
4.4.2 การจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
4.4.3 การจดัการปัจจยัการผลิต 
4.4.4 การปฏิบติัและควบคุมการผลิต 
4.4.5 การบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการปฏิบติัตามระบบการจดัการ
คุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  

4.6 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี ตามระบบการจดัการ
คุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของเกษตรกร 

4.1.1 เพศของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์เพศของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.7 เป็นเพศชาย และ

ร้อยละ 25.3 เป็นเพศหญิง ดงัแสดงในตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 210 74.7 
หญิง 71 25.3 
รวม 281 100.0 

 

4.1.2 อายุของเกษตรกร 
ผลการวิเคราะห์อายขุองเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.9 มีอายรุะหว่าง41-  

50   ปี รองลงมา ร้อยละ 28.8 มีอายรุะหว่าง 51 – 60  ปี ร้อยละ 11.7 มีอายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อย
ละ 8.5 มีอายรุะหว่าง 31 – 40  ปี และอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
5.0 โดยเกษตรกรมีอายนุอ้ยท่ีสุด 23 ปี อายมุากท่ีสุด 78 ปี อายเุฉล่ีย 49.73 ปี และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 10.730 ดงัแสดงในตาราง 4.2  
 

ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 14 5.0 
      ระหวา่ง 31 – 40   24 8.5 
      ระหวา่ง 41 – 50   129 45.9 
      ระหวา่ง 51 – 60   81 28.8 
      มากกวา่ 60 ข้ึนไป 33 11.8 

รวม 281 100.0 
 

อายตุ  ่าสุด  23  ปี    อายสูุงสุด   78  ปี  
อายเุฉล่ีย  49.73  ปี    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.730  

 
 4.1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการศึกษาของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.9 
ไม่ไดศึ้กษา รองลงมา ร้อยละ 33.5 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 23.0 มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 9.3 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ  านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 1.1 ดงัแสดงใน
ตาราง 4.3 
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ตาราง 4.3 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

    ไม่ไดศึ้กษา 98 34.9 
     ประถมศึกษาปีท่ี 4 94 33.5 
     ประถมศึกษาปีท่ี 6 57 20.3 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 26 9.3 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 1.0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0 0.0 
     ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ 3 1.0 

รวม 281 100.0 
 

 4.1.4 ประสบการณ์ในการปลูกลิน้จี่ 
ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.7 มี

ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี 11-20 ปี และร้อยละ 9.3 มีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี นอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 10 ปี โดยเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด 8 ปี สูงสุด 19 ปี 
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย 13.90 ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.919 ดงัแสดงใน
ตาราง 4.4 
   

ตาราง 4.4 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี 
ประสบการณ์ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 26 9.3 
        ระหวา่ง 11-20 255 90.7 
        ระหวา่ง 21-30 0 0.0 
        มากกวา่ 30 0 0.0 

รวม 281 100.0 
 

ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด   8   ปี  
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีสูงสุด   19   ปี  
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย   13.90   ปี 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    1.919 
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4.1.5 รายได้จากการขายผลผลติลิน้จี่ 
ผลการวิเคราะห์รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.7 มี

รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 50,000 บาท/ปี รองลงมา ร้อยละ 31.0 มีรายได้
จากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 50,001-100,000 บาท/ปี ร้อยละ 10.7 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 
100,001-150,000 บาท/ปี ร้อยละ 7.8 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีมากกว่า 200,000 บาท/ปี และ
ร้อยละ 2.8 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 150,001-200,000 บาท/ปี โดยเกษตรกรมีรายไดจ้าก
การขายผลผลิตล้ินจ่ีต ่าสุด 12,000 บาท/ปี สูงสุด 512,000 บาท/ปี รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี
เฉล่ีย 83,141.25 บาท/ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 83,166.915 ดงัแสดงในตาราง 4.5 

 

ตาราง 4.5 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 
รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี (บาท/ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 134 47.7 
50,001-100,000 87 31.0 
100,001-150,000 30 10.7 
150,001-200,000 8 2.8 

          มากกวา่ 200,000 22 7.8 
รวม 281 100.0 

 

รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีต ่าสุด  12,000  บาท/ปี  
รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีสูงสุด 512,000 บาท/ปี  
รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีเฉล่ีย  83,141.25 บาท/ปี 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    83,166.915 
 

 4.1.6 ขนาดพืน้ทีป่ลูกลิน้จ่ี 
ผลการวิเคราะห์ขนาดพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.6 มีพื้นท่ีปลูก

ล้ินจ่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 33.5 มีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 6-10 ไร่ มีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี11-
15 ไร่และมากกว่า 20 ไร่ มีจ านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 9.3 และมีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 16-20 ไร่ มีจ านวน
นอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.5 โดยเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด 1.50 ไร่ สูงสุด 50.00 ไร่ พื้นท่ีปลูก
ล้ินจ่ีเฉล่ีย 9.104 ไร่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.054 ดงัแสดงในตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามขนาดพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 
พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 128 45.6 

                ระหวา่ง 6-10 94 33.5 
                ระหวา่ง 11-15 26 9.1 
                ระหวา่ง 16-20 7 2.5 
                มากกวา่  20 26 9.3 

รวม 281 100.0 
 

พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด   1.50  ไร่ พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีสูงสุด    50.00  ไร่ 
พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย   9.104 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   9.054 
 

 4.1.7 แรงงานที่ใช้ในการผลติลิน้จี่ 
ผลการวิเคราะห์จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 

32.4 มีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 6-10 คน รองลงมา ร้อยละ 29.9 มีจ  านวนแรงงานท่ีใช้
ในการผลิตล้ินจ่ี 11-15 คน ร้อยละ 21.0 มีจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 16-20 คน ร้อยละ 
10.0 มีจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 คน และร้อยละ 6.8 มีจ  านวน
แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีมากกว่า 20 คน โดยเกษตรกรมีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี
ต ่าสุด คือ ไม่มีแรงงานเลย และสูงสุด 36 คน ดงัแสดงในตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 
                  ล้ินจ่ี 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 28 10.0 
                 ระหวา่ง  6-10 91 32.4 
                 ระหวา่ง 11-15 84 29.9 
                 ระหวา่ง 16-20 59 21.0 
                 มากกวา่  20 19 6.7 

รวม 281 100.0 
 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีต ่าสุด  ใชแ้รงงานในครัวเรือน 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีสูงสุด   36  คน 
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4.1.8 แหล่งข่าวสารในการรับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดี
ที่เหมาะสมส าหรับลิน้จี่ 

ผลการวิเคราะห์แหล่งข่าวสารในการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพ
ของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.1 ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั
ระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีจากเกษตรกรรายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น 
รองลงมา ร้อยละ 72.6 ไดรั้บข่าวสารจากผูใ้หญ่บา้น, เจา้หนา้ท่ีเกษตร ร้อยละ 3.2 ไดรั้บข่าวสารจาก
โทรทศัน์ ร้อยละ 2.8 ไดรั้บข่าวสารจากเอกสาร, ใบปลิวต่างๆ ไดรั้บข่าวสารจากหนงัสือพิมพแ์ละ
วารสารมีจ านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 2.1 และไดรั้บข่าวสารจากวิทยุมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
1.4 ดงัแสดงในตาราง 4.8 

 

ตาราง 4.8 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามแหล่งข่าวสาร 
แหล่งข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

       โทรทศัน์ 9 3.2 
        วิทย ุ 4 1.4 
        หนงัสือพิมพ ์ 6 2.1 
        วารสาร 6 2.1 
         เอกสาร,ใบปลิวต่างๆ 8 2.8 

เกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น 239 85.1 
        ผูใ้หญ่บา้น  204 72.6 
หมายเหต ุเกษตรกร 1 คน สามารถเลือกแหล่งข่าวสารได้มากกว่า 1 แหล่ง 
 

4.1.9 การเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับลิน้จี่ 

ผลการวิเคราะห์การเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.1 ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ
การจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี และร้อยละ 40.9 ไดรั้บการฝึกอบรม 1 คร้ัง 
ดงัแสดงในตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 จ านวนคร้ังการเขา้รับการฝึกอบรม   

จ านวนคร้ังการเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม 166 59.1 

                1 คร้ัง 115 40.9 
รวม 281 100.0 

 

4.1.10 การติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่เกษตรเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ
ของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จี่ 

ผลการวิเคราะห์การติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรเก่ียวกบัระบบการจดัการ
คุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.4 ไดท้ าการ
ติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรเก่ียวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 2 คร้ัง/ปี รองลงมา ร้อยละ 20.3 ไดท้ าการติดต่อหรือรับค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีเกษตร 1 คร้ัง/ปี และร้อยละ 5.3 ไม่ไดรั้บการติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตร 
ดงัแสดงในตาราง 4.10 

  

ตาราง 4.10 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามจ านวนคร้ังการติดต่อหรือรับ   
                    ค  าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีการเกษตร 
จ านวนคร้ังการติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการติดต่อหรือรับค าแนะน า 15 5.3 
                    1 คร้ัง/ปี 57 20.3 
                    2 คร้ัง/ปี 209 74.4 

รวม 281 100.0 
 

4.1.11 การเป็นผู้น าทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์การเป็นผูน้ าทางสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.0 ไม่ไดเ้ป็น

ผูน้ าหรือเคยเป็นผูน้ าทางสังคม รองลงมา ร้อยละ 29.2 เป็นกรรมการหมู่บา้นหรือเคยเป็นกรรมการ
หมู่บา้น ร้อยละ 1.4 เป็นผูใ้หญ่บา้นหรือเคยเป็นผูใ้หญ่บา้น และร้อยละ 0.4 เป็นกรรมการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหรือเคยเป็นกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัแสดงในตาราง 4.11 
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ตาราง 4.11 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเป็นผูน้ าหรือเคยเป็นผูน้ า 
                       ทางสงัคม 

การเป็นผูน้ าหรือเคยเป็นผูน้ าทางสงัคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
       ผูใ้หญ่บา้น 4 1.4 
       กรรมการหมู่บา้น 82 29.2 
       กรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 0.4 
   ไม่ไดเ้ป็นผูน้ าหรือไม่เคยเป็นผูน้ าทางสงัคม 194 69.0 

รวม 281 100.0 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่เหมาะสม     
       ส าหรับลิน้จี่ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี เป็นค าถามแบบเลือกตอบว่า ขอ้ใดถูก ขอ้ใดผดิ จ านวน 14 ขอ้ โดยท่ีตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน พบว่า ขอ้ 1 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมคือการเกษตรท่ีใช้
สารเคมีเกษตรใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็น มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 98.9 และตอบผดิร้อยละ 1.1 ขอ้ 
2 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีคือการเกษตรท่ีควบคุมกระบวนการปลูกล้ินจ่ีทุก
ขั้นตอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเท่านั้น มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 20.6 และตอบผิดร้อยละ 79.4 ขอ้ 3 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมให้
ความส าคญัต่อเกษตรกรผูผ้ลิตเท่าๆกบัผูบ้ริโภค มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 98.9 และตอบผดิร้อยละ 
1.1 ขอ้ 4 ตอ้งทราบประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงั 5 ปี มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 52.0 และตอบผดิ
ร้อยละ 48.0 ขอ้ 5 แหล่งน ้ าท่ีอยูใ่กลโ้รงงานอุตสาหกรรมสามารถน ามาใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีได ้ มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 8.9 และตอบผดิร้อยละ 91.1 ขอ้ 6 สามารถใชส้ารเคมีทางการเกษตรใน
ระยะท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงได ้แต่ควรท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีเกษตรเท่านั้น มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 94.0 และตอบผดิร้อยละ 6.0 ขอ้ 7 มีการส ารวจศตัรูพืช และการเขา้ท าลาย
ของแมลงและโรคอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ังและท าการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจและการป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง รวมทั้งการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 65.8 และ
ตอบผดิร้อยละ 34.2 ขอ้ 8 สวนล้ินจ่ีท่ีขอการรับรองสวนตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีตอ้งมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 98.2 และตอบผิด
ร้อยละ 1.8 ขอ้ 9 ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจะช่วยรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มไดดี้กว่า
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การเกษตรโดยทัว่ๆ ไป มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 100.0 และตอบผดิร้อยละ 0.0 ขอ้ 10 พื้นท่ีปลูก
ล้ินจ่ีตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุอนัตราย และจุลินทรียท่ี์จะท าให้เกิดการตกคา้งหรือปนเป้ือนใน
ผลผลิต มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 96.4 และตอบผดิร้อยละ 3.6 ขอ้ 11 หากมีการใชส้ารเคมีใน
กระบวนการผลิตให้ใช้ได้ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรหรือฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 97.9 และตอบผดิร้อยละ 2.1 ขอ้ 12 ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ตอ้ง
ไม่มีศตัรูพืชติดอยู ่ถา้พบตอ้งคดัแยกไวต่้างหาก มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 89.7 และตอบผดิร้อยละ 
10.3 ขอ้ 13 สภาพพื้นท่ีของสวนควรห่างจากแหล่งปลูกล้ินจ่ีเดิมท่ีมีการระบาดของโรค อยา่งนอ้ย 5 
กิโลเมตร มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 81.9 และตอบผดิร้อยละ 18.1 ขอ้ 14 แหล่งปลูกล้ินจ่ีตอ้งสูง
จากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 750 เมตร และมีความลาดเอียงไม่เกิน 12% มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 
71.2 และตอบผดิร้อยละ 28.8 ดงัแสดงในตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีท่ีตอบค าถามเก่ียวกบัระบบการจดัการ                
                    คุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ตอบถกู ตอบผดิ 
1. ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมคือการเกษตรท่ีใชส้ารเคมีเกษตรใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จ าเป็น 
2. ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีคือการเกษตรท่ีควบคุมกระบวนการ
ปลูกล้ินจ่ีทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภคเท่านั้น 
3. ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหค้วามส าคญัต่อเกษตรกรผูผ้ลิตเท่าๆกบัผูบ้ริโภค 
4. ตอ้งทราบประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงั 5 ปี 
5. แหล่งน ้าท่ีอยูใ่กลโ้รงงานอุตสาหกรรมสามารถน ามาใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีได ้
6. สามารถใชส้ารเคมีทางการเกษตรในระยะท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงได ้
แต่ควรท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีเกษตรเท่านั้น 
7. มีการส ารวจศตัรูพืช และการเขา้ท าลายของแมลงและโรคอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 
คร้ังและท าการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง รวมทั้ง
การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
8. สวนล้ินจ่ีท่ีขอการรับรองสวนตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีตอ้งมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป 
9. ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจะช่วยรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มไดดี้กวา่
การเกษตรโดยทัว่ๆ ไป 

278 (98.9) 
 

58 (20.6) 
 
 

278 (98.9) 
146 (52.0) 

25 (8.9) 
264 (94.0) 

 
185 (65.8) 

 
 

276 (98.2) 
 

281 (100.0) 
 

3 (1.1) 
 

223 (79.4) 
 
 

3 (1.1) 
135 (48.0) 
256 (91.1) 

17 (6.0) 
 

96 (34.2) 
 
 

5 (1.8) 
 

0 (0.0) 
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ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ตอบถกู ตอบผดิ 
10. พื้นท่ีปลกูล้ินจ่ีตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุอนัตราย และจุลินทรียท่ี์จะท าใหเ้กิดการ
ตกคา้งหรือปนเป้ือนในผลผลิต 
11. หากมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตใหใ้ชไ้ดต้ามค าแนะน าของกรม 
วชิาการเกษตรหรือฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
12. ผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียวแลว้ตอ้งไม่มีศตัรูพืชติดอยู ่ถา้พลตอ้งคดัแยกไวต่้างหาก 
13. สภาพพื้นท่ีของสวนควรห่างจากแหล่งปลูกล้ินจ่ีเดิมท่ีมีการระบาดของโรค 
อยา่งนอ้ย 5 กิโลเมตร 
14. แหล่งปลูกล้ินจ่ีตอ้งสูงจากระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 750 เมตร และมีความลาดเอียง
ไม่เกิน 12% 

271 (96.4) 
 

271 (96.4) 
 
  252 (89.7) 

230 (81.9) 
 

200 (71.2) 

10 (3.6) 
 
6 (2.1) 

 
29 (10.3) 
51 (18.1) 

 
81 (28.8) 

  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านทศันคติเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
       ส าหรับลิน้จี่ 
 จากการวิเคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี
เก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ซ่ึงมีค  าถามทศันคติทั้งหมดจ านวน 17 ขอ้ เม่ือแบ่งช่วง
คะแนนออกเป็น 4 ช่วง โดยมีช่วงห่างระหวา่งคะแนนเท่ากบั (4-1)/4 = 0.75 เราจะสรุปว่า เกษตรกร
มีทศันคติไม่เห็นดว้ย เม่ือคะแนนเฉล่ียมีค่าระหว่าง 1.00-1.75 มีทศันคติเห็นดว้ยนอ้ย เม่ือคะแนน
เฉล่ียมีค่าระหวา่ง 1.76-2.51 มีทศันคติเห็นดว้ยปานกลาง เม่ือคะแนนเฉล่ียมีค่าระหว่าง 2.52-3.27 มี
ทศันคติเห็นดว้ยมาก เม่ือคะแนนเฉล่ียมีค่าระหวา่ง 3.28-4.00 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติเก่ียวกับระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี พบว่า เร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติไม่เห็นดว้ย คือ ราคาล้ินจ่ีท่ีขายไดจ้ากการ
ผลิตตามระบบเกษตรดีทีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีดีกว่าการปลูกแบบเดิม โดยมีคะแนนทศันคติเฉล่ีย
เท่ากบั 1.64 เร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยปานกลาง คือ ในสวนล้ินจ่ีไม่ควรเล้ียงสัตวห์รือน า
สัตวเ์ขา้มาเล้ียง เพราะจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนจากมูลสัตว ์มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.00 การ
ใหปุ๋้ยคอกและปุ๋ยชีวภาพในช่วงท่ีใกลเ้ก็บเก่ียวได ้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ค าแนะน า
เร่ืองการใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพีล้ินจ่ีเป็นส่ิงท่ีเพียงพอแลว้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ีย
เท่ากบั  2.76 เขา้ไปส ารวจการท าลายของโรคและแมลงในสวนล้ินจ่ีอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง มี
คะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.25 การจดบนัทึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีควรกระท า มี
คะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.08 และการรวมกลุ่มผูป้ลูกล้ินจ่ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลงได ้โดยมี
คะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ส่วนเร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยมาก คือ การผลิตล้ินจ่ีตาม
ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีสามารถควบคุมการแพร่กระจายของศตัรูพืชไปยงัพื้นท่ีอ่ืนได ้
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มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.81 การน าน ้ าและดินในสวนล้ินจ่ีไปตรวจวิเคราะห์ มีคะแนน
ทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.64 การฝึกอบรมเกษตรกรให้รู้จกัวิธีการใชส้ารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ถูกตอ้ง มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.77 การเกบ็สารเคมีทางการเกษตรต่างๆไวร้วมกนั มีคะแนน
ทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.42 การผลิตล้ินจ่ีตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ีให้ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรและผูบ้ริโภคมากกว่าการผลิตล้ินจ่ีแบบทัว่ไป มีคะแนน
ทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.52 การท าสวนล้ินจ่ีเป็นอาชีพท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจึงจะประสบ
ผลส าเร็จ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรทุกคร้ัง มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจศตัรูพืชทุก
คร้ัง มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.47 การปนเป้ือนของสารพิษในพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี สามารถท าให้
เกิดการปนเป้ือนในผลล้ินจ่ีได ้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และรัฐบาลควรส่งเสริมใหล้ิ้นจ่ี
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.79 รายละเอียดแสดงดงั
ตาราง 4.13 

 

ตาราง 4.13 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี จ าแนกตามทศันคติเก่ียวกบัระบบการ 
                    การจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

ทศันคติ 
เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
แปล

ความหมาย 

1. การผลิตล้ินจ่ีตามระบบเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีสามารถควบคุม
การแพร่กระจายของศัตรูพืชไปยัง
พื้นท่ีอ่ืนได ้
2. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการน าน ้ า
และดินในสวนล้ินจ่ีไปตรวจวเิคราะห์ 
3. ในสวนล้ินจ่ีไม่ควรเล้ียงสัตวห์รือน า
สัตวเ์ขา้มาเล้ียง เพราะจะท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนจากมูลสัตว ์
 
4. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการให้ปุ๋ย
คอกและปุ๋ยชีวภาพในช่วงท่ีใกลเ้ก็บ
เก่ียวได ้
 

233 
(82.9) 

 
 

183 
(65.1) 

63 
(22.4) 

 
 

51 
(18.1) 

 

45 
(16.0) 

 
 

96 
(34.2) 
162 

(57.7) 
 
 

190 
(67.6) 

 

3 
(1.1) 

 
 

1 
(0.4) 
50 

(17.8) 
 
 

26 
(9.3) 

 
 

 

0 
(0.0) 

 
 
1 

(0.4) 
6 

(2.1) 
 
 

14 
(5.0) 

 
 

 

3.81 
 
 
 

3.64 
 

3.00 
 
 
 

2.98 
 
 
 

 

เห็นดว้ย
มาก 

 
 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 
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ตาราง 4.13 (ต่อ)  

ทศันคติ 
เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
แปล

ความหมาย 

5. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการฝึก 
อบรมเกษตรกรให้ รู้จักวิ ธีการใช้
สารเคมีทางการเกษตรอยา่งถกูตอ้ง 
6. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการเก็บ
สารเคมีทางการเกษตรต่างๆไวร้วมกนั 
7. การผลิตล้ินจ่ีตามระบบการจดัการ
คุณภาพของ เกษตร ดี ท่ี เหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ีให้ความปลอดภัยต่อตัว
ท่านและผู ้บริโภคมากกว่าการผลิต
ล้ินจ่ีแบบทัว่ไป 
8. ค  าแนะน าเร่ืองการใช้สารเคมีตาม
รายละเอียดในคู่มือจีเอพีล้ินจ่ีเป็นส่ิงท่ี
เพียงพอแลว้ 
9. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในการเขา้ไป
ส ารวจการท าลายของโรคและแมลง
ในสวนล้ินจ่ีอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัค าพดูท่ีวา่
การท าสวนล้ินจ่ีเป็นอาชีพท่ีตอ้งเอาใจ
ใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงจะประสบ
ผลส าเร็จ 
11. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีตอ้งมีการ
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรทุกคร้ัง 
12. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีตอ้งมีการ
บนัทึกขอ้มูลการส ารวจศตัรูพืชทุกคร้ัง 
13. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าการจด
บนัทึกอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนเป็นส่ิง
ท่ีควรกระท า 
14. การปนเป้ือนของสารพิษในพื้นท่ี
ปลูก ล้ิน จ่ี  สามารถท า ให้ เ กิดการ
ปนเป้ือนในผลล้ินจ่ีได ้

232 
(82.6) 

 
    172 

(61.2) 
172 

(61.2) 
 
 
 

77 
(27.4) 

 
111 

(39.5) 
 

106 
(37.7) 

 
 

181 
(64.4) 

 
163 

(58.0) 
77 

(27.4) 
 

173 
(61.6) 

 

38 
(13.5) 

 
75 

(26.7) 
      94 

(33.5) 
 
 
 

70 
(24.9) 

 
138 

(49.1) 
 

158 
(56.2) 

 
 

83 
(29.5) 

 
91 

(32.4) 
164 

(58.4) 
 

73 
(26.0) 

 

      8 
(2.8) 

 
16 

(5.7) 
      6 

(2.1) 
 
 
 

124 
(44.1) 

 
25 

(8.9) 
 

13 
(4.6) 

 
 

17 
(6.0) 

 
24 

(8.5) 
27 

(9.6) 
 

19 
(6.8) 

 

3 
(1.1) 

 
18 

(6.4) 
       9 

(3.2) 
 
 
 

10 
(3.6) 

 
7 

(2.5) 
 
4 

(1.4) 
 
 
0 

(0.0) 
 
3 

(1.1) 
13 

(4.6) 
 

16 
(5.7) 

 

3.77 
 
 

3.42 
 

  3.52 
 
 
 
 

2.76 
 
 

3.25 
 
 

3.30 
 
 
 

3.58 
 
 

3.47 
 

3.08 
 

 
3.43 

 
 

เห็นดว้ย
มาก 

 
เห็นดว้ย
มาก 

  เห็นดว้ย         
มาก 

 
 
 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
เห็นดว้ย
มาก 

 
 

เห็นดว้ย
มาก 

 
เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
เห็นดว้ย
มาก 
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ตาราง 4.13 (ต่อ)    

ทศันคติ 
เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ค่าเฉลีย่ 
แปล

ความหมาย 

15. ราคาล้ินจ่ีท่ีขายไดจ้ากการผลิตตาม
ระบบเกษตรดีทีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี
ดีกวา่การปลูกแบบเดิมท่ีเคยปฏิบติัการ
มาแน่นอน 
16. ล้ินจ่ีเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจ ดงันั้น
รัฐบาลควรส่งเสริมให้ล้ินจ่ีเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ 
17. การรวมกลุ่มผูป้ลูกล้ินจ่ีจะช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตลงได ้

42 
(14.9) 

 
 

241 
(85.8) 

 
70 

(24.9) 

16 
(5.7) 

 
 

25 
(8.9) 

 
136 

(48.4) 

22 
(7.8) 

 
 

12 
(4.3) 

 
49 

(17.4) 

201 
(71.5) 

 
 
3 

(1.1) 
 

26 
(9.3) 

1.64 
 
 
 

3.79 
 
 

2.88 

ไม่เห็นดว้ย 
 
 
 

เห็นดว้ย
มาก 

 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

   
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการปฏิบัติเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับลิน้จี่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

4.4.1 การจัดการสุขลกัษณะสวน 
  4.4.1.1 สวนลิน้จี่เคยเป็นหรืออยู่ใกล้ทีท่ิง้ขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พืน้ทีเ่ลีย้งสัตว์ 
หรือพืน้ทีท่ี่มีความเส่ียง 

ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีสวนล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ไม่ไดมี้
สวนล้ินจ่ีอยูใ่กลท่ี้ท้ิงขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียงสัตวห์รือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง และร้อยละ 
1.4 มีสวนล้ินจ่ีอยู่ใกลท่ี้ท้ิงขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียงสัตว ์หรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง ดงั
แสดงในตาราง 4.14 
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ตาราง 4.14 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการมีสวนล้ินจ่ีอยูใ่กลท่ี้ท้ิงขยะ โรงงาน   
                    อุตสาหกรรมพื้นท่ีเล้ียงสตัว ์หรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 
สวนล้ินจ่ีอยูใ่กลท่ี้ท้ิงขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียง

สตัวห์รือพื้นท่ีมีความเส่ียง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                          อยูใ่กลพ้ื้นท่ีมีความเส่ียง 4 1.4 
ไม่อยูใ่กลพ้ื้นท่ีมีความเส่ียง 277 98.6 

รวม 281 100.0 
 

 
4.4.1.2 การน าตัวอย่างดินส่งไปวเิคราะห์เพือ่ตรวจคุณภาพของดิน 
ผลการวิเคราะห์การน าตวัอยา่งดินส่งไปวิเคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพของดิน พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.4 ไม่ไดน้ าตวัอยา่งดินส่งไปวิเคราะห์ และร้อยละ 4.6 ไดน้ าตวัอยา่ง
ดินส่งไปวิเคราะห์ ดงัแสดงในตาราง 4.15 
 

ตาราง 4.15 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการน าตวัอยา่งดินส่งไป   
                     วิเคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพของดิน                                                               
การน าตวัอยา่งดินส่งไปวเิคราะห์เพื่อตรวจคุณภาพของดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
                               ส่งไปวิเคราะห์ 13 4.6 

ไม่ไดส่้งไปวิเคราะห์ 268 95.4 
รวม 281 100.0 

 

4.4.1.3 การบันทกึรายละเอยีดการเกบ็ตัวอย่างดิน 
ผลการวิเคราะห์การบนัทึกรายละเอียดการเก็บตวัอย่างดิน พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 93.2 ไม่ไดบ้นัทึกรายละเอียดการเก็บตวัอย่างดิน และร้อยละ 6.8 มีการบนัทึก
รายละเอียดการเกบ็ตวัอยา่งดิน ดงัแสดงในตาราง 4.16 
  

ตาราง 4.16 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเกบ็ตวัอยา่งดินลงในแบบ 
                    บนัทึก รวมทั้งเกบ็ใบแจง้ผลการวิเคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การบนัทึกรายละเอียดการเกบ็ตวัอยา่งดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
                               บนัทึก              19 6.8 

ไม่ไดบ้นัทึก 262 93.2 
รวม 281 100.0 
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4.4.1.4 แหล่งน า้ที่ใช้ในการผลติลิน้จี่ 
  ผลการวิเคราะห์แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
76.9 ใชน้ ้ าฝนในการผลิตล้ินจ่ี รองลงมา ร้อยละ 42.7 ใชน้ ้ าในแม่น ้ า ล  าธาร และคลอง ร้อยละ 9.3 
ใชน้ ้ าในอ่างเก็บน ้ า ทะเลสาบ ร้อยละ 3.2 ใชน้ ้ าบ่อ น ้ าบาดาล และร้อยละ 2.1 ใชน้ ้ าประปา น ้ าก๊อก 
ดงัแสดงในตาราง 4.17 
 
 
 

ตาราง 4.17 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 
แหล่งน ้าท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 

                 น ้ าประปา น ้ าก๊อก 6 2.1 
                 น ้ าบ่อ น ้ าบาดาล 9 3.2 

น ้าในแม่น ้า ล  าธาร และคลอง 120 42.7 
                 อ่างเกบ็น ้า ทะเลสาบ 26 9.3 
                 น ้ าฝน 216 76.9 
หมายเหต ุเกษตรกร 1 คน สามารถเลือกใช้แหล่งน า้ในการผลิตลิน้จ่ีได้มากกว่า 1 แหล่ง 
  

  4.4.1.5 การเก็บตัวอย่างน ้าในระยะเร่ิมระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่
เหมาะสมส าหรับลิน้จี่ส่งวเิคราะห์ 
  ผลการวิเคราะห์การเก็บตวัอย่างน ้ าในระยะเร่ิมระบบการจัดการคุณภาพของ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีส่งวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.1 ไม่ได้เก็บ
ตวัอย่างน ้ าในระยะเร่ิมระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีส่งวิเคราะห์ 
และร้อยละ 18.9 เกบ็ตวัอยา่งน ้าส่งวิเคราะห์ ดงัแสดงในตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเกบ็ตวัอยา่งน ้าในระยะเร่ิม  
                      ระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีส่งวิเคราะห์ 
การเกบ็ตวัอยา่งน ้าในระยะเร่ิมระบบการจดัการคุณภาพ

ของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีส่งวิเคราะห์ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                     ท า 53 18.9 
ไม่ไดท้ า 228 81.1 
รวม 281 100.0 
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                                 4.4.1.6 การจัดเกบ็สารเคมีทางการเกษตรไว้ในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ป้องกันแดดและ
ฝนได้ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ผลการวิเคราะห์การจดัเก็บสารเคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 87.2 มีการจดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้
และมีอากาศถ่ายเทสะดวกทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 11.4 มีการจดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวใ้น
สถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 
1.4 ไม่ไดจ้ดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้และมี
อากาศถ่ายเทสะดวก ดงัแสดงในตาราง 4.19 
ตาราง 4.19 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการจดัเกบ็สารเคมีทางการ 
                    เกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิดปลอดภยัป้องกนัแดดและฝนไดแ้ละมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

การจดัเกบ็สารเคมีทางการเกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิด 
ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                  จดัเกบ็ทุกคร้ัง 245 87.2 
จดัเกบ็เป็นบางคร้ัง 32 11.4 

                                  ไม่ไดจ้ดัเกบ็ 4 1.4 
รวม 281 100.0 

 

4.4.1.7 การแยกสถานที่เกบ็สารเคมีเกษตรไว้ห่างจากที่พกัอาศัย สถานที่ประกอบ
อาหาร และแหล่งต้นน า้หรือบริเวณทีน่ า้ไหลผ่าน 

ผลการวิเคราะห์การแยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ี
ประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้ าหรือบริเวณท่ีน ้ าไหลผา่น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.6 
แยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ีประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้ าหรือ
บริเวณท่ีน ้ าไหลผ่าน และร้อยละ 0.4 ไม่แยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั 
สถานท่ีประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้าหรือบริเวณท่ีน ้าไหลผา่น ดงัแสดงในตาราง 4.20 
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ตาราง 4.20 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการแยกสถานท่ีเกบ็สารเคมี 
                       ไวห่้างท่ีพกัอาศยัสถานท่ีประกอบอาหารและแหล่งตน้น ้าหรือบริเวณท่ีน ้าไหลผา่น 
การแยกสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ี

ประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้าหรือบริเวณท่ีน ้าไหลผา่น 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไดแ้ยกสถานท่ีเกบ็ 280 99.6 
ไม่แยกสถานท่ีเกบ็ 1 0.4 

รวม 281 100.0 
 
   

  4.4.1.8 เคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบัติเหตุในสถานทีเ่กบ็สารเคมีเกษตร 
  ผลการวิเคราะห์การมีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุในสถานท่ีเก็บสารเคมี
เกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.6 ไม่มีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุในสถานท่ี
เก็บสารเคมีเกษตร รองลงมา ร้อยละ 24.9 มีน ้ าสะอาดในสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตร ร้อยละ 21.0 มี
น ้ ายาลา้งตาในสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตร ร้อยละ 4.6 มีถงัดบัเพลิงในสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตร 
และร้อยละ 1.4 มีทรายในสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตร ดงัแสดงในตาราง 4.21 
 

ตาราง 4.21 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการมีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนั  
                    อุบติัเหตุในสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตร 

เคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุในสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
                       น ้ ายาลา้งตา 59 21.0 
                        น ้ าสะอาด 70 24.9 
                        ทราย  4 1.4 
                        ถงัดบัเพลิง 13 4.6 

ไม่มีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบติัเหตุ 176 62.6 
หมายเหต ุเกษตรกร 1 คน สามารถมีเคร่ืองมือและวัสดุป้องกันอุบัติเหตุในสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตรได้มากกว่า 1 
อย่าง 
 
 

                        4.4.1.9 การหลกีเลีย่งการใช้วตัถุอนัตรายทีห้่ามใช้ทางการเกษตรตามคู่มือจีเอพ ีลิน้จ่ี 
  ผลการวิเคราะห์การหลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายท่ีหา้มใชท้างการเกษตรตามคู่มือ
จีเอพี ล้ินจ่ี พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 ใชว้ตัถุอนัตรายท่ีหา้มใชท้างการเกษตรตามคู่มือจี
เอพี ล้ินจ่ีเป็นบางคร้ัง และร้อยละ48.4 หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายท่ีห้ามใชท้างการเกษตรตาม
คู่มือจีเอพี ล้ินจ่ี ดงัแสดงในตาราง 4.22 
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ตาราง 4.22 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการหลีกเล่ียงการใชว้ตัถุ 
                    อนัตรายท่ีหา้มใชท้างการเกษตรตามคู่มือจีเอพีล้ินจ่ี 
การหลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายท่ีหา้มใชท้างการเกษตรตาม

คู่มือจีเอพีล้ินจ่ี 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                     หลีกเล่ียง 136 48.4 
ใชเ้ป็นบางคร้ัง 145 51.6 
ใชเ้ป็นประจ า 0 0.0 

รวม 281 100.0 
 

  
4.4.1.10 การอ่านฉลากค าแนะน าและวธีิการใช้สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืให้ละเอยีด

ก่อนใช้งาน 
  ผลการวิเคราะห์การอ่านฉลากค าแนะน าและวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชให้
ละเอียดก่อนใชง้าน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.4 อ่านฉลากค าแนะน าและวิธีการใชส้าร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้านทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 18.5 อ่านฉลากค าแนะน าและ
วิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้านเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 1.1 ไม่อ่านฉลาก
ค าแนะน าและวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้าน ดงัแสดงในตาราง 4.23 
 

ตาราง 4.23 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการอ่านฉลากค าแนะน าและ 
                    วิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้าน 

การอ่านฉลากค าแนะน าและวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้าน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                    อ่านทุกคร้ัง 226 80.4 
อ่านเป็นบางคร้ัง 52 18.5 

                                    ไม่ไดอ่้าน 3 1.1 
รวม 281 100.0 
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4.4.1.11 การสวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพษิในการพ่นยาป้องกนัก าจัด
ศัตรูพชื  

ผลการวิเคราะห์การสวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพิษในการพ่นยาป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพิษในการพ่นยา
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.24 
 

ตาราง 4.24 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการสวมใส่ชุดป้องกนัอนัตราย 
                   จากสารพิษในการพน่สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

การสวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพษิในการพน่สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                    ใส่ทุกคร้ัง 281 100.0 
ใส่เป็นบางคร้ัง 0 0.0 

                                     ไม่ใส่ 0 0.0 
รวม 281 100.0 

 

4.4.1.12 การเตรียมสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืเพือ่ใช้หมดในคราวเดยีว ไม่เหลอืค้าง
ในถัง 

ผลการวิเคราะห์การเตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่
เหลือคา้งในถงั พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.0 มีการเตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใช้
หมดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงัทุกคร้ัง และร้อยละ 5.0 มีการเตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
เพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงัเป็นบางคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.25 

 

ตาราง 4.25 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเตรียมสารป้องกนัก าจดั 
                    ศตัรูพืชเพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงั 
การเตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพื่อใชห้มดใน

คราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงั 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 267 95.0 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 14 5.0 

                         ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 
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4.4.1.13 การฉีดพ่นสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ 
ผลการวิเคราะห์การฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบทุกคร้ัง รองลงมา 
ร้อยละ 40.6 ฉีดพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบเป็นบางคร้ัง และร้อย
ละ 1.1 ไม่ฉีดพน่สารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ ดงัแสดงในตาราง 4.26 

 

ตาราง 4.26 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการฉีดพน่สารป้องกนัก าจดั 
                    ศตัรูพืชในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ 

ฉีดพน่ในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 164 58.4 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 114 40.5 
                         ไม่ไดป้ฏิบติั 3 1.1 

รวม 281 100.0 
 

 
 

4.4.1.14 การอาบน า้ สระผม ท าความสะอาดร่างกายทันทีหลงัจากพ่นสาร ป้องกนั
ก าจัดศัตรูพชื 

ผลการวิเคราะห์การอาบน ้ า สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัทีหลงัจากพ่นสาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 อาบน ้ า สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัที
หลงัจากพน่สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.27 
 

ตาราง 4.27 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการอาบน ้า สระผม ท าความ 
                    สะอาดร่างกายทนัทีหลงัจากพน่สารป้องกนัก าจดัศตัรูพชื 

การอาบน ้า สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัที
หลงัจากพน่สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 281 100.0 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 0 0.0 

                         ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 
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4.4.1.15 การหยุดใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ใน
ฉลากก ากบัการใช้สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืแต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์การหยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเก็บเก่ียวตามท่ีระบุ
ไวใ้นฉลากก ากบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.4 
หยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเก็บเก่ียวทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 2.1 หยดุใชส้ารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชก่อนการเกบ็เก่ียวเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 1.4 ไม่หยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อน
การเกบ็เก่ียว ดงัแสดงในตาราง 4.28 

 

ตาราง 4.28 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการหยดุใชส้ารป้องกนัก าจดั 
                    ศตัรูพืชก่อนการเกบ็เก่ียวตามท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช                          
การหยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเกบ็เก่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
                             ปฏิบติัทุกคร้ัง 271 96.4 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 6 2.1 
                             ไม่ไดป้ฏิบติั 4 1.5 

รวม 281 100.0 
  

 
4.4.1.16 การทิง้ภาชนะบรรจุสารที่ใช้ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหมดแล้วโดยการฝังดิน

ที่มีความลกึมากพอและไม่เผาท าลาย 
  ผลการวิเคราะห์การท้ิงภาชนะบรรจุสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีใชห้มดแลว้โดย
การฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลาย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.3 ท้ิงภาชนะ
บรรจุสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลายทุก
คร้ัง รองลงมา ร้อยละ 31.3 ท้ิงภาชนะบรรจุสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ี
มีความลึกมากพอและไม่เผาท าลายเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 11.4 ไม่ท้ิงภาชนะบรรจุสารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลาย ดงัแสดงในตาราง 
4.29 
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ตาราง 4.29 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการท้ิงภาชนะบรรจุสารป้องกนั 
                    ก าจดัศตัรูพืชท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลาย 
การท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดิน

ท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลาย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                             ปฏิบติัทุกคร้ัง 161 57.3 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 88 31.3 

                             ไม่ไดป้ฏิบติั 32 11.4 
รวม 281 100.0 

  

4.4.1.17 การเผาท าลายกิง่พชืทีม่ีโรคนอกแปลง  
ผลการวิเคราะห์การเผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 56.6 เผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลงทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 32.0 เผาท าลายก่ิงพืชท่ีมี
โรคนอกแปลงเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 11.4 ไม่เผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลง ดงัแสดงใน
ตาราง 4.30 
ตาราง 4.30 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอก                     
         แปลง 

การเผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลง  จ านวน (คน) ร้อยละ 
                     ปฏิบติัทุกคร้ัง 159 56.6 
                     ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 90 32.0 
                     ไม่ปฏิบติั 32 11.4 

รวม 281 100.0 
 

4.4.2 การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
4.4.2.1 การเกบ็รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน 

ปลอดภัย ง่ายต่อการน าไปใช้งาน และมีป้ายแสดงไว้ชัดเจน 
ผลการวิเคราะห์การเก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ี

เป็นสดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 95.4เก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็นสัดส่วน ปลอดภยั ง่าย
ต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจนทุกคร้ัง และร้อยละ 4.6 เก็บรักษาอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็นสดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดง
ไวช้ดัเจนเป็นบางคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.31 
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ตาราง 4.31 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเกบ็รักษาอุปกรณ์และ 
                    เคร่ืองมือทาง การเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็นสดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน                               
                    และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจน 

การเกบ็รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็น
สดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจน  

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 268 95.4 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 13 4.6 

                                         ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 

  

4.4.2.2 การตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
ผลการวิเคราะห์การตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ัง และร้อยละ 1.4 ตรวจ
สภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นบางคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.32 
ตาราง 4.32 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                    การเกษตร 

การตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร  จ านวน (คน) ร้อยละ 
                              ปฏิบติัทุกคร้ัง 277 98.6 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 4 1.4 
                              ไม่ปฏิบติั 0 0.0 

รวม 281 100.0 
  

4.4.2.3 การตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาที่
ก าหนดไว้ 

  ผลการวิเคราะห์การตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษา
ท่ีก าหนดไว ้  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.8 ตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม
แผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 10.7 ตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวเ้ป็นบางคร้ัง และร้อยละ 3.6 ไม่ตรวจซ่อมบ ารุง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้ดงัแสดงในตาราง 4.33 
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ตาราง 4.33 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ 
                    และอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้

การตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม 
แผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้  

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                              ปฏิบติัทุกคร้ัง 241 85.8 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 30 10.7 

                              ไม่ไดป้ฏิบติั 10 3.5 
รวม 281 100.0 

  

4.4.2.4 การท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและ
ขนส่งลิน้จี่ก่อนการใช้งานและเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 

  ผลการวิเคราะห์การท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใช้ในการ
บรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
98.2 ท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้าน
และเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ทุกคร้ัง และร้อยละ 1.8 ท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใช้
ในการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้เป็นบางคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 
4.34 

 

ตาราง 4.34 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการท าความสะอาดเคร่ืองมือ  
                    อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้าน       
                    เสร็จแลว้ 
การท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการ
บรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                   ปฏิบติัทุกคร้ัง 276 98.2 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 5 1.8 

                                   ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 
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              4.4.3 การจัดการปัจจัยการผลติ 
4.4.3.1 การจัดท ารายการของปัจจัยการผลติทีส่ าคญั 
 ผลการวิเคราะห์การจดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 79.0 จดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ20.6 จดัท า
รายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 0.4 ไม่ไดจ้ดัท ารายการของปัจจยัการ
ผลิตท่ีส าคญั ดงัแสดงในตาราง 4.35 
  

ตาราง 4.35 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการจดัท ารายการของปัจจยัการ 
                    ผลิตท่ีส าคญั 

การจดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั จ านวน (คน) ร้อยละ 
                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 222 79.0 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 58 20.6 
                         ไม่ไดป้ฏิบติั 1 0.4 

รวม 281 100.0 
 

4.4.3.2 การส่งปัจจัยการผลติที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่าได้หรือไม่น่าเช่ือถือ
ไปตรวจวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์การส่งปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่
น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.8 ส่งปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์ทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ39.9 ไม่ไดส่้ง
ปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์ และร้อยละ 
0.4 ส่งปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์เป็น
บางคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.36 
 

ตาราง 4.36 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการส่งปัจจยัการผลิตไปตรวจ 
                      วิเคราะห์ 

การส่งปัจจยัการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 168 59.8 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 1 0.4 
                         ไม่ไดป้ฏิบติั 112 39.8 

รวม 281 100.0 
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4.4.4 การปฏิบตัิและควบคุมการผลติ 
4.4.4.1 การใช้สารเคมีตามรายละเอยีดในคู่มือจีเอพ ีลิน้จ่ีเมื่อพบการเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 
  ผลการวิเคราะห์การใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพีล้ินจ่ีเม่ือพบการเขา้

ท าลายของโรคและแมลง พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.0 ใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือ
จีเอพีล้ินจ่ีทุกคร้ัง และร้อยละ 27.0 ใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพี ล้ินจ่ีเป็นบางคร้ัง ดงั
แสดงในตาราง 4.37 
 

ตาราง 4.37 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการใชส้ารเคมีตามรายละเอียด 
                    ในคู่มือจีเอพีล้ินจ่ีเม่ือพบการเขา้ท าลายของโรคและแมลง 
การใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพ ีล้ินจ่ี

เม่ือพบการเขา้ท าลายของโรคและแมลง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 205 73.0 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 76 27.0 

                          ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 

  

 

 

                   4.4.4.2 การใช้กรรไกรในการเกบ็เกีย่วผลลิน้จี่จากต้น 

ผลการวิเคราะห์การใชก้รรไกรในการเก็บเก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.7 ไม่ไดใ้ชก้รรไกรในการเก็บเก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้ รองลงมา ร้อยละ 14.2 ใช้
กรรไกรในการเก็บเก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้เป็นบางคร้ัง และร้อยละ 12.1 ใชก้รรไกรในการเก็บเก่ียวผล
ล้ินจ่ีจากตน้ทุกคร้ัง ดงัแสดงในตาราง 4.38 

 

ตาราง 4.38 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการใชก้รรไกรในการเกบ็เก่ียว     
                    ผลล้ินจ่ีจากตน้ 

การใชก้รรไกรในการเกบ็เก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                         ปฏิบติัทุกคร้ัง 34 12.1 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 40 14.2 
                         ไม่ไดป้ฏิบติั 207 73.7 

รวม 281 100.0 
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4.4.4.3 การมีวสัดุปูรองพืน้ในบริเวณพกัผลผลติลิน้จ่ีทีเ่กบ็เกีย่วในสวน 
ผลการวิเคราะห์การมีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเก็บเก่ียวในสวน 

พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 มีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเก็บเก่ียวในสวนทุกคร้ัง 
ดงัแสดงในตาราง 4.39 
 

ตาราง 4.39 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการมีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณ 
                    พกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเกบ็เก่ียวในสวน 

การมีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเกบ็เก่ียวในสวน จ านวน (คน) ร้อยละ 
                                     ปฏิบติัทุกคร้ัง 281 100.0 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 0 0.0 
                                      ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 

รวม 281 100.0 
 

4.4.4.4 การคัดแยกผลหรือช่อผลที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือมีต าหนิจากโรค
และแมลงไว้ต่างหาก 

ผลการวิเคราะห์การคดัแยกผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิ
จากโรคและแมลงไวต่้างหาก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 คดัแยกผลหรือช่อผลท่ี
เสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไวต่้างหากทุกคร้ัง และร้อยละ 1.4 คดัแยก
ผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไวต่้างหากเป็นบางคร้ัง ดงั
แสดงในตาราง 4.40 
ตาราง 4.40 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการคดัแยกผลหรือช่อผลท่ี 
                    เสียหายจากการเกบ็เก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไวต่้างหาก 
การคดัแยกผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจากการเกบ็เก่ียว หรือมีต าหนิ

จากโรคและแมลงไวต่้างหาก 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                     ปฏิบติัทุกคร้ัง 277 98.6 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 4 1.4 

                                     ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 
รวม 281 100.0 
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4.4.4.5 การตัดผลที่มีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉลีย่ภายในช่อ 
ผลการวิเคราะห์การตดัผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ 

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.8 ตดัผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ
ออกทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 23.8 ตดัผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ
ออกเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 0.4 ไม่ไดต้ดัผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ
ออก ดงัแสดงในตาราง 4.41 
 

ตาราง 4.41 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการตดัผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่ 
                    กวา่ขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ 

การตดัผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่กวา่ขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                                   ปฏิบติัทุกคร้ัง 213 75.8 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 67 23.8 
                                   ไม่ไดป้ฏิบติั 1 0.4 

รวม 281 100.0 
 

4.4.5 การบันทกึข้อมูลและควบคุมเอกสาร 
4.4.5.1 การบันทกึการปฏิบัติงานสวนตามแบบบันทึกอย่างสม ่าเสมอ 
ผลการวิเคราะห์การบนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอย่างสม ่าเสมอ 

พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.6 บนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอทุก
คร้ัง และร้อยละ 22.4 บนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอย่างสม ่าเสมอเป็นบางคร้ัง ดงั
แสดงในตาราง 4.42 

 

ตาราง 4.42 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการบนัทึกการปฏิบติังานสวน 
                    ตามแบบบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอ 

การบนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอ จ านวน (คน) ร้อยละ 
                                   ปฏิบติัทุกคร้ัง 218 77.6 

ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 63 22.4 
                                    ไม่ไดป้ฏิบติั 0 0.0 

รวม 281 100.0 
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4.4.5.2 การเกบ็รักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานสวน 
ผลการวิเคราะห์การเกบ็รักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานสวน พบวา่ เกษตรกรส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 98.2 เก็บรักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานสวน และร้อยละ 1.8 ไม่ไดเ้ก็บรักษาแบบ
บนัทึกการปฏิบติังานสวน ดงัแสดงในตาราง 4.43 
 
ตาราง 4.43 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีจ าแนกตามการเกบ็รักษาแบบบนัทึกการ 
                    ปฏิบติังานสวน 

การเกบ็รักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานสวน จ านวน (คน) ร้อยละ 
                                       เกบ็รักษา 276 98.2 

ไม่ไดเ้กบ็รักษา 5 1.8 
รวม 281 100.0 

  

4.5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการปฏิบัติตามระบบการจัดการ
คุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จ่ี  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ทศันคติต่อ
ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี ขนาดพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี
จ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการเขา้รับการฝึกอบรม กบัการปฏิบติัตามระบบการ
จดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
4.5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการสุขลกัษณะสวน 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการจดัการสุขลกัษณะสวน 

แสดงดงัตาราง 4.44 



 

 
 

56  

ตาราง 4.44 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัการจดัการสุขลกัษณะสวน 
 Y1  X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 81  X 82  X 83  X 84  X 85  X 86  X 87  X 9  X10  X11  X12  X13  

Y1  1 .009 .035 .382* .161* -.008 .008 .096 .062 .047 .130* .178* .151* -.213* -.608* .599* -.484* -.541* -.205* .186* 
X1   1 -.118* -.057 .141* .002 -.142* -.078 -.106 -.070 -.086 -.086 -.050 .152* .119* -.134* .173* .068 .016 -.088 
X 2    1 -.318* .121* .090 .029 .228* .027 .039 .018 .100 -.014 -.039 -.009 .083 .064 -.059 -.057 -.161* 
X 3     1 -.105 -.048 -.023 -.104 .303* .387* .311* -.016 .247* -.273* -.194* .403* -.168* -.334* -.025 .256* 
X 4      1 .118* -.118* .115 .073 -.072 .046 .046 -.036 -.043 -.107 .160* .001 .021 .022 .172* 
X 5       1 .698* .604* -.027 -.093 -.093 -.055 -.009 .116 -.016 -.007 .022 -.072 -.019 -.023 
X 6        1 .633* -.081 -.089 -.065 -.083 -.014 .033 -.015 -.043 .018 -.043 .037 -.046 
X 7         1 -.082 -.175* -.112 .024 .048 .033 -.072 .077 -.020 -.128* .060 .019 
X 81         1 .490* .393* -.027 -.031 -.264* .112 .219* .099 .121* .040 .161* 
X 82           1 .606* -.018 .160* -.202* .074 .144* .066 .080 -.025 .057 
X 83            1 -.022 -.025 -.352* -.075 .027 -.180* .098 -.095 .086 
X 84             1 -.025 -.352* -.240* .177* -.180* -.216* .033 -.080 
X 85              1 -.348* -.087 .206* -.058 -.265* -.018 -.068 
X 86               1 .033 -.240* .053 .025 .019 -.095 
X 87                1 -.560* .848* .615* .181* .092 
X 9                 1 -.465* -.745* .059 .146* 
X10                  1 .603* .216* -.033 
X11                   1 -.063 .024 
X12                    1 -.063 
X13                     1 

5
6
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จากตาราง 4.44 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการ
สุขลกัษณะสวนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์ วารสาร เอกสาร ใบปลิว เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
และทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน เท่ากบั 0.382, 0.161, 0.130, 0.178, 0.151, -0.213, -0.608, 0.599, -0.484, -0.541, -0.205 
และ 0.186 ตามล าดบั 

 

4.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับการจัดการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตร แสดงดงัตาราง 4.45 
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ตาราง 4.45 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัการจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
 Y2 X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 81  X 82  X 83  X 84  X 85  X 86  X 87  X 9  X10  X11  X12  X13  

Y 2  1 .002 .079 .214* .134* .097 -.011 .190* .069 .045 .056 .056 .065 .151* -.208* .271* -.123* -.252* -.134* -.181* 
X1   1 -.118* -.057 .141* .002 -.142* -.078 -.106 -.070 -.086 -.086 -.050 .152* .119* -.134* .173* .068 .016 -.088 
X 2    1 -.318* .121* .090 .029 .228* .027 .039 .018 .100 -.014 -.039 -.009 .083 .064 -.059 -.057 -.161* 
X 3     1 -.105 -.048 -.023 -.104 .303* .387* .311* -.016 .247* -.273* -.194* .403* -.168* -.334* -.025 .256* 
X 4      1 .118* -.118* .115 .073 -.072 .046 .046 -.036 -.043 -.107 .160* .001 .021 .022 .172* 
X 5       1 .698* .604* -.027 -.093 -.093 -.055 -.009 .116 -.016 -.007 .022 -.072 -.019 -.023 
X 6        1 .633* -.081 -.089 -.065 -.083 -.014 .033 -.015 -.043 .018 -.043 .037 -.046 
X 7         1 -.082 -.175* -.112 .024 .048 .033 -.072 .077 -.020 -.128* .060 .019 
X 81          1 .490* .393* -.027 -.031 -.264* .112 .219* .099 .121* .040 .161* 
X 82           1 .606* -.018 .160* -.202* .074 .144* .066 .080 -.025 .057 
X 83            1 -.022 -.025 -.352* -.075 .027 -.180* .098 -.095 .086 
X 84             1 -.025 -.352* -.240* .177* -.180* -.216* .033 -.080 
X 85              1 -.348* -.087 .206* -.058 -.265* -.018 -.068 
X 86               1 .033 -.240* .053 .025 .019 -.095 
X 87                1 -.560* .848* .615* .181* .092 
X 9                 1 -.465* -.745* .059 .146* 

X10                  1 .603* .216* -.033 
X11                   1 -.063 .024 
X12                    1 -.063 
X13                     1 

 

5
8
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จากตาราง 4.45 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี จ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อน
บา้น ผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
และทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน เท่ากบั 0.214, 0.134, 0.190, 0.151, -0.208, 0.271, -0.123, -0.252, -0.134 และ -0.181 
ตามล าดบั 

 

4.5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการปัจจัยการผลติ 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับการจัดการปัจจัยการผลิต 

แสดงดงัตาราง 4.46 
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ตาราง 4.46 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัการจดัการปัจจยัการผลิต 
 Y 3  X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 81  X 82  X 83  X 84  X 85  X 86  X 87  X 9  X10  X11  X12  X13  

Y 3  1 .032 -.008 .343* .040 .150* .002 .024 -.045 .048 .117* .117* .002 .011 -.451* .185* -.390* -.209* -.381* .049 
X1   1 -.118* -.057 .141* .002 -.142* -.078 -.106 -.070 -.086 -.086 -.050 .152* .119* -.134* .173* .068 .016 -.088 
X 2    1 -.318* .121* .090 .029 .228* .027 .039 .018 .100 -.014 -.039 -.009 .083 .064 -.059 -.057 -.161* 
X 3     1 -.105 -.048 -.023 -.104 .303* .387* .311* -.016 .247* -.273* -.194* .403* -.168* -.334* -.025 .256* 
X 4      1 .118* -.118* .115 .073 -.072 .046 .046 -.036 -.043 -.107 .160* .001 .021 .022 .172* 
X 5       1 .698* .604* -.027 -.093 -.093 -.055 -.009 .116 -.016 -.007 .022 -.072 -.019 -.023 
X 6        1 .633* -.081 -.089 -.065 -.083 -.014 .033 -.015 -.043 .018 -.043 .037 -.046 
X 7         1 -.082 -.175* -.112 .024 .048 .033 -.072 .077 -.020 -.128* .060 .019 
X 81         1 .490* .393* -.027 -.031 -.264* .112 .219* .099 .121* .040 .161* 
X 82           1 .606* -.018 .160* -.202* .074 .144* .066 .080 -.025 .057 
X 83            1 -.022 -.025 -.352* -.075 .027 -.180* .098 -.095 .086 
X 84             1 -.025 -.352* -.240* .177* -.180* -.216* .033 -.080 
X 85              1 -.348* -.087 .206* -.058 -.265* -.018 -.068 
X 86               1 .033 -.240* .053 .025 .019 -.095 
X 87                1 -.560* .848* .615* .181* .092 
X 9                 1 -.465* -.745* .059 .146* 

X10                  1 .603* .216* -.033 

X11                   1 -.063 .024 

X12                    1 -.063 
X13                     1 

6
0
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จากตาราง 4.46 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการ
ปัจจยัการผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา รายไดจ้ากการขายผลผลิต
ล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับ
การฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และ
ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
เท่ากบั 0.343, 0.150, 0.117, 0.117, -0.451, 0.185, -0.390, -0.209 และ -0.381 ตามล าดบั 

 

4.5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการปฏิบตัิและควบคุมการผลติ 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการปฏิบติัและควบคุมการ

ผลิต แสดงดงัตาราง 4.47 
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ตาราง 4.47 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัการปฏิบติัและควบคุมการผลิต 

 Y4 X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 81  X 82  X 83  X 84  X 85  X 86  X 87  X 9  X10  X11  X12  X13  

Y 4  1 -.084 .015 .357* .175* .112 .035 .051 .048 .076 .185* .222* .120* -.087 -.696* .450* -.618* -.416* -.455* .182* 
X1   1 -.118* -.057 .141* .002 -.142* -.078 -.106 -.070 -.086 -.086 -.050 .152* .119* -.134* .173* .068 .016 -.088 
X 2    1 -.318* .121* .090 .029 .228* .027 .039 .018 .100 -.014 -.039 -.009 .083 .064 -.059 -.057 -.161* 
X 3     1 -.105 -.048 -.023 -.104 .303* .387* .311* -.016 .247* -.273* -.194* .403* -.168* -.334* -.025 .256* 
X 4      1 .118* -.118* .115 .073 -.072 .046 .046 -.036 -.043 -.107 .160* .001 .021 .022 .172* 
X 5       1 .698* .604* -.027 -.093 -.093 -.055 -.009 .116 -.016 -.007 .022 -.072 -.019 -.023 
X 6        1 .633* -.081 -.089 -.065 -.083 -.014 .033 -.015 -.043 .018 -.043 .037 -.046 
X 7         1 -.082 -.175* -.112 .024 .048 .033 -.072 .077 -.020 -.128* .060 .019 
X 81          1 .490* .393* -.027 -.031 -.264* .112 .219* .099 .121* .040 .161* 
X 82           1 .606* -.018 .160* -.202* .074 .144* .066 .080 -.025 .057 
X 83            1 -.022 -.025 -.352* -.075 .027 -.180* .098 -.095 .086 
X 84             1 -.025 -.352* -.240* .177* -.180* -.216* .033 -.080 
X 85              1 -.348* -.087 .206* -.058 -.265* -.018 -.068 
X 86               1 .033 -.240* .053 .025 .019 -.095 
X 87                1 -.560* .848* .615* .181* .092 
X 9                 1 -.465* -.745* .059 .146* 
X10                  1 .603* .216* -.033 
X11                   1 -.063 .024 
X12                    1 -.063 
X13                     1 

6
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จากตาราง 4.47 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการปฏิบติัและ
ควบคุมการผลิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร เอกสาร ใบปลิวต่างๆ ผูใ้หญ่บา้น หรือ
เจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการ
เป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เท่ากบั 0.357, 
0.175, 0.185, 0.222, 0.120, -0.696, 0.450, -0.618, -0.416,  -0.455,  และ 0.182  ตามล าดบั 

 

4.5.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการบันทกึข้อมูลและควบคุมเอกสาร 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัการบนัทึกขอ้มูลและควบคุม

เอกสารแสดงดงัตาราง 4.48 
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ตาราง 4.48 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัการบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร 
 Y5  X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 81  X 82  X 83  X 84  X 85  X 86  X 87  X 9  X10  X11  X12  X13  

Y5  1 .003 -.065 .449* .122* .105 -.018 -.051 .096 .063 .078 .078 .090 -.134* -.288* .375* -.247* -.350* -.076 .298* 
X1   1 -.118* -.057 .141* .002 -.142* -.078 -.106 -.070 -.086 -.086 -.050 .152* .119* -.134* .173* .068 .016 -.088 
X 2    1 -.318* .121* .090 .029 .228* .027 .039 .018 .100 -.014 -.039 -.009 .083 .064 -.059 -.057 -.161* 
X 3     1 -.105 -.048 -.023 -.104 .303* .387* .311* -.016 .247* -.273* -.194* .403* -.168* -.334* -.025 .256* 
X 4      1 .118* -.118* .115 .073 -.072 .046 .046 -.036 -.043 -.107 .160* .001 .021 .022 .172* 
X 5       1 .698* .604* -.027 -.093 -.093 -.055 -.009 .116 -.016 -.007 .022 -.072 -.019 -.023 
X 6        1 .633* -.081 -.089 -.065 -.083 -.014 .033 -.015 -.043 .018 -.043 .037 -.046 
X 7         1 -.082 -.175* -.112 .024 .048 .033 -.072 .077 -.020 -.128* .060 .019 
X 81          1 .490* .393* -.027 -.031 -.264* .112 .219* .099 .121* .040 .161* 
X 82           1 .606* -.018 .160* -.202* .074 .144* .066 .080 -.025 .057 
X 83            1 -.022 -.025 -.352* -.075 .027 -.180* .098 -.095 .086 
X 84             1 -.025 -.352* -.240* .177* -.180* -.216* .033 -.080 
X 85              1 -.348* -.087 .206* -.058 -.265* -.018 -.068 
X 86               1 .033 -.240* .053 .025 .019 -.095 
X 87                1 -.560* .848* .615* .181* .092 
X 9                 1 -.465* -.745* .059 .146* 
X10                  1 .603* .216* -.033 
X11                   1 -.063 .024 
X12                    1 -.063 
X13                     1 

6
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จากตาราง 4.48 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการบนัทึก
ขอ้มูลและควบคุมเอกสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ี
เกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ า
ทางสังคม และทัศนคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 0.449, 0.122, -0.134, -0.288, 0.375, -0.247, -0.350 และ 0.298 
ตามล าดบั  
 

ตาราง 4.49   สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี
ตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆ 

ตวัแปรอิสระ การปฏิบติัของเกษตรกร 
ผูป้ลกูล้ินจ่ี ส่งผลเชิงบวก ส่งผลเชิงลบ 

- วฒิุการศึกษา  
- ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
หนงัสือพิมพ ์ 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเอกสาร, 
ใบปลิวต่างๆ 
- การเขา้รับการฝึกอบรม 
- ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกร
รายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, 
เจา้หนา้ท่ีเกษตร  
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร  
- สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 

- ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

การจดัการสุขลกัษณะ
สวน 

- วฒิุการศึกษา  
- ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี  
- จ านวนแรงงาน  

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกร
รายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น 
- การเขา้รับการฝึกอบรม 
 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, 
เจา้หนา้ท่ีเกษตร  
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการ 
เกษตร  
- สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 
- ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะ 
สมส าหรับล้ินจ่ี 
- ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะ 
สมส าหรับล้ินจ่ี 

การจดัการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตร 
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ตาราง 4.49 (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ การปฏิบติัของเกษตรกร 
ผูป้ลกูล้ินจ่ี ส่งผลเชิงบวก ส่งผลเชิงลบ 

- วฒิุการศึกษา  
- รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
หนงัสือพิมพ ์ 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร 
- การเขา้รับการฝึกอบรม 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, 
เจา้หนา้ท่ีเกษตร  
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร  
- สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 

- ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

การจดัการปัจจยัการผลิต 

- วฒิุการศึกษา  
- ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
หนงัสือพิมพ ์ 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร  
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเอกสาร, 
ใบปลิวต่างๆ  
- การเขา้รับการฝึกอบรม 

- ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, 
เจา้หนา้ท่ีเกษตร 
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร  
- สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม  
- ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

การปฏิบติัและควบคุม
การผลิต 

- วฒิุการศึกษา  
- ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี  
- การเขา้รับการฝึกอบรม  

- ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกร
รายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, 
เจา้หนา้ท่ีเกษตร 
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร 
- สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 

การบนัทึกขอ้มูลและ
ควบคุมเอกสาร 

 


