
บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปฏิบติัตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม เพื่อ
ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม และเพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีท่ีมีต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใน
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีไดย้ืน่ขอใบรับรองฟาร์มตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีทั้งส้ิน 942 ราย ส่วนขนาด
ตวัอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  ได้ขนาดตวัอย่าง 281 ราย จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่ายตามสดัส่วนของจ านวนประชากรในแต่ละต าบล ทั้ง 8 ต าบล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close – ended question) และค าถามปลายเปิด (Open – ended question) ซ่ึงแบ่งออกเป็น3 
ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม 
ตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกรต่อ

ระบบการจดัการของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
จากนั้น น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ วุฒิ
การศึกษาประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี ขนาดพื้นท่ี
ปลูกล้ินจ่ีจ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการเขา้รับการฝึกอบรม กบัตวัแปรตาม ซ่ึง
ไดแ้ก่ การจดัการสุขลกัษณะสวน การจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร การจดัการปัจจยัการ
ผลิต การปฏิบติัและควบคุมการผลิตและการบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร จะพิจารณาจากค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
 



  
68 

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของ
เกษตรกร 

5.1.1.1 เพศของเกษตรกร  
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.7 เป็นเพศชาย และร้อยละ 25.3 เป็นเพศ

หญิง 
 5.1.1.2 อายุของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.9 มีอายรุะหว่าง 41 – 50   ปี รองลงมา 
ร้อยละ 28.8 มีอายรุะหว่าง 51 – 60  ปี ร้อยละ 11.7 มีอายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8.5 มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40  ปี และอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 5.0 โดย
เกษตรกรมีอายนุอ้ยท่ีสุด 23 ปี อายมุากท่ีสุด 78 ปี อายเุฉล่ีย 49.73 ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 10.730 

5.1.1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.9 ไม่ไดศึ้กษา รองลงมา ร้อยละ 33.5 มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 23.0 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 9.3 มี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญา
ตรีหรือสูงกวา่ จ านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 1.1 

5.1.1.4 ประสบการณ์ในการปลูกลิน้จ่ี 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.7 มีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี 11-

20 ปี และร้อยละ 9.3 มีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี โดยเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด 8 ปี สูงสุด 19 ปี ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย 13.90 ปี 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.919 

5.1.1.5 รายได้จากการขายผลผลติลิน้จี่ 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.7 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั 50,000 บาท/ปี รองลงมา ร้อยละ 31.0 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 50,001-
100,000 บาท/ปี ร้อยละ 10.7 มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 100,001-150,000 บาท/ปี ร้อยละ 7.8 
มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีมากกว่า 200,000 บาท/ปี และร้อยละ 2.8 มีรายไดจ้ากการขาย
ผลผลิตล้ินจ่ี 150,001-200,000 บาท/ปี โดยเกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีต ่าสุด 12,000 
บาท/ปี สูงสุด 512,000 บาท/ปี รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีเฉล่ีย 83,141.25 บาท/ปี และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 83,166.915 
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5.1.1.6 ขนาดพืน้ทีป่ลูกลิน้จ่ี 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.6 มีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

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 านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.5 
โดยเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีต ่าสุด 1.50 ไร่ สูงสุด 50.00 ไร่ พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีเฉล่ีย 9.104 ไร่ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.054 

5.1.1.7 แรงงานที่ใช้ในการผลติลิน้จี่ 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.4 มีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 

6-10 คน รองลงมา ร้อยละ 29.9 มีจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 11-15 คน ร้อยละ 21.0 มี
จ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี 16-20 คน ร้อยละ 10.0 มีจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ี
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 คน และร้อยละ 6.8 มีจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีมากกว่า 20 คน 
โดยเกษตรกรมีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตล้ินจ่ีต ่าสุด คือ ไม่มีแรงงานเลย และสูงสุด 36 คน 

5.1.1.8 แหล่งข่าวสารในการรับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพของGAP
ส าหรับลิน้จี่ 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.1 ได้รับข่าวสารเก่ียวกับระบบการ
จดัการคุณภาพของGAPส าหรับล้ินจ่ีจากเกษตรกรรายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น รองลงมา ร้อยละ 72.6 ไดรั้บ
ข่าวสารจากผูใ้หญ่บา้น, เจา้หนา้ท่ีเกษตร ร้อยละ 3.2 ไดรั้บข่าวสารจากโทรทศัน์ ร้อยละ 2.8 ไดรั้บ
ข่าวสารจากเอกสาร, ใบปลิวต่างๆ ไดรั้บข่าวสารจากหนงัสือพิมพแ์ละวารสารมีจ านวนเท่ากนั คือ 
ร้อยละ 2.1 และไดรั้บข่าวสารจากวิทยมีุจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.4 

5.1.1.9 การเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพGAP ส าหรับลิน้จี่ 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.1 ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ

การจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี และร้อยละ 40.9 ไดรั้บการฝึกอบรม 1 คร้ัง 
5.1.1.10 การติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่เกษตรเกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพ

GAP ส าหรับลิน้จี่ 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.4 ไดท้ าการติดต่อหรือรับค าแนะน าจาก

เจา้หนา้ท่ีเกษตรเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของGAP ส าหรับล้ินจ่ี 2 คร้ัง/ปี รองลงมา ร้อยละ 
20.3 ไดท้ าการติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตร 1 คร้ัง/ปี และร้อยละ 5.3 ไม่ไดรั้บการ
ติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเกษตร 
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5.1.1.11 การเป็นผู้น าทางสังคม 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.0 ไม่ไดเ้ป็นผูน้ าหรือเคยเป็นผูน้ าทาง

สังคม รองลงมา ร้อยละ 29.2 เป็นกรรมการหมู่บา้นหรือเคยเป็นกรรมการหมู่บา้น ร้อยละ 1.4 เป็น
ผูใ้หญ่บา้นหรือเคยเป็นผูใ้หญ่บา้น และร้อยละ 0.4 เป็นกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเคย
เป็นกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการคุณภาพGAP ส าหรับ
ลิน้จี่ 

จากการศึกษาพบว่า ขอ้ 1 ระบบGAP คือการเกษตรท่ีใชส้ารเคมีเกษตรใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จ าเป็น มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 98.9 และตอบผิดร้อยละ 1.1 ขอ้ 2 ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีคือ
การเกษตรท่ีควบคุมกระบวนการปลูกล้ินจ่ีทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ี
มุ่งเนน้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเท่านั้น มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 20.6 และตอบผดิร้อยละ 79.4 
ขอ้ 3 ระบบGAP ให้ความส าคญัต่อเกษตรกรผูผ้ลิตเท่าๆกบัผูบ้ริโภค มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 
98.9 และตอบผดิร้อยละ 1.1 ขอ้ 4 ตอ้งทราบประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงั 5 ปี มีเกษตรกรตอบถูก
ร้อยละ 52.0 และตอบผดิร้อยละ 48.0 ขอ้ 5 แหล่งน ้ าท่ีอยูใ่กลโ้รงงานอุตสาหกรรมสามารถน ามาใช้
ในการผลิตล้ินจ่ีได ้มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 8.9 และตอบผดิร้อยละ 91.1 ขอ้ 6 สามารถใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรในระยะท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงได ้แต่ควรท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
เกษตรเท่านั้น มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 94.0 และตอบผดิร้อยละ 6.0 ขอ้ 7 มีการส ารวจศตัรูพืช 
และการเขา้ท าลายของแมลงและโรคอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ังและท าการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจ
และการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง รวมทั้งการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร มีเกษตรกรตอบถูก
ร้อยละ 65.8 และตอบผดิร้อยละ 34.2 ขอ้ 8 สวนล้ินจ่ีท่ีขอการรับรองสวนตามระบบการจดัการ
คุณภาพของGAP ส าหรับล้ินจ่ีตอ้งมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 98.2 และ
ตอบผดิร้อยละ 1.8 ขอ้ 9 ระบบGAP จะช่วยรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มไดดี้กว่าการเกษตร
โดยทัว่ๆ ไป มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 100.0 และตอบผดิร้อยละ 0.0 ขอ้ 10 พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีตอ้ง
เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุอนัตราย และจุลินทรียท่ี์จะท าให้เกิดการตกคา้งหรือปนเป้ือนในผลผลิต มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 96.4 และตอบผดิร้อยละ 3.6 ขอ้ 11 หากมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการ
ผลิตให้ใช้ไดต้ามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรหรือฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอย่างเคร่งครัด มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 97.9 และตอบผดิร้อยละ 2.1 ขอ้ 12 ผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียวแลว้ตอ้งไม่มีศตัรูพืช
ติดอยู ่ถา้พบตอ้งคดัแยกไวต่้างหาก มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 89.7 และตอบผดิร้อยละ 10.3 ขอ้ 13 
สภาพพื้นท่ีของสวนควรห่างจากแหล่งปลูกล้ินจ่ีเดิมท่ีมีการระบาดของโรค อยา่งนอ้ย 5 กิโลเมตร มี
เกษตรกรตอบถูกร้อยละ 81.9 และตอบผิดร้อยละ 18.1 ขอ้ 14 แหล่งปลูกล้ินจ่ีตอ้งสูงจาก
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ระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 750 เมตร และมีความลาดเอียงไม่เกิน 12% มีเกษตรกรตอบถูกร้อยละ 71.2 
และตอบผดิร้อยละ 28.8 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของGAP 
ส าหรับลิน้จี่ 

จากการศึกษาพบว่า เร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติไม่เห็นดว้ย คือ ราคาล้ินจ่ีท่ีขายไดจ้ากการ
ผลิตตามระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีดีกว่าการปลูกแบบเดิม โดยมีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 1.64 
เร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยปานกลาง คือ ในสวนล้ินจ่ีไม่ควรเล้ียงสัตวห์รือน าสัตวเ์ขา้มา
เล้ียง เพราะจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนจากมูลสัตว ์มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.00 การใหปุ๋้ยคอก
และปุ๋ยชีวภาพในช่วงท่ีใกลเ้ก็บเก่ียวได ้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ค าแนะน าเร่ืองการใช้
สารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพีล้ินจ่ีเป็นส่ิงท่ีเพียงพอแลว้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั  2.76 
เขา้ไปส ารวจการท าลายของโรคและแมลงในสวนล้ินจ่ีอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง มีคะแนนทศันคติ
เฉล่ียเท่ากบั 3.25 การจดบนัทึกอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีควรกระท า มีคะแนนทศันคติเฉล่ีย
เท่ากบั 3.08 และการรวมกลุ่มผูป้ลูกล้ินจ่ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลงได ้โดยมีคะแนนทศันคติเฉล่ีย
เท่ากบั 2.88 ส่วนเร่ืองท่ีเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยมาก คือ การผลิตล้ินจ่ีตามระบบGAP ส าหรับ
ล้ินจ่ีสามารถควบคุมการแพร่กระจายของศตัรูพืชไปยงัพื้นท่ีอ่ืนได ้มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 
3.81 การน าน ้ าและดินในสวนล้ินจ่ีไปตรวจวิเคราะห์ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.64 การ
ฝึกอบรมเกษตรกรให้รู้จกัวิธีการใชส้ารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกตอ้ง มีคะแนนทศันคติเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 การเก็บสารเคมีทางการเกษตรต่างๆไวร้วมกนั มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.42 การ
ผลิตล้ินจ่ีตามระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีให้ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรและผูบ้ริโภคมากกว่าการ
ผลิตล้ินจ่ีแบบทัว่ไป มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.52 การท าสวนล้ินจ่ีเป็นอาชีพท่ีตอ้งเอาใจใส่
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจึงจะประสบผลส าเร็จ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตรทุกคร้ัง มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตอ้งมีการบนัทึก
ขอ้มูลการส ารวจศตัรูพืชทุกคร้ัง มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.47 การปนเป้ือนของสารพิษใน
พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี สามารถท าให้เกิดการปนเป้ือนในผลล้ินจ่ีได ้ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
และรัฐบาลควรส่งเสริมใหล้ิ้นจ่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ มีคะแนนทศันคติเฉล่ียเท่ากบั 
3.79 
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5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพGAP
ส าหรับลิน้จี่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

5.1.4.1 การจัดการสุขลกัษณะสวน 
 1. สวนลิน้จี่เคยเป็นหรืออยู่ใกล้ที่ทิง้ขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พืน้ที่เลีย้งสัตว์ หรือพืน้ที่ที่
มีความเส่ียง 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ไม่ไดมี้สวนล้ินจ่ีอยู่ใกลท่ี้ท้ิงขยะ 
โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียงสตัวห์รือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง และร้อยละ 1.4 มีสวนล้ินจ่ีอยูใ่กลท่ี้ท้ิง
ขยะ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีเล้ียงสตัว ์หรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 

2. การน าตัวอย่างดินส่งไปวเิคราะห์เพือ่ตรวจคุณภาพของดิน 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.4 ไม่ไดน้ าตวัอยา่งดินส่งไปวิเคราะห์ 

และร้อยละ 4.6 ไดน้ าตวัอยา่งดินส่งไปวิเคราะห์ 

 3. การบันทกึรายละเอยีดการเกบ็ตัวอย่างดิน 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.2 ไม่ไดบ้นัทึกรายละเอียดการเก็บ

ตวัอยา่งดิน และร้อยละ 6.8 มีการบนัทึกรายละเอียดการเกบ็ตวัอยา่งดิน 
4. แหล่งน า้ที่ใช้ในการผลติลิน้จี่ 

 จากการศึกษาพบว่า 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 
 5. การเกบ็ตัวอย่างน า้ในระยะเร่ิมระบบการจัดการคุณภาพGAP ส าหรับลิน้จี่ส่งวเิคราะห์ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.1 ไม่ได้เก็บตวัอย่างน ้ าในระยะเร่ิม
ระบบการจดัการคุณภาพGAP ส าหรับล้ินจ่ีส่งวิเคราะห์ และร้อยละ 18.9 เกบ็ตวัอยา่งน ้าส่งวิเคราะห์ 

6. การจัดเก็บสารเคมีทางการเกษตรไว้ในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ป้องกนัแดดและฝนได้ 
และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.2 มีการจดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไว้
ในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทสะดวกทุกคร้ัง รองลงมา ร้อย
ละ 11.4 มีการจดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวใ้นสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้
และมีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 1.4 ไม่ไดจ้ดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรไวใ้น
สถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
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7. การแยกสถานที่เก็บสารเคมีเกษตรไว้ห่างจากที่พักอาศัย สถานที่ประกอบอาหาร และ
แหล่งต้นน า้หรือบริเวณทีน่ า้ไหลผ่าน 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.6 แยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้าง
จากท่ีพกัอาศยั สถานท่ีประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้ าหรือบริเวณท่ีน ้ าไหลผา่น และร้อยละ 0.4 
ไม่แยกสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตรไวห่้างจากท่ีพกัอาศยั สถานท่ีประกอบอาหาร และแหล่งตน้น ้ า
หรือบริเวณท่ีน ้าไหลผา่น 
 8. เคร่ืองมือและวสัดุป้องกนัอุบัติเหตุในสถานที่เกบ็สารเคมีเกษตร 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.6 ไม่มีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกัน
อุบติัเหตุในสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตร รองลงมา ร้อยละ 24.9 มีน ้ าสะอาดในสถานท่ีเก็บสารเคมี
เกษตร ร้อยละ 21.0 มีน ้ ายาลา้งตาในสถานท่ีเก็บสารเคมีเกษตร ร้อยละ 4.6 มีถงัดบัเพลิงในสถานท่ี
เกบ็สารเคมีเกษตร และร้อยละ 1.4 มีทรายในสถานท่ีเกบ็สารเคมีเกษตร 
 9. การหลกีเลีย่งการใช้วตัถุอนัตรายทีห้่ามใช้ทางการเกษตรตามคู่มือจีเอพ ี ลิน้จี่ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6 ใช้วตัถุอนัตรายท่ีห้ามใช้ทาง
การเกษตรตามคู่มือจีเอพี (GAP) ล้ินจ่ีเป็นบางคร้ัง และร้อยละ48.4 หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายท่ี
หา้มใชท้างการเกษตรตามคู่มือจีเอพี ล้ินจ่ี 

 10. การอ่านฉลากค าแนะน าและวิธีการใช้สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืให้ละเอยีดก่อนใช้งาน 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.4 อ่านฉลากค าแนะน าและวิธีการใช้
สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้านทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 18.5 อ่านฉลากค าแนะน า
และวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชให้ละเอียดก่อนใชง้านเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 1.1 ไม่อ่าน
ฉลากค าแนะน าและวิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหล้ะเอียดก่อนใชง้าน 

11. การสวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพษิในการพ่นยาป้องกนัก าจัดศัตรูพชื  
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายจากสารพิษในการ

พน่ยาป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกคร้ัง 
12. การเตรียมสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืเพือ่ใช้หมดในคราวเดียว ไม่เหลอืค้างในถัง 

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.0 มีการเตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
เพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงัทุกคร้ัง และร้อยละ 5.0 มีการเตรียมสารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชเพื่อใชห้มดในคราวเดียว ไม่เหลือคา้งในถงัเป็นบางคร้ัง  
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13. การพ่นสารเคมีในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ฉีดพน่สารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะ

ลมสงบทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 40.6 ฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบเป็นบางคร้ัง 
และร้อยละ 1.1 ไม่ฉีดพน่สารเคมีในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ 

14. การอาบน า้ สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัทหีลงัจากฉีดพ่นสารเคมี  
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 อาบน ้ า สระผม ท าความสะอาดร่างกายทนัที

หลงัจากพน่สารเคมีทุกคร้ัง 
15. การหยุดใช้สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืก่อนการเกบ็เกีย่วตามทีร่ะบุไว้ในฉลากก ากบัการใช้

สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชืแต่ละชนิด 
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.4 หยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อน
การเก็บเก่ียวทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 2.1 หยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเก็บเก่ียวเป็น
บางคร้ัง และร้อยละ 1.4 ไม่หยดุใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเกบ็เก่ียว 

16. การทิง้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วโดยการฝังดินที่มีความลกึมากพอและไม่เผา
ท าลาย 
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.3 ท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้
โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลายทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 31.3 ท้ิงภาชนะบรรจุ
สารเคมีท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลายเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 
11.4 ไม่ท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้โดยการฝังดินท่ีมีความลึกมากพอและไม่เผาท าลาย 

17. การเผาท าลายกิง่พชืทีม่ีโรคนอกแปลง  
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.6 เผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลงทุก
คร้ัง รองลงมา ร้อยละ 32.0 เผาท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลงเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 11.4 ไม่เผา
ท าลายก่ิงพืชท่ีมีโรคนอกแปลง 

5.1.4.2 การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
1. การเกบ็รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานทีท่ีเ่ป็นสัดส่วน ปลอดภัย ง่าย

ต่อการน าไปใช้งาน และมีป้ายแสดงไว้ชัดเจน 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.4เก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็นสดัส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจน
ทุกคร้ัง และร้อยละ 4.6 เก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตรในสถานท่ีท่ีเป็นสัดส่วน 
ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจนเป็นบางคร้ัง  

 



  
75 

2. การตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์

การเกษตรทุกคร้ัง และร้อยละ 1.4 ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นบางคร้ัง  
3. การตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาทีก่ าหนดไว้ 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.8 ตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 10.7 ตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวเ้ป็นบางคร้ัง และร้อยละ 3.6 ไม่ตรวจซ่อมบ ารุง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามแผนการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้

4. การท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและขนส่งลิน้จ่ีก่อน
การใช้งานและเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.2 ท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ทุกคร้ัง และ
ร้อยละ 1.8 ท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งล้ินจ่ีก่อนการ
ใชง้านและเม่ือใชง้านเสร็จแลว้เป็นบางคร้ัง 

5.1.4.3 การจัดการปัจจัยการผลติ 
1. การจัดท ารายการของปัจจัยการผลติทีส่ าคญั 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.0 จดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ี

ส าคญัทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ20.6 จดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเป็นบางคร้ัง และร้อย
ละ 0.4 ไม่ไดจ้ดัท ารายการของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั 

2. การส่งปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้หรือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจ
วเิคราะห์ 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.8 ส่งปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์ทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ39.9 ไม่ไดส่้ง
ปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์ และร้อยละ 
0.4 ส่งปัจจยัการผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาไดห้รือไม่น่าเช่ือถือไปตรวจวิเคราะห์เป็น
บางคร้ัง 
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5.1.4.4 การปฏิบัติและควบคุมการผลติ 
1. การใช้สารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพี  ลิน้จี่เมื่อพบการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.0ใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอ

พี  ล้ินจ่ีทุกคร้ัง และร้อยละ 27.0 ใชส้ารเคมีตามรายละเอียดในคู่มือจีเอพี (GAP) ล้ินจ่ีเป็นบางคร้ัง 
2. การใช้กรรไกรในการเกบ็เกีย่วผลลิน้จี่จากต้น 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.7 ไม่ไดใ้ชก้รรไกรในการเก็บเก่ียวผล

ล้ินจ่ีจากตน้ รองลงมา ร้อยละ 14.2 ใชก้รรไกรในการเก็บเก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้เป็นบางคร้ัง และร้อย
ละ 12.1 ใชก้รรไกรในการเกบ็เก่ียวผลล้ินจ่ีจากตน้ทุกคร้ัง 

3. การมีวสัดุปูรองพืน้ในบริเวณพกัผลผลติลิน้จ่ีทีเ่กบ็เกีย่วในสวน 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100.0 มีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลผลิตล้ินจ่ีท่ี

เกบ็เก่ียวในสวนทุกคร้ัง 
4. การคัดแยกผลหรือช่อผลที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไว้

ต่างหาก 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 คดัแยกผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจาก

การเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไวต่้างหากทุกคร้ัง และร้อยละ 1.4 คดัแยกผลหรือช่อ
ผลท่ีเสียหายจากการเกบ็เก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงไวต่้างหากเป็นบางคร้ัง 

5. การตัดผลที่มีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉลีย่ภายในช่อ 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.8 ตดัผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า

ขนาดผลเฉล่ียภายในช่อออกทุกคร้ัง รองลงมา ร้อยละ 23.8 ตดัผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาด
ผลเฉล่ียภายในช่อออกเป็นบางคร้ัง และร้อยละ 0.4 ไม่ไดต้ดัผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่กว่าขนาดผล
เฉล่ียภายในช่อออก 

5.1.4.5 การบันทกึข้อมูลและควบคุมเอกสาร 
1. การบันทึกการปฏิบัติงานสวนตามแบบบันทกึอย่างสม ่าเสมอ 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.6 บนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบ

บนัทึกอย่างสม ่าเสมอทุกคร้ัง และร้อยละ 22.4 บนัทึกการปฏิบติังานสวนตามแบบบนัทึกอย่าง
สม ่าเสมอเป็นบางคร้ัง 

2. การเกบ็รักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานสวน 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.2 เก็บรักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังาน

สวน และร้อยละ 1.8 ไม่ไดเ้กบ็รักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานสวน 
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5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการปฏิบัติตามระบบการ
จัดการคุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จี่ในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

5.1.5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการสุขลกัษณะสวน 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการสุขลกัษณะ

สวนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
เอกสาร, ใบปลิวต่างๆ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อ
ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 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 

5.1.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปลูกล้ินจ่ี จ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้นหรือ
เจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการ
เป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อระบบการGAPส าหรับล้ินจ่ี 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เท่ากบั 0.214, 0.134, 0.190, 0.151, -0.208, 0.271, -
0.123, -0.252, -0.134 และ -0.181 ตามล าดบั 

5.1.5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการปัจจัยการผลติ 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการปัจจยัการผลิต

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม 
การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และความรู้เร่ืองระบบ
GAPส าหรับล้ินจ่ีโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เท่ากบั 0.343, 0.150, 0.117, 0.117, -
0.451, 0.185, -0.390, -0.209 และ -0.381 ตามล าดบั 

5.1.5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการปฏิบัติและควบคุมการผลติ 
จากการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์หรือส่งผลต่อการปฏิบติัและควบคุมการ

ผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการ
ปฏิบติัและควบคุมการผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
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ในการปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร เอกสาร ใบปลิวต่างๆ ผูใ้หญ่บา้น 
หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพ
การเป็นผูน้ าทางสงัคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อระบบGAPส 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 

5.1.5.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการบันทกึข้อมูลและควบคุมเอกสาร 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการบนัทึกขอ้มูลและ

ควบคุมเอกสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูก
ล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การ
เขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 
และทศันคติต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 0.449, 
0.122, -0.134, -0.288, 0.375, -0.247, -0.350 และ 0.298 ตามล าดบั 

5.1.6 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกลิน้จ่ี ตามระบบการ
จัดการคุณภาพของเกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับลิน้จ่ีในอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ
เก่ียวกบัราคาล้ินจ่ี โดยตอ้งการใหร้าคาล้ินจ่ีท่ีท า ตามระบGAP มีราคาสูงข้ึน 

 
 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาการปฏิบติัตามระบบGAP  เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบGAP และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีท่ีมีต่อระบบGAPในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการสุขลกัษณะสวน 

จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการสุขลกัษณะ
สวนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
เอกสาร ใบปลิวต่างๆ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น การรับรู้ขอ้มูล
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ข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAPส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อ
ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 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 

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เราจะพบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารทางเอกสาร ใบปลิวต่างๆ การเขา้รับการฝึกอบรม และทศันคติต่อระบบGAPส าหรับ
ล้ินจ่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการสุขลกัษณะสวน นัน่คือ เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึน เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีมานาน เกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
หนงัสือพิมพ ์  วารสาร เอกสาร หรือใบปลิวต่างๆ เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหลายคร้ัง และ
เกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการสุขลกัษณะ
สวนท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีน้อย 
เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์ วารสาร เอกสาร หรือใบปลิวต่างๆ เกษตรกรท่ี
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม และเกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี 

ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ี
เกษตร การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสงัคม และความรู้เร่ือง
ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการสุขลกัษณะสวน นัน่คือ เกษตรกรท่ี
ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หน้าท่ีเกษตร 
เกษตรกรท่ีไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดมี้สถานภาพการเป็นผูน้ า
ทางสังคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีนอ้ยจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
จดัการสุขลกัษณะสวนท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น 

ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีมี
สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับล้ินจ่ีมาก 

5.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปลูกล้ินจ่ี จ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้นหรือ
เจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการ
เป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ี
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เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เท่ากบั 0.214, 0.134, 0.190, 
0.151, -0.208, 0.271, -0.123, -0.252, -0.134 และ -0.181 ตามล าดบั 

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เราจะพบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปลูกล้ินจ่ี จ านวนแรงงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆหรือเพื่อนบา้น และการ
เขา้รับการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร นัน่คือ 
เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีมานาน 
เกษตรกรท่ีมีแรงงานจ านวนมาก เกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆหรือเพื่อน
บา้น และเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหลายคร้ัง จะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตรท่ีดีกวา่เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูก
ล้ินจ่ีนอ้ย เกษตรกรท่ีมีแรงงานนอ้ย เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆหรือ
เพื่อนบา้น และเกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม 

ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หน้าท่ีเกษตร การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และ
ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การเกษตร นั่นคือ เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หน้าท่ี
เกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดมี้สถานภาพการ
เป็นผูน้ าทางสังคม เกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ล้ินจ่ีนอ้ย และเกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดี
ต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีจะมีการปฏิบติัเก่ียวกับการจดัการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตรท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หน้าท่ีเกษตร 
เกษตรกรท่ีติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีมีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 
เกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีมาก และเกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

5.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการจัดการปัจจัยการผลติ 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการจดัการปัจจยัการผลิต

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม 
การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และความรู้เร่ืองระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เท่ากบั 0.343, 
0.150, 0.117, 0.117, -0.451, 0.185, -0.390, -0.209 และ -0.381 ตามล าดบั 
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จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เราจะพบว่า วุฒิการศึกษา รายไดจ้ากการขาย
ผลผลิตล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร และการ
เขา้รับการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการปัจจยัการผลิต นั่นคือ เกษตรกรท่ีมี
การศึกษาในระดบัท่ีสูง เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตลิ้นจ่ีมาก เกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร และเกษตรกรท่ีเขา้รับการฝึกอบรมจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบั
การจดัการปัจจยัการผลิตท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่า เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
ผลผลิตล้ินจ่ีนอ้ย เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร และเกษตรกรท่ี
ไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการจดัการปัจจยัการผลิต นัน่คือ เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทาง
ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร
ท่ีไม่ไดมี้สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี
น้อยจะมีการปฏิบติัเก่ียวกับการจดัการปัจจัยการผลิตท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีรับขอ้มูลข่าวสารทาง
ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีมี
สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสงัคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีมาก 

5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการปฏิบัติและควบคุมการผลติ 
จากการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์หรือส่งผลต่อการปฏิบติัและควบคุมการ

ผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการ
ปฏิบติัและควบคุมการผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
ในการปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร เอกสาร ใบปลิวต่างๆ ผูใ้หญ่บา้น 
หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การเขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพ
การเป็นผูน้ าทางสังคม ความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี และทศันคติต่อระบบGAP ส าหรับ
ล้ินจ่ี 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 

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เราจะพบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปลูกล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์ วารสาร เอกสาร หรือใบปลิวต่างๆ การเขา้
รับการฝึกอบรม และทศันคติต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติัและ
ควบคุมการผลิต นัน่คือ เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีสูง เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูก
ล้ินจ่ีมานาน เกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์ วารสาร เอกสาร หรือใบปลิวต่างๆ 
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เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหลายคร้ัง และเกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีจะ
มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัและควบคุมการผลิตตามระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ี
มีการศึกษาในระดบัต ่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีนอ้ย เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์วารสาร เอกสาร หรือใบปลิวต่างๆ เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม และ
เกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี 

ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการปฏิบติัและควบคุมการผลิต นัน่คือ เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ทางผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หน้าท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรกรท่ีไม่มีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบGAP ส าหรับ
ล้ินจ่ีนอ้ยจะมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัและควบคุมการผลิตตามระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีท่ีดีกว่า
เกษตรกรท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีมีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม และเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ือง
ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีมาก 

5.2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัการบันทกึข้อมูลและควบคุมเอกสาร 
จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการบนัทึกขอ้มูลและ

ควบคุมเอกสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูก
ล้ินจ่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร การ
เขา้รับการฝึกอบรม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 
และทศันคติต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 
0.449, 0.122, -0.134, -0.288, 0.375, -0.247, -0.350 และ 0.298 ตามล าดบั 

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เราจะพบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปลูกล้ินจ่ี การเขา้รับการฝึกอบรม และทศันคติต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร นัน่คือ เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีสูง เกษตรกร
ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีมานาน เกษตรกรท่ีเขา้รับการฝึกอบรม และเกษตรกรท่ีมีทศันคติ
ท่ีดีต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี จะมีการปฏิบติัเก่ียวกับการบนัทึกขอ้มูลและ
ควบคุมเอกสารตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีท่ีดีกวา่เกษตรกรท่ี
มีการศึกษาในระดบัต ่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ีนอ้ย เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม และเกษตรกรท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี 
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ส่วนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ี
เกษตร การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร นั่นคือ เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ีไม่ไดติ้ดต่อ
กบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรท่ีไม่มีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคมจะมีการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสารตามระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ีท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ี
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้หนา้ท่ีเกษตร เกษตรกรท่ี
ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรท่ีมีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสงัคม 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี ้
            จากผลการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบางประการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ค าแนะน า สนบัสนุน และให ้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป
มากยิง่ข้ึนดงัน้ี 
1.หน่วยงานภาครัฐ ควรใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนงบประมาณ สถานท่ี การฝึกอบรม ถ่ายทอด  
    เทคโนโลยทีั้งทางดา้นการเกษตรและการตลาดใหเ้กษตรกรกรนั้นมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเพิ่ม     
    มากข้ึน สามารถน าไปเผยแพร่ต่อไปได ้
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรสนบัสนุนการจดัตั้งและร่วมกลุ่มกนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกล้ินจ่ี และ  
     ควรจะมีมาตรการใน การควบคุมราคาผลผลิตและมีการควบคุมคุณภาพอยูเ่สมอและต่อเน่ือง  
     เพื่อท่ีจะใหผ้ลผลิตท่ี  ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ 
3.  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การร่วมมือการปลูก   
     ล้ินจ่ีตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหก้บัเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 
4.  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรมีการติดต่อพบปะกบัเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอใน    
     ทุกๆพื้นท่ีใหต่้อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ไปช่วยเหลือเกษตรกรแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีจะ  
     เกิดข้ึนและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
5.  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรจะใหค้วามรู้ใหม่ๆตลอดจนประชาสมัพนัธ์ข่าวสารแก่  
      เกษตรกรท่ีปลูกล้ินจ่ี ตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการท่ีก าหนดไว ้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรจะมีการศึกษาถึงการติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ีผา่นการรับรองระบบการผลิตเกษตร 
     ดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตล้ินจ่ีตามระบบการผลิตเกษตร 
     ดีท่ีเหมาะสมกบัระบบแบบดั้งเดิม 
3. ควรจะมีการศึกษาวิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัของเกษตรกรต่อ 
   ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะส าหรับล้ินจ่ีและสินคา้เกษตรชนิดอ่ืนๆท่ีไดมี้การก าหนดและรับรอง   
   มาตรฐานสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออกของประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 
 


