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บทคดัย่อ 
   
 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของเกษตรท่ีปลูกล าไยและไม่
ปลูกล าไยในเขตพื้นท่ีอ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกล าไยของ
เกษตรกรและศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการปลูกล าไยของเกษตรกรโดยเก็บขอ้มูล
กลุ่มตวัอย่างจากเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวนทั้งส้ิน 500 ตวัอย่าง การ
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจปลูกล าไยของเกษตรกรได้ใช้แบบจ าลอง Logit model โดยวิธี  Maximum 
Likelihood Estimate 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88.4 เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 56-65 ปี ร้อยละ 53.2 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 36.2  ส่วน
ใหญ่สถานภาพสมรสถึงร้อยละ 91.6   ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อย 87.1  รายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือนประมาณ 151,692 บาท/ปี รายไดเ้สริมเฉล่ียของครัวเรือนประมาณ 35,715 บาท/ปี พื้นท่ีทาง
การเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5-10 ไร่ ร้อยละ 37.2  พื้นท่ีอยู่อาศยัและพื้นท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
ส่วนใหญ่จะนอ้ยกวา่ 5 ไร่  ร้อยละ 100  จ  านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่จะอยูร่ะหว่าง 2-4 คน 
ร้อยละ 70.8  จ  านวนแรงงานในครอบครัวส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 3 คน ร้อยละ 63.8  ประสบการณ์ในการ
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ท าการเกษตรส่วนใหญ่จะ10-20 ปี ร้อยละ 56.6  และนอกจากน้ี ส่วนใหญ่มีการเขา้ร่วมประชุม/อบรม
การปลูกล าไยมากท่ีสุดคือ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 44.4 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการปลูกล าไยของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่  พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกล าไย  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดมีผลต่อโอกาสท่ี
ตดัสินใจปลูกล าไยของเกษตรกรเพิ่มข้ึนร้อยละ 46.56 รองลงมา ได้แก่  ระบบขนส่ง ราคาล าไย   
ขนาดพื้นท่ีท าการปลูกล าไย    ตลาดรองรับสินคา้ล าไย  สารเร่งล าไยในฤดู   ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี มีผลต่อ
โอกาสท่ีจะตดัสินใจปลูกล าไยเพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ 34-38 ตามล าดบั   ส่วนการชกัชวนหรือแนะน า
จากคนใกลชิ้ด เช่นคนในครอบครัว เพื่อนฯลฯ  เพศของเกษตรกร  จ  านวนแรงงานในการปลูกล าไย 
โดยปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อโอกาสท่ีเกษตรกรตัดสินใจปลูกล าไยเพิ่มข้ึนระหว่างร้อยละ 21-29  
นอกจากน้ียงัพบวา่จ านวนเงินลงทุนมีผลต่อโอกาสท่ีเกษตรจะตดัสินใจปลูกล าไยเพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุด
เพียงร้อยละ 18.84   
 นอกจากน้ียงัพบปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรในแต่ละดา้นดงัน้ีคือ ปัญหาดา้นการผลิต
ปัญหาดา้นตน้ทุน  ปัญหาด้านตลาด  และปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัเกษตรกรได้มี
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดแ้ก่ รัฐบาลควรก าหนดราคาล าไยให้มีความแน่นอนไม่ผนัผวนมากจนเกินไป
และรัฐบาลควรเขา้มาควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีใหมี้ราคาไม่สูงมากจนเกินไป 
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ABSTRACT 

 
 

 This research aims to study the factors that influence the farmers to plant the longan and 
study the problems and suggestions in planting longan of the farmers in Phrao, Chiangmai. The data 
collections are collected from 500 sampled farmers in Phrao, Chiangmai by using the 
questionnaires. Descriptive statistics and Logit model with Maximum likelihood Estimates are 
applied in the analysis of this study.   
 As a results, mostly farmers (88.4%) are male with age 56-65 years old (53.2%), primary 
school education (36.2%), being married (91.6%), and being Buddhism (87.1%). The farmers earn 
the average of family income around 151,692 baths per year and other incomes around 35,715 baths 
per year. Moreover, mostly sampled farmers have agricultural areas 5-10 hectares (37.2%), living 
areas and others are less than 5 hectares. In family member case, the majority of sampled farmers 
have 2-4 people in their families (70.8%), followed by 3 working members in each family (63.8%). 
The farmers have experience in farming for 10-20 years (56.6%) and take part in the meeting of 
training to plant the longan maximum 2-3 times (44.4%). 
 The researcher found that the experience in planting the longan is the most significant 
factor to lead the farmers in planting more longan (46.56%), followed by the transportation, the 
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price, the area for the planting, the market for selling longan, and the catalyst. These factors 
influence farmers to plant more longan 34-38% in orders. Plus, the persuasion and suggestion from 
close people such as, family members and friends, or even other factors like gender and the number 
of working people cause the farmers to plant more longan 21-29%. Lastly, the money for 
investment is the least important factor for the farmers in decision of planting the longan(18.84%).   
 Furthermore, the researcher discovered the problems and obstacles in planting the longan 
from the farmers; they are problems in the manufacture, market, and economics. However, the 
farmers suggested that the government should set the price of longan; make the price not to be too 
fluctuating. Finally, the government should control the price of fertilizer and chemicals; make the 
price not to be too expensive.      
 


