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Abstract
The objectives of this study were to investigate: 1) socio-economic attributes of 

longan farmers; 2) the farmer adoption of longan growing technology; 3) relationships 
between the farmer adoption of longan growing technology and various factors; and 
4) problems encountered and suggestions of the farmers. The sample group consisted 
of 132 longan farmers in Khuang Pao Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province. 
A set of questionnaires was used for data collection and analysed by using descriptive 
statistics / multiple regression analysis.

Results of the study revealed that most of the respondents were male, 57 years 
old on average, elementary school graduates and below, and married. They had 3 rai of 
longan growing area per household and 2 household workforce on average. The could 
earn an income from longan for 59,295 baht per household per year on average. Most 
of the respondents were members of an agricultural institute and they contacted 
agricultural extension workers twice a year. They perceived agricultural news information 
22 times per month on average. The respondents had 17 years of experience in longan 
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growing and they attended training/educational trip once a year on average. It was found 
that the respondents had adopted longan growing technology at a high level. Factors 
effecting the adoption of longan growing technology with a statistical significance level 
included sex and agricultural news/information production.

The problems encountered, this involved high production costs, a low price of 
longan and prolonged drought. The following were suggestions of the respondents; 
concerned government should find a measure to make the longan price be high; chemicals 
used for longan growing should have a lower price than before to reduce production 
costs; an increase in the knowledge dissemination about quality longan growing; and 
preparation to deal with drought condition
Keywords: farmer adoption, longan production, Chom Thong district

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปญหา และ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลาํไยในพ้ืนทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม รวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 132 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะหพหุถดถอย

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มสีถานภาพสมรส มพีืน้ทีใ่นการปลูกลาํไยเฉล่ีย 3 ไรตอครวัเรือน มรีายไดจากการปลูกลาํไย
เฉล่ีย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 2 ครั้งตอป ไดรับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้ตอเดอืน มปีระสบการณในการปลกูลาํไยเฉลีย่ 17 ป มปีระสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลาํไยอยูในระดับมาก สาํหรบัปจจัยทีม่ผีลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติ ไดแก เพศ และการไดรับขาวสารดานการเกษตร

ผลการศึกษาปญหา ในการปลูกลาํไยของเกษตรกรทีส่าํคัญ คอื การปลกูลาํไยมีตนทุนสงู ราคาลําไย
ตกตํา่ และประสบกับปญหาภยัแลงทีย่าวนาน ซึง่เกษตรกรมีขอเสนอแนะวา เกษตรกรตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐควรผลักดันใหลําไยมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ควรมีมาตรการท่ีทําใหสารเคมีที่ใชมีราคาตํ่าลงเพื่อ
ลดตนทุนในการปลูกลําไย สงเสริมใหความรูคําแนะนําเก่ียวกับการปลูกลําไยคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ
ควรมีการเตรียมการรับมือกับสภาวะภัยแลง
คําสําคัญ: การยอมรับของเกษตรกร การผลิตลําไย อําเภอจอมทอง
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คํานํา
ลําไยเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยถือเปน
หนึ่งในผลไมที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล
จากการสงออกไปยังตางประเทศ (ชิติ, 2556) 
ประกอบกับขอมลูทางสถติใินป พ.ศ. 2560 ทีพ่บวา 
ภาคเหนือมพีืน้ทีก่ารปลกูลาํไยจาํนวน 872,311 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 74 ของพ้ืนที่การปลูกลําไย
ทั้งหมดของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร, 2561) จงึกลาวไดวาลาํไยเปนสวนหนึง่ของ
การขับเคลื่อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนใน
ภาคเหนือ และเปนที่มาของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในหลายจงัหวดัของภาคเหนอื โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัลาํพูนและเชยีงใหมทีป่ระชาชน
สวนใหญยึดการปลูกลําไยเปนอาชีพหลักและเปน
แหลงรายไดในการยกระดับคณุภาพชวีติใหมคีวาม
เปนอยูที่มั่นคงมาอยางชานาน

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
ลําไยมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งจากขอมูลการผลิต
สินคาเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2561) พบวา พืน้ทีก่ารปลูกลาํไยในจังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งหมด 312,985 ไร โดย
มีพื้นที่ที่สามารถใหผลผลิตลําไยไดถึง 297,443 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 95 ของพ้ืนที่การปลูกลําไย
ทัง้หมดในจังหวดั มอีาํเภอจอมทองเปนแหลงพ้ืนที่
การปลกูลาํไยทีส่าํคญัและมีเนือ้ทีก่ารปลกูมากท่ีสดุ 
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม, 2561) 
อยางไรก็ตามการปลูกลําไยในหลายพ้ืนที่ของ
อําเภอจอมทอง โดยเฉพาะในเขตตําบลขวงเปา 
ซึง่มีสดัสวนของประชาชนสวนใหญมกีารปลกูลาํไย
เปนอาชีพหลักไดประสบกับสภาวะภัยแลงที่มี
ความรุนแรงอยางยาวนาน จนเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตลําไยท้ังไดดานคุณภาพและปริมาณ เชน 

ผลขนาดเล็กรวง และการยืนตนตาย เปนตน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, 2559) อีกท้ัง
ประกอบกับการผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีส่งใหตนทุนการผลิตลาํไยเพิม่สูงขึน้ ราคาผลผลิต
ตกต่ํา อันเปนการตอกย้ําและสรางความไมมั่นคง
ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ที่ตองขาดทุน
และแบกรับภาระหน้ีสินสูงขึ้นจนทําใหเกิดการ
ขาดเสถียรภาพในการดําเนินชีวิต

จากสถานการณดังกลาวขางตนจึงเปนที่มา
ของการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกลาํไย
ของหลายหนวยงาน เชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร และศูนยวิจัยและพัฒนา
ลําไยแมโจ เปนตน ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยใน
เขตตําบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม 
โดยมุงเนนการปรับปรุงใหผลผลิตมีคุณภาพและ
ปริมาณตอหนวยพ้ืนท่ีที่สูงข้ึนภายใตการผลิตใน
ระบบเกษตรปลอดภยัและสอดคลองการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ มกีารลดตนทนุในกระบวนการ
ผลติ ตลอดจนการเสรมิสรางทกัษะและความสามารถ
ในการสรางเครือขายการผลิตและการตลาดลําไย
ในพื้นที่ (พาวิน และคณะ, 2560) ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิง่ทีต่องมกีารศกึษาขอมูลสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสงัคมของเกษตรกรวาเปนอยางไร มรีะดบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับไหน 
มีปจจัยใดบางที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร ตลอดจนเกษตรกร
มีปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกลําไยเปน
อยางไร เพือ่เปนขอมลูพืน้ฐานสําคญัในการสงเสริม
การผลิตลําไยใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยที่ไดมีการสงเสริมในพื้นที่
ให ประสบความสําเร็จและมีการยอมรับของ
เกษตรกรผูปลูกลําไยมากยิ่งข้ึนตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร ใน
พืน้ทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม 
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการดําเนินการวิจยั 
ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

เกษตรกรผูปลกูลาํไย ตาํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 198 ครัวเรือน จากนั้น
ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Taro 
Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 0.05 
ไดจํานวนเกษตรกรตัวอยางจํานวน 132 ครัวเรือน 
กําหนดใหตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกร
ครัวเรือนละ 1 คน เปนผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัย 
ซึ่งจะไดเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 132 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปน
ขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และ 2) ขอมลูปฐมภมู ิโดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูการวจิยั (วนดิา และคณะ, 2560) ซึง่มจีาํนวน 
132 ชุด โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย
เปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวิจยั ขอมลูทีร่วบรวม

ไดนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปูเพือ่การวิจยัทางสงัคมศาสตร 
ซึง่การวเิคราะหขอมูลทางสถิตแิบงออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และการ
วเิคราะหระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลาํไย
ของเกษตรกร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูลาํไยของเกษตรกร โดย
ใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห
สหสัมพันธเชิงพหุถดถอย (Multiple Regression 
Analysis) และ 3) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลําไย 
ดวยวิธีการจัดกลุมประเภทและการพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มสีถานภาพสมรส มพีืน้ท่ีในการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 3 ไรตอครัวเรือน มีรายไดจากการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป จํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกร
เปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มกีารติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป 
สวนใหญไดรบัขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือนจากส่ือโทรทัศน มปีระสบการณในการปลูก
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ลาํไยเฉล่ีย 17 ป มปีระสบการณในการศกึษาดงูาน
หรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลาํไยของเกษตรกร
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของ

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม แบงออกเปน 5 ดาน ผลรวมทกุดาน
มรีะดบัการยอมรบัอยูในระดับมาก โดยมรีายละเอยีด
แตละดาน ดังน้ี 1) ดานการเตรียมพื้นที่ปลูกลําไย
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.94 คะแนน) 2) ดานวิธีการปลูกลําไย
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.28 คะแนน) 3) ดานการปฏิบัติ
ดแูลรกัษาลําไยของเกษตรกรมีระดบัการยอมรับอยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.14 คะแนน) 4) ดาน
การเก็บเกีย่วลําไยของเกษตรกรมรีะดบัการยอมรบั
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57 คะแนน) 

5) ดานการแปรรูปและการตลาดลําไยของเกษตรกร
มีระดับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.60 คะแนน) (Table 1)

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของ
เกษตรกรมีระดบัการยอมรับอยูในระดบัมาก แสดง
ใหเหน็วาเกษตรกรโดยสวนใหญไดนาํเอาเทคโนโลยี
การปลูกลําไยเขามามีบทบาทในกระบวนการปลูก 
การดูแลรักษาตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต
ลําไย ไดเกือบทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการ
ปลูกลําไยของเกษตรกร ทั้งนี้ในการเก็บเก่ียวและ
การตลาดลําไยของเกษตรกรในพ้ืนที่มีวิธีการที่
ใกลเคยีงกนัคอื เกษตรกรตองพึง่พาพอคาคนกลาง
เพราะไมมตีลาดและไมมกีารแปรรูปผลิตภณัฑจาก
ลําไยเปนของชุมชน เปนผลใหพอคาคนกลาง
สามารถที่จะกําหนดราคาขึ้นลงไดจึงสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรทําใหจําหนายลําไยในราคาท่ีตํ่ากวา
ปกติ

Table 1  Mean, standard deviation, and farmers’ adoption level of longan production 
technology.

(n=132)

Adoption of longan production technology 𝛘 S.D. Description

1. Preparation of area
2. Planting method
3. Production’s care
4. Harvesting
5. Processing and marketing

3.94
4.28
4.14
4.57
2.60

.864

.665

.688

.639

.817

High
Highest

High
Highest

low

Total 3.91 .556 High

Remark: 4.21-5.00 = Highest 3.41-4.20 = High 2.61-3.40 = Moderate 
 1.81-2.60 = low 1.00-1.80 = Lowest
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ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูลาํไย
ของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจยัสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดยใชสถิติ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา 
(Enter Multiple Regression Analysis) ซึง่เปนการ
หาความสัมพนัธระหวางตวัแปรตาม (ตวัแปรเกณฑ) 
กบัตวัแปรอสิระ (ตวัแปรพยากรณ) ตัง้แต 2 ตวัขึน้ไป 
(วาโร, 2553) โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปร
อสิระจากการทบทวนวรรณกรรม ทัง้หมด 12 ตวัแปร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
พื้นที่ในการปลูกลําไย รายไดจากการปลูกลําไย 
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การไดรับขาวสารดานการเกษตร 
ประสบการณในการปลูกลําไย และประสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตร 
เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ 
ทัง้น้ีการศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมี
ตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.7 
อันจะทําใหเกิดการละเมิดขอกําหนดเบ้ืองตนของ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) (สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหความสมัพนัธระหวางปจจัยสวน
บคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร พบวา ตวัแปรอิสระท้ัง 
12 ตัวแปร สามารถพยากรณความผันแปรของ
ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ลาํไยของเกษตรกรอยูรอยละ 47.20 (R2  = 0.472) 

และเมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระท่ีมผีลตอการยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกรอยางมี
นยัสาํคญัทางสถิต ิพบวามตีวัแปรท้ังหมด 2 ตวัแปร 
คือ เพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
ที่ระดับ 0.01 และการไดรับขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร มคีวามสัมพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 โดยท้ัง 2 ตวัแปรน้ีมคีวามสัมพนัธกนั
ในเชิงบวก (Table2) ซึ่งสามารถวิจารณผลการ
วิเคราะหได ดังนี้

1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดยที่
เกษตรกรเพศชายจะมีแนวโนมการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
การจัดการสวนลําไยสวนใหญตัง้แตเร่ิมปลูก จนถึง
การเก็บเก่ียวเกษตรกรเพศชายจะเปนแรงงานหลัก 
ตลอดจนมบีทบาทหนาทีใ่นการจดัการและควบคมุ
กิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูกเปนหลัก จึงสงผล
ในการยอมรับเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการปลูก
ลําไย โดยท่ีเกษตรกรเพศชายสวนใหญจะเปน
ตัวแทนหรือเปนผูพิจารณาในการนําเทคโนโลยี
แตละอยางมาปรับใชกับการผลิตของตนเองและ
ครอบครวั ซึง่สอดคลองกบั พชัราภรณ และจติผกา 
(2552) ทีพ่บวา เพศ มคีวามสมัพนัธตอการยอมรบั
การปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ในสวนของตวัแปรการไดรบัขอมลูขาวสาร
ดานการเกษตร พบวา เกษตรกรท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปลูกลําไยมาจากสื่อโทรทัศน
สงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับขอมูลขาวสาร
ทางการเกษตรเปนสวนชวยในการใหขอมลู ความรู
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ที่เปนประโยชน ชวยในการตัดสินใจ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรไดดี ทั้งนี้สื่อโทรทัศนมีการนําเสนอ
เปนภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดการรับรูไดดี ซึ่งมีผล
ตอการนําไปใชกับการปลูกลําไยของเกษตรกรได

โดยตรง สอดคลองกับ พิชญภาส (2556) ที่พบวา 
การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการศตัรพูชืโดยวิธผีสมผสาน ของ
เกษตรกรในอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of longan production technology of 
farmers in Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province.

Independent variables

Dependent variable

Adoption of longan production 
technology of farmers

B t Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education level
4. status
5. production area for planting longan
6. Income of logan
7. Household workforce
8. Membership of agriculture institute
9. Contact with agricultural extension offi cer
10. Receive agricultural information
11. Experience in growing longan

12. Agricultural education/Training Constant
Constant

.292
-.006
-.215
-.213
.036

-1.433E-7
-.068
-.078
.001
.007
.007

.035
4.042

3.072
-1.230
-1.354
-1.878
1.327
-.173
-1.348
-.702
.042
2.444
1.533

1.042
12.445

.003**
.221
.178
.063
.187
.863
.180
.484
.967
.016*
.128

.299

.000

R2

F
Sig. of F

(0.472) 47.20%
2.850
0.002

Remarks: * Statistically significant level at 0.05
 ** Statistically significant level at 0.01
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของ
เกษตรกรในการปลูกลําไย

การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกลําไย พบวา ปญหา
และอุปสรรคทีส่าํคัญ ไดแก 1) ปญหาโรคและแมลง 
ซึ่งการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการปลูกลําไยถือวา
เปนขั้นตอนท่ีตองมีการดูแลเอาใจใสอยางมาก
เนื่องจากมีศัตรูพืชเยอะ เกษตรกรจึงจําเปนตองใช
สารเคมีในการกําจัดทั้งศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึง
สารเคมียังมีราคาสูง ทําใหตนทุนการจัดการสวน
ลําไยสูงขึ้น 2) ราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ซึ่งเกิดจาก
การนําไปจําหนายใหกับพอคาคนกลาง ผลผลิต
ลําไยไมมีคุณภาพจึงไมสามารถจําหนายในราคาที่
กําหนดได 3) เกษตรกรยังขาดองคความรูในการ
ปลูกลําไยใหไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ ทําให
สิน้เปลืองเงินไปกับขัน้ตอนดูแลรักษาสวนลําไย โดย
เกษตรกรมีขอเสนอแนะ คือ 1) ควรลดการใช
สารเคมีในการกําจดัศตัรพูชื เพือ่เปนการลดตนทนุ
ในการผลิต ซึ่งเกษตรกรใชสารเคมีมากกวาความ
จําเปน การใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสมจึงจะเปน
แนวทางหน่ึงที่สามารถลดตนทุนได 2) เลือกชวง
การผลิตลําไยท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดราคาจําหนายท่ี
เพิ่มขึ้น ถาหากเกษตรกรเลือกชวงเวลาในการผลิต
ใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดกจ็ะสามารถ
จําหนายในราคาท่ีสูงขึ้นได 3) สรางองคความรู
ในการจัดการสวนลําไยใหมีคุณภาพเพ่ือใหไดมา
ซึ่งตนทุนในการผลิตตํ่าลง สามารถจําหนายลําไย
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม จึงอยากใหมีหนวยงาน
เขามาสงเสริมองคความรูใหกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีปลูกลําไย

ของเกษตรกรในพืน้ทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญ
จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มสีถานภาพสมรส 
มีพื้นที่ในการปลูกลําไยเฉลี่ย 3 ไร มีรายไดจากการ
ปลูกลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอป จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 คร้ังตอป 
สวนใหญไดรบัขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือน มปีระสบการณในการปลูกลาํไยเฉล่ีย 17 ป 
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่ 1 ครัง้ตอป เกษตรกรมกีารยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแก เพศ 
มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวก
ทีร่ะดับ 0.01 และการไดรบัขาวสารดานการเกษตร 
มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวก
ทีร่ะดบั 0.05 ในสวนของปญหา และอปุสรรคท่ีสาํคญั
ในการจดัการสวนลาํไยคณุภาพของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรตองใชตนทุนสูงในการผลิต ราคาลําไยท่ี
ตกต่ําและขาดองคความรูในการจัดการสวนลําไย
คุณภาพท่ีถูกตอง ซึ่งเกษตรกรมีขอเสนอแนะวา 
เกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐควรผลักดนัให
ราคาลําไยมีราคาจําหนายที่สูงข้ึน ควรมีมาตรการ
ที่ทําใหสารเคมีที่ใชมีราคาถูกลงเพื่อลดตนทุน
ในการจัดการสวนลําไย รวมทั้งเกษตรกรตองการ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเขามาสงเสริมให
ความรู คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการสวนลําไย
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้คณะผู วิจัยมีข อ

เสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานดานการ
สงเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่
ใกลเคียง ดังนี้

1. ผลการวิจยัพบวา จาํนวนคร้ังในการตดิตอ
กบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ีย 
2 คร้ังตอปซึ่งถือวาเกษตรกรมีการติดตอกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคอนขางนอย ดังนั้น
ผู วิจัยจึงมีข อเสนอแนะวา เจาหนาที่ส งเสริม
การเกษตรควรวางแผนการออกพ้ืนที่ติดตามผล
การปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําแกเกษตรกร
มีความถี่มากขึ้น

2. จากผลการวิจัยพบว า  เกษตรกรมี
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่เพยีง 1 คร้ังตอป ซึง่ถือวานอยมาก 
จึงมีขอเสนอแนะวาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ควรจัดสรรงบประมาณหรือจัดทาํโครงการฝกอบรม
หรอืดงูานดานการเกษตรใหแกเกษตรกรเปาหมาย
เพิ่มมากขึ้น

3. ผลการวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ลาํไยของเกษตรกรในดานการแปรรูปและการตลาด
พบวาเกษตรกรมกีารยอมรับอยูในระดับนอย ดงันัน้
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควรจัดหาชองทาง
ในการจัดจําหนายลําไยทั้งผลสดและลําไยอบแหง
หลากหลายชองทางหรือจัดกิจกรรมฝกอบรม
เกษตรกรใหความรูเกีย่วกบัการแปรรปูผลผลติลาํไย
เพิ่มมากขึ้น

4. ผลการวจิยัพบวา จาํนวนครัง้ในการไดรบั
ขอมูลขาวสารดานการเกษตรของเกษตรกรมีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย ดังนั้น
หนวยงานภาครฐัหรอืเอกชนควรมกีารขยายชองทาง

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเกษตรให
เขาถึงเกษตรกรกลุมเปาหมายอยางหลากหลาย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวย

ความกรุณาและความรวมมือจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
ที่อนุเคราะหใหขอมูล ขอบคุณคณาจารยและ
บุคลากรสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ ทีก่รณุาใหความชวยเหลือใหคาํแนะนําพรอม
เสนอแนะ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ 
ซึ่งคณะผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณไวอยางสูง 
ณ โอกาสนี้
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