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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal basic factors 2) socio-
economic factors 3) knowledge of guava production 4) level of Good Agricultural Practice (GAP) 
for guava and 5) the relationship between personal basic factors, socio-economic factors, 
knowledge of guava production by farmers in Sampran district, Nakhon Pathom province. The 
samples of research were 234 people, the instrument was the interview schedule. The data 
collection and statistic presented including frequency, percentage, mean, standard deviation, 
minimum, maximum and chi-square was applied for hypothesis testing. The results showed 
that most farmers were male, average aged 49 years, attained primary school. There were 2–4 
household members and had 2–10 years of experience in planting guava. They had 1–2 
household labors and 1–2 hired labors.  Guava planting area was 4-6 rai and no group member 
194 people. They expose media from activity media. The farmers had the knowledge about 
guava in accordance with GAP at the high level on the selection of planting areas and Good 
Agricultural Practice (GAP). Practical aspect was at the high level on harvesting and postharvest 
(mean 3.00), farm storage and transportation (mean 2.96), planting area (mean 2.91), no pests 
in production (mean 2.33), water source (mean 2.13), the process of management for quality 
products (mean 2.06), usage of hazardous substances in agriculture (mean 2.05). Hypotheses 
testing found that age, personal media and knowledge factors related to GAP for guava at 0.01 
significance level.
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 3) ความรู้ในการผลิตฝรั่ง 4) การปฏิบัติตาม
เกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร และ 5) ความ
สัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและ
สงัคม ความรูใ้นการผลติฝรัง่ต่อการผลติฝรัง่ตามเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในพื้นท่ีอำาเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 
234 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตำ่าสุด ค่าสูงสุด และ
ใช้ไคสแควร์สำาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
เฉลี่ย 49 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา จำานวน
สมาชกิในครัวเรือน 2-4 คน และมปีระสบการณ์ในการ
ปลกูฝร่ัง 2–10 ปี มีจำานวนแรงงานในครวัเรอืน จำานวน 
1–2 คน แรงงานจ้าง 1–2 คน มีขนาดพื้นที่ปลูกฝรั่ง 
จำานวน 4–6 ไร่ และไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 194 ราย การ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อกิจกรรม เกษตรกรมีความรู้อยู่
ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการเลือกพื้นที่ในการปลูก 
และการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสม ด้านที่ปฏิบัติ
มากคือ การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
(ค่าเฉลี่ย 3.00) การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผล
ในฟาร์ม (ค่าเฉลี่ย 2.96) พื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.91) 
ผลติผลปลอดจากศตัรพูชื (ค่าเฉลีย่ 2.33) แหล่งนำา้ (ค่า
เฉลี่ย 2.13) การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลผลิตคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.06) และการใช้วัตถุ
อนัตราย (ค่าเฉล่ีย 2.05) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบ
ว่า ปัจจยัด้านอาย ุสือ่บคุคล และความรูม้คีวามสมัพนัธ์
กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่ง ที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01

ค�าส�าคัญ: ฝรั่ง, เกษตรดีที่เหมาะสม, จังหวัด
นครปฐม, ความรู้, การเปิดรับสื่อ

บทน�า

ภาคการเกษตรในประเทศไทยมีความเหมาะ
สมทางภมูปิระเทศและภมูอิากาศ มภีมูปัิญญาด้านการ
ผลิต และการประยุกต์ดัดแปลงผลผลิตทางการเกษตร 
อีกท้ังยังมีวัฒนธรรมอาหารท่ีเข้มแข็งและหลากหลาย 
ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้ผลิตอาหารส่ง
ออกทีส่ำาคัญรายใหญ่ของโลก จากความสำาคัญดงักล่าว 
ทำาให้เกษตรกรไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตแบบพอมี 
พอกิน มาเป็นการผลิตเพื่อขายและมุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตด้านปริมาณในลักษณะของเกษตรเชิงเดี่ยว  
ซ่ึงเกษตรกรต้องอาศัยสารเคมีในแทบทุกข้ันตอนของ
การผลิตรวมถึงการกำาจัดแมลงและศัตรูพืชจะมีการใช้
สารเคมีเป็นจำานวนมาก (Office of the National 
Economic and Social Development Board, 
2011)

ประเทศไทยมีการนำาเข้าสารเคมีทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตร
เป็นจำานวนมากส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสภาพ
โดยรวมของชุมชน ได้แก่ ภาวะด้านสุขภาพ ซึ่งมาจาก
การใช้สารเคมีและการบริโภคผลผลิตท่ีมีสารเคมี
ตกค้าง ทำาให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
โครงสร้างของดินและสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำาลาย และ
ปัญหาดินเส่ือมคุณภาพ เป็นต้น ซ่ึงปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกร
โดยตรง ในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรจำานวนมากได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเน้นการพัฒนาด้วย
วธิกีารผลติแบบใหม่ทีพ่ึง่พาเคมภีณัฑ์เพือ่ให้ได้ผลผลติ
จำานวนมาก (Pollution Control Department, 
2013)
 จากสถิติการปลูกฝรั่งในประเทศไทยใน ปี 
พ.ศ. 2555 พบว่า มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 40,532 
ไร่ โดยแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 2,848 ไร่ ภาคกลาง 
34,211 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,435 ไร่ และ
ภาคใต้ 1,038 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศ
ประมาณ 99,923 ตัน โดยที่ จังหวัดนครปฐมถือเป็น
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จงัหวัดทีม่พ้ืีนทีป่ลูกฝรัง่ และมปีรมิาณผลผลติฝรัง่มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.3 และ 45.8 ของทั้งประเทศ 
ตามลำาดบั) โดยเฉพาะอำาเภอสามพราน เป็นอำาเภอทีม่ี
พื้นที่ปลูกฝรั่งมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่การ
ปลูกฝรั่งทั้งหมด 15,293 ไร่ โดยพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่เกษตรกรยึดอาชีพการปลูกฝรั่ง
สบืทอดมาอย่างยาวนาน อย่างไรกต็าม ระบบการผลติ
ฝร่ังในพ้ืนทีด่งักล่าวส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการผลติทีพ่ึง่พา
การใช้สารเคมกีำาจัดศัตรพูชืและปุย๋เคม ีซึง่กรมวชิาการ
เกษตรได้ให้คำาแนะนำาสำาหรับการใส่ปุ๋ย ซึ่งจากสภาพ
ปัญหาของการใช้ปุ ๋ยเคมีที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้มี
เกษตรกรบางกลุม่ เริม่หนัมาปลกูฝรัง่โดยลดการใช้สาร
เคมี หรือตามลักษณะการผลิตที่เรียกว่าเกษตรดีที่
เหมาะสม Good Agricultural Practices (GAP) ซึ่ง
ถือได้ว่า เป็นระบบการผลิตที่ช่วยให้ผลผลิตมีความ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ อย่างไรกต็ามการผลติฝรัง่
ในระบบ GAP ยงัคงมกีารอนญุาตให้ใช้ปุย๋เคมแีละสาร
กำาจัดศัตรูพืช ซึ่งทำาให้ผลผลิตนี้ไม่มีความปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง (Ketpirun, 2011)

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสม 
ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เน่ืองจากในปัจจุบนัเกษตรกรในพืน้ทีย่งัผลติ
ฝร่ังทียั่งไม่ได้เกษตรดีทีเ่หมาะสม ผูว้จัิยจึงได้ศึกษาวจิยั
เพ่ือให้ทราบถงึสถานการณ์การผลติฝรัง่ในปัจจุบนัและ
ปัญหาของเกษตรกร ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามเกษตร
ดทีีเ่หมาะสมสำาหรับฝรัง่ และเป็นแนวทางในการปฏบัิติ
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตฝร่ัง ในพื้นที่
ของเกษตรกรอำาเภอสามพราน และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

การผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้

ทราบถงึปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อการผลติฝรัง่ตามเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร อำาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมี approved number COE No. 
COE62/035 เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์และสัตว์ ดังนั้นวิธีการวิจัยจึงมีรายละเอียดดังนี้

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกร
ผู้ผลิตฝรั่งท่ียังไม่ได้เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับสำานักงานเกษตรอำาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จำานวน 560 ราย โดยสุ่มตัวอย่างตามวิธีการ
ของสูตรของ Yamane (1973 อ้างใน Niyamangkul, 
2013) กำาหนดให้มคีวามคลาดเคลือ่น 0.05 ดงันัน้ กลุม่
ตัวอย่างที่คำานวณได้ คือ 234 ราย หลังจากได้กลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ตำาบลแบบแบ่งช้ันภมูชินดิสุม่แบบสดัส่วน (Proportional  
stratified sampling) คือ สุ่มตัวอย่างจากจำานวน 
กลุ่มตัวอย่างแต่ละตำาบล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก
จากบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีลงทะเบียนผู ้ผลิตฝรั่ง 
ท่ียังไม่ได้เกษตรดีท่ีเหมาะสม 3 ตำาบล ได้แก่ ตำาบล
คลองใหม่ 11 ราย ตำาบลคลองจินดา 194 ราย และ
ตำาบลตลาดจินดา 29 ราย อำาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจำานวนที่
กำาหนดไว้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์

ที่มีลักษณะเป็นคำาถามปลายปิด (Close questions) 
และคำาถามปลายเปิด (Open-ended questions) โดย
แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ปัจจัยพืน้
ฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม  
3) ปัจจัยด้านความรู้ในการผลิตฝรั่ง และ 4) ปัจจัย 
การปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่งของ
เกษตรกร ในการทดสอบเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จาก
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แนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนว
ความคิดการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ จากนั้น นำาเสนอเครื่องมือต่อคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงของเน้ือหาและแก้ไขปรับปรุง
ให้เหมาะสม การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย
นำาแบบสมัภาษณ์ทีส่ร้างขึน้ไปทดลองใช้ (Try out) กบั
เกษตรกรผู ้ผลิตฝรั่งท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ ่ม
ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในอำาเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม จำานวน 30 ราย แล้วนำามาวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) 
ในตอนความรู้ในการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
ได้ค่าเท่ากับ 0.755 ในตอนการปฏิบัติตามเกษตรดีท่ี
เหมาะสม คำานวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของการผลิตฝรั่งตาม
เกษตรดีที่เหมาะสม เท่ากับ 0.856 ทั้งนี้การแปลความ
หมายของความรู้ในการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะ
สม กำาหนดการวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
(Niyamangkul, 2013) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มีความ
รู้น้อย มีความรู ้ปานกลาง และมีความรู ้มาก โดย
พิจารณาว่าคำาถามนั้นถูกหรือผิด และมีการกำาหนดค่า
คะแนน ดังนี้

 ตอบถูก มีค่าคะแนน   1 คะแนน
 ตอบผิด มีค่าคะแนน   0 คะแนน

ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงคะแนนสำาหรับพิจารณา ดังนี้

 คะแนน        การแปลความหมายระดับความรู้
 0.67 – 1.00 มีความรู้มาก
 0.34 – 0.66 มีความรู้ปานกลาง
 0.00 – 0.33 มีความรู้น้อย

การแปลความหมายของการปฏิบัติตาม
เกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่งกำาหนดการวัดแบบ
อนัตรภาคช้ัน (Interval scale) (Niyamangkul, 2013) 
สามารถแบ่งระดับการปฏิบัติการเป็น 3 ระดับ คือ 
ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติน้อยครั้ง โดย

พจิารณาว่าคำาถามนัน้ปฏบิตัมิาก หรอื ปฏบิติัปานกลาง
หรือ ปฏิบัติน้อย และมีการกำาหนดค่าคะแนน ดังนี้

 ตอบปฏิบัติทุกครั้ง มีค่าคะแนน  3  คะแนน
 ตอบปฏิบัติบางครั้ง มีค่าคะแนน  2  คะแนน
 ตอบปฏิบัติน้อยครั้ง มีค่าคะแนน  1  คะแนน

ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงคะแนนสำาหรับพิจารณา ดังนี้

 คะแนน     การแปลความหมายระดับการปฏิบัติ
   2.34 – 3.00          ปฏิบัติมาก
   1.67 – 2.33               ปฏิบัติปานกลาง
   1.00 – 1.66     ปฏิบัติน้อย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 1) 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและ
สังคม โดยใช้ข้อมูลความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค ่าร ้อยละ (Percentage) ค ่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าตำา่สดุ (Minimum) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และ 2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัยพ้ืนฐานส ่วนบุคคล 
เศรษฐกจิ สงัคม และความรูใ้นการผลติฝรัง่ตามเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในพื้นท่ีอำาเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม โดยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.01

ผลการศึกษาและวิจารณ์

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ผลิตฝร่ัง 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล พบว่า เกษตรกรเป็น
เพศชาย คดิเป็นร้อยละ 56.0 และเพศหญงิ คดิเป็นร้อย
ละ 44.0 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46–55 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 53.0 โดยมอีายเุฉลีย่ท่ี 49.63 ปี มรีะดบั
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด และมี
จำานวนสมาชิกในครัวเรือน 2–4 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการผลิตฝรั่ง 
2–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.1
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Table 1  Number and percentage personal basic factors of guava farmers in Sampran district, 
Nakhon Pathom province

( n = 234 )

Personal basic factors Number Percentage

Gender
    Male
    Female

131
103

56.0
44.0

Age

    26–35 years

    36–45 years

    46–55 years

    56 years or more

15

50

               124

45

6.4

21.4

53.0

19.2
Mean = 49.63 years     S.D. = 7.738 years        Min. = 26 years        Max. = 70 years

Educational level

    Primary school

    Lower secondary school

    Upper secondary school

    Diploma

    Bachelor’s degree

115

62

22

13

22

49.1

26.5

9.4

5.6

9.4

Number of family members

     2–4 people
     5–7 people
     More than 7 people

134
 94
  6

57.2
40.2
 2.6

Guava planting experience

     2–10 years
     11–20 years
     More than 20 years

 143
                  70
                  21

61.1
 29.9
  9.0

Mean = 11.93 years     S.D. = 7.557 years        Min. = 2 years        Max. = 35 years
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิต
ฝรั่ง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิและสงัคม พบว่า จำานวน
แรงงานในการปลูกฝรั่งมีแรงงานในการผลิต 1–2 คน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 จำานวนแรงงานจ้าง  
1–2 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีพื้นที่ถือครอง 4–6 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม  
คดิเป็นร้อยละ 82.9 สำาหรบัการเปิดรบัสือ่เกีย่วกบัการ
ผลิตฝรั่ง พบว่า เกษตรกรได้รับสื่อผ่านทางสื่อบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.9 
และสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 18.0 

Table 2  Number and percentage of socio-economic factors of guava farmers in Sampran district, 
Nakhon Pathom province

( n = 234 )

Socio-economic factors Number Percentage

Number of household labors

     1–2 people
     3 or more people

144
90

61.5
38.5

Number of hired labors

     No labor
     1–2 people
     More than 2 people

92
105
37

39.3
44.9
15.8

Guava planting area
     1–3 rai
     4–6 rai
     More than 6 rai

74
104

   56

  31.6
  44.4
  24.0

Group member
      No group member
      Group membership

194
40

82.9
 17.1

Personal media
      Do not receive
      Receive

186
42

79.5
20.5

Activity media

      Do not receive
      Receive

157
77

67.1
32.9

Mass media
      Do not receive
      Receive

228
6

97.4
2.6

Online media

      Do not receive
      Receive

192
42

82.0
18.0
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ภาพรวมด้านความรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตฝรั่ง อ�าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

จากความรู้ในการผลิตฝร่ังของเกษตรกร 
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 0.77 อยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ด้านการเลอืกพืน้ท่ีในการปลกู

และด้านการดูแลรักษา ค่าเฉลี่ย 0.86 รองลงมา คือ 
ด้านวิธีการปลูก ค่าเฉลี่ย 0.79 และด้านการเก็บเกี่ยว 
ค่าเฉลี่ย 0.74 ตามลำาดับ สำาหรับด้านที่คะแนนเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดเตรียมพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย 0.62

Table 3  Knowledge of guava farmers in Sampran district, Nakhon Pathom province
( n = 234 )

Knowledge X S.D. Knowledge level

Planting area selection
Area preparation
Planting methods
Maintenance
Harvesting

0.86
0.62
0.79
0.86
0.74

0.657
0.735
0.488
0.320
0.501

High
Moderate

High
High
High

Total 0.77 0.540 High

การปฏิบติัตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ใน
แต่ละด้าน มีทั้งหมด 8 ด้าน พิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ค่าเฉลี่ย 3.0 รองลงมา คือ ด้านการเก็บรักษาและการ
ขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม ค่าเฉลี่ย 2.96 ด้านพื้นที่ปลูก 
ค่าเฉลี่ย 2.91 ด้านผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช ค่าเฉลี่ย 

2.33 ด้านแหล่งนำ้า ค่าเฉลี่ย 2.13 ด้านการจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
2.06 และด้านการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
ค่าเฉลี่ย 2.05 ตามลำาดับ การปฏิบัติตามเกษตรดีที่
เหมาะสมในแต่ละด้านทีป่ฏบัิตน้ิอย คอื ด้านการบนัทกึ
ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 1.56

Table 4   Good Agricultural Practices (GAP) factors of guava farmers in Sampran district, Nakhon Pathom 
province

( n = 234 )
Good Agricultural Practices (GAP) X S.D. Practice level

Harvesting and postharvesting 
Farm storage and transportation 
Planting area
No pests in production
Water source
Process management for quality products
Usage of hazardous substances in agriculture
Data recording 

3.00
2.96
2.91
2.33
2.13
2.06
2.05
1.56

0.195
0.784
0.839
0.876
2.220
1.227
2.755
3.747

High
High
High

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

Low

Total 2.36 1.58 High
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ความสมัพนัธ์ของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบคุคล เศรษฐกิจ
และสังคม ความรู้ในการผลิตฝรั่ง ที่มีความสัมพันธ์
ต ่อการผลิตฝรั่ งตามเกษตรดี ท่ี เหมาะสมของ
เกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 จากการวิจัยครั้งนี้ (Table 5) พบว่า ในส่วน
ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล อายุมีความสัมพันธ์กับ
การปฏบิตัติามเกษตรดทีีเ่หมาะสมสำาหรบัฝรัง่ ทีร่ะดบั
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรใน
พ้ืนที่มีอายุอยู่ในช่วง 46–55 ปี มักประกอบอาชีพ
เกษตรกรผู้ผลิตฝร่ังแบบดั้งเดิม จึงไม่มีความสนใจใน
การเปลี่ยนแปลงมาผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสม 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
เกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่ง ที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
 ด้านเศรษฐกจิและสงัคม พบว่า จำานวนแรงงาน 
การผลิตฝรั่ง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามเกษตร
ดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่ง ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองในการ
ผลิตฝรั่งขนาด 4–6 ไร่ จึงทำาให้ต้องใช้จำานวนแรงงาน
ในการผลิตฝรั่งมากตามไปด้วย การเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสม
สำาหรับฝรั่ง ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากเกษตรกรยังมองว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นอกจากนี้สื่อบุคคล มีความ
สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับ
ฝรั่ง ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เนื่องจาก
เกษตรกรรับรู้จากทางญาติพีน้่องเป็นส่วนมาสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Kumloi (2018) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) 
สำาหรับกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกรตำาบลบางยาง 
อำาเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า เกษตรกร
มีการรับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้านมากที่สุด รองลง
คือ สมาชิกในครัวเรือน ญาติ/พี่น้อง ผู้นำาชุมชน/เจ้า
หน้าทีรั่ฐ และเกษตรกรท่ีไม่ได้รบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่
บุคคลมีจำานวนน้อยที่สุดสอดคล้องกับแนวคิดของ De 
Fleur (1970) ที่ว่าความสนิทใกล้ชิดกับเพื่อนบ้าน 
เพ่ือนร่วมงาน และครอบครัวมีผลต่อการรับข้อมูล

ข่าวสาร หรือเรียกว่า อิทธิพลของบุคคล (Personal 
influence) ซ่ึงมอีทิธพิลมากกว่าบคุคลทีม่คีวามใกล้ชดิ
น้อยกว่า สือ่ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัติาม
เกษตรดีท่ีเหมาะสมสำาหรับฝรั่ง ท่ีระดับนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่มีการใช้
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อย มีการรับรู้มากที่สุด คือ ทาง
ยทูปู แต่ยงัเป็นส่วนน้อยทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูผ่านทาง
ช่องทางนี้ได้ 
 ด้านความรู้ พบว่า ความรู้ในการผลิตฝรั่ง  
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสม
สำาหรับฝรั่ง ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปี 
ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีท่ี
เหมาะสม พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีความรู ้มาก  
(ร้อยละ 77.0) อาจเป็นเพราะเกษตรกรผลิตฝรั่ง 
มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงทำาให้เกษตรกรมีความรู้ 
และประสบการณ์ในการปลูกค่อนข้างมาก เกษตรกร
จงึไม่ปฏบัิตติามเกษตรดท่ีีเหมาะสม เนือ่งจากเกษตรกร 
อาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงอยู ่แล้วจึงสามารถปฏิบัติ 
ตามได้เพียงบ้างข้อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rotchanapasoedsuk (2012) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
แนวทางการใช้เกษตรดทีีเ่หมาะสมสำาหรบัการผลติฝรัง่
ในอำาเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คอื เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะมีปัญหาความรู้ด้านการเก็บเก่ียว การนับดอก
บานจนถึงผลแก่พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวได้จะใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือนและเรื่องหลังการห่อผลเสร็จ นับไป 
20–30 วันก่อนการเก็บผลไปจำาหน่าย
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Table 5  Relationship between personal basic factors, social-economic factors, knowledge and 
Good Agricultural Practices (GAP) factor of guava farmers in Sampran district, Nakhon 
Pathom province

Factors
Good Agricultural Practices (GAP)  of guava farmers

X P – value Significance

Personal basic factors
          Age
          Educational level

11.944**
17.316**

0.008
0.002

Sig.
Sig.

Socio-economic factors
          Number of hired labors
          Group member
          Personal media
          Online media

9.482**
34.767**
10.990**
6.867**

0.009
0.000
0.001
0.009

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Knowledge 37.155** 0.000 Sig.

**Significance at the level 0.01

สรุป

 เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่ง ส่วนมากเป็นเพศชาย 
อายเุฉลีย่ระหว่าง 46–55 ปี มกีารศึกษาระดับไม่สงูมาก
นัก โดยส่วนมากอยู่ในระดับประถมศึกษา มีจำานวน
สมาชกิในครวัเรอืน 2–4 คน และมปีระสบการณ์ในการ
ปลกูฝร่ัง 2–10 ปี มจีำานวนแรงงานในครวัเรอืน จำานวน 
1–2 คน แรงงานจ้าง 1–2 คน มีขนาดพื้นที่ปลูกฝรั่ง 
จำานวน 4–6 ไร่ ไม่เป็นสมาชกิกลุม่ 194 ราย เกษตรกร
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งจาก สื่อ
กจิกรรม สือ่บคุคล และสือ่ออนไลน์ เกษตรกรส่วนมาก
มีความรู้ในการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก มากที่สุดคือ ด้านการเลือกพื้นที่ในการปลูก 
ด้านการดูแลรักษา ด้านวิธีการปลูก และด้านการเก็บ
เกี่ยว มีความรู้ในการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสม 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดเตรียมพื้นที่ 
เกษตรกรยังคงผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิม เนื่องจากจำานวน
แรงงานในการผลิตฝรั่งมีจำากัด เนื่องจากเกษตรกรยัง
คงอาศัยแรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ทำาให้จำานวน

แรงงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามเกษตรดีท่ีเหมาะ
สมสำาหรบัฝรัง่ การเข้าร่วมกลุม่ของเกษตรกร ส่วนมาก
มพ่ีอค้าคนกลางในการมารบัซือ้ผลผลติอยูแ่ล้ว จงึไม่ได้
มีความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่มจึงทำาให้ไม่ทราบข้อดี
ของการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสมสำาหรับฝรั่ง  
ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ข้อมลูเกีย่วกับ GAP 
สำาหรบัฝรัง่ เพือ่ให้เกษตรกรได้นำาไปใช้ตดัสนิใจในการ
ผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพต่อไป
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