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การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล�ำไยคุณภาพ กลุม่ เกษตรกร
บ้านโรงวัว ต�ำบลแม่สอย อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
The Assessment of Quality Longan Production A Project of the
Farmers Group At Ban Rongwua, Mea Soi Subdistrict, Chom
Thong District, Chiang Mai Province
นิตยาภรณ์ นิพทั ธ์ศานต์1*, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง2, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล3
และ รัชชานนท์ สมบูรณ์ชยั 1
Nittayaporn Nipatsant1*, Kriangsak Sri-ngernyuang2, Kanitta Satienperakul3
and Ratchanon Somboonchai1
บทคัดย่อ: การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล�ำไยคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุม่
ย่อย จากการเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 23 คน น�ำข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา และวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สภาพปั ญหาการผลิตล�ำไยในพืน้ ที่ ด้านการประเมินปั จจัยน�ำเข้า การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้านปั ญหา อุปสรรค พบว่า เจ้า
หน้าที่ท่รี บั ผิดชอบโครงการมีจำ� นวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา
ในการคัดคุณภาพผลผลิตล�ำไยใช้เวลานาน เกษตรกรยังไม่สามารถปรับเปลีย่ นวิธีคดิ ในการผลิตล�ำไยคุณภาพ
และเกษตรกรไม่มีผสู้ ืบทอดอาชีพการผลิตล�ำไย
ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมการผลิตล�ำไยคุณภาพ, แบบจ�ำลองซิปโมเดล
ABSTRACT: This study aims to employ the in-depth interview and focuses on a group discussion. The
sample group consisted of 23 farmers obtained through purposive sampling. The acquired data were
analyzed using descriptive statistics and content analysis. The findings showed that the assessment of
project environmental conditions was consistent with the objectives. The following conditions: input
factor, process and yield have the highest level of appropriateness. The encountered challenges were
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personally inadequate to the responsible project, including that sorting the quality longan took a long
time; the farmers could not apply and implement their thought on the quality of longan production;
and the farmers did not have anyone to inherit the quality of longan production.
Keywords: promotion of the quality longan production, CIPP model

บทน�ำ
โครงการสหกรณ์ก ารเกษตรบ้า นโรงวัว
จ�ำกัด
เป็ นโครงการที่จดั ตัง้ ขึน้ ในโครงการ
พัฒนาที่ดนิ ของมูลนิธิชยั พัฒนา ตัง้ อยูท่ ่ีบา้ นโรงวัว
ต�ำบลแม่สอย อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิม
ชื่อโครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุไ์ ม้ดอกไม้
ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (บ้านโรงวัว)
ด�ำเนินการปลูกไม้ดอก และการขยายพันธุไ์ ม้ดอก
ต่อมาในปี 2546 ได้มีการรวมกลุม่ จัดตัง้ เป็ น
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ�ำกัด ต่อมาได้
ท�ำการปรับเปลี่ยนมาเป็ นการปลูกล�ำไย รวมถึงมี
การจัดการระบบสมาชิกกลุ่มชาวสวนล�ำไยในพืน้ ที่
ในพืน้ ที่โครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2553
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานพระราชด�ำริแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เกษตรกรในพื ้น ที่ โ ครงการสหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว ต�ำบลแม่สอย อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ให้พฒ
ั นาเป็ นโครงการต้นแบบการ
ผลิตล�ำไยผลสดให้ได้คณ
ุ ภาพที่มีขนาดใหญ่ และ
ปลอดภัยจากสารพิษ (ส�ำนักงานมูลนิธิชยั พัฒนา,
2556)
ต่อมาในปี 2556 มูลนิธิชยั พัฒนา ได้จดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตล�ำไยพันธุด์ ีมีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษ ภายใต้ช่ือ “โครงการต้นแบบ
การผลิตล�ำไยคุณภาพดีราคาสูง” ให้แก่ กลุม่
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ถ่ า ยทอดความรู ใ้ ห้แ ก่ ก ลุ่ม เกษตรกรผู้ป ลูก ล�ำ ไย
และพัฒนาการปลูกล�ำไยให้มีขนาดผลมาตรฐาน
คือ เกรด AAA (ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม) และเกรด
AA (ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม) เพื่อเป็ นการส่งเสริม
และพัฒนาความรูท้ งั้ ในเรือ่ งของคุณภาพ และการ
ตลาดในการเพิ่มมูลค่าของล�ำไย ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึน้ ซึง่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางการผลิตล�ำไยคุณภาพ
ที่ทางมูลนิธิชยั พัฒนาก�ำหนดให้ (ส�ำนักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนา, 2557)
ดังนัน้ เพื่อสะท้อนผลของการด�ำเนินโครงการ ที่สง่
ผลกระทบต่อการพัฒนากลุม่ เกษตรกรบ้านโรงวัวที่
เข้าร่วมโครงการให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางในการ
พัฒนากลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ผูว้ ิจยั จึง
ต้องการวิเคราะห์ถงึ ผลการด�ำเนินโครงการ โดยใช้
รูปแบบ CIPP Model และศึกษาสภาพปั ญหา
อุปสรรค เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการก�ำหนดทิศทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ และกลุม่ เกษตรกร
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้
โดยการศึกษาครัง้ นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมการ
ผลิตล�ำไยคุณภาพ ภายใต้ CIPP Model ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context), ด้านปั จจัย
น�ำเข้าของโครงการ (Input) ด้านกระบวนการของ
โครงการ (Process) และ ด้านผลผลิตของโครงการ
(Product) 2) เพื่อศึกษาปั ญหา และแนวทางในการ
พัฒนากลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยคาด
หวังผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปวางแผนพัฒนากลุม่ เกษตรกรให้
เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วิธีการศึกษา
ในการศึกษานีป้ ระชากรที่ศกึ ษา
คือ
เกษตรกรผูผ้ ลิตล�ำไยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ผลิตล�ำไยคุณภาพ ประจ�ำปี 2560 ทัง้ หมดมีจำ� นวน
23 คน โดยเป็ นการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ในพืน้ ที่สหกรณ์การเกษตร
บ้านโรงวัว จ�ำกัด (ในที่ดนิ ของมูลนิธิชยั พัฒนา)
ต�ำบลแม่สอย อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ผูว้ ิจยั ด�ำเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ ค�ำถามในแบบ
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สัมภาษณ์เป็ นค�ำถามปลายเปิ ด (open – ended
question) และค�ำถามปลายปิ ด (closed – ended
question) แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์
ส�ำ หรับ เกษตรกรผูผ้ ลิต ล�ำ ไยที่ เ ข้า ร่ว มโครงการฯ
โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ตาม
แนวคิดของ Danial L. Stufflebeam (เยาวดี, 2546)
ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ การ
ประเมินปั จจัยน�ำเข้า การประเมินกระบวนการ และ
การประเมินผลผลิต รวมทัง้ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ปั ญหา อุปสรรค แนวทางในการพัฒนากลุม่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากนัน้ ท�ำการรวบรวม
ข้อมูล และน�ำเสนอให้กบั เกษตรกรที่เข้าร่วมโครง
การฯ โดยการประชุมกลุม่ ย่อย (focus group) เพื่อ
ท�ำการสรุปข้อมูล และสอบถามความคิดเห็น และ
ประเด็นปั ญหา อุปสรรคของเกษตรกรเพิ่มเติม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทั่วไปของ
เกษตรกร
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูล
ด้านการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ น�ำ
เสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical
Description) ข้อมูลด้านการประเมินปั จจัยน�ำเข้า
กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประเมินโดย
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Weight
Mean Score : WMS) น�ำเสนอในรูปตารางประกอบ
การบรรยาย เรียงล�ำดับระดับความเหมาะสมจาก
มากไปน้อยที่สดุ จ�ำนวน 5 เกณฑ์การจัดระดับ
ความเหมาะสม แปลผลค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ
Likert (1967) โดยวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม
ต่อการด�ำเนินงานแต่ละด้าน พิจารณาแบ่งการให้
คะแนนออกเป็ น ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41
– 4.20 หมายถึง เหมาะสมมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง ช่วง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เหมาะสมน้อย
และช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เหมาะ
สมน้อยที่สดุ
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั การประเมินโครงการส่งเสริม
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การผลิตล�ำไยคุณภาพ กลุม่ เกษตรกรบ้านโรงวัว
ต�ำบลแม่สอย อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สามารถแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ฯ
เกษตรกรผูผ้ ลิตล�ำไยที่เข้าร่วมโครงการฯ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.91 อายุ
เฉลี่ย 50.35 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบชัน้ ประถม
ศึกษาปี ท่ี 4 ขนาดพืน้ ที่ปลูกล�ำไยเฉลี่ย 10.14 ไร่
จ�ำนวนต้นล�ำไยเฉลี่ย 188.09 ต้น มีท่ีดนิ เป็ นของ
ตนเองเฉลี่ย 8.39 ไร่ เช่าที่ดนิ เฉลี่ย 1.75 ไร่ มี
จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.13 จ้างแรงงาน
เฉลี่ย 3.33 คน มีรายได้จากการปลูกล�ำไยเฉลี่ย
189,397.39 บาทต่อปี มีอาชีพหลักคือท�ำสวนล�ำไย
อาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป มีแหล่งเงินทุน คือ
สหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
4.26 ปี กบั มูลนิธิชยั พัฒนา เป็ นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร ไม่มีบทบาทการเป็ นผูน้ ำ� ชุมชน ได้รบั
ข้อ มู ล ข่ า วสารเรื่ อ งการผลิ ต ล�ำ ไยคุ ณ ภาพจาก
มูลนิธิชยั พัฒนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.ผลการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ล�ำไยคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรบ้านโรงวัว
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิต
ล�ำไยคุณภาพผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
2.1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ
ในการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพ
แวดล้อมของโครงการ ประเด็นความสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของมูลนิธิชยั พัฒนา
ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
เห็ น ว่ า มี ค วามสอดคล้อ งกั บ เป้ า ประสงค์ข อง
โครงการเนื่องจากกระบวนการท�ำงานของโครงการ
ได้ทำ� การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตล�ำไยให้
มีขนาดผลใหญ่กว่าล�ำไยจากตลาดปกติ
มีการ
รับ รองคุณ ภาพโดยมี ก ารขอใบรับ รองมาตรฐาน
GAP ให้กบั เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ซึง่
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตล�ำไยของเกษตรกรได้
อย่างชัดเจน เกษตรกรมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ่ีดีขนึ ้ ซึง่
สอดคล้องกับ สุรรี ตั นาพร (2559) พบว่า เกษตรกรที่
ด�ำ เนิ น การตามวิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการเกษตรกรที่ ดี
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(GAP) สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าผูท้ ่ี
ปลูกผลิตแบบดัง้ เดิม เนื่องจากผลผลิตจากแปลงที่
ได้ร ับ การรับ รองสามารถส่ง ออกไปจ�ำ หน่ า ยต่า ง
ประเทศได้
จึงท�ำให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
มากกว่า ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
โครงการ กับความต้องการของเกษตรกรในพืน้ ที่
พบว่า มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่ในพืน้ ที่มีความต้องการ และตระหนักถึงการ
ผลิ ต ล�ำ ไยคุ ณ ภาพว่ า สามารถท�ำ ให้ล �ำ ไยของ
เกษตรกรมีขนาดใหญ่ มีคณ
ุ ภาพ จ�ำหน่ายได้ราคา
ที่สงู กว่าการผลิตล�ำไยแบบเดิม
ด้านความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
กับ
สภาพปั ญหาการผลิตล�ำไยในพืน้ ที่ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาการผลิตล�ำไยในพื น้ ที่
เนื่ องจากสภาพปั ญหาการผลิตล�ำไยในพื น้ ที่ ของ
เกษตรกรก่อนที่โครงการจะเข้ามาส่งเสริมและให้
ความช่วยเหลือ เกษตรกรประสบปั ญหาผลล�ำไยมี
ขนาดเล็ก ผลร่วง แตก จ�ำหน่ายได้ราคาต�่ำ แต่หลัง
จากเริม่ มีการด�ำเนินโครงการ
สามารถบรรเทา
ปั ญหาล�ำไยผลเล็ก แตกร่วงได้ ท�ำให้ขนาดผลล�ำไย
มีขนาดใหญ่ขนึ ้ การหลุดร่วงน้อยลง และเกษตรกร
สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตล�ำไยได้ราคาดีกว่าล�ำไย
ตามท้องตลาดทั่วไป
ด้านการมีสว่ นร่วมของ
เกษตรกรในการแสดงความคิดเห็น และระบุความ
ต้องการให้กบั ทางโครงการได้รบั ทราบ
พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีสว่ นร่วม และสามารถแสดง
ความคิดเห็น ความต้องการให้กบั โครงการ และทาง
โครงการได้มีการช่วยเหลือ และดูแลเกษตรกรเป็ น
อย่างดี ซึง่ ในปี 2560 มีเกษตรกรส่วนหนึง่ ที่ประสบ
ปั ญ หาในการสู บ น�้ำ จากคลองชลประทานของ
ชุมชนเข้าสูแ่ ปลงปลูกล�ำไย ซึง่ ระยะทางจากคลอง
ชลประทานเข้าไปในแปลงปลูกมีระยะทางค่อนข้าง
ไกล เกษตรกรต้องลงทุนในการซือ้ ท่อเพื่อต่อน�ำ้
และซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงค่อนข้างมาก จากสภาพ
ปั ญหาดังกล่าวทางโครงการได้ติดต่อประสานไปยัง
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามา
ช่วยเหลือ วางแผนการวางท่อส่งน�ำ้ เข้าแปลงปลูก
ล�ำไย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนในการผลิตล�ำไยของเกษตรกรในพืน้ ที่ ด้าน
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การรับรู ้ และเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ รับรู ้ และเข้าใจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
เกษตรกรสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางการผลิตล�ำไย
คุณภาพที่โครงการก�ำหนดได้ซง่ึ สอดคล้องกับ
2.2 ด้านปั จจัยน�ำเข้า
การประเมินด้านปั จจัยน�ำเข้า
ของ
โครงการ ซึง่ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบ
ประมาณ ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านอาคารสถานที่
ด้านการด�ำเนินงาน ด้านเทคนิควิธีการผลิตล�ำไย
คุณภาพ และด้านการตลาด พบว่า มีระดับความ
เหมาะสมมากที่สดุ (WMS = 4.44) (Table 1) โดย
ด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สดุ คือ ด้านการ
ตลาด (WMS = 4.84) เนื่องจาก โครงการฯ ได้จดั หา
ตลาดแหล่ ง รับ ซื ้อ ผลผลิ ต ล�ำ ไยคุ ณ ภาพให้กั บ
เกษตรกร โดยได้ทำ� การติดต่อไปยัง Rimping
Supermarket ซึง่ เป็ นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าระดับ
premium ชัน้ น�ำของจังหวัดเชียงใหม่ และร้านภัทร
พัฒน์ แหล่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชยั พัฒนา
โดยในปี ท่ีผ่านมาโครงการได้มีการประกันราคารับ
ซือ้ ผลผลิตล�ำไยคุณภาพของเกษตรกร โดยก�ำหนด
ราคารับ ซื อ้ ผลผลิ ต ล�ำ ไยคุณ ภาพที่ เ หมาะสมต่ อ
สภาวการณ์ตลาดล�ำไยอีกทัง้ สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการขนส่ง การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยว และบริการจัดส่งผลผลิตล�ำไยของเกษตรกร
ให้กบั ตลาดรับซือ้ ปลายทาง (Table1) ซึง่ สอดคล้อง
กับ อุดม (2535) พบว่า ผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้
รับตามความพอใจ ได้แก่ การมีตลาดที่แน่นอน การ
รับความรูใ้ หม่ และมีรายได้เพิ่มขึน้
2.3. ด้านกระบวนการ
การประเมินด้านกระบวนการ
ของ
โครงการ ซึง่ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน การ
ประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การด�ำเนิน
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการผลิตล�ำไยคุณภาพ
ได้แก่
การเตรียมต้น ตัดแต่งกิ่ง การใช้สารโพแทสเซียม
คลอเรตในการผลิตล�ำไยคุณภาพ การใช้ปยุ๋ การตัด
แต่งช่อผล การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขอรับรองแหล่ง
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ผลิตและระบบการจัดการด้านพืช
การก�ำกับ
ติดตามประเมินผล พบว่า ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับความเหมาะสมมากที่สดุ (WMS = 4.54) โดย
ด้านได้รบั การประเมินให้อยู่ในระดับความเหมาะ
สมมากที่สดุ คือ การด�ำเนินกิจกรรม ขัน้ ตอนการ
ผลิตล�ำไยคุณภาพ (การขอรับรองแหล่งผลิต และ
ระบบการจัดการด้านพืช GAP) (WMS = 4.78)
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง
พอใจต่อแนวทางการปฏิบตั ติ ามแนวทาง GAP
ล�ำไย ซึง่ ทางโครงการฯ ได้ดำ� เนินการขอใบรับรอง
แหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช GAP ให้
กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย เพื่อ
เป็ นการรับรองคุณภาพผลผลิตให้กับตัวเกษตรกร
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ซึ่ ง ส่ ง ผลให้เ กษตรกรได้เ ปรี ย บในด้า นราคาโดย
เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิตให้กับตลาดรับ
ซื อ้ ท้อ งถิ่ น ได้ม ากกว่ า เกษตรกรที่ ไ ม่ มี ใ บรับ รอง
คุณภาพ GAP อีกทัง้ ท�ำให้เกษตรกรได้เกิดการเรียน
รูก้ ารผลิตล�ำไยอย่างเป็ นระบบ ท�ำให้ลดต้นทุนการ
ผลิต และป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ผลผลิตมี
คุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื ้อน (Table 2)
ซึง่ สอคล้องกับ บุปผา (2545) พบว่า เกษตรกรมีการ
ยอมรับ มาตรฐานการผลิ ต มะม่ ว งน�้ำ ดอกไม้ใ น
ประเด็นการดูแลรักษาดี นับตัง้ แต่การตัดแต่งกิ่ง
การให้นำ้� การให้ปยุ๋ และการใช้สารบังคับออกดอก
จะท�ำให้ได้ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ผลใหญ่ ท�ำให้ได้
ราคาขายที่ได้ดีตามไปด้วย

Table 1 Result of input evaluation
Specification

WMS

Level
of
appropriateness

Man
1. The staff have knowledge and understand the project.
2. The staff understand about the quality of longan production.
3. The staff enable to transfer the knowledge to farmers.
4. There are sufficient staff for the project implementation.
5. The staff demonstrate the fruit panicle techniques to farmers.
6. The staff take care of farmers very well.
7. Farmers have knowledge on the quality of longan production.
8. Farmers are prepared and interested in the quality of longan production.
WMS

4.78
4.74
4.61
3.91
4.48
4.48
4.30
4.13
4.43

very strong
very strong
very strong
very strong
very strong
very strong
very strong
very strong
very strong

Money
9. The project has supports and budget allocation for the farmers.

4.7

very strong

10. Farmers have adequate tools and production factors.

3.87

strong

11. The project allocates the production factors to farmers.
12. The project has an adequate structure and a place for project
implementation.
13. The project has a strategy to expand the knowledge about the quality of
longan production.
WMS

3.78

strong

3.52

strong

3.91

strong

3.77

strong

Materials

84

แก่นเกษตร 48 (1) : 79-92 (2563). /doi:10.14456/kaj.2020.8

Management
14. The staff have the project implementation plan to farmers.

4.43

very strong

15. Farmers participate in the project implementation plan.

4.57

very strong

16. The project has clear guidelines for implementation

4.61

very strong

17. Farmers perceive the quality of longan production in practice.
18. Farmers perceive the quality of longan production into practice for 4
stages.
WMS

4.39

very strong

4.35

very strong

4.47

very strong

19. Farmers easily adopt the fruit bunch pruning techniques.

4.52

very strong

20. The fruit panicle techniques are consistent with the farmers’ lifestyle.

4.17

very strong

21. The fruit panicle influences the size of longan fruits to uniformity.
22. Farmers clearly perceive the difference in the size of longan fruits from
the fruit panicle.
23. The fruit panicle can reduce production costs.

4.74

very strong

4.83

very strong

4.78

very strong

24. The pruning fruit bouquet results in a big size of longan fruits.
25. The fruits panicles enable the farmers to sell the yield with a higher
price.
26. The fruit panicles help the farmers have an increased income.

4.83

very strong

4.91

very strong

4.83

very strong

27. The project appropriately inspect the quality of the yields.

4.3

very strong

28. Assistance services on yield, sorting and delivery are appropriate.

4.7

very strong

4.66

very strong

29. The project has guarantee on the yield purchasing price.

4.83

very strong

30. The guarantee on price of the yield helps alleviate suffer on the price.
31. The purchasing price of the yield is appropriate with the current situation
of a longan market
32. The project appropriately provides longan markets to the farmers.

4.78

very strong

4.87

very strong

4.91

very strong

WMS

4.85

very strong

As a whole

4.48

very strong

Quality of Longan Production Techniques

WMS
Marketing
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Table 2 Result of Process Evaluation
WMS

Level of
appropriateness

4.48

very strong

4.39

very strong

4.61

very strong

4.52

very strong

5. The project calculates time interval for potassium chlorate applications.

4.57

very strong

6. The project has soil sample collected by farmers for the nutrient analysis.

4.70

very strong

7. The project expects the total yield and determination of the harvest data.

4.48

very strong

4.54

very strong

4.52

very strong

4.22

very strong

4.37

very strong

4.65

very strong

Pruning
11. The project has directions and suggestions about pruning for the longan
production.
Using potassium chlorate

4.74

very strong

12. The project achieves clear planning on potassium chlorate applications.

4.57

very strong

13. The project has suggestion about potassium chlorate applications.
14. The project has calculation of time interval on potassium chlorate
applications.
15. The project has suggestions for farmers to purchase and use potassium
chlorate.
WMS

4.39

very strong

4.57

very strong

4.22

very strong

4.44

very strong

Specification
Planning
1. The project admission of farmers clearly allows for a fixed time frame.
2. The project informs the objectives and the guidelines of implementing to the
farmers before beginning the activities.
3. The project prepares a plan for the quality of longan production with clear
procedures.
4. The project has clear planning on potassium chlorate applications.

WMS
Public relations
8. The project has public relations for activities .
9. The project involves media for public relations media about longan for
farmers.
WMS
Coordination
10. The project has coordination of data on the quality of longan productionใ
Activity/Quality Longan Production process
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Fertilization
16. The project has suggestions about fertilization in longan orchards
17. The project has suggestions about combined fertilizer applications in
longan orchards.
18. The project encourages farmers to use appropriate fertilizer applications.

4.52

very strong

4.43

very strong

4.57

very strong

19. Farmers are suggested to use appropriate chemical substances.

4.61

very strong

4.53

very strong

20. Farmers are suggested to increase the yield quality of using fruit panicles.

4.74

very strong

21. Farmers are suggested about the longan fruit panicles (3 period).

4.61

very strong

4.68

very strong

Fruit harvest
22. The longan plots are examined and the farmers are suggested before the
harvest.
23. All of the yield are estimated, and the harvest data are set

4.70

very strong

4.70

very strong

24. The project has continuous inspection of longan quality and size sorting.

4.78

very strong

4.73

very strong

Asking for certification of production source and plant management system GAP
25. Asking for certification of production source and plant management system
4.87
GAP.
26. The project has documents supporting plant management system GAP.
4.68

very strong

WMS
Fruit panicle

WMS

WMS

very strong

WMS

4.78

very strong

27. The longan plots are inspected to prevent plant diseases.
28. The longan plants are inspected and nourished during the flowering
induction stage.
29. The longan plants are inspected and nourished during the full blooming
stage.
30. The longan plants are inspected and nourished during the first physiological
fruit abscission development.
31. The longan plants are inspected and nourished during and after the final
physiological fruit size development.
32. The longan plants are inspected and nourished during and near the harvest
stage.

4.43

very strong

4.39

very strong

4.17

very strong

4.43

very strong

4.52

very strong

4.65

very strong

Monitoring
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33. The project effectively reflects farmers’ opinions about the longan
production.
34. The project has continual report on outcomes of the project implementation.
35. The staff accept the problems and farmers’ opinions for further
improvement.
36. The project makes a preliminary inspection of longan plant and orchards.
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4.7

very strong

4.7

very strong

4.7

very strong

4.52

very strong

37. The project has assessment of longan bunches after fruit panicles.

4.43

very strong

38. The project has assessment in order to perceive an amount of longan yield.

4.7

very strong

WMS

4.53

very strong

As a whole

4.61

very strong

2.3. ด้านผลผลิต
การประเมินด้านผลผลิต ของโครงการ
ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านมาตรฐาน และ
คุณภาพผลผลิต ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การผลิตล�ำไยคุณภาพ พบว่า ระดับการประเมินมี
ความเหมาะสมมากที่สดุ (WMS = 4.74) โดยด้านที่
มีระดับการประเมินความเหมาะสมมากที่สดุ คือ
ด้านรายได้ (WMS = 4.87) เนื่องจากการด�ำเนินงาน
ของโครงการฯ ในแต่ละปี ท่ีผา่ น เกษตรกรผูผ้ ลิต
ล�ำไยที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถผลิตล�ำไยได้
ขนาดมาตรฐานตามที่โครงการก�ำหนด คือ ขนาด
AAA มีจำ� นวนผลไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และ
ขนาด AA มีจำ� นวนผลไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม
ไม่มีสารเคมีตกค้าง
สีของเปลือกล�ำไยมีสีสนั
สวยงาม เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิตล�ำไย
คุณภาพได้ในราคาที่สงู กว่าท้องตลาด ขนาดของช่อ
ผลมีขนาดใหญ่ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทัง้ ในและ
นอกพืน้ ที่ ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ สอดคล้อง
กับ ณพิชญา และธีระ (2554) ผูผ้ ลิตมีการคัดเลือก
คุณภาพของผลผลิตก่อนจ�ำหน่าย ท�ำให้ผลผลิตสด
สะอาดน่าซือ้ สามารถจ�ำหน่ายได้ราคาดีขนึ ้ ซึง่ การ
สร้างความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่ปลอดภัยจาก
สารพิษกับผลผลิตทั่วไป ซึง่ เป็ นการสร้างคุณภาพ

และเป็ น การแบ่ ง ความแตกต่ า งของผลผลิ ต ให้ผู้
บริโภคเห็นอย่างชัดเจน
3. ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล�ำไยคุณภาพ
ผลจากการศึกษาในด้านปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
โครงการฯ สามารถสรุปได้ ดังนีค้ ือ
ปั ญหา อุปสรรค
ด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่โครงการมี
จ�ำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ คือ มีเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อเกษตรกร
จ�ำนวน 23 คน และ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ได้ตอ่ เนื่อง เนื่องจากเจ้า
หน้าที่ 1 คน มีหน้าที่รบั ผิดชอบหลายพืน้ ที่ ท�ำให้
เกิดความไม่ตอ่ เนื่องในการเข้าติดตามประสานงาน
กับเกษตรกร
ด้านการตัดแต่งช่อผล เกษตรกรผูผ้ ลิต
ล�ำไยที่เข้าร่วมโครงการบางราย ยังไม่สามารถปรับ
เปลี่ยนวิธีคดิ ในการผลิตล�ำไยคุณภาพ โดยยังไม่
ปฏิ บัติ ต ามวิ ธี ก ารตัด แต่ ง ช่ อ ผลตามที่ โ ครงการ
ก�ำหนด เนื่องจากเกษตรกรยังรูส้ กึ เสียดาย และให้
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ความส�ำคัญกับปริมาณ มากกว่าคุณภาพผลผลิต
การคัดคุณภาพผลผลิต
ระยะเวลาในการคัด
คุณภาพผลผลิตล�ำไย และการมัดช่อผลใช้เวลา
ค่อนข้างมาก เนื่องจากกระบวนการในการคัดเลือก
ผลล�ำไยก่อนท�ำการมัดช่อต้องคัดทีละผล จากนัน้
น�ำมาชั่งน�ำ้ หนักให้ได้ตามที่โครงการก�ำหนด โดย
ล�ำไยขนาด AAA ต้องมีจำ� นวนผลไม่เกิน 65 ผลต่อ
กิโลกรัม และขนาด AA ต้องมีจำ� นวนผลไม่เกิน 70
ผลต่อกิโลกรัม จากนัน้ จึงน�ำมามัดเข้าช่อ โดย
กระบวนการมัดช่อนัน้ ผูม้ ดั จะต้องมีความช�ำนาญ
หากมัดไม่แน่น หรือหลวมเกินไป จะท�ำให้ผลของ
ล�ำไยหลุดร่วงได้ ส่งผลให้นำ้� หนักต่อช่อหายไปเมื่อ

น�ำไปจ�ำหน่าย
การสืบทอดอาชีพการผลิตล�ำไย เนื่องจาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
51 – 60 ปี ซึง่ ปั จจุบนั ความสามารถในการผลิต
ล�ำไยของเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวลดลงด้วยอายุท่ี
มากขึน้ และปั ญหาด้านสุขภาพ ซึง่ เกษตรกรกลุม่
ดัง กล่า วยัง ไม่ไ ด้ถ่ า ยทอดความรู ภ้ ูมิ ปั ญ ญาด้า น
การผลิตล�ำไยให้กบั ลูกหลาน เนื่องด้วยลูกหลาน
ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ แต่เข้าไปท�ำงานใน
เมือง หรือโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ปั ญหานีเ้ กษตรกร
ได้เล็งเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ

Table 3 Result of Product Evaluation
WMS

Level of
appropriateness

4.78

very strong

4.96

very strong

4.87

very strong

3. The longan fruits of farmers have grown bigger than before.

4.74

very strong

4. Peels and color of longan are standard.

4.61

very strong

5. The taste (sweetness) of longan is at 18 Brixand above.

4.70

very strong

6. The size of a longan fruit into a bouquet longan is big.
7. The problems of cracking and falling longan fruits have been
decreased.
8. Farmers can produce AAA size of longan (no more than 65 longan
per kg.)
9. Farmers can produce AA size of longan (no more than 70 longan per
kg.)
WMS

4.70

very strong

4.61

very strong

4.70

very strong

4.65

very strong

4.67

very strong

Specification
Income
1. Farmers’ incomes have been increasing earned correlated with the
quality of longan production.
2. Farmers can sell the yield with a higher price than ones in the market
price.
WMS
Standard and Quality of production
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Knowledge and understanding of longan production
10. Farmers possess understanding and skills in quality longan
production.
11. Farmers can transfer knowledge about longan production to other
farmers.
12. Farmers can adopt fruit panicles techniques.
13. Farmers decrease the cost of using chemical fertilizer and
insecticide during the production.
14. Farmers realize to reduce the use of chemicals.
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4.70

very strong

4.61

very strong

4.61

very strong

4.65

very strong

4.52

very strong

15. The farmers use organic fertilizer instead of chemical fertilizer.
16. The farmers are secured to reduce the use of chemical for longan
production.
17. The longan orchard soil of the farmers is more fertile.
18. Farmers have responsibility and honesty towards the quality of
longan production
19. There are close relationships among farmers.

4.65

very strong

4.70

very strong

4.61

very strong

4.83

very strong

4.70

very strong

20. Farmers’ agricultural networks have been strengthened.

4.48

very strong

21. The project raises the farmers’ awareness for the quality of longan.

4.74

very strong

22. The implementation of the project has been accepted by farmers.

4.74

very strong

WMS

4.66

very strong

As a whole

4.74

very strong

แนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ด้านบุคลากร จากปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้
ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก และท�ำการประชุมกลุม่
โดยทางที่ปรึกษาโครงการ
และหัวหน้ากลุม่
เกษตรกร ได้ให้ขอ้ เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว คือ ควรมีการสร้างผูน้ ำ� ในกลุม่ และทีมงาน
เพื่อท�ำหน้าที่เป็ นผูน้ ำ� ให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม
คอยช่วยเหลือ ดูแล ออกตรวจติดตามแปลง ให้คำ�
แนะน�ำ รวมทัง้ เป็ นตัวอย่างให้กบั เกษตรกรรายอื่น
ในการผลิตล�ำไยคุณภาพ และเป็ นสื่อกลางในการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ
และ
เกษตรกรภายในกลุม่

ด้านการตัดแต่งช่อผล ภายในกลุม่ ควรมี
กฎ กติกา ข้อปฏิบตั ิในการผลิตล�ำไยคุณภาพ
ภายในกลุม่
เพื่อเป็ นแนวทางให้เกษตรกรปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ตัง้ แต่ขอ้ ปฏิบตั ิในขัน้ ตอนการเตรียมต้น
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเตรียมต้นล�ำไยก่อน
การออกดอก การจัดการต้นล�ำไยเพื่อให้ได้ผลผลิต
คุณภาพ ไปจนถึงขัน้ ตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
การคัดคุณภาพผลผลิต ควรมีการปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการบรรจุลำ� ไย
เพื่อเป็ นการ
ประหยัดเวลาจากการมัดช่อผล ส่วนล�ำไยขนาด
AAA และ AA ที่รว่ งจากขัว้ ผลระหว่างเก็บเกี่ยว หรือ
มัดช่อ ทางโครงการควรหาบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสม
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มาบรรจุ และจัดจ�ำหน่ายเป็ นล�ำไยคุณภาพอีกรูป
แบบหนึง่
การสืบทอดอาชีพการผลิต ควรมีการคัด
สรรเกษตรกรรุน่ ใหม่ภายในกลุม่ ที่มีความสนใจและ
เห็นความส�ำคัญของการผลิตล�ำไยคุณภาพตามวิธี
การของมูลนิธิชยั พัฒนา โดยให้เกษตรกรผูน้ ำ� กลุม่
ที่ มี ป ระสบการณ์แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญการผลิ ต
ล�ำไย ท�ำการประชุมพิจารณา เพื่อคัดเลือกเกษตรกร
รุน่ ใหม่ภายในกลุม่ เพื่อที่ตอ่ ไปในอนาคตเกษตรกร
กลุ่มดังกล่าวจะสามารถเป็ นตัวแทนเกษตรกรใน
การติดต่อประสานงานกับทางมูลนิธิชยั พัฒนา และ
เป็ นผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่เกษตรกรคนอื่น ๆ ที่สนใจในการ
ผลิตล�ำไยคุณภาพต่อไปซึง่ สอดคล้องกับ เรือ่ งเล่าสู่
ความส�ำเร็จ : การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่ าร
อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ม้ โอนครชัยศรี (กุลลดา และนรินทร์,
2561) ว่า แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูร่ ุน่ ต่อ
ไป ได้แก่ 1) การเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ คอย
สอนและแนะน�ำ 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้ความรูข้ องปราชญ์ชาวสวน 3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การอบรม เวทีสมั มนา และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียน
รูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ เช่นการใช้ปยุ๋ การใช้ยา การเร่งดอก
ผล การจัดการคุณภาพ เป็ นต้น
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
การประเมินโครงการฯ
ด้านบริบท
(Context) พบว่า มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน สามารถ
ช่วยเหลือปั ญหาด้านการผลิตล�ำไยของเกษตรได้
อย่างแท้จริง ซึง่ เป็ นการช่วยให้เกษตรกรเกิดความ
เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ การประเมินด้าน
ปั จจัยน�ำเข้า (Input) อยูใ่ นระดับความเหมาะสม

มากที่สดุ (WMS = 4.44) โครงการมีการจัดหา
ตลาดแหล่ ง รั บ ซื ้ อ ผลผลิ ต ล�ำ ไยคุ ณ ภาพของ
เกษตรกร ด�ำเนินการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การขนส่ง
และบริการจดส่งผลผลิตล�ำไยของ
เกษตรกรให้กบั ตลาดรับซือ้ ปลายทาง
ด้าน
กระบวนการ (Process) การประเมินอยูใ่ นระดับ
ความเหมาะสมมากที่สดุ (WMS = 4.54) โดย
โครงการมีการขอใบรับรองแหล่งผลิต และระบบ
การจัดการด้านพืช GAP ให้กบั กลุม่ เกษตรกร ช่วย
ให้ผลผลิตล�ำไยของเกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายได้
ในราคาที่สงู ขึน้
และท�ำให้เกษตรกรได้รบั ความรู ้
ด้า นการผลิต ล�ำ ไยอย่า งเป็ น ระบบช่ว ยลดต้น ทุน
การผลิต และปลอดภัยจากสารปนเปื ้อน ด้าน
ผลผลิต (Product) การประเมินอยูใ่ นระดับความ
เหมาะสมมากที่สดุ (WMS = 4.87) เกษตรกรที่ผลิต
ล�ำไยคุณภาพตามวิธีของมูลนิธิชยั พัฒนา ขนาด
ของผลล�ำ ไยจะมี ข นาดใหญ่ ไ ด้ม าตรฐานตามที่
โครงการก�ำหนด เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิต
ได้ในราคาที่สงู กว่าท้องตลาด ท�ำให้เกษตรกรมีราย
ได้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ต้นทุนในการซือ้ ปุ๋ ยเคมีและยาฆ่า
แมลงลดลง เห็นได้วา่ ภาพรวมของการประเมิน
โครงการส่งเสริมการผลิตล�ำไยคุณภาพของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านโรงวัว อยูใ่ นระดับความเหมาะสม
มากที่สดุ
การศึกษา การประเมินโครงการส่งเสริม
การผลิตล�ำไยคุณภาพ กลุม่ เกษตรกรบ้านโรงวัว
ท� ำ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื ้ น ฐานทั่ วไปของ
เกษตรกรผูผ้ ลิตล�ำไย ผลการประเมินด้านสภาพ
แวดล้อม ปั จจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ทราบถึงปั ญหาอุปสรรค แนวทางในการด�ำเนิน
โครงการ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาโครงการการผลิตล�ำไยคุณภาพ ดังนัน้ ผู้
ศึกษาจึงให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
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(1)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดสรร
อัตราก�ำลังคนให้เพียงพอกับปริมาณของเกษตรกร
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการรณรงค์ให้
เกษตรกรตระหนักถึงความส�ำคัญของการตัดแต่ง
ช่อผล ว่ามีผลดีตอ่ คุณภาพผลผลิตล�ำไย ซึง่ จะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกรให้
เกิดรายได้ท่ีย่งั ยืน โดยควรมีการติดตาม การปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของโครงการในทุกระยะ วางแผน
พบปะ หรือออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ค�ำขอบคุณ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนทุนศิษย์กน้
กุฏิ เพื่อเป็ นทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
และเป็ นทุนในการวิจยั ครัง้ นี ้
เอกสารอ้างอิง
กิตติพร แก้วมณีชยั . 2544. การวิเคราะห์ตน้ ทุน ผล
ตอบแทน ความเสี่ยงของการผลิตหน่อไม้
ฝรั่งระหว่างการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขาย และการผลิตที่ใช้สาร
เคมีโดยไม่มีสญ
ั ญาซือ้ ขาย. วิทยานิพนธ์
สายวิทยาศาสตร์สงั คม.
มหาวิทยาลัย
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