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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ 
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู 2)เพื่อศึกษาถึงระดับความพึง
พอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู และ3)เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝรั่งกิมจูของ
เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน และค่าความ
เช่ือมั่น  สถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตรของผู้ให้ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุเฉล่ีย 50 ปี  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2 คน 
และส่วนมากคืออาชีพท านามาก่อนการปลูกฝรั่งกิมจู ซึ่งอาชีพหลัก คือ การท านา ส่วนอาชีพรอง คือ 
รับจ้าง มีระบบการปลูกฝรั่งกิมจู แบบเกษตรผสมผสาน มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจูมากกว่า 3 
ปี  ได้รับผลผลิตฝรั่งกิมจูเฉล่ีย 1.63 กิโลกรัมต่อต้น มีผลิตเฉล่ียต่อไร่ในการปลูกฝรั่งกิมจู ได้ผลผลิต
มากท่ีสุด  มากกว่า 50,000 กิโลกรัม และเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีผลผลิตผลผลิตต่อต้นต่อไร่เฉล่ีย
ประมาณ 151-200 ต้น/ไร่ รายได้นอกเหนือจากการปลูกฝรั่งกิมจูเกือบท้ังหมดเป็นภาคเกษตร ใช้
แหล่งทุนส่วนตัวในการปลูกฝรั่งกิมจู เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และรับค า
ปรึกษาจากญาติและเพื่อน ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิจูจากญาติและเพื่อน มี
จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 3 คน ผู้ให้ข้อมูลเกือบท้ังหมดมีลักษณะการ
ถือครองพื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง สภาพพื้นท่ีก่อนปลูกฝรั่งกิมจูเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรมาก่อน 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการปลูกฝรั่งกิมจูพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจ
ระดับมากด้านกลุ่มเกษตรกร การปลูกดูแลรักษา ผลผลิตช่องทางการตลาด โดยพึงพอใจมากใน
ประเด็น 1)กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ท่ีมีความนิยมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 2) 
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การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 3) การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย สะดวก 4) ผลผลิตฝรั่งกิมจู
ท่ีได้รับ 5) ราคาฝรั่งกิมจูท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด 6)การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู มีท่ีรับ
ซื้อฝรั่งกิมจูท่ีแน่นอน 7) ท่านสามารถหาตลาดต่อสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตเอง และยังพบว่าผู้ให้ข้อมูล
พึงพอใจน้อยในประเด็น 1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการ
ปลูกฝรั่งกิมจู 2)มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ี  3)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีปัญหามากเกี่ยวกับความเข้าใจ
ด้านโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมจัดการได้ แต่มีปัญหาน้อยในประเด็น 1)ปัญหาโรค
แอนแทรคโนส 2) ปัญหาโรคจุดสนิม 3) ปัญหาอาการผลเน่า 4)ปัญหาด้านราคาจ าน่าย และปัญหาอื่น 
ๆ ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการวิจัยครั้งนี้ คือการติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู หาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายมากนัก และเกษตรกรยังหา
สถานท่ีท่ีจัดจ าหน่ายได้นัก หากมีการจัดสถานท่ี มีท่ีรับซื้อ และช่องทางในการจัดจ าหน่ายได้ท่ีแน่นอน
ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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Abstract 
Study of Satisfaction and  Problems of  Farmers  on  grow guava, Kim Ju-on.Nong 

Prue district's Svay Chik District, Buriram Province. 1) to study the personal, economic, 
social and agricultural characteristics of the guinea pig farmers. 2) to study the level of 
satisfaction of the farmers And 3)  to study the problems and suggestions in the 
cultivation of guinea pigs.  The data were collected from the interviews.  Analyze the 
data to find the mean, percentage deviation. And confidence 

From the research, it was found that most of the informants were mostly 
female, average age 5 0  years old, graduated from elementary school the average 
number of family workers is 2  and most of them used to work in the field before 
planting. The main occupation is farming, the secondary occupation is the contracting 
staff.  Integrated Agriculture Experienced in growing Kim Ju guava more than 3  years, 
the farmers received the average yield of Kim Ju guava 1.63 kg per plant. The average 
yield per hectare per year in the cultivation of Kim Ju guava.  The farmers who gave 
information on the cultivation of Kim Ju guava per hectare averaged about 1 5 1 - 200 
plants /  rai.  In addition to the cultivation of Kim Ju guava, almost all of them were 
agricultural.  Farmers have used private capital to invest in the cultivation of Kim Ju 
guava.  And a member of the Bank for Agriculture and Cooperatives Get advice from 
relatives and friends. Mostly exposed to information about planting Kim Ju guava from 
relatives and friends.  There is an average of 3  laborers employed in the Kim Jiu Ju 
Garden. Most informants have their own planted area. The area before the cultivation 
of Kim Ju guava is an agricultural area. 
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The results of the study on the level of satisfaction with the cultivation of Kim 
Ju guava found that the respondents were very satisfied with the farmer group. Planting 
Product Marketing Channel Very satisfied with the issue.  1 )  seedlings of the Kim Ju 
guava are cultivated as the preferred species of consumers.  2 )  the growth of Kim Ju 
guava.  3 )  the maintenance of Kim Ju guava is easy.  4 )  5 )  Kim Ju guava is sold in the 
market.  6 )  Marketing and Sales Channels 7 )  You can find the market place to sell 
products.  In addition, the respondents were less satisfied with the issues.  1 )  The 
government or local government assistance in developing the Kim Ju guava. 2) There 
is a network of growers in the area.  3 )  Contact with other agencies to educate the 
cultivation of Kim Ju guava. 

Most informants have a very problematic understanding of disease and insect 
pests at a manageable level. But there are few issues. 1) Anthracnose problem 2) Rust 
problem 3)  Rotten fruit problem 4)  Problems in price and other problems.  It is 
contacted to help other agencies to educate the cultivation of Kim Ju guava.  Market 
and distribution channels.  And farmers also find a place to sell.  If there is a place to 
buy and distribution channels for the farmers. Farmers will have more income. 
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