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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ฝรั่ง (Guava) เป็นพืชวงศ์ Myrtaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า (Psidium guajava L.) เป็นไม้
ผลท่ีมี ถิ่นก าเนิดในเขตร้อนช้ืนของอเมริกาใต้ปรับตัวได้กับ สภาพอากาศท่ีหลากหลาย ฝรั่งสามารถ
ขยายพันธุ์ เพาะปลูกและดูแลรักษาง่าย สามารถให้ผลผลติได้ตลอดท้ังปี (สิริวรรณ, 2543) ฝรั่งบาง
พันธุ์เหมาะท่ีจะรับประทานผลสด ในขณะท่ีบางพันธุ์ต้องน ามาแปรรูป แต่ในประเทศไทยนิยมน ามา
รับประทานฝรั่งแบบผลสด เพราะรสชาติดีเนื้อกรอบ ราคาถูก อีกท้ังมีคุณค่าทางอาหารสูง (สรัสวดี, 
2541) ฝรั่งมีสารส าคัญท่ีใหคุ้ณค่าทางอาหารและคุณ ค่าในด้านการรักษาโรคได้ดีโดยเฉพาะวิตามินซี 
ซึ่งมีมากกว่า ผลไม้ชนิดอื่น เช่น ส้ม ประมาณ 4-10 เท่า จึงช่วยรักษาและป้องกันโรคลักปิด หรือโรค 
เลือดออกตามไรฟันได้นอกจากนี้ในผลฝรั่งยังมีวิตามินเอ บี1 บี2 บี6 ธาตุเหล็ก แคลเซียม รวมท้ัง เพ
คติจ านวนมากซึ่งมีสรรพคุณทางยาช่วยเคลือบล าไส้ (พัชราภรณ์, 2542 ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ฝรั่งเป็นไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร ต้นเกล้ียงมัน เปลือกต้นเรียบ ใบเด่ียว กิ่งอ่อนเป็นส่ีเหล่ียม ยอดอ่อน
มีขนส้ันๆ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-14 ซม. ดอก เด่ียวหรือ
ช่อ 2-3 ดอก ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีเกสรตัวผู้จ านวนมาก ผลเป็นผลสด ผลดิบสีเขียว 
กินได้ เมื่อสุกเป็นสีเหลือง 

ฝรั่งจึงเป็นผลไม้ท่ีได้รับความสนใจอีกชนิดหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศ และจากการเปิดตลาด
การค้าเสรีท่ัวโลก ท าให้ฝรั่งเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมท้ังในรูปผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่ง
ไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีส่งออกผลฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาดต่างประเทศ ท ารายได้ ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งและมีแนวโน้มการส่ง ออกเพิ่มขึ้นทุกป ี(กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์, 2546)  ส าหรับฝรั่งพันธุ์กิมจู เป็นฝรั่งท่ีมีผลกลมมีขนาดปานกลาง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผล
สุก มีสีเขียวอ่อน เนื้อหนา ลักษณะเด่น ของฝรั่งสายพันธุ์นี้ซึ่งจัดเป็นฝรั่งท่ีเมล็ดน้อยมาก มีลักษณะ
เด่น ตรงท่ีเมื่อผล แก่จะมีรสชาติหวานกรอบเนื้อไม่หยาบ (ในขณะท่ีฝรั่งไร้เมล็ดสายพันธุ์อื่นส่วนใหญ่
เนื้อหยาบ) (จิรากร, 2554) ความต้องการบริโภคฝรั่งในรูปแบบรับประทานสดและบริโภคเป็นน้ าผลไม้
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก พันธุ์ฝรั่งท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีแพร่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น กลม
ทูลเกล้า กลมสาล่ี บางกอกแอปเป้ิล เป็นต้น (ศิริชัย และคณะ, 2543) ส าหรับแหล่งปลูกท่ีส าคัญของ
ประเทศไทยได้แก่เขตจังหวัด ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม (ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริม
การเกษตร, 2540)  

 
 
ปัญหำกำรวิจัย 
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 ฝรั่ง (Psidium guajava L.) จึงเป็นผลไม้ท่ีได้รับความสนใจอีกชนิดหนึ่งในหลายๆประเทศ 
และจากการเปิดตลาดการค้าเสรีท่ัวโลก ท าให้ฝรั่งเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมท้ังในรูปผลไม้สด และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่ง ท่ีส่งออกผลฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาด
ต่างประเทศท ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี (กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546) ส าหรับฝรั่งพันธุ์กิมจู เป็นฝรั่งท่ีมีผลกลมมีขนาดปาน
กลาง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกมีสีเขียวอ่อน เนื้อหนา ลักษณะเด่นของฝรั่งสายพันธุ์นี้ซึ้งจัดเป็นฝรั่งท่ี
เมล็ดน้อยมาก มีลักษณะเด่นตรงท่ีเมื่อผลแก่จะมีรสชาติหวานกรอบ เนื้อไม่หยาบ (ในขณะท่ีฝรั่งไร้
เมล็ดสายพันธุ์อื่นส่วนใหญ่เนื้อหยาบ) 

สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นกับการผลิต ๔ สาขาหลัก 
ได้แก่ สาขาเกษตร สาขาการค้า สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการบริการ - ภาคการเกษตร เช่น ข้าว 
มีพื้นท่ีปลูก 4,056,521 ไร่ มันส าปะหลัง มีพื้นท่ี ปลูก 301,312 ไร่ อ้อย มีพื้นท่ีปลูก 250,220 ไร่ 
ยางพารา มีพื้นท่ีปลูก 173,969 ไร่ ยูคาลิปตัส มีพื้นท่ีปลูก 61,197 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร ๒08,038 
ครัวเรือน แรงงานด้านการเกษตร 556,309 คน (แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี พ.ศ.2557-2560, 
2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตพื้นท่ีต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง เริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ทดแทนการปลูกข้าวท่ีมีราคาตกต่ า อาทิ สตรอเบอรี่ เสาวรส และฝรั่งเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีจะพัฒนาให้เป็นเมืองด้านการกีฬาและท่องเท่ียว รวมถึงด้านการผลิต
อาหารเกษตรท่ีปลอดภัย โดยในเขตพื้นท่ีต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งใน
พื้นท่ีเริ่มมีการปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูโดยจากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีออกส ารวจ การปลูกฝรั่งกิมจู พบว่า มี
เกษตรกรในหมู่บ้านปรือน้อย และในหมู่บ้านโคกสูง ต าบลสวายจิก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
จัดเป็นพื้นท่ีท าการปลูกฝรั่งกิมจูใหม่ เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและยังเป็นส่ิงใหม่ส าหรับ
เกษตรกรในพื้นท่ี ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความลังเลว่าถ้าปลูกต่อไปจะได้ผลก าไรคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่ จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีหน่ายงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะควรเร่งศึกษาและร่วมหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา หากทราบความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปลูกในแง่
ต่าง ๆ ก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการด้านวิชาการท่ีเหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษาถึงความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิม
จูเพื่อการค้าในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีลักษณะต่าง ๆ 
อย่างไร มีความพึงพอใจระดับใด รวมทั้งเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูท่ีมีปัญหาและข้อเสนอแนะการปลูก
ฝรั่งกิมจูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดในการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการด้านวิชาการท่ีเหมาะสม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
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 การวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา ความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู
เพื่อการค้าในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีสามารถปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิตฝรั่งกิมจู มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาถึง 
 1.2.1 ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและการเกษตรของเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจู 
 1.2.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้าน
หนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตฝรั่งกิมจู ให้เกิดประสิทธิภาพในการปลูกและการผลิต อันเป็น
การแก้ปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์  

1.3.2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ในการจัดกิ จกรรมหรือการ
ให้บริการด้านวิชาการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกล้เคียง 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1.การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2560 – วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560  
 2.ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู ในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบล
สวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้าน
ปรือน้อย จ านวน 30 ราย 
 3.ศึกษา ความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูเพื่อการค้าในหมู่บ้านหนอง
ปรือต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1 ลักษณะส่วนบุคล 
   3.1.1 อายุ 
   3.1.2 เพศ 
   3.1.3 ระดับการศึกษา  
  
   3.2 ลักษณะทางการท าเกษตรของเกษตรกร 
   3.2.1 แรงงานในครัวเรือน 
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   3.2.2 สภาพถือครองท่ีดิน 
   3.2.3 สภาพพื้นท่ีเดิมก่อนการปลูกฝรั่งกิมจู 
  3.3 ลักษณะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
   3.3.1 ผลผลิต 
   3.3.2 รายได้จากการผลิต 
  3.4 ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคม 
   3.4.1 การเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร 
 
 1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
 หมู่บ้านปรือน้อย ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
 

 1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สภำพพื้นฐำนส่วนบุคล หมายถึง ลักษณะส่วนบุคลทางด้านกายภาพของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้าน
หนองปรือต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านเศรษฐกิจของผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ สภาพครองพื้นท่ีดิน จ านวนแรงงานในครัวเรือน และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูใน
หมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สภำพพื้นฐำนทำงสังคม หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านสังคมของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
การเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ของเกษตรกรผู้ปลูก
ฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สภำพทำงกำรเกษตร หมายถึง ลักษณะทางด้านการเกษตร ได้แก่ แรงงานในครัวเรือน 
ขนาดพื้นท่ีในการปลูกฝรั่งกิมจู และสภาพการถือครองท่ีดิน ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้าน
หนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เกษตรกร หมายถึง มีเกษตรกรในหมู่บ้านปรือน้อย ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 รำยได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู
ในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 สภำพกำรถือครองที่ดิน หมายถึง จ านวนท่ีดินท้ังหมดท่ีเกษตรกรใช้เพื่อท าการปลูกฝรั่งกิมจู
ท้ังท่ีเป็นของตนเอง เช่าผู้อื่น หรือผู้อื่นให้ท าเปล่า เป็นต้น (คิดเป็นจ านวนไร่) ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
กิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขนำดพื้นที่ปลูกฝร่ังกิมจู หมายถึง จ านวนพื้นท่ีท่ีท าการปลูกฝรั่งกิมจูของผู้ให้ข้อมูล (คิดเป็น
จ านวนไร่) ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 กำรเป็นสมำชิกของสถำบัน หมายถึง เกษตรกรเป็นสมาชิกของสถาบันทางการเกษตรต่างๆ 
เช่น สหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู
ในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ หมายถึง จ านวนครั้งในการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
หรือหน่ายงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีมาเย่ียมท่ีบ้าน หรือการไปพบปะเจ้าหน้าท่ีท่ีส านักงาน โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับรู้ด้านการเกษตร ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบล
สวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝร่ังกิมจู หมายถึง ระดับความรู้สึกชอบ ไม่ชอบหรือ
พอใจ ไม่พึงพอใจต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในความรู้สึกท่ีได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจ  

การประเมินความพึงพอใจในทัศนะของเกษตรกรวัดโดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุเกณฑ์การให้
คะแนนความพึงพอใจ ของ Likert ดังนี้  

พึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก  4 คะแนน  
 พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

พึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
การประเมินระดับปัญหาในทัศนะของเกษตรกรวัดโดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุเกณฑ์การให้

คะแนนระดับปัญหา ดังนี้ 
 มีปัญหามากท่ีสุด  5 คะแนน 
 มีปัญหามาก  4 คะแนน 
 มีปัญหาปานกลาง 3 คะแนน 

มีปัญหาน้อย  2 คะแนน 
มีปัญหาน้อยท่ีสุด  1 คะแนน 

 


