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บทท่ี 2 
ตรวจเอกสารเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในต าบลสวายจีกอ าเภอเมืองจังหวัด

บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกฝรั่งกิมจู  ได้ตรวจสอบ
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

2.1) ความส าคัญของฝรั่งกิมจู  
2.2) สภาพแวดล้อมและพันธุ์ฝรั่งกิมจู  
2.3) วิธีการดูแลรักษา 
2.4) โรคและแมลงศัตรูพืช  
2.5) ผลผลิตและช่องทางการตลาด  
2.6) ความรู้ในด้านการผลิต  
2.7) ความพึงพอใจ  
2.8) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

 

2.1 ความส าคัญของฝร่ังกิมจู 
 

 
 

ภาพที่ 1 ฝรั่งกิมจ ู
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) 

 
 ฝรั่ ง มี ช่ื อวิ ทยาศาสตร์ ว่ า  Psidium guajava L.  และ ช่ือสามัญว่ า  guava จัดอยู่ ใน
วงศ์Myrtaceae มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ สามารถปลูกได้ดีในประเทศเขตร้อน ประเทศกึ่งร้อนหรือ
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ประเทศท่ีมีอากาศค่อนข้างอบอุ่น  ผลฝรั่งอาจมีรูปร่างกลมรูปขายหรือคล้ายลูกแพรเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร เปลือกบางประกอบไปด้วยเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมากซึ่งอยู่ตรงกลางของ
ส่วนเนื้อ ในผลสุกมีของเปลือกเป็นสีเหลืองและสีของเนื้ออาจมีสีเขียว ชมพู เหลือง   ส้ม หรือแดงเข้ม
ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีกล่ินหอมและให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ( chan, 1993)  ฝรั่งเป็นผลไม้ท่ีมีผล
ตลอดท้ังปแีต่ช่วงเวลาท่ีผลิตผลออกสู่ท้องตลาดมากอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม (ศิริชัย 
และคณะ, 2543)   

ปัจจุบันมีพันธุ์ใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมคือ ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองซึ่งมีผลต่อค่อนข้างแป้น เนื้ อหวาน
กรอบอร่อย (สรัสวดี ,2542)  ส าหรับแหล่งปลูกท่ีส าคัญของประเทศไทยได้แก่เขตจังหวัดชลบุรี 
นครปฐม ราชบุรี  สมุทรสงคราม (ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเกษตร, 2540)  
2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ล าต้น   ท่ีผิวเปลือกตอนแรกล าต้นมีสีน้ าตาลอมแดงหรือน้ าตาลอมสีเขียว กิ่งอ่อนเป็น
ส่ีเหล่ียม มีขนปกคลุมอย่างหนาแน่น ขนสีขาวจะเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลคล้ า ล าต้นเรียบเกล้ียงเปลือก
ลอกออกง่ายเมื่อล าต้นแก่จัดแต่ส าหรับกิ่งแก่ไม่มีปีก 

 ใบ      ใบฝรั่งจัดอยู่ในประเภทใบเล้ียงคู่ ใบเป็นรูปไข่ปลายมน ใบเป็นใบหนา ใต้ท้องใบเป็น
ริ้วเห็นเส้นใบได้ชัด ใบอ่อนสีเขียวลักษณะไม่เรียบมีขนปกคลุมแตกแยกออกเป็น 2 แนว เรียงตรวจตรง
ข้ามกันส่วนด้านบนมีร่องลึกและมีขนขึ้นนวลบางขนาดของใบยาวประมาณ   2-5 นิ้ว  กว้าง
ประมาณ  1.5 ถึง 3.0 นิ้ว 

 ดอก   ดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ  ในหนึ่ง ช่อมีดอกย่อยประมาณ 3-5 ดอก ลักษณะ
ของดอกเป็นดอกเล็ก  มีสีขาวอมเขียวอ่อนๆ  กลีบเล้ียงแข็งมีความคงทนมาก  ก้านดอกเป็นสีเขียวอม
เหลืองและมีขนอ่อนสีเขียวอมเหลืองปกคลุมอยู่บริเวณกลีบรองดอกขนาดดอกยังตูมกลีบเล้ียง 
หุ้นส่วนอื่นๆของดอกไว้หลังจากท่ีกลีบเล้ียงท่ีหุ้มดอกแตกออกดอกเริ่มคล่ีบานดอกเริ่มบานต้ังแต่ 
04.00 ถึง 10.00 น แต่ช่วงท่ีดอกบานมากท่ีสุดคือ 05.00 ถึง 07.00 น.  

ผล   ลักษณะของผลเป็นรูปต่างกันตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธุ์ แปลลักษณะของผิว
เกล้ียงเรียบ ผลเมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียวแก่หรือเขียวอ่อน แต่เมื่อผลสุกเปล่ียนเป็นสีเหลือง มีกล่ิน
หอม เมล็ดติดอยู่กับเนื้อช้ันในใจกลางของผลมีเมล็ดจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เมล็ดมีสี
เหลืองอ่อนหรือน้ าตาลอมเหลือง เปลือกแข็ง  
2.2 สภาพแวดล้อมและพันธุ์ฝร่ังกิมจู 
 ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลท่ีมีความทนทานต่อสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีสามารถให้ผลผลิต
สม่ าเสมอในท่ีมีแสงแดดส่องท่ัวถึง และปริมาณน้ าฝนปานกลาง เพราะฝรั่งชอบแสงแดดส าหรับพื้นท่ีท่ี
มีฝนตกชุกและมีความช้ืนสูงมากส่งผลกระทบ ท าให้มีผลผลิตน้อยและมีความทนทานต่อโรคและแมลง
ศัตรูพืช ลดลง ส าหรับประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกฝรั่งทุกพันธุ์  (ไพโรจน์, 2531) 



8 
 

ดิน  ฝรั่งเป็นไม้ท่ีทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นอื่นดังนั้นฝรั่งจึง
สามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกสภาพและทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ฝรั่งไร้เมล็ดอย่างสามารถ
ปลูกได้แม้ดินท่ีเป็นกรด (pH ต่ ากว่า 4.5)  และดินท่ีเป็นด่างอ่อนๆ (pH ประมาณ 7.5)  ถ้าเป็นดิน
เหนียวระบายน้ ายากต้องยกเป็นร่องสูงเพื่อไม่ให้ดินแฉะจนเกินไป พื้นท่ีอยู่ใกล้แม่น้ า ภาคกลางปลูก
ฝรั่งในท่ีดอน น้ าการเตรียมพื้นท่ีไม่ยุ่งยากมากนักคือหากมีวัชพืชมากควรท าการไถพรวน ไถ หนึ่ง รอบ
เพื่อก าจัดหญ้า ปลูกพืชในแปลงก่อนและพืชแสดงอาการขาดแคลเซียมหรือแมกนีเซียม ควรหว่าน
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนบด ปูนมาร์ค ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ หรือ พวกยิปซั่ม 

อุณหภูมิ      ต้นฝรั่งสามารถท าการเพาะปลูกได้ในเขตท่ีมีอากาศร้อนและกึ่งร้อนท าการเพาะปลูกได้ใน
อากาศชุ่มช่ืน ปลูกต้นฝรั่ ง เพื่อการค้าจะต้องท าการปลูกในแหล่งท่ี มีอากาศร้อนมีอุณหภูมิ
ประมาณ  16  องศาเซลเซียส และฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 7 องศาเซลเซียส 

ลม การเพาะปลูกต้นฝรั่งไม่ต้องกลัวเรื่องลมโกรก เพราะว่าต้นฝรั่งมีระบบรากท่ีแข็งแรง กิ่ง
เหนียว มีข้อยกเว้นส าหรับในพื้นท่ีท่ีมีลมพัดแรง ท าให้เกิดไฟรั่วได้และส่งผลเสียต่อการออกดอกและ
ติดผล ควรท าการเพาะปลูกไม้ไว้ส าหรับกันลม  
2.2.1 สายพันธุ์ฝร่ัง 

 ความหลากหลายด้านพันธุกรรมของฝรั่งแสดงออกมาในหลายรูปแบบเช่นขนาดผล รูปร่างผล 
ขนาด และความแข็งของเมล็ด รสชาติ กล่ิน ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ ปริมาณวิตามินซีความอ่อนแอต่อโรค
และแมลงศัตรูพืชและต่อการแตกของผลผลผลิตสูงต้นความแข็งแรงของต้นช่วงเวลาท่ีใช้ในการออก
จนถึงผลแก่ การตอบสนองต่อการชักน าการออกดอก มีสายพันธุ์ดังนี้ 
 

พันธุ์ขี้นก      ฝรั่งขี้นกเป็นฝรั่งท่ีมีขนาดผลเล็กมากจ านวน 20 ถึง 25 ผลต่อกิโลกรัมทรายสี
แดงไม่มีการปลูกเป็นสวนหรือการพาณิชย์สันนิษฐานว่าเป็นฝรั่งอินเดียท่ีมีการน าเข้ามาปลูกและมีการ
พัฒนาพันธุ์ขึ้นมา 

พันธุ์แป้นสีทอง ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองจัดว่าเป็นฝรั่งท่ีนิยมรับประทานผลสดมากท่ีสุดและ
คลองตลาดต่อเนื่องอย่างยาวนาน โดยปรากฏครั้งแรกในงานเกษตรแห่งชาติท่ีเกษตรศาสตร์บางเขน
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2534  โดยคุณสมัย แดงสมบูรณ์ ชาวสวนต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้ส่งเข้าประกวดในนามฝรั่งกรมสาลีซึ่งได้รับรางวัลท่ี 1 ( ประทีป, 2542)  เป็นท่ี
สนใจและเช่ือว่าฝรั่งแป้นสีทองอาจเกิดมาจากฝรั่งพันธุ์บางกอกแอปเป้ิล 

 ลักษณะประจ าพันธุ์ เป็นฝรั่งท่ีมีผลขนาดใหญ่เนื้อหนา มีเมล็ดน้อย ล าต้นใหญ่กิ่งก้านใหญ่
แข็งแรงเพราะรูปร่างผลกลุ่มแป้งผิวสวยเป็นทรงกลมสวยงามและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าสาย
พันธุ์อื่นจึงมีการตั้งครรภ์มีช่ือว่าแป้นสีทอง 
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พันธุ์กลมสาลี่     เป็นพันธุ์ท่ีตลาดนิยมท่ีสุดในอดีตตอนเปล่ียนมานิยมพันธุ์แป้นสีทองใน
ปัจจุบันเพราะมีข้อด้อยกว่าพันธุ์แป้นสีทองหลายประการเช่นผลท่ีมีขนาดเล็กกว่า ความดกของผล
น้อยกว่าไว้ผลมากเท่าไหร่ผลยิ่งเล็ก เพราะพันธุ์กลมสาลีมีขนาดของกิ่งเล็ก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัด
แต่งกิ่งมากแต่มีข้อดีคือมีการให้ผลสม่ าเสมอผลค่อนข้างทนทานต่อการขนส่ง ไม่เหี่ยวง่าย เก็บไว้ได้
นานเมื่อผลแก่สามารถปล่อยไว้บนต้นได้นานกว่าพันธุ์อื่น  

ไร้เมล็ดพันธุ์เจินจูหรือเซินจู  ในกลุ่มของฝรั่งไร้เมล็ดพันธุ์กิมจู โดยอาจารย์ประทีป กุณาสน 
อดีตผู้เชียวชาญทางด้านไม้ผลจากกรมวิชาการเกษตรน าเข้าจากไต้หวัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2542 
ประวัติความเป็นมาของฝรั่งพันธุ์นี้พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย คือเป็นสายพันธุ์ท่ีอยู่ใน
สถานีทดลองพืชสวนไต้หวันแห่งหนึ่งของตอนใต้ของประเทศ เป็นฝรั่งท่ีได้จากการเพาะเมล็ดและ
กลายพันธุ์มาดีโดยเกิดจากการผสมพันธุ์ของไทย 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์กลมสาลี (มีเมล็ด)และพันธุ์
บางกอกแอปเปิล  ลืมไม่มีเมล็ดส าหรับเกษตรกรท่ีปลูกเริ่มแรกคือ คุณวิรังโก  ดวงจิดา จังหวัด
สมุทรสาคร ได้อธิบายถึงลักษณะเด่นของฝรั่งสายพันธุ์นี้ซึ่งจัดเป็นสถานท่ีมีเมล็ดน้อยมากถึงไม่มีเมล็ด
แต่ สนามบินเมื่อผลแก่มีรสชาติหวานกรอบมาก (นายเกษตร , 2548)  และเนื้อไม่อยากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่น ส่วนใหญ่เนื้อหยาบ (ทวีศักดิ์, 2548)  ซึ่งในประเทศไทยเรียกฝรั่งพันธุ์นี้วา่
พันธุ์กิมจู แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานคือประมาณ 1 วัน ผลเริ่มสุกนิ่มและเสียรสชาติ 
(ประสิทธิ์ศิลป์ , 2548) 

พันธุ์บางกอกแอปเปิล    พันธุ์บางกอกแอปเปิล เป็นพันธุ์นิยมปลูกในประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แต่ไม่นิยมในประเทศไทย  
 ลักษณะประจ าสายพันธุ์ มีขนาดใหญ่น้ าหนักประมาณ 600 ถึง 1,000 กามผิวสีเขียวอ่อนเนื้อ
หนาแน่นตลอดท้ังผลรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบรูปทรงผมสวย ต้ังช่ือบางกอกแอปเปิล  เพราะ
รูปร่างคล้ายผลแอปเป้ิล ไร้เมล็ดผลสุกช้าเมื่อสุกเนื้อไม่เละ 

ฝร่ังไร้เมล็ด    เป็นฝรั่งไร้เมล็ดท่ีนิยมของผู้บริโภคและพันธุ์ ท่ีน าเข้ามาจากมาเลเซีย
สันนิษฐานว่าฝรั่งพรรณีเป็นประเทศมาเลเซียพัฒนาขึ้นมาจากพันธุ์บางกอกแอปเปิ้ล ซึ่งฝรั่งไร้เมล็ด 
เป็นท่ีรู้จักและปลูกเป็นการค้ามีเพียงพันธุ์บางกอกแปเป้ิลเท่านั้น แต่ปัญหาของพันธุ์นี้คือติดผลยาก จึง
ท าให้พันธุ์สาลีทองไร้เมล็ด มีข้อดีกว่าในแง่การลงทุนเป็นท่ีต้องการของตลาด 

พันธุ์เด่นขุนวัง    ฝรั่งพันธุ์เด่นขุนวังเป็นฝรั่งท่ีได้รับความสนใจจากชาวสวน แต่ให้ผลผลิตน้อย
กว่าแป้นสีทองเล็กน้อย 

 ลักษณะประจ าสายพันธุ์ มีรูปร่างและขนาดของผล ไม่แตกต่างจากฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองแต่
แตกต่างกันภายในผลเด่นขุนวางไร้เมล็ดและรสชาติดี  

2.3 การปลูกและการดูแลรักษา 
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 เริ่มจากท่ีเลือกพื้นท่ีปลูกได้แล้ว ถ้าต้องการจะปลูกเป็นสวนก็ควรจะจัดระยะปลูกระหว่างแถว
และระหว่างต้นประมาณ 3 คูณ 3 เมตรในเนื้อที่ 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 160 ต้น 

2.3.1 การเตรียมดิน 

 การปลูกฝรั่งในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่วมถึงควรท าการยกร่องโดยยกร่องให้มีขนาดความกว้างของราง
ยกร่องประมาณ 6 เมตร มีคูน้ ากว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวของสันร่องแล้วแต่พื้นท่ี ความสูงไม่
จ ากัด แต่ถ้าเป็นท่ีดอนไม่จ าเป็นต้องยกร่องจากนั้นก็ปรับปรุงดินโดยการสกรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคและ
เมล็ดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในปริมาณเท่าเท่ากันอัตราปุ๋ย  1 ส่วนต่อดิน 2 ส่วนเพื่อให้ดินร่วน
ซุย 

2.3.2 การเตรียมหลุมปลูก 

 ขนาดของหลุมปลูกควรกว้าง  0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร ท่ีจ าเป็นต้องขุด
หลุมกว้างเพื่อเปล่ียนสภาพดินในหลุมให้ดีขึ้นดังนี้ 
 2.3.2.1  ความขุดดินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือดินบนและดินล่าง 

  - ดินบน เป็นส่วนท่ีมีอินทรีย์วัตถุมากอยู่แล้วให้แยกไว้ส่วนหนึง่ 

  - ดินล่าง คือดินท่ีเมื่อขุดลึกลงไปแล้วพบว่าดีมีสีจางลงเป็นช้ันท่ีไม่มีอินทรีย์วัตถุ  
 2.3.2.2  ตากดินไว้ 10 ถึง 15 วันเพื่อให้แสงแดดส่องฆ่าเช้ือโรคในหลุมปลูกและในดิน 

2.3.2.3  กลบดินบนลงในหลุม 

2.3.2.4  ผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วนต่อดินบ้าง 2 ส่วนและรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยร็อค
ฟอสเฟต 0.50 กิโลกรัมแล้วจึงกดลงในหลุมทับช้ันดินบนจนมีระดับสูงกว่าระดับพื้นดินธรรมดา
ประมาณ 10 cm 

 การท่ีต้องกลบดินให้สูงกว่าระดับดินเดิมนั้นเพื่อท่ีเมื่อเวลาปลุกแล้วตีนจะยุบตัวลง
เล็กน้อยซึ่งจะท าให้พอดีระดับดินเดิมถ้าไม่เผ่ือไว้จะเป็นแอ่งและมีน้ าค้างท าให้รากเน่าตายได้ 

2.3.3 วิธีปลูก 

 หลังจากเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้วให้น ากิ่งพันธุ์ท่ีทางไปปลูกลงในหลุมกลบดินให้แน่น
พอสมควรแล้วใช้ไม้ปักเป็นหลักผูกกันลมโยกและรดน้ าทันที จากนั้นใช้ทางมะพร้าวมาคลุมพรางแสง
แดนให้แก่ต้นฝรั่งจนกว่าต้นฝรั่งจะต้ังตัวได้ (จุไรรัตน์ และ วิเชียร, 2560) 
2.3.4 การปฏิบัติดูแลรักษา 

 การให้น้ า     หลังจากปลูกฝรั่งแล้วต้องหมั่นคอยรดน้ าในช่วงระยะแรกจนกว่าต้นฝรั่งจะต้ังตัว
ได้หลังจากนั้นก็สังเกตดูความชุ่มช้ืนของดินถ้าดินแห้งมากต้องรีบให้น้ าและถ้ามีฝนตกหนักก็ควร
ระบายน้ าออกบ้าง การให้น้ าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความต้องการของต้นฝรั่งปริมาณ ความช้ืนของดินใน
ระหว่างการอบอุ่นมีความส าคัญเพราะจะก่อให้เกิดการร่วมการแตกและขนาดของผล 
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การใส่ปุ๋ย      โดยปกติการปลูกพืชทุกชนิดควรมีการใส่ปุ๋ยท าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตรท่ีแนะน า
คือ  15-15-15  หรือ  13-13-21  ฝรั่งเมื่อออกดอกแล้วจ าเป็นต้องการให้น้ าและปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อให้
ได้ผลผลิตสูงทุกๆปีควรให้ปุ๋ยประมาณ 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและ
ปริมาณผลผลิตและหากจะให้ฝรั่งมีรสชาติยิ่งขึ้นให้ใส่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 5 -30- 30  พ่นก่อนเก็บผล 1เดือน 
โดยน าภูเก็ตมาผสมน้ าฉีดพ่น ฉีดอาทิตย์ละครั้งประมาณ 2 ครั้งจากนั้นประมาณ 15 วันจึงเก็บผล 

การพรวนดิน  ไม่ควรพรวนดินลึกเพราะจะท าให้รากของต้นฝรั่งขาดได้ 
การก าจัดวัชพืช   การท าอย่างสม่ าเสมออาจใช้วิธีการทางใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือปลูกพืช

ตระกูลถั่ว เช่น  เซนโตรซึม เพอราเรีย เป็นพืชคลุมดิน 
การปักไม้ค้ ากันลม    ในระหว่างท่ีต้นฝรั่งยังเล็กอยู่ ควรปักไม้ค้ ากันลมเพื่อป้องกันไม่ให้ต้น

โยก เพราะอาจกระทบกระเทือนท าให้ต้นฝรั่งไม่โต การปักไม้ค้ ากันลมควรใช้ไม้รวกหรือแขนงไม้ไผ่
ยาว 1 เมตร  ค้ากิ่งต้นละ 1 ถึง 2 อัน และใช้เชือกพลาสติกผูกติดกับกิ่งแต่อย่าผูกให้แน่นมากเพราะ
จึงอาจเจริญเติบโตช้า  

การพยุงผลฝร่ัง     ฝรั่งจะเริ่มออกผลเมื่อประมาณ 6 เดือนควรใช้ไม้ไผ่ปักไว้เพื่อพยุงผลฝรั่ง 
โดยใช้ปลายหรือแขนงไม้ไผ่ขนาดเล็กยาว 1 เมตร หรือมากกว่านั้นปักใกล้กับปักกิ่งท่ีออกผลแล้ว ควร
ถูกยึดกับกิ่งไว้  บางส่วนจะผูกขั้วผลกับกิ่งหรือไม้ปักเพื่อไม่ให้ผลถ่วงต้น  เพราะน้ าหนักผลฝรั่งมาก ถ้า
มีลมพัดแรงต้นจะเฉาตายและรากจะขาด 

การตัดแต่งก่ิง      การตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ฝรั่งเกิดกิ่งอ่อนและมีช่อดอกออกมาด้วยท าให้ทรง
พุ่มโปร่ง ได้สัดส่วนอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องได้ท่ัวถึงสะดวกในการเก็บผลและการพ่นสาร
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงนอกจากนี้ยังท าให้ผลผลิตท่ีแน่นอน ผลมีขนาดใหญ่ส าหรับส่วนใหม่ ควรมี
การตัดแต่งกิ่งทุกปีเพื่อกระตุ้นการเจริญและการสร้างตราดอกโดยท่ัวไปต้นท่ีสมบูรณ์จะตัดกิ่งก้านออก 
25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับต้นท่ีไม่แข็งแรงให้ตัดกิ่งก้านออกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากการ
ตัด แล้วการท าให้ใบร่วงจะท าให้ระยะการเก็บเกี่ยวส้ันลงและการปลิดผลท้ิงไว้เหลือประมาณ 2 ถึง 6 
ผลต่อกิ่ง จะจ าเป็นในส่วนท่ีผลิตเพื่อบริโภคผลสดแต่ถ้าจะให้ได้ผลท่ีมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีควร
ให้เหลือเพียงหนึ่งผลเท่านั้น 

การบังคับให้ฝร่ังออกดอก    โดยท่ัวไปฝรั่งจะให้ผลเร็วถ้าเป็นฝรั่งท่ีได้จากกิ่งตอนจะให้เก็บผล
ครั้งแรกเมื่ออายุได้ประมาณ 1 ปีหรือถ้าเป็นต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดจะเก็บผลได้เช้ากว่าคือ เมื่อ
อายุ 1 ปีถึง 2 ปีแล้วแต่สายพันธุ์ฝรั่งจะออกดอกในช่วงยอดท่ีเกิดใหม่ตรงโคนกลางใบคู่ท่ี 3-4 บนกิ่ง
อ่อน กิ่งหนึ่งมีดอก 1-6 ดอกแล้วแต่พันธุ์ ดอกเป็นชนิดท่ีสมบูรณ์เพศท าให้ติดผลง่ายดังนั้น ถ้าปลูก
ฝรั่งแล้วไม่ค่อยออกดอกออกผลอาจจะใช้การบังคับให้ฝรั่งออกดอกโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
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 1 การโน้มกิ่ง ฝรั่งมีช่อดอกท่ีกินอ่อนดังนั้นการท าให้เกิดกิ่งอ่อนก็จะชักน าให้เกิดตาดอกใต้
การโน้มกิ่งฝรั่งให้อยู่ในแนวระดับแล้วใช้ไม้รวกยึดปักไว้  เร่งใส่ปุ๋ย รดน้ า ฝรั่งก็จะแตกกิ่งจากกิ่งท่ีโน้ม
พร้อมท้ังมีช่อดอกออกมาด้วย 

 2 การตัดแต่งกิ่ง  ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าตาดอกจะเกิดจากกิ่งอ่อนดังนั้นการตัดแต่งจะท าให้
เกิดการแต่งกิ่งอ่อนและช่อดอกได้กิ่งท่ีจะตัดแต่งคือกิ่งท่ีอ่อนแอกิ่ง โลกและส่ิงท่ีไม่ได้รับแสง  
 3 การท าให้ใบร่วง  โดยใช้ปุ๋ยเพิ่มยูเรียหรือสารเคมีละลายน้ าให้เข้มข้น 25% พ่นให้ท่ัวทั้งต้น
เพื่อให้ใบฝรั่งเรื่องหมดระยะนี้จะต้องให้น้ าและปุ๋ยบ ารุงต้นทางจากนั้นประมาณ 5 สัปดาห์จะเห็นช่อ
ดอกจะเดินออกมาพร้อมกิ่งอ่อนท่ีแตกขึ้นใหม่แท้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอีก 5 เดือนต่อมา 

 4 การเด็ดยอดฝรั่ง โดยนับใบจากปลายกิ่งเข้าไปถึงใบคู่ท่ี 4 แล้วจึงเด็ดยอดท้ิงจากนั้นไม่กี่วัน
ฝรั่งก็จะแทงดอกออกมา 

อนึ่ง  การบังคับให้ฝรั่งออกดอกนานท าได้ไม่ยากนัก ถ้าต้นฝรั่งสมบูรณ์แข็ งแรงและปลูกในท่ีท่ีมี
แสงแดดเพียงพอแต่ควรค านึงถึงว่าการให้ฝรั่งมีผลมากผลก็จะเล็กลงดังนั้นจึงควรให้ปุ๋ยและน้ าแก่ต้น
ฝรั่งท่ีบังคับการออกดอกให้มากกว่าปกติ การบังคับให้ฝรั่งออกดอกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช้
เวลาประมาณ 9 เดือน คือใช้เวลาในการบังคับให้ฝรั่งออกดอกจนกระท่ังติดผล 7 เดือนและมีช่วงเก็บ
เกี่ยวผลอีก 2 เดือน 

การห่อผล   ประโยชน์ของการห่อผลนอกจากจะช่วยป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่งแล้ว
ยังท าให้ผลฝรั่งมีผิวสวยน่ารับประทานวิธีการห่อผลฝรั่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกหรือใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ห่อก่อนแล้วจึงสวมถุงพลาสติกทับอีกช้ันหนึ่ง โดยจะเริ่มห่อผลฝรั่งเมื่อมีขนาดเท่าลูก
มะนาวหรือหลังดอกบานแล้ว 1 เดือนก่อนสอบควรพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือราและแมลงท่ีฝนฝรั่ง
เสียก่อน 

การเก็บเก่ียว      ฝรั่ง นับจากดอกบานจนถึงผลแก่พร้อมท่ีจะเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาณ 
6 เดือนฝรั่งท่ียังอ่อนคิวจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อเริ่มแก่สีเขียวจะจางลงและเต่งตึงเป็นมัน ไม่ควรเก็บผลท่ี
ยังไม่แก่เต็มท่ีเพราะยังมีการสร้างแป้งและสีไม่เต็มท่ีผลจะนิ่มการเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดขั้วผลมา
โดยโดยไม่ต้องเอาพลาสติกท่ีหุ้มพวงฝรั่งออกเพื่อประหยัดเวลา ถ้าหากไม่มีข้ัวติดผลจะท าให้ฝรั่งเส่ือม
คุณภาพและอาจถูกเช้ือโรคเข้าท าลายได้ง่าย 

2.5 การป้องกันและก าจัดโรคแมลง 

โรคจุดสนิม   เกิดจากเช้ือราเข้าท าลายใบ โดยจะเห็นจุดขนาดเล็กเริ่มจากจุดสีเขียวแล้ว
ค่อยๆเปล่ียนเป็นสีสนิมเหล็กและเป็นขุยคล้ายก ามะหยี่ถ้าเป็นท่ีกิ่งจะท าให้เห็นคุยและกิ่งแตกแห้งตาย 

การป้องกัน  ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น  มาแนบและซีแนบ  หากเป็นท่ีกินอาจใช้สารเคมี
ดังกล่าวผสมในปูนแดงเข้มข้นทาบริเวณท่ีเป็นโรค 
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 โรคแอนแทรกโนส  เกิดจากเช้ือราเข้าท าลายผลอ่อน ผลสุกและใบ อาการบนใบจะเห็นเป็น
จุดสีน้ าตาลเล็กๆ แผลอาจทะลุ เป็นคนอ่อนจะท าให้มีสีน้ าตาลแต่เน่าแห้งไปในท่ีสุดแต่ถ้าเป็นระยะผล
สุกหรือใกล้สุกจะเกิดแผลนอกสีน้ าตาลอาการจะลุกลามแพ้จะบุ๋มตรงเล็กน้อยสีจางสีคล้ าแต่เมื่อสีแสด
ปรากฏให้เห็น 

 การป้องกัน  ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น  บีโนมิล แคปแทน  โดยพ่นสารเคมีก่อนเก็บ
ผล 1 เดือน 

2.5.1 แมลงศัตรูฝร่ัง 

 แมลงวันทอง  การท าร้ายเกิดจากแมลงวันทองวางไข่ท่ีใต้ผิวผลสุก (หรือระยะท่ีผิวอ่อน) ตัว
อ่อนท่ีฝักจากไข่จะเจริญกินเนื้อฝรั่งเป็นอาหารท าให้ฝรั่งอ่อนนิ่มและเละในท่ีสุด 

 การป้องกัน  ฮอร์โมนในขณะท่ีผิวยังแข็ง  มีสีเขียวขนาดเล็ก การห่อหาดห่อด้วยถุงพลาสติก
ช้ันเดียวหรือสองช้ันโดยต้องเจาะรูกระดาษห่อช้ันในก้นถุงให้น้ าไหลออกด้วยหรือใส่สารเคมีมาลาไท
ออนผสมโปรตีน ไฮโดรไลเซท  เป็นเหยื่อพิษฉีดพ่นในตอนเช้าตรู่เป็นจุดๆบนใบแก่เท่านั้น ต้นละ 1 ถึง 
4 จุด แต่ละจุดใช้น้ ายาประมาณ 500 CC  พ่นแค่ให้ใบเปียกและพ่นทุกๆ 7 วันติดต่อกัน 4-5 ครั้งก่อน
เก็บเกี่ยวหาพ่นก่อนการระบาด 1 เดือนจะได้ผลดีกว่าพ่นหลังแมลงระบาดแล้ว 
 เพลี้ยแป้ง  จะดูดกินน้ าเล้ียงตามใบอ่อนกิ่งอ่อนและช่อดอกท าให้แห้งเฉาหรือไปผิดรูปร่าง
และผลผลิตลดลง 

 การป้องกัน   พ่นด้วยสารละลายยอซอดริว 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตรคุณให้พวกต้นใบกิ่งอ่อน
และผลทุกๆ 7 วันประมาณ 2-3 ครั้งและหยุดพ่นสารเคมีอย่างน้อย 7 วันก่อนเก็บเกี่ยวผล 

2.6 ลักษณะฝร่ังที่เหมาะสมจัดส่งจ าหน่ายต่างประเทศ 

 1  ผลสมบูรณ์รูปร่างตรงตามพันธุ์น้ าหนักประมาณ 200 ถึง 300 กรัมเนื้อสีขาวรสชาติหวาน
อมเปรี้ยวเนื้อกรอบ 

 2 มีความสุขแก่ตามความต้องการของตลาดเมื่อขนส่งถึงปลายทาง 

 3 สะอาดปราศจากร่องรอยหรือต าหนิจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง 

 2.6.1 การปฏิบัติหลังจากเก็บเก่ียวส าหรับฝร่ังที่ต้องการส่งจ าหน่ายต่างประเทศ 

 1 กับฝรั่งท่ีมีอายุพอเหมาะ 

 2 ผลฝรั่งต้องการท าความสะอาด 

 3 เช็ดผิวผลให้แห้งแล้วบรรจุในถุงตาข่าย 

 4 บรรจุในภาชนะกล่องกระดาษขนาด 40 x 30 x 10 เซนติเมตรน้ าหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม 
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2.7 ความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีต่อผลความส าเร็จของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ
บุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค์ผู้รายงานได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจโดยมีผู้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทัศนะด้วยการซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

ปรียาพร (2535: 143) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า เป็นความรู้สึกร่วมของ
บุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ การตอบ
แทน คือผลท่ีมีความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานมีขวัญ
ก าลังใจส่ิงเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จ
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 ธนิต (2547: 34) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจใน
งานเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในทัศนคติต่างๆโดยความรู้สึกพอใจจะขึ้นเมื่อความ
ต้องการได้รับความตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย  
 กสิพัฒน์ (2548: 16) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติในทางท่ีดีของ
บุคคลท่ีมีต่องาน ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจมากก็อุทิศแรงกายแรงใจแรงปัญญาแก่งานมากส่วนผู้ท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยก็มักจะท างานเพียงตามหน้าท่ีท้ังนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีมีอยู่ใน
งานนั้นๆ 

ศิริวรรณ และคณะ (2541, หน้า 81) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ (satisfaction) 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการ และ 
คาดหวัง ความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อม 
แตกต่างกัน  อาจเนื่องจากพื้นฐานทางการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดล้อม 

จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีความประทับใจหรือ
การมีเจตคติท่ีดีต่อการกระท าของบุคคลหรือการท างานนั้นๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจ 
 
 ทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับและมี
ช่ือเสียงท่ีผู้รายงานจะน าเสนอ คือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์  (Maslow s 
Hierarchy of Needs) ท่ีกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกันแต่ความต้องการนั้นเป็น



15 
 

ล าดับขั้น เขาได้ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ (Maslow, 1970 อ้างอิงในบุญ
ธรรม,2536: 201) 
 1  มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุดขณะท่ีความต้องการส่ิงใดได้รับการ
ตอบสนองแล้วต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบส้ิน  
 2 ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรมอื่นต่อไปเพราะ
ต้องการท่ีได้รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 
 3  ความต้องการของมนุษย์จะเรียงเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญกล่าวคือเมื่อความ
ต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองซึ่ง
ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้นตอนตามล าดับข้ันจากต่ าไปสูงดังนี้  
  3.1  ความต้องการด้านร่างกาย(physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้น
เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเช่นความต้องการในเรื่องของอาหารน้ าอากาศเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยู่
อาศัยและความต้องการทางเพศความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็
ต่อเมื่อความต้องการนั้นท้ังหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง  
  3.2  ความต้องการทางด้านสังคม(social or belonging needs) หลังจากท่ีมนุษย์
ได้รับการตอบสนองใน 2 ขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้นอีกคือความต้องการทางสังคมเป็น
ความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน  
  3.4  ความต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือ (esteem needs)  เป็นความ
ต้องการให้คนอื่นยกย่อง ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของตนเอง อย่างเด่นในสังคมรวมถึง
ความส าเร็จความรู้ความสามารถความเป็นอิสระและเสรีภาพ  
  3.5  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self actualization) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็นอย่างได้ตามความคิดของตน หรือต้องการจะ
เป็นมากกว่าท่ีตนเองเป็นอยู่ในขณะนั้น 

จากสาระส าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์สรุปได้ว่า ความ
ต้องการท้ัง 5  ขั้นของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขั้น จะมี
ความส าคัญแก่บุคคลมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการตอบสนองความ
ต้องการในระดับนั้นๆ  

  1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ(material  inducement) ได้แก่ เงิน หรือสภาวะทาง
กายภาพท่ีให้แก่ ผู้ปฏิบั ติ งาน และ ส่ิง จูง ใจ ท่ี เป็น  โอกาสของบุคคลซึ่ ง ไม่ ใ ช่ วั ตถุ  
(personal  nonmaterial opportunities) เช่น เกียรติภูมิ อ านาจ การใช้สิทธิพิเศษ 
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  2  สภาพทางกายท่ีพึ่งปรารถนา คือ ส่ิงแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ 
สถานท่ีท างาน เครื่องมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน  
  3  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนอง
ความต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจท่ีแสดงฝีมือ การได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 
และการได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อื่น 
  4  ความดึงดูดใจทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ซึ่งท าให้เกิด
ความผูกพัน และความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานและการอยู่ร่วมภายในหน่วยงานท่ีมีความ
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งท าให้มีหลักประกันและความ
มั่นคงในการท างาน 
  5  การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคล 
หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งงานวิธีการท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 
  6 โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมี
ส่วนร่วมในงาน 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

อาย ุ
บุญสม (2539: 96) กล่าวว่า ความเข้าใจความหมาย การส่ือความหมายในด้านต่างๆ 

ตลอดจนแนวความสนใจของเกษตรกรท่ีมีอายุต่างกัน จะให้ผลท่ีไม่เหมือนกันนอกจากนั้นอายุท่ีต่างวัย 
ของเกษตรกรก็นับเป็นปัจจัยสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมต่างๆ ทางการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ 
ธนิต (2547: 42) กล่าวว่า อายุนั้นเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนเรามีความแตกต่างกัน คนท่ีมีอายุต่างกันจะมี
ความรู้ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความสนใจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความจ า 
บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะทางด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป บุคคลท่ีมีอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์ประกอบของงาน ซึ่งอายุของบุคคลมีท้ังส่วนท่ี
สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับ ธนิต (2547: 42) กล่าวว่า อายุมี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับความพึงพอใจ ของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
การปลูกฝรั่งกิมจูท้ังด้านหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี และผลฝรั่งกิมจู 

 
ระดับการศึกษา 

รัชนีกร (2526: 144) พบว่าการศึกษาเป็นกรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตอันจะท าให้บุคคลพัฒนาความรู้ความสามารถ ทัศนคติค่านิยม หรือ
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คุณธรรม และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการกายเป็นบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
ขนาดพื้นที่ท าการเกษตร 

เจริญ(2539: อ้างอิงใน สงวน, 2543: 37) ได้ข่าวว่าปัจจัยคงท่ีท่ีส าคัญต่อการพัฒนาการ
เกษตร ได้แก่ ขนาดการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร จากการส ารวจลักษณะการถือครองท่ีดิน โดย
ส านักงาน เศรษฐกิจแห่งชาติปี 2536 พบว่า ร้อยละ 59.22 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือ
ครองท าการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งขนาดพื้นท่ีถือครองมีแนวโน้มลดลงไปตามการเพิ่มของ
ประชากรของประเทศ  

 
สภาพการถือครองที่ดิน 

สง่า (2521: 42 อ้างใน สงวน, 2543: 37) กล่าวว่า ความสนใจของชาวนาในการใช้วิทยาการ
แผนใหม่ พบว่าในฤดูกาลท านามีชาวนาท่ีเป็นเจ้าของท่ีนาได้น าวิทยาการใหม่ไปใช้มากกว่าชาวนาท่ี
เช่านาคนอื่น  ส่วน ไพบูลย์(2525:  19)  ได้กล่าวว่า หากเกษตรกรผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในปัจจัย
การผลิตท้ังหมดแต่ผลผลิตท่ีได้ต้องแบ่งส่วนกับเจ้าของท่ีดิน เมื่อเกษตรกรผู้เช่าประเมินว่านวัตกรรม
คิดจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น เขาได้รับเป็นบางส่วนเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะคาดผลก าไรของวัตกรรม
นั้นต่ ากว่าปกติ และจะท าให้ลดส่ิงจูงใจในการยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ 

 
การเป็นสมาชิกของเกษตรกร 

วัฒนา และ เบญมาศ (2528: 22 อ้างใน ธนิต, 2547: 45) กล่าวว่า สถาบันเกษตร คือ กลุ่มท่ี
เป็นทางการ หมายถึง การท่ีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มด้วยความสมัครใจ กลุ่มท่ีเป็นทางการนี้
จะต้องจดทะเบียนไว้กับทางการ และอาจเป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือ 
อาจไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น 

 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมทางการเกษตร 

อรุณ (2525:  287)  ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า เป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากการไปสอนใน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ท่ีมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยการ
ให้ความรู้ ความคิดหรือแนวทางท่ีนับซ้ าใหม่ส าหรับผู้รับการฝึกอบรมนั้นเอง 
 

 
 



18 
 

ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

อดิสร ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและปัจจัยเป็นอื่นๆ 
กับการปลูกฝรั่งกิมจู พบว่า รายได้ของครัวเรือน ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร ความรู้ด้านตลาดรับซื้อ 
ราคาและเงื่อนไข การดูแลรักษา ปัญหาโรคและแมลง  
 รัตนวรรณและเอมอร ได้กล่าวว่า ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการปลูกฝรั่งกิมจู 
ในต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุผลในการปลูกฝรั่งกิมจูเนื่องจากเห็นว่าการขาย
ผลผลิตได้ง่าย ไม่ค่อยเป็นปัญหา ลงทุนต่ า และไม่ต้องใช้แรงงานมาก เกษตรกรส่วนมากไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มต่างๆและไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมความรู้ การดูแลรักษาต้นฝรั่งกิมจู ปัญหาท่ีพบในการ
ปลูกฝรั่งกิมจูได้แก่ ขาดความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันจ ากัดศัตรูพืช และดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
 จตุพร กล่าวว่า อายุ และรายได้ของครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อวิธีการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มแตกต่างกัน อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มแตกต่างกันในด้าน
องค์กรด้านบุคคล และการฝึกอบรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มต่างกันด้าน
สภาพขององค์กร อายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อวิธีการส่งเสริมแตกต่างกัน อายุต่างกันมีความพึง
พอใจต่อผลแผนท่ีได้รับจากการด าเนินงานของกลุ่มแตกต่างกันและรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน
รายได้ของครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มแตกต่างกัน  

สมชัย ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจัดการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือในทุกหัว
ข้อยกเว้นเรื่องจ านวนต้นพันธุ์ท่ีมีความพึงพอใจปานกลางจากผลการพิสูจน์สมมติฐานพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก รายได้ แรงงานท่ีใช้ในการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งและประสบการณ์ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งต่อความพึงพอใจในการส่งเสริมการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

ภาคสรุป 
 

จากการตรวจเอกสารต่างๆและผลวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิจัยครั้งนี้ ฝรั่งกิมจูเป็นผลไม้ท่ีมีความต้องการของตลาดในอนาคตโดยปัจจุบันศักยภาพของการผลิต
ฝรั่งกิมจูของต าบลสวายจีกอ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะมีแนวโน้มท่ีจะขยายวิธีการปลูกฝรั่งกิมจูมาก
ขึ้น 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
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ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค์ จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีดี ความประทับใจ หรือการมีเจตคติ ดีต่อการกระท าของบุคคลหรือการท างานเช่นนั้นๆ จาก
สาระส าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นตอนของ สโลว์ สรุปได้ว่า ความต้องการท้ัง 5  ขั้น
ของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ซึ่งมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขั้นจะมีความส าคัญแก่บุคคลมาก
น้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการตอบสนองความต้องการในระดับนั้นๆ  

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
ความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรการปลูกฝรั่งกิมจู ในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา ลักษณะเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้จากการผลิตฝรั่งกิมจู ลักษณะสังคม ได้แก่ การเป็น
สมาชิกสถาบันการเกษตร การติดต่อเจ้าหน้าท่ี   
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ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝรั่งกิมจู 

 
 
 
1 ลักษณะส่วนบุคคล 

-อายุ 

-เพศ 

-ระดับการศึกษา 

2 ลักษณะทางการเกษตรของเกษตรกร 

-แรงงานในครัวเรือน 

-สภาพถือครองท่ีดิน 

-ผลผลิตฝรั่งกิมจู 
-ขนาดพื้นท่ีในการปลูกฝรั่งกิมจู 
3 ลักษณะทางสังคม 

-การเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร 

-การติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

-การรับรู้ข่าวสาร 

4 ด้านเศรษฐกิจ  
-แหล่งเงินทุน 

-ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตฝรั่งกิมจู 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 

 
ความพึงพอใจต่อการปลูกฝรั่งกิมจูของ

เกษตรกร 

1 กลุ่มเกษตรกร 

2 ด้านการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู 
-กล้าต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจู 
-สภาพพื้นท่ีและการเตรียมแปลงปลูก 

-การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 
-การดูแลรักษาฝรั่งกิมจู 
-ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมี 
-ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 

3 คนผลิตและช่องทางการตลาด 

-ผลผลิตฝรั่งกิมจูท่ีได้รับ 

-ราคาฝรั่งกิมจู 
-การตลาดและช่องทางการจ าหน่าย
ฝรั่งกิมจ ู
 


