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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
 ความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจู ในเขตพื้นท่ีต าบลสวายจิก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จ านวนผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30  ราย  ใช้วิธีสัมภาษณ์ ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางข้อมูลประกอบค าบรรยายและวิจารณ์ผลการวิจัยใน
ขอบเขตของข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู 
 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู 
 ตารางท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจู 
4.1 ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตรของผู้ให้ข้อมูล 
      4.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล 
อาย ุ

ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามอายุ 
ช่วงอายุ(ปี) จ านวน(ราย) ร้อยละ 
18-25 ปี 1 3.3 
26-35 ปี 2 6.7 
36-45 ปี 7 23.3 
46-55 ปี 12 40.0 
56-65 ปี 6 20.0 

66 ปีข้ึนไป 2 6.7 
รวม 30 100 

x̅= 3.86                   SD = 1.14                    Min-Max = 1.0-6.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า  กลุ่มเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท้ังหมดนั้นมากกว่าหนึ่งในสามมากท่ีสุดมี
อายุช่วง 46-55 ปี (ร้อยละ 40.0)  ส่วนของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุต่ าสุด 25 ปี และสูงสุด 75 
ปี เฉล่ียผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 50 ปี (SD=1.14)  

จากข้อมูลในตารางท่ี 1 จะแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูส่วนมากอยู่ในวัยผู้ใหญ่
เป็นวัยที่ต้องท างาน มีอาชีพท่ีค่อนข้างแน่นอน และต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งเป็นวัยที่สามารถ
ตัดสินใจด้วยดุลพินิจจากประสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจปลูกฝรั่งกิมจู 
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เพศ 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

เพศชาย 12 40 

เพศหญิง 18 60 

รวม 30 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในจ านวนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในส่ี เป็น
เพศหญิง มากท่ีสุด (ร้อยละ 60) ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมไทยท่ัวไปในสมัยนี้ เพศหญิงมีบทบาททาง
สังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหญิงบางรายมีสถานะ
โสดเพิ่มมากขึ้นหรือหม้าย และสามีไม่อยู่ไปท างานต่างถิ่น จากข้อมูลโดยสรุปว่า เกษตรกรเพศหญิงยัง
มีบทบาทเป็นผู้น าเพิ่มขึ้นและยังมีอ านาจตัดสินใจในการปลูกฝรั่งกิมจูมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 40) 
จากการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้  

 
ระดับการศึกษา 

ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ได้รับการศึกษา 2 6.7 

ประถมศึกษา 20 66.7 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2 6.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 13.3 

อนุปริญญา/ปวช.,ปว.ส. 1 3.3 

ปริญญาตร ี 1 3.3 

รวม 30 100.0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ในจ านวนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสาม 

(ร้อยละ 66.7) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะท่ีส่วนน้อย (ร้อยละ 20.0) จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีเพียงร้อยละ 7.00 เท่านั้นท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ตารางท่ี 3) 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาเท่านั้น ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากในสังคมการเกษตรทุกคนถือว่าอาชีพนั้นส าคัญต่อการมีกิน
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มีใช้มีรายได้เล้ียงครอบครัว ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ
และก็จะออกมาท างานช่วยเหลือครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และในขณะเดียวกันเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่เคยท าการเกษตรอย่างอื่นมาก่อนและเพิ่งเริ่มหันมาปลูกฝรั่งกิมจู ส าหรับเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ี
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีปลูกฝรั่งกิมจูนั้นจะมีอาชีพประจ า เช่น รับราชการและปลูกฝรั่งกิม
จูเป็นอาชีพเสริม หรือเกษียณอายุแล้วหันมาปลูกฝรั่งกิมจู 

 
จ านวนแรงงานในครอบครัว 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามจ านวนรงงานในครอบครัว 
            (n=30) 

จ านวนแรงงานทั้งหมด (คน) จ านวน ร้อยละ 

1-5 คน 21 70.0 

6-10 คน 9 30.0 

รวม 30 100.0 

                 X ̅=1.30  SD =0.50 Min-Max =1.0-2.0 
  จากตารางที่ 4 พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ียประมาณ 2 
คน (SD = 0.50) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ีมีจ านวนแรงงานในครอบครัวน้อยท่ีสุด 1 คน และ
เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ีมีจ านวนแรงงานในครอบครัวมากท่ีสุดคือ 7 คน และเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล
ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 70.0) มีจ านวนแรงงานในครอบครัวประมาณ 1-5 คน (ตารางท่ี 4) 
 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวขนาดเล็ก ท้ังนี้เนื่องมาจาก
ครอบครัวในชนบทไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากยิ่งขึ้น และระบบเศรษฐกิจท่ีต้องใช้ก าลัง
แรงงานร่วมกันท ามาหากินนั้นได้ลดน้อยลง มีบุตรหลานอยู่ระหว่างการศึกษาและท างานอยู่ต่างถิ่นท า
ให้มีการจ้างแรงงานจากภายนอกเข้ามาแทนทีมากกว่าเดิม 
 
ท่านเคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนปลูกฝร่ังกิมจู 

จากตารางที่ 5 พบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีประสบการณ์ก่อนปลูกฝรั่งกิมจูส่วนมาก (ร้อย
ละ 23.5) เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท านามาก่อน รองลงมาร้อยละ  15.3 เคยมี
ประสบการณ์ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 14.1 เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท าสวนมา
ก่อน ร้อยละ 12.9 เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท าไร่ ร้อยละ 11.8 เคยมีประสบการณ์
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 10.6 เคยมีประสบการณ์ประกอบอาชีพรับก่อสร้าง ร้อยละ 3.5 
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เคยเคยมีประสบการณ์ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท โดยมีประสบการณ์ประกอบอาชีพพนักงานรัฐ 
ร้อยละ 3.5 เคยมีประสบการณ์ประกอบอาชีพรับราชการน้อยท่ีสุด ร้อยละ1.2  
 แสดงว่าให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลเคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในการท า
การเกษตรเป็นส่วนมาก เนื่องจากอาชีพเกษตรกรกรรมเป็นอาชีพท่ีได้รับการสืบทอดมาต้ังแต่อดีต ซึ่ง
ประชาชนท่ีอยู่ในชนบทเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ออกมาช่วยพ่อแม่มาท างานในไร่นาและเมื่อ
มีครอบครัวก็แยกออกไปท าการเกษตรต่อไป หลังจากมีผู้น าฝรั่งกิมจูมาปลูกเกษตรกรจึงคาดหวังว่าจะ
เป็นอาชีพเกษตรท่ีท ารายได้มากกว่า จึงได้มีการเปล่ียนมาปลูกฝรั่งกิมจูทดแทนการท าการเกษตร
แบบเดิม 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามประสบการณ์ประกอบอาชีพ
ก่อนการปลูกฝร่ังกิมจู 

                                                                                       (n=30) 

ประสบการณ์การประกอบอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

   ท านา 20 23.5 

   ท าสวน 12 14.1 

   ท าไร่ 11 12.9 

   รับจ้างท่ัวไป 10 11.8 

   ค้าขาย 13 15.3 

   รับเหมาก่อสร้าง 9 10.6 

   พนักงานบริษัท 3 3.5 

   พนักงานรัฐ 3 3.5 

   รับราชการ 1 1.2 

   อืน่ๆ (ไม่ได้ท างาน) 3 3.5 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
อาชีพหลัก 

จากตารางที ่6 พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูล (ร้อยละ50) ท านาเป็นอาชีพหลัก ท้ังนี้
เนื่องมาจากกลุ่มคนส่วนใหญ่นี้ได้ท านาเป็นเวลานานแล้วและท าในปริมาณท่ีมาก ในขณะท่ีมีเพียงร้อย
ละ 35.7 ท่ีประกอบอาชีพปลูกฝรั่งกิมจูเป็นอาชีพหลัก และรองลงมาร้อยละ 32.1,32.1,32.1,25.0, 
25.0 และ 7.1 3.6 ประกอบอาชีพท าสวน ค้าขาย รับเหมา ท าไร รับจ้าง และพนักงานประจ า 
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พนักงานรัฐเป็นอาชีพหลัก ซึ่งกลุ่มหลังจากการปลูกฝรั่งกิมจู สลับกับการประกอบอาชีพอื่นเนื่องจาก
ฝรั่งกิมจูต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและเกษตรกรบางรายก็ประประกอบอาชีพเกษตร
เป็นหลักมาก่อนแล้วค่อยซึ่งฝรั่งกิมจูถือว่าเป็นอาชีพใหม่ประสบการณ์ยังน้อยจึงไม่กล้าท่ีจะหันมา
ประกอบอาชีพปลูกฝรั่งกิมจู 
อย่างเดียว 

ตารางที่ 6 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามอาชีพหลัก                                                                                                                                                                                                            
                                                                   (n=30) 

อาชีพหลัก จ านวน (ราย) ร้อยละ 

    ท านา 14 20.6 

    ท าสวน 9 13.2 

    ท าไร่ 7 10.3 

    รับจ้าง 7 10.3 

    ค้าขาย 9 13.2 

    รับเหมา 9 13.2 

    พนักงานบริษัท 1 1.5 

    พนักงานรัฐ 2 2.9 

    ปลูกฝรั่งกิมจู 10 14.7 

    หมายเหตุ : ตอบได้มากว่า 1 ข้อ 
 
อาชีพรอง 

จากตารางที่ 7 พบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูล (ร้อยละ44.4) ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพ
รอง รองลงมาร้อยละ 40.7 ประกอบอาชีพท าสวน ร้อยละ 37.0 ประกอบอาชีพท าไร่ ค้าขาย ปลูก
ฝรั่งกิมจู ร้อยละ33.3 ประกอบอาชีพรับเหมา และร้อยละ 7.4 ท่ีประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพรอง 

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเสริมท้ังนี้เนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวมีภาวะเส่ียงสูง เนื่องมาจาก
เกษตรกรส่วนมากยังต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก การประกอบอาชีพหลายอย่างจึงเป็นการ
ลดความเส่ียงหากเกิดความเสียหายกับผลผลิต  
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ตารางที่ 7 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามอาชีพรอง 
                                                                                (n=30) 

อาชีพรอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

    ท านา 2 3.1 

    ท าสวน 11 17.2 

    ท าไร่ 10 15.6 

    รับจ้าง 12 18.8 

    ค้าขาย 10 15.6 

    รับเหมา 9 14.1 

    ปลูกฝรั่งกิมจู 10 15.6 

หมายเหตุ : ตอบได้มากว่า 1 ข้อ 
 

รูปแบบการปลูกฝร่ังกิมจู 
ตารางที่ 8 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามรูปแบบการปลูกฝร่ังกิมจู 
           (n=30) 

รูปแบบฝร่ังกิมจ ู จ านวน(ราย) ร้อยละ 

    เกษตรเคมี 2 6.7 

    เกษตรอินทรีย์ 5 16.7 

    เกษตรผสมผสาน 23 76.7 

รวม 30 100.0 

                 X ̅=2.70  SD =0.60 Min-Max =1.0 - 3.0 
   จากตารางที่ 8 พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีระบบการปลูกฝรั่งกิมจู ร้อยละ 77.0 ท าการปลูก
ฝรั่งกิมจูแบบเกษตรผสมผสาน และผู้ให้ข้อมูลท่ีมีการปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรอินทรีย์ มีเพียงร้อยละ 
16.7 เท่านั้น 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เกษตรกรหันมาท าเกษตร
ผสมผสานมากยิ่งขึ้น และเกษตรกรบางส่วนก็หันมาปลูกฝรั่งกิมจูแบเกษตรอินทรีย์ โดยส่วนน้อย
เกษตรกรจะใช้การปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรเคมี  
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ประสบการณ์การปลูกฝร่ังกิมจู 
ตารางที ่9 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามประสบการณ์การปลูกฝรั่งกิมจู 
           (n=30) 

ประสบการณ์ (ปี) จ านวน (ราย) ร้อยละ 

    1-5 ปี 13 43.3 

    6-10 ปี 7 23.3 

    11-15 ปี 7 23.3 

    16-20 ปี 1 3.3 

    21 ปีข้ึนไป 2 6.7 

รวม 30 100.0 

X ̅=   2.06     SD = 1.20  Min-Max = 1.0-5.0 
จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 

3 ปี (SD =1.20) โดยมีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจูน้อยท่ีสุด 1 ปี และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปลูกฝรั่งกิมจูมากท่ีสุด 28 ปี ซึ่งเป็นรุ่นท่ีบุกเบิกน าฝรั่งกิมจูมาทดลองปลูกในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านหนอง
ปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรุ่นแรก และพบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลเกือบสอง
ในสาม (ร้อยละ 2.06) มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจู 1-5 ปี (ตารางท่ี 9) 

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนข้างไม่มากนัก คือเฉล่ีย 3 ปี 
ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเกษตรกรได้เริ่มหันมาปลูกฝรั่งกิมจูแทนการท านา เพราะเกษตรกรลงทุนสูงและ
เป็นหนี้เพิ่มขึ้นในการท านา เกษตรกรบ้างรายหันมาสนใจในการปลูกฝรั่งกิมจูมากขึ้น บางก็ท าเป็น
อาชีพเสริมบ้างรายอาจท าเป็นอาชีพหลัก  

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
แหล่งเงินทุน  

จากตารางที ่10 พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้ใช้แหล่งเงินทุนมากกว่า 1 แหล่งเพื่อใช้ในการ
ปลูกฝรั่งกิมจูโดยพบว่า ร้อยละ 53.3 มีแหล่งเงินทุนจากทุนส่วนตัวและจากสหกรณ์การเกษตร 
รองลงมาร้อยละ 26.7 ใช้ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 23.3 ใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส) พบว่ามีเพียงร้อยละ 13.3 เท่านั้นท่ีใช้แหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน (ตารางท่ี 10) 

เนื่องจากเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนมาก ปลูกฝรั่งกิมจูในแต่ละรายในจ านวนท่ีไม่มากจึง
สามารถใช้ทุนส่วนตัวและทุนท่ีได้จากสหกรณ์การเกษตร ในการท าได้อีกท้ังแหล่งเงินทุนจากท่ีอื่นมี
งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกฝรั่งกิมจ ู
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามแหล่งเงินทุนท่ีน ามาใช้ในการปลูกฝรั่งกิมจู 
                                                                                                (n=30) 

แหล่งเงินทุน จ านวน(ราย) ร้อยละ 

    สหกรณ์การเกษตร 16 53.3 

    ธนาคารพาณิชย์ 8 26.7 

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 7 23.3 

    กองทุนหมู่บ้าน 4 13.3 

    ทุนส่วนตัว 16 53.3 

หมายเหตุ : ตอบได้มากว่า 1 ข้อ 

 
ผลผลิตฝร่ังกิมจู 

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้รับผลผลิตต่อต้นท่ีปลูกฝรั่งกิมจู
ระหว่าง (40-60)  ต่อต้นเฉล่ียประมาณ (SD= 0.80) ผลผลิตท่ีปลูกฝรั่งกิมจูมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 80 
ต้นขึ้นไปเฉล่ีย (ร้อยละ 20.0) พบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ได้ผลผลิตอยู่
ระหว่าง 11,000-25,000กก/ไร่/ปี คิดเป็น (ร้อยละ 63.3) รองลงมา เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้ผลผลิตอยู่
ระหว่าง 5,100-10,000 กก/ไร่/ปี คิดเป็น (ร้อยละ 26.7) เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 
มากกว่า 50,000กก/ไร่/ปี คิดเป็น (ร้อยละ 6.7) เกษตรกรให้ข้อมูลน้อยท่ีสุดอยู่ระหว่าง 26,000-
50,000 กก/ไร่/ปี คิดเป็น (ร้อยละ 3.3)  

เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมากกว่าครึ่งได้ผลผลิตเฉล่ียจ านวนต้น/ไร่ อยู่ระหว่าง 151-200 ต้น/ไร่ 
คิดเป็น (ร้อยละ 60.0) พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล 5 ราย ปลูกมากกว่า 210 ต้น/ไร่ คิดเป็น (ร้อยละ 
16.7)  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูล 4 ราย ปลูกระหว่าง 110-150 ต้น/ไร่ คิดเป็น (ร้อยละ 13.3) เกษตรกรท่ี
ให้ข้อมูลท่ีน้อยท่ีสุดจ านวน 3 ราย ปลูกระหว่าง 50-100 ต้น/ไร่ คิดเป็น (ร้อยละ 10.0)  

เมื่อพิจารณาถึงการให้ข้อมูลผลผลิตต่อต้นของเกษตรกรปลูกฝรั่งกิมจู พบว่า ข้อมูลผลผลิต
เฉล่ียประมาณ 1.63 กิโลกรัมต่อต้น มีเกษตรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูได้ผลผลิตต่อต้นน้อยท่ีสุดจ านวน 7 ราย 
คิดเป็น (ร้อยละ 23.3)  โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลผลส่วนใหญ่ คิดเป็น (ร้อยละ 56.7)  มีผลิตเฉล่ียต่อไร่
ในการปลูกฝรั่งกิมจู ได้ผลผลิตมากท่ีสุด  มากกว่า 50,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ6.7) และ
มีเพียง จ านวน 8 รายได้ผลิตน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 5,100-10,000 กิโลกรัม คิดเป็น (ร้อยละ26.7)และท่ีได้ผล
ผลิตน้อยท่ีสุด คือ 26,000-50,000 กก/ไร่/ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามผลผลิต 

 
ลักษณะทางสังคม 
           การเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร 
จากตารางที่ 12 พบว่า  ในจ านวนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท้ังหมด มีเพียงร้อยละ 10.0 ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสถาบันการเกษตรใดเลย และมีเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 90.0) เป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร
โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล (ร้อยละ 30.5) ได้ระบุว่าเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้อย
ละ 10.2 ระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 8.5 ระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และ
มีเพียงร้อยละ 5.1 เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร (ตารางท่ี 12) 
 แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
ท้ังนี้เนื่องจากการเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกไม่ค่อย

ผลผลิตฝร่ังกิมจู จ านวน (ราย) ร้อยละ 
        ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 
    40-60 กก. 

 
17.0 

 
56.7 

    61-80 กก. 7.0 23.3 
    มากกว่า 80 กก. ขึ้นไป 6.0 20.0 

                𝑥 =̅   1.63      SD= 0.80          MinMax =1.0-3.0 
 
        ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
    5,100-10,000 กก/ไร่/ปี 8 26.7 
    11,000-25,000 กก/ไร่/ปี 19 63.3 
    26,000-50,000 กก/ไร่/ปี 1 3.3 
    มากกว่า 50,000 กก/ไร่/ป ี 2 6.7 

            𝑥 =̅ 2.90        SD= 0.75               MinMax = 2.0-5.0 
        ผลผลิตเฉลี่ยจ านวนต้น/ไร่ 
    50-100 ต้น/ไร ่ 3 10.0 
    110-150 ต้น/ไร ่ 4 13.3 
    151-200 ต้น/ไร ่ 18 60.0 
    มากกว่า 210 ต้น/ไร ่ 5 16.7 

            𝑥 =̅ 2.83          SD= 0.83     MinMax = 1.0-4.0 
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ยุ่งยาก และท่ีส าคัญคือการให้เงินกู้ยืมเงินมาลงทุนสามารถท าได้ง่าย ส าหรับการเป็นสมาชิก กลุ่ม
เกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่เกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูเป็นทางเลือกใหม่ท่ีมีการปลูกฝรั่งกิมจู อาจมีหลาย
ปัจจัยในการผลิต ส่วนเกษตรกรอื่นๆเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร นั้นอาจมีเงื่อนไข
มาก รวมท้ังเกษตรกรส่วนมากเพิ่งรู้จักไม่มากนัก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกสถาบันดังกล่าวน้อย 

ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามการเป็นสมาชิกของสถาบัน
การเกษตร 

การเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร จ านวน(ราย) ร้อยละ 

    ไม่เป็น 3 10.0 

    เป็น 27 90.0 

รวม 30 100 

    กลุ่มสหกรณ์การเกษตร (5) (8.5) 

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (18) (30.5) 

    กลุ่มเกษตรกร (3) (5.1) 

    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (6) (10.2) 

                                  รวม          30 100.0 

หมายเหตุ : 1) ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
     2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนแลร้อยละของผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสถาบัน
การเกษตร 
 
การขอรับค าปรึกษา 

จากตารางที่ 13 พบว่า ในจ านวนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล (ร้อยละ 66.7) เคยได้รับค าปรึกษา
เมื่อมีปัญหา มีเพียงหนึ่งในสาม ร้อยละ 33.3 ท่ีไม่เคยรับค าปรึกษาใดเลย โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล
เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 32.6) ได้ระบุว่าเคยรับค าปรึกษาจากญาติและเพื่อนเมื่อมีปัญหา รองลงมาร้อย
ละ 15.2 เคยปรึกษาผู้ท่ีมีประสบการณ์มาก่อน เมื่อมีปัญหา และร้อยละ 8.7 ระบุว่าขอรับค าปรึกษา
จากเกษตรจังหวัด (ตารางท่ี 13) 
 
 
 
 
 



36 
 

ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามการขอรับค าปรึกษาจากแหล่งต่างๆ 

การขอรับค าปรึกษา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

        ไม่เคย 10 33.3 

        เคย 20 66.7 

รวม 30 100 

           ญาติ/เพื่อน (15) (32.6) 

           ผู้มีประสบการณ์ (7) (15.2) 

           เกษตรจังหวัด (4) (8.7) 

รวม 30 100 

หมายเหตุ : 1) ผู้ท่ีเคยขอรับค าปรึกษาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
     2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนแลร้อยละของผู้ท่ีขอรับค าปรึกษาจาก
แหล่งต่างๆ 
 
แหล่งรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝร่ังกิมจู 

จากตารางที่ 14 พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้รับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง โดยมี
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 43.2) ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูจากญาติและเพื่อน 
รองลงมาผู้ให้ข้อมูล (ร้อยล่ะ 25.0)ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูจากส่ือโทรทัศน์ 
นอกจากนั้นได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูจากวารสารการเกษตร หนังสือพิมพ์  อื่น  ๆและ 
วิทยุ  (ร้อยละ 9.1,6.8,6.8และ 4.5) และมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปลูกฝรั่งกิมจูจากหอกระจายข่าวและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตารางท่ี 14) 
 แสดงให้เห็นว่า การได้รับข่าวสารของเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล ส่วนมากรับข่าวสารมาจากญาติ
และเพื่อน ซึ่งเป็นส่ือท่ีได้รับได้ง่ายและสะดวกกว่าเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจู อาจรวมถึงการรับข่าวสาร
จากส่ือโทรทัศน์ในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูอีกด้วย ส่วนด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การปลูกฝรั่งกิมจูจากวารสารการเกษตร หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าถึง
เกษตรกรได้น้อย ในการรับข่าวสารจากเพื่อนและญาติ จากส่ือโทรทัศน์ และวิทยุ เป็นการส่ือสารรับรู้
ข่าวสารได้ง่ายและสะดวกมากกว่า 
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ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามแหล่งรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปลูกฝรั่งกิมจู 

                                                                         (n=30) 

แหล่งรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร จ านวน(ราย) ร้อยละ 

    วิทยุ 2 4.5 

    โทรทัศน์ 11 25.0 

    หอกระจายข่าว 1 2.3 

    หนังสือพิมพ์ 3 6.8 

    วารสารการเกษตร 4 9.1 

    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1 2.3 

    เพื่อน/ญาติ 19 43.2 

    อื่นๆ 3 6.8 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
จ านวนแรงงานที่ใช่ในการท าสวนฝร่ังกิมจู 

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนรงงานภายในครอบครัวที่ใช้ใน
การท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 2 คน (SD=0.56) ในขณะท่ีไม่ได้ใช้แรงงานในครอบครัวเลย 1ราย 
(ร้อยละ 3.3) ส่วนผู้ท่ีใช้แรงงานในครอบครัวเพื่อท าสวนฝรั่งกิมจูด้วยมีแรงงานมากท่ีสุด 7 คน (ร้อย
ละ 3.3) นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนแรงงานจ้างท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูนั้นเฉล่ียประมาณ 2 คน 
(SD= 0.90) โดยผู้ให้ข้อมูลมากว่าสามในส่ี (ร้อยละ 50.0) ไม่มีแรงงานจ้างรวมที่ใช้ในการท าสวนฝรั่ง
กิมจู (ตารางท่ี 17) 
 เมื่อพิจารณาพบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานรวมท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ีย
ประมาณ 3 คน (SD = 0.55) โดยผู้ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูน้อยที่สุดคือ 1 
คน และผู้ให้ข้อมูลท่ีมีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูมากท่ีสุด คือ 12 คน 
 แสดงให้เห็นว่าในการด าเนินกิจกรรมภายในสวนฝรั่งกิมจูของเกษตรกรใช้แรงงานจ านวนไม่
มาก  ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆภายในสวนฝรั่งกิมจูมีการด าเนินการท่ีไม่พร้อมกัน ซึ่งสามารถ
ด าเนินการโดยใช้แรงงานในครอบครัวได้ และสวนฝรั่งกิมจูบางแห่งเพิ่งให้ผลผลิตรวมท้ังสวนฝรั่งกิมจู
ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพียงสวนฝรั่งขนาดเล็กจึงไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มหรือหากจ าเป็นต้อง
จ้างแรงงานเพิ่มก็จะจ้างช่ัวคราวเท่านั้น โดนเฉพาะกิจกรรมในการปลูกและการปลูกดูแลรักษาในช่าง
เริ่มปลูก 
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ตารางที ่15 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตากช่วงจ านวนแรงงานท่ีใช่ท างานใน
สวนฝรั่งกิมจู 

จ านวนแรงงานทั้งหมด (คน)           จ านวน (ราย) ร้อยละ 
แรงงานในครอบครัว 
          ไม่มี 
          1-2 คน 
          3-6 คน 
          มากกว่า 6 

            𝑥 =̅ 1.23    
แรงงานจ้าง 
          ไม่มี 
          1-2 คน 
          3-6 คน 
          มากกว่า 6 

           𝑥 =̅ 0.73    
แรงงานรวม 
          1-5 คน 
          6-10 คน 
          มากกว่า 10 คน 

            𝑥 =̅ 1.20    

 
1 
22 
6 
1 

SD = 0.56           
 

15 
10 
3 
2 

SD = 0.90      
 

26 
2 
2 

SD = 0.55      

 
3.3 
73.3 
20.0 
3.3 

Min-Max = 0-3.0 
 

50.0 
33.3 
10.0 
6.7 

Min-Max = 0-3.0 
 

86.7 
6.7 
6.7 

Min-Max = 1.0-3.0 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
ลักษณะการถือครองที่ดิน 

พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 86.7) มีลักษณะการถือครองท่ีดินเป็นของ
ตนเอง และยังมีร้อยละ 13.3 ระบุว่าเป็นพื้นท่ีให้เช่า (ตารางท่ี 16) 
 นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีการถือครองท่ีดินท่ีเป็นของตนเองเฉล่ียเกือบ 5 ไร่ 
(SD = 0.68) โดยมีน้อยท่ีสุด 1 ไร่ และมากท่ีสุด 15 ไร่พบว่าร้อยละ 13.3 มีการถือครองพื้นท่ีให้เช่า 
และมีพื้นท่ีสูงสุดถึง 10 ไร่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีถือครองเป็นของตนเอง มีบางส่วน
ท่ีท่ีระบุว่าเป็นพื้นท่ีให้เช่า แต่เป็นพื้นท่ีท่ีได้ใช้ประโยชน์และสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
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ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามช่วงลักษณะการถือครองท่ีดิน 
                                                                                   (n=30) 

หมายเหตุ : 1) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
     2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนและร้อยละของลักษณะถือครองท่ีดิน 
 
สภาพพื้นทีเ่ดิมก่อนการปลูกฝร่ังกิมจู 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามสภาพพื้นท่ีเดิมก่อนปลูกฝรั่งกิมจู 
                                                                       (n=30) 

สภาพพื้นที ่ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

พื้นท่ีท าการเกษตร 21 41.2 

         พืชไร่      (1)     (2.0) 

         พืชสวน      (8)      (15.7) 

         ทุ่ง/แปลงเล้ียงสัตว์      (2)     (3.9) 

         ท านา      (10)      (19.6) 

         พื้นท่ีว่างเปล่า 9 17.6 

หมายเหตุ : 1) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
     2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนและร้อยละของสภาพพื้นท่ีเดิมก่อนปลูก
ฝรั่งกิมจู 

ลักษณะการถือครองที่ดิน (ไร่) จ านวน(ราย) ร้อยละ 

        เป็นของตนเอง 26 86.7 

           1-5 (20) (66.7) 

           6-10 (3) (10.0) 

           11-15 (3) (10.0) 

𝑥 ̅= 1.00             SD = 0.68           Min-Max = 1.0-3.0 
          การเช่าพื้นที่                                             4                              13.3 

1-5                                           (1)      .                   (3.3) 
6-10                                          (2)                         (6.7) 
11-15                                         (1)                        (3.3) 

𝑥 ̅= 1.00               SD = 1.25           Min-Max = 1.0-4.0 
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จากตารางที่ 17 พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 41.2) ดังแสดงในตาราง
ท่ี 22 พื้นท่ีท่ีปลูกฝรั่งกิมจูนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรมาก่อน โดยร้อยละ 19.6 ระบุว่าเป็นพื้นท่ีท านา
มาก่อน ในขณะท่ีร้อยละ 15.7 ระบุว่าเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นพืชสวนมาก่อน และร้อยละ 2.0 เป็นพื้นท่ีท่ีมี
การปลูกพืชไร่มาก่อน นอกจากนั้นยังพบว่าสภาพพื้นท่ีก่อนปลุกฝรั่งกิมจูเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ร้อยละ 
17.6 
 แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้พื้นท่ีในการเกษตรมาปลูกฝรั่งกิมจู โดยมี
สภาพพื้นท่ีเดิมเป็นพืชท่ีท านา ท าพืชสวนและท าไร่ นอกจากนั้นเกษตรกรท่ีเปล่ียนพื้นท่ีเดิมจากพื้นท่ี
ท านา ท าพืชสวนและท าไร่ มาปลูกฝรั่งกิจู เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคาของผลผลิตฝรั่งกิมจูดีกว่า
ราคาข้าว ข้าวโพด และถั่วลิสง รวมทั้งระหว่างท่ีรอต้นฝรั่งกิมจูเจริญเติบโต ยังสามารถท่ีจะปลูกพืชผัก
แซมระหว่างต้นฝรั่งกิมจูได้ 
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการปลูกฝร่ังกิมจู 
 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ท่ีมีต่อการปลูกฝรั่งกิมจูนั้น ได้ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความพึงพอใจออกมาว่า พึงพอ
จากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด เกี่ยวกับ  1) กลุ่ม
เกษตรกร 2) ด้านการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู 3) ผลผลิตแลช่องทางการตลาด ตามล าดับ 
 
  ความพึงพอใจในกลุ่มเกษตรกร 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรรวม 4 ประเด็น (ตารางท่ี 18) พบว่าเกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อกลุ่มเกษตรกรโดยร่วมในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.17) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล
มีความพึงพอใจในระดับน้อยในประเด็น 1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นใน
ด้านการพัฒนาการปลูกฝรั่งกิมจู (ค่าเฉล่ีย 1.66)  2)มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ี  
(ค่าเฉล่ีย 2.23)  3)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู 
(ค่าเฉล่ีย 1.86)   4)การไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการปลูก
ฝรั่งกิมจูมี (ค่าเฉล่ีย 2.93)   

จึงกล่าวได้ว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อเกษตรกรในระดับน้อย แต่เป็นท่ีน่า
สังเกตว่า การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู ผู้ให้ข้อมูลมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปติดต่อรับความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูหรือไม่เกษตรกรไม่รู้ว่าจะไป
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ติดต่อรับความช่วยเหลือท่ีไหน จากใคร จึงมีผู้ให้ข้อมูลระบุว่า พึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุดมากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 73.3)  

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ 1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือ
ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกฝรั่งกิมจู  2)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้
ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู  ท่ีผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีความพึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุดเกือบครึ่งหนึ่ ง 
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสนใจท่ีจะปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีใหม่ และยังมี่การส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ
จึงเป็นการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกันเอง ซึ่งสมาชิกมีเครือข่ายเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีอยู่แล้ว  
ในขณะท่ีมีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเกษตรกรระบุว่าพึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุด อาจมีสาเหตุจาก
เกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจกิจกรรมของกลุ่มมากนัก 
 
ความพึงพอใจด้านการปลูกดูแลรักษาฝร่ังกิมจู 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้าน หนองปรือ ต าบล สวายจี 
อ าเอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ท่ีมีผลต่อการปลูกฝรั่งกิมจูรวม 6 ประเด็น พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมี
ความพึงพอใจต่อฝรั่งกิมจูโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย3.69) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจ
ระดับมากในประเด็นท่ี 1)กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค (ค่าเฉล่ีย4.43) 2) สภาพพื้นท่ีและการเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย3.50) 3)
การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู (ค่าเฉล่ีย3.83) 4) การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย สะดวก
(ค่าเฉล่ีย3.63) 5)ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมจัดการได้ (ค่าเฉล่ีย3.30)  
6)ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่ (ค่าเฉล่ีย3.46)  
 ถึงแม้ว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในระดับมาก
แต่ท่ีเป็นท่ีสังเกตว่าในประเด็น 1) กล้า/ท่อนพันธุฝ์รั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 3) การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย 
สะดวก ท่ีให้ข้อมูลระบุความพึงพอใจน้อยและพึ่งพอใจน้อยท่ีสุดเป็นจ านวนมาก เนื่องมากจาก 1) 
กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรท่ีซื้อ
กล้าท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูมาปลูกยังไม่เป็นท่ีน่าพึ่งพอใจอาจจะมีสาเหตุเนื่องมากจากเกษตรกรพึ่งเริ่ม
น าเข้ามาปลูกโดยท่ีเกษตรกรยังไม่มีประสบการณ์มากนักจึงท าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตท่ีได้ต่ าควร
ท่ีจะได้ 2 )การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจูขาดผู้ให้ความรู้ด้านการปลูกฝรั่งกิมจูจึงท าให้การเจริญเติบโต
ของฝรั่งไม่ค่อยดีนัก 3 )การดูแลรักษาฝรั่งกิมจู เกษตรกรยังขาดการดูแลรักษาในด้านโรคและแมลง
ศัตรูพืชและยังใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปท าให้ต้นพืชและหน้าดินเส่ือมและ มีความเป็นกรดสูง ท าให้
เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย   (ตารางท่ี 19) 
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ความพึงพอใจด้านผลผลิตและช่องทางการตลาด 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ท่ีมีต่อผลผลิตและช่องทางการตลาด มี 4 ประเด็น พบว่าผู้ให้ข้อมูลมี
ความพึ่งพอใจต่อผลผลิตและช่องทางการตลาดโดยร่วมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยผู้ให้ข้อมูลมี
ความพึ่งพอใจในระดับมากในประเด็น 1) ผลผลิตฝรั่งกิมจูท่ีได้รับ (ค่าเฉล่ีย 4.03) 2) ราคาฝรั่งกิมจูท่ี
จ าหน่ายในท้องตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.76) 3)การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู มีท่ีรับซื้อฝรั่งกิม
จูท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.63) 4) ท่านสามารถหาตลาดต่อสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตเอง (ค่าเฉล่ีย 3.60) 
 จึงกล่าวได้ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อผลผลิตและช่องทางการตลาดท่ีในระดับมากแต่
เป็นท่ีน่าสังเกตได้ว่า การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู  มีท่ีรับซื้อฝรั่งกิมจูท่ีแน่นอน   ท่าน
สามารถหาตลาด/สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตเอง  ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อย ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องจากการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกรยังไม่มีตลาดและช่องทางการจ าหน่ายมากนัก และเกษตรกร
ยังหาสถานท่ีท่ีจัดจ าหน่ายได้นัก หากมีการจัดสถานท่ี มีท่ีรับซื้อ และช่องทางในการจัดจ าได้ท่ีแน่นอน
ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 20)
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ตารางที่ 18 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลต่อกลุ่มเกษตรกร 

 
หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย    4.50 – 5.00 ,  มาก ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 ,  ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49              
                                           น้อย  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 , น้อยท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49               
              2)ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละรายการ 
 
 

 
การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
     ระดับ 
ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่น
ในด้านการพัฒนาการปลูกฝรั่งกิมจู 

1 
(3.3) 

2 
(6.7) 

5 
(16.7) 

0 
22 

(73.3) 
1.66 1.18 ระดับน้อย 

มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ี 1 
(3.3) 

1 
(3.3) 

10 
(33.3) 

10 
(33.3) 

8 
(26.7) 

2.23 1.01 ระดับน้อย 

การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้
ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู 

1 
(3.3) 

4 
(13.3) 

3 
(10.0) 

4 
(13.3) 

18 
(60.0) 

1.86 1.25 ระดับน้อย 

การไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับผู้ท่ี
ประสบความส าเร็จในการปลูกฝรั่งกิมจู 

0 
8 

(26.7) 
14 

(46.27) 
6 

(20.0) 
2 

(6.7) 
2.93 0.86 ระดับปานกลาง 

รวม  2.17 1.07 ระดับน้อย 



44 
 

ตารางที่ 19 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลต่อการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00,มาก ค่าเฉล่ีย 3.50–4.49,ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.50–3.49,น้อย ค่าเฉล่ีย 1.50–2.49,น้อยท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 1.00–1.49    2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละรายการ 

การปลูกดูแลรักษาฝร่ังกิมจู 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มี
ความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

17 
(56.7) 

10 
(33.3) 

2 
(6.7) 

1 
(3.3)  4.43 0.77 ระดับมาก 

สภาพพื้นท่ีและการเตรียมแปลงปลูกมีความ
เหมาะสม 

6 
(20.0) 

6 
(20.0) 

15 
(50.0) 

3 
(10.0)  3.50 0.93 ระดับปานกลาง 

การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 6 
(20.0) 

14 
(46.7) 

9 
(30.0) 

1 
(3.3)  3.83 0.79 ระดับมาก 

การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย 
สะดวก 

5 
(16.7) 

10 
(33.3) 

14 
(46.7) 

1 
(3.3)  3.63 0.80 ระดับมาก 

ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับท่ี
สามารถควบคุมจัดการได้ 

4 
(13.3) 

6 
(20.0) 

15 
(50.0) 

5 
(16.7)  3.30 0.91 ระดับปานกลาง 

ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่
ในระดับใด 

3 
(10.0) 

11 
(36.7) 

13 
(43.3) 

3 
(10.0)  3.46 0.81 ระดับปานกลาง 

รวม  3.69 0.83 ระดับมาก 
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ตารางที่ 20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลต่อผลผลิตและช่องทางการตลาด 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00,มาก ค่าเฉล่ีย 3.50–4.49,ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 2.50–3.49,  
                  น้อย ค่าเฉล่ีย 1.50–2.49 , น้อยท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49               
              2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละรายการ 

ผลผลิตและช่องทางการตลาด 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ผลผลิตฝรั่งกิมจูท่ีได้รับ 10 
(33.3) 

13 
(43.3) 

5 
(16.7) 

2 
(6.7)  4.03 1.09 ระดับมาก 

ราคาฝรั่งกิมจูท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด 6 
(20.0) 

13 
(43.3) 

9 
(30.0) 

2 
(6.7)  3.76 1.06 ระดับมาก 

การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู มี
ท่ีรับซื้อฝรั่งกิมจูท่ีแน่นอน 

4 
(13.3) 

13 
(43.3) 

11 
(36.7) 

2 
(6.7)  3.63 1.01 ระดับมาก 

ท่านสามารถหาตลาด/สถานท่ีจ าหน่าย
ผลผลิตเอง 

7 
(23.3) 

7 
(23.3) 

13 
(43.3) 

3 
(10.0)  3.60 1.07 ระดับมาก 

รวม  3.75 1.05 ระดับมาก 
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สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝร่ังกิมจูของเกษตรกรที่ให้ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีปัญหาในระดับปานกลาง คือ 1)ด้านการเข้ากลุ่มเกษตรกร 2)โรคและแมลง และ3)
ผลผลิตและช่องทางการตลาด ตามล าดับ  
 
ด้านการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกร ด้านการเข้า
ร่วมของเกษตรกรในตารางท่ี 21 รวม 4 ประเด็น พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาโดยรวมในการ
ปลูกฝรั่งกิมจู ด้านกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพ
ปัญหาในระดับปานกลางคือ 1)การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่ายผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดย
การใช้ส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออกร้านในงานต่างๆ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) 2)การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการผลิตฝรั่งกิมจูกับภาครับหรือ
ท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร (ค่าเฉล่ีย 3.63)  3)การหาแหล่งจัดซื้อ
กล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู รวมถึงซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้
ราคาถูกกว่าท้องตลาด (ค่าเฉล่ีย 2.50) 4)ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝรั่งกิมจู (ค่าเฉล่ีย 
3.30) ตามล าดับ 
 จากปัญหาท่ีพบดังกล่าว เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาปัจจัยการผลิตท่ี
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
เพื่อกลุ่มเกษตรกรจะได้มีท่ีจ าหน่ายท่ีแน่นอน (ตารางท่ี 21) 
ด้านโรคและแมลง 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านปัญหาเกี่ยวกับด้านโรคและแมลง 7 ประเด็น 
พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมี
สภาพปัญหาในระดับมากในประเด็นเดียวคือ 1)ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช (ค่าเฉล่ีย 3.53) 2) โรคไร
แดง (ค่าเฉล่ีย 3.80) 3) เพล้ียแป้ง (ค่าเฉล่ีย 4.06) 4) ปัญหาด้านโรคและแมลงท่ีพบ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ส่าน
สภาพปัญหาในระดับน้อยและน้อยท่ีสุดนั้นเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีปัญหาในประเด็น 1)ปัญหาโรคแอน
แทรคโนส (ค่าเฉล่ีย 2.36) 2) ปัญหาโรคจุดสนิม (ค่าเฉล่ีย 2.33) 3) ปัญหาอาการผลเน่า (ค่าเฉล่ีย 1.18) 
ตามล าดับ 
 จากปัญหาท่ีพบดังกล่าว เกษตรท่ีให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เกษตรกรยังต้องการความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการก าจัดโรคและแมลงศัตรูท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัดหายาปราบศัตรูพืชและแมลงท่ีมาท า
ความเสียบหายผลผลิตของเกษตรกร (ตารางท่ี 22) 
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ผลผลิตและช่องทางการตลาด 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านปัญหาเกี่ยวกับด้านการตลาดรวม 5ประเด็น 
พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) โดยเกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมาก คือ 1)ปัญหาด้านปริมาณการผลิตฝรั่งกิมจูมีความเพียงพอต่อการ
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.80)  2)ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ส่วนสภาพ
ปัญหาในระดับปานกลางมีประเด็นเดียวคือ ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพื้นท่ีปลูก (ค่าเฉล่ีย 2.93) 
และสภาพปัญหาในระดับน้อย คือ ปัญหาด้านราคาจ าน่าย  (ค่าเฉล่ีย 2.26) และปัญหาอื่นๆ (ค่าเฉล่ีย 
1.92) ตามล าดับ 
 จากปัญหาท่ีพบดังกล่าว เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตลาดรับซื้อฝรั่งกิมจูในจัง
บุรีรัมย์ยังมีน้อย เกษตรกรไม่มีทางเลือกในการขายสินค้า ซึ่งหากมีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นจุด
รับผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นและมีการน าไปขายตามรถเร่ ตามริมถนนและมีพ่อคาคนกลางมา
รับท่ีสวน อาจท าให้ราคาของฝรั่งกิมจูมีราคาท่ีจะตกต่ าลงได้ ด้านการตลาดยังไม่มีผลกระทบแก่เกษตร
กรากนัก เนื่องจากช่วงนี้ราคาของฝรั่งก็อยู่ในระดับพอใจ (ตารางท่ี 23) 

 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อส่ิงท่ีเกษตรกรอยากจะได้รับการพัฒนา/ความช่วยเหลือ
จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คือ การหาตลาดในการับซื้อ การโฆษณา การท าการแปรรูปฝรั่งกิมจู หาพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีมีราคาถูกกว่าท่อง
ตลาด ปุย๋ท่ีฆ่าแมลงท่ีเป็นเกษตรชีวภาพเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตลาด การ
รวมกลุ่มกันเพื่อท่ีจะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการปลูกฝรั่งกิมจู
เพื่อการค้า คือศึกษาหาความรู้และวิธีการก าจัดศัตรูพืชท่ีเป็นไปในทางเกษตรอินทรีย์ท่ีใช้ยาฆ่าแมลง เช้ือ
รา เพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน แมลงวันทอง ไรแดง หนอน และด้วง ฉีดยาตามอาการแต่การใช้ยาต้องเปล่ียน
ตลอดไม่เช่นนั้นรักษายาก เพราะตัวแมลงจะด้ือยา 
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ตารางที่ 21 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูลต่อด้านกลุ่มเกษตรกร 

หมายเหตุ : 1) ระดับปัญหามากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย  4.50–5.00   มาก  ค่าเฉล่ีย  3.50–4.49  ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  2.50–3.49    น้อย  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49   

ด้านกลุ่มเกษตรกร 
ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่าย
ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้ส่ือต่างๆ เช่น เสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การ
ออกร้านในงานต่างๆ เป็นต้น  

14 
(46.7) 

7 
(23.3) 

5 
(16.7) 

2 
(6.7) 

2 
(6.7) 

 
 

3.96 1.24 ระดับมาก 

2.การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคท่ีพบใน
การผลิตฝรั่งกิมจูกับภาครับหรือท้องถิ่น เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกร 

9 
(30.0) 

8 
(26.7) 

7 
(23.3) 

5 
(16.7) 

1 
(3.3) 3.63 1.18 ระดับมาก 

3.การหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู 
รวมถึงซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้ราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 

2 
(6.7) 

3 
(10.0) 

11 
(36.7) 

6 
(20.0) 

8 
(26.7) 2.50 1.19 ระดับปานกลาง 

4.ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝรั่งกิมจู 5 
(16.7) 

6 
(20.0) 

13 
(43.3) 

5 
(16.7) 

1 
(3.3) 3.30 1.05 ระดับปานกลาง 

รวม  3.34 1.16 ระดับปานกลาง 
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   น้อยท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49     2)ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละรายการ 
ตารางที่ 22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูลต่อด้านโรคและแมลง 

หมายเหตุ : 1) ระดับปัญหามากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย  4.50–5.00   มาก  ค่าเฉล่ีย  3.50–4.49  ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  2.50–3.49   น้อย  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49   
     น้อยท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49     
2) ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละรายการ 
 

ด้านโรคและแมลง 
ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช 
1   (3.3) 16  (53.3) 11   (36.7) 2   (6.7)  3.53 0.68 ระดับมาก 

ปัญหาโรคแอนแทรคโนส 1    (3.3) 6   (20.0) 4    (13.3) 11  (36.7) 8   (26.7) 2.36 1.18 ระดับน้อย 

ปัญหาอาการผลเน่า  2   (6.7) 5    (16.7) 10  (33.3) 13   (43.3) 1.18 0.93 ระดับน้อยที่สุด 

ปัญหาโรคจุดสนิม 1     (3.3) 4    (13.3) 8    (26.7) 8    (26.7) 9     (30.0) 2.33 1.15 ระดับน้อย 

โรคไรแดง 6    (20.0) 14  (46.7) 8     (26.7) 2   (6.7)  3.80 0.84 ระดับมาก 

เพล้ียแป้ง 7    (23.3) 20  (66.7) 1     (3.3) 2   (6.7)  4.06 0.73 ระดับมาก 

ปัญหาด้านโรคและแมลงท่ีพบ 9    (30.0) 13  (43.3) 6    (20.0) 2    (6.7)  3.96 0.88 ระดับมาก 

รวม  3.03 0.91 ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 23 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูลต่อผลผลิตและช่องทางการตลาด 

หมายเหตุ : 1) ระดับปัญหามากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย  4.50–5.00   มาก  ค่าเฉล่ีย  3.50–4.49  ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  2.50–3.49   น้อย  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49   
                                 น้อยท่ีสุด   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49       
               2)ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของแต่ละ 

ผลผลิตและช่องทางการตลาด 
ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

12.ปัญหาด้านปริมาณการผลิตฝรั่งกิม จูมี
ความเพียงพอต่อการจ าหน่าย 

11 
(36.7) 

5 
(16.7) 

11 
(36.7) 

3 
(10.0)  3.80 1.06 ระดับมาก 

13.ปัญหาด้านราคาจ าน่าย 
 

4 
(13.3) 

11 
(36.7) 

4 
(13.3) 

11 
(36.7) 2.26 1.11 ระดับน้อย 

14. ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพื้นท่ี
ปลูก  

8 
(26.7) 

13 
(43.3) 

8 
(26.7) 

1 
(3.3) 2.93 0.82 ระดับปานกลาง 

15. ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

14 
(46.7) 

6 
(20.0) 

6 
(20.0) 

2 
(6.7) 

2 
(6.7) 3.93 1.25 ระดับมาก 

16. ปัญหาอื่นๆ (เช้ือรา) 
 

2 
(6.7) 

2 
(6.7) 

3 
(10.0) 

7 
(23.3) 1.92 1.14 ระดับน้อย 

รวม  2.96 1.13 ระดับปานกลาง 


