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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยศึกษาความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนอง
ปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางจัดการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรและ
การจัดโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 
     5.1.1 ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตรของเกษตรกร 
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 50 ปี  มีอายุน้อย
ท่ีสุด 25 ปี และมีอายุมากท่ีสุด 75 ปี โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีแรงงานในครอบครัวเฉล่ียประมาณ 2 คน โดยมีจ านวนแรงงานในครอบครัวน้อยท่ีสุด 
1 คนและมากท่ีสุดคือ 7 คน ซึ่งเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพท านา
มาก่อนการปลูกฝรั่งกิมจู และมีอาชีพหลัก คือ การท านา ส่วนอาชีพรอง คือ รับจ้าง เกษตรกรมีระบบ
การปลูกฝรั่งกิมจู แบบเกษตรผสมผสาน และมีการปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลเกือบท้ังหมดมีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจูมากกว่า 3 ปี  โดยมีประสบการณ์ในการปลูก
ฝรั่งกิมจูน้อยที่สุด 1 ปี และท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งกิมจูมากท่ีสุด 28 ปี มีแหล่งเงินทุนท่ีใช้ใน
การปลูกฝรั่งกิมจู คือ ใช้ทุนส่วนตัว เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นเฉล่ียข้อมูลผลผลิตต่อต้นของ
เกษตรกรปลูกฝรั่งกิมจ ูพบว่า ขอ้มูลผลผลิตเฉล่ียประมาณ 1.63 กิโลกรัมต่อต้น มีเกษตรผู้ปลูกฝรั่งกิม
จูได้ผลผลิตต่อต้นน้อยท่ีสุดจ านวน 7 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 23.3)  โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลผลส่วน
ใหญ่ คิดเป็น (ร้อยละ 56.7)  มีผลิตเฉล่ียต่อไร่ในการปลูกฝรั่งกิมจู ได้ผลผลิตมากท่ีสุด  มากกว่า 
50,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ6.7) และมีเพียง จ านวน 8 รายได้ผลิตน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 5,100-
10,000 กิโลกรัม คิดเป็น (ร้อยละ26.7)และท่ีได้ผลผลิตน้อยท่ีสุด คือ 26,000-50,000 กก/ไร่/ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  และเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีผลผลิตผลผลิตต่อต้นต่อไร่เฉล่ียประมาณ 
151-200 ต้น/ไร่  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นต่อไร่มากท่ีสุด คือ 210 ต้น/ไร่ เกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นต่อไร่น้อยท่ีสุด คือ 50-100 ต้น/ไร่ เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีรายได้นอกเหนือจาก
การปลูกฝรั่งกิมจูเกือบท้ังหมดเป็นภาคเกษตรได้แก่ การท าไร่ ท านา ท าสวน และเล้ียงสัตว์  
 เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรท่ีให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เคยรับค าปรึกษาจากเคยรับค าปรึกษาจากญาติและเพื่อนเมื่อมีปัญหา ได้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูจากญาติและเพื่อน เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานภายในครอบครัวท่ี
ใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 2 คน โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลน้อยบางรายไม่มีแรงงานใน
ครอบครัวที่ใช้ท าสวนฝรั่งกิมจูเลย ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลท่ีมีจ านวนแรงงานในครอบครัวที่ใช้ใน
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การท าสวนฝรั่งกิมจูมากท่ีสุด คือ 7 คน มีจ านวนแรงงานจ้างท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 
2 คน โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลสองในสามไม่มีแรงงานจ้างท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจู และเกษตรกรท่ี
ให้ข้อมูลท่ีมีจ านวนแรงงานจ้างท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่งกิมจูมากท่ีสุด 6 คน มีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการ
ท าสวนฝรั่งกิมจูเฉล่ียประมาณ 3 คน โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการท าสวนฝรั่ง
กิมจูน้อยที่สุด 1 คน มากท่ีสุด คือ 12 คน  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลในการปลูกฝรั่งกิมจู มีลักษณะการถือ
ครองพื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง สภาพพื้นท่ีก่อนปลูกฝรั่งกิมจูเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรมาก่อน  
       5.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการปลูกฝร่ังกิมจู 
 ผลการวิจัย พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกลุ่มเกษตรกรในระดับ
น้อย (ค่าเฉล่ีย 2.17) เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อยน้อยในประเด็น 1) การได้รับ
ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกฝรั่งกิมจู 2)มีเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ี  3)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่ง
กิมจู ส่วนการไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการปลูกฝรั่งกิมจูมี 
เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจปานกลาง  
 ส่วนความพึงพอใจโดยร่วมด้านการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู พบว่า  มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย3.69) เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากในประเด็น 1)กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่ง
กิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 3) 
การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพื้นท่ีและการเตรียมแปลงปลูกมีความ
เหมาะสม  ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมจัดการได้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง 
 นอกจากนั้นพบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลผลิตและช่องทาง
การตลาดในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากใน
ประเด็น 1) ผลผลิตฝรั่งกิมจูท่ีได้รับ 2) ราคาฝรั่งกิมจูท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด 3)การตลาดและช่องทาง
การจ าหน่ายฝรั่งกิมจู มีท่ีรับซื้อฝรั่งกิมจูท่ีแน่นอน 4) ท่านสามารถหาตลาดต่อสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต
เอง 
 5.1.3 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝร่ังกิมจูของเกษตรกรที่ให้ข้อมูล 
 ผลการวิจัย พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาโดยรวมในการปลูกฝรั่งกิมจูด้านกลุ่ม
เกษตรกรในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากใน
ประเด็น 1)การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่ายผลผลิตให้เป็นท่ีรู้จักโดยการใช้ส่ือต่างๆ 
เช่น เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออกร้านในงานต่างๆ เป็นต้น  2)การ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการผลิตฝรั่งกิมจูกับภาครับหรือท้องถิ่น เพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  ส่วนการหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู รวมถึงซื้อ
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อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด ปัญหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝรั่งกิมจู เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง 
 ส่วนสภาพปัญหาโดยร่วมในด้านโรคและแมลงในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดย
เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากในประเด็น 1)ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช 2)โรคไร
แดง 3) เพล้ียแป้ง 4)ปัญหาด้านโรคและแมลงท่ีพบ ส่วนสภาพปัญหาในระดับน้อยและน้อยท่ีสุดนั้น
เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีปัญหาในประเด็น 1)ปัญหาโรคแอนแทรคโนส 2) ปัญหาโรคจุดสนิม 3) ปัญหา
อาการผลเน่า  
 สภาพปัญหาโดยร่วมในด้านผลผลผลิตและช่องทางการตลาดในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.96) โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากในประเด็น 1)ปัญหาด้านปริมาณการผลิต
ฝรั่งกิมจูมีความเพียงพอต่อการจ าหน่าย 2)ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ส่วนสภาพ
ปัญหาในระดับปานกลางมีประเด็นเดียวคือ ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพื้นท่ีปลูก และสภาพ
ปัญหาในระดับน้อย คือ ปัญหาด้านราคาจ าน่าย และปัญหาอื่นๆ (เช้ือรา) 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอตามประเด็นส าคัญ คือ ระดับความพึงพอใจต่อการปลูกฝรั่ง
กิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อเสนอแนะและปัญหาในการ
ปลูกฝรั่งกิมจู 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูกฝร่ังกิมจใูนหมู่บ้านหนองปรือ  
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อเสนอแนะและปัญหาในการปลูกฝร่ังกิมจู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจอยู่ 3 ประเด็น คือ 1) การร่วมกลุ่มของ
เกษตรกร 2) การปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู 3) ด้านผลผลิตและช่องทางการตลาด 

 จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อเสนอแนะและปัญหาในการปลูกฝรั่งกิมจู มีความพึงพอใจต่อการปลูก
ฝรั่งกิมจุในระดับน้อย1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการ
ปลูกฝรั่งกิมจู  2) การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู  ท่ี
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีความพึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุดเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสนใจท่ีจะ
ปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีใหม่ และยังมี่การส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม
กันเอง ซึ่งสมาชิกมีเครือข่ายเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีอยู่แล้ว ในขณะท่ีมีความพึงพอใจในการ
รวมกลุ่มเกษตรกรระบุว่าพึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุด อาจมีสาเหตุจากเกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจ
กิจกรรมของกลุ่ม มากนัก 
 ด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร การรวมกลุ่มของเกษตรกรเกิดขึ้นจากการสนใจท่ีจะปลูกฝรั่ง
กิมจูของเกษตรกร ผู้ท่ีมีความสนใจจึงได้จักต้ังกลุ่มขึ้นเพื่อท่ีจะช่วยกันปรึกษาหารือถึงปัญหาของ
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บุคคลและช่วยกันแก้ไข  แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้
ความรู้ในการปลูกฝรั่งกิมจู ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก 
เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นเพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกฝรั่งกิมจู หรือไม่เกษตรกรไม่รู้ว่าจะไปติดต่อรับความช่วยเหลือท่ีไหน จากใคร จึงมีผู้ให้ข้อมูลระบุ
ว่า พึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุดมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
 ด้านการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจู เนื่องจากการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกรเกิดจากความสนใจ
ท่ีจะปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกรความพึงพอใจในด้านการปลูกดูแลรักษาฝรั่งกิมจูอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ
แต่ในประเด็นท่ี1)กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ท่ีมีความนิยมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
2) การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจู 3) การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพื้นท่ี
และการเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม  ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุม
จัดการได้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจได้ว่า1) กล้า/ท่อน
พันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของฝรั่ง
กิมจู 3) การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูสามารถท าได้ง่าย สะดวก  ท่ีให้ข้อมูลระบุความพึงพอใจน้อยและพึ่ง
พอใจน้อยท่ีสุดเป็นจ านวนมาก เนื่องมากจาก 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีปลูกเป็นสายพันธุ์ท่ีมีความ
นิยมเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรท่ีซื้อกล้าท่อนพันธุ์ฝรั่งกิมจูมาปลูกยังไม่เป็นท่ีน่าพึ่งพอใจ
อาจจะมีสาเหตุเนื่องมากจากเกษตรกรพึ่งเริ่มน าเข้ามาปลูกโดยท่ีเกษตรกรยังไม่มีประสบการณ์มากนัก
จึงท าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตท่ีได้ต่ าควรท่ีจะได้ 2 )การเจริญเติบโตของฝรั่งกิมจูขาดผู้ให้ความรู้
ด้านการปลูกฝรั่งกิมจูจึงท าให้การเจริญเติบโตของฝรั่งไม่ค่อยดีนัก 3 )การดูแลรักษาฝรั่งกิมจู เกษตรกร
ยังขาดการดูแลรักษาในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชและยังใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปท าให้ต้นพืชและหน้าดิน
เส่ือมและ มีความเป็นกรดสูง ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย 

ด้านผลผลิตและช่องทางการตลาด เนื่องจากการตลาดและช่องทางการจ าหน่ายฝรั่งกิมจู  มีท่ี
รับซื้อฝรั่งกิมจูท่ีแน่นอน   ท่านสามารถหาตลาด/สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตเอง  ผู้ให้ข้อมูลมีความพึง
พอใจในระดับน้อย ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากการปลูกฝรั่งกิมจูของเกษตรกรยังไม่มีตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายมากนัก และเกษตรกรยังหาสถานท่ีท่ีจัดจ าหน่ายได้นัก หากมีการจัดสถานท่ี มีท่ีรับซื้อ และ
ช่องทางในการจัดจ าได้ท่ีแน่นอนให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ งกิมจูในหมู่บ้าน
หนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อเสนอแนะและปัญหาในการปลูกฝรั่งกิมจู  
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ด้านกลุ่มเกษตรกร จากการวิจัยพบว่า ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากความไม่แข็งแรงของ
กลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มท่ีก่อตั้งขึ้นไม่มีเงินทุนงบประมาณในการสนับสนุนรายจ่าย จึงมีแต่เพียงช่ือ
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ลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่มีการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรมีงบสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าผลผลิตมาฝากขายกับกลุ่มได้อีกด้วย โดย
ไม่ต้องผ่านทางพ่อค้าคนกลาง  
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ประสบการณ์ในการปลูก
ฝรั่งกิมจู การดูแลรักษา และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตยังน้อยเกินไป ดังนั้นควรมีการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาสวนฝรั่งกิมจู และวิธีป้องกันรักษาสวนฝรั่งกิมจู ควรให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีควรออกเยี่ยมเยียน สวนฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีท่ี
ปลูกเป็นจ านวนมากบ่อยๆ กรมส่งเสริมการเกษตรควรด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้มี
ประสบการณ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพของตน
และช่วยเพิ่มแรงงานท่ีมีคุณภาพในการท าสวนฝรั่งกิมจูในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อส่ิงท่ีเกษตรกรอยากจะได้รับการพัฒนา/ความช่วยเหลือจาก
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คือ การหาตลาดในการับซื้อ การโฆษณา การท าการแปรรูปฝรั่งกิมจู หาพันธุ์ฝรั่งกิมจูท่ีมีราคาถูกกว่า
ท่องตลาด ปุ๋ยท่ีฆ่าแมลงท่ีเป็นเกษตรชีวภาพเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
การตลาด การรวมกลุ่มกันเพื่อท่ีจะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการปลูกฝรั่งกิม
จูเพื่อการค้า คือศึกษาหาความรู้และวิธีการก าจัดศัตรูพืชท่ีเป็นไปในทางเกษตรอินทรีย์ท่ีใช้ยาฆ่าแมลง 
เช้ือรา เพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน แมลงวันทอง ไรแดง หนอน และด้วง ฉีดยาตามอาการแต่การใช้ยาต้อง
เปล่ียนตลอดไม่เช่นนั้นรักษายาก เพราะตัวแมลงจะด้ือยา 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปจึงต้องการให้มีการขยายพื้นท่ีในการท าวิจัยออก
เพิ่มขึ้น และควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีได้มีการด าเนินงานภายหลัง ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การวิจัยต่อไป ควรศึกษาถึงผลการเจริญเติบโตของ
ฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีท่ีปลูกในภาคอีสานตอนใต้ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีปัญหาและควรจะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไร มีความคุ้มค่าในการลงทุนเพียงใด เพื่อให้เกิดข้อมูลในการปรับปรุงด าเนินงานของเกษตรกร
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายของรัฐ 
 
 


