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บทคดัยอ่ 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกกลว้ยไข่

ของเกษตรกรในจงัหวดัก าแพงเพชร และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร
เก่ียวกับการด าเนินงานการปลูกกล้วยไข่  โดยเก็บข้อมูลก ลุ่มตัวอย่างจาก เกษตรกรใน              
จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวนทั้งส้ิน 500 ตวัอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปไดใ้ช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในส่วนของการวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ได้ใช้แบบจ าลอง Logit model โดยวิธี Maximum 
Likelihood Estimate 
  ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบว่า เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 79.00 เป็นเพศชาย มี
อายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 34.40 มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่สมรสแลว้ถึงร้อยละ 77.40  ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 44.20  จ  านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 3-5 คน ถึงร้อยละ 81.60 แรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่  3-5 คน ร้อยละ 55.60 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ท่ีน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 46.20 จ  านวนพื้นท่ีทาง
การเกษตรส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 6-10 ไร่ ร้อยละ 39.80 และดา้นรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนประมาณ 
190,000 บาท/ปี    
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า 
วิธีการปลูกกลว้ยไข่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดมีผลต่อโอกาสท่ีจะปลูกกลว้ยไข่เพิ่มข้ึนร้อยละ 
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28.17 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐ ภาครัฐให้ความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจน 
การจดัหาตลาดโดยภาครัฐ วิธีการดูแลรักษากล้วยไข่ ราคามีผลต่อการปลูกกลว้ยไข่ และการสืบ
ทอดต่อจากบรรพบุรุษ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี มีผลต่อโอกาสท่ีจะปลูกกลว้ยไข่เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ 20-
28 ตามล าดบั ส่วนผลตอบแทนมีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ ความตอ้งการบริโภคมีผลต่อการปลูก
กลว้ยไข่ จ  านวนแรงงานทางการเกษตร จ านวนพื้นท่ีการเกษตร โดยปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อโอกาสท่ี
เกษตรกรจะปลูกกลว้ยไข่เพิ่มข้ึนระหวา่งร้อยละ 9-17 นอกจากน้ียงัพบวา่อายุของเกษตรกรมีผลต่อ
โอกาสท่ีจะปลูกกลว้ยไข่เพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 1.19 เท่านั้น 

 นอกจากน้ีย ังพบปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรท่ี จะปลูกกล้วยไข่ในจังหวัด
ก าแพงเพชรไดแ้ก่ ปัญหาความเส่ียงทางภยัธรรมชาติสูง ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต 
ปัญหาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัญหาด้านราคา ปัญหาตน้ทุนสูง  ปัญหาขาดแคลนน ้ า ปัญหา  
ดา้นเงินทุน ปัญหาเร่ืองการดูแลรักษา และปัญหาขาดความรู้ความเขา้ใจในการปลูกท่ีถูกตอ้ง  ใน
ขณะเดียวกนัเกษตรกรไดมี้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดแ้ก่ ควรมีการจดัหาตลาดรองรับผลผลิตหรือขยาย
ตลาดเพิ่มข้ึนโดยรัฐ ควรมีการรับประกนัราคา เงินช่วยเหลือจากรัฐ ควรมีระบบชลประทานเพิ่มข้ึน
ในบางพื้นท่ี และควรจดัใหมี้การแนะน าการปลูกกลว้ยอยา่งชดัเจน 
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ABSTRACT 
 
 This research has the objectives to understand the factors affecting farmers’ acceptance 
in Kampaengphet and to learn about problems and obstacles faced as well as suggestions given by 
the farmers concerning their grow Pisang mas. Information was collected from 500 samples of 
farmers in Kampaengphet who were identified by purposive sampling method. The analysis on 
general information was based on descriptive statistics while that on farmers’ acceptance was 
performed upon the results of Logit model regression using Maximum Likelihood Estimate 
Technique. 
 The study found that the predominant features of the sampled farmers could be described 
as being male (79.00%), aged 31-40 (34.40%), married (77.40%),with primary school education 
(44.20%), having 3-5 family members (81.60%), with 3-5 labors of agriculture (55.60%), 
experience of faming less than 10 years (46.20%), Almost agricultural land 6-10 rais (39.80%), 
and earning on the average 190,000 baht per year. 
 On factors affecting farmers’ acceptance, it was found that farmer’s own will was the 
primary decisive factor increasing the likelihood for Pisang mas growing method by 28.17%. The 
next most influential factors likely to improve the chance for farmers’ acceptance by 20-28% 
included planting promotion by government, sufficient basic information for planting such as 
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expanding the market share, plant protection, effect of prices and inheritance from the ancestors. 
Those factors contributable to 9-17% increase in the rate of farmers’ acceptance were found that 
the planting was affected by the return, consumer demand, number of agricultural workers, and 
amount of agriculture land. Meanwhile age appeared to be able to increase the likelihood for 
farmers to accept grow Pisang mas by only 1.19%. 
 Problems and constraints reported by farmers growing Pisang mas in Kampaengphet 
included high risk of disasters, insufficiency of market for goods, consumer demand, prices, high 
investment of capital, water scarcity, lack of capital, plant growing, and lack of good knowledge 
of planting. In addition, the suggestions given by the farmers for the government sector to meet 
their needs such as providing or expanding more market supply, price guarantee, subsidy budget, 
better irrigation system in some areas and clear suggestion for planting. 

 


