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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชร และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกีย่วกับการด าเนนิงานการ
ปลูกกล้วยไข ่โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจากเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 500 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปได้ใช้สถิตเิชิงพรรณนา ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ยอมรับการปลูกกล้วยไขไ่ด้ใช้แบบจ าลอง Logit model โดยวิธ ีMaximum Likelihood Estimate ผลการวิจัย 
พบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย มีอายสุ่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นส่วน
ใหญ่สมรส ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ชั้นประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 คน 
แรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่ 3-5 คน ประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน
พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ไร่ และด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนประมาณ 190,000 บาท/ป ี
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลกูกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า วิธีการปลูกกล้วยไข่เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคญัที่สุดมีผลต่อโอกาสที่จะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.17 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการ
ปลูกจากภาครัฐ ภาครัฐให้ความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจน การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ วิธีการดูแลรักษากล้วยไข่ 
ราคามผีลต่อการปลูกกล้วยไข่ และการสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ปจัจัยเหล่านี้ มีผลต่อโอกาสที่จะปลกูกล้วยไข่
เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 20-28 ตามล าดับ ส่วนผลตอบแทน(ก าไร)มีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ ความต้องการบริโภค
มีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ จ านวนแรงงานทางการเกษตร โดยปัจจยัเหล่านี้มผีลต่อโอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วย
ไข่เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 9-17 นอกจากน้ียังพบว่าอายุของเกษตรกรมีผลต่อโอกาสที่จะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นน้อย
ที่สุดเพียงร้อยละ 1.19 เท่านั้น นอกจากน้ียังพบปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่จะปลูกกล้วยไข่ในจังหวัด
ก าแพงเพชรได้แก ่ปัญหาความเสีย่งทางภัยธรรมชาติสูง ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับผลผลติ ปัญหาความ
ต้องการของผู้บริโภค ปัญหาด้านราคา ปัญหาต้นทุนสูง ปัญหาขาดแคลนน้ า ปัญหา ด้านเงินทุน ปัญหาเรื่องการ
ดูแลรักษา และปญัหาขาดความรูค้วามเข้าใจในการปลูกท่ีถูกต้อง ในขณะเดียวกันเกษตรกรได้มีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ 
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ได้แก่ ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตหรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐ ควรมีการรับประกันราคา เงินช่วยเหลือ
จากรัฐ ควรมีระบบชลประทานเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ และควรจัดให้มีการแนะน าการปลูกกล้วยอย่างชัดเจน 
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ABSTRACT 
 

This research has the objectives to analyze the factors affecting farmers’ acceptance in 
Kampaengphet and analyze 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 , aged 31-40 , married ,with primary school education , having 3-5 
family members , with 3-5 labors of agriculture , experience of faming less than 10 years , 
Almost agricultural land 6-10 rais , 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 government supporting, The government sector clearly provides source of 
knowledge of planting, government sector provide the market, Pisang mas keeping mothod, 
Prices affect Pisang mas planting, and inherit from their ancestors. Those factors contributable 
to 9-17% increase in the rate of farmers’ acceptance were found that the profit has an effect 
to Pisang mas planting, consumer demand has an effect Pisang mas planting, 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 
disaster, the limited market extent to accommodate the sale of Pisang mas, lack of consumer 
demand, lack of price, capital problem, water shortage problem, lack of cost, keeping 
problem, and lack of the good knowledge to planting. Moreover, the suggestions given by the 
farmers were related to their wish to provide more market supply or to expand market supply 
by government, price guarantee and subvention from government, more irrigation system to 
be established in some areas, and should have a campaign for planting Pisang mas clarify. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กล้วยนั้นถือได้ว่าเป็นอาหารทีม่ีความส าคญัชนิดหนึ่งของโลก โดยมีความส าคญัเป็นอันดับ 4 รองจากขา้ว 
ข้าวสาลี และนม โดยส่วนใหญ่อาหารที่ส าคญัจะเป็นพืชไร่ แต่กล้วยนั้นเป็นผลไมเ้พียงชนิดเดียวเท่านัน้ท่ีเป็น
อาหารที่ประชาชนท่ัวโลกรู้จักและนิยมน ามาบริโภค (กมลศักดิ์ สรุะดม, 2549, หน้า 1) 
 กล้วยจัดได้ว่าเป็นอาหารสารพดัประโยชน์แก่มนุษยม์ากมาย ตั้งแต่อดีตเราสามารถน ากล้วยไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบหรือที่รู้จักกันทีเ่รียกกว่าใบตอง โดยสามารถน าไปใช้เป็นวัสดุในการใส่
และห่ออาหารทั้งแห้งและสด ส่วนล าต้นของกล้วยหรือที่เราเรียกกันว่าหยวกกล้วยก็ยังสามารถน าไปประกอบ
อาหาร อีกท้ังกาบแก่ของล าต้นยังสามารถน ามาตากแห้งและใช้เป็นเชือกในการผูกมัดสิ่งของ และใช้ประดิษฐ์
เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ได้ ดอกหรือปลีกล้วยสามารถน าไปท าอาหารไดท้ั้งสุกและสด ส าหรับผลโดยเฉพาะกล้วยสุก
นั้น เป็นที่ทราบกันว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์อย่างมากกส าหรับเด็กทารก เพราะมีคณุค่าทางอาหาร
สูง รวมถึงกล้วยยังสามารถเป็นสมนุไพรที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น กล้วยหักมุกดิบสามารถใช้
เป็นยารักษาแกโ้รคกระเพาะ กล้วยหักมุกสุกแก้อาการท้องผูก กล้วยน้ าว้าดิบแก้อาการท้องเสีย รากกล้วย
สามารถใช้เป็นยารักษาแก้แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวกได้ เป็นต้นนอกจากจะน ากล้วยมาใช้ประกอบอาหารแล้ว     
ยังมีการน ากล้วยมาแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้บรโิภค ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยฉาบ และอื่นๆ 
จึงท าให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับกล้วยขึ้นอีกมากมาย นอกจากนี้กล้วยยงัเป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกกันอยา่ง
แพร่หลาย โดยเฉพาะพื้นท่ีเขตร้อน อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และจากการที่สภาพ
ภูมิอากาศและภมูิประเทศท่ีแตกต่างกันของโลก จึงส่งผลให้กล้วยมสีายพันธ์ุที่หลากหลายทางการค้าและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์มากมายในแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกันออกไป (อจัฉรา  สุขสมบูรณ์, 2543, หน้า 12) 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกล้วยท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก  มีกล้วยท่ีหลากหลายสายพันธ์ุ รสชาติดี 
เกษตรกรไทยนิยมปลูกกล้วยเนื่องจากมีต้นทุนการผลติที่ต่ า วิธีการเพาะปลูกและวิธีบ ารุงดูแลรักษาท่ีง่าย       
ให้ผลผลติเร็ว อีกท้ังยังสามารถเจริญเติบโตไดด้ีในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดที่มีความคล่องตัวสูง 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งออก เกษตรกรจึงนิยมปลกูเพื่อการค้า ไม่ว่าจะปลูกเป็นพืชหลักหรือ
ปลูกแซมพืชอื่น เป็นการเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกรได้ในอีกทาง กล้วยท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่นยิมปลูก ได้แก่   
กล้วยหอม กล้วยหักมุก กล้วยไข่ และกล้วยน้ าว้า (บุษรา ใจยศ, 2551, หน้า 1) 
 กล้วยไข่เป็นกล้วยท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคโดยทั่วไป โดยเฉพาะกล้วยไข่ท่ีสุกแล้ว เนื่องจากรสชาติดี 
อร่อย หวานหอม นุ่ม มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เดมิการเพาะปลูกกล้วยไข่ในประเทศไทยเป็นการผลติเพื่อการ
บริโภคในประเทศ แต่ในปจัจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการ
ขยายการเพาะปลูกกล้วยไขเ่พื่อท าการส่งออกไปยังตา่งประเทศ เนือ่งจากกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่ถือได้วา่มีศักยภาพ
ในการส่งออกสูง เพราะเป็นผลไมท้ี่สามารถเก็บรักษาไว้ในอุณหภมูทิี่ต่ าได้นาน จึงเอื้ออ านวยต่อการส่งออก     
ในด้านการผลิตนั้นก็สามารถที่จะผลิตเพื่อจ าหน่ายไดต้ลอดปี (บุษรา ใจยศ, 2551, หน้า 1) 
 กล้วยไข่ในประเทศไทยนั้น สายพนัธุ์ท่ีนิยมปลูก คือ กล้วยไข่ก าแพงเพชร เนื่องจากกล้วยไข่ชอบดินด าปน
ทราย ดินร่วนที่มีการระบายน้ าดี และมีน้ าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ชอบแลง้ ไม่ชอบพื้นที่ราบ ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรนั้น
มีสภาพภูมิประเทศและภมูิอากาศที่เหมาะสมมาก จึงส่งผลให้กล้วยไข่ก าแพงเพชรมีจุดเด่น คือ มรีสชาติหวาน 
เปลือกบาง และเนื้อแน่นกว่ากล้วยไข่ในจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นจึงถือไดว้่าจังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตกล้วยไข่
ที่ส าคัญของประเทศ (เผด็จ บุญทอง, 2554, หน้า 1)  
 จากการส ารวจข้อมลูจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปัจจุบันพ้ืนการเพาะปลูกกล้วยไข่ลดลงจาก
เมื่อก่อนจึงจะเห็นได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัด



ก าแพงเพชรเป็นเรื่องที่น่าสนใจเปน็อย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรนั้นเป็นพื้นที่ท่ีการเพาะปลูกกล้วยไข่
มากที่สุดของประเทศ จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตกล้วยไข่ท่ีส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการ
ยอมรับของเกษตรกร ในเรื่องของลักษณะทั่วไปในการผลติ ต้นทุนและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะได้รบั 
ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิต ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคตา่งๆ ในการผลติ และสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกรที่เพาะปลูกกลว้ยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในแง่ของการ
ช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพาะปลูกกล้วยไข่ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรที่ท าการปลูกกล้วยไขใ่นจังหวัดก าแพงเพชร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรต่อการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร 

 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาการคือเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุม่แรกเป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ จ านวน 207 ตัวอย่าง และกลุ่มที่
สองเป็นเกษตรกรที่ไม่ไดป้ลูกกล้วยไข่ จ านวน 293 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามซึ่งมลีักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended 
Questions) และค าถามปลายเปดิ (Open-ended Questions) สอบถามเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร     
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข ่
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการปลูกกล้วยไข ่

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตา่งๆที่เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข ่

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษารวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะได้น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั 
 การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ ในจังหวัดก าแพงเพชร ต้องอาศัยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี ้
  (1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนแรงงานทางการเกษตร ประสบการณ์ในการท าการเกษตร จ านวนพื้นที่การเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อปี  
 (2) ข้อมูลการตดัสินใจปลูกกล้วยไข่ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ คือ  ความแตกต่างของกล้วยไข่ 2 สายพันธ์ุ  
วิธีการปลูกกล้วยไข่ วิธีการดูแลรักษากล้วยไข่ วิธีพิเศษหรือเทคนิคในการปลูกกล้วยไข่ ราคามผีลต่อการปลูก
กล้วยไข่ ความต้องการบรโิภคมีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ ผลตอบแทน(ก าไร)มีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ ท าเลของ



จังหวัดก าแพงเพชรเหมาะกับการปลูกกล้วยไข่ สภาพอากาศของจังหวัดก าแพงเพชรเหมาะสมกับการปลูกกล้วย
ไข่ จังหวัดก าแพงเพชรเหมาะสมเป็นตลาดส าหรับซื้อขายกล้วยไข่ การส่งเสริมจากภาครัฐ การจดัฝึกอบรมโดยรัฐ 
การจัดหาตลาดโดยรัฐ การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ความชื่นชอบ ภาครัฐให้ความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปและความคิดเห็นของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่อยู่ท าไมถึงยังสนใจการปลูก
กล้วยไข่อยู่ และผู้ทีไ่มไ่ด้ปลูกกล้วยไข่ว่าท าไมถึงไมส่นใจการปลูกกลว้ยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ โดยใช้
แบบจ าลอง Logit Model  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. เกษตรกรตัวอยา่งส่วนใหญร่้อยละ 79.00 เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 34.40 
รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 32.40 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่สมรส  แล้วมีถึงร้อยละ 77.40    
ด้านระดับการศึกษาของเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญร่ะดับการศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 44.20 
รองลงมาช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.20 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 คน 
มีถึงร้อยละ 81.60  รองลงมามีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน ร้อยละ 15.40 ส่วนแรงงานทางการเกษตรส่วน
ใหญ่มี 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมามจี านวนแรงงานทางการเกษตรที่น้อยกว่า 3 คน ร้อยละ 26.80 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 46.20 จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรส่วน
ใหญ่จะอยู่ระหว่าง 6-10 ไร่ ร้อยละ 39.80 รองลงมามีจ านวนพื้นทีท่างการเกษตรที่น้อยกว่า 6 ไร่ ร้อยละ 29.40 
ด้านรายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือนประมาณระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี ร้อยละ 25.80 ปัญหาและอปุสรรค
ของเกษตรกรพบความเสี่ยงทางธรรมชาตสิูงทีสุ่ด 97 คน รองลงมาเป็น การขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต 82 
คนและน้อยทีสุ่ดคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกท่ีถูกต้อง 15 คน เกษตรกรกรมีข้อเสนอแนะสงูที่สุด คือ 
ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลติหรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐ 117 คน รองลงมาควรมีการประกันราคา  
108 คน และน้อยที่สดุ คือ ควรจดัให้มีการแนะน าการปลูกกล้วยไขอ่ย่างชัดเจนและถูกวิธี 35 คน 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชรครั้งนี้ ได้แก่ วิธีการปลูก
กล้วยไข ่การส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐ ภาครัฐให้ความรู้ในการปลกูอย่างชัดเจน การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ 
วิธีการดูแลรักษากล้วยไข ่ราคามีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ผลตอบแทน(ก าไร)มผีล
ต่อการปลูกกล้วยไข่ ความต้องการบริโภคมผีลต่อการปลูกกล้วยไข ่จ านวนแรงงานทางการเกษตร จ านวนพื้นที่
การเกษตร อายุของเกษตรกร และพบว่าค่า Log Likelihood Function เท่ากับ -166.8685 ค่า Restricted 
Log Likelihood  เท่ากับ -339.1407 ค่า Chi Squared เท่ากับ 344.5444 ค่า McFadden R2 เท่ากับ 0.5079 
ซึ่งเป็นค่าท่ีสูง โดยปกติค่าค่าดังกล่าวจะยอมรับได้ตั้งแต่ประมาณ 0.2 ขึ้นไป และค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง
ที่ใช้ในการท านาย เท่ากับ 85.60 % และปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชร  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกลว้ยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรและเพือ่ศึกษาถึง
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการด าเนินงานการปลูกกล้วยไข่ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอการ
อภิปรายผลตามผลงการวิจยั ดังน้ี 
  2.1 วิธีการปลูกกล้วยไข่ เป็นปัจจยัที่มีความส าคัญทีสุ่ดต่อการตัดสนิใจปลูกกล้วยไข่อย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.2817 ซึ่งสามารถ



อธิบายได้ว่า หากเกษตรกรทราบวธิีการปลูกกล้วยไข่แล้ว โอกาสที่เกษตรกรเหล่านี้จะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
28.17 นั่นคือ หากต้องการให้การปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชรประสบความส าเรจ็และมี
เกษตรกรปลูกกล้วยไข่จ านวนมากขึ้น ผู้รับผดิชอบโครงการนีห้รือภาครัฐจะต้องให้ความส าคญักับการกระตุ้นให้
เกษตรกรทราบวิธีการปลูกกล้วยไข่เพิ่มมากขึ้น เช่นการจดัฝึกอบรมต่างๆ ลงพื้นที่ให้ความรู้ซึ่งอาจจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจของเกษตรกรจะต้องให้ความส าคัญกับการกระตุ้นใหเ้กษตรกรทราบวิธีการ
ปลูกกล้วยไข่เป็นอันดับแรก  
 2.2 การส่งเสรมิการปลูกจากภาครัฐ ปัจจัยนี้มผีลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่อย่างมีนัยส าคัญเป็น
อันดับสองรองจากวิธีการปลูกกล้วยไข่ กล่าวคือ การทีเ่กษตรกรไดร้บัการส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐ แล้วจะ
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีโอกาสที่ปลูกกล้วยไข่เพิม่สูงขึ้นโดยสามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.2721 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐแล้ว โอกาสที่เกษตรกร
เหล่านี้จะปลูกกล้วยไขเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 27.21 นั่นคือ หากต้องการให้การปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชร ประสบความส าเร็จและมเีกษตรกรปลูกกล้วยไขเ่ป็นจ านวนมากแล้ว ผูร้ับผดิชอบโครงการนี้จะต้อง
ให้ความส าคญักับการส่งเสริมการปลูกจากภาครัฐ เช่น การให้เงินทุนหรือกู้ยืมจากรัฐ การให้เกษตรกรซื้อเมล็ด
พันธุ์หรืออุปกรณ์การเกษตรในราคาที่ต่ ากว่าราคาท้องตลาด 
 2.3 ภาครัฐให้ความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจน ปัจจัยนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลต่อการยอมรับการปลูก
กล้วยไข่อย่างมีนยัส าคญั ในส่วนระดับของผลกระทบที่มตี่อการยอมรับดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.2705 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรได้รับความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจนจากรัฐ
แล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกลว้ยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.05 นั่นคือ หากต้องการให้การปลูกกล้วยไขข่อง
เกษตรกรในจังหวดัก าแพงเพชร ประสบความส าเรจ็และมีเกษตรกรปลูกกล้วยไข่เป็นจ านวนมากแล้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงการนี้จะต้องให้ความส าคญักับการที่เกษตรกรไดร้ับความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจนจากรัฐ คือ
การให้ความรูต้ั้งแต่การวเิคราะห์คณุภาพของดินเพื่อที่จะปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูก ตลอดจนการจด
บันทึกการปลูกเพื่อให้มีการตรวจสอบได ้(บุษรา ใจยศ, 2551, บทคัดย่อ) 
  2.4 การจดัหาตลาดโดยภาครัฐ เปน็ปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของ
เกษตรกรในจังหวดัก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับโครงการสามารถดูได้จาก
ค่า Marginal effect ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.2616 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากรัฐจัดหาตลาดเพือ่การค้า
กล้วยไข่แล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.16 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดหา
ตลาดเพื่อการค้าขายกล้วยไข่ของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรเพราะปัจจุบันสว่นใหญ่จะ
มีนายหน้ามาติดต่อซื้อขาย ดังนั้นราคาที่ได้นั้นก็จะถูกทางด้านนายหน้าเอารัดเอาเปรียบกดราคาจึงท าให้รายได้
นั้นไม่สูงเท่าที่ควร และท าใหไ้ม่พอเพียงต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะน าไปสู่การก่อให้เกดิหนี้สิน เนื่องจากเกิดกู้ยืม  
(เพชรา บุดสีทา, 2544, หน้า 56) 

2.5 วิธีการดูแลรักษากล้วยไข่ เปน็ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวดั
ก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในสว่นระดับของผลกระทบที่มตี่อการยอมรับโครงการสามารถดูได้จากค่า 
Marginal Effect ที่มีค่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ 0.2085 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรมีความเขา้ใจวิธีการ
ดแูลรักษากล้วยไข่แล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไขเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 20.85 นั่นคือ ผู้รับผดิชอบโครงการ
จะต้องอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของวิธีการดูแลรักษากล้วยไข ่จึงจะท า
ให้เกษตรกรมีโอกาสปลูกกล้วยไข่เพิ่มมากขึ้น หากเกษตรกรตดัแต่งหน่อที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งให้หมด การใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชโดยต้องใช้สารเคมีทีถู่กต้องและเหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืชหรือใช้สารอินทรีย์ที่สามารถป้องกัน



โรคและแมลง ด้านการเก็บเกี่ยวเครื่องมือที่ใช้ควรเป็นมีดที่คมและสะอาดตัดที่ก้านของเครือ และไม่ได้ให้สัมผัส
ดินเพื่อป้องกันการบอบช้ าและปนเปื้อน (เผด็จ บญุทอง, 2554, หน้า 75-76) 
 2.6 ราคามีผลต่อการปลูกกล้วยไข ่เป็นปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับโครงการสามารถดูได้จากค่า 
Marginal Effect ที่มีค่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ 0.2084 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรได้รับทราบว่าราคา
สูงขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.84 นั่นคือ ผู้รับผดิชอบโครงการจะต้องให้
ความส าคญักับราคา ซึ่งปัจจัยนี้ทางภาครัฐควรให้การสนบัสนุนทางด้านนโยบายเช่นการประกันราคากล้วยไข่ 
เนื่องจากหากมีการให้ความสนับสนุนของทางภาครัฐแล้ว ราคาทีสู่งขึ้นก็จะท าให้เกษตรกรปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้น
ด้วย (กมลศักดิ์ สุระดม, 2549, บทคัดย่อ) จึงจะท าให้เกษตรกรมีโอกาสปลูกกล้วยไขเ่พิ่มมากข้ึน  
 2.7 การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ เป็นปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับโครงการสามารถดูได้จากค่า 
Marginal Effect ที่มีค่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ 0.2052 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรมีบรรพบุรุษปลูก
กล้วยไข่อยู่แล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไขเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 20.52 นัน่คือ การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 
เป็นปัจจัยที่มีความน่าสนใจมากเนือ่งจากปัจจุบันลูกหลานหรือทายาทของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชรไม่
ค่อยมีความสนใจที่จะสบืทอดต่อจากบรรพบุรุษ ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความรูถ้ึง
ประโยชน์ของการปลูกกล้วยไข่ เชน่ กล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูง และมีชื่อเสียง 
มีรสชาตหิวาน เปลือกบาง และเนือ้แน่นกว่ากล้วยไข่ในจังหวัดอื่นๆ (เผด็จ บญุทอง, 2554, หน้า 1) 
  2.8 ผลตอบแทน(ก าไร)มีผลต่อการปลูกกล้วยไข ่เป็นปัจจัยที่มผีลตอ่การยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของ
เกษตรกรในจังหวดัก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะทีร่ะดับของผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับโครงการ
สามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.1668 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกร
ทราบถึงก าไรที่เพ่ิมขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.68 นั่นคือ ผลตอบแทน(ก าไร)  
มีผลต่อการปลูกกล้วยไข่ เป็นปัจจยัที่เกษตรกรหรือคนทั่วไปใหค้วามส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นการทีจ่ะท าให้
เกิดผลก าไรที่สูงขึ้น เกษตรกรต้องมีการท ารายรับรายจ่าย การจดบนัทึก เพื่อตรวจเช็คว่าควรลดหรือเพิ่มจ านวน
เงินในส่วนไหนจึงจะท าใหเ้กิดผลก าไรสูงที่สุด 
  2.9 ความต้องการบริโภคมผีลต่อการปลูกกล้วยไข่ เป็นปจัจัยที่มผีลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่
ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะทีร่ะดบัของผลกระทบที่มตี่อการยอมรับโครงการ
สามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.1379 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกร
ทราบถึงความต้องการบริโภคกล้วยไข่ท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.79 นั่น
คือ ผู้รับผดิชอบโครงการจะต้องมกีารโฆษณาเชิญชวนต่างๆ บอกถึงประโยชน์ของกล้วยไข่ว่ามีคณุค่าทางอาหาร
สูง เพื่อให้ประชาชนมีความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจึงจะช่วยให้โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่มเีพิ่มมากขึ้น  
 2.10 จ านวนแรงงานทางการเกษตร เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรบัการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรใน
จังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับโครงการสามารถดูได้จากค่า 
Marginal Effect ที่มีค่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ 0.1183 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรรายใดมีจ านวน
แรงงานเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3.99 คนแล้ว 1 คน โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิม่ขึ้นร้อยละ 11.83 นั่นคือ 
ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่ ติดตามเรื่องแรงงานว่ามีมากพอหรือไม่ ถ้าไม่พอก็ต้องจัดสรร 
หรือมีการจดันโยบายต่างๆเช่น การลงช่ือท่ีหัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านว่าขาดแคลนแรงงานทางเกษตร      
จึงจะช่วยให้โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่มีเพิม่มากข้ึน 



  2.11 จ านวนพื้นที่การเกษตร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลกูกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั แต่เครื่องหมายของของค่าสัมประสิทธิ์ติดลบ (-0.0959) นั่นหมายความว่า
เกษตรกรทีม่ีพื้นท่ีทางการเกษตรน้อยกว่าค่าเฉลีย่มีโอกาสที่จะยอมรับการปลูกกล้วยไข่มากกว่าเกษตรกรที่มี
พื้นที่ทางการเกษตรมากกว่าคา่เฉลี่ย เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มตี่อการยอมรับโครงการจากค่า Marginal 
Effect พบวา่ หากเกษตรกรมีพื้นท่ีทางการเกษตรลดลงจากค่าเฉลีย่ 9.66  ไร่ แล้ว 1 หน่วย โอกาสที่เกษตรกร
จะปลูกกล้วยไขเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 9.59 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่มีพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรน้อย เพราะเกษตรกรทีม่ีพื้นท่ีทางการเกษตรน้อยสามารถดูแลกล้วยไข่ได้ทั่วถึงกว่า จึงจะช่วยให้
โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไขม่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกกล้วยไข่จะปลูกไม่มากนัก (9.66 ไร)่ 
เนื่องจากกล้วยไขเ่ป็นพชืที่ต้องไดร้ับการดูแลอย่างมาก  
  2.12 อายุของเกษตรกร เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกลว้ยไข่ของเกษตรกรในจังหวดั
ก าแพงเพชรอย่างมีนัยส าคญั ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มตี่อการยอมรับโครงการสามารถดไูดจ้ากค่า 
Marginal Effect ที่มีค่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ 0.0119 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรที่มีอายเุพิ่มขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย 42.81 ปีแล้ว 1 หน่วย โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 นั่นคือ เกษตรกรที่มีอายุ
สูงสนใจที่จะปลูกกล้วยไข่มากเพราะเกษตรกรที่มีอายสุูงนั้นเห็นความส าคญัของกล้วยไข่ ดังนั้นผู้รับผดิชอบ
โครงการจะต้องให้ความส าคัญกับเกษตรกรทีม่ีอายุสูงกว่าค่าเฉลี่ย จงึจะช่วยให้โอกาสที่เกษตรกรจะปลูกกล้วยไข่
มีเพิ่มมากขึ้น    
 3. ปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ปัญหาความเสี่ยงทางด้าน
ภัยธรรมชาติสูง ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต ปัญหาความต้องการของผู้บรโิภค ปญัหาด้านราคา 
ปัญหาต้นทุนสูง ปัญหาขาดแคลนน้ า ปัญหาเงินทุน ปัญหาการดูแลรักษา และปญัหาขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปลูกท่ีถูกต้อง 

 นอกจากน้ีเกษตรกรทั้งที่ก าลังปลกูและไม่ได้ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้แก่  ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตหรือขยายตลาด
เพิ่มขึ้นโดยรัฐ ควรมีการรับประกนัราคา เช่นการที่รัฐเข้ามารับซื้อ เงินช่วยเหลือจากรัฐ เช่น เงินกู้ ควรมีระบบ
ชลประทานเพิม่ขึ้นในบางพื้นที่ บางที่ต้องสูบน้ ามาใช้เอง และควรจดัให้มีการแนะน าการปลูกกล้วยอย่างชัดเจน
และถูกวิธีโดยเจ้าหนา้ที่ผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้วิจยั 
 จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจยัมคีวาม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะบางประการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังนี ้
  1. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก
กล้วยไข่ ขั้นตอนในการปลูกกล้วยไข่ เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการปลกูกล้วยไข่ การใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
  2. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายต่างๆ เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกร เช่น 
การประกันราคา เงินช่วยเหลือเมือ่ประสบกับภัยธรรมชาติ และการจัดหาสิ่งจ าเป็นต่อการเพาะปลูกในราคาที่ต่ า
กว่าท้องตลาด ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรมรีายไดเ้พิ่มมากขึ้น 
และนโยบายการประกันราคากล้วยไข่ ซึ่งในปัจจุบันก็มีพืชผลหลายชนิดที่ได้รับการประกันราคา 



 3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาตลาดซื้อขายกล้วยไข่ และขยายตลาดกล้วยไข่เพื่อรองรบั
ผลผลติของเกษตรกรที่จะเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดส าหรับซื้อขายกล้วยไข่ หรือ จัดหากลุ่มนายทุนท่ีจะส่งออกกล้วยไข่ 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร 
 1. ปัจจุบันด้านการตลาดของเกษตรกรยังต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น จึงส่งผลให้ราคาผลติผลที่
เกษตรกรไดร้ับไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ราคาจ าหน่ายมักถูกก าหนดโดยผู้ซือ้เสียมากกว่า เกษตรกรยังไมม่ีโอกาสได้
ด าเนินการด้านการตลาดด้วยตนเอง ดังนั้นควรมีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ข้ึน เพื่อให้มอี านาจใน
การต่อรองเรื่องราคากับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้เกดิการพัฒนาการปลูกกล้วยไข่ในโอกาสต่อไป 
  2. เกษตรกรควรมีการดูแลรักษา เช่น การวิเคราะหค์ุณภาพของดินเพื่อที่จะปรับสภาพดินให้เหมาะสม
กับการปลูกเพื่อที่จะไดผ้ลผลิตที่มคีุณภาพ เกษตรกรควรใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืชโดยต้องใช้สารเคมีทีถู่กต้องและ
เหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืชหรือใช้สารอินทรีย์ที่สามารถป้องกันโรคและแมลง เป็นต้น (เผด็จ บญุทอง, 2554, 
หน้า 75-76) 
  3. ด้านต้นทุนควรท ารายรับรายจา่ยเพื่อจะได้ตรวจสอบระบบการเงินของตนเองได้ และ หากต้องการ
ลดต้นทุนควรรวมตัวกันของกลุ่มผูท้ี่ปลูกกล้วยไข่เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร หรือปุ๋ยในจ านวนท่ีมากข้ึน 
เพื่อท่ีจะท าให้ไดร้าคาที่ถูกลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาเรื่องการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร ในจังหวัดก าแพงเพชรครั้งนี้อาจจะยังขาด
ความสมบรูณ์ในบางประการ และส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตควรท าการศึกษาเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในเรื่องนี้ ควรจะเพิม่จ านวนตัวอย่างเข้าไปในงานวิจัย จะท าให้หาปัจจัย
เพิ่มเตมิที่ส่งผลกระทบต่อการปลกูกล้วยไขไ่ด้อย่างสมบูรณ์มากกว่านี้ 
  2. ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในเรื่องนี้ ผู้วิจัยควรใส่ปัจจัยเข้าไปใหค้รอบคลุมมากกว่าน้ี ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจะเพิ่มมติิด้านตา่งๆ หรือปัจจัยในมิติต่างๆ เข้าไปเพื่อให้การศกึษาครั้งต่อไป มีความครอบคลุมและสมบูรณ์
กว่างานวิจัยในครั้งนี ้
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