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55601324 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  ความสาํเร็จ/ศกัยภาพการจดัการ/การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

  วสนนัทน์  ศิริเลิศสกุล : ศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.วโิรจน์  เจษฎาลกัษณ์. 116 หนา้. 

 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษาถึงการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จังหวดันครปฐม 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของศกัยภาพการจัดการดา้นการวางแผนเพาะปลูก การรักษา

มาตรฐานการผลิต การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ีการจัดการดา้นโลจิสติกส์ และการบริหาร

ดา้นการเงิน ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดา้นการใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การ

จัดตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 380  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาามากท่ีสุด

คือ การรักษามาตรฐานการผลิต (  = 0.315, p < 0.05) รองลงมาคือการจัดการดา้นโลจิสติกส์ (  = 0.214, p < 

0.05) 2) การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนาท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาา

มากท่ีสุดคือ การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา (  = 0.694, p < 0.05) รองลงมาคือการไดรั้บความรู้ และ

พฒันาชาวนา  (  = 0.276, p < 0.05)  3) ศกัยภาพจัดการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต การจัดการดา้นโลจิ

สติกส์ การบริหารดา้นการเงิน มีอิทธิพลทางบวกกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา โดยตวัแปรอิสระทุกตวั

รวมกนัสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 17.6 4) การไดรั้บการสนับสนันจากภาครัฐดา้นการให้ความรู้ และ

พฒันาชาวนา การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน ท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา โดยตวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัสามารถอธิบาย

ตวัแปรตามไดร้้อยละ 34.8 ซ่ึงผลจากการการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนาในการวางแผนจัดการการ

ทาํนา และภาครัฐในการกาํหนดนโยบาย และเพิ ่มการเขา้ถึงในระดบัโครงการ 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไปคือ ศึกษาปัจจัยแห่งความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาใน

จงัหวดัอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกนัในแต่ละจงัหวดั ศึกษาปัจจยัอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

เและศึกษาถึงนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งการสนบัสนุนกิจการของภาคเอกชน รวมทั้งการใชว้ิธีการอื่นๆ มาใชใ้น

การวิเคราะห์ หรือศึกษาเจาะลึกเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ  
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 The purpose of this research was studied 1) The management potential of farmer’s in 

Bang Len district, Nakhonpathom province. 2) The obtaining support from government of 

farmer’s in Bang Len district, Nakhonpathom province. 3) The impacts of management potential 

on farmers’ success. 4) The impacts of obtaining support from government on farmers’ success.  

The respondents were farmers in Bang Len district, Nakhonpathom province with 380 samples. 

The data was analyzed to generate frequency table, Percentage, Standard deviation and Multiple 

Regression Analysis.  

 The result found that 1) The most impact management potential was Standard 

controlling (  = 0.315, p < 0.05) and subordinating was Logistics management (  = 0.214, p < 

0.05). 2) The most impact obtaining support from government was Furtherance farmer protection 

policies  (  = 0.694, p < 0.05) and subordinating was Awareness and development (  = 0.276, p 

< 0.05) 3) The management potential of Standard Controlling, Logistics Management and 

Financial Management had positive impacts to  farmer’s success, all independent variables could 

be describe dependent variables as 17.6% according to the summary 4) The obtaining support 

from government of Awareness and Development, Finance Assistance, Farmer Protection 

Policies and Infrastructure Development had positive impacts to farmer’s success, all independent 

variables could be describe dependent variables as 34.8% according to the summary, discussion 

and benefits of this study. 
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 วิทยานิพนธ์น้ีสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความ

อนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ ่งในการ

ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ รวมถึงความรู้ แนวคิด ขอ้คิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่จวบจนการจดัทาํวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้ งอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ประธานสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย ์ดร.จนัทนา 

แสนสุข และอาจารย ์ดร.พิมพาภรณ์ พ่ึงบุญพานิชย ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ผูว้ิจยั

ตอ้งขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีประจาํ บัณฑิตวิทยาลยั และเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีช่วยประสานงานต่างๆทาํใหว้ิทยานิพนธน้ี์สาํเร็จลุล่วง  

  ขอขอบพระคุณ เกษตรกรทุกท่านท่ีสละเวลา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู และขอขอบคุณทุกท่านท่ีไม่สามรถกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี 

    ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน ท่ีส่งเสริม

สนับสนุนในการศึกษามาโดยตลอด และเป็นกาํลงัใจท่ีดีตลอดมา จนทาํให้วืทยานิพนธ์ฉบบัน้ี

สาํเร็จโดยสมบูรณ์  


