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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ

เกษตร จึงทาํใหร้ายไดห้ลกัของประเทศมาจากสินคา้เกษตร โดยเฉพาะขา้ว ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทพืช

ไร่ นิยมเพาะปลกู บริโภค และส่งออก ขา้วสามารถปลกูไดท้ัว่ทุกภาคในประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ข้าวจึงมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มี

หน่วยงานใหข้อ้มลู รายงานสถานการณ์สาํคญัๆเก่ียวกบัขา้วหลายหน่วยงาน เช่น กรมขา้ว สาํนัก

ส่งเสริมการผลิตขา้ว สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร สาํนกัพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้ว เป็นตน้ สาํนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (2555 : 1-3) ไดร้ายงานสถิติการผลิตขา้วจากทัว่โลกปี 2555 ว่ามีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 

993.13 ลา้นไร่ ผลผลิต 692.90 ลา้นตนัขา้วเปลือก ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 3.45 อีกทั้ ง

ความตอ้งการบริโภคขา้วทัว่โลกมีอตัราเพิ ่มสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.57 โดยประเทศไทยมีเน้ือท่ีเก็บ

เก่ียวผลผลิตโดยแยกเป็นนาปี และนาปรัง โดยนาปีมีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวในปี 2555 คือ 61.08 ลา้นไร่ 

ผลผลิต 23.27 ลา้นตนัขา้วเปลือก ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.99 นาปรังมีเน่ือท่ีเก็บเก่ียวในปี 2555 คือ 

17.10 ลา้นไร่ ผลผลิต 11.33 ลา้นตันขา้วเปลือก ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.31 ในด้านการส่งออก

ประเทศท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคืออินเดีย เวียดนาม และไทย ตามลาํดบั โดยประเทศไทยมีปริมาณการ

ส่งออก 6.50 ลา้นตนั ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 17.01 

  ภาคกลางเป็นแหล่งเพาะปลกูขา้วท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม

ขา้วเป็นพืชท่ีนิยมปลูกกันมากในเขตอาํเภอ บางเลน จงัหวดันครปฐม มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวทั้ งหมด 

188,954 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555ก) เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของอาํเภอบางเลนเป็น

พ้ืนท่ีราบลุ่ม สภาพอากาศในประเทศเอ้ืออาํนวย มีปริมาณนํ้ าเพียงพออยู่ใกล้แหล่งนํ้ า และ

ชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งคนในอาํเภอบางเลนประกอบอาชีพการทาํนามาตั้ งแต่

สมยับรรพบุรุษ อีกทั้ งภาครัฐยงัมีการสนับสนุนเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้ชาวนาใน

อาํเภอบางเลนยงัยดึอาชีพการทาํนาสืบมา 

 ในปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจนั้นย่อมมีการแข่งขนั ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือ

แมแ้ต่ภาคอุตสาหกรรมก็ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั รวมทั้งภาคการเกษตรก็ตอ้งปรับตวัเพ่ือใหท้นัต่อ
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การแข่งขนั นอกจากจะแข่งขันภายในประเทศแลว้ ภาคการเกษตรยงัมีบทบาทมากในดา้นการ

ส่งออกของประเทศ ดังนั้ นจึงเป็นการแข่งขันกับประเทศเกษตรอ่ืนๆ องค์กรจึงต้องพิจารณา

องคป์ระกอบทั้งส่ิงแวดลอ้มภายนอก และส่ิงแวดลอ้มภายใน รวมทั้งปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร เพ่ือการพฒันาจุดเด่น และปรับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ย เพราะการทาํธุรกิจ

นั้นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จคือ การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ งตอ้งทราบถึง

สถานะขององคก์ร และจุดท่ีองคก์รยนือยู ่เพ่ือสามารถประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนั ให้องค์กร

ดาํเนินอยูอ่ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

  ประสิทธิภาพในการแข่งขันเป็นส่วนสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจโดยตรง โดย

ประสิทธิภาพการแข่งขันนั้ นเร่ิมพิจารณาตั้ งแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการดาํเนินงาน 

(Process) และผลการดาํเนินงาน (Output) ตอ้งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลการดาํเนินงานดี ทาํให้

เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร Michael E. Porter (1985) กล่าวว่า

ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรนั้นคือ การท่ีองค์กรสามารถลดตน้ทุน เพ่ือใชก้ลยุทธ์การ

เป็นผูน้ ําราคา (Cost Leadership) หรือช่วยในการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ 

(Differentiation) ทาํให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัย่อมเป็นผลดีต่อการดาํเนินธุรกิจของ

องคก์ร อีกทั้งในการประกอบธุรกิจนโยบาย และระดบัการเขา้ถึงของนโยบายมีส่วนสาํคญัในการ

ทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ มีประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความประสงคใ์นการศึกษาถึง ศกัยภาพการจดัการท่ีมี

ผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากเกษตรกร

ชาวนาในอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ยงัคงยดึอาชีพการทาํนาเป็นส่วนใหญ่  อีกทั้ งยงัสามารถ

พ่ึงพาตนเองได ้โดยผูว้ิจยัหวงัว่าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

การพฒันากระบวนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาด และรองรับกบัการ

แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา     

 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลนจงัหวดั

นครปฐม          

 2. เพ่ือศึกษาถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลนจงัหวดันครปฐม          

  3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของศกัยภาพการจดัการด้านการวางแผนเพาะปลูก การรักษา

มาตรฐานการผลิต การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี การจดัการดา้นโลจิสติกส์ 
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และการบริหารดา้นการเงิน ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดั

นครปฐม 

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ ดา้นการให้ความรู้ และ

พฒันาชาวนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริม

กฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ใน

เขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 

3. สมมตฐิานของการศึกษา     

 1. ศกัยภาพในการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา                            

.  1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

  1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

  1.3 การประยกุต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา  

  1.5 การบริหารด้านการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

 2. การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

  2.1 การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

  2.2 การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

   2.3 การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา  

  2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา  
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  2.5 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา      

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

     1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 7,491 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555ข)    

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 380 คน จากการคาํนวณดว้ยวิธีของ ทาโร่ยา ยามาเน่ (Yamane, 1973: 

108) 

 2. ระยะเวลาในการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มลูในปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557 

     3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 

  3.1 กลุ่มท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลของศกัยภาพในการจดัการมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

          3.1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

ไดแ้ก่ การวางแผนเพาะปลกู การรักษามาตรฐานการผลิต การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ีการจดัการดา้นโลจิสติกส์ และการบริหารดา้นการเงิน 

  3.1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํ

บางเลน จงัหวดันครปฐม  

  3.2 กลุ่มท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐมี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  3.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การ

ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครอง

ชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

     4. พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีทาํนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
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5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ในประเด็นท่ีจะศึกษาครอบคลุม

เน้ือหาท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรชาวนา ศกัยภาพการจดัการในการทาํนา การ

ไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกร ในเขตอาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม  

     2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัของเกษตรกรเพ่ือเพิ่มความสาํเร็จในการทาํนา ใน

เขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจสาํหรับผูส้นใจทาํ

นา 

     3. เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการในการเพิ่มพูนความรู้ และเป็นแนวทางสําหรับ

การศึกษาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

    4. เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการทํานาในการให้ความ

ช่วยเหลือต่อเกษตรกรชาวนา                                                                

 5. เพ่ือใหเ้กษตกรชาวนานาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางการในการวางแผนการดาํเนินงาน 

 

7. คาํจาํกดัความท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการ

ดาํเนินงานท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจการ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1.1 การวางแผนการเพาะปลูก หมายถึง การจดัการกระบวนการดาํเนินงาน

โดยเร่ิมจากกระบวนการวางแผนการเลือก และเก็บเมล็ดพนัธ์ท่ีดีสาํหรับการปลูก การหาแหล่งซ้ือ

พนัธข์า้วท่ีดีหากไม่สามารถเก็บเมลด็พนัธท่ี์ดีได ้การดาํเนินการปลกูและเก็บเก่ียวผลผลิต    

 1.2 การรักษามาตรฐานการผลิต หมายถึง การควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูก

ขา้ว กระบวนการเก็บเก่ียว การเก็บรักษาขา้ว รวมทั้ งการบริหารจดัการแรงงาน เพ่ือให้ไดข้า้วตาม

วตัถุประสงค ์และขา้วท่ีมีคุณภาพ 
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 1.3 การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ีหมายถึง การนาํความรู้

ทางวิชาการ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถปลูกข้าว และเก็บเก่ียวข้าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตสูงสุด 

 1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์ หมายถึง การจดัการนาํผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดส่้ง

มอบใหคู้่คา้โดยผลผลิตมีคุณภาพ คู่คา้ไดรั้บความพึงพอใจจากการส่งมอบ โดยใชท้รัพยกรอย่างมี

ประสิทธิภาพ                                                                                          .                            

   1.5 การบริหารดา้นการเงิน หมายถึง การจดัการระบบใชจ่้ายภายในกิจการ 

ตั้งแต่เงินลงทุน แหล่งสินเช่ือและเงินทุน รวมทั้งการจดัการดา้นตน้ทุนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

 2. การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ หมายถึง ความสามารถของเกษตรกรชาวนา ใน

การเขา้ถึงนโยบายดา้นต่างๆของภาครัฐท่ีช่วยส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบกิจการ

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

  2.1 การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา หมายถึง การพฒันาชาวนาผูป้ลูกขา้ว

ใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิต และการจดัการผลผลิตของตนเอง มีความเขม้แข็ง พ่ึงตนเอง

ได ้เพ่ือใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ และมีชีวิต และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน   

  2.2 การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง ระบบการประกนัรายได้

ใหแ้ก่เกษตรกรชาวนา เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาขา้ว และการประกนัภยัธรรมชาติ 

เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ระบบประกนัจะทาํใหช้าวนาลดความเส่ียง และไดรั้บการชดเชย

ท่ีคุม้ทุน 

 2.3 การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา หมายถึง การท่ีภาครัฐจดัหาเมล็ดพนัธุ์

ชั้นพนัธุข์ยายใหแ้ก่ชาวนา เพ่ือใหช้าวนาผลิตเมลด็พนัธุ ์และบริหารจดัการเมล็ดพนัธุ์  มีเมล็ดพนัธุ์

ท่ีดี มีคุณภาพใชอ้ยา่งเพียงพอ และทัว่ถึงอยา่งเป็นธรรม 

  2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา หมายถึง การพลกัดนั พ.ร.บ. ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกับเกษตรกรชาวนา คือ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือให้เกษตรกรชาวนาไดมี้เวที

ระดบัชาติเป็นของตนเอง มีสิทธ์ิมีเสียงในการกาํหนดแนวทาง และมาตรการต่างๆในการพฒันา 

และแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพดว้ยตนเอง และพ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้
ชาวนามีท่ีนาเป็นของตนเอง 
  2.5 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การท่ีภาครัฐเขา้ไปลงทุนพฒันา

ระบบชลประทาน การคมนาคม การจดัรูปท่ีดิน เพ่ือใหเ้หมาะสมต่อการทาํการเกษตร 
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   3. ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา หมายถึง การท่ีเกษตรกรชาวนาไดรั้บผลกาํไรมาก

ท่ีสุดจากการปลกูขา้ว โดยท่ีขา้วมีคุณภาพสูง สามารถแข่งขนัในตลาดขา้วได ้

 4. ขา้วปลูก หมายถึง เมล็ดพนัธ์ขา้วท่ีมีคุณภาพดี เหมาะสาํหรับนาํมาใชใ้นการปลูก

ขา้ว 

 

8. กรอบแนวคดิการศึกษา 

     จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงนาํมา

กาํหนดกรอบแนวคิดดงัภาพ 

 
                  
ศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

1. การวางแผนเพาะปลกู 

2. การรักษามาตรฐานการผลิต 

3. การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ี

4. การจดัการดา้นโลจิสติกส์  

5. การบริหารดา้นการเงิน 

 
 
 
 
 
การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

1. การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 

2. การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

3. การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

4. การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

5. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

ความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

  ในการศึกษาเร่ืองศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นกรอบการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํนา 

 2. แนวคิดดา้นการจดัการ 

 3. แนวคิดดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 4. แนวคิดปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจ 

 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบัการทํานา 

 1.1 ความหมายของการทํานา  

     การทาํนา  หมายถึง การทาํกิจกรรมปลกูขา้ว ตั้งแต่การขั้นตอนการเตรียมดิน การปลกู

ขา้วจนกระทัง่ถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้ว (ศิริกาญจน ์ไชยดิลก 2551 : 6) 

      รัตนา อุจอุม (2548 : 7) กล่าวว่า การทาํนา หมายถึง กระบวนการผลิตขา้วตั้งแต่การไถ
นา จนกระทัง่ไดผ้ลผลิตขา้วออกมาเป็นเมลด็ขา้ว     

 ขวญัหทยั จิตพิทกัษ ์(2553 : 9) ให้ความหมายของการทาํนาไวว้่า การทาํนา หมายถึง 

การปลกูขา้ว และการดูแลรักษาตน้ขา้วในนา ตั้ งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเก่ียว การปลูกขา้วในแต่ละ

ทอ้งถิ่นจะแตกต่างกนัไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของทอ้งถิ่นนั้นๆ ในแหล่งท่ีตอ้ง

อาศยัแหล่งนํ้ าจากฝนเพยีงอยา่งเดียวก็ตอ้งกะระยะเวลาการปลูกขา้วให้เหมาะสมกบัช่วงท่ีมีฝนตก

สมํ่าเสมอ แลเ้ก็บเก่ียวในช่วงท่ีฤดูฝนหมดพอดี เน่ืองจากแต่ละทอ้งภิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่าง

กนั 
 จากแนวคิดขา้งต้น จึงสรุปได้ว่า การทาํนา หมายถึง การปลูกข้าวโดยเร่ิมตั้ งแต่

กระบวนการเตรียมดิน และการดูแลรักษาตน้ขา้วจนกระทัง่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ซ่ึงแต่ละ

ทอ้งถิ่นการปลกูขา้วจะแตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ                          .
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 1.2 ความสําคญัของการทํานา 

 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัอยา่งหน่ึงของประเทศไทย โดยสามารถแบ่งขา้วออกเป็น 2 

ชนิดใหญ่ๆ คือ ขา้วเหนียว และขา้วเจา้ ในชีวิตประจาํวนัคนไทยนิยมบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั 

อีกทั้งขา้วยงัสามารถนาํมาทาํเป็นของหวานไดห้ลายชนิด ทาํเป็นแป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว และยงั

สามารถนาํมาทาํเป็นเส้นก๋วยเต๋ียวได้อีกด้วย โดยเฉพาะขา้วเหนียวนั้ นนิยมนาํมาใชท้าํเป็นของ

หวานมากกว่าขา้วเจา้ ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตแอลกอฮอลไ์ดน้าํขา้วเหนียวไปหุงแลว้ผสมกบั

นํ้ าตาล และเช้ือยสีตเ์พ่ือหมกั (Fermentation) โดยมีจุดประสงค์ให้ยีสต์เปล่ียนแป้งเป็นแอลกอฮอล์

ใชส้าํหรับวิสก้ี และสุราประเภทอ่ืนๆ นอกจากขา้วจะมีประโยชน์ภายในประเทศแลว้ ขา้วยงัเป็นพืช

ท่ีทาํรายไดห้ลกัในการส่งออกของประเทศอีกดว้ย (ประพาส วีระแพทย,์ 2549) 

 1.2.1 สถานการณ์การผลิตและการส่งออกขา้วไทยในปัจจุบนั 

 ในปัจจุบนัข้าวเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีความสําคัญของคนทัว่โลก โดยความ

ตอ้งการบริโภคขา้วในตลาดโลก ปี พ.ศ. 2554 มีสูงถึง 457.63 ลา้นตนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน 

ประเทศไทยสามารถผลิตขา้วไดใ้นปี พ.ศ. 2555 26.19 ลา้นตนัขา้วเปลือก คาดว่าในปี พ.ศ. 2556  

จะส่งออกไดป้ระมาณ 8.00-8.50 ลา้นตนัขา้วสาร ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 (สาํนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555 : 1-5) เน่ืองจากไดรั้บแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในการกาํหนดแผนขยายตลาด

ส่งออกขา้วท่ีมุ่งแสวงหาตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อเมริกาใต ้และตะวนัออก

กลาง สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนโดยการประชาสัมพนัธ์ท่ีเน้นคุณภาพ เน่ืองจากขา้วไทยมี

คุณภาพ และมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมทั้ งเร่งผลกัดนัจากการขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และหลายประเทศไดแ้สดงความ

สนใจท่ีจะนาํเขา้ขา้วจากไทยโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

รวมถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาดว้ย  

 1.3 แนวคดิการทํานา 

  1.3.1 รูปแบบการทาํนา 

 สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) กล่าวว่ารูปแบบการทาํนาแบ่งตาม

ฤดูกาลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

 1. นาปี เป็นขา้วท่ีเพาะปลกูในฤดูฝน เพาะปลูกในระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

ถึง 31 ตุลาคมยกเวน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชพทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ท่ี

เพาะปลกูอยูใ่นระหว่างวนัท่ี 16 มิถุนายนถึง 28 กุมภาพนัธข์องปีถดัไป 
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 2. นาปรังเป็นข้าวท่ีเพาะปลูกในฤดูแลง้ หรือนอกฤดูฝนระหว่างวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายนของปีถดัไป ยกเวน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส ท่ีเพาะปลกูในระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคมถึง 15 มิถุนายน  

 รูปแบบการทาํนาโดยแบ่งตามวิธีการปลกูสามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

 1. การปลกูขา้วไร่ หมายถึง การปลกูขา้วบนท่ีดอนและไม่มีนํ้ าขงัในพ้ืนท่ีปลกู 

ชนิดของขา้วท่ีปลกูก็เรียกว่า ขา้วไร่ พ้ืนท่ีดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามกัจะไม่มีระดบั คือสูงๆ ตํ่าๆ 

จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดบัไดง่้ายๆเหมือนกบัพ้ืนท่ีราบ เพราะฉะนั้นชาวนามกัจะ

ปลกูแบบหยอด โดยขั้นแรกทาํการตดัหญา้และตน้ไมเ้ล็กออก แลว้ทาํความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะปลูก

แลว้ใชห้ลกัไมป้ลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็กๆลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกวา้ง

ประมาณ 1 นิ้ว หลุมน้ีมีระยะห่างกนัประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร ระหว่างแถว และระหว่างหลุม

ภายในแถว ปกติจะตอ้งหยอดเมล็ดพนัธุ์ทนัทีหลงัจากท่ีไดเ้จาะหลุม โดยหยอด 5-8 เมล็ดต่อหลุม 

หลงัจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแลว้ก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เม่ือฝนตกลงมา  หรือเมล็ดได้รับ

ความช้ืนจากดินก็จะงอก และเจริญเติบโตเป็นตน้ขา้ว เน่ืองจากท่ีดอนไม่มีนํ้ าขัง และไม่มีการ

ชลประทานการปลกูขา้วไร่จึงตอ้งใชน้ํ้ าฝนเพียงอย่างเดียวพ้ืนดินท่ีปลูกขา้วไร่จะแห้ง และขาดนํ้ า

ทนัทีเม่ือสิ้นฤดูฝน ดงันั้นการปลกูขา้วไร่จะตอ้งใชพ้นัธุ์ท่ีมีอายุเบา โดยปลูกในตน้ฤดูฝน และเก็บ

เก่ียวไดใ้นปลายฤดูฝน การปลกูขา้วไร่ชาวนาจะตอ้งหมัน่กาํจดัวชัพืช เพราะท่ีดอนมกัจะมีวชัพืช

มากกว่าท่ีลุ่ม เน้ือท่ีท่ีใชป้ลกูขา้วไร่ในประเทศไทยมีจาํนวนนอ้ย แปลกูมากในภาคเหนือและภาคใต ้

ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางปลกูขา้วไร่นอ้ยมาก  

 2. การปลูกขา้วนาดาํ หรือเรียกว่า การปักดาํ ซ่ึงวิธีการปลูกแบ่งออกไดเ้ป็น

สองตอน ตอนแรก ไดแ้ก่การตกกลา้ในแปลงขนาดเลก็ และตอนท่ีสองไดแ้ก่การถอนตน้กลา้เอาไป

ปักดาํในนาผนืใหญ่ ดงันั้นการปลกูแบบปักดาํอาจเรียกว่า Indirect Seeding ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 การเตรียมดินสาํหรับปลกูขา้วแบบปักดาํ ตอ้งทาํการเตรียมดินดีกว่าการปลูก

ขา้วไร่ ซ่ึงมีการไถดะ การไถแปร และการคราด ปกติการไถและคราดในนาดาํมกัจะใชแ้รงววั ควาย 

หรือแทร็กเตอร์ขนาดเลก็ท่ีเรียกว่าควายเหลก็ หรือไถยนตเ์ดินตาม ทั้งน้ีเป็นเพราะพ้ืนท่ีนาดาํนั้นได้

มีคนันาแบ่งกั้นออกเป็นแปลงเลก็ ๆ ขนาดแปลงละ 1 ไร่หรือเลก็กว่าน้ี คนันามีไวส้าํหรับกกัเก็บนํ้ า 

หรือปล่อยนํ้ าทิ้งจากแปลงนา นาดาํจึงมีการบงัคบันํ้ าในนาไดบ้า้งพอสมควร ก่อนท่ีจะทาํการไถ

จะตอ้งรอใหดิ้นมีความช้ืนพอท่ีจะไถไดเ้สียก่อน ปกติจะตอ้งรอให้ฝนตกจนมีนํ้ าขงัในผืนนา หรือ

ไขนํ้ าเขา้ไปในนาเพื่อทาํใหดิ้นเปียก 

 การตกกลา้ สามารถทาํได ้3 วิธี คือ  
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 1. การตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งเลือกหาพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินดี

เป็นพิเศษ สามารถป้องกนันกและหนูท่ีจะเข้าทาํลายตน้กลา้ไดเ้ป็นอย่างดี และมีนํ้ าพอเพียงกับ

ความตอ้งการ การเตรียมดินก็มีการไถดะ ไถแปร และคราด ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ตอ้งยกเป็นแปลง

สูงกว่าระดบันํ้ าในผนืนานั้นประมาณ 3-5 เซนติเมตร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เมล็ดท่ีหว่านลงไปจมนํ้ าและ

ดินนั้นเปียกชุ่มอยูเ่สมอดว้ย จะเป็นการดียิง่ข้ึนถา้แปลงน้ีไดแ้บ่งออกเป็นแปลงย่อยขนาดกวา้ง 50 

เซนติเมตร และมีความยาวขนานไปกบัทิศทางลม ระหว่างแปลงเวน้ช่องว่างไวส้าํหรับเดินประมาณ 

30 เซนติเมตร เพ่ือป้องกนัไม่ใหต้น้กลา้ถกูทาํลายโดยโรคไหมห้รือแมลงบางชนิด เมล็ดพนัธุ์ท่ีเอา

มาตากกลา้จะตอ้งเป็นเมลด็พนัธุท่ี์สมบูรณ์ปราศจากเช้ือโรคต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ีจะตอ้งทาํความสะอาด

เมลด็พนัธุเ์สียก่อน โดยแยกเอามาเฉพาะเมลด็ท่ีสมบูรณ์ และเอาเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงมีนํ้ าหนักเบา

กว่าปกติทิ้งไป เอาเมลด็ท่ีตอ้งการตกกลา้ใส่ถุงผา้ไปแช่ในนํ้ านาน 12-24 ชัว่โมง แลว้เอาข้ึนมาวาง

ไวบ้นแผน่กระดานในท่ีท่ีมีลมถ่ายเทไดส้ะดวก และเอาผา้หรือกระสอบเปียกนํ้ าคลุมไวน้าน 36-58 

ชัว่โมง ซ่ึงเรียกว่าการหุม้ หลงัจากท่ีไดหุ้ม้เมลด็ไวค้รบ 36-58 ชัว่โมงแลว้ เมล็ดขา้วก็จะงอก จึงเอา

ไปหว่านลงบนแปลงกลา้ท่ีไดเ้ตรียมไว ้ก่อนท่ีจะหว่านเมล็ดลงบนแปลงกลา้ ควรใส่ปุ๋ยพวกท่ีให้

ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเสียก่อน และใชไ้มก้ระดานลูบแปลงเพ่ือกลบปุ๋ยลงไปในดิน หาก

ดินดีอยูแ่ลว้ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ย ปกติใชเ้มลด็พนัธุจ์าํนวน 40-50 กิโลกรัมต่อเน้ือท่ีแปลงกลา้หน่ึง

ไร่ เม่ือตน้กลา้มีอายคุรบ 25-30 วนั นบัจากวนัหว่านเมลด็ ตน้กลา้ก็จะมีขนาดโตพอท่ีจะถอนเอาไป

ปักดาํได ้การตกกลา้แบบน้ีเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในการทาํนาดาํในประเทศไทย   

  2. การตกกลา้ในดินแหง้ ในกรณีท่ีชาวนาไม่มีนํ้ าเพียงพอสาํหรับการตกกลา้

ในดินเปียก ชาวนาอาจทาํการตกกลา้บนท่ีดินซ่ึงไม่มีนํ้ าขงั โดยเอาเมล็ดพนัธุ์ท่ีสมบูรณ์ท่ียงัไม่ได้

เพาะใหง้อก ไปโรยไวใ้นแถวท่ีเปิดเป็นร่องเลก็ ๆ ขนาดแถวยาวประมาณ 1 เมตร จาํนวนหลายแถว 

แลว้กลบดว้ยดินเพ่ือป้องกนันกและหนู หลงัจากนั้นก็รดนํ้ าแบบรดนํ้ าผกัวนัละ 2 คร้ัง เมล็ดก็จะ

งอกข้ึนมาเป็นตน้กลา้เหมือนกบัการตกกลา้ในดินเปียก ปกติใชเ้มลด็พนัธุจ์าํนวน 7-10 กรัมต่อหน่ึง

แถวท่ีมีความยาว 1 เมตร และแถวห่างกนัประมาณ 10 เซนติเมตร หลงัจากโรยเมล็ดและกลบดิน

แลว้ ควรหว่านปุ๋ยพวกท่ีใหธ้าตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงไปดว้ย 

 3. การตกกลา้แบบดาปก การตกกลา้แบบน้ีเป็นท่ีนิยมทาํกนัมาก ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ขั้นแรกทาํการเตรียมพ้ืนท่ีดินเหมือนกบัการ ตกกลา้ในดินเปียก แลว้ยกเป็นแปลงสูงกว่า

ระดบันํ้ า 5-10 เซนติเมตร หรือใชพ้ื้นท่ีดอนเรียบหรือเป็นพ้ืนคอนกรีต ก็ได ้แลว้ใชก้าบของต้น

กลว้ยต่อกนัเป็นกรอบรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร และยาวประมาณ 1.5 เมตร ต่อจากนั้น

เอาใบกลว้ยท่ีไม่มีกา้นกลางวางเรียงเพื่อปู เป็นพ้ืนท่ีในกรอบนั้น ใหเ้อาดา้นล่างของใบหงายข้ึนและ

ไม่ให้มีรอยแตกของใบ เพราะฉะนั้ นใบกลว้ยท่ีปูพ้ืนนั้นจะตอ้งวางซอ้นกันเป็นทอด ๆ แลว้เอา 
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เมลด็พนัธุท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงไดเ้พาะให้งอกแต่ยงัไม่มีรากโผล่ ออกมาโรยลงไปในกรอบท่ีเตรียมไวน้ี้ 

ใชเ้มลด็พนัธุห์นกั 3 กิโลกรัมต่อเน้ือท่ี 1 ตารางเมตร ดงันั้นเมลด็พนัธุ์ท่ีโรยลงไปในกรอบ จะซอ้น

กนัเป็น 2-3 ชั้น หลงัจากโรยเมลด็แลว้ จะตอ้งใชบ้วัรดนํ้ าชนิดรูเลก็มาก รดลงในกรอบท่ีโรยเมลด็น้ี

วนัละ 2-3 คร้ัง ในท่ีสุดเมล็ดก็จะงอกและเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นตน้กลา้ ขอ้สาํคญัในการตกกลา้

แบบน้ี คือ ตอ้งไม่ใหน้ํ้ าท่วมแปลงกลา้ ตน้กลา้แบบน้ีอายปุระมาณ 10-14 วนั ก็พร้อมท่ีใชปั้กดาํได้

หรือจะเอาไปปักดาํกอละหลาย ๆ ตน้ ซ่ึงเรียกว่า ซิมกลา้ เพ่ือให้ไดต้น้กลา้ท่ีแข็งและโตสาํหรับปัก

ดาํจริง ๆ ซ่ึงนิยมทาํกันมากในภาคเหนือของประเทศไทย การท่ีจะเอาต้นกลา้ไปปักดาํ  ไม่

จาํเป็นตอ้งถอนตน้กลา้เหมือนกบัวิธีอ่ืน ๆ เพราะรากของตน้กลา้เกาะกนัแน่นระหว่างตน้ และรากก็

ไม่ไดท้ะลุใบกลว้ยลงไปในดิน ฉะนั้นชาวนาจึงทาํการมว้นใบกลว้ยแบบมว้นเส่ือ โดยมีตน้กลา้อยู่

ภายในการมว้นก็ ควรมว้นหลวม ๆ แลว้ขนไปยงัแปลงนาท่ีจะปักดาํ 

 การปักดาํ เม่ือตน้กลา้มีอายุประมาณ 25-30 วนั จากการตกกลา้ในดินเปียก

หรือการตกกลา้ในดินแห้ง ก็จะโตพอท่ีจะถอนเอาไปปักดาํได ้สาํหรับตน้กลา้ท่ีไดม้าจากการตก

กลา้แบบดาปกนั้น ในเมืองไทยยงัไม่เคยปฏิบติั คิดว่าจะตอ้งมีอายุประมาณ 20 วนั จึงเอาไปปักดาํ

ได ้เพราะตน้กลา้ขนาด 10-14 วนันั้น อาจมีขนาดเลก็เกินไปท่ีจะใชปั้กดาํในพ้ืนท่ีนาของเรา ขั้นแรก

ให้ถอนต้นกลา้ข้ึนมาจากแปลงแลว้มดัรวมกันเป็นมดั ๆ ถา้ต้นกลา้สูงมากก็ให้ตดัปลายใบทิ้ง 

สาํหรับตน้กลา้ท่ีไดม้าจากการตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งสลดัเอาดินโคลนท่ีรากออกเสียดว้ย แลว้

เอาไปปักดาํในพ้ืนท่ีนาท่ีไดเ้ตรียมไว ้พ้ืนท่ีนาท่ีใชปั้กดาํควรมีนํ้ าขงัอยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

เพราะตน้ขา้วอาจถกูลมพดัจนพบัลงไดใ้นเม่ือนานั้นไม่มีนํ้ าอยูเ่ลย ถา้ระดบันํ้ าในนานั้นลึกมาก ตน้

ขา้วท่ีปักดาํอาจจมนํ้ าในระยะแรก และทาํใหต้น้ขา้วจะตอ้งยึดตน้มากกว่าปกติ จนมีผลให้แตกกอ

นอ้ย การปักดาํท่ีจะใหไ้ดผ้ลผลิตสูง จะตอ้งปักดาํให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่างระหว่างกอ

มากพอสมควร โดยทัว่ไปแลว้การปักดาํมกัใชต้น้กลา้จาํนวน 3-4 ตน้ต่อกอ ระยะปลกูหรือปักดาํ 25 

x 25 เซนติเมตร ระหว่างกอและระหว่างแถว 

 3. การปลูกขา้วนาหว่าน เป็นการปลูกขา้วโดยเอาเมล็ดพนัธุ์หว่านลงไปใน

พ้ืนท่ีนาท่ีไดไ้ถเตรียมดินไวโ้ดยตรง ซ่ึงเรียกว่า Direct Seeding การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถ

แปร ปกติชาวนาจะเร่ิมไถนาสาํหรับปลกูขา้วนาหว่านตั้งแต่เดือนเมษายน เน่ืองจากพ้ืนท่ีนาสาํหรับ

ปลกูขา้วนาหว่านไม่มีคนันากั้น จึงสะดวกแก่การไถดว้ยรถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ่ การปลูกขา้วนา

หว่านมีหลายวิธีดว้ยกนั เช่น การหว่านสาํรวย การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ และการหว่านนํ้ าตม 

เป็นตน้  

 โดยการหว่านสาํรวย วิธีน้ีชาวนาจะเตรียมดิน ซ่ึงมีการไถดะและไถแปร แลว้

เอาเมลด็พนัธุท่ี์ไม่ไดเ้พาะใหง้อกหว่านลงไปโดยตรง ปกติใชเ้มล็ดพนัธุ์ 1-2 ถงั ต่อไร่ เมล็ดพนัธุ์ท่ี
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หว่านลงไปจะตกไปอยู่ตามซอกระหว่างกอ้นดินและรอยไถ เม่ือฝนตกลงมาทาํให้ดินเปียกและ

เมลด็ไดรั้บความช้ืน มนัก็จะงอกข้ึนมาเป็นตน้กลา้ การหว่านวิธีน้ีใชเ้ฉพาะทอ้งท่ีซ่ึงดินมีความช้ืน

พออยูแ่ลว้  

 การปลกูขา้วนาหว่านแบบการหว่านคราดกลบหรือไถกลบ ชาวนาจะทาํการ

ไถดะและไถแปร แลว้เอาเมลด็พนัธุ์ท่ียงัไม่ไดเ้พาะให้งอก จาํนวน 1-2 ถงัต่อไร่ หว่านลงไปทนัที 

แลว้คราดหรือไถเพ่ือกลบเมลด็ท่ีหว่านลงไปอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากดินมีความช้ืนอยู่แลว้ เมล็ดก็จะ

เร่ิมงอกทนัทีหลงัจากท่ีไดห้ว่านลงไป นอกจากน้ีการตั้ งตวัของตน้กลา้ก็ดีกว่าวิธีแรกดว้ย เพราะ

เมลด็ท่ีหวา่นลงไปถกูดินกลบฝังลึกลงไปในดิน  

 การหว่านนํ้ าตม การหว่านแบบน้ีนิยมใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้ าขังประมาณ 3-5 

เซนติเมตร และพ้ืนท่ีนาเป็นผืนใหญ่ขนาดประมาณ 1-2 ไร่ มีคนันากั้นเป็นแปลงการเตรียมดินก็

เหมือนกบัการเตรียมดินสาํหรับนาดาํ ซ่ึงมีการไถดะ ไถแปร และคราด เพ่ือจะไดเ้ก็บวชัพืชออกไป

จากนา แลว้ทิ้งให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่านํ้ าใสจึงเอาเมล็ดพนัธุ์จาํนวน 1-2 ถงัต่อไร่เพาะให้งอก 

แลว้หว่านลงไป แลว้เอานํ้ าออก เมลด็ก็จะเจริญเติบโตเป็นตน้ขา้ว แลว้มีการเจริญเติบโตอย่างขา้ว

อ่ืน ๆ ตามปกติ การหว่านแบบน้ีนิยมทาํกนัมากในทอ้งท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีทาํการปลูกขา้วนา

ปรัง (ประพาส วีระแพทย,์ 2526) 

 ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เกษตรกรชาวนานิยมปลูกขา้วโดยการ

หว่าน เน่ืองจากประหยดัเวลา และแรงงาน ในปัจจุบนัใชเ้คร่ืองช่วยหว่าน และเกษตรกรนิยมปลูก

ขา้วทั้งปี ทาํใหมี้ผลผลิตตลอดปี โดยการปลกูแต่ละคร้ังจะมีรอบการเก็บเก่ียวประมาณ 3-4 เดือน 

 1.3.2 การเตรียมดินก่อนการปลกูขา้ว 

 การปลกูขา้วไม่ว่าจะดว้ยวิธีใด การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํ

ให้การปลูกขา้วประสบความสาํเร็จ การเตรียมดินท่ีดีจะตอ้งมีการไถดะ ไถแปรพ้ืนท่ี เพ่ือกาํจัด

วชัพืช ตอ้งมีการปรับพ้ืนท่ีให้เรียบ สมํ่าเสมอ ไม่มีแอ่งนํ้ า หรือส่วนท่ีเป็นโคก ท่ีดอนสามารถ

ควบคุมการใหน้ํ้ าได ้โดยมีขั้นตอนการเตรียมดินดงัน้ี 

           การไถดะ เป็นการไถหลงัจากเก่ียวขา้วแลว้ จากนั้นปล่อยนํ้ าเขา้นา พอให้ดิน

ชุ่มนํ้ าทิ้งไวป้ระมาณ 5-10 วนั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้มลด็วชัพืชท่ีร่วงลงในดินไดง้อกเป็นตน้อ่อน  

                                    การไถแปร   หรือการใชล้กูทุบตี เพ่ือยอ่ยดินใหมี้ขนาดเลก็ลง และทาํลายตน้

อ่อนของวชัพืชท่ีงอกข้ึนมา ทาํเช่นน้ี 2-3 คร้ัง ทิ้งระยะห่าง 4-5 วนั ก็จะสามารถลดการระบาดของ

วชัพืชได ้หลงัจากนั้น ระบายนํ้ าเขา้นา ขงันํ้ าไว  ้2-3 สัปดาห์                                                        . 

        การคราด   หลงัจากการขงันํ้ าจะมีวชัพืชข้ึนมา การคราดหรือทุบ เพ่ือทาํลาย

วชัพืชอีกคร้ัง กาํจดัเศษวชัพืชท่ีลอย และติดอยูต่ามคนันา จากนั้นระบายนํ้ าออก 
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.         การทาํเทือก   หลงัการระบายนํ้ าออกให้ตีเทือก และปรับพ้ืนท่ีผิวหน้าดินให้

สม ํ่าเสมอ เกษตรกรบางรายท่ีใชลู้กทุบ หรืออีขลุกย ํ่าลงบนหญา้ หรือฟางขา้วให้จมลงไปในดิน 

แทนการไถ ดงันั้นหลงัจากย ํา่ฟางขา้วแลว้ควรระบายนํ้ าเขา้นาเพ่ือแช่หญา้และฟางขา้วให ้เน่าเป่ือย

อยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ แลว้จึงย ํา่ทาํเทือก ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือปลกูขา้วต่อไป (กรมขา้ว, ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้ว

ชลบุรี, 2555) 

 ดังนั้ นการเตรียมดินท่ีดีนั้ นข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนท่ี และรูปแบบการทํานา 

เน่ืองจากการทาํนาในรูปแบบท่ีต่างกนัการเตรียมดินก็ยอ่มแตกต่างกนัเพ่ือให้เหมาะสมกบัรูปแบบ

ของนาแต่ละประเภท แต่ขั้นพ้ืนฐานแลว้พ้ืนดินควนมีความสมํ่าเสมอ 

 1.3.3 การเลือกพนัธุข์า้ว 

 ลดัดาวลัย ์กรรณนุช (2549) กล่าวว่าพนัธุ์ขา้วท่ีใชป้ลูกในประเทศไทยใน

ปัจจุบนัสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการเจริญเติบโตของพนัธุ ์และแบ่งไดต้ามลกัษณะของชนิดเน้ือ

แป้งของเมลด็ เช่น ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว เป็นตน้ ปัจจุบนัสามารถแบ่งตามลกัษณะท่ีเกษตรกรคุน้เคย

เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

         1. ขา้วนาปี (พนัธุข์า้วไวต่อช่วงแสง) เป็นพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกไดเ้ฉพาะในฤดูฝน 

หรือท่ีเกษตรกรเรียกว่า ขา้วนาปี ขา้วนาปีน้ีเป็นพนัธุ์ขา้วท่ีมีการออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะ

ตอ้งการช่วงแสง จาํเพาะเพ่ือการออกดอก ไม่ว่าจะปลูกขา้วพนัธุ์นั้นเม่ือใด เช่น พนัธุ์ขา้วขาวดอก

มะลิ 105 (ในภาคอีสาน) จะออกดอกประมาณวนัท่ี 20 ตุลาคม ซ่ึงไม่ว่าจะปลูกขา้วพนัธุ์น้ีเม่ือใด ก็

จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น 

        2. ขา้วนาปรัง (พนัธุข์า้วไม่ไวต่อช่วงแสง) เป็นพนัธุ์ขา้วท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว

ค่อนขา้งแน่นอน เม่ือมีอายคุรบถึงระยะเวลาออกดอกขา้วพนัธุน์ั้นจะออกดอกไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง 

อาศยัช่วงแสงเป็นตวักาํหนด ทาํให้ขา้วชนิดน้ีสามารถปลูกไดต้ลอดปี แต่เกษตรกรมกัจะเรียกว่า

ข้าวนาปรัง แมว้่าจะปลูกได้ทั้ งในฤดูนาปี  ท่ีอาศัยนํ้ าฝน และในช่วงฤดูแลง้ท่ีต้องอาศยันํ้ า

ชลประทาน พนัธุข์า้วท่ีเกษตรกรใชป้ลกูในขณะน้ี มีทั้งขา้วพนัธุพ้ื์นเมือง ทั้งขา้วเจา้ และขา้วเหนียว 

ท่ีปลูกเพ่ือใชบ้ริโภคในครัวเรือน และพนัธุ์ข้าวดีของทางราชการท่ีได้รับการรับรองจากกรม

วิชาการเกษตร และส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลกูอยูทุ่กวนัน้ี  

 1.3.4 การป้องกนั และกาํจดัวชัพืช 

 กรมขา้ว, สาํนกัวิจยัและพฒันาขา้ว (2550)ไดก้ล่าวว่าวชัพืชเป็นปัญหาสาํคญั

ในพ้ืนท่ีปลูกขา้ว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคกลาง พบว่าปัญหาสําคญัอนัดบัหน่ึงท่ีทาํให้เกษตรกร

ไม่ได ้ ผลผลิตขา้วสูงและตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาแปลงปลูกขา้วมาก สามารถจาํแนก

วชัพืชได ้5 ประเภท ดงัน้ี 
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  1. ประเภทหญา้ เช่น หญา้กุศา หญา้ขา้วนก หญา้ดอกขา้ว หญา้นกสีชมพ ูเป็น

ตน้  
 2. ประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย แหว้หม ูหนวดปลาดุก เป็นตน้  
 3. ประเภทใบกวา้ง เช่น กะเมง็ ขาเขียด เทียนนา ผกับุง้ โสนคางคก เป็นตน้ 
 4. ประเภทเฟิร์น เช่น ผกัแว่น เป็นตน้  
 5. ประเภทสาหร่าย เช่น สาหร่ายไฟ เป็นตน้ 
 การควบคุมวชัพืชในนาขา้วสามารถแบ่งได ้3 วิธีหลกัๆดงัน้ี 
 1. ใชว้ิธีทางเขตกรรม 
 การเตรียมเมลด็พนัธุข์า้ว ใชเ้มลด็พนัธุข์า้วท่ีสะอาดไม่มีเมลด็วชัพืชเจือปน 

การทาํความสะอาดเมลด็พนัธุข์า้วสามารถทาํไดโ้ดยใชเ้คร่ืองสีฝัดเมลด็วชัพืช และส่ิงเจือปนท่ีเบา

ออกไปจากเมลด็ขา้ว นอกจากน้ีขณะช่ขา้วสาํหรับใชห้ว่านยงัสามารถคดัแยกเอาเมลด็ขา้ว และ

เมลด็วชัพืชท่ีปะปนท่ีลอยออกไดอี้กคร้ัง 

 การเตรียมแปลงปลูกขา้ว การปลูกขา้วไม่ว่าจะปลูกดว้ยเมล็ดขา้วแห้ง เมล็ด

ขา้วงอก หรือต้นกลา้ข้าวอายุ 25-30 วนั ความสมํ่าเสมอของพื้นนาจะส่งผลต่อการให้นํา และ

ควบคุมนํ้ าในแปลงนา ซ่ึงส่งผลต่อการควบคุม และการใชส้ารกาํจดัวชัพืช ดงันั้นการเตรียมดินจึง

เป็นส่ิงสาํคญัสาํคญั ตอ้งกาํจดัวชัพืชออกใหห้มด และดินควรมีความสมํ่าเสมอ 

 วิธีการปลกูท่ีมีผลต่อการควบคุมวชัพืช วิธีดารปลูกขา้วแบบนาหว่านท่ีมีการ

ขงันํ้ าตั้งแต่เร่ิมหว่านขา้ว และวิธีการปลกูแบบปักดาํท่ีขงันํ้ าตั้งแต่เร่ิมปักดาํโดยไม่ปล่อยนํ้ าให้แห้ง 

เป็นสองวิธีท่ีจะช่วยไม่ใหว้ชัพืชงอกใตน้ํ้ า 

 อตัราเมลด้พนัธุ์ท่ีเหมาะสม ความหนานแน่นของตน้ขา้วมีส่วนแข่งขันกับ

วชัพืชได ้ในนาหว่านขา้วแห้งอตัราเมล็ดพนัธุ์ 18-24 กิโลกรัม/ไร่ สามารถลดการเกิดวชัพืชได ้

สาํหรับนาหว่านนํ้ าตมอตัรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่ เป็นอตัราท่ีเหมาะสม ทาํให้วชัพืชงอกแข่งกบัขา้ว

ไดน้อ้ยลง แต่ถา้ใชอ้ตัราท่ีสูงกว่าน้ีขา้วจะแยง่อาหารกนัเอง                                                    . 

 การจดัการนํ้ า เน่ืองจากความช้ืนในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของวชัพืช 

วชัพืชแต่ละชนิดต้องการความช้ืนในการงอกแตกต่างกัน เช่น หญ้านกสีชมพู หนวดปลาดุก 

สามารถงอกไดน้ความช้ืนระดบัดินหมาด หญา้ดอกขาวสามารถงอกไดต้ั้ งแต่ระดบัดินหมาด ถึงนํ้ า

ลึก 1 ซม. ข้เขียดงอกได้ดีในระดับนํ้ าลึก 2-6 ซม. เป็นต้น จากการท่ีวชัพืชตอ้งการความช้ืนท่ี

แตกต่างกนัจึงสามารถใชว้ิธีการจดัการนํ้ ามาช่วยลดปัญหาวชัพืชได ้วชัพืชนอ้ยชนิดท่ีงอกในนํ้ าได ้

ดงันั้นการทาํนาดาํซ่ึงมีนํ้ าขงัตั้งแต่แรกเร่ิมปักดาํจึงไม่ค่อยมีปัญหาวชัพืช สาํหรับนาหว่านํ้ าตมลด

ปัญหาหญา้ขา้วนกไดจ้ากการปล่อยนํ้ าใหแ้หง้หลงัหว่านขา้ว 
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 การใชแ้รงงานจาํกดั การใชแ้รงงานกาํจดัวชัพืชควรทาํในเวลาท่ีเหมาะสม คือ

ประมาณ 30 วนั หลงัขา้วงอก หรือปักดาํซ่ึงอาจกาํจัดวชัพืชเพียงคร้ังเดียว แต่หากกาํจัดไม่ถูก

ช่วงเวลาอาจตอ้งกาํจดัหลายคร้ังจึงจะไดผ้ล 

 การปลกูพืชหมุนเวียน การปลกูขา้วตลอดปีอาจทาํใหเ้กิดการสะสมของวชัพืช

บางชนิดหากมีการปลูกพืชอ่ืนก่อน หรือหลงัการทาํนาจะเป็นการเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม ทาํให้

วชัพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได ้

 2. ใชชี้ววิธี 

 เป็นการใชส่ิ้งมีชีวิตควบคุมวชัชพืช เช่น การเล้ียงเป็ดในนาขา้ว โดยธรรชาติ

เป็ดจะแซะผวิดินเพ่ือหาอาหาร จึงเป็นการแซะต่นอ่อนของวชัพืชออกมาดว้ย การเล้ียงปลาร่วมกบั

แหนแดงเป็นการช่วยลดวชัพืช เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆท่ีตวบคุมวชัชพืช เช่น แมลง 

และโรคพืชท่ีมีในธรรมชาติ เป็นตน้ 

 3. ใชส้ารกาํจดัวชัพืช 

 เป็นการนาํเอาสารเคมีท่ีมีพิษต่อพืชมาใช ้โดยวชัพืชท่ีกาํลงังอก หรืองอกแลว้

ตายไป แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อขา้ว โดยสารกาํจดัวชัพืชสามรถแบ่งตามช่วงเวลาการใชด้งัน้ี 

  3.1 สารกาํจดัวชัพืชประเภทก่อนปลกู (Pre-planting Herbicides) เป็น

สารท่ีใชพ้น้ก่อนการเตรียมดินเพ่ือกาํจดัวชัพืชท่ีข้ึนอยุก่่อนแลว้ สารกาํจดัวชัพืชประเภทน้ีไดแ้ก่ พา

ราควอท ไกลโฟเสท กลโูฟซิเนต-แอมโมเนียม 

  3 . 2  สารกําจัดว ัช พืชประ เภทก่อนวัช พืชงอก  ( Pre-emergence 

Herbicides) ส่วนใหญ่เกษตรกรเรียกว่ายาคุมหญา้ เป็นสารท่ีพน้หลงัปลูกพืช แต่ก่อนวชัพืชงอก 

เป็นสารท่ีพน้ลงในดินโดยตรง สารจาํพวกน้ีจะเขา้ไปทาํลายส่วนของ เมล็ด ราก และยอดอ่อนใต้

ดิน โดยตอ้งพน้ลงในดินท่ีมีความช้ืนเหมาะสม และมีการเตรียมดินท่ีสมํ่าเสมอ สารกาํจดัวชัพืช

ประเภทน้ีไดแ้ก่ บิวทาคลอร์ เพรททิลาคลอร์ ออกซาไดอะซอน 

  3.3 สารกาํจัดวชัพืชประเภทหลงังอก (Post-emergence Herbicides) 

ส่วนใหญ่เกษตรกรเรียกว่ายาฆ่าหญา้ เป็นสารท่ีใชห้ลงัจากปลูกขา้ว และวชัพืชงอกข้ึนมาแลว้โดย

พยายามใชพ้น้ใหส้มัผสักบัวชัพืชมากท่ีสุด สารกาํจดัวชัพืชประเภทน้ีไดแ้ก่ โพรพานิล ฟีนอกซาพร

อบ-พี-เอทิล 2, 4-ดี  

 1.3.5 การใส่ปุ๋ย 

 พ้ืนท่ีปลกูขา้วของประเทศไทยสามารถจาํแนกลกัษณะดินได้ 3 ลกัษณะ คือ 

ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ซ่ึงวิธีการใส่ปุ๋ย และปรับปรุงดินแตกต่างกนัไป

ในตามดินแต่ละชนิด 
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 ดินเหนียว เป็นดินค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินชนิดอ่ืนๆ การวิเคราะห์ธาตุ

อาหารหลกัพบว่า ดินเหนียวมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมเพียงพอต่อความตอ้งการของขา้วแลว้ การ

ใส่ปุ๋ยเคมีจึงแนะนาํใหใ้ส่เพียงปุ๋ยไนโตรเจน (N) และปุ๋ย ฟอสฟอรัส (P) เท่านั้น 

 ดินทราย เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์นอ้ยกว่าดินเหนียว แต่ยงัคงสูงกว่าดิน

ทราย จึงใหใ้ส่ธาตุอาหารหลกัครบทั้ง 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม 

(K) 

 ดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ลกัษณะเน้ือดินหยาบ และเป็นดินท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ตํ่าท่ีสุด จึงใหใ้ส่ธาตุอาหารหลกัครบทั้ง 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ 

โพแทสเซียม (K) ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  1.3.5.1 วิธีการใส่ปุ๋ย 

  ปุ๋ยไนโตรเจน 

  ขา้วไวต่อแสง แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่ในช่วงปักดาํ หรือหลงัปักดาํ

ใน 1 สัปดาห์ หรือระยะเวลา 15-20 วนัหลงัขา้วงอกในนาหว่าน คร้ังท่ี 2 ใส่ในระยะเกิดช่อดอก 

(ก่อนขา้วออกดอก 30 วนั) 

  ขา้วไม่ไวต่อแสง แบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่ในช่วงปักดาํ หรือหลงัปัก

ดาํใน 1 สปัดาห์ หรือระยะเวลา 15-20 วนัหลงัขา้วงอกในนาหว่าน คร้ังท่ี 2 ใส่ในระยะขา้วแตกกอ 

(หลงัใส่ปุ๋ยคร้ังแรก 30 วนั) คร้ังท่ี 3 ใส่หลงัจากคร้ังท่ี 2 15-20 วนั 

  ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

  ใส่เป็นปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปักดาํ หรือปลูกขา้ว (กรมขา้ว,สาํนักวิจยัและ

พฒันาขา้ว, 2552)                                                       . 

  การใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสมของดินนั้นสามารถใส่ตามอตัราส่วนดงั

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามพนัธุข์า้วท่ีปลกู 
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ตารางท่ี 1 การใชปุ๋้ยเคมีในขา้วท่ีไม่ไวต่อแสง 

ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ดินเหนียว: 

 16-20-0 

30-35 46-0-0 10-15 46-0-0 10-15 

ดินร่วน, ดินทราย      

16-16-8 30-35 46-0-0 10-15 46-0-0 10-15 

16-12-8 30-35 46-0-0 10-15 46-0-0 10-15 

18-12-6 30-35 46-0-0 10-15 46-0-0 10-15 

 

ตารางท่ี 2 การใชปุ๋้ยเคมีในขา้วท่ีไวต่อแสง 

ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ชนิดปุ๋ย อคัรา 

(กก./ไร่) 

ดินเหนียว: 

 16-20-0 

20-25 46-0-0 7-10 46-0-0 7-10 

ดินร่วน, ดินทราย      

16-16-8 20-25 46-0-0 7-10 46-0-0 7-10 

16-12-8 20-25 46-0-0 7-10 46-0-0 7-10 

18-12-6 20-25 46-0-0 7-10 46-0-0 7-10 

ท่ีมา : วชัระ ภูรีวิโรจน์กุล และคณะ, ข้าว (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2547), 62. 

 1.3.6 โรคในขา้ว และการป้องกนั 

 กรมขา้ว, สาํนกัวิจยัและพฒันาขา้ว (2550) กล่าวว่าโรคในขา้วเกิดจากส่ิงท่ีมี

ชีวิต หรือไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตท่ีทาํใหเ้กิดโรคไดเ้รียกว่า เช้ือโรค เช้ือสาเหตุของโรคขา้วอาจเกิดจาก

เช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตรพลาสมา และไสเ้ดือนฝอย ซ่ึงสามารถทาํให้ขา้วแสดงความผิดปกติ

ไดช้ดัเจนท่ีใบ ลาํตน้ กาบใบ รวงและเมลด็ ลกัษณะอาการของโรคสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้

ดงัน้ี 

 1. ตน้เต้ียแคระแกน 
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 2. ใบมีสีผดิปกติ เช่น เหลือง หรือด่างซีด 

 3. ตายเป็นจุดๆตามเน้ือเยือ่ เช่นใบจุด ใบขีด หรือใบแหง้ เป็นตน้ 

 4. อาการเห่ียว เน่ืองจากการอุดตนัของท่อนํ้ า ท่ออาหาร 

 5. ส่วนของพืชผดิปกติ เช่น โรคดอกกระถิน โรครากปม เป็นตน้ 

 การใชพ้นัธุต์า้นทานในการป้องกนัโรคขา้วเป็นวิธีท่ีไดผ้ลดี แต่มกัพบขา้วท่ีมี

ความตา้นทานลดลงอยา่งรวดเร็วการใชส้ารป้องกนักาํจดัโรคจึงยงัมีความจาํเป็น เน่ืองจากโรคบาง

โรคยงัไม่มีพนัธุต์า้นทานโรค เช่น โรคใบกาบแหง้ โรคลาํตน้เน่า เป็นตน้ โดยสามารถจาํแนกโรค

ขา้วท่ีสาํคญัได ้7 ชนิด ดงัน้ี 

 1. โรคไหม ้(Rice Blast Disease) พบมากในนานํ้ าฝน ขา้วพนัธุ์พ้ืนเมืองไวต่อ

แสง พบมาหในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ้

 ลกัษณะอาการ ใบมีแผลจุดสีนํ้ าตาลคลา้ยรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล แผล

สามารถขยายลุกลามทัว่ใบ ขา้วท่ีเพิ่งออกรวงเมลด็จะลีบ จะปรากฏรอยแผลสีนํ้ าตาลชํ้ าท่ีบริเวณคอ

รวง 

 สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Pyricularia Grisea Sacc. 

 การป้องกนักาํจดั  

 1. ใชพ้นัธุต์า้นโรค 

 หว่านเมลด็ในอตัราท่ีเหมาะสม ควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเท

อากาศไดดี้ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป 

 2. คลุกเมลด็พนัธุด์ว้ยสารป้องกนักาํจดัเช้ือรา 

 3.ในหล่งท่ีเคยพบการระบาดควรฉีดพน้สารป้องกนักาํจดัเช้ือรา 

 2. โรคกาบใบแห้ง (Sheath Blight Disease) พบมากในนาชลประทาน ภาค

กลาง ภาคเหนือ และภาคใต ้

 สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Rhizoctonia Solani  

 ลกัษณะอาการ กาบใบมีแผลสีเทาปนเขียว แผลจะมีขนาดลุกลามใหญ่ข้ึน

จนถึงใบขา้ว ผลผลิตจะลดลง 

 การป้องกนักาํจดั  

 1. กาํจดัวชัพืชตามคนันา และแหล่งนํ้ าเพ่ือลดโอกาสการฟักตวั และ

เป็นแหล่งสะสมของเช้ือรา 

 2. ใชชี้วภณัฑบ์าซิลลสั ซบัทิลิสในอตัราส่วนท่ีระบุ  
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 3. ใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือรา เช่น วาลิดามยัซิน โปรพิโคนาโซล เพน

ไซคูรอน เป็นตน้ โดยพน้สารป้องกนักาํจดัเช้ือราในบริเวณท่ีเร่ิมพบโรคระบาด ไมจาํเป็นตอ้งพ่น

ทั้งแปลง เน่ืองจากโรคกาบใบแหง้จะเกิดข้ึนเป็นหยอ่มๆ 

 3. โรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial Leaf Streak Disease) พบมากในนานํ้ าฝน 

และนาชลประทาน ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

 สาเหตุเกิดจาก เช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzicola (Fang Et 

Al.) Swings Et Al. 

 ลกัษณะอาการ เห็นเป็นขีดชํ้ ายาวไปตามเส้นใบ ต่อมาค่อยๆเปล่ียนเป็นสี

เหลือง หรือสีสม้ เม่ือแผลขยายรวมกนัก็จะเป็นแผลใหญ่ แสงสามารถทะลุผา่นได ้รอบๆแผลจะมีสี

นํ้ าตาลดาํ 

 การป้องกนักาํจดั 

 1. ในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนมาก 

 2. ไม่ควรปลกูขา้วแน่นเกินไป และอยา่ใหร้ะดบันํ้ าในนาสูงเกินควร 

 4. โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight or Bacterial Blight Disease) พบ

มากในนานํ้ าฝน และนาชลประทาน ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

 สาเหตุเกิดจาก เช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas Oryzae Pv. Oyzae (Ex Lshiyama) 

Swings Et Al.   

 ลกัษณะอาการ ตน้กลา้ก่อนนาํไปปักดาํจะมีจุดเลก็ๆลกัษณะชํ้ าท่ีขอบใบของ

ใบล่างต่อมาจะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบขา้ว ใบท่ีเป็นโรคจะแหง้ร็ว ในบางกรณีท่ีเช้ือ

มีปริมาณสูงจะเขา้ทาํลายท่อนํ้ าท่ออาหารใหอ้ดตนั ตน้ขา้วทั้งตน้จะเห่ียวเฉา และตายอยา่งรวดเร็ว

เรียกอาการของโรคน้ีว่าครีเสก  

การป้องกนักาํจดั 

 1. ใชพ้นัธุข์า้วตา้น เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 

และ กข 23 เป็นตน้ 

 2. ในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนมาก 

 3. ไม่ควรระบายนํ้ าจากแปลงนาท่ีเป็นโรคสู่แปลงอ่ืน 

 4. ควรเฝ้าระวงัการเกิดโรคถา้ปลูกขา้วพนัธุ์ท่ีอ่อนแอต่อโรคน้ี เช่น 

ขา้วดอกมะลิ 105 กข 6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2 เป็นตน้ ในกรณีท่ีปลูกขา้วไม่ตา้นทานต่อ

โรคควรเฝ้าระวงัการเกิดรค และใชส้ารป้องกนักาํจดัโรคพืช เสตร็พโตมยัซินเฟล ร่วมกบัออกซีเตท

ตราไซคลินไฮโดรคลอไรด ์หรือไตรเบซิคคอปเปอร์ซลัเฟต เม่ือพบอาการของโรคบนใบขา้ว  
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 5. โรคกาบใบเน่า (Sheath Rot Disease) พบมากในภาคกลาง 

 สาตุเกิดจาก เช้ือรา Sarocladium Oryzae Sawada  

ลกัษณะอาการ ขา้วจะแสดงอาการในระยะตั้งทอ้งโดยเกิดแผลสีนํ้ าตาลดาํบน

กาบห่อรวง ตรงกลางแผลมีกลุ่มเสน้ใยสีขาวอมชมพ ูแผลจะขยายต่อกนัทาํใหบ้ริเวณกาบห่อรวงมี

สีนํ้ าตาลดพ เมลด็ลีบ และมีสีดาํ 

การป้องกนักาํจดั 

 1. ใชพ้นัธุต์า้นท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ี เช่น กข27 สาํหรับนาลุ่มมี

นํ้ าขงั เป็นตน้ 

 2. ใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือรา เช่น แมนเซท-ดี คาร์เบนดาซิม คาร์เบน

ดาซิมผสมกบัแมนโคเซ็บ เป็นตน้ 

 3. ลดจาํนวนไรขาว พาหะแพร่เช้ือในช่วงอากาศแหง้แลง้ดว้ยสาร

ป้องกนักาํจดัไร เช่น ไตรออน โอไมท ์เป็นตน้ 

6. โรคใบสีสม้ (Tungro Disease or Yellow Orange Leaf Disease) พบมากใน

นาชลประทาน เขตภาคกลาง  

สาตุเกิดจาก เช้ือไวรัส Rice Tungro Bacilliform Virus และ Rice Tungro 

Spherical Virus 

ลกัษณะอาการ อาการเร่ิมตน้ใบขา้วจะมีสีเหลืองสลบัเขียวต่อมาจะเปล่ียนเป็น

สีเหลือง ถา้เป็นรุนแรงตน้ขา้วอาจตาย 

การป้องกนักาํจดั 

1. ใช้สารป้องกันกาํจัดแมลงพาหะ ไดแ้ก่ ใชส้ารฆ่าแมลงในระยะ

แมลงเป็นตวัอ่อน เช่น ไดโนฟูเรน บูไพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ เป็นตน้ ไม่ควรใชส้ารฆ่าแมลง

หลายชนิดผสมกนั เพราะอาจทาํใหป้ระสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงลดลง ไม่ใชส้ารกลุ่มไพรีทรอยด์

สงัเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮาโลทริน เดลตา้มิทริน เป็นตน้ 

7.  โรคใบหงิก (Ragged Stunt Disease) พบมากในนาชลประทาน เขตภาค

กลาง 

สาตุเกิดจาก เช้ือไวรัส Rice Ragged Stunt Virus 

ลกัษณะอาการ ขา้วตน้เต้ียไม่สูงเท่าท่ีควร ใบสีเขียวเขม้ แคบ และสั้นใบใหม่

แตกชา้กว่าปกติ และเม่ือแตกพุ่งข้ึนมาไมค่อยสมบูรณ์ ปลายใบบิดเป็นเกลียว ขอบใบแหว่งวิ ่น และ

เสน้ใบบวมโป่งเป็นแนวยาว 

การป้องกนักาํจดั 



22 
 

1. กาํจดั หรือทาํลายเช้ือไวรัส โดยการไถกลบ หรือเผาตอซงัในนาท่ีมี

โรค กาํจดัวชัพืชโดยเฉพาะวชัพืชใกลแ้หล่งนํ้ า 

2. ใชพ้นัธุข์า้วท่ีตา้นทานต่อแมลงพาหะท่ีทางราชการแนะนาํปัจจุบนั

มีพนัธุ์ สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 3 และชัยนาท 2 ซ่ึงมีคุณสมบัติต้านทางการดูดกินของเพล้ีย

กระโดดสีนํ้ าตาล แต่ไม่ควรปลกูติดต่อกนัเป็นแปลงขนาดใหญ่เน่ืองจากแมลงสามารถปรับตวัเขา้

ทาํลายพนัธุข์า้วตา้นทานได ้

3. ใชส้ารป้องกนักาํจดัแมลงพาหะ ไดแ้ก่ ใชส้ารฆ่าแมลงในระยะท่ี

แมลงเป็นตวัอ่อน เช่น ไดโนทีฟเูรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ ์เป็นตน้ 

4. ไม่ใชส้ารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮา

โลทริน เดลตา้มิทริน เป็นตน้ เน่ืองจากสารกลุ่มน้ีไปทาํลายศตัรูธรรมชาติ จึงทาํให้เพล้ียกระโดดสี

นํ้ าตาลระบาด  

1.3.7 การจดัการนํ้ าในพ้ืนท่ีทาํนา 

การจดัการนํ้ าในพ้ืนท่ีปลกูขา้ว เป็นการจดัการใหส้ภาพพ้ืนท่ีปลูกขา้วมีระดบั

นํ้ าหรือความช้ืนในดินอยา่งเหมาะ สม หมายถึงทั้งการแกไ้ขปัญหาภาวะแลง้ หรือนํ้ าท่วม ท่ีเกิดข้ึน

ในธรรมชาติของแต่ละปี ระดบันํ้ าท่ีเหมาะสมในระยะต่างๆของการปลูกขา้ว ในระยะขา้วเป็นตน้
กลา้ ควรระบายนํ้ าออกจากแปลงเทือกใหดิ้นหมาดๆ จนกว่าตน้ขา้วจะสูงประมาณ 7-10 เซนติเมตร 

ระบายนํ้ าเขา้นาให้นํ้ าอยู่บริเวณโคนตน้กลา้ 3-5 เซนติเมตรแลว้ค่อยๆเพิ่มระดบันํ้ า ระดบันํ้ าช่วง

ขา้วแตกกอ ระดบัท่ีเหมาะสมประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขา้วสามารถเจริญเติบโตไดดี้ ระดบันํ้ าช่วง

ขา้วสร้างรวงอ่อน (กาํเนิดช่อดอก) ถึง ขา้วออกดอก: ระดบันํ้ าประมาณ 10-20 เซนติเมตร และ

ระดบันํ้ าหลงัขา้วออกดอก คงรักษาระดบันํ้ าไปจนหลงัขา้วออกดอกแลว้ 15-20 วนั จึงปล่อยให้นํ้ า

ในนาลดระดบัลงจนแหง้ก่อนเก็บเก่ียว ใหดิ้นพอมีความช้ืนและเคร่ืองจกัรลงทาํงานเก็บเก่ียวได ้

1.3.8 การเก็บเก่ียวผลผลิต 

วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของ

ผลผลิตขา้วในแต่ละฤดู ผลของการดาํเนินงานตลอดช่วงฤดูการปลูกขา้วจะมีผลต่อคุณภาพ และ

ผลผลิตขา้วในท่ีสุด ราคาของขา้วเปลือกจากการซ้ือขายผลผลิตขา้ว นอกจากจะมีการพิจารณาตั้งแต่

ความช้ืนของขา้วเปลือก ลกัษณะของเมลด็ไดแ้ก่ สีเปลือก ขนาดเมล็ดเต็ม และส่ิงเจือปนต่างๆแลว้ 

คุณภาพการสีของขา้วเปลือกโดยคิดเป็นเปอร์เซนตข์องตน้ขา้วก็เป็นลกัษณะท่ีใชก้าํหนดในการซ้ือ

ขายขา้วเช่นกนั สุดทา้ยการเก็บเก่ียวในระยะเวลาท่ีถกูตอ้งและเหมะสม จะทาํให้ไดข้า้วท่ีมีคุณภาพ

ดี การเก็บเก่ียวท่ีระยะพลบัพลึง เป็นระยะการเก็บเก่ียวท่ีแนะนาํ และเกษตรกรควรถือปฏิบติัอย่าง

เคร่งครัดถา้ตอ้งการใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วท่ีดีมี คุณภาพ และสามารถใชเ้ป็นขอ้ต่อรองใหข้ายไดร้าคาดี 
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         การเก็บเก่ียวระยะพลบัพลึง คือระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วท่ีนับจากวนัท่ี

ขา้วออกดอกไปแลว้ 28-30 วนั และเก็บเก่ียวในสภาพท่ีนาแห้ง หรืออย่างน้อยก็ไม่มีนํ้ าขงัใน

นา.          

 ขา้วออกดอก พิจารณาจากวนัท่ีรวงขา้วท่ีมีดอกบานเกือบเต็มพ้ืนท่ี คือ 80 % 

ของพ้ืนท่ี จึงบนัทึกวนันั้นเป็นวนัท่ีขา้วออกดอก   

         1.3.8.1 วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้ว                             . 

         1.  การเตรียมตัวก่อนถึงวนัเก็บเก่ียวขา้ว เกษตรกรควรหมัน่เดิน
สาํรวจแปลงนาตั้งแต่วนัท่ีขา้วออกดอก เพราะระยะน้ีเป็นระยะท่ีขา้วตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ทุกดา้น 

ในนาตอ้งมีนํ้ าเพียงพอ ไม่มีโรคแมลงรบกวน ไม่ลงไปรบกวนในแปลงนาโดยไม่จาํเป็น หากเกิด

ปัญหาใดๆ ตอ้งรีบแกไ้ข ไม่ทิ้งไวจ้นเกิดอาการรุนแรง 

         2. วางแผนการเก็บเก่ียว เม่ือทราบวนัท่ีขา้วออกดอก ให้วางแผน

กาํหนดวนัท่ีจะเก็บเก่ียว (หลงัขา้วออกดอก 28-30 วนั) วิธีการเก็บเก่ียว ถา้ใชแ้รงงานก็ตอ้งนัด

แรงงานมาใหพ้ร้อม ถา้ใชเ้คร่ืองจกัรก็ตอ้งทาํความสะอาดและดูแลเคร่ืองจกัรให้พร้อมท่ีจะทาํงาน

ไดใ้นวนัท่ีกาํหนด 

        3. ก่อนถึงวนัเก็บเก่ียว 10 วนัถา้ยงัคงมีนํ้ าอยู่ในนา ให้ระบายนํ้ าออก

จากนาใหห้มด เพ่ือใหข้า้วสุกแก่สมํ่าเสมอ แปลงนาท่ีแหง้จะสะดวกในการลงไปทาํงาน ทั้งการเก็บ

เก่ียวดว้ยแรงงานคน และเคร่ืองจกัร 

         4. กาํหนดวนัท่ีเก็บเก่ียว ถา้สามารถรับฟังการพยากรณ์อากาศได ้หาก

คาดว่าจะมีฝนตกในช่วงวนัเก็บเก่ียว อาจทาํการเก็บเก่ียวก่อน หรือหลงัวนัท่ีกาํหนดได ้แต่ควรมี

แผนการขนยา้ยผลผลิต หรือการเก็บผลผลิตไวใ้นยุง้ฉาง ในสภาพท่ีแหง้ 

       1.3.8.2 การลดความช้ืนผลผลิตข้าว                                   . 

         หลงัการเก็บเก่ียว การนวดผลผลิตขา้ว และทาํความสะอาดโดยการ

ฝัดแลว้ ยงัไม่สามารถเก็บรักษาเมลด็ขา้วท่ีมีความช้ืนสูงไวใ้นโรงเก็บได ้เพราะเมลด็มีการหายใจทาํ

ใหเ้กิดความร้อน จะทาํใหเ้กิดเช้ือราเขา้ทาํลาย ควรลดความช้ืนในเมลด็ก่อนเก็บ  

         1. การตากขา้วบนลานตาก ตากเมล็ดขา้วบนลานท่ีทาํความสะอาด
แลว้ ไม่ควรตากบนพ้ืนซีเมนตห์รือพ้ืนถนนโดยตรง เพราะเมลด็อาจไดรั้บความร้อนสูงเกินไป ควร

ปูพ้ืนดว้ยผา้ใบหรือเส่ือสานดว้ยไมไ้ผ ่ความหนาของกองท่ีตาก ประมาณ 5 -10 เซนติเมตร ไม่ควร

หนาหรือบางเกินไป ควรมีวสัดุคลุมกองขา้วเพื่อป้องกนันํ้ าคา้งหรือฝน และระยะเวลาการตากขา้ว

ประมาณ 2-3 แดด ไม่ควรตากนานเกินไป 
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         2. การลดความช้ืนโดยใชเ้คร่ืองจกัรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการใช้

เคร่ืองจกัรเป็นอย่างดี วตัถุประสงค์ของการลดความช้ืนเมล็ดเพ่ือเก็บเป็นเมล็ดพนัธุ์ตอ้งมี ความ

ระมดัระวงัไม่ให้อุณหภูมิของเคร่ืองลดความช้ืนจนมีผลต่อความงอกของเมล็ด และควรคาํนึงถึง

ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัจะคุม้หรือไม่ (ลดัดาวลัย ์กรรณนุช, 2549) 

 

2. แนวคดิด้านการจดัการ 

 การจดัการในการดาํเนินงานเพื่อให้เกิดศกัยภาพท่ีทาํให้เกิดความสาํเร็จนั้นตอ้งอาศยั

องคป์ระกอบหลายส่วน ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดดงัน้ี  

 2.1 การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)  

 Michael Porter (1985) ไดก้ล่าวว่าความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรเกิดจาก

กิจกรรมต่างๆภายในองคก์ร โดยท่ีกิจกรรมเหล่านั้นสามารถลดตน้ทุนให้แก่องค์กรเพ่ือใชก้ลยุทธ์

ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Low-Cost Leadership Strategy) หรือการสร้างความแตกต่าง เพ่ือใชก้ลยุทธ์การ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยจะตอ้งศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมเหล่าน้ี 

เพ่ือศึกษาการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององค์กร โดยห่วงโซ่แห่งคุณค่าไดแ้บ่งกิจกรรมต่างๆ

ภายในองคก์รออกเป็นประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจากความสาํคญัต่อการจดัการกลยทุธข์ององค์กร 

แนวคิดห่วงโซ่คุณค่านั้นจึงมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยการวิเคราะห์คุณค่าเพิม่ท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรม ดังนั้นองค์กรจะตอ้งมุ่งเน้นให้ความสาํคญัต่อการเช่ือมโยงกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อตาํแหน่งทางการแข่งขนั สามารถแบ่งกิจกรรมห่วง

โซ่คุณค่าออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 

(Support Activities) โดยกิจกรรมหลกัประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินค้า 

บริการขายสินคา้ หรือบริการส่งมอบ รวมทั้งการใหบ้ริการหลงัการขาย ส่วนกิจกรรมสนบัสนุนนั้น

คือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัเช่น การจดัการหาแหล่งสั ่งซ้ือวตัถุดิบ เทคโนโลยี การ

บริหารบุคลากร 
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ภาพท่ี 1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ท่ีมา : Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance (New York : Free Press, 1985), 11. 

 จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายกิจกรรมหลกั และกิจกรรมสนับสนุนตามแนวคิด Value 

Chain Analysis ไดด้งัน้ี 

 กิจกรรมหลกัขององคก์รประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ 5 กิจจกรรม คือ 

 1. การนาํวตัถุดิบเขา้สู่การผลิต บริการ หรือโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbround Logistics) 

ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับวตัถุดิบ การจดัเก็บ การแจกจ่าย และปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ต่างๆ เช่น การควบคุมวตัถุดิบ การจดัการวตัถุดิบ การบริหารคลงัสินคา้ และการกาํหนดเวลาของ

การขนส่ง เป็นตน้ 

 2. การดําเนินการผลิต หรือบริการ (Operation) ได้แก่  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบเป็นผลิตภณัฑ์ (Transforming Inputs Into Final Product) หรืออาจ

เรียกว่า การผลิต (Production) เช่น การแปรรูป การประกอบชิ้นส่วน การบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ ์

(Packaging) เป็นตน้ สาํหรับธุรกิจให้บริการอาจรวมถึงกิจกรรมบริการลูกคา้ เช่น การออกตั ๋ว

เคร่ืองบินการรับจองหอ้งพกั การห่อปกหนงัสือ เป็นตน้ 

 3. การนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เม่ือ

กระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นก็จะมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ย 
ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และผูบ้ริโภค ไดแ้ก่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บ รวบรวม การจดัจาํหน่าย และ

บริการ เช่น การจดัตารางเดินรถเพ่ือขนส่งสินคา้ เป็นตน้ 

 4. การตลาด และการขาย (Marketing And Sales) เป็นการวิเคราะห์จาํแนก ประเภท
ความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับวางแผนส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) 
ตลอดจนการประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการกบัลกูคา้ ไดแ้ก่ การชกัจูงใจให้
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ลกูคา้ซ้ือสินคา้ หรือบริการขององคก์รธุรกิจ เช่น การโฆษณา การจดัรายการส่งเสริมการขาย การ

เลือกสรรช่องทางการจดัจาํหน่าย การกาํหนดราคา เป็นตน้ 

 5. การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมการบริการหลงัการขายสินคา้ หรือบริการ เพ่ือ

เพิ่มคุณค่า และบาํรุงรักษาสินคา้ เช่น การติดตั้ง การซ่อมบาํรุง การอบรมการใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 

 กิจกรรมสนับสนุน คือกิจกรรมท่ีสนับสนุนกิจกรรมหลักให้ด ําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพประกอบดว้ยกิจกรรม 4 กิจจกรรมคือ 

 1. โครงสร้างพ้ืนฐานองคก์ร (Firm Infrastructure) ประกอบดว้ยกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารงานทัว่ไป เช่น การวางแผน การบญัชี และการเงิน เป็นตน้  

 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ (Human Resources Management) ประกอบด้วย

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รตั้งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นบุคคล 

การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม การบริหารเงินเดือน และฝึกอบรม 

 3. การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development) ประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีเพิ่ม

คุณค่าใหก้บัสินคา้ หรือบริการ เช่น กิจกรรมดา้นการวิจยั และพฒันา การพฒันาและออกแบบสินคา้ 

การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัองคก์ร เป็นตน้ 

 4. การจดัซ้ือ (Procurement) ประกอบดว้ยกิจกรรม หรือหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา 

หรือจดัซ้ือปัจจยันาํเขา้ (Input) และทรัพยากรสาํหรับดาํเนินงานในกิจกรรมหลกั ตลอดจนการ

เจรจากบัคู่คา้เพ่ือจดัซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร 

 จากแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) การบริหารจดัการทั้ งกิจกรรมหลกั 

และกิจกรรมสนับสนุนให้สอดคลอ้งกันของกิจการนั้นสามารถนาํมากาํหนดตัวแปรท่ีส่งผลต่อ

ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนาได ้โดยสามารถนาํมากาํหนดตวัแปรศกัยภาพการจดัการท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 5 ตวัแปร คือ การวางแผนเพาะปลกู การรักษามาตรฐานการ

ผลิต การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ีการจดัการดา้นโลจิสติกส์ การบริหารดา้น

การเงิน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 2.1.1 การวางแผนเพาะปลกู 

 การวางแผนเพาะปลูกเป็นการจดัการกระบวนการดาํเนินงานโดยเร่ิมจาก

กระบวนการวางแผนการเลือก และเก็บเมลด็พนัธท่ี์ดีสาํหรับการปลกู การหาแหล่งซ้ือพนัธ์ขา้วท่ีดี

หากไม่สามารถเก็บเมลด็พนัธท่ี์ดีได ้การดาํเนินเลือกวิธีการปลกู และเก็บเก่ียวผลผลิต การวางแผน

การเพาะปลกูจึงสมัพนัธก์บักิจกรรมหลกัในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการนาํวตัถุดิบเขา้สู่

การผลิต บริการ หรือโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbround Logistics) เน่ืองจากตอ้งมีการวางแผนในการ
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จดัหาพนัธุข์า้วเพื่อนาํมาเพาะปลูก การตรวจสอบพนัธุ์ขา้วว่ามีคุณภาพพอท่ีจะสามารถนาํมาปลูก

หรือไม่ อีกทั้งมีการวางแผนการหาพนัธุข์า้วเพื่อใชใ้นการปลกูในคร้ังต่อไป 

  2.1.2 การรักษามาตรฐานการผลิต 

 การรักษามาตรฐานการผลิตเป็นการควบคุมตั้ งแต่กระบวนการปลูกข้าว 

กระบวนการเก็บเก่ียว การเก็บรักษาขา้ว เพ่ือใหข้า้วมีคุณภาพ รวมทั้งการบริหารจดัการแรงงาน ซ่ึง

สัมพนัธ์กับกิจกรรมหลกัในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการดาํเนินการผลิต หรือบริการ 

(Operation)  เน่ืองจากการท่ีผลผลิตจะมีคุณภาพไดน้ั้นตอ้งอาศยัการควบคุมคุณภาพกระบวนการ

การผลิตตั้งแต่การเพาะปลกู การเก็บเก่ียว แลว้จึงออกมาเป็นผลผลิตขา้ว 

 วชิรพงษ ์สาลีสิงห์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการบริหารการผลิตเพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ เร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นประเด็นสาํคัญท่ีตอ้ง

คาํนึงถึง เพราะคุณภาพมีความเก่ียวขอ้งกับตน้ทุนการผลิต หน้าท่ีการใชง้าน ตลอดจนรูปร่าง

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีผลต่อทั้ งธุรกิจและลูกคา้ในขณะเดียวกนั และในปัจจุบนัการบริหาร

คุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนในองคก์รธุรกิจมีส่วนร่วมเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพของการดาํเนินงานในรูป

ของสินคา้ และบริการ ตลอดจนภาพพจน์และความรู้สึกประทับใจท่ีลูกค้าตอ้งการ ดงันั้ นการ

บริหารคุณภาพ จึงจดัไดว้่าเป็นหวัใจหลกัของการบริหารการผลิต และการบริหารธุรกิจขององคก์ร 

ภาพท่ี 2 ขอบเขตการบริหารคุณภาพ 

ท่ีมา : พิภพ ลลิตาภรณ์, ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2549), 737. 

 การบริหารคุณภาพจึงมีขอบเขตครอบคลุมทุกส่วนขององค์กรไปจนถึงผูส่้ง

มอบวตัถุดิบและลกูคา้ดว้ย เพราะคุณภาพท่ีดีตอ้งอาศยัวตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนด รวมทั้ง

ระบบการขนส่งและการบริการหลงัการขายท่ีไวว้างใจได ้แมแ้ต่การสอนวิธีการใชท่ี้ถกูตอ้งก็มีส่วน
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ใหผ้ลิตภณัฑถ์กูใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ี นอกจากนั้นภายในองคก์รก็ตอ้งมีการคาํนึงถึงลกูคา้ภายใน 

(Internal Customer) ไดแ้ก่ พนกังานในขั้นตอนการผลิต ถา้เราทาํงานผดิพลาดลกูคา้ภายในก็จะเกิด

ความล่าชา้หรือหยดุชะงกัและทาํใหผ้ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 

2.1.3 การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี

การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี คือการนําความรู้ทาง

วิชาการ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถปลูกข้าว และเก็บเก่ียวข้าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสูงสุด ซ่ึงสัมพนัธ์กับกิจกรรมสนับสนุนในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าใน

กิจกรรมการพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development) เน่ืองจากการท่ีองคก์รสามารถนาํความรู้ 

เทคนิคทางวิชาการมาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัองค์กรไดน้ั้นจะทาํให้การดาํเนินงานตั้ งแต่การ

ปลกู ไปจนถึงการเก็บเก่ียวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2.1.4 การจดัการดา้นการโลจิสติกส์ 

การจดัการดา้นการโลจิสติกส์ การจดัการนาํผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดส่้งมอบให้

พ่อคา้โดยผลผลิตมีคุณภาพ ซ่ึงสมัพนัธก์บักิจกรรมหลกัในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการนาํ

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เน่ืองจากหลงัเก็บเก่ียวแลว้

ตอ้งการนาํผลผลิตส่งมอบใหก้บัคู่คา้ การจดัการดา้นการขนส่งเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะมีผลต่อคุณภาพ

ของผลผลิต และความพึงพอใจของคู่คา้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผน และบริหารดา้นการขนส่งให้

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2552)ไดก้ล่าวว่า การขนส่งเป็นกิจกรรม

ท่ีมีความสาํคญัมากในการจดัการโลจิสติกส์ การขนส่งทาํให้เกิดการไหลของ วตัถุดิบ Work-in-

Progress (WIP) สินคา้ท่ีสาํเร็จแลว้ ทรัพยากรเพ่ือการผลิต และการส่งมอบบริการต่างๆ ซ่ึงทาํให้

เกิดการเช่ือมต่อองคป์ระกอบต่างๆในโซ่อุปทาน เช่น จากแหล่งวตัถุดิบมายงัโรงงาน จากโรงงาน

มายงัศูนยก์ระจายสินคา้ และ จากศูนยก์ระจายสินคา้มายงัร้านคา้ปลีก หรือแมก้ระทัง่การขนส่ง

ภายในโรงงานและระหว่างคลงัสินคา้ โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของงานจดัส่งหลกัๆมีดงัน้ี 

 1. การจดัเสน้ทางและการส่งผา่น (Transit) 

  1.1 ลกูคา้กาํหนดเสน้ทางใหมี้การขนส่งตรงหรือไม่ 

  1.2 มีประเทศท่ีไม่สามารถเดินทางผา่นในการขนส่งหรือไม่ 

  1.3 ใครเป็นผูรั้บผดิชอบการส่งผา่น 

 2. ระยะทาง 

  2.1 ระยะทางท่ีตอ้งขนส่งไกลแค่ไหน 



29 
 
  2.2 ระยะทางเป็นขอ้จาํกดัสาํหรับวิธีการขนส่งท่ีสามารถเลือกได้

หรือไม่ 

 3. ชนิดของสินคา้ 

  3.1 สินคา้มีคุณสมบติัพิเศษท่ีทาํใหรู้ปแบบการขนส่งบางอยา่งมีความ

เหมาะสมมากกว่าหรือไม่ 

 4. ปริมาณ 

  4.1 เต็มระวางสินคา้ 

  4.2 ส่วนหน่ึงของระวางสินคา้   

 . 5. หน่วยระวางสินคา้ 

  5.1 ใชห้น่วยระวางสินคา้ขนาดเลก็หรือใหญ่ 

  5.2 การใชค้อนเทนเนอร์มีความเป็นไปไดห้รือไม่ 

  5.3 การรวมสินคา้เป็นทางเลือกหน่ึงหรือไม่ 

 6. ลาํดบัความสาํคญั 

  6.1 สินคา้จะตอ้งไปถึงท่ีหมายเร็วแค่ไหน 

 7. มลูค่าของสินคา้ 

  7.1 ตน้ทุนของการขนส่งมีความสาํคญัมากแค่ไหน 

  7.2 วิธีการขนส่งท่ีรวดเร็ว และค่าใชจ่้ายสูงจะช่วยให้สามารถลดการ

ถือครองสินคา้คงคลงัและทาํใหป้ระหยดัจากส่วนน้ีไดห้รือไม่ 

 2.1.5 การบริหารดา้นการเงิน 

 การบริหารดา้นการเงินเป็นการจดัการระบบใชจ่้ายภายในกิจการ ตั้ งแต่เงิน

ลงทุน แหล่งสินเช่ือและเงินทุน รวมทั้งการจดัการดา้นตน้ทุนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของกิจการ 

ซ่ึงสัมพนัธ์กบักิจกรรมสนับสนุนในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร 

(Firm Infrastructure) เน่ืองจากการบริหารดา้นการเงินนั้นมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดาํเนิน

กิจการขององคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 วนัรักษ ์มิ่งมณีนาคิน (2540) ไดก้ล่าวไวว้่าตน้ทุนการผลิตออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ตน้ทุนชดัแจง้และตน้ทุนแฝง 

  1.1 ตน้ทุนชัดแจ้ง  (Explicit Cost) คือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต

ต่างๆท่ีจ่ายเป็นตวัเงินอาจไม่มีหลกัฐานการรับ จ่ายเงินเพ่ือบนัทึกบญัชี 
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  1.2 ตน้ทุนแฝง หรือทุนไม่ชดัแจง้หรือตน้ทุนประเมิน คือตน้ทุนท่ีเกิด

จากการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็นกรรมสิทธิส่วนตวัของผูป้ระกอบการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

เป็นตวัเงิน หรือจ่ายค่าตอบแทนเป็นตวัเงินตํ่ากว่าราคาตลาดส่วนท่ีจ่ายขาดอาจประเมินค่าเป็นตวั

เงิน  เช่น เช่าใชท่ี้ดินของตนเองปลกูขา้วโดยใชแ้รงงานตนเองและใชเ้มล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บไว ้ทั้งหมดน้ี

ถือว่าเป็นตน้ทุนแฝงซ่ึงควรนาํมานบัเป็นตน้ทุน เป็นตน้ 

 2.  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์และ ตน้ทุนทางบญัชี 

   2.1 ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) คือค่าตอบแทนปัจจยั

การผลิตทั้งหมด รวมกาํไรปกติ ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บทั้ งท่ีจ่ายเป็นตวัเงินหรือเป็นส่ิงของ หรือท่ี

ไม่ไดจ่้าย สรุปแลว้ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ย  ตน้ทุนชดัแจง้และตน้ทุนแฝง 

   2.2 ตน้ทุนทางบญัชี คือตน้ทุนท่ีรวมเฉพาะ ตน้ทุนชัดแจ้งส่วนท่ีมี

หลกัฐานการรับ - จ่ายเงินท่ีสามารถบันทึกบัญชีได้ และอาจรวมต้นทุนแฝงบางรายการท่ีอาจ

ประเมินมูลค่าไดต้ามกฏหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลอนุญาตไว  ้(ต้นทุนทางบญัชีจึงเป็นตน้ทุนท่ี

คาํนวณข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือการเสียภาษี ) 

  2.3 ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือมูลค่าหรือคุณค่าของ

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกทั้งหลายท่ีตอ้งสละไป เม่ือมีการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง

ในการใชท้รัพยากร 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนในระยะสั้นและตน้ทุนระยะยาว 

 การผลิตระยะสั้นประกอบดว้ยปัจจยัคงท่ี คือปัจจยัท่ีมีปริมาณคงท่ีไม่แปรผนั

ไปตามปริมาณผลผลิต เช่น อาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีดิน ค่าเช่าท่ีดิน ดอกเบ้ีย เป็นตน้ และปัจจยั

แปรผนั คือปัจจยัท่ีมีปริมาณการใชแ้ปรผนัไปตามผลผลิต เป็นปัจจยัท่ีผูผ้ลิตสามารถปรับเปล่ียน

จาํนวนความตอ้งการไดทุ้กเวลา ดงันั้นตน้ทุนระยะสั้นจึงประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนแปร

ผนั 

 1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหปั้จจยัคงท่ีตน้ทุนคงท่ีจึง

ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต เน่ืองจากปัจจยัการผลิตทุกอย่างอาจเป็นปัจจยัคงท่ีได้

ตราบเท่าท่ีมีจาํนวนเท่าเดิมไม่แปรผนัไปตามปริมาณการผลผลิต 

 2. ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) คือค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ปัจจยัแปรผนัจะ

แปรผนัตามปริมาณผลผลิต เช่น เงินเดือน ค่าจา้งพนกังาน ค่าวตัถุดิบ ค่าซ่อมเคร่ืองจกัรค่านํ้ า ค่าไฟ 

ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ แยกยอ่ยไดเ้ป็นตน้ทุนรวม   ตน้ทุนรวมเฉล่ียและตน้ทุนเพิ่ม 

  2.1 ตน้ทุนรวม (Total Cost - TC) หมายถึงตน้ทุนท่ีประกอบดว้ย

ตน้ทุนคงท่ีรวม และตน้ทุนแปรผนัรวม 
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 2.2 ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อผลผลิต 1 หน่วย (Average Total Cost-ATO) 

ไดแ้ก่ ตน้ทุนรวมหารดว้ยจาํนวนผลผลิตหรือเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียและตน้ทุนแปรผนั

เฉล่ีย 

 2.3 ตน้ทุนเพิ่มหรือตน้ทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost - MC) คือตน้ทุน

ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง อนัเน่ืองจากผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือลดลง 1 หน่วย ตน้ทุนเพิ่มเป็นหัวใจของการ

วิเคราะห์ตน้ทุน ทางเศรษฐศาสตร์มกัคาํนึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยต่อหน่วยของผลผลิตหรือ

ปัจจยัการผลิตเป็นสาํคญั    

          ในระยะสั้นถา้จะใหไ้ดก้าํไรสูงสุด ผูผ้ลิตอาจตอ้งผลิต ณ ตน้ทุนเฉล่ียไม่ใช่จุด

ตํ่าสุดเป็นการชัว่คราว  

        ในการผลิตระยะยาวผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกอย่างตาม

ตอ้งการ ตามขนาดของโรงงานหรือกิจการ ปัจจยัทุกอย่างจึงเป็นปัจจยัแปรผนั ไม่เป็นปัจจยัคงท่ี 

เพราะปัจจยัคงท่ีกลายสภาพเป็นปัจจยัแปรผนัไปทนัทีเม่ือเปล่ียนแปลงจาํนวนหรือขนาด    ผูผ้ลิต

สามารถปรับปรุงขนาดของโรงงานใหเ้หมาะสมกบัระดบัผลผลิต  ผูผ้ลิตจึงสามารถเลือกขนาดของ

โรงงานท่ีเสียตน้ทุนเฉล่ียตํ่าสุดได ้

 2.2 แนวคดิความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (The Competitive Advantage of Nation) 

 Michael E.Porter (1998) ไดศึ้กษาความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธุรกิจ โดย

กล่าวไวว้่าในการแข่งขันส่ิงสําคัญคือ ความสามารถท่ีจะพฒันาสินค้า หรือบริการใหม่ๆให้มี

ประสิทธิภาพ และต่อเน่ือง ผลผลิตมีคุณภาพ ซ่ึงได้เสนอแนวคิด Diamond Model โดยมี

ความสัมพันธ์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีกาํหนด

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รนั้น ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการผลิต 

(Factor Conditions) บริบทของการแข่งขนัและกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and 

Rivalry) ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) และปัจจัยสนับสนุน  และอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง (Related  And Sopporting Industries) รวมทั้ งยงัมีอีก 2 ปัจจยัเสริม คือ โอกาสทางธุรกิจ 

(Chance) และบทบาทของภาครัฐ (Government) ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 3 Diamond Model 

ท่ีมา : Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (With a new Introduction) 

(n.p.: Macmillan Press LTD, 1998), 19.                                                                                 . 

 ปัจจยัพ้ืนฐานประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นการผลิต (Factor Conditions) หมายถึง ปัจจยัในการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 

และชาํนาญเฉพาะดา้น เพ่ือสนองความตอ้งการของธุรกิจ ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน บริการ

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการบริการ โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

อุปทานขั้นพ้ืนฐาน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทุนต่างๆ ภูมิอากาศและภูมิ

ประเทศ โครงสร้างประชากร แรงงานท่ีไม่ชาํนาญ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไดรั้บการพฒันาไม่มากนัก มกั

เป็นบ่อเกิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัท่ีไม่ย ัง่ยนื  

อุปทานขั้นซับซอ้น เช่น ทรัพยากรมนุษย  ์ ระดบัความรู้ของประชาชนทกัษะฝีมือ

แรงงาน ระบบสาธารณูปโภค (การขนส่ง โทรคมนาคม เทคโนโลยี ระบบสาธารณสุข ระบบการ

บริหารจัดการ และระบบข้อมูลข่าวสาร) เป็นปัจจัยท่ีมีการพฒันา มีความสําคัญมากในการ

เสริมสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัชั้นสูง 

 2. บริบทของการแข่งขนัและกลยทุธท์างธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

หมายถึง ปัจจยัแวดลอ้มในประเทศท่ีสนับสนุนการลงทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ระบบจูงใจท่ีมีพ้ืนฐานบนระบบคุณธรรมของ
องคก์ร และสถาบนัต่างๆ และบรรยากาศการแข่งขนัในประเทศท่ีโปร่งใสและเขม้ขน้ เป็นตน้  

 วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ่นของประเทศท่ีมีผลต่อการท่ีเลือกใชยุ้ทธการ

และโครงสร้างในการบริหารและการจดัองคก์รซ่ึงมีส่วนอย่างมากในการกาํหนดความสามารถใน
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การแข่งขนัของแต่ละประเทศ สามารถสนับสนุนความมีประสิทธิภาพ การลงทุน และการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื เพราะแนวคิดและกลยทุธแ์บบหน่ึงๆ ย่อมเหมาะสมกบัลกัษณะของอุตสาหกรรมชนิด

หน่ึงเท่านั้น และยอ่มนาํไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าอุตสาหกรรมอีกแบบหน่ึงใน

อีกสังคมหน่ึง โดยวฒันธรรมของประเทศท่ีมีผลต่อกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กรนั้ นมี

ความหมายรวมถึงจุดมุ่งหมายขององคก์รดว้ย อีกทั้งการแข่งขนัท่ีรุนแรงภายในประเทศรวมทั้ งการ

แข่งขนัทางดา้นราคา และการแข่งขนัในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ย่อมจะนาํไปสู่
องค์กรธุรกิจท่ีเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันสูงในระดับนานนาชาติ เพราะ

ผูป้ระกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรมนั้นท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงจะเกิดแรงกดดนัให้ตอ้ง

พฒันา ทุ่มเทความพยายามไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและพฒันานวตักรรมในท่ีสุด อีกทั้ งยงั
ตอ้งปรับกลยุทธ์ในการผลิตให้สามารถผลิตสินคา้ท่ีคุณภาพไดด้้วยตน้ทุนตํ่า จะทาํให้สามารถ

แข่งขนัในตลาดต่างประเทศไดใ้นท่ีสุด และจะก่อใหเ้กิดการส่งออกเพ่ือแสวงหาตลาดเพิ่มมากข้ึน 
 ดงันั้นการจดัการและกลยทุธก์ารแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเลือกใชอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรม การแข่งขนัในแต่ละประเทศ ตลอดจนความสามารถในการพฒันาธุรกิจส่งผลให้มี

การพฒันา เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั   

 3. ปัจจยัดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions) หมายถึง บริบทหรือส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะความตอ้งการท่ีพิถีพิถนั และเรียกร้องจากผูผ้ลิต หรือผู้
จาํหน่าย อุปสงค์ของผูบ้ริโภคภายในประเทศสามารถช่วยคาดการณ์อุปสงค์ของผูบ้ริโภคใน

ต่างประเทศ ในกรณีท่ีอุปสงคข์องผูบ้ริโภคในประเทศดงักล่าวมีความกา้วหนา้ และซบัซอ้นกว่าอุป
สงคข์องผูบ้ริโภคในต่างประเทศ และอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะส่วนของตลาด 
ซ่ึงสามารถตอบสนองทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
 ลกัษณะอุปสงคใ์นประเทศ ท่ีสาํคญัต่อการเสริมสร้าง และรักษาขอ้ไดเ้ปรียบ ดา้นการ

แข่งขนัของประเทศคือ  

1. ขนาดของอุปสงคใ์นประเทศ การท่ีอุปสงคใ์นประเทศมีขนาดใหญ่นั้นแสดงให้เห็น

ถึงความสามารถในการรองรับการผลิตจาํนวนมากได ้ซ่ึงทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย

ท่ีเกิดจากการผลิตคราวละมากๆ (Economies of Scale) อีกทั้งยงัมีการลดตน้ทุนจากการสะสมความ

ชาํนาญท่ีไดจ้ากการผลิตหลายคร้ัง  

2. ส่วนผสมของอุปสงคใ์นประเทศ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลาดบางส่วนมีอุปสงค์

ในประเทศคลา้ยกบัตลาดโลก ในขณะท่ีบางส่วนแตกต่างจากตลาดโลกมาก ผูป้ระกอบ การมกัจะมี

ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในส่วนท่ีมีผูซ้ื้อในประเทศท่ีรู้จริงมากกว่า  
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3. อุปสงคใ์นประเทศเกิดข้ึนก่อนประเทศอ่ืน อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองตอบอุป

สงค์ในประเทศจะได้เปรียบดา้นการแข่งขนัระหว่างประเทศ ถา้อุปสงค์ต่อสินคา้นั้ นเกิดข้ึนใน

ประเทศนั้นก่อนประเทศอ่ืน  

 ดงันั้นในการประเมินตอ้งพิจารณาโครงสร้างความตอ้งการของแต่ละประเทศ  ขนาด

ของความตอ้งการ ความคาดหวงั การเติบโตของความตอ้งการ และการขยายตวัสู่ความตอ้งการใน

ต่างประเทศ  

 4. ปัจจยัสนบัสนุน และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Related And Sopporting Industries) 

หมายถึง การเขา้ถึงผูผ้ลิตในทอ้งถิ่นท่ีมีความสามารถ และประสิทธิภาพสูง การเช่ือมโยงทาง

เครือข่ายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมแทนท่ีอุตสาหกรรมท่ีอยูต่ามลาํพงั 
 การทาํให้ปัจจัยสนับสนุนได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตอ้งทาํให้

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุนร่วมมือประสานงานซ่ึงกนัและกนั ตอ้งอาศยัปัจจยั 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่  

1. ช่องทางท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบางคร้ังมีสิทธิพิเศษมากกว่าผูอ่ื้น  

2. ความร่วมมือกนัอยูต่ลอดเวลาระหว่างผูใ้ชก้บัผูผ้ลิตวตัถุดิบ ชิ้นส่วนหรือเคร่ืองจกัร

เน่ืองจากความต่อเน่ืองระหว่างโซ่คุณค่า และการท่ีบริษทัและพลายเออร์มีสํานักงานใหญ่อยู่

ประเทศเดียวกนัจะทาํใหมี้การเจรจาต่อรองกนัง่ายกว่าและส่งผลใหเ้กิดการร่วมมือกนัทาํมากกว่า  

3. ขอ้สาํคญัท่ีสุดคือความร่วมมือกนัตลอดเวลาในกระบวนการนวตักรรมกระบวนการ

ยกระดบัและเพิ่มจาํนวน ในการท่ีทั้ งสองฝ่ายร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาหรือแลกเปล่ียนการวิจยัและ

พฒันาซ่ึงกนัและกนั เหตุปัจจยัสาํคญัคือการท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียว เน่ืองกนัอยู่ใกลก้นั และมี

วฒันธรรมเดียวกันทําให้เป็นไปได้ว่าจะเกิดความร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลาอย่างลึกซ้ึงตลอด

กระบวนการวตักรรม  

  ปัจจยัเสริมประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงัน้ี 

 1. โอกาสทางธุรกิจ (Chance) หมายถึง ความเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ อนัจะก่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่อุตสาหกรรม เช่น ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การ

เกิดนวตักรรมสินค้าบริการและเทคโนโลยี เป็นตน้ และความสามารถในเชิงการแข่งขันของ

อุตสาหกรรม (Competitive Advantage) ท่ีทาํใหอุ้ตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

ไดรั้บโอกาสในการแข่งขนัได ้

 2. บทบาทของภาครัฐ (Government) หมายถึง บทบาทของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้กลไก

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการในดา้นการส่งออกและ

นาํเขา้ มาตรการทางภาษี รวมทั้ งมาตรการท่ีก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการ
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สร้างอุปสงค์ให้เกิดข้ึน อนัจะนาํไปสู่การเคล่ือนตวัของผูผ้ลิต และปัจจยัการผลิตในท่ีสุด โดย

ภาครัฐมิอิทธิพลทั้งดา้นบวก และดา้นลบต่อศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

 

3. แนวคดิด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  

 เน่ืองดว้ยประเทศไทยนั้น ประชากรนิยมปลกู และรับประทานขา้วเป็นอาหารหลกัทั้ ง

เพ่ือบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก ทางภาครัฐจึงให้ความสาํคญักบัเกษตรกรชาวนา 

และการทาํนา โดยนโยบายของรัฐกบัเกษตรกรชาวนานั้น มุ่งเนน้การพฒันาการผลิตโดยการพฒันา

คน หรือเกษตรกรชาวนาเองเสียก่อน ดงันั้นการพฒันาขา้วก็ตอ้งพฒันาเกษตรกรชาวนาผูป้ลูกขา้ว

ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต และการจดัการผลผลิตของตนเอง รวมทั้ งมีความเขม้แข็ง 

พ่ึงตนเองไดเ้สียก่อน เพ่ือใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ และมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

 จากการประชุมวิชาการขา้วแห่งชาติ คร้ังปฐมฤกษ์นั้น ธีระ วงศส์มุทร (2553) ได้

บรรยายไวว้่า กลยุทธ์ท่ีสําคัญเพ่ือพฒันาชาวนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวนาท่ีภาครัฐ

ดาํเนินการมีดงัน้ี 

 1. การจดัตั้ งศูนยข์า้วชุมชน  เพ่ือให้เกษตรกรชาวนามีเมล็ดพนัธุ์ดีคุณภาพใชอ้ย่าง

เพียงพอ และทัว่ถึงในราคาท่ีเป็นธรรมทั้งน้ี เน่ืองจากภาครัฐไม่สามารถผลิตเมล็ดพนัธุ์ให้เพียงพอ

ต่อความตอ้งการของเกษตรกรชาวนาไดท้ั้ งหมดโดยตรง เพราะในแต่ละปีต้องการใชเ้มล็ดพนัธุ์

จาํนวนมาก ประมาณ 1 ลา้นตนั แต่กาํลงัการผลิตของรัฐผลิตไดไ้ม่เกิน 1 แสนตนัถา้จะผลิตให้

เพียงพอรัฐตอ้งลงทุนสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธุ์อีกหลายหม่ืนลา้นบาท ทางแกไ้ขก็

คือ จดัตั้ง “ศนูยข์า้วชุมชน” ใหช้าวนาเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์เองบริหารจดัการเมล็ดพนัธุ์ดว้ยตนเอง 

โดยภาครัฐจดัหาเมลด็พนัธุช์ั้นพนัธุข์ยายใหช้าวนาในศนูยข์า้วชุมชนใชเ้ป็นหวัเช้ือนาํไปขยายพนัธุ์

เป็นชั้นพนัธุ์จาํหน่าย เพ่ือจ ําหน่ายจ่ายแจกให้ชาวนาในชุมชน  ส่วนเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์และให้บริการในการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ให้

เกษตรกรในศนูยข์า้วชุมชนซ่ึงจะทาํใหช้าวนาผูผ้ลิตเมลด็พนัธุมี์รายไดสู้งกว่าการขายขา้วปกติและ

ชาวนาในชุมชนมีเมลด็พนัธุคุ์ณภาพดีใชใ้นราคาท่ีเป็นธรรมทั้งน้ีมีเป้าหมายจะจดัตั้งใหไ้ดป้ระมาณ 

3,000 - 4,000 ศนูยท์ัว่ประเทศ  โดยมีศนูยห์ลกัระดบัอาํเภอประมาณ 600 ศนูย ์

  2. การจดัตั้ งศูนยบ์ริการเกษตรกรชาวนา  เพ่ือให้เกษตรกรชาวนาไดรั้บบริการดา้น

เทคโนโลยกีารผลิตขา้วจากภาครัฐอยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากกรมการขา้วไม่มีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 

เหมือนเช่นในอดีต มีเฉพาะศนูยว์ิจยัขา้ว 27 แห่ง ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้ว 23 แห่ง รวม 50 แห่งอยู่ใน 33 

จงัหวดัทัว่ประเทศ ดงันั้นกระทรวงเกษตรฯโดยกรมการขา้วจึงไดจ้ดัตั้ งศูนยบ์ริการชาวนาข้ึนโดย

แบ่งท่ีทาํงานส่วนหน่ึงภายในท่ีทาํการศูนยท์ั้ ง 50 แห่งน้ีเป็นศูนยบ์ริการชาวนาเพ่ือให้การบริการ
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ด้านข้อมูลข่าวสารและให้ค ําปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆรวมทั้ งบริการด้านอ่ืนๆ แก่ชาวนา

นอกเหนือจากการไดรั้บการบริการจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรในจงัหวดั และอาํเภอท่ีมีอยู่

แลว้ 

 3. การประกนัรายไดเ้กษตรกร  เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา รัฐบาลไดมี้

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรซ่ึงเร่ิมกบัพืช 3 ชนิดก่อน คือ ขา้ว (นาปี/นาปรัง) ขา้วโพดเล้ียง

สตัว ์และมนัสาํปะหลงั  โดยมีการกาํหนดราคาประกนัขั้นตํ่า และราคาอา้งอิงในแต่ละสปัดาห์  หาก

ราคาอา้งอิงในวนัท่ีชาวนาขอใช้สิทธิตํ่ากว่าราคาขั้นตํ่าชาวนาก็จะได้รับส่วนต่างของราคาใน

ปริมาณท่ีเป็นจริงแต่ไม่เกินโควตา้ท่ีกาํหนดสาํหรับพืชแต่ละชนิด ทั้งน้ีชาวนา(เกษตรกร)จะตอ้งข้ึน

ทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนจึงจะเขา้ร่วมโครงการได้                           . 

 4. การประกนัภยัธรรมชาติ  เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ รัฐบาลจึงไดมี้โครงการ

นาํร่องประกนัภยัแลง้สาํหรับขา้วโพด และขา้ว หากประสบผลสาํเร็จก็จะขยายให้ครอบคลุมภัย

ธรรมชาติอ่ืนๆ เช่นอุทกภยั เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในขณะท่ียงัไม่มีระบบประกนัภยัท่ีดาํเนินการ

อยา่งจริงจงัรัฐบาลก็ไดเ้ขา้ไปดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรท่ีประสบภยัโดยการจ่ายเงิน

สดชดเชยจาํนวนหน่ึง ซ่ึงปกติท่ีผา่นมาจะจ่ายชดเชยสาํหรับขา้วไร่ละ 606 บาท แต่ในปีน้ีเป็นปีท่ีมี

นํ้ าท่วมอยา่งรุนแรงมากรัฐบาลจึงเพิ่มเงินชดเชยใหแ้ก่เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ แต่ก็สามารถชดเชย

ไดเ้พียง 55% ของตน้ทุนการผลิตเท่านั้น ซ่ึงเท่ากบั 2,098 บาทต่อไร่ถา้หากมีระบบประกนัภยัแลว้

ชาวนาจะไดรั้บการชดเชยท่ีคุม้ทุนทั้งน้ีชาวนาตอ้งมีส่วนร่วมในการจ่ายเบ้ียประกนัและรัฐบาลจะ

ช่วยจ่ายเบ้ียประกนัสมทบดว้ย 

 5. การจดัสวสัดิการเกษตรกรชาวนา  เพ่ือให้เกษตรกรมีความมัน่คงในการประกอบ

อาชีพ กระทรวงเกษตรฯจึงมีแนวคิดท่ีจะใหเ้กษตรกรมีบาํเหน็จบาํนาญหลงัจากเลิกประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเช่นเดียวกบัขา้ราชการและลกูจา้งของเอกชนซ่ึงจะเร่ิมท่ีเกษตรกรชาวนาก่อน เน่ืงจาก

เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยชาวนาต้องจ่ายเงินเขา้กองทุนสวสัดิการชาวนาส่วนหน่ึง และ

รัฐบาลจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหน่ึง ขณะน้ีไดย้กร่างพรบ.กองทุนสวสัดิการชาวนา และออกไปรับฟัง

ความ คิด เ ห็นของช าวนาและผู ้มี ส่ วน ได้ส่วน เ สี ย เ รี ยบ ร้ อยแล้ว  คาดว่ า จ ะนํา เสนอ

คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนาํเสนอรัฐสภาไดภ้ายในเร็วๆน้ี 

 6. การพฒันาเกษตรกรชาวนา และองค์กรชาวนา เพ่ือให้เป็นเกษตรกรชาวนาชั้นนาํ 

(Smart Farmers) ท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิตขา้วและสามารถช่วยเหลือภาครัฐในการเป็น

วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยแีละใหค้าํปรึกษาแก่ชาวนาในชุมชนเพ่ือพฒันาชาวนาใหเ้ป็นชาวนามือ

อาชีพ (Professional Farmers) โดยมีเป้าหมายในการสร้างชาวนาชั้นนําในศูนยข์้าวชุมชนทั ่ว
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ประเทศและพัฒนาองค์กรชาวนา  (ศูนย์ข้าวชุมชน) ให้เข็มแข็งเพ่ือเป็นแกนกลางในการ

ประสานงานกบัภาครัฐและสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้

 7. การพฒันาเยาวชนชาวนา เพ่ือให้มีเกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ โดยกรมการขา้วไดจ้ดั

กิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนเพื่อนาํเด็กนกัเรียนไปร่วมสร้างประสบการณ์การทาํนาในทอ้งนาจริงๆใน

ศนูยว์ิจยัขา้วหรือในโรงเรียน ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไดเ้ห็นความสาํคญัและร่วมกนัสืบทอด

อาชีพการทาํนาหรืออยา่งนอ้ยก็ตระหนกัในคุณค่าของอาชีพการทาํนา 

 8. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมภูมิปัญญาขา้ว  เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบั

ชาวนากระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายท่ีจะอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวฒันธรรมต่างๆท่ีเป็นของเกษตรกร

ชาวนามาแต่โบราณ และเป็นรากเหงา้วฒันธรรมอารยธรรมของชนชาติไทย ซ่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึงใน

การสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการทาํนากิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ คือการจดัใหมี้การเฉลิม

ฉลองในวนัขา้วและชาวนาแห่งชาติ ในวนัท่ี 5 มิถุนายนของทุกปี นอกจากน้ียงัมีการจดังานรณรงค์

ประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัขา้วข้ึนในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศเช่น ภาคกลาง ไดแ้ก่ งานแม่โพสพ

คืนนา เป็นตน้ 

 9. การผลกัดนัพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพ่ือให้เกษตรกร ไดมี้เวทีระดบัชาติเป็น

ของตนเองมีสิทธ์ิมีเสียงในการเขา้ไปกาํหนดแนวทางและมาตรการต่างๆในการพฒันา และแกไ้ข

ปัญหาการประกอบอาชีพดว้ยตนเองซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 โดยพ.ร.บ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ

กาํลงัดาํเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกรระดบัต่างๆเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกร

ฯ ชุดแรกต่อไป โดยเช่ือว่าพรบ.ฉบบัน้ีจะเกิดประโยชน์กบัเกษตรกรชาวนา เน่ืองจากปัญหาต่างๆท่ี

ชาวนาประสบอยู่จะไดรั้บการพิจารณาและเสนอไปยงัรัฐบาลโดยตรง                     . 

 การผลกัดนัพ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  เพ่ือให้เกษตรกรชาวนามีท่ีนาเป็น

ของตนเอง เน่ืองจากปัจจุบนัพบว่าพ้ืนท่ีนาขา้วลดลงไปเร่ือยๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการพฒันาระบบ

ชลประทานและท่ีมีการจัดรูปท่ีดินแล้วเน่ืองจากได้มีการแปรสภาพท่ีดินเหล่าน้ีเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมและการพาณิชยห์รือท่ีอยูอ่าศยันับเป็น โดยรัฐไดล้งทุนในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานไป

แต่กลบันาํไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 

 นอกจากน้ีระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัทาํใหเ้กษตรกรชาวนาตอ้งกลายเป็นผูเ้ช่านาคนอ่ืน

เพ่ือประกอบอาชีพทาํนา รัฐจึงมีนโยบายในการแกไ้ขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรฯไดจ้ดัให้มีการ

สาํรวจศึกษาพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาในปัจจุบนัเพ่ือศึกษาสภาพการใชป้ระโยชนแ์ละการ

ถือครองท่ีดิน รวมทั้ งยกร่างพ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ี เพ่ือให้ผืนนาอนัมีค่าเป็น



38 
 
ของชาวนา เพ่ือการทาํนาปลูกข้าวหล่อเล้ียงชีวิตคนไทยต่อไปอย่างย ัง่ยืนซ่ึงขณะน้ีกระทรวง

เกษตรฯอยูร่ะหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สีย 

 10. การแกไ้ขปัญหาการเช่านา  รัฐบาลไดรั้บการร้องเรียนจากชาวนาในช่วงมีโครงการ

ประกนัรายไดว้่าผูใ้หเ้ช่านาเพิ่มค่าเช่านาหรือขอส่วนแบ่งรายไดจ้ากโครงการประกนัรายไดซ่ึ้งไม่

เป็นธรรมกบัผูเ้ช่า ซ่ึงเร่ืองน้ี กระทรวงเกษตรฯไดรั้บมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ประสานงาน

กบักระทรวง มหาดไทยเพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ีซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

 จากแนวคิดดา้นการสนับสนุนจากภาครัฐ อนัหมายถึงนโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆใน

การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานั้ น สามารถนํามากาํหนดตัวแปรท่ีการไดรั้บการสนับสนุนจาก

ภาครัฐได ้5 ตวัแปร คือ การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

การจดัตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา การพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 2.1 การใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา 

 การใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา เป็นการพฒันาชาวนาผูป้ลูกขา้วให้มีความรู้

ความสามารถในการผลิต และการจดัการผลผลิตของตนเอง มีความเขม้แข็ง พ่ึงตนเองได ้เพ่ือให้มี
ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ และมีชีวิต และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน   

 ธีระ วงศส์มุทร (2553) กล่าวไวว้่า การให้ความรู้ และการพฒันาชาวนานั้น 

เพ่ือใหเ้ป็นชาวนาเป็นชาวนาชั้นนาํ (Smart Farmers) ท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิตขา้ว และ

สามารถช่วยเหลือภาครัฐในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คาํปรึกษา แก่ชาวนาใน

ชุมชนเพ่ือพฒันาชาวนาใหเ้ป็นชาวนามืออาชีพ (Professional Farmers) โดยมีเป้าหมายในการสร้าง

ชาวนาชั้นนาํในศนูยข์า้วชุมชนทัว่ประเทศ และพฒันาองค์กรชาวนา (ศูนยข์า้วชุมชน) ให้เข็มแข็ง 

เพ่ือเป็นแกนกลางในการประสานงานกบัภาครัฐ และสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้

 2.2 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

  การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน คือ ระบบการประกนัรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร

ชาวนา เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาขา้ว และการประกนัภยัธรรมชาติ เพ่ือลดความ

เส่ียงจากภยัธรรมชาติ ระบบประกนัจะทาํใหช้าวนาลดความเส่ียง และไดรั้บการชดเชยท่ีคุม้ทุน  

  ในการประชุมวิชาการขา้วแห่งชาติไดก้ล่าวถึงการประกนัรายไดเ้กษตรกรว่า

เป็นการความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา รัฐบาลไดมี้โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร(แทนโครงการ

รับจํานํา) ซ่ึงเร่ิมกับพืช 3 ชนิดก่อน  คือ ข้าว (นาปี/นาปรัง) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมัน

สาํปะหลงั โดยมีการกาํหนดราคาประกนัขั้นตํ่า และราคาอา้งอิงในแต่ละสัปดาห์ หากราคาอา้งอิง

ในวนัท่ีชาวนาขอใชสิ้ทธิตํ่ากว่าราคาขั้นตํ่า ชาวนาก็จะไดรั้บส่วนต่างของราคาในปริมาณท่ีเป็นจริง 
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แต่ไม่เกินโควตา้ท่ีกาํหนดสาํหรับพืชแต่ละชนิด ทั้งน้ีชาวนา (เกษตรกร) จะตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรม

ส่งเสริมการเกษตรก่อนจึงจะเขา้ร่วมโครงการได ้การประกนัภยัธรรมชาติ เป็นการลดความเส่ียง

จากภยัธรรมชาติ รัฐบาลจึงไดมี้โครงการนาํร่องประกนัภยัแลง้ สาํหรับขา้วโพด และ อย่างไรก็ตาม

ในขณะท่ียงัไม่มีระบบประกันภยัท่ีดาํเนินการอย่างจริงจัง รัฐบาลไดเ้ข้าไปดูแลบรรเทาความ

เดือดร้อนของเกษตรกรท่ีประสบภยั โดยการจ่ายเงินสดชดเชยจาํนวนหน่ึง  

 2.3 การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

 การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา เพ่ือใหช้าวนามีเมล็ดพนัธุ์ท่ีดีมีคุณภาพใช้

อย่างเพียงพอ และทั ่วถึงในราคาท่ีเป็นธรรม ทั้ งน้ีเน่ืองจากภาครัฐไม่สามารถผลิตเมล็ดพนัธุ์ให้

เพียงพอต่อความตอ้งการ ของชาวนาไดท้ั้งหมดโดยตรง ทางแกไ้ขก็คือ จดัตั้ง “ศนูยข์า้วชุมชน” ให้

ชาวนาเป็นผูผ้ลิตเมลด็พนัธุเ์อง บริหารจดัการเมลด็พนัธุด์ว้ยตนเอง โดยภาครัฐจดัหาเมล็ดพนัธุ์ ชั้น

พนัธุข์ยายใหช้าวนาในศนูยข์า้วชุมชนใชเ้ป็นหวัเช้ือนาํไปขยายพนัธุ ์เพ่ือจาํหน่ายจ่ายแจกให้ชาวนา

ในชุมชน ส่วนเจา้หน้าท่ีของรัฐจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์และให้ บริการในการ

ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมลด็พนัธุ์ให้เกษตรกรในศูนยข์า้วชุมชน ซ่ึงจะทาํให้ชาวนาผูผ้ลิตเมล็ด

พนัธุมี์รายไดสู้งกว่าการขายขา้วปกติ และชาวนาในชุมชนมีเมลด็พนัธุคุ์ณภาพดีในการนาํไปปลกู  

 2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

  การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา คือการพลกัดนั พ.ร.บ. ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

เกษตรกรชาวนา คือ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือให้เกษตรกรชาวนาไดมี้เวทีระดบัชาติเป็น

ของตนเอง มีสิทธ์ิมีเสียงในการกาํหนดแนวทาง และมาตรการต่างๆในการพฒันา และแกไ้ขปัญหา

การประกอบอาชีพดว้ยตนเอง และพ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้ชาวนามีท่ีนาเป็น
ของตนเอง โดยกระทรวงเกษตรฯไดจ้ดัใหมี้การสาํรวจศึกษาพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนา ใน
ปัจจุบนั เพ่ือศึกษาสภาพการใชป้ระโยชน์และการถือครองท่ีดิน รวมทั้งยกร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ี เพ่ือใหผ้นืนาอนัมีค่าเป็นของชาวนา เพ่ือการทาํนาปลกูขา้วหล่อเล้ียงชีวิตคน
ไทยต่อไปอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงขณะน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
จากผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สีย 
 2.5 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือการท่ีภาครัฐเข้าไปลงทุนพฒันาระบบ

ชลประทาน การคมนาคม การจดัรูปท่ีดิน เพ่ือให้เหมาะสมต่อการทาํการเกษตร จะสนับสนุนให้

เกษตรกรชาวนาสามารถทาํนา และดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก และมีประสิทธิภาพ เช่น 

การเดินทางของเกษตรกรชาวนา การขนส่งผลผลิต การผนันํ้ าเขา้นา เป็นตน้  
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3.  แนวคดิปัจจยัแห่งความสําเร็จของธุรกจิ 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2555) ได้ให้ความหมายไวว้่าปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

(Critical Success Factor: CSF) คือปัจจยัท่ีสาํคัญท่ีตอ้งทาํให้มี หรือให้เกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุ

ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ อาจกล่าวไดว้่าเป็นการให้หลกัการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองค์กรจะ

สามารถบรรลุวิสยัทศัน์ได ้แต่ละองคก์รจะมีปัจจยัแห่งความสาํเร็จเป็นหลกัหมายท่ีเป็นรูปธรรมใน

การเช่ือมโยงการปฏิบติังานทุกระดบัใหมุ่้งไปในทิศทางเดียวกนั ทาํให้เจา้หน้าท่ี และผูบ้ริหารของ

องคก์รรู้ว่าตอ้งทาํส่ิงใดบา้ง เพ่ือใหผ้ลสมัฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองวิสัยทศัน์ หากปราศจากปัจจยั

แห่งความสาํเร็จแลว้ วิสัยทศัน์ขององค์กรจะไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

 แม็คคินซีย ์ (McKinsey 1990, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555 : 7) ไดใ้ห้

แนวคิดการใชปั้จจยัแห่งความสาํเร็จมาจากหลกัการทาํสงครามของทหาร แม็คคินซียไ์ดว้ิเคราะห์

การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1990 เห็นว่าปัจจยั

แห่งความสาํเร็จเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของผูบ้ริหารในการจดัลาํดบัความสาํคญัของการจดัการ และการ

ดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงนอกจากการเรียงลาํดบัความสาํคญัแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความแข็งแกร่ง

ขององคก์รในการบรรลุเป้าประสงคท่ี์สาํคญั คือดา้นการตลาด  

 โรนลัด ์ดาเนียล (Ronald Daniel, อา้งถึงใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555 : 7) ไดใ้ช้

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จเป็นเคร่ืองมือในการจดัการดา้นธุรกิจภายใตว้ิกฤติ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ธุรกิจ

ไดช้ี้ว่า การมีข่าวสารขอ้มูลมากเกินไปโดยปราศจากการเน้นปัจจยัสําคญั  จะทาํให้ฝ่ายจดัการ

เสียเวลาในการวิเคราะห์ และผลท่ีไดย้งันาํไปสู่ขอ้สรุปทางการตลาดท่ีผิดพลาดอีกดว้ย ในท่ีสุดจะ

นาํไปสู่การลดขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร การลดภาระจากการรวบรวม วิเคราะห์ 

และตดัสินใจทางธุรกิจบนขอ้มลูต่างๆ ทาํใหด้าเนียลไดก้าํหนดปัจจยัสาํคญัท่ีจาํเป็นเพ่ือมากาํหนด

ว่า ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (Success Factor) ของธุรกิจปัจจยัใดบา้งท่ีอยู่ในการควบคุมขององค์กร 

และปัจจยัใดเป็นปัจจยัภายนอก ซ่ึงจาํเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือภาครัฐตอ้งสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกของธุรกิจในการแกไ้ขปัญหา  

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2555 : 7-8) กล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

(CSF Analysis) เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องให้ความสําคัญ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยกระดับผล

ประกอบการให้สูงข้ึน (Higher Performance) ซ่ึงประเด็นน้ีจดัเป็นส่ิงท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพในการ

ติดตามผลการดาํเนินการ (Monitoring System) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จนั้น มีอยู่ดว้ยกนั 7 ประการ 

ไดแ้ก่ 
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 1. ความมุ่งมัน่ (Drive) การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เป็นหัวใจสาํคญั

ประการแรกท่ีทุกคนตอ้งประพฤติ  

 2. ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) ทั้งองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

ทั้งทางดา้นเทคนิค และดา้นการบริหารท่ีตอ้งมีอยา่งครบถว้น 

 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพิ่มพูนภูมิพลงัแห่งปัญญาอยู่
ตลอดเวลา อนัจะนาํมาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ 

 4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Personal Creativity) อนัเน่ืองมาจากรูปแบบวิธีคิด 

(Mental Ability) ท่ีจะก่อใหเ้กิดมุมมองแปลกใหม่ (New Paradigm) ท่ีแตกต่างไปจากผูอ่ื้น ไม่ยดึติด

กบัรูปแบบเดิมๆ สามารถท่ีจะแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) เพ่ือนาํมาบริหาร และพฒันา

ให้เกิดเป็นคุณค่าแก่ธุรกิจของตน ทั้งในดา้นของการปรับปรุงระบบงานทั ่วไป ระบบการผลิต 

ระบบการตลาด และระบบการบริการลกูคา้ ตลอดจนระบบการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ ์

 5. มนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะการส่ือสาร (Human Relations & Communications 

Ability) เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการติดต่อส่ือสาร ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ และบริหารทีมงานขนาด ให้มี

ความมุ่งมัน่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความเขา้ใจในทิศทาง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งสอดคลอ้งกนั โดยพื้นฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการท่ีจะเป็นทั้ งเจา้ของกิจการ และ

ผูจ้ดัการในเวลาเดียวกนันั้นคือ เชาวอ์ารมณ์ หรือ ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional Quotient - 

EQ) 

 6. ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ใน
การประกอบธุรกิจส่วนตวันั้น จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาเชิงระบบของตวัธุรกิจ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดแก่

ลกูคา้ สินคา้ และบริการ ความเขา้ใจในปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนดทางเลือกใน

การตดัสินใจ ตลอดจนการวิเคระห์ความคุ้มค่าเพ่ือตดัสินใจจะเป็นทกัษะท่ีจะช่วยให้ประสบ

ความสาํเร็จทางธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 7. การบริหารเวลา (Time Management) วางแผนการใชเ้วลาพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์
สูงสุดทั้ง ลกูคา้ ครอบครัว และสุขภาพส่วนตวั  

 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จหลกั (Critical Success Factors) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการบรรลุ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ หรือผลท่ีคาดหวงัของ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จหลกัเป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเช่ือมโยงการปฏิบติังานทุกระดบัให้มุ่งในทิศทาง

เดียวกนั ปัจจยัแห่งความสาํเร็จหลกัไม่จาํเป็นตอ้งวดัผลได ้แต่ตอ้งช้ีนาํหรือเป็นหลกัหมายสาํคญัต่อ

การบรรลุผลท่ีตอ้งการตามแผนกลยทุธ ์ปัจจยัแห่งความสาํเร็จจึงกาํหนดข้ึน จากผลท่ีตอ้งการของ
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แผนกลยทุธ ์ซ่ึงควรสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจหลกั และวตัถุประสงค์ของแผนงาน แผนยุทธ์

ศาสตร์หลกัของหน่วยงาน (สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ., 2546) 

  การท่ีองค์กรจะดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จนั้นในเบ่ืองตน้ควรท่ีจะต้องเข้า

ใจความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์โดยมาสโลว ์ไดคิ้ดทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์( Maslow’s 

Theory of Motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวมี์ขอ้สมมติฐานดงัน้ี 1) บุคคลมีความตอ้งการ

หลายประการ และเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุด 2) ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการได ้(Hierarchy of Needs) 3) บุคคลจะแสวงหาความ

ตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดก่อน 4) เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีตอ้งการแลว้ความจาํเป็นของส่ิงนั้นจะหมดไป 5) 

บุคคลเร่ิมสนใจในความตอ้งการท่ีสาํคญัรองลงมาอย่างอ่ืนต่อไป ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ความ

ตอ้งการจะจดัลาํดบัความสาํคญั สามารถแบ่งได ้5 ระดบั จากตํ่าไปสูงไดด้งัน้ี 

 1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiogical Needs) เป็นความตอ้งการดา้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ความอยูร่อด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยากรักษาโรคเป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความ

ตอ้งการเพ่ือความอยู่รอด หลงัจากท่ีไดรั้บการตอบสนองในขั้นแรกแลว้จะเพิ ่มระดบัท่ีสูงข้ึน คือ

ความตอ้งการความปลอดภยั ซ่ึงประกอบด้วย ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ความตอ้งการท่ีจะ

ไดรั้บการคุม้ครองจากอนัตรายท่ีมีต่อร่างกาย เช่น อุบติัเหตุ อาชญากรรม เป็นตน้ 

 3. ความตอ้งการการยอมรับ และความรัก (Belongingness and Love Needs) เป็นความ

ตอ้งการการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม และเป็นบุคคลท่ีสาํคญัสาํหรับกลุ่ม เช่น เคร่ือแต่งกาน สุรา 

เป็นตน้ รวมทั้งความรักจากสมาชิกในกลุ่มดว้ย เช่น ของขวญั เป็นตน้ 

 4. ความตอ้งการความนบัถือ (ความยกยอ่ง) และสถานะจากสังคม (Esteem and Status 

Needs) เป็นความพยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดับสูงกับบุคคลอ่ืนรวมทั้ งความตอ้งการมี

อาํนาจ ความสาํเร็จ ความรู้ความสามารถ ความรํ่ ารวย ความมีช่ือเสียง และความมีเกียรติ 

 5. ความต้องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น

ความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั

ความสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพท่ีมีของแต่ละมนุษย ์(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540 : 35-36)       

 การท่ีองคก์รท่ีดาํรงอยูไ่ด ้บรรลุเป้าหมายและความสาํเร็จของเป้าหมายนั้นๆ ตอ้งอาศยั

การประสานงานกนัของกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การ โดยสามารถพิจารณาจาก 2 ทฤษฎี

ในการกระตุน้การวางรากฐานสาํหรับการควบคุมการปฏิบติังาน ทฤษฎีแรก ทฤษฎีความคาดหมาย 

การวางตวัเฉพาะบุคคลถกูกระตุน้ให้เป็นส่วนประกอบซ่ึงตีราคาผลตอบแทน และความเขา้ใจซ่ึง
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พฤติกรรมสามารถนาํมาซ่ึงรางวลันั้นๆ ทฤษฎีท่ีสอง คือทฤษฎีความยุติธรรม เสนอว่าการสัญญา

ว่าจา้งบุคคลในกระบวนการเปรียบเทียบสงัคม  

 ปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จทางธุรกิจคือ คุณภาพ

ของสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงเป็นระดบัของคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแฝงอยูใ่นสินคา้หรือบริการ ท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค องค์กรใดก็ตาม 

หากสามารถผลิตสินคา้ หรือใหบ้ริการ ท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคา และมี

ความมุ่งมั ่นท่ีจะทาํใหมี้คุณภาพเหนือความคาดหวังของผูบ้ริโภคได้ องค์กรนั้ นย่อมประสบ

ความสาํเร็จ ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมีผลกาํไรสูงสุด                                    

            . การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั จาํเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆดา้นท่ีจะเก้ือหนุนให้

ธุรกิจไดมี้การพฒันาและกา้วหนา้ องคป์ระกอบแต่ละดา้นจะมีความสาํคญัแตกต่างกนัออกไป การ

ประเมินองคก์รผา่นมุมมองต่างๆ จะช่วยใหอ้งคก์รไดท้ราบถึงสถานะขององค์กร และจุดท่ีองค์กร

กาํลงัยืนอยู่ ซ่ึงถา้พบว่ามุมมองดา้นใดท่ีเป็นจุดด้อยขององค์กร ก็สามารถท่ีจะดาํเนินการแกไ้ข

ต่อไปได ้หากไม่มีการประเมินองคก์รเลย องคก์รก็จะไม่ทราบขอ้บกพร่องต่างๆ ได ้(สุณีรัตน์ เอ่ียม

ละมยั, 2549 : 14)           

 จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจนั้น คือวิธีการ

หรือแนวทางในการดําเนินงานท่ีทําให้องค์กรมีความสามารถในการจัดการ  ส่งผลให้มี

ความสามารถทางการแข่งขนัทางดา้นการคา้ได ้โดยตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆดา้นประกอบเขา้ดว้ยกนั 

เช่น การวางแผนการดาํเนิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การรักษาคุณภาพของสินคา้ หรือบริการ 

เป็นตน้  ซ่ึงตอ้งเช่ือมโยง และประสานสอดคลอ้งกนัของการปฏิบติังานในทุกส่วนขององค์กร โดย

ทุกคนในองค์กรต้องมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นําพาองค์กร

ขบัเคล่ือนไปสู่ความสาํเร็จ 

 จากแนวคิดต่างท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ความสาํเร็จของการดาํเนินงานนั้นไดรั้บอิทธิพล

จากการมีศกัยภาพการจดัการ และการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐสูง ผูว้ิจยัจึงตั้งเป็นสมมติฐาน

ในการวิจยัดงัน้ี 

 ในดา้นศกัยภาพการจดัการกบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานนั้น การจดัการองค์กรถือ

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํให้องค์กรมุ่งสู่ความสาํเร็จได ้กล่าวคือ ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาด

ใหญ่ หรือองคก์รขนาดเลก็ทั้งแบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการยอ่มตอ้งประสบกบัภาวะการณ์

แข่งขนัทั้ งสิ้น แมก้ระทัง่ภาคการเกษตร ดงันั้นการจดัการองค์กรท่ีดี หมายรวมถึงการท่ีองคกร

สามารถนําเอาความรู้ด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวตาม

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงได ้ โดยกิจกรรมทั้ งภายใน และภายนอกองค์รตอ้งมีความ
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เช่ือมโยงสามารถทาํให้งานดาํเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองไม่ติดขดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดห่วงโซ่

คุณค่าของ Michael Porter (1985) ซ่ึงได้กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขนัท่ีจะทาํให้องค์กร

ประสบความสําเร็จได้นั้ น ต้องเกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร องค์กรจะต้องมุ่งเน้นให้

ความสําคญัต่อการเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ งภายใน และภายนอกองค์กรคุณค่าออกเป็น 2 

กิจกรรม คือกิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ผูว้ิจยั

จึงไดก้าํหนดสมมติฐานหลกั และสมมติฐานรองในการวิจยัดงัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 1 ศกัยภาพในการจดัการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา                            

  สมมติฐานท่ี 1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานท่ี 1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานท่ี 1.3 การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานท่ี 1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา  

  สมมติฐานท่ี 1.5 การบริหารดา้นการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

 ในดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ นโยบาย และโครงการต่างๆของภาครัฐนั้น

ส่งผลต่อการดาํเนินงาน อีกทั้ งยงัเป็นส่วนสาํคญัในการส่งเสริม และสนับสนุนในการดาํเนินงาน

ขององค์กรให้เกิดความสําเร็จ นอกจากนโยบายท่ีเป็นส่วนสําคัญแลว้ การเข้าถึงโครงการและ

นโยบายต่างๆก็เป็นส่วนสาํคญัเช่นกนั ในภาคการเกษตรนั้นนโยบาย และโครงการของภาครัฐเป็น

ส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จในภาคการเกษตร ซ่ึงนโยบาย และโครงการต่างๆ

ของภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงตามแต่ละสมยัของรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศ แต่โดยรวมแลว้

นโยบายและโครงการต่างๆมกัจะมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้ความรู้ท่ีจาํเป็น

ในอาชีพ การส่งเสริมอาชีพ การกาํหนดกฎหมายเพ่ือคุม้ครองอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล, รัชพล สันติวรากร และพลเทพ เวงสูงเนิน (2553) เร่ือง ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองโคงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม

ไทย (iTAP) ไปสู่ผูผู้ป้ระกอบการโรงสีข้าวในประเทศไทย พบว่าการดาํเนินงานของภาครัฐ

ทางด้านการกาํหนดนโยบายนั้ นส่งผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจ อีกทั้ งการส่งเสริม และ
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สนับสนุนของภาครัฐนั้ นมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ  ทั้ งน้ีการได้รับการ

สนบัสนุนจากภาครัฐนั้น ทั้งทางดา้นนโยบาย การสนับสนุนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆท่ีดี ย่อม

ส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จในการดาํเนินงานเช่นกนั ทาํใหมี้สามารถในการแข่งขนัในธุรกิจได ้และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอมรฤทธ์ิ วฒันะ (2550) เร่ือง การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันธุรกิจ

กลว้ยไมส้กุลแวนดา้เพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น พบว่าภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้

ปลกูเล้ียงกลว้ยไมอ้ยูส่ม ํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเร่ืองโรค และแมลง และภาครัฐควรเขา้มาส่งเสริม และ

พฒันาช่วยเหลือผูส่้งออกดา้นโลจิสติกส์ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานหลกั และสมมติฐานรองใน

การวิจยัดงัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 2 การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานท่ี 2.1 การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานท่ี 2.2 การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

   สมมติฐานท่ี 2.3 การจัดตั้ งศูนยข์้าวช่วยเหลือชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  สมมติฐานท่ี 2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  สมมติฐานท่ี  2.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา      

 จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องผูว้ิจัยจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

“ศกัยภาพการจัดการ และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการ

ดาํเนินงาน” ซ่ึงเกษตรกรชาวนามีศกัยภาพการจดัการ และไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐแลว้นั้น

จะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการดาํเนินงาน ดงัภาพท่ี 4 
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ศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

1. การวางแผนเพาะปลกู 

2. การรักษามาตรฐานการผลิต 

3. การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ี

4. การจดัการดา้นโลจิสติกส์  

5. การบริหารดา้นการเงิน 

 

การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

1. การใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา 

2. การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

3. การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

4. การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

5. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดศกัยภาพการจดัการ และการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีมีอิทธิพลต่อ

 ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  

4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 จากการศึกษาศกัยภาพการจัดการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมจึงขอเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 อุมรัศม ์หลายชูไทย (2545) ไดศึ้กษาการจดัตารางรางการผลิตสาํหรับโรงพิมพบ์รรจุ

ภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัทาํระบบการจดัลาํดบังานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และลดอตัราการผลิตงานเสร็จไม่ทนักาํหนดส่งมอบ โดยการศึกษาสภาพการทาํงาน และปัญหาการ

วางแผนการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพในอุตสาหการส่ิงพิมพป์ระเภทส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑ ์ และหา

แนวทางแกไ้ขโดยการประยุกต์ใชว้ิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ดา้นการศึกษาวิธีการทาํงาน 

การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจดัตารางการผลิต และประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

เพ่ือในการปรับปรุงระบบการทาํงาน ในการศึกษาไดใ้ชโ้รงพิมพส่ิ์งพิมพบ์รรจุภณัฑ์แห่งหน่ึงเป็น

กรณีศึกษา โดยสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้ระบบการวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ไม่มี

การศึกษากาํลงัการผลิตท่ีเป็นจริงของโรงงาน ไม่มีหน่วยงานวางแผนการผลิต และผูรั้บผิดชอบ

ความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 
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โดยตรง และการจัดการวตัถุดิบขาดประสิทธิภาพ จากสภาพท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้เกิดการทาํงาน

ล่วงเวลามาก และการส่งมอบเกิดความล่าช้า ผูว้ิจยัได้เสนอแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพโดย 

 1. การประยุกต์ใชเ้ทคนิคในการศึกษาวิธีการทาํงาน (Work Study) เพ่ือช่วยในการ

กาํหนดเวลามาตรฐานในการทาํงานและกาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร 

 2. การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิต และการจดัตารางการ

ผลิต เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัตารางการผลิต ซ่ึงจะช่วยลดการส่งมอบสินคา้ไม่ทนัเวลาได ้

 3. การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางคอมพิวเตอร์ คือ Borland Delphi 5 เขา้มาช่วยในการ

จดัทาํระบบฐานขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการจดัตารางการผลิต และช่วยในการจดัตารางการผลิตผลจาก

การศึกษาและวิจยัพบว่า ภายหลงัจากการปรับปรุงตามแนวทางต่างๆ ท่ีเสนอแนะ ทาํให้การจดั

ตารางการผลิตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงสามารถลดอตัราการทาํงานล่วงเวลาลงจากเดิม 4601.10 

ชัว่โมงคนต่อเดือน เหลือ 2332.33 ชัว่โมงคนต่อเดือน (50.69 %) และลดอตัราการผลิตงานเสร็จไม่

ทนักาํหนดส่งมอบลงจากเดิม 134 งานต่อ 180 งาน (74.36 %) เหลือ 119 งานต่อ 216 งาน (55.18%) 

นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยสร้างและวิเคราะห์ระบบฐานขอ้มลูใหมี้ความทนัสมยัปรับเปล่ียนแผนการ

ผลิตไดร้วดเร็วข้ึน ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจดา้นบริหารไดร้วดเร็วข้ึน  

 ไปศล สว่างวงศ ์(2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั (กิจกรรม

ห่วงโซ่คุณค่า) ของธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง ในเขตอาํเภอศรีราชา และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั (กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า) ของธุรกิจ

คา้วสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอศรีราชา และเมืองพทัยา เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม 

เพ่ือเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง ในเขตอาํเภอศรีราชา และเมืองพทัยา จาํนวน

126 ราย สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ F-test (One Way ANOVA) และ T-test ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั (กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า) ของ

ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง พบว่าผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจอย่างยิ ่งของปัจจยัห่วงโซ่คุณค่าดา้น

การปฏิบติัการ ดา้นโลจิสติกส์ขาเขา้และดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานองคก์รในทุกเร่ือง ดา้นโลจิสติกส์ขา

ออกพบว่า ผูป้ระกอบการมีระดบัค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในระดบัความพอใจ โดย

ผูป้ระกอบการ มีระดบัความสาํคญัพอใจอย่างยิ ่งของปัจจยัห่วงโซ่คุณค่าดา้นโลจิสติกส์ขาออกใน

เร่ืองการขนส่งสินคา้ถึงมือลกูคา้ทนัตามกาํหนดเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ โดยท่ีสินคา้ไม่เสียหายชาํรุด มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.57 มีระดบัความสาํคญัพอใจในเร่ืองการจดัเก็บวางสินคา้อย่างมีระเบียบเป็น

หมวดหมู่ มีค่าเฉล่ีย 4.14 และเร่ืองมีกระบวนการสัง่สินคา้ท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.85 โดยปัจจยัส่วน
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บุคคลของผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัเก่ียวกบัศกัยภาพในการแข่งขนั เก่ียวกบัดา้น

กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง และปัจจยัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่

ระยะเวลาดาํเนินการและจาํนวนพนักงานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพในการ

แข่งขนัดา้นกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้างต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 กิตติ อินทรเวศน์วิไล (2551) ศึกษาถึงการเพิ ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัโดยการ

ใช้การจัดการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษาผูป้ระกอบการโอท๊อป จังหวัดชลบุรี การวิจัยน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบ และลกัษณะการดาํเนินการของผูป้ระกอบการโอท๊อป จงัหวดัชลบุรี 

และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการนําระบบโลจิสติกส์เข้ามาใช้ในการดําเนินการ  รวมทั้ ง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากการนาํระบบโลจิสติกส์เขา้มาใช ้

 ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้การ

จดัการโลจิสติกส์ โดยปัจจยัท่ีผลต่อการใชร้ะบบโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการ คือ ตน้ทุนดา้นโลจิ

สติกส์ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงการใชก้ารจัดการโลจิสติกส์มีผลต่อการดาํเนินการของ

ผูป้ระกอบการ คือ หากมีความรู้ความสามารถในการใช้การจัดการโลจิสติกส์ท่ีดี ส่งผลให้

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจดี สามารถเพิ่มคุณภาพของระดบัการให้บริการ 

และลดตน้ทุนลงได ้

 เอกชยั สุนันท์ชยั (2552) ศึกษาถึงศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าของ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง 1)ศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต ์ในดา้นระบบการบริหารและการจดัการดา้นการผลิต 2) เปรียบเทียบศกัยภาพการแข่งขนั

ตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าตามรูปแบบระบบการบริหารและการจดัการดา้นการผลิต 3) เปรียบเทียบ

ศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าตามรูปแบบกลยุทธ์ระดบัธุรกิจท่ีเป็นกลยุทธ์หลกัท่ี

เลือกใช ้ 4) เปรียบเทียบศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าตามลกัษณะการลงทุน 5) 

ความสัมพนัธ์ของศกัยภาพการแข่งขันตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าในกิจกรรมหลกัและกิจกรรม

สนับสนุนในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือพนักงาน 

ระดบัผูบ้ริหารท่ีดูแลรับผิดชอบในดา้นการบริหารและการจดัการดา้นการผลิตเป็นตวัแทนสถาน

ประกอบการแห่งละ  1 คน ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง จาํนวน 83 แห่ง ไดก้ลุ่มตวัอย่างมีขนาดเท่ากบั 69 คน 

และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 51 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็น 74% ของกลุ่มตัวอย่างทังห้มด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม และทาํการวิจัยโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

(SPSS) สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD และสัม

ประสิทธส์หสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดมีศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าทั้ งในกิจกรรมหลกั

และในกิจกรรมสนับสนุนในภาพรวมอยู่ในระดบัตรงตามเป้าหมาย 2) รูปแบบระบบการบริหาร

และการจดัการดา้นการผลิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่า

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 3) รูปแบบของกลยุทธ์ระดบัธุรกิจและลกัษณะ

การลงทุนของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่

คุณค่า 4) ศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าในกิจกรรมสนบัสนุนในส่วนของโครงสร้าง

พ้ืนฐานขององค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับศักยภาพการแข่งขันในกิจกรรมหลกั  โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

 สมชาย องคศิ์ริพร (2550) ไดศึ้กษาความสามารถในการแข่งขนัของผูส่้งออกไทยใน

อุตสาหกรรมอาหารไปประเทศญ่ีปุ่น โดยมมีวตัถุประสงค์ คือ วิเคราะห์ความสามารถและโอกาส

ในการแข่งขนั รวมทั้ งเสนอแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรม

อาหาร กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาไดแ้ก่ กลุ่มผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรมอาหาร กุง้ไปประเทศญ่ีปุ่น

ท่ีมาใช้บริการด้านการส่งออกท่ีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  (ธสน.) 

สาํนักงานใหญ่ ปี 2549 จาํนวน 13 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบบนัทึกขอ้มูล

จาํนวน 3 ชุด สาํหรับบนัทึกและศึกษาโครงสร้างการผลิต การบริหารงาน การตลาด  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัสาํคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร (กุง้) ของผู ้

ส่งออกไทย ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เช่น ตน้ทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ ์

ความสามารถในการจดัการวตัถุดิบ การวิจยัและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต การมีพนัธมิตรทาง

การคา้ ปัจจยัท่ีส่งผลทางบวก หรือสร้างโอกาส ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการผลิต รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะ

ความรู้ความชาํนาญของพนกังาน ระบบงาน และระบบการจดัจาํหน่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และปัจจยั

เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัของผูส่้งออกไทย ไดแ้ก่ ความเพียงพอในวตัถุดิบในประเทศท่ีใชใ้นการ

ผลิต รองลงมาไดแ้ก่ ราคาของวตัถุดิบในประเทศ ตน้ทุนพลงังานสูง อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อและ

คู่แข่งจากต่างประเทศ ส่วนนโยบายจากภาครัฐ จะมีผลกระทบทางดา้นบวกแก่ผูส่้งออกซ่ึงจะเป็น

การเพิ่มโอกาสโดยเฉพาะโครงการเขตการคา้เสรีระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่น 

 อมรฤทธ์ิ วฒันะ (2550) ศึกษาถึงการเพิ ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจกลว้ยไมส้กุล

แวนด้าเพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น มีวตัถุงประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกกลว้ยไมส้กุลแวนดา้ไปยปัระ
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เทศญ่ีปุ่น โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูป้ระกอบการท่ีส่งออกกลว้ยไมส้กุลแวนดา้ไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 24 ผูป้ระกอบการ ใชว้ิธีการศึกษา

แบบสมัโนประชากร (Census) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจกลว้ยไมส้กุล

แวนดา้เพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือเร่ืองคุณภาพกลว้ยไมท่ี้ได้มาตรฐาน 

คุณภาพของขนาด สีสัน และความคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม มีการพฒันาสายพนัธุ์ท่ีแปลกใหม่อยู่

เสมอ รวมทั้งการขนส่งท่ีรวดเร็ว และราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนภาครัฐควรใหค้วามรู้แก่เกษตรกรผู ้

ปลกูเล้ียงกลว้ยไมอ้ยูส่ม ํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเร่ืองโรค และแมลง ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีสุด คือความไวว้างใจของคู่คา้ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงคู่คา้ในประเทศญ่ีปุ่นให้

คามสาํคญัในเร่ืองน้ีมาก การรักษาส่วนแบ่งกลว้ยไมใ้นตลาดประเทศญ่ีปุ่นนั้นผูป้ระกอบการควร

ใส่ใจและใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพกลว้ยไมท่ี้ไดม้าตรฐานโดยเน้นการพฒันาสายพนัธุ์ลูกผสม

ใหม่ๆ และความคงทนของกลว้ยไมใ้หไ้ดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาดประเทศญ่ีปุ่น ควร

มีการวางแผนการผลิต และการตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกอย่างจริงจงั และภาครัฐควรเขา้มา

ส่งเสริม และพฒันาช่วยเหลือผูส่้งออกดา้นโลจิสติกส์  

 อภิรชยั วงษศ์รีวรพล, รัชพล สันติวรากร และพลเทพ เวงสูงเนิน (2553) ไดศึ้กษาถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโคงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ไปสู่ผูผู้ป้ระกอบการโรงสีขา้วในประเทศไทย โดยไดร้วบรวมขอ้มูล

จากโรงสีขา้วทั้งหมด 20 แห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 ผลการศึกษาพบว่าโครงการ iTAP สามารถทาํให้ผูป้ระกอบการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนรวม 

364,276,000 บาทต่อปีหรือมีรายไดเ้พิ่มข้ึนของแต่ละบริษทัระหว่าง 10-44 ลา้นบาทต่อปีต่อบริษทั 

และคิดเป็นรายได้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 728.55 บาทต่อตัน โดยมีการลงทุนในการดําเนินการรวม 

10,679,460 บาท และมีอตัราผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากับ 34.87 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี iTAP มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัสาํคญั และนับว่าเป็นโครงการของภาครัฐท่ี

ประสบความสาํเร็จ มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อการสร้างศกัยภาพความ

เขม้แข็งใหผู้ป้ระกอบการโรงสีขา้วในประเทศไทย 

 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัดา้นต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การจดัการขององคก์ร พบว่าเป็นการศึกษาถึงระบบการผลิต ความสอดคลอ้งในการ

ดาํเนินกิจกรรมขององค์กร ท่ีส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจ อีกทั้ งการ

บริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์รส่งผลต่อความสาํเร็จ และความสามารถทางการแข่งขนั

ขององคกร ด้านท่ี 2 คือการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่าการดาํเนินงานของภาครัฐทางดา้นการ
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กาํหนดนโยบายนั้นส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ อีกทั้งการส่งเสริม และสนบัสนุนของภาครัฐ

นั้นมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ  

 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่างานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการจดัการองค์กรของ

เกษตรกรชาวนานั้นยงัไม่ค่อยมีผูว้ิจยัศึกษาในดา้นน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา และนาํแนวทางจาก

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทาง และบูรณาการ โดยเช่ือว่าหากเกษตรกรชาวนามีศกัยภาพการ

จดัการท่ีดีนั้ นย่อมส่งผลให้เกิดความสาํเร็จในการดาํเนินงาน อีกทั้ งการไดรั้บการสนับสนุนจาก

ภาครัฐนั้น ทั้ งทางดา้นนโยบาย การสนับสนุนการดาํเนินงานในด้านต่างๆท่ีดี ย่อมส่งผลให้เกิด

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานเช่นกนั ทาํใหมี้สามารถในการแข่งขนัในธุรกิจได ้

  

  

 



52 

บทท่ี 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

     ในการศึกษาเร่ืองศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

1. วธิีที่ใช้ในการศึกษา 

     การศึกษาศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือให้ทราบถึงศกัยภพการจัดการของ

เกษตรกรชาวนา การไดรั้บกาสนบัสนุนจากภาครัฐของเกษตรกรชาวนา และทราบถึงศกัยภาพการ

จดัการการจดัการของเกษตรกรท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการทาํนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

 

2. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม

จาํนวน 7,491 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)   

 

3. ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยักาํหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวทาง Yamane (ประสพชยั 

พสุนนท,์ 2553) โดยกาํหนดใหมี้ความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ขนาดตวัอยา่งท่ีใช ้ดงันั้น ในการวิจยัแสดงการคาํนวณ ดงัน้ี 

  n            ≥ 
)1(

2

Ne

N


 

เม่ือ n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

        N คือ ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (N = 7,491)                                                .                            

.  e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง โดยความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% ดงันั้น

  e = 0.05 แทนค่าในสูตร 
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  n                       ≥               
2)05.0(491,71

491,7


 

   n                          ≥                  379.72 หรือ 380 
                  ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอบงเลน จงัหวดั

นครปฐม  ทั้งหมด 380  คน 

 

4. ตวัแปรในการวจิยั 

     ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

     ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

  1. ศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ไดแ้ก่  

     1.1 การวางแผนเพาะปลกู 

 1.2 การรักษามาตรฐานการผลิต 

 1.3 การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี

 1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์  

 1.5 การบริหารดา้นการเงิน 

 2. การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ไดแ้ก่ 

 2.1 การใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา 

 2.2 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

 2.3 การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

 2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

 2.5 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  
5. การวดัตวัแปร 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา โดยมีการวดัตวัแปรดงัน้ี   

 1. ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา วดัจากข้อคาํถามจาํนวน 10 ขอ้ เช่น ยอดขาย

เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา สามารถลดตน้ทุนในการดูแลท่ีนาไดม้ากข้ึน เป็นตน้โดยมีเกณฑ์

การใหค้ะแนนดงัน้ี 
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     ระดบัความสาํเร็จนอ้ยท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั 1 

     ระดบัความสาํเร็จนอ้ย   มีค่าเท่ากบั 2 

    ระดบัความสาํเร็จปานกลาง   มีค่าเท่ากบั 3 

     ระดบัความสาํเร็จมาก   มีค่าเท่ากบั 4 

     ระดบัความสาํเร็จมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั 5 

  2. ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

      1. ดา้นการวางแผนการเพาะปลูก (Crop Planning) เป็นการประเมินการ

กาํหนดแนวทางในการปลูกข้าว และการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมการเก็บเก่ียว ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาด โดยคาํนึงถึงกาํลงัผลิต ความตอ้งการขา้วของตลาด การ

แข่งขนั จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้คาํถาม เช่น ท่านคดัเลือกพนัธุข์า้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี ท่าน

พยายามหาแหล่งรับซ้ือขา้วใหม่ๆ ท่านมีการวางแผนกาํหนดระยะเวลาในการทาํนาแต่ละรอบ เป็น

ตน้ 

 2. ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต (Standard Controlling) เป็นการประเมิน

การควบคุมตั้งแต่การปลกูตน้ขา้ว กระบวนการเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาขา้ว รวมทั้งการบริหาร

จดัการแรงงาน เพ่ือใหผ้ลผลิตขา้วมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตลาดตอ้งการ จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้

คาํถาม เช่น ท่านควบคุมการปลกูขา้วใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง ท่านตรวจสอบสถานท่ีเก็บ

ขา้วอยูเ่สมอ ท่านวางแผนการใชแ้รงงานไดเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกู เป็นตน้ 

 3.  การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี (Technology 

Application) เป็นการประเมินการการนาํความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชเ้พ่ือให้

สามารถปลกูขา้ว และเก็บเก่ียวขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตสูงสุด จาํนวน 4 ขอ้ ตวัอย่าง

ขอ้คาํถาม เช่น ท่านนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บัการทาํนาไดอ้ย่างเหมาะสม ท่านมีองค์ความรู้ และ

เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

    4. ดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นการประเมิน

การการจดัการนาํผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดส่้งมอบให้คู่คา้โดยผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตลาด

ตอ้งการ คู่คา้ไดรั้บความพึงพอใจจากการส่งมอบ โดยใชท้รัพยกรอยา่งมีประสิทธิภาพ จาํนวน 5 ขอ้ 

ตวัอยา่งขอ้คาํถาม เช่น ท่านวางแผนการขนส่งผลผลิตขา้วให้ไปถึงผูรั้บซ้ือไดอ้ย่างเหมาะสม ท่าน

ควบคุมมาตรฐานการขนส่ง เพ่ือใหสิ้นคา้มีคุณภาพ เม่ือถึงผูรั้บซ้ือ เป็นตน้ 

      5. ดา้นการบริหารดา้นการเงิน (Financial Management) เป็นการประเมินการ

จดัการระบบใชจ่้ายภายในสถานประกอบการตั้งแต่เงินลงทุน แหล่งสินเช่ือและเงินทุน รวมทั้ งการ

ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีใชใ้นสถานประกอบการ จาํนวน 6 ขอ้ ตวัอย่างขอ้คาํถาม เช่น ท่าน
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พยายามเสาะหาแรงงานราคาตํ่า เพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงาน ท่านพยายามลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ย 

โดยใช ้ปุ๋ยอินทรีย ์และ/หรือปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 ศกัยภาพการจดัการนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1 

    ศกัยภาพการจดัการนอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 

     ศกัยภาพการจดัการปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 

     ศกัยภาพการจดัการมาก  มีค่าเท่ากบั 4 

    ศกัยภาพการจดัการมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 

 โดยใชว้ิธีการใหค้ะแนนแบบสเกล (Likert Scale) ซ่ึงกาํหนดไว ้5 ระดบั แลว้ขอ้มูลท่ี

ไดม้าคาํนวณหาค่าเฉล่ีย โดยกาํหนดช่วงคะแนนเอาไวต้ั้งแต่ระดบั 1.00 ถึง 5.00 ซ่ึงมีการใชเ้กณฑ์

ในการแปลความหมายระดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

   

   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =              5 - 1 

                                 จาํนวนระดบั                                               5 

                                                                      =               0.8 

    จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย  ดงัน้ี 

     ศกัยภาพการจดัการนอ้ยท่ีสุด  ช่วงคะแนน        1.00 – 1.80 

     ศกัยภาพการจดัการนอ้ย      ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 

     ศกัยภาพการจดัการปานกลาง  ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 

     ศกัยภาพการจดัการมาก      ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 

     ศกัยภาพการจดัการมากท่ีสุด  ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 

 3. การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. การให้ความรู้ และพฒันาชาวนา (Awareness and Development) เป็นการ

ประเมินการพฒันาชาวนาผูป้ลูกขา้วให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต และการจดัการผลผลิต

ของตนเอง มีความเขม้แข็ง พ่ึงตนเองได ้เพ่ือใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ และมีชีวิต และ

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอย่างขอ้คาํถาม ท่านไดรั้บการติดตามผลการดาํเนินงาน และ

คาํแนะนาํในการจดัการเก่ียวกบัการทาํนาจากหน่วยงานของภาครัฐ เป็นตน้    

  2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Finance Assistance) เป็นการประเมิน

ระบบการประกนัรายไดท่ี้ให้แก่เกษตรกรชาวนา เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาขา้ว 

และการประกนัภยัธรรมชาติ เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ระบบประกนัจะทาํให้ชาวนาลด

ความเส่ียง และไดรั้บการชดเชยท่ีคุม้ทุน จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอย่างขอ้คาํถาม เช่น ท่านสามารถเขา้ถึง
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แหล่งเงินทุนของภาครัฐได ้เช่น ธกส. เป็นตน้ ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายดา้นการประกนัภัย

รายได ้สร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หเ้กษตรกร เป็นตน้    

 3. การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา (Establish Rice Centre) เป็นการ

ประเมินการจดัหาเมลด็พนัธุข์องภาครัฐ เพ่ือใหช้าวนาผลิตเมลด็พนัธุ ์และบริหารจดัการเมลด็พนัธุ ์ 

มีเมลด็พนัธุท่ี์ดี มีคุณภาพใชอ้ยา่งเพียงพอ และทัว่ถึงอยา่งเป็นธรรม จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้คาํถาม 

เช่น ท่านสามารถเขา้ถึงเมด็พนัธุข์า้วท่ีมีคุณภาพจากภาครัฐได ้ท่านไดรั้บเมลด็พนัธุช์ั้นพนัธุท่ี์มี

คุณภาพเหมาะสมกบัการนาํไปปลกูจากภาครัฐ เป็นตน้    

 4. การส่งเสริมกฎหมายคุ้มครองชาวนา (Furtherance Farmer Protection 

Policies) เป็นการประเมินถึง พ.ร.บ. ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรชาวนา คือ พ.ร.บ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ เพ่ือให้เกษตรกรชาวนาไดมี้เวทีระดบัชาติเป็นของตนเอง มีสิทธ์ิมีเสียงในการกาํหนด
แนวทาง และมาตรการต่างๆในการพฒันา และแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพดว้ยตนเอง และ
พ.ร.บ.คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใหช้าวนามีท่ีนาเป็นของตนเอง จาํนวน 4 ขอ้ ตวัอย่างขอ้

คาํถาม เช่น  

ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบายดา้นการเกษตรท่ีตรงความกบัตอ้งการ ทาํใหมี้การพฒันาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เป็นตน้    

 5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) เป็นการ

ประเมินการท่ีภาครัฐเขา้ไปลงทุนพฒันาระบบชลประทาน การคมนาคม การจดัรูปท่ีดิน เพ่ือให้

เหมาะสมต่อการทาํการเกษตร จาํนวน 5 ขอ้ ตวัอย่างขอ้คาํถาม เช่น ท่านไดรั้บการจดัรูปท่ีดินท่ี

เหมาะสมจากภาครัฐช่วยใหท่้านมีผลผลิตท่ีดี ท่านไดรั้บการจดัสรรท่ีดินจากภาครัฐอย่างเป็นธรรม 

เป็นตน้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1 

    การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมาก  มีค่าเท่ากบั 4 

    การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 

 โดยใชว้ิธีการใหค้ะแนนแบบสเกล (Likert Scale) ซ่ึงกาํหนดไว ้5 ระดบั แลว้

ขอ้มลูท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าเฉล่ีย โดยกาํหนดช่วงคะแนนเอาไวต้ั้งแต่ระดบั 1.00 ถึง 5.00 ซ่ึงมีการใช้

เกณฑใ์นการแปลความหมายระดบัความสาํคญั ดงัน้ี 
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   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =              5 - 1 

                                 จาํนวนระดบั                                             5 

                                                                      =               0.8 

    จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย  ดงัน้ี 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ยท่ีสุด            ช่วงคะแนน   1.00 – 1.80 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ย ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐปานกลาง ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมาก ช่วงคะแนน  3.41 – 4.20 

     การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมากท่ีสุด ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 

 

6. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทให้

กลุ่มตวัอยา่งอ่านและกรอกเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยใชค้าํถามปลายปิด (Close-

Ended Question) โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของเกษตรกร  

    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา                        .                          

.    ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆเพิ่มเติม 

 

7. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 2 ส่วน ดงัน้ี 

     1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามส่ง

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างข้อคาํถามกับเน้ือหาของ

งานวิจัย คุณภาพของเคร่ืองมือ ความถูกต้องตรงตามเน้ือหาท่ีต้องการ  ความสอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงค ์และการใชเ้คร่ืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของการวิจยัในคร้ังน้ี 

จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ

สอดคลอ้ง ความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะของการ

วิจัย ความเหมาะสมทางด้านภาษาของขอ้คาํถาม แลว้จึงนําผลท่ีไดม้าคาํนวณเพ่ือหาค่าความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence) 
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 ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหว่าง 0.50 - 1.00 

แสดงว่าข้อคาถามมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถนํามาใช้ได้จริง 

ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาถามมีค่าท่ีนอ้ยกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้คาํถามนั้น

ยงัไม่สมควรนาํไปสอบถาม หรือควรนาํไปปรับปรุงให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัก่อน 

(ประสพชยั พสุนนท,์ 2555 : 224) 

 จากการนาํแบบสอบถามท่ีไดห้ลงัจากผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบและนาํมาคาํนวณเพื่อ

ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งพบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหว่าง 0.50 -

1.00 แสดงว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัและสามารถนาํมาใชใ้นการ

สอบถามไดจ้ริง หลงัจากแบบสอบถามไดผ้่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา

เรียบร้อยแลว้นั้น ทางผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดม้าเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจานวน 30 ชุด 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

วิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

 2. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เคร่ืองมือท่ีมีความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างนั้นสามารถวดัไดก้บัโครงสร้าง หรือคุณลกัษณะตามทฤษฎีของส่ิงนั้น  ๆนั ่น

คือตอ้งสร้างขอ้คาํถามใหมี้พฤติกรรมต่างๆตรงตามพฤติกรรมท่ีเป็นเป้าหมายของส่ิงท่ีตอ้งการจะ

วดั ซ่ึงเป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดว้ยการนาํ

แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจานวน 30 ชุด ทาํให้ไดค่้าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง

ของเคร่ืองมือ อยู่ในช่วง 0.707 - 0.950 (รายละเอียดดังตารางท่ี 3) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับค่า

นํ้ าหนักองค์ประกอบโดย Nunnally และ Bernstein (1994, อา้งถึงใน Jadesadalug and 

Ussahawanchakit, 2009 : 47) กล่าวว่าควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป      

 3. การทดสอบความเช่ือมัน่ของชุดคาํถามท่ีใชว้ดัตวัแปร (Reliability of Measurement) 

ดาํเนินการดงัน้ี 

    เน่ืองจากแบบสอบถามอาศยัเกณฑ์ให้คะแนนรายข้อ ตามแบบ Likert Scale การ

ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัตวัศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

การวางแผนเพาะปลูก ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ีดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ ดา้นการบริหารดา้นการเงิน การไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐทั้ ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การให้ความรู้ และพฒันาชาวนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การ

จดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

และตวัแปรความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหมี้การทดสอบความเช่ือมัน่ โดยนาํ

แบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปทดสอบความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด แลว้นาํไป
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วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือวดัดว้ยค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเช่ือมัน่ของข้อ

คาํถามถามแต่ละดา้นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.783 – 0.955 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 ซ่ึงค่า 70. ข้ึนไป 

แสดงถึงความเช่ือมัน่ของชุดคาํถามวดัตวัแปรในระดบัท่ีดี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99) ดงัแสดง

ในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor  Loading) 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Cronbach’s Alpha) 

ศักยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนา   

การวางแผนเพาะปลูก 0.707 – 0.886 0.829 

การรักษามาตรฐานการผลิต 0.779 – 0.893 0.892 

การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี 0.768 – 0.816 0.788 

การจดัการดา้นการโลจิสติกส์ 0.761 – 0.914 0.894 

การบริหารดา้นการเงิน 0.770 – 0.934 0.936 

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ   

การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 0.792 – 0.912 0.920 

การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 0.747 – 0.816 0.783 

การจดัตั้งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 0.828 – 0.913 0.916 

การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 0.884 – 0.898 0.915 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 0.798 – 0.911 0.913 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 0.872 – 0.950 0.955 

   
8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูว้ิจยักาํหนดการเก็บขอ้มลูในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 

ดว้ยการแจกแบบสอบถามใหก้บัเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 การเก็บขอ้มลูดาํเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างอ่านและกรอกเอง 

(Self-Administered Questionnaire) แลว้รอรับแบบสอบถามคืนหลงัจากกลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล

เรียบร้อยแลว้ 
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9. การวเิคราะห์ข้อมูล 

     หลังจากท่ีได้ตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามจํานวนแล้ว  ผู้วิจัยได้

ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศยัโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยจาํแนกประเภทของการ

วิเคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

     1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้โดยอาศยัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ

อธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

         1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

         1.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean)           

 1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

     2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ศกัยภาพในการจดัการมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ไดแ้ก่ ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต การประยกุตเ์ทคนิควิธีทาง

วิชาการและเทคโนโลย ีดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ ดา้นการบริหารดา้นการเงินโดยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

      2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

      2.3 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  2.4 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลยมีีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

      2.5 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 การจดัการด้านโลจิสติกส์มีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  2.6 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 การบริหารดา้นการเงินมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  2.7 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้ และพฒันาชาวนา การให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

  2.8 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 การได้รับความรู้ และพฒันาชาวนามี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 



61 
 
  2.9 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

  2.10 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2.การจัดตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนามี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  2.11 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  2.12 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2.5 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 

10. สถิตทิี่ใช้เพือ่การทดสอบสมมตฐิาน 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํสถิติมาใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ใช้สําหรับการวิเคราะห์ท่ีแสดงถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวัแปร ซ่ึงสามารถนาํมาเขียนในรูป

ของสมการไดด้งัน้ี 

 สมการท่ี 1 ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 SCS = β01+ β1MP(CP) + β2MP(SC) + β3MP(TA) + β4MP(LM) + β5MP(FM) + ε 

 การทดสอบอิทธิพลของศกัยภาพการจดัการ ดา้นการวางแผนเพาะปลูก การรักษา

มาตรฐานการผลิต การประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี การจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

และการบริหารดา้นการเงิน ท่ีมีต่อความสาํเร็จ ดว้ยสมมติฐานการวิจยั 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5 
ตามลาํดบั 

 สมการท่ี 2 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 SCS = β02 + β6OSG(AD) + β7OSG(FA) + β8OSG(ERC) + β9OSG(FFP) + 

β10OSG(ID) + ε 

 การทดสอบอิทธิพลของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดา้นการไดรั้บความรู้ และ

พฒันาชาวนา การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การส่งเสริม

กฎหมายคุม้ครองชาวนา และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อความสาํเร็จ ดว้ยสมมติฐานการ
วิจยั 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5 ตามลาํดบั 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

  การศึกษาศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) ประเภทใหก้ลุ่มตวัอยา่งอ่านและกรอกเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 380 คน เพ่ือใหท้ราบถึงศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐมในบทน้ีแบ่งการนําเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 5 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายขอ้มูล

ทัว่ไปของเกษตรกรชาวนา 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบาย

ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายการ

ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบาย

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่                                \ 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ศกัยภาพในการจดัการของเกษตรกรมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะหข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้าหนดใช้

สญัลกัษณ์ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ในและความเห็นท่ีตรงกนัดงัน้ี 

 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  

 X   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean)  

 S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 p-value แทน ระดบันยัสาคญัทางสถิติ (Significance)  

 Sig แทน ค่าท่ีใชใ้นการตรวจสอบว่าตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีสามารถใช ้

  พยากรณ์ 

 R  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธถ์ดถอยพหุคูณ  

   แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในสมการท่ีอยูใ่นรูปคะแนนมาตราฐาน  

 a  แทน ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

 SEest  แทน ความคลาดเคล่ือนมาตราฐานของการพยากรณ์  

   (Standard error of estimation) 

 Adjusted R2 แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง  

 *  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ** แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 ***  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 SCS แทน ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

 MP แทน ศกัยภาพการจดัการ 

 CP แทน การวางแผนเพาะปลกู  

 SC แทน การรักษามาตรฐานการผลิต  

 TA แทน การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี 

 LM แทน การจดัการดา้นโลจิสติกส์  

 FM แทน การบริหารดา้นการเงิน 

 OSG แทน การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ  

 AD  แทน การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา  

 FA แทน การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน  

 ERC แทน การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา  
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 FFP แทน การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา  

 ID แทน การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพือ่อธบิายข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรชาวนา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะประชากรทั ่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 380 คน จาํแนกตามเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน เน้ือท่ีปลูกขา้ว ลกัษณะพื้นท่ีปลูกขา้ว แหล่ง

เงินทุนส่วนใหญ่ท่ีใช ้จาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการทาํนา แรงงานส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทาํนา และ

ประเภทของแรงงานหลกัท่ีใช้ในการทาํนา ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive method) นาํมาแจกแจงความถ่ีของแต่ละขอ้ จากนั้นหาค่าร้อยละ (Percentage) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด แลว้นาํเสนอในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน เน้ือท่ีปลูกขา้ว 

 ลกัษณะพ้ืนท่ีปลูกขา้ว แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ท่ีใช ้จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการทาํนา 

 แรงงานส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทาํนา และประเภทของแรงงานหลกัท่ีใชใ้นการทาํนา 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

         หญิง 

 

167 

 

43.90 

          ชาย 213 56.10 

รวม 380 100 

อาย ุ

         นอ้ยกว่า 25 ปี 

 

5 

 

1.30 

         26 - 30 ปี   44 11.60 

         31 - 45 ปี  173 45.50 

         46 - 50 ปี 116 30.50 

         51 - 60 ปี 31 8.20 

         มากกว่า 60 ปี 11 2.90 

รวม 380 100 
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ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน เน้ือท่ีปลูกขา้ว 

 ลกัษณะพ้ืนท่ีปลูกขา้ว แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ท่ีใช ้จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการทาํนา 

 แรงงานส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทาํนา และประเภทของแรงงานหลกัท่ีใช้ในการทาํนา 

 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 

         ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

 

111 

 

30.00 

         10,001 - 20,000 บาท 207 54.60 

         20,001 - 30,000 บา  62 16.40 

         30,001 - 40,000 บาท 0 0 

         40,001 - 50,000 บาท 0 0 

         มากกว่า 50,000 บาท 0 0 

รวม 380 100 

เนือ้ที ่

         นอ้ยกว่า 10 ไร่ 

         10 - 30 ไร่ 

         31 -  50 ไร่  

         51 - 70ไร่  

         71 - 90 ไร่ 

         มากกว่า 100 ไร่ 

 

105 

122 

118 

34 

1 

0 

 

27.60 

32.10 

31.10 

8.90 

0.30 

0 

รวม 380 100 

ลกัษณะพืน้ท่ี 

         เช่า 

         เป็นของตนเอง 

 

201 

179 

 

52.90 

47.10 

รวม 380 100 
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ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน เน้ือท่ีปลูกขา้ว 

 ลกัษณะพ้ืนท่ีปลูกขา้ว แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ท่ีใช ้จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการทาํนา 

 แรงงานส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทาํนา และประเภทของแรงงานหลกัท่ีใช้ในการทาํนา 

 (ต่อ) 

  

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

แหล่งเงินทุน 

         ทุนส่วนตวั 

         กูย้มืนอกระบบ 

         ธนาคารพาณิชย ์  

         ธนาคารเพื่อการเกษตรและ   

         สหกรณ์ 

103 

12 

8 

257 

27.10 

3.20 

2.10 

67.60 

รวม 380 100 

จาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการทํานา 

         นอ้ยกว่า 3 คน   

         3 - 6 คน 

         7 - 10 คน   

         มากกว่า 10 คน 

 

5 

117 

157 

101 

 

1.30 

30.80 

41.30 

26.60 

รวม 380 100 

แรงงานส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการทํานา 

         สมาชิกในครอบครัว 

         ลกูจา้งทัว่ไปสญัชาติไทย 

         แรงงานต่างดา้ว  

 

205 

175 

0 

 

53.95 

46.05 

0 

รวม 380 100 

ประเภทแรงงานหลกั 

         แรงงานคน 

         เคร่ืองจกัร 

         สตัว ์

 

134 

218 

28 

 

35.26 

57.37 

7.37 

รวม 380 100 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 56.10 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 43.90 

 ในด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 45 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.50 

รองลงมามีอาย ุ46 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 อายุ 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 11.60 อายุ 51 - 60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 8.20 อายมุากกว่า 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 2.90 และอายุ น้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

1.30  ตามลาํดบั 

 ในดา้นรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 54.60 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.00 และรายไดต่้อ

เดือน 20,001 - 30,000 คิดเป็นร้อยละ 16.40 ตามลาํดบั 

 ในดา้นเน้ือท่ีปลูกขา้ว ส่วนใหญ่มีเน้ือท่ีปลูกข้าว10 - 30 ไร่คิดเป็นร้อยละ 32.10 

รองลงมามีเน้ือท่ีปลกูขา้ว 31 - 50 ไร่คิดเป็นร้อยละ 31.10 เน้ือท่ีปลกูขา้วนอ้ยกว่า 10 ไร่คิดเป็นร้อย

ละ 27.60 เน้ือท่ีปลกูขา้ว 51 - 70ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 และเน้ือท่ีปลูกขา้ว 71 - 90 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 0.30 ตามลาํดบั 

 ในดา้นลกัษณะพ้ืนท่ีปลกูขา้ว ส่วนใหญ่มีลกัษณะพ้ืนท่ี เช่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

52.90 รองลงมามีพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.10 

 ในด้านแหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่ท่ีใช้ ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนมาจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 67.60 รองลงมาแหล่งเงินทุนคือทุนส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 

27.10 และแหล่งเงินทุนมาจากกูย้ืมนอกระบบคิดเป็นร้อยละ 3.20 ธนาคารพาณิชยคิ์ดเป็นร้อยละ 

2.10 ตามลาํดบั 

 ในดา้นจาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการทาํนา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ส่วนใหญ่ใช้จาํนวนแรงงานในการทาํนา 7 - 10 คนคิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาใชจ้าํนวน

แรงงานในการทาํนา 3 - 6 คนคิดเป็นร้อยละ 30.80 และใชจ้าํนวนแรงงานในการทาํนามากกว่า 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และใชจ้าํนวนแรงงานในการทาํนาน้อยกว่า 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.30 

ตามลาํดบั 

 ในดา้นแรงงานส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการทาํนา ส่วนใหญ่ใชส้มาชิกในครอบครัวในการทาํ

นามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมาใชล้กูจา้งทัว่ไปสญัชาติไทยในการทาํนา คิดเป็นร้อยละ 

35.50โดยไม่ใชแ้รงงานต่างดา้วเลยในการทาํนา 

 ในดา้นประเภทของแรงงานหลกัท่ีใชใ้นการทาํนา ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเป็น

หลกัในการทาํนามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาใชแ้รงงานคนคิดเป็นร้อยละ 27.30 และ

ใชแ้รงงานสตัวน์อ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.70 
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ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพือ่อธิบายศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการของเกษตรกรชาวนาของผู ้ตอบ

แบบสอบถามจานวน 380 คน โดยการใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาคญัจากแนวคิดของลิเคิร์

ทสเกล แลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

ศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับศักยภาพใน

การจดัการ  S.D. 

1. ดา้นการวางแผนเพาะปลกู 4.16 0.76 มาก 

2. ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต 4.23 0.71 มากท่ีสุด 

3. ดา้นการประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ี
4.29 0.99 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 4.12 0.96 มาก 

5. ดา้นการบริหารดา้นการเงิน 4.40 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.83 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอละบางเลน จังหวัด

นครปฐม มีศกัยภาพในการจดัการดา้นการบริการดา้นการเงินสูงท่ีสุด ( X = 4.40, S.D. = 0.71) 

รองลงมาคือ ดา้นการประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี ( X = 4.29, S.D. = 0.99) ส่วน

ดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต ( X = 4.23, S.D. = 0.71) ดา้นการวางแผนเพาะปลูก ( X = 4.16, 

S.D. = 0.76) และดา้นโลจิสติกส์ ( X = 4.12, S.D. = 0.96) นอ้ยตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลกู 

  

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลูก ในเขตอาํเภอ

บางเลน จังหวดันครปฐม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่

สามารถหาซ้ือเมล็ดพนัธุ์ท่ีดีได ้( X = 4.29, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ เกษตรกรสามารถคดัเลือก

พนัธุข์า้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี ( X = 4.22, S.D. = 0.65) ส่วนเกษตรกรมีการวางแผนกาํหนด

ระยะเวลาในการทาํนาแต่ละรอบ ( X = 4.13, S.D. = 0.84) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพการจดัการดา้นการรักษามาตรฐานการ 

  ผลิต 

  

ด้านการวางแผนเพาะปลูก 

จาํนวน 

(n = 380) 

ระดับศักยภาพ

ในการ

ดําเนนิงาน  S.D. 

1. ท่านคดัเลือกพนัธุข์า้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 4.22 0.65 มากท่ีสุด 

2. ท่านสามารถหาซ้ือเมลด็พนัธุท่ี์ดีได ้ 4.29 0.64 มากท่ีสุด 

3.ท่านสามารถเก็บเมลด็พนัธุท่ีดี เพ่ือนาํไปใชป้ลกู 4.11 0.89 มาก 

4.ท่านพยายามหาแหล่งรับซ้ือขา้วใหม่ๆ 4.03 0.77 มาก 

5.ท่านมีการวางแผนกาํหนดระยะเวลาในการทาํนาแต่ละรอบ 4.13 0.84 มาก 

รวม 4.16 0.76 มาก 

 

ด้านการรักษามาตรฐานการผลติ 

 

จาํนวน 

(n = 380) 
ระดับศักยภาพใน

การจดัการ 
 S.D. 

1.ท่านควบคุมการปลกูขา้วใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง 4.10 0.83 มาก 

2.ท่านตรวจสอบคุณภาพของขา้วท่ีปลกูอยูเ่สมอ 4.28 0.75 มากท่ีสุด 

3. ท่านตรวจสอบสถานท่ีเก็บขา้วอยูเ่สมอ 4.28 0.68 มากท่ีสุด 

4. ท่านดูแล และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตขา้วเสมอ 4.35 0.59 มากท่ีสุด 

5.ท่านวางแผนการใชแ้รงงานไดเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกู 4.15 0.69 มาก 

รวม 4.23 0.71 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพการจดัการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิตของ

เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ดูแล และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตขา้วเสมอ ( X = 4.35, S.D. = 

0.59) รองลงมาคือตรวจสอบคุณภาพของข้าวท่ีปลูกอยู่เสมอ ( X = 4.28, S.D. = 0.75)  และ

ตรวจสอบสถานท่ีเก็บข้าวอยู่เสมอ ( X = 4.28, S.D. = 0.68) ส่วนวางแผนการใช้แรงงานได้

เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกู ( X = 4.40, S.D. = 0.71)  ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพการจดัการดา้นการประยกุต ์

 เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลย ี

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพการจดัการดา้นการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการ

และเทคโนโลยขีองเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชก้บัการทาํนาไดอ้ย่าง

เหมาะสม ( X = 4.46, S.D. = 0.80) รองมาคือ เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทาํตาม

อย่างได ้( X = 4.30, S.D. = 0.90) เกษตรกรสามารถนาํความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่าง

เหมาะสม ( X = 4.22, S.D. = 0.1.21) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

ด้านการประยุกต์เทคนิควธิีทางวชิาการและเทคโนโลย ี

จาํนวน 

(n = 380) 

ระดับ

ศักยภาพใน

การจดัการ  S.D. 

1. ท่านนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บัการทาํนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.46 0.80 มากท่ีสุด 

2.ท่านมีองคค์วามรู้ และเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการทางการเกษตร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.18 1.04 มาก 

3. ท่านสามารถนาํความรู้เชิงวิชาการมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 4.22 1.21 มากท่ีสุด 

4. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรทาํตามอยา่งได ้ 4.30 0.90 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.99 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพจดัการดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

ด้านการจดัการด้านการโลจสิตกิส์ 

จาํนวน 

(n = 380) 

ระดับ

ศักยภาพใน

การจดัการ  S.D. 

1. ท่านวางแผนการขนส่งผลผลิตขา้วใหไ้ปถึงผูรั้บซ้ือไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
4.33 0.85 มากท่ีสุด 

2.ท่านดูแลรักษาผลผลิตขา้วระหว่างการขนส่งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.11 0.90 มาก 

3.ท่านจดัสรรเวลาในการขนส่งผลผลิตถึงมือผูรั้บซ้ือไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
4.02 1.05 มาก 

4. ท่านควบคุมมาตรฐานการขนส่ง เพ่ือใหสิ้นคา้มีคุณภาพ เม่ือถึง

ผูรั้บซ้ือ 
4.12 0.99 มาก 

5. ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย

ขา้ว 
4.03 1.02 มาก 

รวม 4.12 0.96 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าศกัยภาพจดัการดา้นการจัดการด้านโลจิสติกส์ ของ

เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่วางแผนการขนส่งผลผลิตขา้วให้ไปถึงผูรั้บซ้ือไดอ้ย่างเหมาะสม ( X = 

4.33, S.D. = 0.85) รองลงมาคือสามารถควบคุมมาตรฐานการขนส่ง เพ่ือให้สินคา้มีคุณภาพเมื่อถึง

ผูรั้บซ้ือ ( X = 4.12, S.D. = 0.99 และสามารถดูแลรักษาผลผลิตขา้วระหว่างการขนส่งไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ( X = 4.11, S.D. = 0.90) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศกัยภาพการจดัการดา้นการบริหารดา้นการเงิน 

ด้านการบริหารด้านการเงิน 

จาํนวน 

(n = 380) 

ระดับ

ศักยภาพใน

การจดัการ  S.D. 

1. ท่านมีการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย เพ่ือการวางแผนดา้นการเงิน 3.93 0.95 มาก 

2.ท่านนาํเงินส่วนตวัมาลงทุนในกิจการมากกว่ากูเ้งินนอกระบบ 4.53 0.60 มากท่ีสุด 

3.ท่านคดัขา้วท่ีไม่ไดม้าตรฐานออก เพ่ือลดตน้ทุนดา้นการดูแลรักษา 4.37 0.75 มากท่ีสุด 

4. ท่านพยายามลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ย โดยใช ้ปุ๋ยอินทรีย ์และ/หรือ

ปุ๋ยชีวภาพ 
4.62 0.64 มากท่ีสุด 

5ท่านพยายามเสาะหาแรงงานราคาตํ่า เพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 4.57 0.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.71 มากที่สุด 

  

 จากตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพจดัการดา้นบริหารดา้นการเงิน ของเกษตรกร

ชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่พยายามลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ย โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์และ/หรือปุ๋ยชีวภาพ ( X = 

4.62, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ เกษตรกรพยายามเสาะหาแรงงานราคาตํ่า เพ่ือลดต้นทุนการ

ดาํเนินงาน ( X = 4.57, S.D. = 0.65) และเกษตรกรนาํเงินส่วนตวัมาลงทุนในกิจการมากกว่ากูเ้งิน

นอกระบบ ( X = 4.53, S.D. = 0.60)  ตามลาํดบั 

 

ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพือ่อธิบายการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการไดรั้บการสนับสนุนจกภาครัฐของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 380 คน โดยการใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาคญัจากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล แลว้นาํ

คะแนนท่ีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ของเกษตรกรชาวนา 

จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1.ดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 4.46 0.66 มากท่ีสุด 

2. ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 4.45 0.64 มากท่ีสุด 

3. ดา้นการจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 4.30 0.63 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 4.38 0.70 มากท่ีสุด 

5. ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.41 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.66 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอละบางเลน จังหวัด

นครปฐม มีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนาสูงท่ีสุด ( X = 

4.46, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน ( X = 4.45, S.D. = 0.64) 

ส่วนดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 4.41, S.D. = 0.69) ดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครอง

ชาวนา ( X = 4.38, S.D. = 0.70) และดา้นการจดัตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา ( X = 4.30, S.D. = 

0.63) นอ้ยตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 

ด้านการได้รับความรู้ และพฒันาชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1. ท่านไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาจาก

บุคลากรของภาครัฐ 
4.36 0.76 มากท่ีสุด 

2. ท่านไดรั้บคาํแนะนาํ ความรู้เก่ียวกบัการทาํนา เทคโนโลย ี

แนวทางใหม่ๆในการทาํนาจากภาครัฐ 
4.47 0.72 มากท่ีสุด 

3. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการอบรม ประชุมจากภาครัฐเก่ียวกบั

การทาํนาเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุด 
4.51 0.57 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา (ต่อ) 

ด้านการได้รับความรู้ และพฒันาชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

4. ท่านได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในการใช้ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นทาํใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้
4.44 0.64 มากท่ีสุด 

5. ท่านไดรั้บการติดตามผลการดาํเนินงาน และคาํแนะนาํใน

การจดัการเก่ียวกบัการทาํนาจากหน่วยงานของภาครัฐ 
4.50 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.66 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐดา้นการได้รับ

ความรู้ และพฒันาชาวนาของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมในการอบรม ประชุมจาก

ภาครัฐเก่ียวกบัการทาํนาเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด ( X = 4.51, S.D. = 0.57)  รองลงมาคือ การไดรั้บ

การติดตามผลการดาํเนินงาน และคาํแนะนาํในการจดัการเก่ียวกบัการทาํนาจากหน่วยงานของ

ภาครัฐ ( X = 4.50, S.D. = 0.63) และการไดรั้บคาํแนะนาํ ความรู้เก่ียวกบัการทาํนา เทคโนโลย ี

แนวทางใหม่ๆในการทาํนาจากภาครัฐ ( X = 4.47, S.D. = 0.72)  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้านการได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1. ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบายดา้นการประกนัภยั

รายได ้สร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หเ้กษตรกร 
4.76 0.52 มากท่ีสุด 

2. ท่านไดรั้บประโยชนก์ารประกนัภยัธรรมชาติ ลดความ

เส่ียงจากภยัธรรมชาติ ไดรั้บการชดเชยท่ีคุม้ทุน 
4.58 0.72 มากท่ีสุด 

3. ท่านสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐได ้เช่น ธกส. เป็นตน้ 4.44 0.52 มากท่ีสุด 

4. ท่านไดรั้บการชดเชยอยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม 4.29 0.72 มากท่ีสุด 

5. ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการการประกันรายได้ และ

ผลผลิตได ้
4.19 0.727 มาก 

รวม 4.45 0.64 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านการ

ประกนัภยัรายได ้สร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้ห้เกษตรกร ( X = 4.76, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ 

เกษตรกรไดรั้บประโยชน์การประกนัภยัธรรมชาติ ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ไดรั้บการชดเชย

ท่ีคุม้ทุน ( X = 4.58, S.D. = 0.72) และเกษตรกรสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐได ้เช่น ธกส. เป็น

ตน้ ( X = 4.44, S.D. = 0.52) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา 

ด้านการจดัตั้งศูนย์ข้าวช่วยเหลอืชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1. ท่านไดรั้บเมลด็พนัธุช์ั้นพนัธุท่ี์มีคุณภาพเหมาะสมกบัการ

นาํไปปลกูจากภาครัฐ 
4.17 0.749 มาก 

2. ท่านสามารถเขา้ถึงเมลด็พนัธุข์า้วท่ีมีคุณภาพจากภาครัฐได ้ 4.30 0.53 มากท่ีสุด 

3. ท่านสามารถซ้ือเมลด็พนัธุข์า้วท่ีมีราคาเหมาะสม เป็นธรรม

จากภาครัฐ 
4.26 0.76 มากท่ีสุด 

4. ท่านไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถผลิตเมล็ด

ขา้วท่ีมีคุณภาพสามารถนาํไปใชป้ลกูได ้
4.41 0.55 มากท่ีสุด 

5.  ท่านสามารถบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ข้าวได้จากการ

สนบัสนุนของภาครัฐ 
4.37 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.63 มากที่สุด 

  

 จากตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการจดัตั้งศนูยข์า้ว

ช่วยเหลือชาวนา ของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถผลิต

เมล็ดขา้วท่ีมีคุณภาพสามารถนาํไปใชป้ลูกได้ ( X = 4.41, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ เกษตรกร

สามารถบริหารจดัการเมลด็พนัธข์า้วไดจ้ากการสนบัสนุนของภาครัฐ ( X = 4.37, S.D. = 0.58)  และ

เกษตรกรสามารถเขา้ถึงเมด็พนัธุข์า้วท่ีมีคุณภาพจากภาครัฐได ้( X = 4.30, S.D. = 0.53)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา 

ด้านการส่งเสริมกฎหมายคุ้มครองชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1. ท่านไดรั้บการคุม้ครองและรักษาประโยชน์จาก

การจดัตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
4.37 0.76 มากท่ีสุด 

2. ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบายดา้นการเกษตรท่ี

ตรงความกบัตอ้งการ ทาํใหมี้การพฒันาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.26 0.72 มากท่ีสุด 

3. ท่านสามารถกาํหนดแนวทาง และมาตรการ

ต่างๆในการพฒันา และแกไ้ขปัญหาการประกอบ

อาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

4.42 0.69 มากท่ีสุด 

4. ท่านไดรั้บประโยชน์จากพ.ร.บคุม้ครองท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ทาํใหท่ี้นาเป็นของตนเอง 
4.47 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.70 มากที่สุด 

  

 จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการส่งเสริม

กฎหมายคุม้ครองชาวนาของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากพ.ร.บคุม้ครองท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม ทาํใหท่ี้นาเป็นของตนเอง ( X = 4.47, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ เกษตรกรสามารถ

กาํหนดแนวทาง และมาตรการต่างๆในการพฒันา และแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพไดด้้วย

ตนเอง ( X = 4.42, S.D. = 0.69) และเกษตรกรไดรั้บการคุม้ครองและรักษาประโยชน์จากการจดัตั้ ง

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ( X = 4.37, S.D. = 0.76) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
จาํนวน (n=380) ระดับการได้รับ

การสนับสนุน X  S.D. 

1. นโยบายภาครัฐบาล สนบัสนุนดา้นงบประมาณทาํให้

มีพ้ืนท่ีชลประทานเพิ ่มข้ึนทาํใหท่้านมีนํ้ าเพียงพอต่อ

การทาํนา 

4.41 0.75 มากท่ีสุด 

2. ภาครัฐมีฐานขอ้มลูดินและการใชท่ี้ดินถึงระดบัตาํบล

ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาดินใหก้บัท่านได ้
4.34 0.66 มากท่ีสุด 

3. ท่านไดรั้บการจดัรูปท่ีดินท่ีเหมาะสมจากภาครัฐช่วย

ใหท่้านมีผลผลิตท่ีดี 
4.42 0.65 มากท่ีสุด 

4. ท่านไดรั้บการจดัสรรท่ีดินจากภาครัฐอยา่งเป็นธรรม 4.47 0.63 มากท่ีสุด 

5. ท่านไดรั้บความสะดวกในการขนส่งจากการพฒันา

ระบบคมนาคมจากภาครัฐ 
4.41 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.69 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 16 แสดงใหเ้ห็นการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการจดัสรรท่ีดินจากภาครัฐอย่างเป็นธรรม ( X

= 4.47, S.D. = 0.63)  รองลงมาคือ เกษตรกรไดรั้บการจดัรูปท่ีดินท่ีเหมาะสมจากภาครัฐช่วยให้มี

ผลผลิตท่ีดี  ( X = 4.42, S.D. = 0.65) และนโยบายภาครัฐบาล สนับสนุนดา้นงบประมาณทาํให้มี

พ้ืนท่ีชลประทานเพิ ่มข้ึนทาํให้มีนํ้ าเพียงพอต่อการทาํนา ( X = 4.41, S.D. = 0.75) และการไดรั้บ

ความสะดวกในการขนส่งจากการพฒันาระบบคมนาคมจากภาครัฐ ( X = 4.41, S.D. = 0.75)  

ตามลาํดบั 

 

ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพือ่อธิบายความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 380 คน โดยการใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาคญัจากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล แลว้นาํ

คะแนนท่ีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 
จาํนวน (n=380) ระดับศักยภาพใน

การจดัการ X  S.D. 

1. ท่านมียอดขายมากข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา 4.46 0.61 มากท่ีสุด 

2. ท่านสามารถลดตน้ทุนในการดูแลพ้ืนท่ีทาํนา

ไดม้ากข้ึน 
4.65 0.57 มากท่ีสุด 

3. ท่านไดรั้บผลกาํไร(ส่วนต่าง)เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบ

กบัช่วงท่ีผา่นมา 
4.62 0.58 มากท่ีสุด 

4. ท่านมีรายไดท่ี้แน่นอนจากการขายผลผลิต 4.28 0.63 มากท่ีสุด 

5. ท่านมีผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพคงท่ี 4.41 0.62 มากท่ีสุด 

6. คุณภาพของผลผลิตขา้วของท่านเป็นท่ียอมรับ

ในตลาด 
4.35 0.55 มากท่ีสุด 

7. ท่านมีผลผลิตขา้วปริมาณมากข้ึน 4.49 0.61 มากท่ีสุด 

8. ผูรั้บซ้ือพึงพอใจในคุณภาพของผลผลิตขา้วท่ี

ไดรั้บซ้ือจากท่าน 
4.50 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.60 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นความสาํเร็จขอเกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถลด

ตน้ทุนในการดูแลพ้ืนท่ีทาํนาไดม้ากข้ึน ( X = 4.65, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ เกษตรกรไดรั้บผล

กาํไร (ส่วนต่าง) เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา ( X = 4.62, S.D. = 0.58) และผูรั้บซ้ือพึงพอใจใน

คุณภาพของผลผลิตขา้วท่ีไดรั้บซ้ือจากท่าน ( X = 4.50, S.D. = 0.60) ตามลาํดบั  

 

ตอนที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ศกัยภาพในการจดัการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา.   

 1. การวางแผนเพาะปลกูมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 2. การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 3. การประยกุตเ์ทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 
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 4. การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 5. การบริหารดา้นการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 สมมติฐานท่ี 2 การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

 1. การไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

 2. การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

 3. การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

 4. การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา 

 5. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา   

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ซ่ึงใชส้าํหรับการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีตวัแปรทั้ งสองวดัในมาตราวดัอนัตรภาพ 

(Interval) หรือมาตราวดัอตัราส่วน (Ratio) ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวค่าท่ีบอก

ความสัมพนัธ์คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation) สัญลกัษณ์คือ r และค่า

ของ r น้ีจะอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ค่าท่ีอยู่ตรงกลางคือ 0 หมายความว่า ตวัแปรทั้ งสองตัวไม่มี

ความสมัพนัธใ์นเชิงเสน้ตรง ส่วนเคร่ืองหมายบวกหรือลบไม่ไดบ้อกปริมาณความมากน้อย แต่เป็น

การบอกใหท้ราบว่ามีความสมัพนัธก์นัในทิศทางใด ถา้เคร่ืองหมายลบแสดงใหท้ราบว่าตวัแปรทั้ง 2 

ตวั มีความสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ถา้เป็นเคร่ืองหมายบวกแสดงใหท้ราบว่าตวัแปรทั้ ง 

2 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั การพิจารณาว่าตวัแปรทั้ ง 2 ตวั มีความสัมพนัธ์กนั

หรือไม่และมีความสมัพนัธใ์นระดบัใด สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ 

 จากนั้นผูว้ิจยันาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างกลุ่มตวัแปรท่ีไดม้า

วิเคราะห์ร่วมกับการหาค่าเมทริกซ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่  เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหา

ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรท่ี สูงจนเกินไป  ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร 

(Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบการทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF 

(Variance Inflation Factors) ของตวัแปรแต่ละตวัเพราะปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่

เกิดข้ึน ถา้ค่าความทนทานมากกว่า 0.1 (Hair et al, 1995, อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552: 132) 

และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Belsley, 1991, อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552: 132)  
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 การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรระหว่างศกัยภาพการจดัการกบัความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนาเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แสดงดงัตารางท่ี 18 

  

ตารางท่ี 18 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของศกัยภาพการจดัการของ 

 เกษตรกรชาวนา 

ตวัแปร SCS CP SC TA LM FM VIF 

 4.47 4.16 4.23 4.29 4.12 4.40  

S.D. 0.60 0.71 0.71 0.99 0.96 0.71  

SCS        

CP 0.047      1.020 

SC 0.317** 0.084*     1.082 

TA 0.187** 0.002 0.247**    1.227 

LM 0.295** 0.110* 0.175** 0.330**   1.188 

FM 0.213** 0.007 0.101* 0.285** 0.262**  1.128 

*p<0.05, **p<0.01 

 

 จากตารางท่ี 18 แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีศึกษาพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามกบั

ตวัแปรอิสระทุกตวั และระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง มีค่าตั้ งแต่ 0.084 – 0.330 แสดงว่าตวัแปร

มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่าถึงปานกลาง และค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้ งแต่ 

1.020 – 1.227 มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่พบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร 

(Multicollinearity) และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่ามี

ความสมัพนัธก์นั จึงนาํไปสู่การทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 19 การทดสอบความสมัพนัธค่์าสมัประสิทธ์ิถดถอยของศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อ 

 ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ศักยภาพการจดัการของ

เกษตรกรชาวนา 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

t P-value 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความถดถอย

มาตรฐาน 

(  )  

ค่าความคลาด

เคลือ่น 

ค่าคงท่ี (α) 21.174 1.938 10.965 0.000*** 

การวางแผนเพาะปลกู 0.001 0.052 0.100 0.992 

การรักษามาตรฐานการผลิต 0.315 0.058 5.387 0.000*** 

การประยุกต์เทคนิควิธีทาง

วิชาการและเทคโนโลย ี

0.014 0.042 0.328 0.743 

การจดัการดา้นโลจิสติกส์ 0.214 0.052 4.107 0.000*** 

การบริหารดา้นการเงิน 0.146 0.058 2.539 0.012* 

F = 15.933 , P = 0.000 , 2R = 0.176 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 จากตารางท่ี 19 การวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนาดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าศกัยภาพการ

จดัการท่ีมีอิธิพลทางบวกกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คือการรักษามาตรฐานการผลิต (  = 0.315, p < 0.05) รองลงมาคือการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

(  = 0.214, p < 0.05) และ การบริหารดา้นการเงิน (  = 0.146, p < 0.05) ตามลาํดบั 

 ศกัยภาพการจดัการไม่มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาคือ การวางแผน

เพาะปลูก (  = 0.001, p > 0.05) และการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี (  = 

0.014 , p > 0.05) ดงันั้นสมมติฐานท่ี 1 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.2, 1.4 และ 1.5 และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง 1.1 และ 1. 3อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างการไดก้ารสนับสนุนจากภาครัฐกับ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ

เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แสดงดงัตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 20 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการไดรั้บการ 

 สนบัสนุนจากภาครัฐ 

ตวัแปร SCS AD FA ERC FFP ID VIF 

 4.47 4.46 4.45 4.30 4.38 4.41  

S.D. 0.60 0.66 0.64 0.63 0.70 0.69  

SCS        

AD 0.295**      1.234 

FA 0.234** -0.008     1.230 

ERC 0.149** 0.030 0.386**    1.605 

FFP 0.482** 0.052 0.338** 0.606*   1.492 

ID 0.360** 0.402** 0.109* 0.418** 0.399**  1.599 

*p<0.05, **p<0.01 

 

 จากตารางท่ี แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีศึกษาพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามกบั

ตวัแปรอิสระทุกตวั และระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง มีค่าตั้ งแต่ 0.109 – 0.606 แสดงว่าตวัแปร

มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่าถึงปานกลาง และค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้ งแต่ 

1.230 – 1.605 มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่พบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร 

(Multicollinearity) และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่ามี

ความสมัพนัธก์นั จึงนาํไปสู่การทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 21 การทดสอบความสมัพนัธค่์าสมัประสิทธ์ิถดถอยของการไดรั้บการสนบัสนุนจาก

 ภาครัฐ 

การได้รับการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ 

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

t P-value 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความถดถอย

มาตรฐาน 

(  )  

ค่าความคลาด

เคลือ่น 

ค่าคงท่ี (α) 15.577 1.768 8.810 0.000*** 

การไดรั้บความรู้ และพฒันา

ชาวนา 

0.276 0.060 4.571 0.000*** 

การได้รับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน 

0.163 0.520 3.101 0.002** 

การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือ

ชาวนา 

-0.215 0.520 -4.123 0.600 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ฎ ห ม า ย

คุม้ครองชาวนา 

0.694 0.650 9.167 0.000*** 

ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง

พ้ืนฐาน 

0.266 0.086 3.105 0.002** 

F = 39.949 , P = 0.000 , 2R =0.348 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 จากตารางท่ี 21 การวิเคราะห์การไดรั้บกาสนับสนุนจากภาครัฐท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนาดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า

การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา (  = 0.694, p < 0.05) 

รองลงมาคือการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา (  = 0.276, p < 0.05) การพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (  = 0.266, p < 0.05) และการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน (  = 0.163, p < 0.05) 

ตามลาํดบั 

 การไดรั้บกาสนบัสนุนจากภาครัฐไม่มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาคือ

การจดัตั้งศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา (  = -0.215, p < 0.05) ดงันั้นสมมติฐานท่ี 2 จึงยอมรับสมมติ
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ฐานรอง 1.1, 1.2, 1.3,1.4 และ 1.5 ดงันั้นสมมติฐานท่ี 2 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.1, 1.2, 1.4 และ

1.5 ปฏิเสธสมมติฐานรอง 1.3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 22 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานของการศึกษา 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา 

สมมตฐิานท่ี 

1 

ศักยภาพในการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 

สมมติฐานท่ี 

1.1 

การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.001 , p > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

1.2 

การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.315, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

1.3 

การประยุกต์ เทค นิค วิ ธีท าง วิ ช า ก ารและ

เทคโนโลยมีีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.014 , p > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

1.4 

การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.214, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

1.5 

การบริหารด้านการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.146, p < 0.05 

สมมตฐิานท่ี 

2 

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 

สมมติฐานท่ี 

2.1 

การได้รับความรู้ และพัฒนาชาวนามีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.276, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

2.2 

การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.163, p < 0.05) 
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ตารางท่ี 22 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมตฐิานของการศึกษา 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา 

สมมติฐานท่ี 

2.3 

การจัดตั้ งศูนย์ข้าวช่วยเหลือชาวนามีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = -0.215, p > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

2.4 

การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนามีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.694, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 

2.5 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.266, p < 0.05) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

     ศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างคือ เกษตรกรชาวนา ในเขต

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 380 คน โดยสุ่มเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูท้าํนาในพ้ืนท่ี 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เพ่ือทราบถึงศกัยภาพการจดัการของเกษตรกร และเพ่ือทราบถึง

ศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาว ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

โดยอาศยัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย

ลกัษณะทั ่วไปของเกษตรกรสวนชาวนา และอาศยัสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ในการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือ

ทดสอบอิทธิพลของศกัยภาพในการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 

1. สรุปผลการวจิยั 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา 

    ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของเกษตรกรชาวนา 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ี จาํนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 

31 - 45 ปี มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มีเน้ือท่ีปลูกขา้ว 10 - 30 ไร่ โดยเป็น

พ้ืนท่ีท่ีเช่าเป็นส่วนใหญ่ แหล่งเงินทุนท่ีใชม้าจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ใชแ้รงงานคน

ในการทาํนา 7 – 10 คน ส่วนมากเป็นสมาชิกในครอบครัว ใชเ้คร่ืองจกัรเป็นแรงงานหลกัในการทาํ

นา 

 ศกัยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีศกัยภาพการจดัการโดยรวม

ในระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีศกัยภาพการจดัการ ดา้นการบริการดา้นการเงินสูงท่ีสุด  

( X = 4.40, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ดา้นการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี
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( X = 4.29, S.D. = 0.99) ส่วนดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต ( X = 4.23, S.D. = 0.71) ดา้นการ

วางแผนเพาะปลูก ( X = 4.16, S.D. = 0.76) และดา้นโลจิสติกส์ ( X = 4.12, S.D. = 0.96) น้อย

ตามลาํดบั 

 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐม ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ในระดบัมากท่ีสุดทั้งโดยรวม และรายขอ้ โดยการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐดา้นการ

ไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนาสูงท่ีสุด ( X = 4.46, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ( X = 4.45, S.D. = 0.64) ส่วนดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 4.41, 

S.D. = 0.69) ดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา ( X = 4.38, S.D. = 0.70) และดา้นการจดัตั้ ง

ศนูยข์า้วช่วยเหลือชาวนา ( X = 4.30, S.D. = 0.63) นอ้ยตามลาํดบั 

 ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มีความสาํเร็จในการทาํนาใน

ระดับมากท่ีสุด ทั้ งโดยรวมและรายข้อ  โดยเรียงล ําดับความสําเ ร็จจากมากไปน้อย ดังน้ี 

ความสามารถลดตน้ทุนในการดูแลพ้ืนท่ีทาํนาไดม้ากข้ึน การไดรั้บผลกาํไร (ส่วนต่าง) เพิ่มข้ึน เม่ือ

เทียบกับช่วงท่ีผ่านมา ผูรั้บซ้ือพึงพอใจในคุณภาพของผลผลิตขา้วท่ีได้รับซ้ือ การมีผลผลิตขา้ว

ปริมาณมากข้ึน การมียอดขายมากข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผ่านมา การมีผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพคงท่ี 

คุณภาพของผลผลิตข้าวของท่านเป็นท่ียอมรับในตลาด และการมีรายไดท่ี้แน่นอนจากการขาย

ผลผลิต 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ศกัยภาพในการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1.2, 1.4, 1.5  โดยมี

ตวัแปร 3 ด้านท่ีสอดคลอ้ง ได้แก่ ศกัยภาพในการจัดารการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิต 

ศกัยภาพในการจดัารการด้านการจัดการดา้นโลจิสติกส์ และศกัยภาพในการจดัารการด้านการ

บริหารดา้นการเงิน  และพบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1.1 และ 1.3 ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน

เพาะปลูก และ ดา้นการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  

และหากจาํแนกขอ้คน้พบตามสมมติฐานยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

     1.1 ศกัยภาพในการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลกู มีผลต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 
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     1.2 ศักยภาพในการจัดการด้านการรักษามาตรฐานการผลิต  มีผลต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรสวนชาวนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 

     1.3 ศกัยภาพในการจัดการด้านการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและ

เทคโนโลย ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 

     1.4 ศกัยภาพในการจดัการดา้นการบริหารดา้นโลจิสติกส์ มีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรสวนชาวนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 

  1.5 ศกัยภาพในการจดัการดา้นการบริหารดา้นการเงิน มีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรสวนชาวนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสอดคลอ้งกับสมมติฐานโดยมีตวัแปรทั้ ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ การไดรั้บการสบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การไดรั้บการ

สบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน การไดรั้บการสบัสนุนจากภาครัฐดา้น

การจัดตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา การไดรั้บการสับสนุนจากภาครัฐดา้นการส่งเสริมกฎหมาย

คุม้ครองชาวนา และการได้รับการสับสนุนจากภาครัฐดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  และหากจาํแนกขอ้คน้พบตามสมมติฐานยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 การไดรั้บการสบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา 

มีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 

2.1 

     2.2 การได้รับการสับสนุนจากภาครัฐด้านการได้รับความช่วยเหลือทาง

การเงิน มีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรสวนชาวนา อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 

     2.3 การไดรั้บการสบัสนุนจากภาครัฐดา้นการจดัตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนา

ไม่มีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ขอ้ท่ี 2.3 

     2.4 การได้รับการสับสนุนจากภาครัฐด้านการส่งเสริมกฎหมายคุ้มครอง

ชาวนา มีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกรสวนชาวนา อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 
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  2.5 การไดรั้บการสบัสนุนจากภาครัฐดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีผล

ต่อความสาํเร็จของเกษตรกรสวนชาวนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 

2.5 

 

3. อภิปรายผล 

     ผลการศึกษาน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา ในเขต อาํเภอ บางเลน จงัหวดันครปฐม ดงัน้ี 

 ด้านศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการวางแผนเพาะปลูกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง

เหตุผลอาจเป็นเพราะ การจะทาํนาในแต่ละรอบนั้นจะตอ้งมีการคดัเลือกพนัธ์ขา้วเพ่ือนาํมาใชป้ลูก

เป็นขั้นตน้ อีกทั้ งยงัตอ้งมีแหล่งท่ีจะสามารถหาซ้ือเมล็ดพนัธ์ขา้วปลูกท่ีดีไดอี้กดว้ย จึงจะทาํให้

ไดผ้ลผลิตท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Michael Porter : 1985) ในกิจกรรมหลกั คือ

กิจกรรมการนาํวตัถุดิบเขา้สู่การผลิต บริการ หรือโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbround Logistics)  

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการรักษามาตรฐานการผลิตภาพในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการทาํนาในแต่ละรอบหากจะให้ไดผ้ลผลิตท่ีดี และมีคุณภาพ

ตอ้งอาศยัการดาํเนินการปลกูท่ีถกูตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะพื้นท่ี อากาศ และนํ้ า อีกทั้งยงัตอ้งหมัน่

ตรวจดูขา้วท่ีปลกูว่ามีโรคหรือไม่ เพ่ืท่ีจะรักษาโรคไดท้นัท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดการระบาด รวมถึงการ

ใชแ้รงงานท่ีเหมาะสมทั้งแรงงานคน และเคร่ืองจกัร ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ วชิรพงษ์ สาลีสิงห์ 

(2548) ไดก้ล่าวไวว้่าคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงมีผล

ต่อธุรกิจ การบริหารคุณภาพ จึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารการผลิต  และการ

บริหารธุรกิจขององคก์ร 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการประยุกต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยีใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการท่ีเกษตรกรไดรั้บองค์ความรู้สืบต่อมา

จากครอบครัว เพราะส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีทาํสืบต่อกนัมา ซ่ึงตอ้งนาํเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้

ใหเ้ขา้กบัเคร่ืองมือหรือ เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น การใชร้ถไถนา รถเก่ียวขา้วเป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมสนับสนุน ในกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Development)   

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการจดัการดา้นจิสติกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง

เหตุผลอาจเป็นเพราะ หลงัการเก็บเก่ียวขา้วแลว้ เกษตรกรชาวนามีการวางแผน กาํหนดระยะเวลา

เพ่ือใหพ่้อคา้คนกลางมารับซ้ือขา้วท่ีเก่ียวไดใ้นขณะท่ีขา้วยงัมีคุณภาพ ความช้ืนตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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ท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2552) ไดก้ล่าวว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัมาก

ในการจดัการโลจิสติกส์  และยงัสอดคลอ้งกบักิจกรรมหลกัในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการ

นาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เม่ือกระบวนการแปรรูป

เสร็จสิ้นก็จะมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บ รวบรวม การจัดจาํหน่าย และบริการ เช่น การจัด

ตารางเดินรถเพ่ือขนส่งสินคา้ เป็นตน้ 

 ระดบัศกัยภาพการจดัการดา้นการบริหารดา้รการเงินในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะเกษตรกรชาวนาตอ้งบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการทาํนาแต่ละ

รอบเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง โดยการพยายามลดต้นทุนในการทาํนา เช่น การลดค่าปุ๋ย การหา

แรงงานราคาถูก เป็นต้น เพ่ือให้ได้กาํไรจากการขายข้าวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับกิจกรรม

สนับสนุนในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร (Firm Infrastructure) 

เน่ืองจากการบริหารดา้นการเงินนั้นมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดาํเนินกิจการขององค์กรให้

ประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 ด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 ระดับการได้รับการสนับสนุจากภาครัฐด้านการให้ความรู้ และพฒันาชาวนาใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ โครงการต่างๆท่ีสามารถเขา้ถึงเกษตรกร

ชาวนาทาํให้เกษตรกรชาวนาไดรั้บความรู้ และความช่วยเหลือและคาํแนะนาํดา้นต่างๆ โดยผูน้าํ

ชุมชน หรือผูน้าํหมู่บา้นเป็นส่วนสาํคญัในการกระจายข่าวสารใหแ้ก่คนในพ้ืนท่ี 

 ระดับการได้รับการสนับสนุจากภาครัฐด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ นโยบายการช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ

สามารถเขา้ถึงเกษตรกรได ้เช่น เงินช่วยเหลืออุทกภยั เงินจากการประกนัราคาขา้ว เป็นตน้ อีกทั้งยงั

สามารถเขา้ถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีอยูส่าขาอยูใ่นพ้ืนท่ี  

 ระดบัการไดรั้บการสนับสนุจากภาครัฐด้านการจัดตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนาใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ การท่ีภาครัฐเล็งเห็นความสาํคญัของเมล็ด

พนัธข์า้วท่ีดีจึงมีการแจกจ่ายเมล็ดพนัธ์ขา้วท่ีดีสาํหรับนาํไปปลูกให้กบัชาวนาทาํให้ชาวนาไดรั้บ

เมลด็พนัธข์า้วท่ีจะนาํไปใชป้ลกูสาํหรับการทาํนา  

 ระดบัการไดรั้บการสนับสนุจากภาครัฐดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนาใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการท่ีภาครัฐพยายามพลกัดนั รับฟังความ

คิดเห็นของเกษตรกรชาวนามากข้ึน ทาํให้มีการจดัตั้ งการประชุม รวมกลุ่มโดยมีเจา้หน้าท่ีของรัฐ

เป็นผูดู้แล ทาํใหเ้กษตรกรชาวนามีพ้ืนท่ีในการพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีจองรัฐ 
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 ระดับการได้รับการสนับสนุจากภาครัฐดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะการท่ีภาครัฐเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

โครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศทาํใหมี้ นโยบายและโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นต่างๆ เช่น 

ชลประทาน การคมนาคม เป็นต้น ซ่ึงทาํใหเกษตกรได้รับประโยชน์จากการพฒันาในการทาํ

การเกษตร 

 ด้านความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 ระดบัความสาํเร็จในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงเหตุผลอาจเป็นเพราะ การท่ี

เกษตรกรชาวนามีการบริหารจดัการในส่วนต่างๆทั้งเงินทุน ทุนหมุนเวียน การลดตน้ทุน การรักษา

คุณภาพของข้าว เพ่ือให้ได้ปริมาณข้าวในแต่ละรอบการเก็บเก่ียวในปริมาณสูง ต้นทุนในการ

ดาํเนินงานตํ่า ทาํใหไ้ดก้าํไรจากการทาํนาท่ีคุม้ทุน รวมทั้งองคค์วามรู้ในการทาํนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (CSF Analysis) โดยมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 1. ความมุ่งมัน่ 2. 

ภูมิปัญญา 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์5. มนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะการ

ส่ือสาร 6. ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 7. การบริหารเวลา (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555 : 

7) 

 การอภิปรายข้อค้นพบจากการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ศกัยภาพในการจัดการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา 

     1.1 การวางแผนเพาะปลูกมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา  

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศกัยภาพในการจัดการด้านการวางแผน

เพาะปลกู ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะในการทาํนานั้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ถือเป็นส่ิงท่ีไม่

สามารถกาํหนด หรือควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพดิน ปริมาณมาณนํ้ า เป็นต้น ทาํให้ไม่

สามารถวางแผนการเพาะปลกูท่ีแน่นอนได ้เช่น ในรอบการทาํนาเดือนน้ีสภาพอากาศแห้งแลง้ นํ้ า

นอ้ย ทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า คดัเลือกพนัธุข์า้วท่ีทนต่อสภาพอากาศ เป็นตน้ ดงันั้นจึงไม่สามารถ

กาํหนด หรือวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้าท่ีแน่นอนได  ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกชยั 

สุนนัทช์ยั (2552) เร่ือง ศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน

ยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง ซ่ึงพบว่า รูปแบบระบบการบริหารและ

การจดัการดา้นวางแผนการผลิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัตามแบบจาํลองโซ่คุณค่า

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  



92 
 

     1.2 การรักษามาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของ

เกษตรกรชาวนา  

       ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศักยภาพในการจัดการด้านการรักษา

มาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรชาวนามีการคาํนึงถึงคุณภาพของขา้ว

หลงัเก็บเก่ียว ทั้งดา้นความช้ืน ความสมบูรณ์ของขา้ว ดงันั้นจึงมีการควบคุมทุกขั้นตอนให้เป็นไป

ตามขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลกู จนถึงการเก็บเก่ียว และหมัน่ตรวจสอบขา้วหลงั

การปลูก เพ่ือป้องกนัโรค และแมลงท่ีจะส่งผลเสียต่อผลผลิตข้าว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมชาย องค์ศิริพร (2550) เร่ือง ความสามารถในการแข่งขนัของผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรม

อาหารไปประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงพบว่า มีปัจจยัภายใน (Internal Factor) ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยั

สาํคญัในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหาร (กุง้) ของผูส่้งออกไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อมรฤทธ์ิ วฒันะ (2550) เร่ือง การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจกลว้ยไมส้กุลแวนดา้เพ่ือการ

ส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจกลว้ยไมส้กุล

แวนดา้เพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือเร่ืองคุณภาพกลว้ยไมท่ี้ได้มาตรฐาน 

คุณภาพของขนาด สีสัน และความคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม มีการพฒันาสายพนัธุ์ท่ีแปลกใหม่อยู่

เสมอ อีกทั้งผูป้ระกอบการควรใส่ใจและใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพกลว้ยไมท่ี้ไดม้าตรฐานโดยเนน้

การพฒันาสายพนัธุล์กูผสมใหม่ๆ และความคงทนของกลว้ยไมใ้ห้ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาดประเทศญ่ีปุ่น 

     1.3 การประยกุต์เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศกัยภาพในการจัดการด้านการประยุกต์

เทคนิควิธีทางวิชาการและเทคโนโลยไีม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ใน

เขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีเกษตรกรชาวนานั้นมีพ้ืน

ฐานความรู้ในการทาํนาสืบทอดจากคนรุ่นก่อนสืบต่อกนัมา ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันาไป

อยา่งกา้วไกล รวมถึงเทคโนโลยดีา้นการเกษตร ท่ีมีการพฒันาไปมาก เกษตรกรจึงตอ้งอาศยัการนาํ

ความรู้ดั้งเดิมจากท่ีไดรั้บมา ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยี และเทคนิคการทาํนาแบบใหม่ๆ 

แต่การทาํนานั้นโดยส่วนมากยงัอาศยัความรู้ และเทคนิคการทาํนาแบบดั้งเดิมอยู ่ใชเ้พียงเคร่ืองจกัร

เพ่ือลดการใชแ้รงงานคนลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุมรัศม ์หลายชูไทย (2545) เร่ือง การจดั

ตารางรางการผลิตสาํหรับโรงพิมพบ์รรจุภณัฑ์ พบว่า การประยุกต์ใชเ้ทคนิคในการศึกษาวิธีการ

ทาํงาน การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิต และการจดัตารางการผลิต ทาํ
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ให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีผลต่อการแข่งขัน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมชาย องค์ศิริพร (2550) เร่ือง ความสามารถในการแข่งขนัของผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรม

อาหารไปประเทศญ่ีปุ่น พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลทางบวก หรือสร้างโอกาสในการแข่งขนัของผูส่้งออก

ไทยในอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ เทคโนโลยกีารผลิต 

     1.4 การจดัการดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกร

ชาวนา   

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศกัยภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์มี

อิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เหตุผล

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ถือเป็นปัจจัยหน่งท่ะทําให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จได ้ในการทาํนาของเกษตรกรชาวนาใน อาํเภอบางเลนนั้น เกษรกรไดมี้การวางแผนการ

ขนส่ง โดยก่อนจะถึงช่วงเก่ียวขา้ว จะมีการติดต่อให้พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือขา้วหลงัการเก็บเก่ียว 

เพ่ือลดความเส่ียงในการเก็บรักษาขา้ว และตกลงกบัพ่อคา้คนกลางให้เป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียง

หลงัการส่งมอบขา้วหลงัเก่ียวแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไปศล สว่างวงศ ์(2551) เร่ือง ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั (กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า) ของธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง ในเขตอาํเภอ

ศรีราชา และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่าผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจอย่างยิ ่งของปัจจยั

ห่วงโซ่คุณค่าดา้นดา้นโลจิสติกส์ขาออกในเร่ืองการขนส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ทนัตามกาํหนดเวลาท่ี

ลูกคา้ต้องการ โดยท่ีสินคา้ไม่เสียหายชาํรุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยักิตติ อินทรเวศน์วิไล 

(2551) เร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยการใช้การจัดการด้านโลจิสติกส์ 

กรณีศึกษาผูป้ระกอบการโอท๊อป จงัหวดัชลบุรี พบว่าหากมีความรู้ความสามารถในการใช้การ

จดัการโลจิสติกส์ท่ีดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจดี สามารถเพิ่ม

คุณภาพของระดบัการใหบ้ริการ และลดตน้ทุนลงได ้

  1.5 การบริหารด้านการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของเกษตรกร

ชาวนา  

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศกัยภาพในการจดัการดา้นการเงินมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เหตุผลท่ีเป็น

เช่นน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรชาวนาคาํนึงถึงต้นทุนในการทาํนาในแต่ละรอบ ทาํให้เกษตรกร 

พยายามลดตน้ทุนในการทาํนา โดยทั้ งการพยายามลดต้นทุนดา้นแรงงาน ดา้นปุ๋ย ด้านยากาํจัด

ศตัรูพืช ยากาํจดัแมลง เพ่ือลดตน้ทุนในการทาํนา ทาํใหไ้ดก้าํไรจากการขายขา้วใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดย
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พบว่าเกษตรกรมีการจดัทาํบญัชี รายรับรายจ่าย เพ่ือบนัทึกได ้และลดทอนรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย องคศิ์ริพร (2550) เร่ือง ความสามารถในการแข่งขนัของผูส่้งออก

ไทยในอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ปัจจยัภายใน (Internal Factor) ท่ีสาํคญัในการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหาร (กุง้) ของผูส่้งออกไทย ตน้ทุนการผลิต ดงันั้นหากมีการจดัการดา้น

ตน้ทุน กการเงินท่ีดียอ่มส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีค่า

ความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 35 ซ่ึงการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ การไดรั้บ

ความรู้ และพฒันาชาวนา การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครอง

ชาวนา การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะในดา้นการไดรั้บความรู้ และ

พฒันาชาวนานั้น เกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยการเรียกประชุม ซ่ึงอาศยัผูน้าํหมู่บา้น ผูน้าํ

ตาํบลช่วยกระจายข่าวสารใหท้าํให ้สถานท่ีจดัการประชุมก็เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ภายในชุมชนเดินทาง

สะดวก ไม่ไกลจากบา้น ทาํใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้ทาํให้ไดรั้บความรู้จากการ

เขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนาํไปพฒันาในการประกอบอาชีพ ในดา้นการไดรั้บ

ความช่วยเหลือทางการเงิน สถาบนัทางการเงินอยา่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

มีอยูอ่ยา่งครอบคลุมหลายแห่งทาํใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินได ้อีกทั้งภาครัฐยงัมี

โครงการต่างๆเพ่ือช่วยเหลือทางการเงินใหแ้ก่เกษตรกรชาวนา เช่น เงินชดเชยอุทกภยั การประกนั

ราคาขา้ว เป็นตน้ ในดา้นการส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนาเกษตรกรชาวนาสามารถเสนอความ

คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการประชุมในแต่ละคร้ังได ้ซ่ึงเป็นการช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้เกิด

กฎหมายคุม้ครองชาวนา อนัเป็นอาชีพท่ีถือว่าสาํคญัในประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มี

สิทธ์ิมีเสียงในการแก้ปัญหาได้มากข้ึน อนัจะส่งผลดีต่อประเทศ ในด้านการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เกษตรกรชาวนาไดรั้บความสะดวกจากการท่ีภาครัฐมีการปรับปรุงถนนในการเดินทาง 

และเพ่ือใชใ้นการขนส่ง อีกทั้งยงัไดรั้บประโยชน์จากการจดัสรรนํ้ าในการทาํการเกษตรท่ีทัว่ถึง ทาํ

ใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลกูขา้วไดดี้ และยงัเป็นการลดตน้ทุนในการจดัหาทรัพยากรอีกดว้ย  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิรชยั วงษศ์รีวรพล, รัชพล สันติวรากร และพลเทพ เวงสูงเนิน (2553) 

เร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโคงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ไปสู่ผูผู้ป้ระกอบการโรงสีขา้วในประเทศไทย พบว่าการ

ดาํเนินงานของภาครัฐทางดา้นการกาํหนดนโยบายนั้นส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ อีกทั้ งการ

ส่งเสริม และสนับสนุนของภาครัฐนั้ นมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ ทั้ งน้ีการ
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ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐนั้น ทั้งทางดา้นนโยบาย การสนบัสนุนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆท่ี

ดี ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จในการดาํเนินงานเช่นกนั ทาํใหมี้สามารถในการแข่งขนัในธุรกิจได ้

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรฤทธ์ิ วฒันะ (2550) เร่ือง การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจ

กลว้ยไมส้กุลแวนดา้เพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น พบว่าภาครัฐควรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้

ปลกูเล้ียงกลว้ยไมอ้ยูส่ม ํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเร่ืองโรค และแมลง และภาครัฐควรเขา้มาส่งเสริม และ

พฒันาช่วยเหลือผูส่้งออกดา้นโลจิสติกส์ ในดา้นการจดัตั้ งศูนยข์า้วช่วยเหลือชาวนาไม่มีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะภาครัฐมีนโยบายท่ีจะ

ช่วยใหเ้กษตรกรมีการปลกูขา้วท่ีมีมาตรฐานเป็นขา้วพนัธดี์โดยการแจกเมลด็พนัธุ์ขา้วปลูกท่ีดี เพ่ือ

นาํไปเป็นพนัธุ์ขา้วใชป้ลูก แต่เน่ืองดว้ยการท่ีจะปลูกขา้วท่ีดีไดม้าตรฐานนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัใน

หลายๆดา้นประกอบ เช่น การระบาดของโรค สภาพอากาศ สภาพดิน เป็นตน้ เกษตรกรชาวนาจึง

ไม่สามารถกาํหนดคุณภาพของข้าวไดเ้พียงจากเมล็ดพนัธุ์ท่ีดีเพียงอย่างเดียวตอ้งอาศยัปัจจัยใน

หลายๆดา้นประกอบดว้ยกนั 

 

4. ประโยชน์จากการวจิยั 

 ประโยชน์เชิงการจดัการ 

     1. ผลการวิจัยน้ีช่วยให้ทราบว่า มีปัจจยัดา้นศกัยภาพการจดัการทางดา้นการรักษา

มาตรฐานการผลิต การจดัการดา้นโลจิสติกส์ การบริหารด้านการเงิน และปัจจัยการไดรั้บการ

สนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการไดรั้บความรู้ และพฒันาชาวนา การไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

การส่งเสริมกฎหมายคุม้ครองชาวนา การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ลว้นมีผลต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการวาง

แผนการดาํเนินขององคก์ร และการกาํหนเนโยบายของภาครัฐ   

     2. สามารถนําผลการวิจัยน้ีมาเป็นแนวทางในการปรับตัวของเกษตรกรเพ่ือเพิ่ม

ความสาํเร็จในการทาํนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจสาํหรับผูส้นใจทาํนา ในการวางแผนการดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ  

     3. การกาํหนดนโยบายต่างๆของภาครัฐควรวิเคราะห์ถึงความตอ้งการของเกษตรกร 

เพ่ือใหน้โยบายสามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตกรได ้เพราะภาครัฐเป็นส่วนสาํคญัใน

การผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเร็จ 

    4. ผลจากการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์สาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาในการให้

ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรชาวนา ตั้ งแต่การกาํหนดนโยบายจนถึงการปฎิบติั และติดตามผลกร
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ดาํเนินงาน เพราะการสนับสนุนจากภาครัฐนั้ นมีส่วนผลกัดนัในการประกอยธุรกิจให้ประสบ

ความสาํเร็จ  

 ประโยชน์เชิงทฤษฎี 

 1.  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพการจัดการ การได้รับการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จแลว้นั้น พบว่าแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดแ้ก่ 

แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) แนวคิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (The Competitive 

Advantage of Nation) แนวคิดเก่ียวกบัการไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ และแนวคิดเก่ียวกับ

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ซ่ึงนาํมากาํหนดเป็นตวัแปร และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 2. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในเชิงสาเหตุของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ศกัยภาพการจดัการ 

และการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คือ ความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา 

 3. ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัดา้นการจดัการโดยส่วนใหญ่มกัจะศึกษาในองค์กรท่ีเป็น

ทางการ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาวิจยัถึงการจดัการในองค์กรท่ีไม่เป็นทางการ

ขนาดเลก็ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการขององค์กรท่ีไม่เป็นทางการขนาดเล็กในภาค

การเกษตร คือ เกษตรกรชาวนาในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

  

5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

     1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ืองการศึกษาศกัยภาพการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ของเกษตรกรชาวนา ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จึงขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ัง

ต่อไปคือ ควรศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนาในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูล

นาํมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละจงัหวดั  

 2. ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของ

เกษตรกรชาวนาในดา้นศกัยภาพการจดัการ และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา เช่น การวิเคราะห์

เจาะจงสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั สภาพลกัษณะของพ้ืนท่ี เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาถึงปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเกษตรกรชาวนา  

 3. การวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ ศึกษานโยบายของภาครัฐท่ีสนบัสนุน

การประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนา ซ่ึงนโยบายนั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามรัฐบาล ดงันั้นจึง

ควรมีการศึกษาถึงนโยบายของภาครัฐท่ีอาจมีเปล่ียนแปลง รวมทั้ งควรศึกษาการสนับสนุนกิจการ

ของภาคเอกชน และการใชว้ิธีการอ่ืนๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ หรือการศึกษาเจาะลึกเชิงคุณภาพจาก

การสมัภาษณ์เกษตรกรท่ีจะส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จ เป็นตน้  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ศักยภาพการจดัการท่ีมผีลต่อความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 5 ตอน ความร่วมมือเกษตรการชาวนาทุกท่าน กรุณาตอบคาํถาม

ในแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้โดยทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง     ตามความเป็นจริง 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

         1. เพศ 
 หญิง    ชาย 

2.  อาย ุ
        น้อยกวา่ 25 ปี       26 - 30 ปี      31 – 45 ปี 
   46 - 50 ปี              51 - 60 ปี     มากกวา่ 60 ปี 
3. รายได้ต่อเดือน 
   ตํ่ากวา่ 10,000 บาท    10,001 - 20,000 บาท  
   20,001 - 30,000 บาท   30,001 - 40,000 บาท 
   40,001 - 50,000 บาท   มากกวา่ 50,000 บาท 

4. เนือ้ท่ีปลูกข้าว 
    น้อยกวา่ 10 ไร่   10 - 30 ไร่     31 -  50 ไร่  
    51 - 70 ไร่    71-90 ไร่                  มากกวา่ 100 ไร่ 

5. ลักษณะพืน้ท่ีปลูกข้าว 

  เช่า  เป็นของตนเอง  
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6. แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ท่ีใช้ 
   ทนุสว่นตวั กู้ ยืมนอกระบบ  
    ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  อ่ืนๆโปรดระบ ุ......................... 
7. จาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการทาํนา 
    น้อยกวา่ 3 คน   3 - 6 คน 

    7 - 10 คน  มากกวา่ 10 คน 
8. แรงงานส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการทาํนา 
    สมาชิกในครอบครัว  ลกูจ้างทัว่ไปสญัชาติไทย 

    แรงงานตา่งด้าว   

 9. ประเภทของแรงงานหลกัท่ีใช้ในการทํานา 

   แรงงานคน            เคร่ืองจกัร            สตัว์ 

ตอนที่ 2 ศักยภาพการจดัการของเกษตรกรชาวนา 

คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง ท่ีมีความใกลเ้คียงหรือตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

ลาํดบั ศักยภาพการจดัการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 

1. 

การวางแผนเพาะปลูก 

ท่านคดัเลือกพนัธุข์า้วท่ีเหมาะสมกบั

สภาพพ้ืนท่ี 

     

2. ท่านสามารถหาซ้ือเมลด็พนัธุท่ี์ดีได ้      

3. 
ท่านสามารถเก็บเมลด็พนัธุท่ีดี เพ่ือ

นาํไปใชป้ลกู 
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ลาํดบั ศักยภาพการจดัการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

4. ท่านพยายามหาแหล่งรับซ้ือขา้วใหม่ๆ      

5. ท่านมีการวางแผนกาํหนดระยะเวลา

ในการทาํนาแต่ละรอบ  

     

 

1. 

การรักษามาตรฐานการผลติ 

ท่านควบคุมการปลกูขา้วใหเ้ป็นไป

ตามขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง 

     

2. ท่านตรวจสอบคุณภาพของขา้วท่ีปลกู

อยูเ่สมอ  

     

3. ท่านตรวจสอบสถานท่ีเก็บขา้วอยู่

เสมอ  

     

4. ท่านดูแล และตรวจสอบคุณภาพของ

ผลผลิตขา้วเสมอ 

     

5. ท่านวางแผนการใชแ้รงงานได้

เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกู 

     

 

1. 

การประยุกต์เทคนิควธิีทางวชิาการ

และเทคโนโลย ี

ท่านนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บัการ

ทาํนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

2. ท่านมีองคค์วามรู้ และเทคโนโลยใีน

การบริหารจดัการทางการเกษตรได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ลาํดบั ศักยภาพการจดัการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

3. ท่านสามารถนาํความรู้เชิงวิชาการมา

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

4. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ให้

เกษตรกรทาํตามอยา่งได ้

     

 

1. 

การจดัการด้านการโลจสิคกิส์ 

ท่านวางแผนการขนส่งผลผลิตขา้วให้

ไปถึงผูรั้บซ้ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

2. ท่านดูแลรักษาผลผลิตขา้วระหว่างการ

ขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

     

3. ท่านจดัสรรเวลาในการขนส่งผลผลิต

ถึงมือผูรั้บซ้ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

4. ท่านควบคุมมาตรฐานการขนส่ง 

เพ่ือใหสิ้นคา้มีคุณภาพ เม่ือถึงผูรั้บซ้ือ 

     

5. ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งนอ้ย

เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายขา้ว 

     

 

1. 

การบริหารด้านการเงิน 

ท่านมีการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 

เพ่ือการวางแผนดา้นการเงิน 
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ตอนที่ 3 การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง ท่ีมีความใกลเ้คียงหรือตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

ลาํดบั ศักยภาพการจดัการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

2. ท่านนาํเงินส่วนตวัมาลงทุนในกิจการ

มากกว่ากูเ้งินนอกระบบ 

     

3. ท่านคดัขา้วท่ีไม่ไดม้าตรฐานออก เพ่ือ

ลดตน้ทุนดา้นการดูแลรักษา 

     

4. ท่านพยายามลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ย 

โดยใช ้ปุ๋ยอินทรีย ์และ/หรือปุ๋ย

ชีวภาพ 

     

5. ท่านพยายามเสาะหาแรงงานราคาตํ่า 

เพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 

     

ลาํดบั การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ระดับการเข้าถงึ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 

1. 

การได้รับความรู้ และพฒันาชาวนา 

ท่านไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํนาจากบุคลากรของภาครัฐ 
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ลาํดบั การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ระดับการเข้าถงึ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

2. ท่านไดรั้บคาํแนะนาํ ความรู้เก่ียวกบั

การทาํนา เทคโนโลย ีแนวทางใหม่ๆ

ในการทาํนาจากภาครัฐ 

     

3. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการอบรม 

ประชุมจากภาครัฐเก่ียวกบัการทาํนา

เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุด 

     

4. ท่านไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐใน

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นทาํให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

     

5. ท่านไดรั้บการติดตามผลการ

ดาํเนินงาน และคาํแนะนาํในการ

จดัการเก่ียวกบัการทาํนาจาก

หน่วยงานของภาครัฐ 

     

 

1. 

การได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบายดา้น

การประกนัภยัรายได ้สร้างความ

มัน่คงดา้นรายไดใ้หเ้กษตรกร 

     

2. ท่านไดรั้บประโยชนก์ารประกนัภยั

ธรรมชาติ ลดความเส่ียงจากภยั

ธรรมชาติ ไดรั้บการชดเชยท่ีคุม้ทุน 

     

3. ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

ภาครัฐได ้เช่น ธกส. เป็นตน้ 
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ลาํดบั การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ระดับการเข้าถงึ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

4. ท่านไดรั้บการชดเชยอยา่งทัว่ถึง และ

เป็นธรรม 

     

5. ท่านสามารถเขา้ร่วมโครงการการ

ประกนัรายได ้และผลผลิตได ้

     

 

1. 

การจดัตั้งศูนย์ข้าวช่วยเหลอืชาวนา 

ท่านไดรั้บเมลด็พนัธุช์ั้นพนัธุท่ี์มี

คุณภาพเหมาะสมกบัการนาํไปปลกู

จากภาครัฐ 

     

2. ท่านสามารถเขา้ถึงเมด็พนัธุข์า้วท่ีมี

คุณภาพจากภาครัฐได ้

     

3. ท่านสามารถซ้ือเมลด็พนัธุข์า้วท่ีมี

ราคาเหมาะสม เป็นธรรมจากภาครัฐ 

     

4. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ

ใหส้ามารถผลิตเมลด็ขา้วท่ีมีคุณภาพ

สามารถนาํไปใชป้ลกูได ้

     

5. ท่านสามารถบริหารจดัการเมลด็พนัธ์

ขา้วไดจ้ากการสนบัสนุนของภาครัฐ 

     

 

1. 

การส่งเสริมกฎหมายคุ้มครองชาวนา 

ท่านไดรั้บการคุม้ครองและรักษา

ประโยชน์จากการจดัตั้งสภาเกษตรกร

แห่งชาติ  
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ลาํดบั การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ระดับการเข้าถงึ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

2. ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบายดา้น

การเกษตรท่ีตรงความกบัตอ้งการ ทาํให้

มีการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

3. ท่าน สามารถกาํหนดแนวทาง และ

มาตรการต่างๆในการพฒันา และ

แกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพได้

ดว้ยตนเอง 

     

4. ท่านไดรั้บประโยชน์จาก พ.ร.บ 

คุม้ครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ทาํใหมี

ท่ีนาเป็นของตนเอง 

     

 

1. 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

นโยบายภาครัฐบาล สนบัสนุนดา้น

งบประมาณทาํใหมี้พ้ืนท่ีชลประทาน

เพิ่มข้ึนทาํใหท่้านมีนํ้ าเพียงพอต่อการ

ทาํนา 

     

2. ภาครัฐมีฐานขอ้มลูดิน และการใช้

ท่ีดินถึงระดบัตาํบลทาํใหส้ามารถ

แกปั้ญหาดินใหก้บัท่านได ้

     

3.  ท่านไดรั้บการจดัรูปท่ีดินท่ีเหมาะสม

จากภาครัฐช่วยใหท่้านมีผลผลิตท่ีดี 

     

4. ท่านไดรั้บการจดัสรรท่ีดินจากภาครัฐ

อยา่งเป็นธรรม 
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ตอนที่ 4 ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง ท่ีมีความใกลเ้คียงหรือตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

ลาํดบั การได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ระดับการเข้าถงึ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

5. ท่านไดรั้บความสะดวกในการขนส่ง

จากการพฒันาระบบคมนาคมจาก

ภาครัฐ 

     

ลาํดบั ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนา 

ระดับความสําเร็จ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

1. ท่านมียอดขายมากข้ึนเม่ือเทียบกบั

ช่วงท่ีผา่นมา 

     

2. ท่านสามารถลดตน้ทุนในการดูแล

พ้ืนท่ีทาํนาไดม้ากข้ึน 

     

3. ท่านไดรั้บผลกาํไร(ส่วนต่าง) เพิ่มข้ึน 

เม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา 

     

4. ท่านมีรายไดท่ี้แน่นอนจากการขาย

ผลผลิต 

     

5. ท่านมีผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพคงท่ี      

6. คุณภาพของผลผลิตขา้วของท่านเป็น

ท่ียอมรับในตลาด 

     

7. ท่านมีผลผลิตขา้วปริมาณมากข้ึน      

8. ผูรั้บซ้ือพึงพอใจในคุณภาพของ

ผลผลิตขา้วท่ีไดรั้บซ้ือจากท่าน 
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ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอืน่ๆที่เกีย่วข้องกบัการเกษตรกรชาวนา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมอื 
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