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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร 2) ศึกษาปัจจัยการผลิตต่างๆ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของปัจจัยด้านความเสี่ยง 4) ศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่
ปลู ก มั น ส าปะหลั ง อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จ านวน 401 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้ว ย Chi Square Test,
Multiple Regression Analysis
จากการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมัน
ส าปะหลั งของเกษตรกร อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั งหวั ด ก าแพงเพชร 2) การศึ ก ษาปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ ด้ า นทุ น มี
ความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร, 3)
การศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร และ 4) การศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ต่อ
อิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กาแพงเพชร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) มันสาปะหลัง 2) การบริหารธุรกิจ 3) เกษตรกร

Abstract
This research aimed to 1) study personal factors of farmers 2) study of various inputs
3) study the opinions of risk factors 4) study the opinions of decisions factors for Influencing Farmers'
Cassava Business Administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province. The sample
group in this research is cassava farmers. Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province, use
401 people. The statistics used for data analysis consisted of mean, percentage and standard deviation.
And inferential statistics consisted of Chi Square Test, Multiple Regression Analysis.
The study found that 1) the farmers 'personal factors had no relationship to the influence of
the farmers' cassava business administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province. 2)
The study of various inputs on capital correlated with the influence of farmers' cassava business
administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province 3) The risk factor opinion study
correlated with the influence of farmers' cassava business administration Khanu Woralaksaburi District
Kamphaeng Phet Province 4) Opinion study of decision-making factors correlated with farmers' influence
of cassava business administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province, with the
statistically significant level at 0.05.
Keywords: 1) Cassava 2) Business Administration 3) Cassava
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บทนา (Introduction)
เกษตรกรรมเป็น ภาคการผลิตที่ สาคัญ ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน กาลังแรงงานของ
ประเทศที่มีงานทาร้อยละ 35 อยู่ในภาคการเกษตร (12.37 ล้านคน จาก 38.26 ล้านคน) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2019) ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศได้จานวนมาก ซึ่งสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย
นั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ตลอดไปจนทั่วโลก โดยเฉพาะมันสาปะหลัง ที่
เป็นสินค้าพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับการค้าไทยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของไทย ปี 2562 ที่มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังสามารถ
สร้างมูลค่าได้ถึง 21.47% (เกษตรและอาหาร,2020) การปลูกมันสาปะหลังในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มต้นปลูก
ทางภาคใต้ของไทย โดยปลูกระหว่างแถวของต้ นยางพาราที่มีขนาดเล็ก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4-5 ปี ต้นยาง
เริ่มคลุมพื้นที่จึงไม่สามารถปลูกได้ต่อไป ทั้งนี้การปลูกมันสาปะหลังยังแพร่กระจายไปยังภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ทีมีลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงและมีสภาพดินเป็นดินทราย ไม่มีแม่น้าใหญ่ที่จะทาการเกษตร
ใดๆ แต่มันสาปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมไปถึงให้ผลผลิตที่ดี จนกลายเป็นอาชีพที่กระจายแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2015) มันสาปะหลัง เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปใน
ภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส
ว่า แมนิออค (Manioc) เป็นไม้พุ่มยืนต้นมีอายุอยู่ได้หลายปี ทนต่ออากาศร้อนและต้องการน้าน้อย การปลูกมัน
สาปะหลังจะใช้ส่วนของลาต้นตัดเป็นท่อนปักไปในดิน ตรงบริเวณรอยตัดที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย
หลังจากปลูกได้ประมาณ 2 เดือ นรากจะค่อยๆสะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัวมันสาปะหลัง และจะ
สามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสาปะหลังหลังจาก 6 เดือน ผ่านไปแล้วโดยจะยืดอายุเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 16 เดือน โดยส่วน
ตาที่อยู่ด้านข้างท่อน มันจะเจริญเติบโตออกมาเป็นลาต้นต่อไป (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลัง ในประเทศไทย
, 2000) ซึ่งผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังมีหลายรูปแบบ เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสาปะหลัง โดยผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่ถูกแปรรูปจากหัวมันสดแล้วนั้น สินค้าเหล่านั้นจะถูกนาไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตแอลกอฮอล์
การผลิตแก็สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงการนาไปเพื่อการลี้ยงสัตว์ที่ใช้มันเส้นเป็นส่วนผสมของอาหาร
เลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการในการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล และปัญหาของโรคที่เกิดกับมันสาปะหลัง เป็นผล
ให้ ย ากต่ อการควบคุม ระยะการปลู กไปจนถึง การเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต ที่ เปลี่ ย นไป ท าให้ ผ ลผลิ ต ต่ อไร่ของมั น
สาปะหลังจากปกติจะอยู่ที่ 5-7 ตันต่อไร่ แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ผลผลิตอยู่ที่ 2-4 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ปริมาณ
แป้งร้อยละก็ลดลงตามด้วย ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมมันสาปะหลังเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการปรับตัวในการการ
ประกอบธุรกิจชองผู้ประกอบการและการบริหารจัดการของเกษตรกร
การปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอันดับที่สองของประเทศ ทั้งนี้ใน
พื้นที่ของอาเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กาแพงเพชร ตั้งอยู่ห่างจาก อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรมาทางทิศใต้
ห่างจากตัวอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 1084 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร โดย
ประกอบไปด้วย 11 ตาบล ได้แก่ตาบลปางมะค่า ตาบลบ่อถ้า ตาบลวังชะพลู ตาบลวัง หามแห ตาบลโค้งไผ่
ตาบลดอนแตง ตาบลสลกบาตร ตาบลเกาะตาล ตาบลแสนตอ ตาบลยางสูง และตาบลป่าพุทรา เป็นพื้นที่มี
ประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากมีสภาพดินที่ดี
และมีแม่น้าจากแม่น้าปิงไหลผ่าน ทาให้เป็นผลดีต่อการทาเกษตรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี (เทศบาลอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี) รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีอากาศค่อนข้างร้อนโดยส่วนมาก
การบริหารธุรกิจ คือกระบวนการในการวางแผนเพื่อกาหนดเป้าหมายที่พยายามสร้างผลกาไร โดยการ
นาเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ทุน ที่ดินและแรงงาน มาผสมผสาน จัดสรร ทาการเสี่ยง และการทาการ
ตัดสินใจเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อก่อให้เกิดการผลิตหรือบริการเพื่อจัดจาหน่าย รวมทั้งการพัฒนา
หรือคิดค้นวิธีการเพื่ อมาใช้ ในการดาเนิน การผลิต เพื่ อเอาชนะคู่แข่ง ในทุ กสถานการณ์ จากแนวคิดด้า นการ
วางแผนและการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ได้ ร ะบุ แ นวกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รว่ า ประกอบด้ ว ยความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
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(Entreprenureship) ความเป็นนักวางแผน (Planning) และความเป็นนักปรับตัว (Adaptive) (การบริหารธุรกิจ
, 2019) และจากความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของมันสาปะหลังที่ลดลงไปอย่าง
มาก ทาให้เกษตรกรมีผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องการ
หัวมันสดเพื่อนามาแปรรูปเป็นมันเส้นในจานวนที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องที่ผ่านมานั้นนั้นเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปัจจัยต่างๆที่ทาให้ผลผลิตมีประมาณเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารอาหารที่อยู่ในมันสาปะหลัง แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับมันสาปะหลัง จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของ
เกษตรกรอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆที่
จะส่งผลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาข้ อมูล
ไปปรับปรุง และวางแผนกลยุทธ์ในการทาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
Belch and Belch (2005 อ้ า งถึ ง ใน อั จ ฉรา นพวิ ญ ญู ว งศ์ , 2550) ในงานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาตั ว แปรด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การตัดสินใจ และ
อัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ
ปัจจัยการผลิตมี 4 ประเภท ดังนี้ (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 2013)
1. ที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง พื้นดินและหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ติดอยู่กับพื้นดิน
บริเวณนั้น เช่น ป่าไม้ แหล่งน้า แร่ธาตุ
2. แรงงาน หมายถึง กาลังกายและกาลังความคิดสติปัญญาของคนที่นามาใช้ในการผลิต
3. ทุน เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญประการหนึ่ง หมายถึง เงินทุนที่นาไปใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องจักรต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า
4. ผู้ประกอบการ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อนาที่ดิน แรงงาน และทุน มาผ่านกระบวนการผลิต ทา
ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมา
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง
อาเฟนดี ท่าสอน และระพี กาญจนะ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ทาให้ เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าหรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต โดยมีผลกระทบที่ส่งผล
ต่อองค์กรที่จะทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ
จารุวรรณ วรรณโกษฐ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยงอาจจะมีลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหรือเป็น
ต้นเหตุนามาซึ่งความเสี่ยงอื่นๆ ให้เกิดตามๆกันมา อันอาจนามาซึ่งความล้มเหลวหรือล้มละลายได้ในที่สุด
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่
ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แ น่นอน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไป
ตามอาชีพหรือความถนัด โดยความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็ย่อมมีแก่นของความหมายที่เหมือนกัน และบางครั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานั้นอาจจะมีทั้งทางบวกและทางลบ ก็แล้วแต่ละกรณี
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แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ
กวี วงศ์พุฒ (2539, น.61) ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึงการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้นาต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจ
ดั ง กล่ า วจะเกิด ประสิ ท ธิ ภาพสูง สุด ดั ง นั้น กล่ า วโดยสรุป การตั ด สิ น ใจ หมายถึง การพิ จ ารณาโ ดยใช้ ข้อมูล
หลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่
สามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญ และปฏิบัติอยู่เป็นประจาเนื่องจากการ
ตัดสินใจจะทาให้มนุษย์เลือก และได้สิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด กระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์การการตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญ
ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร
ดรัคเกอร์ (Drucker, 1998, p. 163 อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน , 2523, น.6) กล่าวว่า การบริหาร คือ
ศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การทางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทาภายใน
สภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทางานใน
องค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจาหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม
การบริหาร เป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมกาลัง ความ
พยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอื่น ๆอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อความสาเร็จในเป้าหมายของ
องค์ การที่ กาหนดไว้ รวมไปถึง กระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบและมี การปฏิบั ติ ง านเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวคิด เกี่ยวกับความคิดเห็น
จารุวรรณ บุญรอด (2549, น.7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งใดด้วย
การพูดหรือเขียน โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะ
ได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นๆก็ได้
ศรัณ ย์ พงษ์ รัต นานุกูล (2549, น.9) กล่ า วไว้ ว่ า ความคิด เห็ น คือการแสดงออกทางความคิด ท่ า ที
ความรู้สึกที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริม
คือ พอใจ นิยมชมเชย สนับสนุนและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะต่อต้าน คือการขัดแย้ง ไม่ร่วมมือ
ไม่ปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคล ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ หรือตาม
สภาพแวดล้อม หรือจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ยืนยันความจริงเสมอไป แล้ว
นาไปสู่การแปลความหมาย การคาดคะเนต่างๆ โดยนา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่อยู่
ขณะนั้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ รวมไปถึงการยอมรับและการปฏิเสธอีก
ด้วย ทั้งนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและแสดงออกได้ทั่งแง่บวก แง่ลบ ก็ได้ โดยผ่าน
ทางคาพูด การเขียน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ท่าทางของแต่ละบุคคล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
วัลลภ ทองอ่อน (2558) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการวิจัย สื่อสารชุมชน และประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัด กาแพงเพชร
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) มี ผ ลงานวิ จั ย ในกลุ่ ม เรื่ อ งมั น ส าปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ที่ เป็ น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพจานวน 16 ชิ้นงานสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในทุกขั้นตอน
ของการผลิตมันสาปะหลังใน 7 ด้านคือด้านพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ด้านวิธีการปลูกและการวางแผนการปลูก
ด้านการปรับปรุงบารุงดินและการเตรียมดินด้านการให้น้าด้านการกาจัดวัชพืชด้านการใช้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ ยวที่
เหมาะสม 2) เขตเหมาะสมสาหรับปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดกาแพงเพชรสามารถกาหนดได้ 3 เขตตามปัจจัย
หลักด้านดินน้าและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องคือเขตเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลังมากปานกลางและน้อย 3)
สื่อสารชุมชนที่นาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังประกอบด้วย
สื่อ 8 ประเภทและ 4) การประเมินผลสื่อสารชุมชนพบว่าสื่อสารชุมชน 7 ประเภทเกษตรกรมันสาปะหลังมีความ
พอใจในระดับดีส่วนสื่อบุคคลเกษตรกรมีความพอใจในระดับดีมาก
พิชญ์ศิณี แก้ววงศ์หาญ (2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับสารปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของมันสาปะหลัง
ผลการวิจัย พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา
163 กก./ไร่ มีผลให้ความสูงต้น จานวนกิ่งต่อต้น ผลผลิตหัวสด และน้าหนักเฉลี่ยต่อหัวของมันสาปะหลังโดย
ภาพรวมมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์อัตรา50 กก./ไร่ นอกจากนี้
การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์อัตรา163 กก./ไร่ ยังมีผลให้
ปริมาณแป้งต่ อพื้นที่ ปริมาณความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมัน
สาปะหลังมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์อัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่
ปุ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น ร่ ว มกั บ พั ม มิ ซ อั ต รา 50 กก./ไร่ อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต และ
องค์ประกอบผลผลิตของมันสาปะหลังที่ปลูกในปีที่ 1 และปีที่ 2 พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.
N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 163 กก./ไร่ มีผลทาให้น้าหนักเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ผลผลิตหัว
สดเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์ อัตรา 50 กก./
ไร่ ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี 75% ของอัตราตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับพัมมิซอัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา
9.02-0-10.06 กก.N-P2O5-K 2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 122 กก./ไร่ มีผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น และ
ผลผลิตหัวสดลดลงในตารับควบคุม (control)
อภิ นั น ท์ พั ช โรภาสวั ฒ นกุ ล (2560) ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสาปะหลังในภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผลการประมาณค่าเฉลี่ยของผลผลิตมันสาปะหลัง พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ความ
แปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตมันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในส่วนพื้นที่
เพาะปลูกมันสาปะหลัง ปัจจัยปริมาณน้าฝนรวม ความแปรปรวนของปริมาณน้าฝน และแนวโน้มเวลา ส่งผล
ทางบวกต่อผลผลิตมันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตพืชมันสาปะหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ย นแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ เช่ น เผยแพร่ข้อมู ล ข่า วสารการเตื อนภัย พร้อมแนวทางการรับ มือที่
เหมาะสม
เกรียงศักดิ์ โชควรกุล (2561) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพ เพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิ จั ยตามวัต ถุประสงค์การวิ จัย พบว่า 1) การพั ฒ นาประสิทธิ ภาพและผลิต ภาพ ได้ แก่ การให้
ความส าคัญ กับ ปั จ จั ย พื้ น ฐานเกี่ย วกับ สภาพดิ น ในแปลงปลู ก น้ า และพั น ธุ์ อ้อย 2) การยกระดั บ และสร้า ง
มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตอ้อย ได้แก่ การทาน้าไซรัปน้าตาลอ้อยอินทรีย์ น้าอ้อยคั้นสด แผ่นไม้อัดจากกากอ้อยส่งออก
ต่างประเทศ อาหารเลี้ยงสัตว์และปุ๋ยหมักเพื่อจาหน่าย 3) การลดต้นทุนการผลิตและจัดจาหน่าย ได้แก่ การ
เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและตรงช่วงเวลาการเพาะปลูก ใช้เครื่องจักรกลที่ ทันสมัยทดแทนแรงงานคน จัดโซนนิ่ง
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พื้นที่การปลูกและรับซื้ออ้อยที่ชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชน 4) ปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน แรงงาน ราคาเครื่องจักรที่
สูงมาก ขาดความหลากหลายของพันธุ์อ้อยที่ดี จาเป็นต้องใช้สารเคมี และรูปแบบการจาหน่ายอ้อยที่หลากหลาย
และ 5) แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่ จัดตั้งสมาคม
ชาวไร่อ้อย รวมกลุ่มในรูปแบบหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตา และรวมกลุ่มกันในลักษณะเกษตรแปลง
ใหญ่
ณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร์ และ นันทพล กาญจนวัฒน์ (2562) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สินค้าแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
ในการวิเคราะห์ข้อค้นพบของการวิจัย คือ รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ที่ครบวงจรมี
การดาเนินงาน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร และการเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนและกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ผลผลิตในแต่ละฤดูการ
ผลิต ส่วนที่ 2 การเก็บรักษาสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการขนส่ งสินค้า
เกษตร ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการกระจายสินค้าสู่
ตลาดทั้งในแลต่างประเทศซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้าจะต้องมีรูปแบบที่มี
การดาเนินงาน ใน 3 ส่วนนี้การวิจัยเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า เพื่อ
รองรับรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่แบบครบวงจรขององค์การคลังสินค้า หัวข้อวิจัยต่อไป
เสนอแนะให้เป็น “กฎหมายว่าด้วยกาหนดพื้นที่เกษตรกรรม”
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, ชูชิต ชายทวีป และ รุจิรวัทน์ ลาตาล (2562) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่
ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัด
นครสวรรค์อยู่ ในระดั บมาก โดยปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ด้ า นจิ ต สั ง คม และด้ า นการเมื องและนโยบายรัฐบาล
สามารถทานายความสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้
ร้อยละ 78.4 มี ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คูณ เท่ า กับ .964 และ 3) เพื่ อป้ องกัน และลดความเสี่ ย งของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ควรใช้สารเคมีตามความจาเป็น ควรใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตรที่มีคมด้วยความระมัดระวัง ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช และควรลดรายจ่าย
การปลูกพืช
เนื้อหาสาระ (Content)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการวัดเพียงครั้งเดียว (One Shot Case Study) และศึกษา ณ จุด
เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการผลิตต่างๆ (ทุน , แรงงาน, ที่ดิน, ผู้ประกอบการ) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ
มันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยด้านความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจและด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยด้านการตัดสินใจในด้านการวางแผน (เพื่อเตรียมข้อมูลในการรับมือกับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)และด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูก) ที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลัง อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวั ด
กาแพงเพชร มี 11 ตาบล มีประชากรรวมทั้งสิ้น 105,065 คน , (อาเภอขาณุวรลักษบุรี, 2562)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึกษาวิ จัย ครั้ง นี้คือ เกษตรกรที่ ป ลู กมั น ส าปะหลัง อาเภขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยเป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการปลูกมันสาปะหลัง จานวน 385 คน โดยใช้สูตร
ของคอแครน (Cochran)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน
40 ข้อ เป็นข้อคาถามปลายปิด จานวน 2 ข้อ และเป็นข้อคาถามปลายเปิด จานวน 38 ข้อ แบ่งข้อคาถามทั้งหมด
จานวน 5 ตอนได้แก่
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2: ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ
ส่วนที่ 3: ปัจจัยด้านความเสี่ยงของเกษตรกร
ส่วนที่ 4: ปัจจัยด้านการตัดสินใจของเกษตรกร
ส่วนที่ 5: ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจของเกษตรกร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมูล
ที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ (chi-square) และสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มี
อายุ 35 - 46 ปี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รายได้เฉลี่ย (ต่อปี) 43,000-57,000 บาท จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40
ช่วงอายุของการเป็นเกษตร (ปี) 11 – 20 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 และจานวนพื้นที่ปลูก (ไร่)
23 – 40 ไร่ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
ในส่วนการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทุน ด้านที่ดิน ด้าน
แรงงาน และด้ า นผู้ ป ระกอบการ ของผู้ ต อบแบบสอบถามของเกษตรกรในอาเภอขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ทุน) ของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ทุน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
ปริมาณเงินทุนของเกษตรกร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.728 และใน
ระดับน้อยสุดคือ ปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.889
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ที่ดิน) ของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ที่ดิน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
ลักษณะของชนิดดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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0.953 และในระดั บ น้ อยสุด คือ ขนาดที่ ดิ น ที่ ใช้ ในการเพาะปลู ก โดยมี คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.76 มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.967
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (แรงงาน) ของการบริหารธุรกิจ
มันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (แรงงาน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด
คือ ความชานาญและประสบการณ์ของแรงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.942 และในระดับน้อยสุดคือ ปริมาณแรงงานในการผลิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.938
ความคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ด้ า นการผลิ ต ต่ า งๆ (ผู้ ป ระกอบการ) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ผู้ประกอบการ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่
ในระดับมากสุด คือ ผู้ประกอบการสามารถให้ความรู้หรือคาปรึกษาทางด้านการผลิตแก่เกษตรกรได้อย่างดี โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.838 และในระดับน้อยสุดคือ ผู้ประกอบการ
สามารถจ่ายเงินค่าผลผลิตให้เกษตรกรได้ต ามกาหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.999
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย งของการบริ ห ารธุ ร กิ จ มั น ส าปะหลั ง ความคิ ด เห็ น ของ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านความเสี่ยง(ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง
พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง(ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมาก
สุ ด คื อ ปั ญ หาของภัย แล้ งส่ง ผลต่อต้ นพันธุ์ มันส าปะหลัง โดยมี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 มี ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.902 และในระดับน้อยสุดคือ ปัญหาจากการระบาดของโรคมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.071
ความคิ ด เห็ น ของ ผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย ง (ด้ า นเศรษฐกิ จ ) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง (ด้านเศรษฐกิจ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ใน
ระดับมากสุด คือ ราคาที่ เพิ่ม/ลด ของผลผลิต ที่เป็นไปตามเศรษฐกิจโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.012 และในระดับน้อยสุดคือ ปัญหาของราคาที่เพิ่มขึ้นของปุ๋ ยเคมี โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.816
จากการศึกษาปั จ จั ย ด้ า นการตั ด สิ น ใจของการบริหารธุ รกิจ มั น ส าปะหลั ง ความคิด เห็ น ของ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังส่วนใหญ่
พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
เกษตรกรมีการลงทุนซื้อเครื่องมือทางการเกษตร เพื่อ เตรียมก่อนการเพาะปลูกมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.943 และในระดับน้อยสุดคือ เกษตรกรได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาโรค ต่างๆ ของมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.806
ความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์) ของ
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกที่ดี เช่น การดูแลต้นพันธุ์ไว้
สาหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.971
และในระดับน้อยสุดคือ เกษตรกรจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เพียงพอสาหับการเพาะปลูกโดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.925
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการ

ตารางที่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการวางแผน
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง จากสมมติฐานพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 238 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีอายุ 35 - 46 ปี จานวน127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รายได้เฉลี่ย (ต่อปี) 43,000-57,000 บาท จานวน 166 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.40 ช่วงอายุของการเป็นเกษตร (ปี) 11 – 20 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 และ
จานวนพื้นที่ปลูก (ไร่) 23 – 40 ไร่ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
เพศกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการจัดการและด้านการวางแผนของ ปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจ ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจในด้านการจั ดการและด้านการวางแผนรวมกันของปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนั้น ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ในด้านการจัด การและด้านการวางแผนรวมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี ยิ้ม
สมบูรณ์, สุณีย์ กาศจารูญ, สุวิมล อังควานิช และกฤษณพล จันทร์พรหม (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกี่ยวการจัดการ
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า 1) เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทาสวนมะพร้าว มีพื้นที่ทา
การเกษตร 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.9 และมีประสบการณ์ในการทาการเกษตร 30 ปีขึ้นไป 2) สภาพการ
จัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการ
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จัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 4) การเปรียบเทียบสภาพการจัดการ
ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคตามตัวแปร พบว่าด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยการผลิตต่างๆของเกษตรกร (ทุน, ที่ดิน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ) มีอิทธิพล
ต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยการผลิตด้านทุน มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ มันสาปะหลังด้านการจัดการและด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ เทพติยา นิตยชาติ มาฆะสิริ เชาวกุล
และสัมพันธ์ เนตยานันท์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร อาเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยข้อมูล Panel Data ปีเพาะปลูก 2550, 2552 และ 2554 โดยผลการศึกษาพบว่า
สมการการผลิตข้าวทั้งการทานาปีและการทานาปรังที่มีตัวแปรตาม คือ ผลผลิตข้าว และตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปริมาณปุ๋ยเคมีรวม ค่าใช้จ่ายสารเคมี ค่าใช้จ่ายการจ้างเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน และจานวนแหล่งน้า
ถูกประมาณการด้วยวิธี Random Effect ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัย
การผลิตอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยทางด้านราคาเป็นสาคัญ และเมื่อวิเคราะห์ถึงค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตข้าวต่อ
ไร่ต่อการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดพบว่า ทั้งการทานาปีและนาปรังมีค่าความยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นน้อย ซึ่งชี้ว่า
การเปลี่ยนแปลงระดับการใช้ปัจจัยการผลิตส่งผลต่อผลผลิตน้อยมาก
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านความเสี่ยง (ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและด้านเศรษฐกิจ) มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยความเสี่ยงในด้าน
เศรษฐกิจและด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการ บริหารธุรกิจมันสาปะหลังด้านการจัด การและ
ด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่
สอดคล้องกับเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร ชูชิต ชายทวีปและ รุจิรวัทน์ ลาตาล (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหาร
ความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การบริหารความเสี่ยงและอันตราย
ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงและ
อันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตสังคม
และด้านการเมื องและนโยบายรัฐบาล สามารถทานายความสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร้อยละ 78.4 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.964
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผนและด้านการจัดการเชิงกลยุ ทธ์) มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยการตัดสินใจในด้าน
การวางแผนและด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเกษตรกร มี อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังด้านการ
จัดการและด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ กชวรรณ ทาแก้วน้อย และอารีรัตน์ ภูธรรมะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรที่ มี
อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่เกษตรกรที่มี
เพศ ขนาดพื้นที่การเพาะปลูกและรายได้เฉลี่ยต่อปีต่างกันมีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวมต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร ในด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็น ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ดังนั้นเกษตรกรสามารถที่จะนาข้ อมูลในการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในอนาคตได้ เช่น การจัดการด้านต่างๆของการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการวางแผนของการบริหารธุรกิจ
ในแต่ละฤดูกาลของการปลูกมันสาปะหลังมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านการผลิตต่างๆ ด้านความเสี่ยง ด้านการตัดสินใจ ของ
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง กับพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น เพื่อนามา
ประกอบกับข้อมูลของการบริหารธุรกิจของเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะลัง ที่มีอยู่แล้ว จะทาให้สามารถทาความ
เข้าใจ และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาการศึกษากับจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เพื่อที่สามารถทาความเข้าใจ และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลังต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกร
1. เกษตรกรต้องมีความรู้เพิ่มในเรื่องของการผลิตต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนตั้งแต่การเริ่มปลูกไปจนถึง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อจะได้สามารถควบคุมต้นทุนของค่าใช้จ่ายได้
2. เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปลูกมันสาปะหลัง เพื่อลดความเสี่ยงและจะได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
3. เกษตรกรต้องรู้จั กเรียนรู้และยอมรับ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ให้ มากขึ้น เพื่อจะได้ติดตามข่าวสาร เช่น
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
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