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บทคัดย่อ

การศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความรูเ้ พือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความส�ำคัญของการบริหาร
จัดการเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมี 2) เพือ่ ศึกษาความส�ำคัญและแนวโน้มของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี 3) เพื่อศึกษาความส�ำคัญ
ของแนวทางและส่งเสริมการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมี โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ประชากรตัวอย่างเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 90 อ�ำเภอ ใน 10
จังหวัด ภาคกลางของประเทศไทย จ�ำนวน 450 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการคูณถดถอย และเสริมด้วยข้อมูลจาการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มของบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยเจาะจงเป็นเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จ�ำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า การน�ำการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการจัดบริการรวมกลุ่มเกษตรกรตามประเภทของพืช การ
อบรมสาธิตทดลองอบรมการป้องกันศัตรูพืช ตรวจสภาพดิน วิเคราะห์สถิติ การผลิต จัดนิทรรศการด้านการเกษตร ท�ำให้
เกษตรกรมีความรูใ้ นการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีดยี งิ่ ขึน้ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ผู้ ลิตปุย๋ อินทรียเ์ คมี ต้องสามารถน�ำมาเป็นแนวความคิด
การบริหารจัดการและการให้บริการในการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีของเกษตรกร ซึง่ จะเป็นปัจจัยในการแข่งขันการผลิตปุย๋ อินทรีย์
เคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
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ABSTRACT

The objectives of the study of factors critical to Knowledge Management for Enhancing Competitiveness of the Organic-Chemical Fertilizer Industry in the Central Region of Thailand .Objectives of this
study are to 1) To study the importance of management to increase the competitiveness of the chemical
fertilizer industry, 2) To study the significance and prospects of the use of chemical fertilizers in agriculture
to enhance the competitiveness of the chemical fertilizer industry, and 3) To study the significance of the
approach and encourage the use of chemical fertilizers to increase the competitiveness of the chemical
fertilizer industry. In this study, quantitative research approach was mainly applied while qualitative
research approach was used to support data. The sampling group has been collected from farmers in 90
districts of 10 provinces in the middle of Thailand. There were 450 farmers, statistics for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Coefficient and multiple-equation regression analysis,
and then supported by data from qualitative analysis by interviewing primary informants. Researchers
specifically indicated to have 10 officers from Provincial Agriculture Department.
The result of this study found that Application of knowledge management to use in the collective
farmers according to the type of plant, training, demonstration experiment, training and preventing
pests. Check the condition of the soil. Analyze the agricultural exhibition production, farmers have
knowledge in the use of organic chemical better is an important factor that manufacturer of organic
chemical Must be taken as the concept, management and service in the use of organic fertilizer farmers
which will be a factor in the production of organic fertilizer efficiency.
KEYWORDS: Knowledge Management, Competitiveness, the Organic-Chemical Fertilizer Industry
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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่เพาะ
ปลูกมากกว่า 130 ล้านไร่และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งย่อมส่งผลให้ความต้องการการใช้
ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ตาม ต้องยอมรับว่าหากจะ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สามารถแข่งขันได้ ปุ๋ยเคมียังคงมีความ
จ�ำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีใน
การผลิตพืชไร่เพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ทัน
กับความต้องการของตลาดโลก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้ปุ๋ยเคมี คือสิ่งที่เกษตรกรพยายามเพิ่มธาตุอาหารให้แก่
พืชนอกเหนือจากที่พืชได้รับอยู่โดยธรรมชาติ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินท�ำให้ดินเสื่อมโทรม ส่ง
ผลกระทบท�ำให้ดินเสีย ตลอดจนส่งผลเสียทางชีววิทยาที่มี
ผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการส่งออก
อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างในผลผลิต
ทางการเกษตร ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
ของประเทศแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่เป็นรองภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือแต่ภาคกลางมีแม่น�้ำส�ำคัญไหล
ผ่านคือแม่นำ�้ เจ้าพระยาทัง้ พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบจึงท�ำให้เกษตรกร
สามารถท�ำนาและปลูกพืชได้เกือบตลอดปี ประชากรใน
ภูมิภาคนี้มีความคุ้นเคยกับการเกษตรเพื่อการค้า นอกจาก
ปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชผลไม้ได้หลายอย่างภาคกลาง
มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญได้แก่การเป็นแหล่ง
ผลิตทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญของประเทศ มีความหลากหลาย
ของการผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนรวมถึงสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของ
รัฐอย่างคุ้มค่าโดยเกษตรกรและชุมชนและฟื้นฟูทรัพยากร
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความ
รู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย
อินทรีย์เคมีวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารของโลกปัจจุบันนี้
เกิดจากหลายสาเหตุส�ำคัญ อาทิ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
และอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาพลังงานที่ปรับสูง
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ขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนือ่ งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ ได้กำ� หนด
แนวทาง ส�ำหรับปัจจัยการผลิตทีม่ รี าคาสูงขึน้ โดยเฉพาะปุย๋
เคมีเนือ่ งจากเกษตรกรประสบปัญหาการใช้ปยุ๋ เคมีราคาแพง
และขาดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ส่วนปุ๋ยที่มีอยู่ใน
ตลาดมีการปลอมปนท�ำให้ได้รับผลผลิตการเกษตรต�่ำกว่า
ที่ควรจะเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดผลิตปุ๋ยปลอมและไม่ได้
มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมี เป็นระบบ
เกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
โดยใช้สารอินทรีย์-ชีวภาพทดแทนสารเคมี ในพื้นที่ 68
ล้านไร่ เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
ต้นทุนการผลิตต�ำ่ สร้างเครือข่ายขยายผลให้เกษตรกรเข้าใจ
ให้เห็นความส�ำคัญในการผลิตและใช้ปยุ๋ ชีวภาพโดยจัดสร้าง
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนจ�ำนวน 362 โรง
ในพืน้ ที่ 45 จังหวัด โดยในปัจจุบนั นีป้ ระเทศไทยมีอตั ราการ
ใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีในภาคการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 24
ของโลกโดยพืชที่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากที่สุด
คือข้าว รองลงมาคือบรรดาพืชไร่ ไม้ผล พืชผักและไม้ดอก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะหาแนวทางการ
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความรูเ้ พือ่
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรีย์
เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการหา
แนวโน้มของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตร เพื่อน�ำมา
แก้ปัญหาในเรื่องการท�ำการเกษตรโดยเป้าหมายหลักเพื่อ
คงสภาพดินปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน รวมถึงรูปแบบ
การแข่งขันของปุ๋ยอินทรีย์เคมี แนวทางการรณรงค์ส่งเสริม
ขยายผลเพือ่ ให้เกษตรกรใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีเพือ่ ลดต้นทุนและ
เพื่อผลผลิตที่มีมาตรฐานอันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัย
ของชุมชนสิ่งแวดล้อมและเป็นหลักประกัน ในการส่งเสริม
การส่งออกต่อไปในอนาคต ซึ่งจะท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความส�ำคัญของการบริหารจัดการเพื่อ
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2.เพื่อศึกษาความส�ำคัญและแนวโน้มของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
3.เพื่อศึกษาความส�ำคัญของแนวทางและส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบแนวทางการบริ ห ารจั ด ในการแข่ ง ขั น
ของอุ ต สาหกรรมปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี ใ นเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
2. ทราบแนวโน้มและแนวทางในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย
3. ทราบการพั ฒ นารู ป แบบในการเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย
อินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่หรือที่ได้ปรับปรุงมา
แล้วใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก
Betje. (1998) นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การจัดจ�ำหน่ายและไม่ว่า
จะเป็นสินค้าหรือบริการ
Schilling. (2008) นวัตกรรมเป็นเรื่องของการน�ำ
ความคิดไปใช้เชิงปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้สงิ่ ใหม่หรือกระบวนการใหม่

2.แนวคิดทฤษฎีการจัดการสภาพแวดล้อม

พงษ์ พิ สิ ฏ ฐ์ วิ เ ศษกุ ล (2551) วิ ก ฤตการณ์ ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบนั
ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมและนับวันวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ก็ยงิ่ ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบทั้งโดยอ้อมต่อประชากรรวมถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน จาก

ความจ�ำกัดของที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่
ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินและการจัดระเบียบการ
ใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องของผู้ครองที่ดิน สาเหตุต่างๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและจะเป็นปัญหาของ
ประเทศมากยิ่งขึ้น
2. วิกฤตการณ์ทรัพยากรน�้ำ สาเหตุหลักๆ เช่น การ
เพิ่มจ�ำนวนประชากร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม น�้ำเสียและสารพิษจากการทิ้งจากบ้านเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน�้ำท�ำให้น�้ำเน่า

3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการทางการตลาด

อี.เจโรมี แม็คคาร์ที่ (1960) เสนอแนวคิดใหม่สู่โลก
แห่งทฤษฎีทางธุรกิจ เจโรมี่เสนอเครืองมือที่เรียกว่า“สูตร
ผสมทางการตลาด(Marketing Mix)” ฟิลิป คอตเลอร์
(Kotler.2003)ปรมาจารย์แห่งการตลาดให้ค�ำนิยามว่า
“คือชุดเครือ่ งมือทางการตลาดทีบ่ ริษทั ต่างๆใช้เพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เป็นเป้าหมาย” โดยระบุว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 P ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่
การส่งเสริมการตลาด
กุลวดี คูหะนานนท์ (2545) กล่าวว่าส่วนผสมทางการ
ตลาดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพือ่ ให้ธรุ กิจอยูร่ อด

5.แนวคิดทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์

นพมาศ สุวชาติ.(2550) ทุกๆ กิจกรรมในระบบ
โลจิสติกส์เห็นความส�ำคัญของการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
และมีการท�ำงานอย่างสัมพันธ์กนั แล้ว จะท�ำให้การกระจาย
สินค้าไปสู่ลูกค้าประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน คือ
สามารถเคลือ่ นย้ายสินค้า จัดเก็บและควบคุมสินค้าคงคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลต่อต้นทุนการ
ด�ำเนินงานตรงตามหลักการของโลจิสติกส์ด้านการบริหาร
ต้นทุนคือกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ สร้าง
ผลงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ท้ายสุดผลสัมฤทธิข์ องระบบ
โลจิสติกส์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5 ด้าน คือ
ส่งสินค้าถูกต้อง (right product) ไปยังสถานที่ที่ก�ำหนด
(right place) ตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด (right condition)
ภายในเวลาที่ก�ำหนด ส่งมอบภายในเวลาที่ก�ำหนด (right
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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time) และเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (right cost) นั่นคือ
การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

6.แนวคิดทฤษฎีการจัดการความสามารถในการ
แข่งขัน

มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ (2550) กล่าวว่า ความสามารถ
ในการแข่งขันระดับองค์กร คือการทีอ่ งค์กรเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางการผลิต (Productivity) และการพัฒนาคุณ ภาพ
(Quality) ของสินค้าและบริการให้สูงเพิ่มคุณค่า (Value
added) และการใช้ประโยชน์ของสินค้าและบริการให้
หลากหลายโดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด (Resources
scarcity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิด
ความคุ้มค่ามากที่สุด (Economies) อันจะส่งผลให้องค์กร
นั้นๆ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้

กรอบการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

นวัตกรรม
(Innovation)
การจัดการสภาพแวดล้อม
(Environmental management)
การจัดการทางการตลาด
(Marketing Management)

การแข่งขันของ
อุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
การจัดการโลจิสติกส์
(Logistics)
นโยบายภาครัฐ
(Policy)
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สมมติฐาน

1. ปัจจัยด้านนวัตกรรมมีผลต่อความส�ำคัญต่อการ
บริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุ ต สาหกรรมปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี ใ นเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความส�ำคัญต่อ
การบริ ห ารจั ด การความรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย
3. ปัจจัยด้านตลาดความมีผลต่อความส�ำคัญต่อการ
บริหารจัดการความรูเ้ พือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย
4. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้มีผลต่อความส�ำคัญ
ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย
5. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์มีผลต่อความส�ำคัญต่อการ
บริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุ ต สาหกรรมปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี ใ นเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
6. ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐมีผลต่อความส�ำคัญ
ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
จ�ำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ประเภทของพืชที่ท�ำการ
เพาะปลุก และรายได้ จ�ำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2. ค�ำถามเกีย่ วกับปัจจัยต่างๆทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีจ�ำนวน 42 ข้อ
ส่วนที่ 3. ค�ำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
ขอบเขตการวิจัย

ได้แก่ พื้นที่ ระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 90 อ�ำเภอ ใน
10 จังหวัด พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอยุธยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดลพบุรี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร เป็นเกษตรกรในเขต
พื้นที่ 90 อ�ำเภอ ใน 10 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
โดยก�ำหนดจ�ำนวนประชากรตัวอย่างเจาะจง โดยคัดเลือก
เจาะจงเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือ
จากเกษตรจังหวัดของแต่ละจังหวัด มอบหมายให้เกษตร
อ�ำเภอเป็นผู้ก�ำหนดตัวเกษตรกรที่มีคุณลักษณะที่ก�ำหนด
รวม 90 อ�ำเภอ อ�ำเภอละ 5 คน ได้เกษตรกรตัวอย่าง
จ�ำนวน 450 คน
การวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
(Interview Schedule) ทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาสาระและกรอบ
ตัวแบบการวิจยั ได้แก่ การจัดการความรู้ นวัตกรรมการผลิต
การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการการตลาด โลจิสติกส์
และนโยบายภาครัฐ กลุ่มของบุคคลผู้ให้ข้อมูลเป็นเกษตร
จังหวัด (เจ้าหน้าทีร่ ฐั ) ทัง้ 10 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการด�ำเนินการกับข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ เพื่อน�ำมาซึ่งการตอบสมมุติฐานและตอบ
โจทย์วิจัย การด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการเลือกสถิติ
ทีเ่ หมาะสมและการวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั โดยผูว้ จิ ยั ได้วาง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
2 . ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

เพื่อน�ำค�ำตอบที่ตรงประเด็นค�ำถามมาสรุปผล

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งได้
มีการศึกษาจากเอกสารต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งในด้านของเนื้อหาเอกสาร
รวมทั้งข้อมูลทางสถิติโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ที่ทางผู้ศึกษาได้ก�ำหนดกรอบการวิจัยด้านต่างๆ ได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
1.เพื่ อ ศึ ก ษาความส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย
อินทรีย์เคมี

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 450 คนนั้น ร้อยละ 62.5 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 33.8 มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปในด้านคุณสมบัติ
ทางการศึ ก ษาพบว่ า ร้ อ ยละ30.5 จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีซึ่งระดับการศึกษาของเกษตรกรโดยรวมแล้ว
อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะศึกษาส่วนการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น ร้อยละ 53.6 มีอาชีพท�ำ
นาข้าวและพืชไร่ พืชสวน เป็นผลท�ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่
มีรายได้อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันโดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,000 - 20,000บาท
นวัตกรรมการผลิต พบว่าปัจจัยด้านการด�ำเนินการ
ด้านนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยโดยการคิดค้นและพัฒนาสูตร
ปุ๋ยใหม่ๆ ให้เกษตรกรมีโอกาสเลือกใช้กรรมวิธีการผลิต
และลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบต่างๆ นวัตกรรมเหล่านี้
ในความคิดของเกษตรกรถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนจูงใจ
ให้เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งมีระดับความคิดเห็น
ต่อทุกๆ ปัจจัยในระดับที่สูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ
3.48 แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
เป็นปัจจัยเพื่อการแข่งขันอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการบริหาร
จัดการด้านการแข่งขัน
การจัดการสภาพแวดล้อม พบว่าระดับความคิดเห็น
และความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในภาคการเกษตรทีผ่ ปู้ ระกอบ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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การอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีจัดกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจเรือ่ งผลกระทบของปุย๋ อินทรียเ์ คมีเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ในการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีวา่ ไม่มผี ลกระทบทีเ่ สียหายต่อสภาพ
แวดล้อมในชุมชนภาคเกษตรกรรมโดยเกษตรกรมีระดับ
ความเชื่อในผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 5 ด้านโดยมีค่า
เฉลีย่ รวมสูง 3.70 ผลดีของการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีเป็นรายด้าน
เกษตรกรมีความคิดเห็นและความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงทุกด้าน
การจัดการด้านการตลาด พบว่าการบริหารจัดการ
ส่วนผสมของปุ๋ย การบริการด้านการตลาดเป็นปัจจัยการ
บริหารจัดการการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรซึ่งเป็นฐาน
เสริมสร้างความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
ข้อมูลด้านนี้ที่การวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดการบริการด้านการ
ตลาดโดยรวม 11 ด้านเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีความ
คิดเห็นถึงความส�ำคัญของปัจจัยบริการด้านการตลาด ค่า
เฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น เท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาแยกบริการด้านการ
ตลาดเป็นรายด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าบริการด้าน
การตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงทุกรายการ โดยบริการด้าน
การมีร้านจ�ำหน่ายอยู่ใกล้กับชุมชนพื้นที่การเกษตรมีการ
จัดส่งปุ๋ยโดยไม่ต้องมีการบรรจุเป็นกระสอบเพื่อให้ราคา
ต�่ำลงมีบริการซื้อขายผลผลิตการเกษตรหรือจ่ายค่าปุ๋ยเมื่อ
ถึงฤดูการเก็บเกีย่ วผลผลิต มีการแสดงรายละเอียดส่วนผสม
ของสูตรปุ๋ยชัดเจนและมีบริการขนส่งและบริการใส่ปุ๋ยให้
เกษตรกร มีลำ� ดับความต้องการสูง มีระดับค่าเฉลีย่ ความคิด
เห็นในล�ำดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล�ำดับ ซึ่งทั้ง 5 ล�ำดับ
นี้ เป็นระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดในการอ�ำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนภาคเกษตรในปัจจุบัน
การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้ พบว่า
ปัจจัยการบริหารจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการท�ำการ
เกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ได้
ก�ำหนดหัวข้อลักษณะปัจจัยการจัดการการบริหารจัดการ
ความรู้ไว้ 6 ด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นถึงความส�ำคัญ
ของปัจจัยในการจัดบริการรวมกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
ของพืชและการจัดการอบรมให้ความรู้การผลิตโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เคมีอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ
3.25 เมื่อพิจารณาแยกลักษณะการจัดการความรู้เป็นราย
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ด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าลักษณะปัจจัยการบริหาร
จัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงทุกรายการโดยมีการอบรมสาธิต
ทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ถูกวิธี จัดการฝึกอบรมการ
ป้องกันศัตรูพืชหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จัดบริการตรวจ
สภาพดินแก่เกษตรกร การจัดท�ำเอกสารวิชาการสถิตติ วั เลข
การผลิตทางการเกษตรและการจัดห้องนิทรรศการการ
ด�ำเนินการด้านการเกษตรกับองค์กรของเกษตรกร มีล�ำดับ
ความต้องการสูงมีระดับค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นอยูใ่ นล�ำดับ 1,
2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล�ำดับ ซึง่ ล�ำดับทัง้ 6 นีเ้ ป็นการจัดการ
ความรู้ แก่เกษตรกรและจะท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีดียิ่งขึ้น
การจัดการโลจิสติกส์การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่
เกษตรกร พบว่าระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความ
เชื่อถือพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยที่มีกระบวนการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับการผลิตปุย๋ และกิจกรรมการอ�ำนวยความสะดวกใน
การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรทั้ง 6 ปัจจัยในการบริหารจัดการอยู่
ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.35 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการ
แข่งขันอยู่ในระดับสูงทุกปัจจัยและเกษตรกรมีระดับความ
พอใจในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ความรวดเร็วใน
การขนส่งและการมีตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านมีอันดับความ
พึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 ,2 และ 3 ตามล�ำดับ
นโยบายภาครั ฐ ต่ อ การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมปุ ๋ ย
อินทรีย์เคมี พบว่าเป็นปัจจัยแรงจูงใจที่ส�ำคัญต่อการที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่
จะพัฒนาปรับปรุง หลักการจัดการกระบวนการผลิตและ
การบริการด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแก่เกษตรกรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เป็ น การแข่ ง ขั น การบริ ห ารจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีนนั้ ในความคิดเห็นของเกษตรกรมี
ความคิดเห็นว่านโยบายด้านต่างๆ เกีย่ วกับการเกษตรของรัฐ
จะต้องมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนจริงจังและมีการจัดระบบ
และวิธีการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการเกษตรอย่าง
จริงจังและชัดเจนในหลายๆด้านการวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนด
ปัจจัยที่เป็นนโยบายภาครัฐใน 5 ด้านอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.37
2.เพื่อศึกษาความส�ำคัญและแนวโน้มของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p28-40 ���������� ��������� .indd 34

4/25/2559 BE 09:25

บทความวิจัย
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ปัจจัยด้านการด�ำเนินการด้านนวัตกรรม โดยการ
คิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ การพัฒนาสูตรปุ๋ยใหม่ๆ กรรมวิธีการ
ผลิตและลักษณะของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกร
มี โ อกาสเลื อ กใช้ นวั ต กรรมเหล่ า นี้ ใ นความคิ ด เห็ น ของ
เกษตรกรถือว่าเป็นปัจ จัยที่สนับ สนุนจูงใจให้เกษตรกร
นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินการด้าน
นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการ
แข่งขัน และมีแนวโน้มว่าในภาคเกษตรกรรมจะหันมาใช้ปยุ๋
อินทรีย์เคมีเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เคมีในภาคเกษตรกรรม โดยผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและผู้จัดจ�ำหน่าย ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่อง
ของปุย๋ อินทรียเ์ คมีเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการใช้ปยุ๋ อินทรีย์
เคมีจะไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้ง
ภาคการเกษตรและแหล่งชุมชนไม่ทำ� ผลเสียต่อคุณภาพของ
น�้ำและอากาศ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิดและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพสภาพของดินให้สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ ซึง่ จะท�ำให้เกษตรกรมีความเชือ่ มัน่ และมีแนวโน้ม
ในภาคเกษตรกรรมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพิ่มขึ้น
ปัจจัยการบริหารจัดการส่วนผสมของปุ๋ย บริการ
ด้านการตลาดเป็นการบริหารจัดการการแข่งขันทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการกับผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งมีฐานเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้เกษตรกรในการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
เคมีความส�ำคัญของปัจจัยบริการด้านการตลาด โดยการ
มีร้านจ�ำหน่ายอยู่ใกล้กับชุมชนพื้นที่การเกษตร มีการจัด
ส่งปุ๋ยโดยไม่ต้องมีการบรรจุเป็นกระสอบเพื่อให้ราคาต�่ำลง
มีบริการซื้อขายผลผลิตการเกษตรหรือช�ำระค่าปุ๋ยเมื่อถึง
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการแสดงรายละเอียดส่วนผสม
ของสูตรปุ๋ยอย่างชัดเจน มีบริการขนส่งและบริการใส่ปุ๋ย
ให้เกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการบริหารจัดการ
การตลาดเหล่านี้จะท�ำให้ภาคเกษตรกรรมจะมีหลักประกัน
การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและแนวโน้มที่จะท�ำให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยการบริหารจัดการความรู้ เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการ
ท�ำการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปัจจัยในการจัด

บริการรวมกลุม่ เกษตรกรตามประเภทของพืช การอบรมการ
ผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี การอบรมสาธิตทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เคมีที่ถูกวิธี อบรมการป้องกันศัตรูพืชหลังการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เคมี จัดบริการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้กับ
เกษตรกรในทุกพื้นที่ เอกสารวิชาการสถิติการผลิตทางการ
เกษตร ห้องนิทรรศการการด�ำเนินการด้านการเกษตรกับ
องค์กรของเกษตรกร การจัดการความรู้แก่เกษตรกรจะ
ท�ำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวโน้มในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ระบวนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆ กิจกรรมการ
จัดการด้านขนส่ง สะดวก ความรวดเร็ว ปลอดภัย สามารถ
กระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าประสบความส�ำเร็จทันกับความ
ต้องการของเกษตรกร ลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบ
การและเกษตรกร ประสิทธิภาพขนส่งวัตถุดิบที่จะน�ำมา
ผลิตและการขนส่งออกสู่ท้องตลาด มีสถานที่จัดเก็บที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย การท�ำงานอย่างเป็นระบบและ
สัมพันธ์กัน สามารถเคลื่อนย้ายจัดเก็บและควบคุมสินค้า
คงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
ต้นทุนด�ำเนินงานตรงตามหลักการของโลจิสติกส์ต้นทุน
สอดคล้องกับแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางการ
เกษตร จะท�ำให้เกษตรกรเชือ่ ถือมีความเข้าใจและมีแนวโน้ม
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น
ปัจจัยการบริหารจัดการนโยบายภาครัฐ นโยบาย
ด้านต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนจริงจังและมีการจัดระบบและวิธีการส่งเสริมการ
ด�ำเนินการด้านการเกษตรอย่างจริงจังและชัดเจนในหลายๆ
ด้าน ปัจจัยที่เป็นนโยบายภาครัฐต่อนโยบายการส่งเสริม
การด�ำเนินการด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี นโยบาย
ภาครัฐด้านการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การใช้เทคโนโลยีพนื้ บ้านการส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุย๋
อินทรียเ์ คมีใช้เองการสนับสนุนของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้านวิชาการ
เรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพิ่มราคา
ผลผลิตการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มาตรการด้านภาษี
ต่างๆแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีและ
เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ต้องพัฒนาปรับปรุงหลักการจัดการกระบวนการผลิตและ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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การบริการด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแก่เกษตรกรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท�ำให้เกษตรกรมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น
3.เพื่อศึกษาความส�ำคัญของแนวทางและส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมการผลิต ปัจจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านนี้ ได้แก่
การคิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เกษตรกร
ต้องการ การพัฒนาสูตรปุย๋ ใหม่ๆ ให้เกษตรกรมีโอกาสเลือกใช้
การคิดประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยที่ท�ำให้เกษตรกรเลือก
ใช้ได้สะดวก ลักษณะของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ การส่ง
เสริมการจัดบริการปัจจัยด้านต่างๆเหล่านี้ ผู้ประกอบการ
ผลิตน�ำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้
การเสริมความรูก้ ารอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม โดยการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์
เคมีในด้านส่วนผสมของปุ๋ยไม่ท�ำให้สัตว์บก สัตว์น�้ำ ฯลฯ
ได้รับอันตราย ไม่มีผลเสียต่อคุณภาพน�้ำและอากาศ ปุ๋ย
อินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพและสภาพของดินให้สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีไม่มผี ลกระทบทีเ่ สียหาย
ต่อระบบนิเวศของแหล่งชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม ปัจจัย
การจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้
การบริหารจัดการด้านการตลาด การบริการด้าน
การตลาดหลากหลายรูปแบบเป็นปัจจัย ส�ำคัญต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร การก�ำหนดปัจจัย
ส่งเสริมด้านการตลาดเช่นจัดระบบการปรับราคาลดลงที่
สัมพันธ์กับปริมาณการสั่งซื้อ มีระบบจ่ายเงินที่สะดวกหรือ
ผ่อนส่งตามฤดูการผลิต มีสว่ นลดเงินสดและบัตรเครดิตป้าย
แสดงราคามาตรฐาน รายละเอียดส่วนผสมของคุณภาพของ
ปุย๋ ชัดเจน มีรา้ นจ�ำหน่ายใกล้กบั ชุมชนพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร ใช้
ระบบสื่อโฆษณาที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ปัจจัยการจัดการด้าน
การตลาดเหล่านี้จะท�ำให้เกษตรกรเกิดความพอใจ ท�ำให้ผู้
ประกอบการสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของอุตสาหกรรมปุ๋ย

36

อินทรีย์เคมีได้
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการจั ด การความรู ้ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชีพการเกษตรลักษณะปัจจัยการจัดการความรู้ เช่น จัดให้
มีรวมกลุม่ เกษตรกรตามประเภทของพืช การจัดอบรม สาธิต
ทดลอง การผลิตโดยการใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมีทถี่ กู วิธปี รับเปลีย่ น
พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
แทนและอบรมให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่ผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมปุ๋ยลดลงส�ำหรับ
พืชที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาแล้วเป็นระยะจนในที่สุดประมาณ
5 ปี เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว เพื่อช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาด การ
บริหารจัดการความรู้ด้านนี้เป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจยอมรับในคุณภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น ปัจจัยการจัดการความรู้ต่างๆ
เหล่านี้ ผู้ประกอบการสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย
อินทรีย์เคมีได้
ปัจจัยด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการในระบบการ
ให้บริการแก่เกษตรกร เป็นกิจกรรมการอ�ำนวยความสะดวก
กับเกษตรกร ในรูปแบบของการบริการต่างๆ จึงเป็นส่วน
ส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีการ
เพื่อการแข่งขัน โดยกิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส์
จะเกีย่ วข้องกับการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน การจัดการคลังสินค้า
การเคลื่อนย้ายเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ไหลลื่นของสินค้า
ตั้งแต่ผู้ผลิตจัดส่งสินค้าต้นทางส่งต่อผู้จัดจ�ำหน่ายและส่ง
มอบถึงเกษตรกรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด จะเห็น
ได้ว่ากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์จึงมีความส�ำคัญเพื่อการ
ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และการบริการผู้ประกอบ
การสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้
สรุปลักษณะความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความ
ส�ำเร็จของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ในบทบาทร่วมกันของผู้ผลิตผู้ประกอบการและเกษตรกร
ปัจจัยความต้องการต่อความส�ำเร็จและความคิดเห็น
ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมีของเกษตรกร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
1) ด้านนวัตกรรม การคิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่เกษตรกรต้องการ
2) ด้านสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพ
และสภาพของดินให้สมบูรณ์
3) ด้านการตลาด มีรา้ นจ�ำหน่ายใกล้กบั ชุมชนพืน้ ที่
ท�ำการเกษตร
4) ด้านการจัดการความรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร
ตามประเภทของพืชและการอบรมให้ความรู้การผลิตโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
5) ด้านโลจิสติกส์ มีการขนส่งสะดวกมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
6) ด้านนโยบายภาครัฐ การส่งเสริมเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน
จากตาราง การทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ค่าความสัมพันธ์เพียรสัน (r) โดยภาพรวมตัวแปร
อิสระหรือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมีในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ทัง้ 6 ตัวมีคา่ r ระหว่าง .498 ถึง.
692 มีนยั ล�ำดับของความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามหรือ
ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ปุย๋ อินทรียเ์ คมี โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่ (Significance) เท่ากับ
0.00 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปรต้นกับ
ตัวแปรตามพบว่า
1. นวัตกรรมทางการผลิตมีผลของความสัมพันธ์ตอ่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน		
X
1. การจัดการนวัตกรรม(x1)
3.48
2. การจัดการสภาพแวดล้อม (x2)
3.70
3. การจัดการทางการตลาด (x3)
3.39
4. การจัดการความรู้ (x4)
3.19
5. การจัดการโลจิสติกส์ (x5)
3.35
6. นโยบายภาครัฐ(x6)
3.37
รวม
3.41

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุย๋ อินทรียเ์ คมี ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.19 แสดงว่า
นวัตกรรมทางการผลิตซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่1ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมปุย๋ อินทรียเ์ คมีซงึ่ เป็นตัวแปรตาม
เนื่องจากมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติเกินกว่าระดับ .05
2. การจัดการสภาพแวดล้อมมีผลของความสัมพันธ์
ต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.01 แสดงว่าการจัดการสภาพ
แวดล้อมซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ระดับ .01
3. การจัดการการตลาดมีผลของความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุย๋ อินทรียเ์ คมี ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.01 แสดงว่าการจัดการด้านการตลาดซึ่ง
เป็นตัวแปรต้นที่ 3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย
อินทรีย์เคมีซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
4. การจัดการความรู้มีค่าความสัมพันธ์กับความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดปุย๋ อินทรียเ์ คมี ค่าความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.09 แสดงว่าการจัดการความรูซ้ งึ่ เป็นตัวแปรต้นที่ 4
ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี ซึ่ ง เป็ น
ตัวแปรตามเนื่องจากไม่มีมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการแข่งขัน
S.D.
(r)
Sig.
.897
.505
.19
.970
.498
.01
.960
.673
.01
1.100
.617
.09
.890
.692
.00
1.190
.670
.00
1.001

ล�ำดับ
5
6
2
4
1
3

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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5. การจัดการโลจิสติกส์มีผลของความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุ๋ยอินทรีย์เคมี ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการจัดการโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่ 5 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างยิ่งที่ระดับ .01
6. นโยบายภาครัฐมีผลของความสัมพันธ์ต่อความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดปุ๋ยอินทรีย์เคมีค่าความเชื่อ
มัน่ เท่ากับ 0.00 แสดงว่านโยบายภาครัฐซึง่ เป็นตัวแปรต้นที่
6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่ง
เป็นตัวแปรตามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตอิ ย่างยิง่ ทีร่ ะดับ .01
จากการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย หลั ก 6
ตัวแปร ซึง่ เป็นตัวพยากรณ์การบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขต
ภาคกลางประเทศไทยถูกคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ ปัจจัย
หลักที่เป็นตัวพยากรณ์ได้แก่ นวัตกรรมทางการผลิต (x1)
การจัดการสภาพแวดล้อม (x2) การจัดการทางการตลาด
(x3) การจัดการความรู้ (x4) การจัดการ โลจิสติกส์ (x5)
นโยบายภาครัฐ (x6) โดยปัจจัยทั้ง 6 ค่า R=.776 มีค่าเข้า
ใกล้ 1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์สูงมากสามารถใช้ตัวแปร
ต้นทั้งหมด พยากรณ์ตัวแปรตามได้ดีและสามารถอธิบาย
ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย (R2) ได้ค่า
ความสัมพันธ์ .603 และมีความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์
(SEest) เท่ากับ .465 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่
ระดับ .01 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้น 6 ปัจจัย
มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของปุ๋ย
อินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางประเทศไทยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทาง
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องดังต่อ
ไปนี้คือ
1. หน่วยงานทีเ่ ป็นตัวแทนของภาครัฐและหน่วยงาน
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ที่น�ำนโยบายจากภาครัฐไปปฏิบัติ ควรมีการศึกษาและน�ำ
แนวทางและวิธีการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ความสามารถของข้าราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องหรือเดือดร้อนในการเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทั้งด้านผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์สูตรต่างๆ รวมถึงการก�ำหนดเป็นนโยบายในการน�ำ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาให้ความรู้เพื่อ
ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสามารถสื่อสารท�ำ
ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดีและเข้าใจตรงกัน
2. เกษตรกรควรเร่งด�ำเนินการในด้านการจัดการ
ความรู้ ขับเคลื่อน ผลักดัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย
เคมีมาใช้เป็นปุย๋ อินทรียเ์ คมี ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรง
จูงใจให้เชือ่ ว่าปุย๋ อินทรียเ์ คมีผผู้ ลิตท�ำการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมีคุณภาพ เทคโนโลยีผลิตทันสมัยและมี
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการและหน่วย
งานภาครัฐต้องร่วมมือกันในการน�ำแนวนโยบายและการ
ถ่ายทอดความรูใ้ นการวิเคราะห์ แนะน�ำ อบรม สาธิต ทดลอง
และรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
โดยการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ
และหน่วยงานภาครัฐเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เพื่อลดต้นทุน
3. เพื่อให้เกิดผลดีและเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีและการก้าว
ไปสู่ระบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 1) การวิจัยเชิง
ส�ำรวจแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงการลดการใช้ปยุ๋ เคมี และ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเกษตรกรทุกๆภาคของประเทศพร้อม
กับส�ำรวจแนวโน้มการหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์
ชี ว ภาพของเกษตรกร รวมถึ ง การส� ำ รวจศั ก ยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วย
ตนเอง (Self–Contain) และความต้องการการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)ของการ
ศึกษาค้นคว้า ส�ำรวจ คุณภาพทางธรณีวิทยาในแปลงของ
เกษตรกรภาคต่างๆ เพือ่ ทราบแนวโน้มของการลดการใช้ปยุ๋
เคมี มาใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ คมี และในทีส่ ดุ หันมาใช้ปยุ๋ อินทรียห์ รือ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศนั้น แต่ละระยะการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ไป
สู่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาห่างกันนาน
เท่าไรในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละประเภทของธรณีวิทยา
5.การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
อื่นๆ ทั้งด้านการจัดการ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ย หรือวิจัยความ
แตกต่างของคุณภาพของผลผลิตการเกษตรในแต่ละช่วงการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เคมี โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติภาคสนาม และห้องทดลอง

กิตติกรรมประกาศ

ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ค งจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น หากมิ ไ ด้ รั บ ค� ำ
แนะน�ำปรึกษา และการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านผู้มี
พระคุณทั้งหลายดังจะกล่าวต่อไปนี้
กลุ ่ ม แรก คณะกรรมการดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ได้ แ ก่
ศาสตราจารย์ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี และผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ ทีป่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์
อาจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง
และอาจารย์ ดร.ไชยนั น ท์ ปั ญ ญาศิ ริ คณะกรรมการ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านทีเ่ สีย สละเวลา และให้

ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการในการท�ำดุษฎีนพิ นธ์ครัง้ นี้
อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้ค�ำแนะน�ำและความห่วงใยใน
การท�ำดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี
กลุ่มที่สอง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา นิยม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ กิติชัย อัตนะ อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เทียนด�ำ
อาจารย์ ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิดาภา ถิรศิรกิ ลุ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านเป็นอย่าง
ยิ่งที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือให้ค�ำแนะน�ำ
และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือเป็นอย่างดี
กลุ่มที่สาม ขอขอบพระคุณองค์การและผู้เชี่ยวชาญ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ความร่วมมือ ในการสัมภาษณ์และ
ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลแก่งานวิจัยเป็นอย่างดี
กลุม่ ทีส่ ี่ ครอบครัวผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณบิดา มารดา
ผูใ้ ห้กำ� เนิด พีช่ าย และน้องสาวทีค่ อยให้กำ� ลังใจผลักดันและ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่องท�ำให้ผู้วิจัยมีก�ำลังใจใน
การท�ำงานการวิจัยจนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ดี
กลุ่มที่ห้า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะการจัดการทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนท�ำให้งานวิจัยส�ำเร็จ
ลงได้และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นก�ำลังใจที่มีให้กัน
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