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บทคัดย่อ
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยทีม่คีวามส�าคัญต่อการบรหิารจดัการความรูเ้พือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความส�าคัญของการบริหาร

จดัการเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมปุย๋อนิทรย์ีเคม ี2) เพือ่ศกึษาความส�าคญัและแนวโน้มของการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี 3) เพื่อศึกษาความส�าคัญ

ของแนวทางและส่งเสรมิการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมเีพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมปุย๋อนิทรย์ีเคม ีโดยใช้การ

วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ประชากรตัวอย่างเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 90 อ�าเภอ ใน 10 

จังหวัด ภาคกลางของประเทศไทย จ�านวน 450 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนัและการวเิคราะห์สมการคณูถดถอย และเสรมิด้วยข้อมลูจาการวจิยัเชงิคณุภาพ 

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มของบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยเจาะจงเป็นเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จ�านวน 10 คน

ผลการวิจัยพบว่า การน�าการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการจัดบริการรวมกลุ่มเกษตรกรตามประเภทของพืช การ

อบรมสาธิตทดลองอบรมการป้องกันศัตรูพืช ตรวจสภาพดิน วิเคราะห์สถิติ การผลิต จัดนิทรรศการด้านการเกษตร ท�าให้

เกษตรกรมคีวามรู้ในการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมีดียิง่ข้ึนเป็นปัจจยัส�าคญัทีผู่ผ้ลติปุ๋ยอินทรย์ีเคม ีต้องสามารถน�ามาเป็นแนวความคดิ

การบรหิารจดัการและการให้บริการในการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมีของเกษตรกร ซึง่จะเป็นปัจจยัในการแข่งขันการผลติปุย๋อนิทรย์ี

เคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: การจัดการความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
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ABSTRACT
The objectives of the study of factors critical to Knowledge Management for Enhancing Competi-

tiveness 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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บทน�า
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่เพาะ

ปลูกมากกว่า 130 ล้านไร่และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตาม

นโยบายของรัฐบาลซึ่งย่อมส่งผลให้ความต้องการการใช้

ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ตาม ต้องยอมรับว่าหากจะ

เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สามารถแข่งขันได้ ปุ๋ยเคมียังคงมีความ

จ�าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีใน

การผลิตพืชไร่เพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ทัน

กับความต้องการของตลาดโลก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ

ใช้ปุ๋ยเคมี คือสิ่งที่เกษตรกรพยายามเพิ่มธาตุอาหารให้แก่

พืชนอกเหนือจากที่พืชได้รับอยู่โดยธรรมชาติ ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินท�าให้ดินเสื่อมโทรม ส่ง

ผลกระทบท�าให้ดินเสีย ตลอดจนส่งผลเสียทางชีววิทยาที่มี

ผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการส่งออก

อันเน่ืองมาจากการปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างในผลผลิต

ทางการเกษตร ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

ของประเทศแม้ว่าจะมีขนาดพ้ืนที่เป็นรองภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคเหนือแต่ภาคกลางมีแม่น�้าส�าคัญไหล

ผ่านคือแม่น�า้เจ้าพระยาทัง้พืน้ท่ีเป็นทีร่าบจึงท�าให้เกษตรกร

สามารถท�านาและปลูกพืชได้เกือบตลอดปี ประชากรใน

ภูมิภาคนี้มีความคุ้นเคยกับการเกษตรเพื่อการค้า นอกจาก

ปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชผลไม้ได้หลายอย่างภาคกลาง

มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญได้แก่การเป็นแหล่ง

ผลติทางการเกษตรทีส่�าคัญของประเทศ มคีวามหลากหลาย             

ของการผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค

บริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาอย่างยัง่ยนืรวมถึงสนบัสนนุการใช้ประโยชน์ทีด่นิของ

รัฐอย่างคุ้มค่าโดยเกษตรกรและชุมชนและฟื้นฟูทรัพยากร

ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร จึงเป็นท่ีมาของ

การศึกษาปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความ

รู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมีวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารของโลกปัจจุบันนี้

เกิดจากหลายสาเหตุส�าคัญ อาทิ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

และอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาพลังงานที่ปรับสูง

ขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

อย่างต่อเนือ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึได้ก�าหนด

แนวทาง ส�าหรบัปัจจยัการผลติทีม่รีาคาสงูขึน้โดยเฉพาะปุย๋

เคมเีนือ่งจากเกษตรกรประสบปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพง 

และขาดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ส่วนปุ๋ยที่มีอยู่ใน

ตลาดมีการปลอมปนท�าให้ได้รับผลผลิตการเกษตรต�่ากว่า

ที่ควรจะเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีมาตรการ

บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าผิดผลิตปุ๋ยปลอมและไม่ได้

มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร 

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมี เป็นระบบ

เกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร  

โดยใช้สารอินทรีย์-ชีวภาพทดแทนสารเคมี ในพ้ืนที่ 68  

ล้านไร่ เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 

ต้นทนุการผลติต�า่สร้างเครอืข่ายขยายผลให้เกษตรกรเข้าใจ

ให้เห็นความส�าคญัในการผลติและใช้ปุ๋ยชวีภาพโดยจดัสร้าง 

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนจ�านวน 362 โรง 

ในพืน้ที ่45 จงัหวดั โดยในปัจจบุนันีป้ระเทศไทยมีอตัราการ

ใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมใีนภาคการเกษตรมากเป็นอนัดบัที ่24 

ของโลกโดยพืชที่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากที่สุด 

คือข้าว รองลงมาคือบรรดาพืชไร่ ไม้ผล พืชผักและไม้ดอก

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะหาแนวทางการ

ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัต่อการบรหิารจดัการความรูเ้พือ่

เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรมปุย๋อนิทรีย์

เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการหา

แนวโน้มของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตร เพื่อน�ามา

แก้ปัญหาในเรื่องการท�าการเกษตรโดยเป้าหมายหลักเพื่อ

คงสภาพดินปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน รวมถึงรูปแบบ

การแข่งขันของปุ๋ยอินทรีย์เคมี แนวทางการรณรงค์ส่งเสริม

ขยายผลเพือ่ให้เกษตรกรใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมเีพือ่ลดต้นทุนและ

เพื่อผลผลิตท่ีมีมาตรฐานอันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัย

ของชุมชนสิ่งแวดล้อมและเป็นหลักประกัน ในการส่งเสริม

การส่งออกต่อไปในอนาคต ซึ่งจะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่

ของเกษตรกรดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาความส�าคัญของการบริหารจัดการเพื่อ 

เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรมปุย๋อินทรย์ีเคมี
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2.เพื่อศึกษาความส�าคัญและแนวโน้มของการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

3.เพื่อศึกษาความส�าคัญของแนวทางและส่งเสริม

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบแนวทางการบริหารจัดในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมปุ ๋ยอินทรีย ์เคมีในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

2. ทราบแนวโน้มและแนวทางในการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีใน

เขตภาคกลางของประเทศไทย

3. ทราบการพัฒนารูปแบบในการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม 

Freeman. & soete (1997) นวัตกรรม คือ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่หรือที่ได้ปรับปรุงมา

แล้วใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก

Betje. (1998) นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การจัดจ�าหน่ายและไม่ว่า

จะเป็นสินค้าหรือบริการ

Schilling. (2008) นวัตกรรมเป็นเรื่องของการน�า

ความคดิไปใช้เชิงปฏบิตัเิพือ่ให้ได้สิง่ใหม่หรอืกระบวนการใหม่

2.แนวคิดทฤษฎีการจัดการสภาพแวดล้อม
พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล (2551) วิกฤตการณ์ด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในประเทศไทยปัจจบุนั

ต้องเผชิญกบัวิกฤตการณ์ต่างๆ ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมและนบัวนัวกิฤตการณ์ต่างๆ กย็ิง่ทวคีวามรนุแรง

มากขึ้น ส่งผลกระทบทั้งโดยอ้อมต่อประชากรรวมถึงการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน จาก

ความจ�ากัดของที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินท่ี

ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินและการจัดระเบียบการ

ใช้ท่ีดินท่ีไม่ถูกต้องของผู้ครองท่ีดิน สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ 

ล้วนเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับท่ีดินและจะเป็นปัญหาของ

ประเทศมากยิ่งขึ้น

2. วิกฤตการณ์ทรัพยากรน�้า สาเหตุหลักๆ เช่น การ

เพ่ิมจ�านวนประชากร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม น�้าเสียและสารพิษจากการท้ิงจากบ้านเรือน

และโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน�้าท�าให้น�้าเน่า   

3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการทางการตลาด
อี.เจโรมี แม็คคาร์ที่ (1960) เสนอแนวคิดใหม่สู่โลก

แห่งทฤษฎีทางธุรกิจ เจโรมี่เสนอเครืองมือที่เรียกว่า“สูตร

ผสมทางการตลาด(Marketing Mix)” ฟิลิป คอตเลอร์

(Kotler.2003)ปรมาจารย์แห่งการตลาดให้ค�านิยามว่า 

“คอืชดุเครือ่งมอืทางการตลาดทีบ่รษิทัต่างๆใช้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เป็นเป้าหมาย” โดยระบุว่า 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 P ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่ 

การส่งเสริมการตลาด

กลุวด ีคหูะนานนท์ (2545) กล่าวว่าส่วนผสมทางการ

ตลาดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้สามารถเปลี่ยนแปลง

ปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเพือ่ให้ธรุกจิอยูร่อด 

5.แนวคิดทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์
นพมาศ สุวชาติ.(2550) ทุกๆ กิจกรรมในระบบ 

โลจิสติกส์เห็นความส�าคัญของการท�างานอย่างเป็นระบบ

และมกีารท�างานอย่างสมัพนัธ์กนัแล้ว จะท�าให้การกระจาย

สินค้าไปสู่ลูกค้าประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน คือ

สามารถเคลือ่นย้ายสนิค้า จดัเกบ็และควบคมุสนิค้าคงคลงัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจะส่งผลต่อต้นทนุการ

ด�าเนินงานตรงตามหลักการของโลจิสติกส์ด้านการบริหาร

ต้นทุนคอืกจิกรรมทุกกจิกรรมต้องใช้ค่าใช้จ่ายทีต่�า่ทีสุ่ดสร้าง

ผลงานให้ได้ประสทิธภิาพสูงสดุ ท้ายสุดผลสมัฤทธิข์องระบบ

โลจิสติกส์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5 ด้าน คือ 

ส่งสินค้าถูกต้อง (right product) ไปยังสถานท่ีท่ีก�าหนด 

(right place) ตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนด (right condition) 

ภายในเวลาที่ก�าหนด ส่งมอบภายในเวลาที่ก�าหนด (right 
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time) และเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (right cost) นั่นคือ

การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

6.แนวคิดทฤษฎีการจัดการความสามารถในการ
แข่งขัน

มนตร ีโสคติยานรุกัษ์ (2550) กล่าวว่า ความสามารถ

ในการแข่งขนัระดับองค์กร คือการทีอ่งค์กรเพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางการผลิต (Productivity) และการพัฒนาคุณภาพ 

(Quality) ของสินค้าและบริการให้สูงเพิ่มคุณค่า (Value 

added) และการใช้ประโยชน์ของสินค้าและบริการให้

หลากหลายโดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด (Resources  

scarcity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิด

ความคุ้มค่ามากที่สุด (Economies) อันจะส่งผลให้องค์กร

นั้นๆ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้

กรอบการวิจัย
        ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม

สมมติฐาน 
1. ปัจจัยด้านนวัตกรรมมีผลต่อความส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมปุ ๋ยอินทรีย ์เคมีในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความส�าคัญต่อ

การบริหารจัดการความรู ้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง

ของประเทศไทย

3. ปจัจยัดา้นตลาดความมผีลต่อความส�าคญัต่อการ 

บรหิารจดัการความรูเ้พือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของ  

อตุสาหกรรมปุย๋อนิทรย์ีเคมใีนเขตภาคกลางของประเทศไทย

4. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้มีผลต่อความส�าคัญ

ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง

ของประเทศไทย

5. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์มีผลต่อความส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมปุ ๋ยอินทรีย ์เคมีในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

6. ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐมีผลต่อความส�าคัญ

ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลาง

ของประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวจิยัครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวิธวีจิยั เชงิปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. ค�าถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

จ�าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ประเภทของพืชที่ท�าการ

เพาะปลุก และรายได้ จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที ่2. ค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีจ�านวน 42 ข้อ

ส่วนที่ 3. ค�าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ

นวัตกรรม
(Innovation)

การจัดการสภาพแวดล้อม
(Environmental management)

การจัดการทางการตลาด     
(Marketing Management)

การแข่งขันของ

อุตสาหกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

การจัดการความรู้       
(Knowledge Management)

การจัดการโลจิสติกส์
(Logistics)

นโยบายภาครัฐ
(Policy)
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บทความวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ได้แก่ พื้นที่ ระดับอ�าเภอ จ�านวน 90 อ�าเภอ ใน 

10 จังหวัด พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด

นครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดัอทุยัธาน ีจงัหวดัสพุรรณบรุี 

จงัหวดัอ่างทอง จังหวดัสงิห์บรีุ จังหวดัชยันาท จังหวดัอยธุยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดลพบุรี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร เป็นเกษตรกรในเขต

พื้นที่ 90 อ�าเภอ ใน 10 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 

โดยก�าหนดจ�านวนประชากรตัวอย่างเจาะจง โดยคัดเลือก

เจาะจงเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือ

จากเกษตรจังหวัดของแต่ละจังหวัด มอบหมายให้เกษตร

อ�าเภอเป็นผู้ก�าหนดตัวเกษตรกรที่มีคุณลักษณะท่ีก�าหนด 

รวม 90 อ�าเภอ อ�าเภอละ 5 คน ได้เกษตรกรตัวอย่าง 

จ�านวน 450 คน

การวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพโดยใช ้แบบสัมภาษณ์  

(Interview Schedule) ทีค่รอบคลมุเนือ้หาสาระและกรอบ

ตวัแบบการวจัิย ได้แก่ การจัดการความรู ้นวตักรรมการผลติ 

การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการการตลาด โลจิสติกส์ 

และนโยบายภาครัฐ กลุ่มของบุคคลผู้ให้ข้อมูลเป็นเกษตร

จงัหวดั (เจ้าหน้าทีร่ฐั) ทัง้ 10 จงัหวัด จังหวดัละ 1 คน รวม 10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบ

สัมภาษณ์เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการด�าเนินการกับข้อมูลที่

เก็บรวบรวมได้ เพื่อน�ามาซึ่งการตอบสมมุติฐานและตอบ

โจทย์วิจัย การด�าเนินการในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการเลือกสถิติ

ทีเ่หมาะสมและการวเิคราะห์ ข้อมลูทีไ่ด้รับ โดยผูว้จัิยได้วาง

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

2 . ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

เพื่อน�าค�าตอบที่ตรงประเด็นค�าถามมาสรุปผล

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งได้

มีการศึกษาจากเอกสารต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งในด้านของเนื้อหาเอกสาร

รวมท้ังข้อมูลทางสถิติโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ

ที่ทางผู้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบการวิจัยด้านต่างๆ ได้ข้อสรุป

ผลการวิจัยดังนี้

1.เพื่อศึกษาความส�าคัญของการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมี

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีเป็น 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 450 คนนั้น ร้อยละ 62.5 เป็นเพศชาย  

ร้อยละ 33.8 มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปในด้านคุณสมบัติ

ทางการศึกษาพบว่า ร้อยละ30.5 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีซึ่งระดับการศึกษาของเกษตรกรโดยรวมแล้ว

อยู่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวะศึกษาส่วนการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น ร้อยละ 53.6 มีอาชีพท�า

นาข้าวและพืชไร่ พืชสวน เป็นผลท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่

มีรายได้อยู่ในกลุ่มท่ีใกล้เคียงกันโดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 15,000 - 20,000บาท

นวัตกรรมการผลิต พบว่าปัจจัยด้านการด�าเนินการ

ด้านนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยโดยการคิดค้นและพัฒนาสูตร

ปุ๋ยใหม่ๆ ให้เกษตรกรมีโอกาสเลือกใช้กรรมวิธีการผลิต

และลักษณะของบรรจุภัณฑ์รปูแบบต่างๆ นวตักรรมเหล่านี้  

ในความคิดของเกษตรกรถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนจูงใจ

ให้เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น

ต่อทุกๆ ปัจจัยในระดับที่สูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 

3.48 แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 

เป็นปัจจัยเพื่อการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญต่อการบริหาร

จัดการด้านการแข่งขัน

การจดัการสภาพแวดล้อม พบว่าระดับความคดิเหน็

และความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีต่อ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตใินภาคการเกษตรทีผู่ป้ระกอบ
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การอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีจัดกิจกรรมสร้างความ

เข้าใจเรือ่งผลกระทบของปุย๋อนิทรย์ีเคมเีพือ่สร้างความมัน่ใจ

ในการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมว่ีาไม่มผีลกระทบทีเ่สยีหายต่อสภาพ

แวดล้อมในชุมชนภาคเกษตรกรรมโดยเกษตรกรมีระดับ

ความเชื่อในผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 5 ด้านโดยมีค่า

เฉลีย่รวมสงู 3.70 ผลดีของการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมเีป็นรายด้าน

เกษตรกรมคีวามคิดเหน็และความเชือ่มัน่ในระดบัสงูทกุด้าน

การจัดการด้านการตลาด พบว่าการบริหารจัดการ

ส่วนผสมของปุ๋ย การบริการด้านการตลาดเป็นปัจจัยการ

บริหารจัดการการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรซ่ึงเป็นฐาน

เสริมสร้างความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

ข้อมูลด้านนี้ที่การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดการบริการด้านการ

ตลาดโดยรวม 11 ด้านเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีความ

คิดเห็นถึงความส�าคัญของปัจจัยบริการด้านการตลาด ค่า

เฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็น เท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาแยกบริการด้านการ

ตลาดเป็นรายด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าบริการด้าน

การตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงทุกรายการ โดยบริการด้าน

การมีร้านจ�าหน่ายอยู่ใกล้กับชุมชนพ้ืนที่การเกษตรมีการ

จัดส่งปุ๋ยโดยไม่ต้องมีการบรรจุเป็นกระสอบเพื่อให้ราคา 

ต�่าลงมีบริการซื้อขายผลผลิตการเกษตรหรือจ่ายค่าปุ๋ยเมื่อ

ถงึฤดกูารเกบ็เกีย่วผลผลติ มกีารแสดงรายละเอยีดส่วนผสม

ของสูตรปุ๋ยชัดเจนและมีบริการขนส่งและบริการใส่ปุ๋ยให้

เกษตรกร มลี�าดบัความต้องการสงู มรีะดบัค่าเฉลีย่ความคดิ

เห็นในล�าดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล�าดับ ซึ่งทั้ง 5 ล�าดับ

นี้ เป็นระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดในการอ�านวย

ความสะดวกและลดต้นทุนภาคเกษตรในปัจจุบัน

การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้ พบว่า

ปัจจัยการบริหารจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการท�าการ

เกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ได้

ก�าหนดหัวข้อลักษณะปัจจัยการจัดการการบริหารจัดการ

ความรู้ไว้ 6 ด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นถึงความส�าคัญ

ของปัจจัยในการจัดบริการรวมกลุ่มเกษตรกรตามประเภท

ของพืชและการจัดการอบรมให้ความรู้การผลิตโดยใช้ปุ๋ย

อินทรีย์เคมีอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 

3.25 เมื่อพิจารณาแยกลักษณะการจัดการความรู้เป็นราย

ด้าน เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าลักษณะปัจจัยการบริหาร

จัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงทุกรายการโดยมีการอบรมสาธิต

ทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีถูกวิธี จัดการฝึกอบรมการ

ป้องกันศัตรูพืชหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จัดบริการตรวจ

สภาพดนิแก่เกษตรกร การจดัท�าเอกสารวชิาการสถติติวัเลข

การผลิตทางการเกษตรและการจัดห้องนิทรรศการการ

ด�าเนินการด้านการเกษตรกับองค์กรของเกษตรกร มีล�าดับ

ความต้องการสงูมรีะดบัค่าเฉลีย่ความคดิเหน็อยูใ่นล�าดบั  1, 

2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล�าดบั ซึง่ล�าดบัทัง้ 6 นีเ้ป็นการจัดการ

ความรู ้แก่เกษตรกรและจะท�าให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีดียิ่งขึ้น

การจดัการโลจสิตกิส์การบริการทีม่ปีระสทิธิภาพแก่

เกษตรกร พบว่าระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความ

เช่ือถือพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยท่ีมีกระบวนการบริหารจัดการ

เก่ียวกบัการผลติปุ๋ยและกจิกรรมการอ�านวยความสะดวกใน

การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรทั้ง 6 ปัจจัยในการบริหารจัดการอยู่

ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.35 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านแล้วปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการ

แข่งขันอยู่ในระดับสูงทุกปัจจัยและเกษตรกรมีระดับความ

พอใจในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ความรวดเร็วใน

การขนส่งและการมีตัวแทนจ�าหน่ายใกล้บ้านมีอันดับความ

พึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 ,2 และ 3 ตามล�าดับ

นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมปุ ๋ย

อินทรีย์เคมี พบว่าเป็นปัจจัยแรงจูงใจที่ส�าคัญต่อการที่จะ

กระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่

จะพัฒนาปรับปรุง หลักการจัดการกระบวนการผลิตและ

การบริการด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแก่เกษตรกรอย่าง

มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแข่งขันการบริหารจัดการ

ผลติภณัฑ์ปุย๋อนิทรย์ีเคมนีัน้ ในความคดิเหน็ของเกษตรกรมี

ความคดิเหน็ว่านโยบายด้านต่างๆ เกีย่วกบัการเกษตรของรฐั

จะต้องมีนโยบายภาครัฐท่ีชัดเจนจริงจังและมีการจัดระบบ

และวิธีการส่งเสริมการด�าเนินการด้านการเกษตรอย่าง

จริงจังและชัดเจนในหลายๆด้านการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนด

ปัจจัยที่เป็นนโยบายภาครัฐใน 5 ด้านอยู่ในระดับสูง โดยมี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 3.37

2.เพื่อศึกษาความส�าคัญและแนวโน้มของการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
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บทความวิจัย

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ปัจจัยด้านการด�าเนินการด้านนวัตกรรม โดยการ

คิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ การพัฒนาสูตรปุ๋ยใหม่ๆ กรรมวิธีการ

ผลิตและลักษณะของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกร

มีโอกาสเลือกใช้ นวัตกรรมเหล่านี้ในความคิดเห็นของ

เกษตรกรถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนจูงใจให้เกษตรกร

นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินการด้าน

นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านการ

แข่งขนั และมแีนวโน้มว่าในภาคเกษตรกรรมจะหนัมาใช้ปุย๋

อินทรีย์เคมีเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เคมใีนภาคเกษตรกรรม โดยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลติ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและผู้จัดจ�าหน่าย ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่อง

ของปุย๋อนิทรย์ีเคมเีพือ่สร้างความมัน่ใจในการใช้ปุย๋อนิทรย์ี

เคมีจะไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท้ัง

ภาคการเกษตรและแหล่งชมุชนไม่ท�าผลเสยีต่อคณุภาพของ

น�้าและอากาศ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิดและการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพสภาพของดินให้สมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติ ซึง่จะท�าให้เกษตรกรมคีวามเชือ่มัน่และมแีนวโน้ม

ในภาคเกษตรกรรมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพิ่มขึ้น

ปัจจัยการบริหารจัดการส่วนผสมของปุ๋ย บริการ

ด้านการตลาดเป็นการบริหารจัดการการแข่งขันทางธุรกิจ

ของผู้ประกอบการกับผู้จัดจ�าหน่าย ซึ่งมีฐานเสริมสร้าง

ความพึงพอใจให้เกษตรกรในการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์

เคมีความส�าคัญของปัจจัยบริการด้านการตลาด โดยการ

มีร้านจ�าหน่ายอยู่ใกล้กับชุมชนพ้ืนที่การเกษตร มีการจัด

ส่งปุ๋ยโดยไม่ต้องมีการบรรจุเป็นกระสอบเพื่อให้ราคาต�่าลง  

มีบริการซื้อขายผลผลิตการเกษตรหรือช�าระค่าปุ๋ยเม่ือถึง

ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการแสดงรายละเอียดส่วนผสม

ของสูตรปุ๋ยอย่างชัดเจน มีบริการขนส่งและบริการใส่ปุ๋ย

ให้เกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการบริหารจัดการ

การตลาดเหล่าน้ีจะท�าให้ภาคเกษตรกรรมจะมีหลักประกัน

การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและแนวโน้มที่จะท�าให้

เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยการบริหารจัดการความรู้ เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการ

ท�าการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปัจจัยในการจัด

บรกิารรวมกลุม่เกษตรกรตามประเภทของพืช การอบรมการ

ผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี การอบรมสาธิตทดลองใช้ปุ๋ย

อินทรีย์เคมีที่ถูกวิธี อบรมการป้องกันศัตรูพืชหลังการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์เคมี จัดบริการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้กับ

เกษตรกรในทุกพื้นที่ เอกสารวิชาการสถิติการผลิตทางการ

เกษตร ห้องนิทรรศการการด�าเนินการด้านการเกษตรกับ

องค์กรของเกษตรกร การจัดการความรู้แก่เกษตรกรจะ

ท�าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวโน้มในการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยการบริหารจัดการโลจิสติกส์กระบวนการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆ กิจกรรมการ

จัดการด้านขนส่ง สะดวก ความรวดเร็ว ปลอดภัย สามารถ

กระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าประสบความส�าเร็จทันกับความ

ต้องการของเกษตรกร ลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบ

การและเกษตรกร ประสิทธิภาพขนส่งวัตถุดิบที่จะน�ามา

ผลิตและการขนส่งออกสู่ท้องตลาด มีสถานที่จัดเก็บท่ีได้

มาตรฐานและปลอดภัย การท�างานอย่างเป็นระบบและ

สัมพันธ์กัน สามารถเคลื่อนย้ายจัดเก็บและควบคุมสินค้า

คงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ

ต้นทุนด�าเนินงานตรงตามหลักการของโลจิสติกส์ต้นทุน

สอดคล้องกับแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตทางการ

เกษตร  จะท�าให้เกษตรกรเชือ่ถอืมคีวามเข้าใจและมแีนวโน้ม

ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น

ปัจจัยการบริหารจัดการนโยบายภาครัฐ นโยบาย

ด้านต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่

ชัดเจนจริงจังและมีการจัดระบบและวิธีการส่งเสริมการ

ด�าเนนิการด้านการเกษตรอย่างจรงิจงัและชดัเจนในหลายๆ

ด้าน ปัจจัยท่ีเป็นนโยบายภาครัฐต่อนโยบายการส่งเสริม

การด�าเนินการด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี นโยบาย

ภาครฐัด้านการส่งเสริมการเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพยีง การใช้เทคโนโลยีพืน้บ้านการส่งเสรมิเกษตรกรผลติปุย๋

อนิทรย์ีเคมใีช้เองการสนบัสนนุของเจ้าหน้าทีรั่ฐด้านวิชาการ

เรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพิ่มราคา

ผลผลิตการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มาตรการด้านภาษี

ต่างๆแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีและ

เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ต้องพัฒนาปรับปรุงหลักการจัดการกระบวนการผลิตและ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี36

การบริการด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแก่เกษตรกรอย่างมี

ประสทิธิภาพ จะท�าให้เกษตรกรมแีนวโน้มทีจ่ะใช้ผลติภณัฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้น

3.เพื่อศึกษาความส�าคัญของแนวทางและส่งเสริม

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านนวัตกรรมการผลิต ปัจจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านนี้ ได้แก่ 

การคิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เกษตรกร

ต้องการ การพฒันาสตูรปุย๋ใหม่ๆ ให้เกษตรกรมีโอกาสเลอืกใช้  

การคิดประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยที่ท�าให้เกษตรกรเลือก

ใช้ได้สะดวก ลักษณะของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ การส่ง

เสริมการจัดบริการปัจจัยด้านต่างๆเหล่านี้ ผู้ประกอบการ

ผลิตน�ามาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้

การเสรมิความรูก้ารอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม โดยการ

จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์

เคมีในด้านส่วนผสมของปุ๋ยไม่ท�าให้สัตว์บก สัตว์น�้า ฯลฯ 

ได้รับอันตราย ไม่มีผลเสียต่อคุณภาพน�้าและอากาศ ปุ๋ย

อินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพและสภาพของดินให้สมบูรณ์ตาม

ธรรมชาต ิและการใช้ปุย๋อนิทรีย์เคมีไม่มผีลกระทบท่ีเสยีหาย 

ต่อระบบนิเวศของแหล่งชมุชนและแหล่งเกษตรกรรม ปัจจยั

การจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ผู ้ประกอบการ 

สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้

การบริหารจัดการด้านการตลาด การบริการด้าน

การตลาดหลากหลายรูปแบบเป็นปัจจัย ส�าคัญต่อการเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร การก�าหนดปัจจัย

ส่งเสริมด้านการตลาดเช่นจัดระบบการปรับราคาลดลงท่ี

สัมพันธ์กับปริมาณการสั่งซื้อ มีระบบจ่ายเงินที่สะดวกหรือ

ผ่อนส่งตามฤดูการผลติ มส่ีวนลดเงนิสดและบตัรเครดติป้าย

แสดงราคามาตรฐาน รายละเอยีดส่วนผสมของคณุภาพของ

ปุย๋ชดัเจน มีร้านจ�าหน่ายใกล้กบัชมุชนพืน้ทีท่�าการเกษตร ใช้

ระบบสื่อโฆษณาที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ปัจจัยการจัดการด้าน

การตลาดเหล่านี้จะท�าให้เกษตรกรเกิดความพอใจ ท�าให้ผู้

ประกอบการสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการเพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมีได้

การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู ้ให้แก่

เกษตรกรเพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ

อาชีพการเกษตรลกัษณะปัจจยัการจัดการความรู ้เช่น จัดให้ 

มรีวมกลุม่เกษตรกรตามประเภทของพชื การจดัอบรม สาธติ  

ทดลอง การผลติโดยการใช้ปุย๋อนิทรย์ีเคมีทีถ่กูวธิปีรับเปล่ียน 

พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

แทนและอบรมให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่ผู้ผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมปุ๋ยลดลงส�าหรับ

พืชท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาแล้วเป็นระยะจนในท่ีสุดประมาณ 

5 ปี เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว เพื่อช่วยลด

ต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด การ

บริหารจัดการความรู้ด้านนี้เป็นแรงจูงใจท่ีส�าคัญที่จะช่วย 

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจยอมรับในคุณภาพ 

ของปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากข้ึน ปัจจัยการจัดการความรู้ต่างๆ  

เหล่าน้ี ผู้ประกอบการสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมีได้

ปัจจัยด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการในระบบการ

ให้บรกิารแก่เกษตรกร เป็นกจิกรรมการอ�านวยความสะดวก

กับเกษตรกร ในรูปแบบของการบริการต่างๆ จึงเป็นส่วน

ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีการ

เพื่อการแข่งขัน โดยกิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส์ 

จะเกีย่วข้องกับการผลติท่ีได้มาตรฐาน การจดัการคลงัสนิค้า 

การเคลื่อนย้ายเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ไหลลื่นของสินค้า

ตั้งแต่ผู้ผลิตจัดส่งสินค้าต้นทางส่งต่อผู้จัดจ�าหน่ายและส่ง

มอบถงึเกษตรกรด้วยความสะดวก รวดเรว็ ประหยดั จะเหน็

ได้ว่ากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์จึงมีความส�าคัญเพ่ือการ

ลดต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า และการบริการผู้ประกอบ

การสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้    

สรุปลักษณะความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความ

ส�าเร็จของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ในบทบาทร่วมกันของผู้ผลิตผู้ประกอบการและเกษตรกร

ปัจจยัความต้องการต่อความส�าเรจ็และความคดิเหน็ 

ในการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมปุ๋ยอนิทรย์ีเคมขีองเกษตรกร 
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 37

บทความวิจัย

1)  ด้านนวัตกรรม การคิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ๆ ที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่เกษตรกรต้องการ 

2) ด้านสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินทรีย์เคมีรักษาคุณภาพ

และสภาพของดินให้สมบูรณ์ 

3)  ด้านการตลาด มร้ีานจ�าหน่ายใกล้กบัชมุชนพืน้ที่

ท�าการเกษตร 

4)  ด้านการจัดการความรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร

ตามประเภทของพืชและการอบรมให้ความรู้การผลิตโดย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

5)  ด้านโลจิสติกส์ มกีารขนส่งสะดวกมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัย

6)  ด้านนโยบายภาครัฐ การส่งเสริมเกษตรกรตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน 

จากตาราง การทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 

ค่าความสัมพันธ์เพียรสัน (r) โดยภาพรวมตัวแปร

อิสระหรือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมปุย๋อนิทรย์ีเคมใีนเขต

ภาคกลางของประเทศไทย ทัง้ 6 ตวัมค่ีา r ระหว่าง .498 ถงึ.

692 มนียัล�าดับของความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัตวัแปรตามหรือ

ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ปุย๋อนิทรย์ีเคม ีโดยมค่ีาความเชือ่มัน่ (Significance) เท่ากบั 

0.00 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรตามพบว่า

1. นวตักรรมทางการผลติมผีลของความสมัพนัธ์ต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดปุย๋อนิทรย์ีเคมี ค่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.19 แสดงว่า

นวัตกรรมทางการผลิตซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่1ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบการอตุสาหกรรมปุ๋ยอนิทรย์ีเคมซีึง่เป็นตวัแปรตาม

เนื่องจากมีค่านัยส�าคัญทางสถิติเกินกว่าระดับ .05

2. การจดัการสภาพแวดล้อมมผีลของความสมัพันธ์

ต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุ ๋ยอินทรีย์เคมี 

ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.01 แสดงว่าการจัดการสภาพ

แวดล้อมซ่ึงเป็นตัวแปรต้นท่ี 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีซ่ึงเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ระดับ .01

3. การจัดการการตลาดมีผลของความสัมพันธ์ต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดปุย๋อนิทรย์ีเคมี ค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ 0.01 แสดงว่าการจัดการด้านการตลาดซึ่ง

เป็นตวัแปรต้นที ่3 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการเพิม่ความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ย

อินทรีย์เคมีซ่ึงเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01

4. การจัดการความรู้มีค่าความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการแข่งขนัในตลาดปุย๋อนิทรีย์เคม ี ค่าความเชือ่มัน่ 

เท่ากบั 0.09 แสดงว่าการจดัการความรูซ่ึ้งเป็นตวัแปรต้นที ่4  

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งเป็น

ตัวแปรตามเนื่องจากไม่มีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน  ความสามารถในการแข่งขัน 

 X S.D. (r) Sig. ล�าดับ

1. การจัดการนวัตกรรม(x1) 3.48 .897 .505 .19 5

2. การจัดการสภาพแวดล้อม (x2) 3.70 .970 .498 .01 6

3. การจัดการทางการตลาด (x3) 3.39 .960 .673 .01 2

4. การจัดการความรู้ (x4) 3.19 1.100 .617 .09 4

5. การจัดการโลจิสติกส์ (x5) 3.35 .890 .692 .00 1

6. นโยบายภาครัฐ(x6) 3.37 1.190 .670 .00 3

รวม 3.41 1.001
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5. การจัดการโลจิสติกส์มีผลของความสัมพันธ์ต่อ

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดปุ๋ยอินทรีย์เคมี ค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการจัดการโลจิสติกส์

ซ่ึงเป็นตัวแปรต้นที่ 5 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อย่างยิ่งที่ระดับ .01

6.  นโยบายภาครัฐมีผลของความสัมพันธ์ต่อความ

สามารถในการแข่งขันในตลาดปุ๋ยอินทรีย์เคมีค่าความเชื่อ

มัน่เท่ากบั 0.00 แสดงว่านโยบายภาครฐัซึง่เป็นตวัแปรต้นที่  

6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีซ่ึง

เป็นตวัแปรตามอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิอย่างยิง่ท่ีระดบั .01

จากการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยหลัก 6 

ตวัแปร ซึง่เป็นตัวพยากรณ์การบรหิารจัดการเพือ่เพิม่ความ

สามารถในแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขต

ภาคกลางประเทศไทยถกูคัดเลอืกเข้าสมการพยากรณ์ 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

ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย (R2) ได้ค่า

ความสมัพนัธ์ .603 และมคีวามคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์ 

(SEest) เท่ากับ .465 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่

ระดับ .01 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้น 6 ปัจจัย

มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของปุ๋ย

อินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวจัิยผูวิ้จัยมข้ีอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง

ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องดังต่อ

ไปนี้คือ

1. หน่วยงานทีเ่ป็นตัวแทนของภาครฐัและหน่วยงาน

ที่น�านโยบายจากภาครัฐไปปฏิบัติ ควรมีการศึกษาและน�า

แนวทางและวิธีการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะ

ความสามารถของข้าราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่

เก่ียวข้องหรือเดือดร้อนในการเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันทั้งด้านผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์สูตรต่างๆ รวมถึงการก�าหนดเป็นนโยบายในการน�า

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาให้ความรู้เพื่อ

ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสามารถสื่อสารท�า 

ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดีและเข้าใจตรงกัน

2. เกษตรกรควรเร่งด�าเนินการในด้านการจัดการ

ความรู้ ขับเคลื่อน ผลักดัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย

เคมมีาใช้เป็นปุ๋ยอนิทรย์ีเคม ีให้ความรู ้ความเข้าใจ สร้างแรง 

จงูใจให้เชือ่ว่าปุย๋อนิทรย์ีเคมผีูผ้ลติท�าการผลติทีไ่ด้มาตรฐาน 

วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตมีคุณภาพ เทคโนโลยีผลิตทันสมัยและมี

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการและหน่วย

งานภาครัฐต้องร่วมมือกันในการน�าแนวนโยบายและการ

ถ่ายทอดความรูใ้นการวเิคราะห์ แนะน�า อบรม สาธติ ทดลอง  

และรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต

โดยการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ

และหน่วยงานภาครัฐเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

เพื่อลดต้นทุน 

3. เพื่อให้เกิดผลดีและเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีและการก้าว

ไปสู่ระบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผู้วิจัย

จึงขอเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 1) การวิจัยเชิง

ส�ารวจแนวโน้มความเปลีย่นแปลงการลดการใช้ปุ๋ยเคม ีและ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเกษตรกรทุกๆภาคของประเทศพร้อม

กับส�ารวจแนวโน้มการหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพของเกษตรกร รวมถึงการส�ารวจศักยภาพของ

เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วย

ตนเอง (Self–Contain) และความต้องการการสนบัสนนุจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)ของการ

ศึกษาค้นคว้า ส�ารวจ คุณภาพทางธรณีวิทยาในแปลงของ

เกษตรกรภาคต่างๆ เพือ่ทราบแนวโน้มของการลดการใช้ปุย๋

เคม ีมาใช้ปุย๋อนิทรีย์เคม ีและในทีส่ดุหนัมาใช้ปุย๋อนิทรย์ีหรอื
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บทความวิจัย

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศนั้น แต่ละระยะการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ไป

สู่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาห่างกันนาน

เท่าไรในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละประเภทของธรณีวิทยา

5.การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

อื่นๆ ทั้งด้านการจัดการ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ย หรือวิจัยความ

แตกต่างของคุณภาพของผลผลติการเกษตรในแต่ละช่วงการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เคมี โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติภาคสนาม และห้องทดลอง

กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากมิได้รับค�า

แนะน�าปรึกษา และการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านผู้มี

พระคุณทั้งหลายดังจะกล่าวต่อไปนี้

กลุ ่มแรก คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ ์  ได ้แก ่ 

ศาสตราจารย์ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการ  

ศาสตราจารย ์พิเศษ ดร.ยุ วัฒน์ วุฒิเมธี และผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสวุรรณ ทีป่รกึษาดษุฎนีพินธ์ 

อาจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง 

และอาจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ คณะกรรมการ  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทกุท่านทีเ่สยี สละเวลา และให้

ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการในการท�าดษุฎนีพินธ์ครัง้นี้  

อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้ค�าแนะน�าและความห่วงใยใน

การท�าดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี

กลุ่มที่สอง อาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา นิยม ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ กิติชัย อัตนะ อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เทียนด�า  

อาจารย์ ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จดิาภา ถริศริกุิล ขอขอบพระคณุอาจารย์ทกุท่านเป็นอย่าง 

ยิ่งที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบเคร่ืองมือให้ค�าแนะน�า 

และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือเป็นอย่างดี

กลุ่มที่สาม ขอขอบพระคุณองค์การและผู้เชี่ยวชาญ

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ความร่วมมือ ในการสัมภาษณ์และ

ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลแก่งานวิจัยเป็นอย่างดี

กลุม่ทีส่ี ่ครอบครวัผูว้จิยั ขอขอบพระคณุบดิา มารดา 

ผูใ้ห้ก�าเนดิ พีช่าย และน้องสาวทีค่อยให้ก�าลงัใจผลกัดนัและ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่องท�าให้ผู้วิจัยมีก�าลังใจใน

การท�างานการวิจัยจนส�าเร็จลุล่วงไปได้ดี

กลุ่มท่ีห้า ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะการจัดการทุก

ท่านท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จ

ลงได้และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นก�าลังใจที่มีให้กัน
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