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ปจจัยที่สงผลกระทบ และแนวทางสงเสริมธุรกิจการเกษตร ขนาดกลางและขนาดยอม
เมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลกระทบและ แนวทางในการสงเสริมตอธุรกิจการเกษตร
ขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณคือ ผูประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม เจาหนาที่รัฐบาลและผูบริโภคในเมือง
ไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต จํานวน 172 คน แยกเปนผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
เลี้ยงสัตว จํานวน 75 คน ปลูกพืชผัก จํานวนทั้งหมด 97 คน เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
เจาหนาที่วิชาการแผนกอุตสาหกรรม และการคาแขวง 5 คน แผนกการเกษตรแขวงจํานวน 5 คน กลุมผูบริโภค และ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจ และมีอายุทะเบียนตั้งแต 5 ปขึ้นไปจํานวน 10 คน
วิเคราะหขอมูลรวม 20 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอมมีดังนี้
1.1 ดานการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก การผลิตของเกษตรกรสวนใหญผลิตไมคํานึงถึงความ
ตองการของตลาด ผลผลิตประเภทการปลูกพืชผักบางครั้งไมเพียงพอกับความตองการของตลาด
1.2 ดานการเงิน เงินทุนในการผลิตสวนใหญเปนทุนตนเอง ทําใหใชตน ทุนแบบประหยัดใหผลผลิตออกมา
ไมมีคุณภาพเทาที่ควร
1.3 ดานแรงงาน โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากสวนใหญ แรงงานเปนคนในครอบครัว เนือ่ งจากมีทนุ ไมมาก
ผลิตเทาที่จะผลิตได ไมจําเปนตองจางคนอื่น
1.4 ดานการบริหารจัดการ ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและกลุม เกษตรบางสวน จากภาครัฐ ไมยอมรับ
การสนับสนุนของภาครัฐ ความรวมมือทางวิชาการจากภายนอกยังมีนอย ผูผลิตตองการทําธุรกิจ ภายในครอบครัว
เทานั้น
1
2
3

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อาจารย ที่ปรึกษาหลัก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อาจารย ที่ปรึกษารวม
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2. แนวทางในการสงเสริมการเกษตรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีดังนี้
2.1 กลยุทธดา นปฏิบตั กิ ารในการดําเนินธุรกิจควรมีการวิเคราะหวางแผนอยางรอบคอบเนือ่ งจากการผลิต
ของประชาชนสวนใหญไมไดมกี ารวิเคราะหลว งหนาอาศัยความเคยชินทีไ่ ดปฏิบตั กิ นั มาโดยไมคาํ นึงถึงเศรษฐกิจ สังคม
ดานการตลาด และอื่นๆ ที่เปนปจจัยขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรสงเสริมทางดานการตลาด กอนจะมีการผลิตสินคาประเภทนีโ้ ดยควรวิเคราะหถงึ การตลาดอยาง
รอบคอบ เพื่อปองกันผลผลิต ราคา ใหมีความเหมาะสมและยุติธรรม
2.3 ควรมีการสงเสริมดาน การเกษตรแบบทั่วไป การเกษตรเฉพาะอยาง การเกษตรแบบโครงการ
การเกษตรแบบเกษตรกรมีสวนรวมในคาใชจายโดยสถาบันการศึกษา และ การเกษตรโดยการวิจัยระบบการทําฟารม
3. แนวทางการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการมีสวนรวมโดยภาครัฐ และ
เอกชนตองใหการสนับสนุนเกษตรในทุกดานสูง และเกษตรกรควรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
คําสําคัญ : ปจจัย แนวทางในการสงเสริมธุรกิจ
Abstract
The objectives aim of this research were to study the factors that affect the growth of small
and medium category of farmers. The second aim was the use of strategic Studies to promote small
and medium enterprises in the agricultural production sector of Kraisonphomvihan District,
Savannakhet province, Laos.
The subjects in the study were entrepreneurs of both small and medium enterprises.
The operators of small and medium-sized enterprises of agricultural production, staff Government,
and consumers were from Kraisonphomvihan in Savannakhet province’s population, with a total
sample of 172 operators. The animal small and medium-sized enterprises were composed of 75
business entrepreneurs who grew vegetables in large numbers of small and medium enterprises
of all 97 people on board, carpet makes pie in town for a trigger. In the interview at district
Savannakhet area, it had an academic staff pie in the agricultural town of Schreiber’s version which
makes carpet for the Department of Industry and Trade with a breakdown of 5 people in
agricultural department, and a total of 20 consumers, 5 people in small and medium enterprises.
The business registration since the last five years together with the data analysis were done by a
computer program, including the analysis of samples using statistics on percentage, mean, standard
deviation.
The study found that:
1. The factors affecting the business. agriculture, small and medium-sized enterprises were:
1.1 There was an impact on the market overall, particularly on the level of production
that farmers produce most of the movement, regardless of market demand. This shows that
the productivity of cultivated sometimes was inadequate to the needs of the market.
1.2 The impact of the financial bringing capital into the production of the majority of
the capital own, brought cost savings that made inefficient output.
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1.3 Impact of labor showed that the highest level of labor was within the family, because
it does not cost much to produce and how to produce it and does not need to hire someone else,
and the services that are available.
1.4 Impact on management was found out to be a lack of support from the government
because the people who produce them did not accept the support of the public who wish to
support them. Cooperation from the outside was also lacking because manufacturers did not want
help from others, only within their own family.
2. Guidelines to Promote Small and Medium categories were as follows.
2.1 Strategies for operating in a business should be analyzed carefully because of the
production of the majority of residents do not have to analyze living habits that have performed
well regardless of the economic, social marketing and other.
2.2 The basic factor should promote the marketing. Before the production of this type,
one should analyze the market carefully to have output prices that are reasonable and fair.
2.3 There should be promotion of conventional agriculture and farming project for to be
able farmers engaged in agriculture spending by research institutions and agricultural farming systems.
3. Solutions to farmers efficiency, should continue to engage with the government, the
primacy of the need to support agriculture in the high level every aspect, and farmers should be
involved in all stages of implementation.
Keywords : Factors, the guidelines for promoting business,
บทนํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปน
ประเทศเกษตรกรรม เชนเดียวกับประเทศไทย จะเห็นได
จากพืน้ ทีใ่ นการทําเกษตรตางๆ สินคาเกีย่ วกับการเกษตร
ถือเปนสินคาทุนทีส่ าํ คัญ เพือ่ จะนํามาใชในการพัฒนาภาค
การเกษตรกรรม ซึ่งการทําเกษตรสมัยใหมจําเปนตอง
อาศัยความกาวหนาทางวิทยาการดานการเกษตร และ
เทคโนโลยีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดเปนประเทศทีม่ ที รัพยากร
ธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ มี พื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก
แตเนือ่ งจากการเกษตรคอนขางมีการขยายตัวชา เนือ่ งดวย
มีขอ จํากัดหลายอยาง เชน การเขาถึงแหลงทุนดานตลาด
และเทคโนโลยี ที่สงผลตอคุณภาพของผลผลิตที่ยังไมได
มาตรฐานรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จึงไดวางเปาหมายทีจ่ ะสงเสริมการเพาะปลูก การสงออก
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และการแปรรูปการเกษตรภายในประเทศใหมากยิ่งขึ้น
ด ว ยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ก ารเกษตรกรรมใหม ๆ
การจั ด หาแหล ง ชลประทานและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
เพื่อการพัฒนาสินคาใหทันสมัยมีความหลากหลายดังนั้น
จึงมีความจําเปนตองจัดหาสินคาเกีย่ วกับการเกษตรเขามา
ชวยเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีว่ างไวในการทําธุรกิจดานการ
เกษตรดวยการนําเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาใชอาทิ เครือ่ งจักร
กลการเกษตร สํารับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ควรพิจารณาสินคาเครือ่ งจักร และสินคาสนับสนุนการเกษตร
ทีม่ วี ธิ กี าร ใชงานทีง่ า ย ราคายอมเยาเพือ่ ใหคนในทองถิน่
ซึ่งมีรายไดนอยไดมีโอกาสซื้อ นอกจากนั้นเกษตรกรสวน
ใหญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการ
ศึกษายังไมทั่วถึง ควรจัดหาอุปกรณเครื่องจักรที่สามารถ
เขาใจวิธีการใชงานไดงาย สามารถควบคุมการทํางาน
ซอมแซม และบํารุงรักษาไดดวย (สํานักงานสงเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2556) สําหรับธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอมเปนหนวยธุรกิจที่เปนอิสระ
ซึง่ ไดจดทะเบียนและดําเนินงานถูกตองตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยจัดแบงขนาด
ตามมาตรฐานและเงื่อนไขมีบทบาทสําคัญ ในการเปน
กลไก ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมโดยปรับปรุงระเบียบ
เกี่ยวกับ การสงเสริม ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
เพือ่ หาแนวทางใหผปู ระกอบการสามารถหาแหลงเงินทุน
และการชวยเหลือในดานอื่นๆ นอกจากนั้นเศรษฐกิจ
และการคาในโลกปจจุบนั มีทศิ ทางเปลีย่ นแปลงไปสูก ารเปด
เสรีทางการคามากขึน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนตองปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การคาการเปดเสรี
ทางการคาอาเซียนจะดําเนินการใหมผี ลกนะทบตอระบบ
เศรษฐกิจและการคาภายในประเทศสมาชิกใหนอยที่สุด
(บุญฑวรรณ วิงวอน และณัฐวดี พัฒนโพธิ์, 2556)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงผลตอการเจริญ
เติบโตของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมสวนใหญเกิด
จากการขาดการวางแผนและการวิเคราะหเศรษฐกิจกอน
ที่ จ ะมี ก ารดํ า เนิ น งานที่ พ วกเขาพบว า หลายป ญ หา
เชน:ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบดานการตลาดเนือ่ งจากการผลิต
ไมไดมีการวิเคราะหลวงหนาวาความตองการของตลาด
มากขึ้ น เพี ย งการรั บ ประกั น ราคาไม มี ก ารรั บ ประกั น
ปริมาณการผลิตจึงผลิตไมมีตลาดการสนับสนุนสวนใหญ
หนวยธุรกิจเพื่อการผลิตขั้นตอนการผลิตโดยการดําเนิน
ชีวิตที่ทําใหการลงทุนในการผลิตศูนยที่วางเปลาขาดเงิน
ทุน และกําไรของบางหนวยและตราสารหนี้ที่มีในขณะนี้
สงผลกระทบทางการเงินที่ทําใหการดําเนินงานภายใน
องคกรพบกับความลําบาก ซึ่งพบหลายปญหาเปนรายได–
ขาดดุลชําระเงินสูญเสียไปตอทุนซึ่งกอใหเกิดการบริหาร
ดานบุคคลและดานขอมูลขาวสาร ผลที่คาดวาจะไดรับ
จากการศึกษาในครัง้ นีค้ อื สามารถรูถ งึ สภาพธุรกิจโดยรวม
โอกาส อุปสรรคและขอขัดของธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอมประเภทเกษตรเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวง
สะหวันนะเขต สามารถรับรูถ งึ ปจจัยสามารถรับรูปปจจัยทีม่ ี
ผลกระทบตอธุรกิจและแนวทางการแกไขปญหาทีเ่ กิดจาก
การดําเนินงาน ที่เปนตนเหตุใหธุรกิจดังกลาวไมสามารถ
ขยายตัวไดเพื่อเสริม สรางความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาและบริการ ภายในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวง
สะหวันนะเขต ใหไดรับประโยชนสูงสุด จากการเปดคา
เสรี สามารถรับรูชองทางในการขยายการคาและการ
ลงทุนประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมสามารถ
เผยแพร ค วามรู แ ละความเข า ใจดั ง กล า วต อ ภาครั ฐ
และเอกชนทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วของทัง้ ทางตรงและทางออมสามารถ
รับรูไ ดจากผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
ที่ทําใหไมขยายตัว ทําใหแขวงสะหวันนะเขต สามารถสง
ออกสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ภายในได ม ากขึ้ น ทํ า ให ก ารพั ฒ นา
ทางดานฝมือแรงงานภายในแขวงดีขึ้นและมีมาตรฐาน
มากขึน้ เพือ่ รองรับสภาพการตางๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังเขา
ประชาคมอาเซียนเพื่อจัดสรรระบบบริหารธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอมภายในเมืองไกรสรพรมวิหาร ผูวิจัย
ในฐานะที่เปนอาจารยสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัย ไดจัดทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล
กระทบตอธุรกิจและแนวทางการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เพือ่ จะนําเอาขอมูลทีไ่ ดมาพัฒนาทางดาน
การเรียน - การสอนและเพื่อเปนประโยชนตอองคกรที่
เกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา, กรม
วิชาการเกษตร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ ธุ ร กิ จ
การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสร
พรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ
การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสร
พรม-วิหาร แขวงสะหวันนะเขต
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย
ดังนี้
1. ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ การเกษตร
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวง
สะหวันนะเขต ดานการตลาด (Marketing) ดานการเงิน
(Finance) ดานแรงงาน (Labour) และดานการบริหาร
จัดการ (Management)
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการเก็บขอมูล คือ ผูป ระกอบ
การธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม เจาหนาที่
รัฐบาลและผูบริโภคในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะห
วันนะเขต ประเทศลาวจํานวน 172 คน ประกอบดวยเปน
ผูประกอบการธุรกิจ เลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน 75 คน ปลูกพืชผักขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวนทัง้ หมด 97 คน เก็บขอมูลเชิงคุณภาพได ใชวธิ กี าร
สัมภาษณเชิงลึก เจาหนาที่วิชาการแผนกอุตสาหกรรม
และการคาแขวง 5 คน แผนก การเกษตรแขวงจํานวน
5 คน กลุมผูบริโภค และ ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 5 คน ที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจ และมีอายุ
ทะเบียนตั้งแต 5 ปขึ้นไปจํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูล
รวม 20 คน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ไดขอ มูลสารสนเทศเกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลกระ
ทบตอธุรกิจ การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม และ
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานที่เปน
สาเหตุทาํ ใหธรุ กิจดังกลาวไมขยายตัว และเพือ่ เสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของผูป ระกอบการและบริการ
ภายในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต เพือ่ ให
ไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการเปดการคาเสรี
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2. ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชองทางในการ
ขยายการคาและการลงทุนประเภทธุรกิจ การเกษตร
ขนาดกลาง และขนาดยอม ใหกับแผนกการเกษตรและ
การปาไมแขวงสะหวันนะเขต
3. ไดขอ มูลสารสนเทศเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร
และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการลงทุนดานอุตสาหกรรม
และแขนงการเศรษฐกิจอื่นๆขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง
อยางตอเนือ่ งการเพิม่ อํานาจการตอรองทางดานเศรษฐกิจ
ในเวที ส ากลส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น จากต า งประเทศ
ในแขวงสะหวันนะเขต
4. สามารถเผยแพรความรูและความเขาใจดัง
กล า วให กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค า , กรม
วิชาการเกษตร องคกรธุรกิจที่ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะคือ
ระยะ 1 ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอธุรกิจ การเกษตร
ขนาดกลาง และขนาดย อ ม เก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
โดยใชแบบสอบถาม ทางดานผลกระทบตอการขยายตัว
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทการผลิต
เกษตรกรปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาด ตอการเงิน
ตอแรงงาน และการบริหารการจัดการ และแนวทางใน
การสงเสริมธุรกิจ การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม
ประเภทการผลิตเกษตรกรกลยุทธ ดานการเงิน ดานการ
ตลาด ตอแรงงาน และการบริหารการจัดการ วัตถุประสงค
ระยะ 2 ใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพได ใชวธิ กี ารสัมภาษณเชิงลึก ซึง่ ได สัมภาษณ
เจาหนาที่วิชาการแผนกอุตสาหกรรม และการคาแขวง
5 คน แผนกการเกษตรแขวงจํานวน 5 คน กลุมผูบริโภค
และ ผูป ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 คน
ที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจ และมีอายุทะเบียนตั้งแต 5 ปขึ้นไป
จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลรวม 20 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะทีจ่ ะเก็บ
รวบรวมโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกจริงหรือไมอยางไร
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เครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามการวิจยั เชิงปริมาณเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทการ
ผลิตเกษตร ในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต
โดยมีชุดคําถามดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยทีส่ ง ผล
ต อ ธุ ร กิ จ การแสดงความคิ ด เห็ น ในการการพั ฒ นา
ผูประกอบการประเภทขนาดกลางและขนาดยอม ของ
การผลิตการเกษตรประเภทการการผลิตปลูกพืชผลและ
เลี้ยงสัตวไดแกผลกระทบดานการตลาดดานการเงินดาน
การดําเนินการ
ตอนที่ 3 การแสดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ งระดั บ
แนวทางการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
ประเภทเกษตรดานการเงิน ดานปฏิบัติการ การบริหาร
การผลิต ดานการตลาด ความคุมคาในการลงทุนตนทุน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และ เทคโนโลยีและผูวิจัย
ใช วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ ง เก็ บ ข อ มู ล โดยการ
สัมภาษณเจาหนาที่ภาครัฐผูประกอบการและผูบริโภค
ดวยวิธี

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ การเกษตร
ขนาดกลางและขนาดยอม
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ดานปจจัยที่
สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมประเภท
การเกษตร ดานการตลาด จัดอยูใ นระดับมาก คือ ผลผลิต
เพียงพอคาเฉลี่ย 3.77 ตอมาคือสามารถตอบสนองตาม
ความตองการของตลาดในทองถิ่น คาเฉลี่ย 3.76 ยังขาด
ความรู ความสามารถดานการตลาดมากคาเฉลี่ย 3.36
การเปดเสรีทางดานการคา จะทําใหมีการนําเขาสินคา
จากตางประเทศคาเฉลี่ย3.60 ดานการเงินมีระดับมาก
ที่สุดคือ เงินที่เอามาลงทุนสวนใหญเปนเงินของตนเอง
คาเฉลี่ย 4.48 ดานแรงงาน พบวา มีระดับมากที่สุด คือ
แรงงานเปนคนภายในครอบครัวคาเฉลี่ย 4.27 ดานการ
บริการพบวา มีระดับมาก คือ อาศัยคนในครอบครัว หรือ
ญาติพี่นองมาชวยงาน คาเฉลี่ย4.12 รองลงมาจัดอยูใน
อั น ดั บ มาก คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ
คาเฉลี่ย 4 ขาดการสนับสนุน จากภาครัฐ คาเฉลี่ย 3.95
ขาดความร ว มมื อ จากภายนอก ค า เฉลี่ ย 3.79
ขาดบุคลากรทีม่ ที กั ษะในการผลิตมากคาเฉลีย่ 3.77 ไดนาํ ใช
ประสบการณจากการเรียนรู คาเฉลีย่ 3.65 การสนับสนุน
ของรัฐบาลไมเพียงพอยูในระดับมากคาคาเฉลี่ย 3.65
ขาดขอมูลทางดานเทคโนโลยีมากคาเฉลี่ย 3.60 ขาด
ขอมูลทางดานการตลาดมากคาเฉลีย่ 3.59 มีความลําบาก
ในการแสวงหาเงินทุนมากคาเฉลีย่ 3.58 ขาดแคลนเวลามาก
คาเฉลี่ย 3.49 สรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทการผลิตเกษตร
ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมประเภทการผลิตเกษตร
1.
2.
3.
4.

ดานการตลาด
ดานการเงิน
ดานแรงงาน
ดานการบริหารจัดการ

2. แนวทางในการสงเสริมธุรกิจประเภทเกษตร
ขนาดกลางและขนาดยอม จากผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณพบวา
ดานแนวทางในการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมประเภทเกษตรพบวา กลยุทธดานการ
ปฏิบตั กิ ารจัดอยูใ นระดับมากเปนความตองการของลูกคา
คาเฉลี่ย 3.78 การตลาดอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.53
การผลิตอยูในระดับมากคาเฉลี่ย3.47 การขนสงอยูใน
ระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.33 การเงินอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.28 แรงงานอยูใ นระดับปานกลางคาเฉลีย่ 3.14
ตนทุนการเปลี่ยนแปลงกระบวรการ และ เทคโนโลยีอยู
ในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.13 การจัดการทั่วไปมาก
คาเฉลีย่ 3.44 สวนกระบวนการ ในการจัดการเชิงกลยุทธ
จัดอยูใ นระดับมาก เปนการวางแผนกลยุทธคา เฉลีย่ 3.48
สวนผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
แนวทางในการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม ประเภทเกษตร พบวา
1.) การสงเสริมการเกษตรแบบทั่วไป จะมีผล
ทําใหเกษตรกรสามารถปรับปรุงการทําการเกษตรของตนได
วัตถุประสงคของการทําการเกษตรรูปแบบนี้ คือ ตองการ
ใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรไดมากขึ้น
การวางแผนการสงเสริมโดยทั่วไปกําหนดโดยรัฐ ลําดับ
ความสําคัญของแผนการสงเสริมการเกษตรอาจมีการ
เปลี่ ย นแปลงให เ หมาะสมกั บ สถานการณ แ ละเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป
80

คาคาเฉลี่ย
3.64
3.34
3.46
3.56

ระดับความสําคัญ
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D
1.37
1.58
1.47
1.52

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

2.) การส ง เสริ ม การเกษตรเฉพาะอย า ง
การวางแผนการสงเสริมการเกษตรและเจาหนาทีส่ ง เสริม
อยูภ ายใตการควบคุมของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับพืชหรือ
สัตวชนิดนัน้ ๆ หนวยงานจะเปนผูจ ดั หาทรัพยากรทีจ่ าํ เปน
ในการ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการส ง เสริ ม แบบนี้
คือผลผลิตรวมของพืชหรือสัตวที่ไดรับการสงเสริม
3.) การวางแผนการสงเสริมการเกษตรดําเนิน
งานรวมกันโดยฝายสงเสริมและฝายวิจัย จะมี เจาหนาที่
สงเสริมเปนจํานวนมาก ทําใหเสียคาใชจา ยสูง การดําเนิน
งานมีแผนการเยี่ยมเกษตรกรที่แนนอน เจาหนาที่ระดับ
สนามจะไดรับการฝกอบรมทุกๆ สองสัปดาหเพื่อเรียนรู
สิง่ ทีจ่ าํ เปนในการแกไขปญหาของเกษตรกร การวัดความ
สําเร็จของการสงเสริมวัดจาก การเพิม่ ผลผลิตของพืชหรือ
สัตวที่ไดรับการสงเสริม
4.) การส ง เสริ ม การเกษตรโดยเกษตรกรมี
สวนรวมในการปฏิบตั ิ เปนการเพิม่ ผลผลิตและการบริโภค
ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของประชาชน
ในชนบท องคกรสงเสริมการเกษตรเปนผูควบคุมการ
สงเสริม เจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตรทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ ง
เกษตรกรในการวางแผนการดําเนินงาน สวนใหญใช
เจาหนาทีเ่ ปนคนภายในทองถิน่ ทําใหเสียคาใชจา ยนอยกวา
รูปแบบอื่น วิธีการสงเสริมที่นิยมใช คือ การสาธิตการ
ศึกษาดูงานแบบกลุม การใชเทคโนโลยีรวมกันระหวาง
สมาชิกภายในกลุม เปนตน ความสําเร็จของการสงเสริม
แบบนี้
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5.) การสงเสริมการเกษตรแบบโครงการ เปนการ
แก ป ญ หาในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง โดยการหาทรั พ ยากร
ทีจ่ าํ เปนจากแหลงภายนอกจะชวยแกปญ
 หาได สวนใหญ
รัฐจะเปนผูควบคุมการวางแผนการดําเนินงาน โดยไดรับ
ความช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น จากต า งประเทศ ดั ง นั้ น
ลั ก ษณะของการส ง เสริ ม การเกษตรแบบโครงการนี้
เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านจะไดรบั อัตราเบีย้ เลีย้ งทีส่ งู กวาปกติ
ทีเ่ คยไดรบั มียานพาหนะ เครือ่ งมือ ตลอดจนอาคารสถาน
ที่คอนขางสมบูรณ การวัดความสําเร็จของโครงการ คือ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ
ในพื้นที่ภายใตโครงการ
6.) การส ง เสริ ม การเกษตรแบบเกษตรกรมี
สวนรวมในคาใชจายเกษตรกร เปนการเรียนรูและนําความรู
ที่ไดรับไปปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงการทําการเกษตร
ใหมผี ลผลิตเพิม่ มากขึน้ การวางแผนการสงเสริมเกิดขึน้ จาก
ความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ใน
ทองถิน่ ทีม่ สี ว นรวมในการออกคาใชจา ย เจาหนาทีส่ ง เสริม
สวนใหญเปนบุคคลในทองถิน่ จึงไมคอ ยจะมีการโยกยาย
ไปทํางานที่อื่น ความสําเร็จของงานสงเสริมวัดโดยการ
ศึ ก ษาระดั บ ความร ว มมื อ ในการออกค า ใช จ า ยของ
เกษตรกร
7.) การสงเสริมการเกษตรโดยสถาบันการศึกษา
เปน วิธีการสงเสริมก็ใชวิธีการใหการศึกษาแบบนอก
ระบบโรงเรียน นับวาเปนการใชทรัพยากรดานการศึกษา
ในทองถิ่น ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ ความ
สําเร็จของการสงเสริม ก็คือ จํานวนเกษตรกรที่เขารวม
ในโครงการตางๆ
8.) การสงเสริมการเกษตรโดยการวิจยั ระบบการ
ทําฟารมเปนการดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิด ระหวาง
งานวิจยั ทางการเกษตรกับงานสงเสริมการเกษตร การวัด
ความสํ า เร็ จ ทํ า ได โ ดยศึ ก ษาการยอมรั บ ปฏิ บั ติ ข อง
เกษตรกร โดยพิจารณาวาเกษตรกรไดนําเอาเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้นมา โดยกระบวนการวิจัยระบบการทําฟารม
ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด

การวางแผนแกไขปญหาใหแกเกษตรกรอยาง
มีประสิทธิภาพ หลักการของการสงเสริมการเกษตร
ที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
1.) งานส ง เสริ ม การเกษตรต อ งทํ า ร ว มกั บ
เกษตรกร เกษตรกรจะเปนผูกําหนดวิธีการตางๆ ที่จะ
ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทตี่ อ งการ
ตัวอยางเชน ถาเจาหนาทีส่ ง เสริมประชุมรวมกับเกษตรกร
ในการวิเคราะหปญ
 หาของเกษตรกร ตองใหเกษตรกรระบุ
ปญหา วิเคราะหปญ
 หา และกําหนดแนวทางแกไขปญหา
ดวยตนเอง เพื่อใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจในตนเอง
2.) การสงเสริมการเกษตรตองทํางานรวมกับ
องค ก รพั ฒ นาอื่ น ๆ ในชนบทมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง
ที่จะตองรวมมือและประสานงานกับองคกรพัฒนาอื่นๆ
ทั้งองคกรของรัฐและเอกชนที่ใหบริการ มีความชํานาญ
และมีทรัพยากรตางๆ ที่สามารถชวยเกษตรได
3.) การสงเสริมการเกษตรเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารแบบยุคลวิถีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ซึ่งกันและกันระหวางนักวิจัย เจาหนาที่สงเสริม และ
เกษตรกรจะทําใหงานสงเสริมเปนไปอยางผสมกลมกลืน
กัน วิธีการแบบนี้อาจเรียกวาเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารแบบยุคลวิถี
4.) การส ง เสริ ม การเกษตรทํ า งานกั บ กลุ ม
เปาหมายทีแ่ ตกตางกัน การสงเสริมในพืน้ ทีใ่ ดๆ จึงไมควร
จะกําหนดรูปแบบของการสงเสริมเพียงแบบเดียว เพือ่ นํา
ไปใชกบั เกษตรกรทุกคนเหมือนๆกัน เกษตรกรกลุม ตางๆ
มีปญ
 หาและความจําเปนแตกตางกันไป เจาหนาทีส่ ง เสริม
จึงควรจะพัฒนาโครงการสงเสริมใหเหมาะสมกับปญหา
ความตองการ และทรัพยากรทีเ่ กษตรกร แตละกลุม มีแตก
ตางกันไป
5.) เกษตรกรควรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ
งานสงเสริมเปนการเสริมสรางเกษตรกรให ใชสติปญญา
ของตนเอง คิดเปน ตัดสินใจไดดวยตนเอง และสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดดว ยตนเอง การทํางานของเจาหนาทีส่ ง เสริมและ
เกษตรกรตองทํารวมกันไปในทุกขั้นตอน ไมควรใหเจา
หนาที่สงเสริมเปนเพียงผูถายทอด (Extending) และ
เกษตรกรเปนเพียง ผูรับการสงเสริมเทานั้น
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการ
ขยายตัวของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภท
เกษตร พบวาผลกระทบสวนใหญคือ
1.) ด า นการตลาดภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
พบวาการผลิตของประชาชนสวนใหญผลิตตามขบวนการ
ไมคํานึงถึงความตองการของตลาด ซึ่งเห็นไดวาผลผลิต
ประเภทการปลูกฝงบางครั้งไมเพียงพอกับความตองการ
ของตลาด แต บ างครั้ ง ก็ ล น ตลาด ไม ส ามารถขายได
และถูกกดทางดานราคา ทําใหรายไดไมเหมาะสมกับตนทุน
ทีล่ งทุนไป ผลผลิตประเภทสัตวเลีย้ งสวนใหญไมเพียงพอ
กับความตองการของตลาด ทําใหราคาสินคาประเภทนีส้ งู
ขึน้ แตประชาชนไมนยิ มเลีย้ งสัตวประเภทตางๆ เนือ่ งจาก
ตนทุนสูง เลี้ยงยาก โรคระบาด จึงเกิดมีความเสี่ยงสูง
สอดคลองกับบทความ ธนาภรณ แสวงทอง (2555) ได
กลาววา ผลกระทบจากการขยายตัวของ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พบวาดานการจัดการการตลาดลูกคาสวน
ใหญ เ ป น ลู ก ค า ประจํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ทั่ ว ไปขายดี ที่ สุ ด
เปนการขายตามราคาฉลากไมมีการสงเสริมการขายและ
การใหบริการอื่นๆกับลูกคา
2.) ทางดานการเงิน การนําใชเงินทุนเขาในการ
ผลิตสวนใหญใชทนุ ตนเอง ทําใหนาํ ใชตน ทุนแบบประหยัด
ทํ า ให ผ ลผลิ ต ออกมาไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผลกระทบ
ทางดานการใหสนับสนุนจากรัฐบาลจะเขาไปสนับสนุน
ส ง เสริ ม ทางด า นวิ ช าการแต ป ระชาชนไม ไ ด เ อาใจใส
เนื่องจากวายึดถือการผลิตแบบดั้งเดิมที่เคยผลิตมาบาง
เขตรัฐบาลไมไดเขาไปถึงก็ผลิตแบบธรรมชาติ อาศัย
ประสบ การณการสังเกตการการจากผูอ นื่ มาเปนบทเรียน
ประชาชนมีความตองการยากจะไปกูยืมเงินมาลงทุนอยู
ในระดับปานกลางแตยังขาดสินทรัพยคํ้าประกัน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูกอสูงเกินไปจึงทําใหประชาชนไมตองการ
เปนหนีเ้ พิม่ การทําธุรกิจซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
จิตรา เหลืองออน (2543) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการ
สนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พบวาผูประกอบการ ธุรกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอม โดยเฉพาะประเภทธุรกิจการคาที่เริ่มตน
การทําธุรกิจในลักษณะการเปนแบบเถาแกมา กอนทําให
การดําเนินงานและการจัดการดานตางๆขาดมาตรฐาน
การดําเนินงานทําอยางไมมีแบบแผนที่ชัดเจนไมมีการ
ควบคุมอยางมีระบบ สงผลใหไมมีประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงินและระบบการบัญชีจงึ ขาดขอมูลงบการเงิน
ทีน่ า เชือ่ ถือ จึงทําใหเกิดปญหาในการขอรับการสนับสนุน
ดานการเงินจากทางภาครัฐ นอกจากนีย้ งั พบอีกวาการขาด
สภาพคลองทางการเงินถือเปนอุปสรรคอยางมากตอการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากทุนสนับสนุน
เปนปจจัยในการดําเนินงานและพัฒนาทั้งทางดานการ
บริ ห ารการจั ด การการตลาดหรื อ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
เปนตน
3.) ดานแรงงานพบวา มีระดับมากที่สุด คือ
แรงงานเปนคนภายในครอบครัว เนือ่ งจากวา มีทนุ ไมมาก
และผลิตเทาที่จะผลิตได และไมจําเปนตองจางคนอื่น
และดานผลกระทบดานการบริการพบวามีระดับมาก คือ
อาศั ย คนในครอบครั ว หรื อ ญาติ พี่ น อ งมาช ว ยงาน
เพราะวาในการผลิตสินคาของผูผ ลิตนัน้ เปนการผลิตแบบพึง่ พา
ซึง่ กันและกันไมจาํ เปนตองจางแรงงานรองลงมาจัดอยูใ น
อั น ดั บ มาก คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ
เนือ่ งจากวา ในการทําธุรกิจนัน้ จะตองมีชว งทีส่ ามารถขาย
ไดดี ทําใหมีรายไดมาก และ ชวงที่สินคานั้นมีมากใน
ทองตลาด จึงทําใหขายสินคาขายไมออก
4.) ด า นการบริ ห ารจั ด การ พบว า ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากวาผูที่ทําการผลิตเกษตร
นั้นไมยอมรับ การสนับสนุนของภาครัฐที่ตองการใหการ
สนับสนุน เพราะพวกเขาไมตองการ ขาดความรวมมือ
จากภายนอก เพราะวาผูผ ลิตไมมคี วามตองการความชวย
เหลือจากคนอื่นมีแตตองการทําธุรกิจขนาดยอมภายใน
ครอบครัวตนเองเทานัน้ เนือ่ งจากบุคลากรทีใ่ ชเปนคนพืน้
บานและอาศัยความคุนเคย และสังเกตการจากผูอื่น
ที่ผลิตมากอนตามธรรมชาติเทานั้นไดนําใชประสบการณ
จากการเรียนรูผูผลิตไดอาศัย และสังเกตการณ จาก
ผูท ผี่ ลิตมากอนมาเปนบทเรียนในการผลิตดวยตนเอง และ
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จากการเขารวมเรียนวิชาการทีม่ าฝกอบรม รัฐบาลยังไมมี
การชวยเหลือในดานพันธพืช และปุยอินทรียใหเพียงพอ
แตสง นักวิชาการลงมาฝกอบรมให แตกน็ านแลว ขาดขอมูล
ทางดานเทคโนโลยีมาก ประชาชนสวนใหญเลี้ยงสัตว
และปลูกพืชตามความชํานาญของแตละคน และมีอายุสงู
จึงไมมีการรับขอมูลทางดานเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
ขาดขอมูลทางดานการตลาด เนื่องจาก ผูปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว ทําตามความสะดวกของแตละทาน ไมไดคํานึง
ถึงความตองการของตลาดซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
สํานักงานสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2554)
เกี่ยวกับสถานการณธุรกิจดานนี้ ป 2554 และแนวโนม
ป 2555
แนวทางในการสงเสริมธุรกิจขนาดลาง และขนาด
ยอมประเภทเกษตร พบวา แนวทางที่ควรการสงเสริม
ธุรกิจประเภทนี้คือกลยุทธดานการปฏิบัติการเพราะดาน
การดําเนินงานในการทําธุรกิจควรมีการวิเคราะหวางแผน
โดยรอบคอบแตวาการผลิตของประชาชนสวนใหญไมได
มีการวิเคราะหลว งหนา อาศัยความเคยชินทีไ่ ดปฏิบตั กิ นั
มาโดยไมคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม ดานการตลาด และ
อืน่ ๆ ทีเ่ ปนปจจัยพืน้ ฐาน และควรสงเสริมกลยุทธทางดาน
การตลาด ก อ นจะมี ก ารผลิ ต สิ น ค า ประเภทนี้ ต อ งได
วิเคราะหถงึ การตลาด เพือ่ ปกปองผลผลิต ราคา ใหมคี วาม
เหมาะสมและยุตธิ รรม จากการศึกษาดังกลาวพบวาผลการ
วิ จั ย สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ทองวรรณ ศิ ริ ว รรณ
และอาคม ใจแกว (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติบโต
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับการสนับสนุนดาน
การเงิ น แก ผู ป ระกอบการด า นธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย อ มดั ง นั้ น รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวควรเขามาจัดสรร และสงเสริมการสนับสนุน
ดานวิชาการดานการเงินใหผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้
กอนการดําเนินงานตองมีแบบแผนทีช่ ดั เจนมีการคุม ครอง
จากรัฐบาลอยางเปนระบบ ไมปลอยใหประชาชนดําเนิน
การเอง เพือ่ ความมัน่ คงของธุรกิจเพือ่ ทําใหเศรษฐกิจของ
ประชาชนดีขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนา

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบวา ในปจจุบนั มีสถานการณหลาย
อยางสงผลกระทบตอภาคการเกษตรและเกษตรกร ไดแก
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การเปดเสรีทางการ
คาความมั่นคงดานอาหาร ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมไปถึงการกระจายอํานาจสู
ทองถิน่ เปนตน ภาคการเกษตรซึง่ เปนสาขาการผลิตหลัก
ของประเทศตองมีการปรับตัว กรมสงเสริมการเกษตรใน
ฐานะที่ มี บ ทบาทภารกิ จ หลั ก ในการดู แ ล และพั ฒ นา
เกษตรกร ตองมีการเตรียมความพรอมทั้งในตัวบุคลากร
และเกษตรกร ใหสามารถสรางภูมิคุมกันเพื่อรับมือกับ
สถานการณ ต า งๆ มี ก ารปรั บ กระบวนการทํ า งานให
สอดคลองกับสถานการณ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
ควรเพิม่ ประสิทธิภาพของการผลิตทางเกษตรใน
ประเด็นตอไปนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาด
2. พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. พัฒนาครอบครัวเกษตรกร
4. พัฒนาดานขาวสารและเทคโนโลยีการเกษตร
ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
1. รัฐบาลควรเขามาชวยเหลือ และจัดสรรการ
ผลิตของประชาชนใหมีประสิทธิภาพขึ้น
2. ใหมกี ารรับประกัน และรองรับธุรกิจขามชาติ
ที่จะเขามาแขงขันในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะการเขารวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกร ครอบครั ว
เกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใหมคี วาม
เขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
4. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรใหมขี ดี ความ
สามารถในการผลิต และจัดการสินคาเกษตรตามความ
ตองการของตลาด
83
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5. ใหบริการทางการเกษตรตามสภาพปญหา
และความตองการของเกษตรกร
6. ศึกษาวิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริม
การเกษตร และบุราณการการทํางานกับทุกภาคสวน
ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง และขนาดย อ มประเภท การผลิ ต
เกษตร
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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