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ปจจัยที่สงผลกระทบ และแนวทางสงเสริมธุรกิจการเกษตร ขนาดกลางและขนาดยอม
เมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค เพ่ือศกึษาปจจยัทีส่งผลกระทบและ แนวทางในการสงเสริมตอธรุกจิการเกษตร

ขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บ

ขอมูลเชิงปริมาณคือ ผูประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม เจาหนาท่ีรัฐบาลและผูบริโภคในเมือง

ไกรสรพรมวหิาร แขวงสะหวนันะเขต จาํนวน 172 คน แยกเปนผูประกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภท 

เล้ียงสัตว จํานวน 75 คน ปลูกพืชผัก จํานวนท้ังหมด 97 คน เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

เจาหนาที่วิชาการแผนกอุตสาหกรรม และการคาแขวง 5 คน แผนกการเกษตรแขวงจํานวน 5 คน กลุมผูบริโภค และ 

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบยีนธุรกิจ 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 ดานการเงนิ เงนิทนุในการผลติสวนใหญเปนทุนตนเอง ทาํใหใชตนทนุแบบประหยดัใหผลผลิตออกมา

ไมมีคุณภาพเทาที่ควร

  1.3 ดานแรงงาน โดยภาพรวมอยูในระดบัมากสวนใหญ แรงงานเปนคนในครอบครวั เนือ่งจากมทีนุไมมาก 
ผลิตเทาที่จะผลิตได ไมจําเปนตองจางคนอื่น 

   1.4 ดานการบริหารจัดการ ขาดการสนับสนนุอยางจริงจงัและกลุมเกษตรบางสวน จากภาครัฐ ไมยอมรับ

การสนับสนุนของภาครัฐ ความรวมมือทางวิชาการจากภายนอกยังมีนอย ผูผลิตตองการทําธุรกิจ ภายในครอบครัว
เทานั้น

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อาจารย ที่ปรึกษาหลัก
3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อาจารย ที่ปรึกษารวม
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 2. แนวทางในการสงเสริมการเกษตรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีดังนี้

   2.1 กลยทุธดานปฏิบตักิารในการดาํเนนิธรุกิจควรมกีารวเิคราะหวางแผนอยางรอบคอบเนือ่งจากการผลติ

ของประชาชนสวนใหญไมไดมกีารวเิคราะหลวงหนาอาศยัความเคยชินท่ีไดปฏบิตักินัมาโดยไมคาํนงึถงึเศรษฐกจิ สงัคม 

ดานการตลาด และอื่นๆ ที่เปนปจจัยขั้นพื้นฐาน 

   2.2 ควรสงเสรมิทางดานการตลาด กอนจะมกีารผลติสนิคาประเภทนีโ้ดยควรวเิคราะหถงึการตลาดอยาง

รอบคอบ เพื่อปองกันผลผลิต ราคา ใหมีความเหมาะสมและยุติธรรม 

   2.3 ควรมีการสงเสริมดาน การเกษตรแบบท่ัวไป 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 fi ve 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 fi nancial bringing capital into the production of the majority of 

the capital own, brought cost savings that made ineffi cient 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 effi ciency, 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

จากพืน้ทีใ่นการทาํเกษตรตางๆ สนิคาเกีย่วกบัการเกษตร

ถอืเปนสนิคาทนุทีส่าํคญั เพือ่จะนาํมาใชในการพฒันาภาค

การเกษตรกรรม ซึ่งการทําเกษตรสมัยใหมจําเปนตอง

อาศัยความกาวหนาทางวิทยาการดานการเกษตร และ
เทคโนโลยีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดเปนประเทศท่ีมทีรพัยากร

ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณมีพื้น ท่ี ในการเพาะปลูก 
แตเนือ่งจากการเกษตรคอนขางมกีารขยายตวัชา เนือ่งดวย

มขีอจํากัดหลายอยาง เชน การเขาถงึแหลงทนุดานตลาด 

และเทคโนโลยี ที่สงผลตอคุณภาพของผลผลิตที่ยังไมได

มาตรฐานรัฐบาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

จงึไดวางเปาหมายทีจ่ะสงเสรมิการเพาะปลกู การสงออก

และการแปรรูปการเกษตรภายในประเทศใหมากย่ิงขึ้น 

ดวยการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรกรรมใหมๆ 
การจัดหาแหลงชลประทานและเทคโนโลยีสมัยใหม 

เพื่อการพัฒนาสินคาใหทันสมัยมีความหลากหลายดังนั้น 

จงึมคีวามจาํเปนตองจดัหาสนิคาเกีย่วกบัการเกษตรเขามา
ชวยเพือ่ใหบรรลเุปาหมายทีว่างไวในการทาํธรุกจิดานการ

เกษตรดวยการนําเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใชอาทิ เคร่ืองจกัร

กลการเกษตร สํารับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ควรพจิารณาสนิคาเครือ่งจกัร และสนิคาสนบัสนนุการเกษตร

ทีม่วีธิกีาร ใชงานท่ีงาย ราคายอมเยาเพ่ือใหคนในทองถ่ิน
ซึ่งมีรายไดนอยไดมีโอกาสซื้อ นอกจากน้ันเกษตรกรสวน

ใหญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการ

ศึกษายังไมทั่วถึง ควรจัดหาอุปกรณเครื่องจักรที่สามารถ
เขาใจวิธีการใชงานไดงาย สามารถควบคุมการทํางาน 

ซอมแซม และบํารุงรักษาไดดวย (สํานักงานสงเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2556) สําหรับธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอมเปนหนวยธุรกิจที่เปนอิสระ

ซึง่ไดจดทะเบยีนและดาํเนนิงานถกูตองตามกฎหมายของ 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวโดยจดัแบงขนาด

ตามมาตรฐานและเง่ือนไขมีบทบาทสําคัญ ในการเปน

กลไก ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมโดยปรับปรุงระเบียบ

เก่ียวกับ การสงเสริม ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม

เพือ่หาแนวทางใหผูประกอบการสามารถหาแหลงเงนิทนุ

และการชวยเหลือในดานอื่นๆ นอกจากน้ันเศรษฐกิจ
และการคาในโลกปจจบุนัมีทศิทางเปลีย่นแปลงไปสูการเปด

เสรีทางการคามากข้ึนประเทศสมาชิกอาเซียนตองปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การคาการเปดเสรี

ทางการคาอาเซยีนจะดาํเนนิการใหมผีลกนะทบตอระบบ

เศรษฐกิจและการคาภายในประเทศสมาชิกใหนอยท่ีสุด 

(บุญฑวรรณ วิงวอน และณัฐวดี พัฒนโพธิ์, 2556) 

  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสงผลตอการเจริญ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมสวนใหญเกิด

จากการขาดการวางแผนและการวเิคราะหเศรษฐกิจกอน

ที่จะมีการดําเนินงานที่พวกเขาพบวาหลายปญหา

เชน:ปจจยัทีม่ผีลกระทบดานการตลาดเน่ืองจากการผลิต

ไมไดมีการวิเคราะหลวงหนาวาความตองการของตลาด

มากขึ้นเพียงการรับประกันราคาไมมีการรับประกัน

ปริมาณการผลิตจึงผลิตไมมีตลาดการสนับสนุนสวนใหญ

หนวยธุรกิจเพื่อการผลิตข้ันตอนการผลิตโดยการดําเนิน

ชีวิตที่ทําใหการลงทุนในการผลิตศูนยที่วางเปลาขาดเงิน

ทุน และกําไรของบางหนวยและตราสารหนี้ที่มีในขณะนี้
สงผลกระทบทางการเงินที่ทําใหการดําเนินงานภายใน

องคกรพบกับความลําบาก ซึ่งพบหลายปญหาเปนรายได–
ขาดดุลชําระเงินสูญเสียไปตอทุนซึ่งกอใหเกิดการบริหาร

ดานบุคคลและดานขอมูลขาวสาร ผลที่คาดวาจะไดรับ

จากการศึกษาในคร้ังนีค้อืสามารถรูถงึสภาพธุรกจิโดยรวม

โอกาส อุปสรรคและขอขัดของธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอมประเภทเกษตรเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวง
สะหวนันะเขต สามารถรบัรูถงึปจจยัสามารถรบัรปูปจจยัทีม่ี

ผลกระทบตอธุรกจิและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกดิจาก

การดําเนินงาน ที่เปนตนเหตุใหธุรกิจดังกลาวไมสามารถ

ขยายตัวไดเพื่อเสริม สรางความสามารถในการแขงขัน

ของสินคาและบรกิาร ภายในเมอืงไกรสรพรมวหิาร แขวง

สะหวันนะเขต ใหไดรับประโยชนสูงสุด จากการเปดคา

เสรี สามารถรับรูชองทางในการขยายการคาและการ

ลงทุนประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมสามารถ

เผยแพรความรูและความเขาใจดังกลาวตอภาครัฐ
และเอกชนทัว่ไปทีเ่กีย่วของทัง้ทางตรงและทางออมสามารถ

รบัรูไดจากผลกระทบตอธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอม

ที่ทําใหไมขยายตัว ทําใหแขวงสะหวันนะเขต สามารถสง

ออกสินคาที่ผลิตภายในไดมากขึ้นทําใหการพัฒนา

ทางดานฝมือแรงงานภายในแขวงดีขึ้นและมีมาตรฐาน

มากขึน้เพือ่รองรับสภาพการตางๆท่ีจะเกดิขึน้ภายหลงัเขา

ประชาคมอาเซียนเพ่ือจัดสรรระบบบริหารธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอมภายในเมืองไกรสรพรมวิหาร ผูวิจัย

ในฐานะท่ีเปนอาจารยสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจของ

มหาวิทยาลัย ไดจัดทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผล

กระทบตอธรุกิจและแนวทางการสงเสริมธรุกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม เพือ่จะนาํเอาขอมลูท่ีไดมาพฒันาทางดาน

การเรียน - การสอนและเพ่ือเปนประโยชนตอองคกรที่

เกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา, กรม

วิชาการเกษตร

วัตถุประสงคการวิจัย   

  1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ 

การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสร

พรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต
  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมธุรกิจ 

การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม ในเมืองไกรสร

พรม-วิหาร แขวงสะหวันนะเขต 
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ขอบเขตของการวิจัย

  ขอบเขตดานเนื้อหา

 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาของการวิจัย 

ดังนี้

 1. ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ การเกษตร

ขนาดกลางและขนาดยอม ในเมอืงไกรสรพรมวหิาร แขวง 

สะหวันนะเขต ดานการตลาด (Marketing) ดานการเงิน 

(Finance) ดานแรงงาน (Labour) และดานการบริหาร

จัดการ (Management) 

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู คอื ผูประกอบ

การธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม เจาหนาท่ี

รัฐบาลและผูบริโภคในเมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะห

วนันะเขต ประเทศลาวจํานวน 172 คน ประกอบดวยเปน

ผูประกอบการธุรกิจ เลี้ยงสัตวขนาดกลางและขนาดยอม 

จํานวน 75 คน ปลูกพืชผักขนาดกลางและขนาดยอม 

จาํนวนทัง้หมด 97 คน เกบ็ขอมลูเชงิคณุภาพได ใชวธิกีาร

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
  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาในคร้ังนี้

 1.  ไดขอมลูสารสนเทศเกีย่วกบัปจจัยท่ีมผีลกระ

ทบตอธุรกิจ การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม และ

แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีเปน

สาเหตทุาํใหธรุกจิดงักลาวไมขยายตวั และเพือ่เสรมิสราง
ความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการและบริการ

ภายในเมอืงไกรสรพรมวหิาร แขวงสะหวนันะเขต เพือ่ให

ไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการเปดการคาเสรี

  2. ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชองทางในการ

ขยายการคาและการลงทุนประเภทธุรกิจ การเกษตร

ขนาดกลาง และขนาดยอม ใหกับแผนกการเกษตรและ

การปาไมแขวงสะหวันนะเขต

  3.  ไดขอมูลสารสนเทศเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตร

และสามารถเช่ือมโยงธุรกิจการลงทุนดานอุตสาหกรรม

และแขนงการเศรษฐกิจอื่นๆขยายตัวเพ่ิมขึ้นในระดับสูง

อยางตอเน่ืองการเพ่ิมอาํนาจการตอรองทางดานเศรษฐกิจ 

ในเวทีสากลสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ 

ในแขวงสะหวันนะเขต 

 4.  สามารถเผยแพรความรูและความเขาใจดัง

กลาวใหกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา, กรม

วิชาการเกษตร องคกรธุรกิจที่ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว

 
วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะคือ

  ระยะ 1 ปจจยัทีส่งผลกระทบตอธรุกจิ การเกษตร

ขนาดกลาง และขนาดยอม เก็บขอมูลเชิงปริมาณ

โดยใชแบบสอบถาม ทางดานผลกระทบตอการขยายตัว

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทการผลิต

เกษตรกรปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตลาด ตอการเงิน 

ตอแรงงาน และการบริหารการจัดการ และแนวทางใน

การสงเสรมิธุรกิจ การเกษตรขนาดกลาง และขนาดยอม 

ประเภทการผลิตเกษตรกรกลยุทธ ดานการเงิน ดานการ

ตลาด ตอแรงงาน และการบริหารการจัดการ วตัถุประสงค 

  ระยะ 2 ใชระเบียบวิธวีจิยัเชงิคณุภาพเก็บขอมูล

เชงิคณุภาพได ใชวธิกีารสมัภาษณเชงิลกึ ซึง่ได สมัภาษณ 
เจาหนาที่วิชาการแผนกอุตสาหกรรม และการคาแขวง 

5 คน แผนกการเกษตรแขวงจํานวน 5 คน กลุมผูบริโภค 

และ ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 คน 
ที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจ และมีอายุทะเบียนตั้งแต 5 ปขึ้นไป

จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลรวม 20 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะทีจ่ะเกบ็
รวบรวมโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกจริงหรือไมอยางไร 
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เครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  แบบสอบถามการวจิยัเชงิปรมิาณเกบ็ขอมลูจาก

ผูประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทการ

ผลติเกษตร ในเมอืงไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต

โดยมีชุดคําถามดังนี้

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัท่ีสงผล

ตอธุรกิจการแสดงความคิดเห็น ในการการพัฒนา

ผูประกอบการประเภทขนาดกลางและขนาดยอม ของ

การผลิตการเกษตรประเภทการการผลิตปลูกพืชผลและ

เลี้ยงสัตวไดแกผลกระทบดานการตลาดดานการเงินดาน

การดําเนินการ

 ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเรื่องระดับ

แนวทางการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

ประเภทเกษตรดานการเงิน ดานปฏิบัติการ การบริหาร

การผลิต ดานการตลาด ความคุมคาในการลงทุนตนทุน

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และ เทคโนโลยีและผูวิจัย

ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพซ่ึงเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณเจาหนาที่ภาครัฐผูประกอบการและผูบริโภค

ดวยวิธี

ผลการวิเคราะหขอมูล

  1. ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ การเกษตร

ขนาดกลางและขนาดยอม 

   ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ดานปจจัยที่

สงผลกระทบตอธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอมประเภท

การเกษตร ดานการตลาด จดัอยูในระดบัมาก คอื ผลผลติ

เพียงพอคาเฉลี่ย 3.77 ตอมาคือสามารถตอบสนองตาม

ความตองการของตลาดในทองถิ่น คาเฉล่ีย 3.76 ยังขาด

ความรู ความสามารถดานการตลาดมากคาเฉล่ีย 3.36 

การเปดเสรีทางดานการคา จะทําใหมีการนําเขาสินคา

จากตางประเทศคาเฉลี่ย3.60 ดานการเงินมีระดับมาก

ที่สุดคือ เงินที่เอามาลงทุนสวนใหญเปนเงินของตนเอง

คาเฉล่ีย 4.48 ดานแรงงาน พบวา มีระดับมากที่สุด คือ 

แรงงานเปนคนภายในครอบครัวคาเฉลี่ย 4.27 ดานการ

บรกิารพบวา มรีะดับมาก คอื อาศยัคนในครอบครวั หรอื 

ญาติพี่นองมาชวยงาน คาเฉลี่ย4.12 รองลงมาจัดอยูใน

อันดับมาก คือ การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

คาเฉล่ีย 4 ขาดการสนับสนุน จากภาครัฐ คาเฉลี่ย 3.95 

ขาดความร วมมือจากภายนอก  ค า เฉลี่ ย  3 .79 
ขาดบคุลากรทีม่ทีกัษะในการผลิตมากคาเฉลีย่ 3.77 ไดนาํใช

ประสบการณจากการเรียนรู คาเฉล่ีย 3.65 การสนับสนุน 

ของรัฐบาลไมเพียงพอยูในระดับมากคาคาเฉลี่ย 3.65 
ขาดขอมูลทางดานเทคโนโลยีมากคาเฉล่ีย 3.60 ขาด

ขอมูลทางดานการตลาดมากคาเฉลีย่ 3.59 มคีวามลาํบาก

ในการแสวงหาเงินทนุมากคาเฉล่ีย 3.58 ขาดแคลนเวลามาก
คาเฉล่ีย 3.49 สรุปไดดังตารางท่ี 1



80

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

ตารางที่ 1  แสดงปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทการผลิตเกษตร

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมประเภทการผลิตเกษตร

ระดับความสําคัญ

คาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D

แปลผล

1.   ดานการตลาด 3.64 1.37 มาก

2.   ดานการเงิน 3.34 1.58 ปานกลาง

3.   ดานแรงงาน 3.46 1.47 มาก

4.   ดานการบริหารจัดการ 3.56 1.52 มาก

 2.  แนวทางในการสงเสรมิธรุกจิประเภทเกษตร
ขนาดกลางและขนาดยอม จากผลการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณพบวา

  ดานแนวทางในการสงเสรมิธรุกจิขนาดกลาง 

และขนาดยอมประเภทเกษตรพบวา กลยุทธดานการ

ปฏบิตักิารจัดอยูในระดับมากเปนความตองการของลูกคา

คาเฉลี่ย 3.78 การตลาดอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.53 

การผลิตอยูในระดับมากคาเฉล่ีย3.47 การขนสงอยูใน
ระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.33 การเงินอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.28 แรงงานอยูในระดบัปานกลางคาเฉลีย่ 3.14 

ตนทุนการเปล่ียนแปลงกระบวรการ และ เทคโนโลยีอยู

ในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.13 การจัดการทั่วไปมาก

คาเฉลีย่ 3.44 สวนกระบวนการ ในการจดัการเชงิกลยทุธ

จดัอยูในระดบัมาก เปนการวางแผนกลยทุธคาเฉลีย่ 3.48 

 สวนผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

  แนวทางในการสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอม ประเภทเกษตร พบวา

 1.) การสงเสริมการเกษตรแบบทั่วไป จะมีผล
ทาํใหเกษตรกรสามารถปรบัปรงุการทาํการเกษตรของตนได

วตัถปุระสงคของการทาํการเกษตรรปูแบบนี ้คอื ตองการ

ใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรไดมากขึ้น 

การวางแผนการสงเสริมโดยท่ัวไปกําหนดโดยรัฐ ลําดับ

ความสําคัญของแผนการสงเสริมการเกษตรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณและเวลา

ที่เปลี่ยนแปลงไป

 2.) การส ง เสริ มการ เกษตร เฉพาะอย า ง 

การวางแผนการสงเสริมการเกษตรและเจาหนาทีส่งเสริม

อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับพชืหรอื

สตัวชนดินัน้ๆ หนวยงานจะเปนผูจดัหาทรพัยากรทีจ่าํเปน

ในการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการสงเสริมแบบนี้ 

คือผลผลิตรวมของพืชหรือสัตวที่ไดรับการสงเสริม

 3.) การวางแผนการสงเสริมการเกษตรดําเนิน

งานรวมกันโดยฝายสงเสริมและฝายวิจัย จะมี เจาหนาที่

สงเสริมเปนจาํนวนมาก ทาํใหเสยีคาใชจายสูง การดําเนิน

งานมีแผนการเย่ียมเกษตรกรท่ีแนนอน เจาหนาท่ีระดับ

สนามจะไดรับการฝกอบรมทุกๆ สองสัปดาหเพื่อเรียนรู

สิง่ทีจ่าํเปนในการแกไขปญหาของเกษตรกร การวดัความ
สาํเรจ็ของการสงเสรมิวดัจาก การเพิม่ผลผลิตของพชืหรอื
สัตวที่ไดรับการสงเสริม 

 4.) การสงเสริมการเกษตรโดยเกษตรกรมี
สวนรวมในการปฏิบตั ิเปนการเพ่ิมผลผลิตและการบริโภค 

ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของประชาชน

ในชนบท องคกรสงเสริมการเกษตรเปนผูควบคุมการ
สงเสรมิ เจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง

เกษตรกรในการวางแผนการดําเนินงาน สวนใหญใช

เจาหนาทีเ่ปนคนภายในทองถ่ิน ทาํใหเสยีคาใชจายนอยกวา

รูปแบบอื่น วิธีการสงเสริมที่นิยมใช คือ การสาธิตการ

ศึกษาดูงานแบบกลุม การใชเทคโนโลยีรวมกันระหวาง
สมาชิกภายในกลุม เปนตน ความสําเร็จของการสงเสริม

แบบนี้
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 5.) การสงเสรมิการเกษตรแบบโครงการ เปนการ

แกปญหาในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยการหาทรัพยากร

ทีจ่าํเปนจากแหลงภายนอกจะชวยแกปญหาได สวนใหญ

รัฐจะเปนผูควบคุมการวางแผนการดําเนินงาน โดยไดรับ

ความชวยเหลือดานการเงินจากตางประเทศ ดังนั้น

ลักษณะของการสงเสริมการเกษตรแบบโครงการนี้ 

เจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานจะไดรบัอตัราเบีย้เลีย้งทีส่งูกวาปกติ

ทีเ่คยไดรบั มยีานพาหนะ เครือ่งมอื ตลอดจนอาคารสถาน

ที่คอนขางสมบูรณ การวัดความสําเร็จของโครงการ คือ 

ศึกษาความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาส้ันๆ 

ในพื้นที่ภายใตโครงการ

 6.) การสงเสริมการเกษตรแบบเกษตรกรมี
สวนรวมในคาใชจายเกษตรกร เปนการเรียนรูและนําความรู

ที่ไดรับไปปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงการทําการเกษตร
ใหมผีลผลิตเพ่ิมมากข้ึน การวางแผนการสงเสริมเกิดขึน้จาก

ความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ใน
ทองถิน่ทีม่สีวนรวมในการออกคาใชจาย เจาหนาทีส่งเสรมิ

สวนใหญเปนบคุคลในทองถ่ิน จงึไมคอยจะมีการโยกยาย

ไปทํางานที่อื่น ความสําเร็จของงานสงเสริมวัดโดยการ

ศึกษาระดับความรวมมือในการออกคาใชจายของ

เกษตรกร

 7.)  การสงเสรมิการเกษตรโดยสถาบนัการศกึษา

เปน วิธีการสงเสริมก็ใชวิธีการใหการศึกษาแบบนอก

ระบบโรงเรียน นบัวาเปนการใชทรพัยากรดานการศึกษา

ในทองถิ่น ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ ความ
สําเร็จของการสงเสริม ก็คือ จํานวนเกษตรกรที่เขารวม

ในโครงการตางๆ 

 8.)  การสงเสรมิการเกษตรโดยการวจิยัระบบการ

ทําฟารมเปนการดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิด ระหวาง

งานวจิยัทางการเกษตรกบังานสงเสรมิการเกษตร การวดั
ความสําเร็จ ทําไดโดยศึกษาการยอมรับปฏิบัติของ

เกษตรกร โดยพิจารณาวาเกษตรกรไดนําเอาเทคโนโลยี

ที่พัฒนาข้ึนมา โดยกระบวนการวิจัยระบบการทําฟารม

ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด

  การวางแผนแกไขปญหาใหแกเกษตรกรอยาง

มีประสิทธิภาพ หลักการของการสงเสริมการเกษตร

ที่สําคัญ มีดังตอไปนี้

 1.)  งานสงเสริมการเกษตรตองทํารวมกับ

เกษตรกร เกษตรกรจะเปนผูกําหนดวิธีการตางๆ ที่จะ

ทาํใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถปุระสงคทีต่องการ 

ตวัอยางเชน ถาเจาหนาทีส่งเสรมิประชมุรวมกบัเกษตรกร 

ในการวิเคราะหปญหาของเกษตรกร ตองใหเกษตรกรระบุ

ปญหา วเิคราะหปญหา และกาํหนดแนวทางแกไขปญหา

ดวยตนเอง เพื่อใหเกษตรกรเกิดความม่ันใจในตนเอง

 2.)  การสงเสริมการเกษตรตองทํางานรวมกับ

องคกรพัฒนาอ่ืนๆ ในชนบทมีความจําเปนอยางย่ิง

ที่จะตองรวมมือและประสานงานกับองคกรพัฒนาอื่นๆ 

ทั้งองคกรของรัฐและเอกชนที่ใหบริการ มีความชํานาญ

และมีทรัพยากรตางๆ ที่สามารถชวยเกษตรได 

 3.) การสงเสริมการเกษตรเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารแบบยุคลวิถีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ซึ่งกันและกันระหวางนักวิจัย เจาหนาท่ีสงเสริม และ

เกษตรกรจะทําใหงานสงเสริมเปนไปอยางผสมกลมกลืน

กัน วิธีการแบบนี้อาจเรียกวาเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารแบบยุคลวิถี 

 4.) การสงเสริมการเกษตรทํางานกับกลุม

เปาหมายท่ีแตกตางกัน การสงเสริมในพ้ืนทีใ่ดๆ จงึไมควร

จะกาํหนดรปูแบบของการสงเสรมิเพยีงแบบเดยีว เพือ่นาํ

ไปใชกบัเกษตรกรทกุคนเหมอืนๆกนั เกษตรกรกลุมตางๆ 

มปีญหาและความจาํเปนแตกตางกนัไป เจาหนาทีส่งเสรมิ

จึงควรจะพัฒนาโครงการสงเสริมใหเหมาะสมกับปญหา 

ความตองการ และทรัพยากรท่ีเกษตรกร แตละกลุมมีแตก

ตางกันไป

 5.)  เกษตรกรควรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ
งานสงเสริมเปนการเสริมสรางเกษตรกรให ใชสติปญญา

ของตนเอง คิดเปน ตัดสินใจไดดวยตนเอง และสามารถ

ปฏบิตัไิดดวยตนเอง การทาํงานของเจาหนาทีส่งเสรมิและ
เกษตรกรตองทํารวมกันไปในทุกขั้นตอน ไมควรใหเจา

หนาท่ีสงเสริมเปนเพียงผูถายทอด (Extending) และ
เกษตรกรเปนเพียง ผูรับการสงเสริมเทาน้ัน
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวาปจจัยทีส่งผลกระทบตอการ

ขยายตัวของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภท

เกษตร พบวาผลกระทบสวนใหญคือ

 1.) ดานการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก 

พบวาการผลิตของประชาชนสวนใหญผลิตตามขบวนการ

ไมคํานึงถึงความตองการของตลาด ซึ่งเห็นไดวาผลผลิต

ประเภทการปลูกฝงบางคร้ังไมเพียงพอกับความตองการ

ของตลาด แตบางครั้งก็ลนตลาด ไมสามารถขายได 

และถกูกดทางดานราคา ทาํใหรายไดไมเหมาะสมกบัตนทนุ
ทีล่งทนุไป ผลผลติประเภทสตัวเลีย้งสวนใหญไมเพยีงพอ

กบัความตองการของตลาด ทาํใหราคาสนิคาประเภทนีส้งู

ขึน้ แตประชาชนไมนยิมเล้ียงสัตวประเภทตางๆ เน่ืองจาก

ตนทุนสูง เลี้ยงยาก โรคระบาด จึงเกิดมีความเส่ียงสูง 

สอดคลองกับบทความ ธนาภรณ แสวงทอง (2555) ได
กลาววา ผลกระทบจากการขยายตวัของ ธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม พบวาดานการจดัการการตลาดลกูคาสวน

ใหญเปนลูกคาประจําผลิตภัณฑที่ใชทั่วไปขายดีที่สุด

เปนการขายตามราคาฉลากไมมีการสงเสริมการขายและ

การใหบริการอ่ืนๆกับลูกคา

 2.) ทางดานการเงิน การนําใชเงินทุนเขาในการ

ผลติสวนใหญใชทนุตนเอง ทาํใหนาํใชตนทนุแบบประหยัด 

ทําใหผลผลิตออกมาไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบ

ทางดานการใหสนับสนุนจากรัฐบาลจะเขาไปสนับสนุน

สงเสริมทางดานวิชาการแตประชาชนไมไดเอาใจใส 
เนื่องจากวายึดถือการผลิตแบบด้ังเดิมที่เคยผลิตมาบาง

เขตรัฐบาลไมไดเขาไปถึงก็ผลิตแบบธรรมชาติ อาศัย

ประสบ การณการสงัเกตการการจากผูอืน่มาเปนบทเรยีน

ประชาชนมีความตองการยากจะไปกูยืมเงินมาลงทุนอยู

ในระดับปานกลางแตยังขาดสินทรัพยคํ้าประกัน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูกอสูงเกินไปจึงทําใหประชาชนไมตองการ

เปนหนีเ้พิม่การทําธรุกจิซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

จิตรา เหลืองออน (2543) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการ
สนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบ ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม พบวาผูประกอบการ ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม โดยเฉพาะประเภทธุรกิจการคาที่เร่ิมตน

การทาํธรุกจิในลกัษณะการเปนแบบเถาแกมา กอนทาํให

การดําเนินงานและการจัดการดานตางๆขาดมาตรฐาน

การดําเนินงานทําอยางไมมีแบบแผนท่ีชัดเจนไมมีการ

ควบคุมอยางมีระบบ สงผลใหไมมีประสิทธิภาพในการ

บริหารการเงินและระบบการบัญชจีงึขาดขอมลูงบการเงิน

ทีน่าเชือ่ถอื จงึทาํใหเกดิปญหาในการขอรับการสนับสนนุ
ดานการเงินจากทางภาครัฐ นอกจากน้ียงัพบอีกวาการขาด

สภาพคลองทางการเงินถือเปนอุปสรรคอยางมากตอการ

พัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากทุนสนับสนุน

เปนปจจัยในการดําเนินงานและพัฒนาท้ังทางดานการ

บริหารการจัดการการตลาดหรือเทคโนโลยีการผลิต

เปนตน

 3.) ดานแรงงานพบวา มีระดับมากที่สุด คือ 

แรงงานเปนคนภายในครอบครัว เนือ่งจากวา มีทนุไมมาก 

และผลิตเทาท่ีจะผลิตได และไมจําเปนตองจางคนอื่น 

และดานผลกระทบดานการบริการพบวามีระดับมาก คือ 

อาศัยคนในครอบครัว หรือญาติพี่นองมาชวยงาน 
เพราะวาในการผลิตสนิคาของผูผลิตนัน้ เปนการผลติแบบพึง่พา
ซึง่กนัและกันไมจาํเปนตองจางแรงงานรองลงมาจัดอยูใน

อันดับมาก คือ การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

เนือ่งจากวา ในการทําธรุกิจนัน้จะตองมชีวงท่ีสามารถขาย
ไดดี ทําใหมีรายไดมาก และ ชวงที่สินคานั้นมีมากใน

ทองตลาด จึงทําใหขายสินคาขายไมออก 

 4.) ดานการบริหารจัดการ พบวา ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากวาผูที่ทําการผลิตเกษตร

นั้นไมยอมรับ การสนับสนุนของภาครัฐที่ตองการใหการ

สนับสนุน เพราะพวกเขาไมตองการ ขาดความรวมมือ

จากภายนอก เพราะวาผูผลติไมมคีวามตองการความชวย

เหลือจากคนอื่นมีแตตองการทําธุรกิจขนาดยอมภายใน

ครอบครวัตนเองเทานัน้เนือ่งจากบคุลากรทีใ่ชเปนคนพืน้

บานและอาศัยความคุนเคย และสังเกตการจากผูอื่น

ที่ผลิตมากอนตามธรรมชาติเทานั้นไดนําใชประสบการณ
จากการเรียนรูผูผลิตไดอาศัย และสังเกตการณ จาก

ผูทีผ่ลิตมากอนมาเปนบทเรยีนในการผลติดวยตนเอง และ
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จากการเขารวมเรยีนวชิาการท่ีมาฝกอบรม รฐับาลยงัไมมี

การชวยเหลือในดานพันธพืช และปุยอินทรียใหเพียงพอ

แตสงนกัวชิาการลงมาฝกอบรมให แตกน็านแลว ขาดขอมลู

ทางดานเทคโนโลยีมาก ประชาชนสวนใหญเลี้ยงสัตว 

และปลูกพชืตามความชํานาญของแตละคน และมีอายุสงู

จึงไมมีการรับขอมูลทางดานเทคโนโลยีมาใชในการผลิต

ขาดขอมูลทางดานการตลาด เนื่องจาก ผูปลูกพืช และ

เลี้ยงสัตว ทําตามความสะดวกของแตละทาน ไมไดคํานึง

ถึงความตองการของตลาดซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
สาํนักงานสงเสรมิธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (2554) 

เกี่ยวกับสถานการณธุรกิจดานนี้ ป 2554 และแนวโนม

ป 2555 

 แนวทางในการสงเสรมิธรุกจิขนาดลาง และขนาด

ยอมประเภทเกษตร พบวา แนวทางท่ีควรการสงเสริม

ธุรกิจประเภทน้ีคือกลยุทธดานการปฏิบัติการเพราะดาน

การดาํเนนิงานในการทาํธรุกจิควรมกีารวเิคราะหวางแผน

โดยรอบคอบแตวาการผลิตของประชาชนสวนใหญไมได

มกีารวิเคราะหลวงหนา อาศัยความเคยชินทีไ่ดปฏิบตักินั

มาโดยไมคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม ดานการตลาด และ

อืน่ๆ ทีเ่ปนปจจยัพืน้ฐาน และควรสงเสริมกลยุทธทางดาน

การตลาด กอนจะมีการผลิตสินคาประเภทน้ีตองได

วเิคราะหถงึการตลาด เพือ่ปกปองผลผลิต ราคา ใหมคีวาม
เหมาะสมและยุตธิรรม จากการศึกษาดังกลาวพบวาผลการ

วิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองวรรณ ศิริวรรณ 
และอาคม ใจแกว (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติบโต
ของ ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับการสนับสนุนดาน

การเงินแกผูประกอบการดานธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมดังนั้น รัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย

ประชาชนลาวควรเขามาจัดสรร และสงเสรมิการสนับสนุน

ดานวิชาการดานการเงินใหผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้
กอนการดาํเนนิงานตองมแีบบแผนทีช่ดัเจนมกีารคุมครอง

จากรัฐบาลอยางเปนระบบ ไมปลอยใหประชาชนดําเนิน

การเอง เพือ่ความมัน่คงของธรุกจิเพือ่ทาํใหเศรษฐกจิของ

ประชาชนดีขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนา

ขอเสนอแนะ

  ผลการวิจยั พบวา ในปจจบุนัมสีถานการณหลาย

อยางสงผลกระทบตอภาคการเกษตรและเกษตรกร ไดแก 

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การเปดเสรทีางการ

คาความม่ันคงดานอาหาร ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ รวมไปถึงการกระจายอํานาจสู

ทองถิน่ เปนตน ภาคการเกษตรซึง่เปนสาขาการผลติหลกั

ของประเทศตองมีการปรับตัว กรมสงเสริมการเกษตรใน

ฐานะที่มีบทบาทภารกิจหลักในการดูแล และพัฒนา

เกษตรกร ตองมีการเตรียมความพรอมท้ังในตัวบุคลากร 

และเกษตรกร ใหสามารถสรางภูมิคุมกันเพื่อรับมือกับ

สถานการณตางๆ มีการปรับกระบวนการทํางานให

สอดคลองกับสถานการณ มีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ 
 ควรเพ่ิมประสิทธภิาพของการผลิตทางเกษตรใน

ประเด็นตอไปนี้

 1. เพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาด

 2.  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

 3.  พัฒนาครอบครัวเกษตรกร

 4.  พฒันาดานขาวสารและเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 1.  รฐับาลควรเขามาชวยเหลอื และจดัสรรการ

ผลิตของประชาชนใหมีประสิทธิภาพขึ้น

 2. ใหมกีารรบัประกนั และรองรบัธรุกจิขามชาติ

ที่จะเขามาแขงขันในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะการเขารวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 3. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัว

เกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชมุชนใหมคีวาม
เขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
 4. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรใหมขีดีความ

สามารถในการผลิต และจัดการสินคาเกษตรตามความ

ตองการของตลาด
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 5. ใหบริการทางการเกษตรตามสภาพปญหา

และความตองการของเกษตรกร

 6. ศึกษาวิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริม

การเกษตร และบุราณการการทํางานกับทุกภาคสวน

ขอเสนอแนะในการวิจัย คร้ังตอไป

 1. ควรมีการศึกษานโยบายเก่ียวกับการพัฒนา

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมประเภท การผลิต

เกษตร 

 2. ควรมีการศึกษาการสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชนดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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