
ปัจจัยทมีีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาด ของเกษตรกร 

 ในจงัหวัดอาํนาจเจริญ 

ศุภวรรณ  ห้องสุข 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อการเพิม

ประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 2) เพือศึกษาดา้นปัจจยั

ภายใน (7s) ทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดของเกษตรกรในจังหวัด

อาํนาจเจริญ 3) เพือศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกรในจงัหวดั

อาํนาจเจริญ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้ไดแ้ก่ 

รอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (T-test) การทดสอบเอฟ (F-test) และ การหา

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีระดบั

การศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาหรือปวช. รายได้(ต่อฤดูกาลเก็บเกียว) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที 

30,001 – 50,000 บาท โดยปลูกมนัสาํปะหลงับนพืนทีของตนเอง และส่วนใหญ่จะใชเ้งินทุนตนเอง

ทงัหมด โดยจากผลการวเิคราะห์การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัภายใน 7S (McKinsey 7S) 

กบั การเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยภาพรวม

แลว้มีระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณา

แต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัภายใน 7S (McKinsey 7S) กบั ดา้นบุคลากรทีปฏิบติังาน โดยภาพรวมแลว้มี

ระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ดา้นอุปกรณ์และสถานที โดยภาพรวมแลว้มีระดบัความสัมพนัธ์

อยู่ในระดบัตาํ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และดา้นคุณภาพของงาน โดยภาพรวมแลว้มี

ระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญแตกต่างกัน แต่

ปัจจยัอืนๆ เช่น เพศ ระดบัการศึกษา รายได้(ต่อฤดูกาลเก็บเกียว) ลกัษณะการถือครองพืนทีปลูกมนั

สําปะหลงั และลกัษณะการลงทุน ทีแตกต่างกนั มีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาด

ของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญไม่แตกต่างกนั และปัจจยัภายใน 7S (McKinsey 7S) ทงั 7ดา้น มี

ผลต่อการเพมิประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ แตกต่างกนั 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

มนัสําปะหลงั เป็นหนึงในพืชเศรษฐกิจทีสําคญัของไทย โดยมีจาํนวนเกษตรกรผูป้ลูกมนั

สําปะหลงัประมาณ 5 แสนครัวเรือน ซึงผลผลิตทีไดจ้ากการปลูกมนัสําปะหลงันี นอกเหนือจากจะ

นาํมาแปรรูปเพือบริโภคภายในประเทศแลว้ ยงัสามารถส่งออกทาํรายไดใ้หก้บัประเทศไทยช่วง 7 ปี

ทีผ่านมา ทาํรายไดเ้ขา้ประเทศเฉลียปีละกว่า 1 แสนลา้นบาท โดยทีตลาดส่งออกมนัสาํปะหลงันี มี

ตลาดใหญ่สุดอยู่ทีประเทศจีน มนัเสน้มีตลาดหลกัทีจีน 99% และแป้งมนัมีตลาดหลกัทีจีนกวา่ 50% 

ซึงจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563 ในจีนทีเริมคลีคลาย ทาํให้ในส่วนของภาคธุรกิจสามารถ

กลบัมาเปิดดาํเนินการไดต้ามปกติ ดงันนัจึงส่งผลใหจี้นมีความตอ้งการนาํเข้าผลิตภณัฑที์เกียวกบั

มนัสาํปะหลงัจากไทยเพิมขึน แต่ไทยมีผลิตภณัฑที์ทาํจากมนัสาํปะหลงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของคู่คา้ ทาํใหเ้สียโอกาสในการเพิมรายไดเ้ขา้ประเทศจากการส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัเพิม 

(ทีมา : สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : 2563) 

ดงันันการส่งออกมนัสําปะหลงัของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตวัมาก ทงัผลิตภณัฑ์

มนัเส้นและมนัอดัเม็ดเพือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว ์ซึงในปัจจุบนัตลาดมนัอดัเม็ด

ของไทย ทีส่งออกไปต่างประเทศ มีประเทศญีปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐ โดยทีผลผลิตมัน

สําปะหลังของไทยในปี 2563/64 ประมาณการไวว้่าจะมีปริมาณอยู่ที 28 ล้านตัน หรือเพิมขึน 

11.84% เป็นผลมาจากมีพืนทีในการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัโดยรวมเพิมขึนจาก 8.5 ลา้นไร่ เป็น 8.9 

ลา้นไร่ขยายตวั 5.09% จากรายงานผลการผลิตปี 2562/63 ทีมีเพียง 26.17 ลา้นตนั  ส่งผลมาจากหลาย

พืนทีแห้งแลง้ ไม่เหมาะทีจะปลูกออ้ยหรือขา้วโพด ดงันนัเกษตรกรจึงหันมาทาํไร่มนัสําปะหลงั

เพิมขึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการใชภ้ายในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้ โดยที

ราคาส่งออกมนัเส้นปัจจุบนั คือ ตนัละ 260-265 เหรียญสหรัฐ ราคาแป้งมนั ตนัละ395-405 เหรียญ

สหรัฐ ส่วนราคาผลผลิตมนัสําปะหลงัภายในประเทศ คือ มนัเส้น กิโลกรัมละ 6.90-7.30 บาท และ

แป้งมนั กิโลกรมัละ 13.10 บาท (ทีมา : ประชาชาติธุรกิจ : 2563) 

จากรายงานผลการสาํรวจภาวการณ์ผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงัของประเทศไทย ฤดูการ

ผลิตปี 2563/64 สาํรวจพืนที ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึงเป็นแหล่งเพราะ

ปลูกมนัสําปะหลงัของประเทศไทย จาํนวน 51 จงัหวดั โดยผลการสาํรวจพบปัญหาภยัแลง้ เนืองจาก

ฝนทิงช่วงส่งผลให้ผลผลิตไม่สมบรูณ์ ผลผลิตต่อไร่ตาํ เกษตรกรขาดสภาพคล่อง ทาํให้เก็บเกียว

หวัมนัไม่ครบอาย ุส่งผลใหเ้ชือแป้งในหวัมนัสาํปะหลงัตาํ หรือเกษตรกรใชพ้นัธ์ุทีไม่ไดรั้บรองจาก

หน่วยงานราชการและใชพ้นัธ์ุทีอ่อนแอไม่ทนทานต่อโรคและเกษตรกรทีทาํมนัเสน้ไม่ไดม้าตรฐาน

ส่งออก ตามทีมาตรฐานส่งออกกาํหนด โดยมีสิงเจือปน เช่น ทรายดิน เหงา้ผสม ในอตัราสูง หรือ
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ปัญหาเรืองสิงแวดลอ้มทีเกิดปัญหาฟุ้งกระจายของฝุ่ นผงจาํนวนมากในขณะทีขนถ่ายสินคา้ ทาํให้

การส่งออกผลิตภณัฑ์มันสําปะหลงัของไทยประสบกบัปัญหาด้านคุณภาพของสินคา้ และส่งผล

กระทบถึงเสถียรภาพดา้นราคาของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทย  

โดยข้อมูลของเกษตรกรผู ้ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดอํานาจเจริญ พบว่าในปี 2561 

จงัหวดัอาํนาจเจริญมีพืนทีปลูกมนัสําปะหลงัรวม 102,113 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลีย 3.121 กิโลกรัมต่อ

ไร่ ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการพฒันาคุณภาพมนัเส้นสะอาด ทาํให้เกิด

ปัญหามนัเส้นดอ้ยคุณภาพไม่ไดเ้กณฑต์ามความตอ้งการของทอ้งตลาด ส่งผลใหร้าคามนัเสน้ตกตาํ 

ทงันีเพือให้สอดคลอ้งกบัยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based Economy – KBE) คืองาน

ต่างๆจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้มาสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตใหมี้มูลค่ามากยิงขึน ดงันนัผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ

ทีจะศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาด ของเกษตรกร ในจงัหวดั

อาํนาจเจริญ  

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1. เพือศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาด

ของเกษตรกรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

2. เพือศึกษาดา้นปัจจยัภายใน (7s) ทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาด

ของเกษตรกรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

3. เพือศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกรในจงัหวดั

อาํนาจเจริญ 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ เกษตรกร ทีปลูกมันสําปะหลัง ในจังหวัด

อาํนาจเจริญ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน (Taro Yamame)  

ขอบเขตพืนที: จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

ขอบเขตเนือหา : ตัวแปรต้น 

  1. ดา้นประชากรศาสตร์ 

  2. ดา้นปัจจยัภายใน 7S   
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         ตัวแปรตาม 

การเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาด ของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

            การวิจยัครังนีใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในเดือนธนัวาคม 2563  

 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวิจยัทีเกยีวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกยีวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ภาวิณี กาญจนาภา ( 59) ไดอ้ธิบายว่า ประชากรศาสตร์ (Demographics) เป็นอีกปัจจยัที

องค์กรธุรกิจนํามาใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย และ

โครงสร้างของประชากร ซึงประกอบดว้ยตวัแปรสําคญั คือ ขนาดและการกระจายของประชากร 

เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได ้โดยทีองคก์รธุรกิจนิยมใชป้ระชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วน

การตลาด เนืองจากคุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคทงัทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านค่านิยมส่วนบุคคล และรูปแบบการตดัสินใจของบุคคล  ซึง

ตวัแปรทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

แนวความคิดของดา้นประชากรศาสตร์นนั สามารถจาํแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ไดจ้าก

ลกัษณะและพฤติกรรม เช่น กลุ่มคนทีมีลกัษณะและบุคลิกใกลเ้คียงกนัมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

รวมถึงบุคคลทีอยูใ่นชนชนัทางสังคมเดียวกนัก็จะตอบสนองถึงข่าวสารความตอ้งการไปในทิศทาง 

เดียวกนั มากไปกว่านนัปัจจยัการเปลียนแปลงของประชากร อาจมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรมอีกดว้ย 

แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S) 

ปีเตอร์สและวอเตอร์แมน (Peters and Waterman, : - ) กล่าวว่าความเป็นมาตน้ปี 

ค.ศ.   บริษัท แมคคินซีย์ (McKinsey 7S's) ซึงเป็นทีซึงเป็นทีปรึกษาธุรกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีความสนใจเกียวกบัปัญหาวา่ทาํอยา่งไร จึงจะทาํใหก้ารบริหารงานสัมฤทธิผลและมี

ความประสงค์ทีจะค้นหาว่ากิจการธุรกิจต่าง ๆ ควรมีกลยุทธ์อย่างไรและควรจะจดัโครงสร้าง

องคก์รแบบไหนเช่นแบบรวมอาํนาจกระจายอาํนาจหรือแบบผสมจึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบ

ความสําเร็จ ดงันนั บริษทั แมคคินซีย ์ไดต้งักลุ่มทาํงานภายในบริษทัขึนมา  กลุ่ม เพือทีจะศึกษา

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ตวัแปรคือ กลยุทธ์ กบั รูปแบบของโครงสร้างองค์กรต่อ

การดาํเนินงานทีประสบความสาํเร็จของกิจการธุรกิจ โดยมอบหมายใหก้ลุ่มทาํงานกลุ่มทีหนึงศึกษา

เรืองกลยุทธ์ ส่วนอีกกลุ่มหนึง ซึงมีปีเตอร์สกับวอเตอร์แมนเป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยทังสองได้รับ
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มอบหมายให้ศึกษาเรืองการจดัโครงสร้างองค์กร กลุ่มทาํงานทีถูกจดัตงัขึนไดเ้ริมตน้ศึกษางานที

ได้รับมอบหมายด้วยการไปพบปะพูดคุยกับผู ้บริหารทีมีชือเสียงและเป็นทีรู้จักกันดี ว่า มี

ประสบการณ์ในการทาํงานสูงของกิจการธุรกิจต่างทวัโลกจากนนัจึงไดไ้ปปรึกษากบันกัทฤษฎีและ

นกัวิชาการของสถาบนัศึกษาชนัสูงอีกประมาณ  แห่งอทงัของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ต่างๆในยโุรป  

ผลการศึกษาเบืองต้นพบว่าทงัผูบ้ริหารของกิจการต่างๆตลอดจนนกัทฤษฎีกบันกัวิชาการ

ต่างก็มีความเห็นวา่รูปแบบโครงสร้างองคก์รต่างๆทีมีอยู ่ใชแ้กไ้ขปัญหาไม่ได ้คือโครงสร้างองคก์ร

แบบกระจายอาํนาจซึงไดน้าํมาใชใ้นวงการธุรกิจในช่วงทศวรรษ  และ  ไม่สามารถช่วย

แก้ปัญหาได้และโครงสร้างองค์กรแบบผสมซึงเป็นทางเลือกหนึงทีนํามาใช้ในวงการธุรกิจใน

ทศวรรษที  ก็เช่นเดียวกนัคือ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหา แต่ยงัไดท้าํให้ปัญหาต่าง 

ๆ ยุ่งยากสลบัซับซ้อนยิงขึน กลุ่มทาํงานไดส้รุปผลจากการศึกษาว่าแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบ

ดังเดิมของกิจการธุรกิจต่างๆทีมักจะเน้นให้ความสนใจเฉพาะเรืองกลยุทธ์กับรูปแบบของ

โครงสร้างองคก์ร จะไม่ใช่แนวทางทีถูกตอ้ง การทีจะมุ่งศึกษาโครงสร้างองคก์รแบบใหม่ ๆ ก็คงจะ

ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักเพราะรูปแบบโครงสร้างองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ

องคป์ระกอบหนึงทีจะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจต่างๆเท่านนั  

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั แมคคินซีย ์จึงได้เปลียนแปลงแนวการคน้ควา้จากเดิมที

มุ่งศึกษาเรืองกลยุทธ์กบัรูปแบบของโครงสร้างดว้ยการขยายขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ใหก้วา้งขวาง

ยิงขึนและได้ใช้เวลา  ปีเพือการนีผลการค้นคว้าวิจัยทีได้บ่งชีให้เห็นว่าความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานของกิจการธุรกิจต่างๆหรือการบริหารงานทีสัมฤทธิผลนัน จะขึนอยู่กบัตัวแปรซึงมี

ความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนั อย่างนอ้ยทีสุด  ตวั ไดแ้ก่ Structure (โครงสร้างองค์กร) Strategy (กล

ยุทธ์องค์กร) Systems (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staffs (บุคคล) Skills (ทกัษะ) และ Shared Values 

(ค่านิยมร่วม) 

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการเพมิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพ (efficiency) กบั ประสิทธิผล (effectiveness) มกัจะแยกไม่ออกในดา้นการ

ปฏิบติังาน เพราะในการปฏิบตัิงานจะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึน ถา้หากว่าการปฏิบัติงานนนัไม่มี

ประสิทธิผล ซึงหมายความว่าการปฏิบติังานในครังนนัจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์ได้

กาํหนดไว ้แต่ในขณะเดียวกนั การปฏิบติังานทีมีประสิทธิผลก็ไม่จาํเป็นวา่การปฏิบติังานนนัจะตอ้ง

มีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะมีผูใ้หค้าํนิยามและใหค้วามหมายโดยตรงของประสิทธิภาพไวห้ลาย

ท่านดว้ยกนั ดงันี  

Ryan & Smith (1954, p. 276) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human efficiency) ไว ้
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ว่าเป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัสิงทีทุ่มเทใหก้บังานซึงประสิทธิภาพในการทาํงานนนัมองจาก

แง่มุมของการทํางานแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบสิงทีให้กบังาน เช่นกาํลงังานกับ

ผลลพัธที์ไดจ้ากงานนนั 

จอห์น ดี.มิลเลท็ (John D.Millet,1954) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังาน

ทีทาํให้เกิดความพึงพอใจ และไดรั้บผลกาํไรจากการปฏิบติังาน ซึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง

พอใจในการบริการให้กบัประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การ

ให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนือง และการ

ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 

วธีิดําเนินการวิจยัขันตอนการดาํเนนิงานวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

2. วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

3. นิยามตวัแปร กรอบแนวคิด เพือสร้างแบบสอบถาม 

4. สร้างแบบสอบถามทีครอบคลุมตวัแปร 

5. นาํเสนอแบบสอบถามปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา 

6. ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือดา้นความเชือมนั ความเทียงตรงของแบบสอบถาม 

7. ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล 

8. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลของการศึกษาวิจยั 

9. จดัทาํรายงานการวิจยัและนาํเสนอผลการศึกษาวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการใช้แบบสอบถามโดย

ผู ้วิจัยได้จัดทําขึนจากการอ้างอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเพิม

ประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ ใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้าํ

การตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลียต่อฤดูกาลเกบ็เกียว ลกัษณะการถือครองพืนทีปลูกมนัสาํปะหลงั และลกัษณะการลงทุน  

เป็นการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยให้เลือกตอบคาํตอบไดห้นึงคาํตอบในจาํนวนตวัเลือก

หลายตวัเลือก 
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ส่วนที  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นปัจจยัภายใน 7S จากแนวคิดและทฤษฎีของแมคคิน

ซีย์ (McKinsey 7S) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ Structure (โครงสร้างองค์กร) Strategy (กลยุทธ์

องคก์ร) Systems (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staffs (บุคคล) Skills (ทกัษะ) และ Shared Values (ค่านิยม

ร่วม) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตรวดัระดบัชนั 

(Rating Scale)  

ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นการเพิมประสิทธิภาพ มี 3 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรที

ปฏิบติังาน ดา้นอุปกรณ์และสถานที และดา้นคุณภาพของงาน โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตรวดัระดบัชัน (Rating Scale)  

ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม ทีมีความเห็นต่าง 

นอกเหนือจากข้อมูลของแบบสอบถาม หรือผูต้อบแบบสอบถามทีต้องการเสนอขอ้มูลเพิมเติม

เกียวกบัวิจยัเรืองนี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวมรวมขอ้มูลทาํการวิจยัในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.  ในเขตพืนที

จงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ  อาํเภอชานุมาน  อาํเภอปทุมราชวงศา  อาํเภอ

พนา  อาํเภอเสนางนิคม  อาํเภอหัวตะพาน  อาํเภอลืออาํนาจ โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

กาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดให้อาํเภอละ 0 ตัวอย่าง แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนออนไลน์ และ ส่วนทีลงพืนทีเก็บแบบสอบถามกบัเกษตรกรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดเป็น 0  กลุ่มตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 ตรวจสอบขอ้มูล ผูวิ้จยัตอ้งทาํการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามความสมบูรณ์

ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งและทาํการแยกแบบสอบถามทีคาํตอบทีไม่สมบูรณ์ออก 

3.5.2 นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ มาลงโปรแกรมเพือประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

3.5.3 สถิติทีใชใ้นการศึกษาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลทีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ผูศึ้กษา

ไดด้าํเนินการตรวจสอบความครบถว้นของการตอบแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป

เพอืการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ลกัษณะการถือครองทีดิน และลกัษณะการลงทุน ขอ้มูลดา้นปัจจยั

ภายใน 7S จากแนวคิดและทฤษฎีของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ 
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Structure (โครงสร้างองค์กร) Strategy (กลยุทธ์องค์กร) Systems (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staffs 

(บุคคล) Skills (ทกัษะ) และ Shared Values (ค่านิยมร่วม) และขอ้มูลดา้นการเพิมประสิทธิภาพ มี 3 

ดา้น คือ ดา้นบุคลากรทีปฏิบติังาน ดา้นอุปกรณ์และสถานที และดา้นคุณภาพของงาน โดยวิเคราะห์

ดว้ยการแจกแจงความถี (Frequency) และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ดว้ยการหา

ค่าสถิติเบืองต้น (Descriptive) และสรุปเป็นค่าเฉลีย () และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviations: S.D) เพือวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะของประชากรศาสตร์ ปัจจยัภายใน 7S และการ

เพมิประสิทธิภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

ระหว่าง ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาด ของ

เกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ และระหว่างปัจจยัภายใน 7S กบัการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนั

เส้นสะอาดมนัเส้นสะอาด ของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยการใช้การหาค่า Independent 

Samples (t-test) สําหรับตัวแปร  กลุ่ม และใช้ One Way ANOVA (F- test) สําหรับตัวแปร ทีมี

มากกวา่  กลุ่ม  การคํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เ พีย ร์สัน (Pearson Correlation) เพือ

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 

การอภปิรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษา “ปัจจยัทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกร 

ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ”  สามารถอธิบายไดว่้า 

ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาด

ของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

 1. เกษตรกรทีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของ

เกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ แตกต่างกนั โดยเกษตรกรทีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดและ

การปฏิบติัในการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญที

แตกต่าง จากเกษตรกรทีมีอายุ 51ปีขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากความคิด

และแนวปฏิบติัของคนแต่ละรุ่น ก็มีหลกัในการปฏิบติัทีแตกต่างกนัไป รวมไปถึง ความแข็งแรง

ของร่างกาย ในการลงมือทาํงานของในแต่ละช่วงอายุ ซึงวยักลางคนทีอยูใ่นช่วงอาย ุ41-50ปี จะยงัมี

แรงและความคิดสร้างสรรค์และแนวทางใหม่ๆมาใชป้รับปรุงวิธีการดาํเนินงานอยู่เสมอ ส่วนช่วง

อาย ุ51ปีขึนไป อาจจะปฏิบติังานตามประสบการณ์ทีม ีดว้ยความเคยชิน หรือดว้ยประสบการณ์ทีสงั

สมมา ตามทีได้ผ่านมาหลายช่วงอายุแล้ว ซึงอาจจะทําให้ไม่ได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมา

ปรับปรุงใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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ผลจากการศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนั

เสน้สะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดแ้ก่ อายุ โดยความแตกต่างระหว่างอายุเป็นอีก

ปัจจยัทีทาํให้บุคคลเกิดความแตกต่างกนั ในเรืองของความคิดและพฤติกรรม ของมนุษย ์โดยที 

บุคคลทีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมสมยัใหม่ ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คน 

ทีอายมุาก ในขณะทีคนอายุมากมกัจะมีความคิดทีอนุรักษนิ์ยม ยึดถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลก 

ต่างจากคนทีมีอายนุอ้ย เนืองมาจากบุคคลเหล่านนัผ่านประสบการณ์ชีวิตทีแตกต่างกนั ลกัษณะใน

การพฒันาประสิทธิภาพก็มีการเลือกวิธีการหรือมีแนวความคิดทีแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกนักบั 

ภาวิณี กาญจนาภา ( 59) ไดอ้ธิบายว่า ประชากรศาสตร์ (Demographics) เป็นอีกปัจจยัทีองค์กร

ธุรกิจนาํมาใช้ในการอธิบายคุณลกัษณะของประชากรทางดา้นขนาด การกระจาย และโครงสร้าง

ของประชากร ซึงประกอบดว้ยตวัแปรสาํคญั คือ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ อาชีพ 

การศึกษา อาย ุและรายได ้

ผลการศึกษาปัจจัยภายใน 7S ได้แก่ จาํแนกตาม โครงสร้างพืนฐาน Structure กลยุทธ์ขององค์กร 

Strategy ระบบการปฏิบติังาน System บุคลากรในการทาํงาน Staff ทักษะ Skill รูปแบบการจัดการ 

Style และค่านิยมร่วม Share Value 

1. โครงสร้างพืนฐาน Structure ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างพืนฐาน มี

ผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อย่างมี

นยัสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากมีการแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าทีได้อย่างเหมาะสม 

รวมทงั มีการแบ่งเป็นฝ่าย ส่วน แผนก หรือหมายถึงโครงสร้างทีได้ตงัขึนตามกระบวนการ หรือ

หนา้ทีของงานโดยมี การรับคนงานให้เขา้มาทาํงานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพือให้บรรลุเป้าประสงค์

ทีตงัไว ้การจดัองค์การทีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ลด ความซาํซ้อน

ถูกต้องและ รวดเร็ว ซึงสอดคล้องกันกับ มินซ์เบอร์ก Hery Mintzberg (1939) ทีว่าการเลือก

ออกแบบองค์กรเป็นอย่างไรนนั ขึนอยู่กบัว่าภารกิจขององค์การว่า ตอ้งการอาศยัคนกลุ่ม ใดเป็น

หลกั และถึงแมจ้ะเป็นเพียงองค์กรขนาดเล็กก็ควรมีการวางเป้าหมาย หรือแบ่งโครงสร้างงานตาม

หนา้ทีทีดี และการทีไดก้ารสนบัสนุนจากองคก์รภายนอก ก็เป็นผลดีต่อโครงสร้างขององค์กรดว้ย

เช่นกนั 

2. กลยุทธ์ขององค์กร Strategy ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในกลยุทธ์ขององคก์ร มีผล

ต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจังหวดัอํานาจเจริญ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากการส่งเสริมความมนัคงในอาชีพของเกษตรกร และองคก์ร

เกษตรกร คือ การพฒันาเกษตรกร และองคก์รเกษตร ใหมี้ความเขม้แข็ง และพึงพาตนเองได ้โดยมี

แผนกลยุทธ์ทีชดัเจน ปฏิบติัตามไดจ้ริง ซึงสอดคลอ้งกนักบั นายสมชาย ชาญณรงค์กุล (2560) ได้

เขียนแผนกลยุทธ์เพือส่งเสริมการเกษตรไวว้่าการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และ
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ยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจยัเทคโนโลยีและนวตักรรม คือ การพฒันาการผลิตสินค้า

เกษตรให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจดัการสินคา้เกษตร, 

พฒันาศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรสู่ระบบ Smart Farming และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินคา้

เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 

3. ระบบการปฏิบัติงาน System ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภายในดา้นระบบการปฏิบติังาน 

มีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากกระบวนการและลาํดบัขนัตอนการปฏิบติังานทีเป็น ระบบ

ต่อเนืองสอดคลอ้งประสานกนัทุกระดบั ตงัแต่การนาํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช ้ควบคุมคุณภาพใน

ทุกกระบวนการ ติดตามผล และการจดัทาํบญัชี โดยเป็นการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ขององค์การ

เพือให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามทีกาํหนดไว ้ซึงสอดคลอ้งกนักบั Hicks (1972, p. 461) Semprevivo 

(1976, p. 1) Kindred (1980, p. 6) กล่าวว่า ระบบ คือ การ รวมตัวของสิงหลายสิง เพือความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนั โดยแต่ละสิงนนัมีความสัมพนัธ์ซึงกันและ กนั หรือขึนต่อกนัและกัน หรือมี

ผลกระทบต่อกนัและกนั เพอืใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหนึง 

4. บุคลากรในการทาํงาน Staff ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภายในดา้นบคุลากรในการทาํงาน 

มีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเสน้สะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากบุคลากรในองคก์ารมีความสาํคญั โดยเป็นตวัขบัเคลือนให้

องค์กร ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยองค์กรทีมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ มี

การพฒันา จะทาํใหอ้งคก์รนนัมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะ Skill ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในดา้นทกัษะ มีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพ

การผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

เนืองจากในการทํางานถา้บุคลากรในองค์กร หรือสมาชิกเกษตรกรมีทกัษะความสามารถในการ

ทํางาน หรือมีความรู้เกียวกับงานทีทํา จะทําให้สามารถทํางานให้ได้ผลงานออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ยิงหากสามารถแกปั้ญหาไดเ้องดว้ยแลว้ จะยิงเป็นผลดีต่อองค์กร ดงันนับุคลากรใน

องคก์ร หรือสมาชิกเกษตรกรควรหาความรู้เพิมเติมและฝึกฝนทกัษะอยูเ่สมอ 

6. รูปแบบการจัดการ Style ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในดา้นรูปแบบการจดัการ มีผล

ต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจังหวดัอํานาจเจริญ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีการวางแผนกาํหนดรูปแบบการผลิต นาํเทคโนโลยีเครืองจกัร

มาช่วยเสริมในการทาํงาน และได้มองหาตลาดไวร้องรับสินคา้ ซึงสอดคลอ้งกนักับ ยิงศกัดิไกร

พินิจ และคณะ (2560)  กล่าวถึงการจดัการตามแนวคิดเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เป็นการ

จัดการการเกษตรแบบ ครบวงจรการผลิตภาคเกษตรโดยการวางแผนการผลิตด้วยข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ การจัดการการผลิต การตลาด และการนําองค์ความรู้สมัยใหม่และ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการเกษตร โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูบ้ริโภคและสิงแวดลอ้ม 

7. ค่านิยมร่วม Share Value ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภายในดา้นค่านิยมร่วม มีผลต่อการ

เพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 เนืองจาก สิงทีคนทงัองค์กรยึดถือร่วมกนั มุ่งมนัในสิงเดียวกนั ทาํโดยไม่มีการ

บงัคบั นบัเป็นอีกเครืองมือทีสามารถ ช่วยในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร สาํหรับการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และยังมีความสัมพันธ์เกียวข้องกันเสมอ ในการทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ร สอดคลอ้งกนักบั Porter และ Kramer (2011) คุณค่าร่วม 

(Shared Value) หมายถึงนโยบายแนวทางและกิจกรรมทีองค์กรธุรกิจจดัทาํขึนเพือนาํไปสู่การเพิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและในขณะเดียวกันก็สร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนโดยรอบทีธุรกิจดาํเนินงานอยู ่

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยัครังต่อไป 

การเพิมประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ เนืองจาก

งานวิจัยในครังนีได้ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูป้ลูกมันสําปะหลัง ในจังหวดัอาํนาจเจริญ 

จาํนวน 400คน จากข้อมูลทีได้มาทาํให้ทราบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครทาํมนัเส้นสะอาด 

ส่วนใหญ่จะขายมนัหัวให้แก่โรงงานทาํแป้งมนั หรือขายมนัหัวให้แก่ลานมนัในพืนที ทงัทีทาํมนัเส้น

สะอาดได้ราคาดีกว่าขายมันหัว ดังนันผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดทีจะหาข้อมูลปัจจัยทีมีผลต่อการเพิม

ประสิทธิภาพการผลิตมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยเริมจากเกษตรกรทีปลูก

มนัสําปะหลงั ทีสนใจทาํมนัเส้นสะอาด จากขอ้มูลทีนาํมาวิเคราะห์ควรส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจ ถึงวิธีการ ขอ้ดี ขอ้เสีย รวมไปถึงผลประโยชน์ทีจะไดรั้บซึงเป็นแรงจูงใจทีดีในการชกัชวน

เกษตรกรให้หันมาทาํมนัเส้นสะอาด หรือจดัตงักลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพือชุมชนเขม้แข็ง เพือให้

เกษตรกรทีสนทาํมนัเส้นสะอาด ไดร้วมตวักนั ยิงถา้ไดข้องในปริมานมาก ก็ยิงเพมิอาํนาจต่อรองราคา

กบัปลายทางได้ และหากสามารถจดัตงักลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึนมาได ้ก็สามารถเขียนโครงการเพอืหา

งบประมาณสนบัสนุนเกษตรกรจากหน่วยงานภาครัฐจดัหาตงัแต่วิทยากรมาให้ความรู้ จดัหาพนัธุ์ปลูก 

รวมไปถึงเครืองจกัรเครืองสับมนัทีนาํมาใช้ในกลุ่มไดอี้กดว้ย ดงันนัควรแนะนาํให้เกษตรกรผูป้ลูกมนั

สําปะหลงั หรือเกษตรกรผูท้ีสนใจ หันมาช่วยกนัปรับปรุงพฒันามนัเส้นสะอาด เพือให้ไดม้าตรฐาน 

เป็นการเพมิราคาให้สินคา้ และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร 
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