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บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ในจังหวัดลพบุรี มี
วัตถุประสงค์เพือ . ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ และปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การจัดหาเงินทุ น การจัดสรรเงินทุนของธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ . ศึกษาปั จจัยในข้ อ ว่ าส่งผล
อย่างไรต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ วิธีการศึกษาใช้ การวิจัยเชิง
ปริ มาณ ด้ วยการเก็บแบบสอบถาม จํานวน
ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน เพือทําการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ประกอบด้ วยค่าสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ - ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ทีประถมศึ ก ษา ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ - ปี มีการจัดการการเงิน โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินระยะสัน ปี มี
การประเมินและวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกําไร มีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสัน และ
มีการจัดสรรเงินทุนเพือเป็ นทุนหมุนเวียนสําหรับการใช้ จ่ายประจําวัน เมือเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุ ค คลกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การการเงิ น พบว่ า อายุ และระดั บ การศึ ก ษาทีแตกต่ า งกั น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การการเงิ น ทีแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ . เมื อ
เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ด้ านการจั ด การการเงิ น กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การการเงิ น พบว่ า
ผู้ประกอบการทีมีปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน ได้ แก่ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การจั ดหาเงิน ทุ น การจั ดสรรเงินทุ น ในทุ กด้ านแตกต่ างกัน ส่งผลต่ อ ประสิทธิภาพการจัดการ
การเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันกระแสการดูแลรั กษาสุขภาพของประชากรโลกมีมากขึน ทําให้ ประชากร
หรือผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซืออาหารทีปลอดภัยและปราศจากสารเคมีต่างๆ ทีเป็ นพิ ษ
ต่อร่ างกาย รวมไปถึงกระแสการผลิตทีมุ่งสู่ความเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของทังผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ องจึงมีนโยบาย
ในการควบคุ มและกําหนดมาตราฐานการผลิ ตพื ช ผั กให้ มีความปลอดภั ยมากทีสุด ทํา ให้ เ กิด
แนวคิดการผลิตพืชผักทีไม่ใช้ สารเคมี หรือผักอินทรีย์ขึนมา ซึงผักอินทรีย์ คือ ผักทีผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็ นระบบเกษตรทีเป็ นอีกทางเลือกหนึงทีจะนํามาแทนระบบ
เกษตรทีใช้ สารเคมี เกษตรอินทรีย์เป็ นระบบการเกษตรทีผลิตอาหารและเส้ นใยด้ วยความยังยืน
ทางสิ งแวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิจ โดยเน้ น หลั ก การปรั บ ปรุ ง บํา รุ ง ดิ น สั ต ว์ และนิ เ วศ
การเกษตร เกษตรอิ น ทรี ย์ ล ดการใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต ภายนอกและหลี ก เลี ยงการใช้ ส ารเคมี
สังเคราะห์ มีการใช้ ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่า ประยุกต์ใช้ ธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
(กรีนเนท, 2558) ในช่วงหลายปี ทีผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ๆ ได้ พยายามปรับเปลียนการ
ผลิตเข้ าสู่เกษตรอินทรีย์มากขึนทุกปี ส่งผลให้ การเติบโตของเกษตรอินทรีย์ไทยยังคงต่อเนือง ซึง
พืนทีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยทีได้ รับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรี ย์ขยายตัว
เพิมขึนจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ.
เป็ น ,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ.
(เพิมขึน
20.97%) โดยเฉพาะในส่วนของการปลูกข้ าว พืชไร่ และผักอินทรีย์ ซึงทําให้ พืนทีการผลิตเกษตร
อินทรีย์และการตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยมีการขยายตัวเพิ มขึนอย่างต่อเนือง (มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน/กรีนเนท , 2559) เมือพิจารณายอดการส่งออกสินค้ าเกษตรของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2562 ตั งแต่ เ ดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม มี จํ า นวน 324,138.16 ล้ านบาท เมื อ
เปรี ยบเทียบในปี พ.ศ.
ทีผ่านมาตลอดทังปี มีจาํ นวน 582,466.83 ล้ านบาท (ธนาคาร
แห่ งประเทศ, 2562) อีก ทังไทยยั งเป็ นผู้ ส่งออกสิน ค้ า เกษตรอัน ดั บ ที 18 ของโลก ซึ งสิน ค้ า
เกษตรส่งออกสําคัญของไทย ได้ แก่ ข้ าว นําตาล ผลไม้ (เศรษฐกิจ, 2562) ซึงปัจจุบันสินค้ าผลไม้
ทีผ่านการรั บรองมาตราฐานอินทรีย์ยังมีไม่มากนักเมือเทียบกับกลุ่มชนิดสินค้ าเกษตรอืนๆ เช่น
สินค้ าข้ าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ โดยปัจจุบันปริมาณผลผลิตสินค้ าผลไม้ อนิ ทรีย์ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการของตลาดซึงมีโอกาสขยายตัวสูง เนืองจากการตืนตัวเรื องกระแสรั กสุขภาพของ
ผู้บริ โภคทัวโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที จังหวัดชลบุรี, 2561) ดังนันผู้ผลิตพืชผัก
และไม้ ผลอินทรีย์ของไทย ได้ แก่ ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ รายกลาง และเกษตรกรรายย่อย
กลุ่ มผู้ ผลิ ต เกษตรอิน ทรี ย์ ซึ งดํา เนิ น ธุร กิจ ในรู ป แบบสถาบั น เกษตรกร ได้ แ ก่ กลุ่ มเกษตรกร
วิสาหกิจชุ มชน สหกรณ์ผ้ ูผลิตเกษตรอินทรี ย์ และเครื อข่ายของบริ ษัทธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต
ดังกล่าวจําเป็ นต้ องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตสินค้ าเกษตรอินทรีย์เพือให้ ได้ สนิ ค้ ามีคุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้ องการของตลาดอย่างต่อเนือง รวมถึงมีการพัฒนาการแปรรูป
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ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพือเพิมมูลค่าสินค้ าเป็ นแนวทางทีจะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ กับ
สินค้ าเกษตรอินทรีย์ของไทยอีกด้ วย
อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า ปั จ จุ บั นเกษตรกรหรื อผู้ ป ระกอบการส่วนใหญ่ มักจะประสบ
ปัญหาเกียวกับปัญหาการขาดทุนจากการทําเกษตร เนืองจากทําเกษตรทีหลีกเลียงสารเคมี อาจจะ
ทําให้ ผลผลิ ตไม่ ได้ ตามทีกําหนดไว้ ไม่ ตรงตามความต้ องการของตลาด และต้ องเผชิ ญปั ญหา
เกียวกับด้ านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน
เป็ นต้ น ซึงส่งผลถึงความเสียงต่อธุรกิจในอนาคต จึงเป็ นปัญหาทีธุรกิจควรได้ รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ ถูกวิธี เพือให้ เกิดความเสียงทางการเงินของธุรกิจทีน้ อยทีสุด และสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ
ดั งนั นผู้ วิ จั ยจึ งสนใจทีจะศึ ก ษาด้ า นการจั ดการการเงิ น ของธุ ร กิจเกษตรอินทรี ย์ใน
จังหวัดลพบุรี เพื อให้ ผ้ ูประกอบการดังกล่ าวสามารถตัดสินใจทางการเงินทีถูกต้ อง และช่ วยลด
ความเสียงในการกู้ยืมเงิน การขาดสภาพคล่อง เพือให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพอย่างยังยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ และปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนและการควบคุ มทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี
2. เพื อศึกษาปั จจัยในข้ อ ว่ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี
3. สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที
แตกต่างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ลพบุรีแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดสรร
เงินทุน และการควบคุมทางการเงินทีแตกต่างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการจัดการการเงิน
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรีแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการการเงินของเกษตรกรทีทําธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ลพบุรี
2. เป็ นแนวทางในการจัดการการเงินให้ กบั เกษตรกรทีกําลังจะดําเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์
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3. ศึกษาและก่อให้ เกิดการพั ฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ในด้ านการจัด การ
การเงินของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง สามารถนํา
แนวทางในการจัดการการเงินไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ต่อไปได้
5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาเกียวกับข้ อมูลปั จจั ยส่วนบุคคล การจัดการการเงิน และประสิทธิภาพการจัดการ
การเงินจากข้ อมูลทีเก็บรวบรวมของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรีเท่านัน
2. ขอบเขตด้ านประชากร
เกษตรกรทีทําธุรกิจเกษตรอิน ทรี ย์ อําเภอโคกสําโรง อําเภอเมือง อําเภอพั ฒนานิ คม
อําเภอท่าวุ้ง อําเภอชัยบาดาล อําเภอหนองม่วง อําเภอท่าหลวง อําเภอบ้ านหมี ในจังหวัด
ลพบุรี จํานวน
ราย
6. ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่ ว นที เกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
ส่วนที เกียวกับ ข้ อ มู ลปั จ จั ยการจั ด การการเงิ น ได้ แ ก่ การวางแผนและควบคุ ม
ทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน
ส่วนที เกียวกับข้ อมูลปั จจัยประสิทธิภาพการจัดการการเงิน ได้ แก่ ประสิทธิภาพใน
การจัดการการเงินของธุรกิจ
สําหรับลักษณะคําถามมีคาํ ตอบให้ เลือกตอบ ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง
น้ อย และน้ อยทีสุด ซึงเป็ นการวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s scale) โดยแบ่งคะแนน
ของระดับแต่ละระดับ ดังนี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
มีค่า
คะแนน
เห็นด้ วยมากทีสุด
เห็นด้ วยมาก
มีค่า
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
มีค่า
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
มีค่า
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
มีค่า
คะแนน
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7. ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ . อายุ - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ . และมีระยะเวลาการประกอบธุรกิจ 7- ปี มีการวางแผนทาง
การเงินระยะสัน ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มีการประเมินและวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกําไร
คิดเป็ นร้ อยละ . มีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสัน เช่น สหกรณ์ สินเชือทางการค้ า คิด
เป็ นร้ อยละ . มีการจัดสรรเงินทุนเพือเป็ นทุนหมุนเวียนสําหรับการใช้ จ่ายประจําวัน คิดเป็ น
ร้ อยละ . ประสิทธิภาพการจัดการการเงินในทุกด้ านอยู่ในระดับมาก โดยด้ านการจัดหาเงินทุน
มีประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาด้ านการวางแผนทางการเงินมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.88 ด้ านการจัดสรรเงินทุนมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 และด้ านการควบคุมการเงินมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.80 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การเปรี ยบเทียบปั จจั ยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา และระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจ) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จาก
ผลการศึ กษา พบว่ า ผู้ ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ทีมีเพศต่ างกัน มีประสิทธิภาพในการ
จัดการการเงิน ด้ านการควบคุมทางการเงิน ด้ านการจัดสรรเงินทุน และในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับ . ผู้ ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ทีมีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงิน ด้ านการวางแผนทางการเงิน ด้ านการ
ควบคุมทางการเงิน ด้ านการจัดหาเงินทุน ด้ านการจัดสรรเงินทุน และในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ทีมีระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจต่างกัน มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงิน ด้ านการวางแผนทางการเงิน ด้ านการ
ควบคุมทางการเงิน และในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
การเปรียบเทียบปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน (การวางแผนทางการเงิน การควบคุม
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทีมีปัจจัย
ด้ านการจัดการการเงิน ในทุกด้ านแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงิน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ในทุกด้ าน
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ปั จจัยด้ านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ในจั งหวั ด
ลพบุรี สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี
1. ปั จจัยด้ านการจัดการการเงินทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของเกษตรกร
ทีทําธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย ดังนี
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1.1 ด้ านการจัดหาเงินทุน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้ าน
การจัดหาเงินทุน มีความสําคัญมาก เนืองจากการทําธุรกิจหรือดําเนินธุรกิ จ จะต้ องมีการจัดหา
เงินทุน หรื อแหล่ งของเงินทุนทีสามารถกู้ยืมได้ โดยทีไม่มีความเสียงสูง และดอกเบียตํา ดังนัน
ปั จจัยด้ านการจัดหาเงินทุนเกษตรกรจึงให้ ความสําคัญอย่างมาก เพราะถ้ าไม่มีแหล่ งเงินทุ นทีดี
และไม่สามารถทีจะจัดหาเงินทุนได้ ทนั เวลา เกษตรกรก็ไม่สามารถทีจะดําเนินธุรกิจได้ ต่อไปอย่าง
ไม่ติดขัด
1.2 ด้ านการวางแผนทางการเงิน จากการศึกษาพบว่ า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้ านการวางแผนทางการเงินมีความสําคัญมาก เนืองจากการทีจะทําธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ให้ มี
กําไร หรือสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ อย่างไม่ติดขัดต้ องมีการวางแผนทางการเงินอย่างดี จึงจะ
สามารถใช้ จ่ายในการลงทุนภายในธุรกิจได้ ตามทีวางแผนไว้
1.3 ด้ านการจัดสรรเงินทุน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่ าปั จจัย
ด้ านการจัดสรรเงินทุนมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะจัดหาเงินทุนมาดําเนินธุรกิจได้ แล้ วนัน
การจัดสรรเงินทุนเพือให้ เพี ยงพอต่อการดําเนินธุรกิจ หรือการจัดสรรเงินทุนเพือให้ เหมาะสมต่อ
การลงทุนก็เป็ นสิงสําคัญ เพราะถ้ าเกษตรกรจัดสรรเงินลงทุนได้ ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม อาจจะทํา
ให้ การดําเนินธุรกิจติดขัด และอาจจะมีผลกระทบร้ ายแรงถึงขันปิ ดกิจการได้
1.4 ด้ านการควบคุมทางการเงิน จากการศึกษาพบว่ า เกษตรกรมีความคิดเห็น ว่ า
ปั จจัยด้ านการควบคุมทางการเงินมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากการจัดสรรเงินทุนทีดีแล้ วนัน
การควบคุ มทางการเงิ น เพื อทีจะไม่ นําเงิ น ทุ น ลงไปลงทุ น ในส่ ว นทีไม่ จํา เป็ น ก็เ ป็ นสิงทีสํา คัญ
เช่นกัน เพราะถ้ าไม่มีการควบคุมทางการเงินทีดี อาจจะทําให้ ธุรกิจมีเงินไม่เพียงพอต่อการลงทุน
ในส่วนทีสําคัญในธุรกิจได้
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบปั จจั ยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา และระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจ) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จาก
การศึ กษา พบว่ า ปั จ จั ยส่ว นบุ คคลในภาพรวม เมือเปรี ยบเทียบกับ ประสิทธิภ าพการจั ดการ
การเงินของธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ในจังหวัดลพบุรี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . ส่งผลให้ การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการ
จัดสรรเงินทุนแตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของศิริกุล ตุลาสมบัติ (2559) ได้ ศึกษาการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทีมี
อิทธิพลต่อการจัดการการเงิน ประกอบด้ วย การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน โครงสร้ าง
เงินทุน ปั ญหาการจัดหาเงินทุน และปั ญหาการควบคุมทางการเงิน ซึงไม่เกียวข้ องกับปั จจัยส่วน
บุคคล ทังนีอาจจะเป็ นเพราะผู้ประกอบการทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจทีแตกต่างกัน จะทําให้ การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การจัดหา
เงิน ทุ น และการจั ด สรรเงิน ทุ น ต่ า งกัน เพราะการเรี ยนรู้ ทีจะกํา หนดการวางแผนทางการเงิ น
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ล่วงหน้ า การควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนให้ เพียงพอต่อการใช้
จ่ ายภายในธุรกิจอาจจะมีไม่เท่ากัน ส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงิน
แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบปัจจัยด้ านการจัดการการเงิน (การวางแผนทางการเงิน การควบคุม
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ลพบุ รี ทีมี ก ารวางแผนทางการเงิ น การควบคุ มทางการเงิน การจั ดหาเงิน ทุ น และการจั ดสรร
เงินทุนทีแตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการจัดการการเงินทีแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะ การ
วางแผนการเงินล่วงหน้ าจะทําให้ ทราบล่วงหน้ าว่าแผนการเงินในเดือนใดบรรลุเป้ าหมาย เดือนใด
ไม่บรรลุเป้ าหมาย และจะหาทางแก้ ไขอย่างไร จึงช่วยให้ เมือเวลาดําเนินงานจริงบรรลุผลสําเร็จได้
ด้ วยดี การควบคุมทางการเงินทีดีจะทําให้ ทราบว่าการดําเนินงานทีผ่านมามีประสิทธิภาพหรื อไม่
หากมีประเด็นใดทีไม่เป็ นไปตามแผน ก็สามารถแก้ ไขแผนการเงินในการวางแผนครังต่อไป ทําให้
การจัดการการเงินครังต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึนได้ การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนก็
เช่ นเดียวกัน หากยึดหลักการการจัดหาเงินทุนโดยคํานึงถึงต้ นทุนและความเสียง และใช้ เงินทุน
โดยคํานึงสภาพคล่องและกําไรตลอดเวลา ย่อมส่งผลให้ การจัดการการเงินมีประสิทธิภาพแน่นอน
ดังนีผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทมีี ประสบการณ์เกียวกับปัจจัยด้ านการจัดการการเงินมากน้ อย
ต่ า งกัน จึ งย่ อมส่งผลให้ ป ระสิทธิภ าพการจั ด การการเงิน ของผู้ ป ระกอบธุร กิจเกษตรอิน ทรี ย์
แตกต่างกันด้ วย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของศิริกุล ตุลาสมบัติ (2559) ได้ ศึกษาการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อ
การจัดการการเงิน ประกอบด้ วย การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน โครงสร้ างเงินทุน
ปัญหาการจัดหาเงินทุน และปัญหาการควบคุมทางการเงิน
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร
1. เกษตรกรควรตะหนักถึงเรื องการจัดสรรเงินทุนเพื อซือสินทรั พย์ถาวร เช่ น ทีดิน
เครืองมือการเกษตร และโรงเรือน โดยคํานึงถึงประโยชน์และผลตอบแทนต่างๆ ทีจะได้ รับใน
อนาคต
. เกษตรกรควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินการจริงกับแผนทางการเงินเพือให้ ทราบ
ประเด็นทีมีประสิทธิภาพและประเด็นทีควรปรับปรุงอย่างชัดเจนนอกเหนือจากการประเมินและ
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกําไร
ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน
1. หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
ควรเข้ าไปให้ ความรู้เกียวกับการจัดการด้ านการวางแผนทางการเงิน เรืองการวางแผนพยากรณ์
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ความต้ องการใช้ เงินในอนาคตกับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะ
เพศหญิง อายุระหว่าง – ปี ขึนไป เพือช่วยให้ ผ้ ูประกอบการมีการจัดการการเงินทีดี และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการจัดการการเงิ นมีประสิทธิภาพสูงขึนตามไป
ด้ วย
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาการสร้ างรูปแบบการจัดการการเงินของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที
เหมาะสม เพื อให้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ แก่เกษตรกรทีทําธุรกิจเกษตรอินทรี ย์ได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม
2. ควรทํา การศึ ก ษาปั จ จั ยด้ า นการจั ดการการเงิน ของผู้ ป ระกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ในพืนทีต่างๆ เพือทราบถึงการจัดการการเงินของผู้ประกอบการและหาวิธีแก้ ไขในด้ านที
ควรแก้ ไข เพือให้ การจัดการการเงินอยู่ในระดับทีเหมาะสม
10. กิตติกรรมประกาศ
งานค้ นคว้ าอิสระนีสําเร็จลุล่วงได้ อย่างสมบูรณ์ โดยได้ รับความอนุ เคราะห์อย่างดียิง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทปรึ
ี กษา ทีคอยให้ คาํ ชีแนะ คําปรึกษา ให้
ความรู้ต่างๆ ในด้ านของวิ ชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อการศึ ก ษา
ค้ นคว้ าในครั งนี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ นอกจากนีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ประธาน
และคณะกรรมการทุกท่าน ทีกรุณาให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ไข และให้ คาํ แนะนําทีมีประโยชน์
ซึงทําให้ งานวิจัยครังนีมีคุณค่ามากยิงขึน และขอขอบพระคุณ คุณวารุณี วิละขันคํา ผู้จัดการส่ว น
ศู นย์เรี ยนรู้สาํ นักกิจการเพื อสังคมและชุ มชนสัมพั นธ์ เครื อเบทาโกร จั งหวั ดลพบุ รี ทีให้ ข้อมู ล
เกียวกับกลุ่มเกษตรกรทีทําธุรกิจเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี และช่วยประสานงานในการ
เข้ าเก็บข้ อมูล
ในท้ ายทีสุดนี ขอขอบพระคุณผู้ทมีี ส่วนเกียวข้ องทุกท่านทีมิได้ กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจ รวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครังนีสําเร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
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