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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี มี
วัตถุประสงค์เพือ . ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การประกอบธุรกจิ และปัจจัยด้านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ . ศึกษาปัจจัยในข้อ  ว่าส่งผล
อย่างไรต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ ด้วยการเกบ็แบบสอบถาม จํานวน  ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพือทาํการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ประกอบด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  -  ปี มีระดับการศึกษาอยู่ทีประถมศึกษา ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกจิ  -  ปี มีการจัดการการเงิน โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินระยะสนั  ปี มี
การประเมินและวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร มีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสนั และ
มีการจัดสรรเงินทุนเพือเป็นทุนหมุนเวียนสาํหรับการใช้จ่ายประจาํวัน เมือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วน
บุคคลกับประสิทธิภาพการจัดการการเงิน พบว่า อายุ และระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการจัดการการเงินทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  เมือ
เปรียบเทียบปัจจัยด้านการจัดการการเ งินกับประสิทธิภาพการจัดการการเ งิน  พบว่า 
ผู้ประกอบการทมีีปัจจัยด้านการจัดการการเงิน ได้แก่ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนในทุกด้านแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
การเงินแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
ในปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกมีมากขึน ทาํให้ประชากร

หรือผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซืออาหารทปีลอดภัยและปราศจากสารเคมีต่างๆ ทเีป็นพิษ
ต่อร่างกาย รวมไปถึงกระแสการผลิตทีมุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของทงัผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทเีกียวข้องจึงมีนโยบาย
ในการควบคุมและกาํหนดมาตราฐานการผลิตพืชผักให้มีความปลอดภัยมากทีสุด ทาํให้เกิด
แนวคิดการผลิตพืชผักทไีม่ใช้สารเคมี หรือผักอินทรีย์ขึนมา ซึงผักอินทรีย์ คือ ผักทผีลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็นระบบเกษตรทเีป็นอีกทางเลือกหนึงทจีะนาํมาแทนระบบ
เกษตรทีใช้สารเคมี เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรทีผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยังยืน
ทางสิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบํารุงดิน สัตว์ และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลียงการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหน็คุณค่า ประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(กรีนเนท, 2558) ในช่วงหลายปีทผ่ีานมามีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ๆ ได้พยายามปรับเปลียนการ
ผลิตเข้าสู่เกษตรอินทรีย์มากขึนทุกปี ส่งผลให้การเติบโตของเกษตรอินทรีย์ไทยยังคงต่อเนือง ซึง
พืนทกีารผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยทไีด้รับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัว
เพิมขึนจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ.  เป็น ,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ.  (เพิมขึน 
20.97%) โดยเฉพาะในส่วนของการปลูกข้าว พืชไร่ และผักอนิทรีย์ ซึงทาํให้พืนทกีารผลิตเกษตร
อินทรีย์และการตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยมีการขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง (มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน/กรีนเนท , 2559) เมอืพิจารณายอดการส่งออกสนิค้าเกษตรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2562 ตังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม มีจํานวน 324,138.16 ล้านบาท เมือ
เปรียบเทียบในปี พ.ศ.  ทีผ่านมาตลอดทังปี มีจาํนวน 582,466.83 ล้านบาท (ธนาคาร
แห่งประเทศ, 2562) อีกทังไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที 18 ของโลก ซึงสินค้า
เกษตรส่งออกสาํคัญของไทย ได้แก่ ข้าว นาํตาล ผลไม้ (เศรษฐกจิ, 2562) ซึงปัจจุบันสนิค้าผลไม้
ทีผ่านการรับรองมาตราฐานอินทรีย์ยังมีไม่มากนักเมือเทียบกับกลุ่มชนิดสินค้าเกษตรอืนๆ เช่น 
สนิค้าข้าวอนิทรีย์และผักอนิทรีย์ โดยปัจจุบันปริมาณผลผลิตสนิค้าผลไม้อนิทรีย์ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดซึงมีโอกาสขยายตัวสูง เนืองจากการตืนตัวเรืองกระแสรักสุขภาพของ
ผู้บริโภคทัวโลก (สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที  จังหวัดชลบุรี, 2561) ดังนันผู้ผลิตพืชผัก
และไม้ผลอินทรีย์ของไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ รายกลาง และเกษตรกรรายย่อย 
กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ซึงดําเนินธุรกิจในรูปแบบสถาบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายของบริษัทธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต
ดังกล่าวจาํเป็นต้องเร่งพัฒนาประสทิธภิาพและผลิตสนิค้าเกษตรอนิทรีย์เพือให้ได้สนิค้ามีคุณภาพ 
และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนือง รวมถึงมีการพัฒนาการแปรรูป
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ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์เพือเพิมมูลค่าสนิค้าเป็นแนวทางทจีะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับ
สนิค้าเกษตรอนิทรีย์ของไทยอกีด้วย  

อย่างไรกต็าม พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะประสบ
ปัญหาเกยีวกบัปัญหาการขาดทุนจากการทาํเกษตร เนืองจากทาํเกษตรทหีลีกเลียงสารเคมี อาจจะ
ทาํให้ผลผลิตไม่ได้ตามทีกาํหนดไว้ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และต้องเผชิญปัญหา
เกียวกับด้านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน 
เป็นต้น ซึงส่งผลถึงความเสียงต่อธุรกิจในอนาคต จึงเป็นปัญหาทธุีรกจิควรได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ถูกวิธี เพือให้เกิดความเสียงทางการเงินของธุรกิจทน้ีอยทีสุด และสามารถดาํเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนืองและมีประสทิธภิาพ 

ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาด้านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดลพบุรี เพือให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถตัดสินใจทางการเงินทถูีกต้อง และช่วยลด
ความเสยีงในการกู้ยืมเงิน การขาดสภาพคล่อง เพือให้ผู้ประกอบการธุรกจิสามารถดาํเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนืองและมีประสทิธภิาพอย่างยังยืนต่อไป 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดาํเนิน

ธุรกจิ และปัจจัยด้านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนของธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรี

2. เพือศึกษาปัจจัยในข้อ  ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตร
อนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรี

3. สมมติฐานการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจที

แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ลพบุรีแตกต่างกนั

2. ปัจจัยด้านการจัดการการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดสรร
เงินทุน และการควบคุมทางการเงินทแีตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธภิาพการจัดการการเงิน
ของธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรีแตกต่างกนั

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการการเงินของเกษตรกรททีาํธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

ลพบุรี
2. เป็นแนวทางในการจัดการการเงินให้กบัเกษตรกรทกีาํลังจะดาํเนินธุรกจิเกษตรอนิทรีย์
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3. ศึกษาและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ในด้านการจัดการ
การเงินของผู้ประกอบธุรกจิเกษตรอนิทรีย์

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง สามารถนาํ
แนวทางในการจัดการการเงินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ต่อไปได้

5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนือหา

ศึกษาเกียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการการเงิน และประสิทธิภาพการจัดการ
การเงินจากข้อมูลทเีกบ็รวบรวมของธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรีเทา่นัน

2. ขอบเขตด้านประชากร
เกษตรกรทีทาํธุรกิจเกษตรอินทรีย์ อาํเภอโคกสาํโรง อาํเภอเมือง อาํเภอพัฒนานิคม
อาํเภอทา่วุ้ง อาํเภอชัยบาดาล อาํเภอหนองม่วง อาํเภอทา่หลวง อาํเภอบ้านหมี ในจังหวัด
ลพบุรี จาํนวน  ราย

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย

การจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนที  เกียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการประกอบกจิการ 

ส่วนที  เกียวกับข้อมูลปัจจัยการจัดการการเงิน ได้แก่ การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน 

ส่วนท ี  เกียวกับข้อมูลปัจจัยประสิทธิภาพการจัดการการเงิน ได้แก่ ประสิทธิภาพใน
การจัดการการเงินของธุรกจิ 

สาํหรับลักษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือกตอบ  ระดับ คือ มากทสีุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทสีุด ซึงเป็นการวัดทศันคติตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s scale) โดยแบ่งคะแนน
ของระดับแต่ละระดับ ดังนี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

เหน็ด้วยมากทสีดุ มีค่า  คะแนน 

เหน็ด้วยมาก  มีค่า  คะแนน 

เหน็ด้วยปานกลาง มีค่า  คะแนน 

เหน็ด้วยน้อย  มีค่า  คะแนน 

เหน็ด้วยน้อยทสีดุ มีค่า  คะแนน 
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7. ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  อายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  และมีระยะเวลาการประกอบธุรกจิ 7-  ปี มีการวางแผนทาง
การเงินระยะสนั  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีการประเมินและวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร 
คิดเป็นร้อยละ .  มีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสนั เช่น สหกรณ์ สินเชือทางการค้า คิด
เป็นร้อยละ .  มีการจัดสรรเงินทุนเพือเป็นทุนหมุนเวียนสาํหรับการใช้จ่ายประจาํวัน คิดเป็น
ร้อยละ .  ประสทิธภิาพการจัดการการเงินในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดหาเงินทุน
มีประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 รองลงมาด้านการวางแผนทางการเงินมีค่าเฉลีย
เทา่กบั 3.88 ด้านการจัดสรรเงินทุนมีค่าเฉลียเทา่กบั 3.85 และด้านการควบคุมการเงินมีค่าเฉลีย
เทา่กบั 3.80 ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจ) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกจิเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จาก
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทีมีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
จัดการการเงิน ด้านการควบคุมทางการเงิน ด้านการจัดสรรเงินทุน และในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทีมีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงิน ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการ
ควบคุมทางการเงิน ด้านการจัดหาเงินทุน ด้านการจัดสรรเงินทุน และในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทีมีระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจต่างกนั มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงิน ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการ
ควบคุมทางการเงิน และในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .   

การเปรียบเทยีบปัจจัยด้านการจัดการการเงิน (การวางแผนทางการเงิน การควบคุม
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทมีีปัจจัย
ด้านการจัดการการเงิน ในทุกด้านแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงิน แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ในทุกด้าน 

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

ลพบุรี สามารถอภิปรายผลในประเดน็ต่างๆ ได้ดังนี 

1. ปัจจัยด้านการจัดการการเงินทส่ีงผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงินของเกษตรกร
ททีาํธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรี โดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี 
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1.1 ด้านการจัดหาเงินทุน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยด้าน
การจัดหาเงินทุนมีความสาํคัญมาก เนืองจากการทาํธุรกิจหรือดาํเนินธุรกิจ จะต้องมีการจัดหา
เงินทุน หรือแหล่งของเงินทุนทีสามารถกู้ยืมได้ โดยทไีม่มีความเสียงสูง และดอกเบียตาํ ดังนัน
ปัจจัยด้านการจัดหาเงินทุนเกษตรกรจึงให้ความสาํคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีแหล่งเงินทุนทีดี 
และไม่สามารถทจีะจัดหาเงินทุนได้ทนัเวลา เกษตรกรกไ็ม่สามารถทจีะดาํเนินธุรกจิได้ต่อไปอย่าง
ไม่ติดขัด 

1.2 ด้านการวางแผนทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านการวางแผนทางการเงินมีความสาํคัญมาก เนืองจากการทจีะทาํธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ให้มี
กาํไร หรือสามารถดาํเนินกจิการต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างดี จึงจะ
สามารถใช้จ่ายในการลงทุนภายในธุรกจิได้ตามทวีางแผนไว้ 

1.3 ด้านการจัดสรรเงินทุน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าปัจจัย
ด้านการจัดสรรเงินทุนมีความสาํคัญมาก เพราะนอกจากจะจัดหาเงินทุนมาดาํเนินธุรกจิได้แล้วนัน 
การจัดสรรเงินทุนเพือให้เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือการจัดสรรเงินทุนเพือให้เหมาะสมต่อ
การลงทุนกเ็ป็นสงิสาํคัญ เพราะถ้าเกษตรกรจัดสรรเงินลงทุนได้ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม อาจจะทาํ
ให้การดาํเนินธุรกจิติดขัด และอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงถึงขันปิดกจิการได้ 

1.4 ด้านการควบคุมทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านการควบคุมทางการเงินมีความสาํคัญมาก เพราะนอกจากการจัดสรรเงินทุนทดีีแล้วนัน 
การควบคุมทางการเงินเพือทีจะไม่นําเงินทุนลงไปลงทุนในส่วนทีไม่จําเป็น กเ็ป็นสิงทีสาํคัญ
เช่นกัน เพราะถ้าไม่มีการควบคุมทางการเงินทดีี อาจจะทาํให้ธุรกิจมีเงินไม่เพียงพอต่อการลงทุน
ในส่วนทสีาํคัญในธุรกจิได้  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ

ประกอบธุรกิจ) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกจิเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จาก
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวม เมือเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการจัดการ
การเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .  ส่งผลให้การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการ
จัดสรรเงินทุนแตกต่างกนั ซึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของศิริกุล ตุลาสมบัติ (2559) ได้ศึกษาการ
จัดการทางการเงินของธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทมีี
อิทธิพลต่อการจัดการการเงิน ประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน โครงสร้าง
เงินทุน ปัญหาการจัดหาเงินทุน และปัญหาการควบคุมทางการเงิน ซึงไม่เกียวข้องกับปัจจัยส่วน
บุคคล ทังนีอาจจะเป็นเพราะผู้ประกอบการทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจทแีตกต่างกัน จะทาํให้การวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การจัดหา
เงินทุน และการจัดสรรเงินทุนต่างกัน เพราะการเรียนรู้ทีจะกาํหนดการวางแผนทางการเงิน
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ล่วงหน้า การควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอต่อการใช้
จ่ายภายในธุรกิจอาจจะมีไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการการเงิน
แตกต่างกนั  

การเปรียบเทยีบปัจจัยด้านการจัดการการเงิน (การวางแผนทางการเงิน การควบคุม
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน) กับประสิทธิภาพการจัดการการเงินของธุรกิจ
เกษตรอนิทรีย์ในจังหวัดลพบุรี จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ในจังหวัด
ลพบุรีทีมีการวางแผนทางการเงิน การควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรร
เงินทุนทแีตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการจัดการการเงินทีแตกต่างกัน ทงันีอาจเป็นเพราะ การ
วางแผนการเงินล่วงหน้าจะทาํให้ทราบล่วงหน้าว่าแผนการเงินในเดือนใดบรรลุเป้าหมาย เดือนใด
ไม่บรรลุเป้าหมาย และจะหาทางแก้ไขอย่างไร จึงช่วยให้เมอืเวลาดาํเนินงานจริงบรรลุผลสาํเร็จได้
ด้วยดี การควบคุมทางการเงินทดีีจะทาํให้ทราบว่าการดาํเนินงานทผ่ีานมามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
หากมีประเดน็ใดทไีม่เป็นไปตามแผน กส็ามารถแก้ไขแผนการเงินในการวางแผนครังต่อไป ทาํให้
การจัดการการเงินครังต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึนได้ การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนก็
เช่นเดียวกัน หากยึดหลักการการจัดหาเงินทุนโดยคาํนึงถึงต้นทุนและความเสียง และใช้เงินทุน
โดยคาํนึงสภาพคล่องและกาํไรตลอดเวลา ย่อมส่งผลให้การจัดการการเงินมีประสิทธภิาพแน่นอน 
ดังนีผู้ประกอบธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ทมีีประสบการณ์เกยีวกบัปัจจัยด้านการจัดการการเงินมากน้อย
ต่างกัน จึงย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการการเงินของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์
แตกต่างกันด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกุล ตุลาสมบัติ (2559) ได้ศึกษาการจัดการทาง
การเงินของธุรกจิเกษตรอนิทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อ
การจัดการการเงิน ประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน 
ปัญหาการจัดหาเงินทุน และปัญหาการควบคุมทางการเงิน  

9. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะสําหรบัเกษตรกร 
1. เกษตรกรควรตะหนักถึงเรืองการจัดสรรเงินทุนเพือซือสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีดิน

เครืองมือการเกษตร และโรงเรือน โดยคาํนึงถึงประโยชน์และผลตอบแทนต่างๆ ทีจะได้รับใน
อนาคต 

. เกษตรกรควรมีการเปรียบเทยีบการดาํเนินการจริงกบัแผนทางการเงินเพือให้ทราบ
ประเดน็ทมีีประสิทธิภาพและประเดน็ทีควรปรับปรุงอย่างชัดเจนนอกเหนือจากการประเมินและ
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาํไร 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัหน่วยงาน 

1. หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทเีกียวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
ควรเข้าไปให้ความรู้เกียวกับการจัดการด้านการวางแผนทางการเงิน เรืองการวางแผนพยากรณ์
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ความต้องการใช้เงินในอนาคตกับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะ
เพศหญิง อายุระหว่าง  –  ปีขึนไป เพือช่วยให้ผู้ประกอบการมีการจัดการการเงินทดีี และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการการเงินมีประสิทธิภาพสูงขึนตามไป
ด้วย 

ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครงัต่อไป 

1. ควรศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการการเงินของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอนิทรีย์ที
เหมาะสม เพือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรทีทาํธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรทาํการศึกษาปัจจัยด้านการจัดการการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ในพืนทต่ีางๆ เพือทราบถึงการจัดการการเงินของผู้ประกอบการและหาวิธีแก้ไขในด้านที
ควรแก้ไข เพือให้การจัดการการเงินอยู่ในระดับทเีหมาะสม 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานค้นคว้าอิสระนีสาํเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิง

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทปีรึกษา ทคีอยให้คาํชีแนะ คาํปรึกษา ให้
ความรู้ต่างๆ ในด้านของวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าในครังนี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ นอกจากนีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ประธาน 
และคณะกรรมการทุกท่าน ทกีรุณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข และให้คาํแนะนาํทมีีประโยชน์ 
ซึงทาํให้งานวิจัยครังนีมีคุณค่ามากยิงขึน และขอขอบพระคุณ คุณวารุณี วิละขันคาํ ผู้จัดการส่วน
ศูนย์เรียนรู้สาํนักกิจการเพือสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี ทีให้ข้อมูล
เกียวกับกลุ่มเกษตรกรททีาํธุรกิจเกษตรอนิทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี และช่วยประสานงานในการ
เข้าเกบ็ข้อมูล  

ในท้ายทสีดุนี ขอขอบพระคุณผู้ทมีีส่วนเกยีวข้องทุกทา่นทมิีได้กล่าวนามมา ณ ทนีี ทมีี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจ รวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาครังนีสาํเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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