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บทคดัยอ่ 
 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา สภาพพืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกจิ ความรูเ้กีย่วกบัการผลติและการตลาดมนั
ส าปะหลงั สภาพการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั การได้รบัการส่งเสรมิและความต้องการการส่งเสรมิการผลติและ
การตลาดมนัส าปะหลงั ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการสง่เสรมิการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั ของเกษตรกรกลุ่ม
แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ประชากรทีศ่กึษา คอื เกษตรกรสมาชกิของกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั อ าเภอโพนทอง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ ทัง้หมด 3 แปลง จ านวน 195 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโรยามาเน ทีค่วามคลาดเคลื่อน .05 
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 132 ราย สุม่ตวัอย่างแบบง่าย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการวิจยัพบว่า 
เกษตรกรรอ้ยละ 68.2 เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลีย่ 46.10 ปี จบการศกึษาประถมศกึษา พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัเฉลีย่ 9.61 ไร่ 
มตี้นทุนการผลติมนัส าปะหลงัเฉลีย่ 7,568.18 บาท/ไร่ รายไดค้รวัเรอืนจากภาคการเกษตรของครวัเรอืนเฉลีย่ 59,894.32 
บาท/ปี มีความรู้เกี่ยวกบัพนัธุ์มนัส าปะหลงัที่ทางราชการแนะน าให้ปลูก มีเตรียมพื้นที่โดยไถพรวน 2-3 ครัง้ ลึก 20-30 
เซนตเิมตร มคีนมารบัซือ้มนัส าปะหลงั ไดร้บัการสง่เสรมิดว้ยวธิกีารประชุมกลุ่ม มคีวามตอ้งการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศมาก
ทีสุ่ด คอื รบัขอ้มูลจากแอพพลเิคชัน่ YouTube มปัีญหาการเยีย่มเยยีนของเจา้หน้าทีไ่ม่ต่อเนื่อง ไม่ไดก้ าหนดแผนในการ
ประชุมกลุ่มทีแ่น่นอน และไม่มแีหล่งดงูานในพืน้ที่ และเกษตรกรมขีอ้เสนอแนะใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งถ่ายทอดความรูผ้่าน
ทางสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศหรอืแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุนปัจจยัการผลติ ไดแ้ก่ ปุ๋ ย สารป้องกนั
ก าจดัศตัรพูชื บ่อบาดาล และโซล่าเซลล ์
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study basic social and economic conditions of cassava collaborative 
farming farmers; knowledge about cassava production and marketing; cassava production and marketing 
conditions; the receiving of extension and needs for the extension of cassava production and marketing and 5) 
problems and suggestions regarding the extension of cassava production and marketing of cassava collaborative 
farming farmers. The population of the study was 195 farmers who were members of 3 cassava collaborative 
farmings in Phonthong district, Roi et Province. The sample size of 132 people was determined by using Taro 
Yamane formula with the error value of 0.05 and simple random sampling method. Data were collected by 
conducting interview. Statistics used for data analysis were such as percentage, frequency, mean, minimum value, 
maximum value, standard deviation, and ranking. The results of the research revealed that 68.2% of farmers were 
female with the average age of 46.10 years and completed primary school education, the average cassava 
production area was 9.61 Rai, the average cost of cassava production was 7,568.18 Baht/Rai, the average 
household income from agricultural sector was 59,894.32 Baht/Year. Tarmers had knowledge about cassava type 
which the government recommended to plant. The farmers prepared the land by tillaging for 2-3 times with the 
depth of 20-30 centimeters. Farmer had the buyers who came to buy the cassava. The farmers received the 
extension in the form of group meeting and their needs, overall, were at the high level with the highest need on 
information technology media through receiving data from YouTube application. The farmers had the problems with 
the inconsistent visitation from the officer s, had no concrete pre-determined plan in the group meeting, and had 
no source of area for field trip. Farmers suggested that the related officers should transfer the knowledge through 
information technology media or other applications which related to the support of production factors such as 
fertilizer, pesticide, artesian well, and solar cell. 
 
Keywords : Cassava, production and marketing extension, cassava collaborative farming 
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1.บทน ำ 
 มั น ส า ป ะ ห ลั ง  (Manihot esculenta Crantz)  
เป็นพืชอาหารประเภทหัวที่มีอายุข้ามปี มีชื่อเรียกตาม
ท้องถิ่น ได้แก่  มันส าปะหลัง cassava yucca mandioa 
manioc และ tapioca เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งมกีารปลูกมากใน 3 ทวปีหลกั ๆ  คอื เอเชยี อเมรกิา
ใตแ้ละอฟัรกิา โดยมกีารใชม้นัส าปะหลงัเป็นทัง้อาหารมนุษย์
และอาหารสัตว์ มันส าปะหลังเป็นแหล่งอาหารประเภท 
คารโ์บไฮเดรตทีส่ าคญั นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งวตัถุดบิแป้งที่
มรีาคาถูกกว่าพชืผลติแป้งชนิดอื่น ๆ  ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ จงึมี
การน าแป้งมนัส าปะหลังไปแปรรูป เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น บรรจุภณัฑ ์สิง่ทอ กระดาษ ไม้อดั 
และพลงังาน เป็นต้น )ศานิต  สวสัดกิาญจน์, 2557) และพืน้ที่
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัในประเทศไทยมทีัง้สิน้ประมาณ 8. 82 
ล้านไร่ ประเทศไทยมกีารผลติมนัส าปะหลงัมากถึง 31 ล้าน
ตนั ใหผ้ลผลติต่อไร่เฉลีย่ 3. 52 2561 และตนั เมื่อเทยีบกบัปี 
ส่งออกผลติภณัฑ ์มนัส าปะหลงัเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ มนัเสน้
อัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง (ส านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร, 2561) นอกจากนี้มนัส าปะหลงัได้ถูกก าหนดให้
เป็นสนิค้ายุทธศาสตร์ของประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
สนิค้าเกษตร มนัส าปะหลงัและผลติภณัฑ์ ปี 2559-2569 มี
เป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั เพิม่
ผลผลิตต่อไร่ เป็น 5 ตัน ในปี 2562 และเป็น 7 ตัน ในปี 

2569 มกีารบรหิารจดัการพื้นทีป่ล ูกูมนัส าปะหลงัในพืน้ที่ 
8. 5 ล้านไร่ รวมถึงพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลาย 

การส่งออกท ารายไดใ้นปี 2562 0มมีูลค่าไม่ต ่ากว่า 12 , 000 
ล้านบาท และไม่ต ่ากว่า 150,000 ล้านบาท มียุทธศาสตร์
ด าเนินการ 5 ด้าน คือ  ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้าน
นโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิม่ และด้านงานวจิยัและพฒันา )ส านักส่งเสริมและ
จดัการสนิคา้เกษตร, 2562) 
 ในปัจจุบนัจงัหวดัร้อยเอด็มพีืน้ที่ปลูกมนัส าปะหลงั 
56, 795 ไร่ อ าเภอโพนทอง มพีื้นที่เพาะปลูกมนัส าปะหลงั 
13, 696 ไร่ ซึ่งปลูกมันส าปะ หลังมากเป็นอันดับที่ 2 ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด รองมาจากอ าเภอโพธิช์ยั ซึ่งมีพื้นที่ปลูก
17 , 329 ไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561) 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2562 อนุมตัิ
ในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลงั ปี 2562/ 63 ก าหนดราคาประกนัไวท้ี ่กโิลกรมัละ 
2. 50 บาท ซึง่จากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนั

ส าปะหลัง ปี 2562/ 63 ท าให้ราคามันส าปะหลังสูงขึ้น 
กรเพิม่พื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงัมผีลผลติเพิม่มากขึน้เกษตร

ท าใหร้าคามนัส าปะหลงัไม่เป็นไปตามทีม่กีารคาดการณ์ไว ้ผู้
ปลูกมันส าปะหลังนอกจากจะประสบปัญหาจากราคามัน
ตกต ่าแลว้ นอกจากนี้เพื่อใหก้ารด าเนินการตามนโยบายการ
ส่งเสรมิการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัของสมาชกิกลุ่ม
แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ยงัมจี านวนเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอต่อ
การด าเนินการได้ อย่างทัว่ถึงทัง้ด้านผลผลติและการตลาด 
ท าให้เกษตรกรยังขาดความรู้ ขาดทักษะในการผลิตมัน
ส าปะหลงัใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพ อกีทัง้ยงัขาดความรูด้า้น
การตลาดทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหร้าคามนัส าปะหลงัขายไดร้าคาดี
และสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกรเพิม่ขึน้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
เกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตมันส าปะหลังที่
ตอบสนองกบัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของรฐับาล รวมทัง้เพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัตามความต้องการของตลาด
อกีดว้ย 
 ดงันัน้ผู้วิจยั จึงมีความจ าเป็นที่ในการท าวจิยัเรื่อง 
การส่งเสรมิการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัของสมาชกิ
กลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ในพืน้ทีอ่ าเภอ โพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ว่ามีการผลิตและการตลาดอย่างไร เกษตรกร มี
ความรู้มีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกและ
การตลาดมนัส าปะหลงัอย่างไร ตลอดจนมสีภาพทางสงัคม
และเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ทัง้นี้เพื่อจะน าผลการวิจยัไปใช้
ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมัน
ส าปะหลงัใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิของ
เกษตร ในอ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ดและพื้นที่อื่นที่มี
สกาพคลา้ยคลงึกบัอ าเภอ โพนทองต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อศึกษา สภาพพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกจิของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
 2.2 เพื่อศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการผลติและการตลาด
มนัส าปะหลงัของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
  2.3 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดมัน
ส าปะหลงัของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
  2.4 เพื่อศึกษาการได้รับการส่งเสริมและความ
ต้องการการส่งเสรมิการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
  2.5 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนว
ทางการสง่เสรมิการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 (โปรดระบุวิธีการด าเนินงานวิจัยของท่าน โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี้) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรไดแ้ก่ คอื เกษตรกรสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่
มนัส าปะหลงัอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ที่ขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรกบักรมส่งเสรมิการเกษตร  ปี 2562 จ านวนทัง้หมด 
193 ราย 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เกษตรกรสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่
มนัส าปะหลงัอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ที่ขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรกบักรมส่งเสรมิการเกษตร  ปี 2562 จ านวนทัง้หมด 
132 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโร 
ยามาเน ทีค่วามคลาดเคลื่อน .05 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
  1) ตัวแปรต้น คือ สภาพพื้นฐานทางสงัคมและ
เศรษฐกจิของเกษตรกร ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการผลติและ
การตลาดมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  
  2) ตวัแปรตาม คอื สภาพการผลติและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 แบบสัมภาษณ์ที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ซึง่มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Question)  
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 โดยการก าหนดตวัแปรในประเดน็ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั แล้วจงึก าหนดตวัชี้วดัและมาตราวดัตวัแปรใน
แต่ละประเดน็ตามทีก่ าหนดไว ้มาสร้างเป็นค าถาม ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั มทีัง้หมด 5 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 สภำพพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกร ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกและ
ค าถามปลายเปิดให้เติม ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 2 
ตอนย่อย คอื 
 1.1 สภำพพื้นฐำนทำงสงัคม ประกอบด้วยค าถาม
เกีย่วกบั เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชกิ
ในครวัเรอืน ต าแหน่งของสมาชกิโครงการส่งเสรมิการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และการเป็นสมาชกิกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร 
 1.2 สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
ค าถามเกี่ยวกบั จ านวนแรงงานในครวัเรือน พื้นที่ปลูกมนั
ส าปะหลัง ลักษณะการถือครองในพื้นที่ท าการเกษตร 

ลกัษณะการถือครองในพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงั อาชพีหลกั 
อาชพีรอง ตน้ทุนการผลติมนัส าปะหลงัต่อไร่ รายไดค้รวัเรอืน
จากภาคการเกษตรของครวัเรอืน รายไดใ้นครวัเรอืนทัง้หมด 
และแหล่งเงนิกู ้
ตอนท่ี 2 ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบักำรผลิตและกำรตลำด
มนัส ำปะหลงัของเกษตรกร ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลาย
ปิดให้เลือกและค าถามปลายเปิด โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงันี้ 
  0  หมายถงึ  ตอบผดิ  
  1  หมายถงึ  ตอบถูก  
ตอนท่ี 3 สภำพกำรผลิตและกำรตลำดมนัส ำปะหลงัของ
เกษตรกร เป็นค าถามแบบปลายปิดก าหนดค าตอบให้
เลอืกตอบ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
  0  หมายถงึ  ไม่ใช่/ไม่ปฏบิตั ิ
  1  หมายถงึ  ใช่/ปฏบิตั ิ
ตอนท่ี 4 กำรได้รบักำรส่งเสริมและควำมต้องกำรกำร
ส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดมันส ำปะหลังของ
เกษตรกร ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ  
ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม 2 ตอนย่อย คอื 
 4.1 กำรได้รบักำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำด
มนัส ำปะหลงัของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มนัส ำปะหลงั 
เป็นค าถามแบบปลายปิดก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ
เกีย่วกบั  การไดร้บัการสง่เสรมิ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารวดั ดงันี้  
  0  หมายถงึ ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ 
  1 หมายถงึ ไดร้บัการสง่เสรมิ 
 4.2 ควำมต้องกำรกำรส่งเสริมกำรผลิตและ
กำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร เป็นค าถามแบบ
ปลายปิดก าหนดค าตอบใหเ้ลอืกตอบเกี่ยวกบัความต้องการ
การสง่เสรมิ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารวดั ดงันี้  
 5 หมายถงึ  ระดบัความตอ้งการการสง่เสรมิมากทีส่ดุ  
 4 หมายถงึ  ระดบัความตอ้งการการสง่เสรมิมาก  
 3 หมายถงึ  ระดบัความตอ้งการการสง่เสรมิปานกลาง  
 2 หมายถงึ  ระดบัความตอ้งการการสง่เสรมิน้อย  
 1 หมายถงึ  ระดบัความตอ้งการการสง่เสรมิน้อยทีส่ดุ 
ตอนท่ี 5 ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรผลิตและ
กำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร ลกัษณะค าถามเป็น
แบบปลายปิดใหเ้ลอืกและค าถามปลายเปิดใหเ้ตมิขอ้มูล ซึง่
ประกอบดว้ย 
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 5.1 ปัญหำในกำรผลิตและกำรตลำดมนัส ำปะหลงั
ของเกษตรกร เป็นค าถามแบบปลายปิดก าหนดค าตอบให้
เลือกตอบเกี่ยวกบัปัญหาการได้รบัการส่งเสรมิ ได้ก าหนด
เกณฑก์ารวดั ดงันี้  
  0  หมายถงึ  ไม่มปัีญหา 
  1  หมายถงึ  มปัีญหา 
 5.2 ข้อเสนอแนะในกำรผลิตและกำรตลำดมนั
ส ำปะหลงัของเกษตรกร เป็นค าถามแบบปลายเปิดก าหนด
ค าตอบใหต้อบเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการผลติและ
การตลาดมนัส าปะหลงั  
   
2.3 กำรทดสอบเครือ่งมือ 
 2.3.1 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ แล้วมา
ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา พจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งใน
เนื้อหา แลว้น ามาแกไ้ข เป็นเครื่องมอืทีส่มบูรณ์ ชดัเจน และ
มคีวามถูกต้องตามเนื้อหา แลว้จงึน าไปทดสอบกบัเกษตรกร
ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่จะศกึษา จากนัน้จงึน าแบบทดสอบมา
พจิารณาแก้ไขปรบัปรุง อกีครัง้ เพื่อให้สมบูรณ์และมคีวาม
ถูกตอ้งตามเนื้อหาทีต่อ้งมกีารวดัใหม้ากทีส่ดุ 

 2.3.2 การทดสอบความเทีย่ง (Reliability) น าแบบ
สมัภาษณ์ฉบบัปรบัปรุง ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะ
คล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสมัภาษณ์ โดยใช้วธิกีารวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิแ์อลฟา (Coefficient of Alpha หรือ Cronbach’s 
Alpha) ในประเด็นการสัมภาษณ์ในตอนที่ 4 การได้รับการ
ส่งเสรมิและความตอ้งการการส่งเสรมิการผลติและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร ไดค้่าความเชื่อมัน่ที ่0.812 สรุปได้ว่า
ค่า Cronbach’s alpha มีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ใน
เกณฑส์งูจงึสามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจาก กลุ่มประชากรต่อไป 
โดยใช้สูตรการทดสอบความเที่ยง ตามวิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิแ์อลฟา (Coefficient of Alpha หรือ Cronbach’s 
Alpha) (บุญชม ศรสีะอาด. 2560, น. 96) ดงันี้ 

α = 
K

K-1
 [1 - 

∑ Si
2

St
2 ] 

 

 α  แทน  ค่าความเชื่อมัน่ 
 K  แทน  จ านวนขอ้ 
 ∑Si

2  แทน  ผลรวมความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
 St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

ตารางที ่1 ระดบัความน่าเชื่อถอื 
 

Coefficient of Cronbach’s Alpha Reliability Level 
มากกว่า 0.90 ดเียีย่ม 
0.80 – 0.89 ด ี
0.70 – 0.79 เป็นทีย่อมรบั 
0.60 – 0.69 พอใช ้
0.50 – 0.59 ค่อนขา้งพอใช ้
น้อยกว่า 0.50 ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 
 จากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าด้วยวิธีครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสมัภาษณ์ตอนที่ 4 การได้รบัการ
ส่งเสริมและความต้องการการส่งเสริมการผลิตและ
การตลาดมนัส าปะหลงั ไดผ้ลดงันี้ 
 

α = 
5

5-1
 [

2.741 - 0.65

2.741
] = 0.812 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากเกษตรกรสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
ต าบลค านาดีและต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ง เสริม
การเกษตร ปี 2562 จ านวน 132 รายคน ด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์ มขีัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
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 3.5.1 ประสำนงำนผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง  ผู้ วิจ ัย ได้
ประสานงานเกษตรต าบลเจ้าของพื้นที่ และเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ต าบลค านาดีและ
ต าบลแวง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการวิจยัและขอความ
ร่วมมอืในการนดัหมายเพื่อเกบ็ขอ้มลู 
 3.5.2 ช้ีแจงรำยละเอียดกำรวิจยั การส่งเสริม
การผลิตและการตลาดมันส าปะหลังของสมาชิกกลุ่ม
แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของงานวจิยั 
 3.5.3 ช้ีแจงรำยละเอียดกำรให้ข้อมูลแก่ผู้
สมัภำษณ์ พรอ้มทัง้ชีแ้จงขอ้ซกัถามต่าง ๆ เกีย่วกบัการ
วิจยั และขอความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์ให้
เป็นจรงิทีส่ดุ 
 3.5.4 ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
สมบูรณ์ของข้อมูล ในแบบสมัภาษณ์ ทุกขอ้ดว้ยตนเอง 
เพื่อท าการคดัแยกแบบสอบถามทีม่ขีอ้มูลไม่สมบูรณ์มา
ท ากา รสัมภาษณ์ข้อมูล ใหม่ เพิ่ม เติมจากผู้ตอบ
แบบสอบถามใหม้คีวามครบถว้นสมบรูณ์ก่อนน ามาใช ้
 3.5.5 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล  โดยการ
สมัภาษณ์เกษตรกรและเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ครบถ้วน 
จ านวน 132 ราย หรอืรอ้ยละ 100.0 
  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูลการวิจยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยการน าขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาตรวจใหค้ะแนน จดัท ารหสัการ
บันทึกข้อมูล แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 สภำพทัว่ไป สภำพพืน้ฐำนทำงสงัคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
 ตอนท่ี 2 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเก่ียวกบักำรผลิตและ
กำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร วเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยสถติพิรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจดั
อนัดบัแบ่งช่วงคะแนนการมคีวามรูด้งันี้ 
 
 
 

  ระดบัความรู ้  หมายถงึ 
  น้อยทีส่ดุ    ช่วงคะแนน 1-3 คะแนน 
  น้อย    ช่วงคะแนน 4-6 คะแนน 
  ปานกลาง   ช่วงคะแนน 7-9 คะแนน 
  มาก    ช่วงคะแนน 10-12 คะแนน 
  มากทีส่ดุ   ช่วงคะแนน 13-15 คะแนน 
 ตอนท่ี 3 สภำพกำรผลิตและกำรตลำดมัน
ส ำปะหลังของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
เกณฑก์ารแปลผล แบ่งช่วงคะแนนการปฏบิตัดิงันี้ 

ช่วงการปฏบิตั ิ หมายถงึ 
1-4 ขอ้ ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
5-8 ขอ้ ปฏบิตัน้ิอย 
9-12 ขอ้ ปฏบิตัปิานกลาง 
13-16 ขอ้ ปฏบิตัมิาก  
17-20 ขอ้ ปฏบิตัมิากทีส่ดุ 

 ตอนท่ี 4 กำรได้รับกำรส่งเสริมและควำม
ต้องกำรกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำด มัน
ส ำปะหลงัของเกษตรกร  
  4.1 กำรได้รบักำรส่งเสริมกำรผลิตและ
กำรตลำดมันส ำปะหลังของเกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่มนัส ำปะหลงั  วเิคราะหข์อ้มูลด้วยสถิตพิรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
  4.2 ควำมต้องกำรกำรส่งเสริมกำรผลิต
และกำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร วเิคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การจัดอันดับ โดยมีการให้คะแนนและแปลความหมาย 
ดงันี้  

ช่วงคะแนน = 
คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนระดบั 
  ช่วงคะแนน    =   5 - 1  
         5 
 ช่วงคะแนน     =    0.8 
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 เกณฑ์การแปลผลระดับความต้องการ  โดย
ก าหนดค่าคะแนนน ้าหนกัเฉลีย่ ดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่  หมายถงึ 
  1.00 – 1.80   ความตอ้งการน้อยทีส่ดุ  
  1.81 – 2.60   ความตอ้งการน้อย  
  2.61 – 3.40   ความตอ้งการปานกลาง  
  3.41 – 4.20   ความตอ้งการมาก  
  4.21 – 5.00   ความตอ้งการมากทีส่ดุ 
 ตอนท่ี 5 ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรผลิต
และกำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร 
  5.1 ปัญหำในกำรผลิตและกำรตลำดมนั
ส ำปะหลังของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
  5 . 2  ข้ อ เ สนอแนะ ใน กำ รผ ลิ ตแล ะ
กำรตลำดมนัส ำปะหลงัของเกษตรกร วเิคราะหข์อ้มลู
เชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 4.1 สภาพพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 4.1.1 สภำพพืน้ฐำนทำงสงัคม พบว่า เกษตรกรรอ้ย
ละ 68.2 เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลีย่ 46.10 ปี สถานภาพสมรส 
รอ้ยละ 48.5 จบการศกึษาประถมศกึษา มสีมาชกิในครวัเรอืน
เฉลี่ย 4.23 คน ร้อยละ 94.7 มีต าแหน่งเป็นสมาชิกของ
โครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรอ้ยละ 100.0 
เป็นสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่  
 4.1.2 สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ พบว่า มจี านวน
แรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 2.83 คน มพีืน้ทีป่ลูกมนัส าปะหลงั
เฉลีย่ 9.61 ไร่ ลกัษณะการถอืครองในพืน้ทีก่ารท าเกษตรเป็น
ของครวัเรอืนเฉลี่ย 13.73 ไร่ พื้นที่เช่าท าเกษตรเฉลี่ย 7.83 
ไร่ ลักษณะในการถือครองพื้นที่ปลูก มันส าปะหลังเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิเ์ฉลีย่ 9.10 ไร่ พืน้ทีเ่ช่าปลูกมนัส าปะหลงั
เฉลีย่ 6.51 ไร่ รอ้ยละ 68.2 มอีาชพีหลกัคอืเกษตรกร รอ้ยละ 
38.6 มอีาชพีรองคอื รบัจ้าง มตี้นทุนการผลติมนัส าปะหลงั
เฉลีย่ 7,568.18 บาท/ไร่ รายไดค้รวัเรอืนจากภาคการเกษตร
ของครวัเรอืนเฉลี่ย 59,894.32 บาท/ปี รายได้รวมทัง้หมดใน
ครัวเรือน 78,398.48 บาท/ปี ร้อยละ 78.0 แหล่งเงินทุน
สว่นตวั รอ้ยละ 61.4 กูจ้าก ธกส.  
 

4.2 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัการผลิตและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 99.2 มี
ความรู้เกี่ยวกบัพนัธุ์มนัส าปะหลงัที่ทางราชการแนะน าให้
ปลูก คอื พนัธุ์ระยอง 5 หรอืเกษตรศาสตร์ 50 หรอื ห้วยบง 
60 หรอืระยอง 72 โดยเกษตรกรมรีะดบัความรู ้รอ้ยละ 67.4 มี
ความรู้มากที่สุด (13-16 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย 13.44 
คะแนน 
4.3 สภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังของ
เกษตรกร พบว่า ดา้นการผลติ เกษตรกรรอ้ยละ 96.2 เตรยีม
พืน้ทีโ่ดยไถพรวน 2-3 ครัง้ ลกึ 20-30 เซนตเิมตร รอ้ยละ 95.5 
ไดป้ฏบิตักิารเตรยีมท่อนพนัธุม์นัส าปะหลงัโดยใชท้่อนพนัธุ์
มนัทีส่ด อายุ 10-12 เดอืน และโดยปลูกมนัส าปะหลงัพนัธุท์ี่
หน่วยงานแนะน า เช่น พนัธุร์ะยอง 5 หรอืพนัธุเ์กษตรศาสตร ์
50 รอ้ยละ 89.4 ไดป้ฏบิตักิารปลูกมนัส าปะหลงัเป็นแถวแนว
ตรง ใชร้ะยะห่างระหว่างแถว 1.20 เมตร ระยะห่างระหว่างตน้ 
80 เซนตเิมตร รอ้ยละ 68.9 ไดป้ฏบิตักิารก าจดัวชัพชืโดยฉีด
ยาคลุมวชัพชื รอ้ยละ 91.7 ไดป้ฏบิตักิารใส่ปุ๋ ยโดยใส่ปุ๋ ยเคมี
สูตร 15-15 -15 หรือสูตร 16-8-16 ในอัตราส่วน 50-100 
กิโลกรัม ต่อไร่ ครัง้แรกหลังจากปลูกมนัส าปะหลังแล้ว 1 
เดอืน รอ้ยละ 74.2 ป้องกนัโรครากหรอืหวัเน่าโดยโดยวธิยีก
ร่องและควรท าความสะอาดแปลงก่อนปลูก รอ้ยละ 86.4 ไดม้ี
การเกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงัเมื่ออายุ 6-8 เดอืน รอ้ยละ 95.5 ได้
มกีารเกบ็เกีย่วโดยใชแ้รงงานคน โดยมรีะดบัการปฏบิตั ิรอ้ย
ละ 74.2 อยู่ในระดบัมาก ระดบัการปฏบิตัเิฉลีย่ 16.20 คะแนน 
ส าหรับด้านการตลาด พบว่า ร้อยละ 94.7 ได้ขายมัน
ส าปะหลังในรูปแบบที่เป็นเส้น ร้อยละ 47.7 ได้ขายมัน
ส าปะหลงัในแหล่งขายทีล่านมนัเสน้เอกชน และรอ้ยละ 100.0 
มคีนมารบัซือ้  
4.4 การได้รบัการส่งเสริมและความต้องการ การส่งเสริม
การผลิตและการตลาดมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
 4.4.1 ด้ำนเน้ือหำ พบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 98.5 ไดร้บั
การส่งเสรมิการก าจดัวชัพชื การใส่ปุ๋ ย และการเกบ็เกีย่วและ
การปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว รอ้ยละ 97.7 ไดร้บัการส่งเสรมิ
การเตรียมดิน การปลูก การเตรียมท่อนพนัธุ์ ร้อยละ 97.0 
ไดร้บัการสง่เสรมิการป้องกนัก าจดัโรค-แมลง และรอ้ยละ 58.3 
ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด เกษตรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีความต้องการมากที่สุด คือ การ
เกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว รองลงมา คอื การ
ใส่ปุ๋ ย การตลาด การป้องกนัโรค-แมลง การเตรียมดิน การ
ปลกู การเตรยีมท่อนพนัธุ ์และการก าจดัวชัพชื  
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 4.4.2 ด้ำนวิธีกำรส่งเสริม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
95.5 ไดร้บัการส่งเสรมิดว้ยวธิกีารประชุมกลุ่ม รองลงมา รอ้ย
ละ 89.4 เข้ารับการสัมมนาทางวิชาการ ร้อยละ 86.4 
การศกึษาดงูานกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงัในพืน้ทีท่ีป่ระสบ
ความส าเร็จ และร้อยละ 84.8 เข้ารบัการฝึกอบรมเรื่องการ
ปลูกมนัส าปะหลงั เกษตรกรมีความต้องการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ความต้องการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศมากที่สุด 
คือ รับข้อมูลจากแอพพลิเคชัน่ YouTube รับข้อมูลจาก
แอพพลิเคชัน่ Line รับข้อมูลจากแอพพลิเคชัน่ Facebook 
และและขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต / เวบ็ไซด ์
 4.4.3 ด้ำนปัจจยัสนับสนุน พบว่า เกษตรกร รอ้ยละ 
85.6 ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นปัจจยัการผลติ ท่อนพนัธุ ์ปุ๋ ย สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพชื รองลงมา รอ้ยละ 84.8 การจดัหาแหล่ง
น ้า เช่น บ่อบาดาล โซล่าเซลล์ เกษตรกรมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีความต้องการมากที่สุด คือการ
จัดหาแหล่งรับซื้อ จัดแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปมัน
ส าปะหลงั การใหข้่าวสารดา้นราคาและการตลาด ดา้นปัจจยั
การผลิตท่อนพนัธุ์ ปุ๋ ย สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และการ
จดัหาแหล่งน ้า เช่น บ่อบาดาล โซล่าเซลล ์
4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร 
 4 .5.1 ปัญหำในกำรผลิตและกำรตลำดมัน
ส ำปะหลงัของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมปัีญหามากทีส่ดุ 
คือ ร้อยละ 43.9 การเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 
ไม่ไดก้ าหนดแผนในการประชุมกลุ่มทีแ่น่นอน และไม่มแีหล่ง
ดงูานในพืน้ที ่ 
 4.5.2 ข้อเสนอแนะในกำรผลิตและกำรตลำดมนั
ส ำปะหลังของเกษตรกร พบว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งถ่ายทอดความรู้ผ่านทางสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ ย สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช บ่อ
บาดาล โซล่าเซลล ์รวมไปถงึการสนับสนุนแหล่งจ าหน่ายมนั
ส าปะหลงั และส่งเสริมการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตให้มี
คุณภาพและไดป้รมิาณมากขึน้ 
 
5. อภิปรำยผล 
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการผลิตและการตลาด  
มนัส าปะหลงัของสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั อ าเภอ
โพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีประเดน็ที่ควรน ามาอภิปราย 4 
ประเดน็ ดงันี้ 

5.1 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัการผลิตและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร 
 จากผลการวจิยั พบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 99.2 มคีวามรู้
เกี่ยวกบัพนัธุ์มนัส าปะหลงัที่ทางราชการแนะน าให้ปลูก คอื 
พนัธุ์ระยอง 5 หรือเกษตรศาสตร์ 50 หรือ ห้วยบง 60 หรือ
ระยอง 72 โดยเกษตรกรมรีะดบัความรู ้รอ้ยละ 67.4 มคีวามรู้
มากที่สุด (13-16 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ย 13.44 คะแนน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ โศภิษฐ์ ค าแก้ว (2555) ได้ท าการ
วจิยัเกีย่วกบัการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัของเกษตรกร
ในจงัหวดัอุบลราชธานีผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรสว่นใหญ่ มี
ความรูถู้กตอ้งเกีย่วกบัพนัธุม์นัส าปะหลงัทีท่างราชการแนะน า
ใหป้ลูก คอื พนัธุร์ะยอง 5 เกษตรศาสตร ์50 หว้ยบง 60 ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มัน
ส าปะหลังที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และก้าวเข้าสู่ 
“ตลาดน าการผลติ” มกีารฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการผลติ
และการตลาดอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัเกษตรกรที่เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะมคีวามรู้เกี่ยวกบัพนัธุ์มนัส าปะหลงัเป็นอย่างดี 
จากผลการวจิยั จะเหน็ได้ว่าเกษตรกรร้อยละ 59.1 มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยการท ามัน
ส าปะหลงัใหส้ะอาด ซึง่ถอืว่าเกษตรกรยงัมคีวามรูเ้รื่องนี้น้อย 
ควรน าไปสง่เสรมิความรูต่้อไป 
5.2 สภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังของ
เกษตรกร 
 จากการศกึษา พบว่า ดา้นการผลติ เกษตรกรรอ้ยละ 
96.2 เตรยีมพืน้ทีโ่ดยไถพรวน 2-3 ครัง้ ลกึ 20-30 เซนตเิมตร 
ด้านการตลาด เกษตรกรร้อยละ 100.0 มคีนมารบัซื้อ โดยมี
ระดับการปฏิบัติ ร้อยละ 74.2 อยู่ในระดับมาก ระดับการ
ปฏบิตัเิฉลีย่ 16.20 คะแนน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา 
เกตุแกว้เกลีย้ง (2557) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัความต้องการ
การส่งเสริมการผลิตมนัส าปะหลังของเกษตรกรในอ าเภอ
เอราวณั จงัหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การเตรยีมดนิ 2 ครัง้ รอ้ยละ 24.2 มกีารไถเตรยีมดนิ 1 ครัง้ 
และส่วนน้อยมีการไถเตรียมดิน 3 ครัง้ ปลูกมนัส าปะหลงั 
เกษตรกรส่วนใหญ่มกีารเตรยีมดนิโดยการไถจ านวน 2 ครัง้
 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยการจัดซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรแบบครบวงจร อาท ิรถพรวนดนิสาดดนิ เทรลเลอร์
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ต่อพ่วง ชุดผานบุกเบกิ ชุดผานพรวน ชุดผานยกร่องคู่ ผาน
ขุดมนั ชุดใบมดีดนัดนิ โรตารีไ่ถพรวน เครื่องระเบดิดนิดาน 
เครื่องปลูกมันส าปะหลัง รถแทรกเตอร์ เพื่อใช้ส าหรับ
กระบวนการเตรยีมดนิ การปลูก ดูแลรกัษาและการเกบ็เกีย่ว 
จงึท าใหเ้กษตรกรสามารถเตรยีมดนิก่อนการผลติไดอ้ย่างด ี
ช่วยให้ประหยดัเวลา และลดแรงงานคนอีกด้วย นอกจากนี้
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าเกษตรกรร้อยละ 33.3 มีการ
เตรียมพื้นที่โดยใช้สารเคมกี าจดัวชัพืชก่อนปลูก ซึ่งถือว่า
เกษตรกรน าไปปฏบิตัิน้อย ควรได้รบัการส่งเสรมิใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชก่อนปลูก เพื่อให้
เกษตรกรไดน้ าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป  
5.3 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร 
 จากการศึกษา ด้านเนื้อหา พบว่า เกษตรกรมีความ
ต้องการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคีวามต้องการมากทีสุ่ด คอื 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเกี่ยว ด้านวิธีการ
ส่งเสรมิ พบว่า เกษตรกรมคีวามต้องการโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ความต้องการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุ่ด คอื รบั
ข้อมูลจากแอพพลิเคชัน่ YouTube และด้านปัจจยัสนับสนุน 
พบว่า เกษตรกรมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ความตอ้งการมากทีส่ดุ คอืการจดัหาแหล่งรบัซือ้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ชนิดา เกตุแกว้เกลีย้ง (2557)ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัความ
ต้องการการส่งเสริมการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรใน
อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรมคีวาม
ตอ้งการสง่เสรมิเนื้อหาเกีย่วกบัการผลติดา้นการเกบ็เกีย่ว โดย
มีความต้องการที่อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ใน
ประเด็นระยะเก็บเกี่ยวโดยในภาพรวม เกษตรกรมีความ
ต้องการส่งเสรมิเนื้อหาเกีย่วกบัการผลติดา้นการเกบ็เกีย่ว ใน
ระดบัมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 และเกษตรกรมีความต้องการ
วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใน
ภาพรวมเกษตรกรมคีวามต้องการวธิกีารส่งเสรมิการเกษตร
แบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
2.16) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรต้องการวางแผนการผลติ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เพื่อให้ผลผลติที่ได้
ตามมาตรฐานความต้องการของโรงงาน จึงต้องการ การ
ส่งเสริมการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเกี่ยว และ
ปัจจุบนัเป็นยุคที่สื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงความรู้ โดยเฉพาะ YouTube ที่
เกษตรกรสามารถรบัความรู้ได้สะดวกและเข้าใจได้ง่าย จึงมี
ความตอ้งการใหส้ง่เสรมิความรูผ้่านทาง YouTube  

5.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกร 
 จากการศกึษาพบว่า เกษตรกรมปัีญหามากทีสุ่ด คอื 
ร้อยละ 43.9 การเยี่ยมเยยีนของเจา้หน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้
ก าหนดแผนในการประชุมกลุ่มทีแ่น่นอน และไม่มแีหล่งดงูาน
ในพื้นที่ และมีข้อเสนอแนะอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
แอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนปัจจยั
การผลติ ไดแ้ก่ ปุ๋ ย สารป้องกนัก าจดัศตัรูพชื บ่อบาดาล โซ
ล่าเซลล ์รวมไปถงึการสนับสนุนแหล่งจ าหน่ายมนัส าปะหลงั 
และส่งเสรมิการลดต้นทุน การเพิม่ผลผลติใหม้คีุณภาพและ
ไดป้รมิาณมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โศภษิฐ ์ค าแกว้ 
(2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดมัน
ส าปะหลงัของเกษตรกรในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยั
พบว่า ปัญหาเกี่ยวกบัการตลาดมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
ประกอบด้วย สถานที่รบัซื้อ การวดัเปอร์เซน็ต์แป้ง การชัง่
น ้าหนัก การหกัสิง่เจือปน การขนส่งมนัสดไปลานมนั และ
ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรขายได้ ส าหรบัขอ้เสนอแนะของ
เกษตรกร สถานทีร่บัซือ้หวัมนัส าปะหลงัสด เกษตรกร เสนอ
ว่า ควรสร้างโรงงานเอทธานอลในจงัหวดัอุบล เพิม่อกี และ
ควรเพิ่มจุดรบัซื้อได้แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.(สกต.) การ
วดัเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง เกษตรกร เสนอว่าใหเ้กษตรกรมรสว่นร่วม
วดัเปอรเ์ซน็ต์แป้ง ใหร้าชการตรวจสอบ และ ควรมเีครื่องวดั
เปอร์เซ็นต์แป้งกลาง การชัง่น ้าหนักและการหกัสิง่เจือปน 
เกษตรกร เสนอว่า ควรมเีครื่องชัง่กลางเกษตรกร เกษตรกรมี
ส่วนร่วม และควรหกัประมาณ 1 กโิลกรมัต่อ 100 กโิลกรมั 
การขนส่งมนัสดจากไร่ ไปลานมนั เกษตรกร เสนอว่า ควรมี
การจดัควิในการเกบ็เกี่ยวผลผลติเพื่อไม่ใหต้ิดควิ ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะว่า เกษตรยังคงขาดแคลนปัจจัย เช่น ปุ๋ ย สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรพูชื บ่อบาดาล โซล่าเซลล ์เพื่อใหม้ผีลผลติ
มันส าปะหลังส่งโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีผลผลิตที่ได้มาตรฐานและผลผลิตมีปรมิาณ
สม ่าเสมอสง่โรงงานไดต้ลอดทัง้ปี 
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6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 6.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรูใ้นการผลติมนัส าปะหลงั ทัง้ดา้นการเตรยีม
ดนิ การปลูก การเตรยีมท่อนพนัธุ ์การก าจดัวชัพชื การใส่
ปุ๋ ย การป้องกันก าจัดโรค-แมลง การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกี่ยว อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ให้ความรู้ด้านการตลาดให้แก่
เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรผลิตมันส าปะหลังได้อย่างมี
คุณภาพและจ าหน่ายไดร้าคาด ี
 6.1.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดความรู้
เกีย่วกบัการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั รวมทัง้วธิกีาร
เพิม่มลูค่าผลผลติมนัส าปะหลงั ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ Line 
Facebook และ Youtube  

 6.1.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและ
สนับสนุนปัจจยัการผลติ ได้แก่ ท่อนพนัธุ์ที่ด ีการขุดเจาะ
บ่อบาดาล และการตดิตัง้แผงโซลาเซลล ์เพื่อใหเ้กษตรกรได้
ลดตน้ทุน การผลติ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 6.2.1 ควรมศีกึษาการสง่เสรมิการผลติและการตลาด
มันส าปะหลังของสมาชิก กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง 
อ าเภออื่น ๆ ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 6.2.2 ควรมีการศึกษาการลดต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลงัของสมาชกิกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  
 6.2.3 ควรมกีารศกึษาการใชเ้ทคโนโลย ีการเกษตร
ในการผลิตมันส าปะหลังของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มัน
ส าปะหลงั 
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