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คาํนํา 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เป็นโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ประเทศ ดา้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในประเด็นการพฒันาอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 มีวตัถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าวคุณภาพให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศดว้ย 

วธีิดาํเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมะพร้าว โดยจดัเวทีวเิคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตมะพร้าวดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อจดัทาํแผนการพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าวชุมชน  

และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อฝึกปฏิบติัในแปลงสาธิต การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุมะพร้าว 

ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว พนัธ์ุพืชร่วมในสวนมะพร้าว ฯลฯ เป็นตน้ ในการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมะพร้าว มีเป้าหมาย  

25 จงัหวดั เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 8,500 ราย และศึกษาความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 โดยจดัทาํแบบสอบถาม เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ จาํนวน 270 ราย 

เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานโครงการ ศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานโครงการ รวมทั้งปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพื่อนาํผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไปพฒันาปรับปรุงการดาํเนิน

โครงการในปีต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เป็นโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ประเทศ ดา้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในประเด็นการพฒันาอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 มีวตัถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าวคุณภาพใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

 ผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 พบวา่ มีเกษตรกร 

ท่ีเขา้ร่วมโครงการจาก 25 จงัหวดั จาํนวน 8,500 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ไดรั้บความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จากการศึกษาความพึงพอใจ

ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ชนิดของมะพร้าว

ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ มะพร้าวแก่ มะพร้าวนํ้าหอม และมะพร้าวนํ้าตาล โดยมีการถ่ายทอดความรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว ในเร่ือง การปลูก ใส่ปุ๋ย การปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้าว และศตัรูมะพร้าว  

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.53 มีความพึงพอใจมาก 

รองลงมาร้อยละ 44.44 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.96 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557  

การกาํหนดขนาดพื้นท่ี ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะไม่ควรกาํหนดขนาดพื้นท่ี และจาํนวนเกษตรกร 

ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ควรเป็น 10 – 10 รายต่อกลุ่ม การจดัเวทีชุมชนวเิคราะห์ปัญหาและการถ่ายทอดความรู้จากคู่มือ

โครงการ ควรจะกาํหนดจดัเวทีชุมชนวเิคราะห์ปัญหา จาํนวน 1 วนั และถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 วนั ตลอดจนมีการศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จ การสนบัสนุน

งบประมาณการถ่ายทอดความรู้และแปลงฝึกปฏิบติัจากคู่มือโครงการ งบประมาณท่ีไดรั้บนอ้ยมาก ควรเพิ่ม

งบประมาณในการจดัทาํแปลงสาธิตและสนบัสนุนตวัอยา่งของปัจจยัการผลิตใหผู้เ้ขา้รับการอบรม นาํไปทดลอง

ปฏิบติัในแปลงของตนเองต่อไป 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวในปีต่อไป ควรจดัสรร 

งบประมาณในการดาํเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวทุกปีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กษตรกรได้

ตระหนกัและสนใจในการบาํรุงรักษาสวนมะพร้าวอยา่งต่อเน่ือง เกษตรกรจะไดรั้บความรู้ในการเพิ่มผลผลิต  

ลดตน้ทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และร่วมกนัลดปัญหาจากการระบาดศตัรูมะพร้าว  

จากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้มะพร้าวแลว้ เม่ือเกิดสภาพแหง้แลง้ ศตัรูมะพร้าวระบาด  

อีกทั้งการปลูกตน้มะพร้าวเป็นพืชเชิงเด่ียว จึงทาํใหเ้กษตรกรมีความเส่ียงต่อรายไดข้องเกษตรกร ดงันั้นโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 จึงมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนการผลิต

และ เกษตรกรมีรายไดจ้ากพืชร่วมในแปลงมะพร้าว ตลอดจนใหมี้การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการดาํเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัพืชหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อชีวิต และความเป็นอยูข่องคน

ไทย เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัในการประกอบอาหาร เพื่อบริโภคหลากหลายชนิด ตลอดจนรัฐบาลมี

นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ซ่ึงประเทศไทยมีคุณภาพผลผลิตมะพร้าวท่ีดี เปอร์เซ็นตไ์ขมนักะทิสูง 

นอกจากนั้นผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ปลือกมะพร้าวเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ ไดแ้ก่ เส้นใยท่ีนอน รวมทั้งธุรกิจการปลูก

เล้ียงกลว้ยไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมผ้ลท่ีใชก้าบและขยุมะพร้าวเป็นวสัดุปลูกท่ีเหมาะสม ซ่ึงเหล่าน้ีลว้น

เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งส้ิน ในอดีตท่ีผา่นมาปริมาณผลผลิตสูงกวา่ปริมาณความ

ตอ้งการภายในประเทศมาตลอด การผลิตมะพร้าวในประเทศไทย ปี 2555 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก

มะพร้าว 1.332 ลา้นไร่ ผลผลิต 1.056 ลา้นตนั ปี 2556 มีพื้นท่ีปลูกมะพร้าว 1.309 ลา้นไร่ ผลผลิต 1.014 

ลา้นตนั ซ่ึงมีปริมาณลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ และปี 2557 คาดการณ์วา่จะมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าว 

1.288 ลา้นไร่ ผลผลิต 1.008 ลา้นตนั จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่สถานการณ์การผลิตมะพร้าวเร่ิม

มีปัญหาขาดแคลนผลผลิต และมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผ้ล

ผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีใหผ้ลผลิตลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2529 

นอกจากน้ียงัเกิดแมลงศตัรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงดาํหนาม หนอนหวัดาํ ดว้งแรด หนอนพาราซ่า เป็น

ตน้ ซ่ึงจะยิง่ส่งผลรุนแรงมากยิง่ข้ึน เม่ือเจอสภาวะแหง้แลง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีปลูกมะพร้าวท่ีเป็น

อนัดบั 1 ของประเทศ เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พื้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 60 มีสภาพเป็นสวนเก่า ตน้มีอายุ

มากกวา่ 40 ปี ขาดการบาํรุงรักษา ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่า และทาํใหผ้ลผลิตมะพร้าวของประเทศลด

นอ้ยลงไปดว้ย อีกทั้ง พื้นท่ีปลูกมะพร้าวถูกทดแทนดว้ยการปลูกยางพารา ปาลม์นํ้ามนั ซ่ึงเป็นพืชท่ีให้

ผลตอบแทนสูงกวา่มะพร้าว หากไม่เร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที อาจส่งผลกระทบอยา่ง

รุนแรงต่อการบริโภคและอุตสาหกรรมภายในประเทศ จากสถานการณ์การผลิตมะพร้าวจากประเทศไทย

ดงักล่าวขา้งตน้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

(มะพร้าว) ปี 2557 เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิตต่อไร่ของเกษตรกร โดยใชห้ลกัการบริหาร

จดัการมะพร้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั จึงสมควรท่ีจะมีศึกษาความพึงพอใจในการเขา้ร่วม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ของเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี เพื่อใหมี้การ

พฒันาการดาํเนินงานโครงการดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในปีต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการ 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการ 

3. เพื่อรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการ เพื่อนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานตาม

โครงการในปีต่อไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

2. นาํผลการศึกษามาปรับปรุงโครงการ เพื่อใหเ้กิดแนวทางการพฒันาต่อไป 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เนน้การเก็บรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

และศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการโครงการในประเด็นกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อนาํมาสู่แนวทางการพฒันา

โครงการต่อไป 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  

(มะพร้าว) ปี 2557 ระดบัจงัหวดั อาํเภอ และตาํบล จาํนวน 270 ราย 
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บทที่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ผูศึ้กษาไดร้วบรวม

รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 แนวความคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวจิยัต่างๆ ประกอบกบับทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เพื่อนาํมา

ประกอบโดยกาํหนดแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557  

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

1.  ความสอดคล้อง 

1.1 สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 สร้างรายไดจ้ากฐานเดิม  สร้างรายไดจ้ากฐานใหม่  เพิ่มประสิทธิภาพ  ลดรายจ่าย 

1.2 สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ประเทศ 

ดา้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth &Competitiveness) 

ประเด็น 1.1 การพฒันาอุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า 

2.  หลกัการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อชีวติและความเป็นอยูข่องประชากรโลก

เน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัในการประกอบอาหาร ไดแ้ก่ กะทิ วุน้มะพร้าว นํ้ามะพร้าว นํ้ามนัมะพร้าว ฯลฯ 

เกือบทุกส่วนของมะพร้าวใชป้ระโยชน์ไดน้านปัการ เช่น เปลือก ใบ กะลา กา้น ลาํตน้ มะพร้าว  

เป็นตน้ ทัว่โลกมีการผลิตปีละประมาณ 65 ลา้นตนั โดยมีประเทศผูผ้ลิตมะพร้าวสูงสุด 5 อนัดบั แรกคือ 

อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลงักา และปาปัวนิวกินี สาํหรับประเทศไทยสามารถผลิต ไดเ้ป็นลา้ดบัท่ี 

6 ในปี 2555 คาดวา่เน้ือท่ีให้ผลผลิตประมาณ 1.32 ลา้นไร่ ผลผลิต 1.057 ลา้นตน้ ผลผลิตต่อไร่ 802 

กิโลกรัม ซ่ึงการผลิตมะพร้าวของไทยในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาไดป้ระสบกบัปัญหาสาํคญั ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูก 

ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลง โดยสาเหตุประการสาํคญัท่ีส่งผลให ้เกิดการเปล่ียนแปลงในการผลิต

มะพร้าวของไทย ซ่ึงไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีปลูกยางพาราและ ปาลม์นํ้ามนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทนสูง

กว่ามะพร้าว นอกจากนั้นตน้มะพร้าวมีอายุมากเส่ือมโทรม ขาดการบาํรุงรักษาอยา่งเพียงพอ ตลอดจนมีการ

ระบาดทาํลายของศตัรูมะพร้าว และประสบกบัภาวะ ฝนแลง้ ในปี 2553 ทา้ใหเ้กิดการระบาดทาํลายของ

แมลงดาํหนามและหนอนหวัดาํ ซ่ึงทาํใหเ้กิด วกิฤตการณ์การขาดแคลนมะพร้าว ทาํให้ราคามะพร้าวเพิ่ม

สูงข้ึนจากผลละ 8-9 บาท เป็นผลละ 18-20 บาท และในช่วงปลายปี 2554 การผลิตมะพร้าวของไทย ได้

ปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติ ทาํให้ ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตไดบ้วกกบัผลผลิตท่ีนาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้น เกิด

ภาวะลน้ตลาดข้ึน ส่งผลใหใ้นปี 2555 มะพร้าวมีราคาตกตํ่าลงเหลือเพียงผลละประมาณ 3 บาท 
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          จากสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้ เกษตรกรมีความจาํเป็นจะตอ้ง

เพิ่มผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิตต่อไร่ โดยใชห้ลกัการบริหารจดัการมะพร้าวเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขนั จึงไดจ้ดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ข้ึน 

3.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวคุณภาพใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ และ

ส่งออกต่างประเทศ 

4.  เป้าหมาย / สถานทีด่ําเนินงาน 

4.1 มะพร้าวแก่ จาํนวน 7,000 ราย พื้นท่ี 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง ตราด 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 

ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

4.2 มะพร้าวนํ้าหอม จาํนวน 1,500 ราย พื้นท่ี 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา 

ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช 

5.  กจิกรรมและวธีิการดําเนินงาน 

5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวโดยจดัเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อจดัทาํแผนการพฒันาการเกษตร 

เพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าวชุมชน และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพ่ือฝึกปฏิบติัในแปลงสาธิตการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ มะพร้าว ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุมะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว พนัธ์ุพืชร่วมในสวน

มะพร้าว ฯลฯ เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

5.1.1 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัร่วมกบัสาํนกังานเกษตรอาํเภอคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จา้นวน 340 กลุ่มๆ ละ 25 ราย โดยมีเง่ือนไขเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 

โครงการดงัน้ี 

1) มะพร้าวแก่ 

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ 

สภาพตน้มะพร้าวแก่อายไุม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ท่ีใหผ้ลผลิตตํ่า จาํนวน 240 กลุ่มๆ ละ 25 ราย 

รวม 7,000 ราย 

2) มะพร้าวนํ้าหอม 

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ 

สภาพตน้มะพร้าวนํ้าหอมอายไุม่นอ้ยกวา่ 8 ปี ท่ีใหผ้ลผลิตตํ่า จาํนวน 60 กลุ่มๆ ละ 25 ราย  

รวม 1,500 ราย 

5.1.2 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัร่วมกบัสาํนกังานเกษตรอาํเภอจดัเวทีวิเคราะห์ปัญหา 

และถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 280 กลุ่มๆ ละ 25 ราย จาํนวน 1 วนั 

5.1.3 สาํนกังานเกษตรอาํเภอสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในการฝึกปฏิบติัในแปลง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 แปลง พื้นท่ี 5 ไร่ ตามความตอ้งการจากการจดัเวที วิเคราะห์

ปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าว โดยดาํเนินการใหท้นักบัระยะเวลาและช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
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5.1.4 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสาํนกังานเกษตรอาํเภอติดตามนิเทศงานการอบรม และ

การฝึกปฏิบติัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนาํความรู้ ท่ี

ไดรั้บไปปฏิบติัในสวนมะพร้าวและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมของแต่ละสภาพพื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ

ไร่ ใหสู้งข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

5.1.5 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตมะพร้าวส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

5.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(มะพร้าว) ในพื้นท่ี 25 จงัหวดั โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

5.2.1 การศึกษา วเิคราะห์ การดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ผลิตมะพร้าวในพื้นท่ีเป้าหมายของการจดัเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพ

การผลิตมะพร้าว 

5.2.2 สรุปรายงานผลการศึกษา 

6.  แผนปฏิบัติงาน 
 

กจิกรรม  แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จดัเวทีวิเคราะห์ปัญหา

และ ถ่ายทอดความรู้ 

1.1 จดัเวทีวเิคราะห์ปัญหา 

1.2 ถ่ายทอดความรู้และฝึก 

ปฏิบติัในแปลง 

1.3 สรุปรายงาน 

 

2.ศึกษาความพึงพอใจต่อการเขา้ 

ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) 
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7.  ผลผลติ ผลลพัธ์และตัวช้ีวดั 

7.1 ผลผลติ 

เกษตรกรไดรั้บความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 8,500 ราย 

7.2 ผลลพัธ์ 

เกษตรกร จาํนวน 26 จงัหวดั นาํความรู้ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 60 

7.3 ตัวช้ีวดักระบวนงาน 

เกษตรกรในกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวมีความรู้เพิ่มข้ึน จาํนวน 8,500 ราย 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบ 

สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร  

ผูป้ระสานงานโครงการ 

1. นางอรวรรณ วชิยัลกัษณ์ ผูอ้า้นวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไมย้นืตน้ 

โทรศพัท ์02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail : ovichailak@hotmail.com  

2. นางพิสมยั พึ่งวกิรัย นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 

โทรศพัท ์02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail : pisamai_ku41@hotmail.com  

3. นางสาวณฐัธิดา หา้วหาญ นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ 

โทรศพัท ์02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail : patty_akey@hotmail.com 

 

ความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ผูศึ้กษานาํเสนอเอกสารและงานวจิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพงึพอใจ 

คอร์มิค (Cormic,1947. อา้งถึงใน สุวฒันา ใบเจริญ, 2540 : 26) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นความ

ตอ้งการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการตอบสนอง 

มอร์ส (Morse.1958. อา้งถึงใน สุวฒันา ใบเจริญ, 2540 : 27) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง 

สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บ

การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะนอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทาง

กลบักนัถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

mailto:ovichailak@hotmail.com
mailto:pisamai_ku41@hotmail.com
mailto:patty_akey@hotmail.com
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กาญจน์ เรืองมนตรี, (2543 : 5) กล่าววา่ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก รัก ชอบ ภูมิใจ สุขใจ อนัจะมีผล

ใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหก้บังานอยา่งแทจ้ริง 

แชพลิน (Chaplin, 1968 อา้งถึงใน วฒันา เพช็รวงศ,์ 2543 : 17) กล่าววา่ ความพึง พอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกของผูรั้บบริการ ต่อสถานบริการตามประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการ 

มลัลินช์ (Mullin,1985 อา้งถึงใน วฒันา เพช็รวงศ,์ 2543 :17) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จ มนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนับางประการในตวั

บุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้ าหมายแลว้จะเกิดความพอใจ 

นิธิมา คงสวสัด์ิ (2544 : 11) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงผลของความสนใจ เอาใจใส่ในเร่ืองนั้น ๆ 

ความรู้สึกในทางท่ีดีมีความสุข มีความชอบมีความพอใจของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงานหรือการเรียน ซ่ึงความรู้สึกมีแรงจูงใจของเขาเหล่านั้นไดรั้บการตอบสนองทาํใหก้ารปฏิบติังานหรือการ

เรียนเกิดความรู้สึกตั้งใจเตม็ใจและสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อรทยั บุญช่วย (2544 : 10) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกและทศันะ

ของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมโดยแสดงออกมาในลกัษณะ

ของความชอบ ความพอใจท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ฐิติธญั ปลดักองวนั (2545 : 9) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลต่อปัจจยัต่างๆ 

เช่น การบริการ การไดรั้บการเอาใจใส่ เป็นตน้ ท่ีตรงกบัความคาดหวงัหรือท่ีดีตามความคาดหวงัของบุคคล 

ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม, (2545 : 8) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือเจตคติท่ีดีของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ๆ แลว้ จะทาํใหเ้ขาอุทิศแรงกาย แรงใจและสติปัญญาเพื่อกระทาํในส่ิงนั้น ๆ 

วนิยั ไพรทอง (2546 : 20) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ พอใจ ดี สุขใจ ของบุคคลต่อ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลไม่ไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานอาจเกิดสภาวะเครียด และเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง 

อุมาพร ร่างนอ้ย (2546 : 15) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บการ

ตอบสนองตรงความตอ้งการของตน จึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกและทศันคติท่ีดีทาํใหป้ฏิบติังานหรือการะทาํ 

ส่ิงต่าง ๆ ไดบ้รรลุผลสาํเร็จ 

เชลล่ี (Shelly. อา้งถึงใน มนสัวร์ี สุวรรณรัตน์, 2546 : 14) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก

สองทางของมนุษย ์คือความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกในทางท่ีดี 

ก่อใหเ้กิดความสุข เป็นความรู้สึกแบบสะทอ้นกลบั ความสุข สามารถทาํใหเ้กิดความรู้สึกในทางบวกเพิ่มข้ึนอีก 

ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น และจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนและ  

เดวสิ (Davis. 1967) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจเกิดข้ึนกบัมนุษย ์เม่ือความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ 

ไดรั้บการตอบสนอง ความพึงพอใจเป็นความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด ความกระวนกระวายหรือภาวะไม่

สมดุลในร่างกายเม่ือสามารถขจดัออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 793) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวว้า่ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความพอใจ ความชอบใจ ความรัก ของบุคคลซ่ึงมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

นรินทร์ ภกัดี (2550 : 33) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือ

ความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงเป็นการจูงใจใหบุ้คคลพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของ

ตนเองไดแ้ลว้ก็จะเกิดความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลไม่สามารถท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของตนเองได ้ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดข้ึน 

วรูม (Vroom, 1964 : p.81) กล่าววา่ทศันคติและความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบจะแสดง

ใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจ 

พาร์คเกอร์และโอเกลส์บ้ี (Parker & Oglesby, 1972 : 173) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการทาํกิจกรรม

เป็นความรู้สึกในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีกิจกรรมทาํ 

กู๊ด (Good, 1973 : p.13) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึงสภาพหรือระดบัความพอใจท่ี

เป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคติท่ีมีต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น 

วอลแมน (Wolman, 1973) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึงความรู้สึกท่ีมีความสุข เม่ือ

ไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

มอร์ส (Morse, 1995 : 27) กล่าววา่ ความพึงพอใจในกิจกรรม หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถลด

ความเครียดของบุคคลใหน้อ้ยลง ถา้มีความตึงเครียดมากจะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในกิจกรรม  

ความตึงเครียดน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการของบุคคล หากบุคคลไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการแลว้ความ

ตึงเครียดก็จะลดนอ้ยลงหรือหมดไป อนัเป็นผลใหเ้กิดความพึงพอใจในกิจกรรม 

จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก ทศันะ ท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ 

เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ถา้ไดรั้บการตอบสนองตรงตามความตอ้งการจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ไม่รับ

การตอบสนองตามความตอ้งการจะไม่เกิดความพึงพอใจ 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความพงึพอใจ 

การจดัการเรียนรู้ใด ๆ ท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรู้นั้นจะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ทฤษฎี

ความตอ้งการ ทฤษฎีการจูงใจ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีความตอ้งการ 

เฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg & Others, 1959 : 60-63) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความ

พึงพอใจในการทาํกิจกรรมประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจยัภายในตวับุคคล (Intrinsic) เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด

หรือในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึกในดา้นดี มีความพึงพอใจใน
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การทาํกิจกรรม การขาดปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจแก่บุคคลท่ีทาํกิจกรรมแต่อยา่งใด 

แต่การมีปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลต่อความพึงพอใจ

ในกิจกรรมท่ีทาํ 

2. ปัจจยัเก้ือหนุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัภายนอก (Extrinsic) เช่น นโยบายขององคก์าร

และการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจในการทาํกิจกรรม แต่ถา้ขาดหรือไม่มีปัจจยั

เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่บุคคลในการทาํกิจกรรม และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรม

ได ้ดงันั้นการใหค้วามสนใจต่อปัจจยัเก้ือหนุนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นถึงแมจ้ะมิไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะจูงใจในการทาํ

กิจกรรมก็ตาม 

แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969 : 142 – 175) ไดเ้สนอทฤษฎี ERG ซ่ึงแบ่งความพึงพอใจออกตาม

ลกัษณะของความตอ้งการของมนุษย ์3 กลุ่ม คือ 

1. ความตอ้งการดาํรงชีวติ (Existence Needs) หรือ E เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากความตอ้งการ

ของร่างกายและปัจจยัท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต 

2. ความตอ้งการสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) หรือ R เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากความตอ้งการ

ทางสังคมท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝงูเพื่อนร่วมงาน และคนท่ีตอ้งการ

จะมีความสัมพนัธ์ดว้ย 

3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) หรือ G เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากความตอ้งการ

ท่ีจะพฒันาตนตามศกัยภาพสูงสุดนอกจากน้ี แอลเดอร์เฟอร์ ยงักล่าวอีกวา่มนุษยอ์าจทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความ 

ตอ้งการเจริญกา้วหนา้ก็ไดถึ้งแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจ 

เมอร์เรย ์(Murray, 1970 : 50) กล่าววา่ ความตอ้งการเป็นการเรียนรู้มากกวา่เป็นไปโดยธรรมชาติ

และจะถูกกระตุน้จากสภาวะแวดลอ้มภายนอก เช่น คนท่ีมีความตอ้งการสัมพนัธภาพสูงก็จะดาํเนินตามความ

ตอ้งการดว้ยการสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ เม่ือมีสภาวะแวดลอ้มเหมาะสมลกัษณะน้ีเป็นความตอ้งการท่ีปรากฏอยา่ง

ชดัเจน ถา้ความตอ้งการไม่มีสัญญาณกระตุน้ก็จะเป็นความตอ้งการแฝงอยูภ่ายในหรือไม่มีการกระทาํ เมอร์เรย์

เช่ือวา่ความตอ้งการเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํใหเ้กิดแรงขบัหรือแรงจูงใจท่ีส่งผลใหมี้พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีจะ

นาํไปสู่เป้าหมาย เมอร์เรยย์งักล่าวอีกวา่ ความตอ้งการของมนุษยมี์ทั้งท่ีเก่ียวกบัตวัมนุษยเ์องและส่วนท่ีเก่ียวกบั

การปฏิบติัสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มของมนุษยโ์ดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มความตอ้งการขั้นตน้ หรือความตอ้งการทางกาย เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ้า เพศ ขบัถ่าย 

เป็นตน้ 

2. กลุ่มความตอ้งการขั้นท่ีสอง หรือความตอ้งการทางจิต เช่น ความตอ้งการสัมฤทธิผล กา้วร้าว 

สัมพนัธภาพ อาํนาจ อิทธิพล คลอ้ยตาม เป็นตวัของตวัเอง เป็นตน้ 
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บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลตามกฎหมาย 

บทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นระเบียบกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ วา่ดว้ยการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํ

ตาํบล พุทธศกัราช 2526 รวบรวมโดยเอกชยั โอเจริญ และ ธุวนนัท ์พานิชโยทยั (2541) โดยมีรายละเอียดตาม

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้

ดาํเนินการขยายการบริการส่งเสริมการเกษตรใหถึ้งมือเกษตรกรอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว โดยดาํเนินการจดัระบบ 

ส่งเสริมการเกษตรทัว่ประเทศ และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรปฏิบติังานรับผดิชอบในระดบั

ตาํบล ในฐานะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “เกษตรตาํบล” จึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงหน่วยงานเดียวท่ีปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัเกษตรกรมากท่ีสุด 

และมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และดาํเนินการประสานงาน ระหวา่งเกษตรกรกบัหน่วยงานหรือ

เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ฉะนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว สามารถช่วยเหลือหน่วยอ่ืนๆ ในสังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ นอกเหนือจากหน่วยงานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยตรงจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกระเบียบกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรประจาํตาํบล ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล พ.ศ.2526 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใช ้เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ระเบียบน้ีมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เป็นผูแ้ทนของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในระดบัตาํบล 

ขอ้ 4 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล (เกษตรตาํบล) ตามระเบียบน้ี หมายถึง เจา้พนกังาน

การเกษตร และเจา้หนา้ท่ีการเกษตรสาํนกังานเกษตรอาํเภอท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตร

ประจาํตาํบล 

ขอ้ 5 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

5.1 ส่งเสริมการผลิตพืช การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง 

5.2 ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตดา้นการเกษตรแผนใหม่ท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร 

5.3 แกไ้ขปัญหาของเกษตรกรทั้งปัญหาดา้นวชิาการและปัญหาขั้นพื้นฐานทัว่ๆ ไป หากปัญหานั้นเกิน

ขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะแกไ้ขใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้นหรือเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

พิจารณา 

5.4 รายงานการระบาดของแมลงศตัรูพืช โรคสัตวบ์กและสัตวน์ํ้าตลอดจนความเสียหายท่ีเกิดจากภยั

ธรรมชาติต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 
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5.5 ช้ีแนะเกษตรกร ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและการใชปั้จจยัการผลิตอยา่งถูกวธีิ ประหยดัและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและรายไดสู้งสุด 

5.6 ใหค้วามรู้เกษตรกรเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินและนํ้า เพื่อการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

อนุรักษป่์าไม ้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

5.7 สนบัสนุนใหเ้กษตรกรและสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรรวมตวัเป็นกลุ่มเป็นสถาบนัเพื่อรวม

พลงัในการพฒันาอาชีพของตนเองครอบครัวและสังคมเกษตรกร 

5.8 ศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการเกษตรในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต

และการตลาด ตลอดจนการวางแผนพฒันาการเกษตร 

5.9 จดัทาํโครงการและกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกร 

5.10 ใหข้่าวสารขอ้มูลการเกษตรและการตลาดแก่เกษตรกร เพื่อประกอบการตดัสินใจในการผลิต

และการลงทุน 

5.11 ประสานงานทางดา้นการแทรกแซงราคาผลิตผลการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล 

5.12 ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนกบัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใน

ตาํบลเพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการผลิต และจาํหน่ายผลิตผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.13 ใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการหมู่บา้น ในการจดัทาํโครงการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร ตลอดจนให้

คาํแนะนาํช่วยเหลือในดา้นวิชาการเกษตรและการพฒันาทอ้งถ่ิน 

5.14 ใหก้ารสนบัสนุนสภาตาํบลดา้นวชิาการเกษตร รวมทั้งเสนอแนะในการจดัทาํโครงการหรือ

แผนพฒันาการเกษตรของตาํบล หรือช่วยเหลือในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งในดา้นเทคนิค

และค่าใชจ่้ายของโครงการ 

5.15 เป็นผูป้ลูกฝังอุดมการณ์ และทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร 

ขอ้ 6 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลเป็นไปตามระเบียบน้ี ให ้

กรมส่งเสริมการเกษตร และสาํนกังานต่างๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณามอบหมายภารกิจท่ี

จะตอ้งปฏิบติัหรือดาํเนินการในหมู่บา้น ตาํบลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ให้

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล และสั่งการใหห้น่วยงานในสังกดัท่ีตั้งส่วนภูมิภาค ดาํเนินการให้ 

การสนบัสนุน ดงัน้ี 

6.1 ร่วมกบัสาํนกังานเกษตรจงัหวดั วางแผนการใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํ

ตาํบล ตามลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 ส่งวทิยากรไปบรรยายความรู้ทางวชิาการ ตามแผนการฝึกอบรมท่ีร่วมกนักาํหนดไว ้

6.3 ส่งเจา้หนา้ท่ีไปช้ีแจงแผนงานโครงการ แก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เพื่อใหน้าํไป

ช้ีแจงแก่สภาตาํบลและคณะกรรมการหมู่บา้น หรือช่วยดูแลโครงการท่ีดาํเนินการในหมู่บา้นตามความจาํเป็น

แลว้แต่กรณี 
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6.4 ส่งเจา้หนา้ท่ีไปนิเทศงานแก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล ในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหช่้วยเหลือการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการนั้นแก่เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

6.5 ใหก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม หรือโครงการท่ีมอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลช่วยเหลือดูแล 

6.6 ในกรณีท่ีจะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล เรียกประชุมเกษตรกร เพื่อ 

ส่งเจา้หนา้ท่ีไปช้ีแจงหรือให้ความรู้โดยตรงนั้น ขอใหเ้ป็นไปตามแผนเยีย่มเกษตรกรท่ีกาํหนดไว ้

ขอ้ 7 งานท่ีมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลช่วยเหลือปฏิบติันั้นจะตอ้งเป็นงาน

ดา้นการเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการ การช้ีแจงหรือประชาสัมพนัธ์ การควบคุมดูแลกิจกรรมหรือ

โครงการในพื้นท่ีหรืองานอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น อาทิเช่น การจบักุมหรือร่วม

ในการจบักุมผูก้ระทาํผดิกฎหมายการประมง การป่าไม ้เป็นตน้ 

ขอ้ 8 เพื่อใหก้ารมอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการมอบหมายงานดงักล่าวในส่วนกลางข้ึนคณะหน่ึง

ตามระเบียบน้ี โดยมีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ 

ในส่วนภูมิภาคใหค้ณะอนุกรรมการประสานแผน สาขาเกษตรและสหกรณ์ดาํเนินการวางแผนและ

สนบัสนุนการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

การปลูกมะพร้าว กรมวชิาการเกษตร (2555) 

การปลูกมะพร้าวใหไ้ดผ้ลดี ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี คือ เลือกท่ีปลูกดี ใชพ้นัธ์ุดี ปลูกถูกวธีิ 

ดูแลรักษามะพร้าวใหส้มบูรณ์ ปราศจากโรคและศตัรูท่ีมารบกวนและแกไ้ขอุปสรรคท่ีเป็นตวัการทาํใหม้ะพร้าว

ออกผลนอ้ยโดยหลกัในการพิจารณา 

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการปลูกมะพร้าว 

ประเทศไทยตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีมีลมฟ้าอากาศเหมาะสมสาํหรับการปลูกมะพร้าวโดยทัว่ไปจะเห็น

มะพร้าวปลูกอยูต่ ั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต ้หลกัทัว่ไปในการเลือกท่ีปลูกมะพร้าวควรคาํนึงถึงต่อไปน้ี 

ฝน 

มีปริมาณนํ้าฝนตกไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตร/ปี และมีฝนตกสมํ่าเสมอทุกเดือน ถา้มีฝนตกนอ้ยกวา่  

50 มิลลิเมตร/เดือน ติดต่อกนัเกินกวา่ 3 เดือน มะพร้าวจะออกผลใหน้อ้ยลง 

อุณหภูมิ 

บริเวณท่ีอากาศหนาวจดัเป็นเวลานานๆ คือ มีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 15 °C ติดต่อกนัหลายๆ วนั จะมีผลให้

มะพร้าวออกผลนอ้ยลงเพราะอากาศหนาวไปเปล่ียนระบบการปรุงอาหารและกิจกรรมอ่ืนๆ แต่ถา้เป็นท่ีซ่ึง

หนาวเป็นคร้ังคราวก็ไม่มีปัญหามากนกั ท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 20 – 27 °C เช่น ภาคใต ้ภาคกลาง และ

ตะวนัออก สามารถปลูกมะพร้าวไดผ้ลดี 

แสงแดด 

เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงสาํหรับการปลูกมะพร้าว บริเวณซ่ึงแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงมะพร้าวจะไม่ค่อย

ออกดอกออกผล หรือมีเน้ือบาง ดงันั้นจึงไม่ควรปลูกมะพร้าวในร่ม หรือท่ีซ่ึงมีเมฆหนาทึบอยูต่ลอดปีประมาณ

แสงแดดท่ีเหมาะวนัละ 7.1 ชัว่โมง 

ความสูงของพืน้ที ่ 

ระดบัความสูงของพื้นท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิความสูงทุกๆ 100 เมตร อุณหภูมิจะลดตํ่าลง 0.6 °C 

ดงันั้นการทาํสวนมะพร้าวเพื่อการคา้ควรเลือกท่ีไม่สูงเกิน 500 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล ผลผลิตท่ีไดไ้ม่ต่างจาก

การทาํสวนมะพร้าวใกลท้ะเล 

ดิน  

มะพร้าวเป็นพืชท่ีไม่ค่อยเลือกชนิดดินท่ีปลูกมากนกั แต่ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะพื้นท่ี ดงัน้ี 

ทีลุ่่ม ทีด่อน  

มะพร้าวปลูกเจริญงอกงามบนท่ีดอนมากกวา่ท่ีลุ่ม การท่ีจะปลูกมะพร้าวใหเ้จริญงอกงามในท่ีลุ่ม ตอ้งยก

เป็นคนัร่องใหสู้งพน้ระดบันํ้ าท่ีขงัอยู ่ใหห้ลงัคนัดินท่ียกข้ึนมาสูงกวา่ระดบันํ้าในฤดูนํ้าในฤดูนํ้าสูงสุดประมาณ 

60 เซนติเมตร เป็นคนัยาวไปตามรูปเน้ือท่ีท่ีมีอยู ่จึงจะพอใชป้ลูกมะพร้าวใหไ้ดผ้ลดี 
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ดินดาน  

ดินท่ีมีชั้นหินแขง็หรือหินดานอยูลึ่กจากผวิดินนอ้ยกวา่ 1 เมตรไม่ควรใชป้ลูกมะพร้าวเพราะจะไม่ค่อย

ไดรั้บผลดี  

ดินดี ไม่ดี  

หมายถึง ดินท่ีความอุดมสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด สังเกตไดจ้ากตน้ไม ้หรือตน้มะพร้าวท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณ

ใกลเ้คียง ถา้ตน้ไมเ้หล่านั้นมีใบเขียวเขม้ออกดอกออกผลงามก็แสดงวา่ดินดี แต่ถา้ตน้มะพร้าวหรือตน้ไมอ่ื้นท่ี

อยูใ่กลเ้คียงนั้น ไม่เจริญงอกงามควรจะสอบดูใหแ้น่ชดัโดยการเก็บตวัเอยา่งดินส่งไปวเิคราะห์ 

การเตรียมทีป่ลูกมะพร้าว 

ท่ีดินซ่ึงจะใชป้ลูกมะพร้าว ควรทาํใหเ้ตียนและถอนตอออกใหห้มด ส่วนท่ีลุ่มหรือท่ีนํ้าท่วมถึงตอ้งยก

ร่องปลูก โดยใหค้นัร่องอยูสู่งกวา่งระดบันํ้าท่วมสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร 

การปลูกมะพร้าวบนเขาหรือท่ีชนัมากๆ ควรทาํขั้นบนัไดแลว้ปลูกพืชกนัดินพงัทลาย หลงัจากถางป่าแลว้

ควรไถดินและปรับระดบัดินและปรับระดบัดิน อยา่ใหมี้นํ้ าขงัในแปลงปลูกแลว้จึงวางผงัปลูกมะพร้าว 

ระยะปลูกมะพร้าว 

การปลูกมะพร้าวควรปลูกแบบสามเหล่ียมดา้นเท่าเพราะจะไดจ้าํนวนตน้มากกวา่การปลูกแบบส่ีเหล่ียม

จตุัรัสประมาณ 15 %  ถา้ปลูกมะพร้าวชนิดตน้สูงควรปลูกห่างกนั  8.50 – 9. 00  เมตร ถา้ปลูกมะพร้าวตน้เต้ีย

หรือหมูสีใชร้ะยะปลูกห่างกนั 6.5 เมตร ระยะห่างระหวา่งแถวในการปลูกแบบสามเหล่ียมดา้นเท่า มีดงัน้ี 

ระยะระหวา่งตน้9.00 เมตร ระยะระหวา่งแถว 7.80 เมตร จาํนวน 22 ตน้ต่อไร่ 

ระยะระหวา่งตน้ 8.50 เมตร ระยะระหวา่งแถว 7.36 เมตร จาํนวน  25 ตน้ต่อไร่ 

ระยะระหวา่งตน้ 6.50 ระยะระหวา่งแถว 5.63 เมตร จาํนวน 43 ตน้ต่อไร่ (มะพร้าวเต้ีย) 

การเตรียมหลุมปลูก  

การปลูกมะพร้าวบนท่ีดอนและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเช่น ดินทราย ดินลูกรัง ควรขุดหลุมกวา้ง  

1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก 1 เมตร ส่วนในท่ีลุ่มหรือท่ีท่ีดินอุดมสมบูรณ์อาจขดุหลุมใหเ้ล็กกวา่น้ีได ้การเตรียม

หลุมปลูกท่ีดีจะช่วยใหห้น่อมะพร้าวเจริญเติบโตเร็ว 

การขุดหลุม  

ใหข้ดุเอาดินผวิไวด้า้นหน่ึง และดินชั้นล่างไวอี้กทางหน่ึง และควรขดุในฤดูแลง้ หลงัจากขดุหลุมแลว้ให้

ตากดิน 7 วนั หากสามารถหาไมม้าเผาในกน้หลุมจะช่วยป้องกนัปลวกควรรองกน้หลุมดว้ยกาบมะพร้าว  

2 ชั้น แลว้เอาดินชั้นบนใส่ลงไปประมาณคร่ึงหลุม จากนั้น ใส่ดินผสมกบัปุ๋ยคอก หรือผสมปุ๋ยกบัดิน 
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และกาบมะพร้าวสลบักนัไปเป็นชั้นๆ ปุ๋ยคอกใส่หลุมละ 1 ปีบ หรือ ร็อคฟอสเฟตคร่ึงกิโลกรัมต่อหลุม ใส่ดิน

และปุ๋ยท่ีผสมกนัแลว้จนเตม็หลุมและทิ้งไวจ้นถึงฤดูปลูก 

ฤดูปลูก  

ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมสาํหรับปลูกมะพร้าว ควรเร่ิมปลูกในฤดูฝนหลงัจากท่ีฝนตกใหญ่แลว้ 2 คร้ัง 

การปลูก  

ควรปลูกตํ่ากวา่ปากหลุม 15 เซนติเมตร แต่ในบางแห่งซ่ึงเป็นท่ีลุ่มระดบันํ้าใตดิ้นสูง ควรปลูกใหเ้สมอ

กบัปากหลุมหรือสูงกวา่ปากหลุมเล็กนอ้ย  

วธีิปลูก  

นาํมะพร้าววางลงในหลุมเอาดินกลบและเหยยีบดินขา้งๆ ใหแ้น่น การกลบดินอยา่ใหสู้งมากนกัเพราะดิน

จะทบัคอหน่อมะพร้าว ทาํให้เจริญเติบโตชา้ หลงัจากปลูกเกล่ียดินปากหลุมใหเ้รียบร้อย และเอาไมปั้กผกูตน้ไว้

กบัหลกัเพื่อกนัลมโยก การปลูกมะพร้าวพวกตน้เต้ียสีเหลือง หรือแดง ควรมีร่มกนัแดดไวต้อนยา้ยปลูกใหม่ๆ 

เพราะมะพร้าวทั้งสองชนิดไม่ทนทานต่อแดด ใบอาจไหมเ้ม่ือถูกแดดจดัๆ 

การใส่ปุ๋ ยต้นมะพร้าวทีเ่ร่ิมปลูก  

ควรใส่ตั้งแต่มีอาย ุ6 เดือน หรือใบยอดเร่ิมคล่ีออกหลงัจากปลูกเป็นตน้ไป ใส่ปีละ 2 คร้ัง ปุ๋ยท่ีใส่อาจ

ใชไ้ดท้ั้งปุ๋ยมูลสัตยแ์ละปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลสัตยพ์วกมูลววัมูลควาย ควรใส่ตน้ละ 2 ปีบ/ปี มูลเป็ดมูลไก่ควรแบ่งใส่ 

 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปีบการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ทุก 6 เดือน ตอนตน้ฝนช่วงเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน คร้ังท่ี 2 

ตอนปลายฝน ระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคมแลว้แต่ฤดูกาลของแต่ละแห่ง ปุ๋ยเคมีท่ีแนะนาํใหใ้ชเ้ป็นปุ๋ย

ผสมสูตร 13 :13:21 รวม กบัปุ๋ยแมกนีเซียมซลัเฟต หรือหินปูนไดโลไมท ์ สาํหรับปุ๋ยแมกนีเซียมซลัเฟสและ

หินปูนไดไมทใ์หใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงถา้ใชหิ้นปูนไดไลไมท ์ใหห้วา่นก่อนใส่ปุ๋ยอยา่งอ่ืนอยา่งนอ้ย 1 เดือน 

วธีิใส่ปุ๋ ย  

ก่อนใส่ปุ๋ยควรถางโคนตน้ใหเ้ตียน แลว้ใชปุ๋้ยโรยตั้งแต่โคนตน้ออกมาถึงรัศมี 1.5 เมตร โรยรอบตน้ 

และบริเวณใส่ปุ๋ยควรขยายออกไปทุกที 

วธีิใส่ปุ๋ ยมูลสัตว์  

             ใหก้บัตน้มะพร้าว ควรขดุรางรอบตน้ใหลึ้กประมาณ 10 เซนติเมตร กวา้ง 12 เซนติเมตร วงในห่างตน้ 

1 เมตร เอามูลสัตวท่ี์ตอ้งการใส่ๆ ลงไปรางท่ีขดุแลว้กลบดิน อีกวธีิหน่ึงท่ีนิยมกนั คือ ขดุหลุม กวา้งประมาณ  

30 X 30 X 30 เซนติเมตร ท่ีโคนตน้ ห่างจากลาํตน้ 1.5 เมตร ตน้ละ 3 หลุม แลว้ใส่ปุ๋ยในหลุมท่ีขดุ หลุมท่ีขดุใส่

ปุ๋ยเปล่ียนท่ีทุกปีจนรอบตน้ 
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การดูแลสวนมะพร้าวทีอ่อกผลแล้ว 

1. การไถพรวน  

ไถพรวนระหวา่งแถวมะพร้าวไม่ใหลึ้กเกินกวา่ 20 เซนติเมตร ไถแถวใหห่้างจากตน้ขา้งละ 2 เมตร  

ไถสลบัทุก 2 ปี ตอน ปลายฤดูแลง้รากท่ีอยูผ่วิดินจะแหง้ไม่ดูดอาหาร เม่ือถูกตดัก็จะแตกใหม่เม่ือฝนตก 

2. การขุดคูระบายนํา้และการรดนํา้ในฤดูแล้ง  

ถา้มีฝนตกมากและท่ีปลูกเป็นท่ีลุ่ม นํ้าท่วมแปลงปลูก ควรขดุคูระบายนํ้าออกอยา่ใหมี้นํ้าขงัในแปลง ถา้

ฝนแลง้นานก็จะกระทบต่อการติดดอกออกผลดงันั้นเม่ือถึงฤดูแลง้ ถา้ท่ีใดพอจะหานํ้ารดใหต้น้มะพร้าวได ้ก็จะ

ทาํใหม้ะพร้าวงามดี ออกผลดก ไม่เห่ียวเฉา นํ้าท่ีรดตน้ควรใชน้ํ้าจืด แต่นํ้าทะเลก็สามารถใชร้ดได ้

3. การควบคุมวชัพืชในสวนมะพร้าว 

ในพื้นท่ีแลง้นานควรถางหญา้ใหเ้ตียน หรือใชจ้อบหมุนตีดินบนหนา้ดิน  อยา่ใหลึ้กกวา่ 10 เซนติเมตร 

หรือใชจ้านพรวนระหวา่งแถวมะพร้าวส่วนบริเวณท่ีมีฝนตกตอ้งเก็บหญา้หรือพืชคลุมไว ้แต่ก็ไม่ใหข้ึ้นรกมาก 

จึงควรมีการตดัหญา้หรือใชจ้านพรวนลาก แต่ไม่กดใหลึ้กมากเพื่อใหพ้ืชคลุมดินหรือหญา้นั้นราบลงไปบา้งหรือ

การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืช ในมะพร้าวตน้เล็ก ใหใ้ชไ้กลโฟเสทท่ีมีส่วนผสมของไกลโฟรพิลามีนซอลต ์ซ่ึงไม่

ทาํลายใบมะพร้าวแต่จะช่วยใหม้ะพร้าวเจริญเติบโตดี ส่วนในมะพร้าวท่ีตกผลแลว้ไม่แนะนาํใหใ้ชส้ารกาํจดั

วชัพืช 

4. พืชคลุมดิน  

การปลูกพืชคลุมในสวนมะพร้าว เพื่อควบคุมวชัพืชและช่วยรักษาความช้ืนในดิน นอกจากนั้นพืชคลุม

ยงัช่วยเพิ่มธาตุอาหารและช่วยปรับปรุงดินในสวนมะพร้าวโดยเฉพาะพืชคลุมท่ีเป็นพืชตระกูลถัว่ ช่วยเพิ่มธาตุ

ไนโตรเจนพืชตระกูลถัว่ ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนพืชคลุมท่ีนิยมปลูกกนัมากไดแ้ก่ เพอราเลีย เซ็นโทรซีมา และ

คาโลโปโกเน่ียม 

5. ปุ๋ ยอนิทรีย์และพืชสด 

ปุ๋ยอินทรีย ์ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยมูลววั มูลไก่ มูลหมู มูลแพะ เป็นตน้ และปุ๋ยหมกัต่างๆปุ๋ยพืช

สด เช่นการปลูกพืชตระกูลถัว่ระหวา่งแถวมะพร้าว เช่น โสน คาร์โลโปโกเนียม เม่ือตน้เร่ิมออกดอกตดัเอาไป

ใส่ในร่อง ในกรณีท่ีขดุดินเป็นร่องรอบโคนตน้หรือคลุมตน้มะพร้าว ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยพชืสดช่วยทาํใหดิ้นร่วน

ซุย เหมาะสาํหรับการไชชอนของรากนอกจากนั้น ธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นอินทรียวตัถุยงัช่วยทาํใหแ้บคทีเรียในดิน

ทาํงานไดดี้ ซ่ึงแบคทีเรียจะช่วยเปล่ียนธาตุอาหารท่ีพืชดูดไปใชไ้ม่ได ้ใหม้าอยูใ่นรูปธาตุท่ีพืชดูดไปเป็นอาหาร

ไดก้ารเพิ่มอินทรียวตัถุใหก้บัดิน จึงเป็นประโยชน์ต่อตน้มะพร้าวมาก 
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การป้องกนักาํจัดศัตรูมะพร้าว 

ด้วงแรด ตวัเตม็วยัจะเจาะโคนทางใบท่ี 2 หรือท่ี 3 จะเจาะทาํลายเขา้ภายในลาํตน้ ป้องกนักาํจดัโดย 

ทาํความสะอาดสวนมะพร้าว ใชเ้ช้ือราเขียวใส่ตามกองปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัตน้มะพร้าวท่ีตายแลว้ 

แมงดําหนาม จะทาํลายใบอ่อนท่ียงัไม่คล่ีบาน ทาํใหใ้บแหง้เห่ียวทาํใหเ้ห็นใบมะพร้าวขาวโพลนเป็นโรค

หวัหงอก ป้องกนักาํจดัโดยใชแ้ตนเบียน 

การปฏิบัติก่อนและหลงัการเกบ็เกีย่ว  

มะพร้าวท่ีใชเ้น้ือแปรรูปกะทิ จะมีอายกุารใหผ้ลคร้ังแรกตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป ผลแก่จะใชเ้วลาจากออกจัน่ถึง

แก่ 8 เดือน  สาํหรับมะพร้าวนํ้าหอมจะมีอายกุารใหผ้ลคร้ังแรกตั้งแต่ 4 ปี ผลแก่เก็บเก่ียวไดจ้ะใชเ้วลาตั้งแต่ออก

จัน่ถึงผลแก่ 6 เดือน ควรเก็บรักษาเป็นทะลายในสถานท่ีเก็บรวบรวมควรสะอาดถูกสุขลกัษณะ 

วธีิการเกบ็เกีย่ว 

วธีิการเก็บเก่ียวมีหลายวธีิ คือ เก็บโดยคน เก็บโดยลิง 

1. เกบ็โดยคน 

1.1 คนปีนเกบ็ การใชค้นปีนข้ึนตน้มะพร้าวตอ้งมีความชาํนาญพอสมควรในการปีน และการสังเกต 

ในการเกบ็มะพร้าวส่วนใหญ่จะใชใ้นการเก็บมะพร้าวอ่อนโดยตดัทั้งทะลาย และใชเ้ชือกหยอ่นทะลายลงมาท่ีโคนตน้ 

1.2 โดยการสอย โดยใชมี้ดปลายโคง้รูปตะขอตดัทะลาย หรือตดัเป็นผลๆของมะพร้าวผลแก่ลงมาก็ได ้

2. เกบ็โดยลงิ การเก็บมะพร้าวในสวนทางภาคใตแ้ละแหล่งปลูกมะพร้าวของไทยนิยมใชลิ้งเก็บมะพร้าว 

โดยลิงท่ีเก็บมะพร้าวจะไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี สามารถแยกมะพร้าวผลแก่ผลอ่อนได ้ลิงจะปลิดขั้ว

มะพร้าวท่ีตอ้งการลงมาจากตน้สู่พื้นดิน  

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

1. การไถพรวน ควรไถพรวนระหวา่งแถวมะพร้าวไม่ใหลึ้กเกินกวา่ 20 เซนติเมตร ไถแถวเวน้แถวใหห่้าง

จากตน้ขา้งละ 2 เมตร ไถสลบักนัทุก 2 ปี ตอนปลายฤดูแลง้ รากท่ีอยูผ่วิดินจะแหง้ดูดอาหารไดดี้ 

2. การให้นํา้ในฤดูแล้ง กรณีถา้ฝนแลง้นานจะกระทบต่อการติดดอกออกผล ควรมีการรดนํ้าใหก้บัตน้

มะพร้าว 

3. การตัดทางใบ พร้อมการเก็บเก่ียวมะพร้าวก่อนถึงฤดูแลง้ จะช่วยใหเ้กิดผลกระทบต่อการติดผลนอ้ยลง 

และการถูกแมลงทาํลาย การตดัทางใบจะทาํในมะพร้าวท่ีอายไุม่เกิน 30 ปี สูงไม่เกิน 12 เมตร มีใบบนตน้  

30 – 36 ทาง ซ่ึงทางมะพร้าว 6 – 8 ทาง ท่ีอยูล่่างสุดจะเป็นใบแก่เกินไป และไม่มีประโยชน์ต่อตน้มะพร้าว  

ควรตดัทางมะพร้าวแก่มากท่ีสุด 10 – 12 ทาง จะช่วยลดการคายนํ้าได ้25 – 50 % ในพื้นท่ีท่ีมีช่วงแลง้นาน  

3 – 6 เดือน และมีฝนตกนอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร  
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4. การทาํให้มะพร้าวติดผลในช่วงฤดูฝนด้วยการเลีย้งผึง้ในสวนมะพร้าว  ผึ้งจะออกมาหานํ้าหวานจาก

ดอกมะพร้าวในช่วงท่ีฝนหยุดตก แลว้นาํละอองเกสรตวัผูไ้ปผสมกบัดอกตวัเมียทาํใหผ้ลผลิตมะพร้าวเพิ่มข้ึน  

46 – 52 % 

5. การใส่เกลือแกง อตัรา 1,500 กรัมต่อตน้ต่อปี กบัมะพร้าวท่ีอายตุั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป สามารถเพิ่มผลผลิต

มะพร้าวไดถึ้ง 125% คือให้ผลผลิตมะพร้าว ปีละ 1,600 ผลต่อไร่ สาํหรับตน้ท่ีไม่ใส่ใหผ้ลผลิตปีละ 544 ผลต่อไร่  

การเกบ็รักษามะพร้าว 

ชาวสวนมะพร้าวจะขายผลผลิตมะพร้าวเป็น 2 ลกัษณะ คือ มะพร้าวแก่และมะพร้าวอ่อน การเก็บรักษา

จาํแนกแตกต่างกนัดงัน้ี คือ 

1. การเกบ็รักษามะพร้าวผลแก่ ชาวสวนจะขายผลมะพร้าวหลงัจากเก็บมาจากตน้แลว้ โดยบางคนจะปอก

เปลือกมะพร้าวก่อน แต่จะเก็บไวไ้ม่ไดน้านเท่ามะพร้าวท่ียงัไม่ไดป้อกเปลือก ซ่ึงสามารถเก็บไวไ้ดป้ระมาณ  

45 วนั โดยกองมะพร้าวไวใ้นโรงเรือนท่ีมีหลงัคากนัแดดกนัฝน 

2. การเกบ็รักษามะพร้าวอ่อน มะพร้าวเป็นท่ีนิยมของคนไทยและชาวต่างประเทศ สาํหรับคนไทยทัว่ไป

จะซ้ือขายกนัทั้งทะลายหรือเป็นผลๆ โดยนาํผลมะพร้าวอ่อนมาควัน่เปลือกเขียวออกเป็นทรงกลม ดา้นบนเป็น

รูปกรวยคว ํ่า แลว้นาํไปแช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซลัไฟด ์3 เปอร์เซ็นต ์ผสมกบัสารเคมีกบัเช้ือราไท

อาแรนคาโซลเป็นเวลา 3 นาที ผึ่งใหแ้หง้ แลว้เก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิ 7 10 องศาเซียส จะเก็บไดน้าน 

 3 – 4 สัปดาห์ 

สาํหรับการเก็บรักษาเพื่อนาํไปจาํหน่ายในต่างประเทศ จะนาํผลมะพร้าวท่ีปอกเปลือกแลว้ นาํมาหุม้

พลาสติกใสแลว้บรรจุลงในกล่อง จะเก็บไวไ้ดน้านประมาณ 4 สัปดาห์ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(มะพร้าว) ปี 2557 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวธีิการ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 วธีิการศึกษา 

1. การศึกษารวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

(มะพร้าว) ปี 2557 ของแต่ละจงัหวดัท่ีไดรั้บเป้าหมายในการดาํเนินการโครงการ 

2. การศึกษา/วจิยัแบบประยกุตใ์ชแ้บบสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 กรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา/วจิยั คือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 จาํนวน 270 คน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. การรวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) 

ปี 2557 ตามการรายงานตามแบบ E – PROJECT ของแต่ละจงัหวดั 

2. แบบสอบถามเจา้หนา้ท่ี เร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 โดยไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในระดบัพื้นท่ีท่ีไดก้รอกแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย ผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํแนกตามความรับผิดชอบแต่ละระดบั ตาํแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการเก่ียวกบัความพึงพอใจ เก่ียวกบั

รายละเอียดการช้ีแจงโครงการ รายละเอียดการดาํเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว 

ตลอดจนความพึงพอใจการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557  



20 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีตอบแบบสอบถามจะคดักรองแบบสอบถามในเร่ือง ปัญหา 

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

ในประเด็นการกาํหนดขนาดพื้นท่ี การกาํหนดจาํนวนเกษตรกร การจดัเวทีชุมชนวเิคราะห์ปัญหา การถ่ายทอด

ความรู้ การสนบัสนุนงบประมาณการถ่ายทอดความรู้ และแปลงฝึกปฏิบติั การติดตามนิเทศ ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในปีต่อไป 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. รายงานผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ตาม

แบบรายงาน E – PROJECT ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2. แบบสอบถามโดยศึกษาความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) 

ปี 2557 ในระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทาํแบบสอบถามจาํนวน 270 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม รวบรวมจาํนวน

ขอ้มูลของแต่ละประเด็น เขา้มาวเิคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรมคาํนวณทางสถิติสาํเร็จรูป เพื่อหาค่าทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.6 สถิติใช้ในการวเิคราะห์ 

ใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.7 ระยะเวลาศึกษา 

เดือนธนัวาคม 2556 – กนัยายน 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเร่ืองผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในระดบัพื้นท่ีต่อ

การดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 โดยแบ่งผลการศึกษา

ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ตามแบบ   

E – PROJECT  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(มะพร้าว) ปี 2557 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะจากเจา้หนา้ท่ีท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

ตอนที ่1 ผลการดําเนินงานโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ตามแบบ   

E – PROJECT 

ตารางท่ี 1 จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 

จงัหวดั 
 จาํนวนเกษตรกร  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

ประจวบคีรีขนัธ์                                                             1,700                        20.00 

ชุมพร      1,000        11.76   

นครศรีธรรมราช     1,000                    11.76 

สุราษฎร์ธานี     1,000       11.76 

ระนอง      200         2.35 

กระบ่ี      200         2.35 

พงังา      100         1.18 

ภูเก็ต      200         2.35 

สงขลา      200         2.35 

สตูล      100         1.18 

ตรัง      100         1.18 

ยะลา      100         1.18 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว (ต่อ) 

จงัหวดั 
 จาํนวนเกษตรกร  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

ปัตตานี      100         1.18 

พทัลุง      150         1.76 

นราธิวาส      100         1.18 

เพชรบุรี      100         1.18 

กรุงเทพมหานคร     100         1.18 

ชลบุรี      250         2.94 

ระยอง      100         1.18 

ตราด      250         2.94 

ฉะเชิงเทรา      250         2.94 

ราชบุรี      450         5.29 

นครปฐม      250         2.94 

สมุทรสาคร      250         2.94 

สมุทรสงคราม     250         2.94 

รวม             8,500  100.00  

 

จากการรวบรวมผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เกษตรกรจาํนวน 8,500 ราย จาํนวน 25 จงัหวดั 

ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 20.00 เป็นเกษตรกรจาก

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 1,700 ราย รองลงมาร้อยละ  11.76 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัชุมพร 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี จงัหวดัละ 1,000 ราย ร้อยละ 5.29 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 450 

ราย ร้อยละ 2.94 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

จาํนวน 250 ราย ร้อยละ 2.35 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัระนอง กระบ่ี ภูเก็ต สงขลา จงัหวดัละ 200 ราย ร้อยละ 

1.76 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัละ 150 ราย ร้อยละ 1.18 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัพงังา สตูล ตรัง 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ระยอง จงัหวดัละ 100 ราย ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2 ผลการศึกษาความพงึพอใจในรายละเอยีดการดําเนินงานโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

สินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

จากการศึกษาความพึงพอใจในรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ไดแ้บ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. ความพึงพอใจเก่ียวกบัรายละเอียดการช้ีแจงโครงการ 

2. ความพึงพอใจในการดาํเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมะพร้าว 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัรายละเอยีดการช้ีแจงโครงการ 

ตารางท่ี 2 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

       ระดบัเจา้หนา้ท่ี 

 ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 จาํนวน  
 ร้อยละ  

 (ราย)  

      จงัหวดั          24        8.89 

  อาํเภอ          53      19.63 

  ตาํบล        193      71.48 

            รวม                270 100.00       

 
 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ท่ีแสดงความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 พบวา่ ร้อยละ 71.48 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัตาํบล รองลงมา

ร้อยละ 19.63 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัอาํเภอ ท่ีเหลือร้อยละ 8.89 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ

โครงการระดบัจงัหวดัตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํแนกตามเพศ 

            เพศ 
 จาํนวน  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

       ชาย           152        56.30 

  หญิง            118        43.70 

            รวม                270   100.00       

 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เม่ือจาํแนกตามเพศพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 56.30 เป็นเพศชายและ

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 43.70 เป็นเพศหญิง 

ตารางท่ี 4  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํแนกตามระดบัอายุ 

       ระดบัอาย ุ(ปี) 
 จาํนวน  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

       20 - 30          33        12.22 

  31 - 40           88        32.59 

  41 - 50            48        17.78 

  51 - 60         101        37.41 

           รวม                270   100.00       

 

อายเุฉล่ีย 50.61 ปี    สูงสุด 60 ปี   ตํ่าสุด 26 ปี 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เม่ือจาํแนกตามอายพุบวา่มีอายสูุงสุด 60 ปี และอายตุ ํ่าสุด 26 ปี อายเุฉล่ีย  

50.61 ปี เม่ือศึกษาระดบัอายุพบวา่ร้อยละ 37.41 มีระดบัอาย ุ51 – 60 ปี รองลงมาร้อยละ 32.59 มีระดบัอาย ุ 

31- 40 ปี ร้อยละ 17.78 มีระดบัอาย ุ41 – 50 ปี และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 12.22 มีระดบัอาย ุ20 – 30 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํแนกตามระดบั  

การศึกษาสูงสุด 

       ระดบัการศึกษา 
 จาํนวน  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

       อนุปริญญา            14          5.19 

   ปริญญาตรี           221        81.85 

   ปริญญาโท              35        12.96 

           รวม                270   100.00       

 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.85 มีระดบัการศึกษา 

สูงสุดไดแ้ก่ ปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 12.96 มีระดบัการศึกษาปริญญาโท และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 5.19 มี

ระดบัการศึกษาอนุปริญญา ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการในระดบัพื้นท่ีท่ีมีต่อรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

(n = 270) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้ยสุด นอ้ย ปานกลาง มาก        มากท่ีสุด 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย  ร้อยละ 

1. ความชดัเจนของรายละเอียดโครงการ         0           0.00       10            3.70               115            42.59              127           47.04             18                6.67      

 

2. ความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ          0           0.00       17            6.30               130            48.15              114           42.22               9                3.33      

 

3. ความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียดโครงการ         4           1.48       29          10.74               126            46.67              103           38.15               8                2.96      

    ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

                    

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในระดบัความชดัเจนของรายละเอียดโครงการ 

แก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.07 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 42.59 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.67 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และท่ีเหลือ 

ร้อยละ 3.70 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในระดบัความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการ

แก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.15 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 42.22 มีระดบัความพึงพอใจมาก  ร้อยละ 6.30 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย และ 

ร้อยละ 3.33 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลาํดบั 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ในระดบัความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียด

โครงการผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.67 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.15 มีระดบัความพึงพอใจมาก ร้อยละ 10.74 มีระดบั 

ความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 2.96 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และร้อยละ 1.48 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 9 จาํนวนและร้อยละความพึงพอใจในการดาํเนินโครงการ 

(n = 270) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้ยสุด นอ้ย ปานกลาง มาก        มากท่ีสุด 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย  ร้อยละ 

1. จาํนวนเป้าหมายเกษตรกรท่ีไดรั้บ         1           0.37       45           16.67               131            48.52               81           30.00             12                4.44      

    งบประมาณตามโครงการ 

2. การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวแก่ของกลุ่ม                       11           5.19       42           19.81                87             41.04               67           31.60               5                2.36 

   เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ย 

  กวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายุไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี 

  ผลผลิตตํ่า (N=212)       

3. การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวนํ้าหอมของกลุ่ม                  0           0.00        5            8.62                 25            43.10                27           46.55               1                1.73      

    เกษตรกร จาํนวน 25 คน เขา้ร่วมโครงการ 

   จะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ 

   ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 8 ปี ผลผลิตตํ่า(N=58) 

4. การจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหา และถ่ายทอด        0           0.00        5            1.85                 91            33.70               159           58.89              15              5.56      

   ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว  

   จาํนวน 1 วนั 

5. การสนบัสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดใหค้วามรู้   3           1.11       37           13.70               132            48.89                91           33.70               7                2.60      

6. การสนบัสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบติัในแปลง   5           1.85      110           40.74                 92            34.07                57           21.11               6                2.22 

7. การติดตามนิเทศของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดั         3           1.12       33           12.22               120            44.44              108           40.00               6                2.22 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ           7           2.59       4             1.48               120            44.44              131           48.53               8                2.96 

 

                    

 



1. ความพงึพอใจในการดําเนินงานกจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมะพร้าว 

ตารางท่ี 7 จาํนวนและร้อยละของชนิดมะพร้าวท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ  

       ชนิดมะพร้าว 
 จาํนวน  

 ร้อยละ  
 (ราย)  

            มะพร้าวแก่          209        75.19 

มะพร้าวนํ้าตาล               9          3.33 

มะพร้าวนํ้าหอม              52        21.48 

           รวม                270   100.00       

 

จากผลการศึกษา เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว)  

ปี 2557 เม่ือจาํแนกชนิดมะพร้าวท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.19 เป็นชนิด 

มะพร้าวแก่ หมายถึงมะพร้าวแก่ท่ีนาํเน้ือมะพร้าวมาคั้นกะทิ รองลงมาร้อยละ 21.48 เป็นชนิดมะพร้าวนํ้าหอม 

หมายถึงมะพร้าวผลอ่อน มีกล่ินหอม ท่ีเหลือร้อยละ 3.33 เป็นชนิดมะพร้าวนํ้าตาล หมายถึง นํ้าตาลท่ีไดจ้ากการ

ปาดจัน่มะพร้าวนาํมาทาํเป็นนํ้าตาลสดหรือนํ้าตาลแหง้ ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 8 จาํนวนและร้อยละของประเด็นการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว 

ประเด็นการถ่ายทอดความรู้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว 

 จาํนวน  
 ร้อยละ  

 (ราย)  

      การปลูก ใส่ปุ๋ย และพืชร่วม         215           79.63 

  การปลูก ใส่ปุ๋ย พืชร่วม และศตัรูพืช          55        20.37 

           รวม                  270   100.00       

 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 เก่ียวกบัประเด็นการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว โดย

เจา้หนา้ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.63 ถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง  

การปลูก การใส่ปุ๋ย และพืชร่วม รองลงมาร้อยละ 20.37 ถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง การปลูก การใส่ปุ๋ย พืชร่วม 

และศตัรูพืช ตามลาํดบั 
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จากผลการศึกษา ความพึงพอใจในการดาํเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) 

ปี 2557 ในประเด็นต่างๆ พบวา่ 

จาํนวนเป้าหมายเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณตามโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.52 มีความพึงพอใจปาน

กลาง รองลงมาร้อยละ 30 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ16.67 มีความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 4.44 มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด และร้อยละ 0.37 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวแก่ของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 25 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 

100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ผลผลิตตํ่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.04 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา

ร้อยละ 31.60 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 19.81 มีความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 5.19 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

และร้อยละ 2.36 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 25 คน เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าว

ไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 8 ปี ผลผลิตตํ่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.55 มีความพึงพอใจมาก 

รองลงมาร้อยละ 43.10 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.62 มีความพึงพอใจนอ้ย ท่ีเหลือร้อยละ 1.73 มีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด 

การจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 วนั 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.89 มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 33.70 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 5.56 มี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 1.85 มีความพึงพอใจนอ้ย 

การสนบัสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.89 มีความพึงพอใจในระดบั 

ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 33.70 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 13.70 มีความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 2.60 มีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด และท่ีเหลือร้อยละ 1.11 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การสนบัสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบติัในแปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.74 มีความพึงพอใจนอ้ย 

รองลงมาร้อยละ 34.07 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 21.11 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 2.22 มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 1.85 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การติดตามนิเทศของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดั ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.44 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา 

ร้อยละ 40 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.22 มีความพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 2.22 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และท่ี

เหลือร้อยละ 1.92 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.53 มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 

44.44 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.96 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 2.59 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ท่ีเหลือร้อยละ 1.48 มีความพึงพอใจนอ้ย ตามลาํดบั 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ทีต่อบแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินงาน 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

ในส่วนของขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว)  

ปี 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการ 

1.1 การกาํหนดขนาดพื้นท่ีมะพร้าว 100 ไร่ และจาํนวนเกษตรกร 25 รายต่อกลุ่ม จากคู่มือ

โครงการไดก้าํหนดประเด็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าว ไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่  

สภาพตน้มะพร้าวแก่อายไุม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ท่ีใหผ้ลผลิตตํ่า ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดใ้นพื้นท่ีปลูกมะพร้าวใน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี เป็นจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว 

เชิงเศรษฐกิจ สาํหรับท่ีเหลือบางจงัหวดั จะมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวเป็นสวนหลงับา้นเป็นพืชผสมผสานในพืชอ่ืน 

เป็นพืชหวัไร่ปลายนา อีกทั้งแปลงมะพร้าวไม่อยูติ่ดกนั ผูต้อนแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะไม่ควรกาํหนด

ขนาดพื้นท่ี และจาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ควรเป็น 10 – 10 รายต่อกลุ่ม 

1.2 การจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและการถ่ายทอดความรู้จากคู่มือโครงการ ไดก้าํหนดจดัเวที

วเิคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 วนั ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรจะกาํหนดจดัเวทีชุมชนวเิคราะห์ปัญหา จาํนวน 1 วนั และถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 วนั ตลอดจนมีการศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จ 

1.3 การสนบัสนุนงบประมาณการถ่ายทอดความรู้และแปลงฝึกปฏิบติัจากคู่มือโครงการ  

ใหส้าํนกังานเกษตรอาํเภอ จดัเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 

จาํนวนเป้าหมาย 25 จงัหวดั 340 กลุ่มๆ ละ 25 ราย รวม 8,500 ราย จาํนวน 1 วนั ตลอดจนสนบัสนุนปัจจยัการผลิต

ในการฝึกปฏิบติัในแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวจาํนวน 1 แปลง พื้นท่ี 5 ไร่ ตามความตอ้งการ 

จากการจดัเวทีวเิคราะห์ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยดาํเนินการใหท้นักบัระยะเวลาและ

ช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสม การดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

ไดรั้บงบประมาณ 4,624,000 บาท ในการจดัทาํกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 

ปี 2557 จาํนวน 8,500 ราย โดยรวมกลุ่มเกษตรกรจาํนวนกลุ่มละ 25 ราย ไดรั้บงบประมาณในการดาํเนินการ

กลุ่มละ 13,600 บาท เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรจาํนวน 5,000 บาท และการจดัทาํแปลงสาธิต 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 8,600 บาท เป็นการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามผลการจดัเวที

วเิคราะห์ปัญหา ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุมะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมี พนัธ์ุพืชร่วมในสวนมะพร้าว ฯลฯ เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลใหข้อ้เสนอแนะวา่การจดัทาํคู่มือโครงการ 

ควรระบุรายละเอียดงบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรมใหช้ดัเจน ในประเด็น

งบประมาณการถ่ายทอดความรู้ควรจดังบประมาณ สาํหรับการจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหา จาํนวน 1 วนั  
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การจดัการอบรมถ่ายทอดความรู้ จาํนวน 1 วนั และศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จ จาํนวน 1 วนั 

สาํหรับประเด็นในการจดัทาํแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1แปลง พื้นท่ี 15 ไร่ 

งบประมาณท่ีไดรั้บ นอ้ยมาก ควรเพิ่มงบประมาณในการจดัทาํแปลงสาธิตและสนบัสนุนตวัอยา่งของปัจจยั 

การผลิตใหผู้เ้ขา้รับการอบรม นาํไปทดลองปฏิบติัในแปลงของตนเองต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวในปีต่อไป 

ควรจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวทุกปีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรไดต้ระหนกัและสนใจ

ในการบาํรุงรักษาสวนมะพร้าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเกษตรกรจะไดรั้บความรู้ในการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนการผลิต 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และร่วมกนัลดปัญหาจากการระบาดศตัรูมะพร้าว จากการสอบถาม

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใส่ปุ๋ยบาํรุงตน้มะพร้าวแลว้ เม่ือเกิดสภาพแหง้แลง้ ศตัรูมะพร้าวระบาด อีกทั้งการปลูก 

ตน้มะพร้าวเป็นพืชเชิงเด่ียว จึงทาํใหเ้กษตรกรมีความเส่ียงต่อรายไดข้องเกษตรกร ดงันั้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 จึงมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนการผลิต เกษตรกรมี

รายไดจ้ากพืชร่วมในแปลงมะพร้าว ตลอดจนใหมี้การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการดาํเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

สรุปผลตอนที ่1 ผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557  

ตามแบบ  E – PROJECT 

ผลการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 กิจกรรมถ่ายทอด

ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เกษตรกรจาํนวน 8,500 ราย จาํนวน 25 จงัหวดั ไดรั้บการ

ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 20.00 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ รองลงมาร้อยละ  11.76 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

ร้อยละ 5.29 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัราชบุรี ร้อยละ 2.94 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร้อยละ 2.35 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัระนอง กระบ่ี ภูเก็ต สงขลา 

ร้อยละ 1.76 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัพทัลุง ร้อยละ 1.18 เป็นเกษตรกรจากจงัหวดัพงังา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ระยอง 

สรุปผลตอนที ่2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

แบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. ความพึงพอใจเก่ียวกบัรายละเอียดการช้ีแจงโครงการ 

2. ความพึงพอใจในการดาํเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมะพร้าว 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัรายละเอยีดการช้ีแจงโครงการ 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(มะพร้าว) ปี 2557 ร้อยละ 71.48 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัตาํบล รองลงมาร้อยละ 19.63  

เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการระดบัอาํเภอ ท่ีเหลือร้อยละ 8.89 เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ระดบัจงัหวดั ผูต้อบแบบสอบถาม เม่ือจาํแนกตามเพศพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 56.30 เป็นเพศชายและ

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 43.70 เป็นเพศหญิง เม่ือจาํแนกตามอายพุบวา่มีอายสูุงสุด 60 ปี และอายตุ ํ่าสุด 26 ปี อายเุฉล่ีย 

50.61 ปี ระดบัอายพุบวา่ร้อยละ 37.41 มีระดบัอาย ุ51 – 60 ปี รองลงมาร้อยละ 32.59 มีระดบัอาย ุ31- 40 ปี 

จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.85 มีระดบัการศึกษา สูงสุดไดแ้ก่ ปริญญาตรี รองลงมา

ร้อยละ 12.96 มีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
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 ความพึงพอใจในระดบัความชดัเจนของรายละเอียดโครงการแก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.07 

 มีระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 42.59 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  

ความพึงพอใจในระดบัความรวดเร็วในการแจง้รายละเอียดโครงการแก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 

48.15 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 42.22 มีระดบัความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในระดบัความเหมาะสมในการแจง้รายละเอียดโครงการผา่นระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตแก่เจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.67 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.15 มี

ระดบัความพึงพอใจมาก 

 

2. ความพงึพอใจในการดําเนินงานกจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมะพร้าว 

จากผลการศึกษา เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว)  

ปี 2557 เม่ือจาํแนกชนิดมะพร้าวท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.19 เป็นชนิด 

มะพร้าวแก่ รองลงมาร้อยละ 21.48 เป็นชนิดมะพร้าวนํ้าหอม ท่ีเหลือร้อยละ 3.33 เป็นชนิดมะพร้าวนํ้าตาล  

ประเด็นการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าว โดยเจา้หนา้ท่ีไดถ้่ายทอดความรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพมะพร้าว ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.63 ถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง การปลูก การใส่ปุ๋ย และพืชร่วม 

รองลงมาร้อยละ 20.37 ถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง การปลูก การใส่ปุ๋ย พืชร่วม และศตัรูพืช 

ความพึงพอใจในการดาํเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 ใน

ประเด็นต่างๆ พบวา่ 

จาํนวนเป้าหมายเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณตามโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.52 มีความพึงพอใจ

ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 30 มีความพึงพอใจมาก 

การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวแก่ของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 25 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ย

กวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ผลผลิตตํ่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.04 มีความพึงพอใจปานกลาง 

รองลงมาร้อยละ 31.60 มีความพึงพอใจมาก 

การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 25 คน เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูก

มะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 8 ปี ผลผลิตตํ่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.55 มีความพึงพอใจ

มาก รองลงมาร้อยละ 43.10 มีความพึงพอใจปานกลาง 

การจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 

วนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.89 มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 33.70 มีความพึงพอใจปานกลาง 

การสนบัสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.89 มีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 33.70 มีความพึงพอใจมาก 

การสนบัสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบติัในแปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.74 มีความพึงพอใจนอ้ย 

รองลงมาร้อยละ 34.07 มีความพึงพอใจปานกลาง  
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การติดตามนิเทศของเจา้หนา้ท่ีจงัหวดั ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.44 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา

ร้อยละ 40 มีความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.53 มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 

44.44 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.96 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เร่ือง ศึกษาความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว) ปี 2557 

------------------------------------------- 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ผูก้รอกแบบสอบถามเป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการในระดบั 

 จงัหวดั   อาํเภอ/ตาํบล   อ่ืนๆ 

2. เพศ 

 ชาย    หญิง   

3. อาย.ุ.........................ปี 

4. ระดบัการศึกษา 

 อนุปริญญา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ..................................... 

 

ส่วนที ่2 รายละเอยีดการดําเนินงานโครงการ 

ก. ความพงึพอใจเกีย่วกบัรายละเอยีดการช้ีแจงโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. โครงการท่ีแจง้ใหท้ราบมีความชดัเจนของรายละเอียด 

ระดบัใด 

     

2. การแจง้รายละเอียดโครงการมีความรวดเร็วระดบัใด      

3. การแจง้รายละเอียดโครงการผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต

มีความเหมาะสมในระดบัใด 

     

 

ข. การดําเนินงานกจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมะพร้าว 

   1. ชนิดของมะพร้าวท่ีจดัทาํโครงการ 

 มะพร้าวแก่   มะพร้าวนํ้าหอม   อ่ืนๆ................................................... 

   2. ท่านถ่ายทอดความรู้วชิาการเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าวดา้นใดบา้ง 

 การปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทนสวนเก่า      การใส่ปุ๋ย 

 การปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้าว    อ่ืนๆ................................................... 
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   3. ความพึงพอใจในการดาํเนินงานโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ปริมาณเป้าหมาย/จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณ

ตามโครงการ 

     

2. การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวแก่ของกลุ่มเกษตรกร  

จาํนวน 25 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูก

มะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 

30 ปี ผลผลิตตํ่า 

     

3. การกาํหนดพื้นท่ีมะพร้าวนํ้าหอมของกลุ่มเกษตรกร 

จาํนวน 25 คน เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมีพื้นท่ีปลูก

มะพร้าวไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่ ตน้มะพร้าวอายไุม่นอ้ยกวา่ 8 

ปี ผลผลิตตํ่า 

     

4. การจดัเวทีชุมชนวิเคราะห์ปัญหา และถ่ายทอดความรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จาํนวน 1 วนั 

     

5. การสนบัสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้      

6. การสนบัสนุนงบประมาณในการฝึกปฏิบติัในแปลง      

7. การติดตามนิเทศงาน การอบรม หรือการฝึกปฏิบติั  

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวของเจา้หนา้ท่ี

จงัหวดั 

     

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      

 

ส่วนที ่3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการ 

- การกาํหนดขนาดพื้นท่ีมะพร้าว 100 ไร่..................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

- การกาํหนดจาํนวนเกษตรกร 25 รายต่อกลุ่ม...........................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 
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- การจดัเวทีชุมชนวเิคราะห์ปัญหา

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

- การถ่ายทอดความรู้ ½ วนั

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

- การสนบัสนุนงบประมาณการถ่ายทอดความรู้และแปลงฝึกปฏิบติั

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

- การติดตามนิเทศงาน

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

- การจดัทาํรายงานผล

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

3.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัทาํโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมะพร้าวในปีต่อไป 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

      …………………………………………………   ผูส้อบถาม 

      .............................................................................. วนั เดือน ปี 



บรรณานุกรม 

 

กรมวชิาการเกษตร. 2555. มะพร้าว การผลิตและการใชป้ระโยชน์. กรุงเทพมหานคร: รักษพ์ิมพ ์

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (มะพร้าว). อดัสาํเนา 

กาญจน์ เรืองมนตรี. (2543). เอกสารประกอบคําบรรยายในช้ันเรียน. มหาสารคาม : ภาควชิาการ 

บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

นรินทร์ ภกัดี. 2550. ความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวชิาชีพของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียน 

อาชีวศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1. วทิยานิพนธ์ ครุศาสตร์ 

ฐิติธญั ปลดักองวนั. 2545. ความพงึพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียน 

อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) นนทบุรี : 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

นิธิมา คงสวสัด์.ิ 2544. ความพงึพอใจของนักศึกษาผู้ใหญ่ทีม่ีต่อหลกัสูตรการศึกษานอก โรงเรียน. 

วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (หลกัสูตรและการนิเทศ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปกร. 

ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม. (2545). ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการบริการรับชําระเงินของ 

สํานักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวดัราชบุรี. ภาคนิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. 

มนสัวร์ี สุวรรณรัตน์. (2546). ความพงึพอใจของสุภาพสตรีผู้ใช้บริการต่อการจัดเดินรถโดยสาร 

สําหรับสุภาพสตรี. วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 

องคก์ร มหาวทิยาลยัเกริก. 

ราชบณัฑิตยสถาน. 2525. พจนานุกรม. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 

วนิยั ไพรทอง. 2546. ความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาวชิาชีพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานวยัหนุ่มกลาง. 

วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา). นนทบุรี : บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุวฒันา ใบเจริญ. (2540). ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา 

ขอนแก่น (ภาคคํ่า). การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 



อภิรักษ ์หลกัชยักุล. 2556. รายงานผลการดาํเนินงานและความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร

ผูป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีต่อการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัใน

พืชผกั ปี 2556. (อดัสาํเนา) 

อรทยั บุญช่วย. 2544. รายงานวจัิยความพงึพอใจทีม่ีต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ของ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคําแหง. 

กรุงเทพฯ : ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

อุมาพร ร่างนอ้ย. 2546. ความพงึพอใจในการเรียนกลุ่มวชิาการบัญชี ของนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ เขตการศึกษา 1 สังกดักรมสามัญศึกษา. สารนิพนธ์ กศ.ม. 

(ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

Alderfer, Clayton P. (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human. 

Vol. 4, Organizational Behavior and Human Performance. 

Good, Carter Victer. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw–Hill. 

Herzberg, F. Mausner, B. and Snyderman, B B. (1959). The Motivation to 

Work. New York : John Wiley. 

Maslow, Abraham Harol. (1970). Motivation and Personality. New York : Harper and 

Row. 

Morse, N.C. (1995). Satisfaction in The White Collar Job. Michigan : 

University of Michigan Press. 

Murray, Henry A. (1970). Explorations in Personality. New York : Harper and 

Row. 

Parker, H. W and C. H. Oglesby. (1972). Method Improvement for Construction 

Managers. New York : McGraw – Hill, Inc. 

Vroom, W. H. (1964). Working and Motivation. New York : John Wiley and Sons, 

Inc. 

Wolman, Benjamin B. (1973). Dictionary of Behavioral Science. London : Macmillan 

Press. 


	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ปี 2557
	1.  ความสอดคล้อง
	2.  หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
	3.  วัตถุประสงค์
	4.  เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน
	5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
	6.  แผนปฏิบัติงาน
	7.  ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
	7.2 ผลลัพธ์
	7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
	8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ


	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	1.10

