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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีม่ต่ีอโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกร

ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 เป็น

ระยะเวลำเวลำ 1 ปี 4 เดือนกลุ่มประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใน

อสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดจสำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

แบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ เกษตรกรมทีศันคตเิกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลกักำรดสำเนนิงำน 

อยูใ่นระดบัมำก มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.54 ด้ำนกำรดสำเนนิงำนของผูจ้ดักำรแปลง อยูใ่นระดบัมำก มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.46 ส่วน

ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 โดยกำรศึกษำทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่นัน้ สำมำรถนสำไปเป็นข้อมลูพืน้ฐำนสสำหรบัหน่วยงำนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้อง เช่น สสำนักงำนเกษตรอสำเภอ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อนสำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ

ระบบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: ทัศนคติปำล์มนส้ำมัน โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกร

Abstract

 The study were to the attitude of oil palm farmers under a LAPS of farmers in Bang SaphanNoi District, 

Prachuap Khiri Khan Province. January 2017 to April 2018 for a period of 1 year and 4 months.The population used 

in the research were 57 oil palm growers participating in the project in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri 

Khan Province. The tool used for collecting data was an interview form. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The results of the research showed that the farmers’ attitude toward the 
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LAPS in the aspect of operational principlewas at a high level withthe average score at 3.54, and thatthe attitude toward 

the LAPS in the aspect of plot managers’ operation was at a high level with an average score at 3.46, whereas the 

attitude toward the aspect ofdistribution wasat a moderate level with average score at 3.15. The study of the attitude 

of oil palm growers about the large agricultural plot scheme can be used as basic information for relevant government 

agencies such as the district agricultural office, provincial agricultural office, etc., and as a guideline for improving 

and developing systems for more efficient project management.

Keywords: oil palm, large agricultural plot scheme, attitude, farmers

บทน�า

 ใน ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนีโยบำยในกำรจดัทสำโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่  

โดยให้เกษตรกรรำยย่อยมกีำรรวมกลุม่และรวมพืน้ทีก่ำรผลติเป็นแปลงขนำดใหญ่ ทัง้ด้ำนพชื ประมง และปศสุตัว์ เพือ่

ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยำกร และกำรตลำดได้ สำมำรถจัดกำรผลผลิตให้มีประสิทธิภำพ 

และได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมีผู้จัดกำรพื้นที่เป็นผู้บริหำรจัดกำร ตั้งแต่ 

กำรวำงแผน กำรผลติ ตลอดห่วงโซ่อปุทำน (supply chain) มเีป้ำหมำยหลกั คอื 1) เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ โดยส่งเสรมิ 

ให้เกษตรกรรำยย่อยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำดร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น

เดียวกับฟำร์มขนำดใหญ่ และ 2) พัฒนำกระบวนกำรทสำงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้นักส่งเสริมกำรเกษตรเป็นผู้จัดกำร

พื้นที่ โดยกำรบูรณำกำรของทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ศักยภำพของพื้นที่ และตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรของเกษตรกร กำรจัดทสำเกษตรแบบแปลงใหญ่ในระดับประเทศ มี 9 ประเภทสินค้ำ 32 ชนิด จสำนวน 600 

แปลง พื้นที่ 1,538,398 ไร่ [1] ส่วนปำล์มนส้ำมัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้น ในปี พ.ศ. 2559 เกษตรแปลงใหญ่ปำล์มนส้ำมัน

ในระดับประเทศ มีเป้ำหมำย จสำนวน 6 แปลง ซึ่งมีผลกำรดสำเนินงำนคือ สำมำรถลดต้นทุนได้ ร้อยละ14.9 เพิ่มผลผลิต

ได้ ร้อยละ 18.7 เป้ำหมำยปี พ.ศ. 2560 ต้องลดต้นทุน ร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ20 [2]

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นจงัหวดัหนึง่ในภำคใต้ทีม่พีืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนัจสำนวนมำก มสีภำพดนิทีเ่หมำะสม

และเป็นพชืเศรษฐกจิอกีชนดิหนึง่ เนือ่งจำกเป็นพชืพลงังำนทีเ่ป็นทำงเลอืกใหม่ของเกษตรกร และสภำพพืน้ทีใ่นหลำย

อสำเภอมคีวำมเหมำะสมในกำรปลกูปำล์มนสำ้มนั โดยอสำเภอบำงสะพำนน้อย มพีืน้ทีป่ลกูมำกทีส่ดุ [3]ประมำณ 50,492 ไร่ 

คดิเป็นร้อยละ 42.94 ของพืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนัทัง้หมดของจงัหวดั [4] กำรปลกูปำล์มนสำ้มนัในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

มีกำรขยำยพื้นที่ปลูก โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 2.13 ตันต่อไร่ ซึ่งตส่ำกว่ำผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ สภำพกำรผลิตในปัจจุบัน

เกษตรกรเป็นผู้รับรำคำ ทั้งรำคำปัจจัยกำรผลิต และรำคำผลผลิตที่ได้ หนทำงหนึ่งในกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร คือ 

กำรผลติให้เกดิประสทิธภิำพเชงิเศรษฐกจิ [5] นอกจำกนีใ้นปัจจบุนัภำวะภยัแล้งส่งผลต่อกำรสะสมอำหำรของต้นปำล์ม

นส้ำมันทสำให้กำรออกทะลำยลดลง มีผลกระทบต่อผลผลิตปำล์มนส้ำมันที่ลดลงอีกด้วย [6] เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิต

ปำล์มนส้ำมันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2553-2559 โดย ปี พ.ศ.2553-2555 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตของ

ปำล์มนสำ้มนัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกนัน้ ปี พ.ศ. 2555-2556 มเีนือ้ทีใ่ห้ ผลผลติ และผลผลติของปำล์มนสำ้มนัลดลง และ

ปี พ.ศ. 2556-2559 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตของปำล์มนส้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตปำล์มนส้ำมันมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 อย่ำงไรกด็ ีเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ดงัจะเหน็ได้

จำกข้อมลูของสสำนกังำนเกษตรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มจีสำนวนเกษตรกร ผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั 2,737 

รำย เป็นเกษตรกรรำยย่อยที่มีขนำดพื้นที่ปลูกน้อยกว่ำ 20 ไร่ จสำนวน 1,830 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของเกษตรกร 
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ผู้ปลกูปำลม์นสำ้มนัทัง้หมดในจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ และคดิเป็นร้อยละ 0.17 ของเกษตรกรผู้ปลกูปำลม์นสำ้มนัรำยยอ่ย

ทั้งประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดทสำโครงกำรระบบส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรำยย่อยมีกำรรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ กำรผลิตเป็นแปลงขนำดใหญ่ ซึ่งปำล์มนส้ำมัน

เป็นพืชหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลง

ใหญ่ปำล์มนสำ้มนั) เพือ่ช่วยให้เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัลดต้นทนุกำรผลติ เพิม่ผลผลติของปำล์มนสำ้มนั และมอีสำนำจ

ต่อรองเพิ่มมำกขึ้น ทั้งในด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และกำรจสำหน่ำยผลผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันใน 

อสำเภอบำงสะพำนน้อยเข้ำร่วมในโครงกำรฯ จสำนวน 57 รำย พื้นที่ปลูก 1,158 ไร่ มีกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมใน 

โครงกำรฯ จำกบคุคลทีม่ภีมูลิสำเนำอยูใ่นพืน้ทีอ่สำเภอบำงสะพำนน้อย มกีำรปลกูปำล์มนสำ้มนัในพืน้ที ่มคีวำมสมคัรใจ มี

ควำมตัง้ใจ มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของโครงกำรฯ และมีที่ดินปลูกปำล์มนส้ำมันเป็นของตนเอง เริ่มดสำเนิน

โครงกำรเมื่อปี พ.ศ. 2559[7]

 จำกเหตผุลดงักล่ำวข้ำงต้นผูว้จิยัจงึต้องกำรศกึษำทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศึกษำเกษตรกรในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนสำมำเป็นข้อมูล

ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกลุ่มปำล์มแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากรทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คอื เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั กบั

สสำนักงำนเกษตรอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7] ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษำยน 

พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลำเวลำ 1 ปี 4 เดือนจสำนวน 2,577 รำย จำกทั้งหมด 5 ตสำบล คือ ตสำบลทรำยทอง ตสำบลบำงสะพำน 

ตสำบลปำกแพรก ตสำบลช้ำงแรก และตสำบลไชยรำช ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันอสำเภอบำงสะพำนน้อย ปี พ.ศ. 2559 [7]

ต�าบล จ�านวน (ราย)

ทรำยทอง 848

บำงสะพำน 418

ปำกแพรก 356

ช้ำงแรก 586

ไชยรำช 369

รวม 2,577

 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมในโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตร

แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปำล์มนส้ำมัน) ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย ในปี พ.ศ. 2559 ที่ลงทะเบียนสมำชิกโครงกำรระบบ 

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จสำนวนทั้งหมด 57 รำย คือ ตสำบลทรำยทอง 41 รำย ตสำบลบำงสะพำน 5 รำย ตสำบลปำกแพรก 

3 รำย ตสำบลช้ำงแรก 3 รำย และตสำบลไชยรำช 5 รำย ดังตำรำงที่ 2 [7]
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ตารางที่ 2 จสำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน จสำแนกตำมตสำบล [7]

ต�าบล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

ทรำยทอง 41

บำงสะพำน 5

ปำกแพรก 3 

ช้ำงแรก 3 

ไชยรำช 5 

รวม 57

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaire) ใช้สสำหรบักำรสอบถำมกลุม่เกษตรกรผูป้ลกู

ปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วม โดยใช้แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง 

ลกัษณะคสำถำมเป็นแบบเปิด และข้อคสำถำมปลำยปิดให้เลอืกตอบ ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัต้นทนุ – ผลตอบแทนกำรผลติ

ปำล์มนส้ำมันของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ลักษณะคสำถำมปลำยเปิด ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน โดยใช้แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ลักษณะ

ข้อคสำถำมให้เลือก 5 ระดับ แบบ Likert Scale คือ เห็นด้วยมำกที่สุด เห็นด้วยมำก เห็นด้วยปำนกลำง เห็นด้วยน้อย และ

เห็นด้วยน้อยที่สุด

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยเครื่องมือที่

สร้ำงขึ้นมีเนื้อหำสำระ ซึ่งสำมำรถวัดได้ครบถ้วนทั้งด้ำนสำระ และวัดได้ถูกต้องตำมลสำดับขั้นตอน หรือกระบวนกำร 

ตัง้แต่ขัน้ต้นจนถงึขัน้สุดท้ำย โดยกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของเครือ่งมอื ทสำได้โดยกำรนสำไปให้ผูเ้ช่ียวชำญในเนือ้หำ

สำระดังกล่ำว จสำนวน 3ท่ำน กำรพิจำรณำเนื้อหำสำระของประเด็นคสำถำมที่สร้ำงขึ้น ว่ำมีควำมถูกต้อง และครบถ้วน 

หรือไม่ สสำหรับกำรวัดควำมเที่ยงตรงด้ำนเนื้อหำ และด้ำนโครงสร้ำง ให้พิจำรณำจำกดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำง

คสำถำม และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index: IOC) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ หำกเนื้อหำสำระ

ของข้อคสำถำม วัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อคสำถำม ให้ 1 คะแนน หำกไม่แน่ใจว่ำเนื้อหำสำระของข้อคสำถำม ให้ 

0 คะแนน หำกเนื้อหำสำระของข้อคสำถำมไม่สำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของประเด็นคสำถำมให้ -1 คะแนน[8] 

จำกกำรนสำคะแนนของผูเ้ชีย่วชำญมำคสำนวณหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องจำกกำรคสำนวณ 

IOC = 0.84 ซึ่งมีควำมเที่ยงตรงสำมำรถนสำไปเก็บข้อมูลได้ 2) ควำมเช่ือม่ัน (Reliability) กำรวัดควำมเช่ือม่ันของ 

เครื่องมือ ซึ่งใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสังคมศำสตร์ ในกำรศึกษำนี้ใช้กำรวัดโดยวิธีกำรของครอนบำค ภำยใต้

เงือ่นไขว่ำค่ำสมัประสิทธิแ์อลฟ่ำ ขึน้อยูก่บัค่ำเฉลีย่ของค่ำสมัประสทิธิค์วำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรำยกำร หรอืภำยใต้เงือ่นไข 

ที่มีกำรสมมติว่ำทุกรำยกำรมีควำมเชื่อมั่นเท่ำกัน และใช้ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชำกรที่จะทสำ 

กำรศึกษำ จสำนวน 30 รำย ถ้ำค่ำα สูงกว่ำ 0.70 ขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มี ควำมเชื่อมั่นค่อนข้ำงสูง ถ้ำค่ำ α อยู่ระหว่ำง 

0.50-0.65 มคีวำมเชือ่มัน่ปำนกลำง หำกค่ำ α ตสำ่กว่ำ 0.50 ต้องมกีำรปรบัปรงุเนือ้หำสำระของประเดน็คสำถำมทีท่ดสอบ

ต่อไป [9]จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability coefficients) เท่ำกับ 0.899 แสดงว่ำแบบสอบถำมที่ใช้มี 

ควำมเชื่อมั่นสูง สำมำรถนสำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ได้แก่ ควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน

 จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Large 

Agricultural Plot Scheme: LAPS) จสำนวน 57 รำย มรีำยงำนผลกำรวจิยัทีแ่สดงให้เหน็ถงึภำพรวมทำงสงัคมของเกษตรกร

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 3 โดยมีรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. เพศเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเพศชำย จสำนวน 29 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเพศหญิง จสำนวน 28 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.1 ซึ่งมีจสำนวนที่ใกล้เคียงกันมำก และเป็นลักษณะ

ของสังคมไทยในปัจจบุนัทีเ่กษตรกรต้องช่วยกนัในกำรทสำมำหำกนิเพือ่เลีย้งชพี อกีทัง้งำนในสวนปำล์มนสำ้มนัเป็นงำน

ที่มีตลอดทั้งปี หำกไม่ช่วยกันในกำรทสำงำนก็ทสำได้ไม่ทันต่อฤดูกำลผลิต และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนเป็น

จสำนวนมำกอีกด้วย 

 2. อายุเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่มีอำยุ มำกกว่ำ 

60 ปี จสำนวน25 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมำคือ มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี 41-50 ปี และน้อยกว่ำ 41 ปี จสำนวน 237 

และ 2 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.412.3 และ 3.6 ตำมลสำดับ จะเห็นได้ว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในวัยสูงอำยุ ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของแหล่งพำณิชยกรรม และกำรศึกษำ รวมถึงกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจนอกภำคกำรเกษตร

และกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศท่ีทสำให้บุตรหลำนของเกษตรกรมีกำรศึกษำที่สูงขึ้นและย้ำยไปทสำงำนต่ำงถิ่น  

ที่เป็นงำนนอกภำคกำรเกษตร เพรำะควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจและอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงกว่ำภำคกำรเกษตร 

 3. ระดับการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มีกำรศึกษำ

ระดบัประถมศกึษำปีที ่4 จสำนวน 25 รำย คดิเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมำคอื กำรศกึษำระดบัประถมศกึษำปีที ่6 มธัยมศกึษำ

ตอนปลำย อนุปริญญำ/ปวส. มัธยมศึกษำตอนต้น และปริญญำตรี จสำนวน 109 5 4 และ 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.5 15.8 

8.8 7.0 และ 7.0 ตำมลสำดับเนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และในกำรทสำสวนปำล์มนส้ำมัน ก็

ไม่ได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรศึกษำมำกนัก แค่เพียงอ่ำนออก เขียนได้ก็เพียงพอแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยไม่นิยมศึกษำ

สูง อีกทั้งบำงครัวเรือนไม่มีเงินเพียงพอที่จะศึกษำในระดับที่สูงขึ้น ทสำให้เป็นข้อจสำกัดที่จะยอมรับและเข้ำใจในกำรใช้

เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ 

 4. จ�านวนครั้งที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับปาล์มน�้ามัน เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบ 

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เข้ำรับกำรอบรม มำกกว่ำและ/หรือเท่ำกับ 6 ครั้งต่อปี จสำนวน 27 รำย คิดเป็นร้อยละ 47.3  

รองลงมำคือ เข้ำรับกำรอบรม 11-15 ครั้งต่อปี และไม่เคยเข้ำรับกำรอบรม จสำนวน 19 และ 11 รำย คิดเป็นร้อยละ 33.3 

และ 19.3 ตำมลสำดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมสสำคัญกับกำรเข้ำรับกำรอบรมทำงวิชำกำร เพรำะคิดว่ำ 

เป็นกำรเสียเวลำในกำรทสำมำหำเลี้ยงครอบครัว และคิดว่ำอบรมไปก็ไม่มีประโยชน์กับกำรทสำอำชีพของตนเอง  

แต่หำกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีกำรศึกษำในระดับที่สูงนั้นจะให้ควำมสสำคัญกับกำรอบรม เพื่อต้องกำรควำมรู้เพิ่มเติม

และนสำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสวนปำล์มนส้ำมันของตนให้มีประสิทธิภำพที่สูง และมีผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น 

 5. จ�านวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี จสำนวน 22 รำย  

คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมำคือ 1-5 ครั้งต่อปี และไม่เคยติดต่อ จสำนวน 20 และ 15 รำย คิดเป็นร้อยละ 35.1 และ 26.3 

ตำมลสำดบั เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยตดิต่อกบัเจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตร เนือ่งจำกคดิว่ำกำรติดต่อกบัเจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิ

กำรเกษตรหรือหน่วยงำนภำครัฐนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก และเสียเวลำมำก ทสำให้ขำดรำยได้ แต่หำกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

ที่มีกำรศึกษำในระดับท่ีสูงข้ึน มีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรมำกขึ้นเพื่อหำข้อมูล และควำมรู้เพิ่มเติม 

จำกคสำแนะนสำของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ดังตำรำงที่ 3



80 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 75-85 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ตารางที ่3 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ 

ลักษณะทั่วไป เข้าร่วม LAPS

ความถี่ %

เพศ
ชำย 29 50.9

หญิง 28 49.1

อำยุ (ปี)

<41 ปี 2 3.6

41 – 50 ปี 7 12.3

51 – 60 ปี 23 40.4

>60 ปี 25 43.9

ระดับกำรศึกษำ
 ประถมศึกษำปีที่ 4 25 43.9

ประถมศึกษำปีที่ 6 10 17.5

 มัธยมศึกษำตอนต้น 4 7.0

 มัธยมศึกษำตอนปลำย 9 15.8

อนุปริญญำ/ปวส. 5 8.8

ปริญญำตรี 4 7.0

จสำนวนครั้งที่เข้ำรับกำรอบรม ที่เกี่ยวกับปำล์มนส้ำมัน (ครัง้ต่อปี)
ไม่เคยอบรม 11 19.3

1-5 ครั้ง 19 33.3

>6 ครั้ง 27 47.3

จสำนวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร (ครัง้ต่อปี)
ไม่เคยติดต่อ 15 26.3

1-5 ครั้ง 20 35.1

>6 ครั้ง 22 38.6

ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 ทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ กรณศีกึษำเกษตรกร

ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนหลกักำรดสำเนนิงำน ด้ำนกำรดสำเนนิงำน 

ของผู้จัดกำรแปลง และด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย โดยวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พบว่ำ เกษตรกร



81Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 75-85 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.38 เมื่อ

พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติในระดับมำก 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 

และด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 ดังตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน 3.54 .43 มำก 1

2. ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง 3.46 .43 มำก 2

3. ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย 3.15 .65 ปำนกลำง 3

รวม 3.38 .40 ปำนกลำง

 

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเก่ียวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน  

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 9 ข้อ 

ได้แก่ สำมำรถเพิม่ผลผลติปำล์มนสำ้มนัได้ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.74 ภำครฐัมกีำรให้บรกิำรเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

และประหยัดงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 3.68 มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่ตส่ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 

มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 และมีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด มีค่ำ

เฉลีย่เท่ำกบั 3.42 ตำมลสำดบั เกษตรกรมทีศันคตอิยูใ่นระดบัปำนกลำง 3 ข้อ ได้แก่ มผีูจ้ดักำรแปลงทีม่คีวำมสำมำรถ มค่ีำ

เฉลีย่เท่ำกบั 3.39 เกษตรกรมอีสำนำจต่อรองด้ำนกำรจดัหำปัจจยักำรผลติเพิม่มำกขึน้ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.32 และเกษตรกร

มีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจสำหน่ำยผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 5 

X
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ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. สำมำรถเพิ่มผลผลิตปำล์มนส้ำมันได้ 3.74 .61 มำก 1

2. ภำครฐัมกีำรให้บรกิำรเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประหยดั    

    งบประมำณ
3.70 .68 มำก 2

3. มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน 3.68 .71 มำก 3

4. มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต 3.68 .75 มำก 4

5. มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3.67 .60 มำก 5

6. ภำครัฐสำมำรถทสำงำนในเชิงบูรณำกำรร่วมกับเกษตรกรและ

    ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.63 .48 มำก 6

7. เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่ตส่ำ 3.56 .90 มำก 7

8. มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ 3.44 .70 มำก 8

9. มีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด 3.42 .70 มำก 9

10. มีผู้จัดกำรแปลงที่มีควำมสำมำรถ 3.39 .55 ปำนกลำง 10

11. เกษตรกรมีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น 3.32 .80 ปำนกลำง 11

12. เกษตรกรมีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจสำหน่ำยผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น 3.19 .66 ปำนกลำง 12

รวม 3.54 .43 มำก

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำร

แปลง โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 5 

ข้อ ได้แก่ มีกำรกสำกับดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้ มี

ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.56 มกีำรวำงแผนกำรพฒันำเกษตรกรเพือ่ให้ทสำหน้ำทีเ่ป็นผูจ้ดักำรแปลงได้ในอนำคต มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

3.51 มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้มีกำรวำงแผนกำรจัดหำ

ปัจจัยกำรผลิต และมีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.49 ตำมลสำดับ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปำนกลำง 2 ข้อ ได้แก่ มีกำรวำงแผนกำรตลำดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบกำร (ชนิด/ปริมำณ/คุณภำพ

สินค้ำ)–ตลำดเป็นตัวนสำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.39 และมีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 ดังตำรำงที่ 6 

X
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ตารางที่ 6 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. มีกำรกสำกับดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลง

    เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้

3.56 .78 มำก 1

2. มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำเกษตรกรเพื่อให้ทสำหน้ำที่เป็น

    ผู้จัดกำรแปลงได้ในอนำคต

3.51 .57 มำก 2

3. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถ

    ดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้

3.49 .57 มำก 3

4. มีกำรวำงแผนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต 3.49 .57 มำก 4

5. มีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 3.49 .63 มำก 5

6. มีกำรวำงแผนกำรตลำดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบกำร 

    (ชนิด/ปริมำณ/คุณภำพสินค้ำ) –ตลำดเป็นตัวนสำ

3.39 .64 ปำนกลำง 6

7. มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 3.32 .60 ปำนกลำง 7

รวม 3.46 .43 มำก

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเก่ียวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย โดยรวม

อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 1 ข้อ ได้แก่ 

มตีลำดเกษตรกร/ตลำดท้องถิน่/สหกรณ์กำรเกษตร มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.44 เกษตรกรมทีศันคตอิยูใ่นระดบัปำนกลำง 5 ข้อ 

ได้แก่ มีกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.37 มีกำรคืนกสำไรให้แก่เกษตรโดยให้รำคำเพิ่ม 

ภำยหลัง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33 มีกำรกสำหนดรำคำรับซ้ือล่วงหน้ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.98 มีกำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 และมีกำรส่งออก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.82 ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 7 

ตารางที่ 7 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

 1. มีตลำดเกษตรกร/ตลำดท้องถิ่น/สหกรณ์กำรเกษตร 3.44 .73 มำก 1

 2. มีกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 3.37 .89 ปำนกลำง 2

 3. มีกำรคืนกสำไรให้แก่เกษตรโดยให้รำคำเพิ่มภำยหลัง 3.33 .78 ปำนกลำง 3

 4. มีกำรกสำหนดรำคำรับซื้อล่วงหน้ำ 2.98 .95 ปำนกลำง 4

 5. มีกำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ 2.95 .81 ปำนกลำง 5

 6. มีกำรส่งออก 2.82 .98 ปำนกลำง 6

รวม 3.15 .65 ปำนกลำง

X

X
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สรุปและอภิปรายผล

 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรใน 

อสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ด้ำน มีดังนี้ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน เกษตรกรเห็นว่ำโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สำมำรถเพ่ิมผลผลิตปำล์มนส้ำมันได้ ภำครัฐมีกำรให้บริกำรเกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประหยัดงบประมำณ มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต มี

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่

ตส่ำ มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ และมีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม

ประสิทธภิำพเป็นศนูย์กลำงในกำรดสำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ และด้ำนกำรดสำเนนิงำนของผูจ้ดักำรแปลงนัน้ได้แก่ มกีำรกสำกบั

ดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้มีผู้จัดกำรแปลงซึ่งเป็น

ประธำนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ วำงแผนกำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือให้ทสำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรแปลง

ได้ในอนำคตมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้มีกำรวำงแผน

กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และมีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำยน้ัน อยู่ในระดับ 

ปำนกลำง เนื่องจำกกำรกสำหนดรำคำรับซ้ือล่วงหน้ำ กำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ และกำรส่งออกผลผลิตปำล์มนส้ำมันนั้น  

ในพื้นที่นี้ยังไม่สำมำรถดสำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่กสำหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ที่ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร พบว่ำ เกษตรกร 

ยังต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมมำกที่สุด 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิต เน้นกำรแปรรูปสินค้ำ ด้ำนกำรตลำดเน้นช่องทำงใน

กำรจสำหน่ำยและกำรจดักำรรำคำ ด้ำนควำมรูใ้นกระบวนกำรเข้ำสูก่ำรทสำแปลงใหญ่ เน้นผลลพัธ์ทีไ่ด้รบัหลงัจำกเข้ำร่วม 

โครงกำร ส่วนในด้ำนกำรสนับสนุน เน้นกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้จัดกำรแปลง [10] ส่วนในด้ำนหน่วยงำน 

ภำครัฐเช่น สสำนักงำนเกษตรอสำเภอ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด น้ันสำมำรถนสำทัศนคติของเกษตรกรที่ได้ไปเป็นข้อมูล

พื้นฐำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. จำกกำรวิจัยเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ น่ำมีอสำนำจ 

กำรต่อรองด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและด้ำนกำรจัดจสำหน่ำยผลผลิตที่มำกขึ้นกว่ำนี้

 2.  ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย ควรให้มีกำรกสำหนดรำคำรับซื้อล่วงหน้ำที่แน่ชัดสสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรลดต้นทุนกำรผลิตปำล์มนส้ำมันของโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 2.  เปรยีบเทยีบควำมคดิเหน็ของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีม่ต่ีอโครงกำรส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ระหว่ำง

เกษตรกรที่เป็นสมำชิกกับเกษตรกรที่ไม่เป็นสมำชิก
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