บทความการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของการน้านโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
ไปปฏิบัติ ต้าบลแหลม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
มารยาท ทองนอก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตปาล์ม
นามันไปปฏิบัติ ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทราบถึงระดับของ
ความส าเร็ จ ของการน านโยบายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ปาล์ ม น ามั น และน ามั น ปาล์ ม ไปปฏิ บั ติ
2. ทราบถึงสภาวการณ์การทาสวนปาล์มนามันในปัจจุบัน และรูปแบบของการดารงชีพของเกษตรกร ในการ
เข้าถึงนโยบายของทางภาครัฐในการเพิ่มพืนที่ปลูกปาล์มนามันเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อนาไปใช้เป็น
พลังงานทดแทน ตามนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามัน 3. ศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อการนานโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามันและนามันปาล์มไปปฏิบัติ
ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามัน
อย่ างยั่ ง ยื น ไปใช้ ในเชิ งนโยบายว่ า หน่ ว ยงานทางภาครั ฐ ควรมีก ารประสานงานและประชาสั มพั นธ์ กั บ
เกษตรกรอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการช่วยเหลือจาก
ทางภาครั ฐ หน่วยงานการส่งเสริมการเกษตร ควรให้การสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกรทางด้านการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ตลอดจนการแนะนาให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภายในสวนปาล์มนามัน
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจัดตังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการจัดตัง
กลุ่ มสหกรณ์ข องผู้ ป ลู กปาล์ ม น ามั น เพื่ อ รั บ ซือผลผลิ ต ปาล์ มน ามั น ของเกษตรกรในกลุ่ ม และควรให้ ก าร
สนับสนุนการทาการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีด้าเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี
1. ผู้ ศึก ษาได้ศึ กษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับประสิ ทธิ ภ าพการปั จจั ยที่ส่ งผลต่ อ
ความส าเร็จของการนานโยบายการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตปาล์ มนามัน และปรึกษาขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิ ด เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
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2. นาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนือหา
ให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและสมมติฐานในการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึนตามกรอบแนวคิดเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อ
พิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเนือหาของการศึกษา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครังหนึ่ง

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวคิดที่กาหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง รายได้
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows สามารถสรุป
และอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพื่อทราบถึงระดับของความสาเร็จของการนานโยบาย
ของแผนการเพิ่มผลผลิตปาล์มนามันและนามันปาล์มไปปฏิบัติ และวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เพื่อให้
ทราบถึงสภาวการณ์การทาสวนปาล์มนามันในปัจจุบันและรูปแบบของการดารงชีพของเกษตรกรในการเข้าถึง
นโยบายของทางภาครัฐในการเพิ่ มพืนที่ปลูกปาล์มนามันเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อนาไปใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนตามนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามันของเกษตรกรในตาบลแหลม อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี
1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม
เกษตรกรส่ว นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อยู่ในช่ว งอายุมากกว่า 51 ปี ส่ว นใหญ่มี
การศึกษาขันพืนฐานคือระดับประถมศึกษามากถึงร้อยละ 53.7 ขณะที่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ
18.3 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 16.0 และระดับ ปวช.หรือ ปวส.ร้อยละ 12.0 ตามลาดับชีให้เห็นว่าการศึกษา
ของเกษตรกรในภาคการเกษตรการปลูกปาล์มนามันยังมีการศึกษาในระดับต่าซึ่งจะมีผลในการรับรู้และการรับ
การถ่ายทอดความรู้จ ากทางภาครัฐ ซึ่งทางรัฐบาลควรที่จะสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของ
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เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของครอบครัวและทาให้รุ่นต่อๆไปไม่ละทิงอาชีพเดิมไปประกอบอาชีพอื่น
และเกษตรกรส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจานวน 4 คน ส่วนมากจะจ้างแรงงานในสวนปาล์มบางส่วนและ
จะใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวบางส่วน รายได้หลักของเกษตรกรมาจากสวนปาล์มนามันร้อยละ 78.0
และร้ อยละ 22.0 มีรายได้ห ลั กนอกเหนือจากการปลูกปาล์ มนามันซึ่งเป็นรายได้จากการทาสวนผัก สวน
ยางพารา ทานา การค้าขาย การรับจ้างทั่วไปหรือรายได้จากรับราชการ โดยรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรจากการ
ทาสวนปาล์มนามันอยู่ที่ 187,723.14 บาทต่อปี และเกษตรกรบางส่วนจะมีรายได้นอกเหนือจากการทาสวน
ปาล์มนามันเฉลี่ย 138,704.12 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 54.3 โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะกู้เงินมาจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรได้เข้ารับความรู้จากภาครัฐในปีที่ผ่านมาจานวน 1
ครังร้อยละ 51.0 และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของทางภาครัฐ ร้อยละ 38.3
รองลงมาได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนร้อยละ 17.0 การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็น นส.3 ก
ร้อยละ 45.0 และพืนที่ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตทังหมดแล้วพืนที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกปาล์มนามันจากพืนที่
นาร้อยละ 46.0 และเป็นที่ราบร้อยละ 78.0 พันธุ์ปาล์มนามันที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์เนเทอร่าร้อยละ 77.0 และเป็น
พันธุ์ที่เกษตรกรซือมาจากแหล่งเชื่อถือได้ร้อยละ 92.7 การใส่ปุ๋ยจะมีการใส่ปุ๋ยแยกตามอายุปาล์มนามันร้อย
ละ 50.0 และใส่เท่ากันทุกปีร้อยละ 43.0 การจาหน่ายผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่จะขายผลปาล์มนามันกับลาน
เทเอกชนร้อยละ 66.3 ขายให้กับกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 20.0 และขายโดยตรงให้กับโรงงานร้อยละ 13.3
2. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามันต่อนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
นามัน
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
นามัน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40) และเมื่อพิจารณาจาแนกรายประเด็นพบว่ามีระดับ
เห็นด้วยมากจานวน 9 ประเด็นและเห็นด้วยปานกลางจานวน 8 ประเด็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระดับที่เห็นด้วย
มากนันส่วนใหญ่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ทังในด้านการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพก่อนที่จะนาไปปลูก
การจัดการสวนปาล์มเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การช่วยลดต้นทุนการผลิต และการปลูก
ปาล์มนามันให้ผลผลิตดีกว่าผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ซึ่ง โครงการนีตรงและสอดคล้องกับความคาดหวังของ
เกษตรกร ซึ่งจะมีผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว
หากพิจารณารายด้านซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดตัวชีวัดไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความเข้าใจและความ
ชัดเจนของนโยบาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการยอมรับและการสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ พบว่า
ด้านความเข้าใจและความชัดเจนของนโยบายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ซึ่งจะ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่ว่าทางภาครัฐมีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ไม่แน่นอน อีกทังความ
ต่อเนื่องของนโยบายซึ่งนโยบายที่ออกมาแต่ละครังนันยังไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรโดยตรงและขาด
การประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นโยบายนันสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสังเกตได้จากการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมหรือเข้ารับความรู้จากภาครัฐในปีที่ผ่านมาจานวน 1 ครังเพียงร้อยละ 51.0 ซึ่งเกษตรกรอีก
จานวนมากที่ยังไม่ได้รับความรู้จากภาครัฐ
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ด้านการประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ซึ่งความสามารถใน
การประชาสั มพัน ธ์ของทางภาครั ฐ นั นสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งโดยผ่ านทางด้านกลุ่ มของ
เกษตรกรซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของสหกรณ์อยู่แล้วและยังสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะหาแหล่งเงินกู้
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงเป็นอีกช่องทางที่ทางภาครัฐจะสามารถใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
และในด้านการยอมรับและการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่การเกษตรทางเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.13 ซึ่งจะเห็ นได้ว่าเกษตรกรมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่และการได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตปาล์มนามันที่มีคุณภาพในระดับปานกลาง โดยจะเห็นได้ว่าทาง
หน่วยงานของรัฐยังขาดการประสานงานที่ดีในระหว่างหน่วยงาน ซึ่งภาพรวมของการนานโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามันไปปฏิบัติตามความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 จะ
กล่าวได้ว่าระดับความสาเร็จของการนานโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนามั นไปปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง

อภิปรายผลวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
ปาล์มนามันไปปฏิบัติ ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดังนี
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินฯ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์พบว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย
อาจเนื่องจาก เพศหญิงใส่ใจในรายละเอียดของงานมีความรอบคอบ และเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา และ
สนใจระเบียบ คาสั่ง และข้อกฎหมาย นอกจากนัน ในกลุ่มที่มีอายุมากขึน การศึกษาสูงขึน รายได้มากขึน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึน จะทาให้มีประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานมากกว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีขึนเมื่อมีประสบการณ์ในการทางาน มีการศึกษาที่สูงขึน มี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึน ในส่ วนของประเภทตาแหน่ง ที่ไม่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั กงานที่ดิ น จัง หวั ดนครศรี ธ รรมราช อาจเนื่ อ งมาจากผู้ ท า
แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประเภทตาแหน่งงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ละ
ตาแหน่งมีหน้าที่เฉพาะของตน และงานทุกอย่างมีมาตรฐานของแต่ละงาน
2. ความผูกพันต่อองค์กรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อความผูกพันขององค์กรโดยจากการวิเคราะห์พบว่า เพศชายมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจาก เพศชายต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานเพื่อครอบครัวของ
ตนเอง โดยยิ่งมีอายุมากขึน ระดับการศึกษาสูงขึน และรายได้มากขึน จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึน
ในขณะที่ประเภทตาแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มนามันในเขตพืนที่ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็ น แนวทางการพั ฒ นาการปรั บ ปรุ งเพื่อ ส่ ง เสริม และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตปาล์ มน ามั นอย่า งยั่ งยื น
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และ 4 ดังนี
1. หน่ ว ยงานทางภาครั ฐ ที่มี ห น้ า ที่รั บผิ ด ชอบในการส่ ง เสริม การผลิ ต ปาล์ ม น ามั น ควรมีก าร
ประสานงานและประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวทางการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมการเกษตรควรให้การสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกรทางด้านการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนการแนะนาให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภายในสวนปาล์ม
นามัน
3. ทางภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจัดตังกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนการจัดตังกลุ่มสหกรณ์ของผู้ปลูกปาล์มนามัน เพื่อรับซือผลผลิตปาล์มนามันของเกษตรกรใน
กลุ่ม
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรให้การสนับสนุนการทาการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
รวมกลุ่มในรูปแบบของชุมชนพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรมเกษตรกร ควรมีการจัดทาหลักสูตรเฉพาะด้านให้แก่
เกษตรกร และควรพิจารณาการจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามที่
เกษตรกรต้องการ

