
 

 
 

 
 

การประเมินผล 
โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)               

ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนที ่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   
 

 
 
 
 

1.  
2.   
3.   
 
 
 

 
ศูนย์ประเมินผล    Centre for Project and Programme Evaluation 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  Office of Agricultural Economics 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Ministry of Agriculture and Cooperatives 
พฤศจิกายน 2561   November 2018 



 

 
 

การประเมินผล 

โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)         

ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประเมินผล 

                ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  



 ข 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ได้ประเมินผล “โครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) 
ด้วยวิธีผสมผสำนแบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรยอมรับ
ควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็นของเกษตรกร รวมทั้งผลกระทบทำงเศรษฐกิจ โดยสุ่มส ำรวจข้อมูลในพ้ืนที่ 9 จังหวัด
ที่มีกำรระบำด และสัมภำษณ์เกษตรกรจ ำนวน 387 รำย 

ผลกำรประเมิน พบว่ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้ก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในพ้ืนที่กำรระบำดของหนอนหัวด ำ
มะพร้ำว คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของพ้ืนที่กำรระบำดทั้งหมด 109,409 ไร่ และสำมำรถช่วยลดควำมสูญเสีย  
ทำงเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ำ 599.38 ล้ำนบำท จำกที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 803.22 ล้ำนบำท       
ด้ำนผลผลิตมะพร้ำว พบว่ำ ในช่วงสิ้นสุดโครงกำร มะพร้ำวแกงมีปริมำณเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
4.08 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร และมะพร้ำวอ่อนมีปริมำณลดลง คิดเป็นร้อยละ 75.07                  
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงกำรฟ้ืนตัว ยังไม่ส่งผลต่อกำรให้ผลผลิต ส ำหรับ      
ด้ำนรำยได้พบว่ำ เกษตรกรมีรำยได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.26 เมื่อเปรียบกับก่อนมีโครงกำร เนื่องจำก          
ช่วงระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร เกษตรกรบำงรำยไม่ได้เก็บผลผลิตไปจ ำหน่ำย โดยเฉพำะเกษตรกรที่ปลูก
มะพร้ำวอ่อน ประกอบกับอิทธิพลจำกรำคำมะพร้ำวตกต่ ำ 

เกษตรกรร้อยละ 62.17 เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวแบบวิธีผสมผสำน ซึ่งมีทั้งหมด 4 
วิธี ได้แก่ (1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำ) (2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) (3) กำรพ่น
สำรเคมีทำงใบ และ (4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้น ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 87.24 ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัด
ศัตรูมะพร้ำวที่ทำงโครงกำรแนะน ำ โดยวิธีที่เกษตรกรยอมรับมำกที่สุด คือวิธีกำรใช้สำรเคมี และเมื่อพิจำรณำ
ตำมประเภทมะพร้ำวที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ ผู้ปลูกมะพร้ำวแกง มะพร้ำวอ่อน และผู้ปลูกทั้งมะพร้ำวแกงและ
มะพร้ำวอ่อน พบว่ำ คะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวเฉลี่ยทุกวิธีของเกษตรกรทุกประเภท 
อยู่ในระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 3.74 (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5) และพบว่ำกำรยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้ำวแต่ละประเภทแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ อย่ำงไรก็ตำม กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวหนอนหัวด ำของเกษตรกรสอดคล้องกับวิธีกำรที่โครงกำรแนะน ำให้ปฏิบัติในมะพร้ำวแต่ละประเภท   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในแต่ละวิธี พบว่ำ กำรให้ควำมร่วมมือ
กับโครงกำรในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว และได้น ำไปปฏิบัติในสวน/แปลงมะพร้ำวของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีก ำจัดศัตรูมะพร้ำวทุกวิธี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และพบว่ำ
อำยุของเกษตรกร และกำรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวของเกษตรกรทุกวิธี ส ำหรับปัจจัยอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในแต่ละ
วิธีที่แตกต่ำงกัน  

เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรโดยรวมในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.76 (คะแนนเต็ม 5) 
เนื่องจำกเห็นว่ำภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ให้กำรสนับสนุน ปัจจัยต่ำงๆ                         
ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ซึ่งเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย และลดควำมเสียหำยของต้นมะพร้ำวในพ้ืนที่  



 ค 

 

 ข้อค้นพบ กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีกำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำสำมำรถท ำได้ในมะพร้ำวต้นเตี้ย 
หำกจ้ำงจะเสียค่ำใช้จ่ำยสูง เกษตรกรเห็นว่ำกำรตัดทำงใบมีผลให้ผลผลิตเสียหำย และหำกตัดทำงใบมำกเกินไป
จะท ำให้ต้นมะพร้ำวโทรมและตำยได้ กำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงใบเกษตรกรในบำงพ้ืนที่ยังกังวลเรื่องผลกระทบที่
จะได้รับ โดยเฉพำะเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ อีกทั้งยังพบว่ำต้นมะพร้ำวนอกพ้ืนที่โครงกำรซึ่งไม่พบกำร
ระบำดในช่วงที่โครงกำรส ำรวจ กำรไม่ท ำควำมสะอำดแปลงมะพร้ำวของเกษตรกร อำจท ำให้เป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำได้ ทั้งนี้ เมื่อเกิดกำรระบำดรุนแรง พบว่ำเกษตรกรจะใช้สำรเคมี ซึ่งช่วย
ลดควำมเสียหำยได้เร็วที่สุด  

ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรแกนน ำ หรืออำสำสมัครเกษตร มีควำมรู้เรื่องวิธี           
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เป็นเครือข่ำยถ่ำยทอดควำมรู้ 
เพ่ือให้เกษตรกรเห็นควำมส ำคัญ สำนต่อกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวแบบ
ชีววิธี รวมทั้งสร้ำงและขยำยเครือข่ำยผู้ผลิต และเพำะพันธุ์แตนเบียน เพ่ือให้เกษตรกรน ำไปปล่อยในพ้ืนที่      
ของตนเองได้ง่ำย เพ่ือป้องกันไม่ให้กำรระบำดขยำยเป็นวงกว้ำง และลุกลำม จนกระทั่งต้องใช้ส ำรเคมีซึ่งมี
ค่ำใช้จ่ำยสูง 
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ค าน า 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ประเมินผลโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ด้วยวิธี

ผสมผสำนแบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรยอมรับ            

ควำมพึงพอใจ ควำมคิดเห็นของเกษตรกร รวมทั้งผลกระทบทำงเศรษฐกิจ ซึ่งได้ส ำรวจข้อมูลในช่วงระหว่ำง     

กำรด ำเนินกิจกรรมและภำยหลังจำกกิจกรรมแล้วเสร็จ โดยได้รำยงำนผลให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรในฐำนะ

หน่วยงำนขับเคลื่อนหลักของโครงกำรทรำบผลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 

ในโอกำสนี้ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ กองส่งเสริม             

กำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วม

ด ำเนินงำนโครงกำรในทุกระดับ รวมทั้ง ผู้น ำชุมชน และเกษตรกรในพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร ที่ได้ให้ควำมร่วมมือ

ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรประเมินผลโครงกำร ให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ จึงขอขอบคุณมำ 

ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนกำรประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนที่ปลูกมะพร้ำว 

 

            

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พฤศจิกำยน 2561 
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สารบัญ 

                                                                                                            หน้า 
บทสรุปผู้บริหำร          (ข) 
ค ำน ำ           (ง) 
สำรบัญ           (จ) 
สำรบัญตำรำง          (ฉ) 
สำรบัญภำพ          (ช) 

บทที่ 1 สาระส าคัญของโครงการ         1 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร        1 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร        2 
1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของโครงกำร       2 
14 วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร        2 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ        3 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร       3 

บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล        4 
2.1 ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล       4 
2.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล       4 
2.3 ขอบเขตของกำรประเมินผล        4 
2.4 กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี       4 
2.5 กรอบแนวคิดในกำรประเมินผล      10 
2.6 วิธีกำรประเมินผล        11 
2.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล        15 
2.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล     18 

บทที่ 3 ผลการประเมิน         19 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง       19 
3.2 ปัจจัยน ำเข้ำ         20 
3.3 กระบวนกำร         22 
3.4 ผลได้/ผลผลิต        24 
3.5 ผลลัพธ์         27 

บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ        42 
4.1 สรุปผลกำรประเมิน        42 
4.2 ข้อเสนอแนะ         44 

บรรณานุกรม          45 
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สารบัญตาราง 

                                                                                         หน้า 
ตำรำงที่ 2.1 ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร    11 
ตำรำงที่ 2.2 จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง       15 
ตำรำงที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไป         19 
ตำรำงที่ 3.2 พ้ืนที่โครงกำร        20 
ตำรำงที่ 3.3 ควำมเหมำะสมของหลักสูตรกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวแบบวิธีผสมผสำน  22 
ตำรำงที่ 3.4 ช่องทำงกำรรับรู้ /รับทรำบโครงกำรของเกษตรกร    23 
ตำรำงที่ 3.5 กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้       25 
ตำรำงที่ 3.6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรอบรมกับกำรประกอบอำชีพปลูกมะพร้ำว 26 
ตำรำงที่ 3.7 เปรียบเทียบระดับควำมรู้ ก่อน – หลังกำรอบรมตำมโครงกำร   28 
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บทที่ 1 

สาระส าคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรควบคุมและก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวแบบครอบคลุมพ้ืนที่โดยใช้สำรเคมี      
ฉีดเข้ำล ำต้นระยะที่ 1 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2556 ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประสบผลส ำเร็จ สำมำรถลดพื้นที่กำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้ 43,893 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.90 
และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร แต่กำรด ำเนินโครงกำร             
ยังไม่สำมำรถควบคุมและตัดวงจรกำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้ทั้งหมด เนื่องจำกมีต้นมะพร้ำวที่ไม่ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำรอีกส่วนหนึ่ง ท ำให้เป็นแหล่งอำศัยและแพร่ขยำยพันธุ์ของหนอนหัวด ำมะพร้ำว จึงเป็นสำเหตุให้มี
พ้ืนที่ระบำดหนอนหัวด ำเพ่ิมขึ้น ซึ่งจำกข้อมูลกำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำว ณ วันที่ 8 มีนำคม 2560 
พบกำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำวในพ้ืนที่ 78,954 ไร่ ในพ้ืนที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
นนทบุรี อ่ำงทอง รำชบุรี นครปฐม สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปรำกำร ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ อุดรธำนี สงขลำ สตูล นรำธิวำส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมรำช กระบี่ 
พังงำ ภูเก็ต สุรำษฏร์ธำนี ระนอง ชุมพร และปัตตำนี 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21 มีนำคม 2560 จึงอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย              
กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมวิชำกำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ด้วยวิธี
ผสมผสำนแบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น วงเงิน 287,734,742 บำท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้อย่ำงยั่งยืน และตัดวงจรกำรระบำดของหนอนหัวด ำ
มะพร้ำวไม่ให้แพร่ระบำดไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่และพืชชนิดอ่ืน โดยก ำหนดเป็นมำตรกำร ดังนี้ 1) มำตรกำร      
กำรสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วม 2) มำตรกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน 3) มำตรกำรทำงกฎหมำย        
4) มำตรกำรเฝ้ำระวังและส ำรวจ และ 5) มำตรกำรสร้ำงสวนใหม่ทดแทนและปลูกพืชหลำกหลำย                 
จำกมำตรกำรดังกล่ำวมีกิจกรรมที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและชี้แจง
โครงกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและปล่อยแตนเบียนในพื้นที่กำรระบำดทั่วไป กำรจัดหำ
และฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้นมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร กำรจัดหำและฉีดพ่นสำรเคมีทำงใบ        
ในมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร ต้นมะพร้ำวน้ ำหอม มะพร้ำวกะทิ และมะพร้ำ วท ำน้ ำตำล          
ทุกควำมสูง กำรติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูมะพร้ำวและกำรติดตำมประเมินผล ต่อมำคณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ิมเติม    
เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จำกเดิม 78,954 ไร่ 
จ ำนวน 1,973,850 ต้น เป็นกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 109,409 ไร่ จ ำนวน 3,877,134 ต้น และขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินงำนโครงกำรจำกเดิมเริ่มด ำเนินโครงกำรเดือนเมษำยน 2560 – ธันวำคม 2560 เป็นเดือนเมษำยน 2560 – 
เดือนมิถุนำยน 2561  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อควบคุมและก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้อย่ำงยั่งยืน 

1.2.2 เพ่ือควบคุมและตัดวงจรกำรระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำวไม่ให้ระบำดไปยังพ้ืนที่แหล่งใหม่ และ
พืชชนิดอื่น 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 

 1.3.1 เป้าหมาย 

 1) ปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor ระยะเวลำ 8 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 16 ครั้ง 

2) ฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้นมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร ที่ถูกหนอนหัวด ำมะพร้ำว
เข้ำท ำลำย  

3) พ่นสำรเคมีทำงใบมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร และมะพร้ำวอ่อนทุกควำมสูง 
(มะพร้ำวรับประทำนน้ ำ หรือผลสด เช่น มะพร้ำวน้ ำหอม มะพร้ำวท ำน้ ำตำล รวมทั้งมะพร้ำวกะทิ) ที่ถูกหนอน
หัวด ำมะพร้ำวเข้ำท ำลำย   
 1.3.2 งบประมาณ  
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำย         
เพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจ ำเป็น วงเงิน 287,734,742 บำท 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1.4.1 การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม 
  1) ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ภำครัฐ ท้องถิ่น เกษตรกร และเอกชน 
  2) ใช้ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ติดตำมสถำนกำรณ์ และเตือนกำรระบำดของศัตรู
มะพร้ำว 
  3) ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริกำรจัดกำรศัตรูมะพร้ำวแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.4.2 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
  1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบท่ีถูกหนอนท ำลำย และน ำมำเผำ) 
  2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) 
  3) กำรใช้สำรเคมี 

3.1) พ่นสำรเคมีทำงใบ (มะพร้ำวต่ ำกว่ำ 12 เมตร) 
3.2) ฉีดสำรเคมีเข้ำต้น (มะพร้ำวสูงกว่ำ 12 เมตร) ยกเว้นมะพร้ำวอ่อน มะพร้ำวกะทิ 

และมะพร้ำวท ำน้ ำตำล 
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 1.4.3 มาตรการทางกฎหมาย 
  1) ควบคุมกำรขนย้ำยผลมะพร้ำว เพ่ือป้องกันกำรระบำดข้ำมพ้ืนที่ 
  2) กักกันมะพร้ำวบริเวณด่ำนตรวจพืช และจุดผ่ำนแดน 
  3) ประกำศเขตควบคุม 
 1.4.4 การเฝ้าระวัง และการส ารวจ 
  1) จัดท ำแปลงติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูมะพร้ำว ส ำรวจติดตำมและรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.5.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
 1.5.2 กรมวิชำกำรเกษตร 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
 1.6.1 พ้ืนที่กำรระบำดของหนอนหัวด ำลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 
 1.6.2 เกิดกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ในกำรดูแล ควบคุมและจัดกำร

ศัตรูมะพร้ำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว จะส่งผลต่อผลผลิต และปริมำณมะพร้ำวที่เกษตรกรจะได้รับ 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ที่ให้รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรให้คณะรัฐมนตรีได้รับทรำบด้วย      
กรมส่งเสริมกำรเกษตรในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ได้หำรือร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนด
กิจกรรมติดตำมประเมินผลของโครงกำร โดยแบ่งภำรกิจกำรประเมินผลออกเป็น 1) ด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง   
ในโครงกำร เช่น กำรประเมินประสิทธิภำพของสำรเคมี ประสิทธิภำพกำรใช้แตนเบียน และกำรเปรียบเทียบ
พ้ืนที่กำรระบำด เป็นต้น 2) ด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ เช่น กำรประเมินกำรยอมรับ ควำมพึงพอใจ และ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น และ 3) กำรประเมินสำรพิษตกค้ำงในผลผลิตและกำรประเมินกำรฟ้ืนตัวของ
ต้นมะพร้ำว ซึ่งส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้รับมอบหมำยให้ติดตำมและประเมินผลทำงด้ำนสังคมและ
เศรษฐกิจ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

1) เพ่ือประเมินกำรยอมรับ ควำมพึงพอใจ และควำมคิดเห็นของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในโครงกำร  
2) เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรอบรม กับกำรประกอบอำชีพมะพร้ำวของเกษตร 
3) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวทั้ง 4 วิธี ของเกษตร 
4) เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 2.3.1 พื้นที่ เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่  29 จังหวัด ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ในภำคกลำง              
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ 
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
  1) เกษตรกรเจ้ำของสวนมะพร้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำร 
  2) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมด ำเนินงำนโครงกำร 
  3) ผู้ประกอบกำรรับซื้อมะพร้ำวในพ้ืนที่โครงกำร 
 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล ก ำหนดช่วงเวลำของข้อมูลตำมระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2560 – มิถุนำยน 2561 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 ในส่วนนี้จะน ำเสนอกำรตรวจเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้
กับกำรประเมินในครั้งนี้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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 2.4.1 การตรวจเอกสาร 
 กรมส่งเสริมการเกษตร (2557) ได้ประเมินผลโครงกำรควบคุมและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) 
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยกำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้น ในพ้ืนที่ 6 อ ำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีกำรเข้ำ
ท ำลำยของหนอนหัวด ำอย่ำงรุนแรง โดยวิธีฉีดสำรเคมี emamectin benzoate 1.92% EC อัตรำ 30 
มิลลิลิตรต่อต้น เข้ำล ำต้นมะพร้ำวที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร จ ำนวน 900,575 ต้น ผลกำรประเมินหลังฉีด
สำรเคมี 120 วัน พบว่ำ จ ำนวนประชำกรของหนอนหัวด ำลดลง ต้นมะพร้ำวมีกำรฟ้ืนตัวดีขึ้น พ้ืนที่กำรระบำด
ลดลงจำกก่อนด ำเนินโครงกำร 89,826 ไร่ เป็น 45,933 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9 และจำกกำรประเมิน    
กำรยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อกำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้นเพ่ือก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำว พบว่ำ เกษตรกรเห็นด้วย
ในระดับมำก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ำกำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้นสำมำรถก ำจัดหนอนหัวด ำได้       
กำรเจำะรูมะพร้ำว จ ำนวน 2 รู เพ่ือฉีดสำรเคมีเข้ำไปจะไม่ท ำให้มะพร้ำวยืนต้นตำย และเกษตรกรมั่นใจว่ำ     
กำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้นมะพร้ำวที่มีควำมสูงกว่ำ 12 เมตร จะไม่มีสำรพิษตกค้ำงในผลผลิต และไม่เป็นอันตรำย
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยในภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

 วลัยพร ศะศิประภา และคณะ (2557) ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรระบำดของหนอนหัวด ำ และแมลง
ด ำหนำมมะพร้ำวในพ้ืนที่อ ำเภอกุยบุรี จ ำนวน 120 แปลง ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2555 – มกรำคม 2557 
โดยใช้วิธีกำรนับทำงใบที่ถูกท ำลำย และทำงใบเขียวที่ไม่ถูกท ำลำย ผลกำรศึกษำ พบว่ำ หนอนหัวด ำ                 
มีกำรระบำดรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนกรกฏำคม เนื่องจำกปริมำณฝนตกต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยในช่วง 4 ปี ที่ผ่ำนมำ      
ท ำให้เกิดเป็นช่วงแล้งที่ยำวนำนตั้งแต่เดือนมีนำคม – สิงหำคม ซึ่งเอ้ืออ ำนวยให้กำรระบำดของหนอนหัวด ำ
รุนแรงขึ้นและขยำยพ้ืนที่ออกไปยังบริเวณใกล้เคียง โดยในช่วงกำรศึกษำเกษตรกรจัดกำรเพ่ือลดกำรเข้ำท ำลำย
ของหนอนหัวด ำมะพร้ำวร่วมกับทำงหน่วยงำนของรำชกำร โดยใช้วิธี ตัดทำงใบ กำรพ่นสำรบีที กำรปล่อยแตนเบียน  
บรำคอน แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนหัวด ำ อีกทั้งยังพบว่ำกำรปลูกพืชแซม เช่น สับปะรด และว่ำนหำง
จระเข้ช่วยให้กำรฟ้ืนตัวของต้นมะพร้ำวดีขึ้นอีกด้วย  
 ศิริชัย บัวทอง และคณะ (2557) ได้ท ำกำรวิจัยกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวของเกษตรกร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  2) สภำพกำร
ผลิตมะพร้ำวของเกษตรกร 3) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวของเกษตรกร 4) กำร
ปฏิบัติในกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวของเกษตรกร และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติในกำรป้องกัน
ก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวของเกษตรกร พบว่ำ 1) เกษตรกรมีอำยุเฉลี่ย 51.47 ปี จบกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 43.6 พื้นที่ปลูกมะพร้ำวเฉลี่ย 20.26 ไร่ ประสบกำรณ์ปลูกมะพร้ำวเฉลี่ย 30.53 ปี 
อำยุมะพร้ำวเฉลี่ย 43.26 ปี รำยได้จำกกำรท ำสวนมะพร้ำวเฉลี่ย 91,645.70 บำทต่อปี กำรระบำด            
ของหนอนหัวด ำมะพร้ำวในพ้ืนที่อยู่ในระดับปำนกลำง 2) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมะพร้ำวในที่รำบ และประสบ
ปัญหำฝนทิ้งช่วงนำนกว่ำ 1 เดือน ไม่มีกำรปลูกมะพร้ำวทดแทนต้นที่เสื่อมโทรม ปริมำณผลผลิตมะพร้ำว 
619.06 ผลต่อไร่ต่อปี 3) เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ ลักษณะกำรท ำลำยของหนอนหัวด ำ
มะพร้ำว และกำรใช้แตนเบียนบรำคอนในกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำว ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ 
เกษตรกรได้รับควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรมำกที่สุด 4) เกษตรกรร้อยละ 50 ได้รับ               
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กำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐในกำรปล่อยแตนเบียนบรำคอนเป็นประจ ำ และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ปฏิบัติของเกษตรกรในกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำว ได้แก่ ควำมรู้ของเกษตรกร จ ำนวนพ้ืนที่กำร
ระบำดของหนอนหัวด ำมะพร้ำว จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน และปริมำณผลผลิตของมะพร้ำว  
 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (2555) ทดสอบกำรใช้ศัตรูธรรมชำติในกำรควบคุม
หนอนหัวด ำมะพร้ำว ในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรง ในต ำบลเขำล้ำน และบ้ำนน้ ำพุ อ ำเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2554 - 2555 โดยใช้แตนเบียนหนอน Bracon hebetor แมลงหำงหนีบ C.morio 

และแตนเบียนอ่ืนๆ อีก 6 ชนิด ในกำรทดสอบ พบว่ำ กำรใช้แตนเบียน Bracon hebetor สำมำรถควบคุม
หนอนหัวด ำมะพร้ำวได้ดีที่สุด ในอัตรำ 100 ตัวต่อไร่ ระยะกำรปล่อย 3 ครั้ง ภำยใน 3 เดือน แตนเบียน
สำมำรถควบคุมกำรระบำดของหนอนหัวด ำให้ลดลงร้อยละ 50 และพบว่ำประชำกรของแตนเบียนในธรรมชำติ
หลังกำรปล่อยเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 25 ส่งผลให้ต้นมะพร้ำวเริ่มฟ้ืนตัวและแตกยอดเขียวกลับมำ 

 สุเทพ สหายา และคณะ (2556) ทดสอบประสิทธิภำพสำรเคมีพ่นทำงใบ ในพ้ืนที่อ ำเภอเมือง และ
อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - สิงหำคม 2556 ด้วย 5 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีกำรพ่นสำร flubendiamide 20%WG ในอัตรำ 5 กรัม chlorantraniliprole 5.17%SC อัตรำ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร spinosad 12%SC อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร และ lufenuron 5%EC อัตรำ 
20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสำร ผลกำรทดลองพบว่ำ เมื่อใช้ข้อมูลจ ำนวนหนอน
หัวด ำที่พบภำยหลังกำรพ่นสำร และข้อมูลกำรทดลองควำมเป็นพิษ (bio-assay) ของสำรทดลองโดยกำรจุ่มใบ
พืช (leaf dipping) พบว่ำทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภำพกำรป้องกันก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำว แต่กำรพ่นสำร 
spinosad 12%SC มีประสิทธิภำพดีที่สุด รองลงมำได้แก่ กำรพ่นสำร  chlorantraniliprole 5.17%SC, 
flubendiamide 20%WG และ lufenuron 5%EC ตำมล ำดับ โดยกำรใช้เครื่องยนต์พ่นสำรชนิดแรงดันน้ ำสูง 
ควรใช้ในมะพร้ำวที่มีควำมสูงไม่เกิน 10 เมตร เนื่องจำกถ้ำสูงมำกเกินไป เครื่องยนต์พ่นสำรอำจมีแรงดัน         
ไม่เพียงพอ ท ำให้ละอองสำรไม่ท่ัวถึง  
 จำกกำรตรวจสอบเอกสำรดังกล่ำว ได้พิจำรณำประเด็นกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เช่น สภำพสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร ควำมรู้และกำรยอมรับเกี่ยวกับกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ 
ประสิทธิภำพของสำรเคมี และกำรใช้แตนเบียน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประเมินด้ำนกำรรับรู้ รับทรำบ          
กำรยอมรับวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว และผลกระทบทำงเศรษฐกิจต่อไป 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
เพ่ือให้กำรก ำหนดกรอบวิธีในกำรประเมินผลมีควำมเหมำะสม ได้อำศัยแนวคิดและทฤษฎีที่มีควำม

สอดคล้องกับลักษณะของโครงกำร ซึ่งได้น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผล ดังนี้ 
1) แนวคิดการประเมินผล 

กำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กระบวนกำรที่ท ำกำรวัดและท ำกำรวิเครำะห์ว่ำ ผลที่
เกิดจำกกำรด ำเนินงำนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่ กำรประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำบทเรียนทั้ง
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ในแง่บวกและแง่ลบ เพ่ือน ำบทเรียนนี้ไปใช้ในกำรปรับปรุงโครงกำรเดิมหรือจัดท ำโครงกำรใหม่ กำรประเมินผล
โครงกำรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตำมระยะเวลำของโครงกำร ดังนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2550) 

1.1) กำรประเมินผลก่อนกำรด ำเนินโครงกำร (Pre Evaluation) วัตถุประสงค์ในกำร
ประเมินผลเพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยกำรวิเครำะห์ว่ำผลที่จะได้ตำมโครงกำรนั้น คุ้มกับกำรลงทุน
หรือไม่ เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อเสนอต่อผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรอนุมัติโครงกำร 

1.2) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร (Ongoing Evaluation) เป็นกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตที่ได้ (Output) กับผลกระทบระยะสั้นของโครงกำร (Effect) กำรประเมินผล       
ในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกำรป้องกันไม่ให้โครงกำรล้มเหลว 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำโครงกำรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกันได้  

1.3) กำรประเมินผลหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) เป็นกำรประเมินผล
กระทบ (Impact) อันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม ระหว่ำงก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ไม่ว่ำจะเป็นควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของโครงกำร  จะได้
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรวำงแผนโครงกำรอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 
รูปแบบกำรประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบและเห็นภำพได้

ชัดเจนที่สำมำรถน ำเสนอควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของแผนงำนหรือโครงกำร กำรจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และผลงำนที่ต้องกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่คำดหวังไว้ 
(W.K.Kellogg Foundation, 2004) 
 
 

 

 

 

 

 

  

              แผนภำพที่จัดเตรียมไว้                                    ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คำดหวังไว 

                        ภาพที่ 2.1 ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 
                         ที่มำ : W.K. Kellogg Foundation Logic Model Development Guide 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก ่

ทรัพยำกร/ปจัจัย
น ำเข้ำ 
(Resources/ 
Imputs) 

กิจกรรม 

(Activities) 
ผลผลติ 

(Outputs) 

ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 
   ผลกระทบ 
     (Impact) 

“ถ้ำได้น ำทรัพยำกร
แข้ำสู่แผนงำนแล้ว...ก็
จะจัดท ำกิจกรรมได้” 

“ทรัพยำกรที่มีควำม
จ ำเป็นจริงส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนของแผนงำน” 

“ถ้ำจัดท ำกิจกรรมได้
แล้ว...ก็จะส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร
ให้แก่ผู้รับบริกำรได้” 

“ถ้ำจัดท ำกิจกรรมตำมที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ...ก็จะ
ท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชนไ์ด้ตำมที่ตั้งใจไว”้ 

“ถ้ำจัดท ำกิจกรรมตำมที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ...ก็จะท ำ
ให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชนไ์ด้ตำมที่ตั้งใจไว้” 

1 2 3 4 5 
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(1) ทรัพยำกรต่ำงๆ หรือที่เรียกว่ำปัจจัยน ำเข้ำ (Resources/Inputs) เช่น คน งบประมำณ       
กำรจัดองค์กร และชุมชน ที่แผนงำนสำมำรถจัดหำได้เพ่ือด ำเนินงำน 

(2) กิจกรรมของแผนงำน (Activities) เป็นสิ่งที่แผนงำนจัดท ำโดยใช้ทรัพยำกร กิจกรรมทั้ง
กระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระท ำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะท ำ กิจกรรมกำรพัฒนำนี้
จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องกำรบรรลุควำมส ำเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

(3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลที่เกิดขึ้น โดยตรงจำกกำรจัดท ำกิจกรรมของแผนงำน และอำจ
ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรที่ส่งมอบของแผนงำน 

(4) ผลผลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพ และระดับ
ของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน 

(5) ผลกระทบ (Impact) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจแลไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กร ชุมชน หรือ
ระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมของแผนงำน ซึ่งโดยปกติจะท ำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำของแผนงำน 

จำกแนวคิดแบบจ ำลอง Logic Model ได้น ำมำประยุกต์และสร้ำงกรอบแนวคิดในกำร
ประเมินผลรูปแบบ IPOO เป็นเครื่องมือในกำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยกำรประเมินผลจะใช้เกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้ำหมำย และ
เปรียบเทียบผลผลัพธ์ระหว่ำงก่อนและหลังมีโครงกำร ประกอบด้วย 

(1) กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) ประกอบด้วย งบประมำณ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ปัจจัยที่สนับสนุน เช่น แตนเบียนบรำคอน สำรเคมีที่ใช้ในกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว
หนอนหัวด ำ 

(2) กำรประเมินกระบวนกำร (Process) ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และกำร
ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนต่ำงๆ ของโครงกำร 

(3) กำรประเมินผลผลิต (Output) คือ ผลที่ได้จำกกำรใช้ปัจจัยเข้ำไปในกิจกรรมต่ำงๆ ของ
โครงกำร เช่น จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้  

(4) กำรประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) คือ ผลจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตด้ำนรำยได้ของ
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร และควำมคิดเห็นโดยรวมต่อโครงกำร 
3) แผนแบบการประเมินผล 
     แผนแบบกำรประเมินผล (Evaluation Design) จ ำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่กำรประเมินผล

โดยใช้แผนแบบทดลอง (เปรียบเทียบ) ซึ่งนักประเมินผลได้ประยุกต์แผนแบบกำรทดลอง(Experimental Design) 

ที่ใช้ในงำนวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร อีกประเภทเป็นกำรประเมินผลโดยไม่ใช้แผนแบบทดลอง 

(non Experimental Design) ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยใช้เทคนิคง่ำยๆ เช่น กำรเปรียบเทียบผลได้ของโครงกำร   

กับเป้ำหมำย เปรียบเทียบกับโครงกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน เป็นต้น ส ำหรับแผนแบบทดลอง (เปรียบเทียบ)     

ที่เป็นมำตรฐำนและน ำมำใช้แพร่หลำยมี 3 แผนแบบ ดังนี้ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2556)  
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3.1) แผนแบบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงกำรไม่มีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest 
Design no Control Group) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนโครงกำร หลังโครงกำร ผลต่ำง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงกำร) E1 E2 O1 = E2- E1 

3.2) แผนแบบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงกำรมีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest Design 
with a Control Group) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้ 

กลุ่ม ก่อนโครงกำร หลังโครงกำร ผลต่ำง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงกำร) E1 E2 O1 = E2- E1 
กลุ่มควบคุม (นอกโครงกำร) C1 C2  O2 = C2- C1 

3.3) แผนแบบเปรียบเทียบผลหลังโครงกำรมีกลุ่มควบคุม (Posttest Only Design with 
Control Group) ข้อมูลที่จัดเก็บแสดงได้ ดังนี้  

กลุ่ม ก่อนโครงกำร หลังโครงกำร ผลต่ำง 
กลุ่มทดลอง (ในโครงกำร) - E2 O2 = E2- C2 
กลุ่มควบคุม (นอกโครงกำร) - C2  

                      โดย E1 , C1   หมำยถึง ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดในช่วงก่อนโครงกำรของกลุ่มทดลอง         
(ในโครงกำร) และกลุ่มควบคุม (นอกโครงกำร) ตำมล ำดับ 
      E2 , C2   หมำยถึง ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดในช่วงหลังโครงกำรของกลุ่มทดลอง         
(ในโครงกำร)  และกลุ่มควบคุม (นอกโครงกำร) ตำมล ำดับ 
  O1 , O2 หมำยถึง  Gross Effect ของกลุ่มทดลอง (ในโครงกำร) และกลุ่มควบคุม 
(นอกโครงกำร) ตำมล ำดับ 

4) การวิเคราะห์ทัศนคติ และความพึงพอใจ 
ได้น ำมำตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้ำงขึ้นโดย Rensis Likert ซึ่งถือเป็น

เครื่องมือกำรวัดข้อมูลเชิงคุณภำพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพ่ือใช้วัดตัวแปร อำทิ ทัศนคติ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น 
และควำมพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งวิธีกำรได้มำของมำตรวัดแบบลิเคิทสเกล ต้องออกแบบสอบถำมระดับควำม
คิดเห็นในค ำถำมแต่ละข้อได้หลำยระดับ เช่น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง จำกนั้นก ำหนดระดับคะแนนของควำมคิดเห็นแต่ละระดับ ซึ่งโดยทั่วไปมักนิยมที่จะให้
คะแนนดังนี้ (Rensis, 1932 อ้ำงใน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2556) 
   1 คะแนน     ส ำหรับไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง / น้อยที่สุด 
   2 คะแนน     ส ำหรับไม่เห็นด้วย / ค่อนข้ำงน้อย 
   3 คะแนน     ส ำหรับไม่แน่ใจ / ปำนกลำง 
   4 คะแนน     ส ำหรับเห็นด้วย / ค่อนข้ำงมำก 
   5 คะแนน     ส ำหรับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง / มำก 

ต่อจำกนั้นน ำมำก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค ำนวณหำช่วงของคะแนนได้ดังนี้ 



 - 10 - 

 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการที่เหมาะสม 

  ช่วงคะแนน =   
คะแนนมาก −คะแนนนอ้ย

จ านวนระดับชั้น
 

 โดยที่  คะแนนมำก        คือ  คะแนนที่ก ำหนดมำกท่ีสุด (5 คะแนน) 
  คะแนนน้อย        คือ  คะแนนที่ก ำหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
  จ ำนวนระดับชั้น   คือ  ระดับกำรวัดที่ก ำหนดไว้ (5 ระดับ) 
 ค่ำท่ีค ำนวณได้จำกสูตรข้ำงต้น เช่น กรณี 5 ระดับ จะได้ช่วงคะแนนเท่ำกับ (5-1)/5 = 0.80 น ำค่ำช่วง
คะแนนดังกล่ำวไปก ำหนดค่ำในแต่ละระดับขั้นต่อไป 

2.5 กรอบแนวคิดในการประเมินผล  
จำกกำรศึกษำโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ด้วยวิธีผสมผสำนแบบครอบคลุม

พ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน สรุปเป็นกรอบแนวคิดในกำรประเมินผลโครงกำรตำมวงจรโครงกำร ดังนี้ 
(ภำพท่ี 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)                  
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   
ที่มา : จากการศึกษา 

 

 

 

• เกษตรกรสามารถป้องกันและก าจัดหนอนหัวด าได้อย่างยั่งยืน 
• พ้ืนทีก่ารระบาดของหนอนหัวด าลดลง 

 

Inputs 

• พ้ืนทีส่วนมะพร้าวที่เกิด      
การระบาด 

• ความรู้/หลักสูตร 

• งบประมาณ 

•บุคลากร/หน่วยงาน 

Process 

•ประชาสัมพันธ์โครงการ 

• รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

• อบรมถ่ายทอดความรู้ 

• ผลิตและปล่อยแตนเบียน 

• จัดหาและฉดีสารเคมีเข้าล าต้น       
และพ่นทางใบ 

Outputs 

• เกษตรกรเข้าใจ และมีความรู้ใน
วิธีการก าจัดศัตรูมะพร้าว 

• พ.ท. 109,409 ไร่ ได้รับการปล่อย
แตนเบียนบราคอน 

• ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโน
โยลีของเกษตรกร 

•  เหตุผลที่เกษตรกรยอมรับ/ไม่ยอมรับเทคโนโลยี                
ในแต่ละวิธี 

• เกษตรกรมีรายได้ และผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 

Outcomes 

ผลโครงการในภาพรวมตามตัวช้ีวัด 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
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2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบการประเมินผล ใช้แบบจ ำลอง IPOO Model ที่แสดงให้เห็นถึงผลตำมองค์ประกอบ

ของปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 
 2.6.2 ประเภทการประเมินผล เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินงำน (Ongoing Evaluation) 
ซึ่งมุ่งเน้นพิจำรณำผลได้ ปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรม รวมไปถึงผลลัพธ์ในเบื้องต้น      
ที่เกษตรกรได้รับ  

2.6.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นกำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง กับผลที่คำดหวัง โดยใช้แผน
แบบเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงกำรไม่มีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest Design no Control Group) 
2.6.4 ประเด็นตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัด 
ตารางท่ี 2.1 ประเด็นตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs)   
1.1) พ้ืนที ่ - จ ำนวนพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของหนอนหัวด ำ       

ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
- ร้อยละ 90 ของเป้ำหมำย 

1.2) บุคลำกร/หน่ วยงำน
ด ำเนินงำน                                   

- ระดับควำมพร้อมของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน           - ระดับมำก 

1.3) งบประมำณ - ระดับควำมเพียงพอของงบประมำณ - ระดับมำก 

1.4) ควำมรู้/หลักสูตร                      - ระดับควำมเหมำะสมของหลักสูตรที่จัดอบรม - ระดับมำก  

2) กระบวนกำร (Process)   
      2.1) กำรเตรียมกำร - ระดับควำมเหมำะสมของคู่มือโครงกำร แผ่นพับ   

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง  ๆ
- ระดับมำก 

2.2) กำรประชำสั มพันธ์
โครงกำร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร/
รำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับโครงกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของเกษตรกรที่เข้ำร่วม

โครงกำร 

 2.3) กำรมี ส่ วนร่ วมใน
โครงกำร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำร่วมในงำนวันรณรงค์ 
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของเกษตรกรที่เข้ำร่วม

โครงกำร 

 -  ระดับกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องในกำรดูแล ควบคุม และจัดกำรศัตรู
มะพร้ำว 

- ระดับมำก 



 

 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น (ต่อ) ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

3) ผลผลิต (Outputs)  
        3.1) กำรอบรมถ่ำยทอด
ควำมรู้ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้       
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธีผสมผสำน 
(กำรใช้แตนเบียนบรำคอน กำรตัดทำงใบและน ำไปเผำ 
กำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้น และพ่นทำงใบ) 

  - ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

        3.2) กำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธี
ผสมผสำน 

- ร้อยละของพ้ืนที่ที่พบกำรระบำดของหนอนหัวด ำ 
ได้รับกำรควบคุมกำรระบำดโดยศัตรูธรรมชำติ (แตน
เบียนบรำคอน) 

 - ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของพ้ืนที่เป้ำหมำย   

 - ร้อยละของต้นมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 
12 เมตร ได้รับกำรควบคุมและก ำจัดหนอนหัวด ำ 
โดยใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้น 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ของต้นมะพร้ำวเป้ำหมำย   

 - ร้อยละของต้นมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 
12 เมตร ต้นมะพร้ำวน้ ำหอม มะพร้ำวกะทิ และ
มะพร้ำวท ำน้ ำตำลทุกควำมสูง ได้รับกำรควบคุม
และก ำจัดหนอนหัวด ำ โดยใช้สำรเคม ีฉีดพ่นทำงใบ 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ข อ ง ต ้น ม ะ พ ร ้ำ ว

เป้ำหมำย   

4) ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1) พื้นที่ระบำดของ
หนอนหัวด ำมะพร้ำว 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนมะพร้ำวที่เกิดกำรระบำด
ของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำหลังมีโครงกำร 

- ลดลงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
70 ของพื้นที ่ที ่เกิด
กำรระบำดก ่อนมี
โครงกำร 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่เพ่ิม/ขยำยพ้ืนที่กำรปลูก
มะพร้ำวหลังมีโครงกำร 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 ของเกษตรกรที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

4.2) ควำมรู้ และกำรน ำ 
ไปใช้ประโยชน์ 

- ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของเกษตรกรหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำร เกี่ยวกับกำรก ำจัดหนอนหัวด ำ
มะพร้ำว ด้วยวิธีผสมผสำน 

- ระดับมำก 

 - ระดับกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำจัดหนอน    
หัวด ำมะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำนไปปฎิบัติ 

- ระดับมำก 

4.3) กำรยอมรับเทคโนโลยี
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอน
หัวด ำ 

- ร้อยละของเกษตรกร และพ่อค้ำรำยย่อยที่รับซื้อ
มะพร้ำว ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว
หนอนหัวด ำด้วยวิธีผสมผสำน 

- ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80    

ของเกษตรกร และ

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ประเด็น (ต่อ) ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
4.4) ผลผลิต - ปริมำณผลผลิตมะพร้ำวในพ้ืนที่โครงกำรของ

เกษตรกร 
- เพ่ิมขึ้น/คงเดิมจำก

ก่อนมีโครงกำร (ไม่

เสียหำย) 

 - ปริมำณกำรรับซื้อมะพร้ำวในพ้ืนที่โครงกำรของ
พ่อค้ำรำยย่อยท่ีรับซื้อมะพร้ำว 

- เพิ่มขึ ้นจำกก่อนมี

โครงกำร 

4.5) ด้ำนเศรษฐกิจ - มูลค่ำควำมเสียหำยของมะพร้ำวในพ้ืนที่ช่วง
สิ้นสุดโครงกำร 

- ลดลงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ

60 เมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนมีโครงกำร 

 - รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยมะพร้ำวของเกษตรกร   
ในพ้ืนที่โครงกำร 

- เ พิ ่มขึ ้นจำกก ่อนมี

โครงกำร 

4.6) ควำมพึงพอใจ - ระดับควำมพึงพอใจของ เกษตรกรที่ มี ต่ อ 
โครงกำร 

- ระดับมำก 

ที่มา : จำกกำรศึกษำ 

2.6.5 การรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 1) วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ใช้แบบแบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม เป็นเครื่องมือในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งลักษณะของแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำม มีทั้งข้อค ำถำม                 
แบบปลำยเปิด และปลำยปิด 

2) แหล่งข้อมลู ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินผลได้มำจำกแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย 3 กลุ่ม 

ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบโครงกำรในระดับพ้ืนที่ เกษตรกรผู้ เข้ำร่วมโครงกำร และ
ผู้ประกอบกำรที่รับซื้อมะพร้ำวในพ้ืนที่โครงกำร โดยมีกำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 

2.1.1) หน่วยตัวอย่ำงเกษตรกร 
-  ก ำ ร ก ำ ห น ด ข น ำ ด ตั ว อ ย่ ำ ง  ใ ช้ สู ต ร ข อ ง  Krecie & Morgan                           

ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 และก ำหนดให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 จำกเกษตรกรทั้งหมดที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรจ ำนวน 31,521 รำย สำมำรถน ำมำค ำนวณหำขนำดตัวอย่ำงของเกษตรกร ตำมสูตร ได้ดังนี้ 
(กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2551 อ้ำงใน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2556) 

    n = χ2Np (1-p)
e2 (N-1)+χ2p (1-p) 

โดยที่  n  = จ ำนวนตัวอย่ำง 
    N  = จ ำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 31,521 รำย 
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    χ2 = ค่ำไคสแควร์ ณ ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 99 ที่ df = 1 มีค่ำเท่ำกับ 6.6349 
    e  = ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงท่ียอมรับได้ ร้อยละ 5 
    p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจของประชำกรที่รับทรำบเกี่ยวกับวิธีกำร
ก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ในโครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ  เพ่ือลด
ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำ AFTA (ปีที่ 4) เท่ำกับ 0.82 แทนค่ำในสูตร 

    n= 6.6349 × 31,521 × 0.82(1-0.82)
0.052(31,521-1)+6.6349x0.82(1-0.82) 

    n = 386.93 ประมำณ 387 

จำกกำรค ำนวณข้ำงต้น ได้ขนำดตัวอย่ำงประมำณ 387 รำย 
- กำรสุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multistage Sampling) 

เพ่ือแก้ไขปัญหำกรอบตัวอย่ำงไม่สมบูรณ์ และเพ่ือให้กำรท ำงำนภำคสนำมท ำได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว ดังนี้ 
  ขั้นที่หนึ่ง สุ่มจังหวัดตัวอย่ำง จำกประชำกรจังหวัด 29 จังหวัด 

ก ำหนดจ ำนวนจังหวัดตัวอย่ำง ร้อยละ 30 ได้ 9 จังหวัด โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทน (Simple 
Random without Replacement) ได้จังหวัดตัวอย่ำง ดังนี้ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ 

  ขั้นที่สอง สุ่มต ำบลตัวอย่ำง จำกประชำกรต ำบลใน 9 จังหวัด ที่ตก
เป็นตัวอย่ำง จ ำนวน 209 ต ำบล โดยก ำหนดขนำดต ำบลตัวอย่ำง ร้อยละ 30 ได้ 63 ต ำบล และใช้วิธีกำรสุ่ม
อย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทน (Simple Random without Replacement) ในแต่ละจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนประชำกรต ำบลที่มีกำรระบำดของหนอนหัวด ำในแต่ละจังหวัด ได้จ ำนวนต ำบลตัวอย่ำงในแต่ละจังหวัด 
(ตำรำงท่ี 2.2) 

  ขั้นที่สำม สุ่มเกษตรกรตัวอย่ำง จำกเกษตรกรในแต่ละต ำบลที่ตก
เป็นตัวอย่ำง ตำมสัดส่วนจ ำนวนเกษตรกรเฉลี่ยต่อต ำบล ประมำณ 3 - 9 รำยต่อต ำบล โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
อย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) 
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนเกษตรกรตัวอย่าง 

 จังหวัด 
ต าบล (แห่ง) เกษตรกร (ราย) 

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 
1 สุรำษฎร์ธำนี   9   3     201  27 
2 ชุมพร   5   2      36  18 
3 ประจวบคีรีขันธ์ 44 13 20,966 117 
4 เพชรบุรี 26   8     582   48 
5 ฉะเชิงเทรำ 29   9   1,118   36 
6 ชลบุร ี 61 18   2,020   72 
7 ระยอง 26   8     624   24 
8 บุรีรัมย์   7   5     423   40 
9 ศรีสะเกษ   2   1        5     5 
 รวม 209 63 25,975 387 

ที่มา : กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกำรค ำนวณ 

2.1.2) หน่วยตัวอย่ำงพ่อค้ำรำยย่อยท่ีรับซื้อมะพร้ำวในพ้ืนที่โครงกำร 
กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง ก ำหนดจำกผู้ประกอบกำรที่รับซื้อมะพร้ำว         

ในพ้ืนที่โครงกำร โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling ) 
2.1.3) หน่วยตัวอย่ำงเจ้ำหน้ำที่ 
 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง ก ำหนดจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรระดับ

จังหวัดและเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรระดับต ำบล อย่ำงน้อยหน่วยงำนละ 1 รำย โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบ
เฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling Method) 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จำกกำรทบทวน รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ      

ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรประชุม สรุปผลกำรประชุม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คู่มือกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยงำนของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำร เช่น กรมส่งเสริม

กำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ ประกำศ ค ำสั่ง ทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลำง และข้อมูลจำกเว็บไซต์      

ที่เก่ียวข้อง 

2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมินผล เป้ำหมำยของโครงกำร ควำมแตกต่ำงของข้อมูล
ระหว่ำงก่อนและหลังมีโครงกำร โดยจ ำแนกตำมประเภทของกลุ่มเป้ำหมำย และใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงปริมำณ ดังนี้ 
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2.7.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้ค่ำสถิติและวิธีกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
1) มำตรวัดแบบ Likert Scale ในกำรวิเครำะห์ทัศนคติ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น กำรยอมรับ 

และควำมพึงพอใจ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ความหมาย ช่วงค่าคะแนน การประเมินผล 

1 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/น้อยที่สุด 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
2 ไม่เห็นด้วย/น้อย 1.81 – 2.60 น้อย 
3 ไม่แน่ใจ/ปำนกลำง 2.61 – 3.40 ปำนกลำง 
4 เห็นด้วย/มำก 3.41 – 4.20 มำก 
5 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/มำกท่ีสุด 4.21 – 5.00 มำกที่สุด 

2) สถิติเชิงพรรณำ เช่น ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ค่ำผลรวม เป็นต้น 
3) กำรใช้ค่ำสถิติ Chi – Square ทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงกลุ่ม 2 ตัว ได้แก่ กำร

เข้ำรับกำรอบรม กับอำชีพของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก และอำชีพเสริม/ปลูกแซม โดยใช้ค่ำ χ2 
(Pearson Chi - Square) 

  χ2 = ∑ ∑ (
Oij-Eij

Eij
)

2
c
j=1

r
i=1    

โดยที่   χ2   = ค่ำสถิติ Chi - Square (Pearson Chi – Square) 
Oij   = จ ำนวนหรือควำมถี่ในแถวนอนที่ i และแถวตั้งที่ j ; i=1,2,…,r และ j =1,2,…,c 

  Eij   = จ ำนวนตัวอย่ำง/ข้อมูลที่คำดว่ำจะอยู่ในกลุ่มที่ i ของตัวแปรที่ 1 และอยู่ในกลุ่มที่ j 

ของตัวแปรที่ 2 เมื่อตัวแปรทั้ง 2 เป็นอิสระกัน ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ  
RiCj

n
  ; i=1,2,…,r , j=1,2,…,c 

 Ri   = จ ำนวนหรือควำมถ่ีในแถวนอนที่ i ; i=1,2,…,r 

   Cj   = จ ำนวนหรือควำมถ่ีในแถวตั้งที่ j ; j=1,2,…,c 
   n    = จ ำนวนข้อมูลทั้งหมด 

โดยตั้งสมมุติฐำน ดังนี้ 
  H0 = เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก และอำชีพเสริมเข้ำรับกำรอบรมไม่แตกต่ำงกัน 
  H1 = เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก และอำชีพเสริมเข้ำรับกำรอบรมแตกต่ำงกัน 

4) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรเชิงปริมำณ (ระดับคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยี) กับตัวแปรเชิงกลุ่ม (ประเภทกำรปลูกมะพร้ำว 
ซึ่งแยกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปลูกมะพร้ำวแกงชนิดเดียว (2) ปลูกมะพร้ำวอ่อน
ชนิดเดียว และ (3) ปลูกมะพร้ำวแกงและมะพร้ำวอ่อน โดยใช้ค่ำ F – test 

  F = 
MSR

MSE
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โดยที่   MSR = SSR / df1 
  SSR  = ค่ำควำมแปรปรวนที่เกิดจำกอิทธิพลของตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกัน 
  MSE = SSE / df2 
  SSE  = ค่ำควำมแปรปรวนที่ เกิดจำกอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ หรือค่ำแปรปรวนของ       
ควำมคลำดเคลื่อน 
  df1, df2 = องศำอิสระของแหล่งควำมแปรปรวน โดย df1 = 1 และ df2 = n-2 
  n     = จ ำนวนตัวอย่ำง 

โดยตั้งสมมุติฐำน ดังนี้   
  H0: ประเภทกำรปลูกมะพร้ำวของเกษตรกรไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนกำรยอมรับวิธีกำรก ำจัด  ศัตรู    

มะพร้ำวแต่ละวิธี 
            H1 : ประเภทกำรปลูกมะพร้ำวของเกษตรกรมีอิทธิพลต่อคะแนนกำรยอมรับวิธีกำรก ำจัดศัตรู  

มะพร้ำวแต่ละวิธี 

5) แบบจ ำลอง Logit Model เพ่ือพิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง 4 วิธี 
ได้แก่ (1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบที่ถูกหนอนท ำลำย และน ำมำเผำ) (2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน)           
(3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ และ (4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น โดยก ำหนดสมกำรได้ดังนี้ 

In(
Pi

1 - Pi
) = β0 + β

1
Age + β2Time + β3Exp + β4amount + β5Train + β6Act  

      ก ำหนดให้ In(
Pi

1 - Pi
)   คือ natural log ของสัดส่วนควำมน่ำจะเป็นที่จะยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรู

มะพร้ำว ในแต่ละวิธี 

  Pi      คือ ควำมน่ำจะเป็นที่จะยอมรับเทคโนโลยีวิธีที่ i โดยที่ i = 1,2,3,4 

  1 - Pi      คือ ควำมน่ำจะเป็นที่จะไม่ยอมรับเทคโนโลยีวิธีที่ i 
  Age      คือ อำยุของเกษตรกรเจ้ำของสวนมะพร้ำว (ปี) 
  Time      คือ ระยะเวลำที่เกิดกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำในสวนของ  เกษตรกร (ปี) 
  Exp      คือ ประสบกำรณ์กำรท ำสวนมะพร้ำวของเกษตรกร (ปี) 
  Amount  คือ จ ำนวนต้นมะพร้ำวในสวนของเกษตรกรที่เกิดกำรระบำด (ต้น) 
  Train      คือ กำรเข้ำรับ หรือไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรเรื่องกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว

โดยมีค่ำ 
                     1 = เข้ำรับกำรอบรม  
                     0 = ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม 
  Act     คือ กำรปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติในกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ โดยมีค่ำ 
             1 = ได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ /ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่โครงกำรส่งเสริม 
               0 = ยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ /ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่โครงกำรส่งเสริม 
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2.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
2.8.1 ผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ผลกำรประเมินที่ได้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและก ำหนด

นโยบำยเกี่ยวกับมะพร้ำวต่อไป 
2.8.2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลโครงกำร สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร ในพ้ืนที่

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในโครงการ 

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เพศชำยและเพศหญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยร้อยละ 50.79 เป็นเพศหญิง 
และร้อยละ 49.21 เป็นเพศชำย มีอำยุเฉลี่ย 59.72 ปี หรือประมำณ 60 ปี นั่นหมำยควำมว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยร้อยละ 52.12 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.84 มีอำยุระหว่ำง 50 – 59 ปี  ที่เหลือร้อยละ 19.04 
มีอำยุต่ ำกว่ำ 50 ปี 

กำรปลูกมะพร้ำวของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.60 ปลูกมะพร้ำวแกงเพียงอย่ำงเดียว 
ร้อยละ 18.78 ปลูกทั้งมะพร้ำวแกงและมะพร้ำวอ่อนรวมกัน และร้อยละ 6.62 ปลูกมะพร้ำวอ่อนเพียงอย่ำงเดียว 
ร้อยละ 56.88 ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริมหรือพืชแซม ที่เหลือร้อยละ 43.12 ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก 
(ตำรำงท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในโครงการ  

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ 100.00 

- ชำย  49.21 
- หญิง  50.79 

2. อายุ 100.00 
- น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ 39 ปี     2.90 
- ระหว่ำง 40 – 49 ปี   16.14 
- ระหว่ำง 50 – 59 ปี   28.84 
- ตั้งแต ่60 ปี ขึ้นไป   52.12 

*อายุเฉลี่ย (ปี)   59.72 
3. ประเภทการปลูกมะพร้าว 100.00 

- มะพร้ำวแกง   74.60 
- มะพร้ำวอ่อน    6.62 
- มะพร้ำวแกงและมะพร้ำวอ่อน  18.78 

 4. ลักษณะการประกอบอาชีพการปลูกมะพร้าว 100.00 
- ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก   43.12 
- ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริม/พืชแซม   56.88 

 ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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ความพร้อมของเจ้าหน้าที่

ปำนกลำง
27.27%

มาก
45.45%

มากที่สุด
27.27%

ระดับความเหมาะสม

4.15
(มำก)

3.2 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
3.2.1 พื้นที่ที่มีการระบาดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด า 
  พ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำใน 29 จังหวัด ซึ่งจำกกำรส ำรวจ ณ วันที่ 15 

พฤษภำคม 2560 พบว่ำ มีพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 109,409 ไร่ จ ำนวน 3,877,134 ต้น ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ที่มีกำรระบำดทั้งหมดในช่วงที่มีกำรส ำรวจ โดยจะแบ่งตำมประเภทมะพร้ำวเป็น 2 ประเภท ดังนี้            
1) มะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร (มะพร้ำวคั้นกะทิ มะพร้ำวอุตสำหกรรม) จ ำนวน 2,609,305 ต้น 
และ 2) มะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร และมะพร้ำวอ่อน (มะพร้ำวรับประทำนน้ ำ หรือผลสด เช่น 
มะพร้ำวน้ ำหอม) รวมทั้ง มะพร้ำวท ำน้ ำตำล มะพร้ำวกะทิทุกควำมสูง จ ำนวน 1,267,829 ต้น (ตำรำงที่ 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 พื้นที่โครงการ 
รายการ ไร่ ต้น 

พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 109,409 3,877,134 

1) มะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร  2,609,305 

2) มะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร รวมทั้งมะพร้ำวอ่อน มะพร้ำวน้ ำตำล 
มะพร้ำวกะทิทุกควำมสูง 

 1,267,829 

ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2560) 

3.2.2 บุคลากร / หน่วยงานด าเนินงาน 

  กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ร่วมกับส ำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร ได้จัดประชุมชี้แจง สัมนำ อบรม เรื่องกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอน      
หัวด ำโดยวิธีผสมผสำน มำตรกำรควบคุมทำงกฎหมำย กำรส ำรวจและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ระดับเขต และระดับจังหวัด ใน 29 จังหวัด ที่พบกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำรทุกรำยมีควำมพร้อม ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.15 เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มีควำมคุ้นชินกับพ้ืนที่ และเกษตรกร ท ำให้สำมำรถ
ประสำนงำน และได้รับควำมร่วมมือจำกเกษตรกรในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นอย่ำงดี  อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่          
มีประสบกำรณ์ หรือมีควำมรู้ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำมำก่อน ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำร
โครงกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรระบำด (ภำพที่ 3.1) 

 

  

    

  

  

 

ภาพที่ 3.1 ความพร้อมของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 100.00 
พร้อม 
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งบประมาณ

ปำนกลำง
27.27%

มำก
45.45%

มำกที่สุด
27.27%

ระดับความเพียงพอ

4.00
(มำก)

 

3.2.3 งบประมาณ 

  วงเงินงบประมำณท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ ำนวน 287,734,742 บำท ใช้จ่ำยไปท้ังหมดจ ำนวน
279,425,921.85 บำท หรือร้อยละ 97.11 จำกวงเงินที่ได้รับทั้งหมด ส ำหรับ ด้ำนควำมเพียงพอ พบว่ำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่           
ในภำพรวมของงบประมำณมีควำมเพียงพอในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ  45.45 
เห็นว่ำเพียงพอในระดับมำก รองลงมำคือร้อยละ 27.27 เห็นว่ำ เพียงพอในระดับมำก และปำนกลำง               
ในจ ำนำนที่เท่ำกัน ส ำหรับร้อยละ 45.00 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรยังไม่เพียงพอ เนื่องจำก ไม่ได้
รับกำรจัดสรรในส่วนของกำรติดตำมงำนโครงกำร ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำ หรือลงพื้นที่
ส ำรวจแปลงมะพร้ำวได้สม่ ำเสมอ (ภำพที่ 3.2) 

 
 
                               
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2 ความเพียงพอของงบประมาณ 
         ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.2.4 ความรู้ / หลักสูตรที่จัดอบรม 

  เจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ/ต ำบล ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร และถ่ำยทอด
ควำมรู้เรื่องศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ และกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีผสมผสำน ให้แก่เกษตรกร
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมวิชำกำรเกษตร  เป็นวิทยำกร              
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ซึ่งแบ่งเนื้อหำ/หลักสูตรกำรอบรมออกเป็น 4 หลักสูตรตำมวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว 
ได้แก่ (1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบที่ถูกหนอนหัวด ำท ำลำย แล้วน ำมำเผำ) (2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตน
เบียนบรำคอน) (3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ และ (4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น  

ส ำหรับควำมเหมำะสมของหลักสูตรที่จัดอบรม ผู้ เข้ำรับกำรอบรม เห็นว่ำ ในภำพรวมเนื้อหำ
ทุกหลักสูตรมีควำมเหมำะสมระดับมำก ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.82 โดยหลักสูตรกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม   
กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้นและวิธีกล มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.88 3.88 3.82 และ 3.73 
ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 3.3) 

 
 

 

55.00 
เพียงพอ 

 45.00 
ไม่เพียงพอ 
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เอกสารโครงการ

น้อยที่สุด
0.50%

น้อย
1.50% ปำนกลำง

30.00%

มำก
51.50%

มำกที่สุด
16.50%

ระดับความเพียงพอ

3.82
(มำก) 

ตารางท่ี 3.3 ความเหมาะสมของหลักสูตรการก าจัดศัตรูมะพร้าวแบบวิธีผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

หลักสูตร 

ระดับความเหมาะสม  
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1) วิธีกล 0.50 1.52 32.32 56.06 9.60 3.73 มำก 
2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม 0.00 0.00 26.63 58.29  15.08 3.88 มำก 
3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 0.00 0.51 21.54 67.18 10.77 3.88 มำก 
4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 0.00 0.62 18.52 80.86 0.00 3.80 มำก 

เฉลี่ย 0.13 0.67 25.07 64.85 9.28 3.82 มาก 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.3 กระบวนการ (Process) 
3.3.1 การเตรียมการ  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย ได้เตรียมกำร

ด ำเนินงำนด ำเนินงำนโครงกำร โดยจัดประชุม สัมมนำ และจัดท ำคู่มือ จ ำนวน 1,000 เล่ม ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ทุกระดับ ใน 29 จังหวัด ที่เข้ำร่วมโครงกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีควำม
เข้ำใจในกิจกรรม และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนโครงกำร รวมทั้งได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เพ่ือรณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์โครงกำร เพ่ือให้เกษตรกรทรำบควำมเป็นมำ วิธีด ำเนินกำรในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว
หนอนหัวด ำ และรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับโครงกำร 

  เกษตรกรร้อยละ 52.91 ได้รับเอกสำรจำกโครงกำร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะได้รับในวัน
อบรม วันจัดเวทีชุมชน หรือวันรณรงค์ โดยเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.82 
เนื่องจำก เอกสำรมีเนื้อหำครบถ้วน เหมำะสม สำมำรถศึกษำและน ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในสวนมะพร้ำว           
ของตนเองได้ และร้อยละ 47.09 ไม่ได้รับเอกสำรดังกล่ำว เนื่องจำก เกษตรกรบำงส่วนไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม 
(ภำพที่ 3.3)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 ระดับความเหมาะสมของเนื้อหาเอกสารที่เกษตรกรได้รับจากโครงการ 
            ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

52.91 
ได้รับ 

47.09 
ไม่ได้รับ 
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3.3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เพ่ือให้ทรำบควำมเป็นมำ วิธีด ำเนินกำร และรำยละเอียดต่ำงๆ
เกี่ยวกับโครงกำร โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบร่วมกันประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ เช่น             
สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ชุดนิทรรศกำร และป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งผ่ำนทำงบุคลำกร   
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เช่น เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
และผู้น ำท้องถิ่น เป็นต้น ท ำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่ำวสำรโครงกำรจำกหลำยช่องทำง โดย ผ่ำนสื่อบุคคล 
ร้อยละ 66.86 ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ ผู้น ำท้องถิ่น (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) และเพ่ือนบ้ำน รับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรผ่ำนทำงสื่ออ่ืน ๆ ร้อยละ 33.14 ในจ ำนวนนี้ รับทรำบผ่ำนทำงสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของสกู๊ปข่ำว 
สำรคดีเชิงข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ ชุดนิทรรศกำร หนังสือพิมพ์ และสื่อช่องทำงอ่ืนๆ เช่น 
Application line website และวิทยุ เป็นต้น (ตำรำงท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 ช่องทางการรับรู้ /รับทราบโครงการของเกษตรกร 
ช่องทางการรับรู้ ร้อยละ 

1) บุคคล 66.86 
- เจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนภำครัฐ 53.29 
- ผู้น ำท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนนั 42.64 
- เพื่อนบ้ำน/ญำต ิ 4.07 

2) สื่ออื่น ๆ 34.14 
- โทรทัศน์/ทีว ี 54.64 
- ป้ำยประชำสัมพันธ์ 19.67 
- แผ่นพับ 13.11 
- หนังสือพิมพ ์ 3.83 
- ชุดนิทรรศกำร 3.83 
- อื่น ๆ 4.92 

                รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.3.3 การมีส่วนร่วมในโครงการ 

  เจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ/ต ำบล จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งจัดงำนวันรณรงค์ 
หรือสถำนีเรียนรู้ เรื่องหนอนหัวด ำมะพร้ำวและกำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีผสมผสำน มำตรกำรควบคุมทำง
กฎหมำย และกำรส ำรวจและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรระบำดหนอนหัวด ำ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
(เฉพำะที่มีรำยงำนพ้ืนที่ระบำดเม่ือวันที่ 8 มีนำคม 2560 หรือกำรส ำรวจรอบแรก)  
 จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 64.81 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ กำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ 
ด้วยวิธีผสมผสำน มำตรกำรควบคุมทำงกฏหมำย และอีกร้อยละ 35.19 ไม่ได้เข้ำร่วม เนื่องจำกติดภำรกิจอ่ืน       
ไม่สะดวกในกำรเดินทำง เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ และบำงรำยไม่ทรำบว่ำมีกำรอบรมชี้แจงโครงกำร 
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  เกษตรกรร้อยละ 45.74 ได้เข้ำร่วมงำนวันรณรงค์ หรือสถำนีเรียนรู้ เพ่ือชมกำรสำธิตเกี่ยวกับ
กำรป้องกัน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ร้อยละ 54.26 ไม่ได้เข้ำร่วมงำนดังกล่ำว เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำ
มีกำรจัดงำน สถำนที่จัดงำนอยู่ไกลจำกที่อยู่อำศัยของเกษตรกรบำงรำย ส่งผลให้ไม่สะดวกในกำรเดินทำง (ภำพที่ 3.4) 

 

  

   
 
 

   
   
 

ภาพ 3.4 การมีส่วนร่วมในเวทีชุมชน และงานวันรณรงค์ 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรฯ โดยเน้นมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
ได้แก่ รัฐ ท้องถิ่นและชุมชน มีกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน คณะท ำงำน
ประกอบด้วย (1) หน่วยงำนรำชกำรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (2) องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. เทศบำล อบต.) (3) ตัวแทนเกษตรกร (4) ตัวแทน ศพก. และ (5) ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับ
มะพร้ำว และมีเกษตรจังหวัดเป็นเลขำนุกำร ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระดับชุมชนใช้ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน
และอำสำสมัครเกษตร (อกม.) เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำร พบว่ำทุกภำคส่วนให้ควำมร่วมมือในกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรเป็นอย่ำงดี  

3.4 ผลผลิต (Outputs) 
3.4.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 

เจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ/ต ำบล จัดอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องหนอนหัวด ำมะพร้ำว และ
กำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีผสมผสำนแก่เกษตรกรเฉพำะผู้ที่มีรำยชื่อกำรระบำดตำมรำยงำน เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 
2560 โดยจัดกำรอบรมในช่วงเดือน กรกฎำคม – สิงหำคม 2560 ในลักษณะจัดอบรมทุกหลักสูตรในวัน
เดียวกัน พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 62.17 เข้ำรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ
ตำมหลักสูตรที่โครงกำรจัดไว้ 4 วิธี โดยเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมในแต่ละวิธีไม่แตกต่ำงกันมำก ดังนี้ (1) วิธี
กล (2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ และ (4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น มีเกษตรกรเข้ำ
รับกำรอบรม ร้อยละ 54.23 54.23 53.70 และ 54.23 ตำมล ำดับ ส ำหรับเกษตรกรร้อยละ 37.83 ไม่ได้เข้ำรับ
กำรอบรม เนื่องจำกติดภำรกิจ เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ สถำนที่จัดอบรมอยู่ไกล ไม่สะดวกในกำรเดินทำง หรือไม่มี
รำยชื่อในรำยงำนกำรระบำด เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 เป็นต้น (ตำรำงท่ี 3.5) 

 
 
 

เวทีชุมชน วันรณรงค์

35.19
ไม่ได้เข้ำ

64.81

54.26

45.74

ไม่ได้เข้ำ 

เข้ำร่วม เข้ำร่วม 
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1 วิธี
8.94%

2 วิธี
6.38%

3 วิธี
12.34%

4 วิธี
72.34%

ตารางท่ี 3.5 การอบรมถ่ายทอดความรู้การก าจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด า ด้วยวิธีผสมผสาน 
                  รายการ                ร้อยละ 
1. เข้ารับการอบรม 62.17 

     1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบที่ถูกหนอนท ำลำย และน ำมำเผำ) 54.23 

     2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) 54.23 

     3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 53.70 

     4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 54.23 

 2. ไม่ได้เข้ารับการอบรม 37.83 
                      รวม 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

หมำยเหตุ : เกษตรกรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้หลำยหลักสูตร 

เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 72.34 เข้ำรับกำรอบรมทั้ง 4 วิธี ร้อยละ 12.34 เข้ำรับกำร
อบรม 3 วิธี ร้อยละ 8.94 และ 6.38 เข้ำรับกำรอบรม 1 และ 2 วิธี ตำมล ำดับ (ภำพที่ 3.5) 

 

 
 
 
 

 

  

       

 

ภาพที ่3.5 เกษตรกรได้รับการอบรมวิธีการก าจัดศัตรูมะพร้าว 
                            ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม และไม่เข้ำรับกำรอบรม 
วิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) กับกำรประกอบอำชีพหลัก พบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพ
หลัก และเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริมหรือปลูกเป็นพืชแซม เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรก ำ จัดศัตรู
มะพร้ำวแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมีค่ำ Pearson Chi – 
Square เท่ำกับ 12.735 โดยเกษตรกรที่ไม่เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพ
เสริมหรือปลูกเป็นพืชแซม เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ไม่ ได้ดูแลหรือเอำใจใส่มะพร้ำวมำกนัก และ
เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมเป็นเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก มำกกว่ำเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็น
อำชีพเสริม (ตำรำงท่ี 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้ารับการอบรมกับการประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว 
                                                                                                หน่วย : ร้อยละ 

การเข้ารับการอบรม 
อาชีพปลูกมะพร้าว 

อาชีพหลัก อาชีพเสริม รวม 

1) ไม่เข้ำรับกำรอบรมเลย 11.90 25.93 37.83 

2) เข้ำรับกำรอบรม 31.22 30.95 62.17 

เฉลี่ย 43.12 56.88 100.00 

Pearson Chi-Square = 12.735 df = 1  ค่า sig.  = 0.00* 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.4.2 การก าจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด าด้วยวิธีผสมผสาน 

  โครงกำรได้ส่งเสริมกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว 4 วิธี  ตำมที่ได้จัดอบรมแก่เกษตรกร 
เพ่ือน ำไปปฏิบัติในสวนของตนเอง กำรสนับสนุนทีมฉีด และพ่นสำรเคมี ท ำให้พ้ืนที่ที่มีกำรระบำดได้รับ          
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) วิธีกล ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรด ำเนินกำรด้วยตนเอง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 
21.16 ได้ปฏิบัติในสวนของตนเองแล้ว ร้อยละ 78.84 ยังไม่ได้ปฏิบัติในสวน เนื่องจำกเป็นวิธีที่ยุ่งยำก ไม่มี
แรงงำน ค่ำจ้ำงแรงงำนสูง และเกษตรกรไม่มีเวลำ เป็นต้น 

  2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) เกษตรกรร้อยละ 55.03 ได้ใช้ศัตรูธรรมชำติ
ควบคุม (แตนเบียน) ปล่อยในพ้ืนที่ที่เกิดกำรระบำดของตนเอง โดยได้รับกำรจัดสรรแตนเบียนจำกเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมกำรเกษตรทั้งระดับจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน หรือกลุ่มผลิตแตนเบียนบรำคอน 
ในชุมชน ในอัตรำ 200 ตัวต่อไร่ ส ำหรับเกษตรกรร้อยละ 44.97 ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยตรง เนื่องจำกในพ้ืนที่
ไม่มีกลุ่มผลิตแตนเบียนบรำคอน ต้องรอกำรสนับสนุนจำกพ้ืนที่อ่ืน ประกอบกับกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมยัง
ไม่รู้จักในวงกว้ำง เกษตรกรบำงพ้ืนที่ยังไม่เคยใช้ รวมทั้งไม่ทรำบว่ำมีกำรกำรปล่อยแตนเบียนบรำคอนในพ้ืนที่
ของตน เนื่องจำกบำงพ้ืนที่เจ้ำหน้ำที่ได้จัดสรรแตนเบียนบรำคอนให้ผู้น ำชุมชน หรือเกษตรกรแกนน ำมำปล่อย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระบำดท้ังชุมชน  

  3) กำรใช้สำรเคมีพ่นทำงใบ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยที่ได้รับกำรส ำรวจต้นมะพร้ำวแกงที่มี
ควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร ต้นมะพร้ำวอ่อน (มะพร้ำวกินน้ ำ และเนื้อ เช่น มะพร้ำวน้ ำหอม) มะพร้ำวท ำน้ ำตำล 
และมะพร้ำวกะทิทุกควำมสูงที่มีกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ได้รับกำรพ่นสำรเคมีทำงใบเรียบร้อย
แล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง ตำมที่โครงกำรก ำหนด 

  4) กำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำล ำต้น พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยที่ได้รับกำรส ำรวจต้นมะพร้ำวแกงที่มี
ควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร ที่มีกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ได้รับกำรฉีดสำรเคมีเข้ำเรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 1 ครั้ง ตำมที่โครงกำรก ำหนด 
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ขยาย
13.23%

ไม่ขยาย
86.77%

3.5 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.5.1 พื้นที่ระบาดของศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด า 

 หลังกำรด ำเนินโครงกำร พบว่ำ พ้ืนที่กำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำทั้งประเทศ
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 94.42 หรือจำกพ้ืนที่กำรระบำดทั้งหมด 109,409 ไร่ เหลือ 6,099 ไร่ อย่ำงไรก็ตำม ยังมี
แปลงมะพร้ำวนอกพ้ืนที่โครงกำรที่ไม่พบกำรระบำดในช่วงส ำรวจข้อมูลตำมโครงกำรซึ่งสำมำรถเป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ของหนอนหัวด ำ และอำจท ำให้เป็นต้นเหตุเกิดกำรระบำดกลับมำได้อีก (กรมส่งเสริมกำรเกษตร,2561) 

  ส ำหรับกำรขยำยพ้ืนที่กำรปลูกมะพร้ำวหลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้น (30 มิถุนำยน 
2561) พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 86.77 จะไม่ขยำยพ้ืนที่กำรปลูกมะพร้ำว เนื่องจำกเกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ว่ำง 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ หรือปลูกแซมต้นที่ตำยไป ส ำหรับที่เหลืออีกร้อยละ 13.23 จะขยำยพ้ืนที่
กำรปลูกมะพร้ำว เฉลี่ยรำยละ 1.87 ไร่ เนื่องจำกเกษตรกรรู้วิธีกำรด ำเนินกำร หรือก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอน    
หัวด ำได้ หำกเกิดกำรระบำดขึ้นอีกครั้ง (ภำพท่ี 3.6) 

 
 

 
 
 
 

 
 

       
 
 

ภาพที่ 3.6 การเพิ่ม/ขยายพื้นที่การปลูกมะพร้าวหลังมีโครงการ 
        ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.5.2 ความรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์  
  ควำมรู้ของเกษตรกรหลังเข้ำรับกำรอบรม เรื่องกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ 

ด้วยวิธีผสมผสำน พบว่ำ หลังกำรอบรมเกษตรกรมีระดับควำมรู้รวมทุกหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจำกระดับน้อย           
เป็นระดับมำก จำกค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.83 เป็น 3.97 เนื่องจำกก่อนมีโครงกำรเกษตรกรไม่เคยได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำมำก่อน ส่วนใหญ่จะก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยใช้สำรเคมี
ทั่วไปที่ใช้ในกำรท ำเกษตร ไม่ได้ใช้สำรเคมีส ำหรับกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยเฉพำะ หรือใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เช่น กำรสุมควันไฟเพ่ือไล่หนอน หรือกำรโรยเกลือรอบบริเวณโคนต้นมะพร้ำว เป็นต้น (ตำรำงท่ี 3.7) 
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ตารางท่ี 3.7 เปรียบเทียบระดับความรู้ ก่อน – หลังการอบรมตามโครงการ 

หลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1) วิธีกล (การตัดทางใบแล้วน าไปเผา) 

    - ก่อนกำรอบรม 50.75 23.38 17.41 8.46 0.00 1.84 น้อย 

    - หลังกำรอบรม 0.00 0.00 33.83 46.27 19.90 3.86 มำก 

2) การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม (แตนเบียน) 

    - ก่อนกำรอบรม 48.28 22.66 18.72 8.87 1.47 1.93 น้อย 

    - หลังกำรอบรม 0.00 0.49 25.12 52.71 21.61 3.96 มำก 

3) การพ่นสารเคมีทางใบ        

    - ก่อนกำรอบรม 53.50 21.50 20.50 3.50 1.00 1.77 น้อยที่สุด 

    - หลังกำรอบรม 0.00 0.00 24.00 55.50 20.50 3.96 มำก 

4) การฉีดสารเคมีเข้าล าต้น 

    - ก่อนกำรอบรม 56.92 16.34 19.31 5.45 1.98 1.79 น้อยที่สุด 

    - หลังกำรอบรม 0.00 0.00 19.31 52.48 28.21 4.09 มำก 

*เฉลี่ยก่อนการอบรม 52.36 20.97 19.98 6.57 1.12 1.83 น้อย 

*เฉลี่ยหลังการอบรม 0.00 0.12 25.56 51.74 22.58 3.97 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

  และจำกกำรที่โครงกำรได้สนับสนุนสำรเคมีพ่นทำงใบ chlorantraniliprole และสำรฉีดเข้ำล ำต้น 
emamectin benzoate และแตนเบียนบรำคอน โดยมีทีมรับจ้ำงฉีดพ่นและฉีดสำรเคมี เพ่ือก ำจัดศัตรูมะพร้ำว  
แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือให้เกษตรกรน ำไปปฏิบัติใช้ในสวน           
ของตนเอง พบว่ำ เกษตรกรทุกคนได้น ำวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำนไปปฏิบัติอย่ำงน้อย 1 วิธี           
โดยเกษตรกรที่ได้เข้ำรับกำรอบรมทุกรำยให้ควำมร่วมมือกับโครงกำรในกำรป้องกัน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำว
หนอนหัวด ำในพ้ืนที่สวนของตนเองที่เกิดกำรระบำด และได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องในระดับมำก 
ที่ค่ำคะแนน 3.76 จ ำแนกแต่ละวิธี ดังนี้ 

1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบที่ถูกหนอนท ำลำย และน ำไปเผำ) พบว่ำ เกษตรกรได้น ำควำมรู้          
ไปปฏิบัติแล้วในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.51 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะตัดทำงใบเฉพำะมะพร้ำวต้นเตี้ย 

2) กำรใช้สำรเคมี ทั้งกำรฉีดเข้ำล ำต้นและพ่นทำงใบ เกษตรกรได้น ำควำมรู้ และให้ควำมร่วมมือ     
ในระดับมำกค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.05 และ 3.89 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ เกษตรกรบำงส่วนได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติเอง เช่น เกษตรกร
ที่มีเครื่องมือส ำหรับฉีด หรือพ่นสำรเคมี เกษตรกรที่เคยใช้ หรือรู้จักสำรเคมีที่ใช้ในกำรก ำจัดหนอนหัวด ำ เป็นต้น 
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3) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียนบรำคอน) พบว่ำ เกษตรกรได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ
แล้วในระดับมำกค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.60  โดยได้รับกำรสนับสนุนแตนเบียนจำกทำงโครงกำรให้น ำไปปล่อย       
ในสวน เป็นระยะเวลำ 8 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง (ตำรำงที่ 3.8) 

ตารางท่ี 3.8 การปฏิบัติในการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด าของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

หลักการ 
ปฏิบัติ
แล้ว 

ยังไม่
ปฏิบัต ิ

ระดับการน าไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1) วิธีกล 30.20 69.80 1.64 14.75 31.15 36.07 16.39 3.51 มำก 
2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม 79.80 20.20 1.85 7.41 33.33 43.21 14.20 3.60 มำก 
3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 69.50 30.50 0.72 0.00 25.90 56.12 17.26 3.89 มำก 
4) กำรฉีดสำรเคมเีข้ำต้น 84.16 15.84 0.00 1.18 14.71 62.35 21.76 4.05 มำก 

เฉลี่ย   0.94 4.32 25.19 52.88 17.67 3.76 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.5.3 การยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด า 

 1) การยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละวิธีแบบผสมผสาน 

จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธีผสมผสำน
ทั้ง 4 วิธี เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.24 ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวที่โครงกำรแนะน ำ        
และส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติในสวนมะพร้ำวของตนเองที่ถูกหนอนหัวด ำท ำลำย โดยพบว่ำวิธีที่เกษตรกร
ยอมรับมำกที่สุด คือ วิธีกำรใช้สำรเคมี ทั้งกำรใช้สำรเคมีฉีดพ่นทำงใบ และฉีดเข้ำล ำต้นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
รองลงมำคือกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) และวิธีกล (กำรตัดทำงใบที่ถูกหนอนท ำลำยแล้วน ำไป
เผำ) คิดเป็นร้อยละ 92.06 91.27 88.62 และ76.98 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 3.9) 

ตารางท่ี 3.9 การยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวของเกษตรกรในแต่ละวิธี 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

              เทคโนโลยี 
           การยอมรับเทคโนโลยี 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
 1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำ) 76.98 23.02 
 2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำตคิวบคุม (แตนเบียน) 88.62 11.38 
 3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 92.06 7.94 
 4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 91.27 8.73 

               เฉลี่ย 87.24 12.76 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

เมื่อพิจำรณำกำรยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสำนกันทุกวิธีของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกร
ร้อยละ 64.02 ยอมรับทั้ง 4 วิธี เกษตรกรร้อยละ 23.28 10.32 และ 2.38 ยอมรับ 3 วิธี 2 วิธี และ 1 วิธี 
ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 3.10) 
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ตารางท่ี 3.10 การยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน 
              การยอมรับ ร้อยละ 
          1) ยอมรับ 1 วิธ ี  2.38 
          2) ยอมรับ 2 วิธี 10.32 

          3) ยอมรับ 3 วิธี 23.28 
          4) ยอมรับ 4 วิธี 64.02 

               รวม 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  

2) การยอมรับเทคโนโลยี จ าแนกตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวประเภทต่างๆ 
เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรยอมรับเทคโนโลยีกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

มะพร้ำว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ปลูกมะพร้ำวแกงชนิดเดียว (2) ปลูกมะพร้ำวอ่อนชนิดเดียว และ 
(3) ปลูกมะพร้ำวแกงและมะพร้ำวอ่อน สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรยอมรับแต่ละวิธี ได้ดังนี้ 

2.1) วิธีกล เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวทุกประเภทยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวโดยวิธีกล ในระดับปำนกลำง ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.31 เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำ วิธีกำรตัดทำงใบแล้ว
น ำไปเผำท ำยำก โดยเฉพำะต้นมะพร้ำวที่มีควำมสูงมำก เป็นวิธีที่ไม่สำมำรถยับยั้งกำรระบำดได้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนสูง โดยเมื่อทดสอบทำงสถิติ พบว่ำประเภทมะพร้ำวที่เกษตรกรปลูก 
ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีกล หรือ ระดับกำรยอมรับเฉลี่ยของ
เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวทุกประเภทไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95  

2.2) การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวทุกประเภทยอมรับ
เทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.55 เนื่องจำก
กำรปล่อยแตนเบยีนสำมำรถยับยั้งกำรระบำดได้หำกมีกำรปล่อยแตนเบียนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นวิธีที่สำมำรถท ำได้
ในมะพร้ำวทุกประเภท เป็นวิธีทำงธรรมชำติ ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 
เกษตรกรมั่นใจและกล้ำที่จะบริโภคผลผลิตของตนเอง โดยเมื่อทดสอบทำงสถิติ พบว่ำประเภทมะพร้ำวที่
เกษตรกรปลูก ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีกำรใช้ศัตรูธรรมชำติ
ควบคุม หรือระดับกำรยอมรับเฉลี่ยของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวทุกประเภท ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95  

2.3) การพ่นสารเคมีทางใบ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวทุกประเภทยอมรับเทคโนโลยี
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยกำรพ่นสำรเคมีทำงใบ ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.97 โดยเกษตรกรผู้ ปลูก
มะพร้ำวอ่อนอย่ำงเดียว มีคะแนนกำรยอมรับสูงสุด ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.13 เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำ เป็นวิธีที่
เหมำะในกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวที่มีควำมสูงต่ ำกว่ำ 12 เมตร สำมำรถยับยั้งกำรระบำดได้เร็ว หลังจำกพ่น
สำรเคมีไปแล้วต้นมะพร้ำวมีกำรฟื้นตัวดีขึ้น โดยสังเกตได้จำกทำงใบที่เขียวขึ้น ติดจั่นมำกขึ้น รองลงมำคือสวน
ที่มีกำรปลูกทั้งมะพร้ำวแกงและมะพร้ำวอ่อนร่วมกัน โดยมีระดับคะแนนกำรยอมรับเฉลี่ย 4.03 และสวนที่มี
มะพร้ำวแกงเพียงอย่ำงเดียว มีระดับคะแนนกำรยอมรับเฉลี่ย 3.94 เนื่องจำกส่วนใหญ่สวนมะพร้ำวแกงจะเป็น
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ต้นที่มีควำมสูงกว่ำ 12 เมตร ต้นมะพร้ำวมีอำยุมำกไม่สำมำรถก ำจัดด้วยวิธีกำรพ่นสำรเคมีทำงใบได ้อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อทดสอบทำงสถิติ พบว่ำ ประเภทมะพร้ำวที่เกษตรกรปลูก ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยี      
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีกำรพ่นสำรเคมีทำงใบ หรือ ระดับกำรยอมรับเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว
ทุกประเภทไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 

2.4) การฉีดสารเคมีเข้าต้น เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวทุกประเภทยอมรับเทคโนโลยี
กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้นในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยเกษตรกรผู้ที่ ปลูก
มะพร้ำวแกงอย่ำงเดียวมีคะแนนกำรยอมรับสูงที่สุด ที่คะแนน 4.15 เนื่องจำกเป็นวิธีที่เหมำะสมกับกำรก ำจัด
หนอนหัวด ำ และส่วนใหญ่เป็นมะพร้ำวต้นสูง เป็นวิธีที่เห็นผลชัดเจน ก ำจัดหนอนหัวด ำได้เร็ว รวมทั้งสำมำรถ
ช่วยก ำจัดศัตรูมะพร้ำวชนิดอ่ืน ๆ ได้ด้วย เช่น แมลงด ำหนำม ด้วงแรด เป็นต้น รองลงมำคือเกษตรกรที่ปลูกทั้ง
มะพร้ำวแกง และมะพร้ำวอ่อนรวมกัน และเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวอ่อนเพียงอย่ำงเดียว ที่ค่ำคะแนนกำรยอมรับ 
3.80 และ 3.53 ตำมล ำดับ โดยเมื่อทดสอบทำงสถิติ พบว่ำ ประเภทมะพร้ำวที่เกษตรกรปลูก มีอิทธิพลต่อ
ระดับคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยวิธีฉีดสำรเคมีเข้ำต้น หรือ ระดับกำรยอมรับเฉลี่ย
ของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวทุกประเภท แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 

เมื่อพิจำรณำคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธี
ผสมผสำนทุกวิธี พบว่ำ คะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยพบว่ำ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้ำวอ่อน        
เพียงอย่ำงเดียวมีคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำด้วยวิธีผสมผสำนทุกวิธี     
ในระดับมำก แต่ต่ ำกว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ  
ของเกษตรกรสอดคล้องกับวิธีกำรที่โครงกำรแนะน ำให้ปฏิบัติในมะพร้ำวแต่ละประเภท (ตำรำงท่ี 3.11) 

ตารางที่ 3.11 การยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าว จ าแนกตามเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวประเภทต่างๆ 

เทคโนโลย ี
ระดับการยอมรับจ าแนกตามชนดิการปลูกมะพร้าว  

เฉลี่ย แปลผล Sig. 
มะพร้าวแกง มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแกงและอ่อน 

1) วิธีกล 3.33 3.05 3.31 3.31 ปำนกลำง 0.52 
2) กำรใช้ศัตรูมะพร้ำวควบคมุ 3.51 3.55 3.69 3.55 มำก 0.45 
3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 3.94 4.13 4.03 3.97 มำก 0.43 
4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้น 4.15 3.53 3.80 4.05 มำก 0.008** 
          รวมทุกวิธี 3.78 3.46 3.70 3.74 มำก 0.062* 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

หมำยเหตุ : ** ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 99 (นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ี α = 0.01) 

               *  ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 90 (นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ี α = 0.10) 
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3) การยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละวิธีของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ทั้ง 4 วิธี 

เนื่องจำกไม่มีผลต่อคุณภำพมะพร้ำว ยังขำยให้ล้ง หรือโรงงำนแปรรูปมะพร้ำวได้ตำมปกติ โดยวิธีที่
ผู้ประกอบกำรยอมรับทุกรำย คือ กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ และกำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 
ส ำหรับวิธีกำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรยอมรับร้อยละ 75 .00 เนื่องจำกด ำเนินกำรยำก 
เห็นผลค่อนข้ำงช้ำ และเกษตรกรไม่ค่อยนิยมปฏิบัติ (ตำรำงท่ี 3.12) 

ตารางท่ี 3.12 การยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวของผู้ประกอบการ 

                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

              เทคโนโลยี 
            การยอมรับ 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
 1) วิธีกล (กำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำ) 75.00 25.00 
 2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำตคิวบคุม (แตนเบียน) 100.00 0.00 
 3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 100.00 0.00 
 4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 100.00 0.00 

               รวม 93.75 6.25 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.5.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวในแต่ละวิธี 
 กำรวิเครำะห์อิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวทั้ง 4 วิธี ที่โครงกำรเข้ำ

ไปส่งเสริมในแต่ละกลุ่ม/ประเภทมะพร้ำว ก ำหนดปัจจัยที่น ำมำวิเครำะห์ 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) อำยุของเกษตรกร
เจ้ำของสวนมะพร้ำว (Age) (2) ระยะเวลำที่เกิดกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำในสวนของเกษตรกร 
(Time) (3) ประสบกำรณ์กำรท ำสวนมะพร้ำวของเกษตรกร (Exp) (4) จ ำนวนต้นมะพร้ำวในสวนของเกษตรกร
ที่เกิดกำรระบำด (Amount) (5) กำรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ (Train) และ (6) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ       
ในกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ กำรให้ควำมร่วมมือกับโครงกำรในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว
หนอนหัวด ำในแปลงมะพร้ำวของเกษตรกร (Act) ซึ่งจำกข้อมูลและกำรวิเครำะห์โดยใช้แบบจ ำลอง Logit 
Model หรือ Logistic Regression พบว่ำ 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับวิธีกล โดยพิจำรณำเฉพำะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำว
อ่อน และกลุ่มที่ปลูกทั้งมะพร้ำวแก่และมะพร้ำวอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่โครงกำรเน้นส่งเสริมวิธีกำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวด้วยวิธีกล เพ่ือน ำมำพิจำรณำหำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำว พบว่ำ 

กำรน ำไปปฏิบัติ มีผลต่อกำรยอมรับวิธีกล นั่นหมำยควำมว่ำ เมื่อเกษตรกรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว 
หนอนหัวด ำด้วยวิธีกลแล้ว มีโอกำสที่จะยอมรับเทคโนโลยีวิธีกลเพ่ิมขึ้น 2.953 เท่ำ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 
95 เนื่องจำกเป็นวิธีที่เกษตรกรสำมำรถด ำเนินกำรเองได้ทันที เมื่อพบกำรระบำดของหนอนหัวด ำ โดยวิธีดังกล่ำว  
จะช่วยลดจ ำนวนประชำกรของไข่ ตัวหนอน และดักแด้ของหนอนหัวด ำที่เกำะอยู่ทำงใบ ควันไฟจำกกำรเผำ
สำมำรถไล่แม่ผีเสื้อหนอนหัวด ำ รวมทั้งควันไฟเป็นตัวกระตุ้นให้มะพร้ำวออกจั่นได้ดี ท ำให้ผลดกมำกขึ้น      
ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (สมกำรที่ 1) 
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สมการที่ 1 

In(
Pi

1 - Pi
) =1.126 + 0.003Age - 0.041Time – 0.002Exp – 0.001Amount + 0.156Train +1.083Act 

                Exp(Bi)   1.003         0.959         0.998            0.999             1.169        2.953 
         Sig.         (0.827)       (0.675)        (0.867)          (0.243)           (0.557)        (0.023)**  

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม โดยพิจำรณำเกษตรกร
ทุกกลุ่มท่ีเข้ำร่วมโครงกำร เนื่องจำกโครงกำรสนับสนุนให้ปล่อยแตนเบียนบรำคอนในทุกพ้ืนที่ ที่พบกำรท ำลำย       
ของหนอนหัวด ำเพ่ือน ำมำพิจำรณำหำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำว พบว่ำ 

   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกำสที่เกษตรกรยอมรับวิธีกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม ได้แก่ ระยะเวลำ
ที่เกิดกำรระบำด ประสบกำรณ์ในกำรท ำสวนมะพร้ำว และกำรน ำไปปฏิบัติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 90 ดังนี้ 

- ระยะเวลำที่เกิดกำรระบำดเพ่ิมขึ้น 1 ปี โอกำสที่เกษตรกรจะยอมรับเทคโนโลยีกำรใช้
ศัตรูธรรมชำติควบคุมลดลง 0.796 เท่ำ โดยเกษตรกรที่สวนมะพร้ำวมีกำรระบำดมำเป็นระยะเวลำนำน เห็นว่ำ   
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมจะไม่สำมำรถควบคุมกำรระบำดได้ทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งวิธีกำรใช้แตนเบียน 
บรำคอนก ำจัดและควบคุมหนอนหัวด ำ ต้องใช้ระยะเวลำปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ ทั่วถึงและครอบคลุม
ทั้งในพ้ืนที่ของตนเอง และพ้ืนที่สวนใกล้เคียงในปริมำณที่มำกพอ เพ่ือป้องกันกำรเคลื่อนย้ำยพ้ืนที่เพำะพันธุ์
และกลับมำระบำดอีก 

- ประสบกำรณ์กำรท ำสวนมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 1 ปี โอกำสที่เกษตรกรจะยอมรับเทคโนโลยี
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมลดลง 0.973 เท่ำ โดยเกษตรกรที่มีประสบกำรณ์ท ำสวนมะพร้ำวมำนำน เห็นว่ำ
กำรใช้แตนเบียนบรำคอนต้องใช้ระยะเวลำในกำรควบคุมกำรระบำด อำจท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมกำรระบำด 
ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ เนื่องจำกในช่วงที่มีโครงกำรเกิดกำรระบำดที่รุนแรง และขยำยวงกว้ำง ประกอบกับกำร
ส่งเสริมและกำรอบรมเรื่องกำรเพำะพันธุ์แตนเบียนบรำคอนยังไม่แพร่หลำยและไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกมะพร้ำว ท ำให้เกษตรกรรู้จักและกำรน ำไปใช้ในวงจ ำกัด 

- กำรน ำไปปฏิบัติ เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำวเพ่ิมข้ึน 2.408 เท่ำ เมื่อเกษตรกรได้
น ำเทคโนโลยีกำรปล่อยแตนเบียนบรำคอนไปปฏิบัติแล้ว ตำมอัตรำและระยะเวลำที่โครงกำรก ำหนดแล้ว 
เนื่องจำกสำมำรถควบคุมกำรระบำดของหนอนหัวด ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พ้ืนที่กำรระบำดลดลง ซึ่งเป็นไป
ตำมผลงำนวิจัยและกำรส่งเสริม ทั้งนี้เป็นเพรำะแตนเบียนบรำคอนเป็นศัตรูธรรมชำติที่ส ำคัญในกำรก ำจัดศัตรู
มะพร้ำวหนอนหัวด ำ โดยกำรเข้ำไปท ำลำยในระยะหนอน    

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (สมกำรที่ 2) 
สมการที่ 2 

In(
Pi

1 - Pi
) =3.143 +0.003Age –0.228Time –0.028Exp + 0.0004Amount + 0.021Train +0.879Act 

        Exp(Bi)   1.003         0.796        0.973           1.000             1.021           2.408 
       Sig.         (0.862)       (0.074)*      (0.076)*      (0.884)             (0.965)         (0.100)* 
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3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับวิธีพ่นสารเคมีทางใบ โดยพิจำรณำเฉพำะกลุ่มเกษตรกร
ที่มีมะพร้ำวแกง ที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร มะพร้ำวน้ ำหอม และมะพร้ำวกะทิทุกควำมสูง เพ่ือน ำม ำ
พิจำรณำหำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำว พบว่ำ 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกำสที่เกษตรยอมรับวิธีกำรพ่นสำรเคมีทำงใบ ได้แก่ ประสบกำรณ์
ในกำรท ำสวนมะพร้ำว และกำรน ำไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 - เกษตรกรที่มีประสบกำรณ์กำรท ำสวนมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 1 ปี โอกำสที่จะยอมรับเทคโนโลยี
กำรพ่นสำรเคมีทำงใบลดลง 0.965 เท่ำ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 เนื่องจำกเกษตรกรบำงส่วนยังมีข้อ
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบ เช่น สัตว์น้ ำบริเวณใกล้เคียง ระบบหำยใจ เป็นต้น 

 - กำรน ำไปปฏิบัติ เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำวเพ่ิมขึ้น 9.737 เท่ำ ที่ระดับควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 99  เมื่อเกษตรกรได้น ำเทคโนโลยีกำรพ่นสำรเคมีทำงใบไปปฏิบัติแล้ว หรือให้ควำมร่วมมือกับ
โครงกำรในกำรป้องกัน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ เนื่องจำกหลังจำกที่เกษตรกรได้พ่นสำรเคมี       
ทำงใบแล้วพบว่ำต้นมะพร้ำวมีกำรฟื้นตัวดีขึ้น 

 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (สมกำรที่ 3) 
สมการที่ 3 

In(
Pi

1 - Pi
) =0.772 +0.037Age +0.044Time – 0.035Exp - 0.001Amount – 0.051Train +2.276Act 

Exp(Bi)       1.038       1.045           0.965            0.999            0.950         9.737 
        Sig.             (0.121)     (0.813)         (0.030)**         (0.466)        (0.922)         (0.007)***  

4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการฉีดสารเคมีเข้าล าต้น  โดยพิจำรณำเฉพำะกลุ่ม
เกษตรกรที่มีมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร เพ่ือน ำมำพิจำรณำหำปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับ
เทคโนโลยีดังกล่ำว พบว่ำ 

 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อโอกำสที่ เกษตรกรยอมรับวิธีกำรฉีดสำรเคมี เข้ำต้น ได้แก่  
ประสบกำรณ์ในกำรท ำสวนมะพร้ำว และกำรน ำไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 - กำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 1 ต้น โอกำสที่เกษตรกรจะยอมรับเทคโนโลยีกำรฉีด
สำรเคมีเข้ำล ำต้นเพ่ิมขึ้น 1.004 เท่ำ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยเกษตรกรเห็นว่ำกำรใช้สำรเคมีฉีดเข้ำ
ล ำต้นสำมำรถตัดวงจรชีวิตของหนอนหัวด ำมะพร้ำวได้ ส่งผลให้พื้นที่กำรระบำดลดลง และต้นมะพร้ำวฟ้ืนตัวขึ้น 

 - กำรน ำไปปฏิบัติ เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีดังกล่ำวเพ่ิมขึ้น 2.692 เท่ำ ที่ระดับควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 95  เมื่อเกษตรกรได้น ำเทคโนโลยีกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้นไปปฏิบัติแล้ว หรือให้ควำมร่วมมือกับ
โครงกำรในกำรป้องกัน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ เนื่องจำกสำมำรถยับยั้งกำรระบำดได้ ทำงใบเขียวขึ้น 
รวมทั้งสำรเคมีมีระยะเวลำอยู่ในต้นมะพร้ำวได้นำนถึง 3 เดือน อำจท ำให้สำมำรถตัดวงจรของหนอนหัวด ำได้  

 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (สมกำรที่ 4) 
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สมการที่ 4 

In(
Pi

1 - Pi
) =3.059 - 0.023Age - 0.120Time - 0.002Exp + 0.004Amount + 0.248Train + 0.990Act 

                Exp(Bi)   0.977         0.887         0.998           1.004              1.281        2.692 

                Sig.        (0.291)       (0.509)        (0.910)          (0.078)*          (0.573)       (0.049)**  

ทั้งนี้ จำกสมกำรที่ 1 – 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 
- กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติในกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ

เทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรทุกวิธี 
- อำยุของเกษตรกรเจ้ำของสวนมะพร้ำว และกำรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร ไม่มีอิทธิพล

ต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรทุกวิธี 
- ประสบกำรณ์กำรท ำสวนมะพร้ำวของเกษตรกร มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี          

กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม และวิธีพ่นสำรเคมีทำงใบ แต่ไม่มีอิทธิพล
ต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกลและวิธีกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้น 

- จ ำนวนต้นมะพร้ำวในสวนของเกษตรกรที่เกิดกำรระบำด มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี

กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกำรฉีดสำรเคมีเข้ำล ำต้น กรณีต้นมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 

เมตร แต่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกล วิธีกำรใช้ศัตรู

ธรรมชำติควบคุม และวิธีพ่นสำรเคมีทำงใบ 

- ระยะเวลำที่เกิดกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำในสวนของเกษตรกร มีอิทธิพลต่อ

กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ

กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรในวิธีกล วิธีพ่นสำรเคมีทำงใบ และวิธีกำรฉีดสำรเคมี

เข้ำล ำต้น (ตำรำงที่ 3.13) 
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ตารางที่ 3.13 ค่าสัมประสิทธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าวในแต่ละวิธี 

วิธ ี
ปัจจัย 

age time exp amount train act 
1) วิธีกล 
(กลุ่ มมะพร้ ำวอ่อน และกลุ่ ม
มะพร้ำวแก่และมะพร้ำวอ่อน) 

+0.003 -0.041 -0.002 -0.001 +0.156 +1.083 
(0.827) (0.675) (0.867) (0.243) (0.557) (0.023)** 

2) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม
(ทุกกลุ่ม) 

+0.003 -0.228 -0.028 +0.004 +0.021 +0.879 
(0.862) (0.074)* (0.076)* (0.884) (0.965) (0.100)* 

3) กำรพ่นสำรเคมีทำงใบ 
(กลุ่มมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูงน้อย
กว่ำ 12 เมตร และมะพร้ำวอ่อน) 

+0.037 0.044 -0.035 -0.001 -0.051 +0.276 
(0.121) (0.813) (0.030)** (0.466) (0.922) (0.007)*** 

4) กำรฉีดสำรเคมีเข้ำต้น 
(กลุ่มมะพร้ำวแกงที่มีควำมสูง
มำกกว่ำ 12 เมตร) 

-0.023 -0.120 -0.002 +0.004 +0.248 +0.990 
(0.291) (0.509) (0.910) (0.078)* (0.573) (0.049)** 

ที่มำ : จำกสมกำรที่ 1 – 4 
หมำยเหตุ :  ค่ำ +,- คือ ค่ำเบต้ำ (β) 

    ( )      คือ ค่ำ Significant 
                ***     คือ ค่ำระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 99 (นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ี α = 0.01) 
                **      คือ ค่ำระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 (นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ี α = 0.05) 
                *       คือ ค่ำ ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ  90 (นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ี α = 0.10) 

3.5.5 ผลผลิต 

    ผลผลิตมะพร้ำวของเกษตรกรก่อนด ำเนินงำนโครงกำร และช่วงสิ้นสุดโครงกำร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) มะพร้ำวแกง และ (2) มะพร้ำวอ่อน เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตพบว่ำ 

(1) ปริมำณผลผลิตมะพร้ำวแกงช่วงสิ้นสุดโครงกำร ปริมำณผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.08       
จำกก่อนมีโครงกำร หรือช่วงเกิดกำรระบำด หรือจำกปริมำณผลผลิต 6,430.58 ผลต่อไร่ต่อปี เพ่ิมเป็น 6,693.15 
ผลต่อไร่ต่อปี ควำมถี่ในกำรเก็บผลผลิตประมำณ 7 ครั้งต่อปี เกษตรกรร้อยละ 9.60 ไม่เก็บผลผลิตมะพร้ำว        
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยที่ปลูกมะพร้ำวไว้บริโภคเองในครัวเรือน เนื่องจำกยังมีควำมกังวล
เกี่ยวกับสำรเคมีตกค้ำง ส ำหรับด้ำนคุณภำพผลผลิตมะพร้ำว เกษตรกรเห็นว่ำ ผลผลิตมีคุณภำพในระดับดีมำก 
เช่นเดียวกับช่วงที่เกิดกำรระบำด โดยคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจำก 3.44 เป็น 3.77 คะแนน  

(2) ปริมำณผลผลิตมะพร้ำวอ่อน ช่วงสิ้นสุดโครงกำรปริมำณผลผลิตลดลงร้อยละ 75.07      
จำกก่อนมีโครงกำร หรือช่วงเกิดกำรระบำด หรือจำกปริมำณผลผลิต 1,636.24 ผลต่อไร่ต่อปี ลดลงเหลือ 
407.94 ผลต่อไร่ต่อปี ควำมถี่ในกำรเก็บผลผลิต ประมำณ 8 ครั้งต่อปี เกษตรกรร้อยละ 20.00 ไม่เก็บผลผลิต
มะพร้ำวหลังจำกฉีดพ่นสำรเคมีไปแล้ว เนื่องจำกเกรงว่ำจะมีสำรเคมีตกค้ำงในผลผลิต ส ำหรับด้ำนคุณภำพ
ผลผลิตมะพร้ำว เกษตรกรเห็นว่ำ ผลผลิตมีคุณภำพในระดับดีมำกเช่นเดียวกับช่วงที่เกิดกำรระบำด โดยคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจำก 3.45 เป็น 3.85 คะแนน 
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สำเหตุที่มะพร้ำวแกงมีปริมำณเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย และมะพร้ำวอ่อนลดลงนั้น เนื่องจำกยังอยู่
ในช่วงกำรฟ้ืนตัว คือ ต้นมะพร้ำวจะมีทำงใบที่เขียวขึ้น ติดจั่นมำกขึ้น ยังไม่ส่งผลต่อกำรให้ผลผลิต ซึ่งคำดว่ำ   
ใน 1 – 2 ปี ข้ำงหน้ำหำกเกษตรกรสำมำรถดูแลสวน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำได้ต่อเนื่อง หรือ
สำมำรถตัดวงจรหนอนหัวด ำไม่ให้กลับมำระบำดอีก จะท ำให้ปริมำณผลผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดมำกขึ้น 
แข่งขันกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนผู้ผลิตมะพร้ำวได้ และตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในประเทศได้มำก
ขึ้น รวมทั้งลดปริมำณกำรน ำเข้ำมะพร้ำวจำกต่ำงประเทศได้ (ตำรำงท่ี 3.14) 

ตารางท่ี 3.14 ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเปรียบเทียบระหว่างก่อน – ช่วงสิ้นสุดโครงการ 

รายการ 
หน่วย
นับ 

มะพร้าวแกง มะพร้าวอ่อน 
ก่อน

โครงการ 
ช่วงสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
(+เพ่ิม/-ลด) 

ก่อน
โครงการ 

ช่วงสิ้นสุด
โครงการ 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
(+เพ่ิม/-ลด) 

1) ผลผลิตมะพร้ำว ผลต่อไร่
ต่อปี 

6,430.58 6693.15 4.08 1,636.24 407.94 -75.07 

2)  ควำมถี่ ในกำร
เก็บผลผลิต 

ครั้งต่อ
ปี 

7.02 6.73 -4.13 7.71 7.63      -1.04 

3)คะแนนคุณภำพ
ผลผลิต  

คะแนน 3.44 3.77 9.59 3.45 3.85 11.45 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร พบว่ำ หลังสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำรมีปริมำณกำรรับซื้อมะพร้ำวแกง        
ในพ้ืนที่โครงกำรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 หรือจำก 99,999.96 ลูกต่อปี เป็น 120,000 ลูกต่อปี รวมทั้งผู้ประกอบกำร
เห็นว่ำคุณภำพมะพร้ำวหลังด ำเนินกำรโครงกำรมีคุณภำพไม่แตกต่ำงกันมำกเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร 
คือ มีคุณภำพอยู่ในระดับดี โดยก่อนมีโครงกำรคุณภำพมะพร้ำวอยู่ที่ระดับคะแนน 3.67 หลังโครงกำรคุณภำพ
มะพร้ำวอยู่ที่ระดับคะแนน 3.75 (ตำรำงที่ 3.15) 

ตารางที่ 3.15 ปริมาณการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบก่อนและหลัง
สิ้นสุดโครงการ 

รายการ หน่วยนับ 
มะพร้าวแกง 

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (+เพ่ิม/-ลด) 

1) ผลผลิตมะพร้ำวแกง  ผลต่อปี 100,000.00 120,000.00 20.00 

2) คุณภำพผลผลิต  คะแนน 3.67 3.75 2.17 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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3.5.6 ด้านเศรษฐกิจ 

  1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
มะพร้ำวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรและยังก่อให้เกิดอุตสำหกรรม

แปรรูปต่อเนื่อง เป็นสินค้ำส่งออกสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศด้วย ซึ่งมะพร้ำวผลในประเทศมีควำมต้องกำร      
ใช้เพ่ือกำรบริโภคโดยตรงร้อยละ 35 ใช้เพ่ือกำรแปรรูปในอุตสำหกรรมกะทิส ำเร็จรูปร้อยละ 60 และใช้          
ในอุตสำหกรรมสกัดน้ ำมันมะพร้ำวร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ หำกเกิดผลกระทบต่อกำรผลิตมะพร้ำว
ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมต่อเนื่องเช่นกัน  

วิธีกำรศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง
กับสำขำกำรผลิตอื่น เพ่ือพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงกำรผลิตของสำขำกำรผลิตมะพร้ำวจะส่งผลกระทบต่อสำขำ
กำรผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจมำกหรือน้อยเพียงใดนั้น สำมำรถพิจำรณำจำกค่ำ backward linkage และ 
forward linkage จำกตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต (IO Table) ปี 2553 2) กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงรำคำ 
โดยกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลำ ซึ่งแยกส่วนประกอบออกมำได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
แนวโน้ม (T) ฤดูกำล (S) วัฏจักร (C) และควำมผิดปกติ (I) และ 3) กำรวิเครำะห์ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำมะพร้ำวต่อต้นทุนกำรผลิตและรำคำขำยปลีกสินค้ำ และกำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกอุปสงค์ขั้นสุดท้ำย
โดยใช้ตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต (IO Table) ปี 2553 ขนำด 180x180 สำขำกำรผลิต โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

1) กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับสำขำกำรผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ พบว่ำ มะพร้ำวจัดอยู่
ในกลุ่มสำขำกำรผลิตที่มีควำมเชื่อมโยงกับสำขำกำรผลิต อ่ืนในระบบเศรษฐกิจน้อย ( Generally 
Independent) เนื่องจำกผลกระทบเชื่อมโยงไปข้ำงหน้ำ (forward linkage) มีค่ำน้อยกว่ำ 1 (0.76) และ
ผลกระทบเชื่อมโยงไปข้ำงหลังมีค่ำน้อยกว่ำ 1 (0.72) ดังนั้น หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรผลิตมะพร้ำวจะส่งผล
กระทบต่อสำขำกำรผลิตอ่ืน หรืออุตสำหกรรมต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจไม่มำก 

2) กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงรำคำมะพร้ำว พบว่ำ รำคำของมะพร้ำวในช่วง 30 ปี มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นหรือกำรหยุดนิ่งหรือกำรลดลงของข้อมูลในช่วงเวลำที่ยำวนำนมีลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป ด้ำนเคลื่อนไหวตำมฤดูกำล พบว่ำ ในแต่ละปีรำคำมะพร้ำวจะเคลื่อนไหวสูงสุดในเดือนมกรำคม -
เมษำยน และรำคำจะเริ่มลดลงในเดือนพฤษภำคม - กันยำยน และกลับมำเคลื่อนไหวในระดับที่สูงอีกครั้ง
ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ วัฏจักรมะพร้ำวจะมีระยะเวลำนำนกว่ำ 1 ปี นั่นคือ  
ในรอบ 30 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ วัฏจักรรำคำมะพร้ำวใช้เวลำ 5 - 8 ปี 

3) กำรวิเครำะห์ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงรำคำมะพร้ำวต่อต้นทุนกำรผลิตและรำคำขำย
ปลีกสินค้ำ พบว่ำ เมื่อรำคำมะพร้ำวเพ่ิมข้ึนจำกรำคำเฉลี่ยลูกละ 9.9 บำท เป็นรำคำ 16 บำท (ขยำยตัวร้อยละ 
61.62) 18 บำท (ขยำยตัวร้อยละ 81.82)  และ 20 บำท (ขยำยตัวร้อยละ 102.02) พบว่ำ สินค้ำที่มีต้นทุน   
กำรผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน้ ำนม กำรผลิตพรม และกำรผลิตน้ ำมันมะพร้ำว    
ด้ำนสินค้ำที่มีรำคำขำยปลีกเพ่ิมขึ้น 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน้ ำนม กำรท ำผลไม้และผักกระป๋อง 
และกำรผลิตขนมปัง นอกจำกนี้ อัตรำกำรกำรขยำยตัวของรำคำขำยปลีกยังขยำยตัวต่ ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัว
ของต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกกำรศึกษำนี้สมมติว่ำให้ผู้ประกอบกำรได้รับก ำไรต่อหน่วยเป็นมูลค่ำเท่ำเดิม และ
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกอุปสงค์ข้ันสุดท้ำย แบ่งออกเปน็ 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีมีกำรบริโภคมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 
10% และ 20% พบว่ำกำรบริโภคมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 10% และ 20% ส่งผลให้มีรำยกำรสินค้ำเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรท ำสวนมะพร้ำว บริกำรทำงกำรเกษตร ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง เหมืองแร่ (ปุ๋ย) และ
เครื่องจักรกำรเกษตร ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรบริโภคมะพร้ำวเพ่ิมขึ้นถึง 10% และ 20% จะมีกิจกรรมกำรท ำสวน
มะพร้ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนมำกท่ีสุดร้อยละ 4.35 และ 8.70 ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆไม่ได้ขยำยตัวตำมมำกนัก
เนื่องจำก กำรท ำสวนมะพร้ำวเป็นอุตสำหกรรมต้นน้ ำที่ใช้กิจกรรมกำรผลิตอ่ืนๆไม่มำกนัก 2) กรณีมีกำรบริโภค
กำรแปรรูปน้ ำมันมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 10% และ 20% พบว่ำ กำรบริโภคน้ ำมันมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น 10% และ 20% 
ส่งผลมีรำยกำรสินค้ำเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรแปรรูปน้ ำมันมะพร้ำว ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง กำรท ำ
สวนมะพร้ำว เหมืองแร่ และบริกำรทำงกำรเกษตร โดยกำรแปรรูปน้ ำมันมะพร้ำวเป็นอุตสำหกรรม    กำรแปร
รูปขั้นกลำงที่ต้องใช้ปัจจัยกำรผลิตขั้นต้นมำก เช่น ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง และกำรท ำสวนมะพร้ำว เป็นต้น 

ในปัจจุบัน กำรผลิตมะพร้ำวมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ควำมต้องกำรบริโภค     
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกพ้ืนที่ปลูกมะพร้ำวเป็นสวนเก่ำ ต้นมะพร้ำวมีอำยุมำก แมลงศัตรูมะพร้ำวระบำด เช่น 
แมลงด ำหนำม หนอนหัวด ำ เป็นต้น รวมถึงต้นมะพร้ำวขำดกำรบ ำรุงรักษำ ท ำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ ำ ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจกำรแปรรูปน้ ำมันมะพร้ำว และจำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มระยะยำวจะเห็นได้ว่ำรำคำมะพร้ำว           
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำจะมีควำมผิดปกติที่ควบคุมได้ยำกจำกภัยทำงธรรมชำติ  นอกจำกนี้      
กำรเพ่ิมขึ้นของรำคำมะพร้ำวที่ถูกผลกระทบจำกแมลงศัตรูมะพร้ำวระบำด เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 60        
จำกรำคำเฉลี่ย ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต เช่น รำยกำรสินค้ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน้ ำนม กำรผลิตพรม กำรผลิต
น้ ำมันมะพร้ำว เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ใช้มะพร้ำวเป็นปัจจัยกำรผลิตในสัดส่วนที่มำก 

นอกจำกนี้ กำรบริโภคมะพร้ำวเพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้ใช้กิจกรรมกำรผลิตขั้นต้นขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
เช่น กำรท ำสวนมะพร้ำว บริกำรทำงกำรเกษตร ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง เป็นต้น ส่วนกำรบริโภคน้ ำมันมะพร้ำว
เพ่ิมขึ้น จะส่งผลต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรแปรรูปน้ ำมันมะพร้ำว ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง กำรท ำสวนมะพร้ำว 
เป็นต้น จำกกำรบริโภคมะพร้ำวและน้ ำมันมะพร้ำวในประเทศที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นนี้ จะส่งผลกระทบกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจต่อเนื่องที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้กระทรวงเกษตรฯและหน่วยงำนอื่น
ที่เก่ียวข้องสำมำรถวำงแผนกำรผลิตมะพร้ำวในประเทศได้ 

ส ำหรับมูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ ลดลงเหลือ 203.84 ล้ำนบำท จำกที่คำดว่ำ        
จะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 803.22 ล้ำนบำท หรือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรช่วยลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
คิดเป็นมูลค่ำ 599.38 ล้ำนบำท ของพ้ืนที่ระบำดทั้งหมด 109,409 ไร่  หรือลดลงร้อยละ 74.62                      
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร และส่วนที่เหลือยังคงมีกำรด ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 - 40 - 

 

2) รายได้จากการจ าหน่ายมะพร้าวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

  - เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวแกง โดยส่วนใหญ่จะจ ำหน่วยผลผลิตมะพร้ำวแกงแก่พ่อค้ำคนกลำง 
พ่อค้ำรำยย่อย หรือล้งในพ้ืนที่ หลังมีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร พบว่ำ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่วยผลผลิตมะพร้ำว
ลดลงร้อยละ 23.79 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร หรือจำก 87,890.49 บำทต่อปี ลดลงเหลือ 66,980.57 
บำทต่อปี เนื่องจำกช่วงระหว่ำงปีที่ด ำเนินงำนโครงกำรรำคำผลผลิตมะพร้ำวตกต่ ำ จำกลูกละ 13 บำท ลดเหลือลูก
ละ 6 บำท จำกกำรน ำเข้ำผลผลิตมะพร้ำวจำกประเทศกลุ่มเพ่ือนบ้ำนผู้ผลิตมะพร้ำว เช่น อินโดนีเชีย มำเลเซีย เป็น
ต้น จึงส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวมีรำยได้ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยมะพร้ำว ถึงแม้ว่ำผลผลิตมะพร้ำวแกงจะ
มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึนก็ตำม  

  - เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวอ่อน โดยส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยผลผลิตมะพร้ำวอ่อนให้กับพ่อค้ำ แม่ค้ำ
ในตลำดในพ้ืนที่ หรือมีพ่อค้ำมำรับซื้อที่สวน ช่วงสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร พบว่ำ มีรำยได้ลดลงร้อยละ 
76.97 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร หรือจำก 93,918.02 บำทต่อปี ลดลงเหลือ 21,629.35 บำทต่อปี 
เนื่องจำกช่วงระหว่ำงที่มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรเกษตรกรไม่ได้เก็บผลผลิตมะพร้ำวไปจ ำหน่ำย ประกอบกับ
อิทธิพลจำกรำคำมะพร้ำวตกต่ ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้ลดลง (ตำรำงที่ 3.16) 

ตารางท่ี 3.16 รายได้จากการจ าหน่ายมะพร้าวของเกษตรกร  
     หน่วย : บำท/ป ี

รายการ ก่อนโครงการ ช่วงสิ้นสุดโครงการ 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง    

(+เพ่ิม/-ลด) 
1) รำยได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวแกง 87,890.49 66,980.57 -23.79 

2) รำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวอ่อน 93,918.02 21,629.35 -76.97 

เฉลี่ย 90,904.23 44,304.96 -51.26 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

3.5.7 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ควำมพึงพอใจในภำพรวม เกษตรกรพึงพอใจในระดับมำก ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.76 เนื่องจำก
เกษตรกรเห็นว่ำ ภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ให้กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ซึ่งเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย หรือลดต้นทุนของเกษตรกร และลดควำมเสียหำยของต้นมะพร้ำว
ในพ้ืนที่ รวมทั้งได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธีผสมผสำน        
โดยเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ และควำม
เหมำะสมของระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรในระดับมำก ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.78 3.74 3.66 ตำมล ำดับ โดย
คะแนนระยะเวลำด ำเนินโครงกำรจะต่ ำกว่ำด้ำนอื่น ๆ (ตำรำงที่ 3.17) 
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ตารางท่ี 3.17 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1) กำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 4.33 11.22 19.49 31.98 32.98 3.78 มำก 

2) กำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ 1.51 15.77 21.60 29.81 31.32 3.74 มำก 

3) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 0.81 11.29 27.42 42.47 18.01 3.66 มำก 

เฉลี่ย 3.34 12.03 20.98 33.07 30.58 3.76 มาก 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บทที่ 4 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการประเมิน 

โครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ด้วยวิธีผสมผสำนแบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วม
อย่ำงยั่งยืน มีหลักกำรส ำคัญ คือ เพ่ือควบคุม และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำได้อย่ำงยั่งยืน และตัดวงจร
กำรระบำดของหนอนหัวด ำไม่ให้แพร่ระบำดไปยังพ้ืนที่แหล่งใหม่ โดยกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแล ควบคุม และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ส ำหรับกำรประเมินผล
โครงกำรในครั้งนี้ เพ่ือให้ทรำบถึงผลลัพธ์เบื้องต้นตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กำรรับรู้รับทรำบ กำรยอมรับ
เทคโนโลยี และควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรด ำเนินกำรในภำพรวม สรุปสำระส ำคัญของกำรประเมินผล 
ได้ดังนี ้

 4.1.1 ผลที่ได้จากการประเมินผล 

1) การลดพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าวหนอนหัวด า  สำมำรถลดพ้ืนที่กำรระบำด      
ของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของพ้ืนที่ระบำดทั้งหมด 109,409 ไร่ รวมทั้ง
สำมำรถลดมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ำ 599.38 ล้ำนบำท จำกที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ
ทั้งสิ้น 803.22 ล้ำนบำท 

  2) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
ดังกล่ำว เน้นมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ รัฐ ท้องถิ่น และชุมชน โดยกำรจัดตั้งคณะท ำงำน
ขึ้นในระดับพื้นท่ี เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำร 

3) การรับรู้/รับทราบโครงการของเกษตรกร เกษตรกรได้รับควำมรู้จำกหลำยช่องทำง      
โดยช่องทำงที่เกษตรกรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ได้แก่ ผ่ำนสื่อบุคคล ร้อยละ 66.86 เช่น เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ภำครัฐ ผู้น ำท้องถิ่น เพ่ือนบ้ำน เป็นต้น และร้อยละ 33.14 รับทรำบโครงกำรผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

4) การเข้ารับการอบรมของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 62.17 เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้   
ตำมหลักสูตรที่โครงกำรก ำหนด โดยพบว่ำเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่แตกต่ำงกันมำก 
ส ำหรับเกษตรกรร้อยละ 37.83 ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม เนื่องจำกติดภำรกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ
เลยท ำให้ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรอบรม ส ำหรับจ ำนวนหลักสูตรที่เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมนั้น 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 72.34 เข้ำรับกำรอบรมทั้ง 4 วิธี ร้อยละ 12.34 เข้ำรับกำรอบรม 3 วิธี ร้อยละ 8.94 
และ 6.38 เข้ำรับกำรอบรม 1 และ 2 วิธีตำมล ำดับ 

เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรอบรมกับกำรประกอบอำชีพปลูกมะพร้ำว 
พบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก และเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริมหรือปลูกเป็นพืช
แซม เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยเกษตรกรที่ไม่เข้ำรับ
กำรอบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริมหรือปลูกเป็นพืชแซม เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
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เป็นหลัก ไม่ได้ดูแลหรือเอำใจใส่มะพร้ำวมำกนัก ส ำหรับเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ ทั้งเกษตรกรที่ปลูก
มะพร้ำวเป็นอำชีพหลัก และปลูกมะพร้ำวเป็นอำชีพเสริมเข้ำรับกำรอบรมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

5) ความรู้หลังการอบรม หลังกำรอบรมเกษตรกรมีระดับควำมรู้รวมทุกหลักสูตรเพ่ิมขึ้น     
จำกระดับน้อย เป็นระดับมำก เนื่องจำกก่อนมีโครงกำรเกษตรกรไม่เคยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำมำก่อน ส่วนใหญ่จะก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยใช้สำรเคมีทั่วไป ที่ใช้ในกำรเกษตร 
ไม่ได้ใช้สำรเคมีส ำหรับกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวโดยเฉพำะ 

6) การน าความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรทุกรำยได้น ำวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำน
ไปปฏิบัติอย่ำงน้อย 1 วิธี โดยเกษตรกรที่ได้เข้ำรับกำรอบรมทุกรำยได้ให้ควำมร่วมมือกับโครงกำร ในกำร
ป้องกัน และก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำในพื้นที่สวนของตนเองที่เกิดกำรระบำด และได้น ำควำมรู้ที่ได้รับ     
ไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องในระดับมำก 

7) การยอมรับเทคโนโลยี จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ 
ด้วยวิธีผสมผสำนทั้ง 4 วิธี พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.24 ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว     
ที่ทำงโครงกำรแนะน ำ และส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติในสวนมะพร้ำวของตนเองที่ถูกหนอนหัวด ำท ำลำย                
โดยพบว่ำวิธีที่เกษตรกรยอมรับมำกท่ีสุด คือ วิธีกำรใช้สำรเคมี ทั้งกำรใช้สำรเคมีฉีดพ่นทำงใบ และฉีดเข้ำล ำต้น
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน รองลงมำคือกำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุม (แตนเบียน) 

เมื่อพิจำรณำคะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธี
ผสมผสำนทุกวิธี พบว่ำ คะแนนกำรยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยพบว่ำ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้ำวอ่อนเพียงอย่ำงเดียวมีคะแนนกำรยอมรับ
เทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำด้วยวิธีผสมผสำนทุกวิธีในระดับมำก แต่ต่ ำกว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ  ของเกษตรกรสอดคล้องกับวิธีกำรที่โครงกำร
แนะน ำให้ปฏิบัติในมะพร้ำวแต่ละประเภท 

8) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดศัตรูมะพร้าว พบว่ำกำรให้ควำม
ร่วมมือกับโครงกำรในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ และได้น ำไปปฏิบัติในสวน/แปลงมะพร้ำว
ของตนเองอย่ำงต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรทุกวิธี
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิและพบว่ำ อำยุของเกษตรกร และกำรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร ไม่มีอิทธิพลต่อกำร
ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวของเกษตรกรทุกวิธี ส ำหรับปัจจัยอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์กำรท ำสวน
มะพร้ำว จ ำนวนต้นมะพร้ำวของเกษตรกรที่เกิดกำรระบำด ระยะเวลำกำรเกิดกำรระบำด มีอิทธิพลต่อกำร
ยอมรับเทคโนโลยีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในแต่ละวิธีที่แตกต่ำงกัน   

9) ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ       
ต่อโครงกำรในภำพรวม ในระดับมำก ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.76 เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำภำครัฐให้ควำมส ำคัญ
กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ให้กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว ซึ่งเป็นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำย หรือลดต้นทุนของเกษตรกร และลดควำมเสียหำยของต้นมะพร้ำวในพ้ืนที่ รวมทั้งได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ ด้วยวิธีผสมผสำน 
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4.1.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
1) มะพร้ำวต้นสูงวิธีกำรตัดทำงใบแล้วน ำไปเผำ ท ำยำก หำกจ้ำงจะเสียค่ำใช้จ่ำยมำก อีกทั้ง

เกษตรกรเห็นว่ำกำรตัดทำงใบอำจท ำให้ผลผลิตเสียหำย ไม่มีทำงใบช่วยรับน้ ำหนักมะพร้ำว และหำกตัดทำงใบ
มำกเกินไป จะท ำให้ต้นมะพร้ำวโทรมและตำยได้ 

2) กำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงใบ เกษตรกรบำงพ้ืนที่ โดยเฉพำะเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
อยำกให้ฉีดพ่นในช่วงกำรพักบ่อ เนื่องจำกเกรงว่ำสำรเคมีจะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง และน้ ำในบ่อได ้ 

3) แปลงมะพร้ำวนอกพ้ืนที่โครงกำรซึ่งไม่พบกำรระบำดในช่วงที่มีกำรส ำรวจโครงกำร กำรไม่
ท ำควำมสะอำดแปลงมะพร้ำวของเกษตรกร อำจท ำให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของศัตรูมะพร้ำวหนอนหัวด ำ และ
ศัตรูมะพร้ำวชนิดอื่นๆ ได้ เช่น ด้วงแรด แมลงด ำหนำม เป็นต้น 

4) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกำรให้มีโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยอยำกให้โครงกำรสนับสนุน
สำรเคมีให้เกษตรกรด ำเนินกำรเองโดยตรง เนื่องจำก ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวในครั้งนี้
แล้ว และเกษตรกรเห็นว่ำทีมรับจ้ำงฉีดที่ลงพ้ืนที่  บำงทีมมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง อำจท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพไม่เต็มที ่

4.2 ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินผลส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร 
4.2.1 ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรแกนน ำ อำสำสมัครเกษตรมีควำมรู้เรื่องวิธีกำรก ำจัดศัตรู

มะพร้ำวด้วยวิธีผสมผสำน รวมทั้งเป็นเครือข่ำยถ่ำยทอดควำมรู้ ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ และให้
ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงทุกรำย เพ่ือให้เกษตรกรเห็นควำมส ำคัญ ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และตัดวงจร
หนอนหัวด ำได้อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวเป็นพืชแซม/ปลูกไว้บริโภค 

4.2.2 ควรสำนต่อกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำวแบบชีววิธี  (กำรใช้

แตนเบียนบรำคอน) และสร้ำงกลุ่มหรือขยำยเครือข่ำยผู้ผลิต/เพำะพันธุ์แตนเบียนบรำคอน เพ่ือให้เกษตรกร

น ำไปปล่อยในพ้ืนที่สวนของตนเองได้ง่ำย และสะดวกรวดเร็ว เพ่ือเป็นกำรยับยั้งไม่ให้เกิดกำรระบำดขยำยวง

กว้ำงหรือเกิดกำรระบำดอย่ำงรุนแรง 

4.2.3 ควรให้ควำมรู้ เทคนิค หรือวิธีกำรตัดทำงใบท่ีเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเจริญเติบโต 

และผลผลิตของต้นมะพร้ำว 

4.2.4 ในกรณีที่เกิดกำรระบำดอย่ำงรุนแรง ควรแนะน ำให้เกษตรกรทรำบชนิดของสำรเคมี อัตรำและ
วิธีกำรใช้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เนื่องจำกเมื่อเกิดกำรระบำดขึ้นเกษตรกรสำมำรถซื้อและน ำมำก ำจัด
ศัตรูมะพร้ำวในสวนของตนเองได้ 

4.2.5 ควรรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นควำมส ำคัญของกำรก ำจัดศัตรูมะพร้ำว และรณรงค์ให้เกษตรกรท ำ
ควำมสะอำดแปลงมะพร้ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันกำรเพำะพันธุ์ของศัตรูมะพร้ำวชนิดอ่ืน ๆ ด้วย 
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