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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal, economic, and social 
fundamentals factors 2) knowledge of Nam-Hom coconut production 3) Good Agricultural Practice 
(GAP) on Nam-Hom coconut production for exportation 4) the relationship between personal, economic, 
social factors, and knowledge of the Nam-Hom coconut production for exportation by farmers in the 
Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province and 5) the problems and obstacles. The samples of 
this study were 335 farmers. The interviews were research instrument. The statistical analysis were 
frequency, mean, percentage, maximum, minimum, standard division and Chi-square. The research 
revealed that most of the farmers were male, the average age was 52.45 years. The education was 
at the high school. The household number were 3 people. The farmer had on farm experience at 8.37 
years, with an average income was 52,752.24 Baht/rai/year, an average cost was 7,826.87 Baht/rai/
year by personal investment. The average number of household labors were 4 people. The average 
planting area were 9.97 Rai. The farmers received the training program from government agencies, 
received the most news and information via television. They had the most contact with agricultural 
extension officials via telephone. The farmers had knowledge on producing Nam-Hom coconut at a 
high level with an average of 20.46 score. The farmers were producing Nam-Hom coconuts according 
to the Good Agricultural Practice on producing at high level with an average score of 103.05 scores. 
The most problem on Nam-Hom coconuts production was faced the most disease and insects, followed 
by labor problem. The hypothesis testing found that age, educational level, number of household 
members, on farm experience, income, production costs, number of labors, media exposure, and 
contacting agricultural extension officials and area selection correlated with the production of Nam-
Hom coconut for exportation at significance level of 0.01.
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษา 1) ปัจจัยพืน้ฐานส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ และ สังคม 2) ความรู้ในการผลิต
มะพร ้าวนำ้ าหอม 3) การผลิตมะพร ้าวนำ้ าหอม 
ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมเพื่อการส่งออก  
4) ความสมัพนัธ์ของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ 
สังคม และความรู้ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอม ที่มี 
ความสัมพันธ์ต่อการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่ง
ออกของเกษตรกรในพ้ืนทีอ่ำาเภอดำาเนนิสะดวก จังหวดั
ราชบุรี  และ 5) ปัญหาและอุปสรรค กลุ่มตัวอย่าง  
335 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด 
ค่าตำ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแคว์  
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
อายุเฉลี่ย 52.45 ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
มจีำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3 คน มีประสบการณ์
ในการปลกูเฉลีย่ 8.37 ปี รายได้เฉลีย่ 52,752.24 บาท/
ไร่/ปี  ต้นทุนเฉลี่ย 7,826.87 บาท/ไร่/ปี ทุนส่วนตัว มี
จำานวนแรงงานเฉลี่ย 4 คน พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 9.97 
ไร่ การเข้าฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมกบัหน่วยงานของ
ภาครัฐทั้งหมด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์
มากที่สุด มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผ่านช่องทางโทรศัพท์มากที่สุด เกษตรกรมีความรู ้
ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมอยู่ในระดับมากที่ 20.46 
คะแนน มีการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมตามมาตรฐาน
เกษตรดทีีเ่หมาะสมอยู่ในระดับการปฏบิติัมาก ค่าเฉลีย่ 
103.05 คะแนน ในการผลติมะพร้าวนำา้หอมพบปัญหา
เรื่องโรคและแมลงมากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาเรื่อง
แรงงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับ
การศกึษา ประสบการณ์ในการปลกู รายได้ ต้นทนุการ
ผลิต จำานวนแรงงาน การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การเลือกพื้นที่  
มีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการ 
ส่งออก ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01

ค�าส�าคัญ: การผลิต, การส่งออก, มะพร้าวนำ้าหอม, 
ดำาเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

บทน�า 

สถานการณ์การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมใน
ประเทศไทย มีการผลิตท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เกษตรกรหนัมาปลกูมะพร้าวนำา้หอมเพิม่ขึน้ปีละ 20% 
รวมกว่า 1 ล้านไร่ และประเทศไทยติดอันดับการปลูก
มะพร้าวอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ส่งออก จีน ยุโรป 
และอเมริกาตามลำาดับ โดยมีการส่งออก และการ
แปรรปูเพือ่การส่งออกมีมลูค่าโดยประมาณหลกั 1,000 
ล้านบาท (Pakgingmuang, 2017) มะพร้าวนำ้าหอม
ปลูกกันมากในจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครปฐม ในอดีตพบว่า พืชชนิดนี้มีปัญหาราคา
ท่ีผันผวน แต่ในหลายปีท่ีผ่านมามีเกษตรกรท่ีปลูก
มะพร้าวนำา้หอมได้อย่างมคีณุภาพ จนทำาให้มกีลุม่ธุรกจิ
สนใจรบัซือ้เพือ่ส่งออกไปขายต่างประเทศ และจงัหวดั
ราชบุรีเป็นอีกแห่งท่ีเกษตรกรสนใจปลูกมะพร้าว
นำ้าหอมเป็นจำานวนมาก อีกทั้งมีต้นทุนทางธรรมชาติ 
เช่น ดิน และนำ้า เป็นต้น เนื่องจากพื้นท่ีของจังหวัด
ราชบุรีเป็นดินปากแม่นำ้า เมื่อนำ้าไหลผ่านจะพัดพาเอา
ธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุสะสมไว้ จึงทำาให้พื้นดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนา
คุณภาพ เน้นการปลูกแบบอินทรีย์ ทำาให้มะพร้าว
นำ้าหอมราชบุรีมีรสชาติหวาน หอม ปลอดภัย เป็นท่ี
ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก (Kusuma 
and Ayutthaya, 2017) ดงันัน้เพือ่ให้ทราบถงึขัน้ตอน
การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมให้ได้มาตราฐานเพ่ือการ 
ส่งออกและมคีณุภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่ผูผ้ลติ
มะพร้าวนำ้าหอมในพื้นที่วิจัย โดยส่วนใหญ่ทำาการผลิต
แบบดั้งเดิมทำาให้ไม่สามารถผลิตได้ตามมาตราฐาน 
ที่สามารถส่งออกได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ข้อมูลเพื่อหา
สาเหตุที่ส่งผลต่อการผลิตของเกษตรกร เช่น ปัจจัย 
พื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ในการผลิต
มะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก การผลิตมะพร้าว
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นำ้าหอมตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และความ
สัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
สังคมและความรู้ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอม มีผลต่อ
การผลิตเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรหรอืไม่ รวมไปถงึ
ปัญหาในการผลติท่ีมผีลต่อการส่งออกมะพร้าวนำา้หอม 
ซึ่งสามารถนำาผลท่ีได ้จากการศึกษาไปใช้ในการ
ปรบัปรงุ แก้ไขและพฒันาการผลิตมะพร้าวนำา้หอมของ
เกษตรกรเพื่อให้ได้มาตราฐานในการส่งออกต่อไปได ้
ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ 

การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกของ
เกษตรกรอำาเภอดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้
ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อการผลติมะพร้าวนำา้หอม
เพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำาเภอดำาเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  โดยมี approved number COE  
No. COE62/036 เนือ่งจากเป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั
มนษุย์และสตัว์ ดงันัน้วธีิการวจิยัจงึมรีายละเอยีด ดงันี ้

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย คอื เกษตรกรผูป้ลกู

มะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก ในพื้นที่อำาเภอ
ดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำานวน 2,028 ราย  
โดยคำานวณขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจากสูตรของ 
(Yamane, 1973 อ้างใน Niyamangkul, 2013) และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยจับฉลากจากรายชื่อของ
เกษตรกรที่ลงทะเบียนการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อ
การส่งออกในพ้ืนทีอ่ำาเภอดำาเนนิสะดวก จังหวดัราชบรุี 
ปี พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก

มะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกจากกลุ ่มตัวอย่าง
จำานวน 335 ราย   

เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการวิจัย
การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยนำาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
จำานวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) 
จากนั้น นำาแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (Try out) กับ
เกษตรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกในพื้นที่
อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำานวน 30 ราย ได ้
ค่าความเชือ่มัน่ของความรูใ้นการผลติมะพร้าวนำา้หอม
เพือ่การส่งออกเท่ากบั 0.767 ทัง้นี ้การแปลความหมาย
ของความรู้ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก 
กำาหนดการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale; 
Niyamangkul, 2013) สามารถแบ่งระดับความรู้ 
ทั้งหมด 27 ข้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
 
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลระดับความรู้ของ
เกษตรกร สามารถจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย       ระดับความรู้
0 – 9       มีความรู้ในระดับน้อย
10 – 18       มีความรู้ในระดับปานกลาง
19 – 27       มีความรู้ในระดับมาก

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมะพร้าว
นำา้หอมได้ค่าความเชือ่มัน่ของการผลติมะพร้าวนำา้หอม
ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมเท่ากับ 0.919 ทั้งนี้ 
การแปลความหมายของการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมตาม
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม กำาหนดการวัดแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale; Niyamangkul, 2013) 
สามารถแบ่งระดับการปฏิบัติการท้ังหมด 43 ข้อ  
ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
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เกณฑ์การแปลผลระดับการปฏิบัติการของเกษตรกร 
สามารถจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้

     คะแนนเฉลี่ย       ระดับในการปฏิบัติ
    43.00 – 71.66      ระดับในการปฏิบัติน้อย
    71.67 – 100.32    ระดับในการปฏิบัติปานกลาง
    100.33 – 129.00  ระดับในการปฏิบัติมาก

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ข้อมลูออกเป็น 1) การ

วเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคม
ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตำ่าสุด 
(Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และ 2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมที่มีผลต่อการผลิตมะพร้าว
นำ้าหอมเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในพ้ืนที่อำาเภอ
ดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยการวิเคราะห ์
ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ทีร่ะดับนัยสำาคัญ 0.05 และ 
0.01

ผลการทดลองและวิจารณ์

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกร 

ผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
66.0) มีอายุเฉล่ียที่ 52.45 ปี เกษตรกรมีระดับการ
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 41.8) มีจำานวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน และมีประสบการณ์ใน
การปลูกมะพร้าวนำ้าหอมเฉลี่ย 8.37 ปี ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อ
การส ่งออกมีรายได ้จากการทำาการเกษตรเฉลี่ย 
52,752.24 บาท/ไร่/ปี มีต้นทุนในการผลิตมะพร้าว
นำ้าหอมเฉลี่ย 7,826.87 บาท/ไร่/ปี มีจำานวนแรงงาน
ในการทำาการเกษตรเฉลี่ย 4 คน มีพื้นที่เพาะปลูก
มะพร้าวนำา้หอมเฉลีย่ 9.97 ไร่ และแหล่งเงนิทุนในการ
ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นทุน
ส่วนตัว (ร้อยละ 97.3) ปัจจัยทางด้านสังคมพบว่า 
เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกมีการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐ มีการได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัมะพร้าวนำา้หอมผ่านทางโทรทศัน์มาก
ที่สุด (ร้อยละ 63.3) และได้มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมการเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวนำ้าหอมผ่านช่องทาง
โทรศัพท์มากที่สุด (ร้อยละ 60.3)

ความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้าหอม
จากการวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องการผลิต

มะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรรวมทุก
ด้านใน Table 1 พบว่า จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน 
เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อ
การส่งออกในระดับความรู้มากเป็นจำานวนมากที่สุด 
(19–27 คะแนน) ร้อยละ 75.2 รองลงมา คอื เกษตรกร
มีความรู้เรื่องการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก
ในระดับความรู้ปานกลาง (10–18 คะแนน) ร้อยละ 
24.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 20.46 ± 1.66 คะแนน 
คะแนนสูงสุด คือ 25 คะแนน และคะแนนตำ่าสุด คือ 
13 คะแนน (Table 1)
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Table 1  Knowledge level of farmers on Nam-Hom coconut production 

Knowledge level Number Percentage

High (19 – 27 points)
Moderate (10 – 18 points)
Low (0 – 9 points)

252
  83
   0

75.2
24.8
  0.0

การผลิตมะพร้าวน�้าหอมตามมาตรฐานเกษตรดีท่ี
เหมาะสม

จากการวิเคราะห์การผลิตมะพร้าวนำ้าหอม
ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ใน Table 2 พบว่า 
จากคะแนนเต็ม 129 คะแนน เกษตรกรมีการผลิต
มะพร้าวนำ้าหอมตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมใน
ระดับการปฏิบัติมี 2 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมาก 

(100.33–129 คะแนน) มากท่ีสดุ ร้อยละ 65.4 รองลงมา 
คือ เกษตรกรมีการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมตามมาตรฐาน
เกษตรดท่ีีเหมาะสมในระดบัปานกลาง (71.67–100.32 
คะแนน) ร้อยละ 34.6 โดยมีคะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย 
103.05 ± 9.29 คะแนน คะแนนการปฏิบัติสูงสุด  
คือ 125 คะแนน และคะแนนการปฏิบัติตำ่าสุด คือ  
72 คะแนน (Table 2)

Table 2  Good Agricultural Practice (GAP) on Nam-Hom coconut production

Level of GAP Number Percentage

High (100.33 – 129.00 points)

Moderate (71.67 – 100.32 points)

Low (43.00 – 71.66 points)

219

116

   0

65.4

34.6

  0.0

ความสมัพนัธ์ของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบคุคล เศรษฐกจิ 
สังคม และความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้าหอมที่มีผล
ต่อการผลิตมะพร้าวน�้าหอมเพื่อการส่งออก 

จากการวิจัยครั้งนี้ด้านปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล (Table 3) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการ
ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกที่ระดับนัยสำาคัญ
ทางสถิติ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของผู้ผลิต
มะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกจะมีอายุเฉลี่ยอยู ่ท่ี 

52.45 ปี ซ่ึงเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในวัย
กลางคน ดงันัน้ ทำาให้เกิดวธิกีารจ้างแรงงานในการเกบ็
เกีย่วผลผลติมะพร้าวนำา้หอมเพือ่นำาไปแปรรปูเพือ่การ
ส่งออก ซ่ึงต่างจากเกษตรกรท่ีอายุน้อยท่ีสามารถ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวนำ้าหอมได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arnekbun et al. (2016) 
พบว่า อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความคิด
เห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักหวานป่า ด้านโรค 
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แมลงศตัรูพชื และการป้องกนักำาจัด เน่ืองจากเกษตรกร
มีอายุเฉลี่ย 54.46 ปี ซึ่งมีผลทำาให้เกิดความชำานาญใน
เรื่องโรค แมลงศัตรูพืช และการป้องกันจำากัดมากกว่า
เกษตรกรที่มีอายุน้อย 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการผลิต
มะพร้าวนำ้าหอมเพ่ือการส่งออกที่ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติ 0.01  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่
ที่ระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ในเรื่องการผลิตมะพร้าว
นำา้หอมตามมาตรฐานเกษตรดีทีเ่หมาะสมค่อนข้างน้อย 
เกษตรกรจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีที่
สำานักงานกรมวิชาการเกษตรกำาหนด และไม่ค่อยดูแล
เอาใจใส่ผลผลิตมะพร้าวนำา้หอมเท่าทีค่วร ส่วนใหญ่จะ
ปลูกทิ้งไว้ ทำาให้ได้ผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่ 
กำาหนดของล้ง ส่งผลให้ราคาของผลผลิตมะพร้าว
นำา้หอมลดลง ซึง่แตกต่างกบัเกษตรกรทีม่รีะดบัความรู้
ทีส่งูข้ึน เกษตรกรจะมีวธิกีารศกึษา และหาความรูเ้รือ่ง
การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมตามมาตรฐาน เพื่อนำาวิธีที่ได้
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองในการผลิต
มะพร้าวนำ้าหอมตามมาตรฐาน เพื่อให้มีคุณภาพและ
ปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arnekbun 
et al. (2016) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกร
มคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ของเกษตรกรทีมี่ผลต่อ
การปลูกผักหวานป่า ด้านโรค แมลงศัตรูพืช และการ
ป้องกันกำาจัด 

จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์กบั
การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก ที่ระดับนัย
สำาคัญทางสถิติ 0.01  เนื่องจากจำานวนสมาชิกในครัว
เรือนของเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการ 
ส่งออกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ผลิต
มะพร้าวนำา้หอม ทำาให้มจีำานวนสมาชกิในครวัเรอืนมาก
เพราะต้องการแรงงานในการผลิต สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Arnekbun et al. (2016) พบว่า จำานวน
สมาชิกในครัวเรือนมคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ของ
เกษตรกรที่มีผลต่อการปลูกผักหวานป่าในตำาบล

หนองบัว อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เนื่องจาก
ต้องการแรงงานในการปลูกผักหวานป่า 

ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวนำ้าหอมมี
ความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่ง
ออกท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องด ้วย
ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวนำา้หอมมคีวามสำาคญั
ในเรือ่งของความรู ้วธิกีารผลติ และวธิกีารแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ซ่ึงเกษตรกรผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูก
มะพร้าวนำ้าหอม จะมีความรู้ในการปลูกเพื่อให้ได้
ผลผลิตในปริมาณมากและมีคุณภาพ อีกทั้งยังรู้จักวิธี
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เช่น โรค และแมลงศตัรมูะพร้าว
นำา้หอม เป็นต้น สามารถเลอืกใช้สารเคมตีามปรมิาณท่ี
กรมวิชาการเกษตรกำาหนด หรือจัดการโรคและแมลง
ศัตรูมะพร้าวนำ้าหอมโดยที่ไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ ยัง
ทราบวิธีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 
เพื่อยกระดับมูลค่าของผลผลิตมะพร้าวนำ้าหอมต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nanna et al. (2016)  
พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อำาเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู้ด้านการบันทึก และการจัดเก็บข้อมูล  

ด้านเศรษฐกจิ พบว่า ต้นทนุการผลิตมะพร้าว
นำ้าหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอม 
เพื่อการส่งออกที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01  
เนื่องจากต้นทุนมีความสำาคัญกับการวางแผนการผลิต 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pongwanitarnan 
(2009) ที่ศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตอ้อย
โรงงาน ตำาบลดอนเจดีย์ อำาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ต้นทุนมีความสัมพันธ์ต่อการปลูก
อ้อยของเกษตรกรรายเลก็มมีากกว่ารายใหญ่ เนือ่งจาก
ค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคนมีมากกว่า เนื่องมาจาก
เกษตรกรรายใหญ่ส่วนมากมีเครื่องจักรเป็นเคร่ือง 
ทุ่นแรงและใช้แรงงานคนจำานวนน้อยจึงช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการปลูกอ้อย



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 305

Table 3  Relationship between factors on Nam-Hom coconut production

Factors

Relationship of Nam-Hom Coconut production for 

exportation

X2 P - value Significance

Personal data

Age
Education
Number of household members
Experience on farm of growing Nam-Hom 
coconut

51.905**
86.606**
18.094**
37.022**

0.000
0.000
0.000
0.000

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Economic data

Cost of producing  
Number of labor
Funding source for the production of 
Nam-Hom coconut

28.936**
34.957**
7.607**

0.000
0.000
0.006

Sig.
Sig.
Sig.

Social fundamentals factors

Media exposure

Contacting the extension officers

27.348**

43.571**

0.000

0.000

Sig.

Sig.

Note: **Significance level at 0.01

จำานวนแรงงานในการทำาการเกษตรมีความ
สัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกท่ี
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01  เนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะพร้าวนำ้าหอมมีความสำาคัญมาก กรณีที่มี
แรงงานจำานวนน้อย และไม่ชำานาญในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะพร้าวนำ้าหอม จะทำาให้ผลผลิตมะพร้าว
นำ้าหอมเสียหาย และลดมูลค่าผลผลิต ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับเกษตรกรในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อ
การส่งออก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tedkaew 
(2011) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเผาอ้อยของ

เกษตรกร กรณศีกึษาบ้านวงันำา้โจน ตำาบลหนองมะค่าโมง 
อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า แรงงานมี
ความสัมพันธ์ต่อการเผาอ้อย เกษตรกรใช้วิธีการเผา
อ้อยถึงร้อยละ 96.67 และปัจจัยที่มีผลต่อการเผาอ้อย 
คือ ปัญหาด้านแรงงาน แม้ว่าเกษตรกรจะมีความ 
ตะหนักถึงผลกระทบจากการเผาอ้อย แต่เมื่อมีจำานวน
แรงงานที่จำากัดก็จำาเป็นต้องมีการเผาอ้อย หากมี
จำานวนแรงงานทีเ่พยีงพอกจ็ะทำาให้เกษตรกรหนัมาตดั
อ้อยสดกันมากขึ้น 
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ส่วนแหล่งเงินทนุในการผลิตมะพร้าวนำา้หอม
มีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการ 
ส่งออกที่ระดับ 0.01  เนื่องด้วยปริมาณการส่งออกขึ้น
อยู ่กับการบริหารจัดการการผลิต รวมทั้งพ้ืนฐาน
ทางการเงินที่มั่นคงของเกษตรกรอีกด้วย ถ้าเกษตรกร
มีเงินทุนมาก ก็จะทำาให้การบริหารการผลิตมะพร้าว
นำ้าหอมเป็นไปได้ด้วยดี แตกต่างจากเกษตรกรที่มี 
เงนิทุนน้อย จำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนในการกู้ยมื เพือ่
ให้สามารถทำาการผลติมะพร้าวนำา้หอมเพือ่การส่งออก
ได้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hodto (2014) ได้
ทำาการศึกษา แหล่งเงินทุนมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที ่
ส่งผลต่อการเลือกการผลิตทุเรียนในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในระบบการผลิตแบบ
ทั่วไปมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 33.3 เน่ืองจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 
มีวัตถุประสงค์ มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 

ด้านสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มะพร้าวนำ้าหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าว
นำา้หอมเพือ่การส่งออกทีร่ะดบันัยสำาคัญทางสถิต ิ0.01  
เนื่องจากการที่เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มะพร้าวนำา้หอม จะทำาให้เกษตรกรสามารถนำาเอาความรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมะพร้าวนำ้าหอมที่มีประโยชน์ 
สามารถนำามาประยกุต์ใช้ได้ในพืน้ทีข่องตนเอง ทัง้ช่วย
เพิม่ประสิทธภิาพในการผลติมะพร้าวนำา้หอมให้ดียิง่ขึน้ 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Sararak (2016) ได้ศกึษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของ
เกษตรกรตำาบลถำ้าสิงห์ อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านทางวิทยุ
กับโทรทัศน์ ร้อยละ 40.3 ซึง่สือ่ทางวทิยทุำาให้เกษตรกร
สามารถได้ยินเสียง ส่วนสื่อทางด้านโทรทัศน์เป็นสื่อที่
ทำาให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการเข้าถึง
สือ่ได้มากกว่าช่องทางอืน่ อกีทัง้โทรทศัน์มทีัง้ภาพ และ
เสียงทำาให้เกษตรกรสามารถจดจำาถึงรายละเอียดของ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

การติดต่อเจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตร 
เกี่ยวกับมะพร้าวนำ้าหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิต
มะพร้าวนำา้หอมเพือ่การส่งออกทีร่ะดบั 0.01 เนือ่งจาก
การตดิต่อเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรเกีย่วกบัมะพร้าว
นำ้าหอมมีความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกษตรกรได้พบเจอในพ้ืนที่ เกษตรกรบางกลุ่มไม่มี
อินเทอร์เน็ตใช้ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นที่พึ่งของ
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา ได้ง่ายยิ่งขึ้น การติดต่อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวนำ้าหอม
จึงมีความสำาคัญในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการ 
ส่งออกของเกษตรกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nanna et al. (2016) ได้ศึกษาความต้องการความรู้
การผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ของ
เกษตรกร พื้นท่ีทุ ่งสัมฤทธิ์ อำาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา พบว่า การเปิดรบัข่าวสารทางการเกษตร
สื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้ด้าน
การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู ้ปลูก

มะพร้าวนำ้าหอม อำาเภอดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
พบว่า ในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออกของ
เกษตรกร มีปัญหาในเรื่องโรค และแมลงศัตรูมะพร้าว
นำ้าหอมมากที่สุด (ร้อยละ 71.3) รองลงมา คือ ปัญหา
เร่ืองแรงงาน (ร้อยละ 28.7) โดยเฉพาะแรงงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากหาแรงงาน
ยากและค่าจ้างค่อนข้างสูง

สรุป

 เกษตรกรผูผ้ลติมะพร้าวนำา้หอมส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุเฉล่ีย 52.45 ปี มีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา มีจำานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  
3 คน และมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวนำ้าหอม
เฉลี่ย 8.37 ปี เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการ
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ส่งออกมรีายได้จากการทำาการเกษตรเฉลีย่ 52,752.24 
บาท/ไร่/ปี มีต้นทุนในการผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเฉลี่ย 
7,826.87 บาท/ไร่/ปี ใช้แรงงานในการทำาการเกษตร
เฉลี่ย 4 คน และพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวนำ้าหอมเฉลี่ย 
9.97 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่ง
ออกได้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐ ได้รับ
รู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมะพร้าวนำ้าหอมผ่านทาง
โทรทัศน์มากที่ สุด และติดต่อเจ ้าหน้าที่ส ่งเสริม
การเกษตรผ่านช่องทางโทรศัพท์มากที่สุด เกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิตมะพร้าวนำา้หอมเพ่ือการส่งออกเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 20.46 คะแนน) ระดับการ
ปฏบิตัใินการผลติมะพร้าวนำา้หอมตามมาตรฐานเกษตร
ดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 
(เฉลี่ย 103.05 คะแนน) นอกจากนี้ อายุ ระดับการ
ศกึษา จำานวนสมาชกิในครวัเรอืน ประสบการณ์ในการ
ปลูกมะพร้าวนำ้าหอม ต้นทุนการผลิตมะพร้าวนำ้าหอม 
จำานวนแรงงานในการทำาการเกษตร แหล่งเงินทุนใน
การผลติมะพร้าวนำา้หอม การได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่ว

กับมะพร้าวนำ้าหอม และการติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรเกีย่วกบัมะพร้าวนำา้หอม มคีวามสมัพนัธ์กบั
การผลิตมะพร้าวนำ้าหอมเพื่อการส่งออก พบปัญหาใน
เรือ่งของโรค และแมลงศตัรมูะพร้าวนำา้หอมและปัญหา
เรื่องแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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