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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการลงทุนของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 2) 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 3) ศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
ของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปลูกยางพาราใน
จังหวัดเชียงราย จ านวน 350 ตัวอย่างในอ าเภอเวียงชัย อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเทิง โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ผลการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 11.30 ต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยร้อยละ 88.70 พื้นท่ีขนาดมากกว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 20.81 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
ร้อยละ 79.19 ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ย พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ปี 2553 -2557 เท่ากับ 
15,761.40 , 22,599.88 , 19,318.52 , 19,027.51 และ 15 ,043.18 บาทต่อไร่ ตามล าดับ พ้ืนที่ขนาด
มากกว่า 20 ไร่ ปี 2553-2557 เท่ากับ 15,726.91 , 22,781.22 , 19,174.04 , 19,065.41 และ 
14,926.68บาทต่อไร่ ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ก าไร พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-11 มี
ก าไรเฉลี่ย 48,916.17บาทต่อไร่ และพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-11 มีก าไรเฉลี่ย 59,904.17บาท
ต่อไร่ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านการผลิต มีปัญหาและ

อุปสรรคระดับปานกลาง ( ̅= 3.03) 2) ด้านการดูแลรักษา มีปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง ( ̅= 

3.09) 3) ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง ( ̅= 3.23) และ 4) ด้านการส่งเสริม มี

ปัญหาและอุปสรรคระดับมาก ( ̅= 3.80)ผลการวิเคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา พบว่า 
เกษตรกรมีการยอมรับในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.71โดยในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่  เพศ (X1),อายุ(X2), จ านวนแรงงานในครัวเรือน(X4),ขนาดพ้ืนที่ปลูก(X6), รายได้จากการ

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ประกอบอาชีพอ่ืน(X6),รายจ่ายการลงทุนปลูกยางพารา(X7),ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูก
ยางพารา (X10)และทัศนคติของเกษตรกรต่อการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(X11) 

ค าส าคัญ: การลงทุน , การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา 

 

Abstract 

 This study on the investment of para rubber growers in Chiang Rai Province has 
the objectives to: 1) analyze investment cost and return of these para rubber growers, 2) 
examine the pertinent problems and obstacles in para rubber production, and 3) 
understand the para rubber growers’ adoption of the recommended production 
practices. The needed information for the present study was compiled by questionnaire 
format from 350 samples of para rubber growers in Wiang Chai, Chiang Khong, and 
Thoeng Districts of Chiang Rai Province for descriptive statistics analysis. 
 From production cost analysis, it was found that, for planted area less than 20 rai, 
fixed cost and variable cost accounted for 11.30 %and 88.70 % of the total cost 
respectively.  For area greater than 20 rai, fixed cost was 20.81% and variable cost was 
79.19 %. The investigation on income found that the average yearly income of rubber 
plantation in area less than 20 rai during 2010 – 2014 were 15,761.40 , 22,599.88 , 
19,318.52 , 19,027.51 and 15,043.18 baht per rai, respectively while the corresponding 
figures for rubber plantation in area greater than 20 rai were 15,726.91 , 22,781.22 , 
19,174.04 , 19,065.41 and 14,926.68 baht per rai.  On profit for7 – 11 years old rubber 
plantation, the analysis revealed in area under 20 rai the average yearly profit 
was48,916.17baht per rai while in area greater than20 rai it was59,904.17baht per rai.The 
study on problems and obstacles was conducted on four aspects: 1)Production having 

moderate degree of problems and obstacles ( ̅= 3.03), 2)Crop care and protection having 

moderate extent of problems and obstacles ( ̅= 3.09), 3)Marketing facing moderate 

degree of problems and obstacles ( ̅= 3.23),and 4)Agricultural extension confronting the 

most prevalent difficulties ( ̅= 3.80). On the adoption of recommended agricultural 
practices, the finding indicated the para rubber growers adopted the advice to a 
moderate degree (49.71%). Meanwhile the analysis on the relationship between various 
independent variables and the dependent variable provided the conclusion that the 
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factors explaining the growers’ adoption of recommended practices at 0.05 statistically 
significant level included gender (X1), age (X2), number of household farm labor (X4), 
rubber tree planted area (X5), income from other employment (X6), investment 
expenditure for rubber tree planting (X7), knowledge and understanding of para rubber 
growers about methods and techniques in rubber tree planting (X10), and the growers’ 
attitude towards the adoption of recommended agricultural practices provided by the 
extension workers of the Office of Rubber Replanting Aid Fund and other relevant 
agencies (X11). 

Keywords: Investment ,Adoption of para rubber 

 

บทน า 

ยางพารา  (Para rubber) ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า  Hevea  brasiliensis  เป็นไม้ยืนต้นประเภท
ไม้ผลัดใบ ถิ่นก าเนิดของยางพาราอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บริเวณลุ่มแม่น้ าอเมซอน  ซึ่งมีฝนตกชุก ได้แก่ 
ประเทศบราซิล เปรู โคลัมเบีย เวเนซุเอลา และโบลิเวีย โดยชาวพ้ืนเมืองเรียกว่ า  "เกาชู" (caotchu) 
แปลว่า ต้นไม้ร้องไห้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) ยางพาราจะมีน้ ายางสีขาว ใบอ่อนสีออกม่วงแดงเป็น
มัน เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลปนส้มหรือแดง ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปรีแกมรูป
ใบหอก หนาเหมือนแผ่นหนัง ดอกสีขาวปนเหลือง มีกลิ่นหอม  ผลแห้งแตกขนาดใหญ่ รูปทรงกลม มี 3 
เมล็ด เมื่อแก่เต็มที่ ผนังผลแตกดีดเมล็ดแรง กระเด็นไปไกล ยางพารานั้นเป็นไม้ในวงศ์เดียวกับมัน
ส าปะหลัง ละหุ่ง โกสน เปล้าน้อย โป๊ยเซียน และชวนชม มีท่อน้ ายางในเปลือกไม้ ชาวสวนยางจะกรีด
เปลือกเป็นรอยเฉียงให้น้ ายางไหลลงในภาชนะที่รองรับ จากนั้นจึงเก็บน้ ายางมาแล้วเติมกรดน้ าส้ม 
(น้ าส้มสายชู) หรือกรดฟอร์มิก (formic acid) เพ่ือให้น้ ายางจับตัว แล้วจึงเทลงพิมพ์ให้เป็นยางแผ่นเพ่ือ
จ าหน่าย ยางพารามีประโยชน์หลากหลาย เช่น ท าลูกบอลส าหรับเล่นกีฬา ยางรถยนต์ ยางรัดของ ยางลบ 
รองเท้า ถุงมือยาง ถุงยาง เป็นต้น(สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช, 2556) 

ในปี พ.ศ. 2366 มีการค้นพบว่ายางพาราละลายได้ในเฮกเซน (hexane) การค้นพบนี้ท าให้
สามารถค้าขายยางพาราแบบเป็นก้อน แล้วน าไปละลายใช้ที่ปลายทางได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องแผ่นยางแตก
ในที่อุณหภูมิต่ าและเหนียวหนืดเมื่อถูกความร้อน ชาลส์กู๊ดเยียร์ เป็นผู้ค้นพบวิธีการใส่ซัลเฟอร์ลงไปในน้ า
ยางพารา เพ่ือให้โมเลกุลของไอโซปรีน (isoprene) ในน้ ายางสร้างพันธะ จับกันดีขึ้นและยืดหยุ่นส่วนการ
น ายางพาราเข้ามาในแถบเอเชียนั้น ในปี พ.ศ. 2419 มีการน าเมล็ดยางพาราจากอเมซอนไปปลูกใน
ประเทศอังกฤษ และต่อมายังศรีลังกา สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพารา
มากที่สุดในโลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามส่วนในประเทศไทยนั้นในปี พ .ศ. 2443 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เจ้าเมืองตรังได้น าพันธุ์ยางพารามาจากประเทศมาเลเซีย และท าการทดลองปลูก



 
4-60 

 

หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

ครั้งแรก ที่อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  หลังจากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ และขยาย
ไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช, 2556) 

จะเห็นได้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากยางพารา
เป็นสินค้าส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ท าให้มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็น
อันดับหนึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งออกยางพาราได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

 

ความส าคัญของปัญหา 

จากการส ารวจพบว่า มีเกษตรกรบางส่วนที่ถูกชักชวนหรือมีการลอกเรียนแบบจากเพ่ือนเกษตรกร
ที่ประสบความส าเร็จและเข้ามาลงทุนเพาะปลูกยางพาราทั้งๆ ที่ยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ด้านการ
เพาะปลูก การบ ารุงดูแลรักษาสวนยาง การแปรรูปและการจ าหน่ายผลผลิต อีกทั้งยางพาราต้องใช้
ระยะเวลาในการเพาะปลูกประมาณ 6 – 7 ปี กว่าจะให้ผลผลิตจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น 
การไม่เจริญเติบโตของต้นยางพารา ต้นยางพาราไม่ให้ผลผลิตน้ ายาง ขาดความรู้และวิธีการกีดยางที่ถูกต้อง 
ต้นทุนการผลิตยางพาราสูง ฯลฯ จึงท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาการลงทุนปลูกยางพาราใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือศึกษาการลงทุนการปลูกยางพารา ปัญหาและอุปสรรครวมถึงศึกษาการยอมรับวิธีการ
ปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเป็น
ประโยชน์หรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร หรือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ปลูกยางพาราให้กับเกษตรกรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการลงทุนของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 
2.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 
3. เพ่ือศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาการลงทุนของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ได้ก าหนดวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
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สถานที่ด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเวียง

ชัย อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเทิง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายจ านวน 3 อ าเภอ 
มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 2,767 ราย โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1967: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 0.05 ของ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาสรุปเป็นช่วงการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทางสถิติ ดังนี้ 
 ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane, 
1967: 125 ดังนี้ 
 
 n     =    
 
 

ก าหนดให้  n  =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้(allowable error)  
แทนค่าตามสูตร  

n     =  
(0.05)22,7671

2,767


  =   349 ≈  350 

  
 ในการศึกษาครั้งนี้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 2,767 รายได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 
ตัวอย่าง  
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นข้อมูล2 ประเภท ดังนี้ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ  
(Primary Data)เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)กับเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างจ านวน350ตัวอย่าง ในจังหวัดเชียงรายจ านวน3อ าเภอประกอบด้วย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอ
เชียงของ และอ าเภอเทิง2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการต าราเอกสารการฝึกอบรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระตลอดจนการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์จากหน่วยราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 

N 
1 + N(e)2 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close 
–ended question) และค าถามปลายเปิด (Open –ended question) โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ดังนี้ส่วน
ที่ 1ข้อมูลการลงทุนของผู้ปลูกยางพารา ในจังหวัดเชียงรายส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปลูก
ยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและส่วนที่ 3 ข้อมูลการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้
ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1ข้อมูลการลงทุนของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3ส่วน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
   TC   =   TFC + TVC 
ก าหนดให้   
 TC    =    ต้นทุนรวมในการปลูกยางพารา (บาท) 

TFC = ต้นทุนรวมคงที่ในการปลูกยางพารา (บาท) 
TVC = ต้นทุนรวมผันแปรในการปลูกยางพารา (บาท) 

2. การวิเคราะห์รายได้ 
   TR   =   P  × Q 
ก าหนดให ้  TR  =  รายรับรวมทั้งหมดจากการปลูกยางพารา (บาท) 

   P  =  ราคาต่อหน่วยของผลผลิตยางพารา (บาท/กิโลกรัม) 
  Q  =  ปริมาณผลผลิตยางพารา (กิโลกรัม) 
 

3. การวิเคราะห์ก าไร 

  π =    TR  –  TC 

ก าหนดให ้ π =  ผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา (บาท) 
TR  =  รายได้ทั้งหมดจากการปลูกยางพารา (บาท) 
TC  =  ต้นทุนรวมจากการปลูกยางพารา(บาท) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราใช้วิธีการประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งระดับของปัญหาและอุปสรรคเป็น 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale คือ ระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด 
 วิธีการแปลความหมายของระดับปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตร โดย
ใช้สูตรการหาค่าพิสัย และใช้สูตรการค านวณหาอันตรภาคชั้น (วิชิต อู่อ้น, 2548: 114) ดังนี้ 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 

=  =      0.8 

 
  คะแนนที่มีค่าสูงสุด – คะแนนที่มีค่าต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
  5 – 1  
 5 
  
 
  ดังนั้น สามารถแบ่งระดับเกณฑ์เฉลี่ยได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
 คะแนน  4.21 - 5.00   อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
 คะแนน  3.41 – 4.20   อยู่ในเกณฑ์มาก  
 คะแนน  2.61 - 3.40   อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 คะแนน  1.81 – 2.60  อยู่ในเกณฑ์น้อย 
 คะแนน  1.00 - 1.80  อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 3ข้อมูลการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum)  
 3.1 การยอมรับการส่งเสริมการใช้วิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัด
เชียงราย ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบรวมทั้งหมด 25 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ คือ1.การเลือก
พ้ืนที่ปลูก 2.การเลือกพ้ืนที่ในการปลูกยางพารา 3.การปลูก 4.การใส่ปุ๋ย 5.การตัดแต่งกิ่ง 6.การก าจัด
วัชพืช 7.การปลูกพืชคลุมดิน โดยเกณฑ์การให้คะแนนคือ ผู้ที่ปฏิบัติตามให้ 1 คะแนน ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ 
0 คะแนน และพิจารณาจากค่าร้อยละของคะแนนความรู้ในแต่ละข้อ 

 3.2การวิเคราะห์และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์แบบ Enter
เพ่ือหาความสัมพันธ์ของแปรอิสระ 11 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน, ขนาดพ้ืนที่ปลูกยางพารา, รายได้จากการประกอบอาชีพอ่ืน, รายจ่ายจากการลงทุนปลูก
ยางพารา, จ านวนการรับข้อมูลข่าวสาร, จ านวนการเข้าฝึกอบรม, ความรู้ของเกษตรเกี่ยวกับวิธี การปลูก
ยางพารา และทัศนคติต่อการรับวิธีการการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวแปรตาม คือ การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูก
ยางพาราในจังหวัดเชียงราย 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปร
ตาม ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ในรูป Linear Function 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + b10X10 + b11X11 
ก าหนดให้ 
 Y = การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 
 a = ค่าคงที่ 
 b1-11 = ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตาม  
เมื่อควบคุมค่าของตัวแปรอิสระที่มีอยู่ในสมการได้คงที่แล้ว 

 X1 = เพศ  

 X2 = อายุ 
 X3 = ระดับการศึกษา 
 X4 = จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
 X5 = ขนาดพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
 X6 = รายได้จากการประกอบอาชีพอ่ืน 
 X7 = รายจ่ายจากการลงทุนปลูกยางพารา 

X8 = จ านวนการรับข้อมูลข่าวสาร 
X9 = จ านวนการเข้าฝึกอบรม 
X10 = ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา  
X11 = ทัศนคติต่อการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การลงทุนของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของผู้ปลูกยางพารา จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 ตัวอย่างพบว่า 
พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยจ านวน 5,446.58บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.30และมีต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยจ านวน 42,758.62 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.70ส่วนพ้ืนที่ขนาดมากกว่า20 ไร่ มีต้นทุน
คงท่ีเฉลี่ยจ านวน 10,475.86บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.81 และมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยจ านวน 39,854.93
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.19 
 ผลการวิเคราะห์รายได้จากการจ าหน่ายยางก้อนถ้วยคละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 
ตัวอย่างพบว่า พื้นที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยในปี 2553-2557 เท่ากับ 15,761.40 , 22,599.88 , 
19,318.52 , 19,027.51 และ 15,043.18 บาทต่อไร่ ตามล าดับ พ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
ในปี 2553-2557 เท่ากับ 15,726.91 , 22,781.22 , 19,174.04 , 19,065.41 และ 14,926.68 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์ก าไรจากการจ าหน่ายยางก้อนถ้วยคละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 
ตัวอย่าง พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ในปีที่ 1-6 มีก าไรเฉลี่ย(-42,012.02) บาทต่อไร่ ในปีที่ 7-11 มี
ก าไรเฉลี่ย 48,916.17บาทต่อไร และพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ ในปีที่ 1-6  มีก าไรเฉลี่ย(-46,681.90) 
บาทต่อไร่ ในปีที่ 7-11 มีก าไรเฉลี่ย 59,904.17 บาทต่อไร่ 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 350 ตัวอย่างพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03ปัญหาและอุปสรรคด้านการดูแลรักษาในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.23 ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
 

ผลการวิเคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 

ผลการวิเคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพาราของผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 ตัวอย่างพบว่า เกษตรกรมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราในระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 49.71 รองลงมามีการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.71 
และมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.57โดยในส่วนของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ (X1), อายุ (X2), จ านวนแรงงานในครัวเรือน (X4), ขนาดพ้ืนที่ปลูก (X5), รายได้จากการ
ประกอบอาชีพอ่ืน (X6), รายจ่ายการลงทุนปลูกยางพารา (X7), ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูก
ยางพารา (X10)และทัศนคติของเกษตรกรต่อการยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่กองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X11) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 11.30 ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ยร้อยละ 88.70 พ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยร้อยละ 20.81 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยร้อยละ 
79.19 ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ย พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ปี 2553-2557 เท่ากับ 15,761.40 , 
22,599.88 , 19,318.52 , 19,027.51 และ 15,043.18 บาทต่อไร่ ตามล าดับ พ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ มี
รายได้เฉลี่ยในปี 2553-2557 เท่ากับ 15,726.91 , 22,781.22 , 19,174.04 , 19,065.41 และ 14,926.68 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ก าไร พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-11 มีก าไรเฉลี่ย 
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48,916.17 บาทต่อไร่ และพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-11 มีก าไรเฉลี่ย 59,904.17 บาทต่อไร่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชานน ชูเกษมรัตน์ (2556: 25) ที่พบว่า ต้นทุนสวนยางขนาดเล็กมีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 
12.28 และต้นทุนผันแปรเฉลี่ยร้อยละ 87.72 ส่วนพ้ืนที่สวนยางขนาดกลางมีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 
12.19 และต้นทุนผันแปรเฉลี่ยร้อยละ 87.81ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ย พบว่า พ้ืนที่สวนยางขนาดเล็กใน
ปีที่ 7-11 เท่ากับ 3,663.50 , 5,844.30 , 10,768.80 , 15,277.90 และ 20,371.80 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
พ้ืนที่สวนยางขนากลางมีรายได้เฉลี่ยในปี 7-11 เท่ากับ 3,879.00 , 6,122.60 , 11,538 ,15,459.80 และ 
20,371.80 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ก าไร พบว่า พ้ืนที่สวนยางขนาดเล็ก ในปีที่ 7 -11 มี
ก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 86,410.80 บาทต่อไร่ และพ้ืนที่สวนยางขนาดกลาง ในปีที่ 7 -11 มีก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 
92,603.10 บาทต่อไร่ 
 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการดูแลรักษา และด้านการตลาด และเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับ ประยุทธ ชนชิต (2554 : 54) เกษตรกรมีปัญหาระดับ
มาก ได้แก่ ประเด็นด้านราคา ประเด็นด้านการผลิต และประเด็นด้านการส่งเสริม 

เมื่อพิจารณาการยอมรับการส่งเสริมการใช้วิธีการปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับ
วิธีการปลูกยางพาราในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.71 รองลงมามีการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.71 และมีการยอมรับวิธีการปลูกยางพาราในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
4.57 ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตินนท์ คชนิล (2551:68) ที่พบว่า เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางไป
ปฏิบัติระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมายอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางไปปฏิบัติระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 35.10 และยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางไปปฏิบัติระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.30 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตาม  พบว่า ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา
ของผู้ปลูกยางพารา มีจ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่เพศ (X1), อายุ (X2), จ านวนแรงงานในครัวเรือน (X4),ขนาด
พ้ืนที่ปลูก (X5),รายได้จากการประกอบอาชีพอ่ืน (X6),รายจ่ายการลงทุนปลูกยางพารา (X7),ความรู้ของ
เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา (X10)และทัศนคติของเกษตรกรต่อการยอมรับวิธีการการปลูก
ยางพาราจากเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X11) โดยมี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา ได้แก่ เพศ (X1),รายจ่ายการลงทุน
ปลูกยางพารา (X7),ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา (X10)และทัศนคติของเกษตรกรต่อ
การยอมรับวิธีการการปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X11) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับการยอมรับวิธีการปลูกยางพารา 
ได้แก่อายุ (X2), จ านวนแรงงานในครัวเรือน (X4), ขนาดพ้ืนที่ปลูก (X5), รายได้จากการประกอบอาชีพอ่ืน 
(X6) ซึ่งสอดคล้องกับฐิตินนท์ คชนิล (2551:74-78) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ได้แก่ 1.จ านวนแรงงาน 2.รายจ่ายในการลงทุนท าสวนยางพาราในแต่ละปี และ 3.ทัศนคติของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการปลูกยางพารา โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีการ
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ปลูกยางพาราของเกษตรกร คือ 1.รายจ่ายในการลงทุนท าสวนยางพาราในแต่ละปี และ2.ทัศนคติของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการปลูกยางพารา ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงลบคือ จ านวนแรงงาน 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 ผลการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 11.30 ต้นทุนผัน
แปรเฉลี่ยร้อยละ 88.70 พ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยร้อยละ 20.81 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
ร้อยละ 79.19 ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ย พบว่า พ้ืนที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ปี 2553 -2557 เท่ากับ 
15,761.40 , 22,599.88 , 19,318.52 , 19,027.51 และ 15,043.18 บาทต่อไร่ ตามล าดับ พ้ืนที่ขนาด
มากกว่า 20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยในปี 2553-2557 เท่ากับ 15,726.91 , 22,781.22 , 19,174.04 , 19,065.41 
และ 14,926.68 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ก าไร พบว่า พื้นที่ขนาดต่ ากว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-
11 มีก าไรเฉลี่ย 48,916.17 บาทต่อไร่ และพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 20 ไร่ ในปีที่ 7-11 มีก าไรเฉลี่ย 59,904.17 
บาทต่อไร่ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านการผลิต มีปัญหาและ
อุปสรรคระดับปานกลาง 2) ด้านการดูแลรักษา มีปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง 3) ด้านการตลาด มี
ปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง และ 4) ด้านการส่งเสริม มีปัญหาและอุปสรรคระดับมากผลการ
วิเคราะห์การยอมรับวิธีการปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
49.71โดยในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตาม พบว่า 
ตัวแปรที่เก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ (X1), อายุ (X2), จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
(X4), ขนาดพ้ืนที่ปลูก (X5), รายได้จากการประกอบอาชีพอ่ืน (X6), รายจ่ายการลงทุนปลูกยางพารา (X7), 
ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา (X10)และทัศนคติของเกษตรกรต่อการยอมรับวิธีการการ
ปลูกยางพาราจากเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X11) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การปลูกยางพาราในระยะก่อนให้ผลผลิต เกษตรกรควรปลูกพืชแซมยางพารา พืช
ล้มลุกหรือพืชระยะสั้น ได้แก่สับปะรด กล้วย มะละกอ ข้าวไร่ ข้าวโพด แตงโม เป็นต้น  เพ่ือก่อให้เกิด
รายได้ในช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต 

2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับยางพาราในเรื่องที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  

3. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่ชื่อ เซรูเลียมเนื่องจากเซรูเลียมเป็นพืช
วันสั้น รากจะมีปมในการตรึงไนโตรเจนในอากาศ ช่วยควบคุมวัชพืชในสวนยางพารา ช่วยเพ่ิมอินทรีวัตถุ
อาหารในดิน และลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ในสวนยางพาราอีกด้วย 
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4. เนื่องจากเกษตรกรได้รับรายได้จากการขายยางก้อนถ้วนคละ ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ าเมื่อ
เทียบกับยางแผ่นที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ดังนั้นเกษตรกรควรแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพ่ือเพ่ิ มรายได้
ให้แก่เกษตรกรต่อไป 

5. รัฐบาลควรเพ่ิมการให้ความรู้เชิงวิชาการ ตลาดการซื้อขายยางพาราตลอดจนด้าน
ราคายางพาราให้มีความครอบคลุม 

6. การปลูกยางพาราเกษตรกรควรใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน เพ่ือให้ต้นยางที่ปลูก
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพสูงสุด หากใช้แรงงานที่ไม่คุณภาพ หรือแรงงานที่มีทักษะไม่เพียงพออาจท า
ให้ต้นยางพาราตายได ้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาแนะน า
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าปุ๋ยใช้เองเพ่ือนลดต้นทุนในการผลิตลง 

รายการอ้างอิง 
 

ฐิตินนท์ คชนิล. 2551. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกร ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์. เชียงใหม่: วิทยานิพนธ ์ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
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