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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปลูก การบริหารจดัการสวนยางพารา 

รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยางพารา และปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ
ของเกษตรกรผูต้ดัสินใจลงทุนปลูกยางพารา จ านวน 105 ราย ในพื้นท่ี 6 ต าบล อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต แบบสองทางเลือกดว้ยวธีิ maximum likelihood estimation  และวิธี 
marginal effect เป็นเคร่ืองมือท าการวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มท่ีไม่
ตดัสินใจลงทุนปลูกยางพาราจ านวนเท่ากัน ก าหนดตวัแปรท่ีคาดว่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ 5 ปัจจยัใหญ่ๆ คือ ปัจจยัด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคนิค และด้าน
การตลาด วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดว้ยสถิติเชิงพรรณา และจดัระดบัความส าคญัของปัญหาอุปสรรคท่ี
เกษตรกรพบด้วยวิธีประเมินค่าของ Likert (Likert Rating Scale) จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็น 4 
ส่วน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง และจากผลการวิเคราะห์ไดพ้บวา่ เกษตรกรทั้ง 
2 กลุ่มส่วนใหญ่ เป็นชายมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา 
ส าหรับกลุ่มท่ีปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีรายได้จากการลงทุนปลูกยางพาราระหว่าง 50,001-70,000 
บาทเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนระหวา่ง 30,001-50,000 บาทเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน แสดงว่าการลงทุนท าสวนยางพาราให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรดีกว่าการลงทุน
ประกอบอาชีพอ่ืน ส่วนกลุ่มท่ีไม่ปลูกยางพารา ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ รับจา้ง 
และค้าขาย มีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพรอง (คือปลูกพืชเกษตรอ่ืน) เท่ากันกับกลุ่มท่ีปลูก
ยางพารา ในดา้นกระบวนการปลูกและการบริหารจดัการสวนยางพาราพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกยางส่วน
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ใหญ่ด าเนินการตามค าแนะน าการฝึกอบรมและการให้ขอ้มูลข่าวสารโดยเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและ
โดยสถาบนัวจิยัยางพาราในพื้นท่ี ในดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยางพารา จากผลการ
วิเคราะห์โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 95% (α=0.05)ไดค้่า log likelihood function เท่ากบั 
-73.44090ค่า restricted log likelihood เท่ ากับ  -145.5609 ค่า chi squared เท่ ากับ  144.2400 และค่ า
ความถูกต้องของการท านาย เท่ากับร้อยละ 88.095 อธิบายได้ว่า ในกรณีท่ีค่า marginal effect มีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจลงทุนปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน ซ่ึงในกรณีของ
ปัจจยัดา้นกายภาพประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และหวงัผล
ระยะยาวเป็นมรดกแก่บุตรหลานปัจจยัดา้นสังคมประกอบดว้ย การมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลจากข่าวสาร
เพียงพอจากการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราด้วยกัน และได้รับ
ประโยชน์จากการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราดว้ยกนัในทางตรงกนั
ขา้มในกรณีท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ มีผลให้การตดัสินใจลงทุนปลูกยางพาราลดลง เช่น ปัจจยัดา้น
กายภาพ คือ การปลูกยางพาราเพื่อขายไมย้าง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือ ตน้ทุนค่าขนส่งยางพาราไปสู่
ตลาด และปัญหาจากการบริหารจดัการภายในประเทศท่ีไม่มีความแน่นอน 

ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกยางพารามี
ปัญหาอุปสรรคในดา้นการผลิต การบริหารจดัการและการตลาด โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
มีขอ้เสนอแนะ โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองการให้ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองการท าสวนยางพารา รวมทั้งการให้การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิต วตัถุดิบ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และการให้ความเช่ือมัน่ในดา้นการประกนัราคา และการมีตลาดยางรองรับโดยภาครัฐและ
เอกชน และผลท่ีพบจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของเกรียงศกัด์ิ และ    
ณฐัวฒิุ ท่ีเป็นงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ABSTRACT 
The study aims to examine the process of para rubber cultivation and the management 

practices in rubber planting investment. The data were collected from 105 samples each of investors 
and non-investors in six sub-districts of Fang in Chiang Mai Province for the estimation of a binary-
choice logit model based on maximum likelihood estimation procedure for subsequent analysis of 
the regression results in terms of marginal effect. This study covered five main explanatory 
variables expected to have influence on the decision or choice behavior of households, including 
physical, economic, social, technical, and market factors. The questionnaire form was constructed to 
include four parts for different categories of information. The information on personal background 
was processed into descriptive statistics while the listed problems and constraints were subject to 
the questionnaire respondent’s priority ranking by Likert Rating Scale method, for the analyses. The 
samples under study in both groups combined mostly are characterized as male, 51 - 60 years old, 
married, with highest educational attainment at primary level.  Those in para rubber growing group 
earned income from rubber activities average 50,001 – 70,000 baht per household per month and 
income from generally earned average as well as 30,001 – 50,000 baht per household per month. 
Meanwhile, those in not growing para rubber group in most cases their earned comparable income 
levels in comparison with the rubber growers. The investigation on production and management 
practices in maintaining para rubber plantation revealed that most rubber growers worked according 
to the advice they had received from training courses and information provided by relevant 
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agricultural extension agents and the local work unit of the Rubber Research Institute of Thailand. 
For the analysis determinants of decision or choice to invest in para rubber cultivation, the present 
study set the statistically significant levels at 95%. The logit model estimation gave the value of log 
likelihood function equal to -73.44090, the restricted log likelihood function value equal to -
145.5607, the chi-square value of 144.2400, and 88.095% of predictive accuracy. The analysis of 
marginal effect is based on the sign of the estimated coefficient.  If the sign is positive, there is a 
likelihood that farmers will decide to invest more for para rubber cultivation. The findings from the 
present study disclosed the following attributes or features of various determining factors to have 
positive coefficient:  physical factor for the attributes of soil fertility and long-term hope of an 
inheritance to their children. social factor for the news is likely to get benefits and enough 
information from the meet and exchange ideas with rubber growers together. The negative 
coefficient sign suggests the likelihood that individual will invest less on para rubber cultivation.  
The present study found the following attributes or features of various determining factors to have 
negative coefficients thus discouraging investment on rubber production activities:  physical factor 
for the attribute of planting rubber trees for selling wood; economic factors for the timber 
transporting costs to the market. And the problem of uncertainty managing the domestic authorities. 

 On problems and constraints, the investigation found that para rubber growers under study 
encountered limitation in production, management, and marketing aspects generally at moderately 
serious level.  Among various advice and recommendations from para rubber cultivators, the prior 
attention was placed on their needs for gaining an easy access to news and information, getting 
knowledge on para rubber plantation management including input support in terms of raw materials 
as well as farm equipment and tools, gaining the confidence in rubber price guarantee measure, and 
having secured rubber markets from the working of government agencies and private sector. The 
overall findings from the present study appeared to be in consonance with the results of previous 
related studies such as the works by Kriangsak and Nattawut. 


