
 

5 

 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการปลูกยางพารา 

วิธีปฏิบติังาน เป็นวิธีการในการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินโครงการ ซ่ึง
ตอ้งมีการวางแผนและควบคุม เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตวัสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโครงการ (Andrew, 1994) ดงันั้น สามารถล าดบัขั้นตอนของ
การปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี 

1) ศึกษาลกัษณะดินและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมสภาพพื้นท่ีควรเป็นท่ีราบ ไม่มีน ้ า
ท่วมขงั หรือมีความลาดเอียงต ่ากวา่ 35 องศา ลกัษณะดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกยางพารา ควรเป็นดิน
ร่วนเหนียวถึงดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ หนา้ดินลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ไม่มีชั้นดินดาน มีการ
ระบายและถ่ายเทอากาศดี มีปริมาณน ้าฝนไม่ต ่ากวา่ 1,250 มิลลิเมตรต่อปี มีจ  านวนวนัฝนตกประมาณ 
120-145 วนัต่อปี และมีความตอ้งการปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน
แต่ละฤดูกาล 

2) พันธ์ุยางพารา พันธ์ุยางพาราท่ีนิยมปลูกได้แก่ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 
สงขลา 36 BPM 24 PM 255 PB 260 PR 255 RRIC 110 และ RRIM 600 

3) การเตรียมดินท าการไถพลิกและไถพรวนอย่างน้อย 2 คร้ัง พร้อมทั้งเก็บตอไม ้เศษ
ไม ้และเศษวชัพืชออกให้หมด เพื่อปรับหนา้ดินให้เหมาะสมกบัการปลูกยางพารา ส าหรับพื้นท่ีลาด
เอียง จะตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพื่อลดอตัราการสูญเสียหนา้ดิน โดยมีความกวา้งของหนา้ดิน
อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร เพื่อป้องกนัตน้ยางพาราลม้ หากขั้นบนัไดเสียหาย 

4) วิธีการปลูกยางพาราตอ้งวางแนวปลูกตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ในแหล่งปลูก
ยางใหม่ โดยมีขนาดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร และท าการปลูกตน้กลา้ยางพารา โดยคดัเลือก
ต้นกล้ายางพาราท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช ขนาด 1-2 ฉัตร พร้อมกับใส่
เช้ือจุลินทรียค์วบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.3 อตัรา 3 กิโลกรัมต่อตนั ใส่รองกน้หลุม
และท าการปลูกตน้กลา้ยางพารา หลังจากปลูกยางพาราได ้15 วนั ให้ปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดิน เช่น 
ถัว่คาโลโปโกเนียม อตัรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถัว่คุดซู อตัรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถัว่ฮามาดา้ อตัรา 
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2 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเป็นแถวแทรกระหว่างยางพารา เพื่อป้องกันก าจดัวชัพืช ป้องกันการชะล้าง
พงัทลาย และเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุใหก้บัดิน 

5) การดูแลรักษาให้ท าการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรียน์ ้าให้พืชปุ๋ยสดทุก 7 วนั อตัรา 2 ลิตรต่อไร่ 
น ามาเจือจางเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสด และหลงัจากปลูกยางพาราแลว้ 15 วนั ใหฉี้ดพ่นปุ๋ย
อินทรียน์ ้ าให้กบัยางพาราทางใบ หรือราดรดลงดินทุก 1 เดือน และให้ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรียน์ ้ ากบัพืช
ตระกลูถัว่ท่ีปลูกคลุมดินดว้ย 

6) การจดัการดินหลงัเก็บเก่ียวยางพาราเป็นไมย้ืนตน้มีอายยุาว ดงันั้นในแต่ละปี จะตอ้ง
มีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถุหรือปุ๋ยอินทรีย ์โดยการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า พืชตระกูลถัว่คลุมดิน 
พร้อมทั้งเช้ือจุลินทรียค์วบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชรอบ ๆ โคนตน้ยางพารา ตามท่ีได้กล่าวมาแลว้ การ
จดัการดินเพื่อปลูกยางพาราโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวน้ีจะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบั
วธีิการปฏิบติัเดิมของเกษตรกร (องคก์ารสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 

2.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการ 

หลกัในการบริหารมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมและในแต่ละสถานการณ์ แต่ท่ี
ส าคญัท่ีได้ยึดถือกนัมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative management) โดยมี
การปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ีส าคญัๆ ทุกคนควรจะตอ้งรับรู้
รับทราบ ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมกนัท า รวมทั้งการใช้หลกั การบริหารแบบพี่น้อง มีปัญหาส าคญั 
ควรจะปรึกษาผูอ้าวโุส ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของทุกคน รวมถึงมีการใหร้างวลั (สมพร, 2549) 

ด้านความรู้ต้องรู้ระเบียบทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพราะราชการมีข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศต่างๆ ทีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งบริหารงานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นแลว้ก็จะท าใหมี้ความผิด
ได้ การรู้กฎระเบียบจะท าให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย  า ดังนั้นก่อนจะส่งงานหรือเสนองานต้อง
ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้  การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานจะช่วยท าให้เพิ่มพูนมากข้ึน ท าให้รู้จกัวิธีการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการก่อน เพื่อลดปัญหาการขดัแยง้ การ
โต้เถียงกัน ลดการซ ้ าซ้อนของงาน และการสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในองค์กร การมีมนุษย
สัมพนัธ์ในการท างานท่ีดีและบริหารความขดัแยง้ตอ้งมีทศันคติท่ีดี เป้าหมายคือประสิทธิภาพของการ
ท างาน 
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
จดัการ ว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรของเราท างานให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น เร่ืองของการดูแล การ
บริหาร การพฒันาบุคลากรเป็นหัวใจส าคญั ท่ีจะตอ้งเน้นให้ผูท่ี้ท  างานไดรั้บการพฒันา ให้ลูกจา้งมี
การพฒันาตนเอง ท าให้ระบบงานของตนเองมีความก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดยตลอด ถือเป็น
นวตักรรมใหม่ขององคก์าร คือ ทุกคนจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ และในขณะเดียวกนัการอบรม การ
สัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเร่ืองของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ให้
ลูกจา้งทุกคนรู้และเขา้ใจองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแก่
ลูกจา้ง ฉะนั้นงานจะเดินหรือไม่ตอ้งมีกองทพัท่ีเขม้แขง็และมีความสุขในการท างาน ควรดูแลและเอา
ใจใส่ลูกจา้ง ตลอดจนใหก้ าลงัใจลูกจา้ง  

2.1.3 แนวคิดทีเ่กีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา ประกอบไปดว้ยปัจจยั 4 ดา้น (จตุพล, 2554) 

ดงัน้ี 

(1) ปัจจัยด้านกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไดแ้ก่ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสม
ต่อการปลูกแหล่งน ้ าพอเพียงต่อการปลูกการผลิตจ านวนวนัฝนท่ีตกชุกกรีดยางไม่ไดอุ้ณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดทั้งปีการป้องกนัรักษาโรคยางพาราปริมาณการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี คุณภาพของตน้ 
ยางช าถุง การปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีสามารถปลูกร่วมกบัยางพารา ความสะดวกในการขนส่งผลผลิตไปยงั
แหล่งรับซ้ือยางพารา เป็นตน้ 

(2)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ได้แก่แหล่งเงินทุนในการลงทุนปลูก
ยางพาราอาชีพอ่ืนท่ีสร้างรายไดร้ะหว่างรอหน้ายางเปิดกรีดความแน่นอนของราคายางพาราราคาปุ๋ย
สารเคมีก าจดัแมลงโรคพืชราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าแรงงานในการปลูกกรีดยางพาราภาระหน้ีสินท่ีมีอยู่
ราคาผลผลิตของพืชเดิมท่ีปลูกตน้ทุนการผลิตเทียบกบัพืชเดิมท่ีเคยปลูกการมีพ่อคา้มารับซ้ือผลผลิต
ถึงสวนยางการส่งเสริมการแปรรูปน ้ ายางสดโดยรัฐบาล ระดบัราคายางพาราในปัจจุบนั เอกสารสิทธ์ิ
การถือครองท่ีดินการประกนัราคายางพาราโดยรัฐบาลภาษีท่ีตอ้งจ่ายจากการปลูกการขายผลผลิต
ความเส่ียงท่ีผลผลิตจะลน้ตลาด เป็นตน้ 

(3) ปัจจัยด้านสังคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไดแ้ก่การให้ความร่วมมือและการสนบัสนุน
จากคนในครอบครัวคิดว่ารายได้จากการกรีดยางเพียงพอต่อการด ารงชีวิตจ านวนเกษตรกรท่ีปลูก
ยางพาราในหมู่บา้นการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราการสนบัสนุนให้
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ความร่วมมือและการสนับสนุนจากคนในหมู่บา้นจ านวนแรงงานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน
อพยพไปหางานท านอกพื้นท่ีนอ้ยลงอายุเฉล่ียของแรงงานในครัวเรือนทายาทท่ีจะสืบทอดการท าสวน
ยางการเขา้ร่วมกลุ่มผูป้ลูกยางพาราเกษตรกรตวัอย่างในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการท าสวน
ยางพาราปลูกยางพาราเน่ืองจากมีเวลาว่างจากอาชีพหลกัปลูกยางพาราเน่ืองจากตอ้งการจบัจองพื้นท่ี
ท ากินการแนะน าส่งเสริมจากผูน้ าชุมชนโอกาสท่ีผลผลิตจะสูญหายถูกลกัขโมยวิถีชีวิตการหาอาหาร
ป่าเปล่ียนไปการได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเกษตรในรูปของค าแนะน าการเรียกร้องขอ้เสนอต่อ
รัฐบาล 

(4) ปัจจัยด้านเทคนิค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจได้แก่ความถ่ีการออกเยี่ยมให้ค  าแนะน า
ปรึกษาโดยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความต่อเน่ืองในการออกตรวจติดตามประเมินผลของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การสนบัสนุนปัจจยัการผลิตวตัถุดิบในการผลิตเช่นปุ๋ยการปลูกแทนอยา่งเพียงพอความสะดวกในการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารยางพาราจากส่ือการวางแผนการกรีดยางพาราโดยอาศยัขอ้มูลดา้นราคาและการ
พยากรณ์อากาศจากส่ือการเขา้รับการอบรมการปลูกยางพาราคิดว่าการปลูกยางพาราเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเขา้ใจไดง่้ายความเช่ือมัน่ในตวัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการมีเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจกัรกลเป็นของ
ตนเองการขยายเขตไฟฟ้ามาถึงสวนยางความเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสบการณ์เพียงพอในการปลูกยางพาราแหล่งความรู้ในทอ้งถ่ินความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม เป็นตน้ 

2.1.4 ทฤษฎแีบบจ าลองโลจิต (logit model theory) 
แบบจ ำลองโลจิต (logit model) เป็นแบบจ ำลองท่ีใช้วิเครำะห์เพื่อหำค่ำควำมสัมพนัธ์

ระหว่ำงตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตำมโดยท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรท่ีมีค่าจ  ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง 
(discontinuous variable) ซ่ึงตัวแปรตามมีค่าเพียงสองค่าคือ 0 กับ 1 (อารี, 2549) แบบจ าลองโลจิต
มาตรฐาน (standard logit) เขียนไวด้งัน้ี 

รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิตจะอยู่ในรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความ
น่าจะเป็น ดงัสมการ (1) นัน่คือ 

    ln '
1

i
i

i

p
x

p


 
 

 
   (1) 

ซ้ายมือของสมการ (1) เรียกว่า log of the oddเม่ือ p มีโอกาสของการเลือก และ ( 1 – p) 
คือโอกาสของการไม่เลือก แต่เน่ืองจาก pหรือความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเลือก เป็นส่ิงท่ีสังเกต
ไม่ไดจึ้งตอ้งอาศยัการสังเกตจากการตดัสินใจไปแลว้นัน่คือ y เม่ือ y= 1 แสดงวา่ผูเ้ลือกตดัสินใจและ
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ไดเ้ลือกแลว้ y = 0 เม่ือตดัสินใจและปฏิบติัแลว้วา่ไม่เลือก อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมการเลือกของผูค้น
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประเภทซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกหรือตวัแปรอธิบาย ดงันั้น p จึงถูกอธิบายด้วย
ปัจจยั x และตวัแปรสุ่ม u 

ผลลพัธ์ของ (1) ก็คือค่า   จากการประมาณดว้ย  maximum likelihood  เม่ือไดค้่า   แลว้
จะสามารถประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี 1iy    ไดเ้ม่ือก าหนดค่า  ix  

    �̃�𝑖 =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖

′�̃�)

(1+exp(𝑥𝑖
′�̃�))

=
1

1+𝑒𝑥𝑝
−𝑥𝑖

′�̃�
   (2) 

ส าหรับผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อความน่าจะเป็น (p) ค  านวณไดจ้ากสมการท่ี (3) 

    
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥𝑖𝑘
=

𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖
′�̃�)

(1+𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖
′�̃�))

2 𝛽𝑘    (3) 

2.2 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัยางพารา 

เกรียงศกัด์ิ (2551)ได้ท าการศึกษาส่ิงจูงใจต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อตอ้งการทราบ 1) ลกัษณะส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยั
ดา้นสังคม 2) ส่ิงจูงใจต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราท่ีใชใ้นการศึกษาคือ เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา
ในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 137 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบ
สัมภาษณ์และการสังเกตสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ความถ่ี ค่าต ่าสุด และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยล่ะ 75.20 จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาร้อยละ 51.90 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.93 มีรายไดร้วมต่อปีเฉล่ีย 169,956.20 
บาท มีพื้นท่ีในการปลูกยางพาราโดยเฉล่ีย 11.33 ไร่ เกษตรกรได้รับขอ้มูลมากท่ีสุดจากเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรและเจา้หน้าท่ีส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ส่ิงจูงใจในการปลูก
ยางพาราของเกษตรกรในระดบัมากคือ เกษตรกรเห็นวา่ยางพารามีราคาสูงและเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทน
ต่อสภาพแวดลอ้ม การดูแลรักษายางพาราท าไดง่้ายไม่ยุง่ยากไดรั้บการสนบัสนุนในส่วนของตน้กลา้
ยางพาราจากหน่วยงานของรัฐ และการปลูกยางพาราเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน ปัญหาและ
อุปสรรค์ในการปลูกยางของเกษตรกร พบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก เกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปลูกยาพารา ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการดูแล
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รักษา เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราน้อย และขาดแคลนบุคลากรเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
การแนะน าให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การวิจยัมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการขยายพื้นท่ีการปลูก
ยางพารา ในพื้นท่ีใกล้เคียง และควรมีตลาดกลางยาพาราเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูก
ยางพารา และควรท าวิจัยพันธ์ุยางพาราท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในภาคเหนือ เพื่อน า
ผลการวจิยัไปส่งเสริมใหเ้กษตรกรต่อไป 

ฐิตินนท์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในจังหวดัอุตรดิตถ์ (2) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกร (3) ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูก
ยางพาราในการน าเทคโนโลยีการปลูกยางพาราไปปฏิบติั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ
เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราและผ่านการอบรมเร่ืองการปลูกและ
เทคโนโลยีการปลูกยางพาราจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางปี  2547/2548 ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์จ  านวนทั้งส้ิน 151 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์สถิติท่ีใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุผล
การศึกษาพบวา่เกษตรกรร้อยละ 51 เป็นเพศชายมีอายเุฉล่ีย 47.31 ปีการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัอุตรดิตถ์พบวา่มีปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ 1.จ านวนแรงงาน 2.รายจ่ายในการลงทุนท าสวนยางพาราในแต่ละปี
และ3.ทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการปลูกยางพาราโดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรคือ 1.รายจ่ายในการลงทุนท าสวนยางพาราใน
แต่ละปีและ 2.ทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบคือจ านวนแรงงานเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการน าเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราไปปฏิบติันั้นพบวา่เกษตรกรมีปัญหาไดแ้ก่ปัญหาตน้ยางตายน่ึงปัญหาดา้นเงินทุนปัญหาดา้น
การท าวสัดุดูแลยางใช้เองปัญหาด้านการผลิตเช่นขาดแคลนปุ๋ยยาฆ่าแมลงปัญหาดา้นขาดแคลนน ้ า
และปัญหาโรคพืชเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองเงินทุน
ระหวา่งท่ียงัไม่มีรายไดจ้ากการกรีดยางพาราและเสนอแนะใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมจากส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางเขา้ไปเยีย่มเยยีนเกษตรกรมากกวา่น้ี 

ณัฐวุฒิ  (2551) ได้ศึกษาเร่ืองสถานการณ์การปลูกยางพาราและความต้องการของ
เกษตรกรต่อการส่งเสริมในอ าเภอพร้าวและไชยปราการจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
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สถานการณ์การปลูกและความตอ้งการส่งเสริมยางพาราจากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 172 รายเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาและค่าไคสแควร์ผล
การศึกษาพบว่าผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียประมาณ  49.1 ปีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัมีพื้นท่ีท า
การเกษตรเฉล่ีย 15.8 ไร่มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 102,401.7 บาทต่อปีการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความต้องการส่งเสริมยางพาราโดยรวมพบว่ามีเพียงจ านวนแรงงานเพียงตัวเดียวเท่านั้ นท่ีมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัความตอ้งการส่งเสริมยางพารารายได้เป็นปัจจยัตวัเดียว
เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดา้นวธีิการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้พบวา่จ านวน
แรงงานและภาวะหน้ีสินท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดา้นการสนบัสนุนการผลิตพบวา่
อายุระดบัการศึกษาจ านวนพื้นท่ีปลูกยางพาราการรับขอ้มูลข่าวสารและการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนดา้นการสนบัสนุนการตลาดพบว่าทุกปัจจยัไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราคือปัญหาการขาดน ้ า
ในฤดูแลง้ปัญหาตน้ยางพาราตายและปัญหาในการปลูกซ่อมไม่ไดรั้บการสงเคราะห์ปุ๋ยและสารเคมี
จากภาครัฐรวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลรักษา
ช่วงก่อนการเปิดกรีดยางพารา 

2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ยทุธพงษ ์(2552) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่น
แบบมีสัญญาผูกพนัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจของ
เกษตรกรต่อการปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัทางด้าน
เศรษฐกิจปัจจยัทางดา้นสังคมและปัจจยัดา้นของบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการปลูกและไม่ปลูก
มะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกรประชากรท่ีท าการศึกษาคือเกษตรกรผูป้ลูกและไม่
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัใน 2 อ าเภอได้แก่อ าเภอเชียงดาวและอ าเภอสะเมิงโดยมี
จ านวนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 168 รายการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลปฐมภูมิและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารขอ้มูลต่างๆรวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามา
วเิคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชค้่าไค-สแควร์ (chi-
square) ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 91.7 เป็นเพศชายมีอายุ
เฉล่ีย 37.6 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 
3.4 คนมีพื้นท่ีปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นเฉล่ีย  2.6 ไร่มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย2.6 คนรายไดร้วม
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นอกภาคเกษตรต่อปีเฉล่ีย 8,026.79 บาทผลผลิตรวมของมะเขือม่วงญ่ีปุ่น (กก./ไร่) เฉล่ีย 14,058.6 
กิโลกรัมเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 จะท าการกูเ้งินเพื่อน ามาลงทุนเหตุผลประกอบในการตดัสิน
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัพบวา่เกษตรกรมีเหตุผลในการตดัสินใจปลูกส่วนใหญ่ไดแ้ก่
ท าให้รายไดเ้พิ่มข้ึนในส่วนของเหตุผลประกอบในการตดัสินไม่ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญา
ผูกพนัพบว่าเกษตรกรมีเหตุผลในการตดัสินใจไม่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ไม่แน่ใจว่าจะท าให้รายได้
เพิ่มข้ึนจากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วง
ญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัของเกษตรกรพบว่ามี 4 ตวัแปรไดแ้ก่อายุระดบัการศึกษาระยะเวลาท่ีรู้จกั
บริษทัและเง่ือนไขของบริษทัผูท้  าการส่งเสริมการปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นมีผลต่อความสัมพนัธ์การ
ตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกร 

ปรัชญา (2553) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการปลูกถัว่
เหลืองฝักสด กรณีศึกษา บริษทัเชียงใหม่โฟเซ่นฟู้ ดต ์จ  ากดั (มหาชน) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นกายภาพ 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นเทคนิคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฝักสดของเกษตรกร 
ศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฝักสดของ
เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ 30-50 ปี  มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกถัว่เหลืองฝักสด 5-10 ปี มีพื้นท่ีในการปลูกถัว่เหลืองฝักสด 
5-10 ไร่ สมาชิกในครอบครัวมี 4-6 คน มีแรงงานในครัวเรือนท่ีท าการเกษตร 1-3 คน มีรายไดจ้ากการ
ขายถัว่เหลืองฝักสด 100,000 บาทต่อปี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกร ได้แก่ ปัจจยัดา้น
ภายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และดา้นเทคนิค มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ด้าน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกถัว่เหลืองฝักสด คือ เร่ืองการประกนัราคาท่ีต ่าและมีตน้ทุนการผลิตท่ี
สูง ขอ้เสนอแนะคือ ควรเพิ่มระดบัการประกนัราคาให้สูงข้ึนพร้อมทั้งหาแนวทางลดตน้ทุนการผลิต
ใหต้ ่าลง รองลงมาควรลดจ านวนพนัธ์ุใหเ้หลือเพียง 1-2 พนัธ์ุ 

จตุพล (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะ
เกษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะ
เกษและเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีจ านวนแรงงานในครัวเรือนประสบการณ์ในการปลูกยางพารา
และขนาดสวนยางพารากลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ท่ีข้ึน
ทะเบียนขอรับกลา้ยางพารากบัส านกังานกองทุนสงเคราะห์ยางพาราจงัหวดัศรีสะเกษจาก 11 อ าเภอ
กลุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (krejcie and morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 367 คนใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิตามเขตอ าเภอแต่ละชั้นภูมิสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอนและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ไดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ผลการวิจยัพบวา่เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 92.64 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 ปีถึง 45 ปีร้อยละ 49.05 ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษทั้ง 4 ด้านนั้นมีระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจปานกลางและเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าปัจจยัดา้นเทคนิคและดา้นกายภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจของเกษตรกรจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา
ในจังหวดัศรีสะเกษพบว่าระดับการศึกษารายได้เฉล่ียจ านวนสมาชิกในครอบครัวแรงงานใน
ครอบครัวประสบการณ์ในการปลูกยางพาราปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กับขนาดสวน
ยางพาราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 การเปรียบเทียบการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษจ าแนกตามระดบัการศึกษารายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนประสบการณ์ในการปลูกยางพาราและขนาดสวนยางพาราพบวา่ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร
ดา้นระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา 
 


