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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษาและของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ทีศึ่กษา 
อ ำเภอฝำง เป็นอ ำเภอหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูง ประชำกรมีทั้ง

ชำวไทยพื้นรำบและชำวไทยภูเขำ อ ำเภอฝำงเป็นอ ำเภอศูนยก์ลำงควำมเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน 
มีอ ำเภอบริวำรคือ อ ำเภอแม่อำยและอ ำเภอไชยปรำกำร มีประชำกรมำกท่ีสุดเป็นอนัดับสองของ
จงัหวดัเชียงใหม่ รองจำกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ มีทั้งประชำกรจริงและประชำกรแฝง อีกทั้งยงัสำมำรถ
เดินทำงไปจงัหวดัเชียงรำยไดอ้ยำ่งสะดวกหลำยช่องทำง ท ำให้อ ำเภอฝำงไดรั้บควำมเจริญจำกจงัหวดั
เชียงรำยจำกแผนพฒันำเศรษฐกิจชำยแดนจีนตอนใต-้อินโดจีนในอนำคต (วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี, 
2554) 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
อ ำเภอฝำงตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจงัหวดั มีอำณำเขตติดต่อกบัเขตกำรปกครองขำ้งเคียง

ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัรัฐฉำน (ประเทศพม่ำ) และอ ำเภอแม่อำย 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ ำเภอแม่อำย 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ ำเภอแม่สรวย (จงัหวดัเชียงรำย) และอ ำเภอไชยปรำกำร 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัรัฐฉำน (ประเทศพม่ำ) 

สภาพภูมิอากาศ 

 มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมำณ 25 องศำ มีอำกำศหนำวเย็นในช่วงเดือน
พฤศจิกำยนถึงกุมภำพนัธ์ อุณหภูมิอยูร่ะหวำ่ง 10-19 องศำ ส่วนอุณหภูมิสูงสุด
อยูใ่นช่วงเดือนเมษำยน ประมำณ 39 องศำ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ ำเภอฝำงแบ่งพื้นท่ีกำรปกครองออกเป็น 8 ต ำบล 128 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ 
ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน ประชากร 

1 เวยีง 20 24,851 
2 ม่อนป่ิน 22 17,248 
3 แม่งอน 18 16,267 
4 แม่สูน 17 14,441 
5 สันทรำย 17 11,129 
6 แม่คะ 15 13,328 
7 แม่ข่ำ 13 9,433 
8 โป่งน ้ำร้อน 7 5,705 

รวม 128 112,402 
ท่ีมำ: วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี, 2554 

ในกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำของเกษตรกรอ ำเภอฝำง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้  ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจำกกลุ่มเกษตรกรท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่ำง 
จ ำนวน 210 รำย โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มเกษตรกร2 กลุ่มคือ กลุ่มผู ้
ปลูกยำงพำรำ จ ำนวน 105รำย และกลุ่มท่ีไม่ลงทุนปลูกยำงพำรำแต่ปลูกพืชอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกนัจ ำนวน 
105รำย 

ซ่ึงจำกกำรใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือออกท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงในพื้นท่ีท่ีก ำหนดเป็นพื้นท่ีศึกษำ ได้พบว่ำ แต่เดิมเกษตรกรท่ีได้จดัแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีพื้นท่ี
เพำะปลูก 3 ขนำดคือ เล็ก กลำง และใหญ่ ตำมขอ้มูลเบ้ืองตน้นั้น ภำยหลงัเกษตรกรบำงส่วนไดมี้กำร
ขยำยและลดขนำดพื้นท่ีปลูก ท่ีท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม ดงันั้น ในกำรรำยงำนผลกำรศึกษำ
คร้ังน้ีจึงไดจ้ดัท ำรำยงำนในลกัษณะท่ีเป็นภำพรวมในบำงกรณี 

4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ผลจำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นชำย มีอำยุระหวำ่ง 51-60 ปี อยูใ่น

สถำนภำพสมรสและมีกำรศึกษำในระดบัประถมศึกษำ(ตำรำงท่ี 4.1) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่ง n = 105 

รายการ กลุ่มปลูกยางพารา กลุ่มไม่ปลูกยางพารา 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

เพศ     

- ชำย 77 74.00 57 54.30 

- หญิง 28 26.00 48 45.70 

อายุ     

-  30 16 15.20 1 1.00 

- 31-40 19 18.10 20 19.00 

- 41-50 23 21.90 37 35.20 

- 51-60 36 34.30 43 41.00 

- 61-70 11 10.50 4 3.80 

-  71 0 0.00 0 0.00 

สถานภาพ     

- โสด 19 18.10 4 3.80 

- สมรส 82 78.10 97 92.40 

- หยำ่ร้ำง 4 3.80 4 3.80 

ระดบัการศึกษา     

- ประถมศึกษำ 38 36.20 68 64.80 

- มธัยมศึกษำตอนตน้ 14 13.30 20 19.00 

- มธัยมศึกษำตอนปลำย 18 17.10 4 3.80 

- ปริญญำตรี 26 28.80 12 11.40 

- สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 4.80 0 0.00 

- อ่ืนๆ (อนุปริญญำ/ปวส.) 4 3.80 1 0.95 

รวม 105 100.00 105 100.00 
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4.2 ผลการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

4.2.1 จ านวนปี (หรืออายุ) ยางพารา 

จำกกำรศึกษำพบวำ่ ในกรณีเกษตรกรกลุ่มท่ีปลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ปลูกยำงพำรำ(หรือมี
อำย)ุได ้2 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.70 และส ำหรับกลุ่มท่ีปลูกยำงพำรำปีท่ี 8ถึงปีท่ี 10 ซ่ึงเป็นปีท่ีสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตยำงเพื่อเป็นรำยไดใ้ห้แก่เกษตรกร มีจ ำนวนรวม25 รำย คิดเป็นร้อยละ 23.80 (ตำรำงท่ี 
4.2) 

ตารางที ่4.2 จ  ำนวนปี (หรืออำย)ุ ยำงพำรำ n = 105 

จ านวนปี (หรืออายุ) ยางพารา (ปี) จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

1 14 13.30 

2 28 26.70 

4 7 6.70 

5 6 5.70 

6 10 9.50 

7 15 14.30 

8 18 17.10 

10 7 6.70 

รวม 105 100.00 

4.2.2 การประกอบอาชีพอืน่นอกจากการท าสวนยางพารา 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในกรณีของเกษตรกรกลุ่มท่ีปลูกยำงพำรำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

86.70 มีกำรประกอบอำชีพอ่ืนนอกเหนือจำกกำรปลูกยำงพำรำ เช่น รับรำชกำร ท ำสวนส้ม ท ำนำปลูก
ขำ้ว เล้ียงสัตว ์ท ำไร่ขำ้วโพด และท่ีเหลือเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยำงเพียงอยำ่งเดียว ร้อยละ 13.30(ตำรำง
ท่ี 4.3) 
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ตารางที ่4.3 กำรประกอบอำชีพอ่ืนนอกจำกกำรท ำสวนยำงพำรำ n = 105 

อาชีพอืน่ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

มี 91 86.70 

ไม่มี 14 13.30 

รวม 105 100.0 

4.2.3 รายได้จากการท าสวนยางพาราและปลูกพชืเกษตรอืน่ 
จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรผูท้  ำสวนยำงพำรำนอกจำกมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลผลิตจำก

ยำงพำรำ ยงัมีรำยไดจ้ำกพืชเกษตรอ่ืนท่ีปลุกแซมในสวนยำงพำรำดว้ย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 20.30 มี
รำยได้จำกกำรปลูกยำงพำรำ และปลูกพืชเกษตรอ่ืน50,001-70,000 บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน 
รองลงมำมีรำยไดร้ะหวำ่ง 30,001-50,000 บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และ 90,001-120,000 บำทเฉล่ีย/
ครัวเรือน/เดือนร้อยละ 18.90เท่ำกัน ท่ี เหลือร้อยละ 17.60 มีรำยได้มำกกว่ำ 120,000บำทเฉล่ีย/
ครัวเรือน/เดือน และนอกจำกน้ี มีรำยได้น้อยกว่ำ 10,000 บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนและระหว่ำง 
10,001-30,000 บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนร้อยละ 10.80 เท่ำกนั และมีรำยได้ระหว่ำง 70,001-90,000
บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนร้อยละ 2.70 เกษตรกรอีกร้อยละ29.52 ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรปลูกยำงพำรำ 
(ตำรำงท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 รำยไดจ้ำกกำรปลูกยำงพำรำและปลูกพืชเกษตรอ่ืน n = 74 

รายได้จากการปลูกยางพารา และปลูกพชืเกษตร

อืน่(บำทเฉล่ีย/เดือน) 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

≤ 10,000 8 10.80 

10,001-30,000 8 10.80 

30,001-50,000 14 18.90 

50,001-70,000 15 20.30 

70,001-90,000 2 2.70 

90,001-120,000 14 18.90 

≥120,001 13 17.60 

ไม่มีรำยได ้ 31 29.52 

รวมทั้งหมด 105 100.00 
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4.2.4 รายได้จากการท าสวนยางพารา 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรผูท่ี้ปลูกยำงพำรำปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 ซ่ึงเป็นปีท่ีสำมำรถสร้ำง
ผลผลิตยำงเพื่อเป็นรำยไดใ้ห้แก่เกษตรกร มีจ ำนวนรวม 25 รำยโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40.00 มีรำยได้
จำกกำรปลูกยำงพำรำ 50,001-70,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน รองลงมำมีรำยได้ระหว่ำง 90,001-
120,000 บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ท่ีเหลือร้อยละ 4.00 มีรำยไดร้ะหว่ำง 30,001-120,001 บำทเฉล่ีย/
ครัวเรือน/เดือน (ตำรำงท่ี 4.5) 

ตารางที ่4.5 รำยไดจ้ำกกำรปลูกยำงพำรำ       n = 25 

รายได้จากการปลูก 

(บำทเฉล่ีย/เดือน) 

จ านวน 

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

≤ 10,000 0 0.00 

10,001-30,000 0 0.00 

30,001-50,000 3 12.00 

50,001-70,000 10 40.00 

70,001-90,000 2 8.00 

90,001-120,000 9 36.00 

≥120,001 1 4.00 

รวมทั้งหมด 25 100.00 

4.2.5 รายได้จากการประกอบอาชีพอืน่ 

ส ำหรับรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพอ่ืน พบว่ำเกษตรกรกลุ่มท่ีปลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 25.00มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพอ่ืน ระหว่ำง 30,001-50,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน 
รองลงมำร้อยละ 21.70 มีรำยได้ระหว่ำง 10,001-30,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ท่ีเหลือร้อยละ 
18.50 มีรำยไดม้ำกกว่ำ 120,001บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ร้อยละ 6.50 มีรำยไดน้้อยกวำ่ 10,000บำท
เฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และร้อยละ 12.38 ไม่มีรำยไดจ้ำกอำชีพอ่ืน (ตำรำงท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 รำยไดจ้ำกกำรประกอบอำชีพอ่ืน n = 92 

รายได้จากการประกอบอาชีพอืน่ 

(บำทเฉล่ีย/เดือน) 

จ านวน  

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

≤ 10,000 6 6.50 

10,001-30,000 20 21.70 

30,001-50,000 23 25.00 

50,001-70,000 11 12.00 

70,001-90,000 5 5.40 

90,001-120,000 10 10.90 

≥120,001 17 18.50 

ผูท่ี้ไม่ไดท้  ำกำรเกษตรอ่ืน 13 12.38 

รวมทั้งหมด 105 100.00 

4.3 ผลการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ทีไ่ม่ปลูกยางพารา 

4.3.1 อาชีพส าหรับผู้ทีไ่ม่ปลูกยางพารา 

ส ำหรับเกษตรกรผูท่ี้ไม่ปลูกยำงพำรำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.40ประกอบอำชีพเกษตรอ่ืน เช่น 
ท ำสวนล ำไย, ท ำสวนมะม่วง, ปลูกผกั, เล้ียงสัตว ์ท่ีเหลือร้อยละ 28.60ประกอบอำชีพ รับรำชกำร, 
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ, รัฐวสิำหกิจ, เกษตรกรรม, รับจำ้ง, คำ้ขำย เป็นตน้ (ตำรำงท่ี 4.7) 

ตารางที ่4.7 อำชีพของเกษตรกรผูท่ี้ไม่ปลูกยำงพำรำ n = 105 

อาชีพอืน่ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

มี (รับรำชกำร, ขำ้รำชกำรบ ำนำญ, รัฐวสิำหกิจ, 

เกษตรกรรม, รับจำ้ง, คำ้ขำย) 

30 28.60 

ไม่มี (ประกอบอำชีพเกษตรกรรมอ่ืนอยำ่งเดียว) 75 71.40 

รวม 105 100.00 
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4.3.2 รายได้จากอาชีพทีไ่ม่ใช่ด้านการเกษตรของเกษตรกรทีไ่ม่ปลูกยางพารา 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรผู ้ท่ีไม่ปลูกยำงพำรำมีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ
นอกเหนือด้ำนกำรเกษตร จ ำนวน 75 รำย ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.30มีรำยได้เฉล่ียอยู่ท่ี 30,001-50,000 
บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน รองลงมำมีรำยไดร้ะหวำ่ง 50,001-70,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และมี
รำยไดม้ำกกวำ่ 90,001บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนร้อยละ 20.00เท่ำกนั และระหวำ่ง 10,001-30,000บำท
เฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และ 70,001-90,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ร้อยละ 9.30 เท่ำกนั ท่ีเหลือร้อย
ละ 4.00 มีรำยไดน้อ้ยกวำ่ 10,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน(ตำรำงท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 รำยไดข้องเกษตรกรผูท่ี้ไม่ปลูกยำงพำรำ n = 75 

รายได้จากการประกอบอาชีพนอกเหนือด้าน

การเกษตร(บำทเฉล่ีย/เดือน) 

จ านวน  

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

≤ 10,000 3 4.00 

10,001-30,000 7 9.30 

30,001-50,000 28 37.30 

50,001-70,000 15 20.00 

70,001-90,000 7 9.30 

≥90,001 15 20.00 

รวม 75 100.00 

4.3.3 รายได้จากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (นอกจากอาชีพหลัก) ของเกษตรกรผู้ที่ไม่
ปลูกยางพารา 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้ไม่ปลูกยำงพำรำและประกอบอำชีพกำรเกษตร

อย่ำงเดียว ซ่ึงมีจ ำนวนรวม 30 รำย พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 46.70มีรำยได้เฉล่ียอยู่ท่ี 50,001-70,000 
บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนรองลงมำมีรำยได้ระหว่ำง 70,001-90,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และ
มำกกว่ำ 90,001บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ร้อยละ 13.30 เท่ำกนั และมีรำยไดร้ะหวำ่ง 10,001-30,000
บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และ น้อยกว่ำ 10,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ร้อยละ 10.00 เท่ำกัน ท่ี
เหลือร้อยละ 6.70 มีรำยไดร้ะหวำ่ง 30,001-50,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน (ตำรำงท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 รำยไดข้องเกษตรกรผูท่ี้ไม่ปลูกยำงพำรำจำกกำรประกอบอำชีพดำ้นกำรเกษตร n = 30 

รายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรอืน่ 

(บำทเฉล่ีย/เดือน) 

จ านวน  

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

≤ 10,000 3 10.00 

10,001-30,000 3 10.00 

30,001-50,000 2 6.70 

50,001-70,000 14 46.70 

70,001-90,000 4 13.30 

≥90,001 4 13.30 

รวม 30 100.00 

ข้อสังเกตผลจำกกำรศึกษำตำรำงท่ี 4.8และ 4.9จะพบว่ำ รำยได้ของเกษตรกรผูไ้ม่ปลูก
ยำงพำรำส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน 30 รำย นั้นมีรำยได้
มำกกวำ่กลุ่มท่ีประกอบอำชีพหลกัดำ้นอ่ืน จ ำนวน 75 รำย โดยส่วนใหญ่มีรำยไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 50,001-
70,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ประกอบอำชีพดำ้นกำรเกษตรอีก 75 รำย ส่วน
ใหญ่มีรำยไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 30,001-50,000บำทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน แต่อยำ่งไรก็ตำมผูท่ี้ประกอบอำชีพ
หลกัดงักล่ำว ให้เหตุผลวำ่พอใจในรำยไดเ้ฉล่ียแต่ละเดือนของตนเองอยูแ่ลว้ ในจ ำนวนน้ีพบวำ่ ส่วน
ใหญ่จะเป็นขำ้รำชกำรบ ำนำญ และเห็นวำ่มีรำยไดเ้พียงพอต่อกำรด ำรงชีวติของตนเองในแต่ละเดือน 

4.4 ผลการศึกษากระบวนการปลูกและการจัดการสวนยางพาราโดยเกษตรกรกลุ่มทีป่ลูกยางพารา 

4.4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกยางพารา ข้อค้นพบจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2551 ให้ข้อมูลและแนวทางเกี่ยวกับการประกอบการท า
สวนยางในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. พื้นท่ีท่ีเหมำะสมต่อกำรปลูกยำงพำรำ 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัควำมสูงจำกน ้ ำทะเลไม่ควรเกิน 600 เมตร และเป็นพื้นท่ีรำบหรือ

มีควำมลำดเอียงต ่ำกวำ่ 35 องศำ ถำ้ควำมลำดเอียงเกิน 15 องศำ ตอ้งท ำขั้นบนัไดและปลูกพืชคลุมดิน

เพื่อป้องกนักำรชะลำ้งหนำ้ดิน และไม่เป็นแหล่งท่ีมีน ้ำท่วมขงั 
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2. ลกัษณะดิน ท่ีเตรียมเพื่อกำรปลูกส่วนใหญ่ดินท่ีเหมำะแก่กำรเตรียมกำรเพื่อปลูก
ยำงพำรำไดแ้ก่ดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทรำยมีควำมอุดมสมบูรณ์หนำ้ดินลึกไม่นอ้ยกวำ่ 1 เมตรและ
ไม่มีชั้นหินแข็งหรือชั้นดินดำนระดบัน ้ ำใตดิ้นควรต ่ำกว่ำหน้ำดินอย่ำงน้อย 1 เมตร มีกำรระบำยน ้ ำ
และกำรถ่ำยเทอำกำศดี และมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมประมำณ 4.5-5.5และไม่เป็นดินท่ีมีชั้น
หินปูน 

3. สภำพภูมิอำกำศ ควรมีปริมำณน ้ำฝนไม่ต ่ำกวำ่ 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และมีจ ำนวนวนั
ฝนตกเฉล่ียประมำณ 120-150 วนัต่อปี 

4. แหล่งน ้ ำควรประกอบด้วยน ้ ำฝนและให้น ้ ำในช่วงหน้ำแลง้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี
แรกหลงัปลูก 

5. พนัธ์ุยำงพำรำกำรเลือกพนัธ์ุควรประกอบดว้ยพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง มีกำรเจริญเติบโต
ดีมีควำมเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ีตำ้นทำนโรคในพื้นท่ีท่ีมีปัญหำรุนแรงได ้ซ่ึงพนัธ์ุยำงแนะน ำ ตำม
ค ำแนะน ำของกรมวชิำกำรเกษตร มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1  พนัธ์ุยำงท่ีให้ผลผลิตน ้ ำยำงสูง ไดแ้ก่ พนัธ์ุสถำบนัวิจยัยำง 251, 226 BPM 

24, RRIM 600กลุ่มท่ี 2 พนัธ์ุยำงท่ีให้ผลผลิตน ้ ำยำงและเน้ือไมสู้ง ได้แก่ พนัธ์ุ 235, RRIC 110และ 

กลุ่มท่ี 3 พนัธ์ุยำงท่ีให้ผลผลิตเน้ือไมสู้ง ไดแ้ก่ พนัธ์ุฉะเชิงเทรำ 50, แอฟรอส 2037, และ BPM1เป็น

ตน้ 

6. วธีิกำรปลูกกำรปลูกยำงพำรำควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนกำรเตรียมพื้นท่ี ประกอบดว้ย 
กำรวำงแนวและขุดหลุม ท ำแนวแถวหลกั และวำงแนวปัก ระบบกำรขนยำงไปปลูกกำรวำงแนวปลูก
ในพื้นท่ีรำบ เร่ิมจำกกำรวำงแถวหลกั ห่ำงจำกแนวเขตสวนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตร ตำมแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกไม่ขวำงทิศทำงลม กำรก ำหนดระยะกำรปลูก เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกบัตน้
ยำง จึงควรก ำหนดระยะปลูกเป็น 2 ระยะ ตำมควำมตอ้งกำรปลูกพืชแซมและลกัษณะประจ ำพนัธ์ุยำง 
ในดำ้นกำรเตรียมหลุมปลูก ควรขดุหลุมปลูกยำงให้ขดุดำ้นใดดำ้นหน่ึงของไมต้ลอดแนว โดยแยกดิน
ท่ีขุดเป็น 2 กอง คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่ำง ผึ่งแดดไวป้ระมำณ 10 วนั เพื่อให้ดินแห้ง แลว้ย่อยดิน
ชั้นบนใส่รองกน้หลุม ส่วนดินชั้นล่ำงให้ผสมกบัปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อตัรำหลุมละ 170 กรัม ใน
แหล่งปลูกยำงใหม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรียต์น้ละ 5 กิโลกรัม รองกน้หลุมร่วมกบัปุ๋ยหินฟอสเฟต แลว้กลบ
หลุม ขนำดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร (กวำ้ง x ยำว x ลึก)ถำ้มีกำรปลูกซ่อม ในกรณีหลงัจำก
ปลูกแลว้อำจมีตน้ยำงบำงตน้ตำยไปเน่ืองจำกอำกำศแห้งแลง้ ถูกโรคและแมลงท ำลำย หรือตน้ท่ีปลูก
ไม่สมบูรณ์ จ  ำเป็นตอ้งปลูกซ่อม ซ่ึงควรท ำให้เสร็จภำยในช่วงฤดูฝน ตน้พนัธ์ุท่ีเหมำะส ำหรับปลูก
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ซ่อม คือ ยำงช ำถุง เพรำะจะท ำให้ตน้ยำงท่ีปลูกในแปลงมีขนำดไล่เล่ียกนั ส่วนตน้ยำงท่ีมีอำยุเกิน 1 ปี 
ไปแลว้ไม่ควรปลูกซ่อม เพรำะจะถูกบงัร่มไม่สำมำรถเจริญเติบโตทนัตน้อ่ืนได ้

7. กำรปลูกพืชแซมยำงพืชแซมยำงหมำยถึง พืชท่ีปลูกระหวำ่งแถวยำงในขณะท่ีตน้ยำง
มีอำยไุม่เกิน 3 ปี ไดแ้ก่ ขำ้วไร่ ขำ้วโพด สับปะรด กลว้ย ฯลฯ 

8. กำรดูแลรักษำส่วนใหญ่จะใช้วิธีกำรดูแลรักษำโดยกำรปลูกพืชคลุมดินวิธีกำรปลูก
คือ ใช้จอบขุดดินเป็นร่องลึกประมำณ 2-3 น้ิว ให้เป็นแถว 3 แถว โดยให้แถวริม ท่ีอยูชิ่ดแถวยำงอยู่
ห่ำงจำกแถวยำงขำ้งละ 2 เมตร ส่วนแถวกลำงให้อยูร่ะหวำ่งกลำงของแถวริมทั้งสอง น ำเมล็ดพืชคลุม
ดิน โรยลงในร่องแลว้เกล่ียดินกลบเมล็ด  กำรปลูกพืชคลุมดินน้ี จะลงมือปลูกพืชคลุมดินก่อน หรือจะ
ปลูกพร้อมๆกบัปลูกยำง หรือหลงัปลูกยำงแลว้ ก็ได ้แต่เพื่อควำมสะดวกและง่ำย ต่อกำรก ำจดั วชัพืช
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกพืชคลุมดินหลงัจำก ได้เตรียมดินวำงแนว และกะระยะปลูกยำง เสร็จ
เรียบร้อยแลว้  หลงัจำกปลูกพืชคลุมดินจนกระทัง่เมล็ดงอกเป็นตน้กลำ้เล็กๆแลว้ จำกนั้นจะท ำกำร
ดูแลก ำจดัวชัพืชอย่ำงสม ่ำเสมอ จนกระทั่งพืชคลุมดินเร่ิมทอดเถำเล้ือย ไปคลุมดินจึงใส่ปุ๋ยร้อค
ฟอสเฟต ในอตัรำ 6 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อบ ำรุงพืชคลุมดินเจริญงอกงำม 

9. กำรให้ปุ๋ยตน้ยำงนอกจำกกำรปลูกพืชคลุมดินเพื่อบ ำรุงรักษำควำมสมบูรณ์ของดิน
ในสวนยำงเพรำะพื้นท่ีปลูกยำงส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีเคยท ำ
กำรเกษตรมำก่อน เกษตรกรยงัมีควำมจ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ ำรุงให้ต้นยำงในปริมำณท่ีถูกต้องและ
เหมำะสม โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัคือ เพื่อให้เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของตน้ยำงในกำรสร้ำง
ควำมเจริญเติบโตและมีควำมสมบูรณ์ท่ีจะสำมำรถให้ผลผลิตท่ีสูง ส ำหรับกำรให้ปุ๋ยแก่ตน้ยำงท่ีปลูก
จะมีล ำดบัขั้นท่ีถือปฏิบติักนัโดยทัว่ไป คือ 

ก่อนเปิดกรีดส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ย โดยส ำหรับพื้นท่ีเขตปลูกยำงเดิมจะใชปุ๋้ยสูตร 20-8-
20 หรือใชปุ๋้ยสูตร 20-10-12 และถำ้เป็นกำรให้ปุ๋ยหลงัเปิดกรีดในทุกเขตปลูกยำง จะใชปุ๋้ยสูตร 30-5-
18หรือในกรณีให้ปุ๋ยทั้งเขตปลูกยำงเดิมและเขตปลูกยำงใหม่ ส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยคร้ังละ 500 กรัม ต่อ
ตน้ ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่ตน้ฤดูฝนประมำณเดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม หลงัจำกยำงผลดัใบใน
ขณะท่ีใบยงัเป็นใบเพสลำด และคร้ังท่ี 2 ใส่ประมำณเดือนสิงหำคมถึงเดือนกนัยำยน ก่อนท่ีใบยำงจะ
แก่ 

ในกรณีท่ีเกษตรกรท ำกำรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองนอกจำกใช้ปุ๋ยส ำเร็จแล้ว เกษตรกร
สำมำรถผสมปุ๋ยเคมีเพื่อใช้เองเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส ำเร็จ ท่ีมีรำคำสูงกวำ่โดย
กำรน ำแม่ปุ๋ยเคมีท่ีให้ธำตุอำหำรหลกัมำผสมตำมสูตรท่ีตอ้งกำร ส ำหรับแม่ปุ๋ยท่ีเกษตรกรไดรั้บกำร
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แนะน ำให้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ปุ๋ยท่ีสะดวกในกำรจดัซ้ือและรำคำถูก เช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (18-46-0)ปุ๋ยยเูรีย (46-0-0)และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์(0-0-60) 

10. กำรตดัแต่งก่ิงกำรตดัแต่งก่ิงท่ีถูกวิธีจะช่วยให้ตน้ยำงมีล ำตน้กลม ตรง เปลือกบริเวณ
ท่ีกรีดไม่มีปุ่มปม ง่ำยต่อกำรกรีด ตน้ยำงเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน ทรงพุม่สมดุล โปร่ง และป้องกนัโรคจำก
เช้ือรำวิธีกำรท่ีดีและถูกตอ้งในกำรตดัแต่งก่ิงคือเกษตรกรจะไม่ตดัแต่งก่ิงในฤดูแลง้ และจะท ำกำรทำ
สำรเคมีเพื่อป้องกนัโรคและแมลงท่ีรอยแผลตดัแต่งก่ิงทุกคร้ังไป ในกำรตดัแต่งก่ิงเกษตรกรจะท ำกำร
สร้ำงทรงพุ่มเพื่อท ำแนวป้องกนัไฟ และป้องกนัรอยไหมจ้ำกแสงแดดรวมทั้งท ำกำรไถพรวนเพื่อก ำจดั
วชัพืช และป้องกนัอำกำรเปลือกแหง้ไปพร้อมกนั 

11. กำรดูแลสุขลกัษณะและควำมสะอำดของตน้ยำงจะประกอบดว้ยกำรก ำจดัวชัพืชเพื่อ
ไม่ให้แย่งน ้ ำอำหำรของตน้ยำง กำรจดัหำอุปกรณ์เคร่ืองใช้ และท ำควำมสะอำดและเก็บให้เรียบร้อย
ทุกคร้ังหลงักำรใช ้นอกจำกน้ีจะท ำกำรเก็บรักษำปุ๋ย สำรเคมี ป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชไวใ้นท่ีปลอดภยั 

12. กำรรับเอำค ำแนะน ำในกำรใช้สำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชอยำ่งปลอดภยั เช่นมีกำรใช้
สำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชในปริมำณท่ีเหมำะสม โดยมีกำรใช้เคร่ืองพ่นสำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช ซ่ึง
ปัจจุบนัมีเคร่ืองพ่นท่ีนิยมใช้อยู่ 2 ชนิด ไดแ้ก่เคร่ืองพ่นแบบสูบโยกสะพำยหลงั และเคร่ืองยนต์พ่น
สำรชนิดใชแ้รงดนัน ้ำ 

13. กำรเสริมรำยได้ในสวนยำงกำรท ำสวนยำงเกษตรกรสำมำรถปลูกพืชเสริมรำยได้
ระหวำ่งแถวยำงในช่วงยำงอำยไุม่เกิน 3 ปี ไดโ้ดยกำรปลูกพืชเสริมรำยไดท่ี้ทนต่อสภำพร่มเงำสวนยำง 
และกำรเล้ียงสัตวใ์นสวนยำง 

นอกจำกน้ีกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรกรีดยำง เพื่อให้น ้ ำยำงมำกท่ีสุด เกษตรกร
จ ำเป็นตอ้งดูแลรักษำตน้ยำงให้มีควำมเสียหำยน้อยท่ีสุด ยืดอำยุกำรกรีดให้นำนท่ีสุดและส้ินเปลือง
ค่ำใชจ่้ำยนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งศึกษำหลกักำรกรีดและระบบกรีดให้ชดัเจนในดำ้นกำรบนัทึก
ขอ้มูลเช่น บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ควำมช้ืน ปริมำณน ้ ำฝน พนัธ์ุ ระยะปลูก 
วนัปลูก วนัปลูกซ่อม วนัตดัแต่งก่ิง วนัใส่ปุ๋ย ชนิดปุ๋ยท่ีใชแ้ละอตัรำท่ีใช ้ตลอดจนวนัเปิดกรีด จ ำนวน
วนักรีดก็มีควำมจ ำเป็นส ำหรับเกษตรกรท่ีปลูกยำง ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ปฏิบติั 

ส ำหรับดำ้นกำรตลำดท่ีมีผลต่อรำคำยำง รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำยำงสด ยำงแผ่น 
เศษยำง รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิต ไดแ้ก่ ตลำดกลำง ตลำดล่วงหนำ้ และตลำดประมูลยำง
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งพ่อคำ้คนกลำงหรือร้ำนรับซ้ือยำงในหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอหรือจงัหวดัก็เป็นปัจจยั
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ส ำคญัท่ีเกษตรกรผูป้ลูกยำงจ ำเป็นตอ้งติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรเพื่อไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบและสำมำรถ
สร้ำงอ ำนำจต่อรองได ้

4.4.2 กระบวนการปลูกและการจัดการสวนยางพารา  

1. ขนำดพื้นท่ีปลูก 
ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกยำงพำรำ

ระหว่ำง1-10 ไร่ จดัเป็นพื้นท่ีปลูกยำงพำรำขนำดเล็กคิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมำ มีพื้นท่ีปลูก
ระหวำ่ง 11-20 ไร่จดัเป็นพื้นท่ีปลูกขนำดกลำงคิดเป็นร้อยละ24.80 และท่ีเหลือมีพื้นท่ีปลูกมำกกวำ่ 20 
ไร่ จดัเป็นพื้นท่ีปลูกขนำดใหญ่คิดเป็นร้อยละ18.10 

2. สภำพพื้นท่ีปลูก 
พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ีรำบเอียงคิดเป็นร้อยละ56.20รองลงมำปลูก

ในพื้นท่ีรำบสูงคิดเป็นร้อยละ29.50ท่ีเหลือบำงส่วนปลูกในพื้นท่ีรำบลุ่มคิดเป็นร้อยละ14.30 

3. ลกัษณะดินท่ีปลูก 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกยำงพำรำในดินท่ีมีลกัษณะดินร่วนปนทรำยคิดเป็นร้อยละ

58.10 รองลงมำปลูกในดินร่วนคิดเป็นร้อยละ19.00ท่ีเหลือปลูกในดินชนิดอ่ืน เช่น ดินร่วนปนทรำย
ชั้นล่ำงดินเหนียวแดง คิดเป็นร้อยละ1.00 

4. ปริมำณควำมชุกของน ้ำฝนในพื้นท่ี 
ปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกชุกในพื้นท่ีปลูกยำง โดยประมำณ ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี4 เดือนต่อปี 

(จ ำนวนวนัฝนตกเฉล่ียประมำณ 120-150 วนัต่อปี)คิดเป็นร้อยละ52.40 แสดงถึงปริมำณน ้ ำฝนในเขต
พื้นท่ีปลูกยำงวำ่มีเพียงพอต่อกำรท ำสวนยำง 

5. พนัธ์ุยำงพำรำท่ีเลือกมำปลูก 
เกษตรกรผูป้ลูกยำง ส่วนใหญ่เลือกยำงท่ีใหผ้ลผลิตน ้ำยำงสูง คือ พนัธ์ุยำง RRIM 600

คิดเป็นร้อยละ83.80 รองลงมำเลือกปลูกยำงพนัธ์ุ RRIT 251คิดเป็นร้อยละ12.40 ท่ีเหลือเลือกปลูกยำง
พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตน ้ำยำงและเน้ือไมสู้ง คือ ยำง พนัธ์ุ RRIC 110 คิดเป็นร้อยละ3.80 

6. กำรเตรียมดินก่อนปลูก 
เกษตรกรส่วนใหญ่เตรียมดินโดยกำรก ำจดัเศษซำก/ไถพลิก/ไถพรวน/ตดัตน้ไม ้ก่อน

ปลูกกลำ้ยำง คิดเป็นร้อยละ76.20 รองลงมำเตรียมดินโดยกำรเผำ คิดเป็นร้อยละ16.20และท่ีเหลือท ำ
กำรถำงหญำ้/ขดุหลุม/ใส่ปุ๋ยคอกก่อนปลูก คิดเป็นร้อยละ5.70 
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7. ควำมถ่ีในกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงขนส่งยำงพำรำ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในกำรขนส่งยำงพำรำมำกกว่ำ1เดือน/

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ28.60 รองลงมำซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 2-3 สัปดำห์/คร้ังคิดเป็นร้อยละ25.70 

8. ควำมถ่ีในกำรดูแลรักษำ 
เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ มีกำรดูแลรักษำยำงพำรำโดยกำรฉีดพ่นปุ๋ยยำ

ก ำจดัศตัรูพืชใหก้บัยำงพำรำหลงัจำกกำรปลูกยำงพำรำมำกท่ีสุด คือ 2 เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.00 

9. ควำมถ่ีในกำรปรับปรุงดินหลงักำรเก็บเก่ียว 
เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ มีกำรปรับปรุงดินหลงัจำกกำรเก็บเก่ียวมำกท่ีสุด

โดยประมำณ 1 ปี/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.00 

10. ควำมถ่ีในกำรใชส้ำรเคมีในสวนยำง 
เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่มีกำรใช้สำรเคมีในสวนยำงพำรำ มำกกว่ำ 1 

เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมำควำมถ่ีท่ีเกษตรกรมีกำรใช้สำรเคมีในสวนยำงพำรำ
โดยประมำณ 2-3 ปี/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.60 

11. กำรใชปุ๋้ยในกำรจดักำรดินหรือปรับปรุงดินหลงักำรเก็บเก่ียว 
เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ยงัใช้ปุ๋ยเคมีในกำรจดักำรดินหรือปรับปรุงดิน

หลงักำรเก็บเก่ียว คิดเป็นร้อยละ61.00และยงัมีเกษตรกรบำงรำยท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยละ57.10และปุ๋ย
ชีวภำพร้อยละ31.40ในกำรจดักำรดินหรือปรับปรุงดินหลงักำรเก็บเก่ียว  

12. ควำมถ่ีในกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำ 
เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ ไดมี้กำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกบั

กำรปลูกยำงพำรำกบัเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำดว้ยกนั โดยประมำณ1 เดือน/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ31.40
และรองลงมำพบวำ่ พบปะมำกกวำ่ 1 เดือน/คร้ังคิดเป็นร้อยละ30.50(ตำรำงท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10 กระบวนกำรปลูกยำงพำรำ n = 105 
กระบวนการปลูกยางพารา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

1. ขนาดพืน้ทีป่ลูก (ไร่)   

- 1 – 10 60 57.10 

- 11 – 20 26 24.80 

- มำกกวำ่ 20 19 18.10 

2. สภาพของพืน้ทีป่ลูก   

- พื้นท่ีรำบสูง 31 29.50 

- พื้นท่ีรำบเอียง 59 56.20 

- พื้นท่ีรำบลุ่ม 15 14.30 

3. ลกัษณะดินทีป่ลูก   

- ดินร่วน 20 19.00 

- ดินเหนียว 3 2.90 

- ดินทรำย 6 5.70 

- ดินร่วนปนทรำย 61 58.10 

- ดินร่วนปนเหนียว 9 8.60 

- ดินศิลำแดง (ดินปนกรวด) 5 4.80 

- ดินร่วนปนทรำยชั้นล่ำงดินเหนียวแดง 1 1.00 

4. ปริมาณน า้ฝนตกชุกในพืน้ที่   

- ประมำณ 4 เดือนต่อปี - 52.40 

- นอ้ยกวำ่ 4 เดือนต่อปี - 43.80 

- ไม่ถึง 2 เดือนต่อปี - 2.90 

- อ่ืนๆ(มำกกวำ่ 4 เดือน) - 1.00 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

กระบวนการปลูกยางพารา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

5. พนัธ์ุยางที่เลอืกปลูก   

- RRIM 600 88 83.80 

- RRIT 251 13 12.40 

- RRIC 110 4 3.80 

6. การเตรียมดนิก่อนปลูก   

- กำรเผำ 17 16.20 

- ก ำจดัเศษซำก/ไถพลิก/ไถพรวน/ตดัตน้ไม ้ 80 76.20 

- กำรฝัง 2 1.90 

- อ่ืนๆ (ถำงหญำ้/ขดุหลุม/ใส่ปุ๋ยคอก) 6 5.70 

7. ความถี่ในการใช้น ้ามนัเช้ือเพลงิ   

- 2-3 วนั/คร้ัง 13 12.40 

- 4-5 วนั/คร้ัง 10 9.50 

- สปัดำห์ละคร้ัง 17 16.20 

- 2-3 สปัดำห์/คร้ัง 27 25.70 

- 1 เดือน/คร้ัง 8 7.60 

- มำกกวำ่ 1 เดือน/คร้ัง 30 28.60 

8. ความถี่ในการฉีดพ่นปุ๋ย   

- นอ้ยกวำ่ 1 เดือน/คร้ัง 6 5.70 

- 1 เดือน/คร้ัง 19 18.10 

- 2 เดือน/คร้ัง 22 21.00 

- 3 เดือน/คร้ัง 11 10.50 

- 4 เดือน/คร้ัง 11 10.50 

- มำกกวำ่ 4 เดือน/คร้ัง 17 16.20 

- อ่ืนๆ (2 คร้ัง/ปี) 19 18.10 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

กระบวนการปลูกยางพารา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

9. ความถี่ในการปรับปรุงดินหลงัการเกบ็เกีย่ว   

- 1 ปี/คร้ัง 64 61.00 

- มำกกวำ่ 1 ปี/คร้ัง 41 39.00 

10. ความถี่ในการใช้สารเคมีในสวนยาง   

- 2-3 วนั/คร้ัง 4 3.80 

- 4-5 วนั/คร้ัง 2 1.90 

- สัปดำห์ละคร้ัง 6 5.70 

- 2-3 สัปดำห์/คร้ัง 4 3.80 

- 1 เดือน/คร้ัง 12 11.40 

- มำกกวำ่ 1 เดือน/คร้ัง 47 44.80 

- อ่ืนๆ (2 ปี/คร้ัง) 30 28.60 

11. ปุ๋ยในการปรับปรุงดินหลังการเกบ็เกี่ยว   

- ปุ๋ยอินทรีย ์ 60 57.10 

- ปุ๋ยเคมี 64 61.00 

- ปุ๋ยชีวภำพ 33 31.40 

- พืชตระกลูถัว่คลุมดิน 8 7.62 

- เช้ือจุลินทรียค์วบคุม 3 2.86 

- อ่ืนๆ 3 2.86 

12. การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร

ผู้ปลูกยางพารา 

  

- 2-3 วนั/คร้ัง 6 5.70 

- 4-5 วนั/คร้ัง 5 4.80 

- สัปดำห์ละคร้ัง 20 19.00 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

กระบวนการปลูกยางพารา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

- 2-3 สัปดำห์/คร้ัง 9 8.60 

- 1 เดือน/คร้ัง 33 31.40 

- มำกกวำ่ 1 เดือน/คร้ัง 32 30.50 

รวม 105 100.00 

4.5 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารจัดการสวนยางพารา 

4.5.1 ข้อคิดเห็นด้านความรู้ในการปลูกยางพารา 

โดยก ำหนดค ำถำมแบบเลือกตอบวำ่ใช่ และ ไม่ใช่ โดยขอ้ท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ขอ้ท่ี
ตอบผดิให ้0 คะแนน 

1. ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรในกำรปลูกยำงพำรำ พบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่
เห็นว่ำกำรปลูกยำงพำรำควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนมิถุนำยน(ตน้ฤดูฝน) รองลงมำคือ 
เห็นวำ่ควรปลูกให้รอยต่อของตำอยูเ่หนือระดบัพื้นดินเล็กนอ้ยประมำณ 3- 10 เซนติเมตร และเห็นว่ำ
กำรตดัแต่งก่ิงควรท ำในเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน(ฤดูแลง้)ซ่ึงในขอ้เท็จจริงเกษตรกรบำงคนเขำ้ใจ
ผิดว่ำกำรตดัแต่งก่ิงในฤดูแลง้จะช่วยลดกำรตำ้นทำนของลม แต่จริงๆ แลว้กำรตดัแต่งก่ิงในฤดูแล้ง
อำจจะท ำใหสู้ญเสียน ้ำท่ีสะสมภำยในตน้ยำงพำรำ ท ำใหต้น้ยำงขำดน ้ำแลว้ตำยลงได ้

2. ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ของเกษตรกรกบัเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำ
ดว้ยกนัพบวำ่ ส่ิงท่ีเกษตรกรคิดวำ่ควรท ำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ควรมีกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบั
เกษตรผูป้ลูกยำงพำรำดว้ยกนั รองลงมำคือ ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และท่ีเหลือเห็นว่ำ
คนในครอบครัว และคนในหมู่บำ้นควรมีส่วนร่วมและใหค้วำมร่วมมือในกำรเร่ิมตน้ปลูกยำงพำรำ  

ส ำหรับขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักำรเป็นหวัหนำ้หรือผูน้ ำชุมชน ท่ีจะไดรั้บกำรยอมรับของ
คนในชุมชนมำกข้ึนนั้น เกษตรกรเห็นดว้ยในปริมำณน้อยเพรำะคิดวำ่ถึงจะมีต ำแหน่งสูงหรือกำรได้
เป็นผูน้ ำแต่คิดว่ำไม่น่ำจะมีผลกระทบต่อควำมมีมนุษยสัมพนัธ์และควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆระหวำ่งเกษตรกรกบัเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำดว้ยกนั 

3. ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลผลจำกกำรศึกษำ เกษตรกรส่วนใหญ่
หรือแทบทั้งหมด มีควำมเห็นวำ่ ควรจดักำรฝึกอบรมวชิำกำรเก่ียวกบัยำงพำรำ รองลงมำเห็นวำ่ควรส่ง
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ผูน้ ำกลุ่มไปฝึกอบรมแลว้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่เกษตรกรดว้ยกนั และท่ีเหลือเห็นวำ่ กำรดูแลและ
กำรบริหำร ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร เป็นเร่ืองท่ีสกย.เท่ำนั้นท่ีจะตอ้งเขำ้มำดูแล  

ส ำหรับเหตุผลท่ีเกษตรกรมีควำมคิดเห็นว่ำควรท ำน้อยท่ีสุด คือเร่ืองกำรดูแล และ
กำรบริหำร ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร ว่ำเป็นเร่ืองของสกย.เท่ำนั้นท่ีจะตอ้งเขำ้มำดูแล เพรำะมีควำม
คิดเห็นวำ่กำรดูแล และกำรบริหำร รวมทั้งกำรพฒันำบุคลำกร นอกจำกจะเป็นหนำ้ท่ีของสกย.แลว้ยงั
เป็นหน้ำท่ีเกษตรกรท่ีปลูกยำงพำรำร่วมกนัจดักำรและพฒันำควำมรู้ดว้ยตนเอง แต่อย่ำงไรก็ตำมใน
เขตพื้นท่ีอ ำเภอฝำง ยงัคงต้องกำรค ำแนะน ำและส่งเสริมกระบวนกำรปลูกยำงพำรำท่ีได้คุณภำพ 
(ตำรำงท่ี 4.11) 

ตารางที ่4.11 ขอ้คิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มปลูกยำงพำรำ 

ข้อคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มปลูกยางพารา ใช่ ไม่ใช่ 

1. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารจัดการในการท าสวน

ยางพารา 

จ านวน

(ครัว 

เรือน) 

ร้อยละ จ านวน

(ครัว 

เรือน) 

ร้อยละ 

1. ระยะปลูกยำงพำรำในท่ีรำบควรมีประมำณ 3 x 
10 เมตร 

70 66.67 35 33.33 

2. ในกำรเตรียมกำรปลูกใหแ้ยกดินไว ้2 กองคือ
ดินชั้นบนกบัดินชั้นล่ำงผึ่งแดด10วนัยอ่ยดินชั้น
บนใส่รองกน้หลุมส่วนดินชั้นล่ำงผสมปุ๋ย
ฟอสเฟต (0-3-0) หลุมละ170 กรัมแลว้กลบ
หลุม 

96 91.43 9 8.57 

3. กำรปลูกยำงพำรำควรปลูกในช่วงเดือน
พฤษภำคมถึงเดือนมิถุนำยน(ตน้ฤดูฝน) 

102 97.14 3 2.86 

4. ในกำรปลูกยำงพำรำควรปลูกใหร้อยต่อของตำ
อยูเ่หนือระดบัพื้นดินเล็กนอ้ยประมำณ 3- 10 
เซนติเมตร 

100 95.24 5 4.76 

5. ถำ้หำกตอ้งมีกำรปลูกซ่อมดว้ยสำเหตุเพรำะกลำ้
ยำงตำยกำรปลูกยำงซ่อมนั้นจะท ำในช่วงเวลำ
ใดของปีก็ได ้

64 60.95 41 39.05 
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ตารางที ่4.11(ต่อ) 

ข้อคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มปลูกยางพารา ใช่ ไม่ใช่ 

1. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารจัดการในการท าสวน

ยางพารา 

จ านวน

(ครัว 

เรือน) 

ร้อยละ จ านวน

(ครัว 

เรือน) 

ร้อยละ 

1. กำรปลูกพืชแซมยำงหมำยถึงกำรปลูกพืชท่ีอยู่
ระหวำ่งยำงซ่ึงปลูกในช่วงอำยใุดของตน้ยำงก็
ได ้

54 51.42 51 48.57 

2. ในช่วงก่อนเขำ้ฤดูแลง้ควรท่ีจะใชฟ้ำงขำ้วหรือ
เศษพืชคลุมบริเวณโคนยำงเพื่อรักษำควำมชุ่ม
ช้ืน 

91 86.67 14 13.33 

3. กำรตดัแต่งก่ิงควรท ำในเดือนมีนำคมถึงเดือน
เมษำยน(ฤดูแลง้) 

41 39.05 64 60.95 

4. หลงัจำกตดัแต่งก่ิงในทุกคร้ังไม่ควรท่ีจะทำ
สำรเคมีใดๆท่ีรอยแผลของกำรตดัแต่ง 

46 43.81 59 56.19 

5. กำรใชก้ ำมะถนัในอตัรำตน้ละ 240 กรัมจะช่วย
ปรับสภำพดินและสำมำรถหลีกเล่ียงโรครำก
ขำวไดอี้กดว้ย 

49 46.67 56 53.33 

2. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัความมีมนุษยสัมพนัธ์ของเกษตรกรกบัเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วยกนั 

1. เห็นวำ่ควรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบั
เกษตรผูป้ลูกยำงพำรำ 

102 97.14 3 2.86 

2. เห็นวำ่คนในครอบครัว และคนในหมู่บำ้นควรมี
ส่วนร่วมและใหค้วำมร่วมมือในกำรเร่ิมตน้ปลกู
ยำงพำรำ 

99 94.29 6 5.71 

3. เห็นวำ่ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 101 96.19 4 3.81 

4. เห็นวำ่รำยไดเ้ป็นส่ิงท่ีท ำใหต้ดัสินใจปลกูยำงพำรำ 
ซ่ึงท ำใหมี้ช่ือเสียงในชุมชน 

78 74.29 27 25.71 

5. เห็นวำ่กำรเป็นหวัหนำ้หรือผูน้ ำชุมชน ไดรั้บควำม
ยอมรับของคนในชุมชนมำกข้ึน 

16 15.24 89 84.76 
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ตารางที ่4.11(ต่อ) 

ข้อคดิเห็นของเกษตรกรกลุ่มปลูกยางพารา ใช่ ไม่ใช่ 

3. ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล จ านวน

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน

(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1. จดักำรฝึกอบรมวชิำกำรเก่ียวกบักำรท ำสวนยำงพำรำ 105 100.00 0 0.00 

2. ส่งผูน้ ำกลุ่มไปฝึกอบรมแลว้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่
เกษตรกรอีกที 

103 98.10 2 1.90 

3. เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำควรบริหำรจดักำรและ
พฒันำควำมรู้ดว้ยตนเอง 

84 80.00 21 20.00 

4. พนกังำนของสกย. จ.เชียงใหม่มีควำมสำมำรถใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (สอนเขำ้ใจและสำมำรถน ำไป
ปฏิบติัจริงได)้ 

66 62.86 39 37.14 

5. กำรดูแล กำรบริหำร กำรพฒันำบุคลำกร เป็นเร่ือง
ของสกย.เท่ำนั้นท่ีจะตอ้งเขำ้มำดูแล 

41 39.05 64 60.95 

4.6 ผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนปลูกยางพารา 

ผลกำรศึกษำเพิ่มเติมให้ทรำบถึงแนวโน้มในกำรปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน และทรำบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ โดยใชแ้บบจ ำลองโลจิต ซ่ึงตวัแปรท่ีคำดวำ่จะเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกำรปลูกยำงพำรำเพิ่มพิจำรณำจำกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ โดย
ท ำกำรประมำณค่ำควำมน่ำจะเป็นของกำรลงทุนปลูกยำงพำรำ 

เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ำไม่เกิน 0.50 (ตำรำงท่ี 4.12)
อยำ่งไรก็ตำม ตวัแปรบำงตวัก็มีควำมสัมพนัธ์กนัสูง ไดแ้ก่ ปลูกยำงพำรำเพรำะคิดวำ่มีขอ้มูลข่ำวสำร
เพียงพอจำกกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูป้ลูกยำงพำรำด้วยกนั (S41) กบัปลูกยำงพำรำ 
เน่ืองจำกมีเวลำว่ำงจำกอำชีพหลกัหรืออำชีพอ่ืนๆ (S31) รูปแบบช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (M31) กบั
ผลิตผลท่ีท่ำนไดจ้ำกกำรปลูกยำงพำรำ (M11) เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีตวัแปรท่ีมีควำมหมำยสอดคลอ้ง
กนั ไดแ้ก่ กำรเพิ่มพื้นท่ีปลูกภำยในประเทศ(E631) เกษตรกรภำยในประเทศเปล่ียนจำกท ำกำรเกษตร
พืชชนิดอ่ืนมำเป็นสวนยำงพำรำ (E641) และเกษตรกรในประเทศเพื่อนบำ้นเช่น ลำว เวยีดนำม หนัมำ
ปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน (E651) ซ่ึงตวัแปรดงักล่ำวควำมหมำยค่อนขำ้งไปในทิศทำงเดียวกนักบัตวัแปร
E631อธิบำยได้ว่ำ เกษตรกรภำยในประเทศและเกษตรกรประเทศเพื่อนบ้ำน หำกมีกำรขยำยพื้นท่ี
เพำะปลูกภำยในประเทศเพิ่มข้ึนจะท ำให้มีโอกำสตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึง
รวมตวัแปร E641 และE651เป็นตวัแปรเดียวกนั 



 

 

 

ตารางที ่4.12 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลอง 
ตวัแปร y P21 P531 P561 E31 E621 E631 S41 S51 

กำรปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน (y) 1.0000         
ควำมสมบูรณ์ของดินและสภำพภูมิอำกำศเหมำะสม (P21) 0.2721 1.0000        
หวงัผลระยะยำวเป็นมรดกแก่บุตรหลำน (P531) 0.3490 0.2091 1.0000       
ปลูกเพื่อขำยไม ้(P561) -0.1047 0.0330 0.0217 1.0000      
ตน้ทุนค่ำขนส่งเป็นปัญหำต่อกำรปลูกยำงพำรำ (E31) -0.1737 0.0663 0.1019 0.1513 1.0000     
กำรบริหำรจดักำรภำยในประเทศ (E621) 0.3398 0.1014 0.1978 0.2194 -0.0490 1.0000    
กำรเพิ่มพื้นท่ีปลูกภำยในประเทศ (E631) 0.1801 0.0886 0.1811 0.1072 0.0918 0.2465 1.0000   
มีขอ้มูลข่ำวสำรจำกกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดกบัผูป้ลูก
ยำงพำรำดว้ยกนั (S41) 

0.3039 0.3163 0.2014 0.1343 0.1019 0.1460 0.1060 1.0000  

ไดรั้บประโยชน์จำกกำรพบปะแลกเปล่ียน (S51) 0.4040 0.1202 0.1592 0.0134 -0.1296 0.1705 0.0299 0.2786 1.0000 
ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 
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กำรวิเครำะห์ในดำ้นน้ี เป็นกำรวิเครำะห์ในภำพรวมของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มรวมกนั ใช้
แบบจ ำลองโลจิต ด้วยวิธี  maximum likelihood estimates และวิธี  marginal effect (ตำรำงท่ี  4.13) 
พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกษตรกรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ไดแ้ก่ควำม
สมบูรณ์ของดินและสภำพภูมิอำกำศเหมำะสมต่อกำรปลูกยำงพำรำ หวงัผลระยะยำวเป็นมรดกแก่บุตร
หลำน ปลูกเพื่อขำยไม ้กำรบริหำรจดักำรภำยในประเทศ คิดวำ่มีขอ้มูลข่ำวสำรเพียงพอจำกกำรพบปะ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูป้ลูกยำงพำรำดว้ยกนั และได้รับประโยชน์จำกกำรพบปะแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นกบัเกษตรกร ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กำรท ำสวนยำงพำรำไม่มีอิทธิพลอ่ืนเขำ้มำก ำหนดกำร
ตดัสินใจลงทุนอีกทั้งคุณลกัษณะของเกษตรกรก็ไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจปลูกยำงพำรำอยำ่งมีนยัส ำคญั 
หมำยควำมวำ่ กลุ่มเกษตรกรบำงรำยแมจ้ะยงัไม่มีควำมรู้มำกพอเก่ียวกบัเร่ืองของยำงพำรำ แต่ก็ไม่เป็น
ปัจจยัส ำคญัท่ีจ ำเป็นตอ้งใชเ้พื่อกำรตดัสินใจจะลงทุนปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน 

ผลกำรศึกษำได้ค่ ำ log likelihood function เท่ ำกับ  -73.44090ค่ำ restricted log likelihood 
เท่ำกับ  -145.5609 ค่ำ chi squared เท่ำกับ 144.2400และค่ำควำมถูกต้องของกำรท ำนำย เท่ ำกับ 
88.095% โดยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ
ของเกษตรกรอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านกายภาพ 
- ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและสภำพภูมิอำกำศเหมำะสมต่อกำรปลูกยำงพำรำ มีผล

ต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ ณ ระดบันยัส ำคญั 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) ซ่ึงอธิบำยไดว้ำ่ 
หำกพื้นท่ีปลูกยำงพำรำมีควำมสมบูรณ์ของดินและสภำพภูมิอำกำศ ก็มีโอกำสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจ
ลงทุนปลูกยำงพำรำมำกข้ึน และจำกค่ำ marginal effect  มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกบั 0.3708แสดงให้เห็น
วำ่เกษตรกรจะมีโอกำสตดัสินใจปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึนร้อยละ37.08 

- เพื่อหวงัผลระยะยำวเป็นมรดกแก่บุตรหลำนมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนปลูก
ยำงพำรำ ณ ระดบันยัส ำคญั 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) ซ่ึงอธิบำยไดว้ำ่ หำกปลูกยำงพำรำเพื่อเป็น
มรดกแก่บุตรหลำน ก็มีโอกำสท่ีเกษตรกรจะตัดสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำมำกข้ึน และจำกค่ำ 
marginal effect  มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกบั 0.3842แสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรจะมีโอกำสตดัสินใจปลูก
ยำงพำรำเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.42 

- เพื่อขำยไม้ ณ ระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ) อธิบำยได้ว่ำ ปลูก
ยำงพำรำเพื่อขำยไม ้ท ำให้ตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำลดลง เพรำะตอ้งกำรปลูกเพื่อขำยผลผลิตจำก
ยำงพำรำ และจำกค่ำ marginal effect  มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกับ -0.2733แสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรมี
โอกำสตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำลดลงร้อยละ27.33 
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2) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
- ตน้ทุนค่ำขนส่งเป็นปัญหำต่อกำรตดัสินใจปลูกยำงพำรำมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน

ปลูกยำงพำรำ ณ ระดับนัยส ำคญั 0.05(ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ) อธิบำยได้ว่ำ หำกมีปัญหำค่ำขนส่ง
ยำงพำรำ ก็มีโอกำสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำลดลง และจำกค่ำ marginal effect  มีค่ำ
สัมประสิทธ์ิเท่ำกบั -0.2836แสดงให้เห็นวำ่ถำ้เกษตรกรมีปัญหำดำ้นค่ำขนส่ง ก็มีโอกำสท่ีจะตดัสินใจ
ลงทุนปลูกยำงพำรำลดลง ร้อยละ28.36 

- กำรบริหำรจดักำรภำยในประเทศมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ ณ ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ) อธิบำยได้วำ่ หำกมีกำรบริหำรจดักำรภำยในประเทศท่ีไม่มี
ควำมแน่นอน ก็มีโอกำสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำลดลง และจำกค่ำ marginal effect  
มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกับ -0.3088แสดงให้เห็นว่ำถ้ำเกษตรกรมีปัญหำด้ำนค่ำขนส่ง ก็มีโอกำสท่ีจะ
ตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำลดลง ร้อยละ 30.88 

3) ปัจจัยด้านสังคม 
- มีขอ้มูลข่ำวสำรเพียงพอจำกกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดกบัผูป้ลูกยำงพำรำ

ดว้ยกนัมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ ณ ระดบันัยส ำคญั 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) 
อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรได้รับข่ำวสำรเพียงพอจำกกำรท่ีมำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น จะท ำให้
เกษตรกรมีโอกำสท่ีจะตัดสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำมำกข้ึน และจำกค่ำ marginal effect  มีค่ำ
สัมประสิทธ์ิเท่ำกบั 0.3502แสดงให้เห็นวำ่เกษตรกรจะมีโอกำสตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึน
ร้อยละ35.02 

- ได้รับประโยชน์จำกกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับเกษตรกรผูป้ลูก
ยำงพำรำด้วยกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ ณ ระดบันัยส ำคญั 0.05 (ค่ำสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวก) อธิบำยไดว้ำ่ หำกเกษตรกรไดรั้บประโยชน์จำกกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในดำ้นควำมรู้
เก่ียวกบัยำงพำรำเป็นประจ ำกบัผูป้ลูกยำงพำรำดว้ยกนั จะท ำให้เกษตรกรมีโอกำสท่ีจะตดัสินใจลงทุน
ปลูกยำงพำรำมำกข้ึน และจำกค่ำ marginal effect  มีค่ำสัมประสิทธ์ิเท่ำกบั 0.3690แสดงให้เห็นว่ำ
เกษตรกรจะมีโอกำสตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำเพิ่มข้ึนร้อยละ36.90 
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ตารางที่ 4.13 ผลกำรประมำณค่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนปลูกยำงพำรำ โดยใช้ logit model 
ดว้ยวิธี maximum likelihood estimatesและผลกระทบส่วนเพิ่ม (marginal effect) ของกำรตดัตดัสินใจ
ปลูกยำงพำรำอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

ตัวแปร  
(Variable) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ผลกระทบ
ส่วนเพิม่ 

(Marginal 
Effect) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ค่ำคงท่ี -5.7940 1.1368 -1.4455 0.2783 
ปลูกยำงพำรำในพื้นท่ีมีแหล่งน ้ ำ
พอเพียง 

-0.9190 0.5797 -0.2257 0.1371 

ควำมสมบูรณ์ของดินและสภำพ
ภูมิอำกำศเหมำะสม (P21) 

1.6683 0.6228 0.3708* 0.1135 

มีพืชชนิดอ่ืนท่ีสำมำรถปลูกร่วมกบั
ยำงพำรำ 

0.6283 0.5184 0.1545 0.1244 

มี ช่องทำงควำมสะดวกในกำร
ขนส่งยำงพำรำไปยงัแหล่งรับซ้ือ 

0.3802 0.5050 0.0948 0.1260 

เป็นอำชีพเสริม -0.1425 0.5526 -0.0355 0.1379 
เป็นอำชีพหลกัคำดหวงัจะมีรำยได้
ดีกวำ่เดิม 

0.8541 0.6223 0.2075 0.1435 

หวงัผลระยะยำวเป็นมรดกแก่บุตร
หลำน (P531) 

1.7395 0.6361 0.3842* 0.1136 

ไม่ได้ลงทุนเพรำะได้รับกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

-1.0608 0.6007 -0.2585 0.1394 

ใชพ้ื้นท่ีวำ่งเปล่ำใหเ้ป็นประโยชน์ 0.7696 0.5856 0.1868 0.1360 
ปลูกเพื่อขำยไม ้(P561) -1.1235 0.5486 -0.2733* 0.1268 
มีภำระหน้ีสินท ำให้ตดัสินใจปลูก
ยำงพำรำ 

-0.7905 0.5371 -0.1949 0.1292 

แหล่งเงินทุน 0.8321 0.5506 0.2021 0.1285 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ตัวแปร  
(Variable) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ผลกระทบ
ส่วนเพิม่ 

(Marginal 
Effect) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ตน้ทุนค่ำขนส่งเป็นปัญหำต่อกำร
ปลูกยำงพำรำ(E31) 

-1.1667 0.6124 -0.2836* 0.1407 

รำคำปุ๋ยและปัจจัยกำรผลิตเป็น
ปัญหำ 

0.3515 0.4895 0.0874       0.1210 

ควำมเช่ือมัน่ในนโยบำยของภำครัฐ 0.1030 0.5075 0.0256       0.1264 
ค ว ำม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง ภ ำว ะ
เศรษฐกิจโลก 

0.6431 0.6435 0.1575       0.1520 

กำรบริหำรจดักำรภำยในประเทศ 
(E621) 

1.3320 0.6444 0.3088* 0.1307 

กำรเพิ่มพื้นท่ีปลูกภำยในประเทศ 0.5518 0.5282 0.1356       0.1272 
กำรได้รับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับ
กำรรับสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรปลูก
ยำงพำรำ 

-0.3535 0.5982 -0.0881       0.1484 

ไ ด้ รั บ ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ก ำ ร
สนบัสนุนจำกสกย. 

0.1581 0.5063 0.0394       0.1259 

อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนในทอ้งถ่ินมีผล
ต่ อ ก ำรตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ป ลู ก
ยำงพำรำ 

-0.1500 0.5868 -0.0374       0.1464 

ได้ รั บ ค ว ำม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก ำร
สนบัสนุนจำกคนในครอบครัว 

0.5429 0.6532 0.1328       0.1548 

มีขอ้มูลข่ำวสำรจำกกำรพบปะ
แลกเปล่ียนควำมคิดกบัผูป้ลูก
ยำงพำรำดว้ยกนั (S41) 

1.5527 0.7555 0.3502* 0.1444 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ตัวแปร  
(Variable) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ผลกระทบ
ส่วนเพิม่ 

(Marginal 
Effect) 

ค่าความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
(Standard 

Error) 

ไดรั้บประโยชน์จำกกำรพบปะ
แลกเปล่ียน (S51) 

1.5967 0.5752 0.3691* 0.1152 

ไดรั้บควำมช่วยเหลือและควำม
ร่วมมือจำกเกษตรกรผูป้ลูก
ยำงพำรำดว้ยกนั 

-0.6682 0.6781 -0.1654       0.1641 

ไดรั้บกำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต
วตัถุดิบจำกสกย. 

0.3617 0.5325 0.0900       0.1317 

มีควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบัยำงพำรำจำกส่ือ 

-0.1959 0.6791 -0.0489       0.1694 

มีเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองมือเพื่อ
ใชใ้นกำรท ำสวนยำงพำรำ 

-0.7606 0.6232 -0.1877     0.1501 

พอใจกับรำคำผลผลิตท่ีเกษตรกร
ไดรั้บ 

0.2680 0.5020 0.0667     0.1245 

กำรส่งเสริมกำรตลำด  -0.2415 0.5560 -0.0602       0.1385 
Log likelihood function -73.44093   
Restricted log likelihood -145.5609   
Chi squared 144.2400   
Correct prediction 88.095   

หมำยเหตุ: * ณ นยัส ำคญั ณ ระดบั 95% (α = 0.05) 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
 

 

 



 

47 

 

4.7 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กษตรกรผู้ปลูกยางพาราพบ 

1. ปัญหำอุปสรรคในดำ้นกำรผลิต ส่วนใหญ่มีควำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง โดยคิดวำ่ยงั
ขำดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน พื้นท่ีปลูกยำงพำรำไม่อุดมสมบูรณ์ ขำดน ้ำในหนำ้แลง้ ขำดแคลนแรงงำน 
และตน้ยำงพำรำตำยมีปัญหำในกำรปลูกซ่อม (คะแนนเฉล่ีย 3.34 3.30 3.25 3.14 และ 3.12 ตำมล ำดบั) 

ในส่วนของพืชท่ีปลูกร่วมกบัยำงพำรำไดเ้ป็นอยำ่งดี คือ พืชตระกูลถัว่ และเมล็ดกำแฟ 
รองลงมำคือขำ้วโพด ท่ีสำมำรถปลูกร่วมกบัยำงพำรำไดดี้ 

2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำร เกษตรกรคิดว่ำปัญหำในด้ำนอุปสรรคกำรบริหำรจดักำร ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัควำมส ำคญัปำนกลำง โดยมีปัญหำในดำ้นกำรอบรมให้ควำมรู้มีน้อย ปัญหำในดำ้น
กำรขำดเวลำในกำรเอำใจใส่ดูแลตน้ยำง ปัญหำในกำรรวมกลุ่มผูป้ลูกยำงพำรำ และปัญหำด้ำนกำร
ติดต่อส่ือสำรกบัเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมของสกย. (คะแนนเฉล่ีย 3.092.99และ2.88 ตำมล ำดบั) ส่วนปัญหำ
ในเร่ืองไฟไหมส้วนยำงพำรำ ใหค้วำมส ำคญัในระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 2.36) 

ส ำหรับช่องทำงควำมสะดวกในกำรขนส่งยำงพำรำไปยงัแหล่งรับซ้ือ เกษตรกรได้ให้
ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดในเร่ืองกำรขนส่งด้วยตนเองไปยงัสหกรณ์รับซ้ือยำงพำรำ เพรำะอ ำเภอฝำง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ดัตั้งสหกรณ์รับซ้ือผลผลิตจำกยำงพำรำ ซ่ึงจะไดร้ำคำท่ีเป็นธรรม 

3. ด้ำนกำรตลำด จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นของผูป้ลูกยำงพำรำ ในด้ำนปัญหำอุปสรรค
กำรตลำดเกษตรกรคิดว่ำส่วนใหญ่มีควำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก ในเร่ืองของรำคำท่ีไดจ้ำกผลผลิต 
กำรส่งเสริมกำรตลำด และผลิตภณัฑ์จำกยำงพำรำ (คะแนนเฉล่ีย 3.543.48และ3.42 ตำมล ำดบั) ส่วน
ปัญหำในเร่ืองช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ให้ควำมส ำคญัระดับปำนกลำง (คะแนนเฉล่ีย 3.37) และ
เกษตรกรไดรั้บรู้ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรรับสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรปลูกยำงพำรำไดจ้ำกเพื่อนบำ้น
มำกท่ีสุด รองลงมำไดรั้บรู้จำกพนกังำนฝ่ำยส่งเสริมของส ำนกังำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และกำรประชำสัมพนัธ์จำกส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง จงัหวดั
เชียงใหม่ เช่น แผน่ป้ำยประชำสัมพนัธ์ หรือเอกสำรประชำสัมพนัธ์ เป็นตน้ (ตำรำงท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14 ปัญหำอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำ 

 
ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. ความคดิเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการผลติ 
พ้ืนท่ีปลูกยำงพำรำไม่อุดมสมบูรณ์ 19 

(18.1) 
19 

(18.1) 
47 

(44.8) 
15 

(14.3) 
5 

(4.8) 
ปำนกลำง 

3.30 
ขำดน ้ ำในฤดูแลง้ 22 

(21.0) 
17 

(16.2) 
35 

(33.3) 
27 

(25.7) 
4 

(3.8) 
ปำนกลำง 
3.25 

ปัญหำดำ้นกำรผลิตเช่นขำดแคลนปุ๋ยยำฆ่ำ
แมลง 

14 
(13.3) 

10 
(9.5) 

34 
(32.4) 

32 
(30.5) 

15 
(14.3) 

ปำนกลำง 
2.77 

ปัญหำเร่ืองกำรลงมือท ำวสัดุดูแลยำงใชเ้อง 
เช่น ปุ๋ย 

13 
(12.4) 

20 
(19.0) 

37 
(35.2) 

30 
(28.6) 

5 
(4.8) 

ปำนกลำง 
3.06 

ขำดควำมรู้ดำ้นกำรปลูกและดูแลรักษำสวน
ยำงพำรำ 

11 
(10.5) 

15 
(14.3) 

48 
(45.7) 

23 
(21.9) 

8 
(7.6) 

ปำนกลำง 
2.98 

ขำดควำมรู้ดำ้นกำรใชปุ๋้ยเคมีในสวนยำง 7 
(6.7) 

21 
(20) 

34 
(32.4) 

32 
(30.5) 

11 
(10.5) 

ปำนกลำง 
2.82 

ขำดแคลนแรงงำน 18 
(17.1) 

22 
(21.0) 

31 
(29.5) 

25 
(23.8) 

9 
(8.6) 

ปำนกลำง 
3.14 

ขำดแคลนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในกำรดูแล
รักษำสวนยำง 

12 
(11.4) 

11 
(10.5) 

37 
(35.2) 

32 
(30.5) 

13 
(12.4) 

ปำนกลำง 
2.78 

ขำดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน 20 
(19.0) 

33 
(31.4) 

21 
(20.0) 

25 
(23.8) 

6 
(5.7) 

ปำนกลำง 
3.34 

ปริมำณวชัพืชมำกและกำรป้องกนัก ำจดั
ล ำบำก 

11 
(10.5) 

13 
(12.4) 

44 
(41.9) 

30 
(28.6) 

7 
(6.7) 

ปำนกลำง 
2.91 

ปัญหำดำ้นพืชแซมและพืชร่วม 6 
(5.7) 

14 
(13.3) 

34 
(32.4) 

36 
(34.3) 

15 
(14.3) 

ปำนกลำง 
2.62 

ปัญหำดำ้นแมลงและศตัรูพืช 6 
(5.7) 

19 
(18.1) 

26 
(24.8) 

41 
(39.0) 

13 
(12.4) 

ปำนกลำง 
2.66 

ขำดควำมรู้ดำ้นใชส้ำรเคมีป้องกนัและก ำจดั
วชัพืช 

6 
(5.7) 

22 
(21.0) 

38 
(36.2) 

34 
(32.4) 

5 
(4.8) 

ปำนกลำง 
2.90 

ตน้ยำงพำรำตำยและปัญหำในกำรปลูกซ่อม 15 
(14.3) 

21 
(20.0) 

40 
(38.1) 

20 
(19.0) 

9 
(8.6) 

ปำนกลำง 
3.12 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 

 
ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา 

ระดบัความส าคัญ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

คะแนน
เฉลีย่ 

2. ความคิดเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจดัการ 
ปัญหำดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบัเจำ้หนำ้ท่ี
ส่งเสริมของสกย. 

6 
(5.7) 

25 
(23.8) 

33 
(31.4) 

32 
(30.5) 

9 
(8.6) 

ปำน
กลำง 
2.88 

ดำ้นกำรอบรมใหค้วำมรู้มีนอ้ย 5 
(4.8) 

30 
(28.6) 

45 
(42.9) 

19 
(18.1) 

6 
(5.7) 

ปำน
กลำง 
3.09 

ไฟไหมส้วน 9 
(8.6) 

13 
(12.4) 

22 
(21.0) 

24 
(22.9) 

37 
(35.2) 

นอ้ย 
2.36 

ปัญหำในกำรรวมกลุ่มผูป้ลกูยำงพำรำ 5 
(4.8) 

18 
(17.1) 

45 
(42.9) 

33 
(31.4) 

4 
(3.8) 

ปำน
กลำง 
2.88 

ปัญหำในดำ้นกำรขำดเวลำในกำรเอำใจใส่
ดูแลตน้ยำง 

10 
(9.5) 

14 
(13.3) 

49 
(46.7) 

29 
(27.6) 

3 
(2.9) 

ปำน
กลำง 
2.99 

3. ความคิดเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด 
ผลิตภณัฑจ์ำกยำงพำรำ 18 

(17.1) 
32 

(30.5) 
33 

(31.4) 
20 

(19.0) 
2 

(1.9) 
มำก 
3.42 

รำคำท่ีไดจ้ำกผลผลิต 27 
(25.7) 

23 
(21.9) 

37 
(35.2) 

16 
(15.2) 

2 
(1.9) 

มำก 
3.54 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 20 
(19.0) 

24 
(22.9) 

41 
(39.0) 

15 
(14.3) 

5 
(4.8) 

ปำนกลำง 
3.37 

กำรส่งเสริมกำรตลำด 26 
(24.8) 

20 
(19.0) 

37 
(35.2) 

17 
(16.2) 

5 
(4.8) 

มำก 
3.48 

ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจและค ำนวณ กลุ่มผูป้ลูกยำงพรำ 105รำย กลุ่มท่ีไม่ปลูกยำงพำรำ 105รำย 

หมำยเหตุ : ค่ำเฉล่ีย 1.0 – 1.80 หมำยถึง ส ำคญันอ้ยท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง ส ำคญันอ้ย 
ค่ำเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง ส ำคญัปำนกลำง ค่ำเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง ส ำคญัมำก 
ค่ำเฉล่ีย 4.21 – 5.0 หมำยถึง ส ำคญัมำกท่ีสุด ตวัเลขใน (-) หมำยถึง ร้อยละ 


