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บทที ่5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไดพ้บวา่เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
นั้น มีการเปล่ียนแปลงขนาดพื้นท่ีปลูกไปจากเดิม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปล่ียนแปลงไปในทางขยายพื้นท่ี
ปลูก และในดา้นเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และผูท่ี้ไม่ปลูกยางพารา ส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุระหวา่ง 
51-60 ปี มีสถานภาพสมรสและมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับกลุ่มท่ีปลูกยางพารานั้น 
ส่วนใหญ่เร่ิมปลูกยางได้ประมาณ2 ปีท่ีผ่านมา และมีการประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการปลูก
ยางพารา โดยส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการลงทุนปลูกยางพาราและปลูกพืชเกษตรอ่ืนระหว่าง 50,001-
70,000บาทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน และมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืนระหวา่ง 30,001-50,000บาท
เฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนส าหรับผูท่ี้ปลูกยางพาราปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 ซ่ึงเป็นปีท่ีสามารถสร้างผลผลิตยางเพื่อ
เป็นรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร มีจ านวนรวม 25 ราย มีรายไดร้ะหวา่ง 50,001-70,000บาทเฉล่ีย/ครัวเรือน/
เดือนแสดงวา่เกษตรกรมีรายไดจ้ากการลงทุนท าสวนยางพาราดีกวา่รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน
ส่วนกลุ่มท่ีไม่ปลูกยางพารานั้น ส่วนใหญ่จะรับราชการ ขา้ราชการบ านาญ รัฐวิสาหกิจ เกษตรกรรม 
รับจา้ง และคา้ขาย โดยมีเพียงร้อยละ 28.60 ท่ีประกอบอาชีพดา้นการเกษตร โดยปลูกพืชอ่ืนส่วนใหญ่
มีรายได้จากอาชีพท่ีไม่ใช่ด้านการเกษตร ระหว่าง 30,001-50,000บาทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือนและมี
รายไดจ้ากอาชีพดา้นการเกษตรระหวา่ง 50,001-70,000บาทเฉล่ีย/ครัวเรือน/เดือน แสดงวา่รายไดจ้าก
การประกอบอาชีพเกษตรดีกวา่รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน 

ส าหรับกระบวนการบริหารจดัการ และการปลูกยางพารานั้น พบวา่ เกษตรกรไดด้ าเนินการ
เป็นไปตามการอบรมให้ค าแนะน า โดยสถาบันวิจัยยางพารา (สกย.)ในด้านการดูแลพื้นท่ีปลูก
ยางพาราอย่างเหมาะสมการเลือกและบริหารดินเพื่อเตรียมการปลูกการพิจารณาสภาพภูมิอากาศเพื่อ
เตรียมการปลูก รวมทั้งแหล่งน ้า พนัธ์ุยางพารา วธีิการปลูก การปลูกพืชแซมยาง วิธีการดูแลรักษาโดย
การปลูกพืชคลุมดิน การให้ปุ๋ย วิธีการตดัแต่งก่ิง การดูแลสุขลกัษณะและความสะอาดของตน้ยางและ
การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยา่งปลอดภยัและการปลูกเพื่อเสริมรายไดใ้นสวนยาง 



 

51 

 

เกษตรกรกลุ่มปลูกยางใหค้วามส าคญักบัการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ปลูกยางพารา และให้ความส าคญักับการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยคนใน
ครอบครัวและคนในหมู่บา้นส่วนในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เกษตรกรกลุ่มน้ีให้ความส าคญั
กบัการเขา้รับการฝึกอบรมในดา้นวิชาการเก่ียวกบัการท าสวนยางพาราเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการ
ส่งผูน้ ากลุ่มไปฝึกอบรมแลว้น าความรู้มาถ่ายทอดรวมทั้งการบริหารจดัการและพฒันาความรู้ด้วย
ตนเอง 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคท่ีไดพ้บจากการลงทุนท าสวนยางพารา พบวา่ ในดา้นการผลิตส่วน
ใหญ่พบปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนมากกวา่ในเร่ืองอ่ืนๆ ในขณะท่ีปัญหา
และอุปสรรคในดา้นพื้นท่ีปลูกยางพาราไม่อุดมสมบูรณ์ และขาดน ้ าในหนา้แลง้ เป็นปัญหาอุปสรรคท่ี
อยูใ่นอนัดบัรองลงมา 

ส่วนในดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ส่วนใหญ่พบปัญหาอุปสรรคท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ในเร่ืองการอบรมให้ความรู้เร่ืองยางพารามีนอ้ย รวมทั้งในเร่ืองการขาดการดูแลเอาใจใส่ตน้ยาง และ
การรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา รวมถึงปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของ
สกย. เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัในระดบัรองลงมา 

ส่วนในดา้นการตลาด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่พบปัญหาอุปสรรคในเร่ืองของราคายาง
และผลิตภณัฑ์จากยางไม่คงท่ีไม่ไดคุ้ณภาพโดยเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
รวมทั้งปัญหาในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีนอ้ย เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในระดบัรองลงมา 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราทั้ ง 3 กลุ่มใช้
แบบจ าลองโลจิตด้วยวิธี maximum likelihood estimates และวิธี marginal effect ได้พบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั
ดา้นสังคม ปัจจยัดา้นเทคนิค และปัจจยัดา้นการตลาด ซ่ึงผลการวเิคราะห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้
ค่า log likelihood function เท่ ากับ  -73.44090ค่า restricted log likelihood เท่ ากับ  -145.5609 ค่า chi 
squared เท่ากบั 144.2400และค่าความถูกตอ้งของการท านาย เท่ากบั ร้อยละ88.095และนอกจากนั้นยงั
สามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 

1. ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม และเพื่อ
หวงัผลระยะยาวเป็นมรดกแก่บุตรหลานปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยาง ณ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ เกษตรกรมีโอกาสตดัสินใจปลูกยางเพิ่มข้ึน และในทางตรงกนัขา้ม พบวา่มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการ



 

52 

 

ตัดสินใจลงทุนปลูกยางพาราลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปลูกเพื่อขายไม้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นลบ ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีโอกาสตดัสินใจลงทุนปลูกยางลดลง 
เพราะตอ้งการปลูกเพื่อขายผลผลิตจากยางพาราเช่นน ้ายางเป็นหลกัหรือเป็นส าคญั 

2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ตน้ทุนค่าขนส่งเป็นปัญหาต่อการตดัสินใจลงทุนปลูกยางพารา 
และปัญหาจากการบริหารจดัการภายในประเทศท่ีไม่มีความแน่นอน ปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนปลูกยาง ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ 
ภายใตค้่าดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรมีโอกาสตดัสินใจปลูกยางลดลงดว้ยเหตุแห่งปัญหาท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 

3. ด้านสังคม ได้แก่  การมีโอกาสได้รับข้อมูลจากข่าวสารเพียงพอจากการพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราด้วยกนั และได้รับประโยชน์จากการพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราดว้ยกนั ปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนปลูกยาง ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ภายใตค้่า
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีโอกาสตัดสินใจลงทุนปลูกยางเพิ่มข้ึน หากมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากปัจจยัดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

5.2 อภิปรายผล 
ผลท่ีพบจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ (2551)ในดา้นลกัษณะส่วนบุ

คล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัด้านสังคมด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เกษตรกรได้รับขอ้มูลมาก
ท่ีสุดจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและเจา้หน้าท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และ
ส่ิงจูงใจในการปลูกยางพาราของเกษตรกรคือ เกษตรกรเห็นว่ายางพารามีราคาสูงและเป็นพืชท่ีปลูก
ง่าย ทนต่อสภาพแวดลอ้ม การดูแลรักษายางพาราท าไดง่้ายไม่ยุง่ยาก รวมทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนใน
ส่วนของตน้กลา้ยางพาราจากหน่วยงานของรัฐส าหรับในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ พื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปลูกยา
พารา ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการดูแลรักษา เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราน้อย 
และขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการแนะน าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้ งผล
การศึกษาในด้านปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และสอดคล้องกับณัฐวุฒิ 
(2551) ในเร่ืองปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราคือปัญหาการขาดน ้ าในฤดูแลง้ปัญหาตน้
ยางพาราตายและปัญหาในการปลูกซ่อมไม่ได้รับการสงเคราะห์ปุ๋ยและสารเคมีจากภาครัฐรวมถึง
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หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลรักษาช่วงก่อนการเปิด
กรีดยางพารา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

มีขอ้เสนอแนะวา่ควรไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัยางพาราจาก
ส่ือทางเจา้หนา้ท่ีของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่
ให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงควรได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต วตัถุดิบในการผลิตจากส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) เช่น ปุ๋ย เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการกรีดและเก็บน ้ ายาง มีดกรีด
ยาง ถว้ยรองรับน ้ ายาง ล้ิน(ราง) และควรให้ความเช่ือมัน่ในนโยบายของภาครัฐในด้านการประกนั
ราคายางพารา  และควรมีตลาดกลางยางพาราเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราตลอดปี 

5.3.2 ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจส าหรับเกษตรกรผูคิ้ด

จะลงทุนปลูกยางพารา เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จและสามารถสร้างรายไดจ้ากผลผลิตยาง ดงัน้ี 
1. เลือกส่งเสริมในพื้นท่ีซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม และช้ีใหเ้กษตรกรรับทราบวา่

ยางพาราเหมาะกบัพื้นท่ีของเขา 
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีว่างเปล่าให้เห็นว่าการน าพื้นท่ีไปปลูกยางพาราจะ

เกิดประโยชน์ดีกวา่ทิ้งร้างไว ้
3. แสดงใหเ้กษตรกรเห็นวา่สวนยางพาราท่ีมีการจดัการท่ีดีจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้

เพียงพอแก่การด ารงชีพของครอบครัว ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรหันมาปลูกยางพารา อย่างไรก็ตามตอ้ง
เตือนใหเ้กษตรกรรับรู้วา่ราคามีความผนัผวน การจดัการโดยมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่าจึงส าคญัมาก ภาครัฐ
จ าเป็นตอ้งช้ีแนะเกษตรกรในการสร้างรายไดเ้สริมจากสวนยางระหว่างรอการกรีดยาง และลดความ
เส่ียงในช่วงอายท่ีุกรีดยางไดแ้ลว้ 

4. จากการท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัต่อตลาดรับซ้ือผลผลิตเป็นอย่างยิ่งจึงควรให้
ขอ้มูลแก่เกษตรกรไดรั้บรู้แหล่งรับซ้ือน ้ ายางหรือยางแผน่ดิบเพื่อให้เกษตรกรมีความมัน่ใจวา่เม่ือปลูก
และกรีดยางแลว้จะมีท่ีรับซ้ืออยา่งแน่นอน 
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5. ในพื้นท่ีซ่ึงขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ ควรสนบัสนุนเงินกูเ้พื่อการลงทุนให้เกษตรกร
ขดุบ่อเพื่อเก็บน ้าหรือใหมี้แหล่งน ้าเสริมระดบัต าบล 

6. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเข้ามาเยี่ยมเยียนให้ก าลงัใจ ให้ความรู้มากคร้ังข้ึน เพราะในบางเร่ืองท่ีเกษตรกรขาด
ความรู้ ขาดความเขา้ใจ เช่น เร่ืองการตดัแต่งก่ิงยางในฤดูแลง้ นอกจากน้ีควรเขา้ไปให้ความมัน่ใจต่อ
เกษตรกรในเร่ืองของตลาดรับซ้ือและการจดัการหลงัการกรีด จะท าให้เกษตรกรรู้สึกมัน่ใจท่ีจะท า
สวนยางใหเ้กิดประสิทธิภาพและไดผ้ลผลิตท่ีดีและมากข้ึน 

7. ควรให้ความส าคญัในด้านการประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ในดา้นการท าสวนยางพาราแก่เกษตรกรและผูท่ี้สนใจ รวมทั้งจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวให้บ่อยและมากข้ึน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นในการปลูกยางพาราและ
ส่งเสริมใหมี้การปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน 

8. ในกรณีท่ีเกษตรกรขาดแคลนวสัดุในการท าปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน ควรมีการ
สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนพึ่งพาวสัดุเพื่อใชก้นัเองในชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียง อีกทั้งเพื่อใหเ้กิด
การร่วมมือและการมีส่วนร่วมโดยการปรึกษากนัเองภายในชุมชนในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาสวนยางพารา รวมทั้งการท าปุ๋ยเพื่อใชเ้อง 


