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 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทรำบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบัตลำด
ประมูลยำงพำรำระดบัของถ่ิน ทรำบปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจขำยผลผลิต และทรำบปัญหำและ
อุปสรรคของเกษตรกรในกำรขำยผลผลิตผำ่นตลำดประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ิน โดยใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง 
จ ำนวน 131 รำย แยกเป็น กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำท่ีขำย และกลุ่มท่ีไม่ขำยผลผลิตผ่ำนตลำด
ประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในอ ำเภอร้องกวำง และอ ำเภอสอง จงัหวดัแพร่ ซ่ึงเป็นอ ำเภอท่ีมี
เกษตรกรขำยผลผลิตผำ่นตลำดน้ีมำกท่ีสุดจ ำนวน 65 และ 66 รำย ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ และกำรวิเครำะห์หำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจขำยผลผลิตผำ่นตลำดประมูลยำงพำรำ
ระดบัทอ้งถ่ินดว้ยแบบจ ำลองโลจิต 
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นชำย มีอำยุระหว่ำง 36-65 ปี จบ
กำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มสถำบนัเกษตรกร มีพื้นท่ีปลูกยำงท่ีให้ผลผลิต
แลว้ต ่ำกวำ่ 16 ไร่ ระยะทำงจำกสวนยำงถึงตลำดประมูลยำงประมำณ 61-90 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ผลิต
ยำงกอ้นถว้ยและมีปริมำณผลผลิต 501-2,500 กิโลกรัม 
 ผลกำรศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ พบว่ำ เกษตรกรท่ีขำยผลผลิตผ่ำนตลำดประมูลยำงพำรำ
ระดบัทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัตลำดประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ินในระดบัมำก 
โดยทรำบว่ำมีหลกัฐำนกำรชัง่น ้ ำหนกัยำงพำรำ และใบเสร็จรับเงินมำกท่ีสุด และส่วนใหญ่จะทรำบ
ข่ำวสำรรำคำยำงพำรำก่อนตดัสินใจขำย ในส่วนของเกษตรกรอีกกลุ่มส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัตลำดน้ีในระดบัปำนกลำง โดยทรำบวำ่มีหลกัฐำนกำรชัง่น ้ำหนกัยำงพำรำ และใบเสร็จรับเงิน
มำกท่ีสุด และส่วนใหญ่จะไม่ทรำบข่ำวสำรรำคำยำงพำรำก่อนตดัสินใจขำยผลผลิต 
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 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อตลำดประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ิน พบว่ำ เกษตรกรกลุ่มแรก
ส่วนใหญ่เห็นวำ่สถำนท่ีจดัตลำดประมูลมีควำมสะดวกมำกท่ีสุด คณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสมมำก
ท่ีสุด และส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบักำรเก็บค่ำบริกำร ในส่วนของเกษตรกรอีกกลุ่มเห็นวำ่กำรด ำเนินกำร
ล่ำชำ้ ไม่คล่องตวัมำกท่ีสุด คณะกรรมกำรท ำงำนล่ำชำ้มำกท่ีสุด และส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบักำรเก็บ
ค่ำบริกำร 
 ผลจำกกำรวิเครำะห์ดว้ยแบบจ ำลองโลจิต พบวำ่ ปัจจยัท่ีก ำหนดกำรตดัสินใจของเกษตรกร
ในกำรขำยผลผลิตผ่ำนตลำดประมูลระดบัท้องถ่ิน ได้แก่ กำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนรำคำยำงพำรำก่อน
ตดัสินใจขำย ระยะทำงจำกท่ีตั้งสวนถึงตลำดประมูลยำงพำรำท่ีเพิ่มข้ึน ประเภทผลผลิตยำงพำรำท่ีเป็น
ยำงกอ้นถว้ย อำยุท่ีน้อยลงของเกษตรกรผูท่ี้มีอ ำนำจตดัสินใจขำยผลผลิต และเกษตรกรผูท่ี้มีอ ำนำจ
ตดัสินใจขำยผลผลิตผ่ำนตลำดประมูลยำงพำรำระดับท้องถ่ินท่ีมีกำรศึกษำสูงหรือต ่ำกว่ำระดับ
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 
 เกษตรกรท่ีขำยผลผลิตผำ่นตลำดประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ินประสบปัญหำ คือ ปัญหำดำ้น
ควำมไม่แน่ใจในรำคำผลผลิตท่ีจะไดรั้บ รองลงมำ คือ ปัญหำดำ้นควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำร และ
ปัญหำดำ้นเส้นทำงกำรขนส่งท่ีไม่สะดวก ตำมล ำดบั 
 ผลจำกกำรศึกษำขำ้งตน้ช้ีให้เห็นว่ำ กำรท่ีจะชกัน ำให้เกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำน ำผลผลิตมำ
ขำยในตลำดประมูลยำงพำรำระดบัทอ้งถ่ินนั้น ควรจดักำรประชุม อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ลักษณะกำรด ำเนินงำนของตลำด ขั้นตอนกำรคดัเลือกคณะกรรมกำรเพื่อเข้ำมำด ำเนินกำรตลำด 
ตลอดจนให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนรำคำผลผลิตยำงพำรำให้เกษตรกรทรำบล่วงหน้ำ และปรับปรุง
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรใหส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน อยำ่งไรก็ตำม กำรศึกษำน้ีกระท ำภำยใตข้อ้จ ำกดัดำ้น
จ ำนวนตวัอยำ่ง กำรใชป้ระโยชน์จำกผลกำรศึกษำน้ีจึงควรด ำเนินดว้ยควำมระมดัระวงั หำกเป็นไปได้
ควรยนืยนัผลกำรศึกษำเร่ืองน้ีอีกคร้ังดว้ยกำรเพิ่มจ ำนวนตวัอยำ่งเกษตรกรใหม้ำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 

 

Independent study Title Determinants of Para Rubber Growers’ Decision on 
Selling Products in Local Auction Market in Phrae 
Province 

Author Miss Parichad Yasupi 

Degree Master of Science (Agribusiness) 

Advisory Committee Asst. Prof. Dr. Kamol Ngamsomsuke Advisor 
 Assoc. Prof. Phikul Kowsuwan  Co-advisor 
 

ABSTRACT 
 
 This study was aimed to know understanding and the opinion about the local rubber auction 
market, know the factor to affect the decision for selling product and know the problems and 
obstacles of the rubber growers in selling product through the local rubber auction market. The 
sample consisted of 131 separate group of the rubber growers who sell the product through the local 
rubber auction market in Rong Kwang District and Song District, Phrae Province with growers sell 
their product through the market the most of 65 and 66 samples. Data were analyzed by descriptive 
statistics and analyzed the factor to affect the decision foe selling product through tho local rubber 
auction market by logit model. 
 This study found that the 2 group of growers most were men, age between 36-65 years, 
completing primary education, join a group of farmers, a rubber plantation yield less than 16 acres, 
distance from rubber plantation to the rubber auction market about 61-90 kilometers, mosty product 
of rubber cup lump and yield 501-2,500 kilograms. 
 This study of understanding found that growers who sell their product through the market 
most have understanding about the local rubber auction market at high level, know the evident for 
the rubber weight measurement and receipt at most and know the rubber price before selling the 
product. In the other group to understanding about the local rubber auction market at moderate 
level, know the evident for the rubber weight measurement and receipt at most and don’t know the 
rubber price before selling the product.  
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 The results of opinion for the local rubber auction market found that first group of grower 
think the place for the local rubber auction market is very convenient, the committee is most 
appropriate and they agree with the charges. Another group at grower think the operation of market 
to be late and inconvenient mostly, the operation of committee to be the latest and they disagree 
with the charges.  
 The analyzing results of logit model found that the factors determine the decision for 
selling product of rubber growers through the local rubber auction market, including to know the 
rubber pricing before the decision for selling product, the distance further is between the rubber 
plantation and the rubber auction market, the kinds of product is rubber cup lump, age less of 
growers who decision selling product and higher or lower education with high school/vocational 
certificate of growers who decision selling product through the local rubber auction market.  
 The growers who sell the product through the local rubber auction market has problems, to 
be being not sure for rubber pricing, the late operation and the shipping routes inconvenient, 
respectively. 
 The results of the above study suggests that. To induce the growers to sell through the local 
rubber auction market. Should meeting and training to create a better understanding of the operating 
of the market, process for selection committee into operation of the market and provide information 
on rubber price to growers. And the extension of time to operation perform faster and more 
convenient. However, the study was done under the limited sample size. Taking advantage of the 
study results should be used with caution. If possible, studies confirm it again by increasing the 
sample of grower to more.    
 
 


