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เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่อบณัฑิตวิทยาลยั ส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยการเอาใจ
ใส่ให้ความรู้และค าแนะน าจากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  งามสมสุข และการช่วยเหลือจาก        
รองศาสตราจารยพ์ิกุล  โคว้สุวรรณ์ กรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ และความกรุณาจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ท่ีให้ความกรุณา
รับเป็นประธานการสอบคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณทั้งสาม
ท่านอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาให้ความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัแพร่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อประกอบการท าการการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี 
 ขอขอบคุณอาจารย ์เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทและบุคลากรในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรท่ีทุ่มเท
ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 
 หวงัวา่การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจและใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอดสู่
การพฒันาตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ิน สกย. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาด
ประการใดผูเ้ขียนขอนอ้มรับค าแนะน าดว้ยความเตม็ใจ 
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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 
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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.    
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย พบวา่มีการขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ท าให้ประเทศไทยเป็นผูน้ าในการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลกตลอดมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบนั ดว้ยปริมาณการผลิต 3.57 ลา้นตนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.48 ของปริมาณ
การผลิตยางธรรมชาติของโลก ปริมาณการส่งออก 2.95 ล้านตนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.42 ของ
ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลก ทั้งประเทศมีพื้นท่ีปลูกยางรวม 18.76 ลา้นไร่ โดยภาคใตมี้
พื้นท่ีปลูกยางมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกรวมภาคกลาง และ
ภาคเหนือตามล าดบั (สถาบนัวจิยัยาง, 2555) 
 ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.)  ไดจ้ดัให้มีการด าเนินการตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อให้เป็นทางเลือกดา้นการตลาดแก่เกษตรกรชาวสวนยางทัว่ประเทศ ซ่ึง
ไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีเป้าหมายหลกัในการสร้างทางเลือกให้กบัเกษตรกรชาวสวน
ยาง ให้สามารถขายยางไดร้าคาดีข้ึนและเป็นธรรม อีกทั้งมีขอ้มูลข่าวสาร สร้างความเช่ือมัน่และช่วย
ในการตดัสินใจขายผลผลิตยาง ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีประสบความส าเร็จในการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางให้ขายผลผลิตยางไดร้าคาสูงข้ึนจากการขายผลผลิตยางในตลาดน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ขายในตลาดยางในทอ้งถ่ินทัว่ไป จึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดถึ้งความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระดบัหน่ึง (ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2552) 

ในดา้นจงัหวดัแพร่มีเกษตรกรท่ีให้ความสนใจปลูกยางพารา โดยมีการปลูกและขยายพื้นท่ี
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบนัมีการปลูกยางทัว่ทุกอ าเภอ มีพื้นท่ีปลูกยางรวม 10,572 ไร่ ท า
ให้มีผลผลิตยางเพิ่มข้ึนทุกปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่ขายให้กบัผูซ้ื้อท่ีเขา้ไปรับซ้ือในพื้นท่ี และน าส่ง
ขายจงัหวดัใกล้เคียง เช่น น่าน และพะเยา บางส่วน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
จงัหวดัแพร่  (สกย. จ.แพร่) จึงไดด้ าเนินการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินของ สกย. ตาม
เป้าหมายของส านกังานฯ  จ านวน 2 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. เวยีงโกศยั 
ด าเนินการรวบรวมผลผลิตในพื้นท่ี อ าเภอลอง วงัช้ิน เด่นชัย โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 
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2555 และตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ ด าเนินการรวบรวมผลผลิตในพื้นท่ี อ าเภอ
สอง ร้องกวาง เมือง หนองม่วงไข่ และจากอ าเภอนาน้อย นาหม่ืน จงัวดัน่านบางส่วน โดยได้เร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยางใน
จงัหวดัแพร่ นอกเหนือจากการขายยางใหก้บัผูซ้ื้อเพียงรายเดียว ซ่ึงในการด าเนินการตลาดประมูลยาง
จะมีคณะกรรมการตลาดยางท่ีแต่งตั้ งข้ึนจากตวัแทนของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อช่วยให้เกษตรกร
ชาวสวนยางในจงัหวดัแพร่ขายยางได้ในราคาท่ีสูงข้ึนและได้รับความพึงพอใจทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัแพร่, 2556) 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินของ สกย. แต่ยงัมี
เกษตรกรบางส่วนท่ียงัคงขายยางให้กบัผูซ้ื้อท่ีเขา้ไปรับซ้ือในพื้นท่ี จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการตลาดยางประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน
ของ สกย. ในจงัหวดัแพร่ เพื่อหาแนวหาในการพฒันาตลาดประมูลยางระดบัทอ้งถ่ินต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

 1)  เพื่อทราบความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเก่ียวกบัตลาด
ประมูลยางพาราระดบัของถ่ินในจงัหวดัแพร่ 
 2)  เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราผา่นตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ 
 3)  เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดประมูลยางพารา
ระดับท้องถ่ินของ สกย. ในจงัหวดัแพร่ รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาเปิดจุดรับซ้ือยางพารา
เพิ่มเติมใหท้ัว่ถึง 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

 ศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกยางท่ีมีผลผลิตออกจ าหน่ายแล้ว โดยเลือกศึกษาพื้นท่ีตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ เลือกเฉพาะอ าเภอร้องกวางและอ าเภอสอง เน่ืองจากมีเกษตรกรทั้ง 
2 กลุ่ม คือ เกษตรกรท่ีน าผลผลิตมาขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน และไม่น าผลผลิตมา
ขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ท าการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนกนัยายน 2556  

1.5 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ 2 กลุ่ม คือตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท
ของผลผลิต พื้นท่ีท่ีให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย ระยะทางจากท่ีตั้ งสวนถึงตลาดประมูล
ยางพาราระดบัท้องถ่ิน การเป็นสมาชิกของสถาบนัเกษตรกร การรับรู้ข่าวสารราคายางจากตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินก่อนขาย ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าด าเนินการ
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนตวัแปรตามคือการตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินของเกษตรกร (รูปท่ี 1.1) 
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รูปที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราในอ าเภอร้องกวางและอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 

 

 เกษตรกรตวัอยา่งท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 65 คน 

 

เกษตรกรตวัอยา่งท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 66 คน 

 

ตัวแปรอสิระ 

- เพศของเกษตรกรผูท่ี้มีอ  านาจตดัสินใจขายยางพาราผา่น
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 

- อายขุองเกษตรกรผูท่ี้มีอ  านาจตดัสินใจขายยางพาราผ่าน
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน (ปี) 

- ประเภทของผลผลิต 
- ระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูท่ี้มีอ  านาจตดัสินใจขาย
ยางพาราผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 

- พ้ืนท่ีท่ีให้ผลผลิต (ไร่) 
- ปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย (กิโลกรัม) 
- ระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา 
(กิโลเมตร) 

- การรับรู้ข่าวสารราคายางจากตลาดประมูลยางพาราก่อน
ขายยางพาราผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 

- การเป็นสมาชิกของสถาบนัเกษตรกร 
- ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา 
- ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูล
ยางพารา 

- ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าด าเนินการตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 

 

ตัวแปรตำม 
การตดัสินใจขาย
ผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ินของ
เกษตรกร 
-  ขายผลผลิตผา่น
ตลาดประมูล
ยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน  
-  ไม่ขายผลผลิตผา่น
ตลาดประมูล
ยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน 
 

แบบจ าลองโลจิต 

ความรู้ความเขา้ใจและ
ความคิดเห็นต่อตลาด
ประมูลยางพาราระดบั

ทอ้งถ่ิน 

ปัญหาและอปุสรรค
การในการ

ด าเนินการตลาด
ประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน 

สถิติเชิงพรรณนา 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ท่ีตอ้งวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีมี
ตวัแปรท่ีมีข้อจ ากัด หรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง ส าหรับการตัดสินใจท่ีมีเพียง 2 ทางเลือก แบบจ าลองท่ี
เหมาะสม ไดแ้ก่ แบบจ าลองสองทางเลือก (binary choice model) การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวั
แปรจ ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลจากบุคคล ซ่ึงผูศึ้กษาใชแ้บบจ าลองโลจิต (logit model) 
ในการศึกษาคร้ังน้ี (อารี, 2549)  
                                  

𝐸 (𝑦𝑖⃒𝑥𝑖) = 𝐹(𝑤) = 𝐿(𝑤) =
exp𝑤

1 + exp𝑤
 

=
1

1 + exp − 𝑥𝑖 
, 𝛽

 

 (1) 
รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปขอแบบจ าลองโลจิตจะอยู่ในรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะเป็นนัน่คือ 
Log Of The Odd 

In [
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
] = 𝑥𝑖 

, 𝛽 

                                                             (2)              
มีความเป็นไปได้ในการสร้างแบบจ าลองสองทางเลือก  (binary choice) จากข้อสมมติค านวณ
พฤติกรรม คือ การน าเอาตวัแปรแฝง (𝑦 ,) มาเป็นตวัแทนของ y ในแบบจ าลองอรรถประโยชน์ท่ีได้รับ
ข้ึนอยูก่บัระดบัรายได ้ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนมีราคาสูงกวา่ ดงันั้นผูบ้ริโภคแต่
ละคน (i) อาจจะเขียนความแตกต่างของอรรถประโยชน์ระหว่างการบริโภคผลิตภณัฑ์และสินคา้ปกติ
โดยสมการของตวัแปรอธิบาย  𝑥 ,

𝑖
 และตวัแปรสุ่มท่ีสังเกตไม่ดี ui 
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โดยวธีิการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิตจะไดรั้บการประมาณค่าดว้ยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood) โดยทัว่ไปความน่าจะเป็นท่ีสังเกตได้ i ใด ๆ ท่ีมี yi = 1 จะเป็นค่าความน่าจะเป็น 
p(yi = 1|xi) ท่ีเป็นสมการของพารามิเตอร์  β  ท่ีไม่รู้ค่า ในค านองเดียวกบัท่ี yi = 0 ดงันั้นสมการความ
ควรจะเป็น (likelihood function) ส าหรับทุกหน่วยสังเกตหรือส าหรับตวัอย่างท่ีมีอยู ่n ค่า จะเขียนได้
ดงัน้ี   

In𝐿 (𝛽) = ∏ 𝑝 (𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖; 𝛽)
𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑝 (𝑦𝑖 = 0|𝑥𝑖; 𝛽)
1−𝑦𝑖

 

                                                           (3) 
ถา้รวม β เขา้ไวจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็น(Probability) จะเขียน likelihood function ใหม่
โดยแทนค่า 

𝑝 (𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖; 𝛽) = 𝐹(𝑥𝑖 
, )    จะได ้

 

In𝐿 (𝛽) = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

In𝐹 (𝑥𝑖 
, 𝛽)

𝑦𝑖

+ ∑(1 − 𝑦𝑖) In (1 − F (𝑥𝑖 
, 𝛽)) 

                                    (4) 
เม่ือแทนค่า F ดว้ยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม (standard normal หรือ standard logit) จะไดส้มการ 
log likelihood ท่ีพร้อมจะไปหาค่าพารามิเตอร์ โดยการหาค่าอนุพนัธ์ของสมการท่ี (4) โดยพิจารณา
จาก β จะได ้

𝜕In𝐿 (𝛽)

𝜕𝛽
     ∑ [

𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖 
, 𝛽)(𝑥𝑖 

, 𝛽)

𝐹 (𝑥𝑖 
, 𝛽) (1 − 𝐹 (𝑥𝑖 

, 𝛽))
𝑓 (𝑥𝑖 

, 𝛽)] 𝑥𝑖 
, = 0

𝑛𝑖

𝑖=1

 

                       (5) 
เม่ือ f = F’ คือค่าอนุพนัธ์ของ F (distribution function) ดงันั้น f  จึงเป็น density function ค่าในวงเล็บ
ใหญ่ [ ] เรียกว่า generalized residual ซ่ึงเป็นค่าส่วนเหลือโดยนัยทั่วไปของแบบจ าลองซ่ึงจะมีค่า
ต่างกนัส าหรับกรณีท่ี yi มีค่าเท่ากบั 1 และ 0 ดงัน้ี 
 
 𝑓 (𝑥𝑖 

, 𝛽) / 𝐹 (𝑥𝑖 
, 𝛽)                                          ส าหรับ yi = 1                                                                                          

 −𝑓 (𝑥𝑖 
, 𝛽) / 1 − 𝐹 (𝑥𝑖 

, 𝛽)                ส าหรับ yi = 0                                                                                                     
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ในสมการท่ี  (5) แสดงถึงเง่ือนไขขั้ นแรกของการหาสูตรส าห รับ  log likelihood function ซ่ึ ง
ตีความหมายวา่ ตวัแปรแต่ละตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากค่าส่วนท่ีเหลือและคุณสมบติัน้ีตรงกบัขอ้ตกลง
ดว้ยวธีิ OLS และแบบจ าลองโลจิตเขียนไดว้า่               
                 

𝜕In𝐿 (𝛽)

𝜕𝛽
   =  ∑ [𝑦𝑖 −

exp(𝑥𝑖 
, )

1 + exp (𝑥𝑖 
, 𝛽)

] 𝑥𝑖 
, = 0

𝑛

𝑖=1

 

                                                                                                                                                        (6) 
และผลลพัธ์ของ (6) ก็คือค่า 𝛽 จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือค่า 𝛽 แลว้จะสามารถ
ประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี yi = 1ไดเ้ม่ือก าหนดค่า 𝑥 ,

𝑖
 คือ 

 

𝑝�̃� =
exp(𝑥𝑖 

, )

1 + exp (𝑥𝑖 
, 𝛽)

=
1

1 + exp−𝑥𝑖 
, 𝛽

 

                       (7) 
สมการท่ี (7) ก็คือผลต่างการประมาณค่าสมการดว้ยวธีิ maximum likelihood นัน่เอง และเง่ือนไข 
ขั้นท่ีหน่ึงส าหรับแบบจ าลองโลจิตหมายความวา่ 

                                                                        

∑ 𝑝�̃�

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖  

                                               (8) 
ดงันั้นถา้  𝑥 ,

𝑖
  มีค่าตดัแกนหรือคงท่ี (ซ่ึงมีอยูแ่ลว้โดยปกติ) ดงันั้นผลรวมของค่าความน่าจะเป็นท่ีได้

จากการประมาณย่อมเท่ากับผลรวมของ yi หรือจ านวนของ yi ท่ีมีค่าเท่ากบั 1 หรืออีกนัยหน่ึง คือ
ความถ่ีท่ีพยากรณ์ได ้มีค่าเท่ากบัความถ่ีท่ีเป็นจริงท่ี yi = 1 และในกรณีท่ีตวัแปรอธิบายตวัใดตวัหน่ึงมี
ลกัษณะเป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) เช่น หญิง = 1, ชาย = 0 แล้วความถ่ีท่ีพยากรณ์จะเท่ากับ
ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละกลุ่มชาย/หญิง 

ส าหรับเง่ือนไขขั้นท่ีสองของวิธี maximum likelihood คือ อนุพนัธ์ขั้นท่ีสองแสดงว่าเป็น
เมตริกซ์ของอนุพนัธ์ขั้นท่ีสองจะเป็นลบอย่างแน่นอน (negative definite) เพื่อท่ีจะได้ค่าท่ี 𝛽 ท าให้
likelihood function มีค่าสูงสุดอย่างแทจ้ริง ในการตีความหมายแบบจ าลองโลจิต มาจากแบบจ าลอง
ความน่าจะเป็นโดยอาศยัรูปแบบการแจกแจงตามปกติจึงมีค่าคาดหวงั (expectation) เท่ากับศูนย ์
ส าหรับค่าความแปรปรวน (variance) จะมีค่าเท่ากบั 𝜋2/3 
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 แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) คือ แบบจ าลองท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตวัแปรตามเป็น
ตวัแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก (binary response) เช่น เกิดเหตุการณ์ และไม่เกิดเหตุการณ์ หรือ เลือก 
และไม่เลือก เป็นตน้ ซ่ึงค่าประมาณของตวัแปรตามจากแบบจ าลองจะเป็นค่าความน่าจะเป็นของการ
เกิดเหตุการณ์โดยมีค่าในช่วง 0 - 1 ทั้ งน้ีการประมาณแบบจ าลองจะใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood estimation: MLE) แทนวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (ordinary least square: OLS) 
เน่ืองจากแบบจ าลองโลจิตมีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear model) รูปทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิต 
คือ  

 

ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 +  𝐵2𝑋2+ . . . + 𝐵𝑘𝑋𝑘  

โดยท่ี     𝑃𝑖    คือ  ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
        1 − 𝑃𝑖 คือ  ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ 

𝑃𝑖 =  
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=  

𝑒−𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 

โดยท่ี        𝑍𝑖 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2+ . . . + 𝐵𝑘𝑋𝑘 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี 

 1) อายุและระดับการศึกษาของเกษตรกร  นพรัตน์ (2544) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวดัล าปาง โดยศึกษา
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกรในกลุ่มท่ีอยูจ่นครบเง่ือนไขและไม่ครบเง่ือนไขโครงการ เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีอยูร่่วมโครงการตามเง่ือนไข จ านวน 48 คน และเกษตรกรท่ีอยูร่่วม
โครงการไม่ครบตามเง่ือนไข จ านวน 58 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก  ค่า T-test และค่า Chi-square ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ ยุทธพงษ์ (2552) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม่ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนั จ านวน 84 
คน และเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบไม่มีสัญญาผกูพนั จ านวน 84 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
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ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-
square พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรคือ อายแุละระดบัการศึกษาของเกษตรกร โดย
เกษตรกรท่ีมีอายุเพิ่มมากข้ึนจะตดัสินใจเขา้ร่วมมากกวา่ และเกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมมากกวา่ 
  2) ระยะทาง  โชคชัย (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเข้าร่วม
ระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญาขอ้ตกลงล่วงหน้าของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรดกระป๋อง กลุ่ม
ตวัอย่างคือเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวดัชุมพร จ านวน 500 ราย 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และแบบจ าลองโลจิต ผลการศึกษาพบวา่ ระยะทางจากแหล่ง
ท่ีเกษตรกรปลูกสับปะรดกบัโรงงานท่ีผลิตสับปะรดกระป๋องส่งออกมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ในการเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญาขอ้ตกลงล่วงหน้าของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรด
กระป๋อง โดยเกษตรกรท่ีมีระยะทางจากแหล่งปลูกสับปะรดกบัโรงงานท่ีผลิตสับปะรดกระป๋อง
ส่งออกใกล้กว่า จะตดัสินใจเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญาขอ้ตกลงล่วงหน้าเพื่อผลิต
สับปะรดกระป๋องมากกวา่ 
  3) การรับรู้ข่าวสารด้านราคา  นพรัตน์ (2546) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ของเกษตรกรในจงัหวดัแพร่ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรท่ี
ปลูกถัว่เหลืองในฤดูแล้ง จ  านวน 80 คน และเกษตรกรท่ีไม่ปลูกถัว่เหลืองในฤดูแลง้ จ  านวน 80 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่ าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ราคาในปีท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกถัว่เหลือง โดยเกษตรกรท่ีปลูกถัว่เหลืองในฤดูแลง้จะทราบราคาถัว่
เหลืองในฤดูแลง้ในปีท่ีผา่นมามากกวา่เกษตรกรท่ีไม่ปลูกถัว่เหลืองในฤดูแลง้  
  4) การได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาด  อภิวฒัน์ (2546) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจงัหวดัมหาสารคาม โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั จ านวน 101 คน และเกษตรกรผูเ้ลิกปลูกมนัส าปะหลงั จ านวน 101 คน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Chi-square ผล
การศึกษาพบว่าความรู้ด้านการตลาด ราคา และเง่ือนไข มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจปลูกมนั
ส าปะหลงั โดยเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัมีความเขา้ใจดา้นการตลาด ราคา และเง่ือนไข มากกว่า
เกษตรกรผูเ้ลิกปลูก 
 
 



 

10 
 

2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัยางพารา 

  สุวิทย์ (2551)  ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างกลยุทธ์พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย
ยางพาราของเกษตรกรต าบลโคกก่อง อ าเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย โดยใชก้ารวจิยัแบบผสมผสาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายยางพาราของเกษตรกร จะน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายโดยรถไถนาพ่วง เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขายยางพาราให้กบัพ่อคา้ในหมู่บา้น  ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกรท่ีพบมากคือ ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจผนัผวน รองลงมาคือปัญหาดา้นราคายางพาราไม่
แน่นอน ปัญหาพ่อคา้คนกลางเอาเปรียบ ปัญหาด้านสถานท่ีรับซ้ือยางพารามีน้อยและอยู่ไกล ไม่
สามารถเลือกท่ีอ่ืนได ้ปัญหาดา้นการจ าหน่าย ปัญหาในการขนส่งจากแหล่งผลิตไปยงัแหล่งรับซ้ือ 
ปัญหาความรู้ดา้นการตลาด การจดัจ าหน่าย ปัญหาดา้นการผลิต และปัญหาอ่ืน ๆ 

  สุพิชญา (2552)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการการผลิตและการตลาดยางกอ้นถว้ยของ
เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมุกดาหาร เก็บขอ้มูลจาก
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด วเิคราะห์เชิงปริมาณโดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หา
ผลตอบแทนสุทธิ ผลการศึกษาพบว่าการจดัการด้านการตลาด ในการจ าหน่ายยางก้อนถ้วยของ
เกษตรกร จะจ าหน่ายให้กับ 3 แหล่ง คือ จ าหน่ายท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอนิคมค าสร้อย 
จ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลาง และจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้ทอ้งถ่ิน  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ผลผลิตให้กบัพ่อคา้คนกลาง เน่ืองจากเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีท าการประมูลยางท่ีสหกรณ์กองทุน
สวนยางอ าเภอนิคมค าสร้อย จึงขายไดใ้นราคาใกลเ้คียงกนั 

2.2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแบบจ าลองโลจิต 

 ณฐันนัท ์(2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับผลิตภณัฑจ์ากผกัเชียงดา
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างโดยสุ่มจาก
ผูบ้ริโภควยัอายนุอ้ย ปานกลาง และสูงอายุ รวมทั้งส้ิน 210 ราย แบบโควตา วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและ
พฤติกรรม ทัศนคติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ คือ ใช้
แบบจ าลองโลจิต (logit model) เพื่อช้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงส่งผลต่อ
การยอมรับผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดาท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกัน (ตวัแปรตาม) ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีปัญหาสุขภาพมีโอกาสยอมรับมากกว่าผูไ้ม่มีปัญหาสุขภาพ และการจดัจ าหน่ายจากทุก
ช่องทางไม่มีความแตกต่างกันยกเวน้การจัดจ าหน่ายผ่านไปรษณีย์ซ่ึงผูผ้ลิตควรหลีกเล่ียง และ
ผลิตภณัฑท์ั้งสองประเภทเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 
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 ศิรินพรรณ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุ
สายน ้ าผึ้งของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้บริโภคส้มสายน ้ าผึ้ ง 
จ  านวน 200 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เพิ่มเติมวา่มีปัจจยัใดท่ีจะมีผล
ต่อการซ้ือส้มสายน ้ าผึ้ งเพิ่มข้ึนในอนาคตโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (logit model) ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มจะบริโภคส้มสายน ้ าผึ้ งมากข้ึนโดยมีปัจจยัท่ีสนับสนุนให้ผูบ้ริโภคซ้ือส้มสาย
น ้ าผึ้ งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คือ ขนาดของผลส้มท่ีใหญ่ข้ึน ความสดของส้ม และการมีโฆษณา-
ประชาสัมพนัธ์ แต่ปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่ซ้ือส้มสายน ้าผึ้งเพิ่มข้ึน คือ การเคลือบผวิส้ม 

 พิมพพ์ิชชา (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวแ์บบมีและไม่มีพนัธะสัญญาในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บขอ้มูลจากการสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างโดยสุ่มจากกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งส้ิน 200 ราย แบบโควตา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (logit model) เพื่อช้ีปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบมีสัญญาผูกพนั 
(ตวัแปรตาม) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบมีและไม่มี
พนัธะสัญญาในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ประสบการณ์ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ความ
ตอ้งการเงินทุนและสินเช่ือ และเช่ือวา่มีความเส่ียงนอ้ยเม่ือเขา้ร่วมสัญญา 

 วตัถาภรณ์ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ
ในการเขา้ร่วมโครงการร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในจงัหวดัเชียงใหม่ เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ 10 ราย และไม่เขา้รวมโครงการ 250 ราย ในพื้นท่ี 8 อ าเภอ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจ าลองโลจิต (logit model) และเกณฑ์การวดัค่าตามวิธีของ Likert และใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในการเขา้ร่วม
โครงการร้านจ าหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ จ  านวนช่องทาง
ในการรับรู้ข่าวสาร/การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ และรายไดจ้ากยอดขายเฉล่ียต่อเดือน   
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขาย
ผลผลิตผา่นตลาดประมูลระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ ก าหนดจ านวนตวัอยา่งไว ้131 ตวัอยา่ง โดยเก็บ
ขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีขายผลผลิตและไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน เน้ือหา
ในบทน้ีเป็นการช้ีแจงการก าหนดตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการและคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดับ
ทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการขายผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.
แพร่ 
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา รายงาน งานวิจัย บทความ 
อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลส่ิงตีพิมพ ์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1.2 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ และอยูใ่น
พื้นท่ีรวบรวมยางผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ิน สกย.จ.แพร่ แต่เน่ืองด้วยเกษตรกรจาก
อ าเภอเมือง หนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ อ าเภอนาน้อย นาหม่ืน จงัหวดัน่าน มีเกษตรกรท่ีน าผลผลิตมา
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ขายจ านวนนอ้ยราย จึงท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะอ าเภอสอง และอ าเภอร้องกวาง ซ่ึงมีจ านวนเกษตรกรท่ี
น าผลผลิตมาขายผา่นตลาดจ านวนมากกวา่ ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 
  ค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากประชากร 196 คน โดยใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตามแนวคิดของ Yamane (1973: 725) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

   สูตร 
𝑛 =  

𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

  เม่ือ N  =  จ านวนประชากรท่ีศึกษา 
          n  = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

   แทนค่า  
𝑛 =  

196

1 + 196(0.0025)
 

 
𝑛 =  131                          

 

  ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง คือ 131 ตวัอย่าง โดยแยกเป็นเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่าน
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินจ านวน 65 คน โดยใชว้ธีิคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 ขั้นตอนที ่2 

  ส่วนท่ีเหลือสุ่มตวัอย่างจากเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 66 คน โดยวธีิก าหนดสัดส่วน โดยแบ่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากอ าเภอสอง และ
อ าเภอร้องกวาง ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อ าเภอละ 33 คน และใชว้ิธีจบัฉลากรายช่ือเกษตรกรเพื่อเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการขายและไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด  

อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ขายผ่านตลาด ไม่ขายผ่านตลาด ขายผ่านตลาด ไม่ขายผ่านตลาด 
ร้องกวาง 34 74 34 33 
สอง 31 57 31 33 

รวม 65 131 65 66 
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 ขั้นตอนที ่3 

  สอบถามขอ้มูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน 2556 จาก
เกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ินจ านวน 65 คน โดยวิธีเจาะจงตาม
รายช่ือเกษตรกรท่ีลงทะเบียนขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่
ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 66 คน รวบรวมขอ้มูลโดยวธีิบงัเอิญ  

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อทราบความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเก่ียวกบัตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการขาย
ผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 จะท าการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณนา โดยอธิบายลักษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ น าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  
อตัราร้อยละ และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ 
 ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย.จ.แพร่ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือ ถูก ผดิ จ  านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน ผูว้จิยัจดัระดบั
ความรู้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับความรู้มาก ระดับความรู้ปานกลาง และระดับความรู้น้อย ใช้สูตร
ค านวณหาความกวา้งของชั้น (กลัยา, 2544) ดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น 
=  

พิสัย

จ านวนชั้น
 

 
=  

คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 
=  

10 − 0

3
 

 =  3 

ดงันั้นในการจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย จึงสามารถจดัไดด้งัน้ี 
  คะแนน  7 – 10  มีระดบัความรู้มาก 
  คะแนน  4 – 6  มีระดบัความรู้ปานกลาง 
  คะแนน  1 – 3  มีระดบัความรู้นอ้ย 
 ในส่วนความคิดเห็นต่อตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ ประกอบดว้ยความ
คิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ิน สกย.จ.แพร่ และความคิดเห็น
คณะกรรมการด าเนินงานตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ ให้เกษตรกรเลือกตอบ
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ค าถามขอ้ใดขอ้หน่ึงวา่ “ใช่” “ไม่ใช่” โดยเป็นค าถามเชิงบวก ถา้ตอบ “ใช่” ให้คะแนน 1 คะแนน ถา้
ตอบ “ไม่ใช่” ให้คะแนน 0 คะแนน ผูว้ิจยัจดัระดับความคิดเห็นเป็น 2 ระดบั คือ มีความคิดเห็นดี
ระดบัสูง และมีความคิดเห็นดีระดบัต ่า ใชสู้ตรค านวณหาความกวา้งของชั้น (กลัยา, 2544) ดงัน้ี 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินการ 
อนัตรภาคชั้น 

=  
พิสัย

จ านวนชั้น
 

 
=  

คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 
=  

10 − 0

2
 

 =  5 

 
ดงันั้นในการจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย จึงสามารถจดัไดด้งัน้ี 
  คะแนน  6 – 10  มีความคิดเห็นดีระดบัสูง 
  คะแนน  1 – 5  มีความคิดเห็นดีระดบัต ่า 

ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ 
อนัตรภาคชั้น 

=  
พิสัย

จ านวนชั้น
 

 
=  

คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 
=  

6 − 0

2
 

 =  3 

ดงันั้นในการจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย จึงสามารถจดัไดด้งัน้ี 
  คะแนน  4 – 6  มีความคิดเห็นดีระดบัสูง 
  คะแนน  1 – 3  มีความคิดเห็นดีระดบัต ่า 
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 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจ
ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  จะท าการวิเคราะห์โดย
ใชแ้บบจ าลองโลจิต (logit model) ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี (อารี, 2549) 
 

In [
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
] = 𝑥𝑖 

, 𝛽 

โดยก าหนดให ้     u   คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 
          𝛽𝑖 คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร 𝑖 โดยท่ี 𝑖 = 1, 2, … .. 
          𝛽0 คือ  ค่าคงท่ี 

โดยตวัแปรตาม Y = 1 เม่ือเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา
   ระดบัทอ้งถ่ิน 
  Y = 0 เม่ือเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา
   ระดบัทอ้งถ่ิน 
และก าหนดใหต้วัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
 SEX    คือ  เพศของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา 
   โดย 1 = เพศหญิง 
    0 = เพศชาย 
 AGE คือ  อายขุองเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา (ปี) 
 PROD คือ  ยางกอ้นถว้ย 
 EDU คือ  ระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา 
  โดย EDU1  คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  = 1, ไม่ใช่ = 0 
   EDU2  คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  = 1, ไม่ใช่ = 0 
   EDU3  คือ  ระดบัปริญญาตรี  = 1, ไม่ใช่ = 0 
  เม่ือ EDU1 = EDU2 = EDU3 = 0 คือ ระดบัประถมศึกษา 
 LAND คือ  พื้นท่ีท่ีใหผ้ลผลิต (ไร่) 
 SALE คือ  ปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย (กิโลกรัม) 
 DISTA  คือ  ระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา (กิโลเมตร) 
 MEMB คือ  การเป็นสมาชิกของสถาบนัเกษตรกร 
  โดย 1 =  เกษตรกรเป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบนัเกษตรกร 
   0 =  เกษตรกรไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบนัเกษตรกร 
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PRICE  คือ  การรับรู้ข่าวสารดา้นราคายางพาราจากตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินก่อน
ตดัสินใจขายยางพารา 

  โดย 1 =  เกษตรกรทราบข่าวสารดา้นราคายางพาราก่อนตดัสินใจ 
   0 =  เกษตรกรไม่ทราบข่าวสารดา้นราคายางพาราก่อนตดัสินใจ 
 OPER คือ  ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา 
  โดย 1 = มีความคิดเห็นท่ีดีมาก 
   0 = มีความคิดเห็นท่ีดีนอ้ย 
 COMM คือ  ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา 
  โดย 1 = มีความคิดเห็นท่ีดีมาก 
   0 = มีความคิดเห็นท่ีดีนอ้ย 

 OPIN คือ  ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบั ทอ้งถ่ิน 
  โดย 1 = เห็นดว้ย 
   0 = ไม่เห็นดว้ย 
โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) โดยใช้
วธีิ enter method 
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บทที ่4 

การผลติ และการตลาดยางพารา 
 

4.1 การผลติ และการตลาดยางพาราในประเทศไทย 

 4.1.1 การผลติยางพาราในประเทศไทย 
  ยางธรรมชาติเป็นหน่ึงในสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศไทย   
อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเร่ิมข้ึนตั้ งแต่ปี  2443  จนกระทั่งปี 2534 ไทยก็สามารถผลิตยาง
ธรรมชาติไดม้ากท่ีสุดในโลกจากสภาพอากาศร้อนช้ืนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของยางพารา   
จากการท่ีไทยสามารถผลิตน ้ ายางดิบได้เป็นจ านวนมากน้ีเองจึงท าให้ไทยมีอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
เก่ียวกบัยางพาราเกิดข้ึนมากมาย  เช่น  โรงงานผลิตยางแท่ง  ยางแผน่  ถุงมือยางและยางรถยนต ์ เป็น
ตน้   
  สินคา้ยางในประเทศไทย เร่ิมตน้เกษตรกรจะกรีดยางและน าไปจ าหน่ายในรูปของ 
น ้ายางสด ยางกอ้นถว้ย หรือยางแผน่ดิบ ให้แก่พ่อคา้ หรือขายให้แก่โรงงานแปรรูปโดยตรง ผลผลิตท่ี
ท่ีได้จะน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นตน้ตามขั้นตอนต่างๆ ออกมาเป็นวตัถุดิบขั้นตน้ท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ น ้ ายางขน้ ยางแผน่ผึ่งแห้ง ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง และยางเครพ นอกจากน้ี โรงงานบางกลุ่ม
จะน าวตัถุดิบขั้นตน้มาผสมกบัวสัดุเติมแต่ง และสารเคมีต่างๆ จะได้ผลิตภณัฑ์ขั้นกลาง ได้แก่ ยาง
มาสเตอร์แบตช์ ยางคอมปาวด์ และยางรีเคลม ซ่ึงเป็นวสัดุช้ินส่วนยาง หรือผลิตภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูปท่ี
ไม่ได้ให้ผูบ้ริโภคใช้งาน แต่เพื่อส่งต่อไปให้โรงงานขั้นปลายท าเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปพร้อมจดั
จ าหน่ายต่อไป ส าหรับวตัถุดิบขั้นตน้ และขั้นกลางดงักล่าว ส่วนหน่ึงจะถูกน ามาใชใ้นประเทศ แต่อีก
ส่วนหน่ึงสามารถส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้ต่างๆ เพื่อท าเป็นผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภคไดต่้อไป 

 4.1.2 การตลาดในประเทศไทย 
  การตลาดยางพาราในประเทศไทย เร่ิมตน้จากเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราซ่ึงกระจายตวั
อยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ คือภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เกษตรกรจะกรีด
ยางและน าไปจ าหน่ายในรูปของ น ้ ายางสด ยางกอ้นถว้ย หรือยางแผ่นดิบ โดยเกษตรกรจะรวบรวม
ผลผลิตเพื่อไปจ าหน่าย เกษตรกรส่วนหน่ึงจะน าไปจ าหน่ายใหแ้ก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น/อ าเภอ 
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ซ่ึงเป็นผูร้วบรวมผลผลิตท่ีกระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีจ  านวนมาก และอีกส่วนหน่ึงจะน าไปจ าหน่ายให้
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงพ่อคา้คนกลางระดับหมู่บ้าน/อ าเภอ กลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์การเกษตร ส่วนมากจะรวบรวมผลผลิตเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่พ่อค้าคนกลางระดับ
จงัหวดัซ่ึงเป็นผูร้วบรวมรายใหญ่ บางส่วนจะน าไปจ าหน่ายผา่นตลาดกลางหรือตลาดประมูลยาง หรือ
อาจจ าหน่ายโดยตรงใหแ้ก่โรงงานแปรรูปขั้นตน้ ในส่วนของพอ่คา้คนกลางระดบัจงัหวดัเม่ือรวบรวม
ผลผลิตไดจ้  านวนมากจะน าไปจ าหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูปยางขั้นตน้เพื่อแปรูปเป็นยางแผน่รมควนั 
ยางแท่ง ยางเครพ น ้ ายางขน้ และยางคอมปาวน์ต่อไป ในส่วนของการจ าหน่ายผ่านตลาดกลางนั้น 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดกลางมี 3 ชนิด คือ ยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั และน ้ ายาง จึงมี
โรงงานผูแ้ปรรูปขั้นตน้ คือ โรงงานยางแท่ง โรงงานยางแผน่รมควนัและพ่อคา้คนกลางระดบัจงัหวดั
เขา้มาท าการประมูลซ้ือ เม่ือผูแ้ปรรูปขั้นตน้น าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑย์างพาราขั้นตน้แลว้ ผลิตภณัฑ์
ท่ีได้จะถูกจ าหน่ายไปยงัผูใ้ช้ทั้ งในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศต่อไป โดยผูใ้ช้ใน
ประเทศไดแ้ก่โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางประเภทต่างๆ เช่น โรงงานผลิตยางลอ้พาหนะ โรงงานถุง
มือยาง เป็นตน้ ในส่วนส่งออกจะถูกส่งออกในรูปของผลิตภณัฑ์แปรรูปขั้นตน้ไปยงัประเทศต่างๆ 
อาทิเช่น ประเทศจีน เป็นตน้ 
  ตลาดยางของประเทศไทย มี 3 ลกัษณะ คือ ตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดกลางยางพารา และ
ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยาง (physical market) ภายในประเทศแยก
ออกเป็นตลาดทอ้งถ่ิน และซ้ือขายผ่านตลาดกลางยางพารา ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ของสวนยาง
ทั้งหมดผลิตยางในรูปยางแห้ง ไดแ้ก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแผ่นดิบ ยางกอ้นถว้ย เศษยาง ข้ียาง และ
เพียงร้อยละ 20 ของสวนยางทั้งหมดขายยางในรูปของน ้ายางสด 

  1) ตลาดยางท้องถิ่น  
  ในประเทศไทยตลาดทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัมาก โดยตลาดทอ้งถ่ินนั้นเป็นตลาดท่ีซ้ือ
ขายและมีการส่งมอบยางจริงภายในประเทศ เป็นตลาดท่ีไม่มีกฎระเบียบซ้ือขายแน่นอน มีการซ้ือขาย
ตามชนิดและคุณภาพของยาง ชาวสวนยางส่วนใหญ่นิยมขายยางผา่นตลาดทอ้งถ่ิน โดยจ านวนพอ่คา้รับ
ซ้ือยางในระดบัทอ้งถ่ินจะมีจ านวนมากในพื้นท่ีภาคใต ้ส่วนภาคเหนือยงัมีจ านวนไม่มากนกัเพราะเป็น
พื้นท่ีใหม ่
  ตลาดยางทอ้งถ่ินจะประกอบดว้ยพ่อคา้รับซ้ือยางหลายระดบั เร่ิมตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น 
ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และโรงงานแปรรูปยาง โดยพ่อคา้รับซ้ือยางระดบัหมู่บา้นจะเป็นผูเ้ขา้ไปรวบรวม
ยางจากเกษตรกร เพื่อน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่พอ่คา้รับซ้ือยางในระดบัต าบล อ าเภอ หรือจงัหวดัต่อไป ส่วน
โรงงานแปรรูปนั้นจะรับซ้ือยางจากพ่อคา้รายใหญ่ระดบัอ าเภอหรือจงัหวดัเท่านั้น ไม่นิยมท่ีจะรับซ้ือ
ยางจากเกษตรกรรายยอ่ยทัว่ไปเน่ืองจากยุง่ยากในการจดัการ 
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  นอกจากน้ีแลว้ในตลาดทอ้งถ่ินยงัมีตลาดประมูลยางทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) เป็นผูส้นบัสนุน เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เกษตรกรรวบรวมยาง
แผน่ดิบและยางกอ้นถว้ยเพื่อเปิดให้มีผูเ้ขา้มาประมูลซ้ือยาง และจากการท่ีตลาดยาง สกย. มีผลผลิตยาง
ซ้ือขายผ่านตลาดในหลายชนิด ตามท่ีตั้งของตลาดในแหล่งผลิตยางท่ีแตกต่างกนั  วิธีการด าเนินการ
ตลาดจึงแตกต่างกนัไปตามการซ้ือขายผลผลิตยางชนิดนั้นๆ  โดยแบ่งเป็น 4  วธีิ ดงัน้ี 
  (1) วิธีประมูลทัว่ไป เป็นวิธีด าเนินการตลาดยาง สกย. ดว้ยการประมูลยางแบบดั้งเดิม 
โดยน าผลผลิตยางท่ีส่วนใหญ่จะเป็นยางแผ่นดิบ และยางกอ้นถว้ยมารวบรวมในตลาดเพื่อคดัแยกชั้น
และชั่งน ้ าหนัก รอผูซ้ื้อมาตรวจสอบคุณภาพและให้ราคาซ้ือท่ีต้องประมูลแข่งขนักัน  โดยตลาด
อาจจะตั้งราคากลางท่ีเป็นราคาขั้นต ่าไวก้นัไม่ให้ผูซ้ื้อกดราคาต ่าจนเกินไป   แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นยงัคงเป็นผู ้
ซ้ือท่ีเป็นผูก้  าหนดราคา 
  (2) วิธีประมูลแบบ Paper  Rubber  Market (PRM) เป็นวิธีด าเนินการตลาดยาง สกย. 
ท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบการประมูลทัว่ไป ให้ทนัสมยัข้ึน ง่ายต่อการเขา้ถึง  และใชบ้ริการของตลาดทั้ง
ผูผ้ลิตยางท่ีเป็นสถาบนัเกษตรกรและผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ การประมูล
ราคายางด้วยวิธีน้ี ยงัสามารถพฒันาวิธีการยื่นราคาประมูลยางท่ีเดิมใช้เทคโนโลยีการส่ือสารผ่าน
โทรศพัท์หรือโทรสาร เป็นการใช้ e-mail  ผ่านระบบ Internet ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาตลาดยาง 
สกย. ดว้ยวธีิ PRM  เขา้สู่ระบบตลาดเครือข่ายต่อไปได ้

  (3) วิธีตกลงราคา เป็นวิธีด าเนินการตลาดยาง สกย. ที่เหมาะส าหรับการซ้ือขาย
ผลผลิตยางที่เป็นน ้ายางสด ซ่ึงผูซ้ื้อผูข้ายยางจะท าการเจรจาตกลงราคาไวก่้อนอยา่งนอ้ยหน่ึงวนั  เพื่อ 
ณ วนัท่ีรวบรวมผลผลิตยางจะสามารถแจง้ราคาแก่เกษตรกรชาวสวนยางและจ่ายเงินค่ายางได ้
  (4) วิธีตลาดขอ้ตกลง ด าเนินการโดยแบ่งหน้าท่ีให้ผูผ้ลิตยางมีส่วนในการเปิดราคา
ขายยางของตนเองเสนอต่อผูจ้ดัการตลาด   ซ่ึงจะพิจารณาปรับราคาเสนอขายให้ผูซ้ื้อตามความ
เหมาะสมต่อไปเม่ือผลการส่งมอบยางตามค าสั่งซ้ือ (order) แล้วเสร็จ กรรมการตลาดยางในส่วน
ผูผ้ลิตก็จะรับหนา้ท่ีการรับโอนเงินค่ายางและการจ่ายโอนค่ายางให้แก่สมาชิกผูผ้ลิตต่อไป เรียกไดว้า่
เกษตรกรชาวสวนยางไดข้ายยางให้แก่ตลาดพร้อมกบัการท าหน้าท่ีด าเนินการตลาดเองส่วนหน่ึง เพื่อ
การขายยางไดร้าคาตามความตอ้งการและเรียนรู้พฒันาตนเองในดา้นการตลาดยางไปในตวั  ในส่วน
ของพนกังาน สกย. จะท าหนา้ท่ีหลกัในการรักษากติกา  กฎระเบียบของตลาดใหผู้ซ้ื้อและผูผ้ลิตปฏิบติั
ตาม รวมถึงการบริหารจดัการขั้นตอนการด าเนินการตลาดท่ีส าคญั 
  โดยวิธีด าเนินการตลาดตามวิธีท่ี (1) – (3)  เป็นวิธีการซ้ือขายยางท่ีได้ราคาขาย
ผลผลิตยางจากผูซ้ื้อ จึงถือเป็นรูปแบบตลาดประมูลหรือตลาดสดทัว่ไป (spot  market) ซ่ึงแตกต่างจากวิธี
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ท่ี (4) ท่ีมีรูปแบบตลาดแบบซ้ือขายล่วงหนา้ และไดร้าคาขายผลผลิตยางจากผูผ้ลิตท่ีเป็นฝ่ายเสนอราคา
ใหผู้ซ้ื้อต่อรอง  

  2) ตลาดกลางยางพารา   
  ตลาดกลางยางพารา เป็นตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริง เช่นเดียวกบัตลาด
ทอ้งถ่ินทัว่ไป โดยมีสถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตรกรเป็นผูดู้แลในการด าเนินงาน มีกฎระเบียบ
ตลาดควบคุมและมีกิจกรรมของกระบวนการตามธุรกิจท่ีทุกฝ่ายยอมรับ ช่วยลดปัญหาการตลาดและ
อ านาจการต่อรองในการขายยางของเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ยางท่ีมีการซ้ือขายผา่นตลาดกลาง
ไดแ้ก่ ยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั แผ่นผึ่งแห้ง และน ้ ายางสด เร่ิมเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือปี 2534 
ตลาดกลางยางพาราแห่งแรก จดัตั้งท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต่อมาในปี  2542 ตลาดกลาง
ยางพาราสุราษฎร์ธานีไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ และในปี 2544 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชได้
ให้บริการซ้ือขายยาง ตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งมีคลงัสินคา้ขนาดความจุประมาณ 16,000 ตนั 
ให้บริการเก็บฝากยางแก่เกษตรกร เอกชน และการเก็บฝากยางตามโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา
ของรัฐบาลดว้ย และการให้บริการสนเทศขอ้มูลดา้นยางก็เป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการของตลาด
กลางยางพาราทั้ ง 3 แห่ง และในปี 2551 รัฐบาลได้จดัตั้ งตลาดกลางในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพิ่มข้ึนอีก 2 แห่ง คือ บุรีรัมย ์และหนองคาย ผลการด าเนินกิจกรรมของตลาดกลางพบวา่ เกษตรกรท่ี
น ายางมาขายไดรั้บผลตอบแทนเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการน าไปขายท่ีตลาดทอ้งถ่ิน ขณะท่ีผูซ้ื้อ
ยางในตลาดกลางยางพาราก็ได้รับความสะดวกในการไม่ต้องจดัหาวตัถุดิบเอง สามารถประมูล
วตัถุดิบในปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการได ้

  3) ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
  ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Future Exchange of 
Thailand: AFET หรือ ต.ส.ล.) จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 
2542  ไดเ้ปิดด าเนินการซ้ือขายยางแผน่รมควนัชั้น 3(RS 3) คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2547 ซ้ือ
ขายสัญญาล่วงหน้าระยะเวลา 1-7 เดือน ในระยะแรกท่ีตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าเปิดด าเนินการ 
ปริมาณสัญญาซ้ือขายยางยงัมีจ านวนไม่มากนกั แต่ปัจจุบนัปริมาณการซ้ือขายยางไดเ้พิ่มมากข้ึน ใน
อนาคตบทบาทของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าต่อการคา้ยางและราคายางจะเพิ่มมากยิ่งข้ึน ส าหรับ
ตลาดต่างประเทศนั้น ยางท่ีผลิตไดส้ามารถจ าหน่ายไปต่างประเทศได ้2 วิธี คือ โดยการจ าหน่ายให้
ผูใ้ชโ้ดยตรงหรือจ าหน่ายผา่นตลาดยางของโลก ซ่ึงตลาดยางโลกมีทั้งตลาดปัจจุบนัและตลาดล่วงหนา้ 
โดยตลาดท่ีส าคญั ได้แก่ ตลาดญ่ีปุ่นและตลาดสิงคโปร์ การซ้ือขายโดยไม่ผ่านตลาดยาง เป็นการ
ติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายโดยตรง ซ่ึงถา้ปริมาณซ้ือขายไม่มากนกัก็จะไม่มีผลต่อราคาในตลาดยาง 
แต่ถา้เป็นการซ้ือขายจ านวนมากก็จะมีผลต่อราคาประมูลซ้ือขายในตลาดยางได ้การซ้ือขายโดยตรงน้ี
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มกัเป็นซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิตหรือพ่อคา้รายใหญ่กบัโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ยางในประเทศผูน้ าเขา้ท่ี
ส าคญัในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญ่ี ปุ่น ยางท่ีซ้ือขายกนัเป็นยางจริง (physical rubber) 
โดยปกติการซ้ือขายท่ีไม่ผ่านตลาดจะมีการท าสัญญาซ้ือขายโดยก าหนดราคาและปริมาณส าหรับ
สินคา้ท่ีจะส่งมอบในแต่ละงวดไวอ้ยา่งชดัเจนมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อยา่งเขม้งวด 
  หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพระบบตลาดยางพาราท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในภาพรวม
พบขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  1) การท่ีเกษตรกรขายผลผลิตผา่นกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ จะช่วยใหร้ะบบตลาดยางมี
ประสิทธิภาพข้ึนไดโ้ดยกลไกการซ้ือขายรวบรวมไดป้ริมาณมากๆ จะสร้างพลงัในการประมูลและ
ต่อรองกบัผูซ้ื้อ จะช่วยเหลือให้สมาชิกไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดอยา่งเป็นธรรมโดยผา่นระบบซ้ือขาย
ดงักล่าว นอกจากน้ี กลไกของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ยงัช่วยก ากับในเร่ืองมาตรฐานวตัถุดิบยาง 
เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัผูซ้ื้อได ้สร้างพลงัต่อรองไดอี้กต่อหน่ึง 
  2) ระบบตลาดประมูลท้องถ่ินหรือตลาดกลางของ สกย. และระบบตลาดกลาง
ยางพาราของกรมวิชาการเกษตรกร นับว่าเป็นกลไกตลาดทางเลือกท่ีส าคญัในการขายผลผลิต และ
สร้างราคาอา้งอิงให้กบัตลาดอ่ืน อย่างไรก็ตาม ความมีประสิทธิภาพในด้านราคาในตลาดดงักล่าว
ข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้ขา้มาประมูลซ้ือ และปริมาณผลผลิตในตลาดเป็นส าคญั ทั้งน้ีพบว่าในบางตลาด
ประมูลยงัไม่ค่อยมีกิจกรรมมากนกั เป็นผลต่อประสิทธิภาพดา้นตลาด ท าให้ไม่สามารถใช้เป็นราคา
อา้งอิงท่ีเหมาะสม ส่วนใหญ่ยงัคงอา้งอิงราคาตลาดกลางสงขลาเป็นหลกั เปิดช่องให้บางตลาดใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมีตน้ทุนในการด าเนินงานดา้นตลาดแตกต่างกนัมีการบวก/ลบราคาซ้ือจากราคาอา้งอิง
โดยขาดเกณฑห์รือขอ้มูลตน้ทุนท่ีแน่ชดั 
  3) ปัจจุบนัเห็นภาพความเป็นไปได้ของการเช่ือมต่อกลุ่ม/สหกรณ์ เป็นเครือข่ายท่ี
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองตลาดและการจดัหาวตัถุดิบ พบตวัอยา่งในกลุ่มทางภาคได ้เช่น ท่ียา่น
ตาขาวเช่ือมกบัเบตง ระบบน้ีสะทอ้นถึงพฒันาการท่ีดีในการท าธุรกิจท่ีเกิดความแข็งแกร่งและการเอ้ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนัของสถาบนัเกษตรกร 
  4) ส าหรับในภาคตะวนัออก ดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งค่อนขา้งไดเ้ปรียบกวา่ทางภาคใตใ้น
การรวบรวมวตัถุดิบ ท าให้ไดว้ตัถุดิบจากทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้โรงงานดว้ย 
และมีท่าเรือขนส่งสินคา้ยางออกต่างประเทศ ระบบตลาดมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีสาขา
โรงงานมาจากภาคใตมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเน่ืองดว้ยเป็นแหล่งป้อนวตัถุดิบ
หลกั จ านวนโรงงานมีมาก เกิดภาวะแข่งขนัในการรับซ้ือวตัถุดิบและมีความหลากหลายในผลิตภณัฑ์
ท่ีรับซ้ือและการแปรรูป 
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  5) เครือข่ายระบบตลาดท่ีเป็นทางการในภาคเหนือยงัมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่เกษตรกร
ตอ้งขายผลผลิตผ่านพ่อคา้ท้องถ่ิน สุ่มเส่ียงต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วยเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองด้วยวตัถุดิบท่ีพ่อคา้สนใจรับซ้ือไปส่งโรงงานในพื้นท่ี ดงันั้นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลผลิตและโอกาสทางเลือกในการขายผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจึงมีนอ้ย ระบบเช่นน้ี
จึงมีผูรั้บซ้ือไม่หลากหลายพอท่ีจะคานกันเองระหว่างผูรั้บซ้ือผลผลิตด้วยกัน สุดท้ายอาจท าให้
เกษตรกรจ านนต่อภาวะราคาไม่เป็นธรรมอย่างวงจรการขายพืชไร่ ประสิทธิภาพระบบตลาด
ภาคเหนือยงัห่างไกลกบัระบบตลาดทางภาคใตท่ี้มีความแข็งแรงกว่า ทั้งในแง่จ านวนผูซ้ื้อและความ
หลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์รับซ้ือ 
  6) ระบบตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แมจ้ะมีการขยายตวัของระบบทางการ 
เช่น เครือข่ายรับซ้ือของตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย ์เครือข่ายตลาดประมูลทอ้งถ่ิน เป็นตน้ แต่เน่ือง
ด้วยการขยายตวัของโรงงานรับซ้ือยางก้อนถ้วยไปท ายางแท่งตั้ งมาตรฐานรองรับไวแ้ล้วในพื้นท่ี
จ  านวนหน่ึง ท าให้เกษตรกรสนใจขายเป็นยางกอ้นถว้ยมากกวา่จะท ายางแผ่นดิบส่งให้สหกรณ์ฯ ไม่
เหมือนทางภาคใตซ่ึ้งเกษตรกรยงัสนใจท าแผน่รมควนัอยูอี่กจ านวนมาก ท าให้มูลค่าเพิ่มยงัตกอยูใ่น
มือเกษตรกรและสามารถเก็บไวร้อขายได ้ท าให้เกิดอ านาจการต่อรองในการขายมากกวา่การขายยาง
กอ้นถว้ย 
  7) ตลาดซ้ือขายยางกอ้นถว้ยยงัขาดประสิทธิภาพ ตลาดกลางยางพารายงัไม่มีการรับ
ซ้ือยางกอ้นถว้ย จึงยงัไม่มีระบบมาตรฐานและราคาอา้งอิง ปัจจุบนัการซ้ือขายอา้งอิงราคาจากราคายาง
แผน่ดิบและมีการบวกลบราคา ซ่ึงขาดความชดัเจนแลว้แต่การต่อรองกนัระหวา่งผูซ้ื้อผูข้าย รวมไปถึง
ขาดความชดัเจนในมาตรฐานการตีเน้ือยาง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 เกรด คือ ยางเปียก ยางหมาด และยางแห้ง 
ไม่มีเคร่ืองวดัและอาศยัประสบการณ์เท่านั้น ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขายเป็นยางเปียกซ่ึงมีราคา
ต ่าสุด นอกจากน้ียงัมีปัญหาการดูส่ิงแปลกปลอม เช่น เศษไม ้เศษดิน เป็นตน้ อาจถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งใน
การตดัราคา 

4.2 การผลติและการตลาดยางพาราในภาคเหนือ 

 4.2.1 การผลติยางพาราในภาคเหนือ 
  รูปแบบผลผลิตในภาคเหนือพบวา่เป็นการผลิตในรูปยางกอ้นถว้ย และยางแผ่นดิบ 
ส่วนใหญ่เกษตรกรรายเล็กนิยมเก็บเก่ียวเป็นยางกอ้นถว้ยเพราะสะดวกและใช้เวลานอ้ยจึงเหมาะกบั
วถีิการด าเนินชีวิตของเกษตรกรซ่ึงเพาะปลูกพืชหลายอยา่งควบคู่ไปกบัการปลูกยาง อีกทั้งมีการปลูก
ยางบนท่ีลาดชนั จึงไม่เอ้ือต่อการเก็บและล าเลียงเป็นน ้ายางสด 
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  เกษตรกรนิยมจ าหน่ายยางกอ้นถว้ยทนัทีท่ีเก็บเก่ียวเป็นในรูปยางเปียก หรือไม่ก็เป็น
ยางหมาด (พกั 1 คืน) เน่ืองจากตอ้งการเงินด่วนและไม่สามารถเก็บยางกอ้นถว้ยมาไวท่ี้บา้นเพราะมี
กล่ินรบกวนเพื่อนบ้าน นอกจากน้ีพบว่าการซ้ือขายยางก้อนถ้วยยงัไม่มีมาตรฐานชัดเจน ผูรั้บซ้ือ
ประเมินค่า DRC ดว้ยสายตา ท าให้เกษตรกรมกัเป็นผูเ้สียเปรียบ หากจะขายเป็นยางกอ้นถว้ยแบบแห้ง
ส าหรับเกษตรกรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มกัเก็บเก่ียวทั้งท่ีเป็นยางกอ้นถว้ยและน ้ายางสดเพื่อไปแปร
รูปเป็นยางแผ่นดิบเอง โดยยางกอ้นถว้ยจะให้รายไดใ้นระยะสั้ น ส่วนยางแผ่นดิบจะเก็บไวจ้  าหน่าย
เม่ือไดร้าคา 
  เกษตรกรในภาคเหนือส่วนมากยงัขาดความรู้ในดา้นแปรรูป กลุ่มเกษตรกรยงัไม่ค่อย
รู้จกัรูปแบบการแปรรูปยางว่า จากวตัถุดิบน ้ ายางสดจะสามารถแปรรูปเป็นรูปแบบใดได้บา้งนอก
นอกเหนือจากยางแผน่ ดงันั้นจึงพบแนวโนม้ท่ีเกษตรกรจะเก็บเก่ียวเป็นยางกอ้นถว้ยมากข้ึน และจาก
แนวโน้มการสร้างโรงงานยางแท่งในภาคเหนือท่ีจะขยายตวัมากข้ึนตามปริมาณผลผลิตท่ีจะกรีดได้
มากข้ึน จะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีกระตุน้ให้เกษตรกรเก็บเก่ียวเป็นยางกอ้นถว้ยและยากท่ีปรับเปล่ียนไป
เป็นน ้ ายางสด ท าให้รูปแบบการสร้างมูลค่าจากยางของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จะยิ่งมีทางเลือก
นอ้ยลงและท าไดย้ากกวา่การเก็บเก่ียวเป็นน ้ายางสด 

 4.2.2 การตลาดยางพาราในภาคเหนือ 
  เกษตรกรในภาคเหนือนิยมขายยางในรูปยางกอ้นถว้ยและยางแผ่นดิบ การจ าหน่าย
ยางของเกษตรกรในภาคเหนือมี 2 รูปแบบ คือ การจ าหน่ายเองและการรวบรวมผา่นกลุ่มเพื่อจ าหน่าย
ให้ ภาคเหนือเป็นพื้นท่ีปลูกยางใหม่จึงไม่มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง แต่มีการ
รวมกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามค าแนะน าของ สกย. เกษตรกรท่ียงัไม่เร่ิมกรีดยาง
บางรายก็ให้ความสนใจเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกรีด
แมก้ลุ่มเกษตรกรในภาคเหนือมีขนาดไม่ใหญ่นกั แต่พบวา่มีการรวมกลุ่มจ านวนมากเพื่อจ าหน่ายยาง
ให้เกษตรกร ลกัษณะการขายยางของกลุ่มส่วนใหญ่จะขายให้กบัพ่อคา้ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีเกษตรกร
บางรายน าไปขายเองท่ีร้านรับซ้ือ หรือน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดประมูลยางทอ้งถ่ิน 
  ระบบตลาดยางพาราในภาคเหนือถือไดว้า่เป็นตลาดของผูซ้ื้อนอ้ยราย ขณะท่ีผูข้ายมี
มากราย ทั้งน้ีพบวา่ระบบตลาดประมูลยางทอ้งถ่ินท่ีด าเนินการโดย สกย. ยงัมีบทบาทน้อยและยงัไม่
แพร่หลายเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีมีในภาคอ่ืนๆ บทบาทหลกัในตลาดรับซ้ือยางจากเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรยงัอยู่ท่ีพ่อคา้ผูร้วบรวมโดยตรง ผูร้วบรวมจะเข้าไปรับซ้ือยางถึงบ้านหรือท่ีท าการกลุ่ม 
มกัจะเป็นรายเดิมๆ และมีจ านวนรายไม่มากนกั พอ่คา้จึงมีอ านาจต่อรองสูง และมกัจะมีการตกลงราคา
รับซ้ือระหวา่งพอ่คา้ดว้ยกนัก่อนท่ีจะใหร้าคากบัเกษตรกร/กลุ่ม ซ่ึงปกติผูน้ ากลุ่มจะมีการโทรเช็คราคา
กบัพ่อคา้แต่ละรายก่อน รายใดใหร้าคาสูงสุดก็จะขายใหผู้น้ั้น โดยมากกลุ่มจะไม่เก็บยางไวข้า้มวนั แต่
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จะมีการนดัหมายวนัในการรวบรวมและขายยางให้สมาชิก เช่น ทุก 15 วนั เป็นตน้ เม่ือพ่อคา้รวบรวม
ยางไดแ้ลว้จะน าไปจ าหน่ายต่อให้พ่อคา้คนกลางหรืออาจน าส่งไปต่อให้โรงงานโดยตรง ผูร้วบรวม
กบัพ่อค้าคนกลางหรือโรงงานจะมีความสัมพนัธ์เชิงอุปถัมภ์โดยจะบวกน ้ าหนักเพิ่มให้แก่พ่อค้า 
รวมทั้งใหบ้ริการกูย้มืเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการรับซ้ือยาง 
  พ่อคา้ในภาคเหนือยงัมีจ านวนน้อยรายมากเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่พ่อคา้
หรือผูร้วบรวมจะส่งต่อยางให้บริษทัท่ีมาเปิดสาขารับซ้ือยางเพื่อส่งยางไปแปรรูปในโรงงานท่ีอยูใ่น
ภาคตะวนัออก เพราะยงัมีโรงงานแปรรูปในพื้นท่ีนอ้ย พอ่คา้มกัจะมีการกกัตุนยางเพื่อเก็งก าไรในช่วง
ท่ีราคาอยู่ในช่วงขาลง พ่อคา้กบับริษทัจะมีความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั โดยพ่อคา้เป็นผู ้
จดัหาและคดักรองยางให้บริษทัตามจ านวนท่ีตอ้งการในราคาท่ีพ่อคา้พึงพอใจท่ีจะร่วมท าธุรกิจดว้ย 
จึงเสมือนเป็นพ่อคา้ขาประจ ากบับริษทัท่ีต่างก็ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีแนวโน้มวา่จะมีบริษทัต่างๆ 
เขา้มาเปิดจุดรับซ้ือยางในภาคเหนือมากข้ึนในระยะ 2-3 ปีน้ี เน่ืองจากยางจะเปิดกรีดไดม้ากข้ึน และยงั
พบวา่เร่ิมมีพอ่คา้จากประเทศจีนเขา้มาเป็นผูเ้ล่นในตลาดยางภาคเหนือมากข้ึน 
  โรงงานแปรรูปในภาคเหนือมีจ านวนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน แต่มี
แนวโน้มท่ีจะมีโรงงานแปรรูปยางแท่งเขา้มาเปิดในพื้นท่ีภาคเหนือเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกษตรกร
มุ่งไปผลิตยางก้อนถ้วยซ่ึงเป็นวตัถุดิบท ายางแท่งมากข้ึนด้วย นอกจากน้ีภาคเหนือเป็นพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์ในการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศจีน ผา่นเส้นทาง R3A ท าให้ผูผ้ลิตยางแปรรูปรายใหญ่
ใหค้วามสนใจมากลงทุน 
  อาจกล่าวไดว้า่ ประสิทธิภาพระบบตลาดยางในภาคเหนือยงัไม่ดีนกัเม่ือเทียบในภาค
อ่ืน ผูรั้บซ้ือมีนอ้ยราย ยงัไม่มีระบบตลาดกลางรองรับ ส่วนตลาดประมูลทอ้งถ่ินก็ยงัมีปริมาณซ้ือขาย
นอ้ยและมีไม่ก่ีแห่ง ทิศทางการผลิตยางของเกษตรกรจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บ
ซ้ือท่ีเขา้มาติดต่อโดยตรง ซ่ึงรับค าสั่งซ้ือจากบริษทัอีกทอดหน่ึง ระบบตลาดทางเลือกจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการสร้างอ านาจต่อรองให้กบัเกษตรกรและสร้างทางเลือกในการแปรรูปเป็นยางประเภท
ต่างๆ ใหก้บัสถาบนัเกษตรกรทางภาคเหนือไดใ้นอนาคต 

4.3 การผลติ และการตลาดยางพาราในจังหวดัแพร่ 

 4.3.1 การผลติยางพาราในจังหวดัแพร่ 
  จงัหวดัแพร่มีเกษตรกรท่ีให้ความสนใจปลูกยางพารา โดยมีการปลูกและขยายพื้นท่ี
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบนัมีการปลูกยางทัว่ทุกอ าเภอ  
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  โดยในปี พ.ศ. 2557 อ าเภอลองเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด คือ 10,683 
ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอร้องกวาง 7,607.50 ไร่ อ าเภอสอง 6,110 ไร่ ท่ีเหลือได้แก่ อ าเภอวงัช้ิน 
อ าเภอเด่นชยั อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอหนองม่วงไข่ ตามล าดบั 
  ในส่วนของปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได ้อ าเภอท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุด คือ อ าเภอลอง  
678,174 กิโลกรัม รองลงมา ไดแ้ก่ อ าเภอร้องกวาง 189,885 กิโลกรัม อ าเภอเด่นชยั 186,979 กิโลกรัม 
ท่ีเหลือไดแ้ก่  อ าเภอสอง อ าเภอวงัช้ิน อ าเภอเมือง และอ าเภอสูงเม่น ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลยางพาราในจงัหวดัแพร่ 

อ าเภอ 
จ านวน
ครัวเรือน 

เน้ือท่ีปลูกทั้งหมด 
(ไร่) 

เน้ือท่ีใหผ้ลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิต 

ท่ีเก็บเก่ียวได ้

(กิโลกรัม) 

เมืองแพร่ 77 1,185.00 306.75 23,504.00 

ร้องกวาง 520 7,607.50 2,162.50 189,885.00 
ลอง 887 10,683.00 3,455.00 678,174.00 

สูงเม่น 13 341.5 30 450 

เด่นชยั 73 3,076.80 561 186,979.00 

สอง 571 6,110.00 1,326.00 80,521.50 
วงัช้ิน 475 5,885.25 1,159.50 58,181.37 

หนองม่วงไข่ 16 338.75 16 - 

รวม 2,632 35,227.80 9,016.75 1,217,694.87 

ทีม่า : ส านกังานเกษตรจงัหวดัแพร่, 2557 
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  1) การผลติยางพาราในอ าเภอร้องกวาง  
   ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นยางกอ้นถว้ย มี 3 คุณภาพ ไดแ้ก่ ยางกอ้นถว้ยเปียก ยาง
กอ้นถว้ยหมาด และยางกอ้นถว้ยแห้ง มีการผลิตยางแผน่ดิบบางส่วน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นยางแผน่ดิบ 
คุณภาพ 3 
  2) การผลติยางพาราในอ าเภอสอง   
   ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นยางกอ้นถว้ย มี 3 คุณภาพ ไดแ้ก่ ยางกอ้นถว้ยเปียก ยาง
กอ้นถว้ยหมาด และยางกอ้นถว้ยแห้ง มีการผลิตยางแผน่ดิบบางส่วน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นยางแผน่ดิบ 
คุณภาพ 3 

 4.3.2 การตลาดยางพาราในจังหวดัแพร่   
  การซ้ือขายยางพาราในจงัหวดัแพร่ระยะแรกมีการจ าหน่ายใหพ้่อคา้ท่ีเขา้ไปรับซ้ือใน
พื้นท่ี แต่ภายหลงัได้มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัท้องถ่ินข้ึน จ านวน 2 ตลาด ได้แก่ ตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ โดยใช้พื้นท่ีบริเวณส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางจงัหวดัแพร่ เป็นพื้นท่ีท าการซ้ือขายยางพารา เร่ิมเปิดตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
รวบรวมผลผลิตพื้นท่ีอ าเภอร้องกวาง สอง เมืองและหนองม่วงไข่ และตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน สกย. เวยีงโกศยั เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2555 รวบรวมผลผลิตพื้นท่ีอ าเภอลอง วงัช้ิน 
สูงเม่นและเด่นชยั 
  ตลาดยางพาราในจงัหวดัแพร่ ด าเนินการในรูปแบบของตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน  ด าเนินการประมูลดว้ยวธีิประมูลทัว่ไป   ซ่ึงเป็นการประมูลยางแบบดั้งเดิม โดยน าผลผลิตยาง
ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วยมารวบรวมในตลาดเพื่อคัดแยกชั้นและชั่งน ้ าหนัก เพื่อให้ผูซ้ื้อมา
ตรวจสอบคุณภาพและให้ราคาซ้ือท่ีตอ้งประมูลแข่งขนักนั แต่ในระยะหลงัไดป้รับวธีิการประมูลเพื่อ
ลดระยะเวลาในการด าเนินการ โดยการแจง้ประมาณการน ้ าหนักยางพาราให้ผูซ้ื้อทราบและท าการ
ประมูลล่วงหน้าหน่ึงวนั  เพื่อ ณ วนัท่ีรวบรวมผลผลิตยางจะสามารถแจง้ราคาแก่เกษตรกรชาวสวน
ยางและจ่ายเงินค่ายางไดร้วดเร็วข้ึน  
  ผลผลิตยางพาราท่ีขายผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ ปี พ.ศ. 
2556 มียางแผน่ดิบ ประมาณ 31,917 กิโลกรัม ยางกอ้นถว้ย ประมาณ 574,205 กิโลกรัม รวมผลผลิตท่ี
ขายผา่นตลาดประมูลยางพาราทั้งหมด ประมาณ 606,122 กิโลกรัม  
  ส าหรับ ปี พ.ศ. 2557 มียางแผน่ดิบ ประมาณ 45,640 กิโลกรัม ยางกอ้นถว้ย ประมาณ 
898,709 กิโลกรัม รวมผลผลิตท่ีขายผา่นตลาดประมูลยางพาราทั้งหมด ประมาณ 944,349 กิโลกรัม 
  เม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีขายผา่นตลาดประมูลยางพาราของ ปี พ.ศ. 
2556 กบั ปี พ.ศ. 2557 จะเห็นวา่ ยางแผน่ดิบมีปริมาณเพิ่มข้ึน ประมาณ 13,724 กิโลกรัม และยางกอ้น



 

28 
 

ถว้ยมีปริมาณเพิ่มข้ึน ประมาณ 324,504 กิโลกรัม โดยรวมแลว้มีปริมาณผลผลิตขายผา่นตลาดประมูล
ยางพาราเพิ่มข้ึน ประมาณ 338,228 กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2 ขอ้มูลผลผลิตยางพาราท่ีขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ ปี 

พ.ศ. 2556 - 2557 (กิโลกรัม) 

เดือน 
2556 2557 

ยางแผ่น
ดิบ 

ยางก้อน
ถ้วย 

รวม ยางแผ่น
ดิบ 

ยางก้อน
ถ้วย 

รวม 

มกราคม 2,830.00 70,351.00 73,181.00 8,377.40 163,612.00 171,989.40 

กุมภาพนัธ์ 2,095.50 13,163.50 15,259.00 7,351.00 109,385.30 116,736.30 
มีนาคม - - - - - - 

เมษายน - - - - - - 

พฤษภาคม - - - - - - 

มิถุนายน 279.50 20,589.00 20,868.50 - 17,068.60 17,068.60 
กรกฎาคม 562.50 31,321.70 31,884.20 788.00 49,512.20 50,300.20 

สิงหาคม 1,350.00 46,045.00 47,395.00 4,829.00 27,553.00 32,382.00 

กนัยายน - 32,884.40 32,884.40 3,344.00 72,910.50 76,254.50 

ตุลาคม 7,153.90 84,081.50 91,235.40 8,762.00 223,447.70 232,209.70 
พฤศจิกายน 10,357.00 125,912.20 136,269.20 12,189.00 103,210.10 115,399.10 

ธนัวาคม 7,288.50 149,857.00 157,145.50 - 132,010.00 132,010.00 

รวม 31,916.90 574,205.30 606,122.20 45,640.40 898,709.40 944,349.80 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัแพร่, 2557 

 
  จากขอ้มูลปริมาณผลผลิตท่ีขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ 
จะเห็นว่า มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และจากพื้นท่ีปลูกยางท่ีจะเปิดกรีดเพิ่มข้ึนในอนาคต แนวโน้ม
ของการตลาดยางพาราในจงัหวดัแพร่จะมีปริมาณสูงข้ึนเร่ือยๆ และจะมีจ านวนตลาดเพิ่มข้ึนหลายจุด
เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  แนวโน้มการตลาดยางพาราของจงัหวดัแพร่ในอนาคต อาจปรับรูปแบบเพื่อรองรับ
ปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีเพิ่มข้ึนทั้งยางแผน่ดิบ และยางกอ้นถว้ย ซ่ึงรูปแบบตลาดอาจพฒันาสู่การท า
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ตลาดยางพาราอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจพฒันาเขา้สู่ตลาดกลางยางพารา และผลผลิตของเกษตรกรท่ี
น ามาจ าหน่ายอาจเปล่ียนเป็นการจ าหน่ายในรูปแบบของน ้ายางสด และยางแผน่รมควนัเพิ่มข้ึน 

  1) การตลาดยางพาราในอ าเภอสอง 
   การซ้ือขายยางพาราในพื้นท่ีอ าเภอสอง เกษตรกรส่วนใหญ่น าผลผลิตเขา้มา
ขายผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัท้องถ่ิน ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของยางก้อนถ้วย แต่
เกษตรกรบางส่วนน าผลผลิตไปขายให้กบัพ่อคา้รับซ้ือยางจากพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น พ่อคา้จากจงัหวดั
พะเยา ท่ีเขา้มารับซ้ือยางพาราในพื้นท่ี 

  2) การตลาดยางพาราในอ าเภอร้องกวาง 
   การซ้ือขายยางในพื้นท่ีอ าเภอร้องกวาง เกษตรกรบางส่วนน าผลผลิตเขา้มา
ขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ผลผลิตส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของยางกอ้นถว้ย และมี
เกษตรกรบางส่วนท่ีขายผลผลิตใหก้บัพอ่คา้รับซ้ือยางในพื้นท่ีซ่ึงตั้งร้านคา้อยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอร้องกวาง   
  ส าหรับแนวโน้มการผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสอง และอ าเภอ
ร้องกวาง มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดกรีดยางพาราในพื้นท่ีอ าเภอสอง 
และอ าเภอร้องกวางของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการบ ารุงรักษาสวนในความดูแลของส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัแพร่ เพิ่มข้ึนประมาณ 400 ไร่ และเกษตรกรท่ีไม่อยู่ใน
โครงการของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัแพร่อีกจ านวนหน่ึงซ่ึงไม่สามารถ
ระบุพื้นท่ีท่ีชดัเจนได ้ซ่ึงพื้นท่ีเปิดกรีดยางพาราและผลผลิตจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อๆ ไปด้วย โดย
ผลผลิตจะเป็นประเภทยางแผ่นดิบเพิ่มมากข้ึน (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดั
แพร่, 2557)  
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บทที ่5 

ผลการศึกษา 
 

5.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

 5.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 - เพศ 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นชาย 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ท่ีเหลือเป็นหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผ่านตลาดน้ี ส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ท่ี
เหลือเป็นหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ท่ี
เหลือเป็นหญิง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26 (ตารางท่ี 5.1)  

 - อายุ 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 51-65 ปี 
จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 53 อายุระหวา่ง 36-50 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ 66 ปีข้ึน
ไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อายตุ  ่ากวา่ 36 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผ่านตลาดน้ี ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36-50 ปี จ  านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51 อายุระหวา่ง 51-65 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 37 อายุต ่ากวา่ 36 ปี และอายุ จ  านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 6  อาย ุ66 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ อายุระหวา่ง 51-65 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-50 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 44 อายุ 66 ปีข้ึนไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และอายตุ  ่ากวา่ 36 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 
5.1) โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีขายลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราจะมีอายุนอ้ยกวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขาย
ผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา 
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 - ระดับการศึกษา 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผา่นตลาดน้ีส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.1) 

 - การเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรของเกษตรกร 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่ม
สถาบนัเกษตรกร จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผา่นตลาดน้ีส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร จ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร จ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
(ตารางท่ี 5.1)  

 - ระยะทางจากทีต่ั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ มีระยะทาง 61-90 
กิโลเมตร จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีระยะทาง 31-60 กิโลเมตร จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 ระยะทาง 91 กิโลเมตรข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผา่นตลาดน้ีส่วนใหญ่ มีระยะทาง 61-90 กิโลเมตร จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 38 ระยะทาง 91 กิโลเมตรข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ระยะทาง 31-60 
กิโลเมตร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีระยะทางต ่ากว่า 31 กิโลเมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2  
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  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ มีระยะทาง 61-90 กิโลเมตร จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ มีระยะทาง 31-60 กิโลเมตร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ระยะทาง 
91 กิโลเมตรข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22  และมีระยะต ่ากว่า 31 กิโลเมตร จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.1) 
 

ตารางที ่5.1 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ       

ชาย 42 63.64 55 84.62 97 74.05 

หญิง 24 36.36 10 15.38 34 25.95 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

อาย ุ       

ต ่ากวา่ 36 ปี 1 1.52 4 6.15 5 3.82 

36-50 ปี 25 37.88 33 50.77 58 44.27 

51-65 ปี 35 53.03 24 36.92 59 45.04 

66 ปีข้ึนไป 5 7.58 4 6.15 9 6.87 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

ระดบัการศึกษา       

ประถมศึกษา 44 66.67 34 52.31 78 59.54 

ม.ตน้ 15 22.73 23 35.38 38 29.01 

ม.ปลาย/ ปวช. 7 10.61 5 7.69 12 9.16 

ปริญญาตรี - - 3 4.62 3 2.29 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

 
 

 



 

33 

 

ตารางที ่5.1 (ต่อ)  

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร 

ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม - - 3 4.62 3 2.29 

เป็นสมาชิกกลุ่ม 66 100.00 62 95.38 128 97.71 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

ระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา 

ต ่ากวา่ 31 กม. - - 1 1.54 1 0.76 

31-60 กม. 13 19.70 17 26.15 30 22.90 

61-90 กม. 46 69.70 25 38.46 71 54.20 

91 กม.ข้ึนไป 7 10.61 22 33.85 29 22.14 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       

 
 5.1.2 ข้อมูลพืน้ที่ปลูกยางและผลผลติ 

 - พืน้ทีป่ลูกยางพาราทีใ่ห้ผลผลติ 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ มีพื้นท่ีต ่ากว่า 16 ไร่ 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92 มีพื้นท่ี 16-30 ไร่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีพื้นท่ี 31-45 ไร่ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผา่นตลาดน้ีส่วนใหญ่ มีพื้นท่ีต ่ากวา่ 16 ไร่ จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93 มีพื้นท่ี 16-30 ไร่ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีพื้นท่ี 31-45 ไร่ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
มีพื้นท่ี 46 ไร่ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2    
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  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ มีพื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีให้ผลผลิต ต ่ากวา่ 16 
ไร่ จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาคือ มีพื้นท่ี 16-30 ไร่ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4 มี
พื้นท่ี 31-45 ไร่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีพื้นท่ี 46 ไร่ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.2) 

 - ประเภทผลผลติ 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ ผลิตยางก้อนถ้วย 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ผลิตยางแผน่ดิบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผา่นตลาดน้ีส่วนใหญ่ ผลิตยางกอ้นถว้ย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
83 ผลิตยางแผน่ดิบ จ านวน 11 คน ร้อยละ 17  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ ผลิตยางกอ้นถ้วย จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89 และผลิตยางแผน่ดิบ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11 (ตารางท่ี 5.2) 

 - ปริมาณผลผลติ 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ มีปริมาณผลผลิต 
501-2,500 กิโลกรัม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 85 มีปริมาณผลผลิต 2,501-5,000 กิโลกรัม จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีปริมาณผลผลิตต ่ากวา่ 501 กิโลกรัม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีปริมาณ
ผลผลิตตั้งแต่ 5,001 กิโลกรัมข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3  
  ส่วนกลุ่มท่ีขายผ่านตลาดน้ีส่วนใหญ่ มีปริมาณผลผลิต 501-2,500 กิโลกรัม จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 78 มีปริมาณผลผลิต 2,501-5,000 กิโลกรัม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12 มี
ปริมาณผลผลิตต ่ากว่า 501 กิโลกรัม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 มีปริมาณผลผลิตตั้งแต่ 5,001 
กิโลกรัมข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2  
  ดังนั้ น กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ มีปริมาณผลผลิต 501-2,500 กิโลกรัม 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ มีปริมาณผลผลิต 2,501-5,000 กิโลกรัม จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11 มีปริมาณผลผลิตต ่ากวา่ 501 กิโลกรัม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีปริมาณ
ผลผลิตตั้งแต่ 5,001 กิโลกรัมข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.2) 
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ตารางที ่5.2 ขอ้มูลพื้นท่ีปลูกยางและผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีใหผ้ลผลิต 

ต ่ากวา่ 16 ไร่ 61 92.42 61 93.85 122 93.13 

16-30 ไร่ 3 4.55 2 3.08 5 3.82 

31-45 ไร่ 2 3.03 1 1.54 3 2.29 

46 ไร่ข้ึนไป - - 1 1.54 1 0.76 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

ประเภทผลผลิต       

ยางแผน่ดิบ 4 6.06 11 16.92 15 11.45 

ยางกอ้นถว้ย 62 93.94 54 83.08 116 88.55 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

ปริมาณผลผลิต       

501-2500 กก. 56 84.85 51 78.46 107 81.68 

2501-5000 กก. 6 9.09 8 12.31 14 10.69 

5001 กก.ข้ึนไป 2 3.03 1 1.54 3 2.29 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       
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5.2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกีย่วกับตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 5.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น 
  เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ีมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นน้ีโดย ทราบว่ามี
หลักฐานการชั่งน ้ าหนักยางพารา และใบเสร็จรับเงิน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีการเก็บ
ค่าบริการจากผูน้ ายางพารามาขาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89 มีการยืน่ซองประมูลและเปิดซอง
ประมูลเวลา 12.00 น. จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ต้องมาลงทะเบียนขายยางพาราก่อนเวลา 
11.00 น. จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 83 มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ 
เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และไม่มีการจ่ายเงินค่ายางผา่นบญัชีธนาคาร จ านวน 
53  คน คิดเป็นร้อยละ 80 ตามล าดบั 
  โดยความรู้ความเขา้ใจในด้านต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ อยู่ในระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ระดบัมาก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และระดบัปานกลาง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 73 
  ส่วนเกษตรกรกลุ่มท่ีขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นน้ีโดย ทราบ
ว่ามีหลกัฐานการชัง่น ้ าหนกัยางพารา และใบเสร็จรับเงิน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอ้งมา
ลงทะเบียนขายยางพาราก่อนเวลา 11.00 น. มีการยื่นซองประมูลและเปิดซองประมูลเวลา 12.00 น. ไม่
มีการจ่ายเงินค่ายางผา่นบญัชีธนาคาร มีการเก็บค่าบริการจากผูท่ี้น ายางพารามาขายผา่นตลาด จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 98 มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัท้องถ่ิน สกย.จ.แพร่ เดือนละ 1 คร้ัง 
และมีการเก็บค่าบริการจากผูม้าประมูลยางพารา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ตามล าดบั 
  โดยความรู้ความเขา้ใจในด้านต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ อยู่ในระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ระดบัมาก จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และระดบัปานกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18  
  ดงันั้น แสดงว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมาก จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และระดบัปานกลาง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
(ตารางท่ี 5.3) 
  ในส่วนของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิต 
พบวา่ เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี ไม่ทราบข่าวสารราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิต 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ทราบข่าวสารราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิต จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8   
  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี ทราบข่าวสารราคายางพาราก่อนตดัสินใจ
ขายผลผลิต จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 97  ไม่ทราบข่าวสารราคายางพาราก่อนตัดสินใจขาย
ผลผลิต จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 (ตารางท่ี 5.3) 
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  ดงันั้น แสดงว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างได้รับขอ้มูลข่าวสารด้านราคายางพาราก่อน
ตดัสินใจขายผลผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา จะได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารดา้นราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิตมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพารา 
 

ตารางที ่5.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพารา       

คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีจ  านวน 15 คน 

39 59.09 42 64.62 81 61.83 

คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ ประกอบดว้ย ตวัแทน
เกษตรกร 

24 36.36 23 35.38 47 35.88 

เกษตรกรตอ้งมาลงทะเบียนขายยางก่อน
เวลา 11.00 น. 

55 83.33 64 98.46 119 90.84 

มีการยืน่ซองประมูล และเปิดซองประมูล 
เวลา 12.00 น. 

58 87.88 64 98.46 122 93.13 

มีหลกัฐานการชัง่น ้าหนกัยางพารา และ
ใบเสร็จรับเงิน 

63 95.45 65 100.00 128 97.71 

ไม่มีการจ่ายเงินค่ายางผา่นบญัชีธนาคาร
ของเกษตรกร 

53 80.30 64 98.46 117 89.31 

มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ เฉพาะช่วงฤดูเปิด
กรีด 

16 24.24 32 49.23 48 36.64 
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ตารางที ่5.3 (ต่อ) 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบั
ทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ เดือนละ 1 คร้ัง 

54 81.82 62 95.38 116 88.55 

มีการเก็บค่าบริการจากผูน้ ายางพารามาขาย 59 89.39 64 98.46 123 93.89 

มีการเก็บค่าบริการจากผูม้าประมูล
ยางพารา 

27 40.91 62 95.38 89 67.94 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัตลาด       

ระดบัปานกลาง 48 72.73 12 18.46 60 45.80 

ระดบัมาก 18 27.27 53 81.54 71 54.20 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิต 

ไม่ทราบ 61 92.42 2 3.08 63 48.09 

ทราบ 5 7.58 63 96.92 68 51.91 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       
 
 5.2.2 ความคิดเห็นทีม่ีต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา 
  ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มีความคิดเห็นว่า การ
ด าเนินการของตลาดมีความล่าช้า ไม่คล่องตวั จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 77 สถานท่ีจดัตลาดมีท่ี
จอดรถไม่เพียงพอ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และสถานท่ีจดัตลาดมีท่ีพกัระหวา่งรอไม่เพียงพอ 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ตามล าดบั 
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  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มีความคิดเห็นว่า สถานท่ีจดัตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินมีความสะดวก มีการให้บริหารตามล าดบัท่ีลงทะเบียน การคดัคุณภาพยางมี
มาตรฐาน มีหลกัฐานการซ้ือ-ขายชดัเจน ทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 5.4)  
 

ตารางที ่5.4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1 

การด าเนินการล่าชา้ ไมค่ล่องตวั 51 77.27 

สถานท่ีจดัตลาดมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 44 66.67 

สถานท่ีจดัตลาดมีท่ีพกัระหวา่งรอไม่เพียงพอ 43 65.15 

กลุ่มท่ี 2 

สถานท่ีจดัตลาดมีความสะดวก 65 100.00 

มีการใหบ้ริหารตามล าดบัท่ีลงทะเบียน 65 100.00 

การคดัคุณภาพยางมีมาตรฐาน 65 100.00 

มีหลกัฐานการซ้ือ-ขายชดัเจน 65 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       
   
  โดยความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ของเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มี
ความคิดเห็นดีระดบัสูง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และมีความคิดเห็นดีระดบัต ่า จ  านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98  
  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี มีความคิดเห็นดีระดบัสูง จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูล
ยางพาราท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ี 1 มีความคิดเห็นดีระดบัต ่าต่อการด าเนินการตลาดประมูลยาง และ
กลุ่มท่ี 2 มีความคิดเห็นดีระดบัสูงต่อการด าเนินการตลาดประมูลยาง (ตารางท่ี 5.5) 
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ตารางที ่5.5 ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความคิดเห็นดีระดบัต ่า 65 98.48 - - 65 49.62 

ความคิดเห็นดีระดบัสูง 1 1.52 65 100.00 66 50.38 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       

 
 5.2.3 ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา 
  ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มีความคิดเห็นว่า
คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ินท างานล่าช้า จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 73 
คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินมีจ านวนไม่เพียงพอ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
68 และคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินแบ่งหนา้ท่ีกนัไม่ชดัเจน จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 61 ตามล าดบั 
  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มีความคิดเห็นว่า คณะกรรมการตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินมีความเหมาะสม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 98 คณะกรรมการตลาด
ประมูลยางพาราระดับท้องถ่ินให้บริการเท่าเทียมกัน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และ
คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินให้ขอ้มูล ค าแนะน าชดัเจน จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.6) 
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ตารางที ่5.6 ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1 

คณะกรรมการท างานล่าชา้  48 72.73 

คณะกรรมการมีจ านวนไม่เพียงพอ 45 68.18 

คณะกรรมการแบ่งหนา้ท่ีกนัไม่ชดัเจน 40 60.61 

กลุ่มท่ี 2 

คณะกรรมการมีความเหมาะสม 64 98.46 

คณะกรรมการใหบ้ริการเท่าเทียมกนั 48 73.85 

คณะกรรมการให้ขอ้มูล ค าแนะน าชดัเจน 47 72.31 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       
 
  โดยความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ของเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี มี
ความคิดเห็นดีระดบัสูง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีความคิดเห็นดีระดบัต ่า จ  านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95   
  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี มีความคิดเห็นดีระดบัสูง จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 69  และมีความคิดเห็นดีระดบัต ่า จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31  
  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา
แตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ี 1 มีความคิดเห็นดีระดบัต ่าต่อคณะกรรมการตลาด และกลุ่มท่ี 2 มีความคิดเห็น
ดีระดบัสูงต่อคณะกรรมการตลาด (ตารางท่ี 5.7) 
 
 
 
 
 
 



 

42 

 

ตารางที ่5.7 ระดบัความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความคิดเห็นดีระดบัต ่า 63 95.45 20 30.77 83 63.36 

ความคิดเห็นดีระดบัสูง 3 4.55 45 69.23 48 36.64 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       

  
 5.2.4 ความคิดเห็นต่อการเกบ็ค่าบริการตลาดประมูลยางพารา 

  ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดน้ีส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยกบั
การเก็บค่าบริการ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 68 เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการ จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 32  
  ส่วนเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการ จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100   
  ดังนั้ น เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการเก็บค่าบริการ 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
34 (ตารางท่ี 5.8) 
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ตารางที ่5.8 ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุ่ม 

รายการ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ย 45 68.18 - - 45 34.35 

เห็นดว้ย 21 31.82 65 100.00 86 65.65 

รวม 66 100.00 65 100.00 131 100.00 

หมายเหต:ุ  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาด 
 กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       

 
5.3 ผลการศึกษาปัจจัยทีก่ าหนดการตัดสินใจขายผลผลติผ่านตลาดประมูลยางพารา 

 จากการใชแ้บบจ าลองโลจิต (logit model)  เป็นเคร่ืองมือท าการวเิคราะห์ ดว้ยแบบจ าลองสอง
ทางเลือก (binary choice models)  
 โดยก าหนดปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย เพศของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตัดสินใจขาย
ยางพารา (SEX) อายุของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา (AGE) ระดับการศึกษาของ
เกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา (EDU) ประเภทของผลผลิต (PRODUCT) พื้นท่ีท่ีให้ผล
ผลิต (LAND) ปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย (SALE) ระยะทางจากท่ีตั้ งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา 
(DISTANCE) การเป็นสมาชิกของสถาบนัเกษตรกร (MEMBER) การรับรู้ข่าวสารดา้นราคายางพารา
จากตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ินก่อนตัดสินใจขายยางพารา (PRICE) ทัศนคติต่อการ
ด าเนินการตลาดประมูลยางพารา (OPERAT)  ทัศนคติต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา 
(COMMIT) ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน (OPINION) 
 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดพ้บวา่ ตวัแปรบางตวัมีความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัค่อนข้างสูง ได้แก่  การเป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกรกบัระดบัการศึกษาของเกษตรกร       
(-.659) ทศันคติต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางกบัการรับรู้ข่าวสารด้านราคาก่อนตดัสินใจขาย
ผลผลิต (.878) ทศันคติต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางกบัการรับรู้ข่าวสารดา้นราคาก่อนตดัสินใจ
ขายผลผลิต (.573) ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางกบัการรับรู้ข่าวสารด้านราคา
ก่อนตัดสินใจขายผลผลิต (.623)  ทัศนคติต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางกับทัศนคติต่อการ
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ด าเนินการตลาดประมูลยาง (.660) ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางกบัทศันคติต่อ
การด าเนินการตลาดประมูลยาง (.729) และความคิดเห็นต่อการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางกับ
ทศันคติต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยาง (.450) และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางลงมา ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ี
ให้ผลผลิตกบัระดบัการศึกษา (.265) ซ่ึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่าน้ีจะท าให้เกิดปัญหาในการ
วเิคราะห์สมการโลจิตจึงตอ้งตดัออกจากแบบจ าลอง (ตารางท่ี 5.9) 
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ตารางที ่5.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาด โดยวธีิ  Pearson Correlation 
 SEX AGE PROD EDU0 EDU1 EDU2 EDU3 LAND SALE DISTA MEMB PRICE OPER COMM OPIN 
SEX 1                       
AGE -.012 1                      
PROD -.061 -.008 1                     
EDU0 .062 .578** -.150 1                   
EDU1 -.110 -.388** .071 -.775** 1                 
EDU2 .114 -.435** .114 -.385** -.203* 1               
EDU3 -.091 .120 .055 -.186* -.098 -.049 1             
LAND -.032 -.126 -.030 -.135 .073 -.022 .265** 1            
SALE -.006 -.176* -.064 -.083 .090 .008 -.018 .744** 1           
DISTA -.027 -.203* -.177* .036 .103 -.090 -.259** -.053 .058 1          
MEMB .091 -.017 -.055 .082 .098 .049 -.659** -.294** .027 -.033 1         
PRICE -.267** -.203* -.250** -.140 .110 -.012 .147 .028 -.029 .035 -.045 1       
OPER -.213* -.185* -.165 -.134 .130 -.055 .152 .017 -.044 .100 -.152 .878** 1     
COMM -.161 -.088 -.075 -.083 .038 -.022 .201* -.089 -.160 -.064 -.201* .573** .660** 1   
OPIN -.122 -.133 -.109 -.171 .144 .007 .111 .011 -.039 .174* -.111 .623** .729** .450** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
ทีม่า: จากการค านวณ, 2557 

45 
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 จากตารางท่ี 5.9 เม่ือน ามาศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขาย
ผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต (logit model) 
ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์แบบจ าลองสองทางเลือก (binary choice models) โดยวธีิ enter method ไดน้ า
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประเภทผลผลิต ระดบัการศึกษา ปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย 
ระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา และการรับรู้ข่าวสารด้านราคายางพาราจากตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินก่อนตดัสินใจขายยางพารา มาท าการวเิคราะห์ 
 โดยพิจารณารายละเอียดของปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขาย
ผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ข่าวสาร
ด้านราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา มีผลต่อการก าหนดการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพารา ณ ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 
7.721 ท าให ้log(odds) ของการตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่
เกษตรกรท่ีทราบข่าวสารดา้นราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิต มีโอกาสตดัสินใจขายผลผลิต
ผา่นตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรท่ีทราบขอ้มูลราคายางพาราจะมีการเปรียบเทียบ
แนวโน้มราคายางและเปรียบเทียบระยะในการขนส่งจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารากบัตลาด
อ่ืนๆ 
 และ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 จะพบวา่มีอีก 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการก าหนดการตดัสินใจของ
เกษตรกรในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา คือ  
 1) ตวัแปรเก่ียวกบัระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา มีผลต่อการก าหนดการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .052 ท าให ้log(odds) ของการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่ ถา้ระยะทางจากท่ีตั้งสวนของ
เกษตรกรถึงตลาดประมูลยางพารา มีระยะทางท่ีไกลข้ึน เกษตรกรมีโอกาสตดัสินใจขายผลผลิตผา่น
ตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมีระยะทางไกลข้ึนท าใหไ้ม่มีพ่อคา้เขา้ไปรับซ้ือยางใน
พื้นท่ี เกษตรกรจึงมีการฝากกนัขายผลผลิตโดยบรรทุกมาในคราวเดียวกนั เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการ
ขนส่ง 
 2) ตวัแปรเก่ียวกบัประเภทของผลผลิต มีผลต่อการก าหนดการตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพารา ณ ระดับนัยส าคัญ 0.1 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 2.525 ท าให้ log(odds) ของการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรท่ีผลิตยางกอ้นถว้ยมี
โอกาสตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการท ายางกอ้นถว้ยใชเ้วลาไม่
มาก ขั้นตอนในการท ารวดเร็วกวา่ 
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 3) ตวัแปรด้านอายุของเกษตรกรผู ้มีผลต่อการก าหนดการตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาด
ประมูลยางพารา ณ ระดับนัยส าคัญ 0.1 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -.140 ท าให้ log(odds) ของการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราลดลง แสดงให้เห็นวา่หากเกษตรกรมีอายุสูงข้ึน จะมี
โอกาสตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราลดลง เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีอายมุากจะไม่ค่อย
ค านึงถึงรายละเอียดผลผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ จึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนต่างท่ีเพิ่มข้ึนจากการ
ขายผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
 4) ตวัแปรดา้นระดบัการศึกษาของเกษตรกร มีผลต่อการก าหนดการตดัสินใจขายผลผลิตผา่น
ตลาดประมูลยางพารา ณ ระดบันยัส าคญั 0.1 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -3.440 ท าให ้log(odds) ของการ
ตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราลดลง แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรท่ีมีการศึกษาระดบั ม.
ปลาย/ ปวช. มีโอกาสตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราลดลง เน่ืองจากเกษตรกรกลุ่มน้ี
จะมีกลุ่มเครือข่ายท่ีรู้จกัจากการเรียน ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มพ่อคา้ท่ีรับซ้ือยางพาราหรือเครือข่ายท่ีแนะน าให้
พ่อคา้เขา้ไปรับซ้ือยางพาราในพื้นท่ี จึงนิยมขายยางพาราให้พ่อคา้ในกลุ่มท่ีรู้จกักนั ซ่ึงมีความสนิท
สนมและอาจมีเง่ือนไขท่ีเอ้ือประโยชน์แก่กนั ท าให้ไม่รู้สึกเสียเปรียบเม่ือขายยางพาราให้กบัพ่อคา้ท่ี
เขา้ไปรับซ้ือยางพาราในพื้นท่ี (ตารางท่ี 5.10) 
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ตารางที ่5.10 ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิต 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a sex .149 1.020 .021 1 .884 1.160 

age -.140 .081 3.007 1 .083 .870 

product 2.525 1.444 3.059 1 .080 12.492 

edu1 -.229 1.283 .032 1 .858 .795 

edu2 -3.440 2.009 2.933 1 .087 .032 

edu3 39.902 1.841E8 .000 1 1.000 2.134E17 

sale .000 .000 .349 1 .555 1.000 

distance .052 .028 3.511 1 .061 1.053 

price 7.721 1.546 24.933 1 .000 2254.438 

Constant -2.573 6.006 .184 1 .668 .076 

a. Variable(s) entered on step 1: sex, age, product2, edu1, edu2, edu3, sale, distance, price. 
ทีม่า: จากการค านวณ, 2557 

 
 ผลจากการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง logit การตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา
ของเกษตรกร ไดพ้บว่า ค่าความถูกตอ้งของการท านายอยู่ท่ี ประมาณร้อยละ 94 โดยท านายการเขา้
ร่วมขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราถูกตอ้ง ประมาณร้อยละ 95 และท านายการไม่เขา้ร่วมขาย
ผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราถูกตอ้ง ประมาณร้อยละ 92 (ตารางท่ี 5.11) 
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ตารางที ่5.11 ผลการท านายความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 

Classification Table 

 

ขอ้เทจ็จริง 

ผลการท านาย 

 การเขา้ร่วมตลาดประมูลยางพารา Percentage 
Correct  ไม่เขา้ร่วม เขา้ร่วม 

Step 1 การเขา้ร่วมตลาดประมูล
ยางพารา 

ไม่เขา้ร่วม  61     5 92.4 

เขา้ร่วม 3 62 95.4 

Overall Percentage   93.9 
a. The cut value is .500 

ทีม่า: จากการค านวณ, 2557 

 
5.4 ผลการศึกษาเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการขายผลผลติผ่านตลาดประมูลยางพารา 

 จากการศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราโดยเกษตรกร
กลุ่มท่ีขายผลผลิตผา่นตลาดน้ี พบวา่ เกษตรกรประสบปัญหา และอุปสรรคดา้นความไม่แน่ใจในราคา
ผลผลิตท่ีจะได้รับ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมา คือ ปัญหาด้านความล่าช้าในการ
ด าเนินการ ท าให้เสียเวลา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และปัญหาด้านเส้นทางการขนส่งท่ีไม่
สะดวก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นสถานท่ีด าเนินการคบัแคบ ปัญหา
ดา้นคุณภาพผลผลิตไม่ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ปัญหาดา้นการบริการท่ีไม่ทัว่ถึง ค  าแนะน าไม่
ชัดเจน และปัญหาด้านความรู้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินการตลาดประมูลยาง ตามล าดบั (ตารางท่ี 
5.12) 
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ตารางที ่5.12 ปัญหา และอุปสรรคในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาดา้นความรู้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินการตลาดประมูลยาง  1 1.54 

ปัญหาดา้นเส้นทางการขนส่งท่ีไม่สะดวก 19 29.23 

ปัญหาดา้นคุณภาพผลผลิตไม่ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ 6 9.23 

ปัญหาดา้นความไม่แน่ใจในราคาผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 61 93.85 

ปัญหาดา้นการบริการท่ีไม่ทัว่ถึง ค  าแนะน าไม่ชดัเจน 3 4.62 

ปัญหาดา้นความล่าชา้ในการด าเนินการ ท าใหเ้สียเวลา 26 40.00 

ปัญหาดา้นสถานท่ีด าเนินการคบัแคบ 11 16.92 

หมายเหต:ุ  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ทีม่า: จากการศึกษา, 2557       
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บทที ่6 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเกษตรกรตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง 36-65 ปี 
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร ระยะทางจากสวนยางถึง
ตลาดประมูลยางประมาณ 61-90 กิโลเมตร มีพื้นท่ีปลูกยางท่ีให้ผลผลิตแลว้ต ่ากว่า 16 ไร่ ส่วนใหญ่
ผลิตยางกอ้นถว้ยและมีปริมาณผลผลิต 501-2,500 กิโลกรัม 
 ส าหรับผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพารา พบว่า เกษตรกรท่ีขาย
ผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ ทราบขอ้มูลว่ามีหลกัฐานการชัง่น ้ าหนักยางพารา และ
ใบเสร็จรับเงิน ตอ้งมาลงทะเบียนขายยางพาราก่อนเวลา 11.00 น. มีการยื่นซองประมูลและเปิดซอง
ประมูลเวลา 12.00 น. ไม่มีการจ่ายเงินค่ายางผา่นบญัชีธนาคาร มีการเก็บค่าบริการจากผูท่ี้น ายางพารา
มาขายผา่นตลาด มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ เดือนละ 1 คร้ัง และมีการ
เก็บค่าบริการจากผูม้าประมูลยางพารา โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดบัคะแนนความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตลาดประมูลยางพารา พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัมาก และส่วนใหญ่จะทราบข่าวสาร
ราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา 
 ในส่วนของเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ ทราบว่ามี
หลกัฐานการชั่งน ้ าหนักยางพารา และใบเสร็จรับเงิน มีการเก็บค่าบริการจากผูน้ ายางพารามาขาย 
ทราบวา่มีการยื่นซองประมูลและเปิดซองประมูลเวลา 12.00 น. ตอ้งมาลงทะเบียนขายยางพาราก่อน
เวลา 11.00 น. มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ เดือนละ 1 คร้ัง และไม่มีการ
จ่ายเงินค่ายางผ่านบญัชีธนาคาร โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดบัคะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ตลาดประมูลยางพารา พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัปานกลาง และส่วนใหญ่จะไม่ทราบข่าวสาร
ราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อตลาดประมูลยางพารา พบวา่ เกษตรกรท่ีขายผลผลิตผา่นตลาด
ประมูลยางพาราส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา โดยเห็นวา่ สถานท่ี
จดัตลาดประมูลยางพารามีความสะดวก มีการให้บริหารตามล าดบัท่ีลงทะเบียน การคดัคุณภาพยางมี
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มาตรฐาน และมีหลกัฐานการซ้ือ-ขายชดัเจน โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดบัคะแนนความคิดเห็น 
พบว่า มีความคิดเห็นท่ีดีระดบัสูงต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา ส าหรับความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการตลาดประมูลยางพารา ส่วนใหญ่เห็นว่า คณะกรรมการตลาดประมูลยางพารามีความ
เหมาะสม ให้บริการเท่าเทียมกนั และให้ขอ้มูล ค าแนะน าชัดเจน โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดบั
คะแนนความคิดเห็น จะพบว่า มีความคิดเห็นท่ีดีระดบัสูงต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา 
และส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางพารา 
 ในส่วนของเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินการตลาดประมูลยางพารา โดยเห็นวา่ การด าเนินการตลาดประมูลยางพารามีความล่าชา้ ไม่
คล่องตวั สถานท่ีจดัตลาดมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และสถานท่ีจดัตลาดมีท่ีพกัระหว่างรอไม่เพียงพอ 
โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดับคะแนนความคิดเห็น พบว่า มีความคิดเห็นท่ีดีระดับต ่าต่อการ
ด าเนินการตลาดประมูลยางพารา ส าหรับความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราส่วน
ใหญ่เห็นวา่ คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราท างานล่าชา้ มีจ  านวนไม่เพียงพอ และแบ่งหนา้ท่ีกนั
ไม่ชดัเจน โดยเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามระดบัคะแนนความคิดเห็น จะพบวา่ มีความคิดเห็นท่ีดีระดบัต ่า
ต่อการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา และส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการตลาดประมูล
ยางพารา 
 การศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.10 และ 0.01 พบวา่ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของเกษตรกรในการขายผลผลิตผ่านตลาดน้ี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารดา้นราคายางพาราก่อนตดัสินใจขาย ดา้นระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาด
ประมูลยางพารา ด้านประเภทผลผลิต ด้านอายุของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายผลผลิตผ่าน
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน และดา้นการศึกษาของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายผลผลิต
ผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน โดยแบบจ าลองสามารถท านายตวัแปรทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้ง
ร้อยละ 94  
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัแพร่ พบวา่ เกษตรกรประสบปัญหาและอุปสรรค คือ ปัญหาดา้นความไม่แน่ใจในราคาผลผลิต
ท่ีจะไดรั้บ รองลงมา คือ ปัญหาดา้นความล่าชา้ในการด าเนินการ และปัญหาดา้นเส้นทางการขนส่งท่ี
ไม่สะดวก ตามล าดบั  
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6.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิตผ่านตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ พบวา่ อายแุละระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจ
ตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สอดคล้องการกบัศึกษาของนพรัตน์ 
(2544) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกิจของเกษตรกร
จงัหวดัล าปาง ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรคือ อายุและระดบั
การศึกษาของเกษตรกร  
 ส าหรับระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพารา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของโชคชยั 
(2553) ซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญา
ขอ้ตกลงล่วงหน้าของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรดกระป๋อง ผลการศึกษาพบวา่ ระยะทางจากแหล่งท่ี
เกษตรกรปลูกสับปะรดกบัโรงงานท่ีผลิตสับปะรดกระป๋องส่งออกมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใน
การเข้าร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญาขอ้ตกลงล่วงหน้าของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรด
กระป๋อง 
 ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารด้านราคายางพาราก่อนตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนพรัตน์ (2546) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ของเกษตรกรในจงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ราคาในปี
ท่ีผา่นมามีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกถัว่เหลือง 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 6.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  

  จากการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิตผา่น
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ มีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ดงัน้ี 
  1) จากการศึกษาท าให้ทราบวา่เกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินไม่มากนกั จึงควรจดัให้
มีการประชุม อบรมเพื่อเพิ่มขอ้มูลความรู้ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินการตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 
  2) ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีไม่ขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับ
ทอ้งถ่ินต่อการด าเนินการและคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน เป็นไปในทิศทางท่ีดี
น้อย การสร้างความเขา้ใจในลักษณะการด าเนินการ และการคดัเลือกคณะกรรมการ หรือการให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาการด าเนินการ และมีส่วนร่วมในการคดัเลือก
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คณะกรรมการ จะช่วยให้เกษตรกรมีความคิดเห็นท่ีดีมากข้ึน ในส่วนของการไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บ
ค่าบริการตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ิน อาจจ าเป็นต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดในการเก็บ
ค่าบริการ และสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเพื่อน ามาปรับอตัราค่าบริการให้เป็นท่ียอมรับของ
เกษตรกรมากข้ึน 
  3) ปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดการตดัสินใจของผูป้ลูกยางพาราในการขายผลผลิตผ่าน
ตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถ่ินในจงัหวดัแพร่ คือ การรับรู้ข่าวสารด้านราคายางพาราก่อน
ตดัสินใจขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน หากรูปแบบของการจดัตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ินปรับเปล่ียนเป็นการเสนอราคาประมูลก่อนส่งมอบยางล่วงหน้า 1 วนั ตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินจะสามารถแจง้ราคายางให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าได้ ซ่ึงจะช่วยให้
เกษตรกรสามารถเลือกตดัสินใจท่ีจะขายผลผลิตไดง่้ายข้ึน  
  4) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการศึกษา ความล่าช้าในการด าเนินการ ท่ีท าให้
เกษตรกรเสียเวลา การปรับปรุงการด าเนินการให้สะดวกและรวดเร็ว คล่องตวั ช่วยลดระยะเวลาใน
การรอ ท าให้เสียเวลานอ้ยลง จะช่วยจูงใจใหเ้กษตรกรน าผลผลิตเขา้มาขายผา่นตลาดประมูลยางพารา
มากข้ึน 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอสอง และอ าเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่ จึงมีขอ้เสนอเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงเร่ิมตน้ของการจดัตั้งตลาดประมูลยางพารา
ระดับท้องถ่ิน ท าให้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรท่ีขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับ
ทอ้งถ่ินมีนอ้ย ผลการศึกษาอาจมีความน่าเช่ือถือนอ้ยลง ซ่ึงภายหลงัจากช่วงท่ีท าการศึกษาเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราเร่ิมเปิดกรีดยางเพิ่มมากข้ึน ท าให้มีผลผลิตเพิ่มมากข้ึนและน าผลผลิตเขา้มาขายผ่าน
ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินมากข้ึน  การศึกษาคร้ังต่อไปจึงสามารถเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งให้มาก
ข้ึนได ้ช่วยท าให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และอาจขยายขอบเขตของการศึกษาในอ าเภอ
อ่ืนๆ ของจงัหวดัแพร่ไดด้ว้ย 
  2) ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน
เพิ่มเติมในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการสนับสนุนการตดัสินใจของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเขา้ไปเปิดตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ินในพื้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึนได ้
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อภิวฒัน์ ถาวรพยคัฆ.์ 2546. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจงัหวดั
มหาสารคาม. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร. 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

อารี วบิูลยพ์งศ.์ 2549. เศรษฐมิติประยกุตส์ าหรับการตลาดเกษตร ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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ภาคผนวก 
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เลขท่ี........................... 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นเกษตรกรท่ี  ร่วม   ไม่ร่วมตลาดประมูลยางพารา 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในการขายผลผลติ 

ผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่นในจังหวดัแพร่ 
....................................................................... 

 
ช่ือเกษตรกร (ตัวอย่าง)  ..................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่................. หมู่ท่ี ........ หมู่บา้น ............................ ต  าบล .............................. อ  าเภอ ................ 
จงัหวดั ........................ หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้...................................................................... 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์............................................................ ความสัมพนัธ์กบัเกษตรกร ........................ 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้............................................................................................................ 

ช่ือผู้สัมภาษณ์ ................................................................ วนัท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ.2557 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 

1. เพศของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา 
   ชาย   หญิง 
 
2. อายขุองเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา .................. ปี 
 
3. ระดบัการศึกษาท่ีจบของเกษตรกรผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจขายยางพารา 
   ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้    มธัยมศึกษาตอนปลาย 
   ปวช.   ปวส.   ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี  
 
4. ประเภทของผลผลิตยางพาราท่ีท่านขาย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   น ้ายางสด  
   ยางกอ้นถว้ย  
   ยางแผน่ดิบ 
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5. พื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ ..................... ไร่ จากพื้นท่ีปลูกยางทั้งหมด ..................... ไร่ 
ไดผ้ลผลิตทั้งหมดในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

   น ้ายางสด ............................................ กิโลกรัม  
   ยางกอ้นถว้ย ....................................... กิโลกรัม  
   ยางแผน่ดิบ ......................แผน่ คิดเป็นน ้าหนกัรวม ..................................... กิโลกรัม 
 
   ท่านขายผลผลิตยางพาราท่ีไดต้ามขอ้ท่ี 5 ใหแ้ก่ใครบา้งและปริมาณเท่าใด 

ขายใหแ้ก่ 
ชนิดของผลผลิตยางพารา 

น ้ายางสด ยางกอ้นถว้ย ยางแผน่ดิบ 
1. กก. กก. กก. 
2. กก. กก. กก. 
3. กก. กก. กก. 
4. กก. กก. กก. 
5. กก. กก. กก. 

 
6. ท่านเขา้ร่วมตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ หรือไม่ 
   ไม่เขา้ร่วม  

  เขา้ร่วม และในปีท่ีผา่นมาท่านเขา้ร่วมจ านวน ............... คร้ัง 
 
7. ระยะทางจากท่ีตั้งสวนถึงตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่  ประมาณ .................. 
กิโลเมตร 

 
8. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่  

  ไม่เป็น 
  เป็น  สังกดักลุ่ม .......................................................................................................... 
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ตอนที ่2  ความรู้ ความเข้าใจ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น 
สกย. จ.แพร่ 

9. ท่านทราบข่าวสารดา้นราคายางพาราจากตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ ก่อน
ตดัสินใจขายหรือไม่  

   ไม่ทราบ  
   ทราบ  จาก................................................................................................................... 
 
10. ท่านไดรั้บขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ หรือไม่  
  ไม่เคย  
   เคย 
 
11. ขอ้มูลท่ีท่านทราบเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่   

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1) เม่ือมีเจา้หนา้ท่ี หรือคณะกรรมการตลาดมาใหข้อ้มูล ท่าน
ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังหรือไม่ 

  

2) ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินการของตลาด
ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่  

  

3) ท่านทราบขั้นตอนการซ้ือ – ขายผลผลิตผา่นตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ 

  

4) ท่านทราบก าหนดการในการเปิดตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ แต่ละคร้ัง 

  

5) ท่านทราบเง่ือนไขการเก็บค่าบริการตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ 
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12. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ เป็น
อยา่งไร โดยระบุวา่ขอ้ความต่อไปน้ีในขอ้ 1) – 10) แต่ละขอ้นั้นถูกหรือผิด  

  ถูก ผดิ 

 1)  คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มี  
     จ  านวน 15 คน 

(     ) (     ) 

 2)  คณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่  
     ประกอบดว้ย ตวัแทนเกษตรกร และเจา้หนา้ท่ี สกย. 

(     ) (     ) 

 3)  เกษตรกรตอ้งมาลงทะเบียนขายยางก่อนเวลา 11.00 น. (     ) (     ) 
 4)  มีการยืน่ซองประมูล และเปิดซองประมูล เวลา 12.00 น. (     ) (     ) 
 5)  มีหลกัฐานการชัง่น ้าหนกัยางพารา และใบเสร็จรับเงิน (     ) (     ) 
 6)  มีการจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารของเกษตรกร (     ) (     ) 
 7)  มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ ทุกเดือน (     ) (     ) 
 8)  มีการจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ เดือนละ  

     1 คร้ัง 
(     ) (     ) 

 9)  มีการเก็บค่าบริการจากผูน้ ายางพารามาขาย (     ) (     ) 
 10)  มีการเก็บค่าบริการจากผูม้าประมูลยางพารา (     ) (     ) 
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ตอนที ่3  ทศันคติต่อการด าเนินการและคณะกรรมการตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น  
                สกย. จ.แพร่ 
13. ทศันคติและความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่ 

ทศันคติต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านคิดวา่สถานท่ีจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย. จ.แพร่ มีความสะดวก และเหมาะสม 

  

2. ท่านคิดวา่สถานท่ีจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย. จ.แพร่ มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

  

3. ท่านคิดวา่สถานท่ีจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย. จ.แพร่มีสถานท่ีพกัระหวา่งรอการด าเนินการเพียงพอ
และเหมาะสม 

  

4. ท่านคิดวา่สถานท่ีจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย. จ.แพร่มีหอ้งน ้าเพียงพอและเหมาะสม  

  

5. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ เป็นทางเลือกท่ีดีในการน าผลผลิตมาขาย 

  

ทศันคติต่อวธีิการประมูล และกฎระเบียบของตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น สกย. จ.แพร่ 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ มีการใหบ้ริการตามล าดบัท่ีลงทะเบียน 

  

2. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ มีการท างานท่ีรวดเร็ว และคล่องตวั 

  

3. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ มีการคดัคุณภาพยางท่ีมีมาตรฐาน 

  

4. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ มีหลกัฐานการซ้ือ – ขายท่ีชดัเจนเพียงพอ 

  

5. ท่านคิดวา่ตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.
แพร่ มีการเก็บค่าบริการในอตัราท่ีเหมาะสม 

  



 

63 
 

14. ทศันคติและความคิดเห็นเก่ียวกบัคณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน 
สกย. จ.แพร่  

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านคิดวา่คณะกรรมการท่ีมาจากตวัแทนเกษตรกรมีความ
เหมาะสม 

  

2. ท่านคิดวา่จ านวนคณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูล
ยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

  

3. ท่านคิดวา่คณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีการท างานท่ีรวดเร็ว  

  

4. ท่านคิดวา่คณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีการใหข้อ้มูลและค าแนะน า
ชดัเจน 

  

5. ท่านคิดวา่คณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนั 

  

6. ท่านคิดวา่คณะกรรมการด าเนินการตลาดประมูลยางพารา
ระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ มีการแบ่งหนา้ท่ีการท างานท่ี
ชดัเจน 

  

 
15. ท่านเห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ 
  ไม่เห็นดว้ย 
        เหตุผล ............................................................................................................................ 
   เห็นดว้ย 
 
16. ท่านเห็นวา่อตัราค่าบริการตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ.แพร่ ท่ีเก็บอยูใ่นปัจจุบนั  

ในอตัรากิโลกรัมละ 0.50 บาท  เหมาะสมหรือไม่ 
   เหมาะสมดีแลว้ 
   ไม่เหมาะสม อตัราค่าบริการท่ีควรเก็บคือ .............................................................. 
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ตอนที ่4  ปัญหาและอุปสรรในการขายผลผลติผ่านตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น สกย.จ.แพร่ 

16. ปัญหาและอุปสรรคในการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย.จ.แพร่  
 ท่านประสบปัญหาใดบา้งเก่ียวกบัการขายผลผลิตผา่นตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. 

จ.แพร่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (     )  ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ. แพร่ 
 (     )  ปัญหาดา้นระยะทาง และสภาพเส้นทางในการขนส่งผลผลิตจากท่ีตั้งสวนไปยงัตลาด 
 ประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ. แพร่ 
 (     )  ปัญหาดา้นคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
 (     )  ปัญหาความไม่แน่ใจในราคาผลผลิตท่ีจะไดรั้บ 
 (     )  ปัญหาดา้นการใหบ้ริการของตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ. แพร่ 
 (     )  ปัญหาดา้นการด าเนินการท่ีล่าชา้ ท าใหเ้สียเวลา 
 (     )  ปัญหาดา้นสถานท่ีจดัตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ. แพร่ 
 (     )  ปัญหาอ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................. 
 
14. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันาตลาดประมูลยางพาราระดบัทอ้งถ่ิน สกย. จ. 

แพร่ ใหดี้ข้ึน 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวปาริฉตัร  ยาสุปิ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  17 กรกฎาคม 2530 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 
   ปีการศึกษา 2552 
 
 
 

 


