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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา
ของเกษตรกร ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกยางพารา ในอ าเภอ
เชียงค า จงัหวดัพะเยา 

 ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ เกษตรกรผูท่ี้สมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชีพใหม่ เพื่อ
สนับสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา โดยมีจ านวนเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 264 ราย การรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการถดถอยพหุ ด้วยวิธี
วเิคราะห์แบบปกติ 

 ผลการศึกษาพบว่ารายได้เฉล่ีย และหน้ีสิน มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัการ
ตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรตามคือ
หน้ีสิน และตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตวัแปรตามคือ รายไดเ้ฉล่ีย 
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 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเก่ียวกบัการปลูกยางพาราคือ ราคายางพาราไม่แน่นอน ขาด 

ความรู้และประสบการณ์ในการกรีดยาง การออกเยีย่มของเจา้หนา้ท่ีมีขอ้จ ากดั ขาดเงินทุนในการปลูก

ยางพารา และการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกยางพารายงัไม่เพียงพอทัว่ถึง ขอ้เสนอแนะ

จากการวิจยัคร้ังน้ีคือ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือจดัตั้งเป็น

สหกรณ์ เพื่อหาปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาถูกจ าหน่ายแก่สมาชิก เป็นสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียนความรู้ 

รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to determine factors affecting the farmers who 
make the decision to plant the para rubber, including the problems and recommendations of para 
rubber planting support in Chiang Kham District, Phayao  Province  

 Respondents in this study were farmer who apply promoting a new career to support the 
economy GMS 2556 in Chiang Kham District, Phayao Province. Questionnaires were used to 
collect data from 264 farmers. Statistical used were percentage, mean, minimum, maximum and 
standard deviation. Whereas, the hypothesis test was performed by the Multiple Regression 
Analysis using entering method. 

 Research result found that net income and debts. The results showed that these independent 
variables were significantly correlate with decision making of para rubber farmers. The positive 
correlation between independent and dependent variables were debts. Whereas, the negative 
correlation between independent and dependent variables was net income. 
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 Problems and obstacles of farmers were uncertainly of price, knowledge and experience of 

rubber tapping, caring not cover of agriculture officers, shortage of investment and lack of 

information regarding rubber tree cultivation. The recommendations of this study were to setting up 

farmers group or the cooperative group in order to get cheaper sources of production materials, to 

share experiences and to find proper market channels for the farmers. 


