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บทที ่6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตโ้ครงการศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูก
ยางพาราใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกร
ตวัอยา่ง เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกรและเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกรโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง จากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 106 ราย ในอ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝาง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบจ าลองโทบิทซ่ึงสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

 
6.1.1 การศึกษาด้านลกัษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

ผลการศึกษาพบวา่ตวัอยา่ง เพศชาย ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 52 มีประสบการณ์การท าสวนยางพารา ระหว่าง 6-10 ปี 
ร้อยละ 66 ส่วนใหญ่ใชทุ้นตวัเองปลูกยางพารา ร้อยละ 66 มีรายได ้10,001 – 50,000 บาท/ปี ร้อยละ38 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่ายส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ร้อยละ 70  
การปลูกยางพาราในขนาดพื้นท่ีแปลงขนาดเล็ก 1-10 ไร่ เป็นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์นอ้ยเป็นพื้นท่ี
แหล่งปลูกยางใหม่ ใชแ้รงงานในครอบครัวตนเองแต่จ านวนแรงงานไม่มาก จากผลการศึกษาดงักล่าว 
ท าให้ทราบถึงลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา
เป็นเกษตรกรรายยอ่ย ปลูกยางพาราเพื่อเล้ียงชีพท่ีเป็นการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีมัน่คง สร้าง
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองให้เศรษฐกิจครอบครัวแบบพออยูพ่อกินการจะเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรจะตอ้ง
ด าเนินการรวมกลุ่ม พฒันาความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
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6.1.2  ผลการยอมรับเทคโนโลยกีารผลติยางพาราของเกษตรกร 

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
เทคโนโลยีท่ีเกษตรกรน าไปปฏิบติัไดแ้ก่ ดา้นการเลือกพนัธ์ุยาง ดา้นการก าหนดระยะปลูก ดา้นการ
ใส่ปุ๋ยตามอายขุองตน้ยาง การก าหนดขนาดหลุม การใส่ปุ๋ยอยา่งนอ้ย 2 คร้ังในช่วงตน้และปลายฤดูฝน 
และการกรีดยางพาราตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

เทคโนโลยท่ีีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามนั้นไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน การไถพื้นท่ีปลูก 
การผสมปุ๋ยเคมีใชเ้องและการใส่สารป้องกนัเช้ือราหลงัการตดัแต่งก่ิง 

ส่วนภาพรวมของระดับการการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งมีดงัน้ี 

การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการใส่ปุ๋ยปีละ 2 คร้ัง ช่วงตน้ฝนและปลายฝนค่าเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงเป็น
ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือการยอมรับเทคโนโลยีระดบัมากด้านการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมปุ๋ยเคมี
ค่าเฉล่ีย 4.20 การใส่ปุ๋ยตามอายุตน้ยางและการกรีดยางตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีค่าเฉล่ีย 4.15 การ
เลือกพนัธ์ุปลูกเหมาะสมกบัพื้นท่ีค่าเฉล่ีย 4.02 ก าหนดขนาดหลุมปลูกตามค าแนะน าของเจา้หน้า
ค่าเฉล่ีย 3.90 

 การยอมรับเทคโนโลยีระดบัปานกลางได้แก่ การตดัแต่งก่ิงตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.15 การขอค าแนะน าจากผูมี้ความรู้และเจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดโรคค่าเฉล่ีย 2.75  

การยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดบัน้อยไดแ้ก่ ดา้นการผสมปุ๋ยใช้เองค่าเฉล่ีย 2.18 การก าจดั
วชัพืชในสวนยางก่อนเขา้ฤดูแล้งค่าเฉล่ีย 2.16 และการไถพื้นท่ีอย่างน้อย 2 คร้ังก่อนปลูก ค่าเฉล่ีย 
1.82  

การยอมรับเทคโนโลยีระดบัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ การก าจดัวชัพืชดว้ยวิธีกล ค่าเฉล่ีย 1.34 การใช้
สารเคมีทุกคร้ังเม่ือพบการระบาดของโรค แมลง ค่าเฉล่ีย 1.18 การใช้สารป้องกนัเช้ือราทาแผลหลงั
การตดัแต่งก่ิงค่าเฉล่ีย 1.18 และการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินค่าเฉล่ีย 0.19  ผลการศึกษาดงักล่าวท าให้
ทราบว่าเกษตรกรผูป้ลูกยางพารามีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 หากมีแนะน าเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในดา้นเทคโนโลยีท่ีปฏิบติั
น้อยท่ีสุดเช่น การผสมปุ๋ยใช้เองของเกษตรกรต้องมีความรู้ในการเก็บตัวอย่างดิน การส่งดินเข้า
หอ้งปฏิบติัการเพื่อวเิคราะห์ซ่ึงเป็นของหน่วยงานราชการ การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรตอ้งมา
จากความรู้และการปฏิบติัจริงจะตอ้งด าเนินการปรับกระบวนทศัน์ใหม่ของเกษตรกรให้ด าเนินการ
ผลิตเพื่อเนน้ดา้นคุณภาพ มีการรวมกลุ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจากแหล่ง
ปลูกเดิมน ามาประยุกตใ์ช้ เกษตรกรก็จะเกิดความรู้ความเขา้ใจในวิธีการขั้นตอนต่างๆในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งต่อไป 
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ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนจาก
การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกยางพาราสูงสุดเท่ากับ  99.22 คะแนนเกษตรกรดังกล่าวมี
บุคลิกลกัษณะและขอ้มูลพื้นฐานดงัน้ีเป็นเพศชายอาย ุ27 ปีการศึกษาสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา มีรายได้
ระหวา่ง 100,001 – มากกวา่ บาท/ปี นอกจากนั้นยงัขยนัใฝ่หาความรู้จากการเขา้รับการอบรมเร่ืองการ
ปลูกยางพาราจากเจา้หน้าท่ีของรัฐจ านวน 6 คร้ัง รวมถึงการไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 3 คร้ัง เพื่อน ามาปฏิบติัในสวนยางของตวัเอง มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
5 ปี และมีพื้นท่ีการปลูกยางพาราจ านวน 200 ไร่ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด
ได้แก่ 24.44 คะแนนเป็นเพศชาย อายุ 56 ปี การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษามีรายไดร้ะหว่าง100,001 – 
มากกว่า บาท/ปี มีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราน้อยกว่า 5 ปี ไดรั้บการอบรมจากกรมวิชาการ
เกษตรและส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยาง จ านวน 1 คร้ัง และไม่ไดไ้ปศึกษาดูงานจากเกษตรกร
ท่ีประสบความส าเร็จ มีพื้นท่ีปลูกยางพาราจ านวน 5 ไร่  

6.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารผลติยางพาราของเกษตรกร 

การศึกษาผลของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้
แบบจ าลองโทบิท (tobit model) ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราของเกษตรกรไดแ้ก่ อายุ (AGE) การศึกษาท่ีระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป (EDU) ประสบการณ์
การปลูกยางพาราตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป (EXP)และพื้นท่ีปลูกยางพารา AREA  

6.1.4 ปัญหา อุปสรรค ในการปลูกยางพาราของเกษตรกร 

การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรค การปลูกยางพาราของเกษตรกร เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราท่ี
มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ เกษตรกรไม่มีความรู้ดา้นระบบการกรีดยาง คิดเป็นร้อยละ 51  ปัญหาปุ๋ยราคา
แพงคิดเป็นร้อยละ 37 และ และพนัธ์ุยางไม่มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 54  ปัญหาอ่ืนๆไดแ้ก่ ขาดแรงงาน
ในการปลูกยางพารา ไม่มีความรู้การป้องกนัก าจดัโรคยางพารา คิดเป็นร้อยละ 36.8 และประเด็น
ปัญหาอุปสรรคการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชส่วนใหญ่เป็นดา้นอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 63.2 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1.การศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีมีอายุน้อยจะมีความต่ืนตัวและสนใจในการรับรู้ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยไีดดี้กวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอายมุาก ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรกร
ผูป้ลูกยางพาราท่ีมีอายุน้อย ในการสร้างเครือข่ายเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปลูกยางพารา ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจ 
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2. การศึกษาเกษตรกรท่ีมีอายุมากจะยอมรับและปฏิบติัตามเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราอยู่
ในระดบัน้อย ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ียงัปลูกยางพาราอยูม่าก ถา้ขาดการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจะส่งผลให้
เกษตรกรกลุ่มน้ีเกิดปัญหาด้านการผลิตยางพาราซ่ึงจะส่งผลต่อผลผลิตในอนาคต ดงันั้นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปให้ความรู้ความเขา้ใจในการปลูกยางพาราและการดูแล
สวนยางของเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด อาทิ จดัอบรมให้ความรู้และจดัศึกษาดูงานจากเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จ ดา้นการปลูกยางพาราอยา่งต่อเน่ืองและประเมินผลในแต่ละคร้ังเพื่อทราบวา่เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนหรือนอ้ยลงเพื่อหาแนวทางพฒันาเกษตรกรกลุ่มน้ีต่อไป 

3. การศึกษาเกษตรกรท่ีขาดความช านาญหรือมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราอยูใ่นระดบั
น้อยนั้นส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มน้ีปฏิบติัตามเทคโนโลยีไม่ครบถว้น ดงันั้นทางหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปส่งเสริมสนบัสนุนดา้นจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงาน
จากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มน้ีไดฝึ้กปฏิบติัและเกิดความรู้ความเขา้ใจ
เพื่อน าความรู้มาปฏิบติัต่อไป 

4. การพฒันาองค์ความรู้ ดา้นวิชาการ การผลิตยางพาราในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยการจดัเวที
เรียนรู้จากเกษตรกรตน้แบบท่ีผลิตยางพาราเพื่อใชเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีดีและเหมาะสมและน าไปถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป 

5. การศึกษาควรด าเนินการพฒันาความรู้ ทกัษะ การผลิตยางพาราให้แก่เกษตรกร เน่ืองจาก
เป็นเกษตรกรรายใหม่ แหล่งปลูกยางพาราพื้นท่ีใหม่ โดยการอบรมศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบติัจริง
ในพื้น ท่ี  เพื่อให้ เกษตรกรเป็น smart farmer ด้านยางพารา และสร้างกลุ่มผู ้ปลูกยางท่ีประสบ
ความส าเร็จเพื่อใหเ้กษตรกรในกลุ่มท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปลูกยางไดเ้ขา้ไปเรียนรู้ 

6. การศึกษาเกษตรกร ไม่ยอมรับเทคโนโลยใีนดา้นการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินซ่ึงถือวา่เป็น
วธีิท่ียุง่ยากในการปฏิบติั และปุ๋ยมีราคาแพง ก่อให้เกิดตน้ทุนในการปลูกยางพาราสูง ดงันั้นควรมีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในการซ้ือปัจจยัการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย ส่วนทาง
ภาครัฐควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกร เร่ืองการวิเคราะห์ค่าดินเพื่อจะไดท้ราบว่าลกัษณะดินท่ีปลูก
ยางพาราขาดธาตุอาหารอะไรเพื่อน าไปสู่การผสมปุ๋ยใหค้รบตามสูตรท่ีพืชตอ้งการ  

7. การศึกษาเกษตรกรไม่มีการก าจดัวชัพืชโดยวิธีกล ส่งผลให้มีการใชส้ารเคมี ในการก าจดั
วชัพืชในแปลงยางพารามากและส่งผลเสียต่อ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรมีการให้ความรู้แก่
เกษตรกร ในการลดการใช้สารเคมีโดยวิธีการใช้วิธีกล อาทิ การใช้เคร่ืองตดัหญา้ หรือการปลูกพืช
ร่วมพืชแซมระหวา่งแปลงยางพารา อาทิการปลูกพืชตระกูลถัว่ เพื่อช่วยในการปรับปรุงบ ารุงดินและ
รักษาความช้ืนของหนา้ดินไวด้ว้ย   
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8. การศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการไถพื้นท่ีเพื่อเตรียมดินเน่ืองจากพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่
ลาดชนัท าให้ล าบากต่อการปฏิบติั ดั้งนั้นหน่วยงานภาครัฐควรเขา้ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่มน้ี
เร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในลกัษณะพื้นท่ีลาดชนั อาทิ แนะน าการปลูกส าหรับพื้นท่ีลาดเอียงท่ีมากกวา่ 15 
องศาตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได  

6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกรท่ีใช้เทคโนโลยีในการปลูกยางพารากบั
เกษตรกรท่ีไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการปลูกยางพารา เพื่อทราบขอ้มูลเชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่อให้
เกษตรกรทราบถึงความแตกต่าง และน าไปสู่การยอมรับและปฏิบติัได ้
 2.ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาดา้นการตลาด และดา้นผลตอบแทนต่อการลงทุนในการใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาดา้นการตลาดและผลตอบแทนต่อการลงทุนเพื่อให้
เกษตรกรท่ีปลูกยางพาราและสนใจท่ีจะปลูกยางพารา เกิดการปรับเปล่ียนการผลิตและมีการยอมรับ
เทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึน 


