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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของเกษตรกรผูปลูกยางพารา พื้นที่ 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  เกษตรกรผูปลูก
ยางพารา พื้นที่อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
วิจัยคร้ังนี้  จํานวนทั้งหมด 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแตกตางกับกลุมตัวแปร  2  กลุม ใช Independent Samples 

T-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกับกลุมตัวอยางที่มากกวา  2  กลุม  ใช (One-way 

ANOVA)   ในกรณีที่พบวามีความแตกตางจะใชการทดสอบรายคูโดยวิธี  Least Significant 

Difference (LSD) และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows  

ผลการวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีจํานวนแรงงานในครอบครัว 1-2 คน ทําสวนยางพารา
เปนอาชีพหลักของครอบครัว มีรายไดจากการปลูกยางพาราเฉลี่ยตอเดือน  10,000-20,000 บาท มี
คาใชจายจากการปลูกยางพาราเฉลี่ยตอเดือน 2,000-5,000 บาท ผลการวิเคราะหดังกลาวทําใหทราบ
วาจํานวนสมาชิกในครอบครัว  รายไดปจจุบันจากการปลูกยางพาราเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมี
ความตองการดานความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา ที่แตกตางกัน  แตมีความตองการดานการ
ใหบริการ สนับสนุน ชวยเหลือปจจัยการผลิต การดูแลรักษา และการตลาด ไมแตกตางกัน จํานวน
แรงงานในครอบครัว รายจายปจจุบันจากการปลูกยางพาราเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีความ
ตองการดานความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และความตองการดานการใหบริการ สนับสนุน 
ชวยเหลือปจจัยการผลิต การดูแลรักษา และการตลาด ไมแตกตางกัน  อาชีพหลักของครอบครัวที่
แตกตางกันมีความตองการดานความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา  และความตองการดานการ
ใหบริการ สนับสนุน ชวยเหลือปจจัยการผลิต การดูแลรักษา และการตลาด แตกตางกัน 
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การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการปลูกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการปลูก
ยางพาราอยูในชวงเริ่มกรีดยาง ( 7-10 ป) มีพื้นที่ปลูกยางพารา 5-10 ไร มีระยะเวลาในการใสปุยยาง 
1-2 คร้ัง/ป ฉีดยากําจัดวัชพืช 1-2 คร้ัง/ป สวนใหญไมมีการปลูกพืชแซมกับการปลูกยางพารา ไม
ทราบชื่อพันธุยางที่ปลูก แหลงพันธุยางที่ปลูกไดจากการซื้อจากพอคา ขายผลิตภัณฑจากยางพารา
เปนน้ํายางขน โดยขายผลผลิตใหกับพอคาในหมูบาน และไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกยางพารา
โดยการศึกษาดวยตนเอง  

การวิเคราะหสภาพปญหาและ อุปสรรคในการปลูกยางพารา มี 3 ดาน คือ (1) ปญหาดาน
การปลูกยางพารา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาในเรื่องขาดแคลนเงินทุน (2) ปญหาดาน
การแปรรูป/การตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหามากในเรื่องราคารับซื้อยางไม
เหมาะสม (3) ปญหาดานสงเสริม สนับสนุน ผูตอบแบบสอบถามมีปญหามากในเรื่องขาดการ
สนับสนุนปจจัยการผลิตที่เพียงพอ โดยสภาพปญหาและอุปสรรคทั้งสามดานมีความสัมพันธกับ
ความตองการของเกษตรกรผูปลูกยางพาราไปในทิศทางเดียวกัน  

การวิเคราะหความตองการของเกษตรกรผูปลูกยางพารา ซ่ึงประกอบดวย (1)ดานความรู
เกี่ยวกับการปลูกยางพารา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการมากในเรื่อง การขาย
ผลผลิตจากยางพารา  (2) ดานการใหบริการ สนับสนุน ชวยเหลือปจจัยการผลิต การดูแลรักษา และ
การตลาด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการมากในเรื่องการประกันราคาผลผลิต การ
ใหสินเชื่อการลงทุน(เงินทุน) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน  พันธุยาง ปุย  แหลงใหขอมูล 
ขาวสาร เกี่ยวกับยางพารา แหลงปรึกษาปญหาการทําสวนยางพารา การจัดใหมีตลาดกลางรับซื้อ
ผลผลิต การรวมกลุมเพื่อการเกษตร แหลงรับซื้อผลผลิต การสนับสนุนปจจัยการผลิตเกี่ยวกับยา
กําจัดวัชพืช อุปกรณกรีดยาง อุปกรณแปรรูปผลผลิต การฝกอบรม แนะแนวเกี่ยวกับการทําสวน
ยางพารา และแหลงซื้อปจจัยการผลิต 
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ABSTRACT 
This independent research intends to study the needs assessment of Para 

rubber tree growers in Cha- Uat District, Nakorn Sri Thammarad Province.  The 
questionnaires were handed to 400 people, and statistics that used in this research are: 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent Sample t-test, one way 
ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and  the Pearson product-moment 
correlation coefficient.  

The study found that the majority of samples have 3-4 family members.  
Each family has 1-2 working members.  Para rubber tree growing are their family 
occupations.  The family average income is 10,000-20,000 Baht per month, with 
monthly 2,000-5,000 Baht of Rubber tree growing expenditure.  The result shows that 
the variations of family member number and family monthly income require the 
variations of knowledge relevant to Para rubber tree growing, but there is no 
difference in requirement of government help in service, support, production factor, 
handling and marketing.  In addition, the research also found that the variations of 
working member and monthly Rubber tree growing expenditure require indifferent in 
both the knowledge relevant to Para rubber tree growing and government help in 
service, support, production factor, handling and marketing.  Moreover, the variations 
of family occupations require the difference of government help in service, support, 
production factor, handling and marketing.   

The data analysis in grower status; the majorities have rubber trees with 7-10 
years, which is mature enough for rubber harvesting.  Each has 5-10 Rai land for 
growing rubber trees.  Fertilizing and insecticide injection will apply 1-2 times 
annually.  Most of them don’t grow any other plant together with do not know what 
species of their rubber trees.  They buy the seeds from local vendor.  Their products 
sold as intense latex, and sold to the local purchasers.  They get the knowledge in 
rubber tree growing by self-studying. 

The analysis of problems and obstacles in Para rubber tree growing are 
divided into 3 groups. First, the majority growers have problem in lacking of start-up 
fund.  The second problem is inappropriate selling price.  Prices are lowered by the 
merchandisers.  Finally, growers are lack of government support in production 
factors.  These three obstacles have the relation in the same way as samples’ 
requirements. 

For the aspect of the samples’ needs which have two parts, knowledge in 
growing Para rubber tree, and government service, support, production factor, 
handling and marketing, the important needs are the products price guaranteed, 
money and production factor support; for example, Para rubber tree species, fertilizer, 
information center, technical consultants, the agricultural central market for price 
guaranteed, agricultural collaboration, supporting in production factor such as 
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insecticide, production equipments in rubber harvesting, training center and 
production factor vendor.          
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




