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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 กำรศึกษำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำและกำรประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ เพื่อ

ศึกษำสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำคำขำย และก ำไรที่เกษตรกรได้รับ  ทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของ

ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซือ้ขำยยำงพำรำและกำรสง่ผำ่นรำคำยำงพำรำจำกตลำดโลก

ไปสู่ตลำดท้องถ่ิน ศึกษำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกทีม่ีต่อรำยได้ของเกษตรกรที่

ปลูกยำงพำรำของประเทศไทย และพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม โดยสำมำรถสรุป

ผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และเสนอแนะต่อกำรศึกษำในอนำคตต่อไปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผล   
 กำรวิจัยเรื่องแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำและกำรประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ

ครั้งนี้ ใช้วิธีกำรศึกษำ 4 วิธี ได้แก่  วิธีกำรส ำรวจ (Survey Research) 2) วิธีพรรณนำด้วยข้อมูลและสถิติต่ำงๆ 
(Descriptive Analysis)  3) วิธีกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตเศรษฐศำสตร์ (Mathematical Economics 
Model) 4) วิธีกำรวิจัยทำงเศรษฐมิติ (Econometric Research) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยตำม
ข้ำงต้น  

 ผลกำรส ำรวจเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำในจังหวัดบึงกำฬ จันทบุรี และสงขลำ ในปี 2558 พบว่ำ
เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำแค่ระดับประถมศึกษำ โดยมีที่ดินสวนยำงพำรำเป็นตนเอง และ
รำยได้จำกกำรปลูกยำงพำรำจัดเป็นรำยได้หลักของเกษตรกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ง เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำส่วนใหญ่
ประสบปัญหำเรื่องหนี้สิน พันธ์ุยำงพำรำที่ใช้ในกำรปลูกยำงพำรำเป็นพันธ์ุ RRIT 600 ซึ่งซื้อมำจำกร้ำนค้ำ โดย 
ผลผลิตจำกยำงพำรำจะขำยในรูปของยำงก้นถ้วยและน้ ำยำงสด เนื่องจำกมีควำมสะดวกในกำรขำย โดย
เกษตรกรผู้ปลูกยำงจะเก็บยำงไปขำยเองที่ร้ำนรับซื้อ หรือรวมกลุ่มกันขำยโดยตรงกับพ่อค้ำ 

 
 ผลกำรส ำรวจต้นทุนของกำรปลูกยำงพำรำในพื้นที่ดังกล่ำว ประกอบด้วย1) ต้นทุนคงที่   ซึ่ง

ประกอบด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรที่ใช้ในกำรท ำสวนยำง เช่น เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องฉีด พ่นยำ 

โรงเรือน เครื่องสูบน้ ำ มีดดำยหญ้ำ จอบ กรรไกรตัดแต่ง มีดกรีดยำง หินลับมีด ชุดเก็บน้ ำยำง ไฟฉำยและ     

แบตเตอรี ถังใส่ยำง ตะกร้ำ และ  2) ต้นทุนแปรผัน ซึ่งประกอบด้วย ซื้อพันธ์ุยำง ปุ๋ย ยำฆ่ำวัชพืช กรดฟอร์มิก 

น้ ำมัน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ค่ำแรงเตรียมพื้นที่ ค่ำปลูก ค่ำแรงบ ำรุงรักษำ ค่ำแรงเก็บยำง ส ำหรับต้นทุน

แปรผันเฉลี่ย (ไม่รวมค่ำแรงของเกษตรผู้ปลูกยำง และค่ำเสียโอกำส) ไร่ละ  8,144.15 บำท  ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยใน
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กำรจัดซื้อปุ๋ยมีสัดส่วนมำกที่สุดในต้นทุนแปรผัน โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 59.93 ของต้นทุนแปนผัน

รวม รองลงคือ ค่ำซื้อพันธ์ุยำงพำรำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.40 ของต้นทุนแปรผันทั้งหมด รำยได้รวมเฉลี่ยใน

ปี 2558 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ 6,236.45 บำท ซึ่งต่ ำกว่ำต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้ำงมำก  

 

ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรผู้ปลูกยำงได้รับนั้น พบว่ำ  กำรเปลี่ยนแปลง

รำยจ่ำยในกำรท ำสวนยำงพำรำ ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ ำยำงสดในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ รำยได้จำกกำรท ำสวนยำงพำรำในปี 2558 มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกับรำคำน้ ำยำงสดที่

เกษตรกรได้รับ และรำคำน้ ำยำงสดในช่วงเวลำปี 2557 ส่งผลกระทบต่อรำคำน้ ำยำงสดในปี 2558 ในทิศทำง

เดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 

ผลกำรทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซื้อขำย

ยำงพำรำนั้นพบว่ำ  กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศ

ไทย มีควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำวและมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำผ่นดิบช้ัน 

3 เฉลี่ย ในตลำดกลำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และพบควำมเช่ือมโยงระหว่ำงตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแหง่

ประเทศไทยและตลำดกลำงค่อนข้ำงสูง  

 

ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองของรำคำยำงพำรำหน้ำฟำร์มที่คำดกำรณ์ พบว่ำ ในระยะสั้นนั้น ก ำไรของ

เกษตรกรผู้ปลูกยำง ข้ึนอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรจะได้รับหรือรำคำยำงพำรำหน้ำ

ฟำร์มที่คำดกำรณ์ โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตำมกำรปรับตัวของรำคำยำงยำงพำรำในตลำดโลกในช่วงเวลำที่ผ่ำน

มำอีกทอดหนึ่ง สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรขำยยำงพำรำของเกษตรกรที่จะรอช่วงเวลำให้รำคำยำงพำรำใน

ตลำดโลกปรับตัวสูงข้ึน 

  

ผลกำรศึกษำผลกระทบขอกำรปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้เกษตรกรผู้ปลูก

ยำงพำรำน้ัน พบว่ำ รำคำยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ และรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ 

ซึ่งแสดงถึงรำยได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ มีควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำว และแบบจ ำลองตำม 

Error Correction Model เป็นแบบจ ำลองที่เหมำะสมกับกำรอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำที่

เกษตรกรได้รับ แสดงให้เห็นว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ มี

ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และเกิดควำม

เช่ือมโยงระหว่ำงตลำดกลำงยำงพำรำของไทยกับตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ค่อนข้ำงสูง  
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ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม ผลกำรศึกษำผลกำรส่งผ่ำนรำคำยำง

แผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยไปยังรำคำยำงพำรำแผ่นดิบช้ัน 3 เฉลี่ยใน

ตลำดกลำง ตำมแบบจ ำลอง Vector Error Correction Model ปรำกฏว่ำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น 

รำคำยำงพำรำแผ่นดิบช้ัน 3 เฉลี่ยในตลำดกลำงมีควำมรวดเร็วในกำรปรับตัวเข้ำสู่ดุลยภำพระยะยำวได้เร็วกว่ำ

รำคำยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับและรำคำยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ 

ตำมแบบจ ำลอง Vector Error Correction Model พบว่ำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น รำคำยำงพำรำที่

เกษตรกรได้รับ มีควำมรวดเร็วในกำรปรับตัวเข้ำสู่ดุลยภำพระยะยำวได้รวดเร็วกว่ำรำคำแผ่นรมควันช้ัน 3 ใน

ตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ ควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองในกำรพยำกรณ์รำคำยำงพำรำแผ่นดิบช้ัน 3 เฉลี่ย ใน

ตลำดกลำง ปรำกฏว่ำ เมื่อพิจำรณำจำกค่ำสถิติต่ำงๆ แบบจ ำลองดังกล่ำวสำมำรถพยำกรณ์ได้ดี เช่นเดียวกับ

แบบจ ำลองรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ เมื่อน ำมำพยำกรณ์แนวโน้มรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ ก็

สำมำรถพยำกรณ์รำคำยำงที่เกษตรกรได้รับได้ดี โดยค่ำสถิติที่ใช้ในกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำ เกิดควำมคลำด

เคลื่อนข้ึนไม่มำกนัก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในกำรศึกษำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำและกำรประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ 

เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำยได ้และก ำไรที่เกษตรกรได้รับจำกกำรปลูกยำงพำรำของประเทศ

ไทยในปี 2558 กำรทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซื้อขำย

ยำงพำรำและกำรส่งผ่ำนรำคำยำงพำรำจำกตลำดโลกไปสู่ตลำดท้องถ่ิน กำรศึกษำถึงผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้ของเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำในภำคต่ำงๆของประเทศ

ไทย และหำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสมนั้น  อำจจะมีจุดอ่อนที่ควรได้รับกำรพัฒนำใน

กำรศึกษำครั้งต่อไป โดยกำรส ำรวจพื้นที่ปลูกยำงให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกรผู้ปลูกยำงพำรำ ซึ่งมี

กระจำยทั่วประเทศให้มำกขึ้น โดยในครั้งนี้เป็นเพียงส ำรวจจ ำนวน 3 จังหวัดที่มีกำรปลูกยำงพำรำมำกที่สุดใน

แต่ละภำคของประเทศไทย กล่ำวคือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ โดยกำรขยำยตัวอย่ำงให้คลอบ

คลุมประชำกรมำกขึ้น จะท ำให้สะท้อนข้อเท็จจริงได้มำกกว่ำกำรศึกษำครั้งนี้ 

 

 นอกจำกนีวิ้ธีกำรศึกษำโดยมุ่งรวบรวมข้อมูลเพียงปีเดียว คือ ปี 2558 จะท ำให้ไม่สำมำรถศึกษำในเชิง

เปรียบเทียบได้ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถพิจำรณำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงก ำไรของเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ และ

รำคำยำงพำรำในตลอดโลกได้ชัดเจน และในกำรพัฒนำและทดสอบแบบจ ำลองนั้น แบบจ ำลอง Vector Error 

Correction Model ของรำคำยำงพำรำแผ่นดิบช้ัน 3 เฉลี่ย ในตลำดกลำง และแบบจ ำลอง Vector Error 
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Correction Model ของรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ มีควำมเหมำะสมในกำรพยำกรณ์ แต่เมื่อทดสอบค่ำ

คลำดเคลื่อนแล้วยังพบปัญหำทำงสถิติต่ำงๆอยู่บ้ำง จึงอำจจะมีแบบจ ำลองอื่นๆที่เหมำะสมยิ่งข้ึนในกำร

พยำกรณ์แนวโน้มรำคำยำงพำรำในอนำคตได ้

 

อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ำ ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย มี

ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงเสถียรภำพรำคำยำงพำรำในระยะยำว ซึ่งควรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นตลำดสินค้ำ

เกษตรล่วงหน้ำที่มีควำมส ำคัญในภูมิภำคนี้ เพื่อให้สำมำรถอยู่ในระดับเดียวกับตลำดล่วงหน้ำของสงิคโปรไ์ด้ จะ

ท ำให้เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำมีอ ำนำจในกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำเพิ่มข้ึนได้บ้ำงพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


