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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครัวเรือนเกษตรกรจงัหวดัเชียงรายซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 
233,802 ครัวเรือนในปีการผลิตท่ี 2553/2554 (ส านกังานการเกษตรจงัหวดัเชียงราย, 2554)  

 3.1.2 การสุ่มตัวอย่าง 

 จากจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายจ านวนทั้งส้ิน 233,802 ครัวเรือน โดย
ใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1993) (สมการท่ี 7) จะได้จ  านวนตัวอย่างทั้ งส้ิน 100 ตัวอย่าง 
จากนั้นจึงเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูลซ่ึงเลือกจากจ านวนครัวเรือนท่ีมีการท าการผลิต
ยางพาราเป็นอนัดับตน้ๆของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงได้แก่ อ าเภอเทิงและอ าเภอเชียงของ แล้วจึงแบ่ง
จ านวนตวัอย่างตามจ านวนครัวเรือนเกษตรกรของแต่ละอ าเภอแบบถ่วงน ้ าหนักจากจ านวนรวม
ครัวเรือนเกษตรกรในอ าเภอเทิงและอ าเภอเชียงของ จึงได้จ  านวนเกษตรตวัอย่างในอ าเภอเทิง 64 
ตวัอยา่งและอ าเภอเชียงของอีก 36 ตวัอยา่ง 

    n =
N

1+Ne2
      (7) 

โดยท่ี 
   N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด 
   n คือ ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการหา 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งท่ีร้อยละ 10 

ดงันั้นจ านวนตวัอยา่งของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายจึงเท่ากบั 

  n =
233,802

1+(233,802)(0.1)2 ≈ 99.96 

หรือ  n   =  100 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในแต่ละอ าเภอของจงัหวดัเชียงราย 

อ าเภอ 
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด จ านวนเกษตรกรท่ีท าสวนยางพารา จ านวนตวัอยา่ง 

จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ (ครัวเรือน) 

เชียงของ 12,903 5.52 3,240 17.89 36 

เชียงแสน 9,382 4.01 2,227 12.30 - 

เทิง 23,221 9.93 1,957 10.80 64 

เวยีงแก่น 5,772 2.47 1,653 9.13 - 

แม่จนั 14,155 6.05 1,572 8.68 - 

ดอยหลวง 7,443 3.18 1,555 8.58 - 

เวยีงเชียงรุ้ง 6,260 2.68 1,547 8.54 - 

พญาเมง็ราย 8,610 3.68 1,296 7.16 - 

เวยีงชยั 11,162 4.77 1,278 7.06 - 

เมือง 30,308 12.96 600 3.31 - 

พาน 20,786 8.89 278 1.53 - 

ขนุตาล 7,102 3.04 278 1.53 - 

เวยีงป่าเป้า 14,196 6.07 241 1.33 - 

แม่สรวย 22,395 9.58 195 1.08 - 

แม่ลาว 9,170 3.92 101 0.56 - 

ป่าแดด 7,792 3.33 95 0.52 - 

แม่ฟ้าหลวง 15,808 6.76 - - - 

แม่สาย 7,337 3.14 - - - 

รวม 233,802 100.00 18,113 100.00 100 

ท่ีมา: ส านกังานการเกษตรจงัหวดัเชียงราย, 2554 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.2.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดท้  าการแบ่งประเภทของขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษาเป็น 2 
ประเภท คือ 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราและพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเทิงและอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1.1) แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีทางการเกษตร
ของเกษตรกรท่ีท าสวนยางพารา 
   1.2) แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของเกษตรกรใน
การท าการผลิตพืชชนิดอ่ืนๆ นอกจากยางพารา  

 แต่ละแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ยๆ ไดท้ั้งหมด 4 ส่วน ดวัยกนัดงัน้ีคือ 

 ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ๆไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ครัวเรือนเกษตรกรในกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนและจ านวนแรงงานในภาคการเกษตร  

 ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถือครองท่ีดินและการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินในรอบปีการ
เพาะปลูก 2553/2554 หรือในรอบปีการเพาะปลูกท่ีผา่นมา 

 ส่วนท่ี 3: ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนการผลิต ผลผลิต การจ าหน่ายผลผลิตและรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผลผลิตในปีการผลิต 2553/2554 โดยแบ่งเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัยางพาราและส่วนท่ีเก่ียวกบัพืช
อายสุั้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 

  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพารา 

   1) ตน้ทุนเร่ิมแรกประกอบไปดว้ย ตน้ทุนในการซ้ือกลา้ยางพารา ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมพื้นท่ีก่อนปลูก ตน้ทุนค่าปุ๋ย ฮอร์โมนหรือสารเร่งต่างๆ ค่าน ้ ามนั ค่าไฟฟ้า ค่าไถพรวน
ระหวา่งแถวและสารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่างๆ ซ่ึงเป็นตน้ทุนเร่ิมแรกในการท าการผลิต  
   2) ตน้ทุนในการดูแลรักษา ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนค่ายาก าจดัวชัพืช ค่าปุ๋ย 
ค่าน ้ามนั ค่าแรงงานในการดูแลรักษา  
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   3) ตน้ทุนในขณะท่ียางพาราให้ผลผลิต ประกอบไปด้วย ตน้ทุนค่าปุ๋ย ค่า
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าอุปกรณ์ในการกรีดยางและแปรรูป ค่าแรงงานในการดูแลรักษา กรีดและแปร
รูปผลผลิต 
  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชอายสุั้น 

   1) ตน้ทุนผนัแปร ประกอบไปดว้ย ค่าเมล็ดพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่ายา
ฆ่าหญา้ ค่าฮอร์โมนพืช ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้า แรงงานในการไถหรือพรวนแปลงปลูก พรวน
ดิน ปลูก ปลูกซ่อม ยา้ยกลา้ ใส่ปุ๋ย ฉีดหรือหวานยาฆ่าหญา้และยาคุมหญา้ การดายหญา้และเก็บเก่ียว
ผลผลิตไปขาย  
   2) ตน้ทุนคงท่ี ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ่้ายทางดา้นเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการซ้ือรถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถตดัหญา้ เคร่ืองปลูก สปริงเกอร์ 
อุปกรณ์หรือระบบน ้ า เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองพ่นยา เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ืองนวด เคร่ืองสีขา้ว ค่าเจาะบ่อ
บาดาล ค่าขดุสระน ้าค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถพว่งและรถปิดอพั 

 ส่วนท่ี 4: ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทางดา้นรายไดข้องเกษตรกรท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพใน
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในปีการผลิตท่ี 2553/2554 ได้แก่ รายได้ท่ีเกิดจากการท า
กิจกรรมการผลิตพืชของเกษตรกร การเล้ียงสัตว ์รับจา้ง การท าธุรกิจส่วนตวัและรายไดท่ี้เกิดจากการ
โอนจากลูกหลานมาสู่เกษตรกรอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ยงัรวมไปถึงรายละเอียดในการกูย้ืม จ านวน
หน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราดอกเบ้ียในช่วงก่อนปีการเพาะปลูก 2553/2554 
และในปีการเพาะปลูก 2553/2554  

  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นกายภาพชีวภาพต่างๆเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
ท่ีใชใ้นการศึกษา อาทิ ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีรวมถึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระดบัราคายางพารา จ านวนพื้นท่ีท่ีเกษตรท าสวนยางพาราทั้งหมดในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงราย จ านวนเกษตรกรท่ีท าสวนยางพาราในแต่ละอ าเภอของจงัหวดัเชียงราย ปริมาณ
ผลผลิตยางพาราเฉล่ียต่อไร่ ตั้ งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายของการใช้ผลผลิต (ในงานวิจัยคร้ังน้ี
ก าหนดให้อายุยางพาราเท่ากบั 27 ปี) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถเก็บรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
เอกสารงานวิจยั บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น 
สถาบันวิจยัยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยและ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดว้ยกนัคือ การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ 
ดงัน้ี 

 3.3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เพื่อดูสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบการ
ผลิตท่ีมียางพาราเป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรจงัหวดัเชียงรายในส่วนท่ี 1 ในแบบสอบถามโดยใช้
สถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ในการอธิบาย 
 

 3.3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 คือ เพื่อทราบตน้ทุนและผลตอบแทนจาก
การตัดสินใจปลูกพืชของเกษตรกรจงัหวดัเชียงรายและเพื่อทราบแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรจงัหวดัเชียงรายดงันั้นในการวิเคราะห์เชิงปริมาณคร้ังน้ีจึงแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน
ดว้ยกนัคือ ได้แก่ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรและการวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

  1) การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

  ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในคร้ังน้ี ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน ผลตอบแทนจากยางพาราและตน้ทุน ผลตอบแทนจากพืชอายุสั้ น 
โดยใช้ค่าเฉล่ียในการอธิบายตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
รายได้เหนือต้นทุนทั้ งหมด รายได้เหนือต้นทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดในส่วนของการลงทุนสวน
ยางพารา เน่ืองจากดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ 1 ปี ดงันั้นในการศึกษา ผูศึ้กษาจึง
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในรูปของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิตลอดอายุโครงการ 27 ปี เพื่อทราบว่า
การลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดย
อาศยัค่า NPV เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ คือ ถา้ค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนยห์รือมีค่าเป็นบวกแสดงว่า 
โครงการการน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนแต่ถา้ค่า NPV มีค่าน้อยกวา่ศูนยห์รือมีค่าติดลบ แสดงว่า
โครงการน้ีไม่เหมาะท่ีจะลงทุนภายใตอ้ตัราคิดลดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี โดยก าหนดให้ปีลงทุนเร่ิมแรกของ
เกษตรกรคือ ปีท่ี 0 และก าหนดให้ราคาผลผลิตคงท่ี ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนลดลงตามปริมาณผลผลิต
ยางพาราในภาคใตโ้ดยมีรายละเอียดในการค านวณสมการต่างๆดงัน้ี 
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 การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

   NPV = ∑
Rt

(1+i)t
n
t=0 − ∑

Ct

(1+i)t
𝑛
𝑡=0     (8) 

 โดยท่ี 
   NPV คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
   Rt คือ ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราปีท่ี t 
   Ct คือ ตน้ทุนจากการปลูกยางพาราในปีท่ี t 
   i คือ อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี 
   t คือ ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 25  

  2) การวเิคราะห์แผนการผลติพชืโดยอาศัยแบบจ าลองเชิงเส้นตรง 

  การวิเคราะห์แผนการผลิตโดยใชแ้บบจ าลองเชิงเส้นคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั 
ๆ คือ ฟังก์ชัน่วตัถุประสงค์ ซ่ึงเป็นสมการแสดงผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปร
จากกิจกรรมการผลิตต่างๆของเกษตรกรและสมการเง่ือนไขหรือสมการขอ้จ ากดั ซ่ึงเป็นสมการท่ี
แสดงสัดส่วนของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมการผลิตภายใตปั้จจยัการผลิตจ านวนหน่ึง 
ดงันั้นในการสร้างแบบจ าลองคร้ังน้ีจึงเป็นการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้
ผลผลิตต่อไร่ของพืชแต่ละชนิดและขอ้จ ากดัทางดา้นพื้นท่ี เงินทุน แรงงานการผลิตของเกษตรกร ซ่ึง
ในแบบจ าลองน้ีได้แบ่งออกเป็น 3 ฟาร์ม คือ ฟาร์มท่ีมีขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาด
ใหญ่ เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเป็นพื้นท่ีท่ีก าลงัเร่ิมปลูกยางพารา จึงยงัไม่มีเกษตรกรคนใดปลูกจน
ครบ 27 ปี ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งตั้งสมมุติฐานทั้งทางด้านราคาและปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตโดยมีขอ้สมมุติฐานดงัน้ี 

   2.1) ก าหนดใหเ้กษตรกรขายผลผลิตยางแผน่ดิบเท่ากบั 61 บาทต่อกิโลกรัม
และยางกอ้นถว้ยเท่ากบั 37 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่ช่วงปีท่ี 3-9 เน่ืองจากราคาดงักล่าวเป็นราคาเฉล่ียท่ี
เกษตรกรไดรั้บจากการขายผลผลิตยางแผน่ดิบและยางกอ้นถว้ยในปีการผลิต 2552/2553 
   2.2) ก าหนดให้การพยากรณ์ต้นทุนยางพาราในอนาคต เท่ากับต้นทุนปี
สุดทา้ยท่ีเกษตรกรก าลงัท าการผลิตอยู่ จากการส ารวจเกษตรกรในพื้นท่ีมีระยะเวลามาปลูกมาแล้ว
สูงสุด 8 ปี และช่วงระยะเวลาท่ียางพาราให้ผลผลิตจะมีต้นทุนการผลิตในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงสมมุติใหต้น้ทุนการผลิตในปีท่ี 9-27 เท่ากบัตน้ทุนในปีท่ี 8 
   2.3) ก าหนดให้แนวโนม้ปริมาณผลผลิตยางพาราในอนาคตของเกษตรกรท่ี
ท าการผลิตเท่ากับส่วนต่างระหว่างปริมาณผลผลิตยางพาราเฉล่ียของภาคใต้และปริมาณผลผลิต
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(10) 

(9) 

ยางพาราเฉล่ียในภาคเหนือ เน่ืองจากยงัไม่มีเกษตรกรในภาคเหนือรายใดท่ีปลูกยางพาราจนครบอายุ
โครงการคือ 27 ปี แต่ส าหรับในภาคใตน้ั้นพบวา่ มีเกษตรกรเป็นจ านวนมากท่ีผลผลิตยางพาราจนครบ
อายุโครงการท าให้มีขอ้มูลท่ีมากพอท่ีจะน ามาเป็นบรรทดัฐานในการประมาณการเพื่อหาปริมาณ
ผลผลิตยางพาราเฉล่ียในภาคเหนือต่อไป  
 นอกจากนั้ นแล้วในแต่ละแบบจ าลองยงัมีพืชแข่งขันในแต่พื้นท่ีแตกต่างกันไป โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งแบบจ าลองออกเป็น 3 แบบจ าลองตามขนาดฟาร์ม คือ 
แบบจ าลองท่ี 1 ฟาร์มขนาดเล็ก  

พืชแข่งขนับนท่ีดอน คือ ยางพารา ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม (ฝน) คือ ขา้วเหนียวนาปี 
พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม(แลง้) คือ ขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แตงโมถัว่

เขียวและหอมแดง 
แบบจ าลองท่ี 2 ฟาร์มขนาดกลาง  

พืชแข่งขนับนท่ีดอน คือ ยางพารา ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
 พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม(ฝน) คือ ขา้วเหนียวนาปี 
 พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม(แลง้) คือ ขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แตงโม ถัว่เขียว 
แบบจ าลองท่ี 3 ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 พืชแข่งขนับนท่ีดอน คือ ยางพารา ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
 พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม(ฝน) คือ ขา้วเหนียวนาปี 
 พืชแข่งขนับนท่ีลุ่ม(แลง้) คือ ขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แตงโม ถัว่เขียว 
โดยมีกรอบกวา้งๆของโครงสร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

ฟังชัน่วตัถุประสงค ์

MAX  Z   =    ∑ 𝐹𝑡𝑋𝑡

9

𝑡=1

+ ∑ ∑ B𝑗𝑡Y𝑗𝑡

9

t=1

n

j=1

     

 

ภายใตข้อ้จ ากดั 
 

∑ ∑(𝑎𝑖𝑡𝑋𝑡+𝑑𝑖𝑡𝑌𝑗)

9

𝑡=1

  ≤     𝑏𝑖𝑡

n

i=1

 

     𝑋t, 𝑌𝑗, 𝐵𝑗𝑡 , 𝐹𝑗 ≥    0                (11) 
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โดยท่ี 
Z คือ ยอดรวมของมูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรท่ี 

เกษตรกรไดรั้บจาก ระบบการผลิตพืชใน 1 ปี (หน่วย: บาทต่อไร่) 
Ft คือ  มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต่อช่วงเวลาท่ี t  

ของกิจกรรมการผลิตยางพารา (หน่วย: บาทต่อไร่) 
Bjt คือ  มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้หนือตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต่อช่วงเวลาท่ี t  

ของกิจกรรมการปลูกพืชแข่งขนั (หน่วย: บาทต่อไร่) 
 Xt คือ  กิจกรรมการปลูกยางพารา ณ ช่วงเวลาท่ี t (หน่วย: ไร่) 

Yjt คือ  กิจกรรมทางการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกพืชแข่งขนัและ 
กิจกรรมอ่ืนๆท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t (หน่วย: ไร่) 

ait คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของจ านวนการใชปั้จจยัการผลิตเพื่อผลิตยางพารา 
หรือเง่ือนไขการใชปั้จจยัการผลิต i ในช่วงเวลาท่ี t  

dit คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของจ านวนการใชปั้จจยัการผลิตเพื่อผลิตพืชแข่งขนั 
หรือเง่ือนไขการใชปั้จจยัการผลิต i ในช่วงเวลาท่ี t  

 bit คือ  ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชปั้จจยัการผลิต i ในช่วงเวลาท่ี t  
j คือ  กิจกรรมการปลูกพืชและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทาง 

การเกษตรท่ีเกษตรกรมีอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ การเพาะปลูกพืชแข่งขนั การเล้ียงสัตว ์
การกู้ยืมเงิน การขายผลผลิตและการโอนปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยท่ี j = 
1,2,3,…,n 

i คือ  จ านวนทรัพยากรหรือเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดข้ึนในการท ากิจกรรมการผลิต 
ท่ี i ไดแ้ก่ ท่ีดิน ทุน แรงงานท่ีใช้ในการผลิตยางพารา ขา้วเหนียวนาปี ขา้ว
เหนียวนาปรัง ขา้วจา้วนาปรัง ขา้วโพด แตงโม ถัว่เขียว หอมและกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยท่ี i = 1,2,3,…,n  

 t คือ  ช่วงระยะเวลา ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 9 ช่วง ช่วงละ 3 ปี โดย 
 t1 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 0-3 

t2 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 4-6 
 t3 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 7-9 
 t4 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 10-12 
 t5 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 13-15 
 t6 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 16-18 
 t7 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 19-21 
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 t8 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 22-24 
 t9 คือ  ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรปลูกตน้ยางพาราในปีท่ี 25-27 

ความหมายของฟังก์ช่ันการผลติ 

 สมการท่ี (9) แสดงถึง วตัถุประสงคเ์พื่อหาแผนการผลิตพืชท่ีเหมาะสม โดยท่ีก่อใหเ้กิด 
 รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงท่ีสุด 

สมการท่ี (10) แสดงถึง ขอ้จ ากดัของการใชปั้จจยัการผลิตชนิดต่างๆ อนัไดแ้ก่ ขนาดท่ีดิน
ถือครองทางการเกษตร แรงงานในครัวเรือน แรงงานจา้ง เงินทุนท่ีใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมการผลิตพืชชนิดท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t โดยมีการก าหนดให้มี
การใชปั้จจยัการผลิตไม่เกินปริมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัจ านวนหน่ึง 

สมการท่ี (11) แสดงถึง เง่ือนไขบงัคบัของแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงท่ีทุกตวัแปร
จะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ศูนย ์

 แบบจ าลองแผนการผลิตดงักล่าวประกอบไปดว้ยกิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆ ทั้งหมด 9 
ช่วงเวลา ประกอบไปดว้ย กิจกรรมการผลิต การจา้งแรงงาน การกูย้ืมในฟาร์มขนาดเล็กทั้งหมด 244
กิจกรรม ฟาร์มขนาดกลาง 235 กิจกรรมและฟาร์มขนาดใหญ่ 235 กิจกรรม นอกจากน้ีแลว้ยงัประกอบ
ไปดว้ยขอ้ก าจดัและเง่ือนไขทางดา้นท่ีดิน การโอนท่ีปลูกยางพารา จ านวนแรงงงานครัวเรือน จ านวน
เงินทุน เงินกู ้รายไดร้วม ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การโอนปัจจยัการผลิตทั้งหมด 163 กิจกรรมในทุก ๆ 
ฟาร์ม โดยก าหนดให้กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัยางพาราเป็น X และกิจกรรมเก่ียวกบัพืชแข่งขนัเป็น Y ซ่ึง
กิจกรรมและขอ้จ ากดัต่างๆ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

ความหมายของตัวแปรของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ศึกษาในแบบจ าลองของ
เกษตรกรทั้ง 3 ฟาร์ม 

กจิกรรมการผลติ 

 X1- X18 หมายถึง กิจกรรรมการผลิตยางพาราในช่วงระยะเวลาท่ี 1-9 ซ่ึงการผลิต
    ดงักล่าวแบ่งออกเป็นการผลิตยางแผนดิบ 9 กิจกรรมและการผลิต
    ยางกอ้นถว้ยอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่) 
 X19- X27  หมายถึง กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปีตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 

X28- X36  หมายถึง กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปรังตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9  
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    (หน่วย: ไร่) 
 X37- X45  หมายถึง กิจกรรมการผลิตขา้วเจา้นาปรังตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9  

    (หน่วย: ไร่) 
X46- X63 หมายถึง กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 ซ่ึงการผลิต 
    ดงักล่าวแบ่งออกเป็นการผลิตในพื้นท่ีดอน 9 กิจกรรมและการผลิต 
    ในพื้นท่ีลุ่มอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่) 
X64- X72 หมายถึง กิจกรรมการผลิตแตงโมตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
X73- X81 หมายถึง กิจกรรมการผลิตหอมแดงตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
X82- X99 หมายถึง กิจกรรมการผลิตถัว่เขียวตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 ซ่ึงการผลิตดงักล่าว

   แบ่งออกเป็นการผลิตในพื้นท่ีดอน 9 กิจกรรมและการผลิตในพื้นท่ี
   ลุ่มอีก 9 กิจกรรม (หน่วย: ไร่) 

กจิกรรมการเช่าทีด่ิน 

X100- X108 หมายถึง กิจกรรมการเช่าท่ีดินในช่วงปี 1-9 ปี (หน่วย: ไร่) 

กจิกรรมการจ้างแรงงาน 

X109- X217 หมายถึง กิจกรรมการจา้งแรงงานในการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงท่ี 1-9  
   ช่วงละ 12 เดือน (หน่วย: วนัท างาน) 

กจิกรรมการกู้ยมืเงิน 

X218- X226 หมายถึง กิจกรรมการกูย้มืเพื่อใชใ้นการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วง 
   ระยะเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 

กจิกรรมการรวมรายได้ 

X227- X235 หมายถึง กิจกรรมการรวมรายไดเ้ม่ือส้ินฤดูการผลิตตั้งแต่ 
 ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 
X236- X244 หมายถึง กิจกรรมการออมเงินทุนคงเหลือของเกษตรกรหลงัช าระ 
 หน้ีตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 
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ความหมายของข้อจ ากดัและเงื่อนไขต่างๆของแบบจ าลอง 

ข้อจ ากดัทางด้านทีด่ิน 

R1 – R9 หมายถึง สมการขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีดินท่ีเกษตรกรสามารถท ากิจกรรม 
   การผลิตยางพาราตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
R10 – R18 หมายถึง สมการขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีดินท่ีเกษตรกรสามารถท ากิจกรรม 
   การผลิตพืชอายสุั้นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
R19 – R27 หมายถึง สมการขอ้จ ากดัของจ านวนท่ีดินท่ีเกษตรกรสามารถท ากิจกรรม 
   การผลิตพืชอายสุั้นในช่วงฤดูแลง้ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 

เงื่อนไขการโอนทีด่อน 

R28 – R36 หมายถึง กิจกรรมการโอนดอนตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 

ข้อจ ากดัทางด้านแรงงาน 

R37– R145 หมายถึง เง่ือนไขแสดงข้อจ ากัดขั้นสูงของการใช้แรงงานครัวเรือนและ
   แรงงานแลกเปล่ียนในภาคการเกษตรท่ีเกษตรกรสามารถน าไปใช้
   ในการผลิตพืชชนิดต่างๆในแต่ละเดือน ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 

   (หน่วย: วนัท างาน) 

ข้อจ ากดัทางด้านเงินทุน 

R146– R154 หมายถึง ขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุนของเกษตรกรท่ีสามารถน าไปใชใ้น 
   กิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 

ข้อจ ากดัทางด้านเงินกู้ 

R155 – R163 หมายถึง ขอ้จ ากดัทางดา้นเงินกูข้องเกษตรกรท่ีสามารถกูย้ืมเพื่อน ามาใชใ้น
   การท ากิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 

เงื่อนไขการใช้หนี ้

R164 – R172 หมายถึง ก าหนดให้เกษตรกรมีเง่ือนไขท่ีจะตอ้งใช้หน้ีเท่ากบัเงินกูบ้วกกบั
   อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 
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เงื่อนไขทางด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

R173 – R181 หมายถึง ก าหนดให้เกษตรกรมีเง่ือนไขท่ีจะตอ้งมีรายไดจ้  านวนหน่ึงเพื่อใช้
   จ่ายในครัวเรือนตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 

ความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติพชืทีศึ่กษาในแบบจ าลอง 

b1 – b9 หมายถึง ขนาดพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีอยูเ่พื่อใชใ้นการผลิตบนพื้นท่ีดอน 
   (ยางพาราและขา้วโพดเล้ียงสัตว)์ ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
b10 – b18 หมายถึง ขนาดพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีอยูเ่พื่อใชใ้นการผลิตพืชอายสุั้นในท่ีลุ่มฝน 
   ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
b19 – b27 หมายถึง ขนาดพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีอยูเ่พื่อใชใ้นการผลิตพืชอายสุั้นในท่ีลุ่ม 
   แลง้ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: ไร่) 
b28 – b36 หมายถึง จ านวนเงินทุนท่ีครัวเรือนมีอยูใ่นการท ากิจกรรมการ 
   ผลิตพืชชนิดต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 (หน่วย: บาท) 
b37 – b45  หมายถึง จ านวนเงินกูท่ี้ครัวเรือนสามารถกูไ้ดจ้ากแหล่งเงินกูใ้น 
   การท ากิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 1-9 

   (หน่วย: บาท) 
b46 – b54 หมายถึง จ านวนแรงงานครัวเรือนและแรงงานแลกเปล่ียนท่ี 
   เกษตรกรน ามาใชใ้นกิจกรรมการผลิตพืชชนิดต่างๆตั้งแต่ช่วงเวลา

   ท่ี 1-9 (หน่วย: วนัท างาน) 

โครงสร้างแบบจ าลองโดยย่อของแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้น 

ในการสร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนัคือ กิจกรรมการ
ผลิต (ตามแนวนอน) และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการเพาะปลูก (ตามแนวตั้ง) โดย
แบ่งแบบจ าลองออกเป็น 9 ช่วง ช่วงละ 3 ปี ซ่ึงสามารถเขียนโครงสร้างโดยย่อใน 1 ช่วงเวลาได้ดงั
ตารางท่ี 3.1 โดยให้ 1 แสดงถึงการมีกิจกรรมการผลิตหรือการโอนปัจจยัการผลิตชนิดนั้นๆและ -1 คือ 
การรับโอนปัจจยัการผลิตและก าหนดให ้

bij คือ ขอ้จ ากดัทางดา้นต่างๆ 
Xij คือ กิจกรรมการผลิตยางพารา ในช่วงเวลาต่างๆ 
Yij คือ กิจกรรมการผลิตพืชแข่งขนัอ่ืนๆในช่วงเวลาต่างๆ 
[N] คือ ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท าการผลิตพืชชนิดต่างๆ 
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[C] คือ ตน้ทุนการผลิตพืชชนิดต่างๆ 
[r] คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
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ตารางท่ี 3.2 โครงสร้างโดยยอ่ของแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นของเกษตรกรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ขอ้จ ากดั/กิจกรรมการผลิต 

คว
าม
สัม

พนั
ธ์ 

ปริ
มา
ณข

อ้จ
 าก
ดั กิจกรรม 

การผลิต ท่ีดินเช่า การจา้งงาน การกูเ้งิน 
รายได้
คงเหลือ 

ค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน เงินออม 

Xt1-t9, Yt1-t9 Yt1-t9 Xt1-t9, Yt1-t9 Xt1-t9, Yt1-t9 Xij Xt1-t9, Yt1-t9 Xt1-t9, Yt1-t9 
ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์ [N] [C] [C] [r] 

   ท่ีดิน Rij ≤ bij aij…aij -1 
     ท่ีดินเช่า Rij ≤ bij 

 
1 

     การโอนท่ีดิน Rij = 0 1t…-1t+1 
      แรงงาน Rij ≤ bij [I] 
 

-1[I] 
    เงินทุนตนเอง Rij ≤ bij [C] [C] [C] -1 

   เงินกู ้ Rij ≤ bij 
   

1 
   สมดุลเงินสด Rij = 0 [N] -[C] -[C] 

 
-1 

  การใชห้น้ี+ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน Rij = 0 
   

-1[r] 1 -1 -1 
ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน Rij = bij 

     
1 

 ท่ีมา: จากการศึกษา 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีได้จากแบบจ าลองพื้นฐานนั้น เป็นการศึกษาภายใตข้อ้สมมุติท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิต กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการขายและราคาผลผลิตคงท่ี
ตลอดระยะเวลาในการวิเคราะห์ แต่ในความเป็นจริงแลว้ปัจจยัการผลิตหรือเง่ือนไขการผลิตต่างๆมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้ น เพื่อทราบว่าเม่ือราคาปัจจัยการผลิตและราคาขายผลผลิต
เปล่ียนแปลงไปจะมีผลต่อการเลือกปลูกพืชชนิดต่างๆอย่างไรและเกษตรกรจะยงัคงเลือกปลูก
ยางพาราเป็นพืชทางเลือกต่อไปหรือไม่ ดงันั้นในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคร้ังน้ีจึงไดแ้บ่งเป็น 6
กรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ี 1 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดจ้  ากดั 
 กรณีท่ี 2 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีเกษตรกรกูไ้ดไ้ม่จ  ากดั 
 กรณีท่ี 3 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีเกษตรกรขายผลผลิตขา้วในราคาตลาด 
 กรณีท่ี 4 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีเกษตรกรขายผลผลิตยางพาราในราคาประกนั 
 กรณีท่ี 5 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 
 กรณีท่ี 6 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีตน้ทุนการผลิตลดลง 
 กรณีท่ี 7 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีราคาผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 กรณีท่ี 8 แผนการผลิตท่ีเหมาะสมกรณีราคาผลผลิตลดลง 
 
 
 
 
 


