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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) basic demographic, economic, 
and social fundamental factors 2) perception about being membership of rubber farmer group 
and perception on management of rubber farmer group 3) factors affecting satisfaction in group 
membership of the rubber farmers and 4) problems and suggestions of members of the rubber 
farmers group in Sanam Chai Khet district, Chachoengsao province. The sample size of this study 
was 250 farmers. The questionnaire was the research instrument. The statistical analysis was 
frequency, percentage, mean, standard division, minimum, maximum, and Chi–square to test 
the relationship. The research revealed that most of the rubber farmers were female, had an 
average age of 54.01 years, graduated from high school or equivalent, and had marital status. 
The main occupation was a rubber plantation. The average rubber plantation area was 40.80 
rai. The average number of labors used for rubber plantation was 4 people. The average monthly 
income was 48,000 Baht, and the average monthly expenditure was 28,868 Baht. The duration 
of being group membership of the rubber farmers was 6.88 years. The farmers received media 
exposure from radio, broadcasting, and announcement. The overall average perception about 
being membership was at a high level (2.38 scores). The overall average perception of the 
management of the rubber farmer group was at a high level (2.43 scores). The hypothesis test 
found that age, educational level, rubber plantation area, number of labors, membership period 
of rubber farmer group, income, expenses, media exposure, perception about being membership 
and perception on the management of rubber farmer group related to the satisfaction of the 
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farmer group membership at the statistical significance level of 0.01 and 0.05. The main problems 
for farmers were being in debt and tracking liabilities had been delayed.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีเพ่ือศึกษา 1) ข้อมลูพืน้ฐานส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) การรับรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและ 
การบริหารจัดการองค์กรกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  
3) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และ 4) ปัญหา 
และข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง
ในพื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 250 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตำ่าสุด และค่าสูงสุด และทดสอบหาค่า
ความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 
เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54.01 ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถานภาพสมรส 
อาชพีหลกัทำาสวนยางพารา มพีืน้ทีป่ลกูยางพาราเฉลีย่ 
40.80 ไร่ จำานวนแรงงานเฉลี่ย 4 คน รายได้ต่อเดือน
เฉลีย่ 48,000 บาท รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน 28,868 บาท 
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเฉลี่ย 6.88 ปี 
เปิดรับข่าวสารจากวิทยุ เสียงตามสาย และประกาศ มี
การรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (2.38 คะแนน) มกีารรบัรู้เกีย่วกบั
การบริหารจดัการองค์กรกลุม่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(2.43 คะแนน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษา พื้นที่ในการปลูกยางพารา จำานวน

แรงงาน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง รายได้ รายจ่าย ช่องทางการเปิดรับ
ข่าวสาร การรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกลุ ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
รวมกลุม่เป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางทีร่ะดบั
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ปัญหาหลักของ
เกษตรกร คือ การติดตามหนี้ได้ล่าช้า

ค�าส�าคัญ: การรวมกลุม่, ชาวสวนยางพารา, การรบัรู,้ 
ความพงึพอใจ, ฉะเชงิเทรา

บทน�า

 ยางพาราเป ็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของ
ประเทศไทย โดยการผลิตยางพาราเพื่อส่งออกให้กับ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ของโลก มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องตามการใช้ยางธรรมชาติของโลก 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไป
ท่ัวทุกภาคของประเทศ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นท่ี
ปลูกยางพารารวมทั้งสิ้น 22,626,277 ไร่ (Office of 
Agricultural Economics, 2019) ส่งผลให้อาชีพการ
ทำาสวนยางพารากลายเป็นเป็นอาชีพท่ีสำาคัญของ
เกษตรกรไทยและเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู ่กับภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกเป็นสำาคัญ ผลผลิต
และกลไกราคาของยางพารามีผลต่อการดำารงชีพของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำาให้เกษตรกรสนใจและ
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หนัมาปลูกยางพาราเพิม่ขึน้ ทัง้เกษตรกรทีป่ลกูยางพารา
อยู่เดิมและเกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน แต่
สถานการณ์ยางพาราในรอบปีทีผ่่านมา ราคายางพาราได้
มีการปรับตัวลดลงจากความผันผวนอันเน่ืองมาจาก
สาเหตตุ่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลผลติมมีากเกินความ
ต้องการ เน่ืองมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกและ
อปุทานยางของประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาติทีเ่ริม่ออกสู่
ตลาดเพิม่ขึน้จนเกดิอปุทานส่วนเกนิ กรอปกบัมปัีญหา
เชงิโครงสร้างการผลิตยางพารา กล่าวคือ ยางพาราเป็น
พืชทีพ่ึง่พาการส่งออก โดยผลผลิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
87 ส่งออกไปยังผู้ใช้ยางในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจนี ซึง่เป็นผูใ้ช้ยางรายใหญ่ทีส่ดุของโลก และเป็น
ประเทศผู้นำาเข้ายางพารารายใหญ่ของไทย ปัจจุบัน 
ประเทศจีนกำาลังประสบกับปัญหาการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยราคายางแผ่นดบิคณุภาพดใีนปี พ.ศ. 2562 
เท่ากบั 44.75 บาทต่อกโิลกรมั และราคาได้เพิม่ข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2561 ซึง่มรีาคายางแผ่นดิบคุณภาพดี เท่ากบั 
43.58 บาทต่อกโิลกรมั คิดเป็นร้อยละ 2.68 (Rubber 
Authority of Thailand, 2019) จากราคาดังกล่าว 
ปัจจบุนัยงัมกีารขยายพืน้ทีก่ารปลกูสูภ่มูภิาคอืน่ ๆ เพิม่
ขึน้นอกเหนอืจากภาคใต้ โดยเฉพาะทางภาคตะวนัออก
และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

จากสถานการณ์การผลิตดังกล่าว ส่งผลให้
ตลาดยางพาราของเกษตรกรยงัคงประสบปัญหาทัง้ใน
ด้านผลผลติและด้านราคา โดยเกษตรกรไม่สามารถเป็น
ผูก้ำาหนดราคาหรือต่อรองราคากบัตลาดได้ และส่วนใหญ่
ยังคงถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ รวมทั้งเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในพื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสวน
ยางพาราที่ลดลง ส่งผลต่อการดำารงชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางและครอบครวั มรีายได้ไม่เพียงพอสำาหรบั
การใช้จ่ายในการดำารงชีพ ดังนั้น ทางภาครัฐจึงได้มี
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้
ปัญหาราคายาง และช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคายางพารา
ตกตำา่ ประกอบกบัเกษตรกรชาวสวนยางได้ปรับตัวและ

มแีนวทางปฏบิตัทิีไ่ด้รบัผลกระทบเชงิลบลดลงด้วยเช่น
กัน ดังเช่น มาตรการการรวมกลุ่มหรือสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกร ที่ดำาเนินกิจการด้าน
ยางพารา และสร้างเครอืข่ายเพือ่รวบรวมและจำาหน่าย
ยางพารา สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางในรูปแบบกลุ่มของรัฐ และการยางแห่ง
ประเทศไทยจึงได้กำาหนดกลยุทธ์การสร้างกลไกรักษา
เสถียรภาพราคายาง เพ่ือส่งเสริมสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง อนัจะก่อให้เกดิความเข้มแข็งต่อเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราและกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
โดยการร่วมกันจำาหน่ายและร่วมกันจัดหาปัจจัยการ
ผลิต ซ่ึงทำาให้สามารถสร้างอำานาจการต่อรองกับผู้ซ้ือ 
และท่ีสำาคัญ เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถรวม
กนัเป็นกลุม่ ร่วมกนับรหิารจัดการกลุม่อย่างเป็นระบบ 
มปีระสทิธภิาพ สามารถทำาการตลาดได้ และลดผลกระ
ทบจากการปรับตัวลดลงของราคายาง ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ศกึษาความพึงพอใจของเกษตรกรเม่ือเกษตรกรได้รวม
กลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ทราบสาเหตุ
และความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจ เพื่อ
การนำาไปใช้ประโยชน์ของผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
กลุ ่มเกษตรกรหรือผู ้ที่สนใจ เช่น การจัดตั้งกลุ ่ม
เกษตรกรข้ึนใหม่และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
ต่อไป เป็นต้น

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สุ ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวสวนยางที่ เป ็น

สมาชิกกลุ ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำาเภอ
สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีไ่ด้มกีารดำาเนนิธรุกจิ
เก่ียวกับยางพาราในพื้นท่ีอำาเภอสนามชัยเขตจาก
จำานวนประชากร 670 คน (Sanam Chai Khet 
Agricultural Land Reform Cooperatives Limited, 
2019) โดยคำานวณหาจำานวนตัวอย่างจากสูตรของ 
Yamane (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จาก
นั้น เลือกสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก และสุ่มตาม
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ระดบัชัน้ (Stratified random sampling) ของจำานวน
เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง จำานวน 3 กลุ่ม คือ 1) สมาชิกตัวอย่าง
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำากัด 
จำานวน 175 ราย 2) สมาชิกตัวอย่างสหกรณ์ยางพารา
สนามชัยเขต จำากัด จำานวน 53 ราย และ 3) สมาชิก
ตัวอย่างสหกรณ์ยางพาราแปดร้ิว จำากัด จำานวน 22 ราย 
รวมทัง้ส้ิน 250 ราย ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูจาก
เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดย
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น นำามา
จัดทำาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรตาม
สมมตฐิาน และตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 ท่าน ค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) 
ถกูวเิคราะห์โดยทดสอบกับเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราที่
เป ็นสมาชิกสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ ่ม
เกษตรกร กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกยางพาราที่ไม่ได้เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบข้อ
บกพร่องของแบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าความเชื่อ
มั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 
0.957

แบบสอบถามถกูสร้างขึน้ โดยอาศัยการศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 
ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
ชาวสวนยางทีเ่ป็นสมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางใน
พื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที ่2 การรบัรูเ้กีย่วกบัการเป็นสมาชกิกลุม่
เกษตรกรชาวสวนยางฯ และการรับรู ้เกี่ยวกับการ
บรหิารจดัการองค์กรกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ท่ี
อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที ่3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ
รวมกลุม่เป็นสมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ที่
อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนท่ี 4 ป ัญหาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรในพื้นที่อำ า เภอสนามชัยเขต จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา

การวัดตัวแปร
การรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

กลุ ่มเกษตรกรชาวสวนยางและการบริหารจัดการ
องค์กรกลุ ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีอำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกประเมินโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) วัด 3 ระดับ 
ในแต่ละด้าน คือ มีระดับการรับรู้มาก (3 คะแนน) การ
รับรู ้ปานกลาง (2 คะแนน) และการรับรู ้น้อย (1 
คะแนน) โดยกำาหนดช่วงคะแนนและความหมายเป็น
รายข้อ ดังนี้
    

2.34 – 3.00 เกษตรกรมีการรับรู้ระดับมาก
1.67 – 2.33 เกษตรกรมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง
1.00 – 1.66 เกษตรกรมีการรับรู้ระดับน้อย

ปัจจยัท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุม่
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ีอำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ความพึงพอใจของ
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางถูกประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
วัด 3 ระดับ ในแต่ละด้าน คือ มีระดับความพึงพอใจ
มาก (3 คะแนน) ความพึงพอใจปานกลาง (2 คะแนน) 
และความพึงพอใจน้อย (1 คะแนน) โดยกำาหนดช่วง
คะแนนและความหมายเป็นรายข้อ ดังนี้

2.34 – 3.00  ระดับความพึงพอใจมาก
1.67 – 2.33  ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.00 – 1.66  ระดับความพึงพอใจน้อย
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากแบบสอบถามถูกนำามาใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคม 
การรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม การ
บริหารจัดการองค์กรกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ ่มเป็น
สมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยวเิคราะห์ค่าสถติิ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าตำ่าสุด 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) และทดสอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ ่มเป็น
สมาชิกกลุ ่มเกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้สถิติค่า 
ไคสแควร์ (Chi–square) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 และร้อยละ 95

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรกรชาวสวนยางในพื้ นที่ อำ า เภอ
สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ทีเ่ป็นสมาชิกกลุม่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 54.01 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพหลักทำาสวนยางพารา 
มีพื้นที่ปลูกยางเฉลี่ย 40.80 ไร่ มีแรงงานที่ใช้ทำาสวน
ยางพาราเฉลี่ย 4 คน มีรายได้เฉลี่ย 48,000 บาทต่อ
เดือน มรีายจ่ายเฉล่ีย 28,868 บาทต่อเดือน เป็นสมาชกิ
กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางเฉลีย่ 6.88 ปี และมกีารเปิด
รับข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากวิทยุ
กระจายเสยีง เสยีงตามสาย และประกาศ อย่างไรกต็าม 
แม้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แต่ก็ได้รับการ
ศึกษา ทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปลูกยางพารา การจำาหน่ายผลผลิตยางพารา และเห็น
ถงึประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชกิกลุม่สหกรณ์ชาวสวน
ยาง ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม

การมส่ีวนร่วมของสมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง
การรับรู ้ เกี่ยวกับการเป ็นสมาชิกกลุ ่ม

เกษตรกรชาวสวนยาง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร

ชาวสวนยางพื้น ท่ีอำา เภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 2.38 จากการศึกษารายด้านยังพบว่า การรวม
กลุม่เพือ่ตดิตามและประเมินผลการดำาเนนิกจิกรรมทกุ
กิจกรรมที่สมาชิกพึงมีส่วนร่วม มีคะแนนเฉลี่ย 2.42 
การรวมกลุ ่มเพื่อเสนอความคิดเห็นในการดำาเนิน
กจิกรรมทุกกจิกรรมทีส่มาชกิพงึมส่ีวนร่วมในระดบัมาก 
มคีะแนนเฉลีย่ 2.42 การรวมกลุม่เพือ่ปฏบัิตแิละดำาเนนิ
งานในการดำาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมที่สมาชิกพึงมี
ส่วนร่วม มีคะแนนเฉลี่ย 2.39 การรวมกลุ่มเพื่อรับผล
ประโยชน์จากการดำาเนนิกจิกรรมทกุกจิกรรมทีส่มาชกิ
พึงได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย 2.35 และการรวมกลุ่มเพื่อ
ตดัสนิใจในการดำาเนนิกิจกรรมทกุกจิกรรมทีส่มาชกิพงึ
มส่ีวนร่วม ระดบัปานกลาง มคีะแนนเฉล่ีย 2.32 (Table 
1) ซ่ึงเกษตรกรมีความเห็นว่า การรวมกลุ่มในรูปของ
สหกรณ์ จะทำาให้สมาชิกเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
เนื่องด้วยการดำาเนินงานในรูปของสหกรณ์นั้น สมาชิก
ได้เกิดกระบวนการในการทำางานร่วมกันด้วยการช่วย
เหลอืซึง่กันและกนั ตามหลกัการ วธิกีาร และอุดมการณ์
ของสหกรณ์ จงึส่งผลให้เกดิปฏสิมัพนัธ์และสมัพันธภาพ
ที่ดีต่อกันของสมาชิกหรือเกษตรกรในชุมชน อันนำาไป
สู่สภาพแวดล้อมที่ดีทางสังคม
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Table 1 Perception of being membership of rubber farmer group

Perception of being membership of rubber farmer group x SD Level

Monitoring and evaluation of all activities
Making decision in all activities
Implementing in all activities
Receiving benefits from all activities
Expressing opinion in all activities

2.42
2.32
2.39
2.35
2.42

0.62
0.66
0.60
0.64
0.57

High
Moderate

High
High
High

Overall 2.38 0.52 High

SD = standard deviation

การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรกรมีการบริหารจัดการองค์กรกลุ ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต 
จงัหวัดฉะเชงิเทรา ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 2.43 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เกษตรกรมี
การรับรู ้ด้านการบริหารบุคลากรและสมาชิกอยู ่ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.49 โดยรับรู้ถึงการให้ความ
เชือ่มัน่ต่อสมาชกิ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ดี และสามารถติดต่อสื่อสารได้ดี ด้านการ
บริหารข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 
2.48 โดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมีการให้ข้อมูลที่
เที่ยงตรงและทันสมัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก 
(Table 2) ด้านการบริหารคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
2.48 โดยรับรู ้ถึงการบริหารจัดการและส่งเสริมให้
บคุลากรและสมาชกิด้วยจิตสำานกึทีดี่งาม มีความรบัผดิ
ชอบ และเอาใจใส่หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
อย่างสมำ่าเสมอ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดบัมาก คะแนนเฉลีย่ 2.44 โดยการให้สมาชกิมสีทิธิ
เท่าเทยีมกนัอย่างสมำา่เสมอ เคร่งครดั และชดัเจน ด้าน
การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 
2.40 โดยรับรู ้ถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณสู่สมาชิก และมีการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ 

และผลประโยชน์ของสมาชกิ ด้านการบรหิารงานทัว่ไป
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.37 โดยรับรู้ถึงการ
พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง วางแผน ปฏิบัติตามแผน และ
ประเมินผล ด้านการบริหารทรัพยากรหรือวัตถุอยู่ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.35 โดยพบว่า มีการควบคุม 
ดแูล และบำารงุรกัษาอปุกรณ์ วสัด ุพสัด ุสถานที ่สนิค้า 
การบริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมี
ความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรกลุ ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการเข้ามารับรู้การบริหาร
งานของกลุม่ ทำาให้เห็นภาพการทำางานทุกกระบวนการ
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Table 2  Perception of management of rubber farmer group

Perception of management of rubber farmer group X SD Level

Human resource management 
Budget management
Resource or equipment management
General administration
Moral / ethics management
Personnel and member management
Information management 

2.44
2.40
2.35
2.37
2.48
2.49
2.48

0.49
0.49
0.49
0.49
0.50
0.52
0.48

High
High
High
High
High
High
High

Overall 2.43 0.43 High

SD = standard deviation

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
ในพืน้ทีอ่ำาเภอสนามชยัเขต จังหวดัฉะเชงิเทรา (Table 
3) พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานของเกษตรกรชาวสวนยางทีเ่ป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางฯ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา พื้นที่ในการปลูกยางพารา และจำานวน
แรงงาน มอิีทธิพลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุม่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) เช่นเดียวกับระยะเวลาการเป็น
สมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง รายได้ รายจ่าย และ
ช่องทางการเปิดรับข่าวสารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจใน
การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางใน
พืน้ทีอ่ำาเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา อย่างมนียั
สำาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01)

 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า อายุของเกษตรกร
มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางฯ (P < 0.05) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Kaewunruan (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำากัด เนื่องจาก
เกษตรกรอายมุากต้องการได้รบัความมัน่คงในการเป็น

สมาชิกกลุ่มมากกว่าเกษตรกรที่อายุน้อย นอกจากนี้ 
อิทธิพลของระดับการศึกษา และระยะเวลาการเป็น
สมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีมต่ีอความพงึพอใจ
ในการรวมกลุม่เป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางฯ 
(P < 0.01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peanvithaya 
(2009) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของสมาชกิทีม่ต่ีอการให้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จำากัด สำาหรับรายได้และราย
จ่ายของเกษตรกรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวม
กลุม่เป็นสมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางฯ (P < 0.01) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Sombatsri (2006) ทีศ่กึษา
ความพงึพอใจของเกษตรกรท่ีมต่ีอโครงการส่งเสรมิการ
ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม ท้ังน้ี เกษตรกรเช่ือ
ว่าหากสมาชิกมีรายจ่ายน้อยจะทำาให้มีเงินเก็บมากข้ึน 
ซ่ึงกลุ่มอายุของสมาชิกในการปลูกยางในพื้นท่ีอำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นช่วงวัย
ทำางาน มีระดับการศึกษาในระดับปานกลาง และมี
ประสบการณ์สงูในการปลกูยางพารา ถึงแม้ว่าจะมีระยะ
เวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ยไม่นาน แต่ส่ิงท่ีสมาชิก
กลุ่มให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรกคือ การมีสิทธิเท่า
เทียมกันของสมาชิก มีการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงโอกาสในการเข้ารับ
การฝึกอบรมเรื่องการปลูกและผลิตยางพาราอีกด้วย
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Table 3 Factors affecting satisfaction in group membership of the rubber farmer in Sanam Chai Khet 
district, Chachoengsao province

Factors χ2 P–value Significance

Personal data

Age
Education
Period of being the rubber farmer group membership 
Income
Expenses
Rubber plantation areas 
Number of labors used for the rubber plantation
Receiving news media exposure

10.317*
15.915*
16.740**
23.239**
21.042**
12.539*
18.194*
48.752**

0.035
0.014
0.011
0.001
0.002
0.051
0.020
0.000

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Participation of the rubber farmer group membership 86.669** 0.000 Sig.

Management of the rubber farmer group organization 133.893** 0.000 Sig.

* Significance at the level of 0.05, ** Significance at the level of 0.01

จากข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราและจำานวน
แรงงานของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนท่ี
อำาเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า มจีำานวน
แรงงานที่ใช้ทำาสวนยางพาราเฉลี่ย 4 คน ซึ่งพอเพียง
ต่อการปลกูและผลติยางพารา ผลการศกึษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Somboonsuke (2010) ท่ีพบว่า 
แรงงานครัวเรือน 1 คน สามารถปฏิบัติงานในขนาด
พื้นที่สวนยางพาราที่ถือครองเฉลี่ย 14.20 ไร่ นอกจาก
นี้ ยังพบอีกว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางใน
พื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายได้
เฉลี่ย 48,000 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 
28,868 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
แสดงให้เห็นว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางใน
พื้นที่อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
พอใจในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกรยังคง
เป็นสมาชิกอย่างต่อเน่ือง โดยมีอายุสมาชิกกลุ ่ม

เกษตรกรชาวสวนยางเฉลี่ย 6.88 ปี นอกจากนี้ ยังมี
ช่องทางการเปิดรับข่าวสารและติดต่อสื่อสารท่ีดี 
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมีการให้ข้อมูลท่ี
เทีย่งตรงและทนัสมยั เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้กับสมาชกิ
ในกลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ Dechaphon 
(2015) ทีร่ายงานความพึงพอใจของสมาชกิต่อคณุภาพ
การให้บรกิารของสหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิหนอง
กอก จำากดั ท่ีมกีารแจ้งข้อมลูข่าวสารให้กบัสมาชิกกลุม่ 
และสมาชกิสามารถเข้าถงึการบรกิารจดัการได้อย่างถูก
ต้องและทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับ Sirisom 
(2016) ที่รายงานปัจจัยต่าง ๆ  ที่ทำาให้กลุ่มหรือองค์กร
เกษตรกรประสบความสำาเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
ประสบในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างการดำาเนินงาน
ขององค์กรควรมีความชัดเจนและมีองค์ประกอบท่ีพอ
เหมาะ การเข้ามารวมกลุ่มกันของสมาชิกที่ริเริ่มก่อตั้ง
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และผู้ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ควรให้เป็นไป
โดยสมคัรใจ ความซ่ือสตัย์สจุรติของผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
กับกลุ่มในทกุระดบั การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในแต่ละ
ขัน้ตอนของการดำาเนินงานกลุม่ การดำาเนนิการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มที่สร้างประโยชน์ให้แก่
สมาชกิของกลุ่ม เงินทนุของกลุม่ในการดำาเนนิกจิกรรม
ของกลุ่ม เจ้าหน้าทีท่ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องให้ความช่วยเหลอื
และดูแลการทำางานของกลุ่ม การจัดฝึกอบรมและให้
ความรู้ และการทำาธุรกิจแบบครบวงจรของกลุ่ม

การรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 2.38) ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
รวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอย่าง
มีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยอาจเป็นผลมา
จากทัศนคติ ความต้องการการมีส่วนร่วม ตั้งแต่
กระบวนการร่วมคิด ร่วมประชุม ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตั ิและร่วมประเมินตรวจสอบ รวมถึง
การปรับตัวของสมาชิก ท่ีเน ้นในด้านประโยชน ์
ท่ีได้รับจากการร่วมกลุ่มเป็นสมาชิก สอดคล้องกับ 
Suphajaroenkool et al. (2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง: ยุทธวิธีการดำารงชีพของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายใต้สถานการณ์ราคา
ยางท่ีผกผนั กรณศีกึษาชมุชนบ้านวงัพา ตำาบลทุง่ตำาเสา 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่รายงานว่า เกษตรกร
หรือสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลผลติของตนเอง โดยการมส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการ
ของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรของสมาชิก
ทุกคน ดังน้ัน สมาชิกจึงมีส่วนสำาคัญในการร่วมกัน
บริหารจัดการสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมประชุม ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมประเมินตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นจากการดำาเนินกิจการร่วมกัน เพื่อนำาไปสู่การสร้าง
ความมั่นคงในการดำารงชีพ

การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 2.43) ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

รวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมี
นัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) เนื่องจากความ 
พึงพอใจเป็นผลมาจากทัศนคติ การรับรู้ และการปรับ
ตัวของสมาชิก ท่ีเน้นในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ร่วมกลุม่เป็นสมาชิก ซึง่สมาชิกส่วนใหญ่มกีารรบัรูเ้กีย่ว
กบัการบริหารจดัการองค์กรกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง
อยู่ในระดับมาก ทำาให้สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจใน
การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอยู่
ในระดับมาก โดยส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มให้ความสำาคัญเป็น
ลำาดบัแรก ประกอบด้วย การให้สมาชกิมสีทิธเิท่าเทยีม
กันโดยสมำ่าเสมออย่างเคร่งครัดและชัดเจน มีการ
คุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก  
มีการควบคุม ดูแล และบำารุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ พัสดุ 
สถานที่ สินค้า การบริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ของ
กลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง มกีารพฒันา แก้ไข ปรบัปรงุ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ มกีารบรหิารจดัการและส่งเสรมิให้บุคลากรและ
สมาชิกด้วยจิตสำานึกท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบ และ
เอาใจใส่หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
สมำา่เสมอ มกีารให้ความเชือ่มัน่ต่อสมาชกิ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ด ีสอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของ Dechaphon (2015) ท่ีพบว่า  
ความพงึพอใจของสมาชกิต่อคณุภาพการให้บรกิารของ
สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิหนองกอก จำากดั ซึง่เป็น
องค์กรธุรกจิแห่งหนึง่ทีก่ำาลงัพฒันาธุรกจิการให้บรกิาร 
ในปัจจุบันมีรูปแบบการให้บริการหรือกิจกรรมของ
องค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก
และกลุ่มเกษตรกรท่ัวไป เช่น การให้บริการสินเช่ือ 
ธุรกิจรับฝาก เงินออมทรัพย์ และการจำาหน่ายสินค้า
เพือ่การเกษตร เป็นต้น ซ่ึงผูร้บับรกิารหรอืสมาชกิทีเ่ข้า
มาใช้บริการมีทัศนะและระดับความพึงพอใจต่อภาพ
รวมการให้บริการของสหกรณ์ท่ีแตกต่างกันไป และ
ความพึงพอใจยังเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเข้ามาใช้
บริการของสมาชิก ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนาของสหกรณ์
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ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหา

เกี่ยวกับการติดตามหนี้ได้ล่าช้า เนื่องจากสมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร พบปัญหาการรวบรวมผลผลิต
จากยางแผ่นดิบได้ลดลง เนื่องจากสมาชิกปรับเปลี่ยน
ไปทำายางก้อนถ้วยและนำ้ายางสดเพิ่มขึ้น มีข้อจำากัดใน
การสมคัรสมาชกิของกลุม่เกษตรกรทีรั่บเฉพาะในพืน้ที่
ที่จำากัด ทำาให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางนอกเขตพื้นที่
ที่กำาหนดไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ จึงมีสถานะเป็น
สมาชิกสมทบ ทำาให้สมาชิกสมทบที่นำายางมาจำาหน่าย
ทีก่ลุ่มฯ เป็นประจำาไม่ได้รบัเงนิเฉลีย่คนืหรอืเงนิปันผล
ทุนเรือนหุ้น และการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสมทบ 
ที่อยู่นอกพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ กลุ่มควรจัดการ
ส่งเสรมิอบรมให้ความรูแ้ก่สมาชกิ สร้างจิตสำานึกในการ
รวมกลุ่มและการดำาเนนิงานของกลุม่ และช่วยเหลอืให้
สมาชกิสามารถจำาหน่ายผลผลติยางได้เพิม่มากข้ึนด้วย

สรุป

เกษตรกรชาวสวนยางทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54.01 ปี มีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถานภาพ
สมรส ประกอบอาชีพทำาสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก 
มีพื้นที่สวนยางถือครองเฉลี่ย 40.80 ไร่ ใช้แรงงานใน
การทำาสวนยางพาราเฉลีย่ 4 คน มรีายได้ต่อเดือนเฉลีย่ 
48,000 บาท ขณะที ่มรีายจ่ายต่อเดอืนเฉลีย่ 28,868 บาท 
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเฉลี่ย 6.88 ปี 
เปิดรับข่าวสารของกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางจากวทิยุ
กระจายเสียง เสียงตามสาย และประกาศ โดยในภาพ
รวม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมกีารรบัรูก้ารมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.38) และมี
การรับรู ้ในการบริหารจัดการองค์กรกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.43) ผล
การทดสอบสมมติฐาน ยังพบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 
รายได้ รายจ่าย พื้นที่ปลูกยางพารา จำานวนแรงงาน 

ช่องทางการเปิดรบัข่าวสาร การรบัรูเ้กีย่วกบัการมส่ีวน
ร่วมของสมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง และการรับ
รู ้เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรกลุ ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
รวมกลุม่เป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง ปัญหา
ที่พบโดยส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
ประสบปัญหาเกีย่วกบัการตดิตามหนีไ้ด้ล่าช้า รวบรวม
ผลผลติจากยางแผ่นดบิได้ลดลง และข้อจำากดัด้านพืน้ที่
ในการรับสมคัรสมาชิก ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคอื ควร
มีการขยายพื้นที่ในการรับสมัครสมาชิกให้ครอบคลุม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างทั่ว
ถงึ และสร้างกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางเพือ่เพิม่การรบั
ซื้อยางก้อนถ้วยหรือนำ้ายางสด
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สหกรณ์การเกษตรในปัจจุบันท่ีอยู ่ในพื้นท่ีอำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำาหรับความร่วมมือ
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี
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