ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมี
พันธะสัญญาในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรรายยอย
ในจังหวัดเชียงใหม
Production Systems, Risk and Contract Farming Adoption
in Small-scale Farmers’ Maize Production
in Chiang Mai Province
ศรเพชร ชาวัน, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อทราบระบบการผลิต ตนทุน ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอยในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาและไมมี
พันธะสัญญา รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา โดยเก็บ
ขอมู ล จากเกษตรกรผู ป ลู กข า วโพดเลี้ ยงสัตวในอําเภอแมแจม และอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหมในปการผลิต 2555/2556 โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรที่ทําการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา 110 ตัวอยาง และแบบไมมีพันธะสัญญา 112 ตัวอยาง
รวมเปน 222 ตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญามีคาเฉลี่ย
4,270 บาทตอไร ขณะที่ตนทุนของเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบไมมีพันธะสัญญา
*
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มีคาเฉลี่ย 3,761 บาทตอไร ในสวนผลตอบแทนของเกษตรกรทั้งสองแบบติดลบทั้งคู และ
เมื่อทําการวิเคราะหความแตกตางกันของขอมูล ตนทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรที่
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งสองแบบ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
การวิเคราะหความเสี่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน พบวาเกษตรกรที่
ปลูกขาวโพดแบบมีพันธะสัญญา เมื่อวิเคราะหโอกาสของการเกิดขึ้นของรายได พบวารายได
รวมที่คาดวาจะไดรับ เทากับ 4,275 บาทตอไร และมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของ
รายไดเ ทากับ 0.28 สวนเกษตรกรที่ ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบไม มีพันธะสัญ ญา เมื่อ
วิเคราะหโอกาสของการเกิดขึ้นของรายได พบวา รายไดรวมที่คาดวาจะไดรับ เทากับ 4,065
บาท และมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของรายไดเทากับ 0.32 แตเมื่อเปรียบเทียบโอกาส
ของการขาดทุ น พบว า เกษตรกรที่ ป ลู กขา วโพดเลี้ ย งสั ตวแ บบมี พัน ธะสัญ ญา มีโ อกาส
ขาดทุนสูงถึง 58 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาเกษตรกรแบบไมมีพันธะสัญญาที่มีโอกาสขาดทุน 52
เปอรเซ็นต
ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ เกษตรแบบมี พั น ธะสั ญ ญาของ
เกษตรกร พบวา มี 4 ปจจัย ไดแก ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การไดรับการสงเสริม
หรือใหขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่
ผานมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวของหัวหนาครัวเรือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : เกษตรพันธะสัญญา, การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

Abstract
This study aimed to understand the production systems, costs,
returns, and risks of small-scale farmers in Chiang Mai Province in maize
production under contract and non-contract arrangements, and examine the
factors determining the adoption of contract farming. The needed data and
information were collected by questionnaire interview with maize growers in
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Mae Chaem and Phrao Districts of Chiang Mai Province in 2012/3 crop year
covering 110 samples of contract grower and 112 samples of non-contract
grower, or 222 observations in total.
The study found that the contract maize growers spent on the
average 4,270 baht per rai for the production cost while the non-contract
maize growers invested averagely 3,761 baht per rai. Apparently, both groups
incurred the loss from their maize production. Statistically, at 0.05 significant
level, there was no difference in either the cost of or the return to maize
production between contract and non-contract maize growers.
The results revealed that from the analysis on probability of income
earning the expected income of contract maize growers would be 4,275 baht
per rai and the coefficient of variation of income equal to 0.28. In the case of
non-contract farming system the expected income would be 4,065 baht per
rai and the coefficient of variation of income equal to 0.32. Based on the loss
probabilities, the contract maize growers would face greater financial risk for
having 58 % of loss probability compared with the non-contract maize
growers which had 52 % of loss probability.
The investigation on factors determining the adoption of contract
farming in the present context revealed that there were four explanatory
variables at 0.01 statistically significant level including maize production cost,
the access to extension services or information regarding contract farming,
and whether or not the farmer had been involved in contract farming in the
previous years. At 0.05 statistically significant level, the experience of
household head in maize production became another determining factor for
the adoption.
Keywords: Contract farming, Maize growers
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1. บทนํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และยังเปนพืช
อาหารที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเปนอยางมาก โดยผลผลิตที่ไดเกือบ
ทั้งหมดประมาณ รอยละ 95 จะใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว และใชเลี้ยงสัตว
ภายในประเทศซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2553)
ขาวโพดเลี้ยงสัตวสวนใหญใชเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิตอาหารสัตวในประเทศ ซึ่ง
แนวโนมของความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จํานวนประชากรสัตว เชน ไกเนื้อ ไกไข โคนม เปนตน มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยมีรูปแบบการปลูกอยู 2 ระบบใหญ ๆคือ
ระบบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา คือเกษตรกรมีขอตกลงในการซื้อขายกับ
ผูซื้อ และแบบไมมีพันธะสัญญาหรือแบบอิสระ คือเกษตรกรไมมีการตกลงในการซื้อขายไว
กับผูใดเปนการเฉพาะจากขอมูลสถิติ 10 ป ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมของขาวโพดเลี้ยงสัตว
มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จาก 3.40 บาทตอกิโลกรัมในป 2545 เพิ่มขึ้นเปน 5.95 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2554 ขณะที่ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆลง ๆตลอดเวลา
โดยราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ยจากราคา 4.14 บาทตอกิโลกรัมในป 2545 และเพิ่มสูงขึ้น
เปน 8.13 บาทตอกิโลกรัมในป 2553 กอนลดลงมาเปน 7.63 บาทตอกิโลกรัมในป 2554
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) แสดงใหเห็นวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
แบบไมมีพันธะสัญญาจะตองแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นระบบเกษตรแบบมี
พันธะสัญญา (Contract Farming) นาจะเปนกลไกหนึ่งที่นํามาใชภายใตกรอบยุทธศาสตร
ของนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและชวยเหลือเกษตรที่ประสบปญหาการผลิตและความเสี่ยงจากราคาสินคาเกษตร
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระบบการผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวแบบมีพันธะสัญญาและไมมีพันธะสัญญาวามีความแตกตางกันอยางไร สงผลตอตนทุน
และผลตอบแทนที่ไดรับอยางไร การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาสามารถลด
ความเสี่ยงทางดานรายไดของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดหรือไม อยางไร รวมทั้ง
ศึ กษาถึ งป จ จั ย ที่ มีผ ลต อการยอมรั บ การปลู กขาวโพดเลี้ย งสัตวแ บบมีพัน ธะสัญ ญา โดย
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ทําการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมซึ่งพบระบบการผลิตไดทั้งสองแบบ การวิเคราะหตนทุน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวระหวางมีพันธะสัญญาและไมมี
พั น ธะสั ญ ญา สามารถให ขอ มู ล แก เ กษตรกรเพื่อใชใ นการตั ดสิ น ใจวา ควรจะลงทุน ปลู ก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบใดและทั้งสองรูปแบบมีความเสี่ยงในระดับใด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง
มีความสําคัญตอทั้งตัวเกษตรกรและผูเกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานรัฐบาลหรือภาคเอกชน
ที่ทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว

2. วัตถุประสงค
เพื่อทราบ ระบบการผลิต ตนทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยงในการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาและไมมีพันธะสัญญา และ
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการผลิตภายใตระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

3. วิธีการศึกษา
3.1 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามในดานตางๆเพื่อสํารวจ
เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดเชียงใหม แลวนําไปสัมภาษณเกษตรกรซึ่งแบง
เกษตรกรออกเปน 2 กลุม คือ เกษตรกรผูทําเกษตรพันธะสัญญาและเกษตรกรที่ไมไดทํา
เกษตรพันธะสัญญา แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนผลตอบแทน และความเสี่ยงในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับระบบ
การผลิต การตลาด และทัศนคติตอเกษตรแบบมีพันธะสัญญา สวนที่ 3เปนขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยที่คาดวามีผลตอการยอมรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา สวนที่ 4
เปนขอมูลพันธะสัญญาขาวโพดเลี้ยงสัตว
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3.2 วิธีวิเคราะหขอมูล
3.2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา
ในการวิเคราะหนี้ ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ ของ
เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แบบมีพัน ธะสัญญา และแบบไมมีพัน ธะสัญญา เพื่อให
ทราบถึงระบบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และการบริหารจัดการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค
ในการปลูก และลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ทั้ง
แบบมี พั น ธะสั ญ ญาและแบบไม มี พั น ธะสั ญ ญา โดยใช ก ารวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ประกอบไปดวยคา รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน
3.2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว แบบมีพัน ธะสัญญาและแบบไมมีพันธะสัญ ญา โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 1) การ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 2) การวิเคราะหความแปรปรวน และ 3) การวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการผลิตภายใตระบบพันธะสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะหดานตนทุนและผลตอบแทน
การวิเคราะหดานตนทุน ผลตอบแทน แบงเกษตรกรออกเปน
2 กลุม คือ เกษตรกรที่ปลูกแบบมีพันธะสัญญาและแบบไมมีพันธะสัญญา โดยแบงตนทุน
ออกเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) และตนทุนผันแปร (Variable Cost) ซึ่งการ
รวมของตนทุนทั้งสองชนิดจะทําไหไดตนทุนทั้งหมด (สมศักดิ์, 2531)
สําหรับองคประกอบของผลตอบแทนทั้งหมดแบงออกเปน 2
ชนิดไดดังนี้คือ รายไดที่เปนเงินสดหมายถึงมูลคาของผลผลิตของเกษตรกรที่เปนการผลิตเพื่อ
ตอบสนองอุ ป สงค ของตลาดที่ เ ป น เงิ น สด และรายไดที่ไม เปน เงิ น สดหมายถึงมู ล คาของ
ผลผลิตของเกษตรกรที่เปนการบริโภคของครัวเรือนเกษตรกร
2) การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิ เ คราะหความเสี่ย ง โดยเริ่มจากความเสี่ย งดานรายได
และเชื่อมโยงสาเหตุไปที่ ความเสี่ยงดานผลผลิตและราคา โดยรวมโอกาสของการเกิดขึ้นและ
ความรุนแรงของการเกิดขึ้นมาเปนดัชนีความเสี่ยง พรอมทั้งแจกแจงสาเหตุของความเสี่ยง
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เหลานั้น มาประมวลออกมาเปนภาพรวมของการผลิตนั้น โดยวิเคราะหความเสี่ยง จะเปน
การวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation) ตัวแปร ที่ตองการ
วิเคราะห อันไดแก รายได ผลผลิต หรือ ราคา เปนตัวแปรเชิงอนุกรมเวลา (Time Series)
โดยพิจารณายอนหลัง 5 ป ดานความเสี่ยง จะถามเกษตรกรในดานความแปรปรวนดาน
รายได ผลผลิต ราคา ในรอบ 5 ป โดยแยกเปน โอกาสของการเกิด 3 ระดับ คือ สูง ปาน
กลาง ต่ํา วาในระดับดังกลาวในรอบ 5 ปนั้น มีโอกาสการเกิดขึ้นกี่ป จากนั้นนําเอาคําตอบ
ของเกษตรกรทุกคนมารวมกันวิเคราะห
ในการสรุปดานผลผลิตจะมีการพิจารณาผลผลิต ที่ 3 ระดับ
คือ สูง ปานกลาง ต่ํา ในดานราคา มีการพิจารณาราคา ใน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา
โดยไดแบงจากการกระจายผลผลิตและรายได โดยใหคา mean±0.5S(x) เปนชวงแบง (นอย
กวา mean-0.5S(x) เปนระดับต่ํา, คามากกวา mean+0.5S(x) เปนระดับสูง สวนคาที่อยู
ระหวางกลาง เปนคาปานกลาง) จากนั้น จะใช คากลาง (mid point) เปนคาตัวแทนชวง ซึ่ง
แตละคา จะมีโอกาสของการเกิดขึ้น p(x) กํากับเสมอ เนื่องจากเปนการหามาจากเสนการ
กระจายตัว จากนั้น จะนําผลผลิตมาคูณราคา ก็จะไดรายไดรวม ณ ระดับตางๆ 9 ระดับ
พรอมโอกาสของการเกิดขึ้น คือ 1. ผลผลิตสูง ราคาสูง 2. ผลผลิตสูง ราคาปานกลาง 3.
ผลผลิตสูง ราคาต่ํา 4. ผลผลิตปานกลาง ราคาสูง 5. ผลผลิตปานกลาง ราคาปานกลาง 6.
ผลผลิตปานกลาง ราคาต่ํา 7. ผลผลิตต่ํา ราคาสูง 8. ผลผลิตต่ํา ราคาปานกลาง 9. ผลผลิต
ต่ํา ราคาต่ํา ดังนั้น ในแตละสถานการณหนึ่ง ๆ ก็จะมีคาเฉลี่ยของผลผลิต ราคา และรายได
รวม และโอกาสของการเกิดขึ้น (Probability) ของสถานการณเหลานั้น จากนั้น ก็สามารถ
หาคาคาดหวัง (Expected Values) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ซึ่งคือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หารดวยคาคาดหวัง ของผลผลิต
ราคา และรายไดรวม และสามารถสรางกราฟโอกาสของการเกิดขึ้นสะสมของรายไดรวม
(Cumulative Probability Curve)
สวนโอกาสของการขาดทุน อาจไดจากการนําเอาตนทุนซึ่งได
คํานวณ 2 ระดับคือ ตนทุนผันแปรเงินสด และ ตนทุนทั้งหมด ซึ่งไดคํานวณเฉพาะปการผลิต
2555/2556 มาเทียบกับโอกาสของการเกิดขึ้นสะสมของรายไดรวมในรอบ 5 ป ณ จุดที่
ตนทุนเทากับรายไดรวม เปนจุดคุมทุน จุดที่รายไดรวมมากกวาตนทุน ก็เปนจุดที่ไดกําไร
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สวนจุดที่รายไดรวมต่ํากวาตนทุน ก็เปนจุดที่ขาดทุน โอกาสของการขาดทุนก็สามารถอานคา
ไดจากจุดที่รายไดรวมต่ํากวาตนทุน (เบญจพรรณ และคณะ, 2555)
3) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการผลิตภายใตระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญา เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขอที่ 3 จะทําการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรจากการปลูกขาวโพดแบบไมมี
พันธะสัญญามาเปนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาซึ่งเปนการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระโดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยวิธีการประมาณ
ภาวะความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood estimate method)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตามที่ทําการศึกษา คือ แบบ
แผนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรซึ่งเปนขอมูล ที่มีลักษณะไมตอเนื่องจึงได
อาศัยแบบจําลองโลจิตซึ่งเปนแบบจําลองที่มีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของเกษตรกรในพื้นที่ 2 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ดังที่กลาวมาขางตน
วิธีการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต
ln [p(Y = 1)/p(Y = 0)] = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +….+ b11X11 + b12X12 + e

.....1

ในกรณีการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรตาม (Y) คือ แบบแผนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของเกษตรกร มีลักษณะเปนตัวแปรหุน โดยที่
Y = 1 คือ เกษตรกรที่ทําระบบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา
Y = 0 คือ เกษตรกรที่ทําระบบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบไมมีพันธะสัญญา
โดยที่ตัวแปรอิสระ
X1 = อายุของหัวหนาครัวเรือน (ป)
X2 = ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (0 = ระดับการศึกษานอยกวา
ระดับมัธยม, 1 = ระดับการศึกษาตั้งแตมัธยมขึ้นไป)
X3 = ประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของหัวหนาครัวเรือน (ป)
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X4 = ทัศนคติของเกษตรกรตอการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (0 = เชิงลบ คือคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่นอยกวาคากลาง, 1 = เชิงบวก คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคากลาง
ขึ้นไป)
X5 = จํานวนเงินกูสูงสุดที่สามารถกูได (บาท/ครัวเรือน) โดยสอบถามจํานวนเงิน
ที่สามารถกูไดจากแหลงตางๆ
X6 = ขนาดพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร)
X7 = ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เฉลี่ยตอไร (บาท)
X8 = การไดรับการสงเสริมหรือใหขอมูลเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญา
(ไมมี = 0, มี = 1)
X9 = แบบอยางการตัดสินใจ (0 = ไมมีเกษตรกรตัวอยางที่ทําการปลูกแบบ
มีพันธะสัญญา, 1 = มีเกษตรกรตัวอยางที่ทําการปลูกแบบมีพันธะสัญญา)
X10= จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คนตอครัวเรือน)
x11= ตนทุนการตลาด (บาท)
x12= เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่ผานมา (0 = ไมเคย,1 = เคย)
e เปนคา error term
a เปนคาคงที่
bi เปนคาสัมประสิทธิ์ ซึ่ง i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12

4. ผลการศึกษา
4.1 ระบบการผลิต
ดานระบบการผลิต พบวา กระบวนการผลิตของเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา
และแบบไมมีพันธะสัญญามีวิธีการผลิตที่เหมือนกัน คือ การเตรียมดินเกษตรกรทั้งสองระบบ
จะทําการเผามากกวารอยละ 90 มีการพนสารเคมีกําจัดวัชพืชกอนปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ประมาณ 1 เดือน และไมมีการไถเนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชัน ซึ่งนิยมปลูกดวยวิธีหยอดเมล็ด
ลงหลุม หลุมละ1-2 เมล็ด ในชวงเดือน มิถุนายน – พฤษภาคม การใสปุยใสประมาณ 2 ครั้ง
โดยครั้งแรกใสปุย 16-20-0 รองพื้นเวลาปลูก หลังจากขาวโพดมีอายุประมาณ 30 วันจะใส
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ปุยยูเรียสูตร 46-0-0 และไมมีการใหน้ําโดยรอน้ําฝนเทานั้น วิธีเก็บเกี่ยวใชวิธีหักขาวโพดใส
กระสอบใชเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 วันในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
ในดานปจจัยการผลิต พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งแบบมีพันธะ
สัญญาและแบบไมมีพันธะสัญญามีการใชปจจัยการผลิตที่เหมือนกัน คือ เมล็ดพันธุ เกษตรกร
แบบมีพันธะสัญญาใชพันธุ CP 888 (รอยละ 84) เกษตรแบบไมมีพันธะสัญญาใชพันธุ CP
888 (รอยละ 68.75) ปุยที่ใชเปนปุยเคมี 3 ชนิดไดแก 46-0-0 16-20-0 และ13-13-21 สาร
กํา จั ด วัช พื ช ที่ใช ไดแก สารเคมีไกลโฟเสท และพาราควอทโดยรวมแลว เกษตรกรผูป ลูก
ข าวโพดเลี้ ย งสั ตว ทั้ง แบบมี พัน ธะสั ญ ญาและแบบไมมี พัน ธะสัญ ญามีกระบวนการผลิต ที่
เหมือนกัน มีการใชปจจัยการผลิตที่เหมือนกัน โดยตางกันที่การไดมาซึ่งปจจัยการผลิต ซึ่ง
เกษตรกรที่ทําแบบมีพันธะสัญญาจะไดรับปจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ ปุย สารกําจัดวัชพืช สาร
กําจัดศัตรูพืช เปนเงินเชื่อ ที่มีราคาสูงกวาราคาตลาด จากคูสัญญาหรือพอคาคนกลาง สวน
เกษตรกรแบบไมมีพันธะสัญญา จะหาซื้อปจจัยการผลิตเองตามราคาตลาดในขณะนั้น ใน
สวนของการขายผลผลิต เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาจะขายผลผลิต
ใหกับคูสัญญาซึ่งเปนการสัญญาแบบปากเปลาและไมมีการตกลงราคารับซื้อไวลวงหนาแตรับ
ซื้อในราคาตลาด ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบไมมีพันธะสัญญา จะตองหา
ตลาดหรื อคนรั บ ซื้ อผลผลิ ตเอง ซึ่ งไม ไดเปนปญ หาใหญ เพราะมีพอคาคนกลางรอรับ ซื้อ
ผลผลิตอยูมากพอสมควร นั่นแสดงใหเห็นวา การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา
จะทําใหเกษตรกรไมตองใชเงินสดในการลงทุนปลูกมากนักเพราะไดรับปจจัยการผลิตในรูป
ของเงินเชื่อ แตไมไดชวยทําใหความเสี่ยงดานการผลิตและราคาของเกษตรกรลดลง โดย
ลักษณะของพันธะสัญญาเปนการประกันตลาดวามีผูรับซื้อแนนอน ไมใชลักษณะของการ
ประกันราคา
4.2 ตนทุนและผลตอบแทน
ข อ มู ล ต น ทุ น รายได และผลตอบแทนจากการปลู ก ขา วโพดเลี้ ย งสั ต วข อง
เกษตรกรตัวอยางที่ปลูกแบบมีพันธะสัญญาถูกนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 4.1
จากตาราง พบวา ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา มี
สัดส วนของตนทุนที่เปน เงินสดรอยละ 89.05 โดยสวนใหญเปนคาปุย (ร อยละ 40.89)
รองลงมาเปนคาจางแรงงานที่เปนเงินสด (รอยละ 27.85) รวมเปนตนทุนรวม 4,270 บาทตอ
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ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 786 กิโลกรัมตอไรราคาเฉลี่ยที่ 4.06 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายได
3,190 บาทตอไร ขาดทุนรวม 1,080 บาทตอไร ขาดทุนเงินสด 612 บาทตอไร
สวนการปลูกขาวโพดเลี้ย งสัตวของเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกแบบไมมีพันธะ
สัญญาถูกนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย พบวา ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร
แบบไมมีพันธะสัญญา มีสัดสวนของตนทุนที่เปนเงินสดรอยละ 85.89 โดยสวนใหญเปนคาปุย
(รอยละ 35.99) รองลงมาเปนคาจางแรงงานที่เปนเงินสด (รอยละ 32.00) รวมเปนตนทุน
รวม 3,761 บาทตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 789 กิโลกรัมตอไรราคาเฉลี่ยที่ 4.25 บาทตอกิโลกรัม
ทําใหมีรายได 3,353 บาทตอไร ขาดทุนรวม 406 บาทตอไร ผลตอบแทนเงินสด 124.49
บาทต อไร จากข อมู ลราคาข าวโพดเลี้ย งสัตวในปที่ทําการศึกษามีราคาที่ต่ํามาก ๆ ทําให
เกษตรกรขาดทุนและการทําพันธะสัญญาก็ไมไดชวยอะไร เพราะเกษตรกรยังคงไดรับราคา
ขายไมแตกตางจากเกษตรกรที่ไมทําพันธะสัญญา
เมื่อเปรียบเทียบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรที่ปลูกแบบมีพันธะ
สัญญาและแบบไมมีพันธะสัญญา จากการวิเคราะหทางสถิติ T-Test พบวา ตนทุนผลและ
ตอบแทนของเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา และแบบไมมีพันธะสัญญา ไมมีความแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ถึงแมวาคาเฉลี่ยที่ไดจากเกษตรกรทั้งสองกลุมตัวอยางจะมีคาตางกัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตนทุนผลตอบแทนของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งสองระบบ
รายการ
(บาทตอไร)

ตนทุน
คาจางแรงงานที่เปนเงินสด
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
คาปุย
คาสารกําจัดวัชพืช

แบบมีพันธะสัญญา

แบบไมมีพันธะ
สัญญา
คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ
ของ
ของ
ตนทุน
ตนทุน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1,189
113
1,746
279

27.85
2.65
40.89
6.53

1,204
42
1,354
217

32.00
1.11
35.99
5.76
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คาเมล็ดพันธุ
คาขนสง
รวมตนทุนเงินสด
คาแรงงานที่ไมเปนเงินสด
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
รวมตนทุน
ผลผลิต
ราคา
รายไดจากการขายผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเงินสด
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
จํานวนแรงงานครัวเรือน(คน-วันตอไร)
ผลตอบแทนตอจํานวนแรงงานครัวเรือน
(บาทตอวัน)
อัตราผลตอบแทนตอตนทุนผันแปรเงินสด
(รอยละ)
อัตราผลประโยชนตอตนทุนทั้งหมด
ที่มา: จากการวิเคราะห

240
236
3,802
320
148
4,270
786
4.06
3,190
-612
-1,080
1.68
-364

5.61
5.52
89.05
7.49
3.46
100
74.71
-

176
238
3,231
349
181
3,761
789
4.25
3,353
125
-406
0.99
126

4.69
6.34
85.89
9.29
4.82
100
89.15
-

-16.10

-

3.85

-

0.75

-

0.89

-

4.3 ความเสี่ยง
4.3.1 ความเสี่ยงกรณีเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา
ในการวิเคราะหความเสี่ยงโดยการหาคาความนาจะเปนที่เกิดขึ้นของ
รายไดร วม ซึ่งเกิดจากระดับ ผลผลิตและระดับราคาตาง ๆ (ดังตารางที่ 2) แลว นํามา
เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิต เพื่อหาโอกาสของการขาดทุนที่จะเกิดขึ้น ผลการศึกษาพบวา
เกษตรกรที่ผลิตแบบมีพันธะสัญญามีคาความนาจะเปนของรายไดรวม เทากับ 4,275 บาท
ตอไร มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1,229 บาทมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่ 0.28 คือ
มีความเสี่ยงดานรายไดรวมระดับปานกลาง และเมื่อนําคารายไดรวม และโอกาสของการ
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ขาดทุนรวมไปสรางกราฟแสดงโอกาสของการเกิดขึ้นสะสม (ดังรูปที่ 1) และเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิตที่ศึกษาได พบวา ณ ตนทุนการผลิตรวมที่ 4,270 บาทตอไร เกษตรกรมี
โอกาสขาดทุนทั้งหมดรอยละ 58 และเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตที่เปนเงินสดที่ 3,802 บาท
ตอไร เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนเงินสดรอยละ 48
ตารางที่ 2 โอกาสของการเกิดขึ้นของผลผลิต และราคาของขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมี
พันธะสัญญาระดับตางๆ
โอกาส ระดับ ระดับ
ของการ ผลผลิต ราคา
ระดับผลผลิต-ราคา
เกิดขึ้น (กก.
(กก.
ตอไร) ตอไร)
ระดับผลผลิตต่าํ – ระดับราคาต่าํ
0.1197 650.35 4.08
ระดับผลผลิตต่าํ – ระดับราคาปานกลาง
0.1510 650.35 5.87
ระดับผลผลิตต่าํ – ระดับราคาสูง
0.0784 650.35 7.34
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาต่ํา
0.1064 772.39 4.08
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาปานกลาง 0.1342 772.39 5.87
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาสูง
0.0696 772.39 7.34
ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาต่ํา
0.1169 876.41 4.08
ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาปานกลาง
0.1474 876.41 5.87
ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาสูง
0.0765 876.41 7.34
รวม
1.0
คาความนาจะเปนที่เกิดขึ้นของรายไดรวม
(บาทตอไร)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายไดรวม
Coefficient of variation
ที่มา: จากการวิเคราะห

รายไดรวม รายได
(บาท (โอกาส
ตอไร) ของการ
เกิดขึ้น
2,653.43 317.54
3,817.55 576.36
4,773.57 374.01
3,151.35 335.20
4,533.93 608.42
5,669.34 394.81
3,575.75 417.86
5,144.53 758.46
6,432.85 492.17
4,275
1,229
0.28
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โอกาสเกิดสะสม
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

ตนทุนทั้งหมด 4,270 บาทตอไร
0.92

0.85

ตนทุนเงินสด 3,802 บาทตอไร

0.71

0.63
0.49

รายไดรวมที่คาดวาจะได 4,275 บาทตอไร

0.34
0.23
0.12
2653

3151

3576

3818

4534

4774

5145

5669

6433

บาทตอไร

รูปที่ 1 โอกาสของการเกิดขึ้นของรายไดรวมสะสมของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบ
มีพันธะสัญญา
4.3.2 ความเสี่ยงกรณีเกษตรกรแบบไมมีพันธะสัญญา
เชนเดียวกันกับเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญาการคํานวณหาความ
นาจะเปนของรายไดที่จะเกิดขึ้น พบวา เกษตรกรที่ผลิตแบบไมมีพันธะสัญญามีคาที่นาจะ
เปนของรายไดรวม เทากับ 4,065 บาทตอไร มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1,333 บาท
มีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่ 0.32 (ตารางที่ 3) คือ มีความเสี่ยงดานรายไดรวมระดับ
ปานกลาง และเมื่อนําค ารายไดร วม และโอกาสของการขาดทุน รวมไปสรางกราฟแสดง
โอกาสของการเกิ ด ขึ้ น สะสม (ดั งรู ป ที่ 2) และเปรีย บเทีย บตน ทุน การผลิ ตที่ศึกษาได
ณ ตนทุนการผลิตรวมที่ 3,761 บาทตอไร เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนการผลิตรวมรอยละ 52
และเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตที่เปนเงินสดที่ 3,230 บาทตอไร เกษตรกรมีโอกาสขาดทุน
เงินสดรอยละ 37
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ตารางที่ 3 โอกาสของการเกิดขึ้นของผลผลิต และราคาของขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบไมมี
พันธะสัญญา

ระดับผลผลิต-ราคา

ระดับผลผลิตต่ํา – ระดับราคาต่ํา
ระดับผลผลิตต่ํา – ระดับราคาปานกลาง
ระดับผลผลิตต่ํา – ระดับราคาสูง
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาต่ํา
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาปาน
กลาง
ระดับผลผลิตปานกลาง – ระดับราคาสูง
ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาต่ํา
ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาปานกลาง
ตารางที่ 3 (ตอ)

ระดับผลผลิต-ราคา

ระดับผลผลิตสูง – ระดับราคาสูง
รวม
คาความนาจะเปนที่เกิดขึ้นของรายไดรวม
(บาทตอไร)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายไดรวม
Coefficient of variation

ที่มา: จากการวิเคราะห

โอกาส ระดับ
ของ ผลผลิต
การ (กก.ตอ
เกิดขึ้น
ไร)
528.84
528.84
528.84
700.44
700.44

ระดับ
ราคา
(กก.
ตอ
ไร)
4.26
6.00
7.66
4.26
6.00

0.0823 700.44
0.1467 851.46
0.1134 851.46

7.66
4.26
6.00

โอกาส ระดับ
ของ ผลผลิต
การ (กก.ตอ
เกิดขึ้น
ไร)

ระดับ
ราคา
(กก.
ตอ
ไร)
7.66

0.1391
0.1075
0.1114
0.1027
0.0794

0.1175 851.46
1.0

2,252.86
3,173.04
4,050.91
2,983.87
4,202.64

รายได
X
โอกาส
ของการ
เกิดขึ้น
313.33
341.24
451.17
306.50
333.80

5,365.37
3,627.22
5,108.76

441.33
532.10
579.49

รายได
รวม
(บาทตอ
ไร)

รายได
X
โอกาส
ของการ
เกิดขึ้น
6,522.18 766.17

รายได
รวม
(บาทตอ
ไร)

4,065
1,333
0.32
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โอกาสของการเกิดสะสม
1.00

ตนทุนทั้งหมด 3,761 บาทตอไร

1.00

0.90
0.80
0.70

0.88
0.80

ตนทุนเงินสด 3,230 บาทตอไร
0.61

0.60
0.50

0.50

0.40

0.35

0.30

0.69

รายไดที่คาดวาจะได 4,065 บาทตอไร

0.24

0.20

0.14

0.10
0.00
2,253

2,984

3,173

3,627

4,051

4,203

5,109

5,365

6,522

บาทต่อไร่

รูปที่ 2 โอกาสของการเกิดขึ้นของรายไดรวมสะสมของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบ
ไมมีพันธะสัญญา
เมื่อเปรียบเทียบโอกาสของการขาดทุนทั้งในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมี
พั น ธะสั ญ ญาและแบบไม มีพัน ธะสั ญ ญา พบวา เกษตรกรที่ป ลูกขาวโพดแบบไมมีพัน ธะ
สัญญาจะมีโอกาสขาดทุนเงินสด (รอยละ 37) นอยกวา เกษตรกรที่ปลูกแบบมีพันธะสัญญา
(รอยละ 48) แตเมื่อพิจารณาจากตนทุนทั้งหมดแลว พบวา เกษตรกรทั้งสองระบบ มีโอกาส
ขาดทุนใกลเคียงกัน (รอยละ52และ58)
4.4 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
การศึกษาถึงความสัมพันธของการตัดสินใจการยอมรับการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญา ตามแบบจําลองโลจิตดวยเทคนิคการวิเคราะหการประมาณ
ภาวะความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood estimates : MLE) ในการศึกษา
โอกาสความนาจะเปน (Probability) ของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการปลูกแบบมีพันธะ
สัญญา จากการวิเคราะหปรากฏวามีตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลตอตัวแปรตาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การไดรับการสงเสริม
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หรือใหขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่
ผานมา และประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของหัวหนาครัวเรือน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต
ตัวแปร
B
S.E.
p
- อายุของหัวหนาครัวเรือน (AGE)
0.015
0.024
0.516
- ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (EDU)
-0.083
0.509
0.871
- ประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของหัวหนา
-0.060*
0.027
0.027
ครัวเรือน (EXP)
- ทัศนคติของเกษตรกรตอการเกษตรแบบมีพันธะ
-0.296
0.603
0.624
สัญญา (ATT)
- จํานวนเงินกูสูงสุดที่สามารถกูได (LOAN)
0.000
0.000
0.724
- ขนาดพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (AREA)
-0.012
0.022
0.583
- ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (COST)
0.001**
0.000
0.001
- การไดรับการสงเสริมหรือใหขอมูลเกี่ยวกับเกษตรพันธะ
2.592**
0.490
0.000
สัญญา (PRO)
- แบบอยางการตัดสินใจ (DEC)
-0.545
0.525
0.300
- จํานวนแรงงานในครัวเรือน (LABOR)
-0.110
0.188
0.563
- ตนทุนการตลาด (MAR)
0.001
0.003
0.841
- เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่ผานมา (EVER)
2.593**
0.437
0.000
Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 132.868, df = 12, sig. = .000
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 15.272
Constant = -3.876
ที่มา: จากการวิเคราะห
หมายเหตุ : ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิ เ คราะห แบบจํ า ลองโลจิตโดยใชวิธี Marginal Effects เพื่อหาเปอรเซ็น ตการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง 1 หนวย จะทําใหความนาจะเปนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงเทาใด (ดังตารางที่ 4) ซึ่งสามารถอธิบายผลดังตอไปนี้
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1. ตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (COST) พบวาคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมีคา
เทากับ 0.0001 ซึ่งหมายความวา ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําให
โอกาสในการที่เกษตรกรจะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพัน ธะสัญญาจะเพิ่มขึ้น 0.0001
หรือ รอยละ 0.01 ดวยความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2. การไดรับการสงเสริมหรือใหขอมูล เกี่ยวกับเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญา
(PRO) พบวาคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมีคาเทากับ 0.5412 ซึ่งหมายความวา หากครัวเรือนใดไดรับ
การสงเสริมหรือไดรับขอมูลเกี่ยวกับเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จะทําใหครัวเรือนนั้นมีโอกาส
ที่ จ ะปลู ก ข า วโพดแบบมี พั น ธะสั ญ ญาเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 54.12 ด ว ยความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01
3. เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่ผานมา (EVER) พบวา คาสัมประสิทธิ์
ที่ไดมีคาเทากับ 0.5685 ซึ่งหมายความวา ถาเคยทําพันธะสัญญามากอนในปที่ผานมา
เกษตรกรยอมมีโอกาสที่จะทําการปลูกแบบมีพันธะสัญญารอยละ 56.85 ดวยความเชื่อมั่นที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
4. ประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของหัวหนาครัวเรือน (EXP) พบวา
คาสัมประสิทธิ์ที่ไดมีคาเทากับ -0.0148 ซึ่งหมายความวา หากเกษตรกรมีประสบการณใน
การปลู กข าวโพดเลี้ ยงสั ตว มากขึ้ น ทํ า ใหโ อกาสที่เกษตรกรจะปลูกขาวโพดแบบมีพัน ธะ
สัญญานอยลงรอยละ 1.48 ดวยความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต โดยวิธี Marginal Effects
ตัวแปรอิสระ
คาสัมประสิทธิ์

P - value

(Variables)

(Coefficient)

คาคงที่ (b0)

-0.9627

0.0178

อายุของหัวหนาครัวเรือน(AGE)

0.0038

0.3635

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน(EDU)

-0.0205

0.8711

ประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของ

-0.0148*

0.0275

หัวหนาครัวเรือน(EXP)
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ทัศนคติของเกษตรกรตอการเกษตรแบบมีพันธะ

-0.0738

0.6233

จํานวนเงินกูสูงสุดที่สามารถกูได (LOAN)

0.0000

0.7242

ขนาดพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว(AREA)

-0.0029

0.5825

ตนทุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว(COST)

0.0001**

0.0005

การไดรับการสงเสริมหรือใหขอมูลเกี่ยวกับเกษตร

0.5412**

0.0000

แบบอยางการตัดสินใจ(DEC)

-0.1353

0.2940

จํานวนแรงงานในครัวเรือน(LABOR)

-0.0270

0.5625

ตนทุนการตลาด(MAR)

-0.0002

0.8407

เคยทําพันธะสัญญามากอนหรือไมในปที่ผานมา

0.5685**

0.0000

สัญญา(ATT)

พันธะสัญญา(PRO)

(EVER)
Log likelihood
AIC
84.234%

-87.44
174.99

McFadden Pseudo R-squared
Correct prediction

.432

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. สรุปผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้งหมด พบวา ดานการผลิตเกษตรกรทั้งแบบมี
พั น ธะสั ญ ญาและแบบไม มีพั น ธะสั ญ ญามีวิธีก ารผลิตข าวโพดเลี้ย งสัตว และราคาขายไม
แตกตางกัน สิ่งที่แตกตางกันคือวิธีที่ไดซึ่งปจจัยการผลิต และการขายผลผลิต โดยที่เกษตรกร
ที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีพันธะสัญญาจะไดรับปจจัยการผลิตในรูปเงินเชื่อและขาย
ผลผลิตใหกับคูสัญญา และเกษตรกรแบบไมมีพันธะสัญญาจะหาซื้อปจจัยการผลิตเองและหา
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ตลาดในการขายเอง ในดานตนทุนผลตอบแทนของเกษตรกรทั้งสองระบบไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุที่ทําใหการผลิตแบบมีพันธะสัญญาไมแตกตางกับแบบไมมี
พันธะสัญญาเปนเพราะขอจํากัดในเรื่องของการทําพันธะสัญญาที่เปนเพียงสัญญาปากเปลา
และไมมีการประกันราคาในการรับซื้อผลผลิต และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวม
ดวย พบวา เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดแบบมีพันธะสัญญามีโอกาสขาดทุนเงินสดมากกวา (รอย
ละ 48) เกษตรกรแบบไมมีพันธะสัญญา (รอยละ 37) แตโอกาสของการขาดทุนรวมมีคา
ใกลเคียงกัน สวนในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ไดแก
ตนทุนการผลิต การไดรับการสงเสริม การเคยทําการผลิตแบบมีพันธะสัญญามากอน และ
ประสบการณในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของหัวหนาครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึกษาในปที่ทําการเก็บขอมูล (ปการเพาะปลูก 2555/2556) มีปญหาใน
ดานราคาผลผลิตตกต่ํา ทําใหเกษตรกรมีรายไดต่ํา ทําใหเกษตรกรทั้งแบบมีพันธะสัญญา
และแบบไมมีพันธะสัญญา เกิดการขาดทุนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปการเพาะปลูก
นี้ ในสวนของการเลือกทําการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ทั้งแบบมีพันธะสัญญา และแบบไมมี
พันธะสัญญา เกษตรกรสามารถเลือกทําการผลิตไดทั้งสองระบบ ขึ้นอยูกับเงินลงทุนของ
เกษตรกรเอง ถาเกษตรกรไมมีเงินลงทุนเริ่มแรกในการผลิต การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมี
พันธะสัญญา สามารถเขามาชวยเหลือ ในเรื่องของปจจัยการผลิต ในรูปเงินเชื่อ และยังชวย
ลดความเสี่ยงในดานการตลาด ในการรับซื้อผลผลิต

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

225

บรรณานุกรม
เบญจพรรณ เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และพรสิริ สืบพงษสังข. (2555). ความเสี่ยง
ในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน: ผลกระทบตอ
เกษตรกรรายยอย ความเชื่อมโยงตอนโยบายสาธารณะ. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ.
สมศักดิ์ เพรียบพรอม. (2531). การจัดการฟารมประยุกต. กรุงเทพมหานคร:
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม. (2553). ศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน
จังหวัดเชียงใหม. [ระบบออนไลน].
แหลงที่มา: http://www.moc.go.th/chiangmai [27 มีนาคม 2556].
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวปการเพาะปลูก
2534/2535 ถึง 2554/2555. [ระบบ ออนไลน].
แหลงที่มา: http://www.oae.go.th [20 มีนาคม 2556].

226

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

