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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง เก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางเกษตรกรผูผลิตมังคุด จำนวน 363 ราย ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาต่ำสุด -สูงสุด และการถดถอยเชิง
พหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร โดยพิจารณาแนวคิดฟงกชันการผลิต ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของ
เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ไดแก เพศของเกษตรกร การไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตมังคุด พื้นที่ผลิตมังคุด และรายไดทั้งหมด
จากการจำหนายผลผลิต 
 
คำสำคัญ:  การผลิตมังคุด เกษตรกร จังหวัดพัทลุง 
 

Abstract 
 The objective of this study is to analyze factors influencing mangosteen production of farmers in 
Phatthalung province. The samples of 363 mangosteen farmers are observed using a simple random sampling 
approach as well as applying questionnaires as a data collection tool. The descriptive and inferential statistics 
are considered such as mean, percentage, minimum-maximum value, and multiple regression using backward 
elimination by applying the production function concept. The results reveal that factors influencing mangosteen 
production of farmers in Phatthalung province include the sex of the farmers, receiving training in mangosteen 
production, planted area of mangosteen production, and total revenue from selling mangosteen production. 
 
Keywords:  Mangosteen Production, Farmer, Phatthalung Province 
 
บทนำ 
 มังคุดเปนไมผลเมืองรอนที่มีเอกลักษณในรูปทรงและสีสันของผลที่สวยสะดุดตา ประกอบกับมีรสชาติดีหวานอม
เปรี้ยว  จึงเปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ จนไดรับการขนานนามวา “ราชินีแหงผลไม (Queen of Fruits)” 
มังคุดสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย จากขอมูลสถานการณการผลิตมังคุดของสำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร (2562) ระบุวา ในป 2561 ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมังคุดท้ังหมด 87,713 ครัวเรือน มี
เนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตแลว 420,472 ไร มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด 184,583 ตัน และมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 440 
กิโลกรัม แหลงปลูกมังคุดที่สำคัญ ไดแก จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และระยอง ซึ่งผลผลิตทั้งหมดนั้น แบงเปนบริโภค
ภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 20 ของผลผลิต และสามารถสงออกตางประเทศ คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิต มีมูลคาสงออก
ผลผลิตมังคุดสด 7,270 ลานบาท มูลคาสงออกผลผลิตมังคุดแชแข็ง 19 ลานบาท โดยมีตลาดสงออกที่สำคัญของผลผลิตมังคุดสด  
 

  
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 อาจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ไดแก เวียดนาม จีน และฮองกง ตลาดสงออกท่ีสำคัญของผลผลิตมังคุดแชแข็ง ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต และญี่ปุน สวนประเทศคูแขง
ที่สำคัญ ไดแก อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในปจจุบันการผลิตมังคุดยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น จากขอมูลผลพยากรณของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) รายงานวา จากการขยายเนื้อที่ปลูกใหม
ในป 2555 ทำใหเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในป 2562 จะมีเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิต
ทั้งหมด 429,316 ไร และมีปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด 337,953 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยตอการออกดอกและติดผล 
รวมทั้งแรงจูงใจในเรื่องของราคาท่ีอยูในเกณฑดีดวย 
 ภาคใตของประเทศไทยถือเปนแหลงปลูกมังคุดที่สำคัญของประเทศไทย โดยในป 2561 มีเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตแลว 
222,839 ไร คิดเปนรอยละ 53.07 ของเนื้อท่ีปลูกมังคุดท่ีใหผลผลิตแลวท้ังประเทศ มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด 110,364 ตัน และ
มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 495 กิโลกรัม จังหวัดที่มีการปลูกมังคุดในภาคใต ไดแก นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส ระนอง และ
พัทลุง เปนตน 
 จังหวัดพัทลุงเปนอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีการปลูกมังคุด ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคใต โดยในป 2561 
จังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตแลว 12,871 ไร คิดเปนรอยละ 3.07 ของเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตแลวทั้งประเทศ หรือ
คิดเปนรอยละ 5.78 ของเนื้อที่ปลูกมังคุดที่ใหผลผลิตแลวของภาคใต มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด 5,787 ตัน และมีปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยตอไรทั้งหมด 450 กิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ปริมาณผลผลิตมังคุดเฉลี่ยตอพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงน้ันสูงกวาคาเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยูเพียงเล็กนอย แตหากเปรียบเทียบกับจังหวัด
อื่นในพื้นที่ภาคใตพบวาสามารถผลิตมังคุดเฉลี่ยตอพื้นที่ไดสูงกวาจังหวัดพัทลุง ไดแก นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส ระนอง เปน
ตน ดวยเหตุนี้จึงกำหนดเปนโจทยวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
 
ตารางที่ 1  เนื้อท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมังคุด ป 2561 (แยกเปนรายจังหวัด) 
 

จังหวัด เนื้อที่ยืนตน 
(ไร) 

เนื้อที่ใหผล 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร 
(กก.) 

1. จันทบุรี 132,361 129,807 50,719 391 

2. นครศรีธรรมราช 92,674 83,713 40,240 481 

3. ชุมพร 50,424 49,815 24,095 484 

4. ตราด 38,863 36,675 14,583 398 

5. ระยอง 28,163 27,141 8,274 305 

6. นราธิวาส 21,148 20,307 11,399 561 

7. สุราษฎรธาน ี 16,408 11,697 4,757 407 

8. ระนอง 15,036 13,615 8,291 609 

9. พัทลุง 14,228 12,871 5,787 450 

10. อื่น ๆ 25,694 22,584 9,796 434 

รวม 434,999 408,225 177,941 436 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 
  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตมังคุด เชน การศึกษาของ ศุภพงศ เหลียววัฒนกิจ (2546) ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการ
ผลิตมังคุดเพื่อการสงออกของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยาง 
จำนวน 298 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวยคาสถิติ
ไคสแควร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตมังคุดเพื่อการสงออกของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ไดแก เพศ 
ประสบการณทำสวนมังคุด ประสบการณศึกษาดูงาน การผานการฝกอบรมวิธีการผลิตมงัคุด จำนวนแรงงานในครอบครัว ขนาดพ้ืนท่ี
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สวนมังคุด รายไดครัวเรือน การเขารวมประชุมกลุมผู ผลิตมังคุดเพื่อการสงออก การติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหรือ
นักวิชาการเกษตร และแหลงความรูจากสื่อตางๆ ในขณะเดียวกัน ศรีสุดา พรมพิมพ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิต
มังคุดตามระบบเกษตรอินทรียของเกษตรกรในตำบลอางคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการ
วิจัยกับเกษตรกรผูผลิตมังคุดในตำบลอางคีรีจำนวน 689 ครัวเรือน คำนวณขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane ไดขนาด
ตัวอยาง จำนวน 253 ราย และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ำสุด คาสูงสุด สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตมังคุดตามระบบเกษตรอินทรีย ตามระดับความคิดเห็นของเกษตรกร คือ 
ปจจัยดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ปจจัยดานตนทุนการผลิตและดานตลาดอยูในระดั บปานกลาง ปจจัยดาน
ขอกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียอยูในระดับปานกลาง และปจจัยดานการสงเสริมและแหลงความรูอยูในระดับปานกลาง  
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดพบวามีการศึกษาอยูไมมาก แตสามารถเปรียบเทียบกับการผลิตใน
กรณีศึกษาสินคาเกษตรชนิดอื่น เชน อรพิมพ สุริยา และคณะ (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการผลิตกลวยหอมทองของเกษตรกร
ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกกลวยหอมทองในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 
212 ราย และวิเคราะหดวยการถดถอยเชิงพหุคูณดวยวิธีการลดรูปตัวแปร ผลการศึกษาของ อรพิมพ สุริยา และคณะ (2560) พบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการผลิตกลวยหอมทองของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไดแก จำนวนแรงงานในครัวเรือน จำนวน
แรงงานจาง รายไดสุทธิจากการผลิตกลวยหอมทอง รายไดจากกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการผลิตกลวยหอมทอง ตนทุนการผลิต
กลวยหอมทอง และความรูเกี่ยวกับการผลิตกลวยหอมทองใหไดมาตรฐาน ในขณะที่ ไพรัตน พรมชน และคณะ (2561) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตองุนของประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกองุน จำนวน 89 ราย และวิเคราะหดวยการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร ผลการศึกษาของ ไพรัตน พรมชน และคณะ (2561) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิต
องุนในประเทศไทย ไดแก รายไดจากการผลิตองุน จำนวนแรงงานจางรายวันและรายเดือน พื้นที่ผลิตองุน และความเพียงพอของน้ำ
เพื่อการผลิตองุน นอกจากน้ี จุฬารัตน คำเภา และคณะ (2562) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการผลิตกาแฟพันธุอะราบิกาของเกษตรกร
ในจังหวัดแมฮองสอน โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอะราบิกาในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 342 ราย และวิเคราะห
ดวยการถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร ผลการศึกษาของ จุฬารัตน คำเภา และคณะ (2562) พบวา ปจจัยที่สงผลตอการ
ผลิตกาแฟพันธุอะราบิกาของเกษตรกรในจังหวัดแมฮองสอน ไดแก จำนวนแรงงานที่ใชในการผลิตกาแฟ การไดรับการสงเสริมและ
การฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตกาแฟ การปลูกกาแฟแบบผสมผสานรวมกับการปลูกพืชชนิดอื่น ปริมาณปุยที่ใชในการผลิตกาแฟ และ
การมีแหลงเงินทุนท่ีใชในการผลิตกาแฟเปนของตนเอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
 3. ปจจัยดานสังคมมีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
 4. ปจจัยเกี่ยวกับการผลิตมีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของเกษตรกรผูผลิตมังคุดในจังหวัดพัทลุง ปการเพาะปลูก 2562 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูผลิตมังคุดในจังหวัดพัทลุง จำนวน 3,834 ราย ที่ขึ้นทะเบยีน
เกษตรกรผูผลิตมังคุดป 2561 กับกรมสงเสริมการเกษตร 
  1.2 กลุมตัวอยาง มีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane (1973) จากเกษตรกรผูผลิตมังคุดใน
จังหวัดพัทลุง มีรายละเอียด ดังน้ี    
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n  =  
N

1+Ne
 = 

3,834

1+3,834 0.05
2    =  362.21  

 
 เมื่อ  n  หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N  หมายถึง  ขนาดของประชากร 
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได รอยละ 5 
       
 ดังนั้น จำนวนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 363 ราย จากนั้นสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายตามสัดสวนของ
ประชากรในแตละอำเภอ ไดขนาดของกลุมตัวอยางซึ่งไดแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

ลำดับ อำเภอ ประชากร (ราย)ก ขนาดของกลุมตัวอยาง (ราย)ข 
1 เขาชัยสน 110 10 
2 ควนขนุน 663 63 
3 ตะโหมด 301 29 
4 บางแกว 79 7 
5 ปากพะยูน 16 2 
6 ปาบอน 96 9 
7 ปาพะยอม 602 57 
8 เมือง 209 20 
9 ศรีนครินทร 641 61 
10 ศรีบรรพต 469 44 
11 กงหรา 648 61 
 รวม 3,834 363 

ก จากทะเบียนเกษตรกรผูผลิตมังคุดป 2561, กรมสงเสริมการเกษตร (2562) 
ข จากการคำนวณ  

 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
  การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับการผลิตมังคุดของเกษตรกร แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก 
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร ขอมูลทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกร ขอมูลทางดานสังคมของเกษตรกร ขอมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตมังคุด และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตมังคุดของเกษตรกร ตามลำดับ 
 3. การวิเคราะหขอมูลและแบบจำลอง 
  3.1 การวิเคราะหขอมูล นำขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช  1) สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และขอมูลเกี่ยวกับการผลิตมังคุดของเกษตรกร ไดแก ความถ่ี รอยละ คาต่ำสุด-สูงสุด และ
คาเฉลี่ย และ 2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร 
  3.2  แบบจำลอง สามารถสรางตัวแบบทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดตามแนวคิด
ฟงกชันการผลิต ดังนี ้  
 
 Y   =   α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10 + β11X11 + β12X12  

  + β13X13 + β14X14 + β15X15 + β16X16 + β17X17 + β18X18 + β19X19 + e 
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 โดยกำหนดให  Y หมายถึง ปริมาณการผลิตมังคุดของเกษตรกร (กิโลกรัม) 
         α0  หมายถึง  คาคงท่ี  
         β  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิตัวประมาณคาพารามิเตอร  
         e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อน 
         X  หมายถึง  ตัวแปรอิสระ ไดแก X1 หมายถึง เพศ (กำหนดให 0 คือ เพศหญิง และ 1 คือ  
เพศชาย) X2 หมายถึง อายุ (ป) X3 หมายถึง ระดับการศึกษา (กำหนดให 0 คือ จบการศึกษาต่ำกวาหรือเทากับช้ันประถมศึกษา และ 
1 คือ จบสูงกวาชั้นประถมศึกษา) X4 หมายถึง จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (ราย) X5 หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ป) 
X6 หมายถึง รายจายทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ป) X7 หมายถึง พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ป) X8 หมายถึง ภาวะ
หนี้สิน (กำหนดให 0 คือ ไมมีภาวะหนี้สิน และ 1 คือ มีภาวะหนี้สิน) X9 หมายถึง ปริมาณหนี้สิน (บาท) X10 หมายถึง การไดรับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตมังคุด (กำหนดให 0 คือ ไมไดรับการฝกอบรม และ 1 คือ ไดรับการฝกอบรม) X11 หมายถึง การเปนสมาชิก
กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร (กำหนดให 0 คือ ไมเปนสมาชิกกลุม/สหกรณ และ 1 คือ เปนสมาชิกกลุม/สหกรณ)  
X12 หมายถึง ประสบการณในการผลิตมงัคุด (ป) X13 หมายถึง ขนาดพ้ืนท่ีในการผลิตมังคุด (ไร) X14 หมายถึง จำนวนแรงงานท้ังหมด
ที่ใชในการผลิตมังคุด (ราย) X15 หมายถึง รายไดทั้งหมดจากการจำหนายผลผลิตมังคุด (บาท/ป) X16 หมายถึง ตนทุนจากการผลิต
มังคุด (บาท/ไร) X17 หมายถึง ปริมาณปุยอินทรียที่ใชในการผลิตมังคุด (กิโลกรัม/ไร) X18 หมายถึง ปริมาณปุยเคมีที่ใชในการผลิต
มังคุด (กิโลกรัม/ไร) และ X19 หมายถึง การไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP (กำหนดให 0 คือ ไมไดใบรับรอง และ 1 คือ ไดรับ
ใบรับรอง)    
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร ตอนที่ 2 ขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานสังคมของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตมงัคุด ตอนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะในการผลิตมังคุดของเกษตรกร และ ตอนท่ี 6 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จำนวน 207 ราย (รอยละ 
57.02) และเพศชาย จำนวน 156 ราย (รอยละ 42.98) มีอายุเฉลี่ย 59.83 ป ไดรับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 211 
ราย (รอยละ 58.13) และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.41 ราย  
 ตอนที่ 2 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีรายไดทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยตอป 
150,465 บาท มีรายจายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยตอป 119,499 บาท มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 12.40 ไร และมี
ภาระหนี้สิน จำนวน 184 ราย (รอยละ 50.59)       
 ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานสังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง ไมไดรับการฝกอบรม จำนวน 192 ราย (รอยละ 
52.89) ไดรับการฝกอบรม จำนวน 171 ราย (รอยละ 47.11) ซึ่งไดรับการฝกอบรมจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมากท่ีสุด จำนวน 
169 ราย (รอยละ 46.56) เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารการผลิตมังคุดจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมากที่สุด จำนวน 154 ราย 
(รอยละ 42.42) และเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร/กลุมสหกรณการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 282 ราย (รอยละ 77.69) 
 ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตมังคุด พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีประสบการณในการผลิตมังคุดเฉลี่ย 16.74 ป มี
ขนาดพ้ืนท่ีในการผลิตมังคุดเฉลี่ย 1.83 ไร มีปริมาณผลผลิตมังคุดเฉลี่ย 184.26 กิโลกรัมตอไร มีการใชแรงงานครัวเรือนในการผลิต
เฉลี่ย 1.75 ราย และแรงงานจางในการผลิตเฉลี่ย 1.15 ราย มีรายไดทั้งหมดจากการจำหนายผลผลิตมังคุดเฉลี่ย 13,038 บาท มีการ
ใชตนทุนจากการผลิตมังคุดเฉลี่ย 1,499.45 บาทตอไร มีการใชปุยอินทรียเฉลี่ย 338.26 กิโลกรัมตอไร และมีการใชปุยเคมีเฉลี่ย  
55.68 กิโลกรัมตอไร สวนใหญมีการทำสวนมังคุดในลักษณะเปนสวนผสม จำนวน 351 ราย (รอยละ 96.69) มีการใชเงินทุนของ
ตนเองทั้งหมด จำนวน 360 ราย (รอยละ 99.17) เลือกจำหนายผลผลิตมังคุดในรูปแบบมีคนมารับซื้อมากที่สุด จำนวน 260 ราย 
(รอยละ 71.63) และยังไมไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 313 ราย (รอยละ 86.23) 
 ตอนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตมังคุดของเกษตรกร พบวา ประเด็นที่เปนปญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรกลุมตัวอยางในการผลิตมังคุด คือ สภาพอากาศ เชน สภาพอากาศแหงแลง ทำใหปริมาณน้ำไมเพียงพอ สงผลตอการออก
ดอกและผลของมังคุด จำนวน 135 ราย (รอยละ 30.27) รองลงมา ราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จำนวน 82 ราย (รอยละ 18.39) และ
ปญหายางไหลในผลมังคุด ผลผลิตมีขนาดเล็ก หรือผลลีบ หรือแหงเหี่ยว หรือเนื้อมังคุดนอยเกินไป จำนวน 55 ราย (รอยละ 12.33) 
สำหรับประเด็นขอเสนอแนะของเกษตรกรกลุมตัวอยางในการผลิตมังคุด คือ การใหความชวยเหลือในเรื่องแหลงรับซื้อและราคาท่ี
แนนอนในการจำหนายผลผลิตมังคุด จำนวน 20 ราย (รอยละ 58.82) รองลงมา การไดองคความรูในการผลิตมังคุด เพื่อใหไดรับ
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ผลผลิตมากขึ้นจากหนวยงานภาครัฐ จำนวน 11 ราย (รอยละ 32.35) และการใหความชวยเหลือในเรื่องการสงเสริมการเพิ่มมูลคา
ผลผลิต จำนวน 3 ราย (รอยละ 8.82) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร 
 

Variable Coefficient Std. Error t-statistics p-value 
α0 −193.803 97.838 −1.981 0.048 

β1 118.792 67.934 1.749 0.081 

β10 95.194 47.237 2.015 0.044 

β 13 138.703 56.737 2.445 0.015 

β 15 22.636 6.429 3.521 <0.001 
VIF (X1 = 1.023, X10 = 1.088, X13 = 1.694, X15 = 1.592) 
  
 ตอนที่ 6 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปร ตามแนวคิดฟงกชันการผลิต พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ไดแก เพศของเกษตรกร การไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตมังคุด ขนาด
พื้นที่ผลิตมังคุด และรายไดทั้งหมดจากการขายผลผลิต (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ แบบจำลองการถดถอยเชิงพหุคูณดังกลาวไมพบปญหา
ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Multicollinearity) เนื ่องจากใหคาสถิติ VIF (Variance Inflation Factor) ไมเกิน 10 นอกจากนี้  
ไดแกปญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงที่ (Heteroskedasticity) ดวยวิธี Heteroscedasticity Consistent Variances 
and S.E. แลวแปลผลเพื่อการอธิบายความหมายตอไป (Gujarati and Porter, 2009; Cottrell and Lucchetti, 2020). 
การแปลผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธีการลดรูปตัวแปรในตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรอิสระ (X) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ตอตัวแปรตามหรือตัวแปรการผลิตมังคุด (Y) ไดแก ตัวแปรเพศ (X1) ตัวแปรการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุด (X10)  
ตัวแปรพื้นท่ีผลิตมังคุด (X13) และตัวแปรรายไดทั้งหมดจากการจำหนายผลผลิต (X15) โดยสามารถอธิบายขนาดความสมัพันธดังกลาว
ไดดังนี้ 
 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเพศ (X1) มีคาเทากับ 118.792 หมายความวา หากเกษตรกรเพศเพศชาย สามารถผลิตมังคุดได
มากกวาเกษตรกรเพศหญิงเทากับ 118.792 กิโลกรัม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรการไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตมังคุด (X10) มีคาเทากับ 95.194 หมายความวา เกษตรกรท่ี
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุด สามารถผลิตมังคุดไดมากกวาเกษตรกรที่ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุด
เทากับ 95.194 กิโลกรัม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรพื้นที่ผลิตมังคุด (X13) มีคาเทากับ 138.703 หมายความวา หากเกษตรกรมีพื้นที่ผลิตมังคุดเพิ่มขึ้น  
1 ไร จะสามารถผลิตมังคุดเพิ่มขึ้นเทากับ 138.703 กิโลกรัม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายไดทั้งหมดจากการจำหนายผลผลิต (X15) มีคาเทากับ 22.636 หมายความวา หากเกษตรกรมี
รายไดทั้งหมดจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,000 บาท จะสามารถผลิตมังคุดเพิ่มขึ้นเทากับ 22.6367 กิโลกรัม อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
 การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงโดยสามารถอธิบายตามสมมติฐาน 
ที่กำหนดไว คือ (1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 118.792 (2) ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การไดรับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุด มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 95.194 และ (3) ปจจัยเกี่ยวกับการผลิตมังคุด ไดแก พื้นที่ผลิตมังคุด  
มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 138.703 และรายไดทั้งหมดจากการจำหนายผลผลิต มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 22.6367 ตามลำดับ 
 ขอคนพบจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุดเปนปจจัยที่มี อิทธิพลตอการผลิต
มังคุด กลาวคือ เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตมังคุดจะสามารถผลิตมังคุดไดมากกวาเกษตรกรที่ไมไดรับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตมังคุด เนื่องจากเกษตรกรที่เขารับการสงเสริมและการฝกอบรมจะไดรับองคความรูใหมในกระบวนการผลิต 
เริ่มตั้งแตการปลูก ใสปุย วิธีการใหน้ำที่เหมาะสม การตัดแตงกิ่ง การกำจัดแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยว และวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวอยางถูกตองและเหมาะสม เปนตน โดยขอคนพบน้ีสอดคลองกับกรณีศึกษาของ จุฬารัตน คำเภา และคณะ (2562) ซึ่งคนพบวา
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การสงเสริมและการฝกอบรมสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตในกรณีการผลิตกาแฟไดอยางมีนัยสำคัญ ในขณะที่ พื้นที่ผลิตและ
รายไดจากการจำหนายผลผลิตมังคุด พบวา มีอิทธิพลตอการผลิตมังคุดของเกษตรกร กลาวคือ หากเกษตรกรขยายพื้นที่ผลิตหรอืมี
รายไดจากการจำหนายผลผลติมังคุดเพิ่มขึ้น จะทำใหเกษตรกรผลิตมังคุดไดเพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากการมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นจะเปนเหตุจูง
ใจใหเกิดการลงทุนของเกษตรกรโดยเฉพาะปจจัยการผลิตที่สำคัญ สอดคลองกับ การศึกษาของ ไพรัตน พรมชน และคณะ (2561) 
ซึ่งคนพบวาพื้นที่ผลิตและรายไดจากการผลิตองุน มีอิทธิพลตอการผลิตองุนของประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญ เชนเดียวกับ อรพิมพ 
สุริยา และคณะ (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตกลวยหอมทองของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งคนพบวารายไดจากการผลิตกลวยหอมทองเปนปจจัยที่สำคัญตอการผลิตกลวยหอมทองของเกษตรกรอยางมีนัยสำคัญเชนกัน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับการผลติมังคุดท่ีอยูรวมกับไมผลชนิดอื่น
หรืออาจรวมถึงการเลี้ยงสัตวรวมกับการผลิตมังคุดไดอยางถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นวาเกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดเลือกทำสวนมังคุดในลักษณะเปนสวนผสมรวมกับการผลิตผลไมชนิดอื่น เชน ทุเรียน ลองกอง เงาะ เปนตน  
 2. ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการการผลิตมังคุดใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐานรองรับ เชน การสงเสริมใหมีการรับรองเกษตรอินทรียและหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตมังคุด (GAP) 
เนื่องจากการไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP มังคุด จะชวยใหเกษตรกรลดการใชตนทุนการผลิต ทำใหไดรับผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ระบบนิเวศนภายในสวนอุดมสมบูรณ ลดการเสื่อมของหนาดิน อีกทั้งยังสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคใน
การเลือกซื้อผลผลิตมังคุด ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจำหนายผลผลิตมังคุดได    
 3. หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ควรสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตมังคุด  เพื่อเพิ่มมูลคา
มังคุดใหแกเกษตรกร และอาจนำเกษตรกรผูนำไปศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตมังคุดในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมา
ถายทอดใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีตอไป 
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