บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดของเกษตรกรใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ยงราย แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ 1) ส่ วนแรกเป็ น
ความแตกต่างด้านการจัดการการผลิ ตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัด
เชี ย งราย 2)ส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ ผ ลต่ อความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตสั บ ปะรดของ
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ยงราย 3) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
การผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยี ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ยงราย วิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป FRONTIER 4.1 และ 4) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสับปะรดภายใต้เส้น
Metafrontier และอัตราส่ วนทางเทคโนโลยีของการผลิ ตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงราย
และจังหวัด ประจวบคี รีขนั ธ์ ภายใต้เทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่ แตกต่ างกัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
SHAZAM 8.0
จากการส ารวจแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่ างการผลิ ตสั บ ปะรดของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายทางด้านการจัดการการผลิตสับปะรดในหลายๆขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการใส่ ปุ๋ย ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จะไม่มีการใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกสับปะรด แต่
เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายจะใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุ มก่อนที่จะปลูกสับปะรด การตัดใบแต่งต้นสับปะรด
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีข ันธ์ ส่ วนใหญ่ มี ก ารตัดใบแต่ งต้น จานวน 2 ครั้ ง แต่ เกษตรกรใน
จังหวัดเชี ยงรายส่ วนใหญ่จะไม่มีการตัดใบแต่งต้นสับปะรด ขั้นตอนการบังคับออกผลสับปะรด ใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เกษตรกรส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการบังคับออกดอกโดยใช้แคลเซี ยมคาร์ ไบด์ ต่าง
จากเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้สารเอทธิ ฟอน
ในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรทั้งสองจังหวัดนอกเหนื อจากความแตกต่างทางด้านสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และด้านการจัดการ ยังมี การใช้ชุดปั จจัยในการผลิ ตสับปะรดที่แตกต่าง
หรื อการมีเทคโนโลยีที่แตกต่าง จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จะทาการ
ตอนจุกสับปะรด โดยมีการนาอุปกรณ์มาใช้ในการตอนจุกสับปะรดและจะทาการตอนจุกเพียงแค่แคะ
ส่ วนยอดของจุกออกเท่านั้น แต่เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายตอนจุกสับปะรดด้วยการเดาะจุกให้หลุด
ออกจากผล และขั้น ตอนการหอผลสั บ ปะรดวัส ดุ ที่ ใ ช้ห่ อ ผลสั บ ปะรดของเกษตรกรในจังหวัด
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ประจวบคีรีขนั ธ์จะใช้กระดาษเป็ นวัสดุ ที่ใช้ห่อผลสับปะรดซึ่ งต่างจากเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายที่
จะใช้ใบจากลาต้นรวบขึ้นมาหอหุ ม้ ผลสับปะรดแล้วจึงมัดบริ เวณปลายใบด้วยตอก
การวิเคราะห์ SFA ด้วยวิธี MLE พบว่า การผลิ ตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ปัจจัย
การผลิ ตที่มีผลกระทบทางบวกต่อผลผลิ ตสับปะรดอย่างมีนยั สาคัญคือ จานวนหน่ อพันธุ์ และมูลค่า
ปุ๋ ยเคมี ที่ ใช้ในการผลิ ต ถ้าจานวนหน่ อพันธุ์ และปุ๋ ยเคมี ที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ต เพิ่ มขึ้ น จะท าให้
ปริ ม าณผลผลิ ต สามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้อี ก ส าหรั บ ปั จ จัย การผลิ ต จ านวนหน่ อ พัน ธุ์ และแรงงาน มี
ผลกระทบทางบวกต่อผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายอย่างมีนยั สาคัญ ถ้าเกษตรกร
มีการใช้ปัจจัยจานวนหน่ อพันธุ์และแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น จะส่ งผลทาให้ผลผลิต
เพิ่ ม ขึ้ น ได้เช่ น กัน ส่ ว นตัว แปรหุ่ น สารเคมี ที่ ใ ช้ บ ัง คับ ออกดอกไม่ มี นั ย ส าคัญ ในการอธิ บ ายค่ า
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรด
แสดงดังตารางที่ 5.5 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยการผลิตสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่ส่งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้น ได้แก่ จานวนปี การศึกษา และประสบการณ์ใน
การผลิ ตสับ ปะรดของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมีก ารศึก ษา และประสบการณ์ ในการผลิ ตสู งความมี
ประสิ ทธิภาพในการผลิตสับปะรดก็จะสู งตามขึ้นไปด้วย ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลให้ความมีประสิ ทธิ ภาพ
ทางเทคนิคการผลิตจะลดลง ได้แก่ การปลูกพืชแซม และการมีทศั นคติในการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม
ส าหรับ ปั จจัย การผลิ ตสั บ ปะรดของจังหวัดเชี ยงรายที่ ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค การผลิ ต
สับปะรดเพิ่มขึ้น คือ กรรมสิ ทธิในการถือครองที่ดิน ขณะที่ปัจจัยด้านขนาดพื้นที่ทาการผลิตส่ งผลทา
ให้ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง
ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยี ของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงราย พบว่า เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีระดับประสิ ทธิ ภาพ
ทางเทคนิ คเฉลี่ยเท่ากับ 0.876 ส่ วนเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายมีระดับประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ย 0.767 โดย
จากการทดสอบความแตกต่างทางเทคโนโลยีดว้ ยค่าสถิ ติ LR-test แสดงให้เห็ นว่าการผลิ ตสับปะรด
ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรายมีชุดเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงนาไปสู่
การวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สั บ ปะรดทั้ง ระบบภายใต้เส้ น Metafrontier เพื่ อเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค การผลิ ต สั บปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ และจังหวัด
เชียงราย
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ มีค่าเท่ากับ
0.694 แสดงให้เห็นว่า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อเทียบกับการ
ผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยีของทั้งระบบ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มีทาง
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เทคนิ ค เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้เทคโนโลยีก ารผลิ ตของจัง หวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ เองได้อีก เพื่ อไปสู่ ค วามมี
ประสิ ทธิ ภ าพทางเทคนิ ค ของการผลิ ต สั บ ปะรดของทั้ง ระบบ ส าหรั บ จัง หวัด เชี ย งรายภายใต้
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของจังหวัดเชียงราย เมื่อเทียบกับการผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยีของ
ทั้งระบบ อัตราส่ วนทางเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายมี ค่าเท่ากับ 0.915 แสดง
ให้ เห็ นว่า ภายใต้เทคโนโลยีที่ มี อยู่น้ ัน เกษตรกรมี ก ารจัดการอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกื อบเต็ม ที่ แล้ว
เพื่อให้การผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายมี ปริ มาณผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นอีก อาจมี
การพิจารณาการเปลี่ ยนเทคโนโลยีการผลิ ตสับปะรดที่ใช้อยู่ไปสู่ เทคโนโลยีการผลิ ตที่ดีกว่า จากผล
การวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ มีเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรายอย่างน้อย 1 ราย ที่
มีค่า MTR เท่ากับ 1 หมายความว่า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิ ตของแต่ละจังหวัด เกษตรกรสามารถทา
การผลิตได้ถึงระดับประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถทาการผลิ ตที่ได้รับผลผลิ ตสู งสุ ดที่ เป็ นไปได้
ภายใต้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้
การวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค เมื่ อพิ จารณาการผลิ ตสั บ ปะรดทั้งระบบ พบว่า ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดทั้งระบบภายใต้เส้น Metafrontier ของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์เท่ ากับ 0.608 สาหรับ เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายค่าประสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ คการ
ผลิ ต สั บ ปะรดทั้ง ระบบภายใต้เส้ น Metafrontier เท่ า กับ 0.700 จากการวิเคราะห์ จ ะเห็ น ได้ว่า เมื่ อ
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดทั้งระบบภายใต้เส้น Metafrontier เกษตรกร
ในจังหวัดเชี ยงรายมีการจัดการการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเกษตรกรใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1). ผลการศึกษาข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
สามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ห ากเกษตรกรมี ก ารศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพในการผลิ ต สั บ ปะรดของ
เกษตรกรนั้ น เกษตรกรควรได้รั บ ความรู้ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการค้น คว้า หาความรู้ จ าก
แหล่ งข้อมูลต่างๆได้มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นความรู ้ นอกเหนื อจากการศึกษาในชั้นเรี ยน เพื่อทาให้เกษตรกร
รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตผ่านสื่ อต่างๆ และยอมรับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆได้มากขึ้น
2). นอกจากนี้ ในด้านการจัดการ ควรมีการศึกษาการปลูกพืชชนิ ดอื่นร่ วมกับสับปะรด เพื่อทา
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ตสั บ ปะรดเพิ่ ม ขึ้ น หรื อไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต
สับปะรดของเกษตรกรที่เป็ นอยู่ เพื่อเป็ นความรู ้แก่เกษตรกรในการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
ในการที่จะเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชอื่น
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6.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
สาหรับ ในการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คของการผลิ ต สับปะรดครั้งต่ อไป ควรมี การ
พิจารณาตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มการจัดการการผลิตสับปะรด
ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นซึ่ งอาจมีตวั แปรอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อระดับประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการ
ผลิตสับปะรดของเกษตรกรนอกเหนื อจากตัวแปรที่นาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เช่ น ตัวแปรสภาพ
พื้นดิน สภาพความเป็ นกรดความเป็ นด่างของดิน
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