
 

128 

 

บทที ่6 

สรุป วจิารณ์ ผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

อ ำเภอตำกฟ้ำ เป็นอ ำเภอหน่ึงในจงัหวดันครสวรรค ์ท่ีประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลกั
ในภำคกำรเกษตร และมีกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีควำมหลำกหลำยตลอดทั้ งปี ได้แก่ อ้อย 
ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่
ลิสง ขำ้วโพดหวำน  แต่เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหำควำมเส่ียงดำ้นรำยได ้อนัเน่ืองจำกควำมผนัผวน
ของรำคำ ปริมำณผลผลิต และตน้ทุนกำรเพำะปลูกพืช ท ำให้กำรตดัสินใจของเกษตรกรในกำรเลือก
พืชในกำรเพำะปลูกตอ้งค ำนึงถึงควำมเส่ียงดำ้นรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด นอกจำกน้ียงัตอ้งค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมของปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรเพำะปลูก โดยเฉพำะปริมำณน ้ ำในภำค
กำรเกษตรท ำเฉพำะในฟำร์มขนำดใหญ่ และได้วิเครำะห์ขอ้จ ำกดัวงเงินกู้ยืมในภำคกำรเกษตรใน
ระดบัต่ำงๆ ซ่ึงส่งผลต่อรำยไดข้องเกษตรกร และท ำให้มีประสิทธิภำพและใชท้รัพยำกรธรรมชำติท่ีมี
อยำ่งจ ำกดั 

กำรศึกษำแผนกำรเพำะปลูกท่ีเหมำะสมภำยใตค้วำมเส่ียงของเกษตรกรอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดั
นครสวรรค์ คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อทรำบสภำพเศรษฐกิจสังคม รวมถึงระบบกำรผลิตทำง
กำรเกษตรของเกษตรกรในอ ำเภอตำกฟ้ำ จงัหวดันครสวรรค ์เพื่อน ำไปสู่กำรหำแผนกำรเพำะปลูกพืช
ท่ี เหมำะสมโดยค ำนึ งถึงควำมเส่ี ยงของเกษตรกร โดยน ำแบบจ ำลองควำม เส่ี ยงMOTAD 
(Minimization of the Total Absolute Deviation) มำใชใ้นกำรวเิครำะห์ ซ่ึงแบบจ ำลองท่ีใชใ้น 

กำรศึกษำคร้ังน้ีได้มีกำรสร้ำงแบบจ ำลองตำมขนำดฟำร์มเป็น 3 ขนำด คือแบบจ ำลองของ
ฟำร์มขนำดเล็ก  แบบจ ำลองของฟำร์มขนำดกลำง  และแบบจ ำลองของฟำร์มขนำดใหญ่ ภำยใต้
ขอ้จ ำกดั และเง่ือนไขในกำรผลิตท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงในแต่ละแบบจ ำลอง ประกอบดว้ยกิจกรรม จ ำนวน
ทั้งหมด 9 กิจกรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมกำรผลิตโดยในฟำร์มขนำดเล็กประกอบดว้ยกิจกรรมกำร
ผลิตพืช คือ ออ้ย ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส ำปะหลงั ทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง 
ขำ้วเจำ้นำปี ถัว่ลิสง ขำ้วโพดหวำน ฟำร์มขนำดกลำงประกอบดว้ยกิจกรรมกำรผลิตพืช คือ ออ้ย ขำ้ว
เจำ้นำปี ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขำ้งฟ่ำง มนัส ำปะหลงั ส ำหรับในฟำร์มขนำดใหญ่ประกอบด้วย
กิจกรรมกำรผลิตพืช คือออ้ย ขำ้วเจำ้นำปี ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ทำนตะวนั มนัส ำปะหลงั  
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นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมกำรเช่ำท่ีดิน กิจกรรมกำรจำ้งแรงงำน กิจกรรมกำรโอนปัจจยักำรผลิต 
กิจกรรมกำรกู้ยืมเงิน  กิจกรรมกำรรวมรำยได้ และกิจกรรมกำรรวมส่วนเบ่ียงเบน  นอกจำกน้ี
แบบจ ำลองในแต่ละขนำดฟำร์มยงัประกอบดว้ย จ ำนวนขอ้จ ำกดัและเง่ือนไขในกำรเพำะปลูก จ ำนวน
ทั้งหมด 7 ข้อจ ำกดั ประกอบด้วย ขอ้จ ำกัดด้ำนท่ีดิน ข้อจ ำกดัด้ำนแรงงำนครัวเรือน ขอ้จ ำกัดด้ำน
เงินทุน ขอ้จ ำกดัดำ้นกำรกูย้ืมเงิน เง่ือนไขกำรรวมรำยได ้เง่ือนไขกำรโอนปัจจัยกำรผลิต และเง่ือนไข
ดำ้นส่วนเบ่ียงเบนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด  

จำกผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก ระดบักำรหลีกเล่ียงควำม
เส่ียงมีผลต่อพื้นท่ีปลูกพืชทั้งในฤดูฝน และในฤดูแล้ง ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก พบว่ำ 
สภำพกำรผลิตในปีกำรผลิต 2552/53–2554/55 ของเกษตรกร มีควำมคล้ำยคลึง กบัแผนกำรผลิตท่ี
เหมำะสม ณ ระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ี 1.00 มำกท่ีสุด ในกรณีชนิดของพืชท่ีปลูกดำ้นสัดส่วน
พืชท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็ก โดยเฉล่ียแล้วเกษตรกรไม่ชอบเส่ียง ซ่ึง
เกษตรกรในฟำร์มขนำดเล็กส่วนใหญ่มีกำรกระจำยควำมเส่ียงโดยมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด มี
กำรปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ทั้งน้ียงัมีกำรปลูกทำนตะวนั ขำ้วฟ่ำง ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดู
แล้ง ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูฝน มันส ำปะหลังและข้ำวโพดหวำนข้ำวเจ้ำนำปี ในปริมำณน้อย แต่
แผนกำรผลิตกรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) แนะน ำปลูกออ้ยอยำ่งเดียว ส่วนบนพื้นท่ีลุ่มแนะน ำให้
ปลูกออ้ยเท่ำเดิม และลดพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสง และยงัแนะน ำให้มีกำรเช่ำพื้นท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อเปล่ียนมำปลูก
ขำ้วโพดหวำนในฤดูแลง้และขำ้วเจำ้นำปีในฤดูฝนเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ำยไดเ้หนือตน้ทุนสูงท่ีสุด 

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง พบว่ำ สภำพกำรผลิตในปีกำรผลิต2552/53–2554/55
ของเกษตรกร มีควำมคลำ้ยคลึงกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม ณ ระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ี 0.00
มำกท่ีสุด ในด้ำนสัดส่วนพืชท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง โดยเฉล่ียแล้ว
เกษตรกรชอบเส่ียง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงมีกำรกระจำย
ควำมเส่ียงโดยมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิดในฟำร์ม โดยมีกำรปลูกออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม 
ปลูกขำ้วฟ่ำง ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน มนัส ำปะหลงัและขำ้วเจำ้นำปี ในปริมำณนอ้ย แต่แผนกำรผลิต
กรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) แนะน ำใหเ้ช่ำพื้นท่ีดอนเพิ่ม เพื่อให้ปลูกออ้ยและมนัส ำปะหลงัและ
ลดจ ำนวนพื้นท่ีปลูกขำ้วฟ่ำงและขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน ำให้ลดพื้นท่ีปลูกออ้ย
เพื่อเปล่ียนมำปลูกขำ้วเจำ้นำปีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงข้ึน  

ส ำหรับเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ พบวำ่ สภำพกำรผลิตในปีกำรผลิต 2552/53–2554/55 
ของเกษตรกร มีควำมใกลเ้คียงกบัแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม ณ ระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ี 0.84 
มำกท่ีสุด ในด้ำนสัดส่วนพืชท่ีปลูก แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ โดยเฉล่ียแล้ว
เกษตรกรมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอยู่ระดบัหน่ึง ซ่ึงเกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ มีกำรปลูก
ออ้ยทั้งในพื้นท่ีดอน และพื้นท่ีลุ่ม มนัส ำปะหลงั และขำ้วเจำ้นำปี แต่แผนกำรผลิตกรณีค ำนึงถึงควำม
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เส่ียง  α=0.84) แนะน ำให้ลดพื้นท่ีปลูกทำนตะวนัในฤดูแลง้ ขำ้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน เพื่อเปล่ียนมำ
ปลูกออ้ยและมนัส ำปะหลงัเพิ่มข้ึน ส่วนพื้นท่ีลุ่มแนะน ำให้เช่ำพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อปลูกออ้ยละปลูกขำ้ว
เจำ้นำปี ในปีท่ี 3 ซ่ึงจะท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงข้ึน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงของกำรจดัสรรปริมำณน ้ ำฝนในฟำร์มขนำด
ใหญ่ พบว่ำ แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในปีท่ี 1-3 กรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) บนพื้นท่ีดอน
แนะน ำให้ปลูกออ้ยเท่ำเดิม ส่วนแผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในปีท่ี 3 บนพื้นท่ีลุ่มแนะน ำให้เพิ่มพื้นท่ี
ปลูกขำ้วเจำ้นำปีเพิ่มข้ึน จนเต็มจ ำนวนท่ีสำมรรถปลูกไดคื้อ 27.16ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด แต่เม่ือค่ำระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงเพิ่มสูงข้ึน พบวำ่ แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสมในปีท่ี 1-3 
แนะน ำให้ปลูกอ้อยและข้ำวเจ้ำนำปีเท่ำเดิม ไม่ต่ำงจำกกรณีไม่เปล่ียนแปลงปริมำณน ้ ำ แสดงว่ำ
ปริมำณน ้ำไม่มีผลในกรณีค ำนึงถึงควำมเส่ียง  

กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงข้อจ ำกดัวงเงินกู้ยืมในภำคกำรเกษตร พบว่ำ 
ฟำร์มขนำดกลำง เม่ือเพิ่มขอ้จ ำกดัดำ้นวงเงินกูใ้นกรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) เกษตรกรจะปลูก
ออ้ยบนพื้นท่ีดอนเท่ำเดิมและเพิ่มพื้นท่ีปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม และลดพื้นท่ีกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปีลง แต่
เม่ือระดับกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง  α)เพิ่มข้ึน กำรเพิ่มข้อจ ำกัดด้ำนเงินกู้ยืมจะไม่มีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงกำรปลูกพืช ส ำหรับฟำร์มขนำดใหญ่ เม่ือเพิ่มขอ้จ ำกดัดำ้นวงเงินกู้ในกรณีไม่ค  ำนึงถึง
ควำมเส่ียง  α=0) เกษตรกรจะปลูกออ้ยอยำ่งเดียว แต่แผนกำรผลิตปีท่ี3 มีเงินทุนสะสมเพิ่มข้ึน จะเพิ่ม
พื้นท่ีปลูกมนัส ำปะหลงั แต่เม่ือระดบัควำมกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ กำรเพิ่มขอ้จ ำกดั
ดำ้นเงินกูย้มืจะมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรปลูกมนัส ำปะหลงัทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม โดยจะลด
พื้นท่ีปลูกออ้ยลงตำมควำมเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน 

กำรวำงแผนกำรผลิตโดยกำรใชแ้บบจ ำลองควำมเส่ียงท่ีเรียกวำ่ MOTAD จะให้แผนกำรผลิต
พืชท่ีเหมำะสมหลำยแผนตำมระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง ซ่ึงจะส่งผลให้ระดบัรำยไดเ้หนือตน้ทุน
เงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บมีควำมแตกต่ำงกนัออกไปดว้ย โดยถ้ำเกษตรกรมีระดบักำรหลีกเล่ียงควำม
เส่ียงท่ีต ่ำหรือเป็นผูช้อบเส่ียง ควรปลูกพืชฤดูแลง้ท่ีให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เช่น ออ้ย  มนัส ำปะหลงั 
เพื่อให้รำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสูงท่ีสุด ส่วนเกษตรกรท่ีมีระดบักำรหลีกเล่ียงควำม
เส่ียงสูงควรเลือกปลูกพืชให้หลำกหลำยชนิดมำกข้ึน และปลูกพืชฤดูฝนท่ีมีควำมแปรปรวนด้ำน
รำยไดต้ ่ำ และใหผ้ลตอบแทนสูง เช่น ขำ้วโพดหวำน ขำ้วเจำ้นำปี 
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6.2 วจิารณ์ผลการศึกษา 

จำกผลกำรศึกษำ พบวำ่ แผนกำรผลิตท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลกัท่ีเหมำะสมในแต่ละขนำดฟำร์มนั้น
มีควำมหลำกหลำยของแผนกำรเพำะปลูกตำมระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงของเกษตรกร ซ่ึงส่งผลต่อ
ระดบัรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับมีควำมแตกต่ำงกนัดว้ย กำรทดแทนกนั(trade-off) 
ระหวำ่งควำมแปรปรวนของรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ กบัรำยไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกแผนกำรเพำะปลูกท่ีศึกษำ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีควำมพอใจท่ีคำดหวงั ซ่ึง
อธิบำยวำ่ผูต้ดัสินใจจะใช่พื้นฐำนกำรตดัสินใจ 2 ประกำร คือค่ำรำยไดท่ี้คำดหวงัท่ีจะไดรั้บ expected 
income) และค่ำควำมแปรปรวนของรำยได ้income variance) ท ำให้กำรน ำผลกำรศึกษำไปปรับใชก้บั
เกษตรกรในพื้นท่ีศึกษำนั้น ข้ึนอยูก่บัอุปนิสัยของเกษตรกรเองวำ่มีควำมกลำ้เส่ียงมำกนอ้ยแค่ไหน ซ่ึง
ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อหำค่ำระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงของเกษตรกรเพื่อให้เกิดกำรเลือกใช้
แผนกำรเพำะปลูกท่ีมีควำมเหมำะสมกบัระดบัควำมเส่ียงของเกษตรกรมำกท่ีสุด 

ในส่วนของกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของกำรเปล่ียนแปลงกำรจดัสรรปริมำณน ้ ำฝนใน
ฟำร์มขนำดใหญ่ ผลกำรศึกษำท่ีไดช้ี้ให้เห็นวำ่กำรปรับปรุงกำรจดัสรรปริมำณน ้ ำฝนและน ้ ำในสระท่ี
เกษตรกรเก็บไวใ้ชใ้นแต่ละเดือน ท ำให้มีพื้นท่ีในกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปีเพิ่มข้ึน เฉพำะปีท่ี 3ในกรณีไม่
ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) ท ำให้เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน และท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรท่ีดิน และ
ทรัพยำกรน ้ ำท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน แต่เม่ือค่ำระดบักำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง
เพิ่มสูงข้ึน แนะน ำให้ปลูกขำ้วเจำ้นำปีเท่ำเดิม ไม่ต่ำงจำกกรณีไม่เปล่ียนแปลงปริมำณน ้ ำ แต่ในควำม
เป็นจริง กำรจดัสรรน ้ำไม่ไดท้  ำในระดบัฟำร์มขนำดเล็กและฟำร์มขนำดกลำง แต่เป็นกำรจดัสรรน ้ำใน
ฟำร์มขนำดใหญ่ ทั้งน้ีไม่ทรำบว่ำมีเกษตรกรขนำดใหญ่ ปลูกพืชอะไรบำ้ง ในขนำดพื้นท่ีเท่ำไรกำร
จดัสรรน ้ ำให้เป็นไปตำมปริมำณควำมตอ้งกำรน ้ ำของพืชจึงอำจท ำไดย้ำก นอกจำกนั้นยงัตอ้งค ำนึงถึง
ปริมำณน ้ ำในสระดว้ย เน่ืองจำกมีควำมผนัผวนข้ึนอยูก่บัปริมำณน ้ ำฝนและควำมแห้งแลง้ในแต่ละปี 
ผลกำรศึกษำท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่ปริมำณน ้ำไม่มีผลกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปีในกรณีค ำนึงถึงควำมเส่ียง 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้จ ำกดัวงเงินกู้ยืมในภำคกำรเกษตร ผลกำรศึกษำ
ช้ีให้เห็นว่ำ เกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำงในกรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง จะมีกำรปลูกออ้ยบนพื้นท่ี
ดอนเท่ำเดิมและเพิ่มกำรปลูกออ้ยบนพื้นท่ีลุ่ม แต่ลดกำรปลูกขำ้วเจำ้นำปีลง เม่ือระดบักำรหลีกเล่ียง
ควำมเส่ียง  α) เพิ่มข้ึนขอ้จ ำกดัดำ้นเงินกูย้ืมจะไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรปลูกพืช สะทอ้นใหเ้ห็น
ว่ำเงินกูย้ืมไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรปลูกพืชของเกษตรกรในฟำร์มขนำดกลำง ต่ำงจำกฟำร์ม
ขนำดใหญ่ ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ถ้ำเพิ่มข้อจ ำกัดด้ำนวงเงินกู้ในกรณีไม่ค  ำนึงถึงควำมเส่ียง  α=0) 
เกษตรกรจะปลูกออ้ยอยำ่งเดียว แต่เม่ือระดบัควำมกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ ขอ้จ ำกดั
ดำ้นเงินกูย้ืมจะมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรปลูกมนัส ำปะหลงั เช่นเดียวกบัพื้นท่ีลุ่ม จะลดพื้นท่ีปลูก
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ออ้ยลงตำมควำมเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นว่ำเงินกูย้ืมมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรปลูกพืชของ
เกษตรกรในฟำร์มขนำดใหญ่ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

1. หน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวข้องกบักำรวำงแผนกำรผลิตหรือกำรส่งเสริมกำรผลิตในพื้นท่ี
ศึกษำและพื้นท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันสำมำรถน ำเอำแผนกำรผลิตท่ีได้ไปปรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตดัสินใจวำงแผนกำรผลิตในพื้นท่ีได ้เช่น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชท่ีมีเส่ียงดำ้น
รำยได้ต ่ำแต่มีผลตอบแทนสูง เช่น ข้ำวเจำ้นำปีและข้ำวโพดหวำน และท ำกำรปลูกพืชให้มีควำม
หลำกหลำยในพื้นท่ี ทั้งน้ีสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชต้ำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรพึ่งตนเองและมีสภำพชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจำกกำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรวำงแผนกำรผลิตท่ีมีออ้ยเป็นพืชหลักซ่ึงใช้ระยะเวลำ
เพำะปลูก จ ำนวน 3 ปี ดงันั้น ในกำรศึกษำกำรวำงแผนกำรผลิตคร้ังต่อไป ควรใส่ปริมำณน ้ ำท่ีพืช
ตอ้งกำรใช้และใส่ปริมำณน ้ ำท่ีมีลงไปในแบบจ ำลองกำรผลิตด้วย เพื่อให้แผนกำรผลิตท่ีเหมำะสม
สะทอ้นสภำพกำรผลิตท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีศึกษำมำกยิง่ข้ึน 

2. ในกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกนั้น ข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์เป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกเพรำะ
แผนกำรเพำะปลูกท่ีเหมำะสมท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์นั้นจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นแบบจ ำลอง ท ำ
ให้ถำ้หำกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งจะท ำให้แผนกำรเพำะปลูกท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์มีควำมผิดพลำดไปจำก
สภำพควำมเป็นจริง ผูท่ี้จะวำงแผนกำรเพำะปลูกทำงกำรเกษตรจึงควรระมดัระวงัในกำรน ำขอ้มูลมำ
ใชว้เิครำะห์ใหม้ำกท่ีสุด 


