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บทที ่7 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา ปีการ

เพาะปลูก 2555/56 เกษตรกรท่ีท าการศึกษาไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายชั้นตามสัดส่วนร้อยละ

ของประชากรในอ าเภอ และต าบลท่ีมีการผลิตแบบกระจุกตวั ตามรายงานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ้

ปลูกมนัส าปะหลงั ปี 2555/56 (ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2556) ไดจ้  านวนกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง 

140 ราย ในอ าเภอท่ีมีการปลูกมนัส าปะหลงัมากท่ีสุดตามล าดบั3 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเชียงค า 75 ราย 

อ าเภอเมืองพะเยา 35 ราย และอ าเภอดอกค าใต ้30ราย การศึกษาน้ีจะแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ การ

วเิคราะห์เชิงบรรยาย เป็นการอธิบายถึงสภาพทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต และ

ต้นทุน ผลตอบแทนท่ีได้จากการผลิต เพื่อตอบวตัถุประสงค์ ข้อท่ี 1 การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนจากการปลูกมนัส าปะหลังในจงัหวดัพะเยาโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ใช้ค่าสัดส่วนค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในการอธิบายและการศึกษา

ส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต การ

ประเมินหาความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันส าปะหลังในพื้นท่ีจังหวดัพะเยาโดยใช้วิธี 

stochastic frontier approach และให้ รูปแบบสมการแบบ Cobb Douglas  production function ผล

การศึกษารวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

7.1 สภาพทัว่ไปของการผลติมันส าปะหลงัในจังหวดัพะเยา 

 เกษตรกรตวัอยา่งท่ีผลิตมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.57) มีอายรุะหวา่ง 51 – 

60 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 84.28) แต่เกษตรกรตวัอยา่งทุกราย

มีการเรียนรู้เร่ืองการปลูกมนัส าปะหลงัมาจากเกษตรกรรายอ่ืน หรือเกษตรกรแปลงขา้งเคียงท่ีประสบ

ความส าเร็จและมีประสบการในการผลิตมนัส าปะหลงัมาก่อน โดยมีเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์มาก 
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สุดมีเพียง 4 ปี (ร้อยละ 6.4) แต่มีเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ 2-3 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 77.86 

 การปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง ใชพ้ื้นท่ีในการปลูกไม่เกิน 5 ไร่ (ร้อยละ 75) และ

เป็นพื้นท่ีของตนเองมากกว่าพื้นท่ีเช่า และมีค่าเช่าพื้นท่ีอยู่ในช่วง 1,000 – 1,500 บาทต่อไร่ ลกัษณะ

ดินท่ีใชป้ลูกมนัส าปะหลงัเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย เน้ือดินส่วนใหญ่ไม่เก็บกกัน ้ า เกษตรกร

ตวัอยา่งทุกรายจึงตอ้งอาศยัน ้ าฝนเพียงอย่างเดียวในการปลูกมนัส าปะหลงั ส่วนพนัธ์ุท่ีน ามาปลูกใน

พื้นท่ี เกษตรกรจะเลือกใช้พนัธ์ุระยอง 5 (ร้อยละ 62.85) นอกจากนั้นยงัมีพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และ

พนัธ์ุระยอง 9 ท่ีเกษตรกรน าเขา้มาปลูกในพื้นท่ีดว้ย 

 ลักษณะและวิธีการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรตัวอย่าง มีการเตรียมท่อนพันธ์ุมัน

ส าปะหลงัก่อนปลูก โดยจะตดัท่อนพนัธ์ุแบบตดัตรง (ร้อยละ 95) เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีแช่

ท่อนพนัธ์ุเพื่อป้องกนัโรคและแมลงก่อนปลูก(ร้อยละ 85) โดยให้เหตุผลว่าพื้นท่ีปลูกไม่มีโรคและ

แมลงระบาด จากนั้นเกษตรกรตวัอยา่งจะน าท่อนพนัธ์ุท่ีเตรียมไวม้าปลูกในแปลง ท่ีใชร้ะยะปลูก 1.20 

x 0.40 เมตร หรือ ระยะ 1.00 x 0.80 เมตร ปลูกท่อนพนัธ์ุในช่วงตน้ฤดูฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) 

เพื่อรอน ้ าฝนช่วยการงอกของท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั หลงัจากท่ีปลูกแลว้ 1-2 เดือน เกษตรกรจะใส่

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15 -15 หรือ ใส่ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในสัดส่วนท่ี เท่ากัน 

นอกจากน้ียงัมีปุ๋ยสูตรอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรตวัอยา่งใช ้ไดแ้ก่สูตร 13 -13 -21 และสูตร 16 -20 -0  

 การศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจในความรู้เร่ืองการปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งซ่ึงได้

ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าเกษตรกรมีความรู้เร่ืองข้อมูลการปลูกโดยทั่วไป ได้แก่ ช่วงอายุท่ี

เหมาะสมในการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั การเลือกอายุของท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีจะน ามาปลูกต่อ 

และการใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธ์ุเพื่อป้องกนัโรคและแมลงก่อนปลูก แต่เกษตรกรตวัอยา่งทุกรายไม่รู้

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลผลิตมันส าปะหลัง ได้แก่ ลักษณะการตดัท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกมีผลต่อปริมาณ

ผลผลิตมนัส าปะหลงั และการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัในช่วงฝนแรกท าให้เปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่าซ่ึงขอ้มูล

เหล่าน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการใหค้วามรู้เพิ่มเติมใหเ้กษตรกรได ้
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7.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมันส าปะหลงั 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนการปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยา ผลการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีพบว่ามี 

ตน้ทุนรวมทั้งหมดเฉล่ียรายละ 20,274.67 บาท โดยมีส่วนตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเฉล่ียรายละ16,909.21 

บาท และส่วนต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสดเฉล่ียรายละ3,365.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.40 และร้อยละ 

16.60 ตามล าดบั ตน้ทุนรวมทั้งหมดแยกเป็นตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ียรายละ 14,280.33บาท และ

ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเฉล่ียรายละ 5,993.34 บาท โดยเม่ือพิจารณาในของตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั 

ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นให้ถึงโครงสร้างของตน้ทุนจะเห็นสัดส่วนของตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงท่ี โดยมี

สัดส่วนร้อยละ 70.44 และ 29.56 ตามล าดับ และเห็นได้ว่าในส่วนของต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด ใน

หมวดของค่าจา้งแรงงาน มีอตัราส่วนต่อตน้ทุนสูงสุด ร้อยละ 29.22 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีเกือบเทียบเท่า

ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดดงันั้นปัจจยัดา้นค่าจา้งแรงงานจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีเกษตรกรควรตอ้งน ามาพิจารณา

วางแผนในการผลิตมนัส าปะหลงัคร้ังต่อไป 

 ในส่วนของผลตอบแทนจากการผลิตมันส าปะหลัง พบว่า เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเฉล่ีย 5 ไร่ 

สามารถผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ียทั้งหมด 15,780 กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 2,975.25 กิโลกรัม 

ท่ีราคาขายกิโลกรัมละ 1.69 บาท ท าให้เกษตรกรมีรายไดท้ั้งหมดรายละ 26,668.20 บาท คิดเป็นไร่ละ

5,333.64 บาทโดยท่ีเป็นรายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียเท่ากบั2,477.37 บาทต่อไร่ รายไดสุ้ทธิ

เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเฉล่ียเท่ากบั 2,833.30 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้รับก าไรสุทธิทั้งหมด 

6,393.53 บาท และมีก าไรสุทธิเฉล่ียเท่ากบั 1,278.71 บาทต่อไร่ 

7.3 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลงัในจังหวดัพะเยา 

 ประสิทธิภาพทางเทคนิค คิดด้วยวิธีการ stochastic frontier production function จากการ

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ประมาณดว้ยวิธี maximum likelihood estimation (MLE) ในรูปแบบสมการ 

Cobb Douglas ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม frontier 4.1 พบว่าการผลิตมันส าปะหลังมี

พรมแดนอยูจ่ริง ผลการประมาณค่าพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลผลิตมนัส าปะหลงัในทิศทางเดียวกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่แรงงานคน ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ในส่วนของปัจจยัแรงงาน

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในไร่มนัส าปะหลงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผลผลิตในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และแรงงานในการปลูกและดูแลไร่มนัส าปะหลงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผลผลิตใน
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ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 จากปัจจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ในการผลิตมนั

ส าปะหลงัของเกษตรกรเม่ือเพิ่มตวัแปรของปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการ

ผลิตมนัส าปะหลงัดีข้ึน หรือท าให้มูลค่าการผลิตเพิ่มข้ึน ส าหรับผลการประเมินประสิทธิภาพทาง

เทคนิคในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรจงัหวดัพะเยา พบว่ามีระดบัประสิทธิภาพเฉล่ีย 0.81 

โดยไม่มีเกษตรกรตวัอยา่งใดท่ีมีระดบัการผลิตต ่ากวา่ 0.60 แสดงวา่เกษตรกรยงัมีระดบัการผลิตท่ีสูง 

และสามารถท่ีจะปรับระดบัในการผลิตใหสู้งข้ึนไดต่้อไปอีก 

 การหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตมันส าปะหลังของ

เกษตรกรจงัหวดัพะเยา พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีระดบันยัส าคญั

ทางสถิติ 0.01และ 0.05 คือ การใชท้่อนพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และอายุของเกษตรกรตามล าดบั โดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคลอ้งกบัท่ีคาดการณ์ไวแ้สดง

วา่ เม่ือเกษตรกรเลือกใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 จะส่งผลให้เกษตรกรมีความไม่มีประสิทธิภาพในการ

ผลิตมนัส าปะหลงัจากปัจจยัท่ีใช ้หรือมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัต ่ากวา่การ

เลือกใช้พนัธ์ุอ่ืนๆ ในการผลิต และเม่ือเกษตรกรมีอายุสูงข้ึนจะส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน หรือมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัต ่ากวา่เกษตรกรท่ีมีอายุน้อย ส่วน

ปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์การผลิต  ระดบัการศึกษาของเกษตรกร การใชส้ารเคมีแช่ท่อน

พนัธ์ุก่อนปลูก ลกัษณะการตดัท่อนพนัธ์ุปลูก และการเลือกใช้พนัธ์ุระยอง 5 ยงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

7.4 ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาในดา้นสภาพทัว่ไปของการผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยาในส่วนท่ีเก่ียวกบั

ความเข้าในการผลิตมนัส าปะหลงัให้ได้คุณภาพพบว่าเกษตรกรไม่มีความรู้เร่ืองวิธีการตดัท่อนท่ี

แตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อปริมาณการผลิตหวัมนัส าปะหลงั ไม่ทราบเร่ืองการเก็บเก่ียวหัวมนัในช่วงฝน

แรกหรือช่วงแตกใบอ่อนท่ีจะส่งผลให้เปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่า และไม่ทราบวา่คุณภาพและการคดัเกรดมนั

ส าปะหลงัท่ีดีควรจะเป็นอยา่งไร โดยรวมแลว้เกษตรกรทราบเพียงขอ้มูลหลกัๆ ตามท่ีเกษตรกรเขา้ใจ

และเรียนรู้จากเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะท าให้หน่วยงาน

ในพื้นท่ี เช่น ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงมีบทบาทในการส่งเสริมวิชาการ
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ความรู้ด้านการเกษตรกรด้วยตรง ต้องรับทราบผลข้อมูลดังกล่าวและให้ความรู้แก่เกษตรกรใน

ประเด็นเหล่าน้ี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้วิชาการด้านการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีถูกตอ้ง

ให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี อีกปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัต่อการผลิตมนัส าปะหลงัมาก คือ ปัญหาในดา้นแหล่ง

น ้าท่ีใชใ้นการผลิตมนัส าปะหลงั ซ่ึงตามขอ้มูลเกษตรกรทุกรายผลิตในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน และ

อาศยัน ้ าฝนในการผลิต แต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการท่ีจะผลิตมนัส าปะหลงัของ

เกษตรกร ดงันั้นหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีมาตรการให้เกษตรกรน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาใช ้หรือ

ขุดสระเก็บน ้ า เพื่อใช้ท าการเกษตรในหน้าแลง้ และมีการวางแผนการปลูกมนัส าปะหลงัให้พอดีกบั

ระยะท่ีตน้มนัส าปะหลงัก าลงัเจริญเติบโต และตอ้งการน ้ามากท่ีสุด  

 ในดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมนัส าปะหลงัในส่วนของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 

ในหมวดของค่าจ้างแรงงาน เป็นปัจจัยท่ีจ  าเป็นในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรและมี

ผลกระทบต่อตน้ทุน รายได้และก าไรท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ ดงันั้นเกษตรกรตอ้งน าปัจจยัด้านค่าจา้ง

แรงงานมาพิจารณาประกอบการวางแผนในการบริหารตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัคร้ังต่อไป อาทิ

เช่น การท่ีเกษตรกรตอ้งเสียค่าจา้งแรงงานเพื่อตดัท่อนพนัธ์ุแบบเฉียงซ่ึงตอ้งใช้เวลามากกว่าการใช้

เคร่ืองจกัรตดัท่อนพนัธ์ุแบบตดัตรงซ่ึงประหยดัค่าแรงมากกว่า นอกจากน้ีในส่วนของการวิเคราะห์

ตน้ทุน และผลตอบแทนของผลผลิตภาคการเกษตร ควรจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ส านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั เขา้มาให้ความรู้ในดา้นตน้ทุน ผลตอบแทน ในการ

ผลิตมนัส าปะหลงัหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพื่อให้เกษตรกรไดมี้แนวทางในการตดัสินใจเลือกการผลิต

พืช 

 เน่ืองจากแรงงานคนในการผลิต แรงงานเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต และแรงงานการปลูกและ

การดูแลไร่มนัส าปะหลงั เป็นปัจจยัท่ีท าให้มีประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึน (สอดคลอ้ง

กบัการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี ปัจจยัค่าแรงงานเป็นส่ิงส าคญั) เกษตรกรควรให้ความใส่ใจ

ดา้นคุณภาพของแรงงานท่ีใชใ้นการดูแลการผลิตมนัส าปะหลงัดว้ย 

 ปัจจยัดา้นปุ๋ยเคมีและอินทรียก์็เป็นส่วนท่ีส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 

และในปัจจุบนัค่าใชจ่้ายดา้นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียท่ี์สูงข้ึนส่งผลให้เกษตรกรไดรั้บก าไรนอ้ยตามไป

ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบสัมภาษณ์เกษตรกรในดา้นปัญหา เร่ืองการใชปั้จจยัการผลิตดา้นปุ๋ยเคมีของ
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เกษตรกรท่ีมีราคาสูงข้ึนนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม

การเกษตร ควรจะเขา้มามีบทบาทในการควบคุมราคาของปุ๋ยเคมี และเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการ

ปรับคุณภาพในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแนะน าให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาพฒันาหรือ

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัใชเ้องซ่ึงมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยเคมี และท่ีส าคญัในระยะยาวหาก

ใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก จะท าให้ดินเส่ือมคุณภาพลง ส่งผลท าให้ทั้ งคุณภาพและปริมาณของหัวมนั

ส าปะหลงัลดลงดว้ย 

 ส าหรับแนวทางการเปล่ียนแปลงการใชปั้จจยัการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้น ปัจจยัดา้นพนัธ์ุ

มนัส าปะหลงัท่ีน ามาใช้ในการผลิต พบวา่มีเกษตรกรปลูกพนัธุระยอง 5 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 

50 จ  านวนมาก จากการศึกษาเห็นไดว้า่พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพนัธ์ุระยอง 5 ท าให้เกษตรกรไดผ้ล

ผลิตต ่ากว่าพนัธ์ุระยอง 9 ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน 

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยพืชไร่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ควรมีการวิจัยและหาพันธ์ุมันส าปะหลังท่ี

เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและปัจจยัพื้นฐานส าหรับการผลิตมนัส าปะหลงัของจงัหวดัพะเยารวมทั้ง

จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีการผลิตมนัส าปะหลงัดว้ย เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ี

เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี และใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัส่งเสริม เผยแพร่ให้เกษตรกรในจงัหวดัพะเยา

หรือจงัหวดัอ่ืนๆ ต่อไป 

7.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นถึงตน้ทุน และผลตอบแทนของการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต

มนัส าปะหลงัของเกษตรกร แต่จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นพนัธ์ุมนัส าปะหลงั และการเลือกใช้พนัธ์ุ

ปลูกของเกษตรกรมีผลต่อปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงั จึงควรมีการศึกษาเพิ่มในเร่ืองของปริมาณ

ผลผลิตท่ีจะไดรั้บจากการเลือกใชพ้นัธ์ุมนัส าปะหลงัใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีดว้ย 

 นอกจากน้ีในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาดา้นการปลูกมนัส าปะหลงัสลบักบัพืชชนิด

อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกมนัส าปะหลงัเพียงอย่างเดียว หรือศึกษาดา้นผลตอบแทนของการ

ลงทุนระหวา่งมนัส าปะหลงักบัพืชอ่ืน เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรมีขอ้มูลใน

การตดัสินในผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลเร่ืองการจดัโซน

น่ิงการปลูกพืชในแต่ละพื้นท่ีดว้ย 


