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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันส าปะหลัง

ของเกษตรต าบลป่ามะม่วง จังหวัดตาก 2)เพ่ือศึกษาระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกมันส าปะหลังของ
กลุ่มเกษตรกรต าบลป่ามะม่วง จังหวัดตาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 57 ราย การศึกษาครั้งนี้ แบ่งพ้ืนที่ศึกษาที่รวบรวมได้ท าการวิเคราะห์
ผลตอบแทนของการปลูกมันส าปะหลัง  

ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ 1-7 ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 81 ไร่ มีเงินลงทุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 683,500 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 8,432.72 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 
5,760.98 บาท มีรายได้หลังหักต้นทุนการผลิตต่อไร เท่ากับ 7,739.02 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 
ประมาณ 1 ป 1 เดือน 3 วัน พ้ืนที่ 8-10 ไร มีพ้ืนที่เพาะปลูก รวม 210 ไร่มีเงินลงทุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 1,745,570 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 8,312.24 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 
5,664.29 มีรายไดหลังหักต้นทุนการผลิตต่อไร่ เท่ากับ 7,910.71 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 
1 ปี 18 วัน และพ้ืนที่ 11 ไร่ขึ้นไป มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 274 ไร่ มีเงินลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
2,249,580 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 8,210.15 บาท มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5,586.13 
บาท มีรายได้หลังหักต้นทุนการผลิตต่อไร่ เท่ากับ 8,063.87 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ป 7 
วัน 

ดังนั้น พ้ืนที่ที่ได้รับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด 11 ไร่ขึ้นไป ตามด้วยพ้ืนที่ 8-10 ไร่ และพ้ืนที่ 
1-7 ไร่ โดยทั้งหมดได้แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากกว่าเงินลงทุนที่จ่าย
ไป 
ค าส าคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน มันส าปะหลัง 
Abstract 
 This study had aimed to 1) study cost and return from growing cassavas by 
agriculturalist of Pamamuang sub district,Tak province 2) study payback period from 
growing cassavas by agriculturalist of Pamamuang sub district,Tak province 3) be the 
information to Collecting the data had used questionnaires to interview 57 
agriculturalists that had grown cassavas. This study gathered divided areas and 
analyzed the return of growing cassavas. 
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 The study result found that area 1-7 rais had agricultural area 81 rais. There 
was money for investment in equipment and tools 683,500 baht, average per rai was 
equaled 8,432.72 baht. The average production cost per rai was 5,760.98 baht. The 
revenue after deducted cost per rai was 7,739.02 baht. The payback period was about 
1 year 1 month and 3 days. Area 8-10 rais had agricultural area 210 rais. The investment 
for equipment and tools was 1,745,570 baht; average per rai was equaled 8,312.24 
baht. The average production cost per rai was 5,664.29 baht. The revenue after 
deducted cost per rai was 7,910.71 baht. The payback period was about 1 year and 18 
days. For the area 11 rais and more had agricultural area 274 rais. The investment for 
equipment and tools was 2,249,580 baht; average per rai was equaled 8,210.15 baht. 
The average production cost per rai was 5,586.13 baht. The revenue after deducted 
cost per rai was 8,063.87 baht. The payback period was about 1 year and 7 days. 
 Therefore, the area that had got the fastest payback period was 11 rais and 
more, following by 8-10 rais, and 1-7 rais. Altogether had expressed that return rate 
that got from investment was over the money that had been paid for investment. 
Keywords: costs, return, cassava 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในประเทศไทยมีการใช้มันส าปะหลังเป็น อาหารจ านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปท าแป้ง
และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้น และมันอัดเม็ด ในปี พ.ศ. 2517 ประเทศไทยเรามีโรงงาน
แปรรูปมันส าปะหลังถึง 1,724 โรงงาน โดยมีโรงงานที่แปรรูปอยู่ 3 แบบ คือ 1) โรงงานแป้งมัน
ส าปะหลังเป็นโรงงานที่ผลิตแป้งมันส าปะหลังใช้ในการบริโภค หรือในอุตสาหกรรม ผลิตแป้งโดยใช้
หัวมันส าปะหลังสดมาล้างน้ าแล้วโม่ให้แหลกจะได้น้ าแป้ง และกากจากน้ าแป้ง ก็ท าการแยกแป้งออก
จากน้ า โดยการทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน หรือเข้าเครื่องแยกโดยตรง แป้งที่ได้น ามาท าให้แห้งโดยใช้
ความร้อนแล้วบดให้ละเอียด เป็นแป้งมันส าปะหลัง หัวมันส าปะหลังสด 1 กิโลกรัม ได้แป้งมัน
ส าปะหลังเฉลี่ย 0.20 กิโลกรัม และได้กากมันส าปะหลัง 0.40-0.90 กิโลกรัม ประเทศไทย สามารถ
ผลิตแป้งมันส าปะหลังได้ประมาณปีละ 400,000 ตัน ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศราว 200,000 ตัน 
และใช้บริโภคภายในประมาณ 150,000-200,000 ตัน 2) โรงงานมันส าปะหลังเส้น โรงงานชนิดนี้ใช้
หัวมันส าปะหลังสด เป็นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแบบง่ายๆ ใช้เครื่องสับหัวมันส าปะหลังให้เป็น
ชิ้นๆ แล้วน าไปท าให้แห้ง โดยตากไว้ที่ลานซีเมนต์ประมาณ 2-4 วัน หัว สด 1 กิโลกรัมผลิตมัน
ส าปะหลังเส้นเฉลี่ยได้ 0.40 กิโลกรัม ประมาณร้อยละ 95 ของมันเส้น ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมัน
อัดเม็ด มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ในรูปมันส าปะหลังเส้น 3) โรงงานมัน
ส าปะหลังอัดเม็ด ใช้มันเส้นที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้นเองเป็นวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ด โดยใช้เครื่องอัด
อัดออกมาเป็นแท่งคล้ายชอล์ก เรียกว่า มันส าปะหลังอัดเม็ด มันเส้น 1 กิโลกรัม ได้มันส าปะหลัง
อัดเม็ดเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัม เครื่องอัดเม็ดมีอยู่ 2 แบบ คือ เครื่องจักรที่สั่งจากต่างประเทศมีประมาณ 
30 เครื่อง และเครื่องอัดเม็ดที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ มีประมาณ 500 เครื่อง ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังที่ส่งจ าหน่ายต่างประเทศส่วนใหญ่ คือ มันส าปะหลังอัดเม็ด ตลาดที่ส าคัญของแป้งมัน
ส าปะหลัง ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดใหญ่ของ มันส าปะหลังอัดเม็ด ได้แก่ 
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เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ตะวันตก เบลเยียม และฝรั่งเศส เป็นต้น (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 
2558) 
 มันส าปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) 
หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส ว่า แมนิออค (Manioc) มัน
ส าปะหลังมีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ เช่น ประเทศเปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัสและบราซิล ซึ่งมี
การปลูกมันส าปะหลังมา 3,000 ถึง 7,000 ปีแล้ว ต่อมาได้ขยายไปสู่แหล่งอ่ืนๆ ของโลก โดยชาว
โปรตุเกส และสเปน น ามันส าปะหลังจากเม็กซิโกมายังฟิลิปปินส์ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ
ชาวฮอลแลนด์ น าไปยังอินโดนีเซีย ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 18 มันส าปะหลังเป็นไม้พุ่มยืนต้นมีอายุ
อยู่ได้หลายปี การปลูกมันส าปะหลังจะใช้ส่วนของล าต้นตัดเป็นท่อนปักไปในดิน ตรงบริเวณรอยตัดที่
ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย หลังจากปลูกได้ประมาณ 2 เดือนรากจะค่อยๆสะสมแป้ง และมี
ขนาดโตขึ้น เรียกว่าหัวมันส าปะหลัง และจะสามารถเก็บเก่ียวหัวมันส าปะหลังเมื่อ 6 เดือนผ่านไปแล้ว   
โดยจะยืดอายุเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 16 เดือน โดยส่วนตาที่อยู่ด้านข้างท่อนมันจะเจริญเติบโตออกมาเป็น
ล าต้นต่อไป ส าหรับประเทศไทยนั้น ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า มีการน ามันส าปะหลังเข้ามาปลูกเมื่อใด 
แต่คาดว่ามีการน ามันส าปะหลังมาจากประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2329 โดยมีชื่อเรียกในระยะต่อมาว่า 
มันไม้และมันส าโรง ค าว่าส าปะหลัง นั้นภาษามาเลเซียและอินโดนีเซียเรียกว่า Ubikayu แปลว่า พืชที่
มีรากขยายใหญ่ และคล้ายกับภาษาชวาตะวันตกว่า "สัมเปอ (Sampeu)" มันส าปะหลังที่ปลูกใน
ประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1) ชนิดหวาน (Sweet Type)  เป็นมันส าปะหลังที่มีปริมาณกรด
ไฮโดรไซยานิคต่ า ไม่มีรสขมใช้เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ มีทั้งชนิดเนื้อร่วนนุ่ม และชนิดเนื้อแน่น 
เหนียว แต่มีจ านวนน้อย 2) ชนิดขม (Bitter Type) เป็นมันส าปะหลังที่มีกรดไฮโดรไซยานิคสูง เป็น
พิษ และมีรสขม ไม่เหมาะส าหรับ การบริโภคของมนุษย์ หรือใช้หัวมันส าปะหลัง สดเลี้ยงสัตว์โดยตรง 
แต่จะใช้ส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆเช่น แป้งมัน มันอัดเม็ด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น เนื่องจาก
มีปริมาณแป้งสูง มันส าปะหลังที่ปลูกในประเทศ ไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดขมส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 
(มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย, 2558) 
 ในปัจจุบันมันส าปะหลังเป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่ปลูกง่าย 
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า เป็นที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากสามารถน ารายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ดังเห็นได้
จากตัวเลขการส่งออกของไทย ในปี 2557 มูลค่าการส่งออกมันส าปะหลังสูงถึงปริมาณ 13.51 ล้าน
ตัน และยังเป็นพืชอาหารที่ส าคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชอาหาร
ส าคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใน
ทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย มีการบริโภคมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันส าปะหลังของ
เกษตรกรต าบลป่ามะม่วง จังหวัดตาก โดยจะมุ่งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมัน
ส าปะหลัง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรต าบลป่ามะม่วง 
จังหวัดตาก 
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2. เพ่ือศึกษาระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มเกษตรกรต าบลป่ามะม่วง 
จังหวัดตาก 

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง ในเขตต าบลป่ามะม่วง จังหวัด

ตาก โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งสิ้น 565 ไร่ ซึ่งมีจ านวนเกษตรกรผู้ปลุกมันส าปะหลังจ านวน 57 
ราย 

จ านวนประชากร 57 ราย ผู้ศึกษาได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 57 ตัวอย่าง ซึ่งจ านวนตัวอย่างเท่ากับ
จ านวนประชากรที่ปลูกมันส าปะหลัง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลโดย แบงออกเป็น 4 สวน ดังนี้  
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่อยู่ จ านวนสมาชิก

ในครอบครัว จ านวนพื้นที่ในการปลูก 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในการปลูกมันส าปะหลัง ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ่มแรก 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการปลูกมันส าปะหลัง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดิน 

ค่าใช้จ่ายเรื่องพันธุ์มันส าปะหลัง ค่าแรงในการปลูก ค่าแรงในการดูแลรักษา ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกมันส าปะหลัง ประกอบด้วย รายได้จากการ

จ าหน่าย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาน ามา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และใช้ตารางประกอบการอธิบายโดยใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ 1 วิธี
และมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจดังต่อไปนี้ วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method : PB) มี
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือควรใช้ระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด 

 
PB = จ านวนปีก่อนคืนทุน +  ส่วนเงินที่ยังไม่ได้คืน 

       กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน 
   
  (ท่ีมา: สมนึก เอื้อจิระพงษพั์นธ์, 2550) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ระยะเวลาที่ปลูกมันส าปะหลังตั้งแต่เริ่ม
จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 2-4 มีพ้ืนที่ปลูกขนาด 1-7 ไร่ 8-10 ไร่ และ 11 ไร่ขึ้นไป มีพ้ืนที่ในการ
ปลูกมันส าปะหลังรวมทั้งสิ้น 565 ไร่ จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมด เท่ากับ 57 ราย 
ต้นทุนในการปลูกมันส าปะหลัง คือ ค่าแรงงาน ประกอบด้วย ค่าแรงในการเตรียมที่ดิน ค่าแรงในการ
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ปลูก และค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายในการผลิต คือ ค่าบ ารุงรักษา ซึ่งต้นทุนต่างๆ เหล่านี้จะ
วิเคราะห์แยกขนาดของพ้ืนที่ปลูกมันส าประหลัง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 เงินลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ (หน่วย:บาท) 

พื้นที่ขนาด 1-7 
พื้นที่เพาะปลูกรวม 81 ไร่ 

พื้นทีข่นาด 8-10 
พื้นที่เพาะปลูกรวม 210 ไร่ 

พื้นที่ขนาด 11 ไร่ขึ้นไป  
พื้นที่เพาะปลูกรวม 274 ไร่ 

เงินลงทุน
รวม 

เฉลี่ยต่อไร ่ เงินลงทุนรวม เฉลี่ยต่อไร ่ เงินลงทุนรวม เฉลี่ยต่อไร ่

683,500 8,432.72 1,745,570 8,312.24 2,249,580 8,210.15 

 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนการผลิตการ (หน่วย:บาท) 

พื้นที่ขนาด 1-7 ไร่ พื้นที่ขนาด 8-10 ไร่ พื้นที่ขนาด 11 ไร่ขึ้นไป 
ปีท่ี ต้นทุนการผลิตต่อ

ไร ่
ปีท่ี ต้นทุนการผลิตต่อ

ไร ่
ปีท่ี ต้นทุนการผลิตต่อ

ไร ่
ปีที่ 1 5,760.98 ปีที่ 1 5,664.29 ปีที่ 1 5,586.13 

ปีที่ 2 5,831.10 ปีที่ 2 5,731.97 ปีที่ 2 5,651.81 

ปีที่ 3 5,903.01 ปีที่ 3 5,801.37 ปีที่ 3 5,719.17 

ปีที่ 4 5,976.76 ปีที่ 4 5,872.52 ปีที่ 4 5,788.24 
ปีที่ 5 6,052.37 ปีที่ 5 5,945.48 ปีที่ 5 5,859.07 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการค านวณในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ใช้วิธีการ

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 2.54 อัตราเงินเฟอ้ เดือนตุลาคม 2558  
 

ตารางท่ี 3 รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายมันส าปะหลัง เฉลี่ยต่อตัน  
พื้นที่ขนาด 1-7 ไร พื้นที่ขนาด 8-10 ไร่ พื้นที่ขนาด 11 ไร่ขึ้นไป 

ปีที่ 
รายได้หลังหัก

ต้นทุนการผลิตต่อ
ไร ่

ปีท่ี 
รายได้หลังหักต้นทุน

การผลิตตอ่ไร ปีท่ี 
รายได้หลังหักต้นทุน

การผลิตต่อไร 

ปีที่ 1 7,739.02 ปีที่ 1 7,910.71 ปีที่ 1 8,063.87 

ปีที่ 2 8,012.80 ปีที่ 2 8,187.84 ปีที่ 2 8,344.90 

ปีที่ 3 8,291.50 ปีที่ 3 8,472.00 ปีที ่3 8,633.06 

ปีที่ 4 8,578.29 ปีที่ 4 8,763.39 ปีที่ 4 8,928.54 

ปีที่ 5 8,872.38 ปีที่ 5 9,056.18 ปีที่ 5 9,231.52 

 
จากตารางที่ 3 ราคาขายในการค านวณครั้งนี้ เป็นราคาขายเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับจากการ

ขายมันส าปะหลังให้กับโรงงานมันส าปะหลัง ซึ่งราคาขายเฉลี่ยตันละ 2,500 บาท และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณมันส าปะหลัง การค านวณรายได้ในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ใช้วิธีการประมาณการเพ่ิมร้อยละ 2.54 
อัตราเงินเฟอ้ เดือนตุลาคม 2558 และก าหนดให้จ านวนโควตาที่เกษตรกรไดรับคงที่เท่ากันทุกปี  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ต าบลป่ามะม่วง 
 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 57 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 75.44 เพศชายมีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
40-49 ป โดยมีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 54.39 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 50-59 ป จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุระหว่าง 30-39 ป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 และอายุระหว่าง 
60-69 ป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมีจ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ระดับมัธยมตอนปลายจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.51 และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจ านวนน้อยที่สุดคือ 1 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.75 ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน โดยมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.91 และรองลงมาคือ 5-6 คน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 ส่วนใหญ่มีจ านวนระยะเวลาที่
ปลูกมันส าปะหลังตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 2-4 ป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.74 รองลงมาระหว่าง 5 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 พ้ืนที่ในการปลูกมันส าปะหลัง 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ขนาด 8-10 ไร จ านวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38.60 รองลงมาพ้ืนที่ขนาด 1-7 ไร จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพ้ืนที่ขนาด 11 
ไรขึ้นไป จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.07 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรต าบลป่ามะม่วง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผลตอบแทน โดยได้ท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร 

รายการวิเคราะห์ 
ผลตอบแทนทางการเงิน 

พื้นที่ 1-7 ไร่ พื้นที่ 8-10  ไร ่ พื้นที่ 11 ไร่ขึ้นไป 

วิธีระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period Method : PB) 

1 ปี 1 เดือน 3 วัน 1 ปี 18 วัน 1 ปี 7 วัน 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า พ้ืนที่ 1-7 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุนอยู่
ที่ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน พ้ืนที่ 8-10 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 18 วัน และพ้ืนที่ 11 ไร่ขึ้นไป มี
ระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 1 ปี 7 วัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันส าปะหลัง ในเขตต าบลป่ามะม่วง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแนะน าและให้แนวทางปฏิบัติในการเพ่ิม
ผลผลิต ให้ได้มันส าปะหลังในปริมาณมากในแต่ละช่วงฤดูกาล 

2. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการปลูกมันส าปะหลัง การบ ารุงรักษา การดูแลรักษาที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 
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