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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดรวมถึงศึกษา
ปั จจัยที่ มีผลต่อความมี ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คในการผลิ ตสับปะรดของเกษตรกรในพื้ นที่ จงั หวัด
เชี ยงรายและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิการผลิตสับปะรด ปี การผลิต 2555/2556
จากการส ารวจเกษตรกรในจัง หวัด เชี ย งรายจ านวน 142 ตั ว อย่ า ง และเกษตรกรในจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์จานวน 168 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คในการศึกษานี้ ได้พิจารณา
ความแตกต่างของเทคโนโลยีการผลิตร่ วมด้วย โดยใช้แบบจาลองพรมแดนการผลิตเชิ งเฟ้ นสุ่ ม (SFA)
รู ป แบบสมการการผลิ ตแบบ Translog โดยใช้โปรแกรม Frontier 4.1 ในการหาประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิ ค ภายใต้เทคโนโลยีของแต่ล ะจังหวัดและใช้การวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ต
ภายใต้ Metafrontier และอัตราส่ วนทางเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม SHAZAM 8.0
จากการสารวจแสดงให้เห็ นถึ งความแตกต่างด้านการจัดการการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายในหลายๆขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการใช้ปุ๋ย การตัดใบ
แต่งต้นสับปะรด และการบังคับออกผลสับปะรด ในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรทั้งสองจังหวัด มี
ความแตกต่างกันทางด้านเทคโนโลยีการผลิ ต จากความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิ ประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ และมีการใช้ชุดปั จจัยในการผลิตสับปะรดที่แตกต่างหรื อการมีเทคโนโลยีที่แตกต่าง
ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองพรมแดนเชิ งเฟ้ นสุ่ มภายใต้เทคโนโลยการผลิตของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายแยกกันนั้น พบว่า ค่าการผลิ ตสับปะรดในจังหวัดประจวบมี ค่า
ประสิ ทธิ ภ าพทางเทคนิ ค เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.876 และการผลิ ต สั บ ปะรดในจัง หวัด เชี ย งรายมี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.767 ซึ่งปั จจัยการผลิตที่ส่งผลต่อปริ มาณผลผลิต ได้แก่ จานวน
ง

หน่อพันธุ์ และมูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการผลิต มีผลกระทบทางบวกต่อผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ สาหรับการผลิ ตสับปะรดในจังหวัดเชี ยงรายปั จจัย
การผลิ ตที่ มีผลกระทบทางบวกต่อผลผลิ ตสับปะรดอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ คือ จานวนหน่ อพันธุ์
และ แรงงาน ทั้งนี้ ตวั แปรหุ่นสารเคมีที่ใช้บงั คับออกดอกไม่มีนยั สาคัญในการอธิ บายค่าความสัมพันธ์
สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คในการผลิตสับปะรด พบว่า ปั จจัยการผลิตสับปะรด
ของจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ที่ส่งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตเพิ่มขึ้น ได้แก่ จานวนปี
การศึกษา และประสบการณ์ ของเกษตรกร ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการ
ผลิตลดลง ได้แก่ การปลูกพืชแซม และการมีทศั นคติในการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม สาหรับปั จจัยการ
ผลิตสับปะรดของจังหวัดเชี ยงรายที่ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตเพิ่มขึ้น คือ กรรมสิ ทธิ
ในการถือครองที่ดิน ถ้าเกษตรกรเช่าพื้นที่ทาการผลิตจะส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิต
จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต สั บ ปะรดของเกษตรกรในจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงราย จากการทดสอบความแตกต่างทางเทคโนโลยีดว้ ยค่าสถิ ติ LRtest แสดงให้เห็ นว่าการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายมี
ชุ ดเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงนาไปสู่ การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสับปะรดทั้งระบบภายใต้
เส้ น Metafrontier จากการวิเคราะห์ อ ัต ราส่ วนทางเทคโนโลยีข องการผลิ ต สั บ ปะรดของจังหวัด
ประจวบคี รี ข ัน ธุ์ และจัง หวัด เชี ย งรายเปรี ย บเที ย บกับ การผลิ ต สั บ ปะรดทั้ง ระบบภายใต้ เส้ น
Metafrontier พบว่า อัตราส่ วนทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ มี ค่าเท่ ากับ
0.694 และอัตราส่ วนทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายมีค่าเท่ากับ 0.915 แสดงให้เห็นว่า
ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อเทียบกับการผลิตภายใต้เทคโนโลยี
สับปะรดของทั้งระบบ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการจัดการการผลิตให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่
ในจังหวัดเชี ยงราย ภายใต้เทคโนโลยีที่มีอยูน่ ้ นั เกษตรกรมีการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกือบเต็มที่
แล้ว ซึ่ งการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงราย ที่มีค่า MTR เท่ากับ 1 แสดง
ให้เห็ น ว่า ภายใต้เทคโนโลยีก ารผลิ ตของแต่ ล ะจังหวัด เกษตรกรสามารถท าการผลิ ตได้ถึ งระดับ
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสามารถทาการผลิตที่ได้รับผลผลิตสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ภายใต้ปัจจัยการผลิ ต
และเทคโนโลยีที่ ใช้ และเมื่ อพิ จารณาประสิ ท ธิ ก ารการผลิ ตทางเทคนิ ค ของแต่ ล ะจังหวัดร่ วมกับ
อัตราส่ วนทางเทคโนโลยี แล้วจะพบว่าการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ต่ากว่าในจังหวัด
เชี ยงราย ซึ่ งมี ค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตสับปะรดทั้งระบบเฉลี่ ยเท่ากับ 0.608 และ 0.700
ตามลาดับ แสดงให้เห็นได้วา่ เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดทั้งระบบ
ภายใต้เส้น Metafrontier เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายมีการจัดการการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิ ตที่มี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จ
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ABSTRACT
This study aimed to examine the technical efficiency of pineapple production as well as
factors contributing to technical efficiency of pineapple production in Prachuap Khiri Khan and
Chiang Rai Provinces. Primary data of pineapple production in 2012/2013 crop year were gathered
from 168 and 142 sample farmers in Prachuap Khiri Khan and Chiang Rai Provinces, respectively.
The Stochastic Frontier Analysis (SFA) model in Translog production functional form was applied
using Frontier 4.1 software program to analyze the levels of technical efficiency of pineapple
farming in the two provinces. Moreover, the difference between Prachuab Khiri Khan and Chiang
Rai pineapple production in terms of technology set and level of technical efficiency was analyzed
within the Metafrontier and Metatechnology Ratio frameworks using SHAZAM Version 8. From
the field survey, the differences were found in pineapple production management practices between
farmers in Chiang Rai and those in Prachuap Khiri Khan with respect to fertilizers application,
trimming pineapple plants, and forced flowering of pineapples. The two provinces have different
pineapple farming environment in terms of terrain and climate, thus bearing implication on farmers’
choice of technology sets and level of technical efficiency
The stochastic production frontier was estimated separately for the cases of Prachuap Khiri
Khan and Chiang Rai Province on the ground of different pineapple production technologies. The
average technical efficiency of pineapple production in Prachuap Khiri Khan was found to be 0.876
while that in Chiang Rai was 0.767. The input variables affecting, positively at statistically
ฉ

significant level, the pineapple yield performance in Prachuap Kiri Khan were the number of
suckers as propagation material and the chemical fertilizer measured in monetary term, while in the
case of Chiang Rai they were the number of suckers and labor. The dummy variable for
agrochemical to force flowering was found to have no statistically significant effect on pineapple
yield performance in either province. In Prachuap Khiri Khan, factors contributing positively to
production efficiency were education and experience of farmer, while the hampering factors were
multiple cropping and farmers’ attitude toward environmentally friendly production. In Chiang Rai,
it was found that technical efficiency increases with land tenure status; particularly the tenant
farmers were those who had high technical efficiency in pineapple production. The size of
cultivated area, however, appeared to be a factor lowering the technical efficiency.
The LR statistical test was undertaken to compare technical efficiency of pineapple
cropping between group of farmers in Prachuap Khiri Khan and that in Chiang Rai and the result
suggested different technology sets existed across groups thus providing a logical basis for
performing further relative efficiency analysis under the Metafrontier framework.
Consequently, with reference to the constructed Metafrontier, the metatechnology ratio of farmers
in Prachuap Khiri Khan and that of farmers in Chiang Rai was calculated to be 0.694 and 0.915,
respectively. These results indicated that under the overall feasible pineapple production technology
set, there is relatively greater gap left for pineapple growers in Prachuap Khiri Khan to improve
their cropping management and productivity in comparison with those in Ching Rai who were
already operating quite close to the full efficiency possibility. In case MTR of farmers in Prachuap
Khiri Khan and Chiang Rai Provinces equal one, it means that the farmers can produce up to
maximum performance levels and are able to produce the highest possible yield under inputs and
technology used. Furthermore, by considering the technical efficiency of production in each
province together with the corresponding technology ratio, it was found that the pineapple output
productivity in Prachuap Khiri Khan was lower than that in Chiang Rai as the relative technical
efficiency with respect to the Metafrontier was measured 0.608 and 0.700, respectively. Thus, it can
be concluded that under the Metafrontier consideration, pineapple farmers in Chiang Rai are more
efficient in input use and production management than those in Prachuap Khiri Khan.
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