บทที่ 5
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิค และปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพทางเทคนิค
ของการผลิตสั บปะรด
การศึกษาในบทนี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือเพื่อประมาณค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
การผลิตและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตของเกษตรกรผู ้
ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งแบ่งการศึกษาออกเป็ น3ส่ วนคือส่ วน
แรกเป็ นการวิเคราะห์ ฟั งก์ชนั เส้นพรมแดนการผลิ ตส่ วนที่ สองเป็ นการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพทาง
เทคนิ คและปั จจัยที่มีผลต่อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้โปรแกรมFrontier 4.1 และส่ วนที่สามเป็ น
การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางเทคโนโลยีและประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทั้งระบบภายใต้เส้น Metafrontier
โดยใช้โปรแกรม SHAZAM8.0 ในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ต ด้วย SFA มี การ
ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ 3 สมมติฐาน คือ สมมติแรกเป็ นการทดสอบหารู ปแบบฟั งก์ชัน
การผลิ ตที่ เหมาะสมระหว่างฟั งก์ชัน การผลิ ตรู ป แบบทรานสล็ อก (Translog) หรื อรู ป แบบคอบบ์
ดักลาส(Cobb-Douglas)สมมติฐานที่สองเป็ นการทดสอบว่ามีความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในฟั งก์ชนั การ
ผลิ ต ร่ ว มอยู่ด้ว ยหรื อ ไม่ และสมมติ ฐ านสุ ด ท้า ยในการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต
สับปะรดของสองจังหวัดซึ่ งพิจารณาถึงเทคโนโลยีในการผลิตว่าทั้งสองพื้นที่มีเทคโนโลยีเหมือนหรื อ
ต่างกัน หากการทดสอบพบว่าทั้งสองพื้นที่มีเทคโนโลยีการผลิตต่างกัน จะต้องวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
ทางเทคนิ คการผลิต ด้วย Metafrontierโดยมี ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ ดงั นี้ 1). ประมาณค่าเส้ นพรมแดน
การผลิตของทั้งสองจังหวัด และเส้นพรมแดนการผลิ ตของทั้งระบบ2). วิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิ คการผลิต และปั จจัยที่ มีผลต่อระดับประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ ไป
พร้ อ มๆกั บ ประมาณค่ า เส้ น พรมแดนการผลิ ต จากการใช้ โ ปรแกรม Frontier 4.13).วิ เคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทั้ง ระบบและอัต ราส่ ว นทางเทคโนโลยี (Metafrontier)ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลด้านการผลิต ได้แก่ ปริ มาณผลผลิตสับปะรดหน่อพันธุ์แรงงานมูลค่าของ
ปุ๋ ยเคมีที่ใช้มูลค่าของสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกาจัดวัชพืชการใช้สารเคมีบงั คับออกดอกปริ มาณพื้นที่
เพาะปลูกพื้นที่อยูใ่ นเขตชลประทานการปลูกพืชแซมและกรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เกษตรกร ได้แก่ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการผลิตการเข้าร่ วมกลุ่มของผูป้ ลูกสับปะรดทัศนคติ
ในการผลิต และการได้รับความรู ้เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.1 การวิเคราะห์ เส้ นพรมแดนการผลิต
การวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิต เป็ นการวิเคราะห์วา่ มีปัจจัยการผลิตใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อ
ปริ มาณผลผลิ ตสับปะรด โดยกาหนดรู ปแบบฟั งก์ชนั การผลิ ตสับปะรดแบบทรานสล็อก (translog)
ดังนี้
4

ln y i k    0 k     j k  ln xij k  
j 1

1 4 4
  jsk  ln xijk  ln xisk  i Di  vi k   u i k 
2 j 1 s 1

(17)

โดยกาหนดตัวแปร ดังนี้
Yi
คือ ปริ มาณผลผลิตสับปะรด (กิโลกรัมต่อไร่ )
X1
คือ ปริ มาณหน่อพันธุ์ที่ใช้ปลูก (หน่อต่อไร่ )
X2
คือ จานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการเพาะปลูก (วันทางานต่อไร่ )
X3
คือ มูลค่าของปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการผลิต (บาทต่อไร่ )
X4
คือ มูลค่าของสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกาจัดวัชพืช (บาทต่อไร่ )
D1
คือ ตัวแปรหุ่น (dummy) การใช้สารเคมีบงั คับออกดอก (ถ้าใช้อีทีฟอน =1, อื่นๆ=0)
α, β คือ พารามิเตอร์ (Parameter)
k
คือ จังหวัดที่ k
vi k  คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปั จจัยภายนอก
u i k  คือ ค่าที่แสดงถึงความไม่มีประสิ ทธิ ภาพเชิงเทคนิค
จากสมการการผลิตที่ (17) เราสามรถคานวณค่าความไม่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค (TI) และ
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดจะใช้สมการเส้นตรง
ตามสมการที่ (18)
TI i   0   1 Edu   2 Exp   3 DIrri   4 DMb   5 DKnl   6 DMixC
  7 DOwS   8 DVP   9 Age   10 Area  

โดยที่ Edu
Exp
DIrri
DMb
DKnl

(18)

คือ ระดับการศึกษาของเกษตรกร (ปี )
คือ ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรด (ปี )
คือ พื้นที่อยูใ่ นเขตชลประทาน (1 = อยู่ / 0 = อื่นๆ)
คือ การเข้าร่ วมกลุ่มของผูป้ ลูกสับปะรด (1 = เข้าร่ วม / 0 = อื่นๆ)
คือ การได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับการปลู กสับปะรดจากเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
(1 = มี / 0 = อื่นๆ)
DMixC คือ การปลูกพืชแซม (1 = มี / 0 = อื่นๆ)
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DOwS คือ กรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ (1 = พื้นที่เช่า / 0 = อื่นๆ)
DVP คือ ทัศนคติในการผลิต (1 = มีทศั นคติที่ดี / 0 = อื่นๆ)
Area คือ ปริ มาณพื้นที่เพาะปลูก (ไร่ )
คือ พารามิเตอร์


คือ ความคลาดเคลื่อน (error term)
สมมติฐานความสั มพันธ์ ของตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ มีการคาดการณ์ผลของการศึกษาว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของสับปะรดขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยการผลิตทั้ง 5 ตัว คือ
1. ปริ ม าณหน่ อ พัน ธุ์ ที่ ใ ช้ ป ลู ก ต่ อ ไร่ : X1 (หน่ อ /ไร่ ) ปริ ม าณหน่ อ พัน ธุ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
สับปะรดมีความสาคัญมากต่อผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่ งถ้าใช้ปริ มาณหน่อพันธุ์ในการผลิตต่อไร่ มากก็จะ
ทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของสับปะรดเพิ่มขึ้น
2. แรงงานที่ใช้ในการผลิ ตสับปะรด: X2 (วันทางาน/ไร่ ) ถ้าใช้แรงงานในการผลิตสับปะรด
และดูแลรักษามากขึ้นก็จะทาให้ผลผลิตของสับปะรดเพิม่ มากขึ้น
3. มูลค่ าของปุ๋ ยเคมี ที่ ใช้ในการผลิ ต: X3 (บาท/ไร่ ) ถ้าปริ มาณการใช้ปุ๋ยในการผลิ ตหรื อการ
บารุ งสับปะรดมากขึ้นก็น่าจะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
4. มูลค่าของสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกาจัดวัชพืช: X4 (บาท/ไร่ ) ถ้าปริ มาณการใช้ปุ๋ยในการผลิต
หรื อการบารุ งสับปะรดมากขึ้นก็น่าจะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
5. ตัว แปรหุ่ น การใช้ ส ารเคมี บ ัง คับ ผล: D1 (ถ้า ใช้ อี ที ฟ อน =1, อื่ น ๆ=0) ถ้ า ใช้ อี ที ฟ อน
(Ethephon) ในการบังคับออกดอก น่าจะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากว่าการบังคับออกดอกด้วยวิธีอื่น
ส่ วนความไม่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คขึ้นอยู่กบั ตัวแปรที่ มีผลต่อการจัดการการผลิ ตของ
เกษตรกร ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลของเกษตรกร
1. ระดับการศึกษา: Edu (ปี ) เป็ นการวัดจากจานวนปี ที่ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาของ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจดาเนิ นการผลิ ต เนื่ องจากการศึกษาทาให้เกษตรกรอ่านออกเขี ยนได้ มี
ความรู ้ ความสามารถในการรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการผลิ ตผ่านสื่ อต่างๆได้มากกว่า ยอมรับวิทยาการ
ผลิ ตใหม่ๆ ในรู ปแบบต่างๆ ได้มากขึ้ น ดังนั้นความสัม พันธ์ ระหว่างระดับ การศึ กษากับความไม่ มี
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต จึงน่าจะเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นเมื่อเกษตรกรมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตก็นอ้ ยลง
2. ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด (ปี ): Exp ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรดน่าจะมีผล
ต่อความด้อยประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ต เนื่ องมาจากการผลิตของเกษตรกรมีลกั ษณะของการ
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เรี ยนรู ้ จากสิ่ งที่ได้กระทาไปในอดี ต เกิ ดการสั่งสมเป็ นประสบการณ์ ความรู ้ เพื่อนามาใช้แก้ไขและ
พัฒ นาวิธี ก ารผลิ ต ซึ่ งเกษตรกรที่ อายุมากมักจะมี ป ระสบการณ์ มาก ดังนั้นความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
ประสบการณ์กบั ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คในการผลิต จึงน่าจะเป็ นในทิศทางตรงกันข้าม คือ
ยิง่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตสับปะรดมาก จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคของการผลิต
เพิ่มขึ้น
3. พื้ นที่ ก ารผลิ ต อยู่ใ นเขตชลประทาน (1 = อยู่ / 0 = อื่ น ๆ) โดยถ้าเกษตรกรที่ ท าการผลิ ต
สับปะรดมีพ้ืนที่อยูใ่ นเขตชลประทาน น่าจะมีผลทาให้มีประสิ ทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิม่ ขึ้น
เนื่ อ งจากการผลิ ต อยู่ใ นเขตชลประทานจะท าให้ เกษตรกรมี น้ าเพี ย งพอต่ อ การผลิ ต จะท าให้ มี
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มขึ้น
4. การเข้าร่ วมกลุ่มของผูป้ ลูกสับปะรด (1 = เข้าร่ วม / 0 = อื่นๆ): DMb โดยถ้าเกษตรกรที่ทา
การผลิตสับปะรดมีการเข้าร่ วมกลุ่มของผูป้ ลูกสับปะรด น่ าจะมีผลทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
ของการผลิ ตเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการเข้าร่ วมกลุ่ มของผูป้ ลู กสับปะรดที่ให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ ยน
ข้อมู ล ข่ าวสารการผลิ ตการแก้ไ ขปั ญ หาต่ างกับ กลุ่ ม ผูป้ ลู ก สับ ปะรดด้วยกัน ได้ม ากขึ้ น จะท าให้มี
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มขึ้น
5. การได้รับความรู ้เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 = มี / 0 =
อื่ น ๆ): DKnl โดยถ้าเกษตรกรที่ ท าการผลิ ต สั บ ปะรดได้รับ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การปลู ก สั บ ปะรดจาก
เจ้าหน้า ที่ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง น่ า จะมี ผ ลท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค ของการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากการได้รับความรู ้เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้เกษตรกร
ได้รับความรู ้ใหม่ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตและแก้ไขปั ญหาได้ดีข้ ึน จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิคของการผลิตเพิ่มขึ้น
6. การปลูกพืชแซม (1 = มี / 0 = อื่นๆ): DMixC โดยถ้าเกษตรกรที่ทาการผลิตสับปะรดมีการ
ปลูกพืชแซม น่ าจะมีผลทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คของการผลิต เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากสับปะรดจะ
ได้รับการดู แลเพิ่มขึ้นเมื่ อเกษตรไปดูแลพืชที่ปลูกแซม จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คของการ
ผลิตเพิ่มขึ้น
7. กรรมสิ ท ธิ์ ในพื้ น ที่ (1 = พื้ น ที่ เช่ า / 0 = อื่ น ๆ): DOwS โดยถ้า เกษตรกรที่ ท าการผลิ ต
สั บ ปะรดเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ท าการผลิ ต จะมี ผ ลท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค ของการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากในการเช่ าพื้นที่ ทาการผลิ ตสับปะรดของเกษตรกรมี ตน้ ทุ นที่ จะต้องจ่ายเป็ นตัวเงิ นเพิ่มขึ้ น
เกษตรกรจึงมีการวางแผนการผลิ ตที่ดีกว่าการผลิ ตในพื้นที่ ตนเอง จะส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิคการผลิตจะเพิ่มขึ้น
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8. ทัศนคติในการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม (1 = มีทศั นคติที่ดี / 0 = อื่นๆ): DVPโดยถ้าเกษตรกร
ที่ทาการผลิ ตสับ ปะรดมี ทศั นคติ ในการผลิ ตที่ ดีต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากเกษตรกรท าการผลิ ตโดย
คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม จะมีการวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยลงหรื อไม่เกิดเลย
เช่ น การใช้สารเคมีในปริ มาณที่น้อยลง การกาจัดซากพืชด้วยวิธีการไถกลบซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งดิ น
และเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน ทาให้สับปะรดเจริ ญเติบโตได้ดี จะส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการ
ผลิตจะเพิ่มขึ้น
9. ปริ มาณพื้นที่เพาะปลูก (ไร่ ): Area เนื่ องจากเกษตรกรแต่ละรายมีขนาดพื้นที่ทาการผลิ ตที่
ต่ า งกั น เกษตรกรที่ มี พ้ื น ที่ ท าการผลิ ต ขนาดใหญ่ มี พ้ื น ที่ ต้อ งดู แ ลมาก อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ในกระบวนการผลิตได้ไม่ทวั่ ถึงซึ่ งจะทาให้คุณภาพของการจัดการ
ลดลงและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต จึงมีสมมติฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีขนาดพื้นที่ทา
การผลิตจานวนมากจะทาให้มีประสิ ทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลดลง
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โดยค่าสถิ ติของตัวแปรต่างๆที่ ใช้ในสมการการผลิ ต ดังตารางที่ 5.1 ผลผลิตเฉลี่ ยสับปะรด
ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายเท่ากับ 6,099 และ 4,551 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล าดับ จานวนหน่ อ พัน ธุ์ สั บ ปะรดเฉลี่ ย ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ และจังหวัด
เชี ยงรายเท่ ากับ 6,073 และ 5,014 หน่ อต่ อไร่ ตามล าดับ จานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิ ต เฉลี่ ยของ
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ยงรายเท่ ากับ 18.46 และ 16.91 วันท างานต่อไร่
ตามลาดับ มู ลค่าปุ๋ ยเคมี ที่ ใช้ในการผลิ ตเฉลี่ ยของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัด
เชี ยงรายเท่ากับ 2,272 และ 1,531 บาทต่อไร่ ตามลาดับ มูลค่าสารเคมี กาจัดศัตรู พืชที่ใช้ในการผลิ ต
เฉลี่ ยของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายเท่ากับ 908 และ 787 บาทต่อไร่
ตามลาดับ ตัวแปรหุ่ น สารเคมี ที่ ใช้บงั คับผลมี ค่า 0 กับ 1 เกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์และ
จังหวัดเชียงรายเท่าใช้เอทธิฟอนบังคับผลเฉลี่ยเท่ากับ 0.10 และ 0.54 ตามลาดับ และสมการความไม่มี
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเสนอไว้ตารางที่ 5.2
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ใช้ในฟั งก์ชนั พรมแดนการผลิตเชิงเฟ้ นสุ่ ม
รายการ
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
ผลผลิตสับปะรด (กก./ไร่ )
6,099.29
4,550.64
(1,519.41)
(1,789.34)
หน่อพันธุ์ (หน่อ/ไร่ )
6,073.18
5,014.31
(903.27)
(1,142.70)
แรงงาน (วันทางาน/ไร่ )
18.46
16.91
(4.84)
(9.54)
มูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ใช้ (บาท/ไร่ )
2,272.01
1,530.79
(1,251.23)
(777.22)
มูลค่าสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (บาท/ไร่ )
908.39
786.94
(523.01)
(501.52)
ตัวแปรหุ่นสารเคมีที่ใช้บงั คับผล*
0.10
0.54
(0.29)
(0.50)
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
* ค่าเฉลี่ยของตัวแปรหุ่ นที่มีค่าเท่ากับ 1
ที่มา: จากการสารวจ
ตารางที่ 5.1
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รวม 2 จังหวัด
5,389.91
(1,818.23)
5,588.15
(1,147.18)
17.75
(7.40)
1,932.48
(1,121.87)
852.76
(516.02)
0.30
(0.46)

ตารางที่ 5.2 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชนั ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
รวม 2 จังหวัด
การศึกษา (ปี )
6.54
4.96
5.82
(3.16)
(4.34)
(3.82)
ประสบการณ์ (ปี )
23.33
11.04
17.70
(9.94)
(7.66)
(10.85)
ปริ มาณพื้นที่เพาะปลูก (ไร่ )
33.98
21.23
28.14
(39.13)
(35.40)
(37.95)
พื้นที่เขตชลประทาน*
0.10
0.07
0.08
(0.29)
(0.26)
(0.28)
การเข้าร่ วมกลุ่มผูป้ ลูกสับปะรด*
0.21
0.87
0.51
(0.41)
(0.33)
(0.50)
การได้รับความรู ้จากหน่วยงานต่างๆ*
0.38
0.44
0.41
(0.49)
(0.50)
(0.49)
การปลูกพืชแซม*
0.03
0.18
0.10
(0.17)
(0.38)
(0.30)
กรรมสิ ทธิในที่ดิน*
0.30
0.54
0.41
(0.47)
(0.50)
(0.50)
ทัศนคติในการผลิตที่ดีต่อ
0.67
0.65
0.66
สิ่ งแวดล้อม*
(0.47)
(0.48)
(0.47)
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
* ค่าเฉลี่ยของตัวแปรหุ่ นที่มีค่าเท่ากับ 1
ที่มา: จากการสารวจ
5.2 การทดสอบสมมุติฐานของแบบจาลองเส้ นพรมแดนการผลิตเชิ งสุ่ ม
การทดสอบสมมติฐานนี้ เป็ นการทดสอบเพื่อหาสมการการผลิตที่เหมาะสม การทดสอบความ
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในฟังก์ชนั การผลิต และการทดสอบความแตกต่างของเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ บบจาลอง
เส้นพรมแดนการผลิตเชิ งสุ่ มที่ใช้ทาการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ค่า Likelihood-Ratio Statistic (LR test) ในการทดสอบดังสมการที่
19
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 LH 0  
LR  2 ln
  2LH 0   LH 1
 LH 1  

(19)

การทดสอบสมมุติฐานแบบจาลองเส้นพรมแดนการผลิตเชิงสุ่ มในการศึกษาครั้งนี้
1). ทดสอบสมการที่เหมาะสมที่ใช้อธิ บายการศึกษาในครั้งนี้ โดยทดสอบว่าตัวแปรอิสระที่
อยูใ่ นสมการการผลิตแบบ Translog หรื อ สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ว่าสมการใดเหมาะสม
ที่ สุ ด ในการสร้ า งสมการพรมแดนการผลิ ต ของการศึ ก ษาครั้ งนี้ โดยก าหนด LH 0  คื อ ค่ า loglikelihood function (LLF) ของสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas และ LH1  คือ ค่า log-likelihood
function (LLF) ของสมการการผลิ ตแบบ Translog เปรี ยบเที ยบกับค่าสถิ ติ Chi-Square โดยจากการ
วิเคราะห์พบว่า ค่า LR ของประจวบคีรีขนั ธ์เท่ากับ 26.36 ค่า LR ของเชี ยงรายเท่ากับ 42.2 และค่า LR
ของทั้ง 2 จังหวัดเท่ากับ 31.12 เปรี ยบเทียบค่าสถิติ  102 เท่ากับ 18.31 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ดัง
ตารางที่ 5.3) ผลการทดสอบพบว่า ปฏิ เสธสมสมติฐานหลัก ดังนั้น สมการการผลิ ตของทั้งสามชุ ด
ข้อมูลจึงเหมาะสมที่จะเลือกใช้สมการการผลิตแบบ Translog ในการสร้างสมการพรมแดนการผลิต
2). ทดสอบความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในฟังก์ชนั การผลิต โดยการเปรี ยบเทียบค่าสถิติ
LR = -2[LLFOLS-LLFMLE] กั บ ค่ า วิ ก ฤตจาก Kodde and Palm (11) จากการค าน วณ ค่ า LR ของ
ประจวบคีรีขนั ธ์ เท่ากับ 36.50 ค่า LR ของเชี ยงรายเท่ากับ 42.58 และ ค่า LR ของทั้ง 2 จังหวัดเท่ากับ
47.86 เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตจาก Kodde and Palm (11) เท่ากับ 19.05 ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ผลการ
ทดสอบพบว่า สมมติฐานหลักของทุกชุดข้อมูลถูกปฏิเสธ นัน่ หมายความว่ามีความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในฟังก์ชนั การผลิตทั้งสามชุดข้อมูล
3). การทดสอบความแตกต่างของเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ บบจาลองเส้นพรมแดนการผลิตเชิ งสุ่ ม
โดยการเปรี ยบเที ยบค่า LR=-2[(LLFประจวบคีรีขนั ธ์ + LLFเชียงราย) – LLFรวม 2 จังหวัด] กับค่าสถิ ติ Chi-Square
จากการค านวณค่า LR เท่ ากับ 89.40 เปรี ยบเที ยบค่ าสถิ ติ  242 เท่ ากับ 36.42 ณ ระดับ ความเชื่ อมัน่
95% ผลการทดสอบพบว่าปฏิเสธสมสมติฐานหลัก ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ บบจาลองเส้นพรมแดน
การผลิตเชิ งสุ่ มมีความแตกต่างกันจึงมีความเหมาะสมที่จะศึกษาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตโดย
ใช้วธิ ีการ metafrontier ในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SHAZAM 8.0
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ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานหลัก
L(H0) L(H1) df LRtest
สมการผลิตแบบ Cobb-Douglas หรื อ
Translog
H0 : β11 = β22 = β33 = β44 = β12= β13 =β14
= β23 = β24 = β34 = 0
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
24.55 37.73 10 26.36
จังหวัดเชียงราย
-9.40 11.70 10 42.20
Pool
-10.83 4.73 10 31.12
ทดสอบความไม่มีประสิ ทธิ ภาพมีอยูห่ รื อไม่
H0 :    0  1   2   3   4

 02.05

สรุ ปผล

18.31 ปฏิเสธ (H0)
18.31 ปฏิเสธ (H0)
18.31 ปฏิเสธ (H0)

 5  6  7  8  9  0

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดเชียงราย
Pool
Technological homogeneity
H0 : D ประจวบคีรีขนั ธ์ + Dเชียงราย = Dรวม 2 จังหวัด
ที่มา: จากการวิเคราะห์

19.48 37.73
-9.59 11.70
-19.20 4.73

11
11
11

36.50
42.58
47.86

19.05 ปฏิเสธ (H0)
19.05 ปฏิเสธ (H0)
19.05 ปฏิเสธ (H0)

4.73 49.43

24

89.40

36.42 ปฏิเสธ (H0)

5.3 ผลการประมาณค่ าเส้ นพรมแดนการผลิต
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐานหลัก ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้รู ป แบบฟั งก์ ชัน การผลิ ต แบบ
Translog ในการสร้ างเส้ น พรมแดนการผลิ ตสั บปะรดของเกษตรกร ซึ่ งมี ค วามไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
รวมอยู่ดว้ ย ทาการวิเคราะห์ ฟังก์ชนั การผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และ
จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธี SFA โดยใช้โปรแกรม Frontier 4.1
การผลิ ตสับ ปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ย งรายแยกตาม
จังหวัด โดยใช้สมการที่ 17 โดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการผลิตส่ วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่วา่ จานวนหน่ อพันธุ์ แรงงานและมูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการผลิ ตมีความสัมพันธ์ในทางบวก ณ ระดับ
ช่ วงความเชื่ อมัน่ 99% โดยที่ ปัจจัยการผลิต จานวนหน่ อพันธุ์ (0.665) และมูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ ใช้ในการ
ผลิ ต (0.071) มี ผ ลกระทบต่ อ ผลผลิ ต สั บ ปะรดของเกษตรกรในจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ อ ย่า งมี
นัยสาคัญ ถ้าจานวนหน่อพันธุ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.665 ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานของ ปรัชญา (2550) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตอ้อยใน
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จังหวัดสุ โขทัย และก็ส อดคล้องกับ งานของ ณฐภัทร (2554) ปั จจัยที่ มี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
ผลผลิ ตข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้ น ถ้าปุ๋ ยเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 1 จะทาให้ผลผลิ ต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.071 ในขณะที่การผลิตสับปะรดในจังหวัดเชียงราย ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสาคัญต่อผลผลิ ตสับปะรด คือ จานวนหน่ อพันธุ์ (1.209) และแรงงาน (0.261) ถ้าเกษตรกรเพิ่ม
ปริ มาณหน่อพันธุ์และแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตร้อยละ 1 จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.209
และ 0.261 ตามลาดับ โดยถ้าใช้แรงงานในการผลิตสับปะรดและดูแลรักษามากขึ้นก็จะทาให้ผลผลิ ต
ของสับปะรดเพิ่มมากขึ้ น แสดงให้เห็ นว่าการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ผลผลิ ตเฉลี่ ยอย่างมาก ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่าการที่เกษตรมีเวลาทุ่มเทให้กบั การทางานมากขึ้นย่อมทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั เจน สาหรับตัวแปรหุ่นสารเคมีที่ใช้บงั คับออกดอกไม่มีนยั สาคัญในการอธิ บายค่าความสัมพันธ์
ส าหรับ การวิเคราะห์ ฟั งก์ชัน การผลิ ตสั บปะรดทั้งระบบ ด้วยวิธี ก าร Metafrontier โดยใช้
โปรแกรม SHAZAM 8.0 ซึ่ งจะไม่แสดงความมีนยั สาคัญทางสถิ ติในการอธิ บาย ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลทาให้ปริ มาณผลผลิตสับปะรดเพิม่ ขึ้น ได้แก่ จานวนหน่อพันธุ์ แรงงาน และการ
ใช้ส ารอีที ฟ อนในการบังคับ ออกดอก ปั จจัย การผลิ ต ด้านการใช้ ปุ๋ ยเคมี และการใช้ สารเคมี ก าจัด
ศัตรู พื ช ส่ งผลท าให้ป ริ ม าณผลผลิ ตสั บปะรดลดลง ซึ้ งสะท้อนให้เห็ นถึ งการใช้ปุ๋ ยเคมี และการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่มากเกินไป
ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยต่างๆในแบบจาลองพรมแดนการผลิต
จังหวัด
ตัวแปร
Meta-frontier
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
ค่าคงที่
0.210***
0.446***
0.428
(0.030)
(0.108)
หน่อพันธุ์ (หน่อ/ไร่ )
0.665***
1.209***
0.832
(0.102)
(0.218)
แรงงาน (วันทางาน/ไร่ )
-0.082
0.261***
0.324
(0.079)
(0.082)
มูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ใช้ (บาท/ไร่ )
0.071***
-0.039
-0.124
(0.030)
(0.073)
มูลค่าสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (บาท/ไร่ )
-0.026
-0.004
-0.011
(0.030)
(0.030)
ตารางที่ 5.4
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ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยต่างๆในแบบจาลองพรมแดนการผลิต
จังหวัด
ตัวแปร
Meta-frontier
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
สารเคมีที่ใช้บงั คับออกดอก
-0.002
0.041
0.051
(0.051)
(0.036)
Sigma-squared
0.232**
0.339*
(0.076)
(0.177)
Gamma
0.916***
0.982***
(0.033)
(0.018)
หมายเหตุ: ***ระดับนัยสาคัญที่ 0.01, **ระดับนัยสาคัญที่ 0.05, *ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
ที่มา: จากการวิเคราะห์
ตารางที่ 5.4

5.4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อระดับประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
จากการวิเคราะห์โดยใช้ Frontier 4.1 ได้ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิคการผลิต ซึ่งเป็ นการศึกษาว่ามีปัจจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต หากมี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตในทางลบ แสดงว่าปั จจัยตัวนั้นส่ งผลทาให้ความไม่
มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยตัวนั้นส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิ คการผลิ ตเพิ่มขึ้ น ในทางกลับกันหากมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ต ใน
ทางบวก แสดงว่าปั จจัยตัวนั้นส่ งผลท าให้ความไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
หมายความว่า ปั จจัยตัวนั้นส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดแสดงดังตารางที่ 5.5 พบว่า
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต สั บ ปะรดของเกษตรกรในจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ จานวนปี การศึ กษา (Edu) ประสบการณ์ (Exp) การปลูกพืชแซม (DMixC)
และการมี ท ัศ นคติ ใ นการผลิ ต ที่ ดี ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (DVP) โดยตัว แปรจ านวนปี การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรดของเกษตรกร เป็ นปัจจัยที่ทาให้ความมีประสิ ทธิภาพทางเทคนิคใน
การผลิ ต สั บ ปะรดเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 และ0.10 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
(coefficient) เท่ากับ -0.066 และ -0.023 ตามลาดับ ถ้าเกษตรกรประสบการณ์ในการผลิตสู งขึ้นความมี
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสับปะรดก็จะสู งตามขึ้นไปด้วย เนื่องมาจากการผลิตของเกษตรกรมีลกั ษณะ
ของการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ได้กระทาไปในอดีต เป็ นการสั่งสมความรู ้ เพื่อนามาใช้แก้ไขและพัฒนาวิธีการ
ผลิตทาให้มีความรู ้ความสามารในการแก้ปัญหาของเกษตรกรผูน้ ้ นั ก็มีมากขึ้นเมื่อพบเจอปั ญหาในการ
ผลิ ต สั บ ปะรดก็ จ ะแก้ ไ ขปั ญหาได้ และสามารถบ ารุ งดู แ ลรั ก ษาสั บ ปะรดได้ ดี เกษตรกรที่ มี
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ประสบการณ์ ในการผลิ ตน้อย เช่ นเดี ยวกับ ปั จจัย จานวนปี การศึ ก ษาของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมี
จานวนปี การศึก ษาสู งขึ้ นหรื อมี ระดับ ความรู ้ สู งขึ้ นส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจในการผลิ ตที่ ดีกว่าคนที่
ความรู้นอ้ ย ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่ งก็จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรลักษณ์ (2550) ขณะที่การปลูกพืชแซม และการมีทศั นคติในการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นปัจจัยที่
ทาให้ความมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คในการผลิต สับปะรดลดลง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (coefficient) เท่ากับ 0.879 และ 0.830 ตามลาดับ หมายความว่า ถ้าเกษตรกรมี
การปลู กพื ชแซม และการมี ท ศั นคติ ในการผลิ ตที่ ดีต่อสิ่ งแวดล้อม ทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
ลดลงร้อยละ 0.879 และ 0.830 ตามลาดับ ซึ่ งขัดแย้งกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสับปะรด
เป็ นพืชที่ชอบแสงแดดจัดจะมีการสังเคราะห์แสงได้ดี เมื่อมีการนาพืชชนิ ดอื่นมาปลูกแซมทาให้เกิ ด
ร่ มเงา สับปะรดจึงได้รับแสงแดดไม่เต็มที่จึงอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ความมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคใน
การผลิ ตสับปะรดต่ ากว่าการปลูกสับปะรดเพียงอย่างเดี ยว การมีทศั นคติการผลิ ตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม
สวนทางกับ การผลิ ตของเกษตรกรท าให้ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ คในการผลิ ตสั บ ปะรดต่ า
เพื่อให้ทนั ต่อฤดูกาลผลิต เกษตรกรจึงทาการผลิตโดยไม่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรู พื ช ในปริ ม าณที่ ม ากเกิ น ไปในการก าจัดศัตรู พื ช ให้ล ดลงหรื อหมดไป ในทางกลับ กัน การใช้
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชก็ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของสับปะรดและทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คใน
การผลิตสับปะรดต่า สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ กรรมสิ ทธิ์ ในการถือครองที่ดิน และขนาดของพื้นที่เพาะปลูก โดย
ที่ ต ัวแปรกรรมสิ ท ธิ์ ในการถื อ ครองที่ ดิน เป็ นปั จจัย ที่ ท าให้ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค ในการผลิ ต
สับปะรดเพิ่มขึ้น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (coefficient) เท่ากับ -0.701
หมายความว่า ถ้าเกษตรกรเช่ าพื้นที่ ทาการผลิ ตจะส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.701 ซึ่ งอาจเกิดจากในการเช่าพื้นที่ทาการผลิตมีตน้ ทุนที่จะต้องจ่ายเป็ นตัวเงินเพิ่มขึ้น
ทาให้เกษตรกรมี การวางแผนการผลิ ตที่ ดีกว่าการผลิ ตในพื้นที่ ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ ณฐ
ภัท ร (2554) ถ้าเกษตรกรเช่ าพื้ น ที่ ท าการผลิ ตจะส่ งผลท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค การผลิ ตจะ
เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยด้านขนาดของพื้นที่เพาะปลูก เป็ นปั จจัยที่ทาให้ความมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
ในการผลิตสับปะรดลดลง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (coefficient) เท่ากับ
0.005 หมายความว่า ถ้าเกษตรกรที่มีพ้นื ที่ทาการผลิตขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ตอ้ งดูแลมาก จะส่ งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการดู แลเอาใจใส่ ในกระบวนการผลิ ตได้ไม่ทวั่ ถึ งซึ่ งจะท าให้คุณภาพของการ
จัดการลดลงและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคลดลงร้อยละ 0.005 ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้ในตารางที่
5.5 ถึ งแม้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรการมีพ้ืนที่อยูใ่ นเขตชลประทานไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่มีค่า
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เป็ นลบ การมีพ้ืนที่อยูใ่ นเขตชลประทานทาให้เกษตรกรมีปริ มาณน้ าเพียงพอสาหรับใช้ในการผลิตจึง
ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดในทั้งสองจังหวัดเพิม่ ขึ้น
ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัยต่างๆในสมการความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
จังหวัด
ตัวแปร
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
ค่าคงที่
-0.626
-2.198
(0.574)
(1.647)
การศึกษา: ปี (Edu)
-0.066*
0.032
(0.035)
(0.027)
ประสบการณ์: ปี (Exp)
0.023*
-0.021
(0.012)
(0.012)
พื้นที่เขตชลประทาน (DIrri)
-1.536
-0.940
(0.979)
(0.818)
การเข้าร่ วมกลุ่มผูป้ ลูกสับปะรด (DMb)
-0.582
1.762
(0.363)
(1.170)
การได้รับความรู ้จากหน่วยงานต่างๆ (DKnl)
-0.096
0.542
(0.169)
(0.329)
การปลูกพืชแซม (DMixC)
0.879**
-0.514
(0.372)
(0.397)
กรรมสิ ทธิในที่ดิน (DOwS)
-0.102
-0.701*
(0.136)
(0.355)
ทัศนคติในการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม (DVP)
0.830*
0.140
(0.390)
(0.242)
ปริ มาณพื้นที่เพาะปลูก: ไร่ (Area)
-0.005
0.005*
(0.004)
(0.003)
หมายเหตุ: **ระดับนัยสาคัญที่ 0.05, *ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
ที่มา: จากการวิเคราะห์
ตารางที่ 5.5
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5.5 ผลการวิเคราะห์ ความมีประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
ในส่ วนนี้ เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค การผลิ ต โดยผลการ
วิเคราะห์ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ว ยส่ ว นแรกการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต
สั บ ปะรดภายใต้เทคโนโลยี ข องจัง หวัด เชี ย งรายและจังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ ส่ ว นที่ ส องการวัด
อัตราส่ วนทางเทคโนโลยี (metatechnology ratio: MTR) และส่ วนสุ ดท้ายการวัดประสิ ท ธิ ภาพทาง
เทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.5.1 ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต สั บปะรดภายใต้ เทคโนโลยีของจังหวัดเชี ยงรายและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (TE)
การวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค การผลิ ต สั บ ปะรดภายใต้เทคโนโลยี ข องจัง หวัด
เชี ยงรายและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แสดงดังตารางที่ 5.6 ซึ่ งพบว่า ระดับประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
การผลิ ตสับ ปะรดเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ อยู่ระหว่าง 0.398-0.974 มี ค่าประสิ ทธิ ภาพ
เฉลี่ ยเท่ากับ 0.876 ส่ วนเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายมีระดับประสิ ทธิ ภาพอยู่ระหว่าง 0.305-0.974 มี
ค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 0.767 โดยเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางเทคนิคในการผลิตได้อีกร้อยละ 22 และในจังหวัดเชี ยงรายสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
ในการผลิ ตได้อีก ร้ อ ยละ 33 แสดงว่า การใช้ก ารใช้ปั จ จัย การผลิ ต สั บ ปะรดของเกษตรกรยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ ซึ่ งเกษตรกรยัง สามารถใส่ ปัจจัยการผลิ ตเข้าไปในกระบวนการผลิ ตแล้วทาให้
ปริ มาณผลผลิตสามารถเพิม่ ขึ้นได้ ได้แก่ จานวนหน่อพันธุ์ แรงงาน และมูลค่าปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการผลิต
การกระจายความหนาแน่ นของค่า TE ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัด
เชี ย งรายมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตสับ ปะรดส่ วนใหญ่ มี ก ารกระจายตัวอยู่ในช่ วงระดับ
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 0.9 รองลงมาอยูใ่ นช่วงระดับประสิ ทธิภาพเท่ากับ 0.8 (ภาพที่ 5.1)
ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการผลิตทางเทคนิค
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
n = 168
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต (TE) ค่าเฉลี่ย
0.876
มัธยฐาน
0.903
สู งสุ ด
0.974
ต่าสุ ด
0.398
SD
0.099
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จังหวัดเชียงราย
n = 142
0.767
0.850
0.974
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ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการผลิตทางเทคนิค (ต่อ)
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
n = 168
อัตราส่ วนทางเทคโนโลยี (MTR)
ค่าเฉลี่ย
0.694
มัธยฐาน
0.745
สู งสุ ด
1.000
ต่าสุ ด
0.053
SD
0.188
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
ค่าเฉลี่ย
0.608
metafrontier (TEm)
มัธยฐาน
0.654
สู งสุ ด
0.932
ต่าสุ ด
0.043
SD
0.179
ที่มา: จากการวิเคราะห์ผล
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รู ปที่ 5.1 การกระจายความหนาแน่นของค่า TE
5.5.2 อัตราส่ วนทางเทคโนโลยี (MTR)
การวิเคราะห์ ค่าอัตราส่ วนทางเทคโนโลยีของแต่ละจังหวัด ผลการวิเคราะห์ ค่า MTR ของ
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.694ค่ามัธยฐานเท่ากับ0.745 และค่า MTR ของ
เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 0.915 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.933 (ตารางที่ 5.6) ผลการ
วิเคราะห์ค่าของ MTR แสดงให้เห็นว่า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิ ตสับปะรดของทั้งระบบเกษตรกรยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิ ต
ให้มีประสิ ทธาพทางเทคนิ คเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เองได้อีก
เพื่อไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คของการผลิ ตสับปะรดของทั้งระบบสาหรับจังหวัดเชียงราย
ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของจังหวัดเชี ยงรายเกษตรกรมี การใช้เทคโนโลยีการผลิ ตเกื อบ
เต็มที่แล้ว เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิ ตสับปะรดของทั้งระบบ จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่ามี
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรายอย่างน้อย 1 ราย มีค่า MTR เท่ากับ 1 ซึ่ งเป็ น
จุ ด ที่ เส้ น พรมแดนการผลิ ต SFA สั ม ผัส กับ เส้ น metafrontier หมายความว่า เกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงรายอย่างน้อย 1 ราย สามารถทาการผลิ ตได้ถึงระดับประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดของการผลิ ต ทั้ งระบบภายใต้ เส้ น Metafrontier หรื อกล่ า วได้ ว่ า เกษตรกรในจั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และเชี ยงรายมีศกั ยภาพที่จะจัดการการผลิตสับปะรดอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ถึง
ความเป็ นไปได้ในการผลิตให้ได้ผลผลิตสู งที่สุดภายใต้ปัจจัยการผลิตที่ใช้ โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิต
ของแต่ ล ะจัง หวัด หรื อ หมายความว่า ถึ ง แม้เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด จะใช้ เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
สับปะรดที่แตกต่างกันแต่สามารถมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตสู งสุ ดบนเส้น Metafrontier ได้จากการชุ ด
เทคโนโลยีที่เป็ นอยู่ (รู ปที่ 5.2)
การกระจายความหนาแน่นของค่า MTR ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ส่วนใหญ่มี
อัตราส่ วนทางเทคโนโลยีกระจายตัวอยู่ในช่ วง 0.7 สาหรับเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายส่ วนใหญ่ มี
อัตราส่ วนทางเทคโนโลยีกระจายตัวอยู่ในช่ วงระดับประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 0.9 เมื่อแบ่งช่ วงอัตราส่ วน
ทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะเห็ นได้วา่ การผลิตที่มีระดับประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับการศึกษา เนื่ องจากกลุ่มคนในทุกระดับการศึกษาสามารถผลิตได้ถึงระดับ
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แต่ในช่วงที่ MTR มีค่าสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรที่มีการศึกษาสู ง หมายความว่า
เกษตรกรที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง สามารถท าการผลิ ต ภายใต้เทคโนโลยีก ารผลิ ต สั บ ปะรดของจังหวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ แล้วมี ประสิ ท ธิ ภาพเข้าใกล้ป ระสิ ท ธิ ภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิ ตสับ ปะรดทั้ง
ระบบภายใต้เส้น Metafrontier การกระจายของค่า MTR ที่อยูใ่ นช่วงกลาง เป็ นกลุ่มที่สามารถพัฒนา
ศัก ยภาพการผลิ ตให้ เพิ่ ม ขึ้ นได้อีก ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ก ารศึ ก ษาจานวน 9-12 ปี ซึ่ งสามารถ
พัฒนาระดับประสิ ทธิ ภาพให้สูงขึ้ นได้อีกโดยการให้การศึ กษาหรื อความรู ้ เพื่อเพื่ มศักยภาพในการ
จัดการแก่เกษตรกร สาหรับเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายจะเห็ นได้ว่าเกษตรกรในทุกระดับการศึกษา
สามารถผลิ ต ได้ ที่ ร ะดับ ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ดของการผลิ ต สั บ ปะรดของทั้ ง ระบบภายใต้เส้ น
Metafrontier (รู ปที่ 5.3) การกระจายของประสบการณ์ในการผลิตของเกษตรกรในแต่ละช่วง MTR จะ
เห็ นได้ว่า ค่า MTR เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดเชี ยงรายมีการกระจายไปในทุก
ระดับ ประสบการณ์ ใ นการผลิ ต สามารถผลิ ต แล้ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข้าใกล้ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
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สับปะรดของทั้งระบบ แสดงให้เห็นว่า เกษตรที่เริ่ มเข้ามาทาการผลิตสับปะรดสามารถทาการผลิตได้
ถึงประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (รู ปที่ 5.4)
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รู ปที่ 5.2 การกระจายความหนาแน่นของค่า MTR
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

MTR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 การศึกษา (ปี )
ก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

MTR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 การศึกษา (ปี )
ข. จังหวัดเชียงราย

รู ปที่ 5.3 การศึกษาของเกษตรกรในแต่ละช่วง MTR
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รู ปที่ 5.4 ประสบการณ์ในการผลิตของเกษตรในแต่ละช่วง MTR
5.5.3 ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคกการผลิต (Technical Efficiency of metafrontier: TEm)
การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท างเท คนิ คการผลิ ตสั บ ป ะรด ทั้ งระบ บ ภายใต้ เ ส้ น
Metafrontier(TEm) ดัง ตารางที่ 5.6 การวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค เมื่ อ พิ จ ารณาการผลิ ต
สับปะรดทั้งระบบพบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตสับปะรดภายใต้เส้น Metafrontierของ
เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อยู่ระหว่าง 0.043 -0.923 ค่ามัธยฐานเท่ากับ0.654ประสิ ทธิ ภาพ
ทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.608สาหรับเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงรายค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค
การผลิ ต สั บ ปะรดภายใต้เส้ น Metafrontierอยู่ ร ะหว่ า ง 0.268 - 0.950 ค่ า มัธ ยฐานเท่ า กั บ 0.746
ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 0.700 จะเห็นได้วา่ เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการผลิต
สับปะรดทั้งระบบภายใต้เส้ น Metafrontierเกษตรกรในจังหวัด เชี ยงรายมี ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
สับ ปะรดสู งกว่าเกษตรกรในจังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ แสดงให้เห็ น ว่าการผลิ ตสั บ ปะรดทั้งระบบ
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ภายใต้เส้น Metafrontier การใช้ปัจจัยในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิ ตที่เป็ นไปได้ เกษตรกรในจังหวัด
เชียงรายสามารถใช้ปัจจัยในการผลิตได้ดีกว่าเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การกระจายความหนาแน่นของค่า TEm ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัด
เชี ยงรายมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตสับปะรดทั้งระบบส่ วนใหญ่มีการกระจายตัวอยู่ในช่ วง
0.6-0.7 สาหรับเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายมีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบส่ วน
ใหญ่มีการกระจายตัวอยูใ่ นช่วง 0.6-0.8 (รู ปที่ 5.5)
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ก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข. จังหวัดเชียงราย

รู ปที่ 5.5 การกระจายความหนาแน่นของค่า TEm
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