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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา ได้น า

แนวคิดและทฤษฏีของประสิทธิภาพการผลิต และตน้ทุน ผลตอบแทน มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา

รวมทั้งศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมนัส าปะหลงัในประเทศไทย และงานวิจยั

เร่ืองการวดัประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั เพื่อให้ทราบถึงการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนัส าปะหลงั 

และช่วยเป็นแนวทางการก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.1.1 ประสิทธิภาพการผลติ 

 ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีหน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิต

ภายใตท้รัพยากรเท่าเดิม หรือความสามารถท่ีประหยดัทรัพยากรลง โดยไม่เปล่ียนแปลงผลผลิต ซ่ึง

ประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน  Farrell (1957 อ้างใน ทรงศักด์ิ, 2547) ช้ีให้เห็นความแตกต่าง

ระหว่างความมีประสิทธิภาพด้านเทคนิค (technical efficiency) และความมีประสิทธิภาพดา้นราคา 

(price or allocative efficiency) ว่ าแท้จ ริงแล้วความ มีประสิท ธิภาพทางเทค นิคนั้ นหมายถึ ง

ความสามารถในการผลิตเพื่อให้ไดม้าซ่ึงปริมาณผลผลิตในระดบัท่ีตอ้งการ โดยมีการใช้ปัจจยัการ

ผลิตในปริมาณนอ้ยท่ีสุดภายใตร้ะดบัเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นราคานั้นหมายถึง

ความสามารถของผูผ้ลิตในการเลือกสัดส่วนปัจจยัการผลิตอยา่งเหมาะสมภายใตร้ะดบัราคาปัจจยัการ

ผลิตและระดับราคาผลผลิตท่ีก าหนดให้นั้ นแต่ได้มาซ่ึงระดับก าไรสูงสุด ส่วนประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางดา้นราคาไปพร้อม

กนั ดงันั้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจึงเป็นผลลพัธ์ซ่ึงเกิดจากผลคูณระหวา่งความมีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคและความมีประสิทธิภาพทางดา้นราคา โดยปริมาณผลผลิตและสัดส่วนการใช้ปัจจยัการ
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ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นตอ้งอยูบ่นฟังกช์ัน่พรมแดนการผลิตและอยูบ่นเส้นขยายขนาด

การผลิต (expansion path) 

 Farrell  et al. (1997 อ้างในสุกัลณี, 2550) ได้แนวคิดว่าประสิทธิภาพด้านเทคนิคการผลิต 

(technical efficiency: TE) หมายถึง ในการท่ีผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้โดยใชจ้  านวนปัจจยัการผลิตต ่า

ท่ีสุด หรือการผลิต ณ จุดบนเส้นผลผลิตเท่ากนั (isoquant: IQ) ประสิทธิภาพการจดัสรรปัจจยัการผลิต 

(allocation efficiency: AE) หมายถึงการใช้สัดส่วนของปัจจยัการผลิตโดยการท าให้ตน้ทุนต ่าท่ีสุด 

(minimize cost) เม่ือรวมประสิทธิภาพทั้งสองชนิดจะไดป้ระสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (economic 

efficiency: EE) ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ในปริมาณท่ีตอ้งการไดโ้ดยมีตน้ทุนท่ีต ่า

ท่ีสุด สามารถแสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

EE   =   TE  x  AE 

 โดยท่ี   EE=   ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (economic efficiency: EE) 

  TE=   ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคการผลิต (technical efficiency: TE) 

  AE =   ประสิทธิภาพการจดัสรรปัจจยัการผลิต (allocation efficiency: AE) 

 2.1.2 การวดัประสิทธิภาพ 

 แนวคิดแรกเร่ิมของการวดัประสิทธิภาพการผลิต ได้เสนอโดย Farrell (1957) เป็นวิธีการวดั

ประสิทธิภาพท่ีนิยมน ามาใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานคือ การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ เป็น

การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดใ้นแต่ละหน่วยผลิตจากหน่วยผลิตท่ีอยูใ่นระดบัแนวหนา้ 

(frontier) ส่วนหน่วยผลิตอ่ืนๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีต ่ากวา่ การวดัประสิทธิภาพสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็นสองดา้นดว้ยกนั คือ ดา้นการวดัท่ีเน้นปัจจยัการผลิต (input-oriented measures) และ

ดา้นการวดัท่ีเนน้ผลผลิต (output-oriented measures)  

 การวดัประสิทธิภาพท่ีเนน้ปัจจยัการผลิต Farrell ไดย้กตวัอยา่งแบบง่ายซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชปั้จจยั

การผลิตเพียงสองชนิด (x1และ x2) เพื่อผลิตผลผลิตเพียงชนิดเดียว (y) ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนต่อ

ขนาดเป็นแบบคงท่ี (constant returns to scale: CRTS)  

 

(2.1) 
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ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Coelli et al. (2005) 

ภาพที ่2.1 การวดัประสิทธิภาพดา้นปัจจยัการผลิต 

 จากภาพท่ี  2.1 เส้น SS’ แสดงถึงเส้นผลผลิตเท่ากันท่ีมีประสิทธิภาพ  (efficiency isoquant 

curve) และหมายถึงธุรกิจนั้นมีการด าเนินการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีจากเส้นดงักล่าวสามารถวดั

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคไดถ้า้ก าหนดใหธุ้รกิจใชป้ริมาณปัจจยัการผลิตท่ีจุด P เพื่อผลิตสินคา้ 1 หน่วย

ซ่ึงเป็นจุดท่ีธุรกิจบางรายไม่มีประสิทธิภาพความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจนั้นสามารถ

แสดงดว้ยระยะทางระหวา่ง QP ซ่ึงก็คือปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีสามารถลดลงไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วนโดย

ท่ีผลผลิตไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงปริมาณท่ีลดลงไดน้ี้มกัจะแสดงในรูปร้อยละซ่ึงมีค่าเท่ากบั QP/OP ดงันั้น

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE) จึงสามารถวดัไดจ้าก 1-(QP/OP) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั OQ/OP ซ่ึงค่าสัดส่วนน้ี

จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัระดบัของความไม่มีประสิทธิภาพของธุรกิจนั้นๆค่า TE ท่ี

เท่ากบั 1 จะแสดงถึงธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพเต็มท่ีตวัอยา่งเช่นท่ีจุด Q เน่ืองจากจุดดงักล่าวอยูบ่นเส้น

ผลผลิตเท่ากนัเม่ือน าราคาปัจจยัการผลิตเขา้มาพิจารณาซ่ึงแสดงในรูปอตัราส่วนแสดงโดยเส้น AA’ 

ในภาพท่ี  1 ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรปัจจัยการผลิต  (allocative 

efficiency: AE) ณ จุด P ความไม่มีประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการผลิตก็คือระยะระหว่าง PR 

ดงันั้นประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการผลิตเท่ากบั OR/OQ เน่ืองจากระยะทาง RQ แสดงถึงการ

ลดลงของตน้ทุนการผลิตซ่ึงจะเกิดข้ึนไดถ้า้การผลิตนั้นเกิดข้ึนท่ีจุดเม่ือน าราคาปัจจยัการผลิตเขา้มา

พิจารณาซ่ึงแสดงในรูปอตัราส่วนแสดงโดยเส้น AA’  ในภาพท่ี 2.1 ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงถึงความมี

ประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการผลิต ณ จุด P ความไม่มีประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการ

ผลิตก็คือระยะระหวา่ง PR ดงันั้นประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการผลิตเท่ากบั OR/OQ เน่ืองจาก

x2/y 
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ระยะทาง RQ แสดงถึงการลดลงของตน้ทุนการผลิตซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ถ้าการผลิตนั้นเกิดข้ึนท่ีจุด Q’ 

แทนท่ีจะเป็นจุด Q การท่ีจะให้เส้นผลผลิตเท่ากนัสัมผสักบัเส้นตน้ทุนเท่ากนัท่ีจุด Q’ นั้น Q จึงตอ้ง

เคล่ือนไปสู่จุด Q’นัน่คือมีการจดัสรรทรัพยากรใหม่โดยใช ้x1/y เพิ่มข้ึนจะพบวา่ช่วงห่างของเส้น AA’ 

กับเส้นต้นทุนเท่ากันท่ีสมมติลากขนานผ่านจุด Q นั้นก็คือต้นทุนทั้ งหมดท่ีสามารถลดลงได้เม่ือ

พิจารณาท่ีจุด P เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเคล่ือนท่ีมายงัจุด Q’ หรือท่ีจุด R ซ่ึงเป็นจุดท่ีแสดง

สถานะเสมือนเดียวกันกับจุด Q’ จะพบว่าเม่ือพิจารณาทางด้านประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและ

ประสิทธิภาพในการจดัสรรปัจจยัการผลิตแลว้เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพดงักล่าวธุรกิจตอ้งเคล่ือนมาอยู่

ท่ีจุด R ดงันั้น OR/OP ก็คือประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic efficiency: EE) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

TE คูณดว้ย AE 

 ส่วนการวดัประสิทธิภาพท่ีเนน้ผลผลิต เป็นการตอบค าถามท่ีวา่ผลผลิตจ านวนเท่าไรท่ีสามารถ

จะเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างเป็นสัดส่วนโดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีใช้ความแตกต่าง

ของสองแนวทางแสดงไดด้งั ภาพท่ี 2.2 (a) และ ภาพท่ี 2.2 (b) 

 

 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Coelli et al. (2005) 

ภาพที ่2.2 การวดัประสิทธิภาพดา้นปัจจยัการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนต่อขนาด 

 จากภาพท่ี 2.2 (a) เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (decreasing returns 

to scale : DRTS) ซ่ึงแสดงโดยฟังกช์นัf (x) และมีธุรกิจหน่ึงด าเนินการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพท่ีจุด P 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการวดัท่ีเนน้ทางดา้นปัจจยัการผลิตจะเท่ากบั AB/AP ขณะท่ีการวดัท่ีเนน้

ทางดา้นผลผลิตประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจะเท่ากบั CP/CD การวดัท่ีเน้นทางดา้นปัจจยัการผลิตและ
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ผลผลิตจะให้ค่าการวดัประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเท่ากันเฉพาะกรณีของเทคโนโลยีการผลิตแบบ

ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ีแต่จะไม่เท่ากนักรณีของเทคโนโลยีการผลิตแบบผลตอบแทนต่อขนาด

ลดลงและเทคโนโลยีการผลิตแบบผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน (increasing returns to scale: IRTS) 

(Fare and Lovell, 1978) ผลตอบแทนต่อขนาดแบบคงท่ี (constant returns to scale: CRTS) แสดงดว้ย

ภาพท่ี 2.2 (b) ซ่ึงจะพบวา่ (AB/AP) = (CP/CD) 

 วิธีการวดัท่ีเน้นดา้นผลผลิตสามารถท่ีจะพิจารณากรณีการผลิตท่ีให้ผลผลิต  2 ชนิด (y1และ y2) 

โดยใช้ปัจจยัการผลิตเพียง 1 ชนิด (x1) สมมติว่าเทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบผลตอบแทนต่อขนาด

คงท่ีสามารถแสดงเทคโนโลยีการผลิตโดยเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (production possibilities 

curve: PPC) แบบสองมิติดงัแสดงในภาพท่ี 2.3  เส้น ZZ’ คือเส้น PPC และท่ีจุด A แสดงถึงธุรกิจท่ี

ด าเนินการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเพราะท่ีจุด A นั้นจะอยูต่  ่ากวา่เส้น PPC  

 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Coelli et al. (2005) 

ภาพที ่2.3 การวดัประสิทธิภาพดา้นผลผลิต 

 ดงันั้นประสิทธิภาพเชิงเทคนิคกรณีเนน้ทางดา้นผลผลิตในภาพท่ี 2.3 จะเท่ากบั OA/OB ถา้น า

เร่ืองราคามาพิจารณาก็สามารถจะวาดเส้นรายได้เท่ากัน (iso-revenue) ซ่ึงแสดงด้วยเส้น DD’ และ

สามารถวดัประสิทธิภาพเชิงการจดัสรรปัจจยัการผลิตไดซ่ึ้งเท่ากบั OB/OC ประเด็นส าคญัในการวดั

ประสิทธิภาพท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้คือการวดัทั้งสองแบบเป็นการวดัระยะรัศมี (radial measure) จากจุด

ก าเนิดไปยงัจุดการผลิตท่ีสนใจดงันั้นสัดส่วนโดยเปรียบเทียบจากการใชปั้จจยัการผลิตหรือผลผลิตจึง

มีค่าคงท่ีและช่วยให้การเปล่ียนหน่วยการวดัไม่มีผลต่อค่าของประสิทธิภาพการผลิตในทางกลบักนั
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การวดัท่ีไม่ไดว้ดัระยะรัศมีจากจุดก าหนดไปยงัจุดการผลิตท่ีสนใจเช่นการวดัระยะท่ีสั้ นท่ีสุดจากจุด

การผลิตท่ีสนใจไปยงัเส้นพรมแดนการผลิตการเปล่ียนหน่วยของการวดัจะท าให้มีผลต่อการวดัแบบ

ดงักล่าวกล่าวคือการเปล่ียนหน่วยการวดัจะมีผลต่อการก าหนดจุดท่ีใกลท่ี้สุดซ่ึงจะส่งผลให้ค่าของการ

วดัประสิทธิภาพเปล่ียนแปลงไป 

 2.1.3 การประมาณเส้นพรมแดนการผลติ 

 การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตหรือประมาณค่าสมการพรมแดน เป็นลกัษณะการวดั

ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) เพื่อพิจารณาดูว่า ณ จุดท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้นห่าง

จากพรมแดนเท่าไหร่ โดยแบ่งวิธีการประมาณค่าสมการพรมแดนได้ 2 วิธี  ดังน้ี  คือ วิธี  data 

envelopment analysis (DEA) และวธีิ stochastic frontier analysis (SFA) (อคัรพงศ,์ 2546) 

 2.1.3.1 วธีิ data envelopment analysis (DEA) 

 วธีิ DEA เป็นวธีิการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่ตอ้งการขอ้สมมติของลกัษณะการกระจายของ

กลุ่มตวัอย่าง (non-parametric approach) และน า linear programming มาใช้ในการค านวณขอบเขต

ของท่ีตั้งกลุ่มตวัอยา่ง มกัใชว้ิธีน้ีเพื่อวดัประสิทธิภาพกรณีผลผลิตหลายชนิดและปัจจยัการผลิตหลาย

ชนิดภายใตก้ารผลิตแบบผลไดต่้อขนาดคงท่ี แนวคิดน้ีพฒันามาจาก Cooper และ Rhodes (1978) ท่ีได้

ขยายแนวคิดวิธีการวดัของ Farrell โดยน ากรณีของปัจจยัการผลิตส่วนเกินท่ีไม่เท่ากบัศูนย ์(non-zero 

slacks) ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของความไม่มีประสิทธิภาพ มาจะแสดงให้เห็นว่าสามารถท าให้ปัจจยัการ

ผลิตส่วนเกินเหล่าน้ีมีค่าสูงสุดไดโ้ดยท่ีไม่ท าให้ค่าการวดัประสิทธิภาพของ Farrell เปล่ียนไป  ส่วน

ในกรณีผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงท่ี Grosskopf และLovell (1985 อา้งใน นิติพงษ์ และ จารึก, 2550)

ได้พัฒนาจากเดิมท่ีพิจารณาเฉพาะกรณีผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี จึงได้รูปแบบใหม่ท่ี เรียกว่า 

multiplier form ของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง ดงัสมการท่ี 2.2 

     𝑚𝑎𝑥𝑢,𝑣 (′𝑦𝑖) 

 ภายใตข้อ้จ ากดั 𝑣′𝑥𝑖 = 1 

    ′𝑦𝑖/ 𝑣′𝑥𝑖 1 หรือ 

    (′𝑦𝑖/ 𝑣′𝑥𝑖) − 1  0 หรือ 

(2.2) 
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    ′𝑦𝑖 − 𝑣′𝑥𝑖 0 

     กบั 𝑣 มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์

 โดยใช้วิธีปัญหาควบคู่ในโปรแกรมเชิงเส้นตรง (duality in linear programming) ก็จะได้

รูปแบบของปัญหาท่ีเทียบเท่ากนั ท่ีเรียกวา่ envelopment form ดงัสมการท่ี 2.3 

     𝑚𝑎𝑥,𝜆 

 ภายใตข้อ้จ ากดั −𝑦𝑖 +  𝑌𝜆 0 

    𝑥𝑖 − Xλ 0  

    λ 0 

 โดยท่ี   เป็นค่าสเกลาร์ และ  λ เป็นเวกเตอร์ค่าคงท่ี ท่ีมีมิติ N x 1 รูปแบบในสมการท่ี 2.3เป็น

รูปแบบท่ีมีขอ้จ ากดันอ้ยกวา่สมการท่ี 2.2 ดงันั้นโดยทัว่ไปรูปแบบในสมการท่ี 2.3 จึงนิยมส าหรับการ

แกปั้ญหามากกว่าและรูปแบบปัญหาขา้งตน้จะตอ้งแกส้มการทั้งหมด N คร้ัง นั้นคือตอ้งแก้สมการ

หน่ึงคร้ังในแต่ละหน่วยการตดัสินใจการผลิต ค่าของ  ท่ีไดม้าจะแสดงถึงระดบัของประสิทธิภาพ

ของหน่วยการตดัสินใจการผลิต 𝑖  ถา้   มีค่าเท่ากบั 1 จะแสดงถึงจุดท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดนและเป็นจุด

ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคตามค านิยามของ Farrell กรณีของผลตอบแทนต่อขนาดท่ีไม่คงท่ี จะเพิ่ม

ข้อจ ากัด N1’ λ = 1(N1 หมายถึง มิติ N x 1) เข้าไปในสมการท่ี 2.3 ส่วนกรณีของผลตอบแทนต่อ

ขนาดคงท่ีจะใชรู้ปแบบในสมการท่ี 2.3 

  2.1.3.2 วธีิ stochastic frontier analysis (SFA) 

  วิธี SFA เป็นวิธีการค านวณโดยใช้หลกัการทางเศรษฐมิติ มีการประมาณค่าพารามิเตอร์

ท่ีใช้กนัมากคือ วิธีการความควรจะเป็นสูงสุด (maximum likehood) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคและเป็นวธีิการประมาณเส้นพรมแดนท่ีค านึงถึงความแปรปรวนของ

การผลิตโดยแยก error term ออกเป็น 2 ส่วนโดยให้ส่วนแรกเป็นความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจาก

สภาพทางกายภาพและปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้เช่นความไม่แน่นอนทางธรรมชาติความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีฯลฯและส่วนท่ีสองเป็นความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจากตวัของผูผ้ลิต ซ่ึงส่วนน้ีจะ

เป็นตัวบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพท่ีแท้จริงวิธี SFA จึงเป็นวิธีการท่ีสามารถประมาณค่า

ประสิทธิภาพได้ถูกต้องยิ่งข้ึนเน่ืองจาก  error term ท่ีน ามาหาค่าประสิทธิภาพนั้ นได้ตัดความ

(2.3) 
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แปรปรวนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพออกไปแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในการผลิตทาง

การเกษตรมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ จึงสามารถสร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติเพื่อน ามาใช้ในการประมาณ

ความมีประสิทธิภาพการผลิตไดด้งัสมการ ต่อไปน้ี Maddala (1983 อา้งใน เดือนแรม, 2549) 

     Y = f(X𝛽, 휀) 

 โดยท่ี  Y  =  ปริมาณผลผลิต (output) 

   X  = ปัจจยัการผลิต (input) 

   𝛽 = พารามิเตอร์ (parameter) 

   휀 = ค่าความคลาดเคล่ือน ประกอบดว้ย v และ -u 

 ดงันั้น สามารถเขียนแบบจ าลองใหม่ไดด้งัสมการท่ี (2.5) 

    Y = 𝛽X + 𝑣 − 𝑢 

 โดยท่ี  v  =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ โรค  

           ปริมาณน ้าฝน เป็นตน้  

   u  =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพอนัเกิดจากการ 

          บริหารจดัการและคุณภาพของปัจจยัการผลิต 

 u เป็นค่าความคลาดเคล่ือนขา้งเดียว และแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค 

(แต่ละค่าสังเกตจะอยูบ่นเส้นพรมแดนหรือต ่ากวา่เส้นพรมแดนเสมอ)  

 v เป็นค่าความคลาดเคล่ือนตามปกติท่ีมีการกระจายไปไดท้ั้งสองขา้ง (two-sided error) ซ่ึงท า

ให้เกิดการเคล่ือนแบบสุมของเส้นพรมแดนอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ภายนอกในเชิงบวกและลบต่อ

เส้นพรมแดน 

 รูปแบบของฟังก์ชันการผลิตมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ quadratic function, 

translog function, linear function และCobb-Douglas function ยกตัวอย่าง เช่น สมการ การผลิต

แบบ Cobb Douglas ซ่ึงมีรูปแบบสมการโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

lnYi = 0 + 1lnX1 + 2lnX2 … + nlnXn +  vi − ui 

 โดยท่ี 𝑌𝑖   = ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ฟังกช์ัน่การผลิต 

  𝑋1 …𝑋𝑛 = ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการผลิตตวัท่ี 1 ถึง n 

(2.6) 

(2.4) 

(2.5) 
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  𝛽0  = ค่าคงท่ี 

  𝛽1 … 𝛽𝑛 = พารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่า 

 สามารถสร้างฟังกช์นัการผลิตในรูปแบบสมการ translog ไดด้งัน้ี 

             

lnYi = 0 + ∑ βj

k

j=1

 lnXji  +  
1

2
∑ ∑ βjk

k

k=1

k

j≥

 lnXji lnXki + vi −  ui 

 

 โดยท่ี 𝑌𝑖     =   ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ฟังกช์ัน่การผลิต 

  𝑋1 …𝑋𝑛 =   ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการผลิตตวัท่ี 1 ถึง n 

  𝑗𝑘  =   ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต 

  𝛽𝑗    =   พารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่า 

 ในส่วนของสมการท่ีแสดงการอธิบายความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคตามสมการ ดงัน้ี 

𝑢𝑖 = 𝛿0 + ∑ 𝛿𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑍𝑗𝑖  

 โดยท่ี 𝑢𝑖  = ความไม่มีประสิทธ์ิภาพทางเทคนิค 

  𝛿0  = ค่าคงท่ี 

  𝛿1…𝛿𝑛 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั 

  𝑍1 …𝑍𝑛 = ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีใชอ้ธิบายความไม่มีประสิทธิภาพ 

        เชิงเทคนิค  

  𝑤𝑖  = ค่าความคลาดเคล่ือน โดยใหมี้การกระจายแบบอิสระ  

 2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอบแทน 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงต้นทุนและรายได้รวมถึงก าไรท่ี เกษตรกรจะได้รับในการผลิตมัน

ส าปะหลงัโดยไดท้  าการวิเคราะห์ตน้ทุนและรายไดต่้อหน่วยพื้นท่ีการผลิต(อดิเทพ, 2548) ตน้ทุนการ

ผลิต (cost of production) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือตน้ทุนผนัแปร (variable cost) และตน้ทุนคงท่ี 

(fixed cost) 

  (2.8) 

(2.7) 
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  1)  ตน้ทุนผนัแปร (variable cost) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณ

ของผลผลิตตน้ทุนผนัแปรจึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัผนัแปรในการผลิตแบ่งออกไดเ้ป็น

ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดตน้ทุนผนัแปรท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

   1.1) ค่าแรงงานในการประกอบกิจกรรมต่างๆไดแ้ก่ แรงงานครอบครัว แรงงาน

ช่วยเหลือกนั และแรงงานจา้งซ่ึงแรงงานครอบครัวและแรงงานช่วยเหลือกนัจะประเมินตามค่าจา้ง

แรงงานของเกษตรกรตามค่าแรงในทอ้งถ่ินค่าแรงงานจะประกอบดว้ย ค่าแรงงานในการดูแลรักษา

ค่าแรงงานในการขนยา้ยและแปรรูปก่อนขาย 

   1.2) ค่าวสัดุการเกษตรไดแ้ก่ ค่าตน้พนัธ์ุ ค่าปุ๋ยค่าสารเคมีต่างๆ ค่าสารเคมีก าจดั

ศตัรูพืช ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืนค่าอุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 

   1.3) ค่าใชจ่้ายผนัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้และค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 

  2) ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการ

ผลิตซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ปัจจยัคงท่ีในการผลิตหรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณ

การใช้ไดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิตค่าใช้จ่ายประเภทน้ีจะมีจ านวนคงท่ีประกอบดว้ยค่าใช้ท่ีดิน

กรณีท่ีเป็นท่ีดินของตนเองจะประเมินตามอตัราค่าเช่าท่ีดินในทอ้งถ่ินนั้นตามระยะเวลาท่ีใช้ในการ

ผลิต ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมืออุปกรณ์ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ 

  3) ตน้ทุนทั้งหมด (total cost) หมายถึง เป็นตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัการ

ผลิตชนิดต่างๆ ในการผลิตสินคา้และบริการจ านวนหน่ึง 

  4) รายได ้(revenues) หมายถึง รายรับท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากการขายผลผลิตในราคาท่ีก าหนด 

ซ่ึงถา้ราคาสินคา้สูงข้ึนจ านวนสินคา้ท่ีขายได้มีปริมาณลดลง รายได้จากากรผลิตจะลดลงด้วย และ

เน่ืองจากราคาของสินคา้ในแต่ละระดบัคือ รายรับของผูผ้ลิตจากการขายสินคา้นั้นๆ  

  5) รายไดท้ั้งหมด (total revenues) หมายถึง ผลคูณระหวา่งผลผลิตต่อไร่กบัราคาผลผลิต

ท่ีเกษตรกรไดรั้บ ณ ระดบัฟาร์ม 

  6) ก าไร (profit) หมายถึง ผลต่างระหว่างตน้ทุนการผลิตทั้งหมด กบัรายรับจากการขาย

ผลผลิตทั้งหมด 
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 สามารถเขียนความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน รายได ้และก าไรไดด้งัน้ี (สมโภชรัตน์,2553) 

ตน้ทุนทั้งหมด = ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด + ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด 

ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด = ค่าแรงงาน + ค่าวสัดุอุปกรณ์การเกษตร + ค่าซ่อมแซม 

   อุปกรณ์การเกษตร + ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 

   หมุนเวยีน + ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด = ค่าเช่าท่ีดิน + ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์การเกษตร 

ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเป็นเงินสด = ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดท่ีเป็นเงินสด + ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด 

   ท่ีเป็นเงินสด 

รายไดท้ั้งหมด = ผลผลิตทั้งหมด x ราคาผลผลิตท่ีไดรั้บ 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเป็นเงินสด 

ก าไรสุทธิ = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนทั้งหมด 

ก าไรต่อผลผลิต =               ก าไรสุทธิ 

       ผลผลิตมนัส าปะหลงัทั้งหมด 
ก าไรต่อพื้นท่ีเพาะปลูก =             ก าไรสุทธิ 

          พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 
ระดบัผลผลิตคุม้ทุน =         ตน้ทุนทั้งหมด 

         ราคาผลผลิตมนัส าปะหลงั 

ระดบัราคาคุม้ทุน =          ตน้ทุนทั้งหมด 

       ผลผลิตมนัส าปะหลงัต่อไร่ 
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2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการรวบรวม

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการปลูกมนัส าปะหลงั ในดา้นตน้ทุน ผลตอบแทน และดา้นการผลิต และงานวิจยั

เก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพการผลิต จากการวดัโดยใชฟั้งกช์นัการผลิต ดงัน้ี 

 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์มีความเป็นมายาวนานโดยมี Farrell(1975) 

เป็นผูเ้ร่ิมแนวคิดซ่ึงประกอบดว้ยประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (technical efficiency) และประสิทธิภาพ

ดา้นราคา (price efficiency) การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการใชปั้จจยัการผลิต 

ณ ระดบัต่างๆ ซ่ึงแตกต่างไปจากการประเมินผลิตภาพ (productivity) โดยเปรียบเทียบระหวา่งผูผ้ลิต

รายหน่ึงกบัผูผ้ลิตท่ีท าไดดี้ท่ีสุด ผูท่ี้ผลิตไดดี้ท่ีสุดจึงมีผลผลิตสูงท่ีสุดหรือมีผลิตภาพสูงท่ีสุด ณ ระดบั

การใชปั้จจยัการผลิตเท่ากนั นัน่เอง การประเมินประสิทธิภาพของผูผ้ลิต (หน่วยการผลิต) จึงเป็นการ

เปรียบเทียบระหวา่งผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นตวัอยา่งชุดเดียวกนัเท่านั้น ส าหรับระดบัการใชปั้จจยัต่างๆ ท่ีสังเกต

ได้จากตวัอย่างชุดนั้น จึงเป็นไปได้ท่ีจะมีหลายผูผ้ลิต จ านวนหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ต าแหน่งผลผลิตอยู่บนเส้นการผลิต (production function) ส่วนผูท่ี้ผลิตดว้ยประสิทธิภาพต ่ากวา่จะมี

ต าแหน่งผลผลิตอยู่ใต้เส้น production function การศึกษาประสิทธิภาพเทคนิคเป็นส่ิงจ าเป็นมาก

ส าหรับสังคมเศรษฐกิจท่ีอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน (Sinai et al., 2007) เฉพาะตัวเลขค่าความด้อย

ประสิทธิภาพ (TI) จะไม่เป็นประโยชน์ส าหรับผู ้วางนโยบาย หากไม่ทราบท่ีมาของความด้อย

ประสิทธิภาพ หรือปัจจยัท่ีจะยกระดบัประสิทธิภาพดว้ยเหตุน้ีงานศึกษา SFA หรือ DEA จึงตามดว้ย

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดความดอ้ยประสิทธิภาพดว้ย 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค มี 2 แนวทาง คือ การใชเ้ส้นพรมแดนเฟ้นสุ่ม (stochastic 

frontier analysis: SFA) และวิธี non-parametric ท่ีเรียกว่า data envelopment analysis (DEA) แต่ละวิธี

มีจุดแข็ง และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ในขณะท่ี SF ให้ค่าสัมประสิทธิของตวัแปรปัจจยัการ

ผลิต และการทดสอบสถิติแต่มีขอ้ก าหนดส าคญั คือ ตอ้งก าหนดรูปแบบสมการ เช่น Cobb Douglas 

หรือ translog รวมทั้ งต้องสมมติลักษณะการกระจายของตัวแปรสุ่ม (error term) และตวัแปรตาม

(ผลผลิต) ส่วน DEA จะไม่มีปัญหาเร่ืองรูปแบบสมการ แต่เป็นวิธีท่ีไม่มีการทดสอบสถิติถึงนยัส าคญั

ของตวัแปรได้ประสิทธิภาพเทคนิคการผลิตสินคา้เกษตรในประเทศไทยมีแพร่หลาย เช่นงานของ
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อดิเทพ (2548)  อวิรุทธ์ (2553)  เสาวนีย ์(2553)  และ ศิรส (2551) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพออ้ย ขา้ว 

ยาสูบ และมนัส าปะหลงัตามล าดบั เน่ืองจากงานวิจยัน้ีประสงคท่ี์จะประเมินขนาดการตอบสนองของ

ผลผลิตท่ีมีต่อปัจจยัการผลิตดว้ย จึงไดเ้ลือกวิธี SF แมใ้นปัจจุบนัจะมีพฒันาการเก่ียวกบัวิธีวิเคราะห์ 

SF จากขอ้มูลซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัเช่นการเป็นตวัอยา่งจากประชากรบางส่วน (sub sample) ซ่ึงท าให้เกิด

ปัญหาการสุ่มอย่างล าเอียง (Sriboonchitta and Wiboonpongsel, 2004; Rahman et al., 2009 และ 

Wiboonpongse et al., 2012) และจ าเป็นต้องท าการทดสอบก่อน รวมถึงการวิเคราะห์ SF ร่วมกับ

สมการความด้อยประสิทธิภาพ (inefficiency equation) เพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ข้ามสมการ 

(Greene, 2008)  

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีผา่น

มามีมากพอสมควร เฉพาะในช่วง 10 ปี มีงานท่ีเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนระหว่างพนัธ์ุ 

ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  และพนัธ์ุระยอง 72  ซ่ึงปลูกในจงัหวดัสระแกว้ (อมรรัตน์, 2547) พนัธ์ุ

เกษตรศาสตร์ 50  และพัน ธ์ุระยอง 5 ในจังหวัดชัยภู มิ  (อัคนิทัต , 2544) ผลปรากฏว่าพัน ธ์ุ

เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตดีกว่า และให้ก าไรสูงกว่าหรือขาดทุนน้อยกว่าพนัธ์ุระยอง 5  และ 72 

ทั้งน้ี  มณทิรา(2547) ไดท้  าการศึกษาและสรุปจากการทดลองพนัธ์ุมนัส าปะหลงักบัเน้ือดินชนิดต่างๆ 

พบวา่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุระยอง 5 ทั้งในดินเหนียวและดินร่วน โดยดินร่วน

ให้ผลผลิตและก าไรสูงกว่าดินเหนียว(ทั้ ง 2 พันธ์ุ) นอกจากน้ียงัพบว่าผลผลิตต่อไร่ของพันธ์ุ

เกษตรศาสตร์ 50 ของงานทั้ง 3 น้ี อยู่ท่ี 4.79 ตนั/ไร่ พนัธ์ุระยอง 5 และระยอง 72 เท่ากบั 4.42 และ 

5.09 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) 

 ส าหรับงานวิจยัท่ีท าการศึกษาแนวทางเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีผา่น

มาส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชัน่การผลิตในรูปแบบสมการ Cobb Douglas เช่นงานของ สุคนธ์ทิพย ์(2549) ท่ี

ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตและผลผลิตมนัส าปะหลงั ปีการผลิต 2547/48 โดยศึกษา

เฉพาะกรณีเขตการผลิตของเกษตรกร อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรีในกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง 

200 ราย พบวา่ปัจจยัการผลิตมนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก ทุนประกอบการ และแรงงาน 

อยูใ่นระยะผลตอบแทนคงท่ี และมีอตัราการเพิ่มของผลผลิตมนัส าปะหลงัมากกวา่อตัราการเพิ่มของ

ปัจจยัการผลิตอยูเ่ล็กนอ้ยจนเกือบเท่ากนั ซ่ึงหากลดปัจจยัการผลิตทั้งสามชนิดลงจะท าให้เกษตรกรได้

ก าไรสูงสุด  ส่วนงานวจิยัของ อมรรัตน์ (2547) ไดศึ้กษาโดยใชว้ธีิเดียวกนัแต่ใชปั้จจยัการผลิตต่างกนั 
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คือ การใชป้ริมาณก่ิงพนัธ์ุ เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตมนัส าปะหลงัเปรียบเทียบระหวา่งพนัธ์ุ

เกษตรศาสตร์ 50 และ พนัธ์ุระยอง 72 ในกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จ านวน 70 ราย ท่ีได้รับก่ิงพนัธ์ุมนั

ส าปะหลงัจากโครงการเร่งรัดและกระจายพนัธ์ุมนัส าปะหลงัพนัธ์ุดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า

การเพิ่มปัจจยัการผลิต ของมนัส าปะหลังพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 จะได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าพนัธ์ุ

ระยอง 72  นอกจากน้ีพบว่าเกษตรกรยงัใช้ปัจจยัทุกชนิดต ่ากว่าระดับการใช้ปัจจยัเพื่อให้ได้ก าไร

สูงสุด  อารีและคณะ (2554) ไดศึ้กษาศกัยภาพและช่องวา่งการผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพิษณุโลก 

ชัยนาท และกาฬสินธ์ุ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตเชิงสุ่มผ่านสมการการผลิตแบบ 

translog production function ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองน้ีแสดงวา่รูปแบบสมการท่ีเหมาะสมส าหรับ

ข้อมูลการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในจงัหวดัพิษณุโลกและกาฬสินธ์ุ คือ รูปแบบ Cobb 

Douglas ในขณะท่ีจงัหวดัชยันาทนั้นใชรู้ปแบบสมการท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบ translog 

 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกมนัส าปะหลงัและการศึกษาเร่ืองของการวดั

ประสิทธิภาพการผลิตขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนั

ส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยาโดยไดเ้ลือกใชว้ธีิประมาณเส้นพรมแดน แบบ stochastic frontier โดย

อาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป frontier version 4.1c และมีการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่ าส ถิ ติ 

generalized likelihood ratio เพื่ อหาสมการการผลิตรูปแบบท่ี เหมาะสม เพื่ อ ท่ี จะได้ศึกษาถึง

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของการผลิตมนั

ส าปะหลงั และใชเ้ป็นแนวทางให้เกษตรกรในจังหวดัพะเยาไดป้รับใชใ้นการผลิตมนัส าปะหลงัให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 


