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บทที่ 6 

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรที่ผลติมนัส าปะหลงั จงัหวดัพะเยา 

 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรที่ผลิตมันส าปะหลังของจงัหวดัพะเยา เพื่อให้ตอบ

วตัถุประสงค์ขอ้ที่ 2 การศึกษาน้ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจยัการผลิตและปัจจยั

ด้านการจดัการการผลิตที่ เกษตรกรใช้ในการผลิตมันส าปะหลัง และน าเสนอผลการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกน าเสนอผลการประมาณค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคจากสมการการ

ผลิตซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจยัการผลิตต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  และส่วนที่สอง

น าเสนอผลการวิเคราะห์ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ที่แสดงถึงความสัมพนัธร์ะหวา่งผลผลิต

กบัปัจจยัในการผลิต จากสมการความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยน าความสัมพนัธข์องการใช้

ปัจจยัในการผลิตที่ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัการผลิตที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตท าใหมู้ลค่า

การผลิตเพิม่สูงขึ้น 

ขอ้มูลด้านปัจจยัการผลิตและปัจจยัที่ไม่มีประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลงัของเกษตรกร

จงัหวดัพะเยาซ่ึงเป็นขอ้มูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี ก าหนดให้ผลผลิตมนัส าปะหลัง

เป็นตวัแปรตามซ่ึงมีค่าสูงสุดเท่ากบั 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 2,957.25 กิโลกรัม

ต่อไร่ และก าหนดให้ปัจจยัการผลิตต่างๆ เป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงสามารถแบ่งตวัแปรอิสระออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ ตวัแปรเชิงปริมาณและตวัแปรเชิงคุณภาพ โดยตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ จ  านวน

แรงงานคนที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นชั่วโมงท างาน จ านวนแรงงานเคร่ืองจกัรคิดเป็นชั่วโมงท างาน 

ปริมาณชัว่โมงท างานในการเตรียมดินและดูแลการผลิตมนัส าปะหลงั มูลค่าของปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์

และมูลค่าของสารเคมี พบว่า ในส่วนของปัจจยัการผลิตนั้นเกษตรกรยงัมีการใช้แรงงานคนในการ

ผลิตเฉล่ียที่ 35 ชัว่โมงท างานต่อไร ซ่ึงมากกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 7.19 ชัว่โมง

ท างานต่อไร่ จากการสอบถามเกษตรกรที่ท  าไร่มนัส าปะหลงัมีการใชเ้คร่ืองจกัรทั้งรอบการผลิตมัน

ส าปะหลงั เฉพาะในดา้นการเตรียมดิน และการขุดหัวมนัส าปะหลงัเท่านั้น ส่วนมูลค่าการใชปุ้๋ ยเคมี



 

63 

และอินทรียสู์งสุด 1,760 บาทต่อไร่ และต ่าสุดอยูท่ี่ 300 บาทต่อไร่ เม่ือเทียบกบัมูลค่าการใชส้ารเคมี

ของเกษตรกรที่ใชสู้งสุดเท่ากบั 484 บาทต่อไร่ เป็นที่น่าสังเกตว่ายงัมีเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน

หน่ึงที่ไม่มีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเลยในไร่มนัส าปะหลงั เน่ืองจากเกษตรกรเขา้ใจวา่ในพื้นที่ของ

ตนเองไม่มีการระบาดของศตัรูพืช ส่วนของตวัแปรที่จะน าไปทดสอบหาความไม่มีประสิทธิภาพทาง

เทคนิคในการศึกษาน้ี พบว่าประสบการณ์ในการผลิตมนัส าปะหลังสูงสุดของเกษตรกรเท่ากบั 4 ปี 

และต ่าสุด 1 ปี โดยเกษตรกรที่ผลิตมันส าปะหลังมีอายุ เฉล่ียเท่ากับ 50 ปี และมีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัชั้นประถมปีที่ 4 (ตารางที่ 6.1) 

ตารางที ่6.1 ค่าทางสถิติที่ส าคญัต่างๆ ของตวัแปรในสมการการผลิต 

 ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 Stochastic Frontier     

Yi: ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 2,975.25 2,250.00 5,000.00 622.82 

X1: จ านวนแรงงานคน (ชัว่โมงท างาน/ไร่) 35.73 14.00 72.00 12.27 

X2: จ านวนเคร่ืองจกัร (ชัว่โมงท างาน/ไร่) 7.19 3.00 24.00 3.17 

X3: การเตรียมดินและดูแล (ชัว่โมงท างาน/ไร่) 33.46 12.00 64.00 12.61 

X4: ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์(บาท/ไร่) 608.74 300.00 1,760.00 258.77 

X5: สารเคมีก าจดัศตัรูพืช (บาท/ไร่) 210.07 0.00 484.00 98.74 

 Inefficiency Effect     

Z1: ประสบการณ์ (ปี) 2.27 1.00 4.00 0.80 

Z2: ระดบัการศึกษา  (ปี) 4.37 1.00 11.00 2.06 

Z3: อายเุกษตรกร (ปี) 50.00 30.00 68.00 8.33 

D1: การใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธุ์ 0.15 0.00 1.00 0.35 

D2: การตดัท่อนพนัธุ์แบบตดัตรง 0.95 0.00 1.00 0.21 

D3: การใชพ้นัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 0.21 0.00 1.00 0.41 

D4: การใชพ้นัธุ์ระยอง 5 0.62 0.00 1.00 0.48 

ที่มา: จากการค านวณ 
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6.1 การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกร จะตอ้งท าการทดสอบสมมุติฐานเพื่อช่วย

ในการตดัสินใจ และเพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของความไม่มีประสิทธิภาพ ที่เกิดขึ้นในสมการการผลิต

มันส าปะหลัง และสมการความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค จึงมีการทดสอบสมมุติฐาน 3 

สมมุติฐานด้วยกัน สมมุติฐานแรกเป็นการทดสอบหารูปแบบสมการการผลิตที่เหมาะสมส าหรับ

การศึกษาในคร้ังน้ี สมมุติฐานที่สองทดสอบวา่ในสมการการผลิตมีความไม่มีประสิทธิภาพในสมการ

หรือไม่ และสมมุติฐานที่สามทดสอบการเปล่ียนแปลงของความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาศึกษาหรือไม่ แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 เพื่อทดสอบหาสมการที่เหมาะสมส าหรับใชอ้ธิบายการศึกษาคร้ังน้ี 

วา่ควรจะเป็นสมการการผลิตแบบ Cobb Douglas หรือ แบบ translog จึงเหมาะสมโดยสมมุติฐานของ

การทดสอบ คือ สมการที่เหมาะสมเป็นแบบ Cobb Douglas 

          𝐻0 ∶  𝛽11 =  𝛽22 = 𝛽33 =  𝛽44 = 𝛽55 = 𝛽12 =  𝛽13 =  𝛽14 = 𝛽15  

              =  𝛽23 = 𝛽24 =  𝛽25 =  𝛽34 = 𝛽35 =  𝛽45 = 0 

          𝐻1 ∶  𝛽11 =  𝛽22 = 𝛽33 =  𝛽44 = 𝛽55 = 𝛽12 =  𝛽13 =  𝛽14 = 𝛽15 

              =  𝛽23 = 𝛽24 =  𝛽25 =  𝛽34 =  𝛽35 =  𝛽45 ≠ 0 

 จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม frontier 4.1 c. พบว่า ค่า log likelihood function จากสมการ

การผลิตในมนัส าปะหลังที่ประมาณโดยวิธี maximum likelihood estimates (MLE) ในรูปแบบ Cobb 

Douglas และรูปแบบ translog คือ -5.40 และ 3.59 ตามล าดับ (ภาคผนวกที่ ก และ ข) ทดสอบจาก

ค่าสถิติ generalized likelihood-ratio ในสมการ ดงัน้ี  

λ  = -2[L(𝐻0) - L(𝐻1)]  

                  = -2[(-5.40) - (3.59)] =17.98      

 เปรียบเทียบค่าสถิติ chi-square เท่ากับ 30.58 (df = 15) ที่ระดับนัยส าคญั 0.01 แสดงว่า การ

ทดสอบทางสถิติน้ียอมรับสมมุติฐานหลกั และปฏิเสธสมมุติฐานรอง จึงเลือกใชส้มการการผลิตแบบ 

Cobb  Douglas (ตารางที่ 6.2) 

(6.1) 
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 การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 เพื่อทดสอบวา่มีผลกระทบของความไม่มีประสิทธิภาพในสมการ

การผลิต โดยสมมุติฐานของการทดสอบคือ ผลกระทบของความไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอยูใ่นสมการ

การผลิต 

𝐻0 : 𝛾 =  𝛿0 =  𝛿1 =  𝛿2 =  𝛿3 =  𝛿4 =  𝛿5 =  𝛿6 =  𝛿7 = 0 

𝐻1 : 𝛾 =  𝛿0 =  𝛿1 =  𝛿2 =  𝛿3 =  𝛿4 =  𝛿5 =  𝛿6 =  𝛿7 ≠ 0 

 จากการค านวณ พบว่า จากสมการการผลิตแบบ Cobb  Douglasมีค่า log likelihood function 

จากการประมาณโดยวิธี  ordinary least squares estimate (OLS) คือ  -7.56 และค่ า log likelihood 

function จากการประมาณโดยวิธี maximum likelihood estimate (MLE) คือ 5.40 (ภาคผนวกที่  ก)

ทดสอบโดยค านวณค่าสถิติ generalized likelihood-ratio จากสมการ ดงัน้ี 

λ = -2[L(𝐻𝑜𝑙𝑠) - L(𝐻𝑚𝑙𝑒)] 

        = -2[(-7.56) – (5.40)]  =  25.92     

เปรียบเทียบค่าสถิติ Kodde and Plam เท่ากับ 21.67 (df = 9) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 แสดงว่า 

การทดสอบทางสถิติน้ีปฏิเสธสมมุติฐานหลกั และยอมรับสมมุติฐานรอง คือ มีผลกระทบของค่าความ

มีประสิทธิภาพอยูใ่นสมการการผลิต (ตารางที่ 6.2)  

 การทดสอบสมมุติฐานที่  3 เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ของสมการความไม่มี

ประสิทธิภาพของผูผ้ลิตที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของสมการความไม่มี

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของผูผ้ลิต โดยพิจารณาปัจจยัที่คาดวา่จะมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของ

ผูผ้ลิตในการผลิตมนัส าปะหลงั ภายใตส้มมุติฐาน 

𝐻0 : 𝛿1 =  𝛿2 =  𝛿3 =  𝛿4 =  𝛿5 =  𝛿6 =  𝛿7 = 0 

(ปัจจยัที่ทดสอบไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของสมการความไม่มีประสิทธิภาพ) 

𝐻1 : 𝛿1 =  𝛿2 =  𝛿3 =  𝛿4 =  𝛿5 =  𝛿6 =  𝛿7 ≠ 0 

(ปัจจยัที่ทดสอบมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของสมการความไม่มีประสิทธิภาพ) 

(6.2) 
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 จากการค านวณ พบว่า ค่า log likelihood function ภายใตส้มมติฐาน 𝐻0  เท่ากับ -7.56 และค่า 

log likelihood function ภายใต้สมมุติฐาน 𝐻1  เท่ากับ 5.40 (ภาคผนวกที่  ก) ทดสอบโดยค านวณ

ค่าสถิติ generalized likelihood-ratio จากสมการ ดงัน้ี  

λ = -2[L(ภายใตส้มมุติฐาน 𝐻0 ) - L(ภายใตส้มมุติฐาน 𝐻1 )] 

   = -2[(-7.56) – (5.40)]  =  25.92 

เปรียบเทียบค่าสถิติ chi-square เท่ากับ 18.48 (df = 7) ที่ระดับนัยส าคญั 0.01 แสดงว่าการ

ทดสอบน้ีปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และยอมรับสมมุติฐานรอง คือ ปัจจยัที่ทดสอบมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตของสมการความไม่มีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 6.2) 

ตารางที่ 6.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานของการศกึษา 

สมมุติฐานหลกั ค่าวิกฤต ค่า  การตัดสินใจ 

1.  𝐻0: 𝛽11 = 𝛽22 = 𝛽22 = 𝛽33 = 𝛽44 = 

𝛽55 = 𝛽12 = 𝛽13 = 𝛽14 = 𝛽15 = 

𝛽23 = 𝛽24 = 𝛽25 = 𝛽34 = 𝛽35 = 

             𝛽45 = 0 

30.58 

(df = 15) 

17.98 ยอมรับ 𝐻0 

2.  𝐻0: 𝛾 = 𝛿0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 

           𝛿5 = 𝛿6 = 𝛿7 = 0 
21.67 

(df = 9) 

25.92 ปฏิเสธ 𝐻0 

3.  𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 𝛿5 = 𝛿6 = 

           𝛿7 = 0 
18.48 

(df = 7) 

25.92 ปฏิเสธ 𝐻0 

ที่มา: จากการค านวณ 

 จากการทดสอบสมมุติฐานตาม ตารางที่ 6.2 สรุปไดว้า่ สมการการผลิตที่เหมาะสมในการศึกษา

คร้ังน้ี เป็นรูปแบบ Cobb Douglas ปัจจยัที่ทดสอบมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของสมการ

ความไม่มีประสิทธิภาพดว้ย 

 

 

(6.3) 
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6.2 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต 

 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งน้ี แสดงถึง

สมรรถนะของเกษตรกรที่ผลิตมันส าปะหลังในรูปของระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค และ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลผลิตกบัปัจจยัต่างๆ จึงไดท้  าการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนั

ส าปะหลงัของจงัหวดัพะเยาในคร้ังน้ี ซ่ึงจากการทดสอบสมมุติฐานที่ผ่านมานั้น ตอ้งใชส้มการการ

ผลิตแบบ Cobb Douglas ท  าการวิเคราะห์โดยวิธีแบบ stochastic production frontier และประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ของปัจจยัต่างๆ ด้วยวิธี maximum likelihood estimate โดยโปรแกรม

ส าเร็จรูป frontier 4.1c เพื่อหาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง พร้อมกับแสดงผลการ

ประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตที่ท  าใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการ

ผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

 การประมาณพารามิเตอร์ตามสมการการผลิตคร้ังน้ี พบว่าค่าพารามิเตอร์ของความแปรปรวน 

𝜎s
2 เท่ากบั 0.054 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าสมการการผลิตไดรั้บผลกระทบของปัจจยั

อ่ืนด้วย ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปัจจยัที่มีผลต่อผลผลิตมันส าปะหลังอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ แรงงานคน การใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี ส่วนแรงงาน

เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นไร่มนัส าปะหลงันั้น เป็นปัจจยัที่มีผลต่อผลผลิตมนัส าปะหลงัอยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจยัแรงงานในการปลูกและดูแลไร่มันส าปะหลงัเป็นปัจจยัที่มีผลต่อมูลค่า

การผลิตมนัส าปะหลงัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.10 ในส่วนของปัจจยัการใช้สารเคมีก าจดั

ศตัรูพืช จากขอ้มูลที่ได้ยงัไม่สามารถยนืยนัได้ว่าปัจจยัการผลิตที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการผลิตมัน

ส าปะหลงัอยา่งไม่มีนัยส าคญั (ตารางที่ 6.3) และปัจจยัที่มีผลต่อผลผลิตมนัส าปะหลงัอยา่งมีนัยส าคญั

ทางสถิติ แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 การใชแ้รงงานคนในการผลิตมนัส าปะหลงั (𝑋1) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.42 มีนยัส าคญัทาง

สถิติ หมายความวา่ แรงงานคนเป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธท์ิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิตที่เพิม่ขึ้น 

คือ ถา้ให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงที่ และเพิ่มปริมาณแรงงานคนที่ใชร้้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.42 การเพิ่มแรงงานคนในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรจะส่งผลให้ตน้ทุนเพิ่มขึ้นดว้ย ดงันั้น
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เม่ือเกษตรกรตอ้งการเพิ่มแรงงานในการผลิต ก็ควรที่จะตอ้งพิจารณาตน้ทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้น

ตามดว้ย (ตารางที่ 6.3) 

 ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์(𝑋4) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.40 มีนัยส าคญัทาง

สถิติ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการใชปุ้๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียเ์ป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัปริมาณผลผลิต คือ ถา้ใหต้วัแปรอ่ืนๆ คงที่ และเพิม่มูลค่าในการใชปุ้๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียท์ี่

ใชร้้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 และขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกร

ตวัอย่างมีการใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์ในอัตรา 25 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราที่ต  ่ากว่า

ค  าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงแนะน าอตัราการใชปุ้๋ ยที่เหมาะสมที่ 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใน

การผลิตมนัส าปะหลงั (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดงันั้น เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ ยเพิม่ขึ้นได ้เพือ่ใหไ้ด้

ปริมาณผลผลิตที่จะเพิม่ขึ้นอีก (ตารางที่ 6.3) 

 แรงงานเคร่ืองจกัรในการท าไร่มนัส าปะหลงั (𝑋2) มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.21 มีนยัส าคญัทาง

สถิติ หมายความวา่แรงงานเคร่ืองจกัรเป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิต 

คือ ถา้ใหต้วัแปรอ่ืนๆ คงที่ และเพิม่การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรร้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.21 การใช้แรงงานเคร่ืองจกัรในการผลิตมันส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งที่ศึกษาจะใช้ช่วงการ

เตรียมดินก่อนปลูก และช่วงการขุดหัวมันส าปะหลงั หากเกษตรกรจะเพิ่มแรงงานเคร่ืองจกัร ก็จะ

ส่งผลให้มีตน้ทุนเพิ่มขึ้น ดงันั้นเม่ือเกษตรกรตอ้งการเพิม่แรงงานในการผลิต ก็ควรที่จะตอ้งพจิารณา

ตน้ทุนในการผลิตที่จะเกิดขึ้นตามดว้ย (ตารางที่ 6.3) 

 แรงงานการปลูกและการดูแลไร่มนัส าปะหลงั (𝑋3) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.24 มีนัยส าคญั

ทางสถิติ หมายความวา่แรงงานการปลูกและการดูแลเป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบั

ปริมาณผลผลิต คือ ถา้ใหต้วัแปรอ่ืนๆ คงที่ และเพิ่มการใชแ้รงงานการปลูกและการดูแล ร้อยละ 1 จะ

ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 แรงงานการปลูกและการดูแลไร่มนัส าปะหลงัเป็นแรงงานที่เร่ิมใช้

ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกและดูแลตลอดฤดูการผลิต โดยไม่นับช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือ

เกษตรกรเพิ่มแรงงานในส่วนน้ี เสมือนกับว่าเกษตรกรเพิ่มความถ่ี ความเอาใจใส่ในการดูแลไร่มัน

ส าปะหลงัจะส่งผลใหผ้ลผลิตของมนัส าปะหลงัเพิม่ขึ้นดว้ย (ตารางที่ 6.3) 
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ตารางที ่6.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ตามสมการ การผลิตแบบ stochastic production frontier 
                    ดว้ยวิธี maximum likelihood 

 
ตัวแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าสถิติ T 

stochastic frontier    

𝛽0 : ค่าคงที่ 4.637*** 0.458 10.132 

𝛽1 : แรงงานคน 0.428*** 0.101 4.258 

𝛽2 : เคร่ืองจกัร 0.206** 0.102 2.011 

𝛽3 : แรงงานการปลูกและดูแล 0.242* 0.130 1.858 

𝛽4 : ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี 0.407*** 0.069 5.901 

𝛽5 : สารเคมีก าจดัศตัรูพชื -0.020 0.024 -0.858 

inefficiency effect    

𝛿0 : ค่าคงที่ -0.145* 0.801 -1.818 

𝛿1 : ประสบการณ์ 0.086 0.084 1.030 

𝛿2 : ระดบัการศึกษา 0.059 0.089 0.669 

𝛿3 : อายเุกษตรกร 0.374** 0.180 2.078 

𝛿4 : การใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธุ์ 
𝐷1 =  1  คือ ใช ้  𝐷1 =  0  คือ ไม่ใช ้

-0.105 0.112 -0.934 

𝛿5 : การตดัท่อนพนัธุแ์บบตรง 
𝐷2 =  1  คือ ใช่    𝐷2 =  0  คือ ไม่ใช่ 

-0.029 0.162 -0.179 

𝛿6 : การใชท้่อนพนัธุ ์เกษตรศาสตร์ 50 
𝐷3 =  1  คือ ใช ้  𝐷3 =  0  คือ ไม่ใช ้

0.270*** 0.086 3.130 

𝛿7 : การใชท้่อนพนัธุ ์ระยอง 5 
𝐷4 =  1  คือ ใช ้  𝐷4 =  0  คือ ไม่ใช ้

0.082 0.079 1.031 

variance parameter    
sigma-squared: 𝜎ε

2= 𝜎v
2 + 𝜎u

2 0.054*** 0.008 6.843 
gamma: γ=σu

2/ σv
2 0.089 0.023 0.038 

ที่มา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ: ***ระดบันยัส าคญัที่ 0.01,  **ระดบันยัส าคญัที่ 0.05,  *ระดบันยัส าคญัที่ 0.10 
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6.3 การศึกษาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต 

 จากการวิ เคราะ ห์สมก าร stochastic production frontier และท าก ารค าน วณหาระดับ

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมันส าปะหลัง พบว่าระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตของ

เกษตรกรผู ้ผลิตมันส าปะหลังในจังหวัดพะเยา มีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียอยู่ที่  0.81 เม่ือพิจารณา

รายละเอียดของระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค พบการกระจุกตวัอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค

ที่ 0.81 – 0.90 คิดเป็นร้อยละ 62.16 (87 ราย) ในขณะที่เกษตรกรที่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคใน

ระดับสูงมาก ช่วง 0.91 – 1.00 คิดเป็นร้อยละ 15.17 (22 ราย) และไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีระดับ

ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ต  ่ากวา่ 0.60 (ตารางที่ 6.4) 

ตารางที่ 6.4 ระดบัประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตมนัส าปะหลงั จงัหวดัพะเยา 

ประสิทธิภาพทางเทคนิค จ านวน (ราย) ร้อยละ 

0.01 – 0.60 0 0.00 

0.61 – 0.70 6 4.29 

0.71 – 0.80 25 17.86 

0.81 – 0.90 87 62.16 

0.91 – 1.00 22 15.71 

รวม 140 100.00 
ระดับประสิทธิภาพเฉลี่ย     0.81   

ที่มา: จากการค านวณ 

 เม่ือเปรียบเทียบการใช้ปัจจยัการผลิตระหว่างเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 22 ราย กับ

เกษตรกรรายอ่ืน 118 ราย เพื่อเสนอแนวทางในการตดัสินใจเลือกใช้ปัจจยัการผลิตให้กบัผูผ้ลิตมัน

ส าปะหลัง โดยใช้ขอ้มูลจากปริมาณการใช้ปัจจยัการผลิตต่อไร่ ปัจจยัแรงงาน (วนัท างานต่อไร่) 

จ  านวนแรงงานเคร่ืองจกัร (วนัท างานต่อไร่) จ  านวนแรงงานในการปลูกและดูแล (วนัท างานต่อไร่) 

มูลค่าปุ๋ ยอินทรียแ์ละเคมี (บาทต่อไร่) และมูลค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (บาทต่อไร่) จากตารางที่ 6.5 

อธิบายไดด้งัน้ี 
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 เกษตรกรที่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคในระดบัสูงสุดพบวา่มีการใชปั้จจยัแรงงานคน และ 

แรงงานปลูกและดูแล สูงกว่า เกษตรกรที่อยูใ่นระดบัอ่ืน แสดงวา่เป็นแรงงานปัจจยัที่ส าคญัต่อระดบั

ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั และไดส้อดคลอ้งกบัผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

ปัจจยัที่มีผลต่อผลผลิตมันส าปะหลังอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงให้ผลที่ตรงกนัว่าหากเพิ่มปัจจยั

แรงงานจะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนมูลค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ในเกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 22 ราย 

จากขอ้มูลแบบสอบถาม เกษตรกรมีความเขา้ใจในเร่ืองของการป้องกนัก าจดัโรคและแมลง มีการแช่

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังในสารเคมีก่อนปลูก และลงทุนใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในไร่มัน

ส าปะหลงั จึงท าใหมี้ระดบัประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา่เกษตรกรตวัอยา่งในระดบัอ่ืน (ตารางที่ 6.5) 

 ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรตวัอยา่งในการใชปั้จจยัปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์ใน

เกษตรกรจ านวน 22 ราย พบว่ามีมูลค่าการใช้ปัจจัยที่ต  ่ากว่า เกษตรกรตัวอย่างในระดับอ่ืน เม่ือ

พจิารณาขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ พบวา่เกษตรกรมีการลดตน้ทุนค่าปุ๋ ยเคมีซ่ึงปัจจุบนัมีราคาสูงขึ้น

โดยมีการใช้ปุ๋ ยอินทรียอ์ัดเม็ดซ่ึงมีราคาที่ ถูกกว่าน ามาผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ซ่ึงเกษตรกร

สามารถเพิ่มอตัราการใหปุ้๋ ยไดต้ามค าแนะน าของนักวชิาการและผลดีที่ไดรั้บจากการใชปุ้๋ ยอินทรียล์ง

ไปในดินจะไปช่วยลดความเป็นกรดด่างของดิน และปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนและท าให้ผล

ผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มขึ้นดว้ย (ไทยโพสต,์ 2552) ส่วนปัจจยัดา้นแรงงานเคร่ืองจกัรที่น ามาใช้ในการ

ผลิตมันส าปะหลัง พบว่าในทุกๆ ระดับการผลิตของเกษตรกรตัวอย่างมีการใช้ปัจจัยแรงงาน

เคร่ืองจกัรไม่ต่างกนั (ตารางที่ 6.5) 
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ตารางที่ 6.5 ปริมาณการใชปั้จจยัการผลิตของเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพระดบัสูงมากและระดบัอ่ืน 

ปัจจัยการผลิตเฉลี่ย 

 

ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกร 

ในการใช้ปัจจัยการผลิต 

ระดับสูงมาก (22 ราย) ระดับอื่น (118 ราย) 

แรงงานคน (วนัท างานต่อไร่) 38.55 35.22 

แรงงานเคร่ืองจกัร (วนัท างานต่อไร่) 7.18 7.19 

แรงงานการปลูกและดูแล (วนัท างานต่อไร่) 37.59 32.69 

ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี (บาทต่อไร่) 450.45 638.25 

สารเคมีก าจดัศตัรูพชื (บาทต่อไร่) 223.69 207.53 

ที่มา: จากการค านวณ 

6.4 ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรตัวอย่าง 

 การอธิบายปัจจยัที่ไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรจงัหวดั

พะเยา ไดก้  าหนดตวัแปรไวท้ั้งหมด 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการผลิตมนัส าปะหลัง 

ระดับการศึกษา อายุของเกษตรกร การใช้สารเคมีแช่ท่อนพนัธุ์ การตดัท่อนพนัธุ์แบบตดัตรง การ

เลือกใชพ้นัธุเ์กษตรศาสตร์ 50 และการเลือกใชพ้นัธุ์ระยอง 5ซ่ึงผลจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่

ใชแ้สดงให้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของปัจจยัตามตารางที่ 6.3 พบวา่ ปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมนัส าปะหลงั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 คือ 

การใช้ท่อนพนัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ส่วนปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ณ 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 คือ อายขุองเกษตรกร (ตารางที่ 6.6) 
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ตารางที่ 6.6 การประมาณสมการความไม่มีประสิทธิภาพการผลิต 

ตัวแปร ค่าพารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสถิติ T 

  constant 𝛿0 -0.145* -1.818 

Z1: ประสบการณ์ (ปี) 𝛿1  0.086   1.030 

Z2: ระดบัการศึกษา  (ปี) 𝛿2  0.059   0.669 

Z3: อายเุกษตรกร (ปี) 𝛿3       0.374**   2.078 

D1: การใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธุ ์ 𝛿4 -0.105 -0.934 

D2: การตดัท่อนพนัธุแ์บบตดัตรง 𝛿5 -0.029 -0.179 

D3: การใชพ้นัธุเ์กษตรศาสตร์ 50 𝛿6  0.270***   3.130 

D4: การใชพ้นัธุร์ะยอง 5 𝛿7  0.082   1.031 

  ที่มา: จากการค านวณ 

  หมายเหตุ: ***ระดบันยัส าคญัที่ 0.01,  **ระดบันยัส าคญัที่ 0.05,  *ระดบันยัส าคญัที่ 0.10 

 การเลือกใชพ้นัธุม์นัส าปะหลงัส าหรับปลูกซ่ึงเป็นพนัธุเ์กษตรศาสตร์ 50 มีค่าสมัประสิทธ์ิ (𝛿6) 

เท่ากบั 0.27 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ การใชพ้นัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับความไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงไม่สอดคล้องกบัที่คาดการณ์ไว ้แสดงว่าถา้เกษตรกร

ตวัอยา่งเลือกใชพ้นัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 จะส่งผลให้เกษตรกรมีความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตมนั

ส าปะหลงัจากปัจจยัที่เลือกใช้ หรือมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัต ่ากว่าการ

เลือกใชพ้นัธุอ่ื์น เช่น พนัธุร์ะยอง 9 ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจงัหวดัพะเยา 

 อายขุองเกษตรกรที่ผลิตมนัส าปะหลงั มีค่าสัมประสิทธ์ิ (𝛿3) เท่ากบั 0.37 อยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติ หมายความว่า อายขุองเกษตรกร มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความไม่มีประสิทธิภาพ

และไม่สอดคลอ้งกบัที่คาดการณ์ไว ้แสดงวา่ เกษตรกรที่มีอายสูุงขึ้นส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้ น หรือมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลดต ่ากว่าเกษตรกรที่มีอายุน้อยซ่ึงอยู่ในวยั

แรงงานและเป็นก าลงัส าคญัในการใชแ้รงงานในการผลิตมนัส าปะหลงั 

ส าหรับปัจจยัอ่ืนๆ (ตารางที่ 6.6) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการผลิตมนัส าปะหลงั ระดบัการศึกษา

ของเกษตรกร การใช้สารเคมีแช่ท่อนพนัธุ์ การตัดท่อนพนัธุ์แบบตรง และการเลือกใช้ท่อนพนัธุ์

ระยอง 5 เป็นปัจจยัที่มีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 


