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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดรวมถึงศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดั
เชียงรายและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิการผลิตสับปะรด ปีการผลิต  2555/2556 
จากการส ารวจเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายจ านวน  142 ตัวอย่าง  และเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์จ านวน 168 ตวัอยา่ง การวเิคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณา
ความแตกต่างของเทคโนโลยีการผลิตร่วมดว้ย โดยใชแ้บบจ าลองพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) 
รูปแบบสมการการผลิตแบบ Translog โดยใช้โปรแกรม Frontier 4.1 ในการหาประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตเ้ทคโนโลยีของแต่ละจงัหวดัและใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
ภายใต ้Metafrontier และอตัราส่วนทางเทคโนโลย ีโดยใชโ้ปรแกรม SHAZAM 8.0  

จากการส ารวจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างดา้นการจดัการการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายในหลายๆขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการใชปุ๋้ย การตดัใบ
แต่งตน้สับปะรด และการบงัคบัออกผลสับปะรด ในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรทั้งสองจงัหวดั มี
ความแตกต่างกนัทางด้านเทคโนโลยีการผลิต จากความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ และมีการใชชุ้ดปัจจยัในการผลิตสับปะรดท่ีแตกต่างหรือการมีเทคโนโลยท่ีีแตกต่าง 

ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มภายใตเ้ทคโนโลยการผลิตของจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายแยกกนันั้น พบว่า ค่าการผลิตสับปะรดในจงัหวดัประจวบมีค่า
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียเท่ากับ 0.876 และการผลิตสับปะรดในจังหวัดเชียงรายมีค่ า
ประสิทธิภาพทางเทคนิตเฉล่ียเท่ากบั 0.767 ซ่ึงปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อปริมาณผลผลิต ไดแ้ก่ จ  านวน
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หน่อพนัธ์ุ และมูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการผลิต มีผลกระทบทางบวกต่อผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับการผลิตสับปะรดในจงัหวดัเชียงรายปัจจยั
การผลิตท่ีมีผลกระทบทางบวกต่อผลผลิตสับปะรดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คือ จ านวนหน่อพนัธ์ุ 
และ แรงงาน ทั้งน้ีตวัแปรหุ่นสารเคมีท่ีใชบ้งัคบัออกดอกไม่มีนยัส าคญัในการอธิบายค่าความสัมพนัธ์ 
ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตสับปะรด พบวา่ ปัจจยัการผลิตสับปะรด
ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ จ  านวนปี
การศึกษา และประสบการณ์ของเกษตรกร ขณะท่ีปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลิตลดลง ไดแ้ก่ การปลูกพืชแซม และการมีทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปัจจยัการ
ผลิตสับปะรดของจงัหวดัเชียงรายท่ีส่งผลให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเพิ่มข้ึน คือ กรรมสิทธิ
ในการถือครองท่ีดิน ถา้เกษตรกรเช่าพื้นท่ีท าการผลิตจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
จะเพิ่มข้ึน ขณะท่ีปัจจยัขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูกส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง  

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย จากการทดสอบความแตกต่างทางเทคโนโลยีดว้ยค่าสถิติ LR-
test แสดงให้เห็นวา่การผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายมี
ชุดเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั จึงน าไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบภายใต้
เส้น Metafrontier จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางเทคโนโลยีของการผลิตสับปะรดของจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ุ และจังหวดัเชียงรายเปรียบเทียบกับการผลิตสับปะรดทั้ งระบบภายใต้เส้น 
Metafrontier พบว่า อตัราส่วนทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีค่าเท่ากับ 
0.694 และอตัราส่วนทางเทคโนโลยขีองเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีค่าเท่ากบั 0.915 แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือเทียบกบัการผลิตภายใตเ้ทคโนโลยี
สับปะรดของทั้งระบบ เกษตรกรยงัสามารถเพิ่มศกัยภาพในการจดัการการผลิตใหมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่
ในจงัหวดัเชียงราย ภายใตเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยูน่ั้นเกษตรกรมีการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพเกือบเต็มท่ี
แลว้ ซ่ึงการผลิตสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย ท่ีมีค่า MTR เท่ากบั 1 แสดง
ให้เห็นว่า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตของแต่ละจงัหวดั เกษตรกรสามารถท าการผลิตได้ถึงระดับ
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถท าการผลิตท่ีไดรั้บผลผลิตสูงสุดท่ีเป็นไปไดภ้ายใตปั้จจยัการผลิต
และเทคโนโลยีท่ีใช้ และเม่ือพิจารณาประสิทธิการการผลิตทางเทคนิคของแต่ละจงัหวดัร่วมกับ
อตัราส่วนทางเทคโนโลยี แลว้จะพบวา่การผลิตสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต ่ากวา่ในจงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบเฉล่ียเท่ากบั 0.608 และ 0.700 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นไดว้า่ เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตสับปะรดทั้งระบบ
ภายใตเ้ส้น Metafrontier เกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีการจดัการการผลิตและใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวา่เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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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 
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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. 
 


