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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาในบทน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทาง
ทฤษฎี ได้แก่ การวดัประสิทธิภาพทางการผลิต ทฤษฎีเก่ียวกับ Stochastic Frontier Approach และ
ทฤษฎีเก่ียวกบั Metafrontier Function ท่ีใชว้ิเคราะห์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตของ
สองพื้นท่ีท่ีมีเทคโนโลยต่ีางกนั ส่วนท่ีสองเป็นวธีิการศึกษาของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการผลติในทางเศรษฐศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการผลิต (production efficiency) หมายถึง การท่ีหน่วยผลิตสามารถบรรลุ

เป้าหมายการผลิตผลผลิตจ านวนหน่ึงๆไดโ้ดยใชว้ิธีก่อตน้ทุนต ่าท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพการผลิตนั้นท า
ให้หน่วยผลิตมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทางเลือกอ่ืน อีกนยัหน่ึงประสิทธิภาพการ
ผลิตหมายถึง ความสามารถของหน่วยผลิตในการท่ีจะผลิตสินคา้ใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุดภายใตป้ริมาณ
ปัจจยัท่ีก าหนดไวห้รือความสามารถของหน่วยผลิตในการท่ีจะใช้ปัจจยัการผลิตให้น้อยท่ีสุดภายใต้
จ  านวนสินคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย (Farrell, 1957) 

การวดัประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลจาก Farrell (1957) เป็นอยา่งมาก โดย
แบ่งประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตใดๆ ออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1)  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท า ง เท ค นิ ค  (technical efficiency: TE) Farrell (1957) ไ ด้ นิ ย า ม
ประสิทธิภาพวา่ประสิทธิภาพทางเทคนิคเกิดจากการเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดย
เทคโนโลยดีงักล่าวสามารถท าใหห้น่วยผลิตนั้นผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากท่ีสุดภายใตป้ริมาณปัจจยัการ
ผลิตท่ีก าหนดหรือสามารถท าให้หน่วยผลิตนั้นใชปั้จจยัการผลิตจ านวนนอ้ยท่ีสุดภายใตจ้  านวนสินคา้
ท่ีเป็นเป้าหมาย (Farrell, 1957) 

2) ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (allocative efficiency :AE) หมายถึง ประสิทธิภาพ
ท่ีเกิดจากการเลือกใชปั้จจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดแก่หน่วยผลิต 
โดยประสิทธิภาพประเภทน้ี Farrell (1957) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าประสิทธิภาพเชิงราคา (price 
efficiency) เน่ืองจากมีปัจจยัดา้นราคาเขา้มามีส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกจุดผลิตของหน่วยผลิตดว้ย 

3) ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (overall efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพอนัเกิดจาก
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากรรวมกนั ประสิทธิภาพการผลิตน้ี
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ประสิทธิภาพการผลิตรวมเชิงเศรษฐศาสตร์ (total economic efficiency: EE) 
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2.2 ทฤษฎกีารผลติและแนวคิดการวดัประสิทธิภาพการผลติ  
การผลิต หมายถึง กระบวนการเปล่ียนปัจจยัการผลิตท่ีใส่ในกระบวนการผลิตออกมาเป็น

ผลผลิต โดยท่ีปัจจยัการผลิต (input or factor of production) หมายถึง ส่วนประกอบหรือส่วนผสม
ต่างๆท่ีถูกน ามาประกอบกนั โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตของหน่วยธุรกิจเพื่อผลิตเป็นผลผลิตออกมา 
โดย ผลผลิต (output) หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีได้จากกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
ดงันั้นในความเป็นจริง การผลิตจึงมีความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมถึงการผลิตทุกชนิด ตั้งแต่การ
ผลิตสินคา้ท่ีใช้ปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนกั รวมไปถึงการผลิตท่ี
ตอ้งใช้ปัจจยัการผลิตมากและเทคโนโลยีการผลิตท่ีสูงและก้าวหน้า ส าหรับปัจจยัการผลิตในทาง
เศรษฐศาสตร์ ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน (land) เช่น ท่ีดิน พื้นท่ีใหเ้ช่าส าหรับท าธุรกิจหรือผลิตสินคา้ ทุน 
(capital) เช่น เงินทุน ส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ แรงงาน (labor) เช่น วิศวกร นักบญัชี ผูจ้ดัการ แรงงาน
รับจา้งทัว่ไป และผูป้ระกอบการ (entrepreneur) ส าหรับปัจจยัการผลิตประเด็นท่ีตอ้งท าความเขา้ใจคือ 
ในทางเศรษฐศาสตร์การใชปั้จจยัการผลิตไม่ไดห้มายความวา่ใชแ้รงงานก่ีคน ท่ีดินเน้ือท่ีเท่าไร หรือ
ใชเ้คร่ืองจกัรก่ีเคร่ือง แต่หมายความวา่ แรงงาน ท่ีดิน หรือเคร่ืองจกัรดงักล่าวสามารถให้บริการหรือมี
ความสามารถในการผลิตสินคา้ไดจ้  านวนเท่าใด ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต หรือท่ีเรียกวา่ วธีีการผลิต 
(recipes) ถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึง โดยผูผ้ลตจะพยายามผลิตสินคา้ดว้ย
เทคโนโลยีท่ีตนเองมีอยูใ่ห้ไดผ้ลผลิตมากท่ีสุดภายใตข้อ้จ ากดัคือปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู ่ดงันั้นฟังก์ชนั
การผลิต (production function) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตทั้งหลายท่ีมีอยู่ว่าจะ
สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนเท่าใดก็คือ เทคโนโลยี นัน่เอง ดงันั้นฟังก์ชนัการผลิตจึงบ่งบอกถึงริมาณ
ผลผลิตท่ีมากท่ีสุดท่ีถูกผลิตในแต่ละช่วงระยะเวลาเม่ือก าหนดปัจจยัการผลิตต่างๆมาให้ ในทาง
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเก่ียวกบัการผลิต โดยทัว่ไปนกัเศรษฐศาสตร์มกัก าหนดให้ในการผลิตผลผลิต 
(Q) ตอ้งใชปั้จจยัารผลิต 2 ชนิด คือ แรงงาน (L) และทุน (K) ดงันั้นสามารถแสดงฟังก์ชนัการผลิตได้
เป็น TP = Q = ƒ(L, K) โดยท่ี Q หมายถึง ผลผลิตรวม (Total Product: TP) ท่ีไดจ้ากการใช้ปัจจยัการ
ผลิต L และ K นอกจากน้ีเน่ืองจากฟังก์ชนัการผลิตนั้นจะบ่งบอกถึงปริมาณผลผลิตท่ีมากท่ีสุดท่ีถูก
ผลิตในแต่ละช่วงระยะเวลา (เริงชัย , 2551) ซ่ึ งแต่ละหน่วยผลิตมีความสามารถในการผลิต 
(productivity) ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยท่ี productivity = outputs/inputs เม่ือเราดูความสามารถการ
ผลิต หมายถึง ศกัยภาพการผลิตรวม ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการผลิต
ทั้งหมด 

ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีหน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิต
ภายใตท้รัพยากรเท่าเดิม หรือความสามารถท่ีประหยดัทรัพยากรลง โดยไม่เปล่ียนแปลงผลผลิต ซ่ึง
การวดัประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตในยคุปัจจุบนัเร่ิมตน้จากงานของ Farrell (1957) โดยมอง
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ว่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตจะประกอบด้วยสองประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพด้านเทคนิค
(Technical Efficiency :TE) และประสิท ธิภาพด้านการจัดสรร  (Allocative Efficiency : AE) ซ่ึ ง
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค หมายถึงความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะสามารถผลิตผลผลิตให้ไดม้าก
ท่ีสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ในขณะท่ีประสิทธิภาพด้านการจดัสรรจะแสดงถึงความสามารถของ
หน่วยผลิตท่ีจะสามารถใช้ปัจจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขของระดบัราคาปัจจยั
การผลิตท่ีเป็นอยู ่และการวดัประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยผลิตใดๆ ไม่วา่ Farrell หรือ (Fare et 
al., 1985; Lovell, 1994) ไดมี้การน าเสนอการวดัผ่านการก าหนดฟังก์ชั่นของขอบเขตประสิทธิภาพ
ของหน่วยผลิตทั้งทางดา้นปัจจยัการผลิตและดา้นผลผลิต โดยแนวทางการวดัท่ีผ่านมา กว่า 40 ปี มี
การน าเสนอการวดัในวิธีท่ีต่างกนัออกไป แต่โดยมากจะเป็นการก าหนดขอบเขตประสิทธิภาพของ
หน่วยผลิตโดยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers ซ่ึงทั้งสองวิธีจะ
น าเอาความรู้ด้านสมการเส้นตรง (linear programming) เข้ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพ
โดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะก าหนดให้มีการผลิตสินคา้หน่ึงชนิด (Q) ท่ีใช้ปัจจยัการผลิตสองชนิด คือ 
แรงงาน (labor; L) และสินคา้ทุน (capital; K) ภายใตต้ลาดสินคา้และปัจจยัการผลิตท่ีเป็นตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์และการผลิตแบบ  constant returns to scale และเพื่อให้สอดคล้องกบัความหมายของค าว่า
ประสิทธิภาพการผลิต การวดัประสิทธิภาพจะแยกออกเป็นสองแนวทางคือ  ด้านผลผลิต (output-
oriented Measure) และด้านปัจจัยการผลิต  (input-oriented measure) (สมชาย , 2550; Coelli et al., 
1997) 

การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้านผลผลิต  (Output-Oriented Measure) จะตรงกนัขา้มกบั
การวดัประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตจากด้านปัจจยัการผลิต โดยแทนท่ีจะตอบค าถามว่า 
“ปัจจยัการผลิตสามารถลดลงไดม้ากเท่าใด โดยไม่เปล่ียนแปลงจ านวนผลผลิต” แต่จะตอบค าถามท่ีวา่ 
“หน่วยผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตมากเท่าใด โดยไม่เพิ่มจ านวนปัจจยัการผลิต” แทน ดงันั้น การวดั
ประสิทธิภาพการผลิตในด้านผลผลิตจะพิจารณาจากเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต  (Production 
Possibility Frontier: PPF) ซ่ึงจะสมมติให้มีผลผลิตหน่ึงชนิดและปัจจยัการผลิตสองประเภท  และ
ลกัษณะของเส้น PPF จะเป็นเส้นโคง้เขา้หรือโคง้ออก (convex และ concave) หรือเป็นเส้นตรงข้ึนอยู่
กบัขอ้สมมติของความสามารถในการทดแทนของการใชปั้จจยัการผลิตในผลผลิตแต่ละประเภทหาก
ความสามารถในการทดแทนลดลง เส้น PPF ก็จะมีลกัษณะเป็นเส้นเวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้ อาทิเส้น 
ZZ’ ในรูปท่ี 2.1 และหากการทดแทนของปัจจยัการผลิตในการผลิตผลผลิตทั้งสองประเภทเป็นแบบ
คงท่ีแล้ว  เส้น  PPF ก็จะเป็น เส้นตรง  และเส้น  PPF จะเป็น เส้น เว้าเข้าหาจุดเร่ิมต้น  ก็แสดง
ความสามารถในการทดแทนของปัจจยัการผลิตในการผลิตเพิ่มข้ึน ดงันั้น หน่วยผลิตใดๆ ท่ีท าการ
ผลิตบนเส้น PPF ก็แสดงวา่มีประสิทธิภาพการผลิต กล่าวคือ ในขณะท่ี หน่วยผลิตใดท่ีผลิตอยูภ่ายใน
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พื้นท่ีใตเ้ส้น PPF ก็แสดงวา่หน่วยผลิตนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต จากรูปท่ี 2.1 แสดงให้เห็นวา่
หน่วยผลิต A เป็นหน่วยผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  เพราะผลิตอยู่ใต้เส้น  PPF และหากจะให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดควรจะผลิตท่ีจุด B ดงันั้น ระยะห่างจากจุด A ไปจุด B คือจ านวนของผลผลิตท่ีจะ
สามารถเพิ่มข้ึนได้ โดยไม่ต้องเปล่ียนแปลงจ านวนปริมาณปัจจัยการผลิต ซ่ึงก็คือ ความไม่มี
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิต A (สมชาย, 2550; Coelli et al., 1997) 

 
ท่ีมา : Coelli et al., 1997 

รูปที่ 2.1 ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคและการจดัสรรทรัพยากร  
(Output Oriented Efficiency Measurement) 

จากแนวคิดขา้งตน้ ประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิค (Technical Efficiency: TE) สามารถวดัได้
จากสัดส่วนของปริมาณท่ีหน่วยผลิตผลิตไดเ้ทียบกบัท่ีควรจะไดซ่ึ้งก็คือ OA/OB ซ่ึงหากสามารถหาค่า
ของผลผลิตทั้งสองประเภทได ้ก็จะสามารถสร้างเส้นราคาผลผลิตออกมาเป็นเส้น Iso-revenue (เส้น
DD’) ในรูปท่ี 2.1 เพื่อใชว้ดัประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากร (Allocative Efficiency :AE)ซ่ึงก็คือ 
รายไดท่ี้ควรจะเพิ่มข้ึน หากหน่วยผลิตเลือกสัดส่วนของผลผลิตท่ีท าการผลิตไดอ้ย่างถูกตอ้งภายใต้
เง่ือนไขของราคาผลผลิตทั้งสองท่ีก าหนดโดยตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โดยสามารถวดัไดจ้ากระยะห่าง
ของ OB ต่อ OC หรือ OB/OC และส าหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (Total Economic 
Efficiency :EE) ซ่ึงก็คือ TE x AE 

EE = (TE)x(AE) = (OA/OB)x(OB/OC) = (OA/OC) 

ซ่ึงก็คือ ระดบัรายไดท้ั้งท่ีสูญเสียไป เม่ือเทียบกบัรายไดสู้งสุดท่ีควรไดโ้ดย OA คือเป็นผลมาจากการ
ไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค และระยะจาก OA ไปถึง OC ก็คือรายไดท่ี้ควรจะไดแ้ต่เสียเพราะเลือก
สัดส่วนการผลิตของผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัระดบัราคาของผลผลิต ทั้งน้ีตวัวดัประสิทธิภาพของทุก
ตวัน้ีจะมีค่าระหวา่ง 1 กบั 0 
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หากสมมติให้ผลผลิตมีปัจจยัการผลิตพียงปัจจยัเดียว การพิจารณาอาจจะสามารถท าไดใ้นรูป
ท่ี 2.2 โดยสามารถก าหนดรูปแบบของผลตอบแทนตามขนาด (Returns to Scale) โดยรูปดา้นซ้ายมือ
แสดงเส้นผลผลิตท่ีมีเทคนิคการผลิตท่ีเป็น  Decreasing Returns to Scale ซ่ึงผลผลิตจะเพิ่มข้ึนใน
สัดส่วนท่ีลดลง (Diminishing) ส่วนเส้นผลผลิตรูปขวามือของรูปท่ี 4 นั้นจะแสดงอตัราการเพิ่มข้ึน
ของผลผลิตในสัดส่วนคงท่ี ซ่ึงทั้งสองรูปนั้นจุดการผลิตของหน่วยผลิตท่ีม่ีประสิทธิภาพจะอยูท่ี่จุด P 
ซ่ึง Farrell (1957) ไดว้ดัประสิทธิภาพดา้นเทคนิคจากมุมมองดา้นวตัถุดิบ  (Input-Oriented Technical 
Efficiency) เท่ากับ  AB/AP ในขณะท่ีการวดัจากมุมมองด้านผลผลิต  ประสิทธิภาพด้านเทคนิค 
(Output-Oriented Technical Efficiency) สามารถแสดงได้จากสัดส่วนของ CP/CD ซ่ึงจากการศึกษา
ของ Fare และ Lovell (1978) ไดแ้สดงให้เห็นวา่ไม่วา่จะวดัจากมุมมองของผลผลิตหรือปัจจยัการผลิต 
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคจะเท่ากนัเสมอภายใตเ้ง่ือนไขของ Constant Returns to Scale อนัจะเห็นได้
จากรูปวา่ AB/AP = CP/CD ส าหรับประสิทธิภาพดา้นเทคนิคของหน่วยผลิต P แต่อยา่งไรก็ตาม ค่าทั้ง
สองน้ีจะไม่เท่ากนัหากสมมติให้เทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบ Decreasing Returns to Scale (สมชาย, 
2550) 

 
ท่ีมา : Coelli et al., 1997 

รูปที่ 2.2 การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบั (stochastic frontier approach: SFA) 
Farrell (1957) ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมท่ีแสดงวิธีการก าหนดประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน

และวิธีการแยกส่วนประกอบประสิทธิภาพทางเทคนิคและการจดัการ ซ่ึงมีสองแนวคิดคือ วิธีนอน
พาราเมตริกและวิธีพาราเมตริก โดยท่ีนอนพาราเมตริกจะข้ึนอยู่กบัเทคนิคการเขียนโปรแกรม แต่ไม่
ตอ้งก าหนดรูปแบบของฟังก์ชนัการผลิต ในทางตรงกนัขา้มวิธีพาราเมตริกตอ้งก าหนดรูปแบบของ
ฟังก์ชนัการผลิตและสามารถหาไดโ้ดยวิธี deterministic หรือ stochastic ในการก าหนดรูปแบบของ
ฟังก์ชันการผลิตสามารถทดสอบเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมได้  แบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม 
deterministic จะแสดงการผลิตสูงสุดท่ีเป็นไปได ้ในการก าหนดความสัมพนัธ์ของผลผลิตและชุดของ
ปัจจยัการผลิต จะแสดงไดเ้ป็น    iii uxfy exp,  โดยท่ี  iu  ใชใ้นการวดัความมีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของหน่วยผลิต ซ่ึงมีหลายวิธีท่ีในการประมาณค่า เช่น corrected ordinary least squares 
(COLS) และ modified ordinary least squares (MOLS) โดยท่ีจุดอ่อนของแบบจ าลองพรมแดนเชิง
เฟ้นสุ่ม deterministic คือ random noise  iv  ความคลาดเคล่ือนจากการวดัและความแปรปรวนท่ี
ส่งผลต่อตวัแปรตามถูกรวมอยูใ่น error term    ซ่ึงจะน าไปหาค่าความไม่มีประสิทธิภาพ  iu  และ
เม่ือรูปแบบสมการไม่ถูกตอ้งก็จะส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพท่ีวดัไดมี้ค่าไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงน าไปสู่
การพฒันาแบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  (Kramol, 2011) 

ต่ อ ม าใน ปี  ค .ศ . 1977 Aigner, Lovell and Schmidt (1977) แ ล ะ  Meeusen and Van den 
Broeck (1977) ได้น าเสนอแบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มและประยุกต์ใช้แบบจ าลองฟังก์ชัน
พรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มอ่ืนๆ โดยแนวคิดท่ีส าคัญของแบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม คือ ค่า
คลาดเคล่ือน (error term) ประกอบดว้ยสองส่วน ส่วนแรกเป็น random noise  iv  คือ ความแปรปรวน
อนัเน่ืองมาจากสภาพทางกายภาพและปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่แน่นอนทาง
ธรรมชาติ  คุณภาพของพื้นท่ี เป็นตน้ ส่วนท่ีสอง คือ ความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต  iu  อนัเกิด
จากปัจจยัภายในของหน่วยผลิตโดยส่วนใหญ่แลว้วิธีการแบบแส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม นิยมใช้กบั
ขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross section data) และขอ้มูลค่าสังเกตท่ีเกิดซ ้ าๆกนัในเซตของหน่วยตดัขวางเซต
เดียวกนั (panel data) รูปแบบของฟังก์ชนัท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์มี 2 รูปแบบ คือ ฟังก์ชนัการผลิต
แบบ Cobb-Douglas และฟังกช์นัการผลิตแบบ Translog สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ii uv

ii exfy


 ,        (1) 

หรือ      iiii uvxy expexplnexp 0       (2) 

หรือ  iiii uvxy  lnln 0        (3) 
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โดยท่ี  iy  =  ผลผลิต (output) ของหน่วยผลิตท่ี i 

ix  =  เวกเตอร์ของปัจจยัการผลิต (input) ของหน่วยผลิตท่ี i 

j  = เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ (parameter) 

iv         = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมไดมี้ลกัษณะการแจกแจง
แบบสองดา้น (Symmetric ; v ); v ~  2,0 N  

iu         = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถควบคุมได้ มีลักษณะการแจกแจง
แบบดา้นเดียว (one –sided ; u ) ; uu  และ u ~  2,0 N  

สามารถสร้างฟังกช์นัการผลิต Stochastic Production Frontier ในรูปแบบ Translog ไดด้งัน้ี   

  ii

m

j

m

s

isijjs

m

j

ijji uvxxxy  
  1 11

0 lnln
2

1
lnln    (4) 

โดยท่ี  iy  =  ผลผลิต (output) ของหน่วยผลิตท่ี i 
  ijx  =  ปัจจยัการผลิต (input) ชนิดท่ี j ของหน่วยผลิตท่ี i 

j  = เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ (parameter)   

iv         = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้มีลกัษณะการแจกแจง
แบบสองดา้น (Symmetric ; v ); v ~  2,0 N  

 iu        = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถควบคุมได้ มีลักษณะการแจกแจง
แบบดา้นเดียว (one–sided ; u ) ; uu  และ u ~  2,0 N  

เม่ือไดค้่าความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค จะน าค่าดงักล่าวมาหาความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
สามารถควบคุมและเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได ้เช่น อายุของเกษตรกร ประสบการณ์ใน
การผลิต เป็นตน้ ในท่ีสุดก็จะไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อความมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของสาเหตุการเกิดความไม่มีประสิทธิภาพดงัน้ี 

i

m

i

ii wzTI  
1

0        (5) 

โดยท่ี  iz  คือ ตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพ 

i  คือ พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า 
 iw  คือ ความคลาดเคล่ือนของการวดั 
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2.4 แนวคิดกีย่วกบัการวดัประสิทธิภาพและอตัราส่วนทางเทคโนโลย ี(Metafrontier) 
ในหน่วยธุรกิจท่ีอยูใ่นระบบการผลิตในภูมิประเทศหรือทวปีท่ีแตกต่างกนั อยูใ่นสถานการณ์

ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงหมายถึง หน่วยธุรกิจดังกล่าวย่อมเผชิญกับโอกาสทางการผลิตท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากแต่ละหน่วยธุรกิจมีทางเลือกในการใช้เทคนิคหรือวิธีการใชปั้จจยัการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิต 
(input-out combination) ท่ีแตกต่างกนั สถานการณ์เช่นน้ีเรียกว่า “ความแตกต่างของชุดเทคโนโลย ี
(technology set differences)” (O’Donnell et al. 2008: 231) 

การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแบบเดิมทั้ง 2 วิธี มีขอ้จ ากดัทางสมมติฐานท่ีส าคญัคือ 
หน่วยธุรกิจท่ีจะน ามาวดัประสิทธิภาพตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบการผลิตเดียวกนั กล่าวคือ จะตอ้งอยู่บน
เส้นพรมแดนเดียวกนัเท่านั้นจึงจะสามารถน ามาวดัประสิทธิภาพได ้หากมีระบบการผลิตท่ีแตกต่าง
กนัหรืออยู่บนเส้นพรมแดนต่างกนัจะไม่สามารถน ามาวดัประสิทธิภาพร่วมกนัได้ แนวคิดการวดั
ประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจท่ีอยูใ่นระบบการผลิตท่ีแตกต่างกนัหรืออยูภ่ายใตก้ารจดัการท่ีแตกต่าง
กัน จึงได้ ถู กพัฒน าข้ึน โดย Rao et al. (2004) และ  O’Donnell et al. (2008) แนวคิด น้ี เรียกว่า 
Metafrontier ซ่ึงแนวคิดน้ีไดย้ึดแนวคิดพื้นฐานจากแนวคิด Metaproduction Function ท่ีถูกคิดคน้โดย 
Haymi and Ruttan (1971) ท่ีได้มีการอธิบายไวว้่า “Metaproduction Function เป็นเสมือนเส้นห่อหุ้ม 
เส้นพรมแดนการผลิตของกลุ่มต่างๆท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนั (production frontier)” โดยมีขอ้จ ากดั
ทางสมมติฐานท่ีส าคญัคือ หน่วยธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนัหรืออยู่ภายใตก้ารจดัการท่ีแตกต่าง
กนัตอ้งสามารถมีโอกาสเขา้ถึงเทคโนโลยีไดเ้ท่าเทียมกนั จากรูปท่ี 2.3 จะเห็นไดว้่าเส้น Metafrontier 
เป็นเส้นพรมแดนการผลิตของทั้งระบบ ซ่ึงเป็นเส้นห่อหุ้มท่ีครอบเส้นพรมแดนการผลิตของกลุ่ม
ต่างๆซ่ึงมีเทคโนโลยกีารผลิตท่ีแตกต่างกนั 

ท่ีมา : Battese et al., 2002 
รูปที ่2.3 เส้น Metafrontier และเส้นพรมแดนการผลิตของแต่ละกลุ่ม (individual frontier) 

Individual frontier 2 

Input X 

Output Y 
Meta-frontier 

1 

3 
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ภายใตก้รอบแนวคิดของ Metafrontier สมมติว่ามี K ภูมิภาคในระบบการผลิต สามารถท่ีจะ
ประมาณเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่มของภูมิภาคท่ี K โดยใชพ้ื้นฐานแบบจ าลองการผลิตเชิงเฟ้น
สุ่ม (Battese and Rao, 2002; Battese et al., 2004; O’Donnell et al., 2007) ก าหนดโดย  

          kiki uv

kkiki exfy


 ,   kNi ,...,2,1     (6) 

 kiy   = ผลผลิตของหน่วยผลิตท่ี i ส าหรับภูมิภาคท่ี K 

 kix   =  ปัจจยัการผลิตท่ีใชโ้ดยหน่วยผลิตท่ี i ส าหรับภูมิภาคท่ี K 

 k   =  เป็นเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ภูมิภาค K 

 kiv       = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมไดมี้ลกัษณะการแจกแจงแบบสอง
ดา้น (Symmetric ; v ); v ~  2,0 N  

 kiu        =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถควบคุมได ้มีลกัษณะการแจกแจงแบบดา้น
เดียว (one –sided ; u ) ; uu  และ u ~  2,0 N  

ใน การป ระม าณ ความ น่ าจะ เป็ น สู ง สุ ด  (maximum likelihood estimator: MLE) ของ
พารามิเตอร์  k ใชข้อ้มูลผลผลิตและปัจจยัการผลิตของหน่วยผลิตในภูมิภาคท่ี K สามารถประมาณ
โดยใชโ้ปรแกรม Frontier 4.1 ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิตท่ี i ส าหรับเส้นพรมแดน
การผลิตเชิงเฟ้นสุ่มในภูมิภาคท่ี K สามารถหาไดโ้ดย 
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สมการ (7) เราสามารถศึกษาประสิทธิภาพของหน่วยผลิตท่ี i ท่ีสัมพนัธ์กบัเส้นพรมแดนการ
ผลิตเชิงเฟ้นสุ่มของแต่ละภูมิภาคและเพื่อวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิตท่ี i เทียบกบั Metafrontier 
เราจะใช้  Stochastic Metafrontier Production Function ในการประมาณค่ า ซ่ึ ง  Metafrontier เป็น
ฟังกช์ัน่ท่ีห่อหุ้มเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่มของแต่ละภูมิภาค ท่ีก าหนดโดยค่าสังเกตทั้งหมดใน
ภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของแบบจ าลองชายแดนสุ่ม (Battese and Rao, 
2002: 89)  

Battese and Rao (2 0 0 2 ) , Battese, Rao and O’Donnell (2 0 0 4 )  ก าห น ด แ บ บ จ า ล อ ง 
Metafrontier ในระบบการผลิต สามารถแสดงไดเ้ป็น 

   ,ii xfy     kNi ,...,2,1     (8) 
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เม่ือ  f  คือ รูปแบบฟังกช์นัท่ีก าหนด 


iy    คือ metafrontier output 
   คือ เวกเตอร์พารามิเตอร์ของ metafrontier 

    kii xfxf  ,,     for all k = 1, 2, …, K    (9) 

สมการ (9) คือ Metafrontier ของเส้นพรมแดนการผลิตทั้งระบบ เป็นการแกไ้ขปัญหาจากการ
หาผลรวมของค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดของค่าสัมบรูณ์ส่วนเบ่ียงเบนของค่า Metafrontier จากพรมแดนการผลิต
ของภูมิภาค ตามท่ีกล่าวไวโ้ดย Battese et al. (2004) การแกไ้ขปัญหาก าหนดโดย 

     


 
N

i

kii xfxf
1

,ln,lnmin   

s.t.     kii xfxf  ,ln,ln       (10) 

 k เป็นเวกเตอร์ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณเก่ียวกบัพรมแดนการผลิตของภูมิภาคท่ี K ค่า
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ส าหรับ Metafrontier ไดใ้ช้วิธีการ bootstrapping ในการ
วาดเวกเตอร์จากการกระจายแบบปกติหลายตวัแปรโดยใชก้ารประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดจาก
พรมแดนการผลิตของภูมิภาคและเมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วม (Battese et al., 2004) การวาดเส้น
พรมแดนแต่ละเส้นจะถูกน าใชใ้นการประมาณค่า Metafrontier และตวัอยา่งค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
พารามิเตอร์ Metafrontier คือการประมาณค่าของค่าคลาดเคล่ีอน โดยใชโ้ปรแกรม SHAZAM 

ผลผลิตของกลุ่มตวัอย่างก าหนดโดยพรมแดนการผลิตส าหรับภูมิภาคท่ี  K ในสมการ (6) 
สามารถแสดงฟังกช์ัน่ Metafrontier ในสมการ (8) ไดเ้ป็น 

    
 

   kiki v

i

i

kiu

i eXf
xf

xf
ey 




 




,

,

,     (11) 

เทอมแรกดา้นขวามือของสมการ (11) คือ ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิตท่ี i 
เม่ือเทียบกับพรมแดนการผลิตของภูมิภาคท่ี k เทอมท่ีสองคือ อัตราส่วนช่องว่างเทคโนโลย ี
(Technology Gap Ratio: TGR) Battese and Rao (2002) ในมุมมองของข้อจ ากัดด้านส่ิงแวดล้อมใน
การผลิต เราเรียกส่ิงน้ีว่าอตัราส่วนช่องว่างเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (Environment-Technology Gap 
Ratio: ETGR)  ใ น  O’Donnell, Rao, Battese (2008) เ รี ย ก ว่ า  อั ต ร า ส่ ว น ท า ง เท ค โ น โ ล ย ี
(Metatechnology ratio: MTR) ซ่ึงจะแสดงเป็น 
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MTR เป็นการวดัอตัราส่วนของผลผลิตส าหรับฟังก์ชนัพรมแดนการผลิตของภูมิภาคท่ี K เม่ือ
เทียบกบัศกัยภาพของผลผลิตท่ีถูกก าหนดโดยฟังก์ชนั Metafrontier จากค่าสังเกตของปัจจยัการผลิต 
(Battese and Rao 2002, Battese et al., 2004) MTR จะมีค่าอยูร่ะหวา่งศูนยถึ์งหน่ึง 

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิตท่ี i เม่ือเทียบกบั Metafrontier ถูกแทนดว้ย 

iTE  และ
ถูกก าหนดไวใ้นท านองเดียวกนักบัสมการ (7) มนัคืออตัราส่วนของผลผลิตเทียบกบัเทอมสุดทา้ยดา้น
ขวามือของสมการ (11) ซ่ึงเป็นผลผลิตของ Metafrontier ท่ีมีการปรับตวัแปรสุ่ม 
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       (13) 

`จากสมการท่ี (6), (10) และ (11) 

iTE จะไดเ้ป็น 

   kikii MTRTETE        (14) 

ฟังก์ชนัพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่มท่ีก าหนดโดยสมการ (6) และ (8) ในการประมาณสมมติ
วา่เป็นรูปแบบฟังกช์นัการผลิตแบบ translog 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนเอกสารและผลงานวจิยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก

เป็นงานวิจยัเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพการผลิตดว้ย (Stochastic Frontier Approach: SFA) ส่วนท่ี
สองเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตสับปะรด และส่วนท่ีสาม
เป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั Metafrontier Production Function ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั Stochastic Frontier Approach (SFA) 
ในการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตท่ีผ่านมาได้มีการพฒันาและประยุกต์ใช้

แบบจ าลองฟังก์ชันพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มต่างๆในการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต ซ่ึงใน
ปัจจุบนันิยมใช้แบบจ าลองพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) ในการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตด้วยโปรแกรม Frontier 4.1 โดยมีการก าหนดรูปแบบฟังก์ชันการผลิตอยู่สองรูปแบบคือ 
ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas และฟังก์ชนัการผลิตแบบ Translog ดงัเช่นงานวิจยัของวรลกัษณ์ 
(2550) ศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัฝร่ังในระบบสัญญาผูกพนัในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ใชรู้ปแบบฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas ในการวิเคราะห์โดยให้ปริมาณผลผลิต
มนัฝร่ังเป็นตวัแปรตาม และให้ตวัแปรปริมาณหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง ปริมาณปุ๋ยเคมี ปริมาณแรงงาน มูลค่า
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สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และมูลค่าฮอร์โมนและอาหารเสริมทางใบเป็นตวัแปรอิสระ ส าหรับตวั
แปรท่ีอาจส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัฝร่ังแปรรูป ก าหนดตวัแปร
ระดบัการศึกษา อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดบัความรู้ในการผลิตมนัฝร่ัง ประสบการณ์ในการผลิต 
และขนาดพื้นท่ีในการผลิตมนัฝร่ัง ส่วนงานวิจยัท่ีใช้รูปแบบฟังก์ชันการผลิตแบบ Translog เช่น
งานวิจยัของปรัชญา (2550) และอวิรุทธ์ (2553) โดยงานวิจยัของปรัชญา (2550) ศึกษาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตออ้ยในจงัหวดัสุโขทยั ก าหนดตวัแปรปริมาณผลผลิตออ้ยเป็นตวัแปรตาม และให้
ตวัแปรปริมาณท่อนพนัธ์ุ แรงงาน และปริมาณการใชปุ๋้ย N P K เป็นตวัแปรอิสระ พบวา่ประสิทธิภาพ
การผลิตออ้ยเฉล่ียอยู่ในระดบัร้อยละ 86 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ข้ึนไปมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบเชิง
บวกต่อปริมาณผลผลิตไดแ้ก่ ปริมาณการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ปริมาณการใชปุ๋้ยฟอสฟอรัส และปริมาณ
ท่อนพนัธ์ุท่ีใชใ้นการปลูก ส่วนปัจจยัการผลิตทางดา้นอ่ืนๆไม่มีระดบันยัส าคญัเพียงพอในการอธิบาย  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านบวกของเกษตรกรข้ึนอยู่กบั เพศ ระดับการศึกษา 
ระดบัคะแนนของเคร่ืองทุ่นแรงในฟาร์ม และประสบการณ์ในการท าออ้ยของเกษตรกร ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านลบข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดด้านเงินทุน ข้อจ ากัดด้านแรงงาน และ
ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก ส่วนอวิรุทธ์ (2553) ไดท้  าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตขา้ว
เจ้านาปรังของเกษตรกรในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ด้วยสมการการผลิตแบบ Translog โดยให้ปริมาณ
ผลผลิตขา้วเจา้นาปรังเป็นตวัแปรตาม และใหต้วัแปรปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แรงงานคนและเคร่ืองจกัร 
ปริมาณปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยอนินทรีย ์ปริมาณสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
การผลิตเป็นตัวแปรอิสระ ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต คือ 
ประสบการณ์ในการผลิตขา้วของหวัหนา้ครัวเรือน ระดบัการศึกษาของแต่ละหวัหนา้ครัวเรือนผูผ้ลิต
ขา้ว การเป็นสมาชิกองคก์รดา้นการเกษตร และการประกอบอาชีพของเกษตรกร พบวา่ประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคเฉล่ียของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ท่ี  0.88 ตัวแปรท่ีมีผลผต่อผลผลิตคือ 
แรงงานคนและเคร่ืองจกัรมีความสัมพนัธ์ในทางบวก ในขณะท่ีปุ๋ยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ ส่วน
การประมาณสมการความไม่มีประสิทธิภาพพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพได้แก่ 
ประสบการณ์และสมาชิกองค์กรการเกษตรมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ หมายความว่า ถ้า
ประสบการณ์ในการเพาะปลูกขา้วเพิ่มข้ึนจะท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพลดลง เช่นเดียวกบัการเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกองคก์รการเกษตร จะท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพลดลง ส่วนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติแต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมุติฐานท่ีวา่
การประกอบอาชีพอ่ืนๆเป็นอาชีพเสริมจะท าใหมี้รายไดเ้ขา้มาสนบัสนุนในการผลิตขา้วไดม้ากข้ึน ท า
ใหค้วามไม่มีประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
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2.5.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลติสับปะรด 
ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสับปะรด มีผูท้  าการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

น้อยมาก จากการทบทวนงานวิจยั 15 ปีท่ีผ่านมา มีงานท่ีศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
สับปะรด ได้แก่ ดนัยกร (2543) วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตสับปะรด
กรณีศึกษาต าบลหนองพลบั อ าเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ โดยใช้ในการวิเคราะห์ด้วย Ordinary Least 
Squares (OLS) ในการประมาณสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ซ่ึงไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  (SFA) ส่วนงานวิจัยของสุกัลณี  (2550) วิเคราะห์ต้นทุนและ
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดในจงัหวดัล าปาง ใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม 
(SFA) ด้วยสมการการผลิตแบบ  Cobb-Douglas โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม STATA และใช ้
Duality หา สมการตน้ทุน (cost function) ให้ปริมาณผลผลิตสับปะรดเป็นตวัแปรตามและให้ตวัแปร
แรงงาน ทุน และท่ีดินเป็นตวัแปรอิสระ พบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลผลิตในทางบวกคือ 
แรงงาน ทุน และท่ีดิน ส่วนการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ดว้ยสมการตน้ทุน 
(cost function) พบว่า ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยู่กบัปริมาณผลผลิตสับปะรด 
ค่าแรงงานต่อชัว่โมง ราคาค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และราคาค่าเช่าท่ีดิน ผลจากการประมาณสมการ
การผลิตและสมการตน้ทุนพบว่า ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรด (technical 
inefficiency) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 99.90 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรทรัพยากร (allocative 
inefficiency) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 65.73 และประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (economic efficiency) มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 65.67 สามารถสรุปไดว้่าเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในจงัหวดัล าปางมีประสิทธิภาพ
ทางด้านเทคนิคมากแต่มีประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรทรัพยากรและประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ต ่า ในส่วนของสมการความไม่มีประสิทธภาพจากผลการทดสอบประสิทธิภาพทางเทคนิค
ดว้ย log likelihood ratio ไม่พบวา่มีความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเกิดข้ึน 

2.5.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั Metafrontier Production Function 
งานวิจยัท่ีศึกษาประสิทธิภาพโดยใชเ้ส้นพรมแดนเมตาเชิงเฟ้นสุ่ม (Metafrontier) ยงัเป็นงาน

ใหม่ในประเทศไทย งานวิจยัด้านการวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยงัมี
นอ้ย แนวคิดการวิเคราะห์ดว้ยเส้นพรมแดนเมตาเชิงเฟ้นสุ่ม (Metafrontier) สามารถหาไดจ้ากผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มหน่วยผลิตท่ีแตกต่างกันด้วยวิธีนอนพาราเมตริก (Data 
Envelopment Analysis: DEA) และวิธีพาราเมตริก (Stochastic Frontier Approach: SFA) โดยท่ี ชโร
ธร (2555) ศึกษาประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลยีของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใช้ขอ้มูลสหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและช่องว่างทาง
เทคโนโลยีการของสหกรณ์การเกษตรด้วยวิธีวิ เคราะห์ ด้วยเส้นพรมแดนเมตาเชิงเฟ้น สุ่ม 
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(Metafrontier) จากแบบจ าลอง DEA ในส่วนงานวิจยัท่ีวิเคราะห์ด้วยวิธี SFA ได้แก่ Kramol et al. 
(2010) ศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคและช่องวา่งเทคโนโลยีของฟาร์มผกัท่ีสะอาดและปลอดภยัใน
ภาคเหนือของประเทศไทยด้วยการเปรียบเทียบเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง โดยท าการเปรียบเทียบจาก
วิธีการผลิตผกัท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนัส่ีระบบ ก าหนดฟังก์ชันการผลิตแบบ Translog จากการ
ทดสอบความแตกต่างของรูปแบบการผลิตพบว่า การผลิตผกัส่ีรูปแบบมีเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน 
งานวิจยัของ Battese et al. (2004) และ Villano et al. (2008) ก าหนดกลุ่มส าหรับหน่วยธุรกิจภายใต้
เทคโนโลยีท่ีแตกต่างโดยแบ่งจากลกัษณะพื้นท่ีของภูมิภาค ซ่ึงในประเทศเดียวกนัแต่ต่างภูมิภาคกนั
อาจมีเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน จากงานวิจัยของ Battese et al. (2004) ศึกษา Metafrontier ในการ
ประมาณค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคและช่องวา่งเทคโนโลยีส าหรับหน่วยธุรกิจภายใตเ้ทคโนโลยีท่ี
แตกต่าง การศึกษาใช้ขอ้มูลการท าอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศ
อินโดนีเซียปี 1990 ถึง 1995 ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นห้าภูมิภาค ให้มูลค่าของผลผลิตเป็นตวัแปรตาม และ
ให้มูลค่ารวมของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน แรงงาน วตัถุดิบ เงินลงทุน เป็นตวัแปรอิสระ และให้ตวั
แปรการลงทุน เป็นตวัแปรหุ่น โดยท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของแต่ละภูมิภาค โดยใช้
แบบจ าลอง SFA ท าการทดสอบความแตกต่างกนัของเทคโนโลยดีว้ย likelihood-ratio (LR) พบวา่ ห้า
ภูมิภาคมีเทคโนโลยีแตกต่าง แลว้จึงท าการวเิคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของแต่ละภูมิภาค โดยใช้
แบบจ าลอง Metafrontier เช่น เดี ยวกับ งานของ Villano et al. (2008)  วิ เคราะห์ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมขนสัตวใ์นประเทศออสเตเรียด้วยวิธีวิเคราะห์  Metafrontier ท าการ
ประมาณค่าดว้ยแบบจ าลอง Stochastic Frontier Approach (SFA) ผ่านสมการการผลิต Translog และ
แบบจ าลอง linear programming โดยใชข้อ้มูลแบบ panel data ของอุตสาหกรรมขนสัตวใ์น 4 ภูมิภาค
ของประเทศออสเตเรีย ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า อุตสาหกรรมขนสัตวใ์น 4 ภูมิภาคของ
ประเทศออสเตรียมีความแตกต่างกนัทางเทคโนโลยกีารผลิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่นกนั 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพทางเทคนิคทั้ งสามส่วน พบว่า 
ส่วนมากตวัแปรปัจจยัท่ีมีต่อปริมาณผลผลิตท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ปริมาณการใช้ปุ๋ย และ
แรงงานท่ีใช้ ส่วนตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการผลิต ขนาดของท่ีดิน และแรงงานท่ีใช ้  


