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บทที ่5 
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิค 

ของการผลติสับปะรด 

การศึกษาในบทน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคือเพื่อประมาณค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตและเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตของเกษตรกรผู ้
ปลูกสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น3ส่วนคือส่วน
แรกเป็นการวิเคราะห์ฟังก์ชนัเส้นพรมแดนการผลิตส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคและปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพโดยใชโ้ปรแกรมFrontier 4.1 และส่วนท่ีสามเป็น
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบภายใตเ้ส้น Metafrontier
โดยใช้โปรแกรม SHAZAM8.0 ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตด้วย SFA มีการ
ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ 3 สมมติฐาน คือ สมมติแรกเป็นการทดสอบหารูปแบบฟังก์ชัน
การผลิตท่ีเหมาะสมระหว่างฟังก์ชันการผลิตรูปแบบทรานสล็อก (Translog) หรือรูปแบบคอบบ ์
ดกัลาส(Cobb-Douglas)สมมติฐานท่ีสองเป็นการทดสอบวา่มีความไม่มีประสิทธิภาพในฟังก์ชนัการ
ผลิตร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ และสมมติฐานสุดท้ายในการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
สับปะรดของสองจงัหวดัซ่ึงพิจารณาถึงเทคโนโลยใีนการผลิตวา่ทั้งสองพื้นท่ีมีเทคโนโลยเีหมือนหรือ
ต่างกนั หากการทดสอบพบวา่ทั้งสองพื้นท่ีมีเทคโนโลยกีารผลิตต่างกนั จะตอ้งวเิคราะห์ประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตด้วย Metafrontierโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 1). ประมาณค่าเส้นพรมแดน
การผลิตของทั้งสองจงัหวดั และเส้นพรมแดนการผลิตของทั้งระบบ2). วิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตและปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ไป
พร้อมๆกับประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิต จากการใช้โปรแกรม  Frontier 4.13).วิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตทั้ งระบบและอัตราส่วนทางเทคโนโลยี(Metafrontier)ข้อมูลท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตสับปะรดหน่อพนัธ์ุแรงงานมูลค่าของ
ปุ๋ยเคมีท่ีใช้มูลค่าของสารเคมีท่ีใช้ป้องกนัและก าจดัวชัพืชการใช้สารเคมีบงัคบัออกดอกปริมาณพื้นท่ี
เพาะปลูกพื้นท่ีอยูใ่นเขตชลประทานการปลูกพืชแซมและกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาประสบการณ์ในการผลิตการเขา้ร่วมกลุ่มของผูป้ลูกสับปะรดทศันคติ
ในการผลิต และการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.1 การวเิคราะห์เส้นพรมแดนการผลติ 
การวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิต เป็นการวิเคราะห์วา่มีปัจจยัการผลิตใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ปริมาณผลผลิตสับปะรด โดยก าหนดรูปแบบฟังก์ชนัการผลิตสับปะรดแบบทรานสล็อก (translog) 
ดงัน้ี 
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โดยก าหนดตวัแปร ดงัน้ี 
Yi คือ ปริมาณผลผลิตสับปะรด (กิโลกรัมต่อไร่) 
X1 คือ ปริมาณหน่อพนัธ์ุท่ีใชป้ลูก (หน่อต่อไร่) 
X2 คือ จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นกระบวนการเพาะปลูก (วนัท างานต่อไร่) 
X3 คือ มูลค่าของปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการผลิต (บาทต่อไร่) 
X4 คือ มูลค่าของสารเคมีท่ีใชป้้องกนัและก าจดัวชัพืช (บาทต่อไร่)  
D1 คือ ตวัแปรหุ่น (dummy) การใชส้ารเคมีบงัคบัออกดอก (ถา้ใชอี้ทีฟอน =1, อ่ืนๆ=0) 
α, β คือ พารามิเตอร์ (Parameter) 
k คือ จงัหวดัท่ี k 

 kiv  คือ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 

 kiu  คือ ค่าท่ีแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
จากสมการการผลิตท่ี (17) เราสามรถค านวณค่าความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค (TI) และ

เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดจะใชส้มการเส้นตรง
ตามสมการท่ี (18) 

DMixCDKnlDMbDIrriExpEduTI i 6543210    
    AreaAgeDVPDOwS 10987     (18) 

โดยท่ี Edu  คือ ระดบัการศึกษาของเกษตรกร (ปี) 
Exp  คือ ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรด (ปี) 
DIrri  คือ พื้นท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน (1 = อยู ่/ 0 = อ่ืนๆ) 
DMb  คือ การเขา้ร่วมกลุ่มของผูป้ลูกสับปะรด (1 = เขา้ร่วม / 0 = อ่ืนๆ) 
DKnl  คือ การได้รับความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดจากเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

(1 = มี / 0 = อ่ืนๆ) 
DMixC คือ การปลูกพืชแซม (1 = มี / 0 = อ่ืนๆ) 
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DOwS คือ กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ี (1 = พื้นท่ีเช่า / 0 = อ่ืนๆ) 
DVP คือ ทศันคติในการผลิต (1 = มีทศันคติท่ีดี / 0 = อ่ืนๆ) 
Area  คือ ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 
  คือ พารามิเตอร์ 
   คือ ความคลาดเคล่ือน (error term) 

สมมติฐานความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
การศึกษาคร้ังน้ีมีการคาดการณ์ผลของการศึกษาวา่ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของสับปะรดข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัการผลิตทั้ง 5 ตวั คือ 
1. ปริมาณหน่อพันธ์ุท่ีใช้ปลูกต่อไร่: X1 (หน่อ/ไร่) ปริมาณหน่อพันธ์ุท่ีใช้ในการผลิต

สับปะรดมีความส าคญัมากต่อผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ซ่ึงถา้ใชป้ริมาณหน่อพนัธ์ุในการผลิตต่อไร่มากก็จะ
ท าใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของสับปะรดเพิ่มข้ึน 

2. แรงงานท่ีใช้ในการผลิตสับปะรด: X2 (วนัท างาน/ไร่) ถ้าใช้แรงงานในการผลิตสับปะรด
และดูแลรักษามากข้ึนก็จะท าใหผ้ลผลิตของสับปะรดเพิ่มมากข้ึน 

3. มูลค่าของปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการผลิต: X3 (บาท/ไร่) ถ้าปริมาณการใช้ปุ๋ยในการผลิตหรือการ
บ ารุงสับปะรดมากข้ึนก็น่าจะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนดว้ย 

4. มูลค่าของสารเคมีท่ีใชป้้องกนัและก าจดัวชัพืช: X4 (บาท/ไร่) ถา้ปริมาณการใชปุ๋้ยในการผลิต
หรือการบ ารุงสับปะรดมากข้ึนก็น่าจะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนดว้ย 

5. ตัวแปรหุ่นการใช้สารเคมีบังคับผล : D1 (ถ้าใช้อีทีฟอน =1, อ่ืนๆ=0) ถ้าใช้อีทีฟอน 
(Ethephon) ในการบงัคบัออกดอก น่าจะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนมากวา่การบงัคบัออกดอกดว้ยวธีิอ่ืน 

ส่วนความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคข้ึนอยู่กบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการจดัการการผลิตของ
เกษตรกร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 

1. ระดบัการศึกษา: Edu (ปี) เป็นการวดัจากจ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษาในระบบการศึกษาของ
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจด าเนินการผลิต เน่ืองจากการศึกษาท าให้เกษตรกรอ่านออกเขียนได้ มี
ความรู้ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตผ่านส่ือต่างๆไดม้ากกว่า ยอมรับวิทยาการ
ผลิตใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ได้มากข้ึน ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัความไม่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต จึงน่าจะเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นเม่ือเกษตรกรมีระดบั
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตก็นอ้ยลง 

2. ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด (ปี): Exp ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรดน่าจะมีผล
ต่อความดอ้ยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต เน่ืองมาจากการผลิตของเกษตรกรมีลกัษณะของการ
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เรียนรู้จากส่ิงท่ีได้กระท าไปในอดีต เกิดการสั่งสมเป็นประสบการณ์ความรู้ เพื่อน ามาใช้แกไ้ขและ
พฒันาวิธีการผลิต ซ่ึงเกษตรกรท่ีอายุมากมกัจะมีประสบการณ์มาก ดังนั้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประสบการณ์กบัความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต จึงน่าจะเป็นในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ
ยิง่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตสับปะรดมาก จะท าใหมี้ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
เพิ่มข้ึน 

3. พื้นท่ีการผลิตอยู่ในเขตชลประทาน (1 = อยู่ / 0 = อ่ืนๆ) โดยถ้าเกษตรกรท่ีท าการผลิต
สับปะรดมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน น่าจะมีผลท าใหมี้ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการผลิตอยู่ในเขตชลประทานจะท าให้เกษตรกรมีน ้ าเพียงพอต่อการผลิตจะท าให้มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 

4. การเขา้ร่วมกลุ่มของผูป้ลูกสับปะรด (1 = เขา้ร่วม / 0 = อ่ืนๆ): DMb โดยถา้เกษตรกรท่ีท า
การผลิตสับปะรดมีการเขา้ร่วมกลุ่มของผูป้ลูกสับปะรด น่าจะมีผลท าให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
ของการผลิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเขา้ร่วมกลุ่มของผูป้ลูกสับปะรดท่ีให้เกษตรกรมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารการผลิตการแก้ไขปัญหาต่างกับกลุ่มผูป้ลูกสับปะรดด้วยกันได้มากข้ึน จะท าให้มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 

5. การไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (1 = มี / 0 = 
อ่ืนๆ): DKnl โดยถ้าเกษตรกรท่ีท าการผลิตสับปะรดได้รับความรู้เก่ียวกับการปลูกสับปะรดจาก
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น่าจะมีผลท าให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกสับปะรดจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าให้เกษตรกร
ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและแกไ้ขปัญหาไดดี้ข้ึน จะท าให้มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 

6. การปลูกพืชแซม (1 = มี / 0 = อ่ืนๆ): DMixC โดยถา้เกษตรกรท่ีท าการผลิตสับปะรดมีการ
ปลูกพืชแซม น่าจะมีผลท าให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสับปะรดจะ
ได้รับการดูแลเพิ่มข้ึนเม่ือเกษตรไปดูแลพืชท่ีปลูกแซม จะท าให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการ
ผลิตเพิ่มข้ึน 

7. กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ี  (1 = พื้นท่ี เช่า / 0 = อ่ืนๆ): DOwS โดยถ้าเกษตรกรท่ีท าการผลิต
สับปะรดเช่าท่ีดินเพื่อท าการผลิต จะมีผลท าให้มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากในการเช่าพื้นท่ีท าการผลิตสับปะรดของเกษตรกรมีตน้ทุนท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นตวัเงินเพิ่มข้ึน 
เกษตรกรจึงมีการวางแผนการผลิตท่ีดีกว่าการผลิตในพื้นท่ีตนเอง จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตจะเพิ่มข้ึน  
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8. ทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม (1 = มีทศันคติท่ีดี / 0 = อ่ืนๆ): DVPโดยถา้เกษตรกร
ท่ีท าการผลิตสับปะรดมีทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเกษตรกรท าการผลิตโดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม จะมีการวิธีการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยลงหรือไม่เกิดเลย 
เช่น การใช้สารเคมีในปริมาณท่ีน้อยลง การก าจดัซากพืชดว้ยวิธีการไถกลบซ่ึงเป็นการปรับปรุงดิน
และเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน ท าใหส้ับปะรดเจริญเติบโตไดดี้ จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลิตจะเพิ่มข้ึน 

9. ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่): Area เน่ืองจากเกษตรกรแต่ละรายมีขนาดพื้นท่ีท าการผลิตท่ี
ต่างกัน  เกษตรกรท่ีมีพื้น ท่ีท าการผลิตขนาดใหญ่  มีพื้ นท่ีต้องดูแลมาก  อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตไดไ้ม่ทัว่ถึงซ่ึงจะท าให้คุณภาพของการจดัการ
ลดลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต จึงมีสมมติฐานวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีขนาดพื้นท่ีท า
การผลิตจ านวนมากจะท าใหมี้ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตลดลง 
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โดยค่าสถิติของตวัแปรต่างๆท่ีใช้ในสมการการผลิต ดงัตารางท่ี 5.1 ผลผลิตเฉล่ียสับปะรด
ของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายเท่ากบั 6,099 และ 4,551 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ จ านวนหน่อพนัธ์ุสับปะรดเฉล่ียของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดั
เชียงรายเท่ากับ 6,073 และ 5,014 หน่อต่อไร่ ตามล าดับ จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตเฉล่ียของ
เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายเท่ากบั 18.46 และ 16.91 วนัท างานต่อไร่ 
ตามล าดบั มูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการผลิตเฉล่ียของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดั
เชียงรายเท่ากบั 2,272 และ 1,531 บาทต่อไร่ ตามล าดบั มูลค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการผลิต
เฉล่ียของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายเท่ากบั 908 และ 787 บาทต่อไร่ 
ตามล าดบั ตวัแปรหุ่นสารเคมีท่ีใช้บงัคบัผลมีค่า 0 กับ 1 เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ
จงัหวดัเชียงรายเท่าใชเ้อทธิฟอนบงัคบัผลเฉล่ียเท่ากบั 0.10 และ 0.54 ตามล าดบั และสมการความไม่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเสนอไวต้ารางท่ี 5.2  

ตารางที่ 5.1 ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีใชใ้นฟังกช์นัพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม 
รายการ ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงราย รวม 2 จงัหวดั 

ผลผลิตสับปะรด (กก./ไร่) 6,099.29 4,550.64 5,389.91 
 (1,519.41) (1,789.34) (1,818.23) 
หน่อพนัธ์ุ (หน่อ/ไร่) 6,073.18 5,014.31 5,588.15 
 (903.27) (1,142.70) (1,147.18) 
แรงงาน (วนัท างาน/ไร่) 18.46 16.91 17.75 
 (4.84) (9.54) (7.40) 
มลูค่าปุ๋ยเคมีท่ีใช ้(บาท/ไร่) 2,272.01 1,530.79 1,932.48 
 (1,251.23) (777.22) (1,121.87) 
มูลค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (บาท/ไร่) 908.39 786.94 852.76 
 (523.01) (501.52) (516.02) 
ตวัแปรหุ่นสารเคมีท่ีใชบ้งัคบัผล* 0.10 0.54 0.30 
 (0.29) (0.50) (0.46) 
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

* ค่าเฉล่ียของตวัแปรหุ่นท่ีมีค่าเท่ากบั 1  
ท่ีมา: จากการส ารวจ  
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ตารางที่ 5.2 ค่าสถิติพรรณนาของตวัแปรท่ีใชใ้นฟังกช์นัความไม่มีประสิทธิภาพ 
 ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงราย รวม 2 จงัหวดั 

การศึกษา (ปี) 6.54 
(3.16) 

4.96 
(4.34) 

5.82 
(3.82) 

ประสบการณ์ (ปี) 23.33 
(9.94) 

11.04 
(7.66) 

17.70 
(10.85) 

ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 33.98 
(39.13) 

21.23 
(35.40) 

28.14 
(37.95) 

พื้นท่ีเขตชลประทาน* 0.10 
(0.29) 

0.07 
(0.26) 

0.08 
(0.28) 

การเขา้ร่วมกลุ่มผูป้ลูกสับปะรด* 0.21 
(0.41) 

0.87 
(0.33) 

0.51 
(0.50) 

การไดรั้บความรู้จากหน่วยงานต่างๆ* 0.38 
(0.49) 

0.44 
(0.50) 

0.41 
(0.49) 

การปลูกพืชแซม* 0.03 
(0.17) 

0.18 
(0.38) 

0.10 
(0.30) 

กรรมสิทธิในท่ีดิน* 0.30 
(0.47) 

0.54 
(0.50) 

0.41 
(0.50) 

ทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม* 

0.67 
(0.47) 

0.65 
(0.48) 

0.66 
(0.47) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
* ค่าเฉล่ียของตวัแปรหุ่นท่ีมีค่าเท่ากบั 1  

ท่ีมา: จากการส ารวจ  

5.2 การทดสอบสมมุติฐานของแบบจ าลองเส้นพรมแดนการผลติเชิงสุ่ม 
การทดสอบสมมติฐานน้ีเป็นการทดสอบเพื่อหาสมการการผลิตท่ีเหมาะสม การทดสอบความ

ไม่มีประสิทธิภาพในฟังกช์นัการผลิต และการทดสอบความแตกต่างของเทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่บบจ าลอง
เส้นพรมแดนการผลิตเชิงสุ่มท่ีใชท้  าการวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชค้่า Likelihood-Ratio Statistic (LR test) ในการทดสอบดงัสมการท่ี 
19 
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การทดสอบสมมุติฐานแบบจ าลองเส้นพรมแดนการผลิตเชิงสุ่มในการศึกษาคร้ังน้ี 
1). ทดสอบสมการท่ีเหมาะสมท่ีใช้อธิบายการศึกษาในคร้ังน้ี โดยทดสอบวา่ตวัแปรอิสระท่ี

อยูใ่นสมการการผลิตแบบ Translog หรือ สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas วา่สมการใดเหมาะสม
ท่ีสุดในการสร้างสมการพรมแดนการผลิตของการศึกษาคร้ังน้ี โดยก าหนด  0HL  คือ ค่า log-
likelihood function (LLF) ของสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas และ  1HL  คือ ค่า log-likelihood 
function (LLF) ของสมการการผลิตแบบ Translog เปรียบเทียบกบัค่าสถิติ Chi-Square โดยจากการ
วิเคราะห์พบวา่ ค่า LR ของประจวบคีรีขนัธ์เท่ากบั 26.36 ค่า LR ของเชียงรายเท่ากบั 42.2 และค่า LR 
ของทั้ง 2 จงัหวดัเท่ากบั 31.12 เปรียบเทียบค่าสถิติ 2

10   เท่ากบั 18.31 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ดงั
ตารางท่ี 5.3) ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมสมติฐานหลกั ดงันั้นสมการการผลิตของทั้งสามชุด
ขอ้มูลจึงเหมาะสมท่ีจะเลือกใชส้มการการผลิตแบบ Translog ในการสร้างสมการพรมแดนการผลิต 

2). ทดสอบความไม่มีประสิทธิภาพในฟังกช์นัการผลิต โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติ 
LR = -2[LLFOLS-LLFMLE] กับค่ าวิก ฤตจาก  Kodde and Palm (11) จากการค านวณ ค่ า  LR ของ
ประจวบคีรีขนัธ์เท่ากบั 36.50 ค่า LR ของเชียงรายเท่ากบั 42.58 และ ค่า LR ของทั้ง 2 จงัหวดัเท่ากบั 
47.86 เปรียบเทียบค่าวกิฤตจาก Kodde and Palm (11) เท่ากบั 19.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลการ
ทดสอบพบวา่ สมมติฐานหลกัของทุกชุดขอ้มูลถูกปฏิเสธ นัน่หมายความวา่มีความไม่มีประสิทธิภาพ
ในฟังกช์นัการผลิตทั้งสามชุดขอ้มูล 

3). การทดสอบความแตกต่างของเทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่บบจ าลองเส้นพรมแดนการผลิตเชิงสุ่ม 
โดยการเปรียบเทียบค่า LR=-2[(LLFประจวบคีรีขนัธ์ + LLFเชียงราย) – LLFรวม 2 จงัหวดั] กบัค่าสถิติ Chi-Square 
จากการค านวณค่า LR เท่ากับ 89.40 เปรียบเทียบค่าสถิติ 2

24  เท่ากบั 36.42 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ผลการทดสอบพบวา่ปฏิเสธสมสมติฐานหลกั ดงันั้นเทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่บบจ าลองเส้นพรมแดน
การผลิตเชิงสุ่มมีความแตกต่างกนัจึงมีความเหมาะสมท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโดย
ใชว้ธีิการ metafrontier ในการวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรม SHAZAM 8.0 
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ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานหลกั L(H0) L(H1) df LRtest 

2

05.0  สรุปผล 
สมการผลิตแบบ Cobb-Douglas หรือ 
Translog 
H0 : β11 = β22 = β33 = β44 = β12= β13 =β14  
= β23 = β24 = β34 = 0 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จงัหวดัเชียงราย 
Pool 

 
 
 
 

24.55 
-9.40 

-10.83 

 
 
 
 

37.73 
11.70 

4.73 

 
 
 
 

10 
10 
10 

 
 
 
 

26.36 
42.20 
31.12 

 
 
 
 

18.31 
18.31 
18.31 

 
 
 
 

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

ทดสอบความไม่มีประสิทธิภาพมีอยูห่รือไม่ 
H0 : 43210           

098765    
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จงัหวดัเชียงราย 
Pool 

 
 
 

19.48 
-9.59 

-19.20 

 
 
 

37.73 
11.70 

4.73 

 
 
 

11 
11 
11 

 
 
 

36.50 
42.58 
47.86 

 
 
 

19.05 
19.05 
19.05 

 
 
 

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

Technological homogeneity 
H0 : D ประจวบคีรีขนัธ์ + Dเชียงราย = Dรวม 2 จงัหวดั 

 
4.73 

 
49.43 

 
24 

 
89.40 

 
36.42 

 
ปฏิเสธ (H0) 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 

5.3 ผลการประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลติ 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานหลักในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้รูปแบบฟังก์ชันการผลิตแบบ 

Translog ในการสร้างเส้นพรมแดนการผลิตสับปะรดของเกษตรกร ซ่ึงมีความไม่มีประสิทธิภาพ
รวมอยู่ดว้ย ท าการวิเคราะห์ฟังก์ชนัการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ
จงัหวดัเชียงราย ดว้ยวธีิ SFA โดยใชโ้ปรแกรม Frontier 4.1  

การผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายแยกตาม
จงัหวดั โดยใชส้มการท่ี 17 โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการผลิตส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีวา่จ านวนหน่อพนัธ์ุ แรงงานและมูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการผลิตมีความสัมพนัธ์ในทางบวก ณ ระดบั
ช่วงความเช่ือมัน่ 99% โดยท่ีปัจจยัการผลิต จ านวนหน่อพนัธ์ุ (0.665) และมูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการ
ผลิต (0.071) มีผลกระทบต่อผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์อย่างมี
นยัส าคญั ถา้จ านวนหน่อพนัธ์ุท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 0.665 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานของ ปรัชญา (2550) ศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตออ้ยใน
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จงัหวดัสุโขทยั และก็สอดคล้องกบังานของ ณฐภทัร (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตขา้วโพดหวานเพิ่มข้ึนถา้ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.071 ในขณะท่ีการผลิตสับปะรดในจงัหวดัเชียงราย ปัจจยัการผลิตท่ีมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคญัต่อผลผลิตสับปะรด คือ จ านวนหน่อพนัธ์ุ (1.209) และแรงงาน (0.261) ถ้าเกษตรกรเพิ่ม
ปริมาณหน่อพนัธ์ุและแรงงานท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตร้อยละ 1 จะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.209 
และ 0.261 ตามล าดบั โดยถา้ใชแ้รงงานในการผลิตสับปะรดและดูแลรักษามากข้ึนก็จะท าให้ผลผลิต
ของสับปะรดเพิ่มมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าการใช้แรงงานเพิ่มข้ึนส่งผลให้ผลผลิตเฉล่ียอย่างมาก ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นวา่การท่ีเกษตรมีเวลาทุ่มเทให้กบัการท างานมากข้ึนยอ่มท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจน ส าหรับตวัแปรหุ่นสารเคมีท่ีใชบ้งัคบัออกดอกไม่มีนยัส าคญัในการอธิบายค่าความสัมพนัธ์ 

ส าหรับการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตสับปะรดทั้ งระบบ ด้วยวิธีการ Metafrontier โดยใช้
โปรแกรม SHAZAM 8.0 ซ่ึงจะไม่แสดงความมีนยัส าคญัทางสถิติในการอธิบาย ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลท าใหป้ริมาณผลผลิตสับปะรดเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ จ  านวนหน่อพนัธ์ุ แรงงาน และการ
ใช้สารอีทีฟอนในการบงัคบัออกดอก ปัจจยัการผลิตด้านการใช้ ปุ๋ยเคมีและการใช้ สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ส่งผลท าให้ปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลง ซ้ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช ้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมากเกินไป 

 ตารางที ่5.4 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่างๆในแบบจ าลองพรมแดนการผลิต 

ตวัแปร 
จงัหวดั 

Meta-frontier 
ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงราย 

ค่าคงท่ี 0.210*** 
(0.030) 

0.446*** 
(0.108) 

0.428 

หน่อพนัธ์ุ (หน่อ/ไร่) 0.665*** 
(0.102) 

1.209*** 
(0.218) 

0.832 

แรงงาน (วนัท างาน/ไร่) -0.082 
(0.079) 

0.261*** 
(0.082) 

0.324 

มูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใช ้(บาท/ไร่) 0.071*** 
(0.030) 

-0.039 
(0.073) 

-0.124 

มูลค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (บาท/ไร่) -0.026 
(0.030) 

-0.004 
(0.030) 

-0.011 
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ตารางที ่5.4 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่างๆในแบบจ าลองพรมแดนการผลิต 

ตวัแปร 
จงัหวดั 

Meta-frontier 
ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงราย 

สารเคมีท่ีใชบ้งัคบัออกดอก -0.002 
(0.051) 

0.041 
(0.036) 

0.051 

Sigma-squared 0.232** 
(0.076) 

0.339* 
(0.177) 

- 

Gamma 0.916*** 
(0.033) 

0.982*** 
(0.018) 

- 

หมายเหตุ: ***ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01, **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, *ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 

5.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลติ 
จากการวเิคราะห์โดยใช ้Frontier 4.1 ไดผ้ลของการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทาง

เทคนิคการผลิต ซ่ึงเป็นการศึกษาวา่มีปัจจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต หากมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตในทางลบ แสดงวา่ปัจจยัตวันั้นส่งผลท าใหค้วามไม่
มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัตวันั้นส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนัหากมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตใน
ทางบวก แสดงว่าปัจจยัตวันั้นส่งผลท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึง
หมายความวา่ ปัจจยัตวันั้นส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตลดลง จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดแสดงดงัตารางท่ี 5.5 พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่ จ  านวนปีการศึกษา (Edu)  ประสบการณ์ (Exp) การปลูกพืชแซม (DMixC) 
และการมีทัศนคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม (DVP) โดยตัวแปรจ านวนปีการศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรดของเกษตรกร เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้วามมีประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การผลิตสับปะรดเพิ่ม ข้ึน  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 และ0.10 โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิ 
(coefficient) เท่ากบั -0.066 และ -0.023 ตามล าดบั ถา้เกษตรกรประสบการณ์ในการผลิตสูงข้ึนความมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสับปะรดก็จะสูงตามข้ึนไปดว้ย เน่ืองมาจากการผลิตของเกษตรกรมีลกัษณะ
ของการเรียนรู้จากส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในอดีต เป็นการสั่งสมความรู้ เพื่อน ามาใชแ้กไ้ขและพฒันาวธีิการ
ผลิตท าใหมี้ความรู้ความสามารในการแกปั้ญหาของเกษตรกรผูน้ั้นก็มีมากข้ึนเม่ือพบเจอปัญหาในการ
ผลิตสับปะรดก็จะแก้ไขปัญหาได้ และสามารถบ ารุงดูแลรักษาสับปะรดได้ดี เกษตรกรท่ี มี
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ประสบการณ์ในการผลิตน้อย เช่นเดียวกบัปัจจยัจ านวนปีการศึกษาของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมี
จ านวนปีการศึกษาสูงข้ึนหรือมีระดับความรู้สูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจในการผลิตท่ีดีกว่าคนท่ี
ความรู้นอ้ย ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรลกัษณ์ (2550) ขณะท่ีการปลูกพืชแซม และการมีทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ี
ท าให้ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตสับปะรดลดลง ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เท่ากบั 0.879 และ 0.830 ตามล าดบั หมายความว่า ถา้เกษตรกรมี
การปลูกพืชแซม และการมีทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิค
ลดลงร้อยละ 0.879 และ 0.830 ตามล าดบั ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสับปะรด
เป็นพืชท่ีชอบแสงแดดจดัจะมีการสังเคราะห์แสงไดดี้ เม่ือมีการน าพืชชนิดอ่ืนมาปลูกแซมท าให้เกิด
ร่มเงา สับปะรดจึงไดรั้บแสงแดดไม่เตม็ท่ีจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหค้วามมีประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การผลิตสับปะรดต ่ากว่าการปลูกสับปะรดเพียงอย่างเดียว การมีทศันคติการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม
สวนทางกับการผลิตของเกษตรกรท าให้ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตสับปะรดต ่า 
เพื่อใหท้นัต่อฤดูกาลผลิต เกษตรกรจึงท าการผลิตโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชในปริมาณท่ีมากเกินไปในการก าจดัศตัรูพืชให้ลดลงหรือหมดไป ในทางกลับกันการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสับปะรดและท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การผลิตสับปะรดต ่า ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดของ
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่  กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน และขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูก โดย
ท่ีตัวแปรกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน เป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต
สับปะรดเพิ่มข้ึน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เท่ากบั -0.701 
หมายความว่า ถา้เกษตรกรเช่าพื้นท่ีท าการผลิตจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตจะ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.701 ซ่ึงอาจเกิดจากในการเช่าพื้นท่ีท าการผลิตมีตน้ทุนท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นตวัเงินเพิ่มข้ึน 
ท าให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดีกว่าการผลิตในพื้นท่ีตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ณฐ
ภทัร (2554) ถ้าเกษตรกรเช่าพื้นท่ีท าการผลิตจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตจะ
เพิ่มข้ึน ขณะท่ีปัจจยัดา้นขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูก เป็นปัจจยัท่ีท าให้ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
ในการผลิตสับปะรดลดลง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เท่ากบั 
0.005 หมายความวา่ ถา้เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท าการผลิตขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีตอ้งดูแลมาก จะส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตได้ไม่ทัว่ถึงซ่ึงจะท าให้คุณภาพของการ
จดัการลดลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคลดลงร้อยละ 0.005 ทั้งน้ีจากขอ้มูลท่ีไดใ้นตารางท่ี 
5.5 ถึงแมค้่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรการมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตชลประทานไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่มีค่า
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เป็นลบ การมีพื้นท่ีอยูใ่นเขตชลประทานท าให้เกษตรกรมีปริมาณน ้ าเพียงพอส าหรับใชใ้นการผลิตจึง
ส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดในทั้งสองจงัหวดัเพิ่มข้ึน 

ตารางที ่5.5 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่างๆในสมการความไม่มีประสิทธิภาพ 

ตวัแปร 
จงัหวดั 

ประจวบคีรีขนัธ์ เชียงราย 
ค่าคงท่ี -0.626 

(0.574) 
-2.198 

(1.647) 
การศึกษา: ปี(Edu) -0.066* 

(0.035) 
0.032 

(0.027) 
ประสบการณ์: ปี (Exp) 0.023* 

(0.012) 
-0.021 

(0.012) 
พื้นท่ีเขตชลประทาน (DIrri) -1.536 

(0.979) 
-0.940 

(0.818) 
การเขา้ร่วมกลุ่มผูป้ลูกสับปะรด (DMb) -0.582 

(0.363) 
1.762 

(1.170) 
การไดรั้บความรู้จากหน่วยงานต่างๆ (DKnl) -0.096 

(0.169) 
0.542 

(0.329) 
การปลูกพืชแซม (DMixC) 0.879** 

(0.372) 
-0.514 

(0.397) 
กรรมสิทธิในท่ีดิน (DOwS) -0.102 

(0.136) 
-0.701* 
(0.355) 

ทศันคติในการผลิตท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม (DVP) 0.830* 
(0.390) 

0.140 
(0.242) 

ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก: ไร่ (Area) -0.005 
(0.004) 

0.005* 
(0.003) 

หมายเหตุ: **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, *ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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5.5 ผลการวเิคราะห์ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลติ 
ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต โดยผลการ

วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนแรกการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
สับปะรดภายใต้เทคโนโลยีของจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  ส่วนท่ีสองการวดั
อตัราส่วนทางเทคโนโลยี (metatechnology ratio: MTR) และส่วนสุดท้ายการวดัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 5.5.1 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยีของจังหวัดเชียงรายและ
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ (TE) 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยี ของจงัหวดั
เชียงรายและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แสดงดงัตารางท่ี 5.6 ซ่ึงพบวา่ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตสับปะรดเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ระหว่าง 0.398-0.974 มีค่าประสิทธิภาพ
เฉล่ียเท่ากบั 0.876 ส่วนเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหวา่ง 0.305-0.974 มี
ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพเท่ากบั 0.767 โดยเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคในการผลิตไดอี้กร้อยละ 22 และในจงัหวดัเชียงรายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค
ในการผลิตได้อีกร้อยละ 33 แสดงว่าการใช้การใช้ปัจจยัการผลิตสับปะรดของเกษตรกรยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเต็มท่ี ซ่ึงเกษตรกรยงัสามารถใส่ปัจจยัการผลิตเขา้ไปในกระบวนการผลิตแล้วท าให้
ปริมาณผลผลิตสามารถเพิ่มข้ึนได ้ไดแ้ก่ จ  านวนหน่อพนัธ์ุ แรงงาน และมูลค่าปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการผลิต 

การกระจายความหนาแน่นของค่า TE ของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดั
เชียงรายมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดส่วนใหญ่มีการกระจายตวัอยู่ในช่วงระดับ
ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.9 รองลงมาอยูใ่นช่วงระดบัประสิทธิภาพเท่ากบั 0.8 (ภาพท่ี 5.1) 

ตารางที ่5.6 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิค 
  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

n = 168 
จงัหวดัเชียงราย 

n = 142 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต (TE) ค่าเฉล่ีย 0.876 0.767 
 มธัยฐาน 0.903 0.850 
 สูงสุด 0.974 0.974 
 ต ่าสุด 0.398 0.305 
 SD 0.099 0.184 
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ตารางที ่5.6 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิค (ต่อ) 
  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

n = 168 
จงัหวดัเชียงราย 

n = 142 
อตัราส่วนทางเทคโนโลย ี(MTR) ค่าเฉล่ีย 0.694 0.915 
 มธัยฐาน 0.745 0.933 
 สูงสุด 1.000 1.000 
 ต ่าสุด 0.053 0.715 
 SD 0.188 0.075 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต  
metafrontier (TEm) 

ค่าเฉล่ีย 0.608 0.700 
มธัยฐาน 0.654 0.746 

 สูงสุด 0.932 0.950 
 ต ่าสุด 0.043 0.268 
 SD 0.179 0.177 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ผล 

 
 

 

รูปที ่5.1 การกระจายความหนาแน่นของค่า TE 

5.5.2 อตัราส่วนทางเทคโนโลย ี(MTR) 
การวิเคราะห์ค่าอตัราส่วนทางเทคโนโลยีของแต่ละจงัหวดั ผลการวิเคราะห์ค่า MTR ของ

เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.694ค่ามธัยฐานเท่ากบั0.745 และค่า MTR ของ
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.915 ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.933 (ตารางท่ี 5.6) ผลการ
วเิคราะห์ค่าของ MTR แสดงใหเ้ห็นวา่ ภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
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เม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของทั้งระบบเกษตรกรยงัสามารถเพิ่มศกัยภาพในการผลิต
ให้มีประสิทธาพทางเทคนิคเพิ่มข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เองไดอี้ก 
เพื่อไปสู่ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรดของทั้งระบบส าหรับจงัหวดัเชียงราย
ภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของจงัหวดัเชียงรายเกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตเกือบ
เต็มท่ีแลว้ เม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของทั้งระบบ จากผลการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่ามี
เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายอย่างน้อย 1 ราย มีค่า MTR เท่ากบั 1 ซ่ึงเป็น
จุดท่ีเส้นพรมแดนการผลิต SFA สัมผสักับเส้น metafrontier หมายความว่า เกษตรกรในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายอย่างน้อย 1 ราย สามารถท าการผลิตไดถึ้งระดบัประสิทธิภาพ
สูงสุดของการผลิตทั้ งระบบภายใต้เส้น  Metafrontier ห รือกล่ าวได้ว่าเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์และเชียงรายมีศกัยภาพท่ีจะจดัการการผลิตสับปะรดอยา่งเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ถึง
ความเป็นไปไดใ้นการผลิตให้ไดผ้ลผลิตสูงท่ีสุดภายใตปั้จจยัการผลิตท่ีใช ้โดยใช้เทคโนโลยกีารผลิต
ของแต่ละจงัหวดั หรือหมายความว่า ถึงแม้เกษตรกรทั้ ง 2 จังหวดั จะใช้เทคโนโลยีในการผลิต
สับปะรดท่ีแตกต่างกนัแต่สามารถมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดบนเส้น Metafrontier ไดจ้ากการชุด
เทคโนโลยท่ีีเป็นอยู ่(รูปท่ี 5.2)  

การกระจายความหนาแน่นของค่า MTR ของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ส่วนใหญ่มี
อตัราส่วนทางเทคโนโลยีกระจายตวัอยู่ในช่วง 0.7 ส าหรับเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่มี
อตัราส่วนทางเทคโนโลยีกระจายตวัอยู่ในช่วงระดบัประสิทธิภาพเท่ากบั 0.9 เม่ือแบ่งช่วงอตัราส่วน
ทางเทคโนโลยีของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จะเห็นไดว้า่ การผลิตท่ีมีระดบัประสิทธิภาพ
สูงสุดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระดบัการศึกษา เน่ืองจากกลุ่มคนในทุกระดบัการศึกษาสามารถผลิตไดถึ้งระดบั
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในช่วงท่ี MTR มีค่าสูง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูง หมายความวา่ 
เกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูง สามารถท าการผลิตภายใต้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์แล้วมีประสิทธิภาพเขา้ใกล้ประสิทธิภาพภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตสับปะรดทั้ง
ระบบภายใตเ้ส้น Metafrontier การกระจายของค่า MTR ท่ีอยูใ่นช่วงกลาง เป็นกลุ่มท่ีสามารถพฒันา
ศกัยภาพการผลิตให้เพิ่มข้ึนได้อีก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาจ านวน 9-12 ปี ซ่ึงสามารถ
พฒันาระดบัประสิทธิภาพให้สูงข้ึนได้อีกโดยการให้การศึกษาหรือความรู้เพื่อเพื่มศกัยภาพในการ
จดัการแก่เกษตรกร ส าหรับเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายจะเห็นไดว้่าเกษตรกรในทุกระดบัการศึกษา
สามารถผลิตได้ท่ีระดับประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตสับปะรดของทั้ งระบบภายใต้เส้น 
Metafrontier (รูปท่ี 5.3) การกระจายของประสบการณ์ในการผลิตของเกษตรกรในแต่ละช่วง MTR จะ
เห็นไดว้่า ค่า MTR เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายมีการกระจายไปในทุก
ระดับประสบการณ์ในการผลิตสามารถผลิตแล้วมีประสิทธิภาพเข้าใกล้ประสิทธิภาพการผลิต
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สับปะรดของทั้งระบบ แสดงให้เห็นวา่ เกษตรท่ีเร่ิมเขา้มาท าการผลิตสับปะรดสามารถท าการผลิตได้
ถึงประสิทธิภาพสูงสุด (รูปท่ี 5.4) 

  

 

รูปที ่5.2 การกระจายความหนาแน่นของค่า MTR 

 

 

รูปที ่5.3 การศึกษาของเกษตรกรในแต่ละช่วง MTR 
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รูปที ่5.4 ประสบการณ์ในการผลิตของเกษตรในแต่ละช่วง MTR 

5.5.3 ประสิทธิภาพทางเทคนิคกการผลติ (Technical Efficiency of metafrontier: TEm) 
การวิ เคราะ ห์ ประสิ ท ธิภ าพทางเท ค นิคก ารผ ลิตสั บปะรด ทั้ งระบบภายใต้ เส้ น 

Metafrontier(TEm) ดังตารางท่ี 5.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคเม่ือพิจารณาการผลิต
สับปะรดทั้งระบบพบว่าค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดภายใตเ้ส้น Metafrontierของ
เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยู่ระหวา่ง 0.043 -0.923 ค่ามธัยฐานเท่ากบั0.654ประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 0.608ส าหรับเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตสับปะรดภายใต้เส้น Metafrontierอยู่ระหว่าง 0.268 - 0.950 ค่ามัธยฐานเท่ากับ  0.746 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 0.700 จะเห็นไดว้า่ เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดทั้งระบบภายใตเ้ส้น Metafrontierเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีประสิทธิภาพในการผลิต
สับปะรดสูงกว่าเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แสดงให้เห็นว่าการผลิตสับปะรดทั้ งระบบ

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0 10 20 30 40 50 60

ก. จงัหวดัประจวบครีีขันธ์
ประสบการณ์ (ปี)

MTR

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0 10 20 30 40 50 60

ข. จงัหวดัเชียงราย
ประสบการณ์ (ปี)

MTR



 

68 

ภายใตเ้ส้น Metafrontier การใช้ปัจจยัในการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีเป็นไปได้ เกษตรกรในจงัหวดั
เชียงรายสามารถใชปั้จจยัในการผลิตไดดี้กวา่เกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

การกระจายความหนาแน่นของค่า TEm ของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดั
เชียงรายมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบส่วนใหญ่มีการกระจายตวัอยู่ในช่วง
0.6-0.7 ส าหรับเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดทั้งระบบส่วน
ใหญ่มีการกระจายตวัอยูใ่นช่วง 0.6-0.8 (รูปท่ี 5.5) 
 

 

รูปที ่5.5 การกระจายความหนาแน่นของค่า TEm 
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ก. จังหวดัประจวบครีีขันธ์
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ข. จังหวดัเชียงราย


