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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบไปดว้ยรายละเอียดส าคญั 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นเน้ือกาเก่ียวกบั
แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา และส่วนท่ีสองเป็นเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิด และทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาน้ี ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทน แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับประสิทธิภาพการผลิต และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอบแทน 

ตน้ทุนมีความส าคญัต่อการท าธุรกิจ และในการบริหารงานผูบ้ริหารจะตอ้งทราบว่าตน้ทุน
การผลิตสินคา้แต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด โดยตน้ทุนเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารหรือ
เจา้ของกิจการใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่าย การก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน 
การก าหนราคาขาย การจดัท างบประมาณ และอ่ืนๆ การคิดตน้ทุนจึงมีความส าคญัต่อการบริหารงาน
เพื่อจะท าใหท้ราบวา่กิจการมีก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุน (cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการ โดยมูลค่า
นั้นจะตอ้งสามารถวดัได้เป็นหน่วยเงินตรา ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบนัหรือใน
อนาคตก็ได ้เม่ือตน้ทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลว้และกิจการไดใ้ช้ประโยชน์ไปทั้งส้ินแลว้ ตน้ทุนนั้นก็จะถือ
เป็น “ค่าใช้จ่าย” (expenses) ดงันั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงตน้ทุนท่ีได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้
ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและส าหรับตน้ทุนท่ีกิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่
กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย”์ (assets) เม่ือค่าใช้จ่าย คือตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดรายได้ (revenue) 
หากน าไปเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนในงวดเดียวกนั ก็คือการค านวณหาก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิ (อนุรักษ,์ 2548) 
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ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ผลิต ทั้งรายจ่ายท่ีเห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริงและรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นชัดเจนหรือไม่ต้องจ่ายจริง 
(implicit cost) รายจ่ายท่ีเห็นชดัเจนวา่มีการจ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีจ่ายออกไปเป็นตวัเงิน เช่น 
เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ ส่วนรายจ่ายท่ีมองไม่เห็นชดัเจนว่ามี
การจ่ายจริง เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดจ่้ายออกไปเป็นตวัเงิน แต่ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจะตอ้งประเมิน
ข้ึนมาและถือเป็นตน้ทุนการผลิตส่วนหน่ึง ไดแ้ก่ ราคา หรือผลตอบแทนของปัจจยัการผลิตในส่วนท่ี
ผูผ้ลิตเป็นเจา้ของเองและไดน้ าปัจจยันั้นมาใช้ร่วมในการผลิตดว้ย ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ีจะถูก
นับรวมเข้าไปด้วยท าให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุน ทางบัญชี ดังนั้ นก าไรในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงนอ้ยกวา่ก าไรในทางบญัชีเสมอ 

การจ าแนกตน้ทุนสามารถจดัประเภทได้หลายลกัษณะ ในแต่ละลกัษณะก็เพื่อใช้ตน้ทุนเพื่อ
การตดัสินใจของผูผ้ลิต ซ่ึงการจ าแนกตน้ทุนท่ีคุน้เคยกนัก็คือการจดัประเภทตน้ทุนตามพฤติกรรม
ของตน้ทุนเป็นตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร (ฐานนัดร,2551) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตน้ทุนคงท่ี หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละดบัการผลิต ไม่วา่จะมีการผลิต
มากหรือผลิตนอ้ย ก็ยงัคงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเช่นเดียวกนั เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าเช่า เงินเดือนพนกังาน ค่า
เบ้ียประกนั เป็นตน้ ลกัษณะพฤติกรรมประเภทน้ี เม่ือน ามารวมคิดตน้ทุนของสินคา้ โดยน าจ านวน
ของสินคา้ท่ีผลิตมาหาร เพื่อคิดตน้ทุนต่อหน่วย จะพบไดว้า่หากมีการผลิตสินคา้จ านวนมาก จะท าให้
ตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยลง แต่หากผลิตสินคา้จ านวนจ านวนนอ้ย ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยก็จะสูงข้ึนดว้ย 

ตน้ทุนผนัแปร หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีพฤติกรรมเคล่ือนไหวตามจ านวนการผลิต ซ่ึงหากมีการ
ผลิตมากก็จะเสียตน้ทุนประเภทน้ีมาก และหากมีการผลิตน้อยก็จะเสียตน้ทุนประเภทน้ีน้อยเช่นกนั 
เช่น วตัถุดิบท่ีใช ้ค่าแรงงานท่ีคิดเป็นรายช้ิน ค่าไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจกัร ค่าพลงังานส้ินเปลือง เป็น
ตน้ ตน้ทุนประเภทน้ีมกัเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้โดยตรง  

2.1.2 แนวคิด และทฤษฏี เกีย่วกบัประสิทธิภาพการผลติ  

ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆในการด าเนินการกิจกรรมโดย
มุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุดและเป็นไปอยา่งประหยดั ไม่
วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเร็จและ
ถูกต้อง ซ่ึงแตกต่างจากค าว่าประสิทธิผล (effectiveness)  ท่ีหมายถึง การด าเนินกิจกรรมให้ได้ผล
ส าเร็จของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวงัท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้
(อนนัท,์ 2554) 
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การประเมินประสิทธิภาพในหน่วยผลิตจะท าให้ทราบวา่ ในปัจจุบนัการผลิตของหน่วยผลิต
คุม้ค่าท่ีจะผลิตหรือไม่ มีการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแค่ไหน เม่ือเทียบกบัหน่วยผลิตรายอ่ืน
สามารถท่ีจะแข่งขนัไดห้รือไม่ เน่ืองจากว่าในระบบตลาดนั้นอาจไม่ไดมี้ผูผ้ลิตเพียงแค่หน่วยเดียว 
และยงัมีเทคโนโลยใีหม่ท่ีเขา้มามากมายในปัจจุบนัท่ีจะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือท า
การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยผลิตแล้วจะท าให้ทราบว่าหน่วยการผลิตในขณะน้ีมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหนเม่ือเทียบกบัหน่วยผลิตอ่ืน ถา้ประสิทธิภาพของเรานั้นต ่ากวา่คู่แข่งจะมี
แนวทางเพิ่มระดบัประสิทธิภาพ คุณภาพอย่างไร ให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดโ้ดยท่ีไม่ท าให้เกิด
การขาดทุน เพราะการแข่งขนัโดยท่ีเราเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะเป็นการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืกวา่การลด
ราคาสินคา้หรือลดปริมาณสินคา้ซ่ึงจะน าไปสู่กบัดกัราคา เช่นเดียวกบัการลดมาตรฐานสินคา้ซ่ึงจะท า
ให้ความเช่ือถือจากลูกคา้ลดลง ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ 
และวธีิการวดัประสิทธิภาพในแบบต่างๆ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1.2.1 แนวคิดของการวดัประสิทธิภาพ 

การวดัประสิทธิภาพคือ การวดัผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตเพื่อประเมินวา่หน่วยผลิตมี
ความสามารถในการแปรรูปปัจจยัการผลิต (input) ไปเป็นผลผลิต (output) ภายใตก้ารใช้เทคโนโลยี
ต่างๆในกระบวนการแปรรูปอยา่งไร โดยทัว่ไปแลว้ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถประเมินได้
จากการดูสัดส่วนของผลผลิตกบัปัจจยัการผลิตท่ีใชไ้ป (อคัรพงศ,์ 2548) ดงัน้ี 

ประสิทธิภาพ=
ผลผลิต

ปัจจยัการผลิต
 

วิธีการวดัผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตท่ีนิยมใช้อีกวิธีหน่ึงคือ การวดัประสิทธิภาพเชิง
เปรียบเทียบ (relative efficiency) ท่ีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (static) ในกลุ่ม
เดียวกัน หรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตในช่วงเวลาท่ีต่างกัน (dynamic) โดย
แนวคิดท่ีมีการใช้กันอย่างกวา้งขวาง ได้แก่แนวคิดของ M.J. Farrell (1957) ท่ีอาศัยหลักการของ 
Frontier Analysis ท่ีเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตแต่ละหน่วยกบัหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุดในกลุ่ม (best 
practice)  

Farrell (1957)1 เสนอวา่ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตประกอบดว้ยสององคป์ระกอบคือ  ส่วน
ท่ีหน่ึงประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical efficiency: TE) วดัความสามารถของหน่วยผลิตท่ีท าให้
ไดรั้บผลผลิตสูงสุดจากการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีก าหนดให้ และส่วนท่ีสองประสิทธิภาพการจดัสรร 

                                                           
1 Farell, M. J. 1957. “The Measurement of Productivity Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society. 120(3): 258-281. 
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(allocative efficiency: AE) วดัความสามารถของหน่วยผลิตในการใช้ปัจจยัการผลิตในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม ภายใตร้าคาปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตท่ีก าหนดให้ เม่ือน าทั้งประสิทธิภาพสอง
ส่วนมารวมกันจะเรียกว่า ประสิท ธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic efficiency: EE)  ซ่ึ งการว ัด
ประสิทธิภาพสามารถแบ่งพิจารณาออกเป็นสองแนวทาง คือ 1) การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นท่ี
ปัจจยัการผลิต (input-orientated measures) และ 2) การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ท่ีผลผลิต (output-
orientated measures) ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพทั้งสองแบบมีความแตกต่างกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัการผลิต (input-orientated measures) 

การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นท่ีปัจจยัการผลิต แสดงให้เห็นถึงระดับปัจจยัการผลิตท่ี
สามารถลดปริมาณการใชล้งโดยท่ีผลผลิตยงัคงปริมาณเท่าเดิม สมมติให้หน่วยการผลิตใช้ปัจจยัการ
ผลิต 2 ชนิด (x1 และ x2) ในการผลิตผลผลิต 1 ชนิด (y) ภายใตเ้ง่ือนไขผลไดต่้อขนาดคงท่ี (constant 
return to scale) พิจารณารูปท่ี 2.1 แสดงถึงการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางราคา 
และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดให้ SS’ แทนเส้นผลผลิตเท่ากนั และถา้ให้หน่วยผลิตท า
การผลิตผลผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตเท่ากบั P ณ จุดน้ีหน่วยผลิตไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการ
ผลิต เน่ืองจากจุด P เป็นสัดส่วนการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงความไม่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคเท่ากบัระยะทาง QP ซ่ึงเป็นจ านวนของปัจจยัการผลิตท่ีสามารถลดลงไดโ้ดยท่ีปริมาณผลผลิต
ไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงประสิทธิภาพทางเทคนิคสามารถวดัไดจ้ากสัดส่วนปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีควรจะ
เป็นเทียบกบัปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีหน่วยผลผลิตผลิตใชซ่ึ้งก็คือ OQ/OP ซ่ึงค่าของประสิทธิภาพทาง
เทคนิคจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้หากอตัราส่วนต ่ากวา่ 1 แสดงวา่หน่วยผลิตนั้นไม่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิค แต่ถา้เท่ากบั 1 แสดงว่าหน่วยการผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิค เช่นหากหน่วยผลิตท าการ
ผลิตท่ีจุด Q จะเห็นว่าหน่วยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิค เน่ืองจากมีการใช้ปัจจยัการผลิตบนเส้น 
SS’ ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเหมาะสม คือเท่ากบั OQ/OQ 

 แมว้า่การใชปั้จจยัการผลิตท่ีจุด Q จะมีประสิทธิภาพทางเทคนิค แต่วา่การใชปั้จจยัการผลิตท่ี
สัดส่วนน้ียงัไม่ใช่การใชปั้จจยัท่ีเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตยงัไม่อยูใ่น
ระดบัท่ีต ่าสุด ซ่ึงจุดท่ีมีทั้งประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพทางดา้นการจดัสรร คือจุด 
Q’ ซ่ึ งเป็นจุดท่ี เส้นราคาปัจจัยการผลิตสัมผ ัสกับเส้นผลผลิตเท่ากัน  (isoquant) และส าหรับ
ประสิทธิภาพการจดัสรร ณ จุด P มีค่าเท่ากบั OR/OQ  โดย RQ แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพการ
จดัสรร ดงันั้นประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ ณ จุด P ซ่ึงมีค่าเท่ากบัผลคูณของประสิทธิภาพทาง
เทคนิคกบัประสิทธิภาพการจดัสรร นัน่คือ(OQ/OP) x (OR/OQ) = OR/OP โดยท่ีระยะ RP  คือจ านวน
ตน้ทุนการผลิตท่ีควรลดลงเพื่อใหห้น่วยการผลิตมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
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ทีม่า: Coelli, Rao and Battese (1998) 

รูปที ่2.1 การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางราคาโดยมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัการผลิต 

2) การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ท่ีผลผลิต (output-orientated measures) 

 การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ท่ีผลผลิต  จะแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณของผลผลิตท่ีหน่วยการ
ผลิตสามารถผลิตไดเ้พิ่มข้ึนโดยยงัคงใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิม สามารถอธิบายไดจ้ากรูปท่ี 2.2 สมมติ
ให้หน่วยการผลิตใช้ปัจจยัการผลิต 1 ชนิดเพื่อท าการผลิตผลผลิต 2 ชนิด (y1 และ y2) ก าหนดให้เส้น 
ZZ’ คือ เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิต (production possibility curve: PPC) แสดงถึงระดบัผลผลิตแต่
ละชนิดท่ีสามารถผลิตได้จากการใช้ปัจจยัการผลิตจ านวน x  ถ้าผลิต ณ จุด A หน่วยการผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากจุด A อยู่ใต้เส้น PPCโดยระยะ AB แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิค (TE)  และถา้วดัเป็นอตัราส่วนจะได ้OA/OB แต่ถา้ผลิต ณ จุด B หมายความว่าหน่วยผลิตมี
ประสิทธิภาพในการผลิต เน่ืองจาก ณ จุด B อยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิตท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงจุดท่ีอยูบ่น
เส้น PPC ถือว่ามีประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) วดัได้เท่ากับ OA/OB แต่ ณ จุด B หน่วยการผลิต
ไม่ได้ท าให้เกิดรายรับสูงสุด โดยจุดท่ีมีทั้ งประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) และประสิทธิภาพการ
จดัสรร (AE) เป็นจุด B’ เน่ืองจากเป็นจุดท่ีอยู่เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตและยงัสัมผสักบัเส้น
รายรับเท่ากัน (isorevenue) คือ เส้น DD’ ผลผลิตท่ีดีท่ีสุดตามอัตราส่วนของรายรับคือจุด C ซ่ึงมี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ก าร  จัด ส รร เท่ ากับ  OB/OC ดั งนั้ น ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ท าง เศ รษ ฐ กิ จ เท่ ากับ 
(OA/OB)*(OB/OC) = OA/OC 
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ทีม่า: Coelli, Rao and Battese (1998) 
รูปที ่2.2 การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพการจดัสรรโดยมุ่งเนน้ท่ีผลผลิต  

 ในการพิจารณาว่าจะวดัประสิทธิภาพแบบมุ่งเน้นท่ีผลผลิตหรือแบบมุ่งเน้นท่ีปัจจยัการผลิต 
จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะของหน่วยการผลิตดว้ยวา่มีลกัษณะอยา่งไร กล่าวคือถา้กรณีท่ีปัจจยัการ
ผลิตของหน่วยผลิตนั้นมีอยู่อย่างจ ากดั หน่วยผลิตไม่สามารถหามาเพิ่มไดท้นัเวลา หน่วยผลิตนั้นก็
ตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพโดยพยายามเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากท่ีสุดภายใตข้อ้จ ากดัของตน้ทุนท่ีมีอยู ่ก็
จะตอ้งท าการวดัประสิทธิภาพโดยการใช้การวดัประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นท่ีปัจจยัการผลิต (input-
orientated measures) แต่ถา้ในกรณีท่ีไม่ตอ้งการเพิ่มปริมาณผลผลิตแลว้อาจเพราะวา่ปริมาณสินคา้ใน
ตลาดมีมากพอแล้ว หน่วยผลิตก็ต้องหาวิธีการท่ีจะลดต้นทุนการผลิตลง ซ่ึงจะใช้วิธีการว ัด
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นท่ีผลผลิต (output-orientated measures) เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดได้
เพราะวา่เป็นการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การลดราคา หรือการลดคุณภาพ เพราะถา้ท าเช่นนั้น
ก็จะส่งผลในระยะยาว 

  2.1.2.2 วธีิการวดัประสิทธิภาพ 

 การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) แบบแนวคิดของ Farrell (1957) ท่ี
อาศยัหลกัการของ frontier Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต โดยวิธีการประมาณค่า
เส้นพรมแดนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (parametric 
approach) และวิธีการประมาณค่าแบบ non-parametric approach โดย  Stochastic Frontier Analysis 
(SFA) เป็นวิธีท่ีนิยมในการประมาณค่าแบบ parametric ในขณะท่ีวิธี Data Envelopment Analysis 
(DEA) เป็นวธีิท่ีไดรั้บความนิยมในการประมาณค่าแบบ non-parametric 
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 1) วธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์ (parametric approach)  

วิธีการน้ีเป็นการค านวณโดยใช้หลกัการทางเศรษฐมิติในการประมาณค่าเส้นพรมแดนการ
ผลิต โดยอาศยัพื้นฐานทฤษฎีทางดา้นสถิติในการทดสอบความน่าจะเป็น เพื่อหารูปแบบสมการการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกับข้อมูล แบบจ าลองท่ีได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัคือ 
แบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic frontier model: SFA) เป็นการประมาณค่าสมการ
พรมแดนดว้ยวธีิ Maximum Likelihood Estimation ซ่ึงวิธีน้ีค  านึงถึงความแปรปรวนโดย Aigner et al. 
(1977) และ Meeusen and Broeck (1977) ได้เสนอ stochastic frontier production function ท่ี เพิ่มค่า
ความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่ม (vi) เขา้ไปในสมการ โดยเพิ่มเขา้กบั non-negative random variable (ui) ซ่ึง
การวดัค่าความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่ม (vi) เป็นการวดัค่าความคลาดเคล่ือน (error) และ random factors 
อ่ืนๆ เช่น ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัด้านอากาศ เป็นตน้ ท่ีมีผลต่อตวัแปรผลผลิต (output) กบัตวัแปร
น าเขา้ (input) ท่ีไม่สามารถระบุได้โดยรูปแบบของสมการการผลิตท่ีนิยมใช้กนัได้แก่ แบบ Cobb-
Douglas และแบบ Translog Production Function เป็นตน้  

  lnyi  = xiβ + vi - ui ,                       i= 1, 2, 3, …., N  (2.1) 

 โดยท่ี lnyi = Logarithm ของผลผลิต 
  Xi   = ปริมาณปัจจยัการผลิต 
  β =  พารามิเตอร์ท่ีจะถูกประมาณค่า 
  ui = ความไม่มีประสิทธิภาพในหน่วยของการผลิต 
  vi = ค่าความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่ม 

จากแบบจ าลองท่ี 2.1 ถูกเรียกไดว้า่เป็น the stochastic frontier production function เน่ืองจาก
ค่าของผลผลิตท่ีอยู่ในบริเวณท่ีเหนือข้ึนไป เน่ืองจาก the stochastic (random) variable: exp(xiβ+vi) 
โดยค่า random error (vi) สามารถมีค่าไดท้ั้งบวกและลบ และเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถสังเกตค่าได ้(รูป
ท่ี 2.3)  
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ทีม่า: Coelli, Rao and Battese (1998) 
รูปที ่2.3 ฟังกช์ัน่การผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม 

ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์โดยแบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) สามารถบอกไดว้่า
ปัจจยัการผลิตตวัไหนท่ีส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการน้ีจะเหมาะสมกบัการงานท่ีมี
ตวัอยา่งจ านวนมาก เพื่อท่ีจะตอ้งน าขอ้มูลไปสร้างฟังกช์นัการผลิต 

2) วธีิการประมาณค่าแบบ Non-Parametric Approach  

วธีิการน้ีเป็นการค านวณท่ีใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกวา่ Linear Programming ในการ
ประมาณค่าของหน่วยผลิต วิธีการน้ีไม่ตอ้งมีการก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน่ (functional form) ท่ีใช้
ในการพิ จารณา Charnes et al. (1978) น าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าห รับการวัด
ประสิทธิภาพท่ีเรียกวา่แบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) วธีิการน้ีก็สามารถ
วดัประสิทธิภาพการด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด 

 Charnes et al. (1978) น าเสนอแบบจ าลองส าหรับการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต โดยมีการ
พิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิต (input oriented) และมีลกัษณะของผลตอบแทนคงท่ี (constant return to 
scale: CRS) แต่ในแบบจ าลองภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ีจะใช้ได้อย่างเหมาะสมเม่ือ
หน่วยผลิตทั้งหมดด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม (optimal scale) แต่จะไม่สามารถวดัไดเ้ม่ือหน่วย
ผลิตไม่สามารถผลิตไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม จึงไดมี้การพฒันาแบบจ าลองข้ึนมาใหม่ Banker et al. (1984) 
ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนต่อขนาดแปรผนั (variable return to scale: VRS)  

 จากแนวคิดของ Coelli et al. (1997) ท่ี ใช้ คุณสมบั ติ  duality ในโปรแกรมเชิ งเส้ น (linear 
programming) เพื่อหาฟังกช์นัในรูปแบบทัว่ไปของเส้นห่อหุม้ (envelopment form) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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 1) รูปแบบเส้นห่อหุ้มท่ีพิจารณาดา้นผลผลิต (output-oriented) ภายไตข้อ้สมมติผลตอบแทน
ต่อขนาดคงท่ี (constant return to scale: CRS) 
  Maximize       

0j
  

  subject to  0
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jkjkj xx   

   0j       (2.2) 

 2) รูปแบบเส้นห่อหุ้มท่ีพิจารณาดา้นผลผลิต (output-oriented) ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทน
ต่อขนาดท่ีเปล่ียนแปลงจะเพิ่มขอ้จ ากดัความโคง้ลงในแบบจ าลอง (variable return to scale: VRS) 

  Maximize      
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          0j       (2.3) 

ก าหนดให ้ 0j
  คือ ตวัช้ีวดัระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) ของ firm ท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดน   

                             การผลิต 
       j0 คือ หน่วยผลิตท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดน (frontier) 
      yij คือ จ านวนผลผลิต ท่ี i ของ firm ท่ี j 
      xkj  คือ จ านวนปัจจยัการผลิตท่ี k ของ firm ท่ี j 

   คือ ตวัถ่วงน ้าหนกั 

 การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนต่อขนาดท่ีเปล่ียนแปลง  เป็น
การวดัประสิทธิภาพในกรณีท่ีหน่วยผลิตไม่สามารถผลิตไดใ้นขนาดท่ีเหมาะสม สาเหตุมาจากการ
แข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์ โดยทัว่ไปแลว้ระบบการผลิตมกัมีลกัษณะน้ี ในขณะท่ีการวดัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตข้้อสมมติผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี ทุกหน่วยการผลิตต้องมีการด าเนินการผลิต ณ 
ระดบัท่ีเหมาะสม ในการวดัระดบัประสิทธิภาพการผลิตสามารถหาค่าประสิทธิภาพของขนาด (scale 
efficiency: SE) ไดจ้ากสัดส่วนของประสิทธิภาพการผลิตภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงท่ี (TECRS) 
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คูณกบั ประสิทธิภาพการผลิตท่ีได้จากการวดัภายใตข้้อสมมติผลตอบแทนต่อขนาดเปล่ียนแปลง 
(TEVRS) โดยค่า SE มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 กล่าวคือ SE = TECRS*TEVRS  (รูปท่ี 2.4) 

ทีม่า: Coelli, Rao and Battese (1998). 

รูปที ่2.4 วธีิการค านวณหาค่าประสิทธิภาพต่อขนาด  

แบบจ าลอง VRS เป็นแบบจ าลองท่ีสามารถวดัว่าหน่วยผลิตนั้ นมีผลตอบแทนต่อขนาด
เพิ่มข้ึน (increasing return to scale: IRS.) หรือมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (decreasing return to 
scale: DRS.) เพราะภายใตข้อ้จ ากดั N1’≤1 จึงสามารถหาค่าประสิทธิภาพในช่วง Non-Increasing 
Return to Scale (NIRS.) ได้ โดยดูจากค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคในช่วง NIRS. (TENIRS.) เท่ากับ
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (VRS) แล้วไม่เท่าประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตข้อ้จ ากดัผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี (CRS) แสดงว่าหน่วยการผลิตนั้นผลิตอยู่ในช่วง 
ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (DRS) หมายความวา่หน่วยการผลิตมีการผลิตท่ีปริมาณมากเกินไปท าให้
ตน้ทุนสูงข้ึนส่งผลให้รายรับต่อขนาดนอ้ยลง ควรจะลดปริมาณการผลิตลง แต่ถา้ค่าประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในช่วง NIRS (TENIRS) ไม่เท่ากบัประสิทธิภาพภายใตข้อ้จ ากดัผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร 
(VRS) แลว้เท่ากบัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้จ ากดัผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี (CRS) แสดงวา่
หน่วยการผลิตนั้นผลิตอยูใ่นช่วงผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึนแสดงวา่หน่วยผลิตยงัผลิตสินคา้ปริมาณ
นอ้ยเกินไปถา้อยากใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนตอ้งเพิ่มการผลิตข้ึน 
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วิธีการ  DEA เป็นวิธีการประมาณค่าโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ท่ี เรียกว่า Linear 
Programming ในการประมาณค่าประสิทธิภาพ เพื่อความเขา้ใจการค านวณค่าคะแนนประสิทธิภาพ 
จึงยกตัวอย่างวิธีการประมาณค่าประสิทธิภาพ พิจารณาทางด้านผลผลิต (output oriented) และมี
ลกัษณะผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (variable return to scale) ซ่ึงมีสมการเชิงเส้นดงัน้ี 

 Maximize   0j
  

 Subject to (y11 + y22 + y33 + … + yjj) –  yj0 ≥ 0    

    xi – (x1 + x2 + x3 + … + xii) ≥ 0     

   1 + 2 +3 + …+j = 1        
   j≥ 0        
 ยกตวัอยา่งการประมาณค่าประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตจ านวน 7 หน่วย โดยการผลิต
สินคา้ (Y) ท่ีใช้ปัจจยัการผลิต 1 ชนิด (ตารางท่ี 2.1) โดยการแทนค่าตวัเลขปริมาณผลผลิตและปัจจยั
การผลิตลงในสมการ จึงไดย้กตวัอยา่งหน่วยผลิตล าดบัท่ี 1 ดงัน้ี  

ตารางที ่2.1 ตวัอยา่งปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
ล าดบัท่ี ผลผลิต (y) ปัจจยัการผลิต (x) 

1 2 2 
2 3 5 
3 6 7 
4 9 8 
5 5 3 
6 4 1 
7 10 7 

 
 การประมาณค่าประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตท่ี 1 ท่ีมีผลผลิต เท่ากบั 2 หน่วย จากการ
ใชปั้จจยัการผลิตเท่ากบั 2 หน่วย เม่ือแทนค่าตวัเลขลงในสมการไดด้งัน้ี 
 Maximize   0j

  

 Subject to (21 + 32 + 63 + 94 + 55 + 46+107) - 2  ≥ 0  

   2 – (21 + 52 + 73 + 84 + 35+ 16+ 77) ≥ 0   

   1 + 2 +3 + …+j = 1        
   j≥ 0 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2.1 หน่วยผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจ านวน 4 ตวัอยา่ง คือ P1 P2 P3 และ P4 
ส่วนของ หน่วยผลิต P6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 7/15 เม่ือตอ้งการปรับตวัเองให้มีประสิทธิภาพตอ้ง
เพิ่มผลผลิตโดยมีอยา่งท่ีใชใ้นการอา้งอิงในการผลิตอยู ่2 ตวัอยา่ง คือ P2 และ P3 จากขอ้จ ากดัท่ีวา่ใน
วธีิการ VRS ผลรวมของ  ทุกตวัตอ้งเท่ากบั 1 ค่า 2 = 1/3 และ 3= 2/3 (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางที ่2.2 การประมาณค่าปัจจยัท่ีส่วนท่ีขาด (input slack) และผลผลิตส่วนท่ีขาด (output slack) 
หน่วย
ผลิต 

ผลผลิต 
(y) 

ปัจจยัการผลิต 
(x) 

ค่า
ประสิทธิภาพ 

() 

ผลผลิตส่วนขาด 
(output slack: s+) 

ปัจจยัการผลิต
ส่วนขาด 

(input slack: s-) 

ค่าถ่วงน ้ าหนกั 
() 

1 2 2 1 0 0 1=1 
2 3 5 1 0 0 2=1 
3 6 7 1 0 0 3=1 
4 9 8 1 0 0 4=1 
5 5 3 19/9 0 0 2=1/3  3=2/3 
6 4 1 17/3 0 0 2=2/3 3=1/3 
7 10 7 8/7 0 1 4 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Charnes.et.al, 1996 

 ในการประมาณค่าแบบนอนพาราเมตริกซ์จะมีช่วงท่ีเส้นกราฟเป็นเส้นตรงขนานกบัแกน
นอนและแกนตั้งหรือ the piece-wise linear form ส่งผลให้เกิดความยากในการวดัประสิทธิภาพ เกิด
ปัญหา slack คือกรณีท่ีหน่วยผลิตท าการผลิตอยู่บนเส้นท่ีขนานกบัแกนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
แบบ คือ 

 1) ปัจจยัการผลิตส่วนท่ีเกิน (input slack) หมายถึง การท่ีหน่วยผลิตท าการผลิตอยู่บนเส้น
พรมแดนการผลิตแต่สามารถลดการใชปั้จจยัการผลิต โดยสามารถผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณเท่าเดิม 

 2) ผลผลิตส่วนท่ีขาด (output slack) หมายถึง การท่ีหน่วยผลิตท าการผลิตอยูบ่นเส้นพรมแดน
การผลิตแต่สามารถเพิ่มผลผลิตไดโ้ดยใช้ปัจจยัการผลิตในปริมาณเท่าเดิม สามารถเขียนสมการใน
กรณีท่ีมีการผลิตบนเส้นท่ีขนานกบัแกน x กล่าวคือหน่วยผลิตสามารถท่ีจะเพิ่มผลิตไดโ้ดยยงัคงใช้
ปัจจยัการผลิตในปริมาณเดิม สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
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 โดยท่ี   
  s  คือ ค่าปัจจยัส่วนท่ีเกิน (input slack) 
  s  คือ ผลผลิตส่วนท่ีขาด (output slack) 
    คือ ค่าถ่วงน ้าหนกั 

 จากการประมาณค่าประสิทธิภาพเม่ือแสดงดว้ยรูปภาพท่ี 2.5 จะเห็นว่าหน่วยผลิต P7 ท่ีไม่
ประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพจะมีหน่วยอา้งอิง คือ หน่วยผลิต P4 ตอ้งเพิ่ม
ผลผลิตโดยจุดอา้งอิงนั้นอยู่ในช่วงท่ีเส้นขนานกบัแกน x หมายความว่าหน่วยผลิต P7 สามารถลด
ปัจจยัการผลิตลงจ านวน 1 หน่วย ได้โดยท่ีไม่ท าให้ปริมาณผลผลิตลงลง นั่นคือมีปัจจยัส่วนท่ีเกิน 
(input slack) เท่ากบั 1 (รูปท่ี 2.5) 

 

ท่ีมา: Charnes et.al (1996) 
รูปที่ 2.5 ขอบเขตประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (VRS) มุ่งเนน้พิจารณา

ดา้นผลผลิต (output-oriented) 
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2.1.2.3 การเลอืกวธีิการวดัประสิทธิภาพ 

การประมาณค่าดว้ยแบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) และ แบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม (DEA) นั้นแต่
ละวธีิก็มีทั้งจุดเด่นและจุดอ่อน กล่าวคือ การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม จะใหค้วามส าคญักบั
องคป์ระกอบค่าความคลาดเคล่ือนท าให้ค่าประสิทธิภาพท่ีประเมินไดน้ั้นมีความแม่นย  ามากข้ึน โดย
สามารถวิเคราะห์ดว้ยใช้วิธีการทางสถิติและสามารถทดสอบค่าทางสถิติได ้อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีก็
จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอท่ีจะน าไปก าหนดรูปแบบ
ฟังก์ชนัของแบบจ าลองตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการกระจายของค่าประสิทธิภาพท่ีเป็นตวัแปร
เชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic) ในขณะท่ีแบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม (DEA) นั้นไม่จ  าเป็นต้องก าหนดรูปแบบ
ฟังก์ชนัของแบบจ าลอง และการกระจายของค่าประสิทธิภาพ และยงัสามารถใช้ไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยั
การผลิตและผลผลิตหลายชนิดผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีประโยชน์ในแง่การปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตแต่ละหน่วยว่าปัจจยัการผลิตปัจจยัใดท่ีก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ
และต้องปรับปรุงให้อยู่ในระดับไหน แต่เน่ืองจากคะแนนประสิทธิภาพท่ีได้เป็นคะแนนเชิง
เปรียบเทียบภายในกลุ่มอาจไม่ใชค้่าประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมโดยรวม (ตารางท่ี 
2.3)  และวธีิการน้ีไม่สามารถระบุไดว้า่ตวัแปรภายนอกตวัไหนท่ีก่อใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ตอ้งน าออกไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิการอ่ืน อาจจะดว้ยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (least square) หรือวิธีโท
บิท (tobit)  

ตารางที ่2.3 จุดเด่น และจุดอ่อนของแบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม และแบบจ าลองเส้นห่อหุม้ 
 แบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) แบบจ าลองเสน้ห่อหุม้ (DEA) 
จุดเด่น  ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของ

ค่าคลาดเคล่ือน ท าใหค้่า
ประสิทธิภาพท่ีประเมินไดแ้ม่นย  า
มากข้ึน 

 สามารถใชก้ารอนุมานทางสถิติ และ
การทดสอบทางสถิติได ้

 ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบฟังกช์ัน่การผลิต  
 สามารถใชใ้นกรณีท่ีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลาย

ชนิด 
 ผลลพัธ์ท่ีได ้มีประโยชน์ในแง่ของการปรับปรุงการ

ด าเนินงานของหน่วยผลิตแต่ละหน่วย 
 สามารถใชใ้นกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนนอ้ย 

จุดอ่อน  ตอ้งก าหนดรูปแบบฟังกช์ัน่ 
แบบจ าลองตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
และการกระจายของค่าประสิทธิภาพ
ท่ีเป็นตวัแปรเชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic) 

 จ านวนตวัอยา่งตอ้งมีมากพอท่ีจะ
สร้างฟังกช์นัการผลิต 

 หากขอ้มูลเกิดความคลาดเคล่ือน ท าใหค้่า
ประสิทธิภาพคลาดเคล่ือนอาจจากความเป็นจริง  

 ไม่เอ้ืออ านวยต่อการอา้งอิงเชิงสถิติ เช่น การทดสอบ
สมมติฐาน และการค านวณช่วงความเช่ือมัน่ 

 คะแนนประสิทธิภาพท่ีไดเ้ป็นคะแนนเชิงเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มอาจไม่ใชค้่าประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 

ทีม่า: อรรถพล สืบพงศกร (2555) 
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การท่ีตดัสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตอ้งพิจารณาองค์ประกอบหลายๆอย่าง  
เพื่อท าให้ผลการวิเคราะห์ท่ีไดส้ามารถอธิบายขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดถู้กตอ้งมากท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีตอ้งท า
การพิจารณาไดแ้ก่ การด าเนินงานของหน่วยตดัสินใจ (หน่วยผลิต) ถา้หน่วยผลิตท่ีเป็นองคก์รท่ีไม่ได้
เน้นผลก าไรเป็นหลกั เช่น โรงพยาบาล สหกรณ์ เป็นตน้ การใช้ DEA วิเคราะห์ก็เป็นวิธีท่ีค่อนขา้ง
เหมาะสม อีกประการคือตอ้งค านึงดว้ยวา่ขอ้มูลมีขอ้จ ากดัท่ีสามารถหาไดไ้ม่ เช่น ปัจจยัน าเขา้ ปริมาณ
ผลผลิต หน่วยท่ีใช้ (ปริมาณ/มูลค่า/ราคา) เป็นต้น และในกรณีท่ีใช้วิธี SFA ต้องค านึงว่ารูปแบบ
ฟังก์ชัน่ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลเป็นอย่างไร อาจจะมีไดห้ลายแบบแต่ตอ้งเลือกท่ีเหมาะสมกบัตวัอย่าง
มากท่ีสุด 

แนวทางพิจารณาเลือกใช้ระหว่างวิธี Stochastic Frontier Analysis และ Data Envelopment 
Analysis (ตารางท่ี 2.4) จ าเป็นตอ้งพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลท่ีมีอยูว่า่มีลกัษณะแบบไหน กล่าวคือใน
กรณีท่ีตอ้งเลือกใชว้ธีิการ SFA เม่ือตวัแปรคลาดเคล่ือนมีผลต่อค่าสถิติของขอ้มูลอยา่งมาก ไม่สามารถ
ละเลยได้ สามารถก าหนดรูปแบบฟังก์ชันของแบบจ าลองได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพราะวิธีการน้ีจ าเป็นต้องมีจ านวนตัวอย่างท่ีมากพอในการสร้างฟังก์ชันของแบบจ าลองและ
จ าเป็นตอ้งสร้างไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัลกัษณะของขอ้มูลท่ีมีอยูซ่ึ่งรูปแบบฟังก์ชนัอาจเป็นแบบ Cobb-
Douglas หรือว่า Translog ก็แลว้แต่ว่ารูปแบบไหนใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด และท่ีส าคญั
วิธีการน้ีให้ความส าคัญกับการกระจายตัวของค่าประสิทธิภาพ แต่ถ้าในกรณีท่ีตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนัสูง ค่าคลาดเคล่ือนและตวัรบกวนทางสถิติมีผลต่อขอ้มูลน้อย วิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ลักษณะข้อมูลก็คือวิธี DEA และวิธีการน้ียงัเหมาะสมกับการศึกษาตวัอย่างท่ีไม่สามารถก าหนด
รูปแบบฟังก์ชั่นการผลิตไดอ้าจเน่ืองมาจาดจ านวนตวัอย่างท่ีมีน้อย ไม่สามารถก าหนดรูปแบบการ
กระจายความไม่มีประสิทธิภาพได ้

ตารางที ่2.4 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเหมาะกบัแบบจ าลองเชิงเฟ้นสุ่ม และแบบจ าลองเส้นห่อหุม้  
วธีิเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) วธีิเสน้ห่อหุม้ (DEA) 

1. เม่ือคลาดเคล่ือนและตวัรบกวนทางสถิติผลต่อขอ้มูล
มาก 

2. สามารถก าหนดรูปแบบฟังกช์นัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ใกลเ้คียงความเป็นจริง 

3. เม่ือละท้ิงตวัแปรมีความส าคญัต่อค่าประสิทธิภาพท่ี
วดั 

4. ใหค้วามส าคญักบัการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

1.  ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัสูง 
2. ค่าคลาดเคล่ือนและตวัรบกวนทางสถิติมีผลต่อ

ขอ้มูลนอ้ย 
3. มีความยากล าบากในการก าหนดรูปแบบฟังกช์นั/

พฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
4. ยากล าบากในการก าหนดรูปแบบการกระจายของ

ความไม่มีประสิทธิภาพ 
ท่ีมา: นิธิพงษ ์ส่งศรีโรจน์ และจารึก สิงหปรีชา (2549)  
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2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการ 

 การจดัการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีท าให้งานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดว้ยคนและทรัพยากรขององคก์าร (Robbins and DeCenzo, 2004 อา้ง
ในสมจินตนา, 2553) ซ่ึงตามความหมายน้ีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ ได้แก่ ขบวนการ 
(process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) หรือกล่าว
ได้ว่าองค์ประกอบการจัดการท่ีส าคัญคือ  การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน  และมีการจัดการทรัพยากร 
(Resource management) ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุดเน่ืองจากมีทรัพยากรจ ากดั ส าหรับทรัพยากรท่ีส าคญั
ส าหรับการจดัการ (management resources) (ศิริวรรณและคณะ, 2545) ประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์
(men) เงิน  (money) วัตถุดิบ  (material) เค ร่ืองจักร  (machine) วิธีการจัดการ  (management) และ
การตลาด (market) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ทรัพยากรมนุษย ์(men) หมายถึงบุคลากร ลูกจา้งผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานทางดา้นต่างๆ 
ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในองคก์ร 
 2) เงิน (money) หมายถึงปริมาณเงินทุนในองค์กรส าหรับการบริหารให้เหมาะสมกบัปัจจยั
การผลิต กระบวนการผลิต และการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย 
 3) วตัถุดิบ (material) คือการจดัการวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต ประกอบดว้ยการวางแผนการ
จดัสรรวตัถุดิบก็คือเทคนิคในการวางแผนและจดัหาวตัถุดิบส าหรับการผลิต 
 4) เคร่ืองจกัร (machine) คือเคร่ืองมือส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวใ้หมี้ประสิทธิภาพ 
 5) วิธีการจดัการ (management) คือระบบการจดัการ การวางแผนในองค์การ เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัส าหรับการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 6) การตลาด (market) คือกระบวนการท่ีหน่วยงานตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ส าหรับ
ก าหนดกลยทุธ์การขาย และการพฒันาธุรกิจ เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าสินคา้ การตลาดเก่ียวขอ้งกบั
การก าหนดระบุขอบเขตจ านวนลูกคา้  

2.2 เอกสารและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในคร้ังน้ีแบ่งเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเอกสารและ
งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับโรงสีข้าว และในส่วนท่ีสองเป็นเอกสารและงานวิจัยท่ี ศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 2.2.1 การศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัโรงสีข้าว 

จากการท่ีประเทศไทยมีการปลูกขา้วเป็นจ านวนมาก และกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ 
ท าใหมี้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วเกิดข้ึนมากมายซ่ึงก็รวมถึงธุรกิจโรงสีขา้วท่ีมีทั้งท่ีก าลงัก่อตั้งและท่ีปิด
กิจการไป จึงมีผูส้นใจศึกษาว่าจะหากตอ้งการลงทุนตั้งโรงสีขา้วจะมีความคุม้ค่าหรือไม่ ไดแก่งาน
ศึกษาของพิมพร์พี (2548) ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนตั้งโรงสีขา้วในอ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ในพื้นท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะลงทุนตั้งโรงสีขา้ว เน่ืองจากแนวโน้มความ
ตอ้งการบริโภคขา้วของผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน สามารถด าเนินการถึงจุดคุม้ทุนดา้นการเงินในปีท่ี 10 แต่
ควรมีการด าเนินงานในรูปแบบของบริษทั รวมทั้งอรอุมา (2550) ท่ีวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน
ของโรงสีขา้วขนาดใหญ่ในจงัหวดัลพบุรี พบวา่การลงทุนในโครงการโรงสีขา้วให้ผลท่ีคุม้ค่า แต่ตอ้ง
ระวงัหากตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 6 และผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงมากกว่าร้อย
ละ 5 การลงทุนจะให้ผลไม่คุม้ค่า นอกจากการศึกษาเชิงของการด าเนินงานของโรงสีขา้วแล้วยงัมี
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคนิคการสีขา้วของจินดามณีและคณะ (2554) ท าการศึกษาประสิทธิภาพ
โรงสีขา้วหอมมะลิในภาคตะวนัออก วิธีการศึกษาท าโดยการตรวจสอบเคร่ืองสีขา้ว พบว่าโรงสีขา้ว
ทุกแห่งมีปัญหาในกระบวนการกะเทาะเปลือกและการขดัขาว และส่วนใหญ่มีปัญหาในกระบวนการ
ท าความสะอาดขา้ว แต่เม่ือท าการแกไ้ขตามหลกัวิศวกรรมแลว้พบวา่การแกไ้ขท่ีระบบการขดัขาวท า
ใหใ้หก้ารแตกหกัลดลงมากท่ีสุด รองลงมาอยูท่ี่กระบวนการขดัมนัในส่วนการแกไ้ขระบบคดัแยกขา้ว
กล้องส่งผลทางออ้มท่ีท าให้อตัราการหักในเคร่ืองกะเทาะลดลง งานวิจยัได้บอกว่าเคร่ืองสีขา้วท่ีมี
คุณภาพจะท าใหก้ารสีขา้วไดข้า้วสารท่ีมีคุณภาพมากข้ึนดว้ย  

2.2.2 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 

การศึกษาประสิทธิภาพ มีทั้งท่ีวิเคราะห์โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic frontier 
analysis: SFA) และวิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (data envelopment analysis: DEA) แต่ด้วยลักษณะ
ของขอ้มูลและจ านวนของตวัอยา่งการศึกษา คร้ังน้ีวิธีการท่ีเหมาะสมคือวิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มท่ี
ผา่นมางานศึกษาท่ีใชว้ิธีน้ีไดแ้ก่ ทกัษิณา (2547) ศึกษาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนรัฐและเอกชน และการมีส่วนช่วยของการศึกษาต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน วิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผล
การศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนอยูใ่นระดบัสูงและไม่มีความ
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนคือ จ านวนนกัเรียน จ านวน
นักเรียนต่อขนาดห้อง และประสบการณ์การสอนของครูผูส้อน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วย
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แบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม สามารถใชก้บังานศึกษาท่ีเป็นหน่วยงาน แต่วา่วิธีการน้ีไม่สามารถบอกไดว้่า
ปัจจยัไหนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพซ่ึงงานศึกษา
ช่วงแรกผูศึ้กษาใช้วิธีถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แต่เน่ืองจากวา่ตวัแปรตามท่ีน ามา
ศึกษาในขั้นตอนน้ีคือค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-1 ซ่ึงเรียกวา่เป็นตวัแปรท่ีมี
ค่าตดัปลาย วิธีถดถอยพหุคูณไม่เหมาะสมอาจท าให้ค่าท่ีค  านวณไดเ้กิดค่าท่ีคลาดเคล่ือนจากค่าท่ีควร
จะเป็นได ้โดยแบบจ าลองท่ีเหมาะสมคือ แบบจ าลองโทบิท (tobit) (อคัรพงศ์, 2552) งานศึกษาท่ีใช้
แบบจ าลองโลจิท ได้แก่ เยาวเรศและคณะ (2547) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในเขตชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยเคร่ืองมือ DEA แต่ไดค้น้หาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ด้วยการวิเคราะห์ในแบบจ าลองโทบิต (tobit)  ผลการศึกษา
พบว่าเกษตรกรกลุ่มท่ีปลูกข้าวขาวดอกมะลิ  105 ร่วมกับข้าวพัน ธ์ุ อ่ืน เป็นกลุ่มท่ี มีค่ าเฉ ล่ีย
ประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 เพียงพนัธ์ุเดียว มีค่า
ดงักล่าวต ่าท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการของเกษตรกรไดแ้ก่ ประสบการณ์ 
อายุและระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลในทางบวกต่อความสามารถใน
การจดัการของเกษตรกร ในขณะท่ีปัญหาการผลิตส่งผลท าให้ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
เพิ่มข้ึน และในส่วนของอุบลวรรณ (2550) ก็ ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตโรงสีข้าวในจังหวดั
นครราชสีมา โดยใช้การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) เหมือนกนั แต่ว่าพิจารณาภายใตเ้ง่ือนไขอตัรา
ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี (constant return to scale) ส าหรับตวัแปรปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน และตน้ทุนเก่ียวกบัการผลิต และตวัแปรด้านผลผลิต 
ประกอบด้วย รายได้จากการขายทั้ งหมด ผลการศึกษาพบว่าโรงสีข้าวในจงัหวดันครราชสีมามี
ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากบั 0.940 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีอยูใ่นระดบัสูง ส าหรับโรงสีขา้วท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
นั้น ควรปรับลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต และค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบตามล าดบั 
และยงัมีการศึกษาของจนัทนาและคณะ (2549) ท่ีเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคของระบบ
โรงสีขา้วในประเทศไทยและประเทศไตห้วนั เพราะวา่ในประเทศไตห้วนัถือวา่มีเทคโนโลยใีนการสี
ขา้วท่ีทนัสมยักวา่ในประเทศไทย และเป็นการด าเนินการโดยเนน้หนกัไปทางดา้นทุนซ่ึงแตกต่างกบั
ประเทศไทยท่ียงัคงใช้แรงงานเป็นหลัก ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใช้แบบจ าลองเส้นห่อหุ้ม 
(DEA)  ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพทางเทคนิคของประเทศไทยต ่ากวา่ประเทศไตห้วนั แต่ระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัขนาดโรงสีของไทยและไตห้วนัเกือบเท่ากนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพนั้นมีเพียงก าลงัการผลิตเท่านั้น  
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 การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์การเกษตรมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือการสร้างแบบจ าลองเพื่อ
การท านายผลการด าเนินงาน ได้แก่การท านายผลประกอบการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ ของจนัท์จิรา (2546) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มเข้ามาสร้าง
แบบจ าลอง พบว่าแบบจ าลองท่ีประกอบด้วยตวัแปรหน้ีสินหมุนเวียนรวม ค่าใช้จ่ายรวม เงินให้
สินเช่ือ รายไดร้วม และเงินทุนหมุนเวียนสามารถในการท านายไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 84.62 ต่อมาไดมี้
การศึกษาของปรเมศร์ (2549) ท่ีสร้างแบบจ าลองการท านายความล้มเหลวของโรงสีข้าวสหกรณ์
การเกษตรในภาคเหนือ ส าหรับการสร้างแบบจ าลองใชค้ะแนนประสิทธิภาพการจดัการท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) จากตวัอยา่งโรงสีขา้วของสหกรณ์มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ร่วมใน
แบบจ าลองการท านายความลม้เหลวแบบจ าลองการท านายความลม้เหลวของโรงสีขา้วของสหกรณ์
การเกษตร เพื่อตอ้งการท่ีจะทราบถึงปัจจยัหรือตวัช้ีวดัท่ีจะสามารถช่วยท านายความน่าจะเป็นของ
ความมัน่คงหรือลม้เหลวให้แก่ธุรกิจโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรเพื่อน าไปเป็นสัญญาณเตือนภยั 
เพราะสหกรณ์การเกษตรเป็นกิจการท่ีสามารถช่วยเหลือแก่เกษตรกรได ้และเน่ืองจากการท่ีโรงสีขา้ว
ของสหกรณ์การเกษตรจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลบัประสบปัญหาต่างๆ หลายดา้น ท าให้การ
ด าเนินงานยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร บางสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนไม่สามารถแบก
รับภาระหน้ีสิน จึงได้มีผดุงศกัด์ิและคณะ (2557) สนใจศึกษาการปรับปรุงการด าเนินงานโรงสีขา้ว
สหกรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการสีขา้วของโรงสีสหกรณ์ โดยท าการประเมินโรงสีก่อนและหลงัการ
ปรับปรุงเคร่ืองสี ผลการศึกษาพบวา่โรงสีขา้วสหกรณ์ท่ีด าเนินกิจกรรมสีแปรรูปขา้วมีดชันีการสีแปร
รูปอยู่ในเกณฑ์ดี โรงสีสหกรณ์ส่วนใหญ่จะสีแปรรูปไม่เต็มความสามารถเน่ืองจากมีวตัถุดิบ
ขา้วเปลือกไม่เพียงพอ และมีคุณภาพไม่เหมาะสมกบัการแปรรูป  จากผลการศึกษาพอสรุปไดว้า่ โรงสี
สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพไดอี้กถา้มีการตรวจประเมินระหวา่งการสีแปรรูปเป็น
ระยะอยา่งสม ่าเสมอ และใชห้ลกัปฏิบติัท่ีดีในการท างาน 


