
บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

   
 ในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการศึกษา โดยส่วนของแนวคิด
และทฤษฎีท่ีน ามาศึกษาครอบคลุมเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) แนวคิดการวดั
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 2) วิธีการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และ3) แนวคิดการวดั
ประสิทธิภาพและช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยี นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงวิธีการศึกษาท่ีอธิบายถึงการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์แบบจ าลองและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาอีกดว้ย 
 
3.1   แนวคิดและทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้ยึดแนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์คลาสสิก เก่ียวกับวิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเทคโนโลยี รายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
        3.1.1   แนวคิดการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิ 

 แนวคิดการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์เร่ิมตน้จากงานของ Farrell (1957) ท่ีได้
น าเสนอว่า ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบคือ 1) ประสิทธิภาพดา้น
เทคนิค (technical efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วยผลิตท่ีสามารถผลิตผลผลิตให้
ไดม้ากท่ีสุดจากชุดปัจจยัการผลผลิตท่ีก าหนดให้ หรือภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู ่และ2) ประสิทธิภาพ
ดา้นการจดัสรร (allocative efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วยผลิตในการใชปั้จจยัการ
ผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเม่ือมีการก าหนดราคาปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิต ผลรวมของ
ประสิทธิภาพทั้งสองเรียกว่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (total economic efficiency) ซ่ึง
สามารถอธิบายได ้2 แนวทาง คือ  
 1)  Input-orientated มุ่งเนน้การวดัดา้นปัจจยัการผลิตโดยวดัจากปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีเรา
สามารถลดลงไดโ้ดยไม่ตอ้งลดปริมาณผลผลิต Farrell อธิบายว่าหน่วยผลิตท่ีใช้ปัจจยัการผลิต 2 
ชนิด (x1 และ x2) เพื่อผลิตผลผลิต 1 ชนิด (y) ภายใตข้อ้สมมติของผลตอบแทนคงท่ี (รูปท่ี 3.1) เส้น 
SS’ แสดง unit isoqunt ของหน่วยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจุด P เห็นไดว้า่ ณ จุด P หน่วยผลิต



26 
 

สามารถลดปัจจยัการผลิตลง แต่ยงัคงจ านวนผลผลิตไดเ้ท่าเดิม QP แสดงถึงจ านวนของปัจจยัการ
ผลิตท่ีสามารถลดลงอยา่งเป็นสัดส่วนโดยไม่ตอ้งลดจ านวนผลผลิต ดงันั้น QP/OP เป็นร้อยละของ
ปัจจยัการผลิตท่ีตอ้งลดลงโดยยงัคงการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพของเทคนิค ค่าประสิทธิภาพมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0 ถึง 1 หาก TE มีค่าเท่ากบั 1 แสดงวา่หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเต็มท่ีนัน่เอง 
(หรือจุด P อยูบ่นเส้นผลผลิตเท่ากนั) เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) = OQ/OP หรือ 1 
– QP/OP ส าหรับความไม่มีประสิทธิภาพท่ีสามารถลดลงไดห้ากเลือกผลิต ณ จุดท่ีไดป้ระสิทธิภาพ 
เส้น AA’ แสดงถึง isocost line ของหน่วยการผลิตท่ีท าการผลิตท่ีจุด P ประสิทธิภาพของการ
จดัสรร (AE) = OR/OQ ซ่ึง RQ แสดงการลดลงของตน้ทุนการผลิตท่ีจะเกิดข้ึนถา้การผลิตเกิดข้ึน ณ 
จุดท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีจุด Q’ ในขณะท่ีจุดอ่ืน ๆ เช่น จุด Q เป็นการผลิตท่ี TE แต่ไม่มี AE 
เพราะฉะนั้น EEI = OR/OP โดยท่ีระยะ RP คือ การลดลงของตน้ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Coelli, T. J., D.S.P. RAO and Battese.G.E. 1997 

รูปท่ี 3.1 ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพการจดัสรรจาก Input-orientated 

  
 2)  Output-orientated เป็นการวดัท่ีเนน้ดา้นปริมาณผลผลิตท่ีสามารถเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตท่ีใช้ โดยการพิจารณากรณีท่ีผลิตผลผลิต 2 ชนิด (y1 และ y2) และใช้
ปัจจยัการผลิตชนิดเดียว x1 (รูปท่ี 3.2) จากรูปท่ี 2 เส้น ZZ’ แสดงเส้นความเป็นไปไดข้องการผลิต 
จุด A เป็นจุดท่ีไม่ประสิทธิภาพ ระยะ AB แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคนั่นคือ 
จ านวนผลผลิตท่ีสามารถเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชปั้จจยัการผลิตเพิ่มข้ึน ดงันั้น TE = OA/OB หากมี
ขอ้มูลราคาเพิ่มข้ึนก็จะไดเ้ส้น isorevenue (DD’) และ AE = OB/OC ดงันั้นประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ (EEo) = (OA/OC) = (OA/OB)× (OB/OC) = TE× AE  
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ซ่ึง EEo จะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 เช่นเดียวกบัการวดัจากดา้นปัจจยัการผลิต จึงเห็นไดว้่า
แนวคิดและวธีินากรวดัประสิทธิภาพทั้ง 2 ดา้นมีความคลา้ยคลึงกนั ต่างกนัก็เพียงมุมมองเท่านั้นวา่
จะพิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิตหรือผลผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Coelli, T. J., D.S.P. RAO and Battese.G.E. 1997 

รูปท่ี 3.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพการจดัสรรจาก Output-orientated 

 
        3.1.2.  วธีิการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิ 

วิธีการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 2 วิธีคือ วิธีการวดั
ประสิทธิภาพแบบไม่มีพารามิเตอร์ (non-parametric approach) และวิธีการวดัประสิทธิภาพแบบมี
พารามิเตอร์ (parametric approach) โดยแต่ละวธีิมีแนวคิดขอ้ดีและขอ้เสียดงัน้ี 

1)  วิธีการแบบไม่มีพารามิเตอร์ วิธีท่ีได้รับความนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายคือ วิธีการ
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis : DEA) วิธีน้ีเป็นการค านวณท่ีใชห้ลกัทาง
คณิตศาสตร์ แบบ Liner Programming โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพกบั
หน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มเดียวกนั ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือ ไม่ตอ้งก าหนดรูปแบบของฟังก์ชนั ไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลมากในการศึกษา สามารถใชก้บัองค์กรผลิตท่ีไม่มุ่งเน้นผลก าไร นอกจากน้ียงั
สามารถวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi 
input and output) (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) แต่ขอ้เสียของวิธีการน้ีคือ ตวัคลาดเคล่ือน
และตวัรบกวนอ่ืนๆ ท่ีวดัไดอ้าจมีอิทธิพลต่อรูปร่างและต าแหน่งของเส้นพรมแดน เช่นเดียวกบั 
Deterministic Frontier Model และมีความอ่อนไหวแอบแฝงของการค านวณประสิทธิภาพต่อ
จ านวนค่าสังเกตหรือจ านวนผลผลิตและปัจจัยการผลิต โดยการเพิ่มจ านวนตัวแปรเข้าไปใน
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แบบจ าลอง แลว้ท าให้แนวโนม้ของค่าประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนได ้(Thiam; Bravo - Ureta and 
Rivas, 2001 อา้งใน นพรัตน์, 2548) 

2)  วิธีการแบบมีพารามิเตอร์ วิธีการน้ีจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดรูปแบบฟังก์ชนั โดยอาศยั
พื้นฐานทฤษฎีดา้นสถิติในการทดสอบความน่าจะเป็น ท าให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึนโดยสามารถ
แบ่งออกได ้2 แบบจ าลอง ดงัน้ี   

  2.1)  แบบจ าลอง Deterministic frontier model เสนอโดย Aigner and Chu (1968) 
ก าหนดให้ขอบเขตการผลิต (Frontier Production) เป็นแบบ Coobb – Douglas และทุกขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจจะอยูบ่นเส้นหรือใตข้อบเขตการผลิต ปัญหาของการประมาณค่าแบบน้ีคือ การไม่มี
คุณสมบติัทางสถิติ หรืออีกนยัหน่ึงการประมาณค่าโดยใชโ้ปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ไม่ให้ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t (t-ratio) นอกจากน้ีภายใตแ้นวคิดของวิธีการประมาณแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ พบว่าการหาขอบเขตการผลิตมาจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงท าให้เกิดความอ่อนไหวต่อ
ขอ้มูลท่ีผดิปกติ (ชยันนัท,์ 2551) 

2.2)  แบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Model : SFA) น าเสนอโดย 
Aigner, Lovell and Schmidt, Meeusen (1977) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม ในการประเมิน
ประสิทธิภาพทางเทคนิค ซ่ึงวิธีน้ีจะค านึงถึงโดยแยกค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 2 ส่วน คือ ความ
แปรปรวนอนัเน่ืองมาจากสภาพทางกายภาพและปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่
แน่นอนทางธรรมชาติ  ความสมบูรณ์ของพื้นท่ี เป็นตน้ และความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจากตวัของ
ผูผ้ลิตซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นตวับ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง การวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธีน้ี
ค่าประมาณท่ีไดมี้ความถูกตอ้งแม่นย  าสูงและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากข้ึน โดยส่วนใหญ่แลว้
วิธีการแบบแส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม นิยมใช้กบัขอ้มูลภาคตดัขวาง และขอ้มูล Panel Data (เป็น
ขอ้มูลท่ีได้จากค่าสังเกตท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กนัจากเซตของหน่วยตดัขวางเซตเดียวกนั) รูปแบบของ
ฟังก์ชนัท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ มี 2 รูปแบบ คือ ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb – Douglas และ
ฟังกช์นัการผลิตแบบ Translog สามารถเขียนไดด้งัน้ี  

  
                                                    
    โดยท่ี   =  ผลผลิต (output) 
       =  ปัจจยัการผลิต (input) 
   =  พารามิเตอร์ (parameter) 
    =  ค่าความคลาดเคล่ือนประกอบดว้ย  และ  

             =         
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เม่ือ 
   =       ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมได้มีลกัษณะการแจกแจงแบบ
   สองดา้น (Symmetric ; v); v ~ N(0, ) 

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

 
      3.1.3   แนวคิดการวดัประสิทธิภาพและช่องว่างทางเทคโนโลย ี(meta-frontier) 

เม่ือเทคโนโลยีตวัช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิต 
(input-out combination) ของหน่วยธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม ภูมิประเทศหรือทวีปท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงหมายถึง หน่วยธุรกิจดงักล่าวย่อมเผชิญกบัโอกาสทางการผลิตท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากแต่ละ
หน่วยธุรกิจมีทางเลือกในการใช้เทคนิคหรือวิธีการใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิต (input-out 
combination) ท่ีแตกต่างกัน สถานการณ์เช่นน้ีเรียกว่า “ความแตกต่างของชุดเทคโนโลย ี
(technology set differ)” ซ่ึงความแตกต่างของชุดเทคโนโลยีเป็นผลมาจากความแตกต่างของ ทุน
ทางกายภาพ ทุกการเงิน ทุนมนุษย ์(ชนิดของเคร่ืองจกัร ขนาดและปริมาณของแรงงาน) โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ แหล่งท่ีมาของทรัพยากร (คุณภาพของดิน สภาพอากาศ แหล่งพลงังาน) และลกัษณะ
ทางกายภาพอ่ืน รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีซ่ึงท าให้เกิดช่องว่างการผลิตได ้
(O’Donnell, Rao, Battese (2008 )  

การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแบบเดิมทั้ง 2 วิธี มีขอ้จ ากดัทางสมมติฐานท่ีส าคญัคือ 
หน่วยธุรกิจท่ีจะน ามาวดัประสิทธิภาพต้องอยู่ภายใต้เทคโนโลยีเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องมี
เทคโนโลยีเดียวกนัหรืออยูบ่นเส้นพรมแดนเดียวกนัเท่านั้นจึงจะสามารถน ามาวดัประสิทธิภาพได ้
หากมีความแตกต่างทางเทคโนโลยีหรืออยู่บนเส้นพรมแดน (frontier) ต่างกนัจะไม่สามารถน ามา
วดัประสิทธิภาพร่วมกนัได ้อยา่งไรก็ตาม การวดัประสิทธิภาพหรือประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยธุรกิจระหว่างกลุ่มมีความสนใจเป็นอย่างมาก แต่มีความยุ่งยากมากหากใช้วิธีการวดั
ประสิทธิภาพในแบบเดิม  

ดงันั้นแนวคิดการวดัประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแตกต่างกนัหรืออยูภ่ายใต้
การจดัการท่ีแตกต่างกนัจึงได้ถูกพฒันาข้ึนโดย Rao, O’Donnell and Battese (2003) และ 
O’Donnell, Rao and Battese (2008) แนวคิดน้ีเรียกวา่ “metafrontier” ซ่ึงแนวคิดน้ีไดย้ึดแนวคิด
พื้นฐานจากแนวคิด metafprduction function ท่ีถูกคิดคน้โดย Haymi and Ruttan (1971) ท่ีไดมี้การ
อธิบายไวว้่า “metafprduction function เป็นเสมือนเส้นห่อหุ้ม เส้นพรมแดนการผลิตอของกลุ่ม
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ต่างๆท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนั (production frontier)” โดยมีขอ้จ ากดัทางสมมติฐานท่ีส าคญัคือ 
หน่วยธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนั หรืออยูภ่ายใตก้ารจดัการท่ีแตกต่างกนัตอ้งสามารถมีโอกาส
เขา้ถึงเทคโนโลยไีดเ้ท่าเทียมกนั (รูปท่ี 3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Battese et al.,2004 

รูปท่ี 3.3 Metafrontier และ Individual frontier 

 
การวเิคราะวดัประสิทธิภาพตามแนวคิด Meta-frontier สามารถแยกการวเิคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
(1)  เส้นพรมแดนกลุ่มธุรกิจ (Frontier group)  

 กาวดัประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจ (Group) โดยท่ีภายในกลุ่มธุรกิจมีหน่วยธุรกิจ (firm) 
มากกวา่ 1 หน่วย ,K (>1), หน่วยธุรกิจภายในกลุ่มน้ีมีการใชชุ้ดเทคโนโลยีท่ีเหมือนกนั, Tk, (k = 
1,2,3,…,K) การใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิต (input-output combination) ของหน่วยธุรกิจ
จะตอ้งไม่มีค่าเป็นลบ (nonnegative)  
 

 
 
 ชุดผลผลิต (output sets) ก าหนดจากการใช้ปัจจยัการผลิตในเวกเตอร์ต่างๆ เหมือนกบัชุด
ความเป็นไปไดใ้นการผลิต (production possibility sets) เส้นพรมแดนของชุดผลผลิต (output sets) 
แสดงใหเ้ห็นถึงเส้นพรมแดนนความเป็นไปไดใ้นการผลิต (production possibility frontier) 
  

 

0 

Meta-frontier 

input X 

Output Y 

Individual frontier 
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 ชุดปัจจยัการผลิต (input sets) ก าหนดจากเวกเตอร์ผลผลิต ขอบเขตของชุดปัจจยัเหมือนกบั
เส้นผลผลิตเท่ากนั (isoquants) 
 

 
  
 ขอ้สมมติฐานทางเทคโนโลย ีดงัน้ี 

1) 0  Pk (x) (x สามารถท่ีจะไม่ผลิตอะไรเลย) 
2) ทั้ง x,y  Pk และถา้  0 <   1 ดงันั้น y* = y  Pk (x) (weak disposability) 
3) x, Pk(x) มีลกัษณะต่อเน่ืองและเป็นเส้นขอบเขต 
4) x, Pk มีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ (convex) 

 
 (2)  เส้นพรมแดนห่อหุม้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด (Meta - frontier) 
 ในการวัดประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกัน ก าหนดให้
metatechnology เป็นเสมือนการรวมเทคโนโลยท่ีีเป็นอยูข่องแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้งหมด เม่ือแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจไดผ้ลผลิต (y) จากการใชเ้วกเตอร์ปัจจยัการผลิต (x) เพราะฉะนั้นผลผลิตท่ีไดจ้ากการใชเ้วอ
เตอร์ปัจจยัการผลิต (x, y) จึงเป็นส่วนหน่ึงของ metatechnology,T*, ดว้ยเช่นกนั ดงัน้ี 
 

 
  
  หรือ        
  
 เพื่อให้ metatechonlogy ,T*, เป็นไปตามเง่ือนไขเทคโนโลยีการผลิต (production 
technology) ตอ้งก าหนดให้ meta-frontier เป็น convex hull ของการรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมดโดย
ก าหนดให ้ 
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 (3)  อตัราส่วนช่องวา่งทางเทคโนโลย ีTechnology gap ratio (TGR) 
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากส่วนท่ี (1) และ (2) จะได้การวดัช่องว่างกลุ่มธุรกิจ (Tk) และ 
metatechnology (T*) หากมีค่าไม่เท่ากนัหรือไม่เป็นเส้นเดียวกนั ซ่ึงหมายถึง ช่องวา่การผลิตท่ีเกิด
จากการมีชุดเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนันัน่เอง  
 

 
 

ในอีกทางหน่ึงผลลพัธ์ในส่วนท่ี (3) สามารถหาไดค้่าประสิทธิภาพของ metatechnology 
ไดโ้ดย 

 
 
ดงันั้น การวดัประสิทธิภาพแบบ meta-frontier ประกอบดว้ยการวดัสองส่วนดงัน้ีคือ 1) 

การวดัประสิทธิภาพของกลุ่มท่ีมีเทคโนโลยีเดียวกนั (การแสดงถึงความสามารถท่ีเป็นอยู)่ และ 2) 
การวดัช่องว่างทางเทคโนโลยี (technology gap ratio)  ระหว่างกลุ่มเทคโนโลยีหรือเรียกว่า  
metatechnology  

การวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลยีสามารถท าประมาณค่าไดเ้ช่นเดียวกบัการ
วดัประสิทธิภาพแบบเดิม คือ วิธีnon – parametric ดงัเช่น data envelopment analysis (DEA) และ
วธีิ parametric stochastic เช่น stochastic frontier analysis (SFA)  
 
        3.1.4  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวธีิเส้นห่อหุ้ม (Data envelopment analysis : DEA) 

การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data envelopment analysis : DEA) เป็นวิธีการท่ีถูกน าเสนอโดย 
Charnes Cooper และ Rhodes (1978) เพื่อประมาณค่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด
ของ Farrell (1957) วิธีการน้ีเป็นวิธีการแบบ linear – programming วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มได้
ถูกน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อหาประสิทธิภาพทางตน้ทุน (cost efficiency: CE) ประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(technical efficiency) และประสิทธิภาพทางดา้นราคา (allocative efficiency: AE) จากการใชปั้จจยั
การผลิต (input) เพื่อผลิตผลผลิต (output) ของหน่วยการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบไม่มี
พารามิเตอร์ดว้ย DEA เป็นท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจาก เป็นเทคนิคท่ีง่ายในการประมาณค่าเน่ืองจาก
ไม่ตอ้งการการก าหนดเส้นพรมแดนและความคลาดเคล่ือนสุ่ม (random error) ค่าประสิทธิภาพท่ีได้
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สามารถแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลา ไม่ตอ้งมีขอ้สมมุติเก่ียวกบัรูปแบบการกระจายตวัของความไม่
มีประสิทธิภาพและไม่ตอ้งก าหนดรูปแบบฟังก์ชนั (functional form) ของความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต การก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและปัจจยัการผลิตคือผลผลิต
ถูกก าหนดให้เป็นขอ้จ ากดัขอบบน (the upper-bound constrains) ในขณะท่ีปัจจยัการผลิตถูก
ก าหนดให้เป็นขอบจ ากดัขอบล่าง (the lower-bound constrains) และสามารถวดัประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) ไดดี้ 
นอกจากน้ีในการวิเคราะห์ไม่ตอ้งทราบการกระจายตวัของประชากรและไม่จ  าเป็นตอ้งมีหน่วย
ตดัสินใจ (decision making unit: DMU) จ านวนมากนกั ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีจึงท าให้ DEA เป็น
เทคนิคการวเิคราะห์แบบไม่มีพารามิเตอร์ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั  

การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม DEA สามารถท าไดส้องแนวทางคือ input - orientated และ out - 
orientated ในกรณี input – orientated ก าหนดให้เส้น frontier หาการจุดสูงสุดของการลดปัจจยัการ
ผลิตท่ีเป็นไปไดท่ี้เรายงัคงไดรั้บผลผลิตเท่าเดิมของแต่ละหน่วยธุรกิจ ส่วน output – orientated หา
การเพิ่มผลผลิตท่ีมากท่ีสุดโดยท่ีใช้ปัจจยัการผลิตเท่าเดิม ทั้งสองวิธีให้ผลลพัธ์ของประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคท่ีเหมือนกนัเม่ือมีการใชเ้ทคโนโลยีแบบ constant returns-to-scale (CRS) แต่ผลลพัธ์จะ
แตกต่างกนัถา้เทคโนโลยีท่ีใชเ้ป็นแบบ variable returns-to-scale (VRS) การวดัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตข้อ้สมมติแบบ VRS นั้น เป็นการวดัประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีการแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้หน่วยธุรกิจไม่สามารถด าเนินการผลิตในระดบัท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีการวดั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติแบบ CRS นั้นมีขอ้จ ากดัท่ีว่า หน่วยผลิตทุกหน่วยมีการ
ด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม (optimal scale) ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้
สมมติแบบ constant return to scale (TECRS) ประกอบดว้ย scale efficiency (SE) และ pure technical 
efficiency (TEVRS) ถา้หากหน่วยผลิตบางหน่วยไม่ไดด้ าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม ค่า TECRS 
และ TEVRS จะมีค่าไม่เท่ากนั เม่ือน าค่า TECRS/TEVRS จะได ้scale efficiency (SE) (รูปท่ี 3.4)  

สมมติให้หน่วยผลิตท าการผลิต โดยการใชปั้จจยัการผลิต 1 ชนิด ให้ไดผ้ลผลิต 1 ชนิด 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติแบบ CRS ท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นปัจจยั (input oriented) อยูท่ี่จุด 
P ซ่ึงมีระยะห่างเท่ากบั PPC และประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติแบบ VRS อยูท่ี่ P เช่นกนั 
แต่มีระยะห่างเท่ากบั PPV โดยสามารถใชส้มการอธิบายไดด้งัน้ี 

 TECRS  = APC/AP 
 TEVRS  = APV/AP 
 SE = APC/APV ซ่ึงก็คือ TECRS/TEVRS  
โดยค่า TECRS TEVRS และ SE มีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 จากสมการแสดงวา่ TECRS = TEVRS × SE 
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ดงันั้น ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตส้มมติ constant return to scale (TECRS) จึง
ประกอบดว้ย pure technical efficiency (TEVRS) และ scale efficiency (SE) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนผลผลิต
เฉล่ียของหน่วยผลิตท่ีท าการผลิต ณ จุด PV ถึงจุดท่ีมีการผลิตท่ีเหมาะสม คือ จุด R หากหน่วยผลิต
ด าเนินการอยู ่ณ จุด P แสดงวา่หน่วยผลิตนั้นอยูใ่นช่วง increasing returns to scale จ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ขนาดการผลิตเพื่อให้ระดบัการผลิตมีขนาดท่ีเหมาะสม (optimal scale) คือ จุด R และหากหน่วย
ผลิตท าการผลิตอยู ่ณ จุด Q แสดงวา่หน่วยผลิตอยูใ่นช่วง decreasing returns to scale จ าเป็นตอ้ง
ปรับลดขนาดผลิตลงเพื่อใหร้ะดบัการผลิตมีขนาดท่ีเหมาะสม คือ จุด R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Coelli et al., 2001 

รูปท่ี 3.4 การค านวณหาระดบัประสิทธิภาพจากขนาดการผลิต 

 
 เม่ือก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มต่างๆ  สามารถแสดงถึงเส้นพรมแดนของกลุ่ม 
โดยการใชก้ารวเิคราะห์เส้นห่อหุม้ DEA เพราะฉะนั้น DEA สามารถสร้างเส้นพรมแดนของกลุ่ม K 
ได ้เช่นเดียวกบั metafrontier ท่ีสามารถสร้างถูกข้ึนมาไดจ้ากการใช ้DEA วิเคราะห์ชุดขอ้มูลจาก
หน่วยสังเกตท่ีเกิดจากรวมตวักนัของหน่วยต่างๆ ในกลุ่มทั้งหมด  
 

(1) โครงสร้างของ Regional Frontier 
ถา้กลุ่ม k ประกอบดว้ยขอ้มูล Lk หน่วย การแกปั้ญหา linear programming ส าหรับหน่วยท่ี 

i ของแบบจ าลอง DEA ใน output-orientated สามารถหาไดจ้าก 
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 โดยท่ี   

    

            

 เม่ือ 
    คือ   เวกเตอร์ปริมาณผลผลิต M ×  1 ของหน่วยท่ี i 
    คือ   เวกเตอร์ประมาณปัจจยัการผลิต N ×  1 ของหน่วยท่ี i 
    คือ   เมตริกซ์ปริมาณผลผลิต M ×  Lk ทั้งหมดของ Lk หน่วย 
    คือ   เมตริกซ์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  Lk ทั้งหมดของ Lk หน่วย 
       คือ   เวกเตอร์ Lk × 1 ของค่าถ่วงน ้าหนกัต่าง ๆ และ 
      คือ   scalar 
 
 สังเกตวา่  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 ซ่ึง  – 1 แสดงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต
ของหน่วยท่ี i โดยมีการใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม และสังเกตว่า 1/  หมายถึงระดับของ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีมีค่าระหวา่ง 0 – 1 การแกปั้ญหา Lk ดว้ย liner programming (LP) ของแต่
ละหน่วยในกลุ่ม k ไดค้่า  และ  - vector ซ่ึง  vector ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของหน่วยท่ี i และ   vector ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั peer (inefficient) ของหน่วยท่ี i ค่า peer ของ
แต่ละหน่วยท่ี i เป็นหน่วยท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มท่ีก าหนดเส้น frontier ต่างกบัหน่วยท่ี i ท่ีได้
ก าหนดไว ้ 
 

(2) โครงสร้างของ Metafrontier 
 Metafrontier ท่ีถูกสร้างโดยการใช้แบบจ าลอง DEA มีการรวมกลุ่มขอ้มูลของหน่วย
ทั้งหมดในกลุ่ม เท่ากบัผลรวมของ L =   เม่ือยอ้นกลบัไปท่ีแบบจ าลอง LP ท่ี input-output 
matrices ขอ้มูลของหน่วยทั้งหมดสามารถหาไดจ้าก 
 
    

 โดยท่ี   
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 เม่ือ 
      คือ  เวกเตอร์ปริมาณผลผลิต M ×  1 ของหน่วยท่ี i 
     คือ  เวกเตอร์ประมาณปัจจยัการผลิต N ×  1 ของหน่วยท่ี i 
     คือ  เมตริกซ์ปริมาณผลผลิต M ×  L ทั้งหมดของ L หน่วย 
     คือ  เมตริกซ์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  L ทั้งหมดของ L หน่วย 
      คือ   เวกเตอร์ L × 1 ของค่าถ่วงน ้าหนกัต่าง ๆ และ 
    คือ   scalar 
 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก LP ในสมการ (2) ให้ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของแต่ละกลุ่มเม่ือ
เทียบกบั metafrontier จากการใชข้อ้มูลหน่วยต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึง   จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่  
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในปัญหา LP ของแต่ละกลุ่มในสมการท่ี (1) เป็นส่วนยอ่ยของขอ้จ ากดัในปัญหา 
*metafrontier LP ในสมการท่ี (2) ทุกหน่วยจะแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพเม่ือถูกก าหนดให้
เทียบกบั metafrontier  
 
3.2  วธีิการศึกษา 

การวดัประสิทธิภาพและช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เลือกศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไปเท่านั้ น โดยสหกรณ์
การเกษตรดงักล่าวเป็นสหกรณ์ท่ีถูกน ามาจดัมาตรฐานสหกรณ์ในปี 2553 ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 118 
สหกรณ์ แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัการไดม้าซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินในบางสหกรณ์
จึงท าใหส้หกรณ์ท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลไดจ้ริงเหลือเพียง 95 สหกรณ์เท่านั้น  

การแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีสหกรณ์โดยอ้างอิงจากผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีมีการจดัระดบัสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดบัได้แก่ ระดบัมาตรฐานดีเลิศ ระดบั
มาตรฐานดีมาก ระดบัมาตรฐานดี และไม่ผ่านมาตรฐาน ทั้งน้ีในการศึกษาท าการจดักลุ่มสหกรณ์
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกรณ์ท่ีผา่นมาตรฐานและไม่ผา่นมาตรฐาน เน่ืองจากเห็นความแตกต่าง
ทางเทคโนโลยไีดท่ี้ชดัเจนมากกวา่การแบ่งตามระดบัของกรมส่งเสริม  
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        3.2.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของสหกรณ์ฯตวัอยา่ง ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ขอ้มูลเจา้หน้าท่ี อุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินงาน และลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจชนิดต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์ โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จากประชากรสหกรณ์ทั้งหมด 118 สหกรณ์ แต่สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได้จากสหกรณ์ท่ีส่งแบบสอบถามกลบัคืนมาได้ 95 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ผ่าน
มาตรฐานจ านวน 69 สหกรณ์ และสหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐานจ านวน 26 สหกรณ์   
 2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรายการบญัชีจากงบการเงิน ประกอบดว้ย ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ปริมาณธุรกิจ ไดจ้ากขอ้มูลสารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์การเกตรและการจดัมาตราฐานสหกรณ์ท่ีไดจ้าก
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต และส านกังานส่งเสริมสหกรณ์   
 
        3.2.2   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ประกอบการวเิคราะห์ 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
รวบรวมจากบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของสหกรณ์ ลักษณะผูจ้ดัการสหกรณ์ ข้อมูล
เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี อุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินงาน และลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจชนิดต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์ 

2) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณวดัประสิทธิภาพและ
ช่องวา่งทางเทคโนโลยีสหกรณ์การเกษตรดว้ยวิธีวิเคราะห์ meta-frontier จากแบบจ าลอง DEA ใน
แนวทาง output – orientated โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป DEAP 2.1 เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรเป็น
องค์กรธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อไม่ได้มุ่งผลก าไรเป็นหลัก ดังนั้ นวิธีการวดัประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมควรใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม เพราะท าให้ได้
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดเพื่อเป็นสหกรณ์ตวัอยา่งในการพฒันาสหกรณ์อ่ืน 
ๆ ต่อไป  และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยแบบจ าลอง Tobit 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LIMDEAP เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตร
ตวัอยา่งจากคะแนนประสิทธิภาพ  
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3.3   แบบจ าลองและตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

        3.3.1  แบบจ าลองการประมาณเส้นพรมแดนสหกรณ์ตวัอยา่งท่ีมีเทคโนโลยีแตกต่างกนั เม่ือ
ก าหนดในแต่ละกลุ่มสหกรณ์ฯตวัอยา่ง (Lk) ประกอบดว้ยสหกรณ์ทั้งหมด i สหกรณ์ สามารถเขียน
แบบจ าลองการประมาณค่าไดด้งัน้ี 
 
    

Subject to 

    

    

    

         .........(3.1) 

เม่ือ 
    คือ   เวกเตอร์ปริมาณผลผลิต M ×  1 ของสหกรณ์การเกษตรท่ี i 
     คือ   เวกเตอร์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  1 ของสหกรณ์การเกษตรท่ี i 
     คือ   เมตริกซ์ปริมาณผลผลิต M ×  Lk ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร Lk  
    คือ   เมตริกซ์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  Lkของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร Lk  
       คือ    Lk × 1 vector ของค่าถ่วงน ้าหนกั 
      คือ   scalar แสดงถึงค่าประสิทธิภาพบนเส้นพรมแดนของแต่กลุ่ม 
 
        3.3.2  แบบจ าลองการประมาณค่าเส้นพรมแดน meta-frontier ซ่ึงเป็นการรวมปัจจยัการผลิต
และผลผลิตของสหกรณ์ฯ ตวัอย่างทั้งหมด โดยแทนด้วยสัญลกัษณ์   เพราะฉะนั้น
แบบจ าลองการประมาณค่าเป็นดงัน้ี 

 

   

Subject to 
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         ........(3.2) 

เม่ือ 
  คือ   เวกเตอร์ปริมาณผลผลิต M ×  1 ของสหกรณ์ท่ี i 
  คือ   เวกเตอร์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  1 ของสหกรณ์ท่ี i 
  คือ   เมตริกซ์ปริมาณผลผลิต M ×  L ของสหกรณ์ทั้งหมด   
  คือ   เมตริกซ์ปริมาณปัจจยัการผลิต N ×  L ของสหกรณ์ทั้งหมด  
   คือ   L × 1 vector ของค่าถ่วงน ้าหนกั 
  คือ  scalar แสดงถึงค่าประสิทธิภาพบนเส้นพรมแดน meta-frontier 
 
 จากแบบจ าลองท่ี (3.1) และ (3.2) เราสามารถน ามาหา metatechnology ratio (MTR) ได้
ดงัน้ี 
 

     ……….(3.3) 
 

 และจากสมการท่ี (3.3) น ามาแยกส่วนประกอบจะไดค้่าประสิทธิภาพบนเส้น Metafrontier 
ดงัน้ี 
 
                   ………..(3.4) 
 
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 

 = รายไดจ้ากธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ์การเกษตรเม่ือส้ินปี (บาท) หมายถึง โดย
เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการธุรกิจหลกัของสหกรณ์และธุรกิจเฉพาะท่ีจดัข้ึนตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์  

 = ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดของสหกรณ์การเกษตรเม่ือส้ินปี (บาท) ประกอบด้วย
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจทั้ งหมดของสหกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเช่น เงินเดือนพนกังาน ค่าอุปกรณ์ส านกังาน เป็นตน้ 

 = สินทรัพยร์วมทั้งหมดเม่ือส้ินปีของสหกรณ์การเกษตร (บาท)  

 = ปริมาณธุรกิจทั้งหมดเม่ือส้ินปีของสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
 
        3.3.3  แบบจ าลองการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ (Tobit model) 
 

 

…… (3.5) 

TEk คือ  ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง 
ท่ีไดรั้บมาตรฐานต่างกนั 

 คือ ค่าคงท่ี 

 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่าง ๆ 

 คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 
manage คือ ตวัแปรหุ่นแสดงการบริหารของสหกรณ์ โดยมีค่า 1 เม่ือมีผูจ้ดัการ

บริหารงาน และมีค่า 0 ผูท่ี้ไดม้อบหมายจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
edu คือ ระดบัการศึกษาของผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูท่ี้ไดม้อบหมาย (ปี) 

time คือ ระยะเวลาในการบริหารงานของผูจ้ดักาสหกรณ์หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมาย (ปี) 

staff คือ จ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่รวมผูจ้ดัการของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง (คน) 
member คือ จ านวนสมาชิของสหกรณ์การเกษตร (คน) 

asset คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
ตวัอยา่ง โดยมีค่า 1 เมือมี และมีค่า 0 เม่ือไม่มี 

train คือ การไดรั้บการอบรมของสหกรณ์ (ผูจ้ดัการ คณะกรรมการ เจา้หนา้ 
สมาชิก) (จ านวนคร้ังต่อปี) 

reward คือ ตวัแปรหุ่นแสดงรางวลัหรือโบนสัท่ีจดัใหมี้แก่ ผูจ้ดัการ คณะกรรมการ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีบริหารงานสหกรณ์เม่ือส้ินปีบญัชี โดยมีค่า 1 เม่ือมีโบนสั 
และมีค่า 0 เม่ือไม่มีโบนสั 
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