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บทคัดยอ
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ดวยขอมูลทุติยภูมิ                      

และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ของผูผลิตยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลม  ภาคใต 

ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 พื้นที่จังหวัดสงขลา  จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช                            

วิธีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคโดยอาศัยแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data 

Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชันการผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ                              

Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function เพ่ือประมาณคา Production Frontier                                         

หาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตใชวิธี Maximum - Likelihood Estimation  ผลการวิจัย                 

พบวา คาสมัประสทิธิข์องพืน้ทีเ่พาะปลกูในพ้ืนทีป่ลกู (β
2
) ยางพารา 3 จงัหวดั มคีาเทากบั 0.317   0.348 และ 

0.262 ตามลาํดบั ผกผนัในทศิทางเดียวกบัผลผลติ สวนตนทนุอืน่ๆ (β
9
) (คาปุย   คายาฆาแมลง) มคีวามผกผัน

ในทิศทางตรงกันขามกับผลผลิต สวนปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค พบวาปจจัย

อุณหภูมิอากาศ (Z
1
) และปริมาณนํ้าฝน (Z

2
) มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ซึ่ง                    

อณุหภูมอิากาศ (Z
1
) มคีา (δ

1
) เปนลบ แสดงความไมมปีระสิทธภิาพลดลงจริง การวิเคราะหประสิทธภิาพเชิงเทคนิค

จากการปลูกยางพาราดวยเทคนิค DEA รายจังหวัด พบวามีคาเทากับ 0.822    0.890 และ 0.843 ตามลําดับ 
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คําสําคัญ
 ประสิทธิภาพ   พื้นที่เสี่ยง   ยางพารา

Abstract
 This research aims to study 1) To study of technical efficiency with secondary data and 2) 

To study some factors effect on having technical efficiency of rubber in southern landslide from 

2007-2015: Songkhla, Surat Thani, and Nakhon Si Thammarat.  Data analysis for technical                                 

efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). This study were tested for the optimal production 

function using the Wald Test and Translog function that value estimated by using Production                     

Frontier. The tests is used for searching some factors related to technical efficiency of production 

by using the Maximum-Likelihood Estimation. The finding showed, It had coefficient of 3 provinces 

rubber tree planting area (β
2
) at 0.317, 0.348, 0.262 and also unidirectional inverse with production. 

While other costs (β
9
) fertilizer and insecticide had opposite inverse with production. The relating 

technical inefficient factors were found that temperature (Z
1
) and rainfall (Z

2
) were statistically                    

significant at the 90 confidence level. The temperature (Z
1
) was minus value (δ

1
), which showed 

the decreased inefficiency. In addition, the finding analysis of technical efficiency of rubber tree 

planting with DEA per province showed at 0.822, 0.890, and 0.843 respectively. 

Keywords 
 Efficiency,   Risk Area,   Rubber

บทนํา
 ยางพาราเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคัญ โดยประเทศไทยถอืวาเปนผูผลิตและผูสงออกอนัดบัหนึง่ของโลก     

ทั้งนี้ Office of the National Economic and Social Development Board (2018)  และ Rubber Authority 

of Thailand (2015) กลาวถึงการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกในป พ.ศ. 2556 ทั้งส้ิน

ประมาณ 22.2 ลานไร พืน้ทีส่วนใหญของการปลกูยางพาราจะอยูในพ้ืนทีภ่าคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยเปนพืน้ทีเ่พาะปลูกภาคใต 13.9 ลานไร คดิเปนรอยละ 62.8 ของประเทศสําหรบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

มีพื้นที่เพาะปลูก 4.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 19.8 สวนภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคเหนือเทากับ 

2.61 และ 1.23 ลานไร ตามลําดับ ทั้งนี้พื้นที่ภาคใตเปนพ้ืนที่มีการปลูกยางพาราลดลงเนื่องจากขอจํากัด                      

ดานพื้นที่และราคายางพารา โดย Pisitsupakul (2015) กลาวสนับสนุนการลดลงของยางพาราในรายงาน

สถานการณยางพาราป พ.ศ. 2557 วาที่ผานมาประเทศไทยมีผลผลิตยางลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ                  

ที่แหงแลง ความไมสงบภายในประเทศ ประกอบกับราคายางอยูในชวงขาลง ทําใหไมจูงใจใหเกิดการผลิต                     
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แกเกษตรกร ขณะเดียวกันหลายประเทศไดขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพิ่มโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการขยาย

พืน้ทีป่ลกูในประเทศราวปละ 2.6 แสนไร อกีทัง้จนีขยายการลงทุนไปในประเทศกัมพชูา ลาว พมาและเวยีดนาม 

(CLMV) ทีม่กีารใชยางพาราเพ่ิมขึน้เปนอนัดบัหน่ึงของโลกเพ่ือการผลิตรถยนตและจักรยาน อกีทัง้การสงออก

ยางพาราคิดเปนรอยละ 56.6

 ทางดานสถานการณการตลาดยางพาราของประเทศไทยท่ีผานมา ในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 

ปรมิาณการผลติยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะหของโลกเพิม่ขึน้ทกุปสงผลตอปรมิาณการสงออกดวยเชนกนั 

ในป พ.ศ. 2546 โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางพารา 2.88 ลานตัน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557                             

มปีรมิาณการผลติยางพารา 4.32 ลานตนั เปนปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง และเมือ่พจิารณาชวงระยะเวลา 

12 ป (พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2557) ปริมาณการผลิตยางพาราเพ่ิมข้ึนเทากับ 1.44 ลานตัน อัตราการเพ่ิมข้ึน                  

รอยละ 33.2 สอดคลองกับการสงออกยางพาราของประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีปริมาณ                      

การสงออกยางพาราเทากับ 2.57 ลานตัน ในขณะที่ป พ.ศ. 2557 มีปริมาณการสงออกเทากับ 3.77 ลานตัน 

มปีรมิาณการสงออกเพิม่ขึน้ 27.7 สวนปรมิาณการใชยางพาราในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 

พบวามีปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมประเภทยานยนต                 

และอุตสาหกรรมหนัก 

 Reutens (1974) กลาวโดยสรุปถึงผลผลิตเฉล่ียรายปของยางธรรมชาติ ป ค.ศ. 1950 – 52                                 

ค.ศ. 1960 - 1962  ค.ศ. 1970 - 72 ทีผ่านมาประเทศมาเลเซียเปนผูผลติยางอันดบัหนึง่ของโลกอยูที ่ 636, 525   

730, 034 และ 1,254,952 ตัน ตามลําดับ รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งแนวโนม                                   

ของประเทศไทยสามารถทําผลผลิตยางธรรมชาติในอัตราที่เพิ่มข้ึนคือรอยละ 70.5 และ 190.2 ตามลําดับ                 

จนกระท่ังปจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของโลก ทั้งการผลิตยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  

ถึงแมในบางปจะมีผลผลิตลดลงจากปกอนหนานี้แตเพียงเล็กนอย แตเมื่อพิจารณาความตองการบริโภค                  

ยางทั่วโลกจะเห็นไดวาทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะหมีแนวโนมความตองการเพิ่มสูงขึ้นทั้งสิ้น                                 

โดย Luan (2013) กลาวเสริมในแนวคิดการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางพาราและป พ.ศ. 2555 การผลิต                                

ยางธรรมชาติรวมทั่วโลกคิดเปน 11.40 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.97 จากป พ.ศ. 2554 ซึ่งทวีปเอเชียมีสัดสวน                  

การผลิตประมาณรอยละ 93 ของการผลิตทั่วโลกนั่นเอง 

 จากขอมลูของ Ministry of Natural Resources and Environment (2015) ระบวุาการปลูกยางพารา

สวนใหญเปนการบุกรุกพ้ืนที่โดยนายทุนมีการรื้อปาเพื่อปลูกสวนยางพารา ในพื้นที่ 11 จังหวัด ภายหลัง

ยางพาราเกิดปญหามากมาย เชน การถอืครองท่ีดนิเฉพาะกลุม ปญหาความไมเปนธรรมของจากพันธสัญญา

เกษตร จํานวนยางพารา  ราคายางพาราตกต่ํา และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ียังมีผล                         

ทางดานการนาํพืน้ทีท่ีไ่มเหมาะสมมาใชในการเกษตรและการใชประโยชนจากทีด่นิทีไ่มถกูตองตามหลักวชิาการ 

ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมสงผลกระทบทางตรงและทางออมตอเกษตรกร  ปญหาผลกระทบทางออม

ที่สําคัญ คือ ปญหาทรัพยากรดินเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะความสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน                          

ทั้งนี้ Vittawatchutikul (2012) กลาวถึงคนสวนใหญพิจารณาพื้นที่ปาและพื้นที่ปลูกยางพาราสามารถ                  
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ทดแทนกันได พื้นที่ปาลดลงสงผลใหพื้นที่ตนนํ้าอยูในสภาพเสื่อมโทรม การเสื่อมโทรมของดินประกอบกับ

ยางพารามีรากแกวคอนขางตื้นไมเกิน 2.0 เมตร ความสามารถยึดดินนอย และหากมีลมพัดมักจะลมงาย                 

ในชวงเกดิฝนตกหนกัและดนิถลม ซึง่ขอมลูการเกดิดนิถลมในพืน้ทีภ่าคใตทีป่ลกูยางพาราจาํแนกไดดงัตาราง 1

ตารางท่ี 1 

ชวงปที่เกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใต จําแนกตามรายจังหวัด

  
2531-2540  

2541-2550   

2551-2555       

ที่มา: Department of Disaster Prevention and Mitigation (2015) & Department of Mineral Resources (2015)

ตารางท่ี 2 

จํานวนเนื้อที่กรีดได ผลผลิต และผลผลิตตอไรสิ้นป พ.ศ. 2558 

  ( )  ( )  ( .) 
 12,849,166 3,334,817 260 

1.  2,553,652 

(19.87) 

722,684 

(21.67) 

283 

2.  1,826,565 

(14.22) 

507,785 

(15.23) 

278 

3.  1,649,329 

(12.84) 

440,371 

(13.21) 

267 

: Office of Agricultural Economics (2015) 

 ขอมูลในตารางที่ 1-2 แสดงชวงปการเกิดดินถลมในพื้นที่ภาคใตและจํานวนเนื้อท่ีกรีดยางพาราได 

ผลผลติ และผลผลติตอไรซึง่จงัหวัดทีม่ปีรมิาณยางพาราและการเกดิดนิถลมมากไดแก  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

กระบ่ี สงขลา และสุราษฎรธานี ซึ่งสอดคลองกับจํานวนเนื้อที่กรีดยางพารา และผลผลิตตอไรที่มีมากที่สุด                     

ในพื้นที่ภาคใต

 ทั้งนี้  การเกิดปญหาดินถลมจากการปลูกยางพาราสงผลกระทบตอกระบวนการประสิทธิภาพ                       

การผลิต ตลอดจนปญหาการจัดการโซอุปทานของยางพาราในอนาคตได ดังนั้นการวัดประเมินการจัดการ                  

โซอุปทานจะชวยลดตนทุนหรือคุณคาได  Lankford (2004) กลาวถึงการวัดสมรรถนะของโซอุปทาน                                 

ได 3 ดาน ไดแก 1) ดานความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใหความสําคัญกับตนทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุด                           



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561186

(Minimizing Cost) 2) ดานการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณาจากการลดลงของสินคาคงคลัง                 

และ 3) ดานประสทิธิผล (Effectiveness) จะมคีวามสมัพนัธกบัการสรางคณุคาใหกบัลกูคาในระยะยาว เปนตน 

เชนเดียวกับการประเมินการจัดการโซอุปทานยางพาราในพื้นที่เส่ียง สงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการ

และการผลิตลดลง ผลผลิตไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดเบื้องตนได นอกจากปญหากระบวนการผลิต

และหวงโซอุปทานแลว ปญหาเรื่องการจัดการสวนยางพาราเปนส่ิงสําคัญ Koonathamdee (2016)                              

กลาววาการจัดการดานการผลิตผานโครงการของรัฐในอดีตตัง้แตป พ.ศ. 2553 เนนการเพ่ิมผลผลิตยางพารา

เนือ่งจากระดับราคาอยูในระดับสงู ผลจากโครงการของรัฐบาลดังกลาวทําใหปญหาราคายางตกต่ําอยางตอเนือ่ง

ในปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลพยายามเจรจากับภาคเอกชนสรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราเพิ่มข้ึน  

 จากปญหาที่กลาวขางตนเกี่ยวกับปญหาในพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดดินถลมและพื้นที่เพาะปลูก

ยางพาราพบวา  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา เปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง                     

ที่ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิต  การเพาะปลูกยางพารา ตลอดจนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาล

ที่สรางความรวมมือในการแปรรูปผลผลิตยางพาราและเพ่ิมมูลคา ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาประสิทธิภาพ     

เชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมและปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ                              

ผูผลติยางพารา โดยปจจยัทีท่าํการศกึษาเปนปจจยัการผลติจากการปลกูยางพารา ปจจยัการผลติทีเ่กีย่วของ

ตอความไมมีประสิทธิภาพท่ีควบคุมไมได และปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การศึกษาไดรวบรวมขอมูลปจจัย                             

ที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมไดจากแหลงตางๆ  ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 เชน                              

สถติอิณุหภมู ิปรมิาณนํา้ฝน และความเรว็ลมผวิพ้ืน เปนตน การวเิคราะหขอมลูเพือ่หาประสทิธิภาพเชงิเทคนคิ

โดยอาศัยแบบจําลองฟงกชัน่การผลติดวยวธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) การทดสอบรูปแบบฟงกชนั

การผลิตที่เหมาะสมจะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test และฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function                                 

เพื่อประมาณคา Production Frontier หาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตใชวิธี                                         

Maximum - Likelihood Estimation จะเปนแนวทางในการสงเสริมการปลูกยางพาราและพืชเสริม                                

ตลอดจนใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูปลูกยางพาราถึงปจจัยจําเปนและเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหภาครัฐ               

และหนวยงานวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ในระยะยาวตอไป 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) ของผูผลิตยางพาราใน                    

พื้นท่ีเสี่ยงดินถลมภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา  จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถลม                 

ภาคใต พื้นที่จังหวัดสงขลา  จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร 

 Ryan & Smith (1954) กลาวถึงประสิทธิภาพของคน (Human Efficiency) วาแสดงความสัมพันธ

ในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานน้ันมองจากมุมของการทํางานแตละบุคคล 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน เชน การทํางานของบุคคลกับผลลัพธที่ไดจากงานนั้นๆ  

 Avkiran (2001) และ Harnhirun (2005) ใหคํานิยามคําวาประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการ

ผลติหรอืการใหบรกิาร โดยใชปจจยัการผลตินอยทีส่ดุ ดงันัน้การวดัประสทิธภิาพขององคกรจงึมกัจะอยูในรปู 

Input และ Output โดย Farrell (1957) กลาวถึงประสิทธิภาพประกอบดวย 2 ประสิทธิภาพ  คือ ประสิทธิภาพ

ทางดานเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร (Allocative Efficiency)                              

ซึ่งประสิทธิภาพทางดานเทคนิคจะแสดงถึงความสามารถของหนวยผลิตที่จะผลิตผลผลิตใหไดมากภายใต

ทรพัยากรทีม่อียูจาํกดั สวนประสทิธภิาพทางดานการจดัสรรจะแสดงความสามารถของหนวยผลติทีจ่ะสามารถ

ใชปจจัยการผลิตในสัดสวนที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขของระดับราคาปจจัยการผลิตที่เปนอยู เชนเดียวกับ 

Untong (2013) และ Rungsuriyawiboon (2011) กลาวถึง การวิเคราะหประสิทธิภาพและอัตราสวน                            

ชองวางทางเทคโนโลยี โดยแนวคิดประสิทธิภาพทางเทคนิคจะพิจารณาเสนพรมแดนการผลิต (Technical 

Efficiency) แสดงการใชเทคนคิการผลติทีเ่หมาะสมรวมทัง้ประสทิธิภาพในการบรหิารและจดัการกระบวนการ

ผลิต วิธีการที่ใชคือ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers เขามาประยุกต                             

ใชกบัปจจยัการผลติภายใตตลาดแขงขนัสมบรูณไดโดยพจิารณากระบวนการผลติหนึง่ทีใ่ชเปนปจจัยการผลติ 

(x) เพือ่ใหไดผลผลิต (y) เสน OF คอืเสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงประสิทธิภาพผลผลิต

มากที่สุดที่สามารถผลิตไดจากการใชปจจัยการผลิตที่ระดับตางๆ ดังภาพที่ 1

         0 

A

B

R 

Q Q’

Y2/X1 

Y1/X1 

R

O 

F

   ภาพที่ 1:  ประสิทธิภาพทางดานเทคนิคและประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร

   ที่มา:  Harnhirun (2005)
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 เสนพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แสดงความสามารถในการทดแทนกันของปจจัย                      
การผลิตในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อหนวยผลิตใดๆ ที่ทําการผลิตบนเสนดังกลาว แสดงวามีประสิทธิภาพ
การผลิต คือ ขณะที่หนวยผลิตใดท่ีผลิตอยูภายในพ้ืนที่ใตเสน เชน หนวยการผลิต A ยอมแสดงวาหนวยผลิต
นั้นไมมีประสิทธิภาพในการผลิต และหากตองการทําใหประสิทธิภาพสูงสุดควรทําการผลิต ณ จุด Q ดังนั้น
ระยะหางจาก A และ Q คือ จํานวนผลผลิตที่จะสามารถเพ่ิมข้ึนได โดยไมตองเปล่ียนแปลงจํานวนปริมาณ
ปจจัยการผลิต ซึ่งคือความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิต A 
 ภายใตแนวคิดประสิทธิภาพทางดานเทคนิค  Technical Efficiency (TE) สามารถวัดไดจากสัดสวน
ของปรมิาณท่ีหนวยผลติผลติไดเทยีบกบัทีค่วรจะได ซึง่คอื OA/OQ หากสามารถหาคาผลผลติทัง้สองประเภทได         
จะสามารถสรางเสนราคาผลผลิตออกมาเปนเสนรายไดเทากัน (เสน RR) สวนการวัดประสิทธิภาพ                                     
ในการจัดสรรทรัพยากร Allocative Efficiency (AE) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตลาดแขงขันสมบูรณสามารถ                            
วัดไดจากระยะหางของ OQ ตอ OB หรือ OQ/OB และประสิทธิภาพรวม (Total Economic Efficiency)                      

จะไดเทากับสมการ

 จากสมการแสดงระดับรายไดที่สูญเสียไป เม่ือเทียบกับรายไดสูงสุดท่ีควรได โดย OA เปน                                   
ผลท่ีมาจากความไมมปีระสทิธภิาพทางเทคนคิและระยะจาก OA ไปยงั OB คอืระดบัรายไดทีค่วรจะไดแตเสียไป
เพราะเลือกสัดสวนของการผลิตสินคาไมสอดคลองกับระดับราคาของผลผลิตนั่นเอง ซึ่งคาประสิทธิภาพจะ
มีคาระหวาง 0-1 
 แนวคิด DEA ตามแบบจําลองดังกลาวถูกพัฒนาโดย Charnes, Cooper & Rhodes (1978)                             

มีลักษณะเปน Fractional Programming

          แบบจําลอง 1

 

 Subject to constraints

 โดยที่  J = 1,2,3 …, n  

 การแกไขปญหาเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิภาพเทคนิคความสัมพันธตามแบบจําลองที่ 1 มีรูปแบบ                 
เปน Nonlinear ในการคํานวณสามารถทําใหงายมากข้ึน โดยการปรับเปล่ียนแบบจําลอง 1 ใหอยูในรูป                       
Ordinary Linear Programming (OLP) ซึ่งใหคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพัทธเทากับแบบจําลอง                       
1 ในแบบจําลองยอยแตละประเภทตางมีทัง้ปญหาในแบบจําลองข้ันตอนหรือแบบปฐมภูม ิ(Primary Problem) 

และปญหาควบคู (Dual Problem)  แนวคิด CCR DEA Model เปนการมุงวัดประสิทธิภาพสัมพัทธ (Relative 

Efficiency) กรณีที่มีผลผลิตและปจจัยการผลิตหลายชนิดของหนวยการตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ Decision 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 189

Making Unit (DMU) ซึ่งคํานวณไดจากสมการ โดยสมมติวามี DMI  จํานวน  nDMU  ที่ตองพิจารณา                         

แตละ  DMU  ก็ใชปจจัยการผลิตจํานวน m ชนิดที่แตกตางกันเพื่อผลิตสินคาจํานวน s ชนิดที่แตกตางกัน 

กลาวถึง DMUj จะใชปจจัยการผลิต Xij เพื่อผลผลิต Yrj โดยที่ Xij กับ Yrj มีคามากกวาหรือเทากับศูนยและ 

DMU อยางนอยมีปจจัยการผลิตและผลผลิตหน่ึงชนิดที่มีคามากกวาศูนย

   โดยที่  E
i
 คือ ประสิทธิภาพของหนวยที่ 1

      u
1
 คือ คาถวงนํ้าหนักของผลผลิต r

      y
1
 คือ ปริมาณผลผลิต r จากหนวยที่ 1  

       คือ คาถวงนํ้าหนักของปจจัยการผลิต j จากหนวยที่ 1

      v
j
 คือ ปริมาณปจจัยการผลิต j ที่ใชในหนวยที่ 1

นิยามศัพท
 1. ปจจัยการผลิตยางพารา หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่กอใหเกิดคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับ                
ผูผลิต เชน คาจางแรงงาน คาวัตถุดิบ คาปุย และคาเชาพื้นที่เพาะปลูก เปนตน
 2. ปจจยัทีเ่กีย่วของตอความไมมปีระสทิธภิาพทีค่วบคมุไมได หมายถงึ ตวัแปรทีไ่มสามารถควบคุม
ไดจากสิ่งใด เชน ปริมาณนํ้าฝนและความชื้น ความแรงของลม สภาพอากาศ และปริมาณนํ้าฝน เปนตน
 3. ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถของหนวยผลิตที่สามารถผลิตผลผลิตใหได                
มากที่สุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูนั่นเอง
 4. สวนสมรม หมายถึง การปลูกพืชที่มีความหลากหลายในพ้ืนที่เดียวกัน เชน มังคดุ ทุเรียน และ
กลวย เปนตน

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ปจจัยการผลิตยางพารามีผลตอประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพ้ืนที่เสี่ยงดินถลมภาคใต
 2. ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพท่ีควบคุมไมไดมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในพื้นที่เสี่ยงดินถลมภาคใต

วิธีการวิจัย
 1. ตัวแปรและการวัดตัวแปร แบงออกเปน 2 สวนสามารถอธิบายไดดังนี้
  1.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพสามารถจําแนกออกเปน 2 ปจจัย
               1.1.1  ปจจัยการผลิตยางพารา เชน แรงงาน คาจางแรงงาน เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร และ
พื้นที่เพาะปลูก เปนตน
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   1.1.2  ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได เชน ปริมาณนํ้าฝน 

สภาพอากาศ และความแรงลม เปนตน

      1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพารา  

 2.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล

      การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมชลประทาน สํานักงานเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนํ้าฝน 

สภาพอากาศและความแรงลม พืน้ท่ีในการเพาะปลูกยางพารา และทําการตรวจสอบขอมลูตัง้แตป พ.ศ. 2550 

– พ.ศ. 2558 และจดัการขอมลูเปนรายเดอืน จาํแนกตามพืน้ทีร่ายจงัหวดั คอื จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสุราษฎรธานี 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการปรับขอมูลในชวงเวลาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน

หนวยวัดในแตละพื้นที่ เชน ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) และพ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) เปนตน

       ผูวิจัยจะทําการสรางแบบแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตดวยวิธี Data Envelopment Analysis 

(DEA)  เพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานปลูกยางพาราในพื้นที่เส่ียง โดยใชหลักการและทฤษฎี                                   

ของแบบจําลองเชิงเสน Linear Programming (LP) ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดคาดัชนีประสิทธิภาพ                     

(Efficiency Index) ทัง้นีว้ธิ ีDEA มลีกัษณะสาํคญัประกอบไปดวยหนวยผลิตซ่ึงมชีือ่เรียกเฉพาะสําหรบัวิธกีาร

วาหนวยตัดสินใจการผลิตหนึ่งๆ  Decision Making Unit (DMU) หลายหนวยที่ใชปจจัยการผลิต (Input) 

หลายชนิดในการผลิต ทั้งนี้นําขอมูล Input-oriented DEA Variable Returns to Scale Model (Banker, 

Charnes & Cooper, 1984) เพ่ือสรางเสนขอบเขตประสิทธิภาพการผลิตจากขอมูลกลุมตัวอยางเรียกวา 

Piecewise Linear Production Frontier ซึ่งจะไมมีการกําหนดรูปแบบของฟงกชันและรูปแบบการกระจาย 

สามารถวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตไดมากกวา 1 ชนิด ซึ่งคา DEA แสดงอัตราสวนระหวางผลผลิต

รวมถวงนํา้หนกั (Weighted Outputs) กบัปจจยัการผลติรวมถวงนํา้หนกั (Weighted Inputs) ของ DMU นัน้ๆ 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการปลูกยางพาราในพื้นที่เส่ียง จังหวัดนครศรีธรรมราช                        

จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคดวย                     

วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale (VRS) โดยพิจารณา

ในมุมมองทางดานปจจัยการผลิต (Input Oriented) และการวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรปูโดยใชหลกัและทฤษฎีแบบจําลองเชิงเสน (Linear Programming) ในการหาประสิทธภิาพ

เชงิเทคนคิการปลกูยางพาราในพ้ืนทีเ่สีย่ง อาศัยแบบจาํลองดัง้เดมิของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978) 

ดังนี้

 Subject to constraints

 โดยที่  J = 1,2,3 …, n
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 การแกปญหาเพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพันธ     ตามแบบจําลอง มีรูปแบบเปน                       

Nonlinear ในการคํานวณเพ่ือใหงายตอการวิเคราะห จะทําการปรับเปล่ียนแบบจําลองใหอยูในรูป Ordinary 

Linear Programming ซึง่คาจะเทยีบเทากบัแบบจาํลอง 1 ในแบบจาํลองยอยแตละประเภทตางมีปญหาขัน้ปฐม 

(Primary Problem) และปญหาควบคู (Dual Problem) สามารถปรับเปล่ียนไดคือ Input Normalization                  

และ Output Normalization

 ดงันัน้ การวจิยัครัง้นีจ้ะใชขอมูลทุตยิภูมจิากหนวยงานตางๆ ทัง้ปจจยัทีค่วบคมุไดและปจจยัทีค่วบคมุ

ไมได ตัง้แตป พ.ศ.  2550 – พ.ศ. 2558 และจดัการขอมลูเปนรายเดอืน นาํมาวเิคราะหหาคาดชันปีระสทิธภิาพ

เชิงเทคนิคสัมพันธ แบบจําลองดังนี้

Subject to constraints

 

    ,  ,   0 

    

 โดยกําหนดให PC คือ ปจจัยการผลิตยางพาราที่ควบคุมได (คาจางแรงงาน พื้นที่เพาะปลูก และ                      

ตนทุนอื่นๆ) PU คือ ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (สภาพอุณหภูมิของอากาศ 

ปริมาณนํ้าฝน และจํานวนวันฝนตก เปนตน) KL คือ ปริมาณรับซ้ือหรือผลผลิตยางพาราในแตละพ้ืนที่                           

สวน     คือ คา Slack ของคาใชจายหรือปจจัยการผลิตยางพารา      คือ คา Slack ของ

ปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพท่ีควบคุมไมไดจากการปลูกยางพารา และ    คือ 

คา Slack ของปริมาณรับซื้อหรือผลผลิตยางพาราในแตละพ้ืนที่ (DMU
k
)
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 3  

 (Input)  (Output)  
 (Output) 

  (Wage)  

 (LandUse)  

 (Expenditure)  

 (Y) 

 

 (Temp) 

 (Rain) 

 (Rain Day) 

 (Wind) 

 (Y) 

 ตัวแปรปจจัยการผลิตยางพารา (Input)

  X1 =  คาจางแรงงาน (บาท)

  X2 =  พื้นที่เพาะปลูก (ไร)

  X3 =   ตนทุนอื่นๆ (ปุย  ยาฆาแมลง)

 ตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของตอความไมมีประสิทธิภาพที่ควบคุมไมได (Input)

  X4 =  อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส)

  X5 =  ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร)

  X6 =  จํานวนวันที่ฝนตก (วัน)

  X7 =  ความเร็วลมผิวพ้ืน (น็อต) 

 ตัวแปรผลผลิต (Output)

  Y1 =  ปริมาณผลผลิตยางพารา (กิโลกรัม/ไร)

 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การประมาณคา Production Frontier เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต ตลอดจนการประมาณคาสมการความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค                                    

ในการผลิตและการหาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต การวิเคราะหหารูปแบบฟงกชันการผลิต                                              

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยในคร้ังนี้ จะใชคาสถิติทดสอบ Wald Test โดยจะทําการทดสอบพิจารณาจากคา                  

Chi-Squared ที่คํานวณไดและทําการเปรียบเทียบกับคาวิกฤต
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ผลการวิจัย
 การศึกษาความมีประสิทธภิาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) และปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธภิาพ

เชิงเทคนคิของผูผลติยางพาราในพ้ืนทีเ่สีย่งดนิถลมภาคใต 3 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลสรุปขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังตารางที่ 4 – ตารางที่ 6

ตารางที่ 4 

คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Wald Test

 Chi-squared  (Sig.  
 

 

H0 : 1+ 2+ 3+ 4= 1  
Cobb-Douglas  

.634 .397  H0  H1  

Translog Function 

 
 

 จากตารางที่ 4 ผลท่ีไดรับจากการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Chi-squared ที่คํานวณไดมีคาสูง

กวาคาวิกฤต (Sig. level) แสดงใหเห็นวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
)                         

หมายถึง H
0
 : β

1
+β

2
+β

3
+β

4
 ≠ 1 สรปุไดวารปูแบบฟงกชนัการผลติแบบ Translog Function มคีวามเหมาะสม

เพื่อใชในการศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ นั่นคือจะใชการประมาณการคาพารามิเตอรตามสมการ Production 

Frontier

 ผูวิจัยยังทําการประมาณคาแบบจําลองเพื่อหาคาความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการผลิต

ตองมีการทดสอบสมมติฐานวาแบบจําลองนั้นมีความไมมีประสิทธิภาพอยูในแบบจําลอง ดังตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 

คาสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Generalized Likelihood-Ratio

    0.05  
H0 :  

 (Inefficiency) 

23.537 11.46  H0  H1 

 

Inefficiency 
 
 

 จากการทดสอบคาสถิติ Generalized Likelihood-Ratio ขางตน พบวาคาสถิติที่ทําการทดสอบ 

มีคามากกวาคาวิกฤติที่ระดับความเชื่อมั่น  รอยละ 95 แสดงวาจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H
1
) หมายถึง H

0
 :   นั่นเอง 
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 การวิเคราะหการประมาณคาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผูผลิตยางพาราใน                          
พื้นท่ีเสี่ยงดินถลม จะประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตยางพาราแบบ 
Production Frontier ที่กําหนดโดยวิธี Maximum Likelihood Estimation สามารถแสดงฟงกชันแบบ                                   

Translog Function ดังนี้  

 สงขลา 

  

 สุราษฎรธานี

  

 นครศรีธรรมราช

  

 สมการการผลิตแบบ DEA Production Frontier ผานฟงกชันการผลิตแบบ Translog Function                  

โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตยางพาราเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระประกอบดวยคาจางแรงงาน                         

พืน้ทีเ่พาะปลกู และตนทนุอืน่ๆ และปจจยัทีเ่กีย่วของตอความไมมปีระสทิธิภาพทีค่วบคมุไมได ประกอบดวย

อณุหภมูขิองอากาศ ปรมิาณนํา้ฝน จาํนวนวันทีฝ่นตก และความเรว็ลมผวิพืน้ ผลการประมาณคาพารามเิตอร

ดวยวิธี Maximum-Likelihood พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิตยางพาราซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 90 และ 80 ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพ้ืนที่เสี่ยงท้ัง 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต พบวาทาํการผลติอยูบนเสนขอบเขตประสิทธภิาพ (Efficiency Frontier) ซึง่คาสัมประสทิธิข์องตวัแปร 

คาจางแรงงาน (β
1
) และพ้ืนทีเ่พาะปลูก (β

2
) มคีวามสัมพนัธในทิศทางเดียวกนัทัง้ 3 จงัหวัดคอื จงัหวัดสงขลา 

จงัหวดัสรุาษฎรธานแีละจงัหวดันครศรีธรรมราช มคีาสมัประสทิธ์ิเทากบั 0.317   0.348 และ 0.262 แตตวัแปร

ตนทุนอื่นๆ (β
3
) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -6.518   -5.350 

และ  -5.225 ตามลําดับ 

 สวนผลการประมาณสมการความไมมีประสิทธิภาพการผลิตยางพารา (Inefficiency Effect) ไดแก 

ปจจยัอณุหภูมขิองอากาศ (Z
1
) ปรมิาณน้ําฝน (Z

2
) จาํนวนวันฝนตก (Z

3
) และความเร็วลมผวิพืน้ (Z

4
) สามารถ

แสดงสมการความไมมีประสิทธิภาพท้ัง 3 จังหวัด ดังนี้
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 สงขลา 

 

 สุราษฎรธานี

 

 นครศรีธรรมราช

 

 จากการศึกษาตัวแปร Z
1
 และ Z

2
 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 แตตัวแปร Z

3 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 80 อยางไรก็ตามขอมูลที่มีอยูไมอาจสรุปไดวาจํานวนวัน                    
ฝนตก Z

3
 มีอิทธิพลตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการปลูกยางพารา ในขณะเดียวกันอุณหภูมิ        

สภาพอากาศ  Z
1
 และปรมิาณนํา้ฝน  Z

2
  ลวนมบีทบาทสําคญัในการปลูกยางพารา ถาตองการใหประสทิธิภาพ

การปลกูยางพาราเพิม่ขึน้ ควรจะเลอืกบรเิวณและสถานทีก่ารปลกูยางพาราใหเหมาะสมกบัพ้ืนทีท่ัง้ความชืน้
และอุณหภูมิเพื่อใหไดปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น
 สวนปจจยัทีค่วบคมุไมได มปีจจยัอณุหภมูขิองอากาศ  (Z

1
) มคีาเปนลบ แสดงใหเหน็ถงึสภาพอณุหภมูิ

ของอากาศท่ีมากขึน้จะทาํใหความไมมปีระสทิธภิาพลดลงจริง นัน่คอืประสทิธภิาพในการปลูกยางพาราเพ่ิมขึน้  
ในขณะท่ีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณน้ําฝน (Z

2
) และจํานวนวันฝนตก (Z

3
) มีคา δ

2
 และ δ

3
                           

เปนบวก และมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับความเช่ือม่ันรอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดบั เปนเหตุใหยอมรับ
สมมตฐิานทีว่าปรมิาณนํา้ฝนและจาํนวนวนัฝนตกในการปลกูยางพาราทีม่ากขึน้ จะทาํใหความมปีระสทิธภิาพ
ลดลง และการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตดวยวิธี DEA ใน 3 จังหวัดไดแก จังหวัดสงขลา                     
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตเฉล่ียอยูที่ 0.851 

สามารถจําแนกไดดังตารางที่ 6

ตารางท่ี 6 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด

  
 0.822 

 0.890 

 0.843 
 
 ตารางท่ี 6 แสดงคาดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราจําแนกรายจังหวัด โดยดัชนี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค Technical Efficiency (TE) อยูระหวาง 0-1 ซึ่ง TE = 1 หมายถึง หนวยผลิตดังกลาว

มีการใชสัดสวนของปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพในขณะท่ี TE นอยกวา 1 แสดงใหเห็นถึงระดับ                           

ของความไรประสิทธิภาพของหนวยผลิตดังกลาว ซึ่งคา TE ของจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และจังหวัดสงขลามีคาเทากับ 0.890   0.843  และ 0.822 ตามลําดับ อยูในชวงที่สูง แตยังคงอยูในระดับ                    

ทีน่อยกวาเกณฑอาจเปนเพราะปจจัยท่ีควบคุมไมไดคอื ตวัแปรปริมาณน้ําฝน (Z
2
) และจํานวนวันฝนตก (Z

3
) 

ซึง่ในพืน้ทีด่งักลาวมปีรมิาณนํา้ฝนและชวงเวลาวนัฝนตกจาํนวนมากสงผลตอประสิทธิภาพการปลูกยางพารา 

ขอสังเกตปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราไมนอยกวา 1,250 มิลลิเมตรตอปนั่นเอง

อภิปรายผลการวิจัย
 ประสิทธิภาพทางเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพ้ืนที่เสี่ยงท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                                   

พบวาทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร                            

คาจางแรงงาน (β
1
) และพื้นที่เพาะปลูก (β

2
) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ 

Leksakon (2010) ทีก่ลาวถึงปจจยัคาจางแรงงานและจํานวนแรงงานมีความสําคญัในการผลิตขาวจาวนาปรัง 

มีคาเฉลี่ย 13.53 ชั่วโมงตอไร สวน Aousombatkun (2002) กลาวถึงปจจัยแรงงานและเคร่ืองจักรกลมีผลตอ

กระบวนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สวนตัวแปรตนทุนอื่นๆ (β
3
) กลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับผลผลิต เชนเดียวกับงานวิจัย

ของ Leksakon (2010) และ Arayarattanakul (2003) ที่กลาวถึงความสัมพันธของปจจัยการผลิตอื่นๆ                        

ในทิศทางตรงขามกับผลผลิตนั่นเอง สวนงานวิจัยของ Thimayom (2010) ทําการประมาณปจจัยที่มีผลตอ

การผลิตขาว และปจจัยการผลิตที่สอดคลองและมีความสําคัญ ไดแก ปจจัยปริมาณ เมล็ดพันธุ คาใชจาย

การใชสารเคมี และคาปุย จะทําใหปริมาณผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 0.12 และ 0.02 ตามลําดับ                                 

สวน Aousombatkun (2002) กลาวสนบัสนนุวาปจจยัแรงงานและคาจางภาคเกษตรมีอทิธพิลตอกระบวนการ

ผลิตผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมาก

 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรปริมาณน้ําฝน (Z
2
) และจํานวนวันฝนตก (Z

3
) มีคา  2 และ  3                                 

เปนบวก และมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับความเช่ือมัน่รอยละ 90 และรอยละ 80 ตามลําดบั เปนเหตุใหยอมรับ

สมมตฐิานทีว่าปรมิาณนํา้ฝนและจาํนวนวนัฝนตกในการปลกูยางพาราทีม่ากขึน้ จะทาํใหความมปีระสทิธภิาพ

ลดลง สอดคลองกับงานวจิยัของ Sayan & Limsakul (2015) ทีแ่สดงปริมาณน้ําฝนสงผลกระทบตอความผิดปกติ

ของการปลูกยางพารา คือชวงมีนาคมปริมาณนํ้าฝนมีนอยหรือชวงหนาแลง มีแนวโนมของปริมาณอยาง                          

มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

สรุป
 การพิจารณาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีเส่ียงดินในพ้ืนท่ีภาคใต                                 

ในชวงป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 แสดงขอมูลปจจัยการผลิตทั้งควบคุมไดและควบคุมไมได  พบวา การปลูก

ยางพาราทั้ง 3 จังหวัด ทําการผลิตอยูบนเสนขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficiency Frontier) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์

ของตัวแปร คาจางแรงงาน (β
1
) และพ้ืนท่ีเพาะปลูก (β

2
) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ขณะท่ีปจจัย                     

ที่ควบคุมไมได มีปจจัยอุณหภูมิของอากาศ (Z
1
) มีคา 1 เปนลบ แสดงใหเห็นถึงสภาพอุณหภูมิของอากาศ
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ที่มากขึ้น จะทําใหความไมมีประสิทธิภาพลดลงจริง นั่นคือประสิทธิภาพในการปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้น                                   

ดังนั้นหากทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในพ้ืนที่อื่นๆ ที่ไมเกิดปญหาสภาพแวดลอมและเหมาะสม                    

กบัสภาพดนิเพือ่ไมใหเกดิการเส่ือมของดนิ จะสามารถนาํไปสูการจดัพืน้ทีโ่ซนนิง่ (Zoning) การปลกูยางพารา

อยางเปนรูปธรรมย่ิงขึ้น อีกทั้งแนวคิดการการปลูกพืชแบบสมรม (สวนผสม) แทนการปลูกสวนยางพารา                       

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ภายหลังราคายางพารามีแนวโนมลดลง ซึ่งการปลูกพืชแบบสมรมสามารถสรางรายได

มากกวาและลักษณะทางกายภาพของตนทุเรียน กลวย และมังคุดมีรากแกวและรากฝอยสามารถยึดดิน                 

ไดมากกวาลดการเกิดดินถลมได 
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