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ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรผูปลูกขาว 
ในเขตชลประทาน  จังหวัดเชียงใหม1 

 
เยาวเรศ  เชาวนพูนผล2 อารี วิบูลยพงศ2 และทรงศักด์ิ  ศรีบุญจิตต3 

 
บทคัดยอ 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของเกษตรกรในที่ลุมภาคเหนือ ปริมาณผลผลิตขาวในภาคเหนือมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากกวาการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉล่ียตอไร รูปแบบการ
ปลูกขาวของเกษตรกรมีหลายรูปแบบไดแก การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว การปลูกขาวพันธุอื่น
เพียงพันธุเดียวเชนกัน  หรือปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่น เกษตรกรที่ตัดสินใจปลูกขาวเพียงพันธุ
เดียวมักมีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปนหลัก ในขณะที่ผูที่ปลูกขาวสองพันธุมักปลูกเพื่อการคาและการบริโภค 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมที่อยูในเขต
ชลประทาน เนื่องจากตองการเปรียบเทียบเกษตรกรกลุมที่ทําการผลิตโดยไมมีปจจัยเรื่องน้ําเปนขอจํากัดในการผลิต 
การวิเคราะหนี้เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานของเกษตรกรในแตละกลุมวาอยูหางจากผูผลิตที่ดีที่สุดในแตละกลุม
เพียงไร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ Data Envelopment Analysis (DEA) นอกจากนี้ยังวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
ความไมมีประสิทธิภาพของเกษตรกรแตละกลุมโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ Tobit  Analysis 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพทางเทคนิคขาว Data Envelopment Analysis (DEA), Tobit  Analysis  
 
ความสําคัญและวัตถุประสงค 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของเกษตรกรในที่ลุมภาคเหนือ วัตถุประสงคในการปลูกขาว
ของเกษตรกรมีทั้งเพื่อการคาและการบริโภค  โดยมีการปลูกทั้งขาวนาปและนาปรัง ขาวนาปถือเปน
พืชที่มีความสําคัญอยางมากในภูมิภาคนี้  ทั้งในแงพื้นที่เก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิต โดยพื้นที่ปลูก
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 12.4 ลานไรในป 2542 เปน 12.7 ลานไร (รอยละ 22.1 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว     
ขาวนาปทั้งประเทศ) ในป 2544 ขณะที่ปริมาณผลผลิตขาวเปลือกเพิ่มขึ้นจาก 4.9 ลานตัน เปน 5.8 
ลานตัน หรือรอยละ 27.6 ของปริมาณผลผลิตขาวนาปทั้งประเทศ ในชวงเวลาเดียวกัน สวนขาวนา
ปรังนั้นมีความสําคัญตอภูมิภาคคอนขางนอย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2544 
พบวา มีพื้นที่เพียงรอยละ 1.5 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวปรังทั้งประเทศเทานั้น ปริมาณผลผลิตขาวที่
เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากกวาการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยตอไร กลาวคือ
ผลผลิตเฉล่ียขาวนาปเฉล่ียตอไรของภาคเหนือในป 2544 เทากับ 469 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งสูงกวา
ผลผลิตขาวนาปเฉล่ียตอไรของทั้งประเทศที่มีผลผลิต 380 กิโลกรัมตอไรและเมื่อรวมขาวนาปรังแลว
ผลผลิตขาวเฉลี่ยของทั้งประเทศเปน 419 กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต
เฉล่ียตอไรของประเทศเอเชียแลว ผลผลิตทั้งในภาคเหนือและทั้งประเทศยังคงต่ํากวาของประเทศ

                                                 
1 บทความชิ้นนี้ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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อื่น ๆ  ในเอเชีย  โดยประเทศญี่ปุน และจีน สามารถผลิตผลผลิตเฉลี่ยไดสูงสุดคือ 1,065 และ 1,016 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) 

พื้นที่ปลูกขาวในภาคเหนือมีการกระจายตัวอยูในทั้ง 17 จังหวัด พื้นที่ปลูกขาวที่สําคัญของ
เขตภาคเหนือตอนบน  ไดแก จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ เชียงใหม อุตรดิตถ และพะเยา ในขณะที่
เขตภาคเหนือตอนลาง  ไดแก จังหวัดนครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย  และ
อุทัยธานี  โดยเกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุเดียวหรือขาวพันธุอื่นเพียงพันธุเดียวหรือ
ปลูกขาวทั้งสองพันธุรวมกัน เกษตรกรที่ปลูกขาวเพียงหนึ่งพันธุมักมีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปน
หลัก ในขณะที่ผูที่ปลูกสองพันธุมักปลูกเพื่อการบริโภคและเพื่อการคา พันธุที่เกษตรกรเลือกปลูกมัก
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ พันธุที่ปลูกในภาคเหนือ ไดแก พันธุพื้นเมือง กข 6  
กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 สุพรรณบุรี 60 90 ราชการไวตอชวงแสงและราชการไมไวตอชวงแสง 
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุที่
ภาครัฐสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเนื่องจากเปนขาวคุณภาพสูงและเปนที่ตองการของตลาด
ตางประเทศ  พบวา พื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 ของประเทศไดเพิ่มอยางมาก  คือเพิ่มขึ้นจาก 
10.7 ลานไรในป 2533 เปน 15.5 ลานไรในป 2543 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.8 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้ง
ประเทศในป 2533 ภาคเหนือตอนบนเปนเขตปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร
สูงสุด แมวาจะมีพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงรอยละ 5.5 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดใน
ภาคเหนือตอนบนแตเปนพื้นที่ที่มีโอกาสในการขยายพื้นที่ปลูกได ในขณะที่จังหวัดเชียงใหมเปน
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากมีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 481 กิโลกรัมตอ
ไร แมวาโดยรวมแลวสัดสวนการปลูกขาวเหนียวสูงกวารอยละ 80 ในขณะที่ขาวขาวดอกมะลิ 105 
มีพื้นที่รอยละ 11 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งจังหวัด  (อารี  และคณะ,  2544)  ฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง
มุงศึกษาถึงเกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวพันธุอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหมโดยศึกษา
เฉพาะพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทาน  เนื่องจากปจจัยเรื่องพื้นที่ชลประทานมีผลตอการผลผลิตขาว
ดังเชน อารี และคณะ (2544) ไดใสตัวแปรดังกลาวในการศึกษาดวย 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรที่อยูในเขต
ชลประทานโดยแบงเปนกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว กลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่น
และกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่น เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานของ
เกษตรกรในแตละกลุมวาอยูหางจากผูผลิตที่ดีที่สุดเพียงไร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ Data 
Envelopment Analysis (DEA) นอกจากนี้ยังวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพของ
เกษตรกรในแตละกลุมเพื่อทดสอบวาใหผลในลักษณะเดียวกันหรือไม บทความนี้ประกอบ
องคประกอบ 5 สวนอันไดแก  ความสําคัญและวัตถุประสงคซึ่งไดแกสวนนี้  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  
ขอมูลและแหลงขอมูล ผลการศึกษา สรุปและขอเสนอแนะเปนสวนสุดทายของบทความนี้ 
 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 ตามแนวคิดของ Farrell (1957) ใช the efficient unit isoquant เพื่อวัดประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economy Efficiency: EE) ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical 
Efficiency: TE) และประสิทธิภาพทางราคา (Allocative (or price) Efficiency: AE) ประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจมีคาเทากับผลคูณระหวางประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางราคา โดยที่



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 85

ประสิทธิภาพทางเทคนิคเปนการสะทอนถึงความสามารถของหนวยผลิตที่ทําการผลิตเพื่อใหไดผล
ผลิตมากที่สุดจากปจจัยการผลิตที่มีอยู (Coelli, Rao et al., 1989; page 134) เปนการแสดง
ศักยภาพของหนวยผลิตในการลดปจจัยการผลิตจากการจัดการของหนวยผลิตที่ดีที่สุด  (Dong 
and Featherstone, 2003) สวนประสิทธิภาพทางราคาสะทอนใหเห็นความสามารถของหนวยผลิต
ในการใชปจจัยการผลิตในสัดสวนที่เหมาะสม ณ ระดับราคาและเทคโนโลยีการผลิตของแตละคน  
(Coelli, Rao et al., 1989; page 134) การวิเคราะหประสิทธิภาพสามารถทําไดสองแนวทางคือ 
การพิจารณาทางดานปจจัยการผลิต (input-orientated measurement) และการพิจารณาทางดาน
ผลผลิต (output-orientated measurement)    

การวิเคราะหแบบนอนพาราเมทริกซ เปนเทคนิคการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตที่ไม
ตองทราบการกระจายตัวของประชากร เทคนิคนี้เริ่มเปนที่นิยมเนื่องจากหลายเหตุผลดวยกันไดแก 
(1) เปนเทคนิคที่งายในการประมาณคาเนื่องจากไมตองการการกําหนดเสนพรมแดนและ random 
error  (2) คาประสิทธิภาพสามารถแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา (3) ไมมีขอสมมุติเกี่ยวกับรูปแบบ
การกระจายตัวของความไมมีประสิทธิภาพและ (4) ไมตองกําหนดรูปแบบของฟงกชันของ
ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิต การกําหนดความสัมพันธระหวางผลผลิตและ
ปจจัยการผลิตคือ ผลผลิตถูกกําหนดใหเปน the upper-bound constrains ในขณะที่ปจจัยการ
ผลิตถูกกําหนดใหเปน the lower-bound constrains (Hallam อางใน Gempesaw, 1992)   การ
วิเคราะหเสนหอหุม (Data Envelopment Analysis: DEA)  เปนเทคนิคการวิเคราะหแบบนอนพารา
เมทริกซที่ไดรับความนิยมในการวิเคราะหพรมแดนของประสิทธิภาพมากที่สุด เปนการใชโปรแกรม
ทางคณิตศาสตรเพื่อสรางจุดมาตรฐานที่มีผลงานดีที่สุด (best-performance benchmark) จาก
ขอมูลปจจัยการผลิตและผลผลิตที่สังเกตคาได ในกรณีที่หนวยผลิตทําการผลิตสินคาไดหลายชนิด
จากปจจัยการผลิตหลายชนิด จุดมาตรฐานจะถูกสรางมาจากหลายหนวยผลิตเวนเสียแตวาจะมี
หนวยผลิตใดที่สามารถผลิตไดดีที่สุดในสินคาทุกชนิด(Dong, and Featherstone, 2003) 
นอกจากนี้ Banker et al.(1988) กลาววา  การวิเคราะหเสนหอหุมใหผลที่ดีกวาการวิเคราะหโดยใช
แบบจําลองในรูปทรานสลอก (trans-log regression ที่ถือวามีความยืดหยุนและเพียงพอที่สะทอน
ถึงฟงกชันที่ไมเปนเสนตรงในการประมาณคา ความไมมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนตอขนาดการ
ผลิต (returns to scale)    

การศึกษานี้ใชแบบจําลอง DEA ในรูปแบบ VRS (variable returns to scale) ซึ่งไดรับการ
พัฒนาโดย Banker  Charnes และ Cooper (1984) ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดของแบบจําลองใน
รูปแบบ CRS (constant returns to scale)  ตามแนวคิดของ Farrell (1957) ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย 
Charnes,  Cooper และ Rhodes (1978)  ที่สามารถใชไดอยางเหมาะสมเมื่อหนวยการผลิต
ดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสมเทานั้น (Coelli, Rao et al., 1989) หากหนวยผลิตทั้งหมดไมได
ผลิต ณ ระดับที่เหมาะสมจะทําใหแบบจําลองแบบ CRS ใหผลการวัดคาประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Efficiency: TE) ที่ถูกปะปนกับคาประสิทธิภาพทางขนาด (Scale Efficiency: SE) 
(Banker, Charnes et al. (1984) อางใน Coelli, Rao et al. (1989)) ปจจัยที่กระทบตอการ
ดําเนินงานในระดับที่เหมาะสมของหนวยผลิตมีอยูหลายปจจัยเชน การแขงขันที่ไมสมบูรณ  
ขอจํากัดทางการเงิน เปนตน ซึ่งการใชแบบจําลองแบบ VRS จะทําใหปญหาดังกลาวหมดไป  
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การวิเคราะหในสวนที่สองเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพของ
เกษตรกรซึ่งเปนผลมาจากการประมาณคาจากแบบจําลอง DEA  คาของความไมมีประสิทธิภาพได
จากการนําคาประสิทธิภาพการผลิตที่ไดจากแบบจําลอง DEA ลบออกจากหนึ่ง การวิเคราะหจะใช
วิธีการวิเคราะหแบบ Tobit ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรตามมีคาจํากัดหรือตัดปลายตั้งแตศูนย  (Judge, 
et.al., 1988: page 796) และการวิเคราะหโดยใชตัวประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด(least 
squares) เปนการวิเคราะหเมื่อคาสังเกต iy มีคามากกวาศูนยเทานั้น   
  มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ไดใชเครื่องมือการวิเคราะหประสิทธิภาพ DEA และใช tobit  model 
ในการวิเคราะหความไมมีประสิทธิภาพเชน Ariyaratne, C. B., et. al. (1997) วิเคราะห              
ประสิทธิภาพของสหกรณการเกษตรใน Midwestern  ประเทศสหรัฐอเมริกา  Ogunyinka, E. O. 
and Ajibefun, I. A. (2003) ศึกษาความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตทางเกษตรของ
เกษตรกรในรัฐ Ondo ประเทศไนจีเรีย  และ Wirat Krasachat (2003)  ใชในการวัดและอธิบาย  
ประสิทธิภาพทางเทคนิคในระดับฟารมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  
 
ขอมูลในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง
และเลือกเกษตรกรแบบการสุมอยางงายจากเกษตรกรในเขตอําเภอสันปาตอง  และสันกําแพง  ซึ่ง
เปนตัวแทนของเกษตรกรที่ทําการผลิตในเขตชลประทาน จํานวนตัวอยางเกษตรกรทั้งหมดที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวนทั้งส้ิน 210 ราย โดยแบงเพื่อแยกวิเคราะหออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1  เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่น จํานวน 65 ราย 
กลุมที่ 2  เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว จํานวน 81 ราย 
กลุมที่ 3  เกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุอื่น จํานวน 64 ราย (ขาวพันธุอื่นประกอบดวย ขาว

พันธุกข 1 กข 2 กข 6 กข 10 กข 15 สันปาตอง 1 ขาวแกว ขาวเหลือง และ
เหมยนอง) 

เหตุผลในการแยกศึกษาเปน 3 กลุมเนื่องจากเกษตรกรมีการผลิตขาวทั้งในกรณีปลูกขาว
เพียงชนิดเดียวและสองชนิด  ซึ่งหมายความวาเกษตรกรผลิตผลผลิตไดมากกวาหนึ่งชนิด ดังนั้นการ
แยกเกษตรกรกลุมตาง ๆ ออกจากกันและทําการเปรียบเทียบเฉพาะในแตละกลุมจะใหความถูกตอง
มากกวาภายใตวิธีการวิเคราะหแบบ DEA  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบดวยผลผลิตเฉลี่ยตอไร สวนปจจัยการผลิตประกอบดวย จํานวนเมล็ดพันธุที่ใชตอไร (กก./
ไร) (ASD) ปริมาณปุยเคมีที่ใชตอไร (กก./ไร) (ACF) และแรงงานที่ใชตอไร (ชั่วโมงทํางาน/ไร) (ALA) 
การที่ตัวแปรการชลประทานและปริมาณสารเคมีไมถูกรวมเปนตัวแปรอธิบายเนื่องจาก พื้นที่ทั้งสอง
อยูในเขตชลประทานสามารถทํานาไดตลอดป และมีการใชสารเคมีในปริมาณที่นอยมักใชเมื่อ
ตองการกําจัดแมลงศัตรูพืชเทานั้น 
 ตัวแปรที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพในการผลิตประกอบดวย พื้นที่ปลูกขาวนาป (ไร)  
(LMR)  ประสบการณในการปลูกขาวของหัวหนาครัวเรือน (ป) (EXP) ระดับการศึกษาสูงสุดของ
หัวหนาครัวเรือน (ป) (EDHH) อายุของหัวหนาครัวเรือน (ป) (AHH) มูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใช
ในการปลูกขาวจนถึงเก็บเกี่ยว (บาท) (TPVP) การมีเครื่องมืออุปกรณมากสะทอนถึงเวลาที่ใชใน       
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กิจกรรมแตละกิจกรรมนอยลง ตัวแปรหุนการมีปญหาเรื่องการผลิตของเกษตรกร (D1) มีคาเทากับ 1 
เมื่อมีปญหาและมีคาเทากับ 0 เมื่อไมมีปญหา และตัวแปรหุนการมีปญหาเรื่องการเงินของเกษตรกร 
(D2) มีคาเทากับ  1 เมื่อมีปญหาและมีคาเทากับ  0 เมื่อไมมีปญหา 
 
ผลการศึกษา 

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกร 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคสะทอนถึงความสามารถของหนวยผลิตที่ทําการผลิต เพื่อใหได

ผลผลิตมากที่สุดจากปจจัยการผลิตที่มีอยู  หรือศักยภาพในการลดการใชปจจัยการผลิตของหนวย
ผลิตหนวยหนึ่งที่ทําไดโดยการยอมรับการผลิตที่ดีที่สุดและหรือ การจัดการของหนวยผลิตที่ดีที่สุด 
จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นเปนกลุมที่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 0.795 (ตารางที่ 1) รองมาไดแก  กลุมที่ปลูกขาว
พันธุอื่นและกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.661 และ 0.565 
ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาเมื่อเทียบกับผูผลิตที่ดีที่สุดในแตละกลุมแลว หากผูผลิตตองการ
ผลผลิตในปริมาณเทาเดิมตองปรับลดการใชปจจัยการผลิตหรือหากตองการใชปจจัยการผลิตใน
ปริมาณเทาเดิมก็ควรจะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นเรียกวาเปน radial movement  ซึ่งกลุมที่ปลูกขาวขาว
ดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียวเปนกลุมที่มีปญหาดังกลาวมากที่สุดคือรอยละ 43.5 ในขณะที่กลุมที่
ปลูกขาวพันธุอื่นและกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นมีปญหารอยละ 33.9 
และ 20.5 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรแตละรายแลวพบวา  กลุมที่ปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นเปนกลุมที่มีคาประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงมาก  ซึ่งอยูระหวาง 
0.8001 – 1.0000 มากที่สุดคือรอยละ 52.3 ของเกษตรกรกลุมดังกลาว ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูก
ขาวพันธุอื่นและที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 เพียงอยางเดียว มีสัดสวนของเกษตรกรในกลุมดังกลาว
เพียงรอยละ 35.9 และ 21.0 ของเกษตรกรในแตละกลุมตามลําดับ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบวา 
เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นไมมีเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
ต่ํากวา 0.2000 เลย ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียวเปนกลุมที่มี 
ประสิทธิภาพในระดับต่ําและต่ํามาก  มากกวากลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่น จึงอาจกลาวไดวาเกษตรกร
กลุมนี้ควรปรับการใชปจจัยการผลิตหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค
มากกวาเกษตรกรกลุมอื่น 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรกลุมตาง ๆ 
 

ประสิทธิภาพทางเทคนิค กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 
105 รวมกับขาวพันธุอื่น 

กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ
105 เพียงพันธุเดียว 

กลุมที่ปลูก
ขาวพันธุอื่น 

ตํ่ามาก (0.0000-0.2000) - 2.5 - 
ตํ่า (0.2001-0.4000) 1.5 24.7 15.6 
ปานกลาง (0.4001-0.6000) 20.0 40.7 25.0 
สูง (0.6001-0.8000) 26.2 11.1 23.5 
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ตารางที่ 1 (ตอ)   
 

ประสิทธิภาพทางเทคนิค กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 
105 รวมกับขาวพันธุอื่น 

กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ
105 เพียงพันธุเดียว 

กลุมที่ปลูก
ขาวพันธุอื่น 

สูงมาก (0.8001-1.0000) 46.1 21.0 35.9 
รวม 100.0 (65) 100.0 (81) 100.0 (64) 
เฉลี่ย 0.795 0.565 0.661 

ที่มา: จากการคํานวณ  
 
 ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคขางตนอาจเรียกวา radial technical inefficiency 
(หรือความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิตที่อยูต่ํากวาเสนพรมแดนการผลิต) หลังจากที่ความไมมี
ประสิทธิภาพดังกลาวถูกขจัดออกแลวเกษตรกรทั้งหมดจะอยูบนเสนพรมแดนการผลิต อยางไรก็
ตามมีเกษตรกรบางรายที่ยังไมเรียกวามีประสิทธิภาพทางเทคนิคอยางแทจริง เนื่องจากยังสามารถ
ลดการใชปจจัยการผลิตลงโดยไดผลผลิตจํานวนเทาเดิมหรืออยูบนพรมแดนการผลิต (non-radial 
reduction) กลาวคือเปนผูผลิตที่ประสบปญหาสวนเกินของปจจัยการผลิต (input slacks)4 
เกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุอื่นเปนกลุมที่ตองลดการใชปจจัยการผลิตสวนเกินมากที่สุดหรืออาจ
เรียกวา slack movement จํานวน 47 ราย รองลงมาไดแกกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียง
พันธุเดียว และกลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่น จํานวน 24 และ 11 ราย ตามลําดับ กลุมที่ปลูกขาวขาวดอก
มะลิ105 รวมกับขาวพันธุอื่นประสบปญหาการใชปุยเคมีมากเกินไปมากที่สุด ในขณะที่อีกสองกลุม
ที่เหลือประสบปญหาเรื่องการใชแรงงงานสวนเกินมากที่สุด เมื่อพิจารณาในจํานวนของสวนเกินของ
ปจจัยการผลิตที่ใชแลวพบวา กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นมีปญหาระดับ
การใชปจจัยการผลิตเกินนอยกวากลุมอื่นคือ รอยละ 0.03 ถึง 0.52 ของจํานวนปจจัยการผลิตที่ใช  
สวนกลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่นมีปญหาดังกลาวมากที่สุดคือ รอยละ 0.13 ถึง 12.47 ของจํานวนปจจัย
การผลิตทั้งหมดที่ใช (ตารางที่ 2) จึงอาจกลาวไดวาปญหาแรงงานสวนเกินยังเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก  
 
ตารางที่ 2  ปญหาสวนเกินของปจจัยการผลิต (input slacks) ของเกษตรกร 
 

จํานวนเกษตรกร(ราย) คาเฉลี่ยของสวนเกิน รอยละของจํานวนปจจยัการผลิตทั้งหมดที่ใช 
ปจจัยการผลติ 

JN Jas Non JN Jas Non JN Jas Non 
เมล็ดพันธุตอไร 1 3 6 0.15 0.20 0.15 0.03 0.09 0.13 
ปุยเคมีตอไร 8 2 9 1.07 0.13 1.70 0.52 0.01 0.81 
แรงงานตอไร  2 19 32 1.64 2.08 12.95 0.14 1.26 12.47 

ที่มา:  จากการคํานวณ 
หมายเหตุ     JN       หมายถึง   เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 รวมกับขาวพันธุอื่น 
 Jas      หมายถึง   เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว 
 Non     หมายถึง   เกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุอื่น    

                                                 
4 Koopmans (1951) ใหคําจํากัดความของผูผลิตที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิควาตองเปนหนวยผลิตที่อยูบนพรมแดน 
  และไมมีปญหาสวนเกินของปจจัยการผลิต  
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 เมื่อพิจารณาถึงขนาดการผลิตของเกษตรกรพบวาเกษตรกรที่ทําการผลิตในขนาดการผลิต
ที่เหมาะสมแลวมีรอยละ 14  ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด ในขณะที่เกษตรกรที่มีผลตอบแทนตอ
ขนาดลดลงมีประมาณรอยละ 22 ซึ่งเปนขนาดการผลิตที่ใหญเกินไปเกษตรกรควรลดขนาดการผลิต
ลง สวนที่เหลืออีกรอยละ 63 เปนเกษตรกรที่มีผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 3) อัน
แสดงใหเห็นวาเปนขนาดการผลิตที่เล็กและยังสามารถเพิ่มขนาดการผลิตได อยางไรก็ตามเปน
ขอจํากัดสําหรับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายที่เกษตรกรมีที่ดินขนาดเล็กและยากที่จะ
เพิ่มขนาดที่ดินได (รายละเอียดของขนาดที่ดินแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1-3) 
 
ตารางที่ 3  ผลตอบแทนตอขนาด1 และขนาดการผลิตของเกษตรกร2 
 

กลุมตัวอยาง (ราย) ผลตอบแทนตอ 
ขนาดเพิ่มขึ้น 

ผลตอบแทนตอ
ขนาดคงที ่

ผลตอบแทนตอ
ขนาดลดลง 

รวม 

กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่น 35 16 14 65 
กลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว 46 7 28 81 
กลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่นเพียงอยางเดียว 52 7 5 64 

รวม 133 (63.3%) 30 (14.3%) 47 (22.4%)  210 (100.0%) 
ที่มา:   1 จากการคํานวณ    2 จากการสํารวจ  
 
ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค 

 ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคอธิบายไดดวยความสามารถในการจัดการซึ่งสะทอน
จากทุนทางทรัพยากรมนุษย (human capital) และขอจํากัดอื่น ๆ ในการผลิตดังตารางที่ 4 ปจจัยที่
อธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรในแตละกลุมแตกตางกันกลาวคือ ปจจัยที่
อธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางของเกษตรกรผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่น
ไดแก ประสบการณในการปลูกขาวนาปของหัวหนาครัวเรือนที่มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ –0.004 และ
ตัวแปรหุนการมีปญหาทางการเงินดวยคาสัมประสิทธิ์ 0.170 สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 เพียงพันธุเดียว อายุของหัวหนาครัวเรือนสามารถอธิบายไดดวยคาสัมประสิทธิ์ –0.006 
สวนเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุอื่น ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนเปนตัวแปรที่อธิบาย
ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคดวยคาสัมประสิทธิ์ –0.021 และตัวแปรหุนการมีปญหาเรื่องการ
ผลิตมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.093 

จากคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่อธิบายความไมมีประสิทธิภาพของเกษตรกรขางตนพบวา 
ตัวแปรประสบการณในการปลูกขาวของหัวหนาครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหนา
ครัวเรือน  และอายุของหัวหนาครัวเรือนมีเครื่องหมายเปนลบ ซึ่งหมายความวาเมื่อหัวหนาครัวเรือน
มีอายุมากขึ้น มีระดับการศึกษาสูงขึ้นหรือมีประสบการณในการปลูกขาวมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมี
ความสามารถจัดการมากขึ้น ในขณะที่ตัวแปรหุนการมีปญหาการผลิตและปญหาการเงินมี
เครื่องหมายเปนบวก ปญหาการผลิตที่เกษตรกรประสบอยูประกอบดวย ปญหาเรื่องโรคและแมลงที่
มีเกษตรกรบางสวนไมทราบวิธีการจัดการ ปญหาตนทุนการผลิตสูงเชน แรงงานที่ขาดแคลนในบาง
ชวงเชนชวงเก็บเกี่ยวที่คาแรงงานจะสูงมาก ปญหาคุณภาพของปจจัยการผลิตเชน เมล็ดพันธุที่
เกษตรกรบางสวนเก็บเมล็ดพันธุเอง ซึ่งปญหาเหลานี้บางปญหาเกษตรกรสามารถเรียนรูและจัดการ
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ไดแตบางปญหาก็ยากตอการจัดการโดยเกษตรกร อยางไรก็ตามตัวแปรดังกลาวมีคาสัมประสิทธิ์
นอยกวาเมื่อเทียบกับปญหาทางการเงินเนื่องจากเกษตรกรที่มีประสบการณในการปลูกขาวมักจะ
จัดการกับปญหาเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ในขณะที่ปญหาการเงินซึ่งไดแกการขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนอันเนื่องจากเกษตรกรไมตองการที่จะกูเงิน รวมทั้งที่บางสวนตองการกูเงินแตไมมี
หลักทรัพย ดอกเบี้ยเงินกูจากบางแหลงที่สูง มีผลทําใหความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่คา log ของที่ดินและมูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใชในการปลูกขาวไมสามารถอธิบาย
ความไมมีประสิทธิภาพของเกษตรกรตัวอยางได นั่นหมายความวาขอจํากัดในเรื่องที่ดินและจํานวน
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตไมสงผลตอความสามารถในการจัดการของเกษตรกรแตอยาง
ใด ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีที่ดินขนาดเล็กจนกระทั่งไมมีเครื่องมืออุปกรณในการ
ผลิตมากนัก  (ดูไดจากคาเฉลี่ยขนาดที่ดินและมูลคาปจจุบันของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ผลิตในภาคผนวก  1-3) 
 
ตารางที่ 4   คาสัมประสิทธิ์ของสมการความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรผูปลูกขาว                  

ขาวดอกมะลิ 105  รวมกับขาวพันธุอื่น  ผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105  เพียงพันธุเดียว     
และปลูกขาวพันธุอื่น 

 
ปลูกขาวขาวดอกมะลิรวมกับ

ขาวพันธุอื่น 
ปลูกขาวขาวดอกมะล1ิ05 

เพียงพันธุเดียว 
ปลูกขาวพนัธุอืน่  

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ ์ คาสถิติ t สัมประสิทธิ ์ คาสถิติ t สัมประสิทธิ ์ คาสถิติ t 

คาคงที่ (constant) 0.280 1.078 0.706      3.300*** 0.538 2.361** 

คา log ของพื้นที่ปลูกขาวนาป: 
(LnLMR) 

 
0.005 

 
0.093 

 
0.043 

 
  0.899 

 
-0.052 

 
-0.729 

ประสบการณในการปลูกขาวของ 
หัวหนาครัวเรือน (ป): EXP  

 
-0.004 

 
-1.591√ 

 
0.0008 

 
  0.339 

 
0.0009 

 
0.315 

ระดับการศึกษาสูงสดุของหัวหนา
ครัวเรือน (ป): EDHH 

 
-0.008 

 
-0.375 

 
-0.016 

 
-1.198 

 
-0.021 

 
-1.302√ 

อายุของหัวหนาครัวเรอืน (ป): AHH -0.002 -0.500 -0.006    -1.803√√ -0.002 -0.652 

มูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใชใน
กระบวนการปลกูขาว (บาท): TPVP 

 
0.00000009 

 
0.019 

 
-0.000002 

 
-0.386 

 
-0.0000008 

 
-0.127 

การมีปญหาเรือ่งการผลิต (D1) 0.066 0.919 0.038   0.566 0.093 1.302√ 
การมีปญหาเรือ่งการเงนิ (D2) 0.170 2.321** 0.030   0.414 0.024 0.290 

Log Likelihood function -18.33717 -22.26646 -14.45605 
จํานวนตัวอยาง 65 81 64 

ที่มา:  จากการคํานวณ 
หมายเหตุ:  ***   เชื่อม่ันที่ระดับนัยสําคัญ .01 สําหรับทดสอบ 2 ดาน 
                 **     เชื่อม่ันที่ระดับนัยสําคัญ .05 สําหรับทดสอบ 2 ดาน 

                          *      เชื่อม่ันที่ระดับนัยสําคัญ .1 สําหรับทดสอบ 2 ดาน 
                √√    เชื่อม่ันที่ระดับนัยสําคัญ .05 สําหรับทดสอบดานเดียว 
                         √      เชื่อม่ันที่ระดับนัยสําคัญ .10 สําหรับทดสอบดานเดียว 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 เกษตรกรกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 รวมกับขาวพันธุอื่นเปนกลุมที่มีคาเฉลี่ย        
ประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียว มีคา
ดังกลาวต่ําที่สุด เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรรายบุคคลแลวพบวา กลุมที่
ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียวเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ําและต่ํามากและ
มากกวากลุมอื่น จึงอาจกลาวไดวาเกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพียงพันธุเดียวควรปรับ
การใชปจจัยการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตมากกวาเกษตรกรกลุมอื่น  เนื่องจากมีสัดสวนของผูที่ใชปจจัย
การผลิตมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยที่ผลิตที่ดีที่สุดมากที่สุดของกลุม อยางไรก็ตาม
หลังจากที่มีการปรับการใชปจจัยการผลิตจนเกษตรกรทุกรายอยูบนพรมแดนแลวเกษตรกรกลุมยัง
พบวามีผูที่อยูบนพรมแดนการผลิตแตมีปญหาสวนเกินของการใชปจจัยการผลิตหรืออาจจะกลาวได
วาเปนกลุมที่ไมไดประสิทธิภาพทางเทคนิคอยางแทจริง  นอกจากนี้ยังพบวาเกษตรกรกวารอยละ 
63 เปนผูผลิตขนาดเล็กมากและควรเพิ่มขนาดการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สวนปจจัย
ที่มีผลตอความสามารถในการจัดการนั้นพบวา สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 
รวมกับขาวพันธุปจจัยที่อธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคไดแก ประสบการณในการปลูก
ขาวนาปของหัวหนาครัวเรือนและการมีปญหาเรื่องการเงิน ในขณะที่อายุของหัวหนาครัวเรือนเปน
ปจจัยที่อธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค สวนเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุอื่นนั้น ระดับ
การศึกษาสูงสุดของหัวหนาครัวเรือนและการมีปญหาการผลิต เปนปจจัยที่มีผลตอความไมมี
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในกลุมนี้ 
 ดังนั้นการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของเกษตรกรกลุมผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 จึงเปน
ส่ิงที่ควรไดรับการพิจารณา  สวนปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการจัดการของเกษตรกรไดแก
ประสบการณ อายุและระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลในทางบวกตอ
ความสามารถในการจัดการของเกษตรกร  ในขณะที่ปญหาการผลิตสงผลทําใหความไมมี           
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการสนับสนุนในดานวิชาการโดยการอบรมในเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดการโรคและแมลง  และการใชปจจัยการผลิตโดยผานทางหนวยงานราชการหรือ
สถาบันการเงินหรืออื่น ๆ ยังคงมีความสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรหรือ
ความสามารถในการจัดการของเกษตรกร  สวนปญหาทางการเงินสงผลตอความประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในลักษณะเดียวกับปญหาการผลิต ดังนั้นหนวยงานของรัฐควรพิจารณาในเรื่องเงื่อนไขของ
การใหกูเชน ดอกเบี้ย หลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน นอกจากนั้นควรใหเงินกูในระยะเวลาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับฤดูการผลิต  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวก  1   คาสถิติตาง ๆ  ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาเกษตรกรกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ                       

105 รวมกับขาวพันธุอื่น 
 

ตัวแปร จํานวนตัวอยาง คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คา SD 
ตัวแปรในการวเิคราะหประสิทธิภาพการผลิต 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรขาวขาวดอกมะลิ 105 (กก.): ATPJ 65 1,100.000 400.000 654.547 134.932 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรขาวพันธุอื่น (กก.): ATPN 65 1,125 300.000 649.498 183.142 
ปริมาณเมล็ดพันธุ (กก.ตอไร): ASD 65 22.500 4.000 8.045 3.926 
ปริมาณปุยเคมี (กก.ตอไร): ACF 65 50.000 0.000 25.112 13.840 
แรงงานที่ใช (ชั่วโมงทาํงาน): ALA 65 168.000 0.000 35.814 27.975 
ตัวแปรที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 
พ้ืนที่ปลูกขาว (ไร): LMR 65 50.000 2.000 10.823 7.378 
ประสบการณในการปลูกขาวของหัวหนาครัวเรือน  
(ป): EXP 

 
65 

 
60.000 

 
2.000 

 
27.908 

 
12.994 

ระดับการศึกษาสูงสดุของหัวหนาครัวเรือน  
(ป): EDHH 

 
65 

 
12.000 

 
2.000 

 
4.615 

 
1.834 

อายุของหัวหนาครัวเรอืน (ป): AHH 65 97.000 37.000 52.584 11.550 
มูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใชในกระบวนการ 
ปลูกขาว (บาท): TPVP 

 
65 

 
42,850.000 

 
0.000 

 
6,308.831 

 
8,570.679 

การมีปญหาเรือ่งการผลิต (D1) 65 1.000 0.000 0.569 0.499 
การมีปญหาเรือ่งการเงนิ (D2) 65 1.000 0.000 0.369 0.486 

ที่มา: จากการสาํรวจ 
 
ตารางผนวก  2   คาสถิติตาง ๆ ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาเกษตรกรกลุมที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ     

105  เพียงพันธุเดียว  
 

ตัวแปร จํานวนตัวอยาง คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คา SD 
ตัวแปรในการวเิคราะหประสิทธิภาพการผลิต 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรขาวขาวดอกมะลิ 105 (กก.): ATPJ 81 1,216.667 300.000 641.091 146.731 
ปริมาณเมล็ดพันธุ (กก.ตอไร): ASD 81 25.000 1.667 8.338 4.615 
ปริมาณปุยเคมี (กก.ตอไร): ACF 81 62.500 0.000 26.129 14.141 
แรงงานที่ใช (ชั่วโมงทาํงาน): ALA 81 294.737 1.600 38.544 39.811 
ตัวแปรที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 
พ้ืนที่ปลูกขาว (ไร): LMR 81 70.000 2.000 9.713 9.813 
ประสบการณในการปลูกขาวของหัวหนาครัวเรือน  
(ป): EXP 

 
81 

 
65.000 

 
1.000 

 
24.605 

 
15.635 

ระดับการศึกษาสูงสดุของหัวหนาครัวเรือน   
(ป): EDHH 

 
81 

 
16.000 

 
0.000 

 
5.025 

 
2.706 

อายุของหัวหนาครัวเรอืน (ป): AHH 81 80.000 37.000 54.160 11.651 
มูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใชในกระบวนการ 
ปลูกขาว (บาท): TPVP 

 
81 

 
40,000.000 

 
0.000 

 
3,080.612 

 
6,099.641 

การมีปญหาเรือ่งการผลิต (D1) 81 1.000 0.000 0.506 0.503 
การมีปญหาเรือ่งการเงนิ (D2) 81 1.000 0.000 0.247 0.434 

ที่มา: จากการสาํรวจ 
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ตารางผนวก  3   คาสถิติตาง ๆ ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาเกษตรกรกลุมที่ปลูกขาวพันธุอื่น  
 

ตัวแปร จํานวนตัวอยาง คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คา SD 
ตัวแปรในการวเิคราะหประสิทธิภาพการผลิต 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรขาวพันธุอื่น (กก.): ATPN 64 1,470.000 120.000 654.495 208.697 
ปริมาณเมล็ดพันธุ (กก.ตอไร): ASD 64 50.000 4.167 10.558 7.394 
ปริมาณปุยเคมี (กก.ตอไร): ACF 64 150.000 0.000 29.566 23.899 
แรงงานที่ใช (ชั่วโมงทาํงาน): ALA 64 560.000 2.667 51.923 76.540 
ตัวแปรที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 
พ้ืนที่ปลูกขาว (ไร): LMR 64 10.000 1.000 4.613 2.819 
ประสบการณในการปลูกขาวของหัวหนาครัวเรือน  
(ป): EXP 

 
64 

 
60.000 

 
3.000 

 
29.969 

 
14.468 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน(คน):NM 64 8.000 1.000 4.047 1.452 
ระดับการศึกษาสูงสดุของหัวหนาครัวเรือน  
(ป): EDHH 

 
64 

 
12.000 

 
0.000 

 
4.859 

 
2.232 

อายุของหัวหนาครัวเรอืน (ป): AHH 64 89.000 37.000 55.141 12.230 
มูลคาปจจุบันของเครื่องมือที่ใชในกระบวนการ 
ปลูกขาว (บาท): TPVP 

 
64 

 
25,100.000 

 
0.000 

 
3,022.573 

 
5,696.832 

การมีปญหาเรือ่งการผลิต (D1) 64 1.000 0.000 0.531 0.503 
การมีปญหาเรือ่งการเงนิ (D2) 64 1.000 0.000 0.234 0.427 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
 


