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ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย 
 

กฤษฎา  แกนมณี 1  ทรงศักด์ิ  ศรีบุญจิตต 2  และ อารี วิบูลยพงศ 3   
 
บทคัดยอ 

การพัฒนาการเกษตรเปนผลจากหลายปจจัย ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนโยบายของ
ภาครัฐบาล ที่สงผลกระทบกับโครงสรางการผลิตและประสิทธิภาพทางการเกษตร บทความนี้นําเสนอผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2520  ถึง  2542  จากเขต
เกษตรเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยใชวิธีวิเคราะห Cointegration and Error Correction Mechanism  รวมกับการ
วิเคราะหฟงกชันการผลิตแบบ Stochastic Frontier ผลการวิเคราะห พบวา ระดับประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรของภาคเหนือมีคาเฉลี่ย เทากับรอยละ 82.20 เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 มีระดับประสิทธิภาพการผลิต
สูงสุด รอยละ 91.01 ตอป  ขณะที่เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 11 มีคาระดับประสิทธิภาพการผลิตตํ่าสุดโดยมีคาเฉล่ีย
เทากับรอยละ 71.98 อัตราการเติบโตของผลผลิต สวนใหญเปนผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพปจจัย
การผลิตโดยรวม คิดเปนรอยละ 73.19 และเปนผลเนื่องมาจาก ความเจริญเติบโตจากการใชปจจัยการผลิตโดยรวม 
รอยละ 26.81  

การเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตรที่เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพการผลิต
และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีนั้น พบวา การเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพการผลิตมีสวนชวยใหเกิดการ
ขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรเฉลี่ยเพียงรอยละ 4.21 ตอป ขณะที่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
สูงถึงรอยละ 68.98 ตอป ปจจัยการผลิตสวนใหญทําใหอัตราการเติบโตของผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ไดแก แรงงาน
ภาคเกษตร พื้นที่เพาะปลูก และสินเช่ือเพื่อการเกษตร โดยสงผลใหเกิดอัตราการเติบโตภาคเกษตรเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ 2.34 รอยละ 0.34 และรอยละ 25.64 ตอป ตามลําดับ ผลลัพธจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวานโยบายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพควรตั้งอยูบนพื้นฐานการใชทรัพยากรทั้ง 3 ประการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 
(เชียงใหม แมฮองสอน และลําพูน) และเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12 (พะเยา ลําปาง และเชียงราย)  
 
คําสําคัญ :  ประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรภาคเหนือของประเทศไทย แบบจําลองโคอินทิเกร

ชันและเออรเรอคอเรคชัน (Cointegration and Error Correction Model) พรมแดน
สมการการผลิตเชิงเฟนสุม (Stochastic Production Frontier)  

 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและนโยบายตางๆ ของภาครัฐบาล ที่สงผล
กระทบกับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการใชปจจัยการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใน
ภาคเหนือ ซึ่งผลลัพธที่ไดนําไปสูการแกปญหาความยากจนและความเปนอยูที่ดีขึ้นของเกษตรกร ซึ่ง
การเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมที่เกิดในภาคการเกษตรควรมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม จะนํามาซึ่งขอสรุป

                                                 
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เชิงนโยบายเพื่อพัฒนา และยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคเกษตรกรรมไดดี ดวยเหตุนี้ 
การวางนโยบายภาคการเกษตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงลักษณะการผลิตภาค
เกษตรวาเปนผลมาจากสาเหตุใด ไมวาจะเปนผลจากการเจริญเติบโตทางดานปจจัยการผลิตหรือ
เปนผลมาจากความเจริญเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวม ซึ่งนําไปสูการประเมินทางดาน
ประสิทธิภาพทางการผลิตภาคการเกษตรไดอยางถูกตอง  

ภาคเหนือเปนภาคที่ มีการทําเกษตรกรรมเปนหลักภาคหนึ่ง การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรในภาคเหนือนั้นไมสามารถที่จะอาศัยการเพิ่มการใชปจจัยการผลิตแตเพียงอยางเดียว
เทานั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวมอื่นๆ ดวย  ดังนั้น 
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตของภาคเหนือโดยภาพรวมทําใหสามารถแยกใหเห็นถึง
องคประกอบยอยของผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวมของภาคเกษตรกรรมในภาคเหนือเปนส่ิงที่
สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากจะเปนการชี้ใหเห็นถึงรูปแบบลักษณะการเกษตร ศักยภาพ ปญหา รวมไป
ถึงขอจํากัดทางการเกษตรที่เปนจริง เพื่อการวางแผนทางมาตรการนโยบายตางๆ ที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง และแกไขความไมมีประสิทธิภาพดานการเกษตรของภาคเหนือ กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งชวยแกปญหาความยากจน ทายที่สุดเมื่อภาคเกษตรของภูมิภาคมีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพยอมจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิเคราะห Cointegration and Error Correction Mechanism  
รวมกับการวิเคราะหฟงกชันการผลิตแบบ Stochastic Frontier Approach โดยศึกษาครอบคลุม
ตั้งแตป  พ.ศ. 2520  ถึง 2542  ทําการศึกษาครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของ 17 จังหวัดใน 6  เขต
เกษตรเศรษฐกิจของภาคเหนือ ในแตละเขตเกษตรเศรษฐกิจประกอบดวยจังหวัดตางๆ  ดังนี้  คือ 
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่  8  ประกอบดวย  3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดเพชรบูรณ  นครสวรรค  และ
อุทัยธานี เขตเกษตรเศรษฐกิจที่  9  ประกอบดวย 3  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดตาก  สุโขทัย และ
กําแพงเพชร เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 10 ประกอบดวย 2  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดพิษณุโลก  และพิจิตร 
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 11 ประกอบดวย  3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดแพร  นาน  และอุตรดิตถ เขต
เกษตรเศรษฐกิจที่ 12  ประกอบดวย  3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดพะเยา  ลําปาง และเชียงราย เขต
เกษตรเศรษฐกิจที่ 13 ประกอบดวย 3 จังหวัด  ไดแก จังหวัดเชียงใหม  แมฮองสอน และลําพูน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) 

ในการศึกษาไดประยุกต ใชแบบจํ าลองโคอินทิ เกรชันและเออร เ รอคอเรคชัน 
(Cointegration and Error Correction Model) ซึ่งเปนวิธีการทางเศรษฐมิติแนวใหมที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่ประกอบดวยตัวแปรที่เปน non stationary หรือ 
stochastic process ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถแกปญหาเกี่ยวกับ spurious relationship (ทรงศักดิ์ 
และอารี 2542; รังสรรค, 2538) ระหวางตัวแปรตางๆ ในแบบจําลองการผลิต  และชวยแยกแยะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวไดพรอมกัน (Enders, 1995; Ling 
and Shang,1998)  จากนั้นจึงนําตัวแปรตางๆ ที่ผานการคัดเลือกจากแบบจําลองโคอินทิเกรชันและ
เออรเรอคอเรคชัน (Engle and Granger, 1987) นําไปวิเคราะหหาพรมแดนสมการการผลิตเชิงเฟน



112                                                        สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

สุม โดยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) และทําการทดสอบคาทางสถิติเพื่อหารูปแบบ
สมการพรมแดนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งทําการเปรียบเทียบระหวางรูปแบบสมการการผลิตแบบ 
Translog และรูปแบบ Cobb – Douglas ซึ่งผลการทดสอบชี้ใหเห็นวา รูปแบบสมการพรมแดนการ
ผลิตแบบ Translog นั้นมีความเหมาะสมสําหรับใชในการศึกษาหรือไม จากนั้นทําการประมาณ
คาพารามิเตอรของสมการพรมแดนการผลิตแบบ stochastic ดวย  Maximum Likelihood 
Estimation (MLE) เสนพรมแดนการผลิตที่มีลักษณะเชิงเฟนสุม (stochastic  production  frontier) 
สามารถแสดงดังสมการที่ (1) ดังนี้   
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กําหนดให 

 i  =  1, 2,….,  6    คือ  เขตเกษตรเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 t  =  1, 2,…., 23  คือ  ชวงเวลาที่ทําการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2520  -  2542 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
Yit   คือ  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเฉพาะสาขากสิกรรม  ณ  ระดับราคา

คงที่ป  พ.ศ. 2531  ของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  (หนวย  :  พันบาท) 
Lit   คือ  จํานวนแรงงานที่ใชในภาคการเกษตรของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  

(หนวย  :  คน) 
 Ait   คือ  พื้นที่เพาะปลูกพืช  ซึ่งมีคาเทากับผลบวกของพื้นที่เพาะปลูกขาว (นาปและ

นาปรัง)  พืชไร  พืชผัก  และไมผลของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t     
(หนวย  :  ไร) 

IRit   คือ  พื้นที่ชลประทานของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  (หนวย  :  ไร) 
FEit   คือ  ปริมาณปุยเคมีที่ใชในภาคการเกษตร (รวบรวมจากขอมูลปุยเคมีที่องคการ

ตลาดเพื่อเกษตรกรจําหนายใหเกษตรกร) ของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  
(หนวย  :  ตัน) 

RAit   คือ  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  (หนวย  :  มิลลิเมตร) 
CRit   คือ  ปริมาณสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  (หนวย  :  พันบาท) 
T  คือ  แนวโนมของเวลา t = 1 สําหรับป 2520,…, t = 23 สําหรับป 2542 

(1) 
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uit   คือ  คาความคลาดเคลื่อนที่ชี้ถึงระดับความไมมีประสิทธิภาพการผลิตของเขต
เกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t  โดยที่  uit  มีการกระจายขางเดียว  (one -  side  
distribution)  และ  uit ≤  0 

vit   คือ  คาความคลาดเคลื่อนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรที่เกิด
จากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดของเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  i  ในปที่  t   

 
ผลการศึกษา 

จากการทดสอบดวยวิธีโคอินทิเกรชันและการปรับตัวในระยะสั้นดวยแบบจําลองเออรเรอ
คอเรคชัน เพื่อสรางแบบจําลองความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พบวา ตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 4 รูปแบบ และไดเลือกหนึ่งแบบจําลองเพื่อศึกษาการปรับตัวใน
ระยะสั้นของตัวแปรตางๆ เหลานั้นดวยวิธีการเออรเรอคอเรคชัน จากผลลัพธที่ไดยืนยันวา
แบบจําลองสามารถนําไปวิเคราะหเสนพรมแดนการผลิตของภาคเกษตรของภาคเหนือในขั้นที่สอง
ตอไปไดจากตัวแปรตางๆ เหลานั้น โดยไมเกิดปญหาความสัมพันธที่ไมแทจริง และพบวาเสน
พรมแดนการผลิตมีอยูจริง  

จากการศึกษาเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคเหนือ ระหวาง
ชวงป พ.ศ. 2520 ถึง 2542  ผลการวิเคราะหจากสมการการผลิตที่ไดจากการคํานวณดวยโปรแกรม 
Limdep version 7.0 พบวา มีระดับประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของภาคเหนืออยูในชวงระหวาง
รอยละ 73.54 ถึงรอยละ 89.18 โดยมีคาเฉลี่ยตลอดชวงป พ.ศ. 2520  ถึง 2542 เทากับรอยละ 
82.20 (ภาพที่ 1) เมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในแตละเขตเกษตร
เศรษฐกิจ  พบวา  ในชวงป พ.ศ. 2520 ถึง 2542 เขตเกษตรเศรษฐกิจที่มีระดับประสิทธิภาพการ
ผลิตเฉลี่ยสูงสุด  คือ เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 91.01 ตอป  รองลงมา
ไดแก เขตเกษตรเศรษฐกิจที่  9 และเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  8  โดยมีระดับประสิทธิภาพการผลิต
เฉล่ียเทากับรอยละ 90.12 และรอยละ 85.29 ตอป ตามลําดับ ขณะที่เขตเกษตรเศรษฐกิจที่มีระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตเฉลี่ยต่ําสุด คือ เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 11 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 71.97 
ตอป ชี้ใหเห็นวาการผลิตของภาคการเกษตรในภาคเหนือนั้นยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรขึ้นได โดยการปรับปรุงระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นไดอีก
จากการใชปจจัยการผลิตและการปรับปรุงหรือพัฒนาระดับประสิทธิภาพการผลิตใหเพิ่มสูงขึ้น  
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ป  

รอยละตอป  

 
ภาพที่  1   ระดับประสิทธิภาพการผลิตเฉล่ียของภาคการเกษตรในภาคเหนือ ในชวงป พ.ศ. 2520 

ถึง 2542 
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เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของระดับประสิทธิภาพของการผลิตภาคการเกษตร  พบวา 
ระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรในภาคเหนือมีทิศทางการพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น แตมีอัตรา
การเพิ่มที่ไมสูงมากนัก กลาวคือ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.44 ตอป เมื่อแยกพิจารณา
อัตราการขยายตัวของระดับประสิทธิภาพการผลิตในแตละเขตเกษตรเศรษฐกิจ พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในทุกเขตเกษตรเศรษฐกิจมีทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12 มีอัตราการเติบโตของประสิทธิภาพ
การผลิตสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 1.13 รองลงมา ไดแก เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 9 และเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่ 10 โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉล่ียเทากับรอยละ 0.48 และรอยละ 0.46 ตอป 
ตามลําดับ  ในขณะที่อัตราการเติบโตของระดับประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่ 13 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ําที่สุดเทากับรอยละ 0.08 ตอป  

การวิเคราะหแหลงที่มาของความเจริญเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตรของภาคเหนือ
ในชวงป พ.ศ. 2520 ถึง 2542  สรุปไดดังนี้  คือ  ผลผลิตภาคการเกษตรของภาคเหนือมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 0.13 ตอป โดยเปนผลสืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของผลิตภาพปจจัยการ
ผลิตโดยรวม (total productivity growth) เปนสําคัญ คิดเปนรอยละ 73.19 และเปนผลเนื่องมาจาก 
ความเจริญเติบโตจากการใชปจจัยการผลิตโดยรวม (total input growth) คิดเปนรอยละ 26.81 เมื่อ
พิจารณาองคประกอบของการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรที่เปนผล
เนื่องมาจากปจจัยการผลิตแตละชนิด พบวา ปจจัยการผลิตที่มีบทบาทสําคัญในการขยายตัวของ
ผลผลิตภาคการเกษตร  คือ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ซึ่งมีสวนทําใหผลผลิตภาคการเกษตรของ
ภาคเหนือมีการขยายตัวเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 25.64 ปจจัยที่มีบทบาทรองลงมาไดแก แรงงานภาค
การเกษตรและพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งการใชปจจัยการผลิตดังกลาวสงผลใหผลผลิตภาคการเกษตรมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 2.34 และ 0.34 ตามลําดับ การขยายตัวของผลผลิตภาค
การเกษตรในภาคเหนือที่เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพการผลิตและการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีนั้น พบวา การเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพการผลิตมีสวนชวยในการ
สนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 4.21 ในขณะที่การ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีนั้น สงผลใหเกิดการขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 
68.98 แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีที่มีอยูยังไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนหรือผลผลิตทางการเกษตร
อยางมาก (ภาพที่ 2) 

เมื่อพิจารณาปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตร พบวา การ
ขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรในแตละเขตเกษตรเศรษฐกิจจากการใชปจจัยการผลิต ปจจัย
การผลิตที่มีบทบาทตอการขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตรมากที่สุดในทุกๆ เขตเกษตร
เศรษฐกิจ คือ ปจจัยสินเชื่อเพื่อการเกษตร ซึ่งมีบทบาทคอนขางสูงในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 
(เชียงใหม แมฮองสอน และลําพูน) และเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12 (พะเยา ลําปาง และเชียงราย)
สําหรับปจจัยแรงงานภาคเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกนั้น พบวา มีสวนชวยสนับสนุนใหผลผลิตภาค
เกษตรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ เขตเกษตรเศรษฐกิจแตไมมากนัก  
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ภาพที่ 2    แหลงที่มาของอัตราการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือในชวงป พ.ศ. 
2520 - 2542 

 
ในสวนของความเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (total productivity growth) ของ

แตละเขตเกษตรเศรษฐกิจพบวา มีบทบาทในการชวยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของผลผลิตภาค
การเกษตรในทุกเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งสวนใหญเปนผลของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
การผลิตมากกวาผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิต โดยเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 
10 มีคาความเจริญเติบโตของผลิตภาพรวมสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 84.60 รองลงมา ไดแก เขต
เกษตรเศรษฐกิจที่ 11 และเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 8 คิดเปนรอยละ 82.77 และ 82.53 ตามลําดับ 
โดยเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12 มีผลของการเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 8.16 รองลงมา ไดแก เขตเกษตร
เศรษฐกิจที่ 9 และเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 10 ซึ่งมีสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 2.79 สวนเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่มีผลของการเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําที่สุด ไดแก เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 คิดเปนรอยละ 0.51 เมื่อพิจารณามี
ผลของการเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการ
ผลิตของแตละเขตเกษตรเศรษฐกิจ พบวา เขตเกษตรเศรษฐกิจที่มีผลของการเติบโตของผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการผลิตสูงที่สุด ไดแก เขตเกษตร
เศรษฐกิจที่ 10 คิดเปนรอยละ 81.81 รองลงมา ไดแก เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 11 และเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่ 8 คิดเปน รอยละ 81.13 และรอยละ 80.93 ตามลําดับ สวนเขตเกษตรเศรษฐกิจที่มีผล
ของการเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการ
ผลิตต่ําที่สุด ไดแก เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12  คิดเปนรอยละ 73.92 แหลงที่มาของอัตราการเติบโต
ของผลผลิตทางการเกษตรในแตละเขตเกษตรเศรษฐกิจ แสดงดังตารางที่ 1 

 
 
 

อัตราการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือ 
(Total Production Growth) 

การใชปจจัยการผลติโดยรวม 
(Total Input Growth) 

ผลิตภาพปจจัยการผลติโดยรวม  
(Total Productivity Growth) 

แรงงาน พ้ืนที่เพาะปลูก สินเชื่อเพ่ือการเกษตร การเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพการผลิต  

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลติ 

73.19% 26.81% 

4.21% 68.98% 25.64% 2.34% 0.34% 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะหเพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคเหนือใน
ครั้งนี้ พบวา ผลผลิตภาคการเกษตรของภาคเหนือเกิดสวนใหญจากความเจริญเติบโตของผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตโดยรวม (total productivity growth)  รอยละ 73.19 มีเพียงรอยละ 26.81 ที่เกิดจาก
ความเจริญเติบโตจากการใชปจจัยการผลิตโดยรวม (total input growth) ซึ่งการขยายตัวของ
ผลผลิตภาคการเกษตรสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีถึงรอยละ 68.98 มีเพียง
รอยละ 4.21 ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพการผลิต โดยปจจัยสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดอัตราการเติบโตภาคเกษตรสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 25.64 ตอป รองลงมา 
ไดแก แรงงานภาคเกษตร และพื้นที่เพาะปลูก คดิเปน รอยละ 2.34 และ 0.34 ตอป ตามลําดับ  

ผลการศึกษาดังกลาวทําใหไดนํามาซึ่งขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาภาค
การเกษตรของภาคเหนือในอนาคต ดังนี้ คือ   

1. รัฐบาลควรมีการดําเนินมาตรการดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
ใหสูงขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวากระบวนการผลิตของภาคการเกษตรที่ผานมามีอัตราการ
ขยายตัวทางดานประสิทธิภาพการผลิตที่ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 พบวา มี
อัตราการขยายตัวของระดับประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ําที่สุด ดังนั้นภาครัฐควรดําเนินนโยบายดาน
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยมุงเนนไปที่การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตตอหนวย ซึ่งสามารถทํา
ไดดวยการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

2. ควรเรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดานการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของเกษตรกรใหมากขึ้น จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
การผลิตของภาคการเกษตรมีสวนชวยในการสนับสนุนใหผลผลิตภาคการเกษตรมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยมุงเนนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดานการเกษตร การสนับสนุน และ
แนะนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ควบคูไปกับมาตรการดานการปรับ
โครงสรางและระบบการผลิตไปสูการผลิตดานการเกษตรอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อกระตุน
ใหเกิดความกาวหนาและการแพรกระจายทางเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรอยางทั่วถึง  

3. ควรสงเสริมการใชสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตของผลผลิตภาค
การเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 (เชียงใหม แมฮองสอน และลําพูน) และ
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 12 (พะเยา ลําปางและเชียงราย) ซึ่งสินเชื่อทางการเกษตรเปนปจจัยที่มี
บทบาทคอนขางสูงในเขตเกษตรเศรษฐกิจดังกลาว 
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ตารางที่ 1  แหลงที่มาของอัตราการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือ ในชวงป พ.ศ.
2520 ถึง 2542 จําแนกตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ    

 
เขตเกษตรเศรษฐกจิ เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 เขต13 ภาคเหนือ 

Total Production Growth 0.2071 0.2025 0.2100 0.1967 0.1896 0.1881 0.1316 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
Total Input Growth 0.0362 0.0392 0.0323 0.0339 0.0340 0.0380 0.0353 

 (17.47) (19.36) (15.40) (17.23) (17.93) (20.21) (26.81) 
พ้ืนที่เพาะปลูก 0.0005 0.0004 0.0010 0.0009 -0.0005 0.0004 0.0004 

 (0.25) (0.18) (0.45) (0.43) (-0.24) (0.21) (0.34) 
แรงงาน 0.0045 0.0070 0.0021 0.0030 0.0022 0.0001 0.0031 

 (2.17) (3.44) (0.98) (1.53) (1.16) (0.06) (2.34) 
สินเชื่อเพ่ือการเกษตร 0.0323 0.0327 0.0318 0.0311 0.0342 0.0410 0.0337 

 (15.60) (16.13) (15.14) (15.79) (18.01) (21.81) (25.64) 
ปริมาณน้ําฝน -0.0012 -0.0008 -0.0025 -0.0010 -0.0019 -0.0035 -0.0020 

 (-0.56) (-0.38) (-1.17) (-0.52) (-1.01) (-1.87) (-1.51) 
Total Productivity Growth 0.1709 0.1633 0.1777 0.1628 0.1556 0.1501 0.0963 

 (82.53) (80.64) (84.60) (82.77) (82.07) (79.79) (73.19) 
Efficiency Change 0.0033 0.0057 0.0059 0.0032 0.0155 0.0010 0.0055 
 (1.60) (2.79) (2.79) (1.64) (8.16) (0.51) (4.21) 
Technological Change 0.1676 0.1577 0.1718 0.1596 0.1402 0.1492 0.0908 
 (80.93) (77.85) (81.81) (81.13) (73.92) (79.28) (68.98) 
Neutral Tech. Change 0.2803 0.2803 0.2803 0.2803 0.2803 0.2803 0.2803 

 (135.35) (138.39) (133.44) (142.45) (147.81) (148.96) (212.93) 
Biased Tech. Change -0.1127 -0.1226 -0.1084 -0.1206 -0.1401 -0.1311 -0.1895 
 (-54.42) (-60.54) (-51.63) (-61.32) (-73.89) (-69.68) (-143.95) 
- พ้ืนที่เพาะปลูก 0.0802 0.0801 0.0786 0.0725 0.0760 0.0698 0.0938 

 (38.73) (39.56) (37.43) (36.87) (40.07) (37.10) (71.27) 
- แรงงาน -0.3486 -0.3592 -0.3454 -0.3503 -0.3769 -0.3573 -0.4566 

 (-168.35) (-177.36) (-164.45) (-178.05) (-198.80) (-189.93) (-346.88) 
- สินเชื่อเพื่อการเกษตร 0.0610 0.0619 0.0626 0.0612 0.0632 0.0617 0.0778 

 (29.45) (30.57) (29.81) (31.11) (33.35) (32.80) (59.11) 
- ปริมาณน้ําฝน 0.0947 0.0945 0.0957 0.0959 0.0976 0.0947 0.0955 

 (45.75) (46.68) (45.59) (48.75) (51.48) (50.35) (72.55) 
ที่มา : จากการคํานวณ  
หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ คือ คารอยละ 
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