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อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว
ในจังหวัดมหาสารคาม
Effect of management factors on glutinous rice production efficiency
in Maha Sarakham
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและลักษณะทางการจัดการที่มีผลต่อ
การผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรในพื้นที่นาน�้ำฝนของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางของเกษตรกรในฤดู
นาปีของจังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2554/55 ท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามกลุ่มชุดดินที่ส�ำคัญในจังหวัด
2 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดินที่ 24 และ 40 รวมจ�ำนวนตัวอย่าง 120 ครัวเรือน โดยใช้สมการการผลิตขอบเขตเชิงเฟ้นสุ่ม
ผลการประมาณค่า พบว่าปริมาณแรงงานคน แรงงานเครื่องจักร ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลผลิตข้าว
เหนียวในพืน้ ทีศ่ กึ ษาและการผลิตข้าวเหนียวในพืน้ ทีม่ ผี ลตอบแทนต่อขนาดเพิม่ ขึน้ การวิเคราะห์คา่ ระดับประสิทธิภาพเชิง
เทคนิค พบว่าเกษตรกรผลิตข้าวเหนียวได้ต�่ำกว่าระดับศักยภาพสูงสุด 43.13% ดังนัน้ เกษตรกรสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตได้โดยการปรับปรุงปัจจัยการผลิตส�ำคัญ ได้แก่ การปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้แรงงาน และลักษณะทางการจัดการ
โดยใช้หลักการควบคุมในการผลิตข้าวเหนียว ประกอบด้วยการก�ำหนดมาตรฐานของการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
ผลิต การวัดผลส�ำเร็จของงานกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ การมีระบบการบันทึกทางการเงินในงานหรือกิจกรรมต่างๆ และการ
พิจารณาวิธีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลผลิตข้าว จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มได้

ค�ำส�ำคัญ: ข้าวเหนียว ประสิทธิภาพการผลิต ปัจจัยด้านการจัดการ การวิเคราะห์ขอบเขตเชิงเฟ้นสุ่ม

ABSTRACT: This study aims to measure the technical efficiency score and management factors that affect glutinous
rice production of farmers in rainfed area of Maha Sarakham Province. Cross-section data of wet season farmers in
Maha Sarakham for 2011/12 crop year is used by purposive sampling. There are two soil groups, soil group no. 24
and no.40 totaling 120 household samples. The study uses Stochastic Frontier Production Function indicated that
human labour, machine labour, fertiliser and seeds that are the main factors in glutinous rice production and the glutinous rice yield in the area exhibit increasing returns to scale. The technical efficiency score show that farmers can
grow glutinous rice 43.13% lower than their highest potential. Hence farmers can increase their productive efficiency
through improvements in the structure of labour usage and management characteristics using control principles in
the production of glutinous rice. Control principles include the determination of standards in the production process,
measuring the success of the work against determined standards, having financial recording system for all processes and
considering the way to improve and develop quality of rice output. These will help increase farm’s output efficiency.
Keywords: glutinous rice, production efficiency, management characteristics, stochastic frontier analysis
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แบบจํ าลอง Stochastic Production Frontier Model (Aigner, Lovel and Schmidt, 1977) โดยรูปแบบสมการ Stochastic
เกิดประสิทธิภาพการผลิตมากทีส่ ดุ ภายใต้ทรัพยากรที่ ผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์ (ความยืดหยุน่ ) ของตัวแปร
Production Frontier Model ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชฟงกชั่นการผลิตแบบ Cobb-Douglas เนื่องจากเปนรูปแบบที่งายตอการ
ชาวนามีอยูเ่ พือ่ เป็นแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต อิสระยังแสดงถึงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต ซึ่งจะ
ประมาณคาโดยสามารถเปลี่ยนเปนสมการเสนตรงในรูป Logarithm ได และคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในสมการ Cobbเป็นประโยชน์ในด้านการตัดสินใจทีจ่ ะขยายขนาดการ
และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
Douglas บอกถึงความยืดหยุนของผลผลิตที่มีตอปจจัยการผลิตแตละชนิด นอกจากนั้นผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ (ความยืดหยุน)
ผลิต และการปรับสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตให้มี
ของตัวแปรอิสระยังแสดงถึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต ซึ่งจะเปนประสิ
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ปรับสัดสวนการใชปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีรายละเอียดดังสมการที่ (1)

ln Yi   0   1 ln( SEED i )   2 ln( FERT i )   3 ln( LAB i )   4 ln( MACH i )   5 DSG i  V i  U i

(1)
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จากสมการที่ (1) ตัวแปรตามคือ ผลผลิตข้าวของ เรือนเกษตรกร โดยใช้แบบจ�ำลอง Tobit regression ที่
เกษตรกรแต่ละราย (Yi: กิโลกรัม) โดยที่ตัวแปรอิสระ ก�ำหนดขอบเขตบนของตัวแปรเท่ากับ 1 และขอบเขต
ประกอบด้วย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ (SEEDi: กิโลกรัม) ล่างของตัวแปรเท่ากับ 0 (Tobin, 1984) โดยสมการที่
ปริมาณปุ๋ยจากสมการที
เคมี (FERT่ i:(1)กิโลกรั
ม) จ�ำนวนแรงงาน ใช้ประมาณค่ามีรายละเอียดดังในสมการที่ (2) ปัจจัย
ตัว แปรตามคือ ผลผลิ ตข า วของเกษตรกรแตละราย (Yi: กิ โลกรัม ) โดยที่ ตัว แปรอิสระ
คน (LABi: ชั่วโมง) จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานของ ที่จะน�ำมาพิจารณาในที่นี้ ได้แก่ อายุและระดับการ
ประกอบดวย ปริมาณเมล็ดพันธุ (SEEDi: กิโลกรัม) ปริมาณปุยเคมี (FERTi: กิโลกรัม) จํานวนแรงงานคน (LABi: ชั่วโมง)
เครื่องจักร (MACHi: ชั่วโมง) และตัวแปรหุ
่นของกลุ่ม ศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (AGE และ EDU) จ�ำนวน
จํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร (MACHi: ชั่วโมง) และตัวแปรหุนของกลุมชุดดิน (DSG) โดยที่ DSG = 0 ในกลุมชุด
ชุดดิน (DSG) โดยที่ DSG = 0 ในกลุม่ ชุดดินที่ 40 และ แรงงานในครั ว เรื อ น (WORKER) สั ด ส่ ว นการใช้
ดินที่ 40 และ DSG = 1 สําหรับกลุมชุดดินที่ 24 ซึ่งเปนกลุมชุดดินที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและสามารถแสดงใหเห็นได
DSG
= 1 ส�ำหรับกลุ่มชุดดินที่ 24 ซึ่งเป็นกลุ่มชุดดินที่ แรงงานจ้างต่อแรงงานทั้งหมด (RHLAB) สัดส่วนการ
คือ เวคเตอร
ของ
ชั
ด
เจนมากขึ
ทธิภาพของเกษตรกรเกิ
างของกลุ
ดดิอนแรงงานทั
หรือไม,  ้งหมด
ครอบคลุมพื้น้นทีวา่มความด
ากที่สอุดยประสิ
และสามารถแสดงให้
เห็นได้ดจากความแตกต
ใช้แรงงานเครื
่องจัมกชุรต่
(RMACH)
คือ คาความคลาดเคลืสั่อดนที
ดจากปจจัยทีจ่เากนอกภาคการเกษตร
กษตรกรไมสามารถควบคุ(RNFIN)
มได เชน
เตอรทน้ ี่ตว่อางการประมาณค
ชัดพารามิ
เจนมากขึ
ความด้อยประสิา,ทVธิiภาพของเกษตรกร
ส่ว่เกินของรายได้
ความด
ทธิภาพของเกษตรกร
ธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพดิ
นฟ,าอากาศ
น, U i รคืั บอสิคนาเชื
เกิภัดยจากความแตกต่
างของกลุ่มชุดดินหรือไม่
β คือเปนตการได้
่ อ เพื่ ออยประสิ
การเกษตร
(SRLOAN) และ
หลั
ง
จากทํ
า
การประมาณค
า
สมการที
่
(1)
ด
ว
ยวิ
ธ
ี
Maximum
likelihood
technique
จะได
ป
ระสิ
ท
ธิภาพการใชปาจงใน
จัย
เวคเตอร์ของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า, Vi ปัจจัยทางด้านการจัดการที่สะท้อนความแตกต่
เชิงเทคนิค (Technical
าคาระดั
บประสิทธิภาพเชิงลเทคนิ
คทีล่ไดักมษณะ
าหา
คืการผลิ
อ ค่าตความคลาดเคลื
่อนที่เefficiency:
กิดจากปัจTE)
จัยทีของเกษตรกรแต
่เกษตรกร ละราย
การจัและจะนํ
ดการการผลิ
ตของเกษตรกรแต่
ะรายมี
มพันธกับปมจได้
จัยดเช่
านเศรษฐกิ
จสังคมและการจั
ดการของครั
เรือนเกษตรกร
โดยใช
แบบจําลอง Tobit
regression
ที่
ไม่ความสั
สามารถควบคุ
น ภัยธรรมชาติ
และความ
ตัววแปรเป็
นมาตราส่
วนประมาณค่
า (Rating
Scale)
แปรปรวนของสภาพดิ
นฟ้วแปรเท
าอากาศ
ต้น, Ui คือ าค่งของตั
า วโดยเกษตรกรที
่มีค่าการจั
การสูงมีแ่ในวโน้
มที่ระดัามีบ
กําหนดขอบเขตบนของตั
ากับเป็1นและขอบเขตล
แปรเทากับ 0 (Tobin,
1984) ดโดยสมการที
ชประมาณค
ความด้
อยประสิ
ทธิภาพของเกษตรกร
ภาพเชิ
งเทคนิ
คจะสูงวตามไปด้
แก่ และ
การ
รายละเอี
ยดดังในสมการที
่ (2) ปจจัยที่จะนํามาพิจารณาในที่นี้ ไดแประสิ
ก อายุทแธิละระดั
บการศึ
กษาของหั
หนาครัวเรืวอยนได้
(AGE
ำการประมาณค่
าสมการที่ สั(1)
วยวิธี แรงงานจ
วางแผน
(PPLA)
การ
EDU)หลัจํงาจากท�
นวนแรงงานในครั
วเรือน (WORKER)
ดสวด้นการใช
างตอ(PLA)
แรงงานทัการวางแผนการผลิ
้งหมด (RHLAB) สัดสวตนการใช
แรงงาน
Maximum
technique
ทธิภาพจากนอกภาคการเกษตร
วางแผนการเงิน (MPLA)
การวางแผนก�
คน (LABเครื่องจักรตlikelihood
อแรงงานทั้งหมด
(RMACH)จะได้
สัดสปวระสิ
นของรายได
(RNFIN) การได
รับสินเชื่อำเพืลั่องการเกษตร
การใช้
ป ั จ จัและป
ย การผลิ
ต เชิางนการจั
เทคนิดคการที
(Technical
ef- างในการจั
PLA) การจั
ดกิจกรรม/งาน/ทรั
พยากรล(OGR)
(SRLOAN)
จจัยทางด
่สะทอนความแตกต
ดการการผลิ
ตของเกษตรกรแต
ะรายมีลภาวะผู
ักษณะตัน้ วำ�
ficiency:
TE) ของเกษตรกรแต่
ละราย
และจะน�
ำค่า ่มีค(LEA)
ดังนีท้ ธิภาพเชิงเทคนิคจะ
แปรเปนมาตราส
วนประมาณคา (Rating
Scale)
โดยเกษตรกรที
าการจัดและการควบคุ
การสูงมีแนวโนมมที่ร(CTL)
ะดับประสิ
ระดั
บประสิทวยธิภไดาพเชิ
งเทคนิคทีไ่ (PLA)
ด้มาหาความสั
มพันธ์ ต (PPLA) การวางแผนการเงิน (MPLA) การวางแผนกําลังคน
สูงตามไปด
แก การวางแผน
การวางแผนการผลิ
กั(LABPLA)
บปัจจัยด้าการจั
นเศรษฐกิ
จสังคมและการจัดการของครัว
ดกิจกรรม/งาน/ทรัพยากร (OGR) ภาวะผูนํา (LEA) และการควบคุม (CTL) ดังนี้
(2)
คื อ ค า ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค ของเกษตรกรแต ละราย, Wi  z i   i โดยที่ zi คื อ ส ว นของ
TE i คื อTEค่i า ระดั
บ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค2ของ การเปลีย่ นแปลงปริมาณผลผลิตข้าวเหนียว ในขณะที่
่อนที่เกิทดธิขึข์ ้นองตั
ของแต
ละฟาร
random
effect
ซึ
ง
่
มี
ก
( N่ z(0,คือvส่)ว)นสวน ผลการประมาณค่
i คือ คาความคลาดเคลื
เกษตรกรแต่ละราย, ารกระจายแบบปกติ
W = zi + εi โดยที
าสัมประสิ
วแปรหุ
น่ ทีมส่ ะท้อน
i
ของ random effect ซึ่ ง มี ก ารกระจายแบบปกติ ความแตกต่างของผลผลิตข้าวเหนียวระหว่างชุดดินที่
(N(0,σ 2v )) ส่วน εiคือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เผลการศึ
กิด ก24ษาและ 40 (DSG) พบว่าเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวเหนียวใน
ขึ้นของแต่ละฟาร์ม
กลุม่ ชุดดินที่ 24 มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลผลิตข้าวเหนียวสูง
ผลการประมาณคาสมการการผลิตขาวเหนียวในสมการที
แสดงให
เมล็(Table
ดพันธุ ปุ1)
ย ปริ
กว่่ (1)
าในกลุ
ม่ ชุดเห็ดินนวทีา่ 40
อย่มาาณแรงงานคนและ
งไรก็ตามผลการ
แรงงานเครื่องจักร เปนผลการศึ
ปจจัยสําคักญษา
ตอการเปลีย่ นแปลงปริมาณผลผลิประมาณค่
ตขาวเหนียวาในขณะที
่
ผ
ลการประมาณค
า
สั
ประสิ
ทธิง์ขไม่
องตัพวบ
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดังมกล่
าวยั
แปรหุนที่สะทอนความแตกตางของผลผลิตขาวเหนียวระหวางชุดดินทีความมี
่ 24 และน40
พบวาเกษตรกรที
กขาวเหนียวในกลุม
ัยส�(DSG)
ำคัญทางสถิ
ติ และเมื่ป่อลูทดสอบความแตก
ชุดดิผลการประมาณค่
นที่ 24 มีแนวโนมที่จะมี
ผลผลิตขาวเหนีตยวสู
กวาในกลุ
(Table 1) ตอยข้างไรก็
ประสิทคธิา่ ์
าสมการการผลิ
ข้างวเหนี
ยวในมชุดดินต่ทีา่ 40
งของผลผลิ
วเหนีตยามผลการประมาณค
วระหว่างกลุม่ ชุดดิาสันมโดยใช้
ของตัวแปรดั
าวยังไมเพห็บความมี
นัยดสํพัาคันญธุทางสถิ
ติ และเมื
างของผลผลิ
วเหนียยวระหว
มชุดดินโดย
สมการที
่ (1)งกลแสดงให้
นว่า เมล็
์ ปุ๋ย ปริ
มาณ ่อทดสอบความแตกต
t-statistic พบว่
าผลผลิตตข้ขาาวเหนี
วเฉลีาย่ งกลุ
ของเกษตรกร
ใชคา t-statisและแรงงานเครื
tic พบวาผลผลิตขาอ่ วเหนี
งกัน่มอย
นัยสําคังกัญนทางสถิ
ติ นัยส�ำคัญทางสถิติ
แรงงานคน
งจักยรวเฉลี
เป็น่ยของเกษตรกรทั
ปัจจัยส�ำคัญ้งต่2อกลุมไมทัแตกต
้ง 2ากลุ
ไม่าแงมีตกต่
อย่างมี
เมื่อพิจารณาคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตตอผลผลิตขาวเหนียว พบวา คาความยืดหยุนของแรงงงานมีคาสูงสุด
เทากับ 0.59 หมายถึงการใชแรงงานคนเปนปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตขาวเหนียวมากที่สุด รองลงมาไดแก
ปริมาณแรงงานเครื่องจักรที่ใช เทากับ 0.29 และเมื่อรวมคาสัมประสิทธิข์ องปจจัยการผลิตแตละชนิดไดเทากับ 1.18 นั่นแสดงวาการ
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เมือ่ พิจารณาค่าความยืดหยุน่ ของปัจจัยการผลิต หมายถึงเกษตรกรยังผลิตข้าวเหนียวได้ต�่ำกว่าระดับ
ต่อผลผลิตข้าวเหนียว พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของ ศักยภาพสูงสุดเท่ากับ 43.13% ส� ำหรับการเปรียบ
แรงงานมีคา่ สูงสุดเท่ากับ 0.59 หมายถึงการใช้แรงงาน เทียบค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ
คนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรในสองกลุ่มชุดดิน พบว่าประสิทธิภาพการ
ผลผลิตข้าวเหนียวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปริมาณ ผลิตข้าวของเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวในกลุม่ ชุดดินที่ 24 ต�ำ่
แรงงานเครื่องจักรที่ใช้ เท่ากับ 0.29 และเมื่อรวมค่า กว่าระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกรในกลุม่
สัมประสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดได้เท่ากับ ชุดดินที่ 40 ประมาณ 1% โดยที่ระดับประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคโดยเฉลีย่ ของเกษตรกรในกลุม่ ชุดดินที่ 24 มี
1.18 นั่นผลิแสดงว่
าการผลิ
ตข้าวเหนียวมีลอขนาดเพิ
ักษณะผล
ตขาวเหนี
ยวมีลักษณะผลตอบแทนต
่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น 1 หนวยทําใหผลผลิตขาวเหนียว
เท่าโดยการใช
กับ 0.5664
เกษตรกรในปี
ดงั กล่าวผลิต
ตอบแทนต่
้น อซึเกษตรกรสามารถเพิ
่งหมายถึงการใช้
ปัจจัตยขาวเหนีค่ยาวได
เพิ่มอขึ้นขนาดเพิ
1.18 หน่ม
วยขึหรื
ม่ ผลผลิ
ปจจัยแสดงว่
การผลิตาเพิ
่มขึ้น
วได้ผงลผลิ
ตต�คำ่ในการปลู
กว่าระดับกขประสิ
ทธิยภวของเกษตรกร
าพสูงสุดทีค่ วรจะ
การผลิตเพิ่มขึ้น 1ในขณะที
หน่วยท�่คำให้
ตข้าวเหนียวเพิ
่ม ท ธิข้ภาาพเชิ
 าสถิผตลผลิ
ิ ทดสอบความด
อ ยประสิ
เทคนิ
า วเหนี
พบวา ค า
ผลิตได้
ทธิยภวของเกษตรกรในจั
าพโดยเฉลีย่ ของ งหวั ด
ขึน้ 1.18Likelihood
หน่วย หรือเกษตรกรสามารถเพิ
่ ผลผลิ
ratio test of sigmaม
u มี นตัยข้สําาวคั ญ ทางสถิ
ติ นั43.36%
่น แสดงวและระดั
าการผลิบ
ต ขประสิ
า วเหนี
่ํากวาระดั
รัพยากรที่มีอยูใม
(Table
1) าเมืกั่บ
อนํ0.5731
าไปคํานวณค
่ นป
ชุดจดิจุนบทีัน่ 40
มีคา่ เท่
แสดงาระดับ
เหนียวได้มหาสารคามยั
โดยการใช้ปงัจอยู
จัยตการผลิ
ตเพิบ่มศักขึยภาพสู
้น งสุดภายใตทเกษตรกรในกลุ
ประสิทค
าพเชิ
เทคนิคของเกษตรกรแต
บประสิทธิภาพเชิ
งเทคนิ
คของการผลิ
ขาวเหนี
วในจั
าเกษตรกรในปี
ดังกล่
าวผลิ
ตข้าวได้ผตลผลิ
ตต�่ ำยกว่
า งหวั ด
ในขณะที
่ ธิ่าภสถิ
ตทิ งดสอบความด้
อยประสิทลธิะราย
ภาพพบวาว่ระดั
มหาสารคามเท
า
กั
บ
0.5687
หมายถึ
ง
เกษตรกรยั
ง
ผลิ
ต
ข
า
วเหนี
ย
วได
ต
ํ
่
า
กว
า
ระดั
บ
ศั
ก
ยภาพสู
ง
สุ
ด
เท
า
กั
บ
43.13%
เชิงเทคนิคในการปลูกข้าวเหนียวของเกษตรกร พบว่า ระดับประสิทธิภาพสูงสุด 42.69% อย่างไรก็ตามเมื่อสําหรับ
การเปรียratio
บเทียtest
บคาเฉลี
่ยของระดั
คของเกษตรกรในสองกลุ
มชุาดเฉลี
ดินพบว
ทดสอบความแตกต่
างของค่
ย่ ระดัาบประสิ
ประสิททธิภธิภาพการผลิ
าพ ต
ค่า Likelihood
of sigma
u มีบนประสิ
ัยส�ำทคัธิญภาพเชิ
ทาง งเทคนิ
าวของเกษตรกรที่ปลูกข าวในกลุมชุ ดดินที่ 24 ต่ํ ากวา ระดับประสิท ธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกรในกลุ มชุดดิ นที่ 40
สถิติ นั่นขแสดงว่
าการผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรใน เชิงเทคนิคของทั้งสองกลุ่มด้วยค่า t-statistic ระบุว่า
ประมาณ 1% โดยที่ระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคโดยเฉลี่ยของเกษตรกรในกลุมชุดดินที่ 24 มีคาเทากับ 0.5664 แสดงวา
จังหวัดมหาสารคามยังอยูต่ �่ำกว่าระดับศักยภาพสูงสุด ระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
เกษตรกรในปดังกลาวผลิตขาวไดผลผลิตต่ํากวาระดับประสิทธิภาพสูงสุดที่ควรจะผลิตได 43.36% และระดับประสิทธิภาพ
ภายใต้ทโดยเฉลี
รัพยากรที
ม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั (Table 1) เมือ่ น�ำไป เหนียวทัง้ สองกลุม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
่ยของเกษตรกรในกลุมชุดดินที่ 40 มีคาเทากับ 0.5731 แสดงวาเกษตรกรในปดังกลาวผลิตขาวไดผลผลิตต่ํากวา
สถิติซึ่งสอดคล้
งกับ่ยระดั
ค่าบสัประสิ
มประสิ
ธิ์ของกลุ
ชุดดิ้งนสองกลุม
ค�ำนวณค่ระดั
าระดั
บประสิ
ทธิภงสุาพเชิ
งเทคนิอยคาของเกษตรกร
บประสิ
ทธิภาพสู
ด 42.69%
งไรก็ตามเมื่อทดสอบความแตกต
างของคอาเฉลี
ทธิภทาพเชิ
งเทคนิ่ม
คของทั
(DSG)ปในการประมาณค่
าสมการขอบเขตเชิ
เฟ้นนัยสุสํ่มาคัญทาง
แต่ละรายดวพบว่
าระดับประสิ
ธิภบาพเชิ
คของการ
ยคา t-statistic
ระบุวาทระดั
ประสิทงเทคนิ
ธิภาพเชิ
งเทคนิคของเกษตรกรผู
ลูกขาวเหนียวทั้งสองกลุ
มไมแตกตางกันอยางงมี
ที่แสดงไว้ขา้าสมการขอบเขตเชิ
งต้น
ผลิตข้าวเหนี
ากัมบชุด0.5687
สถิตซิ ยึ่งวในจั
สอดคลงอหวั
งกัดบคมหาสารคามเท่
าสัมประสิทธิ์ของกลุ
ดิน (DSG) ในการประมาณค
งเฟนสุมที่แสดงไวขางตน
1 Maximum
likelihoodestimates
Estimates of
Function
on Glutinous
Ricerice
Production
in Maha
TableTable
1 Maximum
likelihood
of Stochastic
stochasticFrontier
frontierProduction
production
function
on glutinous
production
in Maha
Sarakham province
Sarakham
Province
Variable

Parameters

Coefficients

S.E.

**

1.1729

*

0.0926

**

0.0537

*

0.5906

0.2950

LnMACH

*

0.2893

0.1597

DSG

0.1575

0.1222

0.3911

0.0985

0.8454

0.1634

0.8676

0.2195

**

0.2494

Constant

3.9548

LnSEED
LnFERT

0.1777
0.1189

LnLAB

Log Likelihood

2.1615
-106.04678

)
4.20**
Likelihood Ratio (test of
Note: ** and * indicate significantly different at P<0.05 and P<0.10, respectively
สําหรับผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตและอิทธิพลของปจจัยดานการ
จัดการตอการผลิตขาวเหนียวในจังหวัดมหาสารคามมีผลการประมาณคาดังสมการที่ (3) ดังนี้
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ปัจจัยด้านการจัดการต่อการผลิตข้าวเหนียวในจังหวัด
มหาสารคามมีผลการประมาณค่าดังสมการที่ (3) ดังนี้

(3)
กลุ ม ที่ หนึ่ ง ลัก ษณะทางกายภาพของเกษตรกรประกอบด วยตั ว แปรอายุแ ละระดั บ การศึ ก ษาของหั ว หน า
กลุ่มที่หนึ่ง ลักษณะทางกายภาพของเกษตรกร สัดส่วนการใช้แรงงานจ้างต่อแรงงานทั้งหมด (RHครัวเรือน ซึ่งอายุสะทอนปจจัยสําคัญ 2 ดาน คือ กําลังแรงงานและประสบการณของเกษตรกร ดังนั้นจึงถูกคาดหวังวาหาก
ประกอบด้ ว ยตั ว แปรอายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษาของ LAB) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับระดับ
สะทอนกําลังแรงงานของเกษตรกรจะมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพการผลิต คือ เกษตรกรที่อายุนอ ย
หัวหน้าครัวเรือน ซึง่ อายุสะท้อนปัจจัยส�ำคัญ 2 ด้าน คือ ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวเหนียว ซึ่งหมาย
จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มากกว า เกษตรกรสู ง วั ย อย า งไรก็ ต ามในที่ นี้ ยัง ไม สามารสรุป ได ชั ดเจนเนื่อ งจากผลการ
ก�ำลังแรงงานและประสบการณ์ของเกษตรกร ดังนัน้ จึง ถึงครัวเรือนที่ใช้แรงงานจ้างในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจะ
ประมาณค
าตัวแปรดั
าวไมมีนอัยนก�
สําำคัลัญงทางสถิ
ติ สําหรับตัวแปรดานการศึ
กษา (EDU)
่นี้ไมทพธิบว
ามีความสั
ถูกคาดหวั
งว่งากล
หากสะท้
แรงงานของเกษตรกร
สามารถเพิ
่มระดับในที
ประสิ
ภาพเชิ
งเทคนิมพัคนได้ธ ส�ำหรับ
กับระดัจะมี
บประสิ
ทธิภาพเชิ
คของการผลิบตระดั
ขาวเหนี
ยวในจั
ัยสําคัญทางสถิ่อตงจั
ิเชนกกัรต่
น อแรงงานทั้งหมด
ความสั
มพันงเทคนิ
ธ์ในทางบวกกั
บประสิ
ทธิงภหวัาพดมหาสารคามอย
ตัวแปรสัาดงมี
ส่วนนแรงงานเครื
กลุ มตทีคื่ สอองเกษตรกรที
ลั ก ษณะทางกายภาพของครั
ว เรืทอธินภาพ
พบว า จํ าพบว่
นวนสมาชิ
ก ที่ อ ยูม ใ นวั
งานศ ทางตรงข้
(WORKER)า มกัมี บ ระดั บ
การผลิ
่อายุน้อยจะมีประสิ
า มี ค วามสั
พั นยธ์ทํใานทิ
ความสัการผลิ
มพันธกตับมากกว่
ระดับประสิ
ทธิภาพการผลิ
ในทิาศงไรก็
ทางเดี
ยวกันอย่นาี้ งมีนัยประสิ
สําคัญททางสถิ
ติ หมายถึ
วเรือนที่มสี มาชิ
กในวัย ่องจักร
าเกษตรกรสู
งวัยตอย่
ตามในที
ธิภาพเชิ
งเทคนิงคครัโดยการใช้
แรงงานเครื
ทํางานจํยัางนวนมากมี
แนวโน
บประสิ
ทธิภาพการผลิตจะสูงกวาครัวในสั
เรือนที
มาชิ่เพิก่มนขึอ้นย ส่เนืง่อผลให้
งจากการผลิ
ตขาวของ
ไม่สามารสรุ
ปได้มทีช่รัดะดัเจนเนื
่องจากผลการประมาณ
ดส่่มวีสนที
ระดับประสิ
ทธิภาพเชิง
เกษตรกรในพื
้นที่นาน้งํากล่
ฝนของจั
นหลัคกแม
กระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวที่สวนใหญ
ค่าตัวแปรดั
าวไม่งมหวัีนดัยมหาสารคามยั
ส�ำคัญทางสถิงเนตนิ การใช
ส�ำหรัแบรงงานเปเทคนิ
ลดลง
นิยมใชตัแรงงานคน
ดังนั้นครักวษา
เรือนที
่มีสมาชิในที
กจํา่นนวนมากจึ
ริมาณแรงงานสํกลุ
าหรั่มบทีการผลิ
ตขาวเพียงพอ
วแปรด้านการศึ
(EDU)
ี้ไม่พบว่างมีมีคปวาม
่สี่ สถานภาพทางการเงิ
นและสินเชื่อ ผล
สัมพักลุนธ์มกทีับ่สาม
ระดัรูบปแบบการใช
ประสิทธิภแาพเชิ
ต ดสการประมาณค่
มพันธ์้งรหมด
ะหว่(RHLAB)
างสัดส่วนรายได้
รงงานงเทคนิ
ในกลุคมของการผลิ
นี้จะใชตัวแปรสั
วนของแรงงานจาาความสั
งตอแรงงานทั
ยวในจังหวั
ดมหาสารคามอย่
งมีนยั ผลการประมาณค
ส�ำคัญทาง จากนอกภาคการเกษตรและระดั
และ สัข้ดาสวเหนี
ว นแรงงานเครื
่ อ งจั
ก รต อแรงงานทั้ งาหมด
าระบุว า ทั้ง สองตัว แปรมี ความสั มพั นบธประสิ
กั บ ระดัทธิบภาพเชิง
ิเช่นกังเทคนิ
น คของการผลิตขาวเหนียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิ
เทคนิ
ค พบว่่ สัดามีสวคนการใช
วามสัมแพัรงงานจ
นธ์ในทิาศงตทางตรงข้
ประสิทสถิ
ธิภตาพเชิ
ติ โดยที
อแรงงานาม นัน่ คือ
กลุ่มทีมี่สกอง
ลัก่ยษณะทางกายภาพของครั
วเรืบอประสิ
น ทเกษตรกรที
่ประกอบอาชี
นอกภาคการเกษตรและมี
ทั้งหมด (RHLAB)
ารเปลี
นแปลงในทิศทางเดียวกันกับระดั
ธิภาพเชิงเทคนิ
คการผลิตขพาวเหนี
ยว ซึ่งหมายถึง
พบว่
า
จ�
ำ
นวนสมาชิ
ก
ที
อ
่
ยู
ใ
่
นวั
ย
ท�
ำ
งาน
(WORKER)
มี
รายได้
ส
ว
่
นนี
เ
้
พิ
ม
่
ขึ
น
้
จะมี
ร
ะดั
บ
ประสิ
ทธิภดาพเชิ
ครั วเรื อนที่ใ ช แรงงานจ า งในสั ด สว นที่เ พิ่ม ขึ้ นจะสามารถเพิ่ม ระดั บ ประสิ ท ธิภ าพเชิง เทคนิค ได สํา หรับ ตั วแปรสั
ส ว นงเทคนิค
ความสั
กบั ระดับ้งประสิ
ทธิภาาพการผลิ
ศทาง
กว่บาครั
อนทีป่ทธิระกอบอาชี
พและใช้
เวลาส่วนใหญ่
แรงงานเครื
่องจัมกพัรตนอธ์แรงงานทั
หมด พบว
มีความสัมพัตนในทิ
ธในทิ
ศทางตรงขต�ำา่ มกั
ระดัวบเรืประสิ
ภาพเชิงเทคนิ
ค โดยการใช
เดียวกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หมายถึงครัวเรือน ในการท�ำงานในภาคเกษตร เพราะจะมีเวลาดูแลแปลง
แรงงานเครื่องจักรในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสงผลใหระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคลดลง
ที่มีสมาชิกในวัยท�ำงานจ�ำนวนมากมีแนวโน้มที่ระดับ นาของตนเองน้อยลง ในส่วนของสัดส่วนของการกู้เงิน
กลุมที่สี่ สถานภาพทางการเงินและสินเชื่อ ผลการประมาณคาความสัมพันธระหวางสัดสวนรายไดจากนอก
ประสิทธิภาพการผลิตจะสูงกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิก เพือ่ ใช้ในการปลูกข้าว (SRLAON) ผลการประมาณค่า
ภาคการเกษตรและระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิ คพบวามีค วามสัมพัน ธในทิศทางตรงขา ม นั่นคือ เกษตรกรที่ประกอบ
น้อย เนื่องจากการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่นา ระบุความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม คือ เกษตรกรที่มี
อาชีพนอกภาคการเกษตรและมีรายไดสวนนี้เพิ่มขึ้นจะมีระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคต่ํากวาครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
น�้ำฝนของจังหวัดมหาสารคามยังเน้นการใช้แรงงาน สัดส่วนการใช้เงินกู้เพื่อการปลูกข้าวสูงขึ้นจะมีระดับ
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โดยการจัดการด้านการควบคุมมากขึ้นจะส่งผลให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ได้หรือเกษตรที่มีการควบคุมการผลิตในระดับสูงจะมี
ระดับประสิทธิภาพสูงกว่าเกษตรกรทีไ่ ม่ท�ำการควบคุม
การผลิต โดยการควบคุมดังกล่าว ได้แก่ การก�ำหนด
มาตรฐานของการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
ผลิต การวัดผลส�ำเร็จของงานกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
การมีระบบการบันทึกทางการเงินในงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ และการพิจารณาวิธกี ารปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิต
สรุปและวิจารณ์
ปริมาณแรงงานคน แรงงานเครื่องจักร ปุ๋ยและ
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลผลิตข้าวเหนียว
ในจังหวัดมหาสารคาม โดยค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย
การผลิตทุกตัวมีคา่ เป็นบวกนัน่ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
สมการ Cobb-Douglas production function มีความ
เหมาะสมทีจ่ ะอธิบายการผลิตข้าวเหนียวครัง้ นี้ (Songsrirod and Singhapreecha, 2007) โดยผลรวมค่า
ความยืดหยุน่ ของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตระบุวา่ การ
ผลิตข้าวเหนียวในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีผลตอบแทนต่อขนาด
เพิ่ ม ขึ้ น แตกต่ า งจากผลการวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ ศึ ก ษา
การผลิตข้าวในประเทศไทยที่พบว่าการผลิตข้าวของ
เกษตรกรมีผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลดลง (สุธา
นันท์, 2548; Songsrirod and Singhapreecha, 2007)
อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้เป็นการศึกษากับข้าวที่
ไม่ใช่พันธุ์ กข6 ดังนั้นแสดงว่าการผลิตข้าวพันธุ์ กข6
ในพืน้ ทีน่ าน�ำ้ ฝนของไทยยังสามารถเพิม่ ผลผลิตขึน้ อีก
ได้ภายใต้เทคนิคการผลิตทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดยการเพิม่
ปัจจัยการผลิตทั้ง แรงงาน ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์
ส� ำ หรั บ ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว พบว่า
อายุของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เปลีย่ นแปลงระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิค แม้วา่ มีงาน
วิจยั หลายชิน้ ระบุถงึ ความส�ำคัญของอายุของเกษตรกร
ต่อระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยทีเ่ กษตรกรทีม่ อี ายุ

น้อยกว่าจะมีแรงงานในการผลิตมากกว่าเกษตรกรสูง
วัย (Battese and Coelli, 1995; Richard and Shievly,
2007) ในส่วนของตัวแปรจ�ำนวนแรงงานครัวเรือน
ในวัยท�ำงานและสัดส่วนของแรงงานจ้างต่อแรงงาน
ทั้ ง หมดที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ระดับประสิทธิภาพการผลิต สาเหตุส�ำคัญน่าจะมา
จากการจ้างแรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการจ้าง
แรงงานแบบเหมา และปัจจุบันแรงงานครัวเรือนที่
ท�ำงานในภาคเกษตรลดลงโดย แรงงานหนุ่มสาวหัน
ไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร จึงท�ำให้แรงงาน
ในครัวเรือนทีเ่ หลืออยูม่ คี วามสามารถในการผลิตทีล่ ด
ลง การใช้แรงงานจ้างจึงเป็นทางเลือกที่สามารถท�ำได้
ดังนัน้ เกษตรกรควรปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้แรงงาน
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น แรงงานในครั ว เรื อ นมี จ� ำ กั ด และ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงวัย ดังนั้นการใช้แรงงานจ้าง
ในสัดส่วนที่มากขึ้นจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตได้ อย่างไรก็ตามควรศึกษาด้าน
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ทรี่ วมประสิทธิภาพด้าน
การจัดสรรไว้ดว้ ย เพือ่ เป็นข้อมูลทีช่ ดั เจนว่าจะมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่
ส�ำหรับสถานภาพด้านการเงิน โดยปกติแล้วเป็น
ตัวแปรทีส่ ำ� คัญต่อการเปลีย่ นแปลงระดับประสิทธิภาพ
การผลิต (Rola and Quintana, 1993; Chumphech,
2003) แต่ในการศึกษาครั้งนี้สถานภาพด้านการเงิน
ของครัวเรือนไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ซึ่งสาเหตุส�ำคัญมา
จากการผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองที่มีในครัว
เรือน เช่น เมล็ดพันธุ์ แรงงาน หรือปุ๋ยคอก มีการใช้
ต้นทุนที่เป็นเงินสดในสัดส่วนที่น้อยมากจะใช้เฉพาะ
ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมี ซึ่งเกษตรกรจะใช้น้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตข้าวในพื้นที่ชลประทาน
ดังนั้นจึงท�ำให้ปัจจัยด้านสถานภาพการเงินและการ
เข้าถึงสินเชื่อไม่มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพของ
เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนั้ น ยั ง มี ผ ลการวิ จั ย ที่ ร ะบุ ว ่ า อิ ท ธิ พ ล
ด้ า นการจั ด การมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ระดั บ
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ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกร (Willson et
al., 2001; นิติพงษ์ และจารึก, 2550) ผลการศึกษา
ครั้งนี้ระบุว่าปัจจัยด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่ นแปลงระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวคือ
ปัจจัยด้านการควบคุม ดังนั้นการผลิตข้าวเหนียวโดย
ใช้หลักการควบคุมการผลิต โดยการก�ำหนดมาตรฐาน
ของการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการผลิต การ
วัดผลส�ำเร็จของงานกับมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ การมี
ระบบการบันทึกทางการเงินในงานหรือกิจกรรมต่างๆ
และการพิจารณาวิธีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิต จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ
ฟาร์มได้
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