
  
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค ์บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัได้รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  John D. Millet (1954) ได้ให้ทัศนะท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพไวว้่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละใหผ้ลก าไรจากการปฏิบติังาน
นั้นดว้ย 
  เฮ อ ร์ เบิ ร์ ต  เอ . ไซ ม อน  (Herbert A. Simon 1960) ก ล่ า ว ว่ า  ถ้ า ง าน ใด มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (Input) กับผลิตผล (Output) ท่ี
ไดรั้บออกมา ซ่ึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิต  
  ยุทธพงษ์ พงศกรนภดล (2548) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการผลิต ในความหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์ คือ การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นการผลิตท่ีท าให้เกิดผลผลิตมาก
ท่ีสุดภายใต้ปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการผลิต (ซ่ึงมีจ านวนจ ากัด) หรือการผลิตให้ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายโดยท่ีใชปั้จจยัน าเขา้นอ้ยท่ีสุด 
  ยวุนุช กุลาตี (2548) ใหค้วามหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัท่ีน าเขา้(Input) และผลลพัธ์ท่ีออกมา(Output) เพื่อสร้างให้เกิดตน้ทุนส าหรับทรัพยากรต ่าสุด
ซ่ึงเป็น การกระท า อย่างหน่ึงท่ีถูกต้อง (Doing things right) โดยค านึงถึงวิธีการ (Means)ใช้
ทรัพยากร (Resources)ใหเ้กิดการประหยดัหรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด 
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  ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  (2556) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการผลิต 
(Production Efficiency) หมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง จ ากดัก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) สูงสุด จากการใช้ปัจจัยการผลิต 
(Input) ตามจ านวนท่ีก าหนดใหห้รือการผลิตให้ไดต้ามเป้าหมายท่ี ก าหนดใหโ้ดยใชปั้จจยัการผลิต
จ านวนนอ้ยท่ีสุด  
  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ 
ใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด และ
การด าเนินการเป็นไปอย่างประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งใชใ้นการด าเนินการนั้น ๆ ใหเ้ป็นผลส าเร็จและถูกตอ้ง 

2.1.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 
 ประกอบไปดว้ย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตและฟังก์ชนัการผลิต (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต 
 เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัการผลิต (Input) และผลผลิต 

(Output) ของกระบวนการผลิตหน่ึง ภายใตก้ารใชเ้ทคโนโลยีการผลิต (Production Technology) ท่ี
มีอยู่ในขณะนั้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตไดใ้ห้ความหมายความแตกต่างของเวลาในการผลิต  
(Production Time) ออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยการก าหนดจะขึ้นอยู่กบัความสามารถใน
การเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทุกชนิดให้เป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัได้หรือไม่ในกระบวนการ
ผลิต (1) ระยะสั้น (Short Run) หมายถึง ระยะเวลาท่ีสั้ นเกินกวาทีผูผ้ลิตจะสามารถเปล่ียนแปลง
ปัจจยัการผลิตอยางนอ้ย 1 ชนิดให้เป็นปัจจยัการผลิตแปรผนั ดงันั้น การผลิตในระยะสันจึงตอ้งใช้
ปัจจยัการผลิตท่ีประกอบไปดว้ยปัจจยัการผลิตคงท่ีและปัจจยัการผลิตแปรผนั (2) ระยะยาว (Long 
Run) หมายถึง ระยะเวลาท่ีมากพอให้ผูผ้ลิตเปล่ียนแปลงการผลิต โดยสามารถใชปั้จจยัการผลิตทุก
ชนิดเป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัไดท้ั้งหมด ดงันั้น  การผลิตในระยะยาวจึงใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเป็น
ปัจจยัการผลิตแปรผนัทั้งหมด  

 2) ฟังกช์นัการผลิต (Production Function) 
 ฟังก์ชันการผลิต (Production Function) หมายถึง ความสัมพันธ์ เชิงเทคนิค

(Technical Relationship) ระหว่างปัจจัยการผลิต (Inputs) และ ปริมาณผลผลิต (Outputs) ของ
กระบวนการผลิต ฟังก์ชันการผลิตของผู ้ผลิต (Firm) ใช้เป็นตวัแทนแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ
ปริมาณผลผลิตท่ีมากท่ีสุดของผูผ้ลิตท่ีผลิตไดจ้ากการใช้ปริมาณของปัจจัยการผลิตท่ีก าหนด ซ่ึง
สามารถแสดงในเชิงคณิตศาสตร์ไดค้ือ    
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𝑦 = 𝑓(𝑥1,𝑥2, … , 𝑥3𝑛)   
  โดย y คือ ปริมาณผลผลิต (Outputs) 
  𝑥1,𝑥2, … , 𝑥3𝑛 คือ ปริมาณปัจจยัการผลิต (Inputs) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตไดแ้บ่งปัจจยัการผลิต (Inputs) ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 (1) ปัจจัยการผลิตแปรผัน (Variable Inputs) หมายถึง ปัจจัยการผลิตใด ๆ ท่ี

สามารถเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ตวัอย่างของปัจจยัการผลิตแปรผนัไดแ้ก่ แรงงาน 
วตัถุดิบ และน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

 (2) ปัจจยัการผลิตคงท่ี (Fixed Inputs) หมายถึง ปัจจยัการผลิตใดๆท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต ตัวอย่างของปัจจัยการผลิตคงท่ีได้แก่ ท่ีดิน ทุน ซ่ึงได้แก่ 
เคร่ืองจกัร หรือโรงงาน เป็นตน้ 

 ในการศึกษาฟังก์ชัน่การผลิต นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความสนใจความสัมพนัธ์
ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยผนัแปร โดยก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี ฟังก์ชั่นการผลิตได้แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตท่ีได้รับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดให้ ฟังก์ชั่น 
การผลิตน้ีมีทั้ งระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะสั้นจะมีทั้งปัจจยัผนัแปรและปัจจยัคงท่ี 
ส่วนการผลิตในระยะยาวนั้นจะมีเฉพาะปัจจยัผนัแปรเท่านั้น ถา้หากปัจจยัผนัแปรนั้นมีอยู่อย่าง 
ไม่จ ากดัแลว้ ความสัมพนัธ์จะเป็นไปภายใตก้ฎการลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return) 
คือ การเพิ่มปัจจยัผนัแปรจ านวนหน่ึงในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ในช่วงแรกผลผลิตทั้งหมดจะ
เพิ่มขึ้น และเม่ือถึงจุดหน่ึงผลผลิตจะลดลง ซ่ึงจากกฎแห่งการลดน้อยถอยลงน้ีท าให้สามารถแบ่ง
ชั้นหรือขนาดของการผลิต (Stages of Production) ซ่ึงจุดประสงค์ในการแบ่งชั้นของการผลิต
เพื่ อให้ทราบถึงระดับของการใช้ปัจจัยว่าอยู่ในชั้ นของการผลิตใด และมีการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจในการผลิตเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือ
ก าไรสูงสุด โดยมีวิธีวดัประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัการผลิต 2 ดา้น คือประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Efficiency) และประสิท ธิภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic Efficiency) (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

2.1.3 แนวคิดพื้นฐานของการวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) 
  การวดัประสิทธิภาพถือไดว้่าเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณา

ถึงผลการด าเนินงานของหน่วยผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินก็สามารถน ามาใช้
ในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตไดเ้พื่อใช้ประกอบการ พิจารณาถึงระดบัความสามารถใน
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การด าเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถ ประเมินได้
ดงัน้ี 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

  วิธีการวดัประสิทธิภาพท่ีนิยมน ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินงาน ก็คือการวดั
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดใ้นแต่ละหน่วย
ผลิตกบัค่ามาตรฐาน (benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบ ระหวา่งหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐาน ก็คือ
ค่าท่ีไดจ้ากหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด (best practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตท่ีก าลงัศึกษาทั้งหมด 
หรืออาจกล่าวไดว้่าหน่วยผลิตนั้นเป็นหน่วยผลิตท่ีอยู่ในระดบัแนวหน้า (frontier) ส่วนหน่วยผลิต
อ่ืน ๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีต ่ากว่า (inefficiency) โดยทัว่ไปแลว้การวดัประสิทธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
∑ 𝜇𝑟

𝑛
𝑗 𝑦𝑟𝑗

∑ 𝜔𝑖
𝑚
𝑖 𝑥𝑗𝑖

 ; 𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑗 = 1, …,  

โดยท่ี  x ij   คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ี i ของหน่วยผลิต j  
y rj    คือ จ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j  
μr    คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของผลผลิต r 
ωi   คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 
n       คือ จ านวนของหน่วยผลิต  
s       คือ จ านวนของผลผลิต  
m     คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 

 แนวคิดท่ีมีการใชก้นัอย่างกวา้งขวางในการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือแนวคิด
ของ M.J. Farrell (1957) ท่ีอาศยัหลกัการของ Frontier Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตแนวคิดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบั นกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดค้ิดและพฒันาวิธีการและ
แบบจ าลองขึ้ นมาเพื่ อวัดประสิทธิภาพ เช่น  Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic 
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Frontier Approach (SFA), Thick Frontier Approach (TFA) แ ล ะ  Distribution Free Approach 
(DFA) เป็นตน้ 
 2.1.4 แนวคิดการวดัประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ 
  สมชาย หาญหิรัญ (2549) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทาง
เศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีหน่วยผลิตจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิม หรือ
ความสามารถท่ีประหยดัทรัพยากรลง โดยไม่เปล่ียนแปลงผลผลิต ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพการผลิต
ของหน่วยผลิตในยคุปัจจุบนัเร่ิมตน้จากงานของ Farrell (1957) โดยมองวา่ประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตจะประกอบดว้ยสองประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (Technical Efficiency) และ
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรร (Allocative Efficiency) ซ่ึงประสิทธิภาพด้านเทคนิค หมายถึง
ความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะสามารถผลิตผลผลิตให้ได้มากท่ีสุดภายใต้ทรัพยากรท่ี มีอยู ่
ในขณะท่ีประสิทธิภาพด้านการจดัสรรจะแสดงถึงความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะสามารถใช้
ปัจจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขของระดับราคาปัจจยัการผลิตท่ีเป็นอยู่ และ  
การวดัประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยผลิตใด ๆ ไม่ว่า Ferrell หรือ Fare, Grosskopt and 
Lovell (1985, 1994) ไดมี้การน าเสนอการวดัผ่านการก าหนดฟังก์ชันของขอบเขตประสิทธิภาพ
ของหน่วยผลิตทั้งทางดา้นปัจจยัการผลิตและดา้นผลผลิต โดยแนวทางการวดัท่ีผา่นมา กวา่ 40 ปี มี
การน าเสนอการวดัในวิธีท่ีต่างกนัออกไป แต่โดยมากจะเป็นการก าหนดขอบเขตประสิทธิภาพของ
หน่วยผลิตโดยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontiers ซ่ึงทั้งสองวิธี
จะน าเอาความ รู้ด้านสมการเส้นตรง (Linear Programming) เข้ามาประยุกต์ใช้  ซ่ึ งการวัด
ประสิทธิภาพโดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะก าหนดให้มีการผลิตสินคา้หน่ึงชนิด (Q) ท่ีใชปั้จจยัการผลิต
สองชนิด คือ แรงงาน (Labor; L) และสินคา้ทุน (Capital; K) ภายใตต้ลาดสินคา้และปัจจยัการผลิต
ท่ีเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และการผลิตแบบ Constant returns to scale และเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพการผลิต การวดัประสิทธิภาพจะแยกออกเป็นสองแนวทาง  คือ 
ดา้นผลผลิต (Output-Oriented Measure) และดา้นปัจจยัการผลิต (Input-Oriented Measure) 

2.1.5 แนวคิดการจดัการการผลิต หรือการจดัการการปฏิบติัการ  
  การผลิตหรือการปฏิบติัการ คือ กระบวนการแปรสภาพ (transformation process) 
ทรัพยากรต่าง ๆ ท าเป็นปัจจยัน าเขา้ (input) ผ่านกระบวนการ (process) ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (value 
added) เป็นสินคา้ (goods) หรือบริการ (services) หรือเป็นผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งท่ีเป็นมูลค่า 
หรือประโยชน์ใชส้อยและมูลค่าในการแลกเปล่ียน โดยท่ีปัจจยัน าเขา้ประกอบดว้ยคนหรือแรงงาน 
เงินหรือทุน วตัถุดิบ การจดัการเคร่ืองจกัร วิธีการ และศีลธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนอง
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ความตอ้งการของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตเพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินคา้ท่ี
สามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษย ์(เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แดง, 2549, หนา้ 14-16) 
 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการเป็นกิจกรรมทั้ งหมดท่ีผูบ้ริหารเก่ียวข้องเพื่อ 
ให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการ ต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช, 2550) 
  1) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง มูลค่าสินคา้บริการหรือความคิดท่ีได้จากการ
กระบวนการผลิตหรือการปฏิบติัการเพื่อแปลงปัจจยัน าเขา้เป็นผลลพัธ์ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัซ่ึง
จ าแนกผลิตภณัฑ์หรือผลลพัธ์จากกระบวนการผลิตออกเป็น  3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) สินคา้ คือ 
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปธรรมและผ่านกระบวนการผลิตโดยใชว้ตัถุดิบมาท าการแปรรูป  (2) บริการ คือ 
การกระท าท่ีอ านวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือตามความตอ้งการแก่ผูใ้ช้บริการ และ 
(3) ความคิด คือ มโนทัศน์หรือหลักการท่ีถูกพัฒนาขึ้นซ่ึงผูซ้ื้อสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ตามความต้องการหรือช่วยสร้างแนวทางหรือประโยชน์ให้แก่ผูซ้ื้อ เช่น ชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ งานโฆษณา และการบริการ เป็นตน้ 
  2) การวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ขององค์การ
เน่ืองจากการวางแผนการผลิตจะเป็นการก าหนดแนวทางการพฒันาการผลิตโดยการก าหนดระดบั
ของการผลิตท่ีตอ้งการหรือการผลิตเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบติังานขององค์การ
ปกติเราสามารถจ าแนกการวางแผนการผลิตโดยใชร้ะยะเวลาเป็นเกณฑอ์อกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   (2.1) การวางแผนการผลิตระยะสั้ น (short-term productivity planning) 
หมายถึง การวางแผนท่ีมีระยะเวลาสั้ นกว่า 1 ปี เช่น สัปดาห์เดือนไตรมาสหรือคร่ึงปี  เป็นต้น 
เน่ืองจากระยะเวลาด าเนินงานสั้ นโดยท่ีการวางแผนระยะสั้ นจะให้ความส าคัญกับการควบคุม
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีไดรั้บในแต่ละช่วงเวลาวา่เป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่และสมควร
ตอ้งปรับปรุงอยา่งไรเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

  (2.2) การวางแผนการผลิตระยะยาว  (long-term productivity planning) 
หมายถึง การวางแผนท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เน่ืองจากแผนระยะยาวจะมีระยะเวลาการ
ด าเนินงานท่ียาวนาน ดังนั้นผูว้างแผนจึงสามารถให้ความสนใจต่อการพฒันาผลิตภาพรวมทั้ง
ระบบการพฒันาการผลิตขององคก์ารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ดงันั้นผูมี้หนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการจดัการดา้นผลิตภาพสมควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนท่ีก าหนดโดยปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี การวางแผนการผลิตตอ้งสอดคลอ้งกับ
แผนกลยทุธ์ขององคก์ารเพื่อให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
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สูงสุดแก่องคก์าร และการมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิธีปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจน เพื่อให้ปฏิบติั
ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องแผน 
 2.1.6 แนวคิดการส่งเสริมเกษตร 

 การส่งเสริมการเกษตร คือ การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกับแหล่ง
วิทยาการเพื่อท่ีจะกระจายความรู้ใหม่ ๆ และหลกัการท่ีดีไปสู่เกษตรกร และท าใหเ้กษตรกรเหล่าน้ี
ไดน้ าวิทยาการแผนใหม่ไปใช้ในฟาร์มของตน การส่งเสริมการเกษตรเก่ียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกับ  
การเรียนการสอนและการค้นควา้วิจยั กล่าวคือผลของการคน้ควา้วิจยัทางเกษตรกรรมจะไม่มี
ประโยชน์อย่างแทจ้ริง ถา้ไม่ไดน้ าผลเหล่าน้ีไปมอบให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัความสัมพนัธ์
ระหวา่งการส่งเสริมเกษตร (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555) 

 ลกัษณะของงานส่งเสริมการเกษตร 
1) งานส่งเสริมการเกษตรเป็นแบบของการศึกษานอกโรงเรียนท่ีรัฐหรือ

เอกชน ก็สามารถท าได ้
2) การส่งเสริมการเกษตรเป็นการติดต่อสองทางกลับไปกลับมาระหว่าง

สถาบนักบัเกษตรกร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเป็นตวัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
3) ควรเร่ิมดว้ยสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ๆ ของเกษตรกร และเร่ืองท่ีจะส่งเสริมนั้น

จะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเขาดว้ย 
4) เกษตรกรตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการกระท าของจริง 
5) เป็นการติดต่อกบัคนในชนบทเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการปฏิบติังานกบั

สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยไม่จ ากดัเพศและอายุ 
6) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นจุดเร่ิมตน้ 
7) มีวิธีปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองกนั 
8) มีวิธีด าเนินงานท่ีเป็นประชาธิปไตย 
9) เป็นการสร้างผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
10) มีโครงการหรือแผนปฏิบัติงานท่ีแน่นอนและรู้ว่าจะประสานงานกับ  

ใครบา้ง 
11) มีการติดตามผลงานหลงัการปฏิบติั 
12) มีการรายงานผล เพื่อวางแผนปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป 

 บทบาทและหนา้ท่ีของนกัส่งเสริมหรือพฒันากร  
 นักส่งเสริมเกษตรเป็นนักพฒันาคนหน่ึง ท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่  ๆ 

เพื่อไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเขา ดงันั้นนกัส่งเสริมเกษตรจึงมีบทบาทดงัน้ี 
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1) เป็นผูน้ าทางวิชาการ และเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หมายความ
วา่เขาจะตอ้งมีความรู้และมีหูตากวา้งไกล 

2) เป็นผูป้ระสานงานทางวิชาการและการปฏิบติั กล่าวคือนกัส่งเสริมจะตอ้ง
ประสาน เช่ือมโยงระหวา่งสถาบนั(นกัวิชาการ) กบัเกษตรกรผูป้ฏิบติั 

3) เป็นผูแ้กปั้ญหาของชุมชน กล่าวคือนักส่งเสริมซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกับ
เกษตรกร ยอ่มจะรู้ปัญหาของชุมชน เขาจะตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ย 

4) เป็นผูเ้ช่ือมโยงบุคคลและองคก์ารต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือในการท างาน
ในท้องถ่ิน เขาย่อมจะพบกับบุคคลหลายฝ่าย นอกจากเขาจะเช่ือมโยงระหว่างนักวิชาการกับ
เกษตรกรแลว้เขาจะตอ้งประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย 

  ลกัษณะของนกัส่งเสริมท่ีพึงประสงค ์
 เน่ืองจากงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายประเภท ใครท่ี

จะเป็นนกัส่งเสริมหรือพฒันากรท่ีดีควรจะไดพ้ิจารณาตวัเอง และเสริมสร้างให้มีคุณลกัษณะดงัน้ี
ไวด้ว้ยคือ 

1) ตอ้งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัในสาขาวิชาของตนอยา่งดี 
2) รู้หลกัการถ่ายทอดความรู้ คือการฝึกอบรม การเรียน การสอน และการ

แนะน าต่างๆได้ดี ดังนั้ นจึงต้องรู้ในเร่ืองหลักการติดต่อส่ือสาร การใช้โสตทัศนูปกรณ์ หลัก
จิตวิทยาและสังคมชนบทดว้ย 

3) เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และชอบงานท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 
4) เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และชอบดดัแปลงแกไ้ขส่ิงต่าง ๆ 
5) เป็นผูท่ี้น าเอาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น สอนใหเ้กษตรกรท าปุ๋ ยจากเศษพืชต่าง ๆ ท าแก๊สจากมูลสัตวเ์ป็นตน้ 
6) เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้เกษตรกรรู้จกัปัญหา และแกไ้ขปัญหาโดยทัว่ของเขาเอง 

หรือโดยการท างานเป็นกลุ่ม 
7) เป็นผูส่ื้อสารระหวา่งเกษตรกรในชุมชนกบัโลกภายนอก 
8) ต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสุข ร่วมทุกข์ กับเกษตรกรด้วยความสุจริตใจ 

อดทนและหนกัแน่น 
หลกัของการติดต่อส่ือสาร 
ในการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของการ

ติดต่อส่ือสารดว้ย เพื่อให้การท างานของเขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการส่ือความหมาย เราจะพบ
แหล่งข่าวหรือผูส่ื้อข่าว (source and Sender) และจะมีตวัข่าวหรือขอ้มูล (Message)ข่าวน้ีจะผา่นไป



17 

 

ตามวิ ถีห รือวิ ธีต่ าง ๆ  (channels) เช่น  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  ฯลฯ ไปยังผู ้รับข่ าว (Receiver)  
นักส่งเสริมจึงเป็นทั้ งแหล่งข่าวและผูส่ื้อข่าวท่ีจะต้องเตรียมข่าวให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับ 
ความตอ้งการของผูรั้บข่าว และใชวิ้ธีการท่ีดีเพื่อใหข้่าวนั้น ๆ ไดถึ้งไปยงัเกษตรกรจ านวนมากโดย
ท่ีหวงัว่าเกษตรกรจะคลอ้ยตามและยอมรับข่าว (วิทยาการแผนใหม่) ไปปฏิบติับา้ง องคป์ระกอบท่ี
ส าคัญมากอย่างหน่ึงข้างต้นน้ี ก็คือผูรั้บข่าวหรือเกษตรกร ซ่ึงนักส่งเสริมบางท่านอาจจะลืม
พิจารณาไป เช่น นกัส่งเสริมบางคนเม่ือไดรั้บมอบหมายใหไ้ปบรรยาย เร่ืองการปลูกมะพร้าว หรือ
การติดตาเปล่ียนยอด (ยางพารา) ให้เกษตรกรฟัง เขาก็เตรียมเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อนไปบรรยายเป็น
ชัว่โมง ๆ โดยไม่ค  านึงถึงตวัผูฟั้งเลย ก็ท าใหผู้ฟั้งเบ่ือ และไม่ยอมรับเร่ืองท่ีนกัส่งเสริมพูด อย่างน้ีก็
จะเกิดการสูญเปล่าขึ้นได ้นกัส่งเสริมท่ีดีตอ้งศึกษากลุ่มผูฟั้ง (ผูรั้บข่าว) ในประเด็นต่อไปน้ี 

1) กลุ่มผูฟั้งเป็นใคร ดูวา่เขาเป็นชาวสวนมะพร้าว หรือชาวสวนยาง เขาปลูก
มะพร้าวหรือยางมานานก่ีปี เขามีประสบการณ์ หรือความรู้เร่ืองมะพร้าวหรือยางเพียงใด เพื่อจะได้
เตรียมเร่ืองใหเ้หมาะสม 

2) ปัญหาของผูฟั้ง เช่นดูว่าชาวสวนยางกลุ่มน้ีมีปัญหาอะไร มีปัญหาเร่ือง
โรคใบร่วง หรืออยา่งไร โรคน้ีจะแกไ้ดด้ว้ยวิธีใด วิธีนั้น ๆ จะปฏิบติัไดไ้หมในชุมชนนั้น ๆ 

3) ดูว่าเขามีความต้องการอะไร สมมุติว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเร่ืองโรค  
ใบร่วงของยาง นักส่งเสริมจะตอ้งพูดถึงวิธีแกปั้ญหาโรคใบร่วง ไม่ใช่จะพูดออ้นวอนให้เขาปลูก
มะพร้าวถ่ายเดียว 

4) ตอ้งศึกษาอายขุองผูฟั้ง เพราะการพูดใหเ้ด็กและผูใ้หญ่ฟังไม่เหมือนกนั 
5) ดูเพศของผูฟั้ง เพราะเร่ืองท่ีจะพูดให้ผูห้ญิงหรือผูช้ายฟังอาจมีเกล็ดย่อย

แตกต่างกนั 
6) พิจารณาการศึกษาของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งมีการศึกษาต ่านกัส่งเสริมตอ้งใช้

ภาษาง่าย ๆ และตอ้งเตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาเสนอประกอบดว้ย 
7) ดูลทัธิศาสนาของผูฟั้ง เช่นถา้ผูฟั้งเป็นชาวไทยมุสลิมเราอาจตอ้งใชภ้าษา 

และเทคนิคท่ีไม่เหมือนชาวไทยพุทธ 
8) ดูจ านวนของผูฟั้ง เพราะถา้ผูฟั้งนอ้ยอาจใชว้ิธีสาธิตปฏิบติั แต่ถา้ผูฟั้งมาก

อาจตอ้งใชว้ิธีบรรยาย 
9) ดูฐานะทางเศรษฐกิจของผู ้ฟัง ตามปกติ เกษตรท่ีมีฐานะดีจะยอมรับ

วิทยาการแผนใหม่ไดง้่าย การส่งเสริมก็สะดวกยิง่ขึ้น 
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10) ดูปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาวการณ์ทางการตลาด สภาพของดินฟ้าอากาศ ผูน้ า
ในทอ้งถ่ิน และจ านวนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเอง วา่จะเอ้ืออ านวยให้การส่งเสริมเร่ืองนั้น ๆ ไดผ้ลดี
เพียงใด 

 นอกจากน้ีนักส่งเสริมต้องเข้าใจจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเกษตรกรด้วย 
ตามปกติเราถือว่าการส่งเสริมการเกษตรเป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือการส่งเสริมเกษตรเป็น
แบบหน่ึงของการศึกษาผูใ้หญ่ (Adult Education) ดงันั้นนักส่งเสริมท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงหลกัของ
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดงัน้ีดว้ย  

2.1.7 การพฒันาส่งเสริมการเกษตร 
จุดแรกเร่ิมการส่งเสริมหรือการพฒันาเกษตรแบบยัง่ยนืนั้น เกิดจากการท างานร่วมกนัของ

ชาวบ้าน ใน ชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน  ในระยะแรก  ๆ  ซ่ึ งในขณะนั้ น  ประมาณ  
ปี 2527-2528 สังคมไทยยงัไม่เช่ือมัน่เร่ืองเกษตรยัง่ยนื ว่าจะสามารถพฒันาให้เป็นจริงได ้ดงันั้นใน 
เร่ืองน้ีเองท่ีท าให้เราไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานทางราชการเลย เพราะว่า
หน่วยงานราชการไม่เช่ือมัน่ตามแนวคิดเกษตรยัง่ยืน เราจึงตอ้งพึ่งตวัเองเป็นอย่างมากในการต่อสู้
เพื่อแนวคิดน้ี แต่คร้ังหน่ึงเราเองก็เคยพฒันา การเกษตรตามแนวทางของรัฐมาแลว้เช่นกนั จนเรา
เช่ือว่าการพฒันาตามแนวทางของรัฐนั้น ไม่น่าจะน าพาเกษตรกรไปสู่ความยัง่ยืนได ้น่ีคือบทสรุป
ท่ีท างานร่วมกบัภาครัฐมาระยะหน่ึง และเร่ิมคิดว่าตนเองนั้นไม่เช่ือแนวทางน้ีแลว้ จึงมาสู่แนวคิด
เกษตรทางเลือก ซ่ึงมาจากการไดไ้ปพบเกษตรกรบางคนท่ีเขาสามารถอยู่ไดท้่ามกลางกระแสการ
ลม้ละลายของเกษตรกรไทย แต่กลบัมีเกษตรกรบางรายสามารถยนือยูไ่ดอ้ย่างเพียงพอยัง่ยืนและมี
พอกิน พอใช้ เราจึงเข้าไปศึกษาซ่ึงก็พบว่า เกษตรกรรายน้ีมีการปลูกพืชอย่างหลากหลาย เพื่อ
สนองตอบต่อการบริโภคของตนเองเป็นหลกั มากกว่าเพื่อการพาณิชย ์ส่วนหลกัการจดัการท่ีเรา
ศึกษาพบเพิ่มอีกก็คือ เกษตรกรเหล่าน้ีมีการจัดการท่ีหลากหลายและพึ่ งตนเองเป็นหลัก เช่น 
พนัธุกรรมก็เน้นพนัธุกรรมพื้นบา้น เน้นพืชท่ีตนเองหรือชุมชนตอ้งกินตอ้งใช้เป็นหลกั เป็นตน้ 
และส่ิงท่ีท าใหเ้ราเห็นชดัเจน นัน่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของเขาค่อนขา้งมีมาก เน่ืองจากการเกษตร
ของเขานั้ น แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเร่ืองต้นทุนเลย เขาใช้สติปัญญาท่ีสะสม เป็นองค์ความรู้ใน 
การจดัการและพฒันากระบวนการผลิตของเขาให้สามารถตอบสนอง ความตอ้งการของเขาเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีการส่งเสริมการเกษตร คือ กระบวนการทางการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความรู้ ทศันคติ 
และทักษะเก่ียวกับการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกรและเยาวชนเกษตร 
เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนใหดี้ขึ้น (ชยัชาญ วงศส์ามญั, 2538) 
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2.1.8 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
 (เจริญ สุขนันตพงษ์, 2534) อา้งใน วรทศัน์ อินทรัคคมัพร ได้กล่าวถึงหลกัการ

ของงานส่งเสริมการเกษตรวา่ 
1) ควรช้ีน าให้บุคคลเป้าหมายช่วยตวัเองในการสอน อย่ารอให้คนอ่ืนมาช่วย ให้

มีอิสระในการตดัสินใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2) เกษตรตอ้งมารับการถ่ายทอดความรู้ดว้ยความสมคัรใจ เพื่อท่ีกลุ่มเกษตรกรจะ

ไดช่้วยเหลือกนัดว้ยความเตม็ใจ 
3) ให้เกษตรกรผูท่ี้เราส่งเสริม ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อความมั่นใจใน

วิธีการส่งเสริมและน าไปปฏิบติัดว้ยตนเองเอยา่งถูกตอ้ง 
4) ความรู้ท่ีน ามาสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
5) ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง้่ายมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสาธิต 
6) มีการติดตามผลการถ่ายทอดความรู้ เพื่อกระตุ้นให้พฤติกรรมยงัคงอยู่ ให้

เกษตรกรยงัคงปฏิบติัสืบต่อไปใหน้านท่ีสุดจนกลายเป็นความเคยชิน 
7) ใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพื่อความเขม้แขง็ 
8) กิจกรรมท่ีน ามาถ่ายทอดนั้นจะตอ้งมีความผสมผสาน 
9) ค านึงถึงศรัทธา ความเช่ือ ประเพณี  ของชาวบ้าน  เน่ืองจากเป็น ส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงไดย้าก ถา้ความรู้นั้นขดักบัหลกัประเพณีดั้งเดิมของชุมชน เกษตรกรจะไม่ยอมรับ 
 2.1.10 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  พรชัย เจดามาน  (2556) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี ช้ี ถึง  
แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนใหด้ าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะ 
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็น 
ส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่เป้าหมายดว้ยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด 
ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถี
การด ารงชีวิตต่าง ๆ ของคนในสังคม 
  1) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ี
ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
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สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
  ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
    ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
    ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
    การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
  เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
  2) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   มีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี สามารถ
พึ่ งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน ให้พอมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ ให้มีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  3) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดังน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพฒันา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” สร้าง “พลังงานทาง
สังคม” โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี” เป็นหลกั และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หน้ า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่ งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม ” ของชุมชน
เป็น  “เค ร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ  “การจัดการ” ร่วมกัน  พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
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หลากหลาย” เพื่ อ เป็น  “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ วัย  
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ  ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องค์กรชุมชนเพื่ อส ร้าง “คุณธรรมจริยธรรม ” และ  “การเรียน รู้ท่ี มีคุณภาพ ” อย่างรอบ
ด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟูวฒันธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจัยและ
พฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความส าคญัต่อ “การมี
ส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด
เล็กในระดับท้องถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ นระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 
  4) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีใหเ้กิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ขึ้ นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้ นทางออกส าคัญเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเร่ิมต้นด้วยการตัดวงจรแห่ง 
การพึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกนั โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มขึ้น เพราะตราบเท่าท่ี
สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดขึ้น และยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ย ท่ีประชาชนเหล่าน้ี จะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทย ในภาพรวม
ก็ตามท่ีผ่านมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยั ไปพร้อมกับการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์  มีผล 
ท าให้การพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างแน่นแฟ้น
นั้ นคือ ประชาชนพึ่ งพิงรัฐ ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ าต้องพึ่ งพิงตลาด
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายว่า เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลบัสูญเสียอ านาจและอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา สูญเสียอ านาจ ในการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ขปัญหา
ของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา  
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2.1.9 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดไ้ม่ดี   Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  บางคร้ัง 
การจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนั
และกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาส
กลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ย
เห ตุ น้ี อ งค์ก ร มี ความจ า เป็ น อย่ างยิ่ ง ท่ี จะต้อ งป รับ เป ล่ี ยน กลยุท ธ์ ของตน ให้ ทัน ต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) 
  
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

นงนุช แช่มเพชร (2546) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
ขา้ว แบบอินทรียแ์ละแบบทัว่ไป: กรณีศึกษา อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการฯ189 ราย และเกษตรกรนอกโครงการฯ 156 รายรวมตัวอย่าง 
เกษตรกรทั้ งหมด 345 ราย พบว่า ฟังก์ชันการผลิตของฟาร์มแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปมี 
ขอ้แตกต่างประการเดียว คือ ฟาร์มแบบทัว่ไปใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ในขณะทีฟาร์มแบบอินทรีย์ ไม่ไดใ้ช้
ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีอ่ืน ๆ ผลิตภาพหน่วยสุดทา้ยของปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น แรงงานครัวเรือนและท่ีดิน 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญสัมประสิทธ์ิของปัจจัยทีดินมีค่าสูงท่ีสุดรองลงมา คือ 
แรงงานคน ปุ๋ ยธรรมชาติ และปุ๋ ยเคมี ส าหรับผลการศึกษาความดอ้ยประสิทธิ ภาพการผลิต พบว่า 
ตวัแปร ประสบการณ์ในการปลูกขา้วของเกษตรกร เป็นตวัแปรเดียวทีสามารถอธิบายความดอ้ย
ประสิทธิภาพการ ผลิตไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงวา่ถา้เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ขา้วมากขึ้นจะช่วยท าใหเ้กษตรกรมีเทคนิคในการจดัการแปลงนาของตนเองมากขึ้น สามารถแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดี ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ สัดส่วนของแรงงานครอบครัวและ
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แลกเปล่ียนต่อแรงงานคนทั้งหมดวิธีในการไถนาและวิธีในการนวดขา้วยงัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ในการอธิบายความดอ้ยประสิทธิภาพไดร้ะดบัประสิทธิภาพเฉล่ียในการผลิตขา้วแบบอินทรียแ์ละ
แบบทั่วไปของเกษตรในพื้นท่ีท่ีศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 64 โดยเกษตรกรทีผลิตข้าวแบบอินทรีย์มี
ประสิทธิภาพเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรทีผลิตขา้วแบบทัว่ไป 

กุศล ทองงาม (2547) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวนา
ชลประทาน และนาน ้ าฝน จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อคน้หาแนวทางใน 
การยกระดบัผลผลิต และรายไดข้องเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว โดยใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ตวัอย่างผูป้ลูกขา้วนาปี ในพื้นท่ีนาชลประทานและนาน ้ าฝนจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย จ านวน 
279 ครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์ เก่ียวกับสภาพแวดลอ้มการผลิต วิธีการปฏิบัติ ปัญหาและขอ้จ ากัด 
รวมทั้งวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประมาณ ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต พร้อมทั้ง
ประเมินปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมทีมีผลต่อความไม่มี ประสิทธิภาพในการผลิตขา้ว และศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัสถานการณ์การผลิต การคา้ นโยบาย/ มาตรการรัฐ และปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ 
ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อราคาจ าหน่ายขา้ว ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม พบวา่ผูป้ลูกขา้วในพื้นท่ีนา
ชลประทานได้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกขา้วในพื้นท่ีนาน ้ าฝน จากการประมาณ
แบบจ าลองพรหมแดนการผลิตพบวา่ ปัจจยัดา้นจ านวนแรงงาน ปริมาณการใชปุ้๋ ยเคมี 9 และการมี
พื้นท่ีปลูกขา้วในพื้นท่ีชลประทาน มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตขา้วอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
โดยแรงงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผลผลิตขา้วมากกวา่ปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ ส่วนปัจจยั 
ด้านการระบาดของโรคพืชและภาวะฝนแลง้รุนแรง ส่งผลต่อการลดลงของผลผลิตขา้วอย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิติ ส าหรับระดบัประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉล่ียของเกษตรกร พบว่าอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสูง คือเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรผูท้  านา ไดแ้ก่การมีขนาดฟาร์มท่ีเล็กลง และความตอ้งการเส่ียงของเกษตรกรท่ีจะได้
ก าไรสูง ๆ จากการผลิต ซ่ึงจากผลท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าถา้หากเกษตรกรสามารถเพิ่มแรงงานในการผลิต
หรือยกระดบัศกัยภาพของแรงงาน ใหมี้คุณภาพมากขึ้น มีการใชปุ้๋ ยเคมีท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีความ
ตั้งใจจริงท่ีจะจดัการการผลิตของตนเพื่อใหไ้ด ้ก าไรสูงสุดแลว้ในท่ีสุดก็จะท าใหเ้กษตรกรสามารถ
ยกระดบัผลผลิตไดม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

อดิเทพ ชัชวาล (2548) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ผูผ้ลิต ออ้ยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี การเพาะปลูก 2547/48 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสมการการผลิต เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจยัการผลิต โดยใช้สมการแบบ Cobb-Douglas ในรูป 
Logarithm โดยการใช้หลักการประมาณค่าด้วยวิธี  Maximum Likelihood  Estimation (MLE) 
พบว่า ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตออ้ยปลูกสูงกว่าตน้ทุน ทั้งหมดในการผลิตออ้ยตอ 1 และออ้ยตอ 
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2 เมือพิจารณาถึงรายได้จากการผลิตออ้ยปลูก  พบว่า มีรายได้สูง ทีสุดแต่ เมือพิจารณาถึงก าไร
พบว่าออ้ยปลูกขาดทุน 26.40 บาทต่อไร่แต่อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 มีก าไรไร่ละ 1,891.38 และ 
1,359.15 บาท ตามล าดบั ในการวิเคราะห์สมการการผลิตพบว่าปัจจยัการทีสามารถอธิบาย การ
เปล่ียนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับความเช่ือมันร้อยละ  99 ได้แก่ 
แรงงานคน มูลค่าปุ๋ ยเคมีทีใชใ้นการผลิต มูลค่าสารเคมีทีใชใ้นการผลิต และการให้น าส าหรับผล
การศึกษา ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.8889 หรือร้อยละ 88.89 และจาก
การศึกษาถึงปัจจยั ทีมีผลกระทบต่อความดอ้ยประสิทธิภาพ พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกออ้ย
ของหัวหน้าครัวเรือน เกษตรกร และระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน เกษตรกรมีนัยส าคญั
ทางสถิติทีระดบัความเช่ือมนั ร้อยละ 95 ตามล าดบั 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตถัว่เหลืองโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อวดัประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกถั่วเหลือง และปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
ความไร้ประสิทธิภาพในการเลือกใช้เทคโนโลยีและลกัษณะการจดัการผลิตของเกษตรกรแต่ละ
รายท่ีปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2553/54 ในพื้นท่ีจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการ  จดัท ามาตร 
การส่งเสริมการผลิตถัว่เหลืองต่อไป  โดยกลุ่มตวัอย่างก าหนดจากขนาดจ านวนหมู่บา้นตวัอย่าง  
20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง เป็นจ านวนทั้ งหมด 208 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี SRS 
(Simple Random Sampling) โดยแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 ขนาด การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธี
วิ เคราะห์ทางเศรษฐมิ ติ  โดยอาศัยฟั งก์ชั่นแบบ Cobb-Douglas Function และประมาณค่ า
สัมประสิทธ์ิแบบจ าลองเส้นพรมแดนการผลิต (Production Frontier Model) ด้วยวิธีวดั  Input 
Oriented measures และใชว้ิธีทางเศรษฐมิติเพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือนจากการ
ประมาณค่าในแบบจ าลอง เพื่อประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพดว้ยวิธีความ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimator) ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีเน้ือท่ีปลูกถัว่
เหลือง ครัวเรือนละ 9.75 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 239.86 กิโลกรัม ตน้ทุนทั้งหมดละ 4,098.83 บาท เป็น
ตน้ทุนคงท่ี 705.68 บาทต่อไร่ตน้ทุนผนัแปร 3,393.15 บาทต่อไร่ ราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรขายได ้
14.15 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นรายได้ไร่ละ 3,394.02 บาท ดังนั้ นเกษตรกรขาดทุนไร่ละ 
704.81 บาท ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมีค่าเท่ากับ  67.36 เม่ือเทียบกับ 
พรมแดนการผลิตซ่ึงมีระดบัประสิทธิภาพเท่ากบั 100 สรุปไดว้า่โดยเฉล่ียเกษตรกรยงัสามารถเพิ่ม 
ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตได้ประมาณร้อยละ 32.64 แต่ถา้แบ่งกลุ่มเกษตรกรตาม
ขนาด พื้นท่ีการผลิตพบว่า พื้นท่ีการผลิตขนาดเล็กมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตระหว่าง  
71-94 คิดเป็นร้อยละ 17.78 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตน้อยกว่า 
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ร้อยละ 50 มีจ านวนร้อยละ 4.8 ในท านองเดียวกัน พื้นท่ีการผลิตขนาดกลางมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต ระหว่าง 71-94 คิดเป็นร้อยละ 19.23 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีจ านวนร้อยละ 9.13 พื้นท่ีการผลิตขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค การผลิตระหว่าง 71-94 คิดเป็นร้อยละ 11.54 ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิค การผลิตน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจ านวนร้อยละ 7.21 ดังนั้น เกษตรกรท่ีมีเน้ือท่ีปลูกไม่เกิน  
10 ไร่ มีการบริหารจดัการฟาร์ม เลือกใช้ปัจจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตถัว่เหลือง 
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ดงัน้ี 1) รัฐบาลควรใชน้โยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริม
ให้ความรู้ด้าน การผลิตถัว่เหลืองท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการจดัการฟาร์มโดย 
การลดปัจจยัการผลิต ท่ีไม่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เช่น การใช้สารก าจดัวชัพืช การใชส้ารก าจดั
แมลง การใชปุ้๋ ยเคมีเพื่อลด ตน้ทุน 2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตถัว่เหลืองฤดูแลง้ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 10 ไร่ เพราะ ขนาดพื้นท่ีปลูก 1-10 ไร่ เกษตรกรบริหารฟาร์มมีประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
ระดับสูง มากกว่า ร้อยละ 37 ของฟาร์มตัวอย่าง และ 3) รัฐบาลควรมีนโยบายประกันรายได้ 
การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง เพื่อสร้างความ มั่นใจด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งผลดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากถัว่เหลืองเป็นพืชปรับปรุง บ ารุงดิน และช่วยตดัวงจรโรคศตัรูขา้ว 

จิราพร ปาลี, กมล งามสมสุข และเยาวเรศ เชาวน์พูนผล (2555) ไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตขา้วเหนียวในอ าเภอหางดงและอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  ด้วยวิธีการเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค  
การผลิตข้าวเหนียว และศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าว
เหนียวของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลการผลิตข้าวเหนียวนาปี  
ปีการผลิต 2553/2554  จากการส ารวจเกษตรกร ในอ าเภอหางดงและอ าเภอสันป่าตอง จ านวน  
100 ตวัอย่าง โดยใช้แบบจ าลองเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม (stochastic nonparametric envelopment of 
data: StoNED)  โดยการเช่ือมโยงระหว่างแบบจ าลอง nonparametric-DEA  และ parametric-SFA 
ผลการศึกษาพบว่าโดยเฉล่ียแลว้ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค การผลิตขา้วเหนียวของครัวเรือน
เกษตรกรอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.71 โดยครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มี 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง (0.7001-0.8000) คิดเป็นร้อยละ 60  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตขา้วเหนียวของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ประสบการณ์
ในการท านาขา้วเหนียวของหัวหน้าครัวเรือน (จ านวนปี) เป็นปัจจยัท่ีท าให้ความมีประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิคในการผลิตขา้วเหนียวเพิ่มขึ้น ตวัแปรหุ่นการมีปัญหาดา้นการผลิตเป็นปัจจยัท่ีท าให ้
ความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตขา้วเหนียวลดลง 
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บังอร แสนศรี และคณะ (2556) ศึกษาวิจัย เร่ืองประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของ 
การผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
ปัจจยัการผลิต และวดัประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้
เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางจากการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 จงัหวดัร้อยเอด็ ปีการเพาะปลูก 2555/56 
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกอ าเภอท่ีปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 และเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ี
กลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 มากท่ีสุด ร่วมกบัการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีปลูก
ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในกลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 จ านวนกลุ่มละ 40 ตัวอย่าง รวม 80 ตัวอย่าง  
ใชว้ิธีการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) และใช้สมการ
การผลิตแบบ Cobb-Douglas ซ่ึงเป็นแบบจ าลอง สมการถดถอยแบบมีหลายตัวแปร (Multiple 
Regression Model) โดยบอกถึงความยืดหยุ่นของผลผลิตท่ีมีต่อปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด  
ผลการศึกษาพบว่า มี 3 ปัจจยัการผลิตท่ีใชอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงปริมาณ ผลผลิตขา้วคือ ปริมาณ
เมล็ดพัน ธุ์  ป ริมาณปุ๋ ย เคมี  และกลุ่ม ชุดดิน  โดยท่ี ปัจจัยป ริมาณ เมล็ดพันธุ์ มี อิทธิพลต่อ 
การเปล่ียนแปลงผลผลิตขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนปริมาณ
ปุ๋ ยเคมี มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงผลผลิตขา้วอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 99 และตวัแปรหุ่นคือกลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 22 มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของผลผลิต
ขา้วอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 (2558) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว
จงัหวดัชยันาท มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว  
2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ 3) ทราบถึง ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง ซ่ึงได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling without Replacement) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม จากบัญชีรายช่ือเกษตรกรผูผ้ลิต 
เมล็ดพนัธุ์ขา้วท่ีไดร้วบรวมจากหน่วยงานราชการในพื้นท่ีจ านวน 2,520 ครัวเรือน ไดค้รัวเรือน
ตวัอย่างทั้งส้ิน 81 ครัวเรือน ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว
ใช้เป็นขอ้มูลในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มรายได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตอย่าง
เหมาะสม และหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูล จากการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาขีดความสามารถในดา้นการผลิต เมลด็พนัธุ์ขา้วอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ มาท าการอธิบายถึงกระบวนการผลิต ตน้ทุนการผลิต โดยอาศัยเคร่ืองมือทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ประกอบการอธิบาย 2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิค
วิธีการแบบ Stochastic Production Frontier ประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ยวิธี Maximum Likelihood 
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เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิต เมล็ดพนัธุ์ขา้วของเกษตรกรในจงัหวดัชยันาท ใชรู้ปแบบ
ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas Function  เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
พนัธุ์ขา้ว  ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชั้นพนัธุ์จ  าหน่าย ฤดูการผลิตขา้วนาปรัง ปี 
2558  พนัธุ์ขา้วปทุมธานี 1 วิธีการปลูกแบบปักด ามีตน้ทุนทั้งหมด 7,108.87 บาทต่อไร่ เป็นตน้ทุน
ผนัแปร 5,392.77 บาท ตน้ทุนคงท่ี 1,716.10 บาท เกษตรกรมีก าไรไร่ละ 2,404.80 บาท หรือ 3.02 
บาทต่อกิโลกรัม พนัธุ์ขา้ว กข วิธีการปลูกแบบปักด ามีตน้ทุนทั้งหมด 6,682.62 บาทต่อไร่ เป็น
ตน้ทุนผนัแปร 5,034.57 บาท ตน้ทุนคงท่ี 1,648.05 บาท เกษตรกรมีก าไรไร่ละ 1,225.70 บาท หรือ 
1.46 บาทต่อกิโลกรัม พนัธุ์ขา้ว กข วิธีการปลูก แบบหวา่นน ้าตมมีตน้ทุนทั้งหมด 5,784.63 บาทต่อ
ไร่ เป็นตน้ทุนผนัแปร 4,136.58 บาท ตน้ทุนคงท่ี 1,648.05 บาท เกษตรกรมีก าไรไร่ละ 965.98 บาท 
หรือ 1.24 บาทต่อกิโลกรัม ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วจงัหวดัชัยนาท ผล
การศึกษาพบว่าการใช้แรงงาน  ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี และปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันก าจดั
ศตัรูพืช มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.10 0.01 และ 0.05 ตา
มล าดบั ส่วนปริมาณการใชเ้มลด็พนัธุ์ผลการศึกษาไม่พบ ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส าหรับตวัแปรหุ่นชนิดพนัธุ์ขา้ว (D1) เป็นการเปรียบเทียบชนิดพนัธุ์ขา้ว พนัธุ์ปทุมธานี 1 กบัพนัธุ์
ขา้วชนิดอ่ืน ๆ ว่าผลผลิตมีการตอบสนองต่อชนิดพนัธุ์ขา้วท่ีปลูกแตกต่างกนัหรือไม่  ผลการศึกษา
พบว่าค่าสัมประสิทธิมีค่าเป็นลบ (-.08148) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 หมายความว่า พันธุ์ข้าว
ปทุมธานี 1 มีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อผลผลิตท่ีไดรั้บน้อยกว่าพนัธุ์ขา้วชนิดอ่ืน ๆ อยู่ร้อยละ 
7.82  และตวัแปรหุ่นวิธีการปลูกขา้ว (D2) เป็นการเปรียบเทียบวิธีการปลูกแบบปักด า กบัวิธีการ
ปลูกแบบอ่ืน ๆ  (หว่านน ้ าตม) ว่าผลผลิตมีการตอบสนองต่อวิธีการปลูกแตกต่างกนัหรือไม่ ผล
การศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียผลผลิต ท่ีไดรั้บระหว่างวิธีการปลูกแบบปักด า และวิธีการปลูกแบบหว่าน
น ้าตม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ   

 ผลการศึกษาดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ขา้วเพื่อขาย เป็นเมลด็พนัธุ์ท่ีนานพอสมควร ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ีเกษตรกรไดรั้บค่อนขา้งสูง ระดบั
ประสิทธิภาพการผลิต อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นเดียวกนั ดงันั้นเพื่อรักษามาตรฐานระดบัประสิทธิภาพ
การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วของเกษตรกร ให้อยู่ในเกณฑสู์งอย่างย ัง่ยืน เกษตรกรจึงควรลดตน้ทุนการ
ผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่นการลดอตัราการ ใช้เมล็ดพนัธุ์ การใช้แรงงานในลกัษณะ
ประณีต (Intensive Labor) ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก  ดูแลรักษา จนถึงเก็บเก่ียว การใชส้ารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในระดับเพียงพอต่อการควบคุมความเสียหาย  การใช้ปุ๋ ยเคมีในอัตราท่ี
เหมาะสมตามราคาปุ๋ ยและราคาผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ควร
สนบัสนุน ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองหยอด
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หรือโรย เมล็ดพนัธุ์ ซ่ึงถือว่าเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีเกษตรกรยงัไม่คุน้เคย จะสามารถลดจ านวนการ
ใชเ้มล็ดพนัธุ์ลงได ้ค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีมีการใชเ้มล็ดพนัธุ์ในปริมาณท่ีมาก
เกินไป นอกจากนั้นเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงรวดเร็ว การถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างต่อเน่ืองให้เกษตรกรไดรั้บประสบการณ์ตรงเป็นขอ้ยืนยนัจากผลการวิจยัว่าสามารถลดความ
ไม่มีประสิทธิภาพใหน้อ้ยลงได ้
 นิติพฒัน์ พัฒนฉัตรชัย และ ฉัตรชัย ศรีมาลา (2559) ศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหผ้ลผลิตขา้วหอมนิลในสภาพถงัปลูก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วใหมี้ปริมาณเพียงพอต่อ
การบริโภคในพื่นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซ่ึงมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่าใน
จงัหวดั สุรินทร์ เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร วตัถุประสงศข์องการวิจยัคร้ัง
น้ีเพื่อศึกษาพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ของวิธีการเพิ่มผลผลิตขา้วหอมนิลปลอดสารพิษใน
สภาพถงัปลูกสู่หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 การทดลองการ ทดลองท่ี 1 วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 9 ส่ิงทดลอง ท า 6 ซ ้ า เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตท่ีมี
องคป์ระกอบจากวสัดุการผลิตพืชท่ีมีในทอ้งถ่ิน พบว่า 3 วิธีการท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตเฉล่ีย สูง
ท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ 1) วิธีปลูกแบบไร่ + [ปุ๋ ยเคมี 18–0–6 + ออร์โทซิลิคอน 1.41 กรัม/ถงัปลูก 20 
วนั หลงัขา้วงอก] + [ปุ๋ ยเคมี 46–0–0 + ออร์โทซิลิคอน  0.80 กรัม/ถงัปลูก ระยะขา้วแตกกอสูงสุด 
และระยะก าเนิดช่อดอก] 2) วิธีปลูกแบบไร่ + [ปุ๋ ยเคมี16–16–8 4.30 กรัม/ถงัปลูก 20 วนัหลงัขา้ว
งอก + ปุ๋ ยเคมี 46–0–0 1.84 กรัม/ถงัปลูก 50 วนัหลงัขา้วงอก] และ 3) วิธีการปลูกแบบประณีต + 
[ปุ๋ ยเคมี16–16–8 4.30 กรัม/ถงัปลูก หลงัยา้ยกลา้ 15 วนั + ปุ๋ ยเคมี 46–0– 01.84 กรัม/ถงัปลูก หลงั
ยา้ยกลา้ 35 วนั] และการ ทดลองท่ี 2 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 4 ส่ิงทดลอง ท า 
10 ซ ้ า เพื่อพฒันาวิธีการเพิ่ม ผลผลิตจากการบูรณาการวิธีการท่ีมีผลต่อปริมาณ ผลผลิตเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 3 ล าดบัแรกจากการทดลองท่ี 1 พบวา่ วิธีปลูกแบบประณีต จ านวน 2 หลุม/ถงัปลูก + [ปุ๋ ยเคมี
16–16–8 4.30 กรั ม/ถงัปลูก + ออร์โทซลิคิอน  4.30  กรัม/ถงัปลูก หลงัยา้ยกลา้ 10 วนั + ปุ๋ ยเคมี 
46–0–0 1.84 กรัม/ถงัปลูก + ออร์โทซิลิคอน 1.84 กรัม/ถงัปลูก หลงัยา้ยกลา้ 40 วนั] เป็นวิธีการท่ี
ให้ ผลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต เฉล่ียต่อถงัปลูกของทั้ง 2 การทดลอง 
พบวา่ วิธีการปลูกท่ีให้ผลิตเฉล่ียสูงท่ีจาก 3 ล าดบัแรกของการทดลองท่ี 1 มีความเหมาะสมต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตขา้วหอมนิลในสภาพถังปลูกมากกว่า ทุกวิธีการปลูกจากการ
ทดลองท่ี 2  และยงัพบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าวมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ และการน า
ความรู้ไปใชห้ลงัการอบรมอยูใ่นระดบัมาก 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2560) ศึกษาเร่ืองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน การวิจยัเพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชน
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เกษตรและพฒันาศกัยภาพภาพดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ศกัยภาพดา้นประสิทธิภาพการผลิตเม่ือเปรียบเทียบในระดบัประชาคมอาเซียน จ านวน 14 กลุ่ม
เกษตรกร อาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  (PAR) เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT analysis และ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ6 มิติของ Diamond Model ของ Michael E. Porter อภิปรายผลด้วยขอ้มูล
สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกษตรมีศักยภาพด้านจุดแข็งคือ สินค้ามีคุณภาพและมีตลาด
รองรับ จุดอ่อนคือ มีความตอ้งการเพียงระดับชุมชน ตลาดไม่มีความหลากหลาย โอกาส คือ มี
หน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้และเงินทุน และอุปสรรคคือ มีการแข่งขนัใน
ตลาดค่อนขา้งสูง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชน 6 ประเด็น
ตามล าดบัความส าคญั คือ เร่ิมจากใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 26.19) จากนั้นท าการ
วางแผนและควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 23.81) เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
การผลิตของตนเอง (ร้อยละ 21.43) รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายดา้นการเกษตร (ร้อยละ 11.91) ต่อ
ด้วยการท าบัญชีฟาร์ม(ร้อยละ 9.52) และหาความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่าง
สม ่าเสมอ (ร้อยละ 7.14) ทั้งน้ีในระยะต่อไปจะต้องศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนทั้ ง  
9 ประเทศท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรชุมชน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ จากนั้นคดัเลือก
ชุมชนท่ีมีศกัยภาพเพื่อวางแผนการพฒันาการเกษตรบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์
ของการน าไปใชใ้หม้ากขึ้น 
 ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง และคณะ (2561) ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
ขา้วหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสหกรณ์การเกษตรพิมาย 
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทานขา้ว โดยใชก้รณีศึกษาคือ ขา้วหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิของสหกรณ์การเกษตรพิมาย ซ่ึง
เป็น แหล่งรวบรวมขา้วเปลือกจากสมาชิกท่ีส าคญัของจงัหวดันครราชสีมา ในการวิจยัมีการเก็บ
ขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากบุคลากรของสหกรณ์การเกษตร
ต่าง ๆ จ านวน 9 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 10 ราย และเจา้หน้าท่ีจ านวน 2 ราย และ
การใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรสมาชิก ของสหกรณ์ จ านวน 400 ราย ขอ้มูลท่ีได้
น ามาวิเคราะห์โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 
ได้แก่ ปัจจยัดา้นการจดัการขอ้มูล สารสนเทศ ปัจจยัด้านการจดัการสินคา้คงคลงั ปัจจยัด้านการ
จดัการการขนส่ง และปัจจยัดา้นการจดัการส่ิงอ านวย ความสะดวก โดยปัจจยัดา้นการจดัการขอ้มูล
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สารสนเทศจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัดา้นการจดัการสินคา้ คงคลงั ปัจจยัดา้นการจดัการ
การขนส่ง ปัจจยัด้านการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
นอกจากน้ี ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า แนวทางเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ห่วงโซ่อุปทาน ขา้วหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ ส าหรับสหกรณ์นั้น จะประกอบดว้ย 1) การรักษาคุณภาพ
ของขา้วสารให้คงท่ี 2) การก าหนด ราคาขา้วสารตามคุณภาพและมีความยืดหยุ่น 3) การก าหนด
นโยบายเปล่ียนคืนผลิตภณัฑข์า้วสารทนัทีหากพบปัญหา 4) การส่งเสริมการติดต่อส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการภายในหน่วยงาน 5) การมีนโยบายจดัจา้งรถขนส่งจากเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร
ดว้ยกนั 6) การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายสหกรณ์ 7) การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 8) 
การก าหนดนโยบายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกัน 9) การสอบถามความตอ้งการในอนาคตจาก
ลูกคา้โดยสม ่าเสมอ 
 Brian A. Keating and group (2009) Research of Eco-efficient Agriculture: Concepts, 
Challenges, and Opportunities. Eco-efficiency in the simplest of terms is about achieving more 
with less—more agricultural outputs, in terms of quantity and quality, for less input of land, 
water, nutrients, energy, labor, or capital. The concept of eco-efficiency encompasses both  
the ecological and economic dimensions of sustainable agriculture. Social and institutional 
dimensions of sustainability, while not explicitly captured in eco-efficiency measures, remain 
critical barriers and opportunities on the pathway toward more eco-efficient agriculture. This 
paper explores the multidimensionality of the eco-efficiency concept as it applies to agriculture 
across diverse spatial and temporal scales, from cellular metabolisms through to crops, farms, 
regions, and ecosystems. These dimensions of eco-efficiency are integrated through  
the presentation and exploration of a framework that explores an efficiency frontier between 
agricultural outputs and inputs, investment, or risk. The challenge for agriculture in the coming 
decades will be to increase productivity of agricultural lands in line with the increasing demands 
for food and fiber. Achieving such eco-efficiency, while addressing risk and variability, will be  
a major challenge for future agriculture. Often, risk will be a critical issue influencing adoption; 
it needs explicit attention in the diagnosis and intervention steps toward enhancing eco-
efficiency. To ensure food security, systems analysis and modeling approaches, combined with 
farmer-focused experimentation and resource assessment, will provide the necessary robust 
approaches to raise the eco-efficiency of agricultural systems. 
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Dongpo Li, Shigryoshi Takeuchi and Teruaki Nanseki (2012) Research 
Measurement of Agricultural Production Efficiency and the Determinants in China Based on  
a DEA Approach: A Case Study of 99 Farms from Hebei Province. Using an input-oriented 
DEA model with the assumption of VRS, this paper develops a framework on agricultural 
production efficiency including 2 outputs and 6 inputs. The data source is a survey to  
99 household farms of Hebei province, China, conducted by the authors in 2010. According to 
the efficiency scores of DEA, the sampled farms are divided into three types, and the status of 
returns to scale for each farm is examined as well. Slack analysis of the outputs shows that 
comparing with net profit, ratio of net profit can be increased with a larger margin. Meanwhile, 
the radial and slack adjustments indicate the inefficient and redundant amounts of the inputs, 
respectively. In the second stage, effects of a variety of social and natural determinants are 
assessed, with the adoption of an Ordinal Logistic Regression model. Based on the empirical 
findings, policy recommendations are put forward, concerning the circulation of basic 
agricultural factors of land, labor, etc.; strengthening the construction of public agricultural 
infrastructures, particularly the irrigation facilities; deepening the institutional reforms to extend 
quality seeds and advanced agricultural technologies; and the closer integration of the public 
services and credit markets supporting the agriculture. 

L.O. Akhilomen and group (2015) Economic Efficiency Analysis of Pineapple 
Production in Edo State, Nigeria: A Stochastic Frontier Production Approach. This study 
analyses farmers’ overall efficiency in pineapple production in Edo State, Nigeria. Data were 
collected through well structured questionnaire administered on 175 pineapple farmers selected 
using a multi-stage sampling technique and analyzed using descriptive statistics and  
the stochastic frontier production and cost function models. Result revealed that while farm size 
and labour significantly influenced production efficiency, the cost of farm, suckers and output 
were significant in influencing cost efficiency. Average technical, allocative and economic 
efficiencies of the farmers were 0.70, 0.68 and 0.64 respectively indicating ample opportunity 
for farmers to increase their productivity. The return to scale (RTS) for the production function 
revealed that the farmers operated in the rational zone (stage II) of the production surface having 
an RTS of 0.52. The analysis further indicated that the presence of technical and allocative 
inefficiencies had effect on pineapple production as depicted by the significant estimated gamma 
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coefficient of each model and the predicted technical and allocative efficiencies within  
the farmers. The study recommends the need to increase output through more intensive use of 
land, availability of high yielding pineapple varieties and the effective and efficient utilization of 
labour and fertilizer inputs. It also recommends that farmers be encouraged to join cooperatives 
and extension services should intensify their efforts in training and mobilizing farmers for 
improved pineapple production. An easier access to credit from formal sources, notably micro-
credit institutions and farmers’ education are essential to improve productivity and profitability 
of pineapple production in Nigeria. Policies that focus on ways of attracting and encouraging  
the youths who are agile and stronger to embark on pineapple production should be pursued such 
as the setting up of fruit processing factories or industries in the rural areas. 
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