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บทความวิจัย

การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม
มนันยา นันทสาร1* เกศสุดา สิทธิสันติกุล2 และ วราภรณ์ นันทะเสน3
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
3สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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บ ท คั ด ย่ อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและรู ป แบบการผลิ ต ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ในจั ง หวั ด
มหาสารคาม 2) ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพการดาเนิ น งานฟาร์มของเกษตรกรรุ่น ใหม่ ใ นจั งหวั ดมหาสารคาม และ (3)
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานภายในฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม
จานวน 77 ราย ทาการเก็บข้อมูลในรอบปีการผลิต 2562 - 2563 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
ล้ อ มกรอบข้ อ มู ล (Data Envelopment Analysis: DEA) โดยวิ เ คราะห์ ด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต (Input- oriented
approach) ภายใต้ ข้ อ สมมติ ผ ลตอบแทนต่ อ ขนาดผั น แปร (Variable Return to Scale: VRS) จากนั้ น ท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มด้วยแบบจาลอง Tobit ผลการศึกษา พบว่า
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภ าพการดาเนินงานภายในฟาร์มมีจานวน 53 ราย คิ ดเป็ น ร้อยละ 68.8 และผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์ม พบว่าความมีประสิทธิภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่มาจาก 5
ปัจจัยหลัก คือ รายได้รวม (P = 0.001) ประสบการณ์ทาการเกษตร (P = 0.012) ค่าจ้างแรงงานในครัวเรือน (P =
0.001) รายจ่ายด้านต้นทุนคงที่ (P = 0.020) และการใช้เทคโนโลยีในการผลิต (P = 0.074) เกษตรกรรุ่นใหม่จึงควรลด
ปัจจัยการผลิตบางชนิดลง โดยศึกษาด้านการลดต้นทุน และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อขนาดการผลิตเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการฟาร์ม

บทนา

ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 31.9 ของผู้มีงานทารวมทั้งประเทศ หรือ
ภาวะ “แรงงานภาคเกษตรลดลง” เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมานาน มีจานวน 12.13 ล้านคน (National Statistical office, 2021)
เหตุผลสาคัญที่ทาให้แรงงานภาคเกษตรลดลง สืบเนื่องจากการ
แล้วและมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลาดับ โดยในระยะเวลา 30 ปีที่
ผ่านมา มีจานวนแรงงานภาคเกษตรลดลงถึงร้อยละ 50 พิจารณาจาก เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ได้ถูกจัดเข้าสู่กลุ่ม
สถิติก ารสารวจแรงงานภาคเกษตรในปี พ.ศ. 2533 พบว่าแรงงาน ประเทศสังคมสูงวัย (aging society) แล้วในปี 2559 และได้ส่งผล
ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 63.3 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด และ ถึ ง สั ด ส่ ว นจ านวนแรงงานผู้ สู ง อายุ ใ นภาคการเกษตรในปี 2556
จากการสารวจภาวะการณ์ทางานของประชากร จาแนกตามประเภท พบว่าแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นเกือบ
อุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 พบว่าจานวนผู้มีงานทาใน 2 เท่าจากปี 2536 (Tansri, 2013) อีกทั้งยังพบว่าแรงงานภาคเกษตร
ข อ ง ไ ท ย มี อ า ยุ เ ฉ ลี่ ย สู ง ขึ้ น จ า ก 40 ปี ใ น ก า ร ส า ร ว จ ปี
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พ.ศ. 2545 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 58 ปี จากการส ารวจปี 2559 (National
Statistical office, 2017) แสดงให้เห็นว่า จานวนแรงงานภาคเกษตร
ในปัจจุบัน มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นและเป็นแรงงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลถึงผลิตภาพการผลิตในภาคเกษตรของประเทศในอนาคต
นอกจากสัดส่ ว นแรงงานภาคเกษตรที่มี อ ายุเ ฉลี่ย เพิ่ มสู ง ขึ้ น
จานวนแรงงานคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ภาคเกษตรหรือเลื อกประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีจานวนลดลง โดยสาเหตุที่แรงงานรุ่น ใหม่ไ ม่เข้า สู่ ภ าค
เกษตรนั้นสามารถสรุปได้ว่า เกิดจากทัศนคติที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกร
เป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อย ทางานหนัก อีกทั้งมีความต่างกันของอัตรา
ค่าจ้างระหว่างอาชีพเกษตรและนอกภาคเกษตร ราคาสินค้าเกษตรมี
ความผันผวน ต้นทุนการผลิตในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มี
ระบบประกั น ภั ย สิ น ค้ า เกษตรที่ จ ะสามารถสร้ า งความมั่ น ใจใน
กระบวนการผลิต อีกทั้งสวัสดิการสาหรับเกษตรกรมีไม่มากนัก ส่งผล
ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อาชี พ นอกภาคเกษตร ดั ง นั้ น
แรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีทางเลือกในการหางานทา จึงนิย ม
ทางานในเมืองหรือในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า (Jai-aree et al.,
2016; Chueamorn., 2015; Borisutdhi & Kaewkhata., 2015 ;
Sansanee Krajangchom et al., 2016)
สาหรับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พบว่ามีความน่าสนใจบางประการคือ
การประกาศใช้นโยบายด้านราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลในปี พ.ศ.
2554 เป็ น ต้ น มา ส่ ง ผลให้ มี จ านวนแรงงานเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า สู่ ภ าค
เกษตรอย่างปรากฏชัด เมื่อพิจารณาจานวนแรงงานภาคเกษตร หรือผู้
ที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตร จากสถิติการสารวจจานวนประชากร
ที่ มี ง านท าจ าแนกตามอาชี พ ของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ปี 2554
พบว่ามีเพียง 6 จังหวัดเท่านั้นที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบ
อาชี พ ในภาคเกษตรกรรม คื อ กาฬสิ น ธุ์ ชั ย ภู มิ มหาสารคาม
มุก ดาหาร เลย และศรีสะเกษ (Borisutdhi & Kaewkhata, 2015)
เมื่อพิจารณาจานวนผู้ป ระกอบอาชีพภาคเกษตรในพื้นที่ 6 จังหวัด
ดังกล่าว พบว่ามีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 ในปี
พ.ศ. 2557 มีจานวนผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดดังกล่าว จากข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.
2558 ของสานัก งานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็น
จังหวัดที่มีสัดส่วนจานวนผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรลดลงมาก
ที่ สุ ด จากพื้ น ที่ 6 จั ง หวั ด (National Statistical office, 2016) ซึ่ ง
สามารถอนุมานได้ว่า จังหวัดมหาสารคามมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่
ภาคเกษตรจานวนมากเมื่อ มี ปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ รายได้ ที่ เ พิ่ม ขึ้ น ของ
เกษตรกร เช่น การปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเกษตร สถานการณ์
ภัย ธรรมชาติ เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จานวนแรงงานภาค
เกษตรในจังหวัดมหาสารคาม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาค
เกษตรในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น
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ดังนั้น จังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวของ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคการเกษตรแต่
ในขณะเดียวกันพบว่ายังคงมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทางานในภาคเกษตร
และยึดอาชีพเกษตรกรโดยไม่หวนคืนกลับนอกภาคเกษตร คาถามที่
เกิดขึ้น คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีลักษณะการผสานนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต การตลาด และการจัดสรร
ทรัพยากรการผลิตภายในฟาร์มนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพีย งใด
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและการ
ผลิ ต ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ (2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่และ (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลจาก
การศึกษาเพื่อนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุงการผลิตภายในฟาร์มให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
วัสดุ/วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ตามคา
นิยามของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีอายุ 17 – 45 ปี ที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการ Young Smart Farmer ของสานักงานเกษตรจัง หวัด
มหาสารคามปี พ.ศ. 2563 จานวน 35 ราย เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ ขึ้น
ทะเบียนกับสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามจานวน 17 ราย
โครงการผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์จานวน 14 ราย เกษตรกร
รุ่ น ใหม่ ใ นโครงการน าลู ก หลานเกษตรกรกลั บ บ้ า นของส านั ก งาน
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจานวน 8 ราย เกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้
โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจานวน 2
ราย และ โครงการอาสาคืนถิ่นจานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย ทา
การเก็บข้อมูลในรอบปีการผลิต 2562 - 2563
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ที่ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview) ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ
การผลิต รายได้และค่าใช้จ่ายในการผลิตภายในฟาร์มของเกษตรกร
รุ่นใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรั บ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ส่ ว นใหญ่ ที่ นิ ย มใช้
อย่างแพร่หลาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การวัดประสิทธิภาพ
โ ดย อ าศั ย วิ ธี ก าร แ บบไม่ มี พ าร ามิ เ ตอ ร์ ( Non- Parametric
Approach) และการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศั ย วิ ธี ก ารแบบ
พารามิเตอร์ (Parametric Approach) ในการศึก ษาครั้ง นี้ เ ลื อ กใช้
วิธีการวัดประสิทธิภาพแบบไม่มีพารามิเตอร์ การศึกษาส่วนใหญ่นิยม
ใช้ คือ Data envelopment analysis (DEA) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์
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ที่ไม่จาเป็นต้องมีการกาหนดข้อสมมติฐานและรูปแบบสมการการผลิต
และเป็นวิธีที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปัจจัยการผลิตและผลผลิต
หลายชนิด (Harnhirun, 2007) ตลอดจนมีความเหมาะสมกับการวัด
ประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้เงื่อนไข
การใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด เมื่อใช้ต้นทุน
และรายได้ ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ การผลิ ต ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด โดยไม่ พิ จ ารณา
ผลกระทบของราคาสินค้า
การศึกษานี้ประยุกต์แนวทางการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต
ทางเทคนิ ค (Technical Efficiency) เพื่ อ หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จาก
การเกษตรและรายได้ จ ากกิ จ กรรมอื่ น นอกการเกษตร เนื่ อ งจาก
ลั ก ษณะการด าเนิ น งานฟาร์ ม ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ มี ก ารด าเนิ น
กิจกรรมภายในฟาร์มที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐมิ ติ คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารล้ อ มกรอบข้ อ มู ล ( Data
envelopment analysis: DEA) เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ ไ ม่ ใ ช้
พารามิเตอร์ (Non- Parameter Approach) ซึ่งวิธีการนี้ถูกนาเสนอ
โดย Farrell (1957) และเลือกพิจารณาประสิทธิภาพการผลิ ตด้ าน
ปัจ จัย การผลิต (Input- oriented approach) แต่ในความเป็นจริ ง
แล้วระบบตลาดไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือเกิดข้อจากัดทางด้าน
เงินทุน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือหน่วยผลิต (Decision
Making Unit: DMU) ไม่สามารถทาการผลิตเต็มกาลังการผลิตภายใน
ฟาร์มได้ จึงเลือกใช้ตัวแบบ BCC ภายใต้ข้อสมมติ VRS ถูกนาเสนอ
โดย Banker, Charnes & Cooper (1984) ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ สมมติ
ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร คะแนนประสิทธิภาพที่ได้จากตัวแบบ
VRS นี้ เรี ย กว่ า คะแนนประสิ ท ธิ ภ าพเทคนิ ค ที่ แ ท้ จ ริ ง ( Pure
Technical Efficiency: PTE) โดยใช้ ปั จ จั ย ส่ ว นผลผลิ ต (Output)
คือรายได้รวมของเกษตรกรรุ่นใหม่ (บาท/ปี) ใช้ปัจจัยนาเข้าทั้งหมด
7 ชนิ ด ได้ แ ก่ จ านวนพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต (ไร่ ) ประสบการณ์ทา
การเกษตร (ปี ) ค่ า จ้ า งแรงงานในครั ว เรื อ น (บาท/ไร่ / ปี ) ค่ า จ้ า ง
แรงงานภายนอก (บาท/ไร่/ปี) รายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต (บาท/ไร่/
ปี) รายจ่ายต้นทุนคงที่ (บาท/ไร่/ปี) และดอกเบี้ยเงินกู้ (บาท/ปี)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มในครั้งนี้ใช้สูตร
การคานวณภายใต้ข้อสมมติฐาน VRS ดังนี้
Minimize j0
subject to :  i=1  j y ij - y ij 0  0 (1)
m
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j=1
n
j=1

 j ykj -  j 0 xkj 0  0
j = 1

j  1
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คือ ตัวชี้วัดระดับประสิทธิภาพของหน่วยผลิต DMU ที่อยู่บนเส้นพรมแดน
การผลิต (isoquant)
คือ ลาดับของหน่วยผลิตที่อยู่บนเส้นพรมแดน (frontier)
คือ ปัจจัยการผลิตที่ k ของหน่วยผลิตที่ j
คือ จานวนของหน่วยผลิต (j = 1….,77)
คือ จานวนปัจจัยการผลิต (k = 7)
คือ ผลผลิตที่ i ของหน่วยผลิตที่ j
คือ จานวนผลผลิต
คือ ค่าถ่วงน้าหนักของหน่วยผลิตที่ j

ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานภายในฟาร์ม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโทบิต
(Tobit regression) เนื่องจากค่าคะแนนประสิทธิภาพที่คานวณได้มี
ค่าอยู่ในช่วง 0 – 1 ดังนั้น จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระในหน่วยตัดสินใจ ที่ตัวแปรตามมีค่าเป็นศูนย์ถูกตัดทิ้ง ไป
หรืออาจกล่าวได้ว่า ค่าคะแนนประสิทธิภาพเป็นตัวแปรที่มีค่าในบาง
ช่วงที่ถูกจากัด (Censored Variable) และตัวแปรนั้นจะต้องไม่มีค่า
เป็ น ลบ ดั ง นั้ น การค านวณหาสมการถดถอยในการศึ ก ษานี้ จะใช้
แบบจาลอง Tobit ซึ่งมีความเหมาะสมในการประมาณค่าผลกระทบ
มากกว่าแบบจาลองสมการถดถอยทั่วไป
ส าหรั บ การก าหนดตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมา พบว่ า เพศ อายุ ประสบการณ์ ท า
การเกษตร จ านวนปี ก ารศึ ก ษา จ านวนพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
( Patcharathammakul et al., 2 0 1 7 ; Wongchai., 2 0 1 7 ;
Utaranakorn & Mawongwai., 2020; Santipolavut et al., 2007;
A.V. et al., 2012) เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในการผลิตของฟาร์ม
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในครัวเรือน ค่าจ้างแรงงานภายนอก รายจ่าย
ด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต รายจ่ า ยต้ น ทุ น คงที่ (Aksornphan., 2009;
Sungthong., 2008; Phitthayaphinant et al., 2013;
Thipbharos, 2 0 1 8 ; Ayaz et al., 2011; Areerat et al., 2012;
Poudel et al., 2015) ตั ว แปรเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในการผลิ ต และ
เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในด้ า นการตลาด เป็ น ปั จ จั ย ที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่
สาหรับแบบจาลอง Tobit ที่ใช้ในการประมาณค่าหาปัจจัย ที่
ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้
𝑃𝑇𝐸𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑁𝐴𝐺𝐸𝑖 + 𝛽2 𝐿𝑁𝐸𝐷𝑈 + 𝛽3 𝐺𝐸𝑁 + 𝛽4 𝐿𝑁𝐼𝐴 (2)
+𝛽5 𝐿𝑁𝑌𝐸𝐿𝐿 + 𝛽6 𝐿𝑁𝐸𝑋𝑃 + 𝛽7 𝐿𝑁𝐴𝑅𝐸𝐴 + 𝛽8 𝐿𝑁𝐿𝐹 + 𝛽9 𝐿𝑁𝐿
+𝛽10 𝐿𝑁𝑇𝑉𝐶 + 𝛽11 𝐿𝑁𝑇𝐹𝐶 + 𝛽12 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑃𝑅𝑂 + 𝛽13 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑀𝐴𝑅 + 𝑢

โดยที่
PTE
LN
β0
β1 , β2 , β3 , ..., β13

u
AGE

คือ ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แท้จริง
คือ natural log
คือค่าคงที่
คือค่า พารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระ
คือค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกัน
คืออายุของเกษตรกรรุ่นใหม่ (ปี)
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EDU
GEN
IA
YELL
EXP
AREA
LF
L
TVC
TFC
TECHPRO
TECHMAR

คือจานวนปีการศึกษา
คือ เพศ เป็นตัวแปรหุ่น (โดยที่ 0 = เพศชาย 1 = เพศหญิง)
คือ รายได้รวมทุกกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ (บาท/ปี)
คือ จานวนดอกเบี้ยเงินกู้ (บาท/ปี)
คือ ประสบการณ์ทาการเกษตร (ปี)
คือ จานวนพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต (ไร่)
คือ ค่าจ้างแรงงานในครัวเรือน (บาท/ไร่/ปี)
คือ ค่าจ้างแรงงานภายนอก (บาท/ไร่/ปี)
คือ รายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต (บาท/ไร่/ปี)
คือ รายจ่ายต้นทุนคงที่ (บาท/ไร่/ปี)
คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต เป็นตัวแปร Dummy Variable โดย
ที่มีเทคโนโลยี = 1, ไม่มีเทคโนโลยี = 0)
คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการตลาด (TECHMAR, เป็นตัวแปร Dummy
Variable โดยที่ มีเทคโนโลยี = 1, ไม่มีเทคโนโลยี = 0)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรรุ่นใหม่
จากการเก็ บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่จานวน 77 ราย
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 55.8 เพศหญิงร้อยละ
44.2 อายุเฉลี่ยของเกษตรกรรุ่นใหม่เท่ากับ 34.4 ปี จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.9 ในจานวนนี้มีเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 มีประสบการณ์ในการทาเกษตรเฉลี่ย 5.2 ปี มีพื้นที่ถือ
ครองเฉลี่ย 26 ไร่ ผู้ที่มีพื้นที่ทาเกษตรมากที่สุดจานวน 100 ไร่ และ
น้อยที่สุดจานวน 3 งาน
ลักษณะการผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่
สามารถแบ่งลักษณะการทาเกษตรกรรม ตามประเภทสิ นค้ า
เกษตรที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับฟาร์มได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) การปลูกพืชที่สร้างรายได้เป็นหลัก 2) การเลี้ยงสัตว์ที่สร้างรายได้
เป็นหลัก และ 3) การทาเกษตรแบบผสมผสานโดยเกษตรกรรุ่นใหม่
เป็นผู้บริหารจัดการฟาร์มตลอดจนเป็นแรงงานภายในฟาร์ม โดยมี
รายละเอียดการผลิตดังนี้
1) การปลูกพืชที่สร้างรายได้เป็นหลัก กล่าวคือ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่ทาการปลูกพืช ทั้งพืชเชิงเดี่ยวและพืชหลากหลายชนิดที่สร้าง
รายได้หลัก ภายในฟาร์มอาจมีก ารเลี้ย งสัตว์แต่เป็นลัก ษณะเพื่อใช้
บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น พบว่ามีจานวน 29 ราย พืชที่เลือกผลิต
ได้แก่ ผักสลัดออแกร์นิกส์ ผักสวนครัว ดอกขจรและกิ่งพันธุ์ แตงโม
ข้ า วหอมมะลิ ด า ฝรั่ ง กล้ ว ย ว่ า นชั ก มดลู ก ว่ า นนางค า ไพลและ
ขมิ้นชัน ข้าวโพดทับทิมสยาม (Siam Ruby Queen) มันเทศหวาน
สายพันธุ์ญี่ปุ่น ดอกกระเจียวหวาน ดอกปทุมมา (Siam Tulip) พันธุ์
กล้าไม้ป่า ผัก หวานป่า เห็ดฟางในโรงเรือ น มัลเบอรี่ ผัก ในระบบ
ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ดอกคั ต เตอร์ ดอกสร้ อ ยทอง ไผ่ บ งหวาน มะม่ ว ง
น้าดอกไม้ อ้อยคั้นน้า เป็นต้น จะสังเกตเห็นได้ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่มี
ลัก ษณะการผลิตพืชหลากหลายชนิ ด และมีความแตกต่างจากพื ช
เศรษฐกิ จ ในอดี ต ซึ่งแตกต่างจากงานศึ ก ษาโดยใช้ข้อ มูล ภาพรวม
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เกษตรกรไทยโดยระบุว่า ครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการทาเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นจานวนมาก (Chantarat et al, 2019)
2) การเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้เป็นหลัก หรือมีการปลูกพืชร่ว ม
ด้วยแต่เพียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น พบว่ามีจานวน 9 ราย
ได้แก่ การเลี้ยงโคขุนเพื่อจัดส่งสหกรณ์การเกษตร การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
เกร็งกาไรในระยะสั้นและจัดจาหน่ายในตลาดนัดโคกระบือหรือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ การเพาะพันธุ์ – อนุบาลลูกปลาจาหน่าย การทา
ฟาร์มวัวนม การทาฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงเป็ดไข่ ข้อสังเกตพบว่า
เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์มีความจาเป็ นต้องจัดหาพ่อ - แม่พันธุ์ รวมถึง
การก่อสร้างอาคารโรงเรือน ซึ่งจะใช้เงินลงทุนสูงกว่าเกษตรกรกลุ่มที่
เน้นการผลิตพืชเป็นหลัก
3) การทาเกษตรแบบผสมผสานที่มีทั้งพืชและสัตว์สร้างรายได้
หลักให้กับฟาร์ม มีจานวน 39 ราย โดยมีลักษณะการผลิตได้แก่ การ
ผลิตตะไคร้และพริกสดส่ง ออก การปลูกผักหวานป่า การทาสวนฝรั่ง
การทานาข้าวอินทรีย์ เลี้ยงหมู จิ้งหรีด ไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลา การ
ปลูกมัลเบอรี่พร้อมแปรรูป การทาไร่อ้อยและมันสาปะหลังร่ว มกับ
การเลี้ย งแพะ การเลี้ย งไก่ ไ ข่ เป็ดไข่ การผลิตผัก สลั ด ในโรงเรื อ น
การทานาและให้บริก ารเครื่องจัก รกลการเกษตรและปลูก มั น เทศ
ญี่ปุ่นจาหน่ายต้นพันธุ์ การทาสวนพริก พร้อมแปรรูปพริกตากแห้ง
โดยทุกครัวเรือนจะทาการผลิตร่วมกับการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจาหน่ายใน
ตลาดนัดท้องถิ่น เป็นต้น
ในภาพรวมเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะที่
เน้นการผลิตโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้รายปี มีการนาเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ เ ข้ า มาช่ ว ยในการจ าหน่ า ย ได้ แ ก่ แอปพลิ เ คชั น Line
Facebook และ Youtube ซึ่งสามารถจาหน่ายในราคาสูง เน้นการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น สินค้าอินทรีย์
สิ น ค้ า ปลอดภั ย บางส่ ว นยั ง พึ่ ง พิ ง ตลาดในชุ ม ชนเป็ น หลั ก อาจ
เนื่องจากอยู่ในระยะช่วงเริ่มต้นทาเกษตรและหลีกเลี่ยงระบบพ่อค้า
คนกลาง ซึ่ ง ในอนาคตควรขยายช่ อ งทางการตลาดที่ ห ลากหลาย
เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับฟาร์ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์ม
ในการศึกษาครั้งนี้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งานฟาร์ ม โดยใช้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ดังแสดงผลใน ตารางที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
การด าเนิ น งานฟาร์ ม ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ
ค่อนข้างสูง จึงทาการแบ่งการแจกแจงค่าสถิติพื้นฐานของข้อมู ลเพื่อ
สะดวกต่อการนาเสนอออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ คะแนนประสิทธิภาพ
การดาเนินงานฟาร์มเท่ากับ 1 คะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ฟาร์มเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม และคะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ฟาร์ ม น้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวม อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ น าเสนอแยกตาม
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ประสบการณ์ ใ นการท าเกษตรของเกษตรกร (Utaranakorn &
Mawongwai, 2020) ดังต่อไปนี้
ฟาร์ ม ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ มี ค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ด าเนิ น งานฟาร์ ม อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง 0.95 (ร้ อ ยละ 95.00)
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีค่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของฟาร์มสูงสุด
(1.00) มีจานวน 53 รายคิดเป็นร้อยละ 68.8 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ที่มีประสบการณ์การทาเกษตรน้อยกว่า 5 ปี และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
ไม่มีประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์ม

99

ระบบสมการมีค่า R-Square เท่ากับ 0.6901 แสดงว่าโมเดลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบาย การผันแปรของค่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานฟาร์ ม ได้ ร้ อ ยละ 69.01 ส าหรั บ ค่ า
สัมประสิทธิ์ที่ได้จากแบบจาลอง Tobit นั้น สามารถอธิบายได้เพียง
ทิศทางความสัมพันธ์เท่านั้น ไม่สามารถอธิบายถึงผลกระทบของตัว
แปรอิสระได้ ดังนั้น เพื่อที่จะต้องการทราบว่าปัจจัย ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความน่ า จะเป็ น (Probability) ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานฟาร์ ม จึงต้องหาจากค่า ผลกระทบส่ ว นเพิ่ ม (Marginal
Effect)
Table 1 : Scores of pure technical efficiency with classifying by farmers'
สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของ
experience in cricket farming
เกษตรกรรุ่นใหม่นั้น ประกอบไปด้วยห้าตัวแปรได้แก่
PTE score level
Farmers' experience in
Unit
Percentage
(1) รายได้รวม (LNIA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมี
cricket farming
<5
5 -10
> 10
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าความมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
years
years
years
หากเกษตรกรรุ่นใหม่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีโอกาสทาให้
PTE(CRS) = 1.00
35
13
5
53
68.8
ประสิทธิภาพการดาเนินงานภายในฟาร์มของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ
Mean of PTE <
1
1
0
2
2.60
PTE < 1.00
29.12 สอ ดคล้ อ ง กั บง านศึ ก ษาทั้ ง จากต่ า งประ เทศและ
PTE = Mean of
0
0
0
0
0.00
ภายในประเทศ เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี จะมีประสิทธิภาพ
PTE
Mean of PTE >
12
8
2
22
28.57
การจัดการฟาร์มได้ดีกว่าเกษตรกรที่มีอายุมากโดยวัดจากรายได้ของ
PTE
ฟาร์ ม และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น (Lee, 2015; Loren et al.,
Total
48
22
7
77
100.00
Mean of PTE
0.95
2000; Chantarat et al., 2019)
Standard
0.09
(2) ประสบการณ์ทาการเกษตร (LNEXP) ที่ระดับความเชื่อมั่น
deviation
ร้ อ ยละ 99 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางต รงข้ า มกั บ ค่ า ความมี
Minimum
0.64
ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า หากเกษตรกรมี ป ระสบการณ์
หรือ Inefficiency คิดเป็นร้อยละ 31.2 สามารถจาแนกเกษตรกรรุ่น ท าการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น 1 ปี จ ะมี โ อกาสท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ใหม่ตามแนวทางการปรับลดปัจจัยการผลิตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ในการด าเนิ น งานฟาร์ ม ลดลงร้ อ ยละ 14.60 ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
1) กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานฟาร์ ม กั บ งานวิ จั ย เกษตรกรผู้ ป ลู ก ล าไยในภาคเหนื อ ตอนบนของ
มากกว่าค่าเฉลี่ยแต่น้อยกว่าค่าประสิทธิภาพสูงสุดจานวน 2 ราย คิด Patcharathammakul et al. ( 2 0 1 7 ) แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า
เป็นร้อยละ 2.6 นับว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถส่งเสริมให้ เ พิ่ ม เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ Pattarakamolsen &
ประสิทธิภาพได้ง่ายที่สุด เพราะเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ Chaovanapoonphol (2018) อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษา
โดยการลดปัจจัยการผลิตลงเพียงเล็กน้อย โดยที่ปริมาณผลผลิตไม่ ฟาร์มเกษตรในต่างประเทศ เช่น ฟาร์มปลานิลขนาดเล็กในประเทศ
เปลี่ยนแปลง
จีน (Zhang et al, 2017) การผลิตสับปะรดในอินโดนีเซีย (Riatania
2) กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานฟาร์ ม et al, 2014) หากเกษตรกรรุ่นใหม่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นใช้วิธีการ
เท่ากับค่าเฉลี่ย ซึ่งกลับไม่พบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว
ผลิ ต แบบเดิ ม เป็ น ระยะเวลานานอาจไม่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง
3) กลุ่มเกษตรกรที่มีค่าประสิทธิ ภาพการดาเนินงานของฟาร์ม ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างแท้จริง
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของเกษตรกร
(3) ค่าจ้างแรงงานในครัวเรือน (LNLF) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ทั้งหมด
ร้ อ ยละ 99 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้ า มกั บ ค่ า ความมี
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่น ประสิทธิภาพ หมายความว่า ถ้าเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้แรงงานภายใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ค่าความมีประสิทธิภาพลดลง สามารถ
ใหม่
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานฟาร์ ม ของ ขยายความได้ว่า ค่าแรงงานในครัวเรือน คือ ต้นทุนที่เกษตรกรไม่ต้อง
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ด้ ว ยสมการ Tobit Regression Model พบว่ า
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Table 2: Determinants of pure technical efficiency by Tobit regression model
Variables

Maximum Likelihood

Constant

Coefficient
3.0625

Std. Error
1.1219

t-ratio
2.73

P[|Z|>z]
0.008

Marginal Effect
3.0625

P[|Z|>z]
1.1219

LNAGE

-0.2031

0.1479

-1.37

0.175

-0.2031

0.170

LNEDU

-0.0322

0.1808

-0.18

0.859

-0.0323

0.858

GEN

0.0006

0.0540

0.01

0.991

0.0006

0.991

LNIA

0.2912***

0.0847

3.44

0.001

0.2912***

0.001

LNYELL

-0.0046

0.0060

-0.78

0.439

-0.0047

0.436

LNEXP

-0.1459**

0.0579

-2.52

0.014

-0.1460**

0.012

LNAREA

-0.1003

0.0629

-1.59

0.116

-0.1003

0.111

LNLF

-0.2355***

0.0716

-3.29

0.002

-0.2355***

0.001

LNL

-0.0098

0.0075

-1.31

0.194

-0.0098

0.189

LNTVC

-0.0570

0.0559

-1.02

0.312

-0.0570

0.308

LNTFC

-0.1077**

0.0463

-2.32

0.023

-0.1077**

0.020

TECHPRO

-0.1897*

0.1061

-1.79

0.079

-0.1897*

0.074

TECHMAR

0.0236

0.0682

0.35

0.730

0.0236

0.729

Log-likelihood

-8.054142

Lower

0

Upper
Pseudo

R2

1
0.6901

Note: *** Significant at P < 0.01, ** Significant at P < 0.05, *Significant at P < 0.1

จ่ายเป็นเงินสดแต่ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต เกษตรกร
รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก จึงส่งผลต่อค่า
ความมีประสิทธิภาพการดาเนินงานภายในฟาร์ม โดยพบว่า เกษตรกร
ที่มีต้นทุนค่าจ้างแรงงานภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีโอกาส
ทาให้ประสิทธิภาพการดาเนินงานลดลงร้อยละ 23.55 ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง Kongtanajaruanun & Cheamuangphan
(2018) ที่ทาการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดาและนา
หว่านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนพบว่า หากมีจานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเข้ามาทาเกษตรเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานฟาร์มลดลง
(4) รายจ่ายด้านต้นทุนคงที่ (LNTFC) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้ า มกั บ ค่ า ความมี
ประสิทธิภาพ แสดงว่าถ้าเกษตรกรรุ่นใหม่มีการลงทุนในรายจ่ายด้าน
ต้ น ทุ น คงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 1 บาท จะมี โ อกาสท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานภายในฟาร์มของเกษตรกรลดลงร้อยละ 10.77
(5) การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต (TECHPRO) ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกั บค่า
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แสดงว่ า การที่ เ กษตรกรุ่ น ใหม่ ต้ อ งการน า
เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น อาจส่ ง ผลให้ ค วามมี
ประสิทธิภาพการดาเนินงานฟาร์มไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรือมีการ

ลดลงได้ สาเหตุเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการผลิต
นั้น ทั้งในรูปแบบของการเช่าหรือลงทุน เช่น เช่าเครื่องจักรกลเกษตร
การจ้างงานพร้อมเครื่องจักร การลงทุนซื้อเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีเหล่านี้ เกษตรกรมักมุ่งหวังผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานและคาดการณ์ ว่ า จะท าให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากการมี
เครื่องจักรมาลดระยะเวลาและแรงงาน แต่ในความเป็นจริงเกษตรกร
ควรพิจารณาสัดส่วนแรงงานและพื้นที่ต่อจานวนเครื่องจักรด้วย จึง
จะทาให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตดีที่สุด ฟาร์มขนาดเล็กอาจใช้
เครื่องจัก รได้ ไ ม่ เต็ ม ที่ ส่ง ผลให้ ต้ น ทุ นการผลิ ต สูงขึ้ น มีโ อกาสท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตลดลงร้อยละ 18.97 ซึ่งสอดคล้องกับ Heyuan
and Xiaoling (2016) ที่ ท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตภาคเกษตรในประเทศจีน ที่พบว่าการ
ลงทุนในเทคโนโลยีและปัจจัยคงที่ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง อีกทั้ง Zhang et al (2017) พบว่าการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในฟาร์มปลานิลในมณฑลกว่างสีประเทศ
จีน ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจลดลง
ในส่ ว นของปั จ จั ย ส่ ว นอื่ น นั้ น ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรอายุ
(LNAGE), การศึกษา (LNEDU), เพศ (GEN), ดอกเบี้ยเงินกู้ (LNYELL),
พื้นที่การทาการเกษตร (LNAREA), ค่าจ้างแรงงานภายนอกครัวเรือน
(LNL), รายจ่ายด้านต้นทุนปัจจัยการผลิต (LNTVC), และเทคโนโลยี
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ทางการตลาด (TECHMAR) พบว่า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าตัว
แปรทั้ง 8 ตัว ไม่สามารถนามาใช้อธิบายความมี ประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงานภายในฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้
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ABSTRACT
The objective of this research are 1) to study the general information and
production system of young farmers in Maha Sarakham Province; 2) to study farm
productive efficiency of Maha Sarakham young farmers; and 3) to analysis the
factors effecting the productive efficiency in the farm of young farmers in Maha
Sarakham Province for 77 farms. The data was collected in production year 20192020. The efficiency analysis was used the Data Envelopment Analysis (DEA) for
analysis the factor of production focusing on Input Oriented under the assumption
Variable Return to Scale (VRS). Then, a Tobit Regression Model was applied to find
the factors affecting the efficiency in farm production. The result of the study has
found that young farmers who have efficiency in farm production are 53 persons,
consider as 68.8 percent. The analysis of factors affecting production efficiency of
young farmers have found in 5 issues and p value as followings; total income
(P = 0.001), experience in agriculture (P = 0.012), household wage (P = 0.001), fixed
cost expenditures (P = 0.020), use of technology in production (P = 0.074).
Therefore, the farmers should reduce some production factors, in terms of studying
cost reduction and the use of technology which proper with production size, for the
efficient performance.
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