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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการการผลิตและวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตออ้ยของเกษตรกร

รายยอ่ยในเขตจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ ปีการเพาะปลูก 2556/57 โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 
29 ตวัอยา่ง วเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคประมาณการค่าเส้นพรมแดนโดยวิธี Data envelopment analysis 
ผลการศึกษา พบว่า ในการเตรียมดินเกษตรกรใช้เคร่ืองจักรในการเตรียมดิน การให้ปุ๋ยเป็นไปตามประสบการณ์
มากกวา่ใหต้ามหลกัวชิาการ กล่าวคือ เกษตรกรมกัใหปุ๋้ยเพียงคร้ังเดียวหลงัจากใส่ปุ๋ยรองพ้ืนแลว้โดยใหเ้หตุผลวา่มีการ
ใส่ไปแลว้ในรอบแรก การเก็บเก่ียวส่วนใหญ่เกษตรกรเผาใบออ้ยก่อนการเก็บเก่ียวเน่ืองจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของอ้อยปลูกและออ้ยตอปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.961 และ 0.978 
ตามล าดบั เม่ือสงัเคราะห์ดา้นการจดัการการผลิตกบัประสิทธิภาพการผลิต พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการปรับปรุงดิน
ในส่วนของออ้ยปลูกและออ้ยตอ จะมีค่าประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคเท่ากบั 1 ซ่ึงเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการปรับปรุง
ดินท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ธาตุอาหารและอินทรียวตัถุในดินเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ียงัพบวา่ สัดส่วนของเกษตรกร
ตวัอย่างท่ีมีการให้ปุ๋ยมากกว่า 2 คร้ัง มีประสิทธิภาพการผลิตเต็มท่ี เช่นเดียวกันกับเกษตรกรท่ีมีการไถบ ารุงตอมี
ประสิทธิภาพการผลิตในออ้ยตออยา่งเตม็ท่ีเช่นกนั 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to estimate the technical efficiency of sugar cane farmers, and to investigate sugar 
cane production management of small scale farmers in Roi-Kaen-Sarn-Sin region in crop year 2013/14. A purposive 
sampling technique was used, and data collection was carried out from 29 farmers who produced both cane and first 
ratoon. Data envelopment analysis (DEA) was applied to estimate technical efficiency of sugar cane. The results 
pointed out that tractors were used for land preparation due to a lack of labor. The application of fertilizer was done 
according to farmer’s experience instead of expert’s suggestion. The experts suggest that farmers should apply  
 
ค าส าคญั:   การจดัการการผลิต ออ้ย ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
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* นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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fertilizer 2 times after planting. Burned sugar cane leaves before harvesting was carried out because of labour 
shortage. Results of technical efficiency analysis reported that the average value of technical efficiency of plant cane 
and first ratoon were 0.961 and 0.978. The synthesis between results of sugarcane production management and its 
technical efficiency was shown that farmer done soil improvement practice had full technical efficiency, comparing 
to those who did not done such practices. Farmers who applied fertilizer for 2 times has technical efficiency. 
Moreover, in the ratoon production process, farmers who was ploughing land had also full technical efficiency. 

 
 

บทน า 

ประเทศไทยนับเป็นหน่ึงในผูส่้งออกน ้ าตาล
รายใหญ่ของโลกอยู่ล  าดับท่ี 2 รองจากบราซิล ปีการ
เพาะปลูก 2556/57 พ้ืนท่ีเพาะปลูกอ้อยของประเทศ
ไ ท ย มี ทั้ ง ห ม ด  1 0  ล้ า น ไ ร่  ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมากถึง 4.3 ลา้นไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.84 ของพ้ืนท่ีปลูกอ้อยของประเทศไทย
ทั้ งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจังหวดั “ร้อยแก่น-
ส าร สิ น ธ์ุ ” ป ระก อบ ด้ ว ย  ร้ อ ย เอ็ ด  ข อน แ ก่ น 
มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อย
รวมกันมากกว่า 1,250,863 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.98 ของพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2557) 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงผลผลิตออ้ยเฉล่ีย 3 ปี ของ
เกษตรกรท่ีผลิตไดใ้นกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่น-สารสินธ์ุ 
พบวา่ มีค่าต ่ากวา่ผลผลิตออ้ยเฉล่ียของทั้งประเทศและ
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงผลผลิตเฉล่ียออ้ยทั้ ง
ประเทศ เท่ากับ 12.11  ตันต่อไร่ โดยเฉพาะผลผลิต
เฉล่ียต่อไร่ของออ้ยตอ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2557)  

 สาเหตุการท่ีผลผลิตเฉล่ียอ้อยต่อไร่ของ
กลุ่มจังหวดั “ร้อยแก่น-สารสินธ์ุ” ต ่า เน่ืองจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกออ้ยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานและ
เป็นการปลูกออ้ยโดยอาศัยน ้ าฝน จากการศึกษาของ 
มนวัฒน์  (2552) ระบุว่า การผลิตอ้อยในจังหวัด
ขอนแก่นอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั ดินท่ีใชใ้นการปลูกออ้ย

มักมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ า เกษตรกรขาดการใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต และการดูแลรักษาท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ีเกษตรกรยงัขาดความรู้ในการ
ปลูก และขาดการใชปั้จจัยการผลิตท่ีดีและเหมาะสม 
รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน  ดังการศึกษาของ 
พ รพ รรณ  (2 5 54 )  ศึ กษ า เกษ ต รกร ใน จั งห วัด
นครราชสีมา พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในการเลือกวสัดุ
ท่ีมีคุณภาพเพื่อใชใ้นการปลูกออ้ย  
จากสภาพเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรก าลงัเผชิญอยูก่บัตน้ทุน
การผลิตอ้อยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองอนัเน่ืองจากราคา
ปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและราคาอ้อยใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง แนวทางการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว คือการเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ อย่างไรก็ตาม
การท่ี เกษตรกรจะสามารถปรับปรุงกระบวนการ
จัดการการผลิตจ าเป็นต้องทราบสมรรถนะด้าน
กระบวนการจดัการการผลิตของตนวา่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพ่ือใช้ปรับปรุงด้านการจัดการการผลิตของ
ตน  

 ในทางเศรษฐศาสตร์มีเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้
วเิคราะห์สมรรถนะของเกษตรกรผูใ้ชปั้จจยัการผลิตท่ี
มีจ ากัดเพื่อให้ได้รับผลผลิตท่ีมากท่ีสุด คือ การวดั
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Techinical efficiency: TE) 
จากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้ผูศึ้กษาประสิทธิภาพ
การผลิต เชิงเทคนิคของการผลิตอ้อยใน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พรรณี  (2549) ศึกษา
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในจังหวัดอุดรธานี  และ
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ มีค่าประสิทธิภาพเฉล่ียของ
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ทั้ ง 2 จงัหวดัอยู่ท่ี 0.88 และนอกจากน้ียงัมีการศึกษา
ของ ธนาภรณ์ และคณะ (2558) ศึกษาประสิทธิภาพใน 
5 จังหวดั ได้แก่ กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด และอุดรธานี โดยการวดัประสิทธิภาพการ
ผลิตแบ่งตามชนิดของอ้อย โดยในอ้อยปลูก พบว่า 
ประสิทธิภาพรวมเชิงเทคนิคของเกษตรกรมีค่าเฉล่ียต ่า
กวา่ 1 ทั้งในส่วนของออ้ยปลูกและออ้ยตอ  

 ถึงแมจ้ะมีการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ข อ งก าร ผ ลิ ต อ้ อ ย ข อ ง เก ษ ต รก ร ใน เข ต ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดต่าง ๆ แต่พบว่า 
งานวิจยัดงักล่าวยงัขาดการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการ
ผลิตในส่วนของกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่น -สารสิน ธ์ุ 
นอกจากน้ีงานวิจัยดังกล่าวย ังขาดความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อมูลด้านการจัดการการผลิตและผลการ
วิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิค ดงันั้น 
ก าร ศึ กษ า น้ี มี ว ัต ถุป ระส งค์ห ลัก เพ่ื อ วิ เค ราะ ห์
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยเชิงเทคนิคของเกษตรกร    
รายย่อย และศึกษาถึงการจัดการการผลิตอ้อยของ
เกษตรกรรายย่อย โดยแยกศึกษาเป็นอ้อยปลูกและ   
ออ้ยตอปีท่ี 1 เน่ืองจากพบวา่ เกษตรกรมกัขาดการดูแล
ตอหรือขาดการจัดการท่ีดีในออ้ยตอ (ธนาภรณ์ และ
คณะ, 2558) จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีไดม้าสังเคราะห์
ร่วมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะด้านการผลิต
ออ้ยของเกษตรกรรายยอ่ย และส่ิงท่ีเกษตรกรตวัอยา่ง
ควรปรับปรุงเพ่ือให้ตนเองเขา้สู่จุดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีสามารถใชป้ระกอบการ
วางแผนเชิงนโยบายในการส่งเสริมและปรับปรุง
กระบวนการผลิตของเกษตรกรแก่หน่วยงานระดับ
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 
 
วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลของโครงการวิจัยและ
การพัฒนาธุรกิจการท าไร่อ้อยเพ่ือความยัง่ยืนของ
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

เกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย 1- 59 ไร่ ซ่ึงถูก
จดัอยูใ่นกลุ่มของเกษตรกรขนาดเลก็หรือเกษตรกรราย
ยอ่ยตามเกณฑ์การแบ่งขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยของ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย 
นอกจากน้ีเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การผลิตเชิงเทคนิคในการผลิตออ้ยปลูกและออ้ยตอ
ของเกษตรกรรายย่อยได้ การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจากเกษตรกรท่ีมีทั้งการผลิตออ้ยปลูกและออ้ย
ตอปีท่ี  1 รวมถึงจะต้องมีลักษณะโครงสร้างดินท่ี
เห มือนกัน  และมีการใช้พัน ธ์ุ เดียวกัน  เน่ื องจาก
โครงสร้างดินและพนัธ์ุเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อผลิต
ภาพการผลิตอ้อย ซ่ึงจ านวนตัวอย่างท่ี เข้าเกณฑ์
ดงักล่าวมีเพียง 29 ราย 

การวิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลป ระกอบด้วยการ
วิ เคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ
วิเคราะห์ด้านการจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกร
และขอ้มูลดา้นการใชปั้จจยัการผลิต ส่วนการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชว้ิเคราะห์
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยใช้วิ ธี  DEA 
เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งมีขนาดเล็ก โดยมีแบบจ าลอง
ท่ีใช้หลกัทางคณิตศาสตร์คือ แบบจ าลอง CCR และ 
BCC โดยแบบจ าลอง CCR  Model และ BCC Model 
เป็นการก าหนดรูปแบบของความเป็นไป  ไดใ้นการผลิต 
ระหว่างผลผลิตและปัจจยัการผลิต แบบจ าลอง CCR 
Model จะใช้ได้อย่างเหมาะสม  เม่ือหน่วยผลิตทุก
หน่วยมีการด าเนินการผลิต  ณ  ระดับท่ี เหมาะสม 
(Optimal scale) ห รือ มี ผล ได้ต่ อ ขน าดแบ บค ง ท่ี 
(Constant return to scale: CRS) แต่ในการผลิตจริง
หน่วยผลิตไม่สามารถควบคุมใหไ้ดผ้ลไดต้่อขนาดคงท่ี
เสมอไป  ห น่ วยผ ลิตอาจจะท าก ารผ ลิตและได้
ผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้(Variable 
return to scale : VRS) ดังนั้นจึงมีการพฒันาแบบจ าลอง 
BCC model ข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาของผลตอบแทนต่อ
ขนาดแบบคงท่ี ซ่ึงในการศึกษาน้ีไม่สามารถควบคุม
ผลผลิตท่ีไดใ้ห้คงท่ีไดทุ้กหน่วยผลิต เน่ืองจากข้ึนอยู่
กบัสภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ี และลกัษณะการผลิตของแต่
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ละหน่วยการผลิต ดงันั้นในการวเิคราะห์ก าหนดใหอ้ยูภ่ายใต้
ข้อสมมติ Variable  returns  to scale  (VRS)  ซ่ึงจะท า
ให้ได้ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวม (TEcrs) ค่า
ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง (TEvrs) และค่าประสิทธิภาพต่อ
ขนาด (SE) มีรูปแบบจ าลองดังสมการท่ี (1) ถึง (3) 
(อคัรพงศ,์ 2547) 

          1 1

[ ]
m s

i r

i i

Min s s  

 

                  (1) 

Subject to:        
1

0
n

i ij j i

j

ox x s  



      (2) 

                           
  

0 1

n
y y srrj jr j

            (3) 

, , ; 1,...., , 1,...., , 1,....,0s s i m r s j nr rj     

 
โดยท่ี   θ     คือ ค่าประสิทธิภาพของ DMU ท่ีน าเขา้
มาค านวณ 
      คือ ค่าบวกท่ีมีขนาดเลก็ 
 rs   คื อ  ผ ล ผ ลิ ต ส่ วน ข าด  (Slack) ท่ี  r 
ส าหรับ DMU0 

is
   คือ ปัจจยัการผลิตส่วนเกิน (Surplus) ท่ี 

i ส าหรับ DMU0 
 λj    คือ ค่าถ่วงน ้ าหนักประสิทธิภาพของ 
DMU ท่ี j  
โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง DEA ดงัน้ี 

ก. ผลผลิต (y) มี 1 ชนิด คือ ผลผลิตออ้ยมี
หน่วยเป็นตนั 

ข. ปัจจยัน าเขา้ (x) มี 8 ชนิด ประกอบดว้ย 
ท่ีดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 
ป ริมาณธาตุโพแทสเซียม  แรงงานจ้าง  แรงงาน
ครัวเรือน แรงงานเคร่ืองจกัร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่
สามารถแยกออกมาเป็นหน่วยปัจจยัการผลิตไดอ้ย่าง
ชัดเจน ในการศึกษาน้ีประกอบด้วย ค่าเส่ือมของ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ค่าเก็บเก่ียว ค่าอาหาร ค่าน ้ ามนั ค่า
ปุ๋ยอินทรีย ์(มีการใช้เฉพาะในกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง
บางรายเท่านั้ นและเป็นเพียงส่วนน้อยท่ีใช้) ค่าสาร
ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช ค่าสารเร่งสารการเจริญเติบโต 
เป็นตน้ ส าหรับในส่วนของปุ๋ยเคมี การศึกษาน้ีไดแ้ยก

ชนิดปุ๋ยโดยแยกเป็น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส 
และปุ๋ยโพแทสเซียม เน่ืองจากความตอ้งการธาตอุาหาร
ข อ งพื ช มั ก แ ต ก ต่ า งกั น ต าม ช่ ว งอ ายุ ข อ งพื ช 
(เบญจวรรณ์, 2553) ซ่ึงในช่วงของการปลูกออ้ยใหม่ 
ควรเนน้ปุ๋ยธาตุไนโตรเจน และธาตุฟอสฟอรัสและเม่ือ
อายุได ้3-4 เดือน ควรเน้นปุ๋ยธาตุไนโตรเจน และธาตุ
โพแทสเซียม (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้ าตาลทราย, 2545) ส าหรับหน่วยของปัจจยัการผลิต
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1   ปัจจยัน าเขา้ท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 

รายการ หน่วย ค าอธิบาย 

1.ท่ีดิน ไร่ ขนาดท่ีดินท่ีเกษตรกรตวัอยา่งใช้
ใ น ก า ร ผ ลิ ต อ้ อ ย ใ น ปี ก า ร
เพาะปลูก 2556/57 

2.ปริมาณ
ไนโตรเจน 
(N) 

กิโลกรัม ปุ๋ ยเคมีท่ีมีเน้ือธาตุไนโตรเจน ท่ี
เกษตรกรตวัอย่างใช้ในการผลิต
ออ้ย 

3.ป ริ ม า ณ
ฟ อสฟ อ รัส 
(P) 

กิโลกรัม ปุ๋ ยเคมีท่ีมีเน้ือธาตุฟอสฟอรัส ท่ี
เกษตรกรตวัอย่างใช้ในการผลิต
ออ้ย 

4.ป ริ ม า ณ
โพแทสเซียม 
(K) 

กิโลกรัม ปุ๋ ยเคมีท่ีมีเน้ือธาตุฟอสฟอรัส ท่ี
เกษตรกรตวัอย่างใช้ในการผลิต
ออ้ย 

5.แรงงานจา้ง วนังาน แรงงานจ้างท่ีเกษตรกรตวัอย่าง
ใชใ้นการผลิตออ้ย 

6.แรงงาน
ครัวเรือน 

วนังาน แรงงานครัวเรือนท่ี เกษตรกร
ตวัอยา่งใชใ้นการผลิตออ้ย 

7.แรงงาน
เคร่ืองจกัร 

วนังาน แรงงานเคร่ืองจักรท่ีเกษตรกร
ตวัอยา่งใชใ้นการผลิตออ้ย 

8.ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
อ่ืน ๆ 

บาท ค่าเส่ือมของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
ค่าเก็บเก่ียว ค่าอาหาร ค่าน ้ามนั 
ค่าปุ๋ ยอินทรีย ์ค่าสารก าจดัวชัพืช
และศตัรูพืช ค่าสารเร่งสารการ
เจริญเติบโต 

ท่ีมา: นภา [ม.ป.ป.] 
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ผลการวจิยั 
ลกัษณะการจดัการการผลติอ้อย 

 ในผลการวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรตวัอยา่ง
มีการเผาใบออ้ย ร้อยละ 51.72 ของเกษตรกรตวัอย่าง
ทั้ งหมด การเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ใช้แรงงานคน ดังนั้ น 
จึงมีการเผาออ้ยเป็นส่วนมากเน่ืองจากการเก็บเก่ียวออ้ย
สดมีการเก็บเก่ียวล าบากกวา่ออ้ยเผา หากเก็บเก่ียวออ้ย
สดก็จะมีค่ าจ้างแรงงานท่ี เพ่ิม ข้ึนด้วย และการท่ี
เกษตรกรตวัอยา่งไม่ใชร้ถตดัในการเก็บเก่ียว เน่ืองจาก
เกษตรกรตวัอยา่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยจ านวนน้อย  ท าให้
การจา้งเคร่ืองจกัรหรือน าเคร่ืองจกัรมาใชง้านในไร่เป็นไป
ได้ยาก ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาของ ชุลีพร, กาญจนา  
(2555) หลงัจากการเก็บเก่ียวเกษตรกรตวัอย่างบางรายมี
การเพาะปลูกพืชตระกลูถัว่หรือปลูกขา้วไร่ในช่วงก่อน
ถึงฤดูการปลูกออ้ยใหม่ หรืออาจมีการใชก้ากตะกอน
หม้อกรองเพ่ือปรับปรุงดินในขั้ นตอนของการไถ
เตรียมดิน ซ่ึงเกษตรกรตวัอย่างมีการปรับปรุงดินคิด
เป็นร้อยละ 55.17 ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 44.83 ไม่มีการปรับปรุงดิน ในการ
ปลูกออ้ยเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองปลูกร้อย
ละ 51.72 เน่ื องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยดัแรงงงาน ซ่ึงในขั้นตอนการปลูกมีการฝังปุ๋ย
หรือเป็นการให้ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 โดยปุ๋ยท่ีให้ส่วนใหญ่จะใช้
สูตร 16-16-8 จากนั้ นเม่ืออ้อยงอกจะมีให้ปุ๋ยอีกคร้ัง
หน่ึงโดยจะเวน้ระยะจากการปลูกประมาณ 3-4 เดือน 
จึงจะให้ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 โดยปุ๋ยท่ีให้ในคร้ังท่ี 2 หรือให้
หลงัจากออ้ยงอกแลว้มกัใชปุ๋้ยสูตร 21-7-18 ข้ึนอยูก่บั
สภาพของดิน ส าหรับการให้ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 ข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศและลักษณะการเจริญเติบโตของอ้อย 
กล่าวคือ หากอ้อยเจริญ เติบโตไม่ดี  และมีฝนตก
เกษตรกรตวัอยา่งก็จะใหปุ๋้ยเพ่ิมในคร้ังท่ี 3 แต่หากฝนไม่
ตกเกษตรกรตวัอย่างก็จะไม่ให้ปุ๋ยในคร้ังท่ี 3 ส าหรับ
การก าจดัวชัพืช เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่จะก าจัด
วชัพืชโดยการ           ฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืช  เช่น  กรัมม็อกโซน 
หรือ           บากา้โซน โดยจะพน่หลงัจากการปลูก และ
หากมีวัชพืชจ านวนมากจึงจะพ่นสารในรอบท่ี  2 

อยา่งไรก็ตามข้ึนกบัสภาพอากาศดว้ยเช่นกนั หลงัจาก
เก็บเก่ียวออ้ยปลูกแลว้เสร็จเกษตรกรตวัอย่างก็จะท า
การตดัแต่งตอออ้ย แต่หากตอออ้ยชิดกบัดินมากก็จะ
ไม่มีการตดัแต่งตอออ้ย จากนั้นจะเป็นการไถบ ารุงตอ
ออ้ยโดยการไถเพื่อคลุกใบออ้ย (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละของลกัษณะการจดัการ 

การผลิตออ้ยของเกษตรกรตวัอยา่ง 
รายการ  จ านวน ร้อยละ 

ลกัษณะการเผาใบอ้อย 
เผา 15 51.72 
ไม่เผา 14 48.48 

รวม 29 100.00 

การปรับปรุงดนิ 

มีการปรับปรุงดิน 16 55.17 
ไม่มีการปรับปรุงดิน 13 44.83 

รวม 29 100.00 

การปลูก 

เคร่ืองปลูก 15 51.72 
คน 14 48.28 

รวม 29 100.00 

การไถบ ารุงตออ้อย   

มีการไถบ ารุงตอ 16 55.17 
ไม่มีการไถบ ารุงตอ 13 44.83 

รวม 29 100.00 

ท่ีมา: นภา [ม.ป.ป.] 
 

ประสิทธิภาพการผลติ 
                ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ
เกษตรกรตวัอย่าง พบว่า ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค
เฉล่ียของเกษตรกรตวัอย่างมีค่าเท่ากบั 0.961 แสดงว่า 
เกษตรกรตวัอยา่งควรใชปั้จจยัการผลิตเพียงร้อยละ 96 
ของปัจจยัการผลิตท่ีใชอ้ยู ่จึงจะท าให้เกษตรกรอยูใ่น
ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือวิเคราะห์การกระจายตัว
ของค่าประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของเกษตรกร
ตวัอยา่ง พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพการ
ผลิตเท่ากับ 1 อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ี มี
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จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.07 เกษตรกรตวัอยา่ง
จ านวน 11 ราย หรือร้อยละ 37.93 มีประสิทธิภาพอยู่
ระหวา่ง 0.700-0.999 อยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคของออ้ยตอปีท่ี 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพทาง
เทคนิคเฉล่ียของเกษตรกรตวัอย่างมีค่าเท่ากับ 0.974 
เกษตรกรตวัอย่างท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีมีจ านวน 25 
ราย หรือร้อยละ 86.21 และเกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 4 
ราย หรือร้อยละ 13.79 มีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 
0.700-0.999 อยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดงัตาราง
ท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ระดับประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิค    

จ าแนกตามชนิดอ้อยปลูก และอ้อยตอ        
ปีท่ี 1 

ประสิทธิ 
ภาพทาง
เทคนิค 

ระดบั 
ประสิทธิ 
ภาพ 

อ้อยปลูก อ้อยตอปีที ่1 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 
นวน 

ร้อยละ 

0.700-
0.999 

สูง 11 37.93 4 13.79 

1 
ประสิทธิ 
ภาพเตม็ท่ี 

18 62.07 25 86.21 

รวม 29 100.00 29 100.00 

ค่าประสิทธิภาพเฉลีย่ 0.961 0.974 

ท่ีมา: นภา [ม.ป.ป.] 
 

 การจดัการการผลติและระดบัประสิทธิภาพ 
 การแสดงความสัมพนัธ์ของค่าประสิทธิภาพ
การผลิตเชิงเทคนิคและการจดัการการผลิต ไดม้าจาก
การทบทวนวรรณกรรม  ซ่ึ งพบว่า ก ลุ่ม ท่ี มีการ
ประกอบกิจกรรม  เช่น การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ย
มากกว่า 2 คร้ังจะท าให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนดว้ย 
เน่ื องจากดิน ท่ีใช้ในการปลูกอ้อยถูกกดทับด้วย
เคร่ืองจักร การใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเกินความเหมาะสม ท าให้
ดินเก็บน ้ าไดน้้อย และขาดความอุดมสมบูรณ์ และท า

ใหอิ้นทรียวตัถุในดินหมดไป จึงควรมีการปรับปรุงดิน
โดยการปรับปรุงดินสามารถท าได้โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ห รือกากตะกอนหม้อกรอง การปลูกพืช
หมุนเวียน นอกจากน้ีการใส่ปุ๋ยไม่วา่จะในช่วงของการ
เตรียมดิน หรือหลังจากท่ีอ้อยงอกแล้วมีผลให้อ้อย
ไดรั้บธาตุอาหารท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ซ่ึงจาก 
ตารางท่ี 4  แสดงความสมัพนัธ์เฉพาะเกษตรกรตวัอยา่ง
ท่ีมีการปรับปรุงดิน มีการไถเตรียมดิน และการใส่ปุ๋ย 2 
คร้ัง หรือมากกวา่ ซ่ึงการจดัการเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยใน
การเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียของอ้อย   จากการศึกษาข้อมูล
ออ้ยปลูก พบว่า จากเกษตรกรตัวอย่าง 29 ราย มี 16 
ราย ท่ีมีการปรับปรุงดิน ทั้งน้ี เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการ
ปรับปรุงดิน และอยู่ในระดบัประสิทธิภาพเต็มท่ี (ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 1 ) มีจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการปรับปรุงดิน ใน
เกษตรกรตัวอย่างท่ี มีการปรับปรุงดินและระดับ
ประสิทธิภาพสูง มีจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ของเกษตรกรตัวอย่างท่ี มีการปรับปรุงดิน  และมี
เกษตรกรตัวอย่าง 16 ราย ท่ีมีการใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง หรือ
มากกว่า การใส่ปุ๋ยมากกวา่ 2 คร้ังจะช่วยให้ออ้ยมีการ
เจ ริญ เติบ โตอย่างสม ่ า เสมอและได้ผลผ ลิต สู ง
โดยเฉพาะในส่วนของออ้ยตอ เน่ืองจากการใช้ท่ีดิน
อย่างต่อเน่ืองท าให้ดินขาดธาตุอาหาร ซ่ึงการศึกษา
พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีระดบัประสิทธิภาพเตม็ท่ีมี
การใส่ปุ๋ยมากกวา่ 2 คร้ัง มีจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 ของเกษตรกรตวัอย่างท่ีมีการใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง 
หรือมากกวา่ และท่ีเหลือ 6 รายเป็นเกษตรกรตวัอยา่งท่ี
มีระดับประสิทธิภาพสูงคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของ
เกษตรกรตัวอย่างท่ีมีการใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง หรือมากกว่า 
(ตารางท่ี 4) 
 ในออ้ยตอปีท่ี 1 พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งจาก
ทั้ งหมด 29 ราย มี 2 ราย ท่ีมีการปรับปรุงดิน ซ่ึงเป็น
เกษตรกรตวัอยา่งในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ี คิด
เป็นร้อยละ 100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีมีการ
ปรับปรุงดิน การไถบ ารุงตอออ้ย ซ่ึงผลผลิตออ้ยตอจะ
สูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งตั้งแต่กระบวนการ
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เร่ิมปลูกอ้อยปลูก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การ
ปรับปรุงดิน การเตรียมพนัธ์ุ ตลอดจนการดูแลรักษา
จนกระทั่งตดัอ้อยปลูกและท าการไวต้อออ้ย การไถ
บ ารุงตออ้อยก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีช่วยได้ผลผลิต
ออ้ยเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด 29 
ราย มีเพียง 16 ราย ท่ีมีการไถบ ารุงตอออ้ย โดยกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพเตม็ท่ีท่ีมีการไถบ ารุงตอออ้ย มีจ านวน 13 
ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการ
ไถบ ารุงตอ เพราะการไถบ ารุงออ้ยตอเป็นการช่วยคลุก
ใบออ้ย  และการก าจดัวชัพืชท่ีเกิดข้ึนใหม่ รวมทั้งเป็น
การพรวน ดินให้ ร่วน ซุยง่ายต่ อการให้ ปุ๋ ย   และ
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีการไถบ ารุงตอ
อ้อย มีจ านวน  3 ราย คิด เป็น ร้อยละ 18.75 ของ
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการไถบ ารุงตอ ส าหรับการใส่ปุ๋ย 
2 คร้ัง หรือมากกว่า จากเกษตรกรตวัอย่างทั้ งหมด 29 
ราย  มี ถึ ง  23  ราย  ท่ี ใส่ ปุ๋ ย  2  ค ร้ัง  ห รือม ากกว่า  
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีระดบัประสิทธิภาพเตม็ท่ีมีการใส่
ปุ๋ยมากกวา่ 2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของเกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีมีการใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง หรือมากกวา่ เช่นเดียวกนั
กับในอ้อยป ลูก  เพราะปุ๋ ยมีความส าคัญกับการ
เจริญเติบโตของออ้ยท าให้ได้รับธาตุอาหารครบถว้น
ส าหรับกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีการใส่ปุ๋ยมากกวา่ 2 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการ
ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง หรือมากกวา่ (ตารางท่ี 4) 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตออ้ยเชิงเทคนิคและศึกษาการ
จัดการการผลิตของเกษตรกรตัวอย่างโดยใช้ข้อมูล
จ านวน 29 ราย จากโครงการวิจยัและการพฒันาธุรกิจ
การท าไร่ออ้ย เพ่ือความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมออ้ย
และน ้ าตาล ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคเฉล่ียของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกออ้ยมีค่าเท่ากับ 
0.961 การสังเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการการผลิต
และการวิ เคราะห์ประสิท ธิภาพการผลิต  พบว่า 
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีการปรับปรุงดินในส่วนของออ้ย

ปลูกและอ้อยตอ จะมีค่าประสิทธิภาพการผลิตเชิง
เทคนิคเตม็ท่ี (เท่ากบั 1) เน่ืองจากเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมี
การปรับปรุงดินมีผลท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ ธาตุ
อาหารและอินทรียวตัถุในดินเพ่ิมข้ึน ดงัการศึกษาของ 
สันติไมตรี และคณะ (2555) พบวา่ การใชก้ากตะกอน
หมอ้กรอง การปลูกพืช เช่น ขา้วไร่ ปอเทือง เป็นการ
ปรับปรุงดินช่วยให้มีอินทรียวตัถุท่ีเป็นประโยชน์แก่
ดินเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ สัดส่วนของเกษตรกร
ตัวอย่างท่ีมีการให้ปุ๋ยมากกว่า 2 คร้ังในอ้อยตอมีค่า
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงกว่าเกษตรกรตัวอย่างใน
อ้อยปลู ก  ซ่ึ งผลการศึกษ าด้าน เศรษฐศาสต ร์ น้ี
สอดคล้องกับค าแนะน าในการปลูกอ้อยตามหลัก
วิชาการของส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทรายและกรมวิชาการเกษตรในเร่ืองการปลูกออ้ยว่า
การใส่ปุ๋ยในออ้ยตอควรมีปริมาณมากกว่าการใส่ใน
ออ้ยปลูก ตลอดจนผลการศึกษาด้านการจัดการการ
ผลิตท่ีผ่านมา เช่น ชุลีพร,  กาญจนา (2555), ธนาภรณ์ 
และคณะ (2558) 
 จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะได้ว่า 
เกษตรกรตวัอย่างควรมีการปรับปรุงดินเพื่อเป็นการ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน เพราะการปรับปรุงดิน
สามารถช่วยให้การไวต้อไดน้านข้ึนอีกดว้ย และควรมี
การน าดินมาตรวจวเิคราะห์หาธาตุอาหารท่ีควรจะมีอยู่
ในดิน เพ่ือท่ีจะไดท้ราบวา่ควรเพ่ิมเติมธาตุอาหารชนิด
ใดใหก้บัดิน 
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กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการวิจัยและการพัฒนา
ธุรกิจการท าไร่ออ้ย เพ่ือความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม
ออ้ยและน ้ าตาล ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) ท่ี
อนุเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมวิชาการเกษตร. กรอบแนวทางการสนบัสนุนการ

ด าเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกขา้วท่ี
ไม่เหมาะสมเป็นออ้ยโรงงาน. [ออนไลน์] 
2556 [อ้าง เม่ื อ  30 มกราคม  2558]. จ าก 
http://www.poc-moac.net/fileupload/499 
.pdf.  

ชนิดา วสัตน์. ประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรการปลูก
อ้อ ยข อ ง เกษ ต รกรใน ป ระ เท ศ ไท ย .      
[ร า ย ง าน ก าร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ า
เศรษฐศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ]. ขอนแก่น: บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2557. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุลีพร กุศลคุม้ และกาญจนา เศรษฐนันท์. การศึกษา

ตน้ทุนและผลตอบแทนในการ  ผลิต ออ้ย
เขา้สู่โรงงานของชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยในเขต
พ้ืน ท่ี ต าบลบัวขาวอ า เภอกุ ฉิน ารายณ์ 
จังหวัดกาฬ สิน ธ์ุ . ใน : ประชุมวิชาการ
ข่ ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ; 17 -19 
ตุลาคม 2555; เพชรบุรี. กรุงเทพฯ : คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ; 
2555. หนา้ 2134-2140.   

ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล และคณะ. การวิจัยและการ
พฒันาธุรกิจการท าไร่ออ้ยเพ่ือความยัง่ยืน
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลทราย. 
[รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ]. ขอนแก่น : 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั; 2558. 

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และจารึก สิงหปรีชา. วิธีการวดั
และข้อจ ากัดของวิธีการวดัประสิทธิภาพ. 
วารสารเศรษฐศาสตร์ 2549; 13(2): 79-99.  

เบญจวรรณ์ จันทร์ช่ืน. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดของล าไยในจงัหวดั
เ ชี ย ง ใ ห ม่ .  [วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า
เศรษฐศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า
เศรษฐศาสตร์เกษตร]. เชียงใหม่: บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาเชียงใหม่; 2553. 

 
 

ตารางที ่4  ความสมัพนัธ์ของระดบัประสิทธิภาพและการจดัการการผลิต จ าแนกตามชนิดออ้ยปลูกออ้ยตอปีท่ี 1 

รายการ 

อ้อยปลูก อ้อยตอปีที่ 1 

สูง ประสิทธิภาพเต็มที่ สูง ประสิทธิภาพเต็มที่ 

0.700-0.999 1 0.700-0.999 1 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มีการปรับปรุงดิน 6 37.50 10 62.50 0 0.00 2 100.00 

มีการไถบ ารุงตอ         3 18.75 13 81.25 

การใส่ปุ๋ ย 2 คร้ัง หรือมากกวา่ 6 37.50 10 62.50 4 17.39 19 82.61 

ท่ีมา: นภา [ม.ป.ป.] 
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ปรัชญา นกพึ่ ง. ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต
อ้อย ในจังหวัด สุโขทัย . [วิทยานิพน ธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร]. เชียงใหม่: บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาเชียงใหม่; 2550. 

พรรณี สมบุญ. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ของการผลิตออ้ย กรณีศึกษา อ าเภอกุมภวา
ปี  จังหวัดอุดรธานี  และอ าเภอจักราช 
จงัหวดันครราชสีมา. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
เศรษฐศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า
เศรษฐศาสตร์]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2549.  

พรพรรณ ต่อสัมพนัธ์ดี . การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของ
อ้อย กรณี ศึกษา อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราช สีมา ปี การเพ าะปลู ก 
2552/2553. [วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า
วิท ยาศ าสต ร์มห าบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า
เศรษฐศาสตร์เกษตร]. กรุงเทพมหานคร: 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 
2554.  

มนวฒัน์ บุณยพรหม. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นการ
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