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Currently, In Thailand has an emphasis on energy management. The preparation
for production and energy sources are provided to ensure that there are sufficient for
consumption. One of these measures is the promotion and development of power
electricity at the community level in each area. Therefore, this research studies the
efficiency of the community power plant locations in Sisaket Province. The Data
Envelopment Analysis technique is applied to consider the factors to choose the most
efficient location of power plant. In each district both of the conditions of the area and
resources is different. The input variables that are studied consist of areas for power
plant, material, number of households in the community, village fund in areas, building
cost and labor amount etc. The output variables are consist of benefit from sale of
electricity and biomass product etc. The results of the study will show which areas in
Sisaket province are effective in establishing community power plants.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
พลังงานเป็นปัจจัยสาคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่พลังงานที่ผลิตได้
เป็นพลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล [1] โดยเฉพาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ และยิ่งโลกมีการพัฒนาไปมากเท่าไร
ความต้องการพลังงานก็ต้องมีมากเท่านั้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น จากความสาคัญของพลังงานทาให้แหล่งพลังงานฟอสซิลหมดลงไปเรื่อย ๆ จนอาจจะหมดไปในอีกไม่กี่
สิบปีข้างหน้า [2] ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะมีระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้นั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาแหล่ง
พลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงมีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม แนวทางหนึ่งคือการแสวงหาและพัฒนาแหล่ง
พลั งงานที่มีความยั่ งยื น เป็ น พลั ง งานที่มีอยู่ ในท้องถิ่น นั้น ๆ เช่น พลั งงานแสงอาทิตย์ พลั งงานลม พลั งงานน้า
พลังงานชีวมวล เป็นต้น ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถนามาทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงได้ [3]
นอกจากการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ที่มีสัดส่วนที่มากแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 1.1 การใช้พลังงานในชุมชนก็ถือ
ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ในชี วิ ต ประจ าวัน ซึ่ ง หากมี ก ารบริ ห ารจั ดการพลั ง งานที่ ดี ด้ ว ยการใช้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อม นาไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ในอนาคต การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ในมิติพลังงานทดแทน ในชุมชนสามารถเลือกนาไปใช้ได้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ในที่อยู่
อาศัยก็สามารถนาพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลเพื่อให้แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้าขนาดเล็กใช้เองด้วยแหล่งน้าธรรมชาติจากภูเขาสูง การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร
ผลไม้ มูลสัตว์ หญ้าเนเปียร์ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เช่น โซล่าเซลสูบน้า ระหัดวิดน้า เครื่องตะบันน้า
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้วเพื่อนามาใช้กับเครื่องยนต์การเกษตร การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน
การอบแห้งแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากไม้ แกลบในพื้นที่สวนไร่นามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เช่น
ถ่านไม้ ผลิตน้าส้มควันไม้ ถ่านชีวภาพ ลดสารเคมี ฟื้นฟูบารุงดิน การใช้ฟืนจากการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณที่พักอาศัยมา
ใช้ร่วมกับเตาชีวมวล เตาเศรษฐกิจประยุกต์ เพื่อให้ความร้อน หุงต้ม ใช้พลังงานทดแทนเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ ทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้โตเร็ว พืชพลังงาน เพื่อนากลับมา
เป็นพลังงานหมุนเวียน ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน การเดินทางอย่างยั่งยืนเพื่อลดการใช้
น้ามัน เช่น การเดินทางด้วยจักรยาน การใช้รถสาธารณะ รถไฟฟ้า การผลิตอาหารปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดี การ
แยกขยะและจัดการขยะครบวงจร [4] เป็นต้น
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ภำพที่ 1.1 กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ปี 2562 [4]
ที่ผ่านมาการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จะมีการพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญเฉพาะ
การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไข
ด้านการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดกระจายออกไปตามภูมิภาค และ
ไม่ได้พิจารณาถึงการกาหนดโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมามี
การเปลี่ ย นแปลงไปจากค่า พยากรณ์ ความต้อ งการใช้ ไฟฟ้า เดิม ที่ใช้จัด ทาแผนพัฒ นาก าลั งผลิ ต ไฟฟ้า ( Power
Development Plan : PDP) ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) อีกทั้ง แผน PDP2015 ได้ดาเนินการ
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กระทรวงพลังงานจึงได้นาแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การวางแผน
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในปัจจุบันแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ได้มีการการจัดทาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาประมาณ
การ แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2560 –2580 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี ใช้อัตราการ
เพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ -0.02 ต่อปี โดยค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดทาแผน PDP2018
ในช่วงปี 2561–2580 พบว่าค่าพยากรณ์ความต้องการพลัง งานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า
และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ในปี 2580 มีค่าประมาณ 367,458 ล้านหน่วย และ 53,997 เมกะวัตต์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ปี 2561-2580
พ.ศ.

2561
2565
2570
2575
2580

PDP 2015
พลังไฟฟ้ำ
พลังงำน
สูงสุด
ไฟฟ้ำ
(เมกะวัตต์) (ล้ำนหน่วย)
32,429
212,515
36,776
241,273
41,693
273,440
46,296
303,856
-

PDP 2018
พลังไฟฟ้ำ
พลังงำน
สูงสุด
ไฟฟ้ำ
(เมกะวัตต์) (ล้ำนหน่วย)
29,969
203,203
35,213
236,488
41,079
277,302
47,303
320,761
53,997
367,458

เปลี่ยนแปลง
พลังไฟฟ้ำ
พลังงำน
สูงสุด
ไฟฟ้ำ
(เมกะวัตต์) (ล้ำนหน่วย)
-2,460
-9,312
-1,563
-4,785
-614
3,862
1,007
16,905
-

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดใหญ่ประสบปัญหาอยู่หลายประการ ทั้งในเรื่องของข้อจากัด
ด้านศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ ปัญหาการต่อต้านของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ซึ่งอาจเป็นทางออกในการสร้าง
การยอมรับของชุมชน เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ามาจากของเหลือใช้ทางการเกษตรของชุมชน และทาให้
ชาวบ้านเกิดความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าลดลงหรือผ่อนคลายได้ใน
อนาคต [5] ซึ่งการจัดตั้งโรงฟ้าชุมชน ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานที่สาคัญ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ให้ประชาชนมีรายได้จากการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ
มีรายได้จากการจาหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้สาหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพ นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน [6]
จากข้อมูลการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ที่มีสัดส่ว นเพิ่มขึ้น และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่นามาสู่การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้พลังงานที่มากขึ้นในประเทศ ทาให้ในปัจจุบันประเทศไทยต้องหันมาให้
ความสาคัญในการจัดการทางด้านพลังงานโดยมีการเตรียมความพร้อมในการ ผลิต สนับสนุน แหล่งพลังงานเพื่อให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ของแต่ละภูมิภาคภายในประเทศ โดยมีการระบุ
แผนการดาเนินการด้านพลังงาน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ อัน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการระยะ
5 ปี ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีการกาหนดมาตรการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วน ทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดย
การวางระบบแผนการพัฒนาด้านไฟฟ้าที่สาคัญด้วยการปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ในระดับพื้นที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้พืชพลังงานและพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนามาผลิตเป็นพลังงานได้เป็น
ฐานในการพัฒนาชุมชน เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน ปี พ.ศ.2563 ได้เริ่มมีการดาเนินการถึงระยะที่ 2
(จาก 3 ระยะ) คือ โครงการเร่งด่วนมีการก่อสร้างแล้วบางส่วนและพร้อมเปิดยื่นรับซื้อไฟฟ้าในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 ที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่วมตอบสนองแผนการดาเนินการ
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ของภาครัฐ การตั้งโรงไฟฟ้าโดยชุมชนเองจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาพื้นที่สาหรับตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มีการสร้างงานให้กับแรงงานใน
ชุมชน รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงได้นาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล (DEA) มาใช้ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ต้ังโรงไฟฟ้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อ
เป็นแนวทางให้หน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดศรี สะเกษใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสาหรับจังหวัด
หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ใช้ ส าหรั บ เป็ น แนวทางการตั ด สิ น ใจประกอบการวางแผนในการจั ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า ชุ ม ช นที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ตั้งโรงไฟ้ฟ้าชุมชนชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับอาเภอ จังหวัดศรีสะ
เกษ
1.2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น แนวทางสาหรับพิจารณาเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลระดับอาเภอ
จังหวัดศรีสะเกษ
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพื้นที่ระดับอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษในการเลือกที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล
1.3.2 การศึก ษานี้ใ ช้ก ารวิเคราะห์ป ระสิท ธิภ าพเชิง เทคนิค ด้วยวิธีล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยประยุกต์ใช้
CCR. BCC model
1.3.3 การทดลองพิจารณาทางเลือก (Decision Making Unit: DMU) ทั้งในส่วน ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่
ขนาดพื้นที่ จานวนครัวเรือนในพื้น ที่ จานวนกองทุนหมู่บ้าน ปริมาณวัตถุดิบในพื้นที่จานวนแรงงาน ระยะทาง
สถานที่รับซื้อไฟฟ้า และปัจจัยผลผลิต (Output) ได้แก่ รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ากองทุน รายได้จากขายวัตถุดิบ
ของข้อมูลในพื้นที่ระดับอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
1.3.4 การเก็บ ข้อ มูล จากปัจ จัย ที่เกี่ย วข้อ งกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีความ
น่าเชื่อถือ เพื่อนามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนและจังหวัดศรีสะเกษทราบประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่และสามารถนาไปใช้ใน
การประกอบการการตัดสินใจในการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล
1.4.2 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชนเกิดการงาน ความเข้มเข็งด้านพลังงานของพื้นที่มีการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีว
มวล
1.4.3 มีการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มีการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลและรอบข้างทั้งการขายไฟฟ้า
และวัตถุดบิ ชีวมวล

บทที่ 2
ข้อกำหนดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พลั งงานไฟฟ้าเป็ น ตัวแปรส าคัญในการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจของประเทศช่วยให้เกิดการพัฒนาเพิ่ม
ผลผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการเกษตรให้ทันสมัยและยังเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านการผลิตและการขายสินค้าช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ
เนื่ อ งจากต้ อ งให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว น ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ เ องเนื้ อ หาในบทนี้ จึ ง จะกล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล การศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของพื้นที่สาหรับพิจารณาตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพสถานที่ ที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการตั้งโรงไฟฟ้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสาหรับการตั้ง
โรงไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
2.2 หลักการของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
2.3 รูปแบบของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
2.4 การซื้อ-ขายไฟฟ้า
2.5 การศึกษาประสิทธิภาพของสถานที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน
2.1 กำรศึกษำกำรจัดตั้งโรงไฟฟ้ำ
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดสาคัญเนื่องจากในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า
ต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณามากมาย ทั้งในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ ใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมไปถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ดังนั้นในการดาเนินการจึงต้องมีความรอบคอบ
เพราะมีความเกี่ยวข้องและส่งผลกับระบบไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยการเลือกที่ตั้ง
ของโรงไฟฟ้ามีปัจจัยหลายด้านที่ต้องนามาตัดสินใจดังตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่า ยผลิตแห่งประเทศไทยได้
นาเสนอการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าต้องคานึงถึงปัจจัยหลัก 2 ด้าน [7] คือ
2.1.1 ปัจจัยด้ำนวิศวกรรม
2.1.1.1 มีพื้นที่ขนาดเพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.1.2 อยู่ไม่ไกลจากระบบส่งไฟฟ้าหลักหรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิต
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2.1.2 ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม
2.1.2.1 หลีกเลี่ยงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหายาก หรือชนิดฟื้นฟูไม่ได้ เช่น พื้นที่ลุ่มน้าชั้น
ที่ 1A หรือพื้นที่ต้นน้าลาธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C)
2.1.2.2 หลีกเลี่ยงพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือหากมีความจาเป็นต้องใช้
พื้นที่บางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า จะต้องมีผลกระทบให้น้อยที่สุด
2.1.2.3 หลีกเลี่ยงสถานที่สาคัญหรือมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล
โรงเรียน ศาสนสถานโบราณสถาน ฯลฯ
2.1.2.4 หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของวัฒนพนธ์และปฐมทัศน์ [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้าง
โรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่โดยได้กาหนดปัจจัยที่นามาพิจารณาทั้งหมด 6 ปัจจัย ได้แ ก่ 1) ปัจจัยด้านศักยภาพ
ของแหล่งพลังงาน 2) ปัจจัยด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 3) ปัจจัยด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 4) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต 6) ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพชีวิต ซึ่งผลการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง โดยด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิง ด้านต้นทุนการผลิต และด้านความสมดุล ในคุณภาพชีวิตและครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงทุกด้ านยกเว้น
ด้านศักยภาพของแหล่งพลังงานมีค่าเฉลี่ยปานกลาง
พีรภพ จอมทอง และคณะ (2560) [9] ทาการศึกษาปัจจัยที่แท้จริงที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก โดยงานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่มุ่งเน้นไปถึงปัจจัยต่อความสาเร็จ
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กซึ่งและมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลให้มุมมองเชิงเปรียบเทียบปัจจัย
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยหลักออกมาได้ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านการเงิน 3)
ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ 4) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้ อม 5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรและ 6) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ จากการศึกษาพบว่า การที่โรงไฟฟ้าชีวมวล จะประสบความสาเร็จได้
นั้น ต้องมีการสนับสนุนปัจจัย ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ และปัจจัยด้านวัตถุดิบ รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
จากปัจจัยที่มีการนามาพิจารณาสาหรับการจัดโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็จะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะ
เป็นโรงไฟฟ้าประเภทใดและเมื่อพิจารณาถึงประเภทของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าหลายชนิด
เมื่อแบ่งตามประเภทของแหล่งพลังงานที่ได้นามาใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตไฟฟ้า ได้แ ก่แหล่งพลังงาน
สิ้นเปลือง เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ หรือแหล่งพลังงานทดแทนตามธรรมชาติ ซึ่งใน
ปัจจุบันแหล่งทรัพยากรที่เป็นกลุ่มพลังงานทดแทนมีบทบาทสาคัญโดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าแทนแหล่งวัตถุดิบสิ้นเปลืองอื่น ๆ เนื่องจากสามารถช่วยแก้ไขปัญหาลดการขาดแคลนแหล่ง
พลังงานในอนาคต และยังช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ ที่เกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน ซึ่งแหล่งพลังงาน
ทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานน้า
พลังงานจากขยะ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนามาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น
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การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ
เนื่ องจากต้องให้ ครอบคลุ มทุกภาคส่ วนประกอบกับนโยบายด้านพลั งงานของภาครัฐ ในหั ว ข้อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูประโภคพื้นฐานที่มี
รายละเอียดการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาต้นเองได้โดยสนับสนุนการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ [10] กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้กาหนดการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วน
ในระดับพื้นที่ส่งเสริมการใช้พืชพลังงานและพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนามาผลิตเป็นพลังงานเพื่อเป็นการ
พัฒนาชุมชน เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น [11]
โดยในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนมีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ตามที่ภาครัฐกาหนดซึ่งมีประกาศเป็น
กฎหมายชื่อว่า ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563 [12-13] เพื่อใช้แสดงรายละเอียดในการดาเนิน
โครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.2 หลักกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
2.2.1 เปิดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff สาหรับ VSPP แบ่งเป็น 4 เชื้อเพลิง ทั้งนี้แบบ Hybrid
ให้ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าแยกประเภทเชื้อเพลิง และแยกราคารับซื้อไฟฟ้า
2.2.2 เชื้อเพลิ ง 4 ประเภท ได้แก่ 1) ชีว มวล 2) ก๊าซชีว ภาพ (น้าเสี ย/ของเสี ย) 3) ก๊าซชีว ภาพ (พืช
พลังงาน) 4) เชื้อเพลิง Hybrid ระหว่างชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย) และ ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
2.2.3 เป็ น สั ญญาประเภท Non-Firm โรงไฟฟ้าสามารถใช้ระบบกักเก็บพลั งงานร่ว มด้ว ยได้ ห้ ามใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล ยกเว้นช่วง Start up เท่านั้น
2.2.4 ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายตามประกาศรับซื้อและไม่เกิน 10 MW
2.2.5 คัดเลือกโครงการโดย คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่จัดตั้ง
ภายใต้ กพช. โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่กลับคืนสู่ชุมชนสูงสุด
2.3 รูปแบบของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
2.3.1 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” หมายความว่า โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ รับรู้และเห็นชอบในการก่อสร้าง มีส่วนแบ่งรายได้ของโรงไฟฟ้าคืนกลับสู่ชุมชน
โดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือองค์กรของรัฐ
ผ่านทางวิสาหกิจชุมชน
2.3.2 สัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับเอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชน โดยวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน
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2.4 กำรซื้อ-ขำยไฟฟ้ำ
2.4.1 เริ่มจากวิสาหกิจชุมชนขายเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชุมชน
2.4.2 โรงไฟฟ้าชุมชนขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.4.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน โดยแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน คือ
2.4.3.1 จ่ายให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน
2.4.3.2 เงินส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กองทุนหมู่บ้าน
2.4.4 กองทุนหมู่บ้านทาหน้าทีบ่ ริหารเงินส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
2.4.5 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในพื้นที่พัฒนาหรือฟื้นฟู ท้องถิ่น ได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
หมู่บ้าน
2.4.6 สัดส่วนการแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
ก๊าซ
ชีวภาพ (พืชพลังงาน) ไม่ต่ากว่า 0.25 บาทต่อหน่วย และเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ที่ Hybrid เข้ามาไม่ต่ากว่า 0.50
บาทต่อหน่วย
ซึ่งนอกจากรายละเอียดและกฎเกณฑ์ที่ต้องนาพิจารณาในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วยังต้อง
พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้ มค่ามากที่สุดซึ่งในแต่ละ
พื้นที่ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
2.5 กำรศึกษำประสิทธิภำพของสถำนที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้ำชุมชน
หลักจากที่ทราบรายละเอียดสาหรับการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนตามเกณฑ์ที่ภาครัฐได้กาหนดแล้วขั้นตอนต่อไป
คือต้องค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งจะพิจารณาในด้านประสิทธิภาพของพื้นที่ด้วยการนา
เทคนิควิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลหรือ Data Envelopment Analysis (DEA) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพสถานที่ ตั้ง โรงไฟฟ้ า ชุม ชนในงานวิจัย นี้ เนื่ อ งจากเทคนิค DEA ท าการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ยน าเข้ า และปัจ จัย ผลผลิ ต ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารน าเทคนิค DEA มาใช้ ใน
หลากหลายสาขาโดยพิจารณาจากการศึกษาของ นิรุทธิ์ วัฒนะแสง และคณะ (2561) [14] ได้รวบรวมวารสาร
ในประเทศไทยที่มีการนาเทคนิค DEA มาประยุกต์ใช้โดยแบ่งหัวข้อออกของการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็นย่อย
ได้แก่ ปีที่ตีพิมพ์ของวารสาร สาขาวิชาของผู้ที่ศึกษา รูปแบบของ DEA ที่ใช้ในการศึกษาแหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์
และการน า DEA ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ า นต่ าง ๆ ส าหรั บ สาขาวิช าที่ น าเทคนิ ค DEA ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ พ บว่ าด้าน
เศรษฐศาสตร์มีการประยุ กต์ใช้ เทคนิค DEA มากที่สุดคือ 26 % รองลงมามี 4 สาขาของผู้ทาการศึ กษาที่
จานวนการนาไปใช้เท่าๆ กันที่ 9% คือสาขาด้านการจัดการ สาขาด้านวิศวกรรม สาขาด้านสุขภาพและสาขา
ของบัณฑิตวิทยาลัยและสาขาบริหารธุรกิจที่ 6 % ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ภำพที่ 2.1 แสดงขอบเขตกำรประยุกต์ใช้งำนของเทคนิคกำรประเมินประสิทธิภำพ DEA [14]
และเมื่อพิจารณารายละเอียดการศึกษาที่มีการนา DEA ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษาของโรงไฟฟ้าที่
ผ่านมามีรายละเอียด ได้แก่ A.Azedeh and et al. (2011) [15]; Samei and Arvan (2015) [16] ได้ศึกษา
ตาแหน่งที่มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม โดยในการพิจารณาต้องคานึงถึง
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ความเร็วลม ระดับความสูง อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
ซึ่งแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกันจึงมีการนา DEA มาใช้ในการพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า และ
Lee and et al. (2015) [17] ศึกษาการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยทาการเลือกพื้นที่
ส าหรั บ ตั้ ง โรงไฟฟ้ า ด้ ว ยวิ ธี fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) หลั ง จากนั้ น น ามาประเมิ น
ประสิทธิภาพของพื้นที่ด้วยวิธี DEA พบว่าพลังงานแสง อาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การตั้งโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีปริมาณไม่สิ้นสุดและเป็นพลังงานสะอาด รวมถึง Barros and et al. (2017) [18]
ได้ทาการประเมินประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานน้าในแต่ละแห่งและการจัดการคะแนนประสิทธิภาพโดย
ใช้ ส มการถดถอยอย่ า งง่ า ย ซึ่ ง ผลจากการประเมิ น พบว่ า ปั จ จั ย ของต าแหน่ ง โรงไฟฟ้ า ในแองโกล่ า ที่ มี
ประสิทธิภาพคือจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้าและปัจจัยทางด้านต้ นทุนของโครงสร้างอาคาร ส่วนปัจจัย อื่น ๆ ที่ส่งผล
ได้แก่การกาหนดนโยบาย ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และ Khanjarpanah and et al. (2018) [19] ศึกษา
ตาแหน่ งที่เหมาะสมที่ส ามารถตั้งโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการการใช้
พลังงานโดยพิจารณาประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบกันซึ่งปัจจัยที่นามาพิจารณาได้แก่ ทางด้าน
ภูมิศาสตร์และความยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ราคาของพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้าง ความต้องการการใช้
พลังงานไฟฟ้า ประชากร เป็นต้น และปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ปริมาณการผลิตไฟฟ้า ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิภาพ
พบว่าสถานที่ตั้งที่ถูกเลือกให้ตั้งในบริเวณที่เป็นจุดสาคัญและบริเวณที่มีความต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก ๆ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่มีการนา DEA มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Grit (2015: 31-38) [20]
ทาการศึกษาประสิทธิภาพการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการประเมินประสิทธิ ภาพ DEA
มาทาการประเมินประยุกต์โครงการก่อสร้างที่มีการดาเนินงานจานวน 12 โครงการ ซึ่งผลจากการประเมิน
ประสิ ทธิภ าพจะน าไปพิจ ารณาในการตัดสิ น ในเรื่ อ งการก าหนดงบประมาณในการดาเนินงานด้ านความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้างในแต่ละสาขาสาหรับการประเมินประสิทธิภาพพิจารณาปัจจัยนาเข้าและผลผลิต
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นิ รุ ทธิ์ วัฒ นะแสง และคณะ (2561) [21] นาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบล้ อมกรอบข้อมูล มาใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ไทยที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
กัมพูชาและประเทศมาเลเซีย โดยพิจารณาจากปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ส่งผลต่อการจัดตั้งเขตนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาทาให้ทราบจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและนาไปประกอบการพิจารณาเลือกที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม
Karakaya and Canel (1998) [22] ทาการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้ง
โดยพบว่านอกจากปัจจัยทางด้านต้นทุนแล้ว มีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
คุณภาพ โดยจากการทาวิจัยเชิงสารวจ พบว่าเมืองนิวอิงแลนและเมืองนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกามี 84
ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการนาปัจจัยที่นามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้งมากถึง 27
ตัวแปรตัดสินใจที่สาคัญในภาคอุตสาหกรรม
Charnes and et al. (1989) [23] ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ DEA เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพและวางแผนระบบเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน ซึ่งพบว่า DEA สามารถใช้ในการ
ประมาณการจานวนเมืองที่ระบบทางเศรษฐกิจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงยังสามารถระบุความเป็นไปได้
ของแนวทางในการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจในการวางแผนบริหารเศรษฐกิจทั้งจากส่วนกลางและการกระจาย
อานาจได้
Samsudin and et al. (2016) [24] ทาการประเมินประสิทธิภาพโรงพยาบาลเอกชนทางตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย โดยพิจารณาปัจจัยนาเข้าได้แก่ จานวนแพทย์ พยาบาลและเตียงรองรับผู้ป่วย ส่วนปัจจัย
ผลผลิ ต ได้แก่ จ านวนผู้ ป่ ว ยใน-ผู้ ป่ ว ยนอก การจัดส่ งผู้ ป่ว ยและการผ่ าตัดรักษา เป็นต้น ซึ่งภาพรวม 90
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปของโรงพยาบาลที่ทาการประเมินผ่านเกณฑ์และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น ในการศึกษาประสิ ทธิภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนจึง ทาการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยพิจารณารายละเอียดจากปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตของแต่ละพื้นที่ซึ่งกล่าวถึงในบทที่ 3
ต่อไป

บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
ในบทนี้นาเสนอเนื้ อหาการดาเนิ นงานวิจัยสาหรับการประเมินประสิ ทธิภ าพของพื้นที่ที่ จ ะพิจารณาตั้ ง
โรงไฟฟ้าชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพื้ นที่ใดที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อม
และเหมาะสมที่จะสามารถพิจารณาจัดตั้งโรงไฟฟ้าได้ในกรณีที่มีแผนดาเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในจังหวัดศรี
สะเกษ ซึ่งในการศึกษาประสิทธิภาพได้มีการนาวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment
Analysis : DEA) มาช่วยในการพิจารณาประสิทธิภาพของอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้ อ มและรองรั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า นพลั ง งานของภาครั ฐ มายั ง จั ง หวั ด ในส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ในการ
ดาเนินงานวิจัยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.2 ข้อมูลอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
3.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล
3.4 รวบรวมปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตที่เกี่ยวข้องแต่ละอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
3.5 สรุปข้อมูลสาหรับนาไปทดสอบประสิทธิภาพแต่ละอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธีวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล (DEA) โดยใช้การวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม Lindo
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3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัย

ภำพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัย
3.2 ข้อมูลอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
3.2.1 สภำพทั่วไป
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะ
ภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่าไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ามูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด
ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอาเภอ 22 อาเภอมีประชากรราว 1.45 ล้านคน ประกอบด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน อาทิ ภาษาลาว ภาษากูย ภาษาเยอ และภาษาเขมรถิ่นไทย
จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองเป็น 2,557 หมู่บ้าน 206 ตาบล 22 อาเภอ ได้แก่ 1) อาเภอเมืองศรีสะเกษ 2)
อาเภอยางชุมน้อย 3) อาเภอกันทรารมย์ 4) อาเภอกันทรลักษณ์ 5) อาเภอขุขันธ์ 6) อาเภอไพรบึง 7) อาเภอ
ปรางค์กู่ 8) อาเภอขุนหาญ 9) อาเภอราษีไศล 10) อาเภออุทุมพรพิสัย 11) อาเภอบึงบูรพ์ 12) อาเภอห้วยทับทัน
13) อาเภอโนนคูณ 14) อาเภอศรีรัตนะ 15) อาเภอน้าเกลี้ยง 16) อาเภอวังหิน 17) อาเภอภูสิงห์ 18) อาเภอเมือง
จันทร์ 19) อาเภอเบญจลักษ์ 20) อาเภอพยุห์ 21) อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 22) อาเภอศิลาลาด [25]
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ภำพที่ 3.2 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ [28]
3.2.2 ขนำดและที่ตั้ง
จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ละติจูด 1415 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้าทะเลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,839.97
ตารางกิโลเมตรหรือ 5,524,987.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ระยะทาง 515 กิโลเมตร ทาง
รถยนต์ ระยะทาง 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ได้แก่ อาเภอราศีไศล อาเภอยางชุมน้อย กิ่งอาเภอศิลาลาด ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ได้แก่ อาเภอภูสิงห์ อาเภอขุนหาญ อาเภอเบญจลักษ์ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิ ศ ตะวั น ออก ได้ แ ก่ อ าเภอกั น ทรารมย์ อ าเภอกั น ทรลั ก ษ์ อ าเภอโนนคู ณ ติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ได้แก่ อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอปรางค์กู่ อาเภอห้วยทับทัน อาเภอบึงบูรพ์ ติดต่อกับ
จังหวัดสุรินทร์
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3.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด ส่วน
ทางตอนใต้เป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอน
ใต้ลงสู่แม่น้ามูลตอนเหนือของจังหวัด สภาพดิน ร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้าดี มีความอุดม
สมบูรณ์ต่าเพียงร้อยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่
เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งการทาการกสิกรรมได้เพียงบางส่วน มียอดเขาสูง
ที่สุดของจังหวัดคือยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอาเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม. (อาเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อาเภอขุนหาญ 18 กม. และ อาเภอภูสิงห์
33 กม.) [26]
3.2.4 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
ด้ า นการเกษตร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเป็ นจั งหวัด ขนาดใหญ่ มี เนื้ อ ที่ เ หมาะแก่ ก ารใช้ป ระโยชน์ทาง
การเกษตรโดยมีสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด ดังเช่น ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงสุด
5 อันดับแรก
ของปีพ.ศ.2561 คือ มันสาปะหลัง หอมแดง ยางพารา ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่สาหรับการเกษตร
ปริมาณรวม 292,448 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สาหรับปลูกมันสาปะหลังโรงงาน โดยในปีเพาะปลูก 2561 มีพื้นที่
สาหรับปลูกมันสาปะหลังโรงงานรวม 142,226 ไร่ ผลผลิตรวม 503,287 ตัน ยางพารา ผลผลิตรวม 65,905 ตัน
พื้นที่สาหรับปลูกข้าวรวม 87,062 ไร่ ผลผลิตรวม 45,898 ตันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 28,383 ไร่ ผลผลิตรวม
21,490 ตัน ส่วนผลผลิตสินค้าทางการเกษตรอื่นได้แก่ ปาล์มน้ามันพื้นที่สาหรับปลูกรวม 8,308 ไร่ ผลผลิตรวม
9,017 ตัน เป็นต้น [27]
3.3 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพด้วยวิธีกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการศึ ก ษานี้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิภ าพ
(Efficiency) คือ การวิเคราะห์แบบล้ อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis - DEA) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือของเทคนิคการตัดสินใจ (Making Decision) ของทางเลือกหรือหน่วยตัดสินใจหรือทางเลือกต่าง ๆ
(Decision Making Unit – DMU) โดยพิจารณาปัจจัยนาเข้า (Input) และปัจจัยผลผลิต (Output) ของลักษณะ
ปัญหาที่ทาการศึกษา โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทาผลผลิต จานวนมากและใช้ปริมาณปัจจัยการผลิต
น้อย แสดงถึงลักษณะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพดี ดังแสดงในสมการที่ 3.1 [29]
ประสิทธิภาพ หรือ Efficiency =

output
100%
input

(3.1)

ซึ่งวิธี DEA มี 2 โมเดลหลักๆ ซึ่งเรียกตามชื่อผู้พัฒนาคือ Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) และ
Banker, Charnes and Cooper (BCC) โดยต่างกันที่สมมุติฐานของโมเดล โดยในงานวิจัยนี้มีการประยุกต์ใช้
แบบจาลองทั้งสองแบบ ดังนี้
3.3.1 แบบจำลอง CCR
CCR model เป็นแบบจาลองภายใต้ข้อสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Return
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to Scale - CRS) ใช้กรณีที่ทุก DMU มีขนาดการผลิตที่เหมาะสมคือต้นทุนเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยน
ขนาดและมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีค่าใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 1 หมายถึงค่าประสิทธิภาพมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่ง
ถ้าค่าประสิ ทธิภ าพมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าหน่วยงานแห่งนั้นมีประสิ ทธิภ าพ แต่ถ้ามีค่าน้อย กว่า 1 แสดงว่า
หน่วยงานแห่งนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ DMU อื่น ๆ ดังแสดงในสมการ 3.2-3.5 [15]
เซต (Set)
I : เซตปัจจัยการผลิต i
J : เซตปัจจัยผลผลิต j
K : เซตทางเลือก k
พารามิเตอร์ (Parameter)
x : ปริมาณของปัจจัยการผลิต i ของทางเลือก k
y : ปริมาณของปัจจัยผลผลิต j ของทางเลือก k
ตัวแปร (Decision Variable)
ค่าน้าหนักของแต่ละปัจจัยการผลิต i
Ui :
ค่าน้าหนักของแต่ละปัจจัยผลผลิต j
V :
i ,k

i ,k

j

y
x
y
Subject to
x

Maximize Efficiency

jJ

iI

jJ

j ,k

i, k

j ,k

i, k

iI

0

0

Vj

(3.2)

Ui

Vj

 1 ; k  K

Ui

Ui  0

; i  I

Vj  0

; j  J

(3.3)
(3.4)
(3.5)

แต่เนื่ องจากสมการมีรู ป แบบเป็ น non-Linear จึงทาการเปลี่ ยนให้ อยู่ในรูปโปรแกรมเชิง เส้ นตรงหรือ
Linear Programming (LP) ได้โดยกาหนดให้  xi ,k U i = 1 ในสมการข้อจากัด
0

iI

ดังสมการ 3.6-3.10

y

Maximize Efficiency

jI

X

Subject to

jI

Y
jI

j,k 0

i , ko

Vj −

j , ko

(3.6)

Vj

Ui = 1

X
jI

i,k 0

U i  0 ; k  K

Ui  0 ; i  I
V j  0 ; j  J

(3.7)
(3.8)
(3.9)
(3.10)
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3.3.2 แบบจำลอง BCC
BCC model เป็นแบบจาลองภายใต้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (Variable Return to
Scale - VRS) โดยแบบจาลองนี้สามารถใช้ได้กับ DMU ที่มีขนาดการผลิตที่ไม่เหมาะสม ดังแสดงในโมเดลจาก
สมการ 3.11 – 3.15 โดยมีตัวแปรคือ k สาหรับแต่ละทางเลือก k ใด ๆ
Minimize Efficiency 𝜃
Subject to

(3.11)

 x

kK

 y

kK

k

(3.12)

  xi ,k0 ; i  I

k i ,k

i ,k

(3.13)

  yi ,k0 ; i  J



k

(3.14)

=1

k

k  0

(3.15)

ทั้งนี้ลักษณะการผลิต ขนาดการผลิตแบบไม่เหมาะสมสามารถแบ่งลักษณะของการผลิตออกเป็น 2
ประเภท คื อ ลั ก ษณะการผลิ ต ที่ มี ผ ลตอบแทนต่อ ขนาดเพิ่ ม ขึ้ น (Increasing Return to Scale - IRS) และ
ลักษณะการผลิตที่มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale - DRS) โดยในการพิจารณาว่า
ลักษณะการผลิตขนาดการผลิตแบบไม่เหมาะสมเป็นประเภทใด สามารถทาการวิเคราะห์ ได้ด้วยการหาค่าผลได้
ต่อขนาดแบบไม่เพิ่มขึ้น (Non-Increasing Return to Scale - NIRS) เพื่อหาข้อสรุปการดาเนินงานในมุมมอง
ของการพิจารณาประสิทธิภาพของพื้นที่สาหรับเลือกที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล [30-31] ดังสมการที่ 3.163.20 โดยรูปแบบสมการของ NIRS เป็นการนาสมการข้อจากัดของ BCC model มาเปลี่ยน จาก  k = 1
k

เป็น  k

1

k

Minimize Efficiency 𝜃
Subject to

(3.16)

 x

kK

  xi ,k0 ; i  I

k i ,k

 y

kK

k

i ,k

  yi ,k0 ; i  J



k

1

(3.17)
(3.18)
(3.19)

k

k  0

(3.20)
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3.4 รวบรวมปัจจัยนำเข้ำและปัจจัยผลผลิตที่เกี่ยวข้องแต่ละอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
สาหรับการประเมินประสิทธิภาพของพื้นที่แต่ละอาเภอในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงไฟฟ้า
ชุมชนชีวมวลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลนั้นจะต้องมีการกาหนดปัจจัย สาหรับนามาพิ จารณา
ประสิทธิภาพ โดยในการกาหนดปัจจัยที่นามาใช้ในการพิจารณาเป็นปัจจัยพื้นที่ฐานสาหรับ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่
ได้กล่าวในบทที่ 2 ทั้งในส่วนของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าทั่วไปและสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของ
กระทรวงพลั ง งาน ซึ่งจะแบ่ งออกเป็ น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย นาเข้า (Input) และปัจจัยผลผลิ ต (Output) ซึ่ง
การศึกษานี้ได้จาแนกแต่ละปัจจัยดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 ข้อมูลปัจจัยนำเข้ำและปัจจัยผลผลิตสำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพพื้นที่
ปัจจัยนำเข้ำ (INPUT)

ปัจจัยผลผลิต (OUTPUT)

1.ขนาดพื้นที่

1.รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ากองทุน

2.จานวนครัวเรือนในพื้นที่
3.จานวนกองทุนหมู่บ้าน
4.ปริมาณวัตถุดิบในพื้นที่
5.จานวนแรงงาน
6.ระยะทางสถานที่รับซื้อไฟฟ้า

2.รายได้จากขายวัตถุดิบ

โดยรายละเอียดของข้อมูลปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตแต่ละรายการที่รวบรวมและนามาใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
3.4.1 ปัจจัยนำเข้ำ
3.4.1.1 ขนาดพื้นที่จะพิจารณาจากขนาดของพื้นที่แต่ละอาเภอในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะมีขนาด
พื้นที่แตกต่างกันและส่งผลต่อการพิจารณาประสิ ทธิภ าพดังเช่น อาเภอที่มีขนาดพื้นที่มากก็จะมีพื้นที่ที่ เ ป็น
ตัวเลือกในการพิจารณาบริเวณที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนได้มากกว่าอาเภอที่พื้นที่น้อยกว่า โดยขนาดพื้นที่ของแต่ละ
อาเภอในจังหวัดศรีสะเกษรวบรวมข้อมูลจากสานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ [32] โดยแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 3.2
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ตำรำงที่ 3.2 ขนำดของพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ขนำดพื้นที่ (ตร.กม.)
576
210
664
1,238
914
249
285
723
499
407
50
195
257
237
258
238
940
96
330
225
112
138

3.4.1.2 จานวนครัวเรือนในพื้นที่ สาหรับจานวนครัวเรือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ตั้งอยู่ใน
แต่ละอาเภอซึ่งนามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนที่กาหนดให้วิสาหกิจ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมถือหุ้นของโรงไฟฟ้าชุมชนต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก
สานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ [32] แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3
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ตำรำงที่ 3.3 จำนวนครัวเรือนแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

จำนวนครัวเรือน
25,437
7,310
18,969
38[,497
30,288
7,728
12,093
18,051
17,509
19,750
2,135
7,405
7,544
9,135
8,317
8,880
9,302
3,329
6,459
6,257
4,378
4,117

3.4.1.3 จานวนกองทุนหมู่บ้าน จะนามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าชุมชนที่กาหนดเช่นเดียวกันเนื่องจากกองทุนหมู่บ้านจะทาหน้าในการบริหารจัดการเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยรวบรวมข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ [25] แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4
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ตำรำงที่ 3.4 จำนวนกองทุนหมู่บ้ำนแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

จำนวนกองทุนหมู่บ้ำน
199
7
175
279
276
80
141
145
190
232
25
81
80
90
75
126
86
52
67
66
80
44

3.4.1.4 ปริมาณวัตถุดิบในพื้นที่ คือ วัตถุดิบชีวมวลที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นผลผลิตหรือส่ว นของพืช ที่
สามารถน ามาเป็ น เชื้อเพลิ งสนั บ สนุ น ในการผลิ ตไฟฟ้าโดยเกณฑ์จ ะกาหนดให้ วิส าหกิจชุมชนจะเป็น ผู้ ข าย
เชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชุมชนได้แก่ แกลบ ปาล์ม ยางพาราและไม้ชิ้นสับ เป็นต้น [33] แสดงรายละเอียดในตารางที่
3.5
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ตำรำงที่ 3.5 วัตถุดิบชีวมวลแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2556
รำยชื่ออำเภอใน
จังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

แกลบ
14,927.101
21,591.963
18,416.716
26,341.834
11,692.224
11,757.864
19,924.58
16,615.938
8,090.727
7,547.317
4,943.105
1,581.787
8,680.781
5,737.905
5,425.799
8,716.375
3,076.279
5,768.648
6,940.059
5,966.042
3,406.957
4200.487

วัตถุดิบชีวมวล
ปำล์ม
ยำงพำรำ
0
3.627
604.493
0
5.459
14.274
28.934
15.603
53.55
473.067
0
6.516
0
0
0
1.995
0
3.744
0
0.045
12.991
9.039
0
0.621
0
1.674
0
18.72
46.213
37.737
0
1.764
0
0.552
8.177
251.982
19.383
78.246
0
0.222
0
1.566
0
0

รวม
ไม้ชิ้นสับ
14.508
0
57.096
62.412
1,892.268
26.064
0
7.98
14.976
0.18
36.156
2.484
6.696
74.88
150.948
7.056
2.208
1,007.928
312.984
0.888
6.264
0

14,945
22,196
18,494
26,449
14,111
11,790
19,925
16,626
8,109
7,548
5,001
1,585
8,689
5,832
5,661
8,725
3,079
7,037
7351
5967
3415
4200

3.4.1.5 จานวนแรงงาน จานวนแรงงานที่นามาพิจารณาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสนับสนุนด้าน
แรงงานของโรงไฟฟ้าเมื่อมีการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจานวนแรงงานนาข้อมูลของประชากรวัย
แรงงานประจาปี พ.ศ. 2561 ในแต่ละพื้นโดยจาแนกตามหมวดอายุระหว่าง 20-54 ปีของแต่ละรายอาเภอซึ่งเป็น
ช่วงอายุที่เป็นวัยแรงงาน [34] ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.6
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ตำรำงที่ 3.6 จำนวนประชำกรวัยแรงงำนแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

จำนวนแรงงำน (คน)
865,551
20,291
55,029
109,998
79,989
25,529
36,303
57,351
43,555
56,054
5,587
22,768
21,578
28,461
24,249
27,548
29,482
9,585
20,235
19,807
12,759
10,895

3.4.1.6 ระยะทางของสถานที่รับซื้อไฟฟ้า ในการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชุมชนชีว
มวลจะต้องมีการส่งไฟฟ้าไปยังสถานที่รับซื้อกระแสไฟฟ้าในปริมาณไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ คือ สถานีไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ สถานีไฟฟ้าษีไศล สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ
และสถานีไฟฟ้ากัน ทรลั กษ์ ซึ่งการพิจารณาระยะทางจะเริ่มต้นจากที่ว่าการของแต่ล ะอาเภอ (จุดอ้างอิ ง ใช้
ตาแหน่งเริ่มต้น) ไปยังสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ดังแสดงในตารางที่
3.7
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ตำรำงที่ 3.7 ระยะทำงแต่ละอำเภอกับสถำนที่รับซื้อไฟฟ้ำที่ใกล้ที่สุด
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ระยะทำง (กม.)
6.5
28.9
30.4
10.3
13.2
20.2
37.9
23.5
5.1
22.3
16
36.4
29.5
28.6
30.2
28.3
27.7
20.3
8.5
22.2
5.1
25.8

3.4.2 ปัจจัยผลผลิต
3.4.2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ากองทุน ตามเงื่อนไขของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากมีการกาหนดรายละเอียดของรายได้ ที่เกิดจากการจาหน่ายไฟฟ้าของโรงฟ้าชุมชนจะต้องส่งรายได้ให้กับ
กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ โดยอัต ราส่วนแบ่งรายได้สาหรับโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีว
มวล ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย) และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ไม่ต่ากว่า 0.25 บาท/หน่วย [13]
3.4.2.2 รายได้จากขายวัตถุดิบชีวมวลของชุมชน คือรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากการนาปริมาณ
วัตถุดิบชีวมวลมาจาหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อใช้ทาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งวัตถุดิบชีวมวลแต่ละ
ชนิดก็จะมีราคาแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของวัตถุดิบ ได้แ ก่ แกลบราคา 1,400 บาท/ตัน, ปีกไม้ยางพารา
970 บาท/ตัน, ทะลายปาล์มเปล่า 30 บาท/ตัน และไม้ชิ้นสับ ชิ้น 950 บาท/ตัน [36] หลังจากนั้นนาปริมาณ
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วัตถุดิบชีวมวลแต่ละพื้นที่มาคานวณร่วมกับราคาของวัตถุดิบชีวมวลแต่ละชนิด จะได้รายได้รวมจากการขาย
วัตถุดิบชีวมวล ดังแสดงในตารางที่ 3.8
ตำรำงที่ 3.8 รำคำของวัตถุดิบชีวมวลแต่ละพื้นที่ ประจำปี 2561
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

รำยได้จำกกำรขำยชีวมวล (บำท)
20,915,460
10,566,461
25,852,510
30,246,883
36,954,798
11,345,101
16,492,482
18,655,634
27,894,412
23,271,949
2,217,501
6,964,395
12,161,179
8,123,485
7,779,775
12,211,445
9,293,426
4,309,457
10,094,592
8,353,531
4,777,304
5,880,682

3.5 สรุปข้อมูลสำหรับนำไปทดสอบประสิทธิภำพแต่ละอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษด้วยวิธี
วิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล
หลังจากที่รวบรวมรายละเอียดข้อมูลของปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตเพื่อนามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของแต่ล ะอาเภอเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ขั้น ตอนต่อไปก็จะนาข้อมูล ดังกล่ าวมาสรุปเพื่อนาไปทาการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม LINDO โดยสามารถสรุปข้อมูลของปัจจัยทั้ง 2 ด้านของแต่ละพื้นที่ โดยกาหนด
ปัจจัยนาเข้าด้วยตัว U และปัจจัยผลผลิตด้วยตัว V ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.9 ดังนี้
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ตำรำงที่ 3.9 ข้อมูลของแต่ละปัจจัยที่นำมำพิจำรณำหำพื้นที่ที่มีประสิทธิภำพสำหรับตั้งโรงไฟฟ้ำ
ชุมชน
อำเภอ
(DMUs)

1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับ ทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
ขนำด
พื้นที่
(ตร.
ม.)
(U1)

ปริมำณ
วัตถุ
ดิบ
ตัน/ปี
(U2)

576
210
664
1238
914
249
285
723
499
407
50
195
257
237
258
238
940
96
330
225
112
138

14,945
7,548
18,494
22,196
26,449
8,109
11,790
14,111
19,925
16,626
1,585
5,001
8,689
5,832
5,661
5,725
7,037
3,079
7,351
5,967
3,415
4,200

จำนวน
ครัว
เรือน
(ครัว
เรือน)
(U3)
25,437
7,310
18,969
38,497
30,288
7,728
12,093
18,051
17,509
19,750
2,135
7,405
7,544
9,135
8,317
8,880
9,302
3,329
6,459
6,257
4,378
4,117

จำนวน
กองทุน
หมู่บ้ำน
(กอง
ทุน)
(U4)
199
7
175
279
276
80
141
145
190
232
25
81
80
90
75
126
86
52
67
66
80
44

ปัจจัยผลผลิต (Output)
จำนวน
แรงงำน
(คน)
(U5)

ระยะ
ทำง
(กม.)
(U6)

รำยได้
แบ่งเข้ำ
กองทุน
(บำท)
(V1)

รำยได้ขำย
วัตถุดิบ
(บำท)
(V2)

865,551
20,291
55,029
109,998
79,989
25,529
36,303
57,351
43,555
56,054
5,587
22,768
21,578
28,461
24,249
27,548
29,482
9,585
20,235
19,807
12,759
10,895

6.5
28.9
30.4
10.3
13.2
20.2
37.9
23.5
5.1
22.3
16
36.4
29.5
28.6
30.2
28.3
27.7
20.3
8.5
22.2
5.1
25.8

12,563
357,143
14,286
8,961
9,058
31,250
17730
17,241
13,158
10,776
100,000
30,864
31,250
27,778
33,333
19,841
29,070
48,077
37,313
37,879
31,250
56,818

20,915,460
10,566,461
25,852,510
30,246,883
36,954,798
11,345,101
16,492,482
18,655,634
27,894,412
23,271,949
2,217,501
6,964,395
12,161,179
8,123,485
7,779,775
12,211,445
9,293,426
4,309,457
10,094,592
8,353,531
4,777,304
5,880,682

โดยในการศึกษาประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น จะนาโปรแกรม LINDO
มาใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาคาตอบของค่าประสิทธิภาพจากจึง ปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิตของแต่ละพื้นที่
ซึ่งกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป

บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
เนื้อหารายละเอียดของบทนี้เป็นการนาข้อมูลที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลของปัจจัยนาเข้าและปัจจัย
ผลผลิตเพื่อนามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละอาเภอสาหรับพิจารณาค้น หาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะตั้ง
โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล โดยการนาข้อมูลมาแทนค่าในสมการทางคณิตศาสตร์ของ DEA และทาการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม LINDO ดังแสดงรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพ BCC model
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลในแต่ละ
อาเภอ จังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะเหมาะสมกับ แบบจาลองภายใต้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร
(Variable Return to Scale - VRS) คือเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยผลผลิตกับปัจจัยนาเข้าของแต่ละอาเภอที่
กาหนดเป็นหน่วยของทางเลือก (DMU) ซึ่งมีขนาดต่อการผลิต ไม่คงที่สามารถอธิบายได้จากการพิจารณา
ปัจจัยนาเข้าของแต่ละ DMU ที่มีความแตกต่างกัน เช่น จานวนของวัตถุดิบชีวมวล กองทุนหมู่บ้าน ระยะห่าง
ระหว่างพื้นที่กับจุดรับขายไฟฟ้า เป็นต้น จะส่งผลให้ปัจจัยผลผลิต เช่น รายได้จากการแบ่งเข้ากองทุนและ
รายได้จากการขายวัตถุดิบ ที่ เกิดขึ้นในแต่ละ DMU มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มแบบไม่คงที่ ดังนั้นในการ
พิจารณาเลือกแบบจาลองสาหรับ วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล
ในแต่ละอาเภอของจังหวัดศรีสะเกษจึงใช้แบบจาลอง BCC model
สาหรับผลการวิจัยได้ทาการศึกษาโดยนาข้อมู ลรายละเอียดมาแทนค่าในสมการของ BCC model ที่ได้
กล่าวในบทที่ 3 คือในสมการที่ 11-15 และทาการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่สามารถแสดงผล
การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยข้อมูลที่แสดงภายในกรอบเส้นทึบคือการแทนค่าของปัจจัยนาเข้าและข้อมูล
ที่แสดงภายในกรอบเส้นปะคือการแทนค่าของปัจจัยผลผลิต ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และข้อมูลของพื้นที่อาเภอ
อื่น ๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.2 ถึง 4.22
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ภำพที่ 4.1 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอเมืองศรีสะ
เกษมีค่าเท่ากับ 0.99
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ภำพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอยำงชุมน้อย
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอยางชุม
น้อยมีค่าเท่ากับ 1.00
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ภำพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอกันทรำรมย์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอกันทรา
รมย์ มีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอกันทรลักษ์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอกันทรลักษ์
มีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.5 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอขุขันธ์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ ขุขันธ์มี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.6 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอไพรบึง
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอไพรบึงมี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.7 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอปรำงค์กู่
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอปรางค์กมู่ ี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.8 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอขุนหำญ
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ ขุนหาญมี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.9 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอรำษีไศล
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอราษีไศลมี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.10 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภออุทุมพรพิสัย
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภออุทุมพร
พิสัยมีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.11 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอบึงบูรพ์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ บึงบูรพ์มี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.12 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอห้วยทับทัน
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอห้วยทับ
ทันมีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.13 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอโนนคูณ
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอโนนคูณมี
ค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.14 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอศรีรัตนะ
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ ศรีรัตนะ
มีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.15 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอน้ำเกลี้ยง
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ น้าเกลี้ยง
มีค่าเท่ากับ 0.98
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ภำพที่ 4.16 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอวังหิน
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ วังหินมี
ค่าเท่ากับ 1

43

ภำพที่ 4.17 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอภูสิงห์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอ ภูสิงห์มี
ค่าเท่ากับ 0.94
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ภำพที่ 4.18 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอเมืองจันทร์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอเมือง
จันทร์มีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.19 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอเบญจลักษ์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอเบญจลักษ์
มีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.20 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอพยุห์
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอพยุห์มีค่า
เท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.21 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณมีค่าเท่ากับ 1
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ภำพที่ 4.22 กำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพของอำเภอศิลำลำด
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพด้วยสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ของอาเภอศิลาลาดมี
ค่าเท่ากับ 1
โดยจากผลการวิเคราะห์ ค่าประสิทธิภ าพด้ว ย BCC model ของแต่ล ะอาเภอสามารถรวบรวมและ
สรุปผลค่าประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่ดงั ตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 ค่ำประสิทธิภำพจำก BCC model ของแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ

ค่ำประสิทธิภำพ BCC model (VRS)
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94
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ตำรำงที่ 4.1 ค่ำประสิทธิภำพจำก BCC model ของแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ (ต่อ)
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ค่ำประสิทธิภำพ BCC model (VRS)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
1.00
0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

และหากเมื่อเรียงลาดับตามค่าประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากมาก
ไปน้อยสามารถแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2 กำรเรียงลำดับค่ำประสิทธิภำพของ BCC model ของอำเภอในจังหวัด
ศรีสะเกษ
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.ยางชุมน้อย
2.กันทรารมย์
3.กันทรลักษ์
4.ขุขันธ์
5.ไพรบึง
6.ปรางค์กู่
7.ราษีไศล
8.อุทุมพรพิสัย
9.บึงบูรพ์
10.ห้วยทับทัน

ค่ำประสิทธิภำพ BCC model
(VRS)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตำรำงที่ 4.2 กำรเรียงลำดับค่ำประสิทธิภำพของ BCC model ของอำเภอในจังหวัด
ศรีสะเกษ (ต่อ)
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
11.โนนคูณ
12.ศรีรัตนะ
13.วังหิน
14.เมืองจันทร์
15.เบญจลักษ์
16.พยุห์
17.โพธิ์ศรีสุวรรณ
18.ศิลาลาด
19.เมืองศรีสะเกษ
20.น้าเกลี้ยง
21.ภูสิงห์
22.ขุนหาญ

ค่ำประสิทธิภำพ BCC model
(VRS)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.95
0.94

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ประเภทผลตอบแทนต่อขนำดผันแปร
หลังจากที่ทราบค่าประสิทธิภาพของพื้นที่แต่ละอาเภอที่เหมาะสมสาหรับจะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล
แล้ว BCC model ยังสามารถวิเคราะห์ประเภทของสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร VRS ได้อีก 2
ประเภทเพื่อให้ทราบลักษณะของขนาดความผันแปร คือ ประเภทที่หนึ่งผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing
Returns to Scale - IRS) หมายถึงเมื่อมีการเพิ่มหรือลดปัจจัยนาเข้าในอัตราหนึ่งจะพบว่าส่ งผลต่อปัจจัย
ผลผลิตเพิ่มหรือลดในอัตราที่สูงกว่าอัตราของปัจจัยนาเข้า เช่น ในภาวะปกติกระบวนการผลิตสินค้า A มี
ปัจจัยนาเข้าเท่ากับ 1 ตัน จะส่งผลให้เกิดปัจจัยผลผลิต 2 ตัน และเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยนาเข้าอีกก็จะส่งผลให้
ปัจจัยผลผลิตก็จะอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ สาหรับ VRS-IRS เมื่อเพิ่มปัจจัยนาเข้าจะส่งผลให้ปัจจัยผลผลิต
มีลักษณะการเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 4 หรือ 5 เท่า (จะมากกว่า 2 เท่า) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราที่สูงกว่าอัตราของ
ปัจจัยนาเข้า และอีกประเภทคือแบบผลได้ต่อขนาดลดลง (Decreasing Returns to Scale - DRS) หมายถึง
เมื่อมีการเพิ่มหรือลดปัจจัยนาเข้าในอัตราหนึ่งจะพบว่าส่งผลต่อปัจจัยผลผลิตเพิ่มหรือลดในอัตราที่ต่ากว่า
อัตราของปัจจัยนาเข้า เช่น ลักษณะตัวอย่างเดียวกันเมื่อเพิ่มปัจจัยนาเข้าส่งผลให้ปัจจัยผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นแต่
ไม่ถึง 2 เท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น อัตราที่ต่ากว่าอั ตราของปัจจัยนาเข้า ซึ่งทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้ในการ
คาดการณ์ว่าหากเกิดค่าประสิทธิภาพของ VRS-IRS จะมีลักษณะที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในระยะยาว (จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด) และหากเกิดค่าประสิทธิภาพของ VRS-DRS จะมีลักษณะที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มในระยะ
ยาวซึ่งอาจทาให้เกิดผลเสียต่อการผลิต ด้วยเหตุนี้จึงวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ BCC
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model เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่ามีรูปแบบ return to scale ประเภทใดโดยการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่
เพิ่มขึ้น (Non-Increasing Return to Scale-NIRS) โดยการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3
ตำรำงที่ 4.3 ค่ำประสิทธิภำพ NIRS ของแต่ละอำเภอ
รำยชื่ออำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ค่ำประสิทธิภำพ NIRS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
0.94
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
0.99
0.98
1.00
0.94
0.99
0.98
1.00
1.00
1.00

หลังจากนั้นนาค่าประสิทธิภาพคานวณค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ TECRS; TEVRS และ TENIRS มา
วิเคราะห์โดยพิจ ารณาตามเงื่อนไขตามรายละเอียดที่ 4.1-4.2 และสรุปประเภทของขนาดความผั นแปร
(Return to scale) ในตารางที่ 4.4 และหากพบว่าค่าประสิทธิภาพใดสอดคล้องทั้ง 2 เงื่อนไข ในการตัดสินใจ
ให้พิจารณาค่าประสิทธิภาพนั้นเป็นเงื่อนไขของ IRS เนื่องจากคุณสมบัติสามารถสร้างผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นได้
TENIRS
= TECRS หรือ TENIRS ≠ TEVRS ; หน่วย DMU ใดๆ เป็นแบบ IRS
(4.1)
TENIRS ≠ TECRS หรือ TENIRS = TEVRS ; หน่วย DMU ใดๆ เป็นแบบ DRS
(4.2)
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ตำรำงที่ 4.4 สรุปประเภทและค่ำประสิทธิภำพของแต่ละอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
ทำงเลือก
(DMU)
1.เมืองศรีสะเกษ
2.ยางชุมน้อย
3.กันทรารมย์
4.กันทรลักษ์
5.ขุขันธ์
6.ไพรบึง
7.ปรางค์กู่
8.ขุนหาญ
9.ราษีไศล
10.อุทุมพรพิสัย
11.บึงบูรพ์
12.ห้วยทับทัน
13.โนนคูณ
14.ศรีรัตนะ
15.น้าเกลี้ยง
16.วังหิน
17.ภูสิงห์
18.เมืองจันทร์
19.เบญจลักษ์
20.พยุห์
21.โพธิ์ศรีสุวรรณ
22.ศิลาลาด

ค่ำ Efficiency ของ DEA
Model CCR
Model BCC
(CRS); TECRS
(VRS); TEVRS
0.62
0.99
1.00
1.00
0.67
1.00
0.42
1.00
0.69
1.00
0.79
1.00
1.00
1.00
0.44
0.94
0.96
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.62
1.00
0.82
1.00
0.59
1.00
0.52
0.98
0.88
1.00
0.17
0.95
0.81
1.00
0.53
1.00
0.65
1.00
0.75
1.00
0.76
1.00

TENIRS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
0.94
1.00
1.00
1.00
0.99
1.00
0.99
0.98
1.00
0.94
0.99
0.98
1.00
1.00
1.00

รูปแบบ
Return to
scale
IRS
IRS
DRS
DRS
DRS
IRS
IRS
DRS
DRS
IRS
IRS
DRS
DRS
IRS
DRS
DRS
IRS
IRS
IRS
DRS
DRS
DRS

บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปรำยผลวิจัย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
จากสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ ปริมาณไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประกอบกับกระทรวงพลั งงานได้
ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ส่งเสริมการใช้พืชพลังงานและพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนามา
ผลิตเป็นพลังงานได้เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ เชื้อเพลิง 4 ประเภทคือ 1) ชีวมวล 2) ก๊าซชีวภาพ (น้า
เสีย/ของเสีย) 3) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ 4) เชื้อเพลิง Hybrid ระหว่าง 1, 2 และ3 ร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ สาหรับการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชื่อเพลิงประเภท ชีวมวลเนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีจานวน
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพียงแห่งเดียว จึงได้ทาการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นข้อมูลสนับสนุนกับ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งหากแผนด าเนิ น การตั้ง โรงไฟฟ้ า ชุ มชนชีว มวลภายในจั งหวัด ศรีส ะเกษ โดยได้ ส รุป
ผลการวิจัยดังนี้
จากข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละอาเภอในจังหวัดศรีสะเกษด้วย BCC model พบว่า พื้นที่
แต่ละอาเภอส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ซึ่งมีความหมายว่ามีประสิทธิภาพ 100
เปอร์เซ็นต์เหมาะสาหรับการพิจารณาตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลเมื่อเปรียบเทียบกับอาเภอทั้งหมดจานวน 22
อาเภอ ซึ่งมีจานวน 18 แห่ง ได้แก่ อาเภอยางชุมน้อย อาเภอกันทรารมย์ อาเภอกันทรลักษ์ อาเภอขุขันธ์
อาเภอไพรบึง อาเภอปรางค์กู่ อาเภอราศีไศล อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอบึงบูรพ์ อาเภอห้วยทับทัน อาเภอโนน
คูณ อาเภอศรีรัตนะ อาเภอวังหิน อาเภอเมืองจันทร์ อาเภอเบญจลักษ์ อาเภอพยุห์ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อาเภอศิลาลาด และมีอาเภอที่มีค่าประสิทธิภาพรองมาคือ 0.99, 0.98, 0.95,0.94 ได้แก่ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
อาเภอน้าเกลี้ยง อาเภอภูสิงห์ และอาเภอขุนหาญตามลาดับ
จากข้อมูลพบว่าพื้นที่ที่มีผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร แบบผลได้ต่อขนาดเพิ่ม VRS-IRS ขึ้นมีจานวน 10
อาเภอได้แก่ อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอยางชุมน้อย อาเภอไพรบึง อาเภอปรางค์ กู่ อาเภออุทุมพรพิสั ย
อาเภอบึงบูรพ์ อาเภอศรีรัตนะ อาเภอภูสิงห์ อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอ เบญจลักษ์ และพื้นที่อีก 12
อาเภอที่เหลือมีผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร แบบผลได้ต่อขนาดลดลง VRS-DRS ได้แก่ อาเภอกันทรารมย์
อาเภอกันทรลักษ์ อาเภอขุขันธ์ อาเภอขุนหาญ อาเภอราศี ไศล อาเภอห้วยทับทัน อาเภอโนนคูณ อาเภอน้า
เกลี้ยง อาเภอวังหิน อาเภอพยุห์ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอาเภอศิลาลาด
5.2 อภิปรำยผลวิจัย
จากการศึกษาประสิทธิภาพของแต่ละอาเภอในจังหวัดศรีสะเกษสาหรับการพิจารณาที่จะตั้งโรงไฟฟ้า
ชุมชนชีวมวลภายใต้วิธีการ DEA โดยใช้ BCC model ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในพิ จ ารณาที่ จ ะตั้ ง โรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนชี ว มวล เนื่ อ งจากการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายละเอียดในปัจจัยนาเข้าและปัจจัยผลผลิต
กับการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลมาร่วมพิจารณายกตัวอย่างเช่น การมีกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ จานวนครัวเรือน
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ในแต่ละพื้นที่ ขนาดกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ารวมถึงสัดส่วนรายได้ที่ต้องแบ่งเข้ากองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นเกณฑ์ที่กาหนดโดยภาครัฐ จึงทาให้ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการศึกษาภายใต้วิธีการ DEA สะท้อน
ถึงกลุ่ มเป้ าหมายที่จ ะเลื อกตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีว มวล ดังนั้น หากต้องมีการพิจารณาเลื อกสถานที่ที่จ ะตั้ ง
โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลในจังหวัด ศรีสะเกษสามารถพิจารณาเลือกได้จากค่าประสิทธิภาพผลตอบแทนต่อ
ขนาดผันแปรแบบผลได้ต่อขนาดเพิ่ม VRS-IRS เป็นอันลาดับแรก ได้แก่ อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอยางชุม
น้อย อาเภอไพรบึง อาเภอปรางค์กู่ อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอบึงบูรพ์ อาเภอศรีรัตนะ อาเภอภูสิงห์ อาเภอ
เมืองจันทร์ และอาเภอเบญจลักษ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีลักษณะของปัจจัยผลผลิตเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ของปัจจัยนาเข้าส่งผลดีต่อการลงทุนในระยะยาว สาหรับพื้นที่ที่มีผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร แบบผลได้ต่อ
ขนาดลดลง VRS-DRS เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพของการผลิต
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการผลิตซึ่งควรนาไปพิจารณาไว้เป็นลาดับถัดไป
ทั้งนีก้ ารศึกษาประสิทธิภาพภายใต้วิธีการ DEA ผลที่ได้การศึกษาทาให้ทราบพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสาหรับ
ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวล ซึ่งของพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสาหรับตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษอาจมี
หลายพื้นที่ดังที่กล่าวในการสรุปผล โดยวิธีการ DEA จะไม่สามารถบ่งชี้ลาดับของพื้นที่ได้ว่าควรเลือกพื้นที่ใด
ก่อน - หลัง ซึ่งถือเป็นข้อจากัดของวิธีการ DEA ดังนั้นจึงต้องประยุกต์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อทาให้ทราบถึง
การจัดลาดับตามวัตถุประสงค์
5.3 ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้การศึกษานี้และข้อเสนอแนะของการศึกษาพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพสาหรับการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเป็น
การศึกษาคู่ขนานกับการดาเนินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงพลังงาน โดย
การศึกษานี้เป็นมุมมองของนักวิชาการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการดาเนินการและเป็นการศึกษาเฉพาะการ
พิจารณาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสาหรับการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
เป็นข้อสรุปให้ทาการเลือกจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน แต่ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
เลือกจัดตั้งโรงไฟฟ้า
ดังนั้นหากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจผลการศึกษาหรือมี ลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัยในอนาคตต่อไป โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับลดรายละเอียด
ตามขอบเขตหรือข้อจากัด เช่น ศึกษาระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนาเครื่องมือหรือ
วิธีการอื่นมาประยุกต์ ใช้ในศึกษาเพื่อให้ผลการศึกษามีความแม่นยา ดังเช่น เครื่องมือทางสถิติ เครื่องมือการ
ตัดสินใจอื่นๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาสืบไป
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ภำคผนวก ก
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพผลได้ต่อขนำดไม่เพิ่มขึ้น
(Non-Increasing Return to Scale-NIRS)

62
1. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอเมืองศรีสะเกษมีค่าเท่ากับ 1

2. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอยางชุมน้อยมีค่าเท่ากับ 1

63

3. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอกันทรารมย์มีค่าเท่ากับ 1
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4. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอกันทรลักษ์มีค่าเท่ากับ 1

5. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอขุขันธ์มีค่าเท่ากับ 1
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6. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอไพรบึงมีค่าเท่ากับ 0.9
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7. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอปรางค์กู่มีค่าเท่ากับ 1

8. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอขุนหาญมีค่าเท่ากับ 0.94
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9. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอราษีไศลมีค่าเท่ากับ 1

68
10. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภออุทุมพรพิสัยมีค่าเท่ากับ 1

11. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอบึงบูรพ์มีค่าเท่ากับ 1
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12. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอห้วยทับทันมีค่าเท่ากับ 0.79
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13. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอโนนคูณทันมีค่าเท่ากับ 1

14. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอศรีรัตนะมีค่าเท่ากับ 0.99
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15. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอศรีรัตนะมีค่าเท่ากับ 0.98
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16. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอวังหินมีค่าเท่ากับ 0.98

17. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอภูสิงห์มีค่าเท่ากับ 0.94
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18. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอเมืองจันทร์มีค่าเท่ากับ 0.99
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19. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอเบญจลักษ์มีค่าเท่ากับ 0.98

20. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอพยุห์มีค่าเท่ากับ 1
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21. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีค่าเท่ากับ 1
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22. ผลการวิเคราะห์ผลได้ต่อขนาดไม่เพิ่มขึ้น NIRS ของอาเภอศิลาลาดมีค่าเท่ากับ 1
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ภำคผนวก ข
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพภำยใต้ข้อสมมติฐำนผลตอบแทนต่อขนำดคงที่
(Constant Return to Scale - CRS)
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1. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอเมืองศรีสะเกษมีค่าเท่ากับ 0.62

2. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอยางชุมน้อยมีค่าเท่ากับ 1
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3. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอกันทรารมย์มีค่าเท่ากับ 0.67
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4. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอกันทรลักษ์มีค่าเท่ากับ 0.42

5. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอขุขันธ์มีค่าเท่ากับ 0.69
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6. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอไพรบึงมีค่าเท่ากับ 0.79
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7. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอปรางค์กู่มีค่าเท่ากับ 1
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8. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอขุนหาญมีค่าเท่ากับ 0.44

9. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอราษีไศลมีค่าเท่ากับ 0.96
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10. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภออุทุมพรพิสัยมีค่าเท่ากับ 1
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11. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอบึงบูรพ์มีค่าเท่ากับ 1

12. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอห้วยทับทันมีค่าเท่ากับ 0.62
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13. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอโนนคูณมีค่าเท่ากับ 0.82
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14. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอศรีรัตนะมีค่าเท่ากับ 0.59

15. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอน้าเกลี้ยงมีค่าเท่ากับ 0.52
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16. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอวังหินมีค่าเท่ากับ 0.88
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17. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอภูสิงห์มีค่าเท่ากับ 0.17

18. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอเมืองจันทร์มีค่าเท่ากับ 0.81

90

19. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอเบญจลักษ์มีค่าเท่ากับ 0.53
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20. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอเบญจลักษ์มีค่าเท่ากับ 0.65

21. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีค่าเท่ากับ 0.75
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22. ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CCR ของอาเภอเมืองศรีสะเกษมีค่าเท่ากับ 0.76
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