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 คูมือการใชโปรแกรม DEAP 2.1 
สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis 

 
 ขั้นตอนในการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis 

1. ทบทวนความรูในเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
2. การกําหนดตัวแปรในแบบจําลอง 
3. การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลสําหรับการใชกับโปรแกรม DEAP 2.1  
4. การใชโปรแกรม DEAP 2.1 ในการวิเคราะห และการวิเคราะหผลที่ได 

1. ทบทวนความรูในเร่ืองการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

1.1  แนวคิดพื้นฐานของการวัดประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency)  

 การวัดประสิทธิภาพถือไดวาเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่นํามาใชในการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของหนวยผลิต 
และคาประสิทธิภาพที่ไดจากการประเมินก็สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตได เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของหนวยผลิต โดยทั่วไปแลว ประสิทธิภาพของหนวยผลิตสามารถ
ประเมินได ดังนี้ 

   
input
outputefficiency =  

 วิธีการวัดประสิทธิภาพที่นิยมนํามาใชในการวัดผลการดําเนินงาน ก็คือ การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเปน
การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพที่คํานวณไดในแตละหนวยผลิต กับคามาตรฐาน (benchmark) ซึ่งในการเปรียบเทียบ
ระหวางหนวยผลิตน้ัน คามาตรฐาน ก็คือ คาที่ไดจากหนวยผลิตที่ดีท่ีสุด (best practice) เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยผลิตที่
กําลังศึกษาทั้งหมด หรืออาจกลาวไดวาหนวยผลิตน้ันเปนหนวยผลิตที่อยูในระดับแนวหนา (frontier) สวนหนวยผลิตอื่นๆ 
จะมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวา (inefficiency) โดยทั่วไปแลวการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิต
สามารถประเมินไดดังน้ี 

   
inputsofsumweighted
outputsofsumweighted

efficiencyrelative =  

สามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดังนี้  
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efficiencyrelative   ; i = 1, …, m,  r = 1, …, s,  j = 1, …, n 

 โดยที่ ijx  คือ จํานวนของปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยผลิต j 
  rjy  คือ จํานวนของผลผลิตที่ r ของหนวยผลิต j 
  rµ  คือ ตัวถวงน้ําหนักของผลผลิต r 
  iω  คือ ตัวถวงน้ําหนักของปจจัยนําเขา i 
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   n คือ จํานวนของหนวยผลิต 
   s คือ จํานวนของผลผลิต 
   m คือ จํานวนของปจจัยนําเขา 

 แนวคิดที่มีการใชกันอยางกวางขวางในการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือ แนวคิดของ M.J. Farrell (1957) 
ที่อาศัยหลักการของ Frontier Analysis ในการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต แนวคิดดังกลาวเปนจุดเริ่มตนใหกับ                  
นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดคิดและพัฒนาวิธีการและแบบจําลองขึ้นมาเพื่อวัดประสิทธิภาพ เชน Data Envelopment Analysis 
(DEA), Stochastic Frontier Approach (SFA), Thick Frontier Approach (TFA) และ Distribution Free Approach (DFA) เปนตน1  

1.2  การวัดประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 

 วิธีการ DEA เปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการนํามาใชในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน              
เนื่องจากวิธีการนี้ไมตองมีการกําหนดรูปแบบของฟงกชัน (function form) ที่ใชในการพิจารณา และวิธีการนี้ก็สามารถ             
วัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานไดในกรณีที่มีปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) Charnes, 
Cooper and Roberts (1978) ไดนําเสนอวิธีการ DEA เปนกลุมแรก โดยใชหลักการทางคณิตศาสตรที่เรียกวา Linear Programming 
(DEA ถือไดวาเปนวิธีการแบบ non-parametric) ในการประเมินคาประสิทธิภาพของหนวยผลิต 
 Charnes et al. (1978) ไดนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต n ที่มี
การใชปจจัยการผลิต i  แลวไดผลผลิต r ดังนั้นประสิทธิภาพของหนวยผลิตสามารถหาไดจากการแกปญหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่เสนอโดย Charnes et al. (1978) ซึ่งแบบจําลองนี้จะเปนการพิจารณาทางดานปจจัย (input-oriented) และ                     
มีลักษณะของผลตอบแทนคงที่ (Constant Returns to Scale : CRS) สามารถเขียนแบบจําลองไดดังนี2้ 
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    0, ir >ε≥ωµ   ; i = 1, …, m,  r = 1, …, s,  j = 1, …, n   (1) 
 โดยที่ ijx  คือ จํานวนของปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยผลิต j 
  rjy  คือ จํานวนของผลผลิตที่ r ของหนวยผลิต j 
  rµ  คือ ตัวถวงน้ําหนักของผลผลิต r 
  iω  คือ ตัวถวงน้ําหนักของปจจัยนําเขา i 
   n คือ จํานวนของหนวยผลิต 
   s คือ จํานวนของผลผลิต 
   m คือ จํานวนของปจจัยนําเขา 
   ε คือ คาบวกที่มีขนาดเล็ก 
                                                                 
1 Anderson, R. I., Fish, M., Xia, Y., & Michello, F. (1999). Measuring efficiency in the hotel industry; A stochastic frontier approach. International Journal of 

Hospitality Management, 18(1), pp. 45-47. 
2 Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), pp. 429-444. 
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 แบบจําลองขางตนนี้เปนรูปแบบทวีคูณ (multiplier form) ของ DEA เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ
ประสิทธิภาพของหนวยผลิต สามารถใชปญหาควบคู (dual problem) ของสมการที่ (1) ในการหาคําตอบทางคณิตศาสตร 
โดยสามารถเขียนปญหาควบคูของแบบจําลองที่ (1) ไดดังนี้ 
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    0s,s, 0rj0ijj ≥λ +−   ; i = 1, …, m,  r = 1, …, s,  j = 1, …, n 
       θ ไมมีขอจํากัด (unconstrained)  (2) 
 
 เงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอสําหรับหนวยผลิตที่ j0 จะบรรลุประสิทธิภาพก็คือ g0 = θ* = 1, 0ss *

0ij
*

0ij == +−  
โดยตัวแปรเหลานี้ไดมาจากการแกปญหาที่ดีที่สุด สําหรับประสิทธิภาพของหนวยผลิตนี้จะมีคาเทากับ 1 หรือเปนคาที่อยู
บนเสนพรมแดน (frontier) สวนคามาตรฐานที่เปนจุดมุงหมายสําหรับหนวยผลิตที่ j0 ที่ไมมีประสิทธิภาพ สามารถหาไดจาก 

*
0ij0ij0ij sxx −−=′  และ *

0rj0rj
*

rj syy +−θ=′  เมื่อ −
0ijs  คือ ปจจัยนําเขาสวนเกิน และ +

0rjs  คือ ผลผลิตในสวนที่ขาด3 
แบบจําลองขางตนเปนแบบจําลองที่มีขอจํากัดนอยกวาแบบจําลองในรูปแบบทวีคูณ ดังนั้นจึงนิยมใชแบบจําลอง

ในรูปแบบหอหุมในการแกปญหามากกวาการใชแบบจําลองในรูปแบบทวีคูณ โดยคาของ θ  จะเปนคาประสิทธิภาพของ
หนวยผลิตที่ i ซึ่ง θ≤ 1 ถา θ = 1 จุดจะอยูบนเสนพรมแดน (frontier) หมายความวา หนวยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิค
ตามแนวคิดของ Farrell (1957) แบบจําลองขางตนเปนแบบจําลองภายใตขอสมมุติแบบ CRS ซึ่งจะใชไดอยางเหมาะสม              
เมื่อหนวยผลิตทุกหนวยมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (Optimal scale) ฉะนั้นเมื่อมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ   
ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหหนวยผลิตไมไดดําเนินการผลิตอยูในระดับที่เหมาะสมได จากขอจํากัดดังกลาว จึงไดมีการพัฒนา
แบบจําลองขึ้นมาใหม โดย Banker, Charnes, and Cooper (1984) ภายใตขอสมมุติ Variable Returns to Scale (VRS)4  
แบบจําลองภายใตขอสมมุติ VRS จะตองเพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในแบบจําลอง อีกหนึ่งสมการ คือ 11N / =λ                 
(เปนขอจํากัดของคาความโคง : convexity constraint) เพ่ือใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนวยผลิตช
ขนาดเดียวกันอยางแทจริง ตอมาไดมีการพัฒนาแบบจําลองดังกลาวโดยการเพิ่มขอจํากัด 11N / ≤λ  เขาไปในแบบจําลอง 
แบบจําลองที่พัฒนาใหมน้ีสามารถหาคาประสิทธิภาพในชวง Non-Increasing Returns Scale (NIRS.) ได ดังนั้นลักษณะของ
แบบจําลองสุดทายภายใตขอสมมติ VRS ที่นิยมใชในปจจุบันสามารถแสดงไดดังนี้ 
    θλθ,Min  
  Subject to  0yy i ≥λ+−  
          0xxi ≥λ−θ      
                         11N / ≤λ  

       0≥λ         (3) 

                                                                 
3 Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational  Research, 2(6), pp. 429-444. 
4 Coelli, T; Rao, D.S.Prasada and Battese, George E. 1997.  An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis.   Boston : Kluwer Academic Publishers.  
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สรุปการวัด DEA ภายใตขอสมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และ Variable Returns to Scale (VRS) ใน
กรณีที่พิจารณาทางดาน input orientated และ output orientated สามารถประเมินไดจากการทํา Linear Programming ใน
แบบจําลองดังนี้ 

แบบจําลองภายใตขอสมมุติ Constant Returns to Scale (CRS) 

Input orientated Output orientated 
  θλθ,Min  

Subject to        0yy i ≥λ+−  

      0xxi ≥λ−θ     
      0≥λ   
 

  φλφ,Max  

Subject to        0yy i ≥λ+φ−  

      0xx i ≥λ−     
                    0≥λ   
 

 
แบบจําลองภายใตขอสมมุติ Variable Returns to Scale (VRS) 

Input orientated Output orientated 
  θλθ,Min  

Subject to        0yy i ≥λ+−  

      0xxi ≥λ−θ                   
                              11N / ≤λ        
                               0≥λ   

  φλφ,Max  

Subject to        0yy i ≥λ+φ−  

      0xx i ≥λ−      
                               11N / ≤λ                      
                              0≥λ   

 

การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติแบบ VRS นั้น เปนการวัดประสิทธิภาพในกรณีที่มีการ
แขงขันที่ไมสมบูรณซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหหนวยธุรกิจหนึ่งไมไดดําเนินการผลิตอยูในระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวัด
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติแบบ CRS นั้นจะตองมีขอจํากัดที่วาหนวยผลิตทุกหนวยจะตองมีการดําเนินการผลิต 
ณ ระดับที่เหมาะสม (optimal scale) ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติ constant retune to Scale (TECRS) 
ประกอบไปดวย scale efficiency (SE) และ pure technical efficiency (TEVRS) ซึ่งถาหากหนวยผลิตบางหนวยไมได
ดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม คา TECRS และ TEVRS จะมีคาไมเทากัน และ VRSCRS TETE  จะได scale efficiency 
(SE) ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยรูปที่ 1 เมื่อสมมุติใหหนวยผลิตมีการใชปจจัยการผลิต 1 ชนิด ใหไดผลผลิต 1 ชนิด ดังนั้น 

  CRSTE  = APAPC  

  VRSTE  = APAPV  

  SE        =   
VC APAP  ซึ่งก็คือ VRSCRS TETE  
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โดยคาของ TECRS , TEVRS และ  SE มีคาต้ังแต 0 ถึง 1  จากสมการทั้งสามแสดงวา TECRS = TEVRS× SE  ดังนั้น
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติ constant retune to scale (TECRS) จะประกอบ ดวย pure technical efficiency 
(TEVRS) และ scale efficiency (SE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา : Coelli; Rao and Battese (1997). 

 
รูปท่ี 1 แสดงวิธีการคํานวณเพื่อหาคา scale efficiency (SE)  

 
นอกจากนี้ในแบบจําลอง VRS ที่นําเสนอขางตน เปนแบบจําลองที่สามารถบอกไดวาหนวยผลิตนั้นมีผลไดตอ

ขนาดเพิ่มขึ้น (increasing returns scale : irs.) หรือมีผลไดตอขนาดลดลง (decreasing returns scale : drs.) เนื่องจากใน
แบบจําลองดังกลาวไดใชขอจํากัด 11N / ≤λ  ดังนั้นจึงสามารถหาคาประสิทธิภาพไดในชวง Non - Increasing Returns to 
Scale (NIRS.)  ได 

ดังนั้น ถา TENIRS =  TEVRS หรือ TENIRS ≠  TECRS แสดงวาเปน decreasing returns to scale (drs.) 

               TENIRS ≠ TEVRS หรือ TENIRS =  TECRS แสดงวาเปน increasing returns to scale (irs.) 

 สําหรับการวัดประสิทธิภาพตนทุน (cost efficiency) และประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) นั้น ตอง
ทําการประมาณคาเสนพรมแดนทางดนตนทุน ซึ่งเสนดังกลาวจะเปนเสนที่แสดงถึงจุดที่หนวยผลิตมีการใชตนทุนการผลิต
ที่ตํ่าที่สุด สามารถเขียนแบบลองทางคณิตศาสตรของการหาประสิทธิภาพทางตนทุน ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale 
(VRS)ไดดังนี้5 

 

 

                                                                 
5 Coelli, T.J. (1996). “A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program”, CEPA Working Paper 96/08, Department of Econometrics, 

University of New England, Armidale. 
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    *
i

'
ix,
xwMin

i
−λ

 

  Subject to  0yy*
i ≥λ+−  

          0xx i ≥λ−      
                         11N / =λ  

       0≥λ         (4) 

 โดยที่  '
iw  คือ ราคาปจจัยการผลิต 

  *
ix  คือ เวกเตอรของปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่มีการใชตนทุนต่ําที่สุด 

 แบบจําลองขางตนนั้นตองการหาจุดที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดย linear programming ในแบบจําลองขางตน                             
จะคํานวณหาปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ภายใตตนทุนที่ตํ่าที่สุด โดยกําหนดราคาปจจัย ( '

iw ) และผลผลิต ( iy ) 
มาให ดังนั้นประสิทธิภาพตนทุนรวม (total cost efficiency) หรือประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (economic efficiency) 
ของหนวยผลิตที่ i สามารถคํานวณไดดังนี้ 
  CE  = i

'
i

*
i

'
i xwxw  

 และสามารถคํานวณหาคาประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ไดดังนี้ 
   AE  = TECE  

 นอกจากนี้ยังสามารถใช DEA ในการพิจารณาทางดานรายได โดยการคํานวณหาปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมที่สุด 
ที่ทําใหมีรายไดสูงสุด โดยกําหนดราคาผลผลิต ( '

ip ) และปจจัยการผลิต (x) มาให ซึ่งสามารถเขียนแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของการหาประสิทธิภาพทางรายได ภายใตขอสมมติ Variable Returns to Scale (VRS)ไดดังนี้6 
    *

i
'
iy,
ypMax

i
−λ

 

  Subject to  0yy i ≥λ+−  
          0xx*

i ≥λ−      
                         11N / =λ  

       0≥λ         (5) 
 โดยที่  '

ip  คือ ราคาผลผลิต 
  *

iy  คือ เวกเตอรของปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่กอใหเกิดรายไดสูงสุด 

 เชนเดียวกันสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพทางรายไดของหนวยผลิตที่ i ไดดังนี้ 
  RE  = i

'
i

*
i

'
i ypyp  และ  

 และสามารถคํานวณหาคาประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ไดดังนี้ 
   AE  = TERE  
 สําหรับโปรแกรม DEAP 2.1 จะไมมีการคํานวณประสิทธิภาพทางรายได 

                                                                 
6 Thanassoulis, Emmanuel. (2001). Introduction to the theory and application of data envelopment analysis : a foundation text with integrated software. Kluwer 

Academic Publishers. 
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1.3  การวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการจัดการ (measurement of managerial efficiency change) 

 วิธีวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิตที่กลาวมาแลวขางตน สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับการวัดการเปลี่ยนแปลง
ของประสิทธิภาพการจัดการของหนวยผลิตไดโดยนําวิธีการ DEA มารวมกับ Malmquist Productivity Approach7 สามารถ
อธิบายแนวคิดของการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการจัดการไดดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Shiuh-Nan Hwang and Te Yi Chang (2003) 
 
รูปท่ี 2 วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพที่พิจารณาทางดานผลผลิต 
 

 จากรูปที่ 1 เมื่อกําหนดให tF คือ เสน Frontier ณ เวลาที่ t และ 1tF+  คือ เสน Frontier ณ เวลาที่ t+1 ในขณะที่ ณ จุด 
( )ttt y,xA  และ ( )1t1t1t y,xA +++  แสดงถึง เวกเตอรของปจจัยนําเขา-ผลผลิต ของหนวยผลิต ณ เวลาที่ t และ t+1 

ตามลําดับ สําหรับวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพจาก ณ เวลาที่ t ถึง t+1 สามารถทําไดโดยการใชฟงกชัน
ระยะทางประสิทธิภาพ (efficiency distance functions) ( )tt1t y,xD +  ฟงกชันนี้หมายความวา เสน Frontier ณ เวลาที่  t+1  
จะถูกใชอางอิงในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยผลิต A ณ เวลาที่ t ซึ่งสามารถแสดงเปนปญหาลิเนียรโปรแกรมมิ่ง 
(linear programming problem) ไดดังนี้ 
    ( ) θ=+ Maxy,xD tt1t  

   s.t. ,xx
n

1j

t
ij

1t
ij

1t
j∑ ≤λ

=

++        

    ,yy
n

1j

t
0rij

1t
rj

1t
j∑ θ≥λ

=

++  

    01t
j ≥λ+  i = 1, …, m, r = 1, …, s, j = 1, …, n 

      θ ไมมีขอจํากัด (Unconstrained)   (6) 
                                                                 
7 Caves, D.W., Christensen, L. R., & Diewert, W. E. (1982). The economic theory of index numbers and the measurement of input, output and productivity. 
Econometrica, 50(6), pp. 1393-1414. 
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 ในทางกลับกันฟงกชันระยะทางประสิทธิภาพ ( )1t1tt y,xD ++  จะหมายความถึง เสน Frontier ณ เวลาที่ t ที่จะถูกใช
อางอิงในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยผลิต A ณ เวลาที่ t+1 และสามารถแสดงเปนปญหาลิเนียรโปรแกรมมิ่ง (linear 
programming problem) ไดดังนี้ 
    ( ) θ=++ Maxy,xD 1t1tt  

   s.t. ,xx
n

1j

1t
ij

t
ij

t
j∑ ≤λ

=

+        

    ,yy
n

1j

1t
0rij

t
rj

t
j∑ θ≥λ

=

+  

    0t
j ≥λ   i = 1, …, m, r = 1, …, s, j = 1, …, n 

      θ ไมมีขอจํากัด (Unconstrained)   (7) 
 
 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ( )ttt y,xD  และ ( )1t1t1t y,xD +++  ก็คือ แบบจําลองที่พิจารณาทางดานผลผลิต 
(output-oriented) และมีลักษณะผลตอบแทนคงที่ (CRS) เหมือนกับแบบจําลองที่ (2) จากความหมายเรขาคณิต (geometric) 
ของฟงกชันระยะทาง (distance function) ที่ไดอธิบายมาแลวขางตน และเมื่อพิจารณารูปที่ 2 อีกครั้ง จะทําใหทราบวา 
  ( )ttt y,xD  = ,EA/EF t  
  ( )1t1t1t y,xD +++  = ,BA/BD t  
  ( )1t1tt y,xD ++  = ,BA/BC t  
  ( )tt1t y,xD +  = EG/EA t  
 Caves et al. (1982) และ Färe et al (1992) ไดนําเสนอวิธีการวัด Malmquist productivity index โดยอธิบายวา             
การเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพ (shift in efficiency: SIE) จากเวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 นั้น ก็คือสัดสวนของ BC/BD  และ 

EF/EG  สําหรับคาเฉลี่ยเรขาคณิตของ BC/BD  และ EF/EG  สามารถหาไดดังนี้ 

  ( )
( )

( )
( )

21

ttt

tt1t

1t1tt

1t1t1t21

1t,t y,xD
y,xD

y,xD
y,xD

EF
EG

BC
BDSIE 








⋅=



 ⋅=

+

++

+++

+   (8) 

 
 เชนเดียวกัน CIE (Catching-up in efficiency) จากเวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 สามารถอธิบายไดในแบบจําลองที่ (9)          
ที่เปนการแสดงถึงสัดสวนระหวางประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) ของหนวยผลิต ณ เวลาที่ t+1 เทียบกับ 
ณ เวลาที่ t 

  1t,tCIE +  =  
EF

EA
BD

BA t1t
⋅

+
 

   =  ( )
( )

1

ttt

1t1t1t

y,xD
y,xD −+++








         

   =  ( )
( )






+++ 1t1t1t

ttt

y,xD
y,xD        (9) 
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 สามารถหาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโดยรวม (total efficiency change) ของหนวยผลิต ณ เวลาที่ t ถึงเวลาที่ 
t+1 ไดจาก 1t,t1t,t SIECIE ++ ×  ดังนี้ 
  1t,tTEC + =  1t,t1t,t SIECIE ++ ×  

   =  ( )
( )

( )
( )

( )
( )

21

ttt

tt1t

1t1tt

1t1t1t

1t1t1t

ttt

y,xD
y,xD

y,xD
y,xD

y,xD
y,xD









⋅⋅

+

++

+++

+++     

   =  ( )
( )
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21

1t1t1t

tt1t

1t1tt

ttt

y,xD
y,xD

y,xD
y,xD









⋅ +++

+

++      (10) 

 

 แบบจําลองที่ (10) คือ Malmquist productivity index ซึ่งเปนดัชนีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ 
 

2. การกําหนดตัวแปรในแบบจําลอง 

 การวิเคราะหเพ่ือประเมินระดับประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) เปนวิธีการ Non – 
Parametric ซึ่งไมตองมีการประมาณคาสัมประสิทธิ์ วิธีการนี้สามารถวิเคราะหไดทั้งในกรณีที่มีปจจัยการผลิตและผลผลิต
หลายชนิด (multi input and output) และยังเปนวิธีการที่เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถกําหนดรูปแบบของแบบจําลองได 
โดยในวิธีการนี้ตองการทราบแตเพียงวา อะไรเปนปจจัยนําเขา อะไรเปนผลผลิตที่ไดรับ เพ่ือความเขาใจในการอธิบาย            
ในที่น้ีขอยกตัวอยางในการอธิบายดังน้ี 
 เมื่อสมมุติวา ในการวิจัยมีคําถามอยูวา “ผูผลิตศิลาดลในจังหวัดเชียงใหมมีระดับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แตกตางกันอยางไร”8 
 จากคําถามงานวิจัยขางตนที่ตองการหาระดับประสิทธิภาพของหนวยผลิต คือ ผูผลิตศิลาดล ซึ่งสามารถเก็บขอมูล
ไดเพียง 8 รายเทาน้ัน สําหรับเครื่องมือที่ตองการใชในงานวิจัย ก็จะใชวิธีการวัดประสิทธิภาพตามแนวคิดของ M.J. Farrell 
(1957) ซึ่งเปนแนวคิดที่นิยมนํามาใชในการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต ในแนวคิดน้ีมีวิธีการวัดที่นิยมอยู 2 วิธีการ คือ 
Stochastic Frontier Approach (SFA) และ Data Envelopment Analysis (DEA) แตเน่ืองจากขอจํากัดของขอมูลซึ่งมีจํานวน
ตัวอยางเพียง 8 รายเทาน้ัน และในการวิจัยครั้งน้ียังไมสามารถกําหนดรูปแบบของแบบจําลองได นอกจากนี้ผูวิจัยเองตองการ
ผอนคลายเงื่อนไขภายใตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร และเงื่อนไขทางสถิติ ดังน้ันจึงไดเลือกวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบ DEA  

สําหรับแบบจําลองที่ใชในงานวิจัยมีดังน้ี 
 ก. ตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง 

 ปจจัยนําเขาในแบบจําลองนี้ ประกอบดวย 
 จํานวนแรงงาน    หนวย : คน 
 คาเสื่อมราคา    หนวย : บาท 
 ตนทุนขาย    หนวย : บาท 
 คาใชจายในการขายและบริการ  หนวย : บาท 

 ผลผลิตในแบบจําลองนี้ คือ 
 รายไดจากการขาย   หนวย : บาท 

                                                                 
8 ตัวอยางนี้นํามาจากบทความเรื่อง “ศักยภาพและโอกาสของศิลาดลในตลาดของที่ระลึก.” โดย อัครพงศ อั้นทอง. 
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 ข. เง่ือนไขและขอสมมุติท่ีใชในการศึกษา 
 เปนการพิจารณาทางดานปจจัยการผลิต (input-orientated) 
 ใชขอสมมุติทั้ง Constant Retune to Scale (CRS) และ Variable Return to Scale (VRS) เน่ืองจา ตองการทดสอบ
วาในกลุมผูผลิตที่กําลังพิจารณาอยูน้ีมีลักษณะของการแขงขันที่สมบูรณหรือไม และมีการดําเนินการผลิต ณ 
จุดที่เหมาะสมหรือไม ซึ่งถาหากผูผลิตมีการดําเนินการผลิต ณ จุดที่ไมเหมาะสม คา TECRS

 จะไมเทากับ TEVRS 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3. การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลสําหรับการใชกับโปรแกรม DEAP 2.1 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห DEA สามารถใชไดทั้งขอมูลที่เปนขอมูลจากการสัมภาษณ (หรือปฐมภูมิ) หรือขอมูล

ทุติยภูมิ ก็ได และลักษณะของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจะมีอยู 2 ประเภท คือ 
 ขอมูลภาคตัดขวาง (Cross – section data) 
 ขอมูล panel data 

ในตัวอยางครั้งน้ีไดใชขอมูลแบบ “ภาคตัดขวาง (cross – section data) โดยเปนขอมูลทุติยภูมิรวมกับขอมูล               
ปฐมภูมิจํานวน 8 ตัวอยาง และไดสมมุติขอมูล panel data ขึ้นมา เพ่ือใชในการวิเคราะห Malmquist DEA 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการขอมูลใหพรอมที่จะนําไปวิเคราะห 
ภายหลังจาก Key ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลแลว (ไมวาจะเปนขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิก็ตาม) ในขั้นแรกให

ทําการตรวจสอบขอมูลที่จะนํามาใชกอน โดยการคัดเลือกตัวอยาง (observation) ที่สามารถใชวิเคราะหได โดยตัวอยางที่จะ
วิเคราะหตองมีตัวแปรที่ครบถวนสมบูรณ และในแตละตัวแปรจะตองไมมีคา missing อยู หรือในบางกรณีที่เปน missing ก็
สามารถที่จะเติมตัวเลข 0.0001 ลงไปได ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห DEA น้ัน จะตองแบงแยกใหไดวาตัวแปรอะไรบางที่
เปนผลผลิต (output) และตัวแปรอะไรบางที่เปนปจจัยนําเขา (input) 
 สําหรับโปรแกรม DEAP 2.1 น้ัน จะอานขอมูลเปน ASCII หรือ Text File เชนเดียวกับโปรแกรม Frontier 41 
ดังน้ันผ ู ใชจะตองบันทึก file ใหอยูในรูปแบบดังกลาว ผูใชสามารถจัดการขอมูลบนโปรแกรมอะไรก็ได แลวแตความถนัด 
แตในที่น้ีจะขอเสนอโปรแกรม Excel เพราะ งายในการจัดการขอมูล ในการจัดการขอมูลบนโปรแกรม Excel เพ่ือให
สามารถใชกับโปรแกรม DEAP 2.1 มีเง่ือนไขที่จําเปนและขั้นตอนในการจัดทําดังน้ี 
 เง่ือนไขในการจัดการขอมูล 

File ขอมูลที่ใชควรจัดการใหอยูในรูปแบบของ Text file (ASCII) ถาจัดการขอมูลดวยโปรแกรม Excel ใหบันทึก 
file ในนามสกุล .prn สําหรับการจัดการขอมูลที่ใชกับ DEAP 2.1 น้ันมีขอจํากัดของการจัด column ของขอมูลดังน้ี  

 

ประเด็นปญหา  : ผูผลิตศิลาดลมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยางไรบาง 
วิธีการท่ีใช  : การวัดประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis  
ปจจัยนําเขา : จํานวนแรงงาน, คาเสื่อมราคา, ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร 
ผลผลิต : รายไดจากการขายผลผลิต 
เง่ือนไข : ใหความสําคัญทางดานปจจัยการผลิต (input-orientated) 
ขอสมมติ : Constant Return to Scale (CRS) และ Variable Return to Scale (VRS) 
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ก. สําหรับขอมูล cross – section data  
 Column แรกของขอมูลจะตองเปน Column ที่แสดงถึงชุดของ  ตัวแปรผลผลิต (output) 
 Column ตอมาของขอมูลจะตองเปน Column ที่แสดงถึงชุดของ ตัวแปรปจจัย (input) 
 Column ตอมาของขอมูลจะตองเปน Column ท่ีแสดงถึงชุดของ ตัวแปรราคาปจจัย (input price)* 

ข. สําหรับขอมูล panel data 
 Column แรกของขอมูลจะตองเปน Column ที่แสดงลําดับที่ของตัวอยาง โดยเรียงลงมาตามป เชน ถาหากมี
ขอมูล 8 โรงงาน จํานวน 2 ป ใหเรียงขอมูลในปที่ 1 กอน ของทั้ง 8 โรงงานกอน แลวคอยตอดวยขอมูลใน
ปที่ 2 ของทั้ง 8 โรงงาน 
 Column แรกของขอมูลจะตองเปน Column ที่แสดงถึงชุดของ  ตัวแปรผลผลิต (output) 
 Column ตอมาของขอมูลจะตองเปน Column ที่แสดงถึงชุดของ ตัวแปรปจจัย (input) 
 Column ตอมาของขอมูลจะตองเปน Column ท่ีแสดงถึงชุดของ ตัวแปรราคาปจจัย (input price)* 

หมายเหตุ : 1. ตัวแปรราคาปจจัยใชสําหรับการประมาณคาประสิทธิภาพทางตนทุน (cost Efficiency) เทาน้ัน  
                          ถาหากเปนการประมาณคาปกติก็ไมตองใสขอมูลดังกลาว 

   2. DEAP 2.1 สามารถวิเคราะหไดทั้งในกรณี single output หรือ multi output ก็ได 
 
 เมื่อลงขอมูลและจัดการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนที่เรียบรอยแลวใหดําเนินการตอดังน้ี 

1. ใหเลือก cell ทั้งหมดดังรูป เพ่ือเปลี่ยนใหเปนขอมูลแบบตัวเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 

สวนของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
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2. คลิกดานขวา แลวจะปรากฏหนาตางใหเลือก ใหเลือกคําสั่ง “จัดรูปแบบเซลล” ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จะปรากฏหนาตางดังรูป แลวเลือกที่ชอง “ตัวเลข” แลวกําหนด “ตําแหนงทศนิยม” ซึ่งแลวแตจะเลือก               
ในที่น้ีจะเลือกที่ 2 ตําแหนง หลังจากนั้นใหกดปุม “ตกลง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกคําสั่งนี้ 
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4. ตอไปใหลบช่ือตัวแปร และลบ column obs ออกจากตาราง และจัดชองของ column ใหมีขนาดเทากัน และ
ใหครอบคลุมตัวเลขทั้งหมด ในตาราง Excel จะตองใหเหลือเฉพาะขอมูลเพียงอยางเดียว และใหจัดขอมูลให
ชิดขอบทางดานขวามือ โดยกดปุม           ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. หลังจากนั้นก็ทําการบันทึกรูปแบบของแฟมขอมูลใหเปน “ขอความที่ถูกจัดรูปแบบไว (ชองวางเปนตัวค่ัน)”                       
ซึ่งมีนามสกุล file *.prn โดยเลือก แฟม และไปที่ บันทึกเปน… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเพื่อใหขอมูลชิดขวา 

เลือก 



คูมือการใชโปรแกรม DEAP 2.1 สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis 15 

โดย นายอัครพงศ  อั้นทอง  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. แลวจะปรากฏหนาตางดังรูป ใหทําดังน้ี 
 ต้ังช่ือ file ควรจะใชช่ือ file ที่เปนภาษาอังกฤษ 
 เลือกบันทึกแฟมงานเปน ขอความที่ถูกจัดร ูปแบบไว (ชองวางเปนตัวค่ัน) ซึ่งจะมีสกุล file วา .prn 
 ใหเลือกบันทึก file อยูใน Directory ของโปรแกรม DEAP 2.1 
 ตอบตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ผานมาเปนการจัดการขอมูลสําหรับในกรณีขอมูลเปน cross section data แตถาขอมูลเปน panel data น้ันจะมี
การจัดการเรียงขอมูลไมเหมือนกัน โดยผูใชจะตองเรียงขอมูลในลักษณะนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังช่ือ file ใหเปนภาษาอังกฤษ 

เลือกบันทึกแฟมเปน ขอความที่ถูกจัดรูปแบบไว (ชองวางเปนตัวคั่น) 

สังเกตวาสกุล file เปน .prn 

ขอมูลในปที่ 1 

ขอมูลในปที่ 2 
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(TIP ; ในการจัดการขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหในแตละโปรแกรมควรทําการ Copy แลวสรางเปน file ใหม
อยูเสมอ ไมควรไปยุงหรือจัดการบน file ฐานขอมูล เพราะ เม่ือมีปญหาแลวจะไมสามารถเรียกขอมูลเกามาใชได) 

 ภายหลังจากจัดขอมูลแบบนี้แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 7 เหมือนกับกรณีที่ขอมูลเปน cross Section Data  
 ขอควรจํา สําหรับ file ขอมูลที่จะใชวิเคราะหโดย DEAP 2.1 จะตองทําการปด file น้ันกอนทุกครั้งที่จะวิเคราะห 
 
 
 
 
 

4.  การใชโปรแกรม DEAP 2.1 ในการวิเคราะห และการวิเคราะหผลท่ีได 

4.1 ขอมูลจําเพาะของโปรแกรม DEAP 2.1  
 โปรมแกรม DEAP 2.1 เปนโปรแกรมที่ถูกเขียนดวยภาษา Fortran (Lahey F77LEM/32) โดย Professor Tim Coelli         
ซึ่งปจจุบันอยูที่ Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) School of Economics University of Queensland 
Australia โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ DOS หรือในลักษณะ command line ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ตอมา Michel Deslierres ไดเขียนโปรแกรม Win4DEAP ขึ้นมา โดยใหนําเอาโปรแกรม DEAP 2.1 มา
ปรับปรุงใหสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได แตในที่น่ีจะกลาวถึงเฉพาะโปรแกรม DEAP 2.1 ซึ่งถาหาก
ผูใชมีความเขาใจในโปรแกรมนี้แลว ก็สามารถใชโปรแกรม Win4DEAP ไดอยางงายดาย 
 โปรแกรม DEAP 2.1 มีความตองการระบบ คือ คอมพิวเตอรตองมีหนวยประมวลผลระดับ 386 ที่มี                                  
math – coprocessor หรือสูงกวา มีขนาดของหนวยความจํา (RAM) 4 MB หรือสูงกวา และใชกับระบบปฏิบัติการ DOS 5.0           
และหรือ Windows 3.1 หรือสูงกวาก็ได ปจจุบันไดมีการปรับปรุงใหสามารถใชกับระบบปฏิบัติการ windows XP ไดแลว 
 โปรแกรม DEAP 2.1 เปนโปรแกรมประเภท free ware กลาวคือ โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่ไมมีคาใชจายในการ
นํามาใชหรือการติดต้ังแตอยางใด ทานสามารถหา download โปรแกรมนี้ไดที่ website  http://www.uq.edu.au/economics/ 
cepa/deap.htm ภายใน folders ของโปรแกรม DEAP 2.1 ประกอบดวย  

 Executable file, DEAP.exe 
 Start up file, DEAP.000 
 User manual, DEA.pdf 
 Data file (file ตัวอยาง ไดแก Test.dta) 
 Instruction file (file ตัวอยาง ไดแก Test.ins) 
 Output file (file ตัวอยาง ไดแก Test.out) 

การติดต้ังโปรแกรมสามารถทําไดโดยการ copy files ทั้งหมดดังกลาวไปไวที่ฮารดดิสค เชน ที่ C:\DEAP\ เปนตนหรือ
สามารถเก็บไวใน floppy disk ก็ได ในที่น่ีผูเขียนแนะนําใหเก็บไวในฮารดิสคดีกวา และตัวโปรแกรมเองก็ใชเน้ือที่บน               
ฮารดิสคเพียง 812 KB เทาน้ัน 

4.2 ความสามารถของโปรแกรม DEAP 2.1  
1. คํานวณประสิทธิภาพทางเทคนิค ดวยวิธี DEA ทั้งที่เปนขอสมมติ CRS และ VRS ทั้งในดาน output-oriented 

และ input-oriented นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณในกรณี multiple output และ input ได 
2. คํานวณประสิทธิประสิทธิภาพตนทุน (cost efficiency) และประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ได 
3. คํานวณ Malmquist DEA ในกรณีที่ขอมูลเปน panel data ได ซึ่งทําใหได TFP change, technological change, 

technical efficiency change and scale efficiency change  
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4.3 ขอควรจําบางอยางสําหรับการใชโปรแกรม DEAP 2.1 
 ในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม DEAP 2.1 จะตองมีการจัดการ file อยู 3 file คือ 

 Data file จัดการใหอยูในรูปแบบของ Text file (ASCII) ปกติจะใชนามสกุล .prn และ file ขอมูลจะตอง
ไมมีขอความอยู ใหจัดการขอมูลตามวิธีการที่ไดเสนอไวในหัวขอที่ 3 

 Output file จะมีนามสกุล .out 
 Instruction file จะมีนามสกุล .ins 

 File ทั้งสามควรอยูที่เดียวกันทั้งหมด และตองอยูที่เดียวกับ file deap.exe (ซึ่งควรอยูใน Directory DEAP 
ที่ต้ังไว) 

 ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 ในกรณีวิเคราะห DEA ปกติ ประกอบดวย  
 คา Technical Efficiency (TE) (ถาเลือกแบบขอสมมติ VRS จะได TE ทั้ง CRS, VRS และ SE) 
 คา Output Slacks และ Output Targets 
 คา Input Slacks และ Input Targets 
 ผลลัพธที่เปนรายละเอียดตามตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 

 ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 ในกรณีวิเคราะห Cost – DEA ประกอบดวย  
 คา Technical Efficiency (TE) 
 Allocative Efficiency (AE) (CE/TE) 
 Cost Efficiency (CE) 

 ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 ในกรณีวิเคราะห Malmquist DEA ประกอบดวย  
 Technical Efficiency Change (relative to a CRS technology) 
 Technological Change 
 Pure Technical Efficiency Change (relative to a VRS technology) 
 Scale Efficiency Change 
 Total Factor Productivity Change 

 
4.4 วิธีการใชโปรแกรม DEAP 2.1  

1. สราง Data file โดยการจัดการขอมูลที่ใชสําหรับการวิเคราะห ตามที่ไดเสนอมาแลวในหัวขอที่ 3 แลวบันทึกใหอยู
ในนามสกุล *.prn 

2. สราง Output file ซึ่งเปน file ที่มีความสําคัญมาก เพราะ เปน file ที่เก็บผลลัพธที่ไดจากการ run ขอมูล วิธีการสราง 
file น้ีทําไดโดยการใชโปรแกรม notepad แลวบันทึก file ใหอยูในนามสกุล *.out และใหเก็บไวใน Directory DEAP โดยใชอยูที่
เดียวกับ Data file และ Instruction file หรือวาเปด file อะไรก็ไดที่เปน *.out แลวทําการแกไขช่ือตามที่ตองการแตตองใหมี
นามสกุล *.out สําหรับวิธีการสรางโดยใชโปรแกรม notepad สามารถแสดงไดดังรูปน้ี 
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3. สราง Instruction file ซึ่งเปน file คําสั่งและกําหนดคาตางๆ เพ่ือใชในการสั่งใหโปรแกรม DEAP 2.1 ทํางาน file 

ประเภทนี้จะมีนามสกุล *.ins วิธีการสรางที่งายที่สุด ก็คือ การเปด Instruction file เดิมที่มีอยูแลว โดยใชโปรแกรม notepad             
ซึ่งภายหลังจากเปด file ดังกลาวแลวใหทําการกําหนดคาตางๆ ตามความตองการ 

siladon.prn DATA FILE NAME    ชื่อ Data file 
siladon.out  OUTPUT FILE NAME    ชื่อ Output file 
8                 NUMBER OF FIRMS    จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 
1  NUMBER OF TIME PERIODS    จํานวนเวลา 
1                 NUMBER OF OUTPUTS    จํานวนผลผลิต 
4                 NUMBER OF INPUTS    จํานวนปจจัยการผลิต 
0                 0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED  พิจารณาทางดานไหน 
1  0=CRS AND 1=VRS    ขอสมมุติท่ีใช 
0  0=DEA (MULTI-STAGE), 1=COST-DEA,    
  2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA (1-STAGE),  
  4=DEA (2-STAGE)     วิธีการ DEA ท่ีใชในการวิเคราะห 

 
 
 

ต้ังช่ือ file ใหเปนภาษาอังกฤษและมีนามสกุล .out 

เลือกบันทึกแฟมเปน All Files 
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 ภายหลังจากกําหนดคาตางๆ แลวใหทําการ save file ไวที่เดียวกับ Data file และ Output file ในที่สุดแลวจะมี file 
ที่ตองการทั้งหมดครบ 3 file คือ Data file, Output file และ Instruction file ตอมาใหไปที่ Directory ที่เก็บโปรแกรม DEAP 2.1 
แลวเลือก file deap.exe (ดับเบิลคลิก) จะปรากฏหนาตางดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอมาใหพิมพช่ือ Instruction file พรอมนามสกุลลงไป เชน ในตัวอยางก็คือ siladon.ins แลวกด enter ซึ่งภายหลัง
จากโปรแกรมคํานวณเสร็จแลวจะขึ้นวา “output stored in : siladon.out” แสดงวา โปรแกรมไดทํางานเสร็จแลว และได 
save output ไปไวที่ file : siladon.out หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะปดตัวเอง 
 ตอมาใหไปเปด output file ดวยโปรแกรม notepad เพ่ือดูผลลัพธของการคํานวณ ซึ่งโปรแกรม DEAP 2.1 จะให
ผลลัพธตามที่ไดนําเสนอมาแลว ในที่น่ีจะขอยกตัวอยางผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 ทั้งในกรณีที่ขอมูลเปน cross 
section data, panel data และการวิเคราะหโดยใช Cost-DEA ดังน้ี 
 กรณีท่ีขอมูลเปน cross section data 
 จากกรณีตัวอยางเรื่องศิลาดลที่ตองการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนวยผลิต โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
 ความสําคัญ  : พิจารณาทางดานปจจัย 
 ขอสมมติ  : Variable Return to Scale (VRS) 
 สรุปผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 
Results from DEAP Version 2.1 
Instruction file = siladon.ins    บอกชื่อ Instruction file 
Data file          = siladon.prn   บอกชื่อ Data file 
  Input orientated DEA   บอกวาพิจารณาทางดานไหน ในที่นี้พิจารณาทางดานปจจัยการผลิต (Input Orientated) 
  Scale assumption: VRS   บอกขอสมมติท่ีใช ในท่ีนี้ใชขอสมมติ Variable Return to Scale (VRS) 
  Slacks calculated using multi-stage method  บอกวิธีการคํานวณ Slacks ซึ่งในที่นี้ใชวิธีการ multi-stage method 
  

ใสช่ือ instruction file พรอม นามสกุล 
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 EFFICIENCY SUMMARY:   ผลการประมาณคาประสิทธิภาพ 
   firm   crste   vrste   scale 
     1   1.000   1.000   1.000   -  
    2   1.000   1.000   1.000   -  
    3  0.939   0.980   0.958  irs 
    4   0.802   0.937   0.856 irs 
    5   1.000   1.000   1.000   -  
    6   1.000   1.000   1.000   -  
    7   1.000   1.000   1.000   -  
    8   1.000   1.000   1.000   -  
 mean   0.968   0.990   0.977  คาเฉลี่ยประสิทธิภาพ 
Note:  crste = technical efficiency from CRS DEA 
       vrste = technical efficiency from VRS DEA 
       scale = scale efficiency = crste/vrste 
Note also that all subsequent tables refer to VRS results 
. . . 
. . . 
. . .    
 
FIRM BY FIRM RESULTS: 
 Results for firm:     1 
Technical efficiency  = 1.000 
Scale efficiency      = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original             radial               slack           projected 
                            value            movement      movement         value 
 output     1     6140790.420         0.000             0.000       6140790.420 
 input       1               80.000         0.000             0.000                 80.000 
 input       2      101735.640          0.000             0.000         101735.640 
 input       3     2625042.940         0.000             0.000       2625042.940 
 input       4     3238761.940         0.000             0.000       3238761.940 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    1      1.000 
  
 จากผลการคํานวณที่ไดสามารถสรุปไดดังนี้ 
 หนวยผลิตที่กําลังพิจารณามีประสิทธิภาพทั้งหมด 6 ราย โดยมีหนวยผลิตเพียง 2 รายเทาน้ันที่ไมมีประสิทธิภาพ 
และความไมมีประสิทธิภาพดังกลาวเกิดจากการใช input มากจนเกินไป นอกจากนี้ หนวยผลิตทั้งสองหนวยที่ไมมี
ประสิทธิภาพน้ัน ดําเนินการผลิต ณ จุดที่ไมเหมาะสม เน่ืองจาก คา TECRS และ TEVRS ที่คํานวณไดมีคาตางกัน และทั้งสอง
หนวยการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพมีลักษณะผลตอบแทนการผลิตแบบ increasing return to scale  
 

ถาเลือกขอสมมติแบบ VRS โปรแกรมจะคํานวณคาประสิทธิภาพมาให 3 ตัว คือ 
1. ประสิทธิภาพภายใตขอสมมติ CRS (crste) 
2. ประสิทธิภาพภายใตขอสมมติ VRS (vrste) 
3. scale efficiency (scale) 

สวนนี้จะเปนการนําเสนอผลลัพธ ในเรื่องของ Slack output and input, Peer และ 
Target output and input 

สวนนี้จะเปนการนําเสนอผลลัพธตางๆ โดยละเอียดทั้งหมด 
ในแตละหนวยผลิต หรือในแตละตัวอยาง โดยโปรแกรม 
DEAP 2.1 จะเสนอผลลัพธเชนนี้ทุกหนวยผลผลิต และ
ตัวอยางทั้งหมด 
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 กรณีท่ีขอมูลเปน panel data 
 จากกรณีตัวอยางเรื่องศิลาดลที่ตองการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนวยผลิต โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
 ความสําคัญ  : พิจารณาทางดานปจจัย 
 ขอสมมติ  : Variable Return to Scale (VRS)  
 ลักษณะขอมูล : panel data จํานวน 2 เวลา 
 วิธีการวิเคราะห : MALMQUIST-DEA 
 สรุปผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 
Results from DEAP Version 2.1 
 Instruction file = siladon.ins    บอกชื่อ Instruction file 
Data file           = siladon.prn   บอกชื่อ Data file 
  Input orientated Malmquist DEA  บอกวิธีการคํานวณซึ่งในที่นี้ใชวิธีการ Malmquist DEA 
  DISTANCES SUMMARY   สรุปผลการคํานวณ distance (หรือ TE) ในแตละป 
 year =     1 
   firm      crs te rel to tech in yr      vrs 
    no.      *******************    te   
              t-1             t          t+1 
      1     0.000     0.200     0.204     1.000 
     2     0.000     0.040     0.041     0.101 
     3     0.000     0.221     0.316     0.368 
     4     0.000     0.420     0.428     0.524 
     5     0.000     1.000     1.429     1.000 
     6     0.000     0.840     1.200     1.000 
     7     0.000     0.309     0.315     1.000 
     8     0.000     0.211     0.302     1.000 
 mean  0.000     0.405     0.529     0.749 
. . . 
. . . 
. . .    

[Note that t-1 in year 1 and t+1 in the final year are not defined] 
 MALMQUIST INDEX SUMMARY  สรุปผลการคํานวณ Malmquist Index ในแตละหนวยผลิตหรือตัวอยาง และในแตละป 
 year =     2 
     firm  effch   techch   pech   sech    tfpch 
        1   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
        2   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
        3   1.086   0.700   1.086   1.000   0.760 
        4   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
        5   1.000   0.828   1.000   1.000   0.828 
        6   0.952   0.742   1.000   0.952   0.707 
        7   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
        8   1.165   0.700   1.000   1.165   0.815 
mean    1.024   0.852   1.010   1.013   0.872 
 

ผลการคํานวณ Distance (หรือ TE) ในปที่ 1 ของแตละหนวยผลิตหรือแตละ
ตัวอยาง โดยโปรแกรม DEAP 2.1 จะนําเสนอผลคํานวณ 4 ดัชนี คือ 

1. คา TECRS  ในปกอนหนา 
2. คา TECRS  ในปที่กําลังพิจารณา (ปปจจุบัน) 
3. คา TECRS ในปตอไป  
4. คา TEVRS ในปปจจุบัน 
สําหรับขอมูลบรรทัดสุดทายจะเปนคาเฉลี่ยของ TE แตละตัว 
หากมีขอมูลที่มากกวา 2 เวลา ชอง t-1 ก็จะมีคา TECRS และโปรแกรมจะรายงาน

เชนนี้ในทุกๆ ป 

เปนผลการคํานวณ Distance (หรือ TE) ในปตอมา จนครบทุกป 

ผลการคํานวณ Malmquist Index ในปที่ 2 ของแตละหนวยผลิตหรือแตละ
ตัวอยาง โดยโปรแกรม DEAP 2.1 จะนําเสนอผลคํานวณ 5 ดัชนี คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิค (ขอสมมติ CRS) 
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิค (ขอสมมติ VRS) 
4. การเปลี่ยนแปลง scale efficiency 
5. การเปลี่ยนแปลง total factor productivity (TFP)  
โปรแกรม DEAP 2.1 จะรายงานเชนนีใ้นทุกๆ ป 
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 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS สรุปผลการคํานวณคาเฉลี่ย Malmquist Index ในแตละป 
   year   effch  techch    pech    sech   tfpch 
         2   1.024   0.852   1.010   1.013   0.872 
 mean    1.024   0.852   1.010   1.013   0.872 
 
 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS สรุปผลการคํานวณ Malmquist Index ในแตละหนวยผลิตหรือตัวอยาง  
     firm   effch   techch  pech    sech   tfpch 
         1   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
         2   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
         3   1.086   0.700   1.086   1.000   0.760 
         4   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
         5   1.000   0.828   1.000   1.000   0.828 
         6   0.952   0.742   1.000   0.952   0.707 
         7   1.000   0.980   1.000   1.000   0.980 
         8   1.165   0.700   1.000   1.165   0.815 
 mean    1.024   0.852   1.010   1.013   0.872  คาเฉลี่ยของดัชนีท้ัง 5 ตัว 
[Note that all Malmquist index averages are geometric means] 
  
 จากผลการคํานวณที่ไดสามารถสรุปไดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของหนวยผลิตดวยวิธีการ Malmquist DEA พบวา 
หนวยผลิตที่มีดัชนีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิคมากกวา 1 มีจํานวน 2 ราย ซึ่งแสดงวาหนวยผลิตทั้งสองมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเพ่ิมขึ้น ในขณะที่หนวยผลิตที่มีดัชนีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิคนอยกวา 1 มีจํานวน 
1 ราย แสดงวา หนวยผลิตน้ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคลดลง ในขณะที่หนวยผลิตที่เหลือ (จํานวน 5 ราย) มีดัชนีการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิคเทากับ 1 ซึ่งหมายความวาหนวยผลิตทั้ง 5 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทาง
เทคนิค เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พบวา ไมมีหนวยผลิตใดมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งดูไดจากคาดัชนี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีคาตํ่ากวา 1 ทุกราย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total 
Factor Productivity Change) ของทุกหนวยการผลิตก็มีคาตํ่ากวา 1 เชนเดียวกัน แสดงวา หนวยการผลิตทุกหนวยมี
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง  
 เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ในที่น้ีขอยกตัวอยางการคํานวณ COST-DEA ในเอกสารคูมือการใช DEAP 2.1 
ของ Coelli9 มาเปนตัวอยางในการอธิบาย ดังน้ี 
 เมื่อกําหนดให 

 มีหนวยผลิตที่ใชในการศึกษาจํานวน 5 หนวยผลิต 
 มีผลผลิตหน่ึงอยาง 
 มีปจจัยการผลิตและราคาปจจัยการผลิต 2 ชนิด 
 ภายใตขอสมมุติ CRS (ผูวิจัยสามารถเลือก CRS หรือ VRS ก็ได) 
 วิธีการวิเคราะห COST – DEA  

                                                                 
9 Coelli, T.J. (1996). “A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program”, CEPA Working Paper 96/08, Department of Econometrics, 

University of New England, Armidale. pp. 41 – 42. 

ผลการคํานวณคาเฉลี่ย Malmquist Index ในแตละป และคาเฉลี่ยทั้งหมด 

ผลการคํานวณ Malmquist Index ของแตละหนวยผลิตหรือแตละตัวอยาง         
โดยโปรแกรม DEAP 2.1 จะนําเสนอผลคํานวณ 5 ดัชนี คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิค (ขอสมมติ CRS) 
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิค (ขอสมมติ VRS) 
4. การเปลี่ยนแปลง scale efficiency 
5. การเปลี่ยนแปลง total factor productivity (TFP)  
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 สรุปผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม DEAP 2.1 
Results from DEAP Version 2.1 
 Instruction file = eg3.ins        บอกชื่อ Instruction file 
Data file          = eg3.dta        บอกชื่อ Data file 
  Cost efficiency DEA    บอกวิธีการคํานวณซึ่งในที่นี้ใชวิธีการ? Cost – DEA 
  Scale assumption: CRS   บอกขอสมมุติท่ีใช ซึ่งในที่นี้ใชขอสมมติ Constant Return to Scale (CRS) 
  EFFICIENCY SUMMARY: 
   firm      te         ae         ce 
    1      0.500    0.706    0.353 
    2      1.000    0.857    0.857 
    3      0.833    0.900    0.750 
    4      0.714    0.933    0.667 
    5      1.000    1.000    1.000 
  mean  0.810    0.879    0.725   คาเฉลี่ยของดัชนีท้ัง 3 ตัว 
Note: te = technical efficiency 
         ae = allocative efficiency = ce/te 
         ce = cost efficiency 
 
SUMMARY OF COST MINIMISING INPUT QUANTITIES: 
 firm  input:            1            2 
    1                    3.000       1.000 
    2                    6.000       2.000 
    3                    9.000       3.000 
    4                    3.000       1.000 
    5                    6.000       2.000 
 
 จากผลการคํานวณที่ไดสามารถสรุปไดดังนี้ 
 หนวยผลิตที่กําลังพิจารณามีประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ีย 81% มีประสิทธิภาพทางตนทุนเฉลี่ย 73% และ             
มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย 88% โดยมีหนวยผลิตเพียง 1 หนวยเทาน้ันที่มีประสิทธิภาพทั้งสามประเภท (มีคา TE, CE 
และ AE เทากับ 1) นอกจากนี้ยังทราบวา โดยภาพรวมแลวหนวยผลิตที่กําลังพิจารณาทั้ง 5 มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค
สูงกวาประสิทธิภาพทางตนทุน ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนวยผลิตมีใชปจจัยนําเขามากกวาที่ควรจะเปน เมื่อกําหนดระดับ           
ราคาปจจัยการผลิตและผลผลิตมาให ดังน้ันหนวยผลิตควรมีการลดการใชปจจัยนําเขา ใหนอยกวาในปจจุบัน นอกจาก
หนวยผลิตจะมีการใชปจจัยนําเขามากเกินไปแลว หนวยผลิตยังไมมีประสิทธิภาพในการจัดการปจจัยการผลิตใหมีสัดสวน
ที่เหมาะสมเพื่อใชในการผลิตผลผลิต ณ ระดับเดียวกันซึ่งดูไดจากดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่มีคาตํ่ากวาหน่ึง ดังน้ัน
โดยสรุปแลว ผลที่ไดจากการคํานวณทําใหทราบวาหนวยผลิตใดดอยประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางตนทุน 
และประสิทธิภาพโดยรวม 
 

 

 

ผลการคํานวณ Cost Efficiency ของแตละหนวยผลิตหรือแตละตัวอยาง         
โดยโปรแกรม DEAP 2.1 จะนําเสนอผลคํานวณ 3 ดัชนี คือ 

1. ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) 
2. ดัชนีประสิทธิภาพโดยรวม (AE) 
3. ดัชนีประสิทธิภาพทางตนทุน (CE) 

ผลการคํานวณปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมของแตละหนวยผลิตหรือตัวอยาง 



คูมือการใชโปรแกรม DEAP 2.1 สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis 24 

โดย นายอัครพงศ  อั้นทอง  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เอกสารอางอิง 

ดิเรก  ปทมสิริวัฒน.  2546.  ความรูคูสังคม 2 รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ พี.เอ.ลิฟว่ิง. 

อัครพงศ  อ้ันทอง. 2547. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมและเกสตเฮาสในจังหวัดภาคเหนือตอนบน. บทความ. 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อัครพงศ   อ้ันทอง. 2547. ศักยภาพและโอกาสของศิลาดลในตลาดของที่ระลึก. บทความ. สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

Anderson, R. I., Fish, M., Xia, Y., & Michello, F. (1999). Measuring efficiency in the hotel industry; A stochastic frontier 
approach. International Journal of Hospitality Management, 18(1), pp. 45-47. 

Ali, F.  Darrat; Topuz, Can and Yousef, Tarik. (2002). Assessing Cost and Technical Efficiency of Bank in Kuwait. [Online]. 
Available : http://www.ert.org.eg/htm/Finance_8th /Assessingcost. Darrat &Yousef.pdf.  15 June 2003. 

Caves, D.W., Christensen, L. R., & Diewert, W. E. (1982). The economic theory of index numbers and the measurement 
of input, output and productivity. Econometrica, 50(6), pp. 1393-1414. 

Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European 
Journal of Operational Research, 2(6), pp. 429-444. 

Coelli, T.J. (1996). “A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program”, CEPA Working 
Paper 96/08, Department of Econometrics, University of New England, Armidale. 

Coelli, T; Rao, D.S.Prasada and Battese, George E. (1997). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis.   
Boston : Kluwer Academic Publishers.  

Davutyan, Nurhan. (2001). Efficiency Enhancement in the Tourism Sector: Some Turkish Examples. [Online].  Available : 
http://www.ecomod.net/conference/ecomod2002/papers/davatyan.pdf. 18 June 2003. 

Shiun-Nan Hwang and Te-Yi Chang. (2003). Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency 
change in Taiwan. Tourism Management 24. pp. 357-369 

Thanassoulis, Emmanuel. (2001). Introduction to the theory and application of data envelopment analysis : a 
foundation text with integrated software. Kluwer Academic Publishers. 

 
 


