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1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ประเทศไทยในปัจจุบนัจดัไดว้า่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดอีกประเทศหน่ึงซ่ึงจะมีการคา้
แบบเสรีระหว่างประเทศต่างๆ ท าให้ไม่สามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีกบัประเทศคู่คา้ได ้ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ปรับเปล่ียนการท าการคา้จากภาค
เกษตรกรรมไปเป็นภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจากอดีตจะมีการ
ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศไปเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก และจะเห็นไดว้า่
ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคท่ีส าคญัท่ีสุดจะช่วยในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีจะช่วยให้ผลิตภณัฑ์ประชาชาติในประเทศเพิ่มข้ึน 

โดยในภาคอุตสาหกรรมจะมีการผลิตสินคา้ประเภทต่างๆซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานมนุษย ์ควบคู่ไปกบั
การเปล่ียนแปลงกระแสทางสังคมไปจากอดีต อนัเน่ืองมาจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจาก
กระแสโลกาภิวตัน์เป็นเหตุให้ต้องมีการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนักับประเทศคู่ค้าอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีส่ือสาร และการพฒันาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆให้
เกิดข้ึนตลอดเวลา ประกอบกบัแรงกดดนัทางดา้นสังคม อาทิเช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความ
ไม่เสมอภาค ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพมนุษยถื์อเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็น
อยา่งมาก จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) จะเนน้ในเร่ืองของการ
พฒันามนุษยค์วบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศรวมไปถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและน ามาซ่ึงกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หากประเทศไทยมีการพฒันามนุษยใ์ห้มี
ศกัยภาพแลว้ยอ่มจะส่งผลดีต่อประเทศ แต่ในการพฒันามนุษยใ์ห้มีศกัยภาพไดน้ั้น ส่ิงท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงก็คือ การศึกษา ถา้ประชากรในประเทศไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และทัว่ถึงแล้วประเทศนั้นจะประสบความส าเร็จในทุกด้าน ทั้งทางดา้นการเศรษฐกิจ  การเมือง 
สังคมและวฒันธรรม ด้วยเหตุน้ีการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากเป็นกา้วแรกของ
การศึกษาและเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานทางการศึกษาของมนุษย ์ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้มนุษยมี์
ความรู้ ความสามารถ ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  

ซ่ึงจากแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2521 รัฐบาลไทยได้ก าหนดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี และต่อมาในปีพุทธศกัราช 2535 และไดข้ยายการศึกษาขั้นพื้นฐานมากข้ึน 
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โดยมีโรงเรียนหลายแห่งไดข้ยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิมมีการการเรียนการสอนอยู่
ในระดับประถมเท่านั้นแต่มีการขยายไปสู่การเรียนการสอนในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงข้ึน ขณะท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดก้  าหนด
จ านวนการศึกษาขั้นพื้นฐานไวไ้ม่นอ้ยกวา่สิบ 12 ปีโดยท่ีรัฐจะตอ้งให้การสนบัสนุนและส่งเสริม
การศึกษาใหท้ัว่ถึง ถือเป็นการยนืยนัวา่การศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบเขตขยายการศึกษาเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
ถึงการศึกษาระดบัมธัยมปลายซ่ึงใชเ้วลาเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาสิบสองปี จะเห็นไดว้า่จาก
ตารางท่ี 1.1 เป็นงบประมาณประจ าปี 2553-2554 โดยจ าแนกตามลกัษณะงานและรัฐบาลจะเป็นผู ้
จดัสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่จะใชง้บประมาณไปกบัการบริหารทัว่ไปของรัฐ รองลงมาก็คือการใช้
งบประมาณในดา้นการศึกษาและภาคเศรษฐกิจตามล าดบั ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ห้ส าคญัส าหรับการจดัสรร
งบประมาณส าหรับการศึกษาโดยสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆมีหน้าท่ีผลิตประชากรให้มี
ประสิทธิภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศ ภายใตง้บประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้
ในแต่ละปี ส าหรับงบประมาณในปี 2553 นั้นรัฐบาลไดมี้การจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษาเป็น
จ านวนเงิน 379,124.8 ลา้นบาท และในปี 2554 รัฐบาลไดมี้การจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษา
เป็นจ านวนเงิน 422,195.1 ลา้นบาท ซ่ึงมีการจดัสรรปีงบประมาณ 2554 เม่ือเทียบกบัปีงบประมาณ 
2553 เพิ่มข้ึน 43,070.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4  โดยงบประมาณรายจ่ายในภาคของการศึกษา 
รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก ซ่ึงรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมและให้
โอกาสประชาชนไดมี้การศึกษาภาคบงัคบัจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจดัสรรงบประมาณ
ใหส้ าหรับภาคการศึกษาระดบัก่อนวยัเรียน ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา มากกวา่ระดบัการศึกษา
อ่ืนๆเป็นอยา่งมาก แสดงดงัตารางท่ี 1.2  
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ตำรำงที ่1.1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลกัษณะงาน 

หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะงำน 

ปีงบประมำณ 
ปีงบประมำณ  2554 

เทยีบกบั 

2553 2554 ปีงบประมำณ  2553 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การบริหารทัว่ไป
ของรัฐ 

426,280.3 25.1 519,410.1 25.1 93,129.8 21.8 

การป้องกนัประเทศ 153,543.8 9.0 170,130.7 8.2 16,586.9 10.8 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

110,556.9 6.5 124,241.1 6.0 13,684.2 12.4 

การเศรษฐกิจ 287,860.7 16.9 421,193.9 20.4 133,333.2 46.3 

การส่ิงแวดลอ้ม 4,171.4 0.2 3,081.8 0.2 -1,089.6 -26.1 

การเคหะและชุมชน 28,838.6 1.7 45,611.5 2.2 16,772.9 58.2 

การสาธารณสุข 178,432.4 10.5 209,848.0 10.1 31,415.6 17.6 

การศาสนา 
วฒันธรรม และ 

13,195.0 0.8 14,821.9 0.7 1,626.9 12.3 

นนัทนาการ             

การศึกษา 379,124.8 22.3 422,195.1 20.4 43,070.3 11.4 

การสังคมสงเคราะห์ 117,996.1 7.0 139,465.9 6.7 21,469.8 18.2 

รวมทั้งส้ิน 1,700,000.0 100.0 2,070,000 100.0 370,000 21.8 

ท่ีมา : ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี (2554) 
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ตำรำงที ่1.2 งบประมาณรายจ่ายการศึกษา 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

การศึกษา 
งบประมาณ 

2553 2554 

1. ระดบัก่อนวยัเรียน ประถม และมธัยมศึกษา 
2. ระดบัอุดมศึกษา 
3. การศึกษาไม่ก าหนดระดบั 
4. การบริหารสนบัสนุนการศึกษา 
5. การศึกษาอ่ืนๆ 
    รวมการศึกษา 
    ร้อยละของงบประมาณรายจ่างประจ าปี 

282,212.1 
62,604.2 
2,052.8 

22,471.5 
9,784.2 

379,124.8 
22.3 

306,174.2 
72,557.9 
2,482.8 

25,797.7 
15,182.5 

422,195.1 
20.4 

ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2554) 
 

จากงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ส าหรับการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อ
การศึกษาในประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นประสิทธิภาพการจดัการ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานล้วนเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นรากฐานในการผลิตทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้คุณภาพ 

แต่ในปัจจุบนัน้ียงัพบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัระบบการจดัการทางการศึกษาในบาง
พื้นท่ีโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตนอกเมืองยงัไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มท่ี ท าให้เกิด
ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาระหวา่งนกัเรียนในเมืองและนอกเมือง สาเหตุท่ีส าคญัเกิดจาก
คุณภาพของโรงเรียนท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ดังนั้ นจึงมีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยั โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากถือเป็นเขตพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ี ท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการทางการศึกษา ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากระบบการด าเนินงานของโรงเรียน
เอง ปัญหาการขาดแคลนครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมจากภาครัฐเท่าท่ีควร 

ดังนั้ นจึง เล็ง เห็นความส าคัญและให้ความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะ
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ท าการศึกษาโดยมีการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค 2 วิธี คือ 1) วิธีการประมาณค่าแบบไม่มี
พารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) โดยใชว้ิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เน่ืองจาก
วิธีการน้ีสามารถวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลาย
ชนิดในคราวเดียวกัน (Multiple input and Output) โดยจะใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นทาง
คณิตศาสตร์เรียกวา่ Linear Programming ซ่ึงสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพและ
ความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่และผลผลิตท่ีได้ภายในโรงเรียน 2) วิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) ดว้ยวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA) เป็นวิธี
ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประมาณค่าพารามิเตอร์จะมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ
ในทางสถิติ เน่ืองจากวิธีน้ีจะตอ้งอาศยัวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยมีการก าหนดแบบจ าลองและ
รูปแบบสมการเพื่อใชป้ระมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ดั้งนั้นค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ะสามารถน ามาทดสอบ
ทางสถิติได ้นอกจากน้ียงัสามารถบอกถึงปัจจยัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงแต่
ละวิธีจะมีขอ้ดีแตกต่างกนัท าให้เกิดความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทางการวิจยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตนอกเมืองและช่วยลดความแตกต่างหรือช่องวา่งระหวา่งการศึกษาของนกัเรียนไทยท่ี
อยู่ในเขตนอกเมืองและในเมือง อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มี
ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาขอ้มูลและลกัษณะทัว่ไปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อศึกษาถึงระดบัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ใน
เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม Data Envelopment Analysis (DEA) 
และวธีิวเิคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1) ท าให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลและลกัษณะทัว่ไปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) ท าใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ใน
เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
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3) น าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตนอกเมือง เพื่อลด
ความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษาระหว่างในเมืองและนอกเมือง อีกทั้ งย ังสามารถจัดท า เป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ให้แก่หน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาน าไปวางแผนปรับปรุงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา  
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
      ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอบเขตการศึกษาดา้นประชากร และ
ขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      1.4.1 ขอบเขตกำรศึกษำด้ำนประชำกร 

ขอบเขตการศึกษาดา้นประชากรในการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขต
นอกเมืองท่ีเปิดสอนในระดบั ประถมศึกษาซ่ึงจะมีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิและแบบกลุ่มทาง
สถิติ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 เขต คือ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
ประกอบดว้ย อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน และอ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 13 โรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประกอบดว้ย อ าเภอสันทราย อ าเภอพร้าว อ าเภอ
สะเมิง อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม จ านวน 16 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 ประกอบดว้ย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอ
ไชยปราการ  จ านวน 16 โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ประกอบดว้ย 
อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอแม่วาง อ าเภอหางดง อ าเภอสารภี และอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 13 โรงเรียน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ประกอบดว้ย อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และ อ าเภอ
อมก๋อย จ านวน 12 โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ประกอบดว้ย อ าเภอ
จอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกลัยาณิวฒันา จ านวน 12 โรงเรียน รวมโรงเรียนท่ีท าการศึกษา
ทั้งหมดจ านวน 82 โรงเรียน 
       1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ได้ท าการศึกษาโดยวิธีท่ีไม่ตอ้งประมาณค่าพารามิเตอร์ (Non-Parametric 
Approach) โดยใช้แบบจ าลองวิธี Data Environment Analysis (DEA) และวิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) โดยใชแ้บบจ าลองวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
เพื่อหาประสิทธิภาพของแต่ละโรงเรียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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1.5 นิยำมศัพท์ 
      กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งให้ตอบสนองความตอ้งการทางการเรียนรู้ขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดบัตน้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานใหแ้ก่การเรียนรู้ขั้นต่อไป      
      ประสิทธิภำพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึง
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด และการด าเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินการ
นั้นๆ ใหเ้ป็นผลส าเร็จ และถูกตอ้ง 
      โรงเรียน หมายถึง สถานท่ีส าหรับฝึกสอนนกัเรียนภายใตก้ารดูแลของครูหรืออาจารย ์ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาภาคบงัคบั ในระบบการเรียนน้ีนกัเรียนจะผา่นโรงเรียนล าดบัขั้นการศึกษาเป็นไป
ตามล าดบั 
      นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนในโรงเรียนระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา (บางคร้ังอาจ
ใชใ้นความหมายกวา้ง หมายถึง ผูศึ้กษาในสถานศึกษาทั้งหมดก็ได)้ 
      นอกเมือง หมายถึง พื้นท่ีท่ีห่างออกไปจากตวัเมือง 
 
1.6 องค์ประกอบของวทิยำนิพนธ์ 
      วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บท ดงัน้ีคือ 
      บทท่ี 1 กล่าวถึง บทน า ประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์อง 
การศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
นิยามศพัท ์และองคป์ระกอบของวทิยานิพนธ์ 
      บทท่ี 2 กล่าวถึง กรอบแนวคิดทางทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียงขอ้งกบัการศึกษาประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      บทท่ี 3 กล่าวถึง ระเบียบวธีิการศึกษา ประกอบดว้ย แบบจ าลองเชิงประจกัษ ์ Empirical Model) 
ท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      บทท่ี 4 กล่าวถึง ผลการศึกษา ประกอบดว้ย ขอ้มูลและลกัษณะทัว่ไปของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
      บทท่ี 5 กล่าวถึง สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้จ ากดัทางการศึกษา และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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