
 

บทที ่2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี

2.1.1 ทฤษฎีทางด้านประสิทธิภาพ 
  การศึกษาประสิทธิภาพทางการผลิต หมายถึง การศึกษาความสามารถของหน่วยผลิตท่ีจะ

เพิ่มผลผลิตภายใตปั้จจยัท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เร่ิมตน้จากงานของ Farrell (1957) กล่าววา่ประสิทธิภาพ
การผลิตประกอบดว้ยสองประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (Technical Efficiency) 
หมายถึง ความสามารถของหน่วยการผลิตท่ีไดรั้บผลผลิตสูงสุดจากการใช้ปัจจยัการผลิตจ านวน
นอ้ยท่ีสุด และประสิทธิภาพดา้นการจดัสรร (Allocative Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
ใชปั้จจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขประสิทธิภาพทางราคา นัน่คือ มีหน่วยการ
ผลิตไดท้  าการผลิต ณ จุดท่ีท าใหไ้ดก้  าไรสูงสุด 

การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) สามารถวดัได้ 2 รูปแบบ คือ 
การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ปัจจยัการผลิต (Input-Orientated Measures) และการวดั
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต (Output-Orientated Measures)  

1) การวดัประสิทธิภาพการผลติด้านปัจจัยการผลติ (Input-Oriented Measure) 
เป็นการวดัประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัการผลิตท่ีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด ณ ปริมาณการ

ผลิตหน่ึงๆ โดยภายใตข้อ้สมมติของการผลิตสินคา้ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตแบบ Constant Returns to 
Scale และปัจจยัการผลิตสองชนิดนั้นมีเส้นผลผลิตท่ีเท่ากัน (Isoquant) ของหน่วยผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถก าหนดข้ึนมาได ้ โดยหน่วยผลิตท่ีมีการใช้สัดส่วนปัจจยัการผลิตบนเส้นน้ี
แสดงถึงการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของในการผลิตสินคา้ ณ ปริมาณท่ีก าหนด  

แสดงโดยเส้น 'SS  ในรูปท่ี 2.1 ดงันั้นหน่วยผลิตต่างๆ ท่ีใชส้ัดส่วนปัจจยัการผลิตท่ีอยู่
เหนือเส้น 'SS  ข้ึนไปจะเป็นหน่วยผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสม 
เช่น หน่วยผลิต P  ในรูปท่ี 2.1 มีการใชปั้จจยัการผลิตมากกวา่ท่ีหน่วยผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท่ีอยู่
บนเส้น 'SS  ดงันั้นความไม่มีประสิทธิภาพ (Technical Inefficiency) ของหน่วยผลิต P  คือ ระยะ 
QP  ซ่ึงแสดงถึงจ านวนของปัจจยัการผลิตท่ีสามารถลดลงหรือประหยดัได้โดยไม่ลดจ านวน
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ปริมาณผลผลิต หรือหากคิดเป็นร้อยละของปัจจยัการผลิตท่ีสามารถลดลงได้ ก็คือ สัดส่วนของ

ระยะ  
OP

QP  เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพ (Technical Efficiency: TE) ของหน่วยผลิต P ก็คือ 

Technical Efficiency = 
OP

OQ

OP

QP

















1  

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ค่าของประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคของหน่วยจะอยูร่ะหวา่ง 1 และ 0 โดยหน่วย
ผลิต P  จะมีค่าประสิทธิภาพดา้นเทคนิคต ่ากว่า 1 ในขณะท่ีหน่วยผลิตท่ีอยู่ท่ีจุด Q จะมี
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคเท่ากบั 1 เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัการผลิตบนเส้น 'SS  
 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รูปที ่2.1 การวดัประสิทธิภาพการผลิตดา้นปัจจยัการผลิต (Input-Oriented Measures) 
 

ในการวดัประสิทธิภาพดา้นการจดัสรรทรัพยากร (Allocative Efficiency: AE) ของหน่วย
ผลิต P  ตอ้งการขอ้มูลดา้นราคาของปัจจยัการผลิต เพื่อใชใ้นการพิจารณาวา่ภายใตร้ะดบัราคาของ
ปัจจยัการผลิตท่ีหน่วยผลิตทั้งหมดเผชิญอยู่ ซ่ึงแสดงในรูปสัดส่วนและแสดงโดยเส้นตน้ทุนท่ี
เท่ากนั ดงันั้น หน่วยผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการใชท้รัพยากรสูงสุดก็คือ หน่วยผลิตท่ีจุด 'Q  ซ่ึง
เป็นจุดท่ีเส้นราคาปัจจยัการผลิตสัมผสักบัเส้น Isoquant และส าหรับประสิทธิภาพการจดัสรร

ทรัพยากรของหน่วยผลิต P แสดงไดจ้ากสัดส่วนของระยะ 
OQ

OR  โดย RQ  แสดงถึงความสามารถ

ในการลดตน้ทุนการผลิตรวมลงไดห้ากหน่วยผลิตสามารถเลือกใชส้ัดส่วนปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพภายใตร้ะดบัราคาท่ีก าหนด คือ ท่ีจุด 'Q  แทนท่ีจะผลิตท่ีจุด Q  ส าหรับประสิทธิภาพ



10 
 
การผลิตรวม (Total Economic Efficiency: EE) ของหน่วยผลิต P คือผลรวมของประสิทธิภาพดา้น
เทคนิคและการจดัสรรทรัพยากร ซ่ึงหาไดโ้ดย  

   
OP

OR

OQ

OR

OP

OQ
AETEEE 
















  

ประสิทธิภาพของทั้งสามชนิดน้ี จะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยหน่วยผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจะมีประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละประเภท 

 
2) การวดัประสิทธิภาพการผลติด้านผลผลติ (Output-Oriented Measure)  

จะตรงขา้มกบัการวดัประสิทธิภาพการผลิตดา้นปัจจยัการผลิต ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาจาก
เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิต (Production Possibility Frontier: PPF) โดยสมมติให้มีผลผลิตสอง
ชนิดและปัจจยัการผลิตหน่ึงประเภท และลกัษณะของเส้น PPF จะเป็นเส้นโคง้เขา้หรือโคง้ออก 
(Convex and Concave) หรือเป็นเส้นตรง ข้ึนอยูก่บัขอ้สมมติของความสามารถในการทดแทนของ
การใชปั้จจยัการผลิตในผลผลิตแต่ละประเภท ถา้ความสามารถในการทดแทนลดลง เส้น PPF ก็จะ
มีลกัษณะเป็นเส้นเวา้ออกจากจุดเร่ิมตน้ เช่น เส้น 'ZZ  ในรูปท่ี 2.2 และถา้มีทดแทนของปัจจยัการ
ผลิตในการผลิตผลผลิตทั้งสองประเภท เส้น PPF ก็จะเป็นเส้นตรง และเส้น PPF จะเป็นเส้นเวา้เขา้
หาจุดเร่ิมตน้ แสดงถึงความสามารถในการทดแทนของปัจจยัการผลิตในการผลิตเพิ่มข้ึน ดงันั้น 
หน่วยผลิตใดๆ ท่ีท าการผลิตบนเส้น PPF ก็แสดงวา่มีประสิทธิภาพการผลิตในการผลิต จากรูปท่ี 
2.2 แสดงให้เห็นวา่หน่วยผลิต A  เป็นหน่วยผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผลิตอยูใ่ตเ้ส้น PPF 
และหากจะให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดควรจะผลิตท่ีจุด B  ดงันั้น ระยะห่างจากจุด A ไปจุด B  คือ
จ านวนของผลผลิตท่ีจะสามารถเพิ่มข้ึนได ้โดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงจ านวนปริมาณปัจจยัการผลิต  
 

 

ท่ีมา : Coelli and Battese (2001) 
รูปที ่2.2 การวดัประสิทธิภาพการผลิตดา้นผลผลิต (Output-Oriented Measure) 
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จากประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิค (Technical Efficiency) สามารถวดัไดจ้ากสัดส่วนของปริมาณท่ี

หน่วยผลิตผลิตไดเ้ทียบกบัท่ีควรจะไดคื้อ 
OB

OA  จากนั้นก็สามารถสร้างเส้นราคาผลผลิตออกมาเป็น

เส้น Iso-revenue (เส้น DD’) ในรูปท่ี 2.2 เพื่อใช้วดัประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากร 
(Allocative Efficiency)  คือ รายไดท่ี้ควรจะเพิ่มข้ึนถา้หากหน่วยการผลิตเลือกสัดส่วนของผลผลิตท่ี
ท าการผลิตได้อย่างถูกต้องภายใต้เง่ือนไขของราคาผลผลิตทั้งสองท่ีก าหนดโดยตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์โดยวดัจากสัดส่วนของ 
OC

OB  และส าหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (Total 

Economic Efficiency) คือ  

    


























OC

OA

OC

OB

OB

OA
AETEEE  

ซ่ึงตวัวดัประสิทธิภาพของทุกตวัน้ีจะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 หากสมมติให้ผลผลิตมีปัจจยัการ
ผลิตเพียงปัจจยัเดียว การพิจารณาอาจจะสามารถท าไดใ้นรูปท่ี 2.3 โดยสามารถก าหนดรูปแบบของ
ผลตอบแทนตามขนาด (Returns to Scale) จากรูป 2.3(A) แสดงเส้นผลผลิตท่ีมีเทคนิคการผลิตท่ี
เป็น Decreasing Returns to Scale ซ่ึงผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีลดลง (Diminishing) ส่วนเส้น
ผลผลิตของรูป 2.3(B) นั้นจะแสดงอตัราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตในสัดส่วนคงท่ีแบบ Constant 
Returns to Scale ซ่ึงทั้งสองรูปนั้นจุดการผลิตของหน่วยผลิตท่ีม่ีประสิทธิภาพจะอยูท่ี่จุด P ซ่ึง ได้
วดัประสิทธิภาพดา้นเทคนิคจากมุมมองดา้นวตัถุดิบ (Input-Oriented Technical Efficiency) เท่ากบั 

AP

AB ในขณะท่ีการวดัจากมุมมองด้านผลผลิต  ประสิทธิภาพด้านเทคนิค  (Output-Oriented 

Technical Efficiency) สามารถแสดงไดจ้ากสัดส่วนของ 
CD

CP แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะวดัจาก

มุมมองของผลผลิตหรือปัจจยัการผลิต ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคจะเท่ากนัเสมอภายใตเ้ง่ือนไขของ 

Constant Returns to Scale อนัจะเห็นไดจ้ากรูปวา่ 
CD

CP

AP

AB
 ส าหรับประสิทธิภาพดา้นเทคนิค

ของหน่วยผลิต P  แต่อยา่งไรก็ตาม ค่าทั้งสองน้ีจะไม่เท่ากนัหากสมมติให้เทคโนโลยีการผลิตเป็น
แบบ Decreasing Returns to Scale  
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(A) DRTS    (B) CRTS 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รูปที ่2.3 การวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ปัจจยัการผลิตและมุ่งเนน้ผลผลิต 
 

2.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษา 
        การศึกษาประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษานั้น มีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีได้

หลายวิธี โดยแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัชนิดและประเภทของขอ้มูล ซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละวิธีก็จะพบว่ามีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งวิธีการศึกษา
ประสิทธิภาพทางการทางการศึกษาออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีท่ีไม่ตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Non-Parametric Approach) และ วธีิท่ีตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) 

1) วธีิทีไ่ม่ต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) 
      วิธีท่ีไม่ตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) เป็นวิธีท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบฟังก์ชนัการผลิตและรูปแบบการกระจายตวัของขอ้มูล รวมทั้งขอ้มูลปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิตท่ีใชใ้นการศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนมาก โดยวิธีการวิเคราะห์แบบท่ีไม่ตอ้งท า
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงอาศยัแนววิธีวิเคราะห์ คือ วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
และวธีิ Free Disposal Hull (FDH) เป็นตน้ 

       1.1) วธีิ Data Envelopment Analysis (DEA) 
            Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้น

ศึกษาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของหน่วยการผลิตใดหน่วยการผลิตหน่ึง และวิธีน้ีจะเป็นการ
เปรียบเทียบหน่วยการผลิตแต่ละหน่วยกบัหน่วยการผลิตท่ีดีท่ีสุดหรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย
หน่วยการผลิตท่ีท าการศึกษาจะถูกเรียกวา่ Decision Making Unit: DMU ซ่ึงหน่วยการผลิตท่ีใชใ้น
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การศึกษาจะตอ้งเป็นหน่วยการผลิตและมีการใชปั้จจยัการผลิตเหมือนกนั ซ่ึงในการวเิคราะห์ดว้ยวิธี
น้ีจึงจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเพื่อหาตวัอยา่งท่ีเป็นหน่วยการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัหน่วยการผลิตท่ีท าการศึกษา โดยจะถูกค านวณออกมาในรูปแบบของ
ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency Scores) ซ่ึงค่าประสิทธิภาพน้ีสามารถใชอ้ธิบายสัดส่วนของผลผลิตท่ี
หน่วยการผลิตสามารถขยายหรือเพิ่มได ้โดยยงัคงใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิม หรือในทางตรงกนัขา้ม
ยงัสามารถอธิบายสัดส่วนของปัจจยัการผลิตท่ีหน่วยการผลิตควรลดลง เพื่อให้ด าเนินไปยงัจุดท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยท่ีผลผลิตท่ีไดรั้บนั้นยงัคงเท่าเดิม สะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการจดัสรร
ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง และ
ไดรั้บผลผลิตสูงสุด ส าหรับการใช้ DEA ในดา้นการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพการ
จดัการทางการศึกษา  คือจะท าการศึกษาว่าจะจดัการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดเพื่อให้ได้
ผลผลิตมากท่ีสุด  
 

 
ท่ีมา : Waldo (2001) 
รูปที ่2.4 แสดงแนวคิดในการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) 
 

จากรูปท่ี 2.4 สมมุติใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายมีปริมาณผลผลิตในระดบัท่ีเท่ากนัคือu  ผลผลิตท่ีได้
น้ีมาจากการใชปั้จจยัการผลิต 2 ชนิด คือ iX และ jX สมมุติวา่ ปัจจยัการผลิต คือปัจจยัแรงงาน และ
ปัจจยัทุน ตามล าดบั ถา้ฟังกช์นัการผลิตนั้นเป็นจริงปัจจยัการผลิตดงักล่าวซ่ึงเป็นชุดปัจจยั  uL โดย
 uL แทนทุกสัดส่วนของปัจจยัการผลิตท่ีสามารถน ามาสร้างปริมาณผลผลิต u ได้เส้นผลผลิต

เท่ากนั 'II  ส าหรับการศึกษาท่ีไดจ้ากการใชปั้จจยัการผลิตในระดบัต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกนั ในท่ีน้ีเรียก 
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เส้นผลผลิตเท่ากนั 'II  วา่ เส้นแสดงพรมแดนการผลิต (Production Frontier) ปริมาณผลผลิตต่อ
หน่วยปัจจยัการผลิตท่ีใช้ใดๆ ท่ีอยู่บนเส้น 'II  จะเป็นกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคสูงสุด ดงันั้นปริมาณผลผลิต 'X ในรูปท่ี 2.4 จึงเป็นปริมาณผลผลิตท่ีผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคเน่ืองจากปริมาณผลผลิตสามารถท าการผลิตออกมาไดป้ริมาณเท่าเดิมแต่มีการใชป้ริมาณ
ปัจจยัการผลิตในปริมาณน้อยกว่า ซ่ึงปริมาณผลผลิต 0X เป็นปริมาณผลผลิตท่ีท าการผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค เน่ืองจากมีการใชป้ริมาณปัจจยัการผลิตทั้งปัจจยัแรงงานและปัจจยัทุนมาก
กวา่เดิมแต่ใหป้ริมาณผลผลิตu ในปริมาณเท่ากนั  

วิธีการ DEA สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นกรณีท่ีมีหน่วยผลิตท่ีเท่า K หน่วยผลิต มีปัจจยั
การผลิตท่ีเท่ากบั N ชนิดและมีชนิดผลผลิตจ านวน M ชนิด เพราะฉะนั้น 

 
    yLxxyFi   :min,     (2.1) 

โดยท่ี 
 yL  คือ เซตของเวกเตอร์ปัจจยัการผลิตทั้งหมด (x) ซ่ึงสามารถผลิตเวกเตอร์

ผลผลิต (y) นัน่คือ L(y) = {x:x can produce y}   
 Fi(x,y) คือ Distance Function 

 โดยสามารถค านวณค่าส าหรับหน่วยการผลิตท่ี j ท่ีตอ้งการค านวณหาประสิทธิภาพ
ทางดา้นปัจจยัการผลิต (Input-Oriented Measure )ไดด้งัน้ี 
 

  jjji SxyF min/       (2.2) 
Subject to 
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โดยท่ี 
S   คือ การแยกกนัระหวา่งปัจจยัการผลิตและน ามาซ่ึงการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการ

ผลิตโดยไม่ท าใหเ้กิดการลดลงของผลผลิต 

j  คือ ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) ของหน่วยการผลิตท่ีตอ้งการค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพ 
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 kZ  คือ ค่าถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของหน่วยการผลิตท่ี k 
 mky  คือ ระดบัของผลผลิตท่ี m ของหน่วยการผลิตท่ี k 

mjy  คือ ระดบัของผลผลิตท่ี m ของหน่วยการผลิตท่ีตอ้งการค านวณหา
ประสิทธิภาพ (j) 

nkX  คือ ระดบัการใชปั้จจยัการผลิตท่ี n ของหน่วยการผลิตท่ี k 

njX  คือ ระดบัการใชปั้จจยัการผลิตท่ี n ของหน่วยการผลิตท่ีตอ้งการค านวณหา
ประสิทธิภาพ (j) 

 วธีิการวดัประสิทธิภาพโดยการวเิคราะห์แบบ DEA เป็นการวเิคราะห์ท่ีง่ายและสะดวก เม่ือ
เทียบกบัการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดแบบจ าลองและ
รูปแบบสมการซ่ึงจะท าให้เกิดความยุง่ยาก นอกจากน้ีจ านวนตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไม่
จ  าเป็นต้องมาก ทั้ งยงัสามารถแยกหน่วยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและหน่วยการผลิตท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน แต่วิธีน้ีมีขอ้เสียคือ เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีลกัษณะไม่เฟ้น
สุ่ม ดงันั้นจึงมีความไหวต่อค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการวดัประสิทธิภาพท่ี
ไม่ตอ้งมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ซ่ึงจะยากต่อการตั้งสมมติฐาน 
 1.2) วธีิ Free Disposal Hull (FDH)  

       เป็นวธีิท่ีใชใ้นการจดัล าดบัขั้นประสิทธิภาพของผูผ้ลิตโดยการเปรียบเทียบผลลพัธ์กบั
เส้นสมการพรมแดนการผลิตไดแ้สดงถึงระดบัประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  โดยเส้นพรมแดนการผลิตจะ
สามารถสร้างไดจ้ากการเช่ือมโยงเส้นผา่นจุดต่างๆท่ีแสดงถึงระดบัปัจจยัการผลิตท่ีท าให้ไดผ้ลผลิต
สูงสุด ในการวดัประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิตและตวัช้ีวดัความมีประสิทธิภาพของผลผลิตจะ
มีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 ซ่ึง 0 ผูผ้ลิตอยู่บนเส้นแกนในแนวนอนท่ีมีประสิทธิภาพต ่า และ 1 
หมายความวา่ ผูผ้ลิตอยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ท่ีมา: Sanjeev and Verhoeven (2001) 
รูปที ่2.5 สมการพรหมแดนความเป็นไปไดใ้นการผลิตแบบ Free Disposal Hull (FDH) 
 

จากรูปท่ี 2.5 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของวิธี Free Disposal Hall (FDH) สมมติให้มีปัจจยั
การผลิต 1 ชนิด คือ X และมีผลผลิต 1 ชนิดคือ Y จะไดว้า่ ผูผ้ลิต A, C และ D ต่างเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะผูผ้ลิตแต่ละคนอยู่บนเส้นพรมแดนการผลิตเดียวกนั โดยเปรียบเทียบ
ปริมาณผลผลิตของผูผ้ลิต D แมจ้ะมีค่ามากกว่าของผูผ้ลิต C และปริมาณผลผลิตของผูผ้ลิต C 
มากกวา่ของผูผ้ลิต A ก็ตาม แต่วา่ปริมาณผลผลิตท่ีไดม้ากกวา่ของผูผ้ลิต D นั้นจ าเป็นตอ้งใชปั้จจยั
การผลิตปริมาณมากกวา่ตามไปดว้ยเช่นกนั ส่วนผูผ้ลิต B นั้น เป็นผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพต ่ากวา่
ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆและเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficiency) เน่ืองจากปริมาณปัจจยัการผลิตท่ี
ใชเ้ท่ากนันั้นผูผ้ลิต A สามารถน ามา สร้างปริมาณผลผลิตไดใ้นปริมาณมากกวา่ท่ีผูผ้ลิต B สร้างข้ึน 
จากรูปท่ี 2.5 ค่าความมีประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการการผลิตสามารถวดัไดจ้ากสัดส่วนของ 

 
 BX

AX ส าหรับความมีประสิทธิภาพของผลผลิตของผูผ้ลิต B นั้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณผลผลิตท่ี

ผูผ้ลิต B สามารถผลิตเพิ่มข้ึนไดจ้ากการใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิมหรืออาจใชป้ริมาณปัจจยัการผลิต

ปริมาณนอ้ยกวา่ และความมีประสิทธิภาพของผลผลิตของผูผ้ลิต B หาค่าไดโ้ดยมีค่าเท่ากบั  
 AY

BY   

การใชว้ิธี FDH สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด
ได ้นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งก าหนดรูปแบบสมการพรมแดนการผลิต เน่ืองจากการศึกษาประสิทธิภาพ
โดยอาศยัสมการพรมแดนการผลิตยงัไม่มีขอ้ตกลงอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัรูปแบบของสมการ วิธี FDH 
ก็ยงัมีขอ้เสียคือ ค่อนขา้งไหวตวัต่อค่าสังเกตท่ีมีค่าสูงสุดและต ่าสุดมากกวา่วิธีท่ีไม่ใช่การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบบอ่ืน เน่ืองจากการท่ีไม่ตอ้งก าหนดขอ้จ ากดัทางรูปแบบสมการพรมแดนท าให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคลาดเคล่ือนของผลการประมาณสมการพรมแดน 



17 
 
และอีกนยัหน่ึงวิธี FDH ท่ีไดม้าในกรณีท่ีขอ้มูลนอ้ยเกินไป หรือ ค่า n < 30 นั้น จะท าให้เกิดความ
ไม่มีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัวธีิ DEA  

 
2.) วธีิทีต้่องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) 
     วธีิท่ีตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) เป็นการวิเคราะห์ท่ีตอ้ง

ก าหนดรูปแบบฟังกช์นัการผลิต (Production Approach) ข้ึนกบัวา่จะใหส้มการอยูใ่นรูปแบบใด เช่น 
Cobb-Douglas function หรือ Translog เป็นตน้ โดยตอ้งอาศยัขอ้มูลอนุกรมเวลาของผลผลิตและ
ปัจจยัการผลิตท่ีมีจ านวนขอ้มูลมากเพียงพอเพื่อการประมาณค่า จึงจะท าใหผ้ลการประมาณค่าเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ ต่อมามีการพฒันาวิธีการค านวณหาสมการการผลิตอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกวา่ Stochastic 
Approach วิธีการน้ีจะท าให้ได้มาซ่ึงประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยการใช้ Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) ซ่ึงมีแนวคิดว่า ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีเก็บรวบรวมมาได้อาจจะเป็นจุดท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งอยูบ่นขอบเขตของฟังก์ชนัการผลิต (Production Frontier) เสมอไป เป็นผลมาจากความ
ไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของผูผ้ลิต ดังนั้นการประมาณค่าจึงจ าเป็นตอ้งพยายามหาเส้น
พรมแดนการผลิตข้ึนมา (Shenggen,1991)  

ฟังก์ชันการผลิตท่ีมีการผลิตท่ีมีลักษณะเป็นแบบ Stochastic Frontier (Stochastic 
Productions Function) โดยทัว่ไปสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

 
       itit uv

kitit eeaxfY ,     (2.3) 
โดยท่ี 

 i     คือ หน่วยการผลิต (Firm) ท่ี i โดย i = 1,…..n 
 t    คือ แนวโนม้ของเวลา (Time) 

itY    คือ ผลผลิตของหน่วยการผลิตท่ี i ณ เวลาท่ี t 

kitx   คือ 1× k เวกเตอร์ของปัจจยัการผลิตหน่วยการผลิตท่ี i ณ เวลาท่ี t 
a   คือ เวกเตอร์ของสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) 
 axf kit ,  คือ ระดบัของผลผลิตท่ีมีศกัยภาพ 

           itv              คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
 

itu    คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของความไม่มีประสิทธิภาพดา้นการผลิต มี 
การกระจายขา้งเดียว (One-Sided Distribution) โดยท่ี u it ≤ 0 

โดยท่ี  
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  itv

kit eaxf ,  คือ  ฟังกช์นัการผลิตท่ีมีลกัษณะเป็น Stochastic ค่าของ itu  คือค่า 
ความคลาดเคล่ือนท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านการผลิต (Technological 
Inefficiency: TI) โดยค่าของ itu ท่ีไม่เป็นบวก จะแสดงให้เห็นวา่ผลผลิตซ่ึงแสดงโดย   itv

kit eaxf ,

จะตอ้งไม่เกินเส้นพรมแดนการผลิต (Production Frontier) ทั้งน้ีเพราะว่าประสิทธิภาพสามารถ 
เปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป และสมมติให้ itu  มีการกระจายแบบปกติขา้งเดียว (Normal 
One-Sided Distribution) และมีความแปรปรวน (Variance) เท่ากบั 2

u และส่วน itv  คือค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีมีการกระจายแบบปกติดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบัศูนย ์และค่าความแปรปรวน 
(Variance) เท่ากบั 2

v  และ 0ititvEu   
สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ไดด้งัน้ี 
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ส าหรับประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) ของหน่วยการผลิตท่ี i ณ เวลาท่ี t สามารถเขียนได้
ดงัน้ี 
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ประสิทธิภาพทางเทคนิค คือ สัดส่วนของปริมาณผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงต่อปริมาณผลผลิตท่ี
อยู่บนเส้นพรมแดนการผลิต และส่วนต่างระหว่างผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผลผลิตท่ีอยู่บนเส้น
พรมแดนการผลิตมีค่าความคลาดเคล่ือน itu ออกจากค่า itv  ไดแ้สดงวธีิการแยกดว้ยการค านวณจาก

ค่าความคาดหวงั (Expected Value) ของ itu ภายใตเ้ง่ือนไข it หรือ 
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โดยท่ี ititit uv  เม่ือ

ได้ค่า itu แล้วน าไปค านวณหาค่าความมีประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยการหา  ituexp ดงันั้น
ประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) ของหน่วยการผลิตท่ี i ณ เวลาท่ี t สามารถหาไดคื้อ 
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exp   (2.7)                    

โดยท่ี 
E คือ Expectations Operator 
Exp  คือ Exponential 
 (.)  คือ ค่าของ Standard Normal Density Function 
  (.)  คือ ค่าของ Cumulative Standard Normal Distribution Function 
  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) ของ εit 

:  2
1

22

uv    และ vu    

การวดัประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุ่ม Stochastic 
Frontier Analysis (SFA) มีขอ้ดีคือ ไดรั้บความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในทางสถิติเน่ืองจากมี
การก าหนดแบบจ าลองและรูปแบบสมการเพื่อใชป้ระมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และยงัสามารถบอกถึง
ปัจจยัการผลิตใดท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต และมีขอ้เสียคือ วิธีน้ีมีขอ้จ ากดัของจ านวนตวัอย่างตอ้งมี
จ านวนมากพอส าหรับน ามาวิเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางสถิติ นอกจากน้ียงัไม่สามารถวดั
ประสิทธิภาพไดใ้นกรณีท่ีหน่วยการผลิตมีผลผลิตหลายชนิด ดงันั้นการเลือกวเิคราะห์ประสิทธิภาพ
จึงควรค านึงถึงลกัษณะของขอ้มูลและขอ้จ ากดัต่างๆดว้ย 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าการศึกษา 2 วิธี คือ การวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธี
ไม่ตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าโดยไม่
ตอ้งมีการก าหนดรูปแบบฟังก์ชัน่การผลิต ส่วนอีกวิธีหน่ึงคือ การวดัประสิทธิภาพด้วยวิธีท าการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าโดยต้องมีการก าหนด
รูปแบบฟังกช์ัน่การผลิต เพื่อหาเส้นพรมแดนการผลิต  

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาด้วยวิธีไม่ต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Non-parametric Approach) 

ทักษิณา ธีรภาพกุล (2547) ไดศึ้กษาตน้ทุนและประสิทธิภาพการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนรัฐและเอกชน และการมีส่วนร่วมของการศึกษาต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
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วตัถุประสงค ์3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
รัฐและเอกชน ประการท่ีสอง เพื่อทราบระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐและเอกชนดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ซ่ึงวตัถุประสงคท์ั้งสองไดจ้าก
การส่งแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนทัว่ประเทศ 151 โรง และวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการการศึกษาของโรงเรียนดว้ยวิธีถดถอยพหุคูณ  ประการสุดทา้ยคือ 
เพื่อทราบการมีส่วนช่วยของการศึกษาท่ีมีต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2526-2545 ดว้ย
วิธีถดถอยพหุคุณจากขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากการเปรียบเทียบตน้ทุนพบว่า 
โรงเรียนเอกชนมีตน้ทุนเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล โดยมีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 13,157.74 บาท/คน/ปี 
โดยท่ีโรงเรียนรัฐบาลมีต้นทุนรวมเฉล่ีย 11,209.74 บาท/คน/ปี เม่ือเปรียบเทียบต้นทุนในการ
ด าเนินงานเฉล่ียระดบัชั้นเดียวกนั พบวา่ ตน้ทุนส่วนใหญ่ของโรงเรียนเอกชนมาจากโรงเรียนท่ีเปิด
สอนระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยท่ีโรงเรียนรัฐบาลมาจากโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปี 6 ในดา้นการพิจารณาระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค
ของโรงเรียน 2 ประเภทพบวา่ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียไม่
แตกต่างกันและอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จากการศึกษาปัจจัยท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ จ านวนนักเรียน จ านวนวนนักเรียนต่อขนาดห้องเรียน และ
ประสบการณ์ของครูผูส้อน สุดทา้ยผลการวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาท่ีมีต่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจพบวา่ การศึกษามีบทบาทต่อผลิตภณัฑภ์ายในประเทศโดยมีค่าความยืดหยุน่เฉล่ียของ
สัดส่วนรายจ่ายภาครัฐดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑ์ภายในประเทศมีค่าเท่ากบั 0.0266 หมายถึง เม่ือ
สัดส่วนรายจ่ายภาครัฐดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑ์ในประเทศเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึนหรือลดลง) ร้อย
ละ 1 จะส่งผลต่อผลิตภายในประเทศเปล่ียนแปลง (เพิ่มข้ึนหรือลดลง) ร้อยละ 0.0266 

เพ็ญประภา เป่ียมพุก (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อประมาณค่าสมการ
การผลิตทางการศึกษา โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) 
ประการท่ีสองเพื่อเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา จ าแนกตามฐานะของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานท่ีตั้ง และประการสุดทา้ย คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้การถดถอยพหูคูณ 
พบว่า ระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียภายใตข้อ้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (CRS) 
ระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียภายใตข้อ้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (VRS) และ
ระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) เท่ากบั 0.633 0.731 
และ 0.859 ตามล าดบั หากพิจารณาตามช่วงการผลิต พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงการผลิตลดนอ้ยถอย
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ลง คือมีการใชปั้จจยัการผลิตแลว้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดจากปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัตามฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและสถานท่ีตั้ง และสุดทา้ยผลการศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพพบว่า งบประมาณรวมมีอิทธิพลเชิงลบและฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

ภัทรา ชมช่ืน (2548) ไดศึ้กษาความเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยัการผลิตและการมีส่วน
ร่วมของการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีวตัถุประสงค์ 4 
ประการ คือประการแรก เพื่อศึกษาขอ้มูลและลกัษณะทัว่ไปของการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2520 – 2546 ประการท่ีสอง เพื่อทราบระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การจดัการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546  ประการท่ีสาม เพื่อศึกษาถึงความเจริญเติบโต
ของผลิตภาพปัจจยัการผลิตในสถาบนัอาชีวศึกษาระหวา่ง พ.ศ. 2520-2546 มีวิธีการวิเคราะห์แบบ 
DEA และประการสุดทา้ยเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยระหว่างปี 2520-2546 ซ่ึงใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย ผลการศึกษาเร่ืองระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสถาบนัอาชีวศึกษาโดยแบ่งพิจารณาเป็นรายสังกดัไดแ้ก่ รัฐและ
เอกชน พบวา่ สถาบนัการศึกษาท่ีสังกดัในภาครัฐและเอกชนในแต่ละภาคทัว่ประเทศ มีระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียในการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนัและอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง และ
ผลการศึกษาระดบัความเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยัการผลิตใน พ.ศ. 2520 –2546 นั้น ของ
สถาบนัอาชีวศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยัการผลิตมีค่า
ดชันีท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่า ส่วนผลการศึกษาบทบาทของการมีส่วนร่วมของการจดัการอาชีวศึกษาท่ีมี
ต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจพบวา่ การจดัการศึกษาภาคอาชีวศึกษามีบทบาทต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  จากผลจากการศึกษาน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมี 4 ประการ ประการแรก คือ 
ควรจดัให้มีการพฒันา เพิ่มเติมความรู้ จดัการ อบรม และประเมินผลการสอนส าหรับครูและ
อาจารย์อย่างสม ่ าเสมอ ประการท่ีสอง คือ สถานศึกษาควรเพิ่มเพิ่มเติมในโสตทัศนูปกรณ์ 
ผูป้ระกอบการควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ างานตรงตามความรู้ท่ีเรียนมา ประการท่ีสาม คือ ควร
สถานศึกษาควรเพิ่มการลงทุนทั้งในดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์ ใหม้ากข้ึน ในขณะเดียวกนั รัฐบาลก็
ควรมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงโครงสร้างในการจดัการศึกษา ประการสุดทา้ย ส าหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ควรเสนอข่าวท่ีดีของนกัเรียนและนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดี  
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Chakraborty and Mohapatra (1997) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพทางการศึกษาโดยวิธี Data 
Envelopment Analysis (DEA) ซ่ึงศึกษาขอ้มูลจากโรงเรียนมธัยมศึกษา 36 โรงเรียนในรัฐ Utah ปี 
1993-1995 ตวัแปรท่ีท าการศึกษาได้แก่ 1) อตัราส่วนครูต่อนักเรียน 2) ร้อยละของครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนโทและปริญญาเอก 3) ค่าใช้จ่ายต่อคนของครู 4) มูลค่าสุทธิเฉล่ีย
ค่าใชจ่้ายของนกัเรียนต่อวนั 5) ร้อยละขอนกัเรียนท่ีซ้ืออาหารกลางวนัเอง โดยตวัแปรท่ี 1-3 จะเป็น
การวดัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน ส่วนตวัแปรท่ี 4 เป็นตวัแทนของปัจจยัแวดลอ้มเพื่อวดัเง่ือนไข
ทางเศรษฐศาสตร์ของบริเวณใกลเ้คียง และตวัแปรท่ี 5 เป็นตวัแทนส าหรับรายไดข้องครอบครัว
นักเรียน ส่วนตัวแปรตามท่ีศึกษาได้แก่ คะแนนสอบมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูงกว่า 90% แสดงว่าโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลอย่างมากไดแ้ก่ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในดา้นของความไม่มีประสิทธิภาพของขนาด พบวา่มีจ านวนโรงเรียนไม่นอ้ย
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด ไดแ้ก่ โรงเรียน Jordan, Juab, Servier, Worber และโรงเรียน Murray 
ซ่ึงพบวา่โรงเรียนเหล่าน้ีมีการใชปั้จจยัดา้นคุณวฒิุครูมากเกินไป ท าใหมี้ผลต่อการเรียนของนกัเรียน 

Woldo (2001) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการศึกษาในโรงเรียนภาครัฐในระดบัประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา ประเทศสวีเดนโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis โดยมีตวัแปรตามไดแ้ก่ 
เกรดเฉล่ียของนักเรียน จ านวนนักเรียนท่ีสอบผ่านทุกวิชา และจ านวนนักเรียนทีตอ้งการศึกษา 
ส่วนตวัแปรอิสระได้แก่ จ  านวนครูผูส้อน ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน พื้นทีว่างใน
โรงเรียน อตัราส่วนระหวา่งจ านวนครูผูส้อนต่อจ านวนนกัเรียน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนกัเรียน ซ่ึงตวัแปรสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) 
นกัเรียนท่ีเป็นชาวสวเีดนท่ีผูป้กครองมีระดบัการศึกษาสูง 2)นกัเรียนชาวสวีเดนท่ีผูป้กครองมีระดบั
การศึกษาต ่า 3)นกัเรียนท่ีไม่ใช่ชาวสวีเดนท่ีผูป้กครองมีระดบัการเรียนสูง 4)นกัเรียนท่ีไม่ใช่ชาว
สวเีดนท่ีผูป้กครองมีระดบัการศึกษาต ่า Waldo ไดแ้บ่งการจ าลองออกเป็น 4 แบบจ าลองดว้ยกนั คือ 
แบบจ าลองท่ี 1 จะไม่น าตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มมารวมในแบบจ าลอง แบบจ าลองท่ี 2  น าตวั
แปรดา้นสภาพแวดลอ้มมาใส่ในแบบจ าลองโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามสภาพแวดลอ้ม 
ส่วนแบบจ าลองท่ี 2 ปัจจยัการผลิตจะวดัในรูปของจ านวนต่อนกัเรียน 1 คน ส่วนหน่วยของผลผลิต
วดัออกมาเป็นร้อยและค่าเฉล่ีย และแบบจ าลองท่ี 4 ก าหนดขอ้จ ากดัว่าจ านวนนกัเรียนท่ีเป็นชาว
สวีเดนท่ีผูป้กครองมีการศึกษาต ่าจะมีระดบัความมีประสิทธิภาพสูงกว่าเส้น Frontier และในการ
ประมาณค่าแบบจ าลองทั้ง 4 จะใชท้ั้งแบบ CRS และ VRS ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพโดย
เฉล่ียท่ีไดจ้ากการประมาณมีค่าระหวา่ง 0.872 และ 0.956  หมายถึงโรงเรียนสามารถลดปัจจยัการ
ผลิตได้โดยเฉล่ีย 4-11% และยงัคงผลิตผลได้เท่าเดิม ซ่ึงในการอธิบายถึงความมีประสิทธิภาพ 
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Waldo ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณเป็นตวัแปรใน Tobit  Regression ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีหลกัฐาน
ท่ีแสดงวา่การแข่งขนัจากโรงเรียนเอกชนจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัโรงเรียน 

 
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาด้วยวิธีท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(parametric Approach) 
ณฏัฐกา ไชยสล ี(2548) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของรัฐ 

โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษาของรัฐ ประการท่ีสอง เพื่อหาระดบัประสิทธิภาพของการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐ โดย
ใชว้ธีิการทางเศรษฐมิติแบบมีพารามิเตอร์ ซ่ึงท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นพรมแดนการผลิต
แบบ Stochastic ดว้ยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) ผา่นสมการพรมแดนการผลิตใน
รูปแบบ Cobb-Douglass ประการท่ีสามเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความไม่มีประสิทธิภาพของ
การจดัการอาชีวศึกษาของรัฐ ดว้ยวธีิถดถอยแบบพหูคูณ พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
การจดัการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาของรัฐทัว่ประเทศมีค่าเท่ากบั 0.940 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูงซ่ึง
ภาคตะวนัออกมีค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดมีค่าเท่ากบั 0.966 และผลจากการ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของการจดัการทางการศึกษาพบวา่ ไม่มีปัจจยัใดท่ี
สามารถน ามาอธิบายความไม่มีประสิทธิภาพได ้

อมัพร ลมืนัด (2551) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
รัฐ โดยมีวตัถุประสงค ์2 ประการ ประการแรกคือ ศึกษาประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษารัฐ ในปีการศึกษา 2549 โดยอาศยัการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิต แบบCobb-
Douglas เชิงเฟ้นสุ่ม ดว้ยวธีิประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood ประการสองคือ ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษารัฐโดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียของสถาบนัอุดมศึกษารัฐอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.757 โดยมหาวิทยาลยัทัว่ไปมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.924 โดยมหาวิทยาลยั
ทัว่ไปมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.924 เม่ือพิจารณาตามประเภทของสถาบนัอุดมศึกษารัฐพบวา่ ระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียของมหาวิทยาลยัทัว่ไปมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.762 ส าหรับผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษารัฐ ในปี
การศึกษา 2549 พบวา่ จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา งบด าเนินการ และอตัราส่วนนกัศึกษาต่ออาจารย์
มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษา 
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2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาโดยใช้ทั้งวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Non-
parametric Approach) และวธีิท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (parametric Approach) 

เอกชัย ไชยจิตร (2551)  ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา: การเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์สมการพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มและการ
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของการ
จดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2549 ประการท่ีสองเพื่อ
ศึกษาถึงระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยในปีการศึกษา 2549 โดยวิธีการประมาณค่า 2 วิธี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สมการพรมแดน
เชิงเฟ้นสุ่ม และการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม  และประการสุดทา้ยเพื่อเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคในการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีค านวณได้จาก
วิธีการ SFA และวิธีการ DEA ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาของทั้งสองวิธี พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณโดยวิธีการ SFA 
ไม่แตกต่างไปจากวิธีการ DEA ภายใตส้มมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (CRS) แต่
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณโดยวธีิการ SFA จะแตกต่างไปจากระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคท่ีค านวณโดยวิธีการ DEA ภายใตส้มมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (VRS) 
ซ่ึงกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษาหลกัๆท่ีน ามาศึกษาจะมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณได้
จากวิธีการ DEA อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีค านวณไดจ้ากวิธีการ SFA 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  พบว่า
สถาบนัอุดมศึกษารัฐท่ีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัทัว่ไป มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงท่ีสุดทั้ง
สองวิธีการ นอกจากน้ีผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
มหาวิทยาลัยทั่วไปและมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสูงกว่า
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เม่ือจดัล าดบัของระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคตามภูมิภาคในประเทศ
ไทย พบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาในภาคใต  ้ มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงท่ีสุดทั้งสองวิธีการ
รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั 

จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้า่มีช่องวา่งของงานวิจยั โดยส่วนใหญ่งานวิจยั
ของแต่ละงานวิจัยจะมีการว ัดประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการว ัดแบบไม่ต้องท าการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) โดยใช้ Data Envelopment Analysis (DEA) หรือ
วธีิการวดัแบบตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Approach) โดยใช ้โดยใช ้Stochastic 
Frontier Analysis (SFA) อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น และมีการใช้ผลผลิตชนิดเดียวแต่มีหลายปัจจยั
การผลิต เพื่อใหเ้ห็นจุดต่างในการท างานวิจยัและเพื่อให้ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณค่ามีประสิทธิภาพ
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มากท่ีสุด ดงันั้นจึงท าการวิจยั ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี คือ วิธีการประมาณค่าแบบไม่ตอ้ง
ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช ้Data Envelopment Analysis (DEA) และวิธีการประมาณค่า
แบบตอ้งท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช ้Stochastic Frontier Analysis (SFA) โดยจะมีการ
เพิ่มตวัแปรทางดา้นผลผลิตและตวัแปรทางดา้นปัจจยัท่ีใชส้ าหรับท าการศึกษา 

 


