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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาลกัษณะ
ทัว่ไปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประการท่ีสอง คือ เพื่อ
ศึกษาระดบัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีการประมาณค่า 2 วิธี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม และการวิเคราะห์
แบบเฟ้นสุ่ม ซ่ึงจะท าการลงพื้นท่ีส ารวจโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีอยูใ่นเขตนอกเมืองจ านวน 
82 โรง โดยมีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัการผลิตทางการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู อตัราส่วน
นกัเรียนต่อห้องเรียน อตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน งบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรร ค่าใชจ่้ายในดา้น
การเรียนการสอน จ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมของผูบ้ริหาร ประสบการณ์ผูบ้ริหาร และ
จ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ตวัแปรตาม คือ ผลผลิตทางการศึกษามี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผลิตเชิง
คุณภาพ คือ ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และผลผลิตเชิงปริมาณ คือ จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 ซ่ึงจะท าการวเิคราะห์แยกแต่ละผลผลิตทางการศึกษา  
 ผลการศึกษาการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มจากการวิเคราะห์ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม พบว่า 
ระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี เท่ากบั 0.537 และ 0.617 ตามล าดบั 
ระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ีเท่ากบั 0.859 และ 0.902 ตามล าดบั 
และระดบัประสิทธิภาพเฉล่ียอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต เท่ากบั 0.608 และ 0.683 ตามล าดบั ผล
การศึกษาการวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่าระดับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคมีค่าเฉล่ีย 0.533 และ 0.574 ตามล าดบั ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค



จ 
 

สูงสุดเท่ากบั 0.851 และ 0.908 ตามล าดบั ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคต ่าสุดเท่ากบั 0.159 และ 
0.303 ตามล าดบั จากผลการประมาณค่าสมการพรมแดนการผลิต พบว่า อตัราส่วนนกัเรียนต่อ
ห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน จ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมของผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ผูบ้ริหาร จ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป มีอิทธิพลต่อผลผลิตทางดา้นร้อยละของ
จ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และปัจจยัทางการศึกษาทุกชนิดมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางดา้น
จ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 นอกจากน้ีผลจากการศึกษาดังกล่าวน ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาคือ โรงเรียนควรเพิ่มปริมาณการรับนักเรียนแต่ควรควบคุมให้อยู่ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารควรเขา้รับการอบรมทุกคร้ังเม่ือมีการจดัอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 
และควรมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพนักเรียน มุ่งเน้นพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของครูให้มี
มาตรฐานระดบัสากล ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อเป็นผลดีต่อการ
ติดต่อประสานงาน ด้านครูผูส้อนควรมีการเพิ่มจ านวนครูของแต่ละโรงเรียนในอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน และครูควรมีทศันคติท่ีดีต่อการสอน พฒันาความรู้อยูต่ลอดเวลา ควร
เน้นให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และรัฐบาลควรมีการจดัสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกบัขนาดโรงเรียน ควรเพิ่มทุนการศึกษาส าหรับครูในการศึกษาต่อ นอกจากน้ีส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี
เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงและเพิ่มนโยบายทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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     ABSTRACT 
 

 This study had two main objectives. Firstly, it examined the general characteristic of 
basic education in suburban of Chiang Mai province. Secondly, it investigated economic 
efficiency level of basic education in suburban of Chiang Mai province by using two estimation 
methods namely, Data Environment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA). The 
data were collected from 82 primary suburban schools. Independent variables were factors such 
as the student per teacher ratio, the student per classroom ratio, the book per student ratio, public 
education budget, the education expenditure, the frequency of administrator’s training, the 
experience of administrator and number of teachers who graduated with a bachelor’s degree. 
Dependent variables were education’s productivity consisted of two types, the qualitative 
production were the percentage of student who got the O-net point more than lower limit of each 
subject. Quantitative productions were students who graduated in 2011. Data analysis was 
analyzed separately for each education productivity. 
 Data Envelopment Analysis model found the efficiency of the independent variable and 
dependent variable were 0.537 and 0.617 under Constant Return to Scale (CRS), 0.859 and 0.902 
under Variable Return to Scale (VRS), 0.608 and 0.683 under Scale Efficiency (SE), respectively. 
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Stochastic Frontier Analysis model found the efficiency of the independent variable and 
dependent variable  were 0.533 and 0.574 under the average technical efficiency level, 0.851 and 
0.908 under the maximum technical efficiency level, 0.159 and 0.303 under the minimum 
technical level, respectively. Production Possibility Frontier found that the student per teacher 
ratio, the education expenditure, the frequency of administrator’s training, experience of 
administrator and number of teachers who graduated with a bachelor’s degree influenced to the 
percentage of student who got the O-net point more than lower limit of each subject were 
statistically significant. And all education factors having influenced on the students who 
graduated in 2011 were statistically significant. 

 The policy recommendations are as follow: schools should increase admission students 
but in appropriate numbers. Administrators should attend training course organized from other 
institutions. There is a need to develop the ability of students and teaching curriculum according 
to international standards. It is important for administrators to promote human relations for better 
coordination. It would be appropriate to increase the number of teachers in proportion to the 
number of students and teachers should always have positive attitude towards teaching and 
acquiring of new knowledge. In addition, teachers should instruct their students in the ways of 
critical thinking. The government should allocate appropriate budget with schools size and 
increase budget for teachers to study at higher degree levels. Furthermore, the office for National 
Education Standards and Quality Assessment should annually conduct quality evaluation of 
education to improvement performance and have education policy to foster education efficiency. 
 

 


