
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 แบบจ ำลองในกำรศึกษำ 

      แบบจ ำลองท่ีใชใ้นกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรจดักำรทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ แบบจะลองท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 แบบจ ำลอง ได้แก่ 
แบบจ ำลองท่ี 1 คือ แบบจ ำลองท่ีไม่ตอ้งท ำกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (Non-Parametric Approach) 
โดยกำรวิเครำะห์ควำมมีประสิทธิภำพทำงเทคนิคดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) และ
แบบจ ำลองท่ี 2 คือ แบบจ ำลองท่ีตอ้งท ำกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (Parametric Approach) โดย
กำรวเิครำะห์ควำมมีประสิทธิทำงเทคนิคดว้ยวธีิ Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

3.1.1 แบบจ ำลองเชิงประจักษ์ (Empirical Model) ที่ใช้ในกำรศึกษำประสิทธิภำพทำง
เศรษฐศำสตร์ของกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน กรณีศึกษำ ในเขตนอกเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี Data 
Environment Analysis: (DEA) 

          แบบจ ำลองท่ีใชก้ำรวิเครำะห์ดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis เป็นวิธีหน่ึงท่ีไม่
ตอ้งท ำกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (Non-Parametric Approach) และสมมติให้ปัจจยักำรผลิตแต่ละ
ชนิดสำมำรถแยกออกจำกกนัได ้นัน่คือ กำรเพิ่มข้ึนของปัจจยักำรผลิตนั้นไม่ท ำใหเ้กิดกำรลดลงของ
ผลผลิต ซ่ึงจะมีกำรแยกพิจำรณำแต่ละผลผลิตทำงกำรศึกษำโดยมีสมกำรดงัต่อไปน้ี 

1) ผลผลิตทำงกำรศึกษำทำงด้ำนร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตมำกกว่ำ
ขีดจ ำกดัล่ำงของค่ำเฉลีย่ผลกำรทดสอบในแต่ละกลุ่มสำระวชิำแต่มีหลำยปัจจัยกำรผลติ 

F (xnj ,ymj,) = minλj 

Subject to 

y11a1 + y12a2 + y13a3 +........+ y1kak + y1j  ≥ 0               (3.1) 

x11a1 + x12a2 + x13a3 +........+ x1kak + λjx1j  ≤ 0               (3.2) 

x21a1 + x22a2 + x23a3 +........+ x2kak + λjx2j  ≤ 0               (3.3) 
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x31a1 + x32a2 + x33a3 +........+ x3kak + λjx3j  ≤ 0               (3.4) 

x41a1 + x42a2 + x43a3 +........+ x4kak + λjx4j  ≤ 0               (3.5) 

x51a1 + x52a2 + x53a3 +........+ x5kak + λjx5j  ≤ 0               (3.6) 

x61a1 + x62a2 + x63a3 +........+ x6kak + λjx6j  ≤ 0               (3.7) 

x71a1 + x72a2 + x73a3 +........+ x7kak + λjx7j  ≤ 0               (3.8) 

x81a1 + x82a2 + x83a3 +........+ x8kak + λjx8j  ≤ 0               (3.9) 

a1 +a2 +a3 +………+ ak = 0                (3.10) 

ak ≥ 0                   (3.11) 

โดยท่ี 

สมกำรท่ี (3.1) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัดำ้นกำรผลิต นัน่คือ ขอ้จ ำกดัของร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนท่ี
ไดค้ะแนนโอเน็ตมำกกว่ำขีดจ ำกดัล่ำงของค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบในแต่ละกลุ่ม
สำระวชิำ 

สมกำรท่ี (3.2) ถึง (3.9) เป็นสมกำรแสดงขอ้จ ำกดัดำ้นกำรผลิต 

สมกำรท่ี (3.2) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนนกัเรียนต่อครูผูส้อน 

สมกำรท่ี (3.3) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน 

สมกำรท่ี (3.4) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนหนงัสือเฉล่ียต่อนกัเรียน 

สมกำรท่ี (3.5) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของงบประมำณท่ีรัฐบำลจดัสรร 

สมกำรท่ี (3.6) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของค่ำใชจ่้ำยในดำ้นอุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน 

สมกำรท่ี (3.7) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของจ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้รับกำรอบรมของผูบ้ริหำร 

สมกำรท่ี (3.8) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของประสบกำรณ์ผูบ้ริหำร 

สมกำรท่ี (3.9) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของจ ำนวนครูตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป 
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สมกำรท่ี (3.10) เป็นสมกำร Convexity Constraint: แสดงถึงลกัษณะกำรผลิตท่ีเป็นแบบ Variable 
Return to Scale (VRS) ซ่ึงมีลกัษณะกำรผลิตแบบ VRS จะแสดงให้เห็นเส้น
พรมแดนกำรผลิตท่ีมีลกัษณะ convex สำมำรถห่อหุ้มได้ดีกว่ำแบบ Constant 
Return to Scale (CRS) 

สมกำรท่ี (3.11) เป็นสมกำร Non-Negative Constraint 
 

2) ผลผลติทำงกำรศึกษำทำงด้ำนจ ำนวนนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2554 แต่
มีหลำยปัจจัยกำรผลติ 

F (xnj ,ymj,) = minλj 

Subject to 

y11a1 + y12a2 + y13a3 +........+ y1kak + y1j  ≥ 0             (3.12) 

x11a1 + x12a2 + x13a3 +........+ x1kak + λjx1j  ≤ 0             (3.13) 

x21a1 + x22a2 + x23a3 +........+ x2kak + λjx2j  ≤ 0             (3.14) 

x31a1 + x32a2 + x33a3 +........+ x3kak + λjx3j  ≤ 0             (3.15) 

x41a1 + x42a2 + x43a3 +........+ x4kak + λjx4j  ≤ 0             (3.16) 

x51a1 + x52a2 + x53a3 +........+ x5kak + λjx5j  ≤ 0             (3.17) 

x61a1 + x62a2 + x63a3 +........+ x6kak + λjx6j  ≤ 0             (3.18) 

x71a1 + x72a2 + x73a3 +........+ x7kak + λjx7j  ≤ 0             (3.19) 

x81a1 + x82a2 + x83a3 +........+ x8kak + λjx8j  ≤ 0             (3.20) 

a1 +a2 +a3 +………+ ak = 0                (3.21) 

ak ≥ 0                   (3.22) 
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โดยท่ี 

สมกำรท่ี (3.12) เป็นสมกำรข้อจ ำกดัด้ำนกำรผลิต นั่นคือ ข้อจ ำกดัของจ ำนวนนักเรียนท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2554 

สมกำรท่ี (3.13) ถึง (3.20) เป็นสมกำรแสดงขอ้จ ำกดัดำ้นกำรผลิต 

สมกำรท่ี (3.13) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนนกัเรียนต่อครูผูส้อน 

สมกำรท่ี (3.14) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน 

สมกำรท่ี (3.15) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของอตัรำส่วนหนงัสือเฉล่ียต่อนกัเรียน 

สมกำรท่ี (3.16) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของงบประมำณท่ีรัฐบำลจดัสรร  

สมกำรท่ี (3.17) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของค่ำใชจ่้ำยในดำ้นอุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน 

สมกำรท่ี (3.18) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของจ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้รับกำรอบรมของผูบ้ริหำร 

สมกำรท่ี (3.19) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของประสบกำรณ์ผูบ้ริหำร 

สมกำรท่ี (3.20) เป็นสมกำรขอ้จ ำกดัของจ ำนวนครูตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป 

สมกำรท่ี (3.21) เป็นสมกำร Convexity Constraint: แสดงถึงลกัษณะกำรผลิตท่ีเป็นแบบ Variable 
Return to Scale (VRS) ซ่ึงมีลกัษณะกำรผลิตแบบ VRS จะแสดงให้เห็นเส้น
พรมแดนกำรผลิตท่ีมีลกัษณะ convex สำมำรถห่อหุ้มได้ดีกว่ำแบบ Constant 
Return to Scale (CRS) 

สมกำรท่ี (3.22) เป็นสมกำร Non-Negative Constraint 

โดยมีตวัแปรต่ำงๆ ดงัน้ี 

n เป็นจ ำนวนโรงเรียนของกลุ่มตวัอยำ่งมีทั้งหมด 82 โรงเรียน 

xnj เป็นระดบัปัจจยักำรผลิตท่ี n ของโรงเรียนท่ี j ท่ีตอ้งกำรหำค่ำประสิทธิภำพ 

ymj เป็นระดบัผลผลิตชนิดท่ี m ของโรงเรียนท่ี j 
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xnk เป็นระดบักำรใชปั้จจยักำรผลิตท่ี n ของโรงเรียนท่ี k (n = 1,2,3,…,8) ซ่ึงไดแ้ก่
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 1 คือ อตัรำส่วนนกัเรียนต่อครูผูส้อน (คน) 

 2 คือ อตัรำส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน (คน/หอ้ง) 

 3 คือ อตัรำส่วนหนงัสือเฉล่ียต่อนกัเรียน (เล่ม/คน) 

 4 คือ งบประมำณท่ีรัฐบำลจดัสรร (บำท/ปี) 

 5 คือ ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นอุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน (บำท/ปี) 

 6 คือ จ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้รับกำรอบรมของผูบ้ริหำร (คร้ัง) 

 7 คือ ประสบกำรณ์ผูบ้ริหำร (ปี) 

 8 คือ จ ำนวนครูตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป (คน) 

ymk เป็นระดบัผลผลิตชนิดท่ี m ของโรงเรียนท่ี k (m=1) โดยท่ี m คือ ร้อยละของ
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมำกกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงของค่ำเฉล่ียผลกำร
ทดสอบในแต่ละกลุ่มสำระวิชำ และจ ำนวนนักเรียนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2554 

λj เป็นค่ำประสิทธิภำพของโรงเรียนท่ี j ท่ีตอ้งกำรค ำนวณประสิทธิภำพ จะมีค่ำ
ระหวำ่ง 0 ≤ λ ≤ 1 ถำ้หำก λj มีค่ำเท่ำกบั 1 แสงดวำ่ โรงเรียนนั้นมีประสิทธิภำพ 

ak ค่ำถ่วงน ้ำหนกัปัจจยักำรผลิตและผลผลิตของโรงเรียนท่ี k 

 

  3.1.2 แบบจ ำลองเชิงประจักษ์ (Empirical Model) ที่ใช้ในกำรศึกษำประสิทธิภำพกำร
จัดกำรทำงศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตนอกเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวิธี Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) 

         กำรวิเครำะห์เส้นพรมแดนแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) เป็นวิธีหน่ึงท่ี
ตอ้งท ำกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ (Parametric Approach) จะใช้วิธีวิเครำะห์โดยกำรก ำหนด
รูปแบบสมกำรกำรผลิตท่ีเหมำะสม โดยมีกำรประมำณค่ำแบบ Maximum Likelihood Estimate 
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(MLE) ซ่ึงมีในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะแยกออกเป็น 2 แบบจ ำลองเน่ืองจำกมีผลผลิตทำงกำรศึกษำ 2 
ชนิด ดงัต่อไปน้ี 

             1) แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์เส้นพรมแดนแบบเฟ้นสุ่ม (SFA) โดยมีผลผลิตเป็นร้อยละของ
จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตมำกกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบในแต่ละกลุ่ม
สำระวชิำกบัปัจจัยต่ำงๆทำงกำรศึกษำ 
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                (3.23) 

โดยท่ี 

jY  คือ  ร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมำกกวำ่ขีดจ ำกดัล่ำงของ 

                                 ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบในแต่ละกลุ่มสำระวชิำ 

jSTPERT  คือ อตัรำส่วนนกัเรียนต่อครูผูส้อนของโรงเรียนท่ี j 

jSTPERR  คือ อตัรำส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนของโรงเรียนท่ี j 

jBPERST  คือ อตัรำส่วนหนงัสือเฉล่ียต่อนกัเรียนของโรงเรียนท่ี j 

jBUDGOV  คือ งบประมำณท่ีรัฐบำลจดัสรรของโรงเรียนท่ี j 

jEXLN  คือ ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นอุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนท่ี j 

jANTN  คือ จ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้รับกำรอบรมของผูบ้ริหำรของโรงเรียนท่ี j 

jADEXP  คือ ประสบกำรณ์ผูบ้ริหำรของโรงเรียนท่ี j 

jTR  คือ จ ำนวนครูตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไปท่ี j 

ju  คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกปัจจยัท่ีสำมำรถควบคุมไดข้องโรงเรียนท่ี j  

                                    โดย ju จะมีกำรกระจำยขำ้งเดียวและ 0ju  
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jv  คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดข้องโรงเรียน 

                                ท่ี j 
 

             2) แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์เส้นพรมแดนแบบเฟ้นสุ่ม (SFA) โดยมีผลผลิตเป็นจ ำนวน
นักเรียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำในปี 2554 กบัปัจจัยต่ำงๆทำงกำรศึกษำ 
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          (3.24) 

โดยท่ี 

jY   คือ  จ ำนวนนกัเรียนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2554 

jSTPERT  คือ จ ำนวนนกัเรียนต่อครูผูส้อนของโรงเรียนท่ี j 

jSTPERR  คือ จ ำนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนของโรงเรียนท่ี j 

jBPERST  คือ จ ำนวนหนงัสือเฉล่ียต่อจ ำนวนนกัเรียนของโรงเรียนท่ี j 

jBUDGOV  คือ งบประมำณท่ีรัฐบำลจดัสรรของโรงเรียนท่ี j 

jEXLN  คือ ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นอุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอนต่อปีของโรงเรียนท่ี j 

jANTN  คือ จ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้รับกำรอบรมของผูบ้ริหำรของโรงเรียนท่ี j 

jADEXP  คือ ประสบกำรณ์ผูบ้ริหำรในกำรบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียนท่ี j 

jTR  คือ จ ำนวนครูตั้งแต่ปริญญำข้ึนไปท่ี j 

ju  คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกปัจจยัท่ีสำมำรถควบคุมไดข้องโรงเรียนท่ี j  

                                    โดย ju จะมีกำรกระจำยขำ้งเดียวและ 0ju  

jv   คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดข้องโรงเรียน 

                                    ท่ี j 
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3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

    ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีมีทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ดงัน้ี 

       3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้ำจำกกำรสัมภำษณ์จำกแบบสอบถำมไปโรงเรียนท่ีอยู่

ในเขตกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน กรณีศึกษำ ในเขตนอกเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงข้อมูลใน

แบบสอบถำมจะประกอบด้วยขอ้มูลหลกั 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน 

บุคลำกร และผูบ้ริหำร ส่วนท่ี 2 จะเป็นขอ้มูลขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมำณค่ำประสิทธิภำพ  

       3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มำจำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนกังบประมำณ ส ำนกังำนสถิติ กระทรวงศึกษำธิกำร สถำบนัทดสอบ

ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) และเวบ็ไซตข์องแต่ละโรงเรียน 
 

3.3 วธีิกำรศึกษำ 

      กำรศึกษำน้ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

   3.3.1 กำรศึกษำลกัษณะทัว่ไปของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรณีศึกษำ

ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยกำรท ำแบบสอบถำม

พร้อมทั้งลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่งของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีท่ีท ำกำรศึกษำ  

   3.3.2 กำรศึกษำประสิทธิภำพทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรณีศึกษำ ใน

เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์จำก

แบบสอบถำม และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Second Data) ท่ีไดจ้ำกเวบ็ไซตต่์ำงๆและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงท ำกำรวิเครำะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Environment Analysis: DEA) โดยกำรใช้โปรแกรม DEAP 

Version 2.1 และกำรวิเครำะห์พรมแดนแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) โดยกำร

ใชโ้ปรแกรม LIMDEP Version 9.0.1 

 


