
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การน าเสนอผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลการศึกษาขอ้มูลและ

ลักษณะทั่วไปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรภายใน
โรงเรียน ส่วนท่ีสองจะเป็นผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปด้วย ผลการประมาณค่า
ประสิทธิภาพดว้ยวิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis) และผลการประมาณค่า
ประสิทธิภาพดว้ยวธีิวเิคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA)  
 

4.1 ข้อมูลและลกัษณะทัว่ไปของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณศึีกษา ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

     4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

  1) สถานทีต่ั้งของโรงเรียน 

     โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาทั้งหมดจ านวน 82 โรงเรียน ซ่ึงจะท าการศึกษา
โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตนอกเมืองท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษาซ่ึงจะมีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ
และแบบกลุ่มทางสถิติ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 เขต คือ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 ประกอบดว้ย อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน และอ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 13 
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประกอบด้วย อ าเภอสันทราย 
อ าเภอพร้าว อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม จ านวน 16 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประกอบดว้ย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอ
เชียงดาว และอ าเภอไชยปราการ  จ านวน 16 โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 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 าเภออมก๋อย จ านวน 12 โรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่

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%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%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%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
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เขต 6 ประกอบดว้ย อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกลัยาณิวฒันา จ านวน 12 โรงเรียน ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  าแนกตามส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่ 

ท่ีตั้ง 
จ านวนโรงเรียน

(โรง) ร้อยละ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  13 15.85 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 16 19.51 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 16 19.51 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 13 15.85 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 12 14.64 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 12 14.64 

รวม 82 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

 2) ขนาดของโรงเรียน 

     การจ าแนกขนาดของโรงเรียนจะท าการแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า โดยส่วนใหญ่โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-120 คน จ านวน 36 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลางซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนอยู่ในช่วง
ระหวา่ง 121-300 คน จ านวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.59 โรงเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวน
นกัเรียนอยู่ในช่วงระหว่าง มากกว่า 300 ข้ึนไป จ านวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.51 เม่ือ
พิจารณาค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉล่ียของจ านวนนกัเรียนตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ค่าต ่าสุด
ของจ านวนนกัเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเท่ากบั 9, 
127 และ 305 ตามล าดบั ค่าสูงสุดของจ านวนนกัเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีเท่ากบั 120, 374 และ 1497 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียของจ านวนนกัเรียน 

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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โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเท่ากบั 77, 207 และ 678 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 ขนาดของโรงเรียนโดยจ าแนกตามจ านวนนกัเรียนของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 

ขนาด 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน

(โรง) ร้อยละ 
ค่าต ่าสุด
(คน) 

ค่าสูงสุด
(คน) 

ค่าเฉล่ีย 
(คน) 

เล็ก 0-120 36 43.90 9 120 77 

กลาง 121-300 30 36.59 127 374 207 

ใหญ่ มากกวา่ 300 16 19.51 305 1497 678 

                     รวม 82 100 - - - 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

 3) ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการของโรงเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กรณีศึกษาใน
เขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

     ระยะเวลาท่ีเปิดสอนของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยจะท าการพิจารณาจาก
ปีท่ีเร่ิมเปิดท าการสอน พบวา่ ในภาพรวมของโรงเรียนมีระยะเวลาเปิดสอนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 61-
80 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.24 รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีเปิดสอนอยูใ่นช่วงมากกวา่ 80 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.70 ระยะเวลาท่ีเปิดสอนในช่วง 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.20 ระยะเวลาท่ีเปิดสอนในช่วง 41-60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 12.20 และระยะเวลาท่ีเปิดสอนในช่วง 1-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.66 ตามล าดบั และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ค่ามากสุด และค่าน้อยสุดของระยะเวลาท่ีเปิดสอน (ปี) พบว่า ภาพรวมของ
โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาท่ีเปิดสอนเฉล่ียเท่ากบั 67.05 ปี โดยโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน
นานท่ีสุดเท่ากบั 96 ปี ส่วนโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาเปิดนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ระยะเวลาท่ีเปิดสอน 

ระยะเวลาท่ีเปิดสอน                               โรงเรียน 
  จ านวน(โรง) ร้อยละ 

1-20 ปี 3 3.66 
21-40 ปี 10 12.2 
41-60 ปี 10 12.2 
61-80 ปี 33 40.24 
มากกวา่ 80 ปี 26 31.7 
รวม 82 100 
ค่าเฉล่ีย (ปี) 67.05   
ค่ามากสุด (ปี) 96   
ค่านอ้ยสุด (ปี) 3   
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

4) ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนที่อยู่ ในเขตการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

     ส่วนใหญ่โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา จะมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.02 รองลงมาเป็นหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 75.61 ห้องปฏิบติัการ
ดนตรีคิดเป็นร้อยละ 63.41 ห้องปฏิบติัการภาษาคิดเป็นร้อยละ 56 ห้องปฏิบติัศิลปวฒันธรรมคิด
เป็นร้อยละ 51.22 และห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ เช่น ห้องแนะแนว ห้องจริยธรรม ห้องคหกรรม ห้อง
คณิตศาสตร์ ห้องมลัติมีเดียและส่ือสารต่างๆ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 19.51 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
โรงเรียนท่ียงัไม่มีห้องปฏิบติัการ พบว่าส่วนใหญ่แลว้โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไม่มี
ห้องปฏิบติัการด้านอ่ืนๆ เช่น ห้องแนะแนว ห้องจริยธรรม ห้องคหกรรม ห้องคณิตศาสตร์ ห้อง
มลัติมีเดียและส่ือสารต่างๆ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 80.49 รองลงมาเป็นห้องศิลปวฒันธรรมคิดเป็น
ร้อยละ 48.78 ห้องปฏิบติัการภาษาคิดเป็นร้อยละ 43.90 ห้องปฏิบติัการดนตรีคิดเป็นร้อยละ 36.59 
ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 24.39 และห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 
10.98 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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โรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีการศึกษามีห้องปฏิบัติการทั้ งหมด 334 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบติัการท่ีมากท่ีสุดคือ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน 97 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 29.04 
รองลงมาจะเป็นห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์จ านวน 69 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 20.66 ห้องปฏิบติัการ
ดนตรีจ านวน 53 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 15.87 ห้องปฏิบติัการภาษาจ านวน 52 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 
15.57 หอ้งปฏิบติัการศิลปวฒันธรรมจ านวน 42 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 12.57 และห้องปฏิบติัการดา้น
อ่ืนๆ เช่น ห้องแนะแนว ห้องจริยธรรม ห้องคหกรรม ห้องคณิตศาสตร์ ห้องมลัติมีเดียและส่ือสาร
ต่างๆ เป็นตน้ จ านวน 21 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 6.29 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.4 จ านวนโรงเรียน และร้อยละ ท่ีมีห้องปฏิบติัการและไม่มีห้องปฏิบติัการของโรงเรียนท่ี
อยูใ่นเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ประเภทห้องปฏิบติัการ มีหอ้งปฏิบติัการ ไม่มีหอ้งปฏิบติัการ 

  
จ านวนโรงเรียน

(โรง) ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียน

(โรง) ร้อยละ 

หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 62 75.61 20 24.39 

หอ้งปฏิบติัการภาษา 46 56.10 36 43.90 

หอ้งปฏิบติัการศิลปวฒันธรรม 42 51.22 40 48.78 

หอ้งปฏิบติัการดนตรี 52 63.41 30 36.59 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 73 89.02 9 10.98 

หอ้งปฏิบติัการดา้นอ่ืนๆ 16 19.51 66 80.49 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนห้องปฏิบติัการและร้อยละ ของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเภทห้องปฏิบติัการ หอ้งปฏิบติัการ 

  จ านวน(หอ้ง) ร้อยละ 

หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 69 20.66 

หอ้งปฏิบติัการภาษา 52 15.57 

หอ้งปฏิบติัการศิลปวฒันธรรม 42 12.57 

หอ้งปฏิบติัการดนตรี 53 15.87 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 97 29.04 

หอ้งปฏิบติัการดา้นอ่ืนๆ 21 6.29 

รวม 334 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

5) ทรัพยากรในห้องสมุดของโรงเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กรณีศึกษาในเขต
นอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

    โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีจ านวนหนังสือท่ีอยู่ภายในห้องสมุดทั้ งหมด 
149,231 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นต ารา (Text) จ านวน 93,269 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 62.50 หนงัสืออ่าน
ประกอบจ านวน 23,569 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 15.70 หนงัสือสารคดีจ านวน 10,368 เล่ม คิดเป็นร้อย
ละ 6.95 หนงัสืออ่านเล่นจ านวน 11,455 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 7.68 หนงัสือการ์ตูนจ านวนจ านวน 
6,220 เล่ม คิดเป็นร้อยหละ 4.17 วารสารจ านวน 4,350 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.91 โดยเฉล่ียมีจ านวน
หนังสือ 1,820 เล่มต่อโรงเรียน หนังสือพิมพ์ 3 ฉบบัต่อโรงเรียนต่อวนั และส่ือมลัติมีเดีย/
คอมพิวเตอร์เฉล่ียจ านวน 1 เคร่ืองต่อโรงเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 จ านวนทรัพยากรในหอ้งสมุดของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทรัพยากร หนงัสือ 
   จ านวน(เล่ม) ร้อยละ 

ต ารา (Text) 93,269 62.50 

หนงัสืออ่านประกอบ 23,569 15.79 

หนงัสือสารคดี 10,368 6.95 

หนงัสืออ่านเล่น 11,455 7.68 

หนงัสือการ์ตูน 6,220 4.17 

วารสาร 4,350 2.91 

รวม 149,231 100 

จ านวนหนงัสือเฉล่ีย    1,820   

หนงัสือพิมพ ์     
(ฉบบั/โรงเรียน/วนั) 3   

ส่ือมลัติมีเดีย/คอมพิวเตอร์     
จ านวนเฉล่ีย (เคร่ือง/โรงเรียน) 1   
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

6) ค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์การเรียน การสอน ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน กรณศึีกษาในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

    โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายจักกิจกรรม
ประจ าปี ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการพฒันานวตักรรม โรงการงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ เป็น
ตน้ เป็นจ านวนเงิน 8,963,407 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 46.92 รองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายวสัดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน เช่น ชอล์ก ปากกาเคมี กระดาษ เคร่ืองเขียน เป็นตน้ เป็นจ านวนเงิน 7,329,128 
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38.36 ค่าใช้จ่ายครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี โสตทศันูปกรณ์ เป็นตน้ เป็น
จ านวนเงิน 2,812,733 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 14.72 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์การเรียน การสอนของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน(บาท/ปี) ร้อยละ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 7,329,128 38.36 

ค่าครุภณัฑ ์ 2,812,733 14.72 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืนๆ 8,963,407 46.92 

รวม 19,105,268 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

7) งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2554 ของโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณศึีกษาในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2554 ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัสรรงบประมาณรายการค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน
รายหัว) เป็นจ านวนเงิน 23,353,900 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 51.41 รองลงมาเป็นการจดัสรรงบ
รายการค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน เป็นจ านวนเงิน 7,193,070 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.83 จดัสรรงบ
รายการหนงัสือเรียน เป็นจ านวนเงิน 5,962,600 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13.13 จดัสรรงบรายการค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เป็นจ านวนเงิน 5,264,330 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 11.59 และ
จดัสรรงบรายการค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจ านวนเงิน 3,654,240 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.04 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 งบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรร ตามบญัชีจดัสรรงบประมาณปี 2554 ของโรงเรียนท่ีอยูใ่น
เขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร จ านวน(บาท/ปี) ร้อยละ 

ค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหวั) 23,353,900 51.41 

ค่าหนงัสือเรียน 5,962,600 13.13 

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 7,193,070 15.83 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,654,240 8.04 

ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 5,264,330 11.59 

รวม 45,428,140 100 
ท่ีมา: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (2554) 
 

 8) จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียน 

     จุดมุ่งหมายในการจดัตั้งโรงเรียนของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก
ไดรั้บการศึกษาท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 31.71 จุดมุ่งหมายรองลงมาเพื่อเป็นแหล่งฝึกระเบียบวินยั ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 17.07 เพื่อลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
15.85 เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายผูป้กครองใหลู้กหลานไดเ้รียนในโรงเรียนใกลบ้า้น คิดเป็นร้อยละ 12.2 
เพื่อเป็นศูนยส่์งเสริมวิชาการและการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 10.98 เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนนกัเรียนท่ี
ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.10 เพื่อพฒันาชุมชม คิดเป็นร้อยละ 2.43 เพื่อ
เป็นสถานศึกษาประจ าต าบล คิดเป็นร้อยละ 1.22 เพื่อให้บริการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 1.22 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 จุดมุ่งหมายในการจดัตั้ งโรงเรียน ของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จุดมุ่งหมาย จ านวน ร้อยละ 

เพื่อลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา 13 15.85 
เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายผูป้กครองใหลู้กหลานไดเ้รียนในโรงเรียนใกล้
บา้น 10 12.2 

เพื่อเป็นศูนยส่์งเสริมวชิาการ และการกีฬา 9 10.98 

เพื่อเป็นแหล่งฝึกระเบียบวินยั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 14 17.07 
เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนนกัเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพยใ์น
การศึกษา 5 6.10 

เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาท่ีดี 26 31.71 

เพื่อพฒันาชุมชน 2 2.43 

เพื่อเป็นสถานศึกษาประจ าต าบล 1 1.22 

เพื่อใหบ้ริการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชน 1 1.22 

อ่ืนๆ 1 1.22 

รวม 82 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

   4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่อยู่ในเขตการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 1) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

      โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในปีการศึกษา 2554 ระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.89 รองลงมาคือ ระดบัก่อน
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.19 ระดบัมธัยมตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 15.92 ตามล าดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10 จ านวนนกัเรียนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา 2,190 11.19 

ประถมศึกษา 14,262 72.89 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3,115 15.92 

รวม 19,567 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
 

2) อตัราส่วนนักเรียนต่อครู 

    อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูเฉล่ีย ในปีการศึกษา 2554 มีค่าเท่ากบั 16 คน โดยท่ีอตัราส่วน
นกัเรียนต่อครูต ่าสุดเท่ากบั 4 คนและ สูงสุดเท่ากบั 48 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดบั จ านวนนกัเรียนต่อครู 

สูงสุด 48 

ต ่าสุด 4 

เฉล่ีย 16 

S.D. 7 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
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4.1.3 ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากรทีอ่ยู่ในเขตการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กรณศึีกษา ในเขตนอกเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 1) ข้อมูลผู้บริหาร 

     เพศ 

    ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.68 ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 7.32  

    อายุ 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.43 รองลงมาจะมีอายุอยู่ในช่วง
ระหวา่ง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.59 อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 36-45 คิดเป็นร้อยละ 10.98 

     ระดับการศึกษา 

     ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 84.15 รองลงมาคือ ระดบั
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 9.75 และระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามล าดบั  

     ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  

    ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารอยู่ในช่วง 21 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.93 
รองลงมาอยูใ่นช่วงระหวา่ง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.27 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 11-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 20.73 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.41 และอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
3.66 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ขอ้มูลผูบ้ริหารของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูบ้ริหาร จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ  
  ชาย 76 92.68 

หญิง 6 7.32 

รวม 82 100 

อาย ุ 
  36-45 ปี 9 10.98 

46-55 ปี 30 36.59 

56 ปี ข้ึนไป 43 52.43 

รวม 82 100 

ระดบัการศึกษา 
  ปริญญาตรี 5 6.1 

ปริญญาโท 69 84.15 

ปริญญาเอก 8 9.75 

รวม 82 100 

ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
  ต ่ากวา่ 5 ปี 3 3.66 

5-10 ปี 11 13.41 

11-15 ปี 17 20.73 

16-20 ปี 24 29.27 

21 ข้ึนไป 27 32.93 

รวม 82 100 
 ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 
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2) ข้อมูลทัว่ไปของครูผู้สอน 

    เพศ 

   ครูผูส้อนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.20 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.80 

    ระดับการศึกษา 

   ครูผูส้อนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.67 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 17.83 ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 0.33 และส าเร็จ
การศึกษาต ่ากวา่อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 0.17 ตามล าดบั 

    อายุ 

   ครูผูส้อนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีอายเุฉล่ีย 40.3 ปี 

    ช่ัวโมงการสอน 

   ครูผูส้อนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีชัว่โมงการสอนโดยเฉล่ีย 18 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดงัแสดงในตรารางท่ี 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ขอ้มูลดา้นครูผูส้อนของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ครูผูส้อน จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ  
  ชาย 480 39.80 

หญิง 726 60.20 

รวม 1206 100 

ระดบัการศึกษา 
  ต ่ากวา่อนุปริญญา 2 0.17 

อนุปริญญา 4 0.33 

ปริญญาตรี 985 81.67 

ปริญญาโท 215 17.83 

รวม 1206 100 

อายโุดยเฉล่ีย 40.3   

ชัว่โมงการสอนเฉล่ียต่อสัปดาห์ 18   
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 

 

3) ผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน 

     ผูก้  าหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนอยู่ในเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ 32.74 
รองลงมาคือ ครูของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.49 คณะกรรมการนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.39 
ครูใหญ่หรืออาจารยใ์หญ่ คิดเป็นร้อยละ 9.42 และอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูป้กครอง เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14 ผูก้  าหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูก้  าหนดนโยบาย จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผูอ้  านวยการ 73 32.74 

ครูใหญ่,อาจารยใ์หญ่ 21 9.42 

คณะกรรมการนกัเรียน 41 18.39 

ครูของโรงเรียน 68 30.49 

อ่ืนๆ 20 8.96 

รวม 223 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 

 

4.2 ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขึน้พืน้ฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

      ในส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ย ผลการประมาณค่าประสิทธิภาพดว้ยวธีิวเิคราะห์เส้นห่อหุม้ (Data 

Envelopment Analysis: DEA) วธีิน้ีจะสามารถบอกถึงสัดส่วนการผลิตท่ีสามารถเพิ่มหรือขยายได ้

หรือในทางตรงกนัขา้มสามารถอธิบายสัดส่วนของปัจจยัการผลิตควรลดลงเพื่อใหด้ าเนินไปยงัจุดท่ี

มีประสิทธิภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการจดัสรรปัจจยัการผลิต เป็นการวเิคราะห์ท่ีง่าย

และสะดวกเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิวเิคราะห์อ่ืนๆ เพราะไม่ตอ้งก าหนดรูปแบบจ าลองและรูปแบบ

สมการ อีกทั้งยงัสามารถแยกหน่วยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพออกจากกนัได้

อยา่งชดัเจน และผลการประมาณค่าประสิทธิภาพดว้ยวธีิวเิคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier 

Analysis: SFA) วธีิน้ีจะไดรั้บความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับทางสถิติเน่ืองจากมีการก าหนดรูป

แบบจ าลองและรูปแบบสมการเพื่อใชใ้นการหาค่าสัมประสิทธ์ิและสามารถบอกถึงปัจจยัการผลิต

ใดท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตในทิศทางเดียวกนัหรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้ซ่ึงแต่ละวธีิวเิคราะห์ใหผ้ล
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การประมาณค่าท่ีแตกต่างกนัจึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบระหวา่ง 2 วธีิได ้ดงันั้นจึงท าการแยก

การสรุปผลของแต่ละวธีิ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.2.1 ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวธีิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA)  

                การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ใน

เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยวิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) 

ภายใตข้อ้สมมุติฐาน (Variable Return to Scale: VRS) หมายถึง การเพิ่มปัจจยัการผลิตจะไดรั้บ

ผลผลิตเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยสามารถบอกหน่วยการผลิตนั้นมีผลตอบแทนต่อขนาดในลักษณะ

ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน (Increasing Return to Scale) หรือ มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง 

(Decreasing return to Scale)โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบผลผลิตทางการศึกษาชนิดเดียวแต่หลาย

ปัจจยัการผลิต (Output-Multi Input) ก าหนดให้ผลผลิตมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ ร้อย

ละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละ

กลุ่มสาระวชิา ผลผลิตเชิงปริมาณ คือ จ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554  และปัจจยัการผลิต

มี 8 ชนิด ไดแ้ก่ อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน อตัราส่วนหนงัสือต่อ

นกัเรียน งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร ค่าใช้จ่ายในดา้นการเรียนการสอน จ านวนคร้ังในการอบรมของ

ผูบ้ริหาร ประสบการณ์ผูบ้ริหาร และจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีได้

มีการเพิ่มตวัแปรทางด้านผลผลิต ดังนั้นจึงต้องแยกการวิเคราะห์แต่ละผลผลิต ภายใต้การเกิด

ผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตแบบต่างๆ คือ ผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Return 

to Scale: CRS) และผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (Variable Return to Scale: VRS) รวมไป

ถึงความมีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) ซ่ึงผลการศึกษาเป็น

ดงัน้ี  
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1) พิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตมากกว่า
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉลีย่ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิากบัปัจจัยทางการศึกษา 

     พิจารณาผลผลิตเชิงคุณภาพทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ต
มากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชากับปัจจยัทางการศึกษา 
พบวา่ ค่าประสิทธิภาพภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) 
มีค่าเฉล่ียค่า สูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.537, 0.034 และ 1.000 ตามล าดบั ภายใตผ้ลตอบแทนต่อ
ขนาดการผลิตไม่คงท่ี (Variable Returns to Scale: VRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 
0.859, 0.407 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเกิดประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต 
(Scale Efficiency: SE) ซ่ึงหาไดจ้ากระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการ
ผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS)  หารดว้ยระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้
ผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงท่ี (Variable Returns to Scale: VRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด
เท่ากบั 0.608, 0.034 และ 1.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ระดบัประสิทธิภาพของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยพิจารณาจากผลผลิตการศึกษาทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ต
มากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิา กบัปัจจยัทางการศึกษา 

ผลผลิตทางการศึกษา ระดบัประสิทธิภาพ 

  CRS 0.537 

ค่าเฉล่ีย VRS 0.859 

  SE 0.608 

  CRS 0.034 

ค่าต ่าสุด VRS 0.407 

  SE 0.034 

  CRS 1.000 

ค่าสูงสุด VRS 1.000 

  SE 1.000 
ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 

หมายเหตุ:  CRS (Constant Returns to Scale) หมายถึง ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการ
ผลิตคงท่ี 
     VRS (Variable Returns to Scale) หมายถึง ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการ
ผลิตไม่คงท่ี 
     SE (Scale Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพต่อขนาดการผลิต มีค่าเท่ากบัระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ีหารดว้ยระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อ
ขนาดไม่คงท่ี 
 

 เม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพ ต ่า ปานกลาง 
และสูง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดบัต ่า คือ มีระดับ
ประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.000-0.500 จ  านวน 31 โรง คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาคือ ระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง คือ มีระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 8.001-1.000 จ านวน 
28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.15 และระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มี
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ระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหว่าง 0.501-0.800 จ  านวน 23 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.05 ตามล าดบั ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.16 

 นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาตามช่วงการผลิต พบว่า ร้อยละ 17.07  อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อ
ขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทางทุกชนิดใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตเท่ากบัอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิต 
หมายถึง ถา้โรงเรียนมีอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิตทางการศึกษาจะมีอตัราการเพิ่มข้ึนของ
ผลผลิตทางการศึกษาในระดบัท่ีเหมาะสม ร้อยละ 81.71 อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต
เพิ่มข้ึน (Increasing  Returns to Scale: IRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ี
เท่ากนั แล้วท าให้อตัราการเพิ่มของผลผลิตสูงกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิต หมายถึง 
โรงเรียนมีอตัราการใช้ปัจจยัทางการศึกษานอ้ยเกินไป ท าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการ
ใชปั้จจยัการผลิตทางการศึกษาท่ีมีอยู ่ดงันั้นโรงเรียนควรมีการจดัสรรการใชปั้จจยัทางการศึกษาให้
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม ร้อยละ 1.22 อยู่ในช่วง
ผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลงลง (Decreasing Returns to Scale: DRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการ
ผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั แล้วท าให้อตัราการเพิ่มของผลผลิตต ่ากว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของ
ปัจจยัการผลิต หมายถึง โรงเรียนมีอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป ท าให้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการใชปั้จจยัทางการศึกษา ดงันั้นโรงเรียนควรลดปัจจยัการผลิตทางการศึกษา
ลงเพื่อใหมี้ขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ตารางที่ 4.16 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง 
โดยพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่า
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิากบัปัจจยัทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 0.000- 0.500 31 37.80 

ระดบัปานกลาง 0.501-0.800 23 28.05 

ระดบัสูง 0.801-1.000 28 34.15 

รวม 82 100 

ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 

 

ตารางที่ 4.17 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนในแต่ละช่วงการผลิต โดยพิจารณาจากผลผลิตการศึกษา
ทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิา กบัปัจจยัทางการศึกษา 

ช่วงการผลิต จ านวนโรงเรียน (โรง) ร้อยละ 

ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี 

14 17.07 (CRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน 

67 81.71 (IRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง 

1 1.22 (DRS) 

รวม 82 100 
ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 
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2) พิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กับ
ปัจจัยทางการศึกษา 

     พิจารณาผลผลิตเชิงปริมาณทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบั
ปัจจยัทางการศึกษา พบว่า ค่าประสิทธิภาพภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (Constant 
Returns to Scale: CRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.617, 0.077 และ 1.000 ตามล าดบั 
ภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (Variable Returns to Scale: VRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด 
และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.902, 0.531 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเกิดประสิทธิภาพอนั
เน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) ซ่ึงหาไดจ้ากระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค
ภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS)  หารดว้ยระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดไม่คงท่ี (Variable Returns to Scale: VRS) มี
ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดเท่ากบั 0.683, 0.077 และ 1.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ระดบัประสิทธิภาพของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยพิจารณาจากผลผลิตการศึกษาทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 
กบัปัจจยัทางการศึกษา 

ผลผลิตทางการศึกษา ระดบัประสิทธิภาพ 

  CRS 0.617 

ค่าเฉล่ีย VRS 0.902 

  SE 0.683 

  CRS 0.077 

ค่าต ่าสุด VRS 0.531 

  SE 0.077 

  CRS 1.000 

ค่าสูงสุด VRS 1.000 

  SE 1.000 
ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 

หมายเหตุ: CRS (Constant Returns to Scale) หมายถึง ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการ
ผลิตคงท่ี 
     VRS (Variable Returns to Scale) หมายถึง ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการ
ผลิตไม่คงท่ี 
     SE (Scale Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพต่อขนาดการผลิต มีค่าเท่ากบัระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตคงท่ีหารดว้ยระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตผ้ลตอบแทนต่อ
ขนาดไม่คงท่ี 
 

 เม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพ ต ่า ปานกลาง 
และสูง พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสุด 
คือ มีระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 0.501-0.800 จ  านวน 34โรง คิดเป็นร้อยละ 41.46 รองลงมาคือ 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดบัต ่า คือ มีระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.000-0.500 
จ  านวน 29 โรง คิดเป็นร้อยละ 35.37 และระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง คือ มีระดบั
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ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 8.001-1.000 จ านวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.17 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.19 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาตามช่วงการผลิต พบว่า ร้อยละ 12.20  อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อ
ขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทางทุกชนิดใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตเท่ากบัอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิต 
หมายถึง ถา้โรงเรียนมีอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิตทางการศึกษาจะมีอตัราการเพิ่มข้ึนของ
ผลผลิตทางการศึกษาในระดบัท่ีเหมาะสม ร้อยละ 86.58 อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิต
เพิ่มข้ึน (Increasing  Returns to Scale: IRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ี
เท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มของผลผลิตสูงกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิตซ่ึงจะมีการ
ด าเนินการผลิต ณ จุดท่ีไม่เหมาะสม หมายถึง โรงเรียนมีอตัราการใชปั้จจยัทางการศึกษานอ้ยเกินไป 
ท าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ปัจจยัการผลิตทางการศึกษาท่ีมีอยู่ ดงันั้นโรงเรียน
ควรมีการจดัสรรการใชปั้จจยัทางการศึกษาใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีขนาดการ
ผลิตท่ีเหมาะสม ร้อยละ 1.22 อยูใ่นช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตลงลง (Decreasing Returns to 
Scale: DRS) เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มของ
ผลผลิตต ่ากว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิตซ่ึงจะมีการด าเนินการผลิต ณ จุดท่ีไม่เหมาะสม  
หมายถึง โรงเรียนมีอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตทางการศึกษามากเกินไป ท าให้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการใชปั้จจยัทางการศึกษา ดงันั้นโรงเรียนควรลดปัจจยัการผลิตทางการศึกษา
ลงเพื่อใหมี้ขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที่ 4.19 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง 
โดยพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางดา้นจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยั
ทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 0.000- 0.500 19 23.17 

ระดบัปานกลาง 0.501-0.800 34 41.46 

ระดบัสูง 0.801-1.000 29 35.37 

รวม 82 100 

ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 

 

ตารางที่ 4.20 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนในแต่ละช่วงการผลิต โดยพิจารณาจากผลผลิตการศึกษา
ทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยัทางการศึกษา 

ช่วงการผลิต จ านวนโรงเรียน (โรง) ร้อยละ 

ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี 

10 12.2 (CRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน 

71 86.58 (IRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง 

1 1.22 (DRS) 

รวม 82 100 
ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 

 

 

 



59 

 

4.2.2 ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวธีิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) 

       การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) ใชว้ิธี
วิเคราะห์โดยการก าหนดรูปแบบสมการการผลิต (Production Function) ท่ีเหมาะสมแบบ Cobb-
Douglas เพื่อน ามาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆทางการศึกษาในสมการการผลิตดว้ยวิธี 
Maximum Likelihood Estimates (MLE) ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะประกอบไปดว้ยผลการประมาณ
ค่าสมการพรมแดนการผลิตและผลการค านวณระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค ดงัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

1) พิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ต
มากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉลีย่ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิากบัปัจจัยทางการศึกษา 

     1.1 ผลการประมาณฟังก์ชันพรมแดนการผลิตโดยการพิจารณาผลผลิตทางด้านร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระวชิากบัปัจจัยทางการศึกษา 

         จากการพิจารณาผลผลิตเชิงคุณภาพทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
โอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชากบัปัจจยัการทาง
การศึกษา พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ท่ีได ้จะแสดงถึง ความยืดหยุน่ของผลผลิตต่อปัจจยั
การผลิต แสดงให้เห็นดงัน้ี ค่าความยืดหยุ่นของร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ต
มากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ต่ออตัราส่วนนกัเรียนต่อ
ห้องเรียน (STPERR) เท่ากบั 0.496 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดบันยัส าคญั = 0.05 หมายความวา่ 
อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียนมีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิา ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือ ถา้เพิ่ม
อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน (STPERR) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีได้
คะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ลดลงร้อยละ 
0.496 สาเหตุเน่ืองมาจาก ถา้มีการเพิ่มจ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนในอตัราส่วนท่ีมากเกินท่ีทาง
ส านกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด จะส่งผลให้ศกัยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้และการดูแลเอาการเอาใจใส่ระหว่างครูและนกัเรียนลดน้อยลง เป็นผลให้ร้อยละ
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ของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระวชิาลดลง 

 ค่าความยืดหยุ่นของร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่อค่าใช้จ่ายในดา้นการเรียนการสอน(EXLN) 
เท่ากบั 0.201 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.10 หมายความวา่ ค่าใช่จ่ายในการเรียน
การสอน (EXLN) มีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มวิชาในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือ ถา้เพิ่มค่าใชจ่้ายในการ
เรียนการสอน (EXLN) ร้อยละ 1 จะส่งผลใหร้้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มวิชา ลดลงร้อยละ 0.201 สาเหตุเน่ืองมาจากมี
การใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับการจดัสรรอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมเท่าท่ีควร อีกนยั
หน่ึงคือไม่มีการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ ท  าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้
ปัจจยัทางการศึกษา ส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิาลดต ่าลง ดงันั้นโรงเรียนควรมีจดัสรรค่าใชจ่้ายใน
ดา้นของการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในดา้น
ภาษาองักฤษ เน่ืองจากผลการสอบ O-net จ านวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2554)  พบวา่ โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษามีผูท่ี้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบสาระวิชา
ภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑน์อ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน ดงันั้น
ควรมีการจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายในดา้นของการอบรมหลกัสูตรการสอนของครูภาษาองักฤษ
ให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน และมีการจดักิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 

 ค่าความยืดหยุ่นของร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่อจ านวนคร้ังในการเข้ารับการอบรมของ
ผูบ้ริหาร (ADTN) เท่ากบั 0.262 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.10 หมายความว่า 
จ  านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) มีอิทธิผลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
โอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม นัน่คือ ถา้เพิ่มจ านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ร้อยละของ 

จ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่ม
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สาระวชิา ลดลงร้อยละ 0.262 จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเชิงคุณภาพ พบวา่ ถึงแมผู้บ้ริหาร
ไดเ้ขา้รับการอบรมมาก แต่ยงัพบปัญหาในเร่ืองการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมให้กบับุคลากร
ภายในโรงเรียน ซ่ึงในการพฒันาโรงเรียนให้มีศกัยภาพนั้นตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีม
เน่ืองจากการเรียนการสอนต้องอาศัยครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ท าให้เกิดการ
บริหารงานอย่างไม่เป็นระบบส่งผลให้มาตรฐานและคุณภาพของนักเรียนลดลง และสาเหตุอีก
ประการหน่ึงคือ ตวัผูบ้ริหารตอ้งมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงาน
กบัผูบุ้คลากรภายในโรงเรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ต
มากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิาลดต ่าลง 

 ค่าความยืดหยุ่นของร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่อประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) เท่ากับ 
0.375 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.05 หมายความว่า ประสบการณ์ผูบ้ริหาร  
(ADEXP) มีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ประสบการณ์ผูบ้ริหาร
ในการบริหารการศึกษา (ADEXP) เพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
โอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.375 
สาเหตุเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารมาก ส่งผลให้มีความรู้ ความช านาญใน
การบริหารงาน สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากการบริหารงานต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และอีกนยัหน่ึงคือหากประสบการณ์ผูบ้ริหารในการบริหารการศึกษามาก ท า
ใหท้ราบถึงจุดดอ้ยของนกัเรียนเม่ือมีการสอบแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารจะมีการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนด ส่งผลให้คุณภาพของนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นร้อยละของจ านวนนกัเรียน
ท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาเพิ่ม
สูงข้ึนดว้ย 

 ค่าความยืดหยุ่นของร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่อครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) เท่ากบั 0.460 
มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.10 หมายความวา่ จ  านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
(TR) มีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิา ในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้เพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาข้ึน
ไป (TR) จะส่งผลใหร้้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ีย
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ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มวิชา เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.460 สาเหตุเน่ืองมาจากครูเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ปัจจยัหน่ึงส าหรับการศึกษา ถ้าหากจ านวนครูมีน้อยไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท่ีมีอยู่ ท  าให้
ภาระหนา้ท่ีของครูแต่ละคนเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจาก ครูหน่ึงคนตอ้งรับผิดชอบการสอนหลายกลุ่มสาระ
วิชา ซ่ึงบางวิชาอาจไม่มีความช านาญ หรือความถนดัเน่ืองจากไม่ไดส้อนตรงตามสาขาท่ีเรียนมา 
ส่งผลให้คุณภาพในการสอนและการติดตามนักเรียนลดน้อยลง ท าให้โอกาสท่ีนกัเรียนจะไดรั้บ
ความรู้และการพฒันาดา้นต่างๆอย่างเต็มศกัยภาพเป็นไปไดน้้อย ดงันั้นถา้มีการเพิ่มจ านวนครูใน
อตัราส่วนท่ีเหมาะสมส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิาเพิ่มสูงข้ึน 

 ส าหรับค่าความยดืหยุน่ของร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดั
ล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่ออตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) ค่า
ความยดืหยุน่ของร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผล
การทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่ออตัราส่วนหนังสือต่อห้องเรียน (BPERST) และค่าความ
ยืดหยุน่ของร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่องบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) ไม่สามารถอธิบายไดอ้ยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่า อตัราส่วนนักเรียนต่อครู (STPERT) อัตราส่วนหนังสือต่อ
ห้องเรียน (BPERST) และงบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) ไม่มีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวน
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิา  

นอกจากน้ีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Variance Parameter) ท่ีใชใ้นการพิจารณาหาค่า
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่นั้น ประกอบดว้ยค่า Lamda    และค่า Sigma    ซ่ึงผลการประมาณค่าสมการ
พรมแดนการผลิตแบบ Maximum Likelihood Estimates (MLE) ค่า t-ratio ของ Lamda    จะ
สามารถยอมรับได้ ณ ระดับนัยส าคัญ  = 0.01 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง การเกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ หมายความวา่ 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบใน
แต่ละกลุ่มวิชายงัต ่ากว่าระดบัร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มวิชาท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุดท่ีอยู่บนเส้นพรมแดนการ
ผลิต ส่วนค่า Sigma    ท่ีค  านวณไดน้ั้น พบว่า t-ratio สามารถยอมรับได้ ณ ระดบันัยส าคญั       
 = 0.01 ซ่ีงหมายความวา่ สามารถท าการประมาณค่าสมการพรมแดนการผลิตดว้ยวิธีประมาณค่า
แบบ Maximum Likelihood Estimates (MLE) ได ้ซ่ึงผลของค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ 
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(Variance Parameter) ไดม้าจากผลการประมาณสมการพรมแดนการผลิต ดว้ยการวิเคราะห์แบบ
เฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) ผา่นสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ดว้ยวิธีการ
ประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood Estimates (MLE) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21 ผลการประมาณสมการพรมแดนการผลิต ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม โดยพิจารณา
ผลผลิตทางการศึกษาทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิากบัปัจจยัทางการศึกษา 

Variable Coefficient 
Constant 4.040 
  (0.0066) 
lnSTPERT 0.320 
(Prob.) (0.1131) 
lnSTPERR -0.496** 
(Prob.) (0.0386) 
lnBPERST -0.060 
(Prob.) (0.5613) 
lnBUDGOV 0.103 
(Prob.) (0.4509) 
lnEXLN -0.201*** 
(Prob.) (0.0584) 
lnADTN -0.262*** 
(Prob.) (0.0745) 
lnADEXP 0.375** 
(Prob.) (0.0103) 
lnTR 0.460*** 
(Prob.) (0.0636) 
Lamda:   2.807 
(Prob.) (0.0006) 
Sigma:   0.985 
(Prob.) (0.0000) 

Sigma-squared  (v): 2

v  0.109  

Sigma-squared (u): 2

u  0.860 
Sigma (v): v   0.331 
Sigma (u): u  0.928 
Log Likelihood Function -77.768 

ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม Limdep version 9.0.1                                                                  
หมายเหตุ: ***, **,* หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี  =0.10,  =0.05,  =0.01 ตามล าดบั 
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1.2 ผลการค านวณระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยการพิจารณาผลผลิตทางด้านร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระวชิากบัปัจจัยทางการศึกษา 

       จากการประมาณค่าพรมแดนการผลิต ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic 
Frontier Analysis) ผา่นสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบ Maximum 
Likelihood Estimate (MLE) ท าให้ไดค้่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Variance Parameter) 
สามารถน ามาใช้ในการค านวณหาค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคได้ โดยการค านวณหาระดับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ใน
คร้ังน้ี ตอ้งอาศยัการใช้สูตรในการค านวณของ Jondrow et al. (1982) ซ่ึงจะท าการแยกค่าความ
คลาดเคล่ือน ui ออกจากความคลาดเคล่ือนของ vi  โดยการค านวณค่าความคาดหวงัของความ
คลาดเคล่ือนของ ui ภายใตเ้ง่ือนไขค่าความคลาดเคล่ือนรวม  i  โดยค่าความความคลาดเคล่ือน
ดงักล่าว สามารถค านวณไดจ้ากร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจริงลบด้วยร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้
คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาท่ีเป็นไปได้
สูงสุดท่ีไดจ้ากการประมาณค่า *lnln jji YY   ซ่ึงเม่ือไดค้่าความคลาดเคล่ือน ui แลว้จึงน าไป
หาระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) โดยหาค่าจาก exp(-u)  และระดับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีได้นั้ นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 หมายความว่า ถ้าโรงเรียนท่ีมีระดับ
ประสิทธิภาพสูงสุด จะมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับ 1 ส่วนโรงเรียนท่ีมีระดับ
ประสิทธิภาพต ่าสุดจะมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากบั 0 นัน่คือ ยิ่งระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคมากหรือเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ โรงเรียนนั้นจะมีประสิทธิภาพทางการศึกษามากข้ึน 

 ผลการค านวณระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียของ
โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.533 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดจะมีค่าเท่ากบั 1.000 โดยระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดมีค่า
เท่ากบั 0.851 ระดบัประสิทธิภาพต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 0.159 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า
เท่ากบั 0.193 ซ่ึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะเป็นตวับ่งช้ีการกระจายตวัของระดบัประสิทธิภาพ 
หมายความวา่ หากระดบัประสิทธิภาพส่วนใหญ่อยูใ่กลค้่าเฉล่ียมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่า
นอ้ย ในทางกลบักนัถา้ระดบัประสิทธิภาพห่างไกลจากค่าเฉล่ียเป็นส่วนมาก ค่าเบ่ียงเบนจะมีค่ามาก 
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นั้นคือ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใกลก้บั
ค่าเฉล่ีย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที่ 4.22 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้
คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชากบัปัจจยั
ทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค 

ค่าสูงสุด 0.851 

ต ่าท่ีสุด 0.159 

ค่าเฉล่ีย 0.533 

S.D. 0.193 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพ ต ่า ปานกลาง และสูง 
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คือ มี
ระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.501-0.800 จ  านวน 37 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.12 รองลงมาคือ 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดบัต ่า คือ มีระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.000-0.500 
จ  านวน 36 โรง คิดเป็นร้อยละ 43.90 และระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง คือ มีระดบั
ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 8.001-1.000 จ านวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.98 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง 
โดยพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่า
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิากบัปัจจยัทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 0.000- 0.500 36 43.90 

ระดบัปานกลาง 0.501-0.800 37 45.12 

ระดบัสูง 0.801-1.000 9 10.98 

รวม 82 100 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2) พิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กับ
ปัจจัยทางการศึกษา 

     2.1 ผลการประมาณฟังก์ชันพรมแดนการผลิตโดยการพิจารณาผลผลิตทางด้านจ านวน
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจัยทางการศึกษา 

 จากการพิจารณาผลผลิตเชิงปริมาณทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 
กบัปัจจยัทางการศึกษา พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ท่ีได้ จะแสดงถึง ความยืดหยุ่นของ
ผลผลิตต่อปัจจยัการผลิต แสดงให้เห็นดงัน้ี ค่าความยืดหยุน่ของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ในปี 2554 ต่ออตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) เท่ากบั 0.558 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบั
นยัส าคญั  = 0.01 หมายความวา่ อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัเรียน
ท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้เพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) ร้อย
ละ 1 จะส่งผลให้จ  านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.558 เน่ืองจากการ
วเิคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีผลผลิตคือ จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 ดงันั้นเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนต่อครู เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นกัเรียน ส่งผลใหจ้ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึน  
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ค่าความยืดหยุน่ของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่ออตัราส่วนนกัเรียนต่อ
ห้องเรียน (STPERR) เท่ากบั 0.263 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดบันยัส าคญั = 0.01 หมายความวา่ 
อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียนมีอิทธิพลต่อจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม นัน่คือ ถา้เพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน (STPERR) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จ  านวน
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลงร้อยละ 0.263 สาเหตุเน่ืองมาจาก ถา้มีการเพิ่มจ านวน
นกัเรียนต่อห้องเรียนในอตัราส่วนท่ีมากเกินท่ีทางส านักงานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด จะส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้และการเขา้ถึงระหว่างครูและนกัเรียนลด
นอ้ยลง ดงันั้นจึงส่งผลใหจ้ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลง 

ค่าความยืดหยุ่นของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่ออตัราส่วนหนงัสือต่อ
นกัเรียน (BPERST) เท่ากบั 0.181 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.01 หมายความวา่ 
อตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน (BPERST) มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 
ในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้เพิ่มอตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน (BPERST) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้
จ  านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.181 เน่ืองมาจาก หนังสือเป็น
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดอีกปัจจยัหน่ึง เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนหนังสือต่อ
จ านวนนกัเรียน ท าให้นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะคน้ควา้ หาความรู้  เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพของนักเรียน
มากยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงส่งผลใหจ้ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึน 

ค่าความยืดหยุน่ของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่องบประมาณท่ีรัฐบาล
จดัสรร (BUDGOV) เท่ากบั 0.173 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.01 หมายความวา่ 
งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) มีอิทธิพลต่อจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ใน
ทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้เพิ่มงบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จ  านวน
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.173 เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรเป็น
ปัจจยัทุนในการบริหารโรงเรียน เม่ือมีการเพิ่มงบประมาณท่ีรัฐจดัสรร ท าให้มีปัจจยัในการบริหาร
โรงเรียนเพิ่มข้ึน อีกนยัหน่ึงโรงเรียนควรจะมีการบริหารงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เหมาะสม
ควบคู่ไปดว้ย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการใชง้บประมาณ จะส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

 ค่าความยดืหยุน่ของร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่อค่าใชจ่้ายใน
ดา้นการเรียนการสอน (EXLN) เท่ากบั 0.074 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.01 
หมายความวา่ ค่าใช่จ่ายในการเรียนการสอน (EXLN) มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษา
ในปี 2554 ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือ ถา้เพิ่มค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอน (EXLN) ร้อยละ 1 จะ
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ส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ลดลงร้อยละ 0.074 สาเหตุเน่ืองมาจากมีการใช้
จ่ายในด้านการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม และไม่มีการบริหาร
งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ ท  าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ปัจจยัทางการศึกษา 
ส่งผลใหจ้ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดต ่าลง 

 ค่าความยืดหยุ่นของจ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ต่อจ านวนคร้ังในการเขา้รับ
การอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) เท่ากบั 0.001 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.05 
หมายความว่า จ  านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) มีอิทธิผลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาในปี 2554 ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าเพิ่มจ านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร 
(ADTN) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.001 
เน่ืองจากการวเิคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลผลิตเชิงปริมาณโดยมีผลผลิตคือ จ านวนนกัเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ดังนั้ นหากผูบ้ริหารได้รับการอบรมมากข้ึน ท าให้เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ในการบริหารโรงเรียน และสามารถน าความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการอบรมมาประยุกตใ์ช้
และพฒันาโรงเรียนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึน 

 ค่าความยดืหยุน่ของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่อประสบการณ์ผูบ้ริหาร 
(ADEXP) เท่ากับ 0.114 มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ท่ีระดับนัยส าคัญ  = 0.01 หมายความว่า 
ประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม นั่นคือ ถ้าประสบการณ์ผูบ้ริหารในการบริหารการศึกษา (ADEXP) เพิ่มมากข้ึน จะ
ส่งผลใหจ้ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554   ลดลงร้อยละ 0.114 จากการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ
โดยมีผลผลิต คือร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียใน
แต่ละสาระกลุ่มวชิา พบวา่หากประสบการณ์ผูบ้ริหารในการบริหารการศึกษามาก ท าให้ทราบถึงจุด
ดอ้ยของนกัเรียนเม่ือมีการสอบแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารจะมีการพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
ดงันั้นมาตรฐานในการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนแต่ระดบัชั้นจะเพิ่มสูงข้ึน เพื่อให้นักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลต่อผลผลิตเชิงปริมาณ คือ จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปี 2554 ลดลง และยงัมีอีกสาเหตุหน่ึงท่ีไดจ้ากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเชิง
คุณภาพพบว่า ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามาก อาจจะพบปัญหาในดา้นของ
ทศันคติและวสิัยทศัน์ในการบริหารโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก ท าให้เกิดปัญหาในการรับขอ้มูล
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หรือเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีน ามาบริหารโรงเรียน จึงส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 ลดลง 

 ค่าความยดืหยุน่ของจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ต่อครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึน
ไป (TR) เท่ากบั 1.113 มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั  = 0.01 หมายความวา่ จ  านวนครู
ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) มีอิทธิพลต่อจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ในทิศทาง
เดียวกนั นั่นคือ ถ้าเพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาข้ึนไป (TR) จะส่งผลให้จ  านวนนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.113 สาเหตุเน่ืองมาจากครูเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึง
ส าหรับการศึกษา ในฐานะเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดวิชา ความรู้ให้แก่นกัเรียน เม่ือมีการเพิ่มจ านวนครูตั้งแต่
ปริญญาข้ึนไป ส่งผลให้คุณภาพในการสอนและการติดตามนักเรียนมากยิ่งข้ึน ท าให้นักเรียนมี
โอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้และการพฒันาดา้นต่างๆอยา่งเต็มศกัยภาพมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้จ  านวน
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

 ดงันั้นจากการประมาณฟังก์ชนัพรมแดนการผลิตโดยการพิจารณาผลผลิตทางดา้นจ านวน
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยัทางการศึกษา จะเห็นไดว้่าทุกปัจจยัทางการศึกษามี
อิทธิพลต่อผลผลิตทางการศึกษา 

นอกจากน้ีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Variance Parameter) ท่ีใชใ้นการพิจารณาหาค่า
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่นั้น ประกอบดว้ยค่า Lamda    และค่า Sigma    ซ่ึงผลการประมาณค่าสมการ
พรมแดนการผลิตแบบ Maximum Likelihood Estimates (MLE) ค่า t-ratio ของ Lamda    จะ
สามารถยอมรับได้ ณ ระดับนัยส าคัญ  = 0.01 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง การเกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ หมายความวา่ 
จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ยงัต ่ากวา่ระดบัจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 ท่ีมีความเป็นไปไดสู้งสุดท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิต ส่วนค่า Sigma    ท่ีค  านวณไดน้ั้น 
พบว่า t-ratio สามารถยอมรับได ้ณ ระดบันยัส าคญั  = 0.01 ซ่ึงหมายความว่า สามารถท าการ
ประมาณค่าสมการพรมแดนการผลิตดว้ยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood Estimates 
(MLE) ได ้ซ่ึงผลของค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Variance Parameter) ไดม้าจากผลการ
ประมาณสมการพรมแดนการผลิต ดว้ยการวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: 
SFA) ผา่นสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood 
Estimates (MLE) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที่ 4.24 ผลการประมาณสมการพรมแดนการผลิต ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม โดยพิจารณา
ผลผลิตทางการศึกษาทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยัทางการศึกษา 

Variable Coefficient 
Constant -1.363 
  (0.0000) 
lnSTPERT 0.558 
(Prob.) (0.0000) 
lnSTPERR -0.263* 
(Prob.) (0.0000) 
lnBPERST 0.181* 
(Prob.) (0.0000) 
lnBUDGOV 0.173* 
(Prob.) (0.0000) 
lnEXLN -0.074* 
(Prob.) (0.0000) 
lnADTN 0.001* 
(Prob.) (0.0226) 
lnADEXP -0.114* 
(Prob.) (0.0000) 
lnTR 1.113* 
(Prob.) (0.0000) 
Lamda:   171168.080 
(Prob.) (0.0000) 
Sigma:   0.902 
(Prob.) (0.0000) 

Sigma-squared  (v): 2

v  0.000  

Sigma-squared (u): 2

u  0.813 
Sigma (v): v   0.000 
Sigma (u): u  0.902 
Log Likelihood Function -51.068 

ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม Limdep version 9.0.1                                                                   
หมายเหตุ: ***, **,* หมายถึง การมีระดบันยัส าคญัท่ี  =0.10,  =0.05,  =0.01 ตามล าดบั 
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2.2 ผลการค านวณระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยการพิจารณาผลผลิตทางด้านจ านวน
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจัยทางการศึกษา 

      จากการประมาณค่าพรมแดนการผลิต ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic 
Frontier Analysis) ผา่นสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบ Maximum 
Likelihood Estimate (MLE) ท าให้ไดค้่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Variance Parameter) 
สามารถน ามาใช้ในการค านวณหาค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคได้ โดยการค านวณหาระดับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ใน
คร้ังน้ี ตอ้งอาศยัการใช้สูตรในการค านวณของ Jondrow et al. (1982) ซ่ึงจะท าการแยกค่าความ
คลาดเคล่ือน ui ออกจากความคลาดเคล่ือนของ vi  โดยการค านวณค่าความคาดหวงัของความ
คลาดเคล่ือนของ ui ภายใตเ้ง่ือนไขค่าความคลาดเคล่ือนรวม  i  โดยค่าความความคลาดเคล่ือน
ดงักล่าว สามารถค านวณไดจ้ากร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่าง
ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิาจริงลบดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาปี 2554 
ท่ีเป็นไปได้สูงสุดท่ีไดจ้ากการประมาณค่า *lnln jji YY   ซ่ึงเม่ือได้ค่าความคลาดเคล่ือน ui 
แลว้จึงน าไปหาระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) โดยหาค่าจาก exp(-u)  และ
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีไดน้ั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 หมายความว่า ถา้โรงเรียนท่ีมีระดบั
ประสิทธิภาพสูงสุด จะมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับ 1 ส่วนโรงเรียนท่ีมีระดับ
ประสิทธิภาพต ่าสุดจะมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากบั 0 นัน่คือ ยิ่งระดบัประสิทธิภาพทาง
เทคนิคมากหรือเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ โรงเรียนนั้นจะมีประสิทธิภาพทางการศึกษามากข้ึน 

 ผลการค านวณระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการศึกษาข้ึนพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขต
นอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียของ
โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าเท่ากบั 0.574 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดจะมีค่าเท่ากบั 1.000 โดยระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดมีค่า
เท่ากบั 0.908 ระดบัประสิทธิภาพต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 0.303 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า
เท่ากบั 0.184 ซ่ึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะเป็นตวับ่งช้ีการกระจายตวัของระดบัประสิทธิภาพ 
หมายความวา่ หากระดบัประสิทธิภาพส่วนใหญ่อยูใ่กลค้่าเฉล่ียมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่า
นอ้ย ในทางกลบักนัถา้ระดบัประสิทธิภาพห่างไกลจากค่าเฉล่ียเป็นส่วนมาก ค่าเบ่ียงเบนจะมีค่ามาก 
นั้นคือ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใกลก้บั
ค่าเฉล่ีย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
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ตารางที่ 4.25 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาผลิตทางการศึกษาทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 กบัปัจจยัการทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค 

ค่าสูงสุด 0.908 

ต ่าท่ีสุด 0.303 

ค่าเฉล่ีย 0.574 

S.D. 0.184 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพ ต ่า ปลานกลาง และ
สูง พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสุด คือ มี
ระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.501-0.800 จ  านวน 37 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.12 รองลงมาคือ 
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดบัต ่า คือ มีระดบัประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.000-0.500 
จ  านวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 41.46 และระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัสูง คือ มีระดบั
ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 8.001-1.000 จ านวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง 
โดยพิจารณาผลิตทางการศึกษาทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยั
ทางการศึกษา 

ระดบัประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

ร้อยละ 

ระดบัต ่า 0.000- 0.500 34 41.46 

ระดบัปานกลาง 0.501-0.800 37 45.12 

ระดบัสูง 0.801-1.000 11 13.42 

รวม 82 100 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

 


