
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันาศกัยภาพมนุษยถื์อเป็นส่ิงส าคญัมาก ซ่ึงจะเนน้การพฒันาศกัยภาพมนุษยค์วบคู่
ไปกบัการพฒันาประเทศรวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื หากประเทศมีการพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพแลว้ยอ่มจะส่งผลดีต่อประเทศ 
แต่ในการพฒันานั้น ส่ิงส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การศึกษา ถ้าประชากรในประเทศได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประเทศนั้นจะประสบความส าเร็จในทุกด้าน ดว้ยเหตุน้ี
การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากเป็นกา้วแรกของการศึกษาและเป็นพื้นฐานในการ
วางรากฐานทางการศึกษาของมนุษย ์จะมีส่วนช่วยให้มนุษยมี์ความรู้ ความสามารถ ซ่ึงน าไปสู่
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แต่ในปัจจุบนัน้ียงัพบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัระบบ
การจดัการทางการศึกษาในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตนอกเมืองยงัไม่ไดรั้บ
การพฒันาอย่างเต็มท่ี ท าให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาระหว่างนกัเรียนในเมืองและ
นอกเมือง สาเหตุท่ีส าคญัเกิดจากคุณภาพของโรงเรียนท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างในเมืองและนอก
เมือง ดงันั้นจึงมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากถือเป็นเขตพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทางการศึกษา และยงัไม่ไดรั้บการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐเท่าท่ีควร น ามาสู่แนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะท าการศึกษาขอ้มูลและลกัษณะทัว่ไป 
ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตนอกเมือง และช่วยลดช่องวา่งระหวา่งการศึกษาของนกัเรียนไทยท่ีอยูใ่นเมืองและนอกเมือง 
อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา จะ
ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะ
ท าการศึกษา 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) เน่ืองจาก
วิธีการน้ีสามารถวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลาย
ชนิดในคราวเดียวกนั (Multiple input and Output) ซ่ึงสามารถใชใ้นการวิเคราะห์สัดส่วนการผลิตท่ี
สามารถเพิ่มหรือขยายได ้หรือในทางตรงกนัขา้มยงัสามารถอธิบายสัดส่วนของปัจจยัการผลิตควร
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ลดลงเพื่อใหด้ าเนินไปยงัจุดท่ีมีประสิทธิภาพสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัในการจดัสรรปัจจยัการ
ผลิต นอกจากน้ีย ังสามารถแยกหน่วยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและหน่วยการผลิตท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 2) การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: 
SFA) เป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประมาณค่าพารามิเตอร์จะมีความน่าเช่ือถือและ
เป็นท่ียอมรับในทางสถิติ เน่ืองจากวิธีน้ีจะต้องอาศัยวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยมีการก าหนด
แบบจ าลองและรูปแบบสมการเพื่อใชป้ระมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ดั้งนั้นค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ะสามารถ
น ามาทดสอบทางสถิติได ้นอกจากน้ียงัสามารถบอกถึงปัจจยัทางการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต
ทางการศึกษาและความไม่มีประสิทธิภาพทางการศึกษาได ้ซ่ึงแต่ละวิธีจะมีขอ้ดีแตกต่างกนัท าให้
เกิดความสนใจท่ีจะท าการศึกษาทั้ง 2  วธีิเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุดทางการวจิยั  
 ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตนอก
เมืองท่ีเปิดสอนในระดบั ประถมศึกษาซ่ึงจะมีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิและแบบกลุ่มทางสถิติ 
จ านวน 82 โรง โดยแบ่งออกเป็น 6 เขต คือ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
ประกอบดว้ย อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน และอ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 13 โรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประกอบดว้ย อ าเภอสันทราย อ าเภอพร้าว อ าเภอ
สะเมิง อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม จ านวน 16 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 ประกอบดว้ย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอ
ไชยปราการ จ านวน 16 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 
ประกอบดว้ย อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอแม่วาง อ าเภอหางดง อ าเภอสารภี และอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 
13 โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ประกอบดว้ย อ าเภอฮอด อ าเภอ
ดอยเต่า และ อ าเภออมก๋อย จ านวน 12 โรงเรียน และสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 6 ประกอบดว้ย อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกลัยาณิวฒันา จ านวน 12 
โรงเรียน โดยลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียนในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขต
นอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการศึกษาโดยใช้วิธีทางสถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ส่วน
การศึกษาระดบัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอก
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท าการศึกษาโดยใช้แบบจ าลองวิธีการวิเคราะห์ เส้นห่อหุ้ม (Data 
Envelopment Analysis: DEA) โดยใชโ้ปรแกรม DEAP Version 2.1 และการวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม 
(Stochastic Frontier Analysis: SFA) โดยใชโ้ปรแกรม LIMDEP Version 9.0.1  
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

       ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลการศึกษาลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของ
โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน และขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากร 
ส่วนท่ีสองเป็นผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีศึกษา ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ารวิเคราะห์ เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment 
Analysis: DEA) และการวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
         5.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณศึีกษา ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 82 โรงเรียน ซ่ึงจะท าการศึกษาโรงเรียนท่ีอยู่
ในเขตนอกเมืองท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 เขต คือ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 15.85 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 19.51 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 คิดเป็นร้อยละ 
19.51 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 คิดเป็นร้อยละ 15.82 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 คิดเป็นร้อยละ 14.64 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 6 คิดเป็นร้อยละ 14.64  ส่วนใหญ่โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาจะเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กซ่ึงมีจ านวนนกัเรียนอยูใ่นช่วง 0-120 คน จ านวน 36 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 43.90 โดย
โรงเรียนมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินการ67.05 ปี มีระยะเวลาด าเนินการมากท่ีสุด 96 ปี ซ่ึงระยะเวลาท่ี
เปิดด าเนินการสอนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 61-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.24 ในดา้นห้องปฏิบติัการของ
โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่จะมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
82.92 ดา้นทรัพยากรในห้องสมุดของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีจ านวน
ห้องสมุดเฉล่ีย 1 แห่งต่อโรงเรียน โดยมีจ านวนหนงัสือเฉล่ีย 1,820 เล่มต่อโรงเรียน ทรัพยากรใน
ห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นต ารา (Text) คิดเป็นร้อยละ 62.50 และมีส่ือมลัติมิเดีย/คอมพิวเตอร์ เฉล่ีย 1 
เคร่ืองต่อโรงเรียน ดา้นค่าใชจ่้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายจดั
กิจกรรมประจ าปี ค่าใช้ในการสนบัสนุนการพฒันานวตักรรม โครงงานเชิงประยุกต์ ผลงานทาง
วชิาการ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 46.92 ส าหรับดา้นงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรร ส่วนใหญ่จะเป็นการ
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จดัสรรงบประมาณค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) คิดเป็นร้อยละ 51.41 ส าหรับ
จุดมุ่งหมายในการจัดตั้ งโรงเรียนพบว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้รับ
การศึกษาท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 31.71 
 
 ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
  โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 มีจ  านวนนกัเรียนส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.89 รองลงมาคือ ระดบัก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
11.19 และระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.92 ตามล าดบั โดยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูเฉล่ีย มี
ค่าเท่ากบั 16 คน 
 
 ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากร 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
92.68 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.42 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 84.15 และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์อยู่ในช่วง 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.93 ส่วนครูในโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.20 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ส าหรับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.67 มีอายุเฉล่ีย เท่ากบั 40.3 ปี และชัว่โมงการสอน
เฉล่ียต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 18 ชัว่โมง  
 
         5.1.2 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
    ผลการศึกษาน้ีจะประกอบไปดว้ย ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data 
Envelopment Analysis: DEA) และผลการประมาณค่าดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic 
Frontier Analysis: SFA) ซ่ึงแต่ละวิธีจะให้ผลการประมาณค่าแตกต่างกนัดงันั้นจึงท าการแยก
สรุปผลของแต่ละวธีิ และจะแบ่งการพิจารณาระดบัประสิทธิภาพโดยแยกวิเคราะห์ผลผลิตทางดา้น
การศึกษาระหว่างผลผลิตเชิงคุณภาพคือ ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกว่า
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา และผลผลิตเชิงปริมาณ คือจ านวน
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 แต่ใช้ปัจจยัการผลิตทางการศึกษาเหมือนกนัไดแ้ก่ อตัราส่วน
นกัเรียนต่อครู อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน อตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน งบประมาณท่ีรัฐบาล
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จัดสรร ค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน จ านวนคร้ังในการเข้ารับการอบรมของผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ผูบ้ริหาร และจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 1) ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณีศึกษาในเขตนอก
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวธีิวเิคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA)  
      1.1 ผลการพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบแต่ละกลุ่มสาระวิชากับปัจจัยต่างๆ
ทางการศึกษา 
          ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2554 พบว่า ระดบัประสิทธิภาพภายใตผ้ลตอบแทนต่อ
ขนาดการผลิตคงท่ี (Constant Return to Scale: CRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 
0.537, 0.034 และ 1.000 ตามล าดบั ภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (Variable Returns 
to Scale: VRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.859, 0.407 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาการเกิดประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) มีค่าเฉล่ีย ค่า
ต ่าสุด และค่าสูงสุดเท่ากบั 0.608, 0.034 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัต ่า คือมีระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 
0.000-0.500 คิดเป็นร้อยละ 37.80 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาช่วงการผลิต พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง
ผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มข้ึน (Increasing Returns to Scale: IRS) คิดเป็นร้อยละ 81.71 เกิด
จากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตสูง
กวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิต ท าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชปั้จจยัการผลิต 
ดงันั้นโรงเรียนควรมีการจดัสรรและการบริหารการใชปั้จจยัทางการศึกษาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม 
 
 1.2 ผลการพจิารณาพจิารณาผลผลติทางการศึกษาทางด้านจ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา
ในปี 2554 กบัปัจจัยกบัปัจจัยการผลติต่างๆทางการศึกษา 
      ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ใน
เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2554 พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาด
การผลิตคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.617, 
0.077 และ 1.000 ตามล าดบั ภายใตผ้ลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงท่ี (Variable Returns to 
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Scale: VRS) มีค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.902, 0.531 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาการเกิดประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) มีค่าเฉล่ีย ค่า
ต ่าสุด และค่าสูงสุดเท่ากบั 0.683, 0.077 และ 1.000 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง  
พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีระดบัประสิทธิภาพอยู่
ระหวา่ง 0.501-0.800 คิดเป็นร้อยละ 41.46 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาช่วงการผลิต พบวา่ ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มข้ึน (Increasing Returns to Scale: IRS) คิดเป็นร้อยละ 
86.58 เกิดจากการเพิ่มปัจจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั แลว้ท าให้อตัราการเพิ่มข้ึนของ
ผลผลิตสูงกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของปัจจยัการผลิต ท าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
ปัจจัยการผลิต ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจดัสรรและการบริหารการใช้ปัจจัยทางการศึกษาให้
เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม 
 
 2) ระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรณีศึกษาในเขตนอก
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวธีิวเิคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) 
      2.1 ผลการพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบแต่ละกลุ่มสาระวิชากับปัจจัยต่างๆ
ทางการศึกษา 
          ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา 
ในเขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2554 พบว่า ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ีย สูงสุด 
ต ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 0.533, 0.851, 0.159 และ 0.193 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกตามระดับ
ประสิทธิภาพต ่า ปานกลาง และสูง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดบัประสิทธิภาพปานกลางคือ มี
ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูร่ะหวา่ง 0.501-0.800 คิดเป็นร้อยละ 45.12  
        จากผลการศึกษาจากการประมาณค่าฟังก์ชนัพรมแดนการผลิต พบว่า อตัราส่วน
นกัเรียนต่อหอ้งเรียน (STPERR) ค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอน (EXLN) จ  านวนคร้ังในการเขา้
รับการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) ประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) และจ านวนครูตั้งแต่ปริญญา
ตรีข้ึนไป (TR) มีอิทธิพลต่อร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชา โดยอตัราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน (STPERR) มี
อิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกนั นัน่คือ การเพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียน (STPERR) มีผล
ท าให้ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉล่ียผลการ
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ทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวชิาลดลง เน่ืองจากการการเพิ่มจ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนจะส่งผลให้
การถ่ายทอดความรู้และการเขา้ถึงระหวา่งครูและนกัเรียนลดลง ค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอน
(EXLN) มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกนั นัน่คือ การเพิ่มดา้นการเรียนการสอน (EXLN) มีผลท า
ให้ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ในแต่ละกลุ่มสาระวชิาลดลง สาเหตุเน่ืองมาจาก มีการใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอนโดยไม่ไดรั้บ
การจดัสรรอย่างเหมาะสม และไม่มีการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ท  าให้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ปัจจยั จ  านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) มีอิทธิพลใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือการเพิ่มจ านวนคร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) มีผลท าให้ร้อยละ
ของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระวชิาลดลง เน่ืองจาก การออกแบบสอบภาพปลายเปิดในเชิงคุณภาพ พบวา่มีปัญหาในเร่ือง
ของการถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับการอบรมและการติดต่อประสานกับบุคลากรภายในโรงเรียน 
ประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือการเพิ่มประสบการณ์ผูบ้ริหาร 
(ADEXP) มีผลท าให้ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากัดล่างของ
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระวิชาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการ
บริหารมากจะมีความรู้ ความช านาญในการบริหารงาน สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากการ
บริหารงานต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
(TR) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นั้นคือการเพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) มีผลท าให้
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชาเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก การเพิ่มจ านวนครูท าให้ภาระหน้าท่ีของครูแต่ละคนลดลง 
ส่งผลใหคุ้ณภาพในการสอนและการติดตามนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึน 
 
 2.2 ผลการพจิาณาผลผลติทางการศึกษาทางด้านจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2554 
กบัปัจจัยการต่างๆทางการศึกษา 
      ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา ใน
เขตนอกเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2554 พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 0.574, 0.908, 0.303 และ 0.184 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพต ่า 
ปานกลาง และสูง พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิภาพปานกลางคือ มีระดับ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูร่ะหวา่ง 0.501-0.800 คิดเป็นร้อยละ 45.12 
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       จากผลการศึกษาจากการประมาณค่าฟังก์ชันพรมแดนการผลิต พบว่า อตัราส่วน
นกัเรียนต่อครู (STPERT) อตัราส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน (STPERR) อตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน 
(BPERT) งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) ค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอน (EXLN) จ  านวน
คร้ังในการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) ประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) และจ านวนครูตั้งแต่
ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) โดยอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ 
การเพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อครู (STPERT) มีผลท าให้จ  านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนนักเรียนส่งผลในการเพิ่มผลผลิตในแง่ของการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน อตัราส่วนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน (STPERR) มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม 
นั่นคือ การเพิ่ม อตัราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน (STPERR) มีผลท าให้จ  านวนนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาในปี 2554 ลดลง เน่ืองจากหากมีการเพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียนจะส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดความรู้และการเข้าถึงระหว่างครูและนักเรียนลดลง อัตราส่วนหนังสือต่อนักเรียน 
(BPERT) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือการเพิ่มอตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียน (BPERT) มีผล
ท าให้จ  านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากหนงัสือเป็นทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึง เม่ือมีการเพิ่มของจ านวนหนงัสือท าใหน้กัเรียนมีโอกาสท่ีจะคน้ควา้ หา
ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพนกัเรียนมากยิ่งข้ึน งบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) มีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกนั นั้นคือการเพิ่มงบประมาณท่ีรัฐจดัสรร (BUDGOV) มีผลท าให้จ  านวนนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเม่ือมีการเพิ่มงบประมาณท าใหมี้ปัจจยัในการบริหารโรงเรียน
มากยิ่งข้ึน อีกนยัหน่ึงคือโรงเรียนควรมีการบริหารงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เหมาะสมควบคู่
ไปด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน 
(EXLN) มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือการเพิ่มค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอน (EXLN) 
มีผลท าใหจ้  านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 ลดลง เน่ืองมาจากมีการใชจ่้ายในดา้นการเรียน
การสอนโดยไม่ไดรั้บการจดัสรรอยา่งเหมาะสม และไม่มีการบริหารงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีมีอยูท่  า
ให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ปัจจยั การอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN) มีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกนั นั่นคือการเพิ่มการอบรมของผูบ้ริหาร (ADTN]) มีผลท าให้จ  านวนนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มการอบรมของผูบ้ริหาร ท าให้ผูบ้ริหารได้เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถในการบริหารโรงเรียน ประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม นั่นคือ การเพิ่มประสบการณ์ผูบ้ริหาร (ADEXP) มีผลท าให้จ  านวนนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาในปี 2554 ลดลง เน่ืองจากผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาก จะมีทศันคติในการบริหาร
โรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก ท าให้เกิดปัญหาในการรับขอ้มูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆท่ี
น ามาบริหารโรงเรียน จ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ 
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การเพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (TR) มีผลท าให้จ  านวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในปี 2554 
เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก มีการเพิ่มจ านวนครูท าให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเข้าถึง
นกัเรียนมากยิง่ข้ึน 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคระหว่างวิธี
วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) และวิธีวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic 
Frontier Analysis: SFA) จากผลการประมาณค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคเม่ือพิจารณาผลผลิตเชิง
คุณภาพ คือ ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชากบัปัจจยัทางการศึกษา พบว่า เม่ือจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคอยู่ในระดบัต ่า ปานกลาง และสูง การวิเคราะห์ทั้งสองวิธีให้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
เน่ืองจากการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) โรงเรียนส่วนใหญ่จะอยูใ่น
ระดบัประสิทธิภาพต ่า คือมีระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 0.000-0.500 แต่เม่ือวิเคราะห์แบบเฟ้น
สุ่ม (Stochastic Frontier Analysis: SFA) โรงเรียนส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง 
คือมีระดบัประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 0.501-0.800 แต่ค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพทั้งสองวิธี มีค่า
ไม่แตกต่างกนั จากผลการประมาณค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคเม่ือพิจาณาผลผลิตเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยัทางการศึกษา พบว่าเม่ือจ าแนกตามระดบั
ประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูใ่นระดบัต ่า ปานกลาง และสูง การวเิคราะห์ทั้งสองวิธีให้ผลการศึกษาท่ี
ไม่แตกต่างกัน คือโรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประสิทธิภาพปานกลาง คือมีระดับ
ประสิทธิภาพอยูร่ะหว่าง 0.501-0.800 และค่าเฉล่ียของทั้งสองวิธีมีค่าไม่แตกต่างกนั แต่อย่างไรก็
ตามค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดจ้ากทั้งสองวิธีจะมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั และมีแนวโนม้ไปในทิศทาง
เดียวกนั  
 จากผลการศึกษาจากการประมาณฟังก์ชนัพรมแดนการผลิต ดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม 
(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ระหวา่งผลผลิตเชิงคุณภาพ คือร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีได้
คะแนนโอเน็ตมากกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชากบัปัจจยั
ทางการศึกษาและผลผลิตเชิงปริมาณ คือจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 กบัปัจจยั
ทางการศึกษา พบวา่ อตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียนมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการศึกษาทั้งสองชนิด
ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือถา้เพิ่มอตัราส่วนนกัเรียนต่อห้องเรียนจะส่งผลให้ผลผลิตทางดา้นร้อย
ละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่
ละกลุ่มสาระวิชา และผลผลิตทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลง เน่ืองจาก
ถา้มีการเพิ่มจ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนในอตัราส่วนท่ีมากเกินท่ีทางส านกังานขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด จะส่งผลใหศ้กัยภาพในการถ่ายทอดความรู้และการดูแลเอา
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การเอาใจใส่ระหว่างครูและนักเรียนลดน้อยลง ค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตทางการศึกษาทั้งสองชนิดในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือถา้เพิ่มค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียนการ
สอน จะส่งผลให้ผลผลิตทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดั
ล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชา และผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลง เน่ืองจากมีการใชจ่้ายในดา้นการเรียนการสอนโดยไม่ไดรั้บการ
จดัสรรอยา่งเหมาะสม รวมไปถึงการจดักิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนยงัไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนส่งเสริมเท่าท่ีควร อีกนยัหน่ึงคือไม่มีการบริหารงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีมีอยู ่ท  าให้ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ปัจจยัทางการศึกษา จ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมของ
ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ตมากกกว่า
ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชาในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่มีอิทธิพล
ต่อผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554ในทิศทางเดียวกนั นั่นคือถ้าเพิ่ม
จ านวนคร้ังในการเขา้รับการอบรมของผูบ้ริหาร จะส่งผลให้ผลผลิตทางด้านร้อยละของจ านวน
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระ
วิชาลดลง แต่ผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เพิ่มข้ึน จากการออก
แบบสอบถามปลายเปิดเชิงคุณภาพ พบวา่ ถึงแมผู้บ้ริหารไดเ้ขา้รับการอบรมมาก แต่ยงัพบปัญหาใน
เร่ืองการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บการอบรมให้กบับุคลากรภายในโรงเรียน ซ่ึงในการพฒันาโรงเรียน
ให้มีศกัยภาพนั้นตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีมเน่ืองจากการเรียนการสอนตอ้งอาศยัครูเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียน ท าให้เกิดการบริหารงานอย่างไม่เป็นระบบส่งผลให้มาตรฐานและ
คุณภาพของนกัเรียนลดลง และสาเหตุท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือผูบ้ริหารมีการบริหารงานโดยเนน้
การบริหารโรงเรียนโดยรวมมากกว่าการเน้นคุณภาพนักเรียน ดงันั้นจึงส่งผลให้ผลผลิตทางดา้น
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกว่าขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาลดลง แต่ผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 
เพิ่มข้ึน ประสบการณ์ของผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางด้านร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้
คะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชาในทิศทาง
เดียวกนั แต่มีอิทธิพลต่อผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม นั่นคือถา้ประสบการณ์ผูบ้ริหารเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ผลผลิตทางด้านร้อยละของ
จ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่ม
สาระวิชาเพิ่มข้ึน แต่ผลผลิตทางด้านจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลง สาเหตุ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารมาก ส่งผลให้มีความรู้ ความช านาญในการ
บริหารงาน สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากการบริหารงานต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และอีกนยัหน่ึงคือหากประสบการณ์ผูบ้ริหารในการบริหารการศึกษามาก ท า
ใหท้ราบถึงจุดดอ้ยของนกัเรียนเม่ือมีการสอบแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารจะมีการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนด ส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นมาตรฐานในการส าเร็จ
การศึกษาของนักเรียนแต่ระดบัชั้นจะเพิ่มสูงข้ึน เพื่อให้นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน จึงส่งผลใหผ้ลผลิตทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดั
ล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวชิาเพิ่มข้ึน แต่ผลผลิตทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 ลดลง จ านวนครูตั้ งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีอิทธิพลต่อผลผลิตทาง
การศึกษาทั้งสองชนิดในทิศทางเดียวกนั นัน่คือถา้เพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปจะส่งผลให้
ผลผลิตทางดา้นร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนโอเน็ตมากกกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผล
การทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระวิชา และผลผลิตทางดา้นจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากครูเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงส าหรับการศึกษา ในฐานะเป็นผู ้ท่ี
ถ่ายทอดวชิา ความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน เม่ือมีการเพิ่มจ านวนครูตั้งแต่ปริญญาข้ึนไป ส่งผลให้คุณภาพใน
การสอนและการติดตามนกัเรียนมากยิ่งข้ึน ท าให้นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้และการพฒันา
ดา้นต่างๆอย่างเต็มศกัยภาพมากยิ่งข้ึน ส าหรับอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูมีอิทธิต่อผลผลิตทางดา้น
จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 เท่านั้น ซ่ึงจะมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือถา้เพิ่ม
อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูจะส่งผลให้จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปี 2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการ
วเิคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีผลผลิตคือ จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 
2554 ดงันั้นเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนนักเรียนต่อครู เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นกัเรียน อตัราส่วนหนงัสือต่อนกัเรียนมีอิทธิต่อผลผลิตทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ในปี 2554 เท่านั้น ซ่ึงจะมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นัน่คือถา้เพิ่มจ านวนหนงัสือต่อนกัเรียนจะ
ส่งผลให้จ  านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาปี 2554 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากหนังสือเป็นทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดอีกปัจจยัหน่ึง เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนหนงัสือต่อจ านวนนกัเรียน ท า
ใหน้กัเรียนมีโอกาสท่ีจะคน้ควา้ หาความรู้  เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพของนกัเรียนมากยิ่งข้ึน และสุดทา้ย
งบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรมีอิทธิต่อผลผลิตทางดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2554 
เท่านั้น ซ่ึงจะมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั นั่นคือถ้าเพิ่มงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรจะส่งผลให้
จ  านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากงบประมาณเป็นปัจจยัทุนในการบริหาร
โรงเรียน เม่ือมีการเพิ่มงบประมาณท่ีรัฐจดัสรร ท าใหมี้ปัจจยัในการบริหารโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      จากผลการศึกษาดงักล่าวน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเสนอต่อโรงเรียน และหน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
       5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่สนอต่อโรงเรียน 
               จากผลการศึกษาทางโรงเรียนควรเพิ่มจ านวนนักเรียนหรืออตัราการรับนักเรียนเขา้มา
ศึกษาให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่ควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณท่ี
พอเหมาะ และท่ีส าคญัไม่ควรมีปริมาณนกัเรียนต่อหอ้งเรียนมากเกินท่ีทางส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะอาจท าให้ระดบัประสิทธิภาพลดลงได้ ในส่วนของผูบ้ริหาร 
ควรเขา้รับการอบรมทุกคร้ังเม่ือมีการจดัอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพฒันา
ศกัยภาพในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและน าความรู้ท่ีได้รับการอบรมมา
ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน และอีกนัยหน่ึงผูบ้ริหารควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
ทศันคติบางประการใหม่ นั้นคือ ผูบ้ริหารควรมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพนักเรียนควบคู่ไปกบัพฒันา
โรงเรียน มุ่งเน้นพฒันาในดา้นหลกัสูตรการสอนของครูให้มีมาตรฐานระดบัสากล ยอมรับขอ้มูล
ข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อน ามาบริหารโรงเรียน รวมไปถึงสนบัสนุนหรือให้ทุนการศึกษา
ส าหรับครูเพื่อการพฒันาความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน และควรจดัสรรการสอนของครูให้ตรงตามสาขาท่ี
เรียนมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ
การเป็นผูบ้ริหารคือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี เน่ืองจากในการบริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีม ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานในการบริหารการศึกษา ท าให้มีการ
บริหารงานอย่างมีระบบ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ควรยกยอ่งบุคลากรท่ีมีผลงานในจดัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนท่ีดีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน  ในดา้นของครูควรมีการเพิ่มจ านวนครูของแต่ละ
โรงเรียนในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยท่ีครูผูส้อนนั้นควรมีทศันคติท่ีดีต่อการสอน ควรพฒันา
ความรู้ ความสามารถ นวตักรรมใหม่ๆและเตรียมความพร้อมในการสอนอยูต่ลอดเวลา ควรเนน้ให้
นกัเรียนมีการคิด วเิคราะห์ อยา่งเป็นระบบ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้ และควรปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน ในด้านค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการจดัสรร
ค่าใชจ่้ายทางดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ควรมีสนบัสนุนการพฒันานวตักรรม 
มีการจดัโครงงานวิจยัเชิงประยุกต์หรือผลงานทางวิชาการ เพื่อให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาความรู้
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั   
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       5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่สนอต่อหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 
               หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ ควรมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน  ควร
เพิ่มการจดัสรรในรูปแบบของทุนการศึกษาส าหรับเด็กยากจน เน่ืองจากนักเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาในเร่ืองของความยากจน  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นกัเรียน ควรเพิ่มเงินสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับครูในการศึกษาต่อเพื่อต่อยอดความรู้และเพิ่ม
คุณภาพในการสอนอีกทั้งยงัส่งผลดีต่อคุณภาพของนกัเรียนอีกดว้ย ควรมีการจดัโครงการอบรม
ส าหรับผูบ้ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ในดา้นของการบริหารการศึกษาและดา้นการพฒันา
หลักสูตรการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรภายโรงเรียน นอกจากน้ี
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีการประเมินคุณภาพของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงและเพิ่มนโยบายในการจดัการ
ทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
5.3 ข้อจ ากดัทางการศึกษา 
     การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทั้งปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บขอ้มูล แต่ยงัมีขอ้มูลบางส่วนตอ้งใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เน่ืองจากโรงเรียนท่ีลง
พื้นท่ีส ารวจไม่สามารถให้ข้อมูลท่ีชัดเจนในส่วนน้ีได้ เช่น จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ต
มากกวา่ขีดจ ากดัล่างของค่าเฉล่ียผลการทดสอบแต่ละกลุ่มสาระวิชา งบประมาณประจ าปี 2554 ท่ี
รัฐบาลจดัสรรให้แต่ละโรงเรียน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของ
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และด าเนินการท าเร่ืองขอข้อมูลจาก
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีค าถามในแบบสอบถามบางขอ้ไม่ไดรั้บการตอบจากผูรู้้ ท  าให้
เกิดความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลรวมไปถึงการตอบแบบสอบถามท่ีผิดวตัถุประสงค์ จึงท าให้ขอ้มูล
บางส่วนมีรายละเอียดไม่ชดัเจน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
       การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จะใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางและรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อประหยดัเวลาและ
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ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มจ านวนโรงเรียน และตวัแปรตน้หรือปัจจยั
ทางการศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการการศึกษา  


