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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน.
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Data Envelopment 
Analysis (DEA) และ (2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของส านักงาน กศน .
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ 
กศน.อ าเภอส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.499 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
เฉล่ียรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.559 ก็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยส่วนมากมีประสิทธิภาพในระดบัปาน
กลาง-มาก ร้อยละ 83 ของ กศน.อ าเภอทั้งหมด ได้ด าเนินงานในระยะผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน 
(Increasing returns to scale : IRS) ส่วนสภาพปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของส านักงาน 
กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน สะท้อนให้เห็นว่า กศน.ได้ด าเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจ ภายใต้ความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาของ กศน. มีความยืดหยุน่ หลากหลายรูปแบบ ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ือง
อายแุละสถานท่ี 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to (1)  study performance assessment of ChiangMai Lampang Lamphun 
and MaeHongSon Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education analyzed by the 
Data Envelopment Analysis : DEA technique and (2) to study the problems in the operation of 
ChiangMai Lampang Lamphun and MaeHongSon Provincial Office of the Non-Formal and 
Informal Education. The results showed that effective implementation of most District Non-Formal 
and Information Education Centre with an average of 0.4 9 9  is moderate level. And the average 
operating efficiency combined, with an average of 0.559  is moderate level. 83  percent of District 
Non-Formal and Information Education Centre was carried out in stages, increasing returns to scale. 
In addition, we found that, the problems and difficulties in the operation of ChiangMai Lampang 
Lamphun and MaeHongSon Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education have 
been effectively managed under scarcity of resources. This is due to flexibility and various format 
of educational management. There is no limit on the age and location. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างก าลงัคนในดา้นความคิด ทกัษะ และทศันคติ
ใหรู้้จกัพฒันาตนเอง สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์คนมนุษย ์สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีไดรั้บมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มรายได ้แกไ้ขปัญหาต่างๆ และพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้เจริญกา้วหนา้ การลงทุนทางการศึกษานั้นถือเป็นการลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมี
ความส าคญัเพราะมนุษยน์ั้นถือเป็นทุนท่ีไม่มีวนัใช้หมด และมีแต่จะให้ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและดียิ่งข้ึน 
ถ้าหากมีการจดัการลงทุนท่ีดี ถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยความคิด
ดงักล่าวน้ี ไดมี้แนวคิดเร่ิมมานานแลว้ โดย Smith (1776, อา้งอิงในวีรินทฐ์ เอ้ือวฒันาภรณ์,2548) ได้
กล่าวเน้นความคิดเร่ืองน้ีในหนังสือ “The Wealth Nations” ซ่ึงก็ได้รับความสนับสนุนจากนัก
เศรษฐศาสตร์คนอ่ืนๆ เช่น Schultz (1966, อ้างอิงในวีรินทฐ์ เอ้ือวฒันาภรณ์,2548) และ Denison 
(1962, อา้งอิงในวีรินทฐ์ เอ้ือวฒันาภรณ์,2548) ทั้งสองเคยศึกษาดูตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ แลว้สรุปวา่ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการลงทุนทางการศึกษาเป็นตวัแปรตวัหน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก
ต่อการพฒันาการทางเศรษฐกิจ และผลงานวิจยัเชิงประจกัษ์ของนกัเศรษฐศาสตร์อีกหลายท่าน อาทิ 
Pasharopoulos (1981, อา้งอิงในวีรินทฐ์ เอ้ือวฒันาภรณ์,2548) และ Blaug (1971, อา้งอิงในวีรินทฐ ์
เอ้ือวฒันาภรณ์,2548) ท่ีได้ให้ข้อสรุปว่า อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาหรือผลประโยชน์จาก
การศึกษาจะตกอยูก่บัผูศึ้กษาและสังคม แต่จะตกอยูก่บับุคคลมากกวา่ท่ีสังคมจะไดรั้บ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีสนับสนุนทางด้านการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากงบประมาณ
รายจ่ายทางการศึกษา ซ่ึงแสดงไวใ้นตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดว้่างบประมาณรายจ่ายทางดา้นการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2557 มีแนวโน้มสูงข้ึนเช่นเดียวกบั  
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จ านวนผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยท่ีร้อยละของ
งบประมาณดา้นการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด มากท่ีสุดในปี 2550 และในปี 2557 ลดลง
เม่ือเทียบกับปี  2556 ในขณะท่ี ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มากท่ีสุดในปี 2552 และในปี 2557 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 เช่นเดียวกนั จะ
เห็นไดว้า่ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งมาก ในอีกดา้นหน่ึงงบประมาณรายจ่าย
ทางดา้นการศึกษาส่วนน้ีถือเป็นตน้ทุนของประเทศอยา่งหน่ึง จึงตอ้งมีการจดัสรรใหดี้และน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะทรัพยากรของประเทศมีจ านวนจ ากดั ซ่ึงตน้ทุนในการศึกษาส่วนน้ีก็เป็น
การน าเอาทรัพยากรส่วนอ่ืนๆ ของประเทศมาใช ้

ตำรำงที ่1.1 ร้อยละของงบประมาณดา้นการศึกษา ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2549 - 2557 
 

ปี พ.ศ. 
% งบประมาณดา้นการศึกษา 
ต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

งบประมาณดา้นการศึกษา 
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)(%) 

2549 22 4 
2550 23 4 
2551 22 4 
2552 22 5 
2553 22 4 
2554 20 4 
2555 19 4 
2556 21 4 
2557 21 4 

ท่ีมา: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) 
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ท่ีมา: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) 
ภำพที ่1.1 ร้อยละของงบประมาณดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2549 - 2557 

 

 สถานศึกษาเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่เยาวชน ท าภารกิจพฒันาทุนมนุษย์เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของประเทศ ในแต่ละปีรัฐบาลจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจ านวนหลายแสน
ลา้นบาทเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดจ้ดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้กบักระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 501,326 ลา้นบาท ถือเป็นรายจ่าย
ล าดบัท่ีหน่ึง งบประมาณรายจ่ายดงักล่าวถูกส่งผา่นไปใหก้ระทรวงกรมและถึงสถานศึกษาของรัฐและ
ของเอกชน (ส่วนหน่ึงเป็นเงินอุดหนุนรายหัวของนกัเรียน/นกัศึกษา) นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดจ้ดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุนให้กบัสถานศึกษาของรัฐ  จดัสรรเงินอุดหนุนเป็นรายจ่ายเงินเดือนค่าจา้ง
บุคลากร  รายจ่ายด้านการวิจยั การบริการวิชาการหรือการฝึกงาน ฯลฯ  สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมี
บทบาทการจดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญัไม่น้อย (ในการจา้งพนักงาน จดัซ้ือจดัจา้ง และการลงทุนใน
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

กศน. หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสถานศึกษา/หน่วยงาน
ทางการศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ก่อนน้ีนั้นค าวา่ กศน. แปลวา่ “การศึกษานอกโรงเรียน” แต่
ปัจจุบนั หลงัจากมีพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
เกิดข้ึน กศน. จึงหมายถึง “การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั”การศึกษานอกโรงเรียน 
นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนไทยในการท่ีจะไดรั้บโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ี
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อยู่นอกโรงเรียน ซ่ึงออกมาจากระบบโรงเรียนด้วยเหตุผล ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความยากจน 
เพราะขอ้จ ากดัทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม รวมทั้งอยู่ ในถ่ินทุรกนัดารห่างไกล กลายเป็นผูท่ี้
ดอ้ยโอกาสไม่ไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคกนั การศึกษานอกโรงเรียนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีชดเชย
โอกาสท่ีขาดหายไปโดยจะวฒิุการศึกษาท่ีไดเ้ป็น ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย (เทียบกบัในโรงเรียนจะเป็น
วฒิุการศึกษา ประถม (ป.6) ม.3 และ ม.6) 

ในการด าเนินงานของส านกังาน กศน. ไดก้ระจายบริหารงานไปยงั สถาบนั กศน.ภาค และ
ส านกังาน กศน.จงัหวดั เช่นเดียวกบัส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน  
มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั มีอ านาจหน้าท่ีบริหารจดัการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัภายในจงัหวดั โดยมีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ (กศน.
อ าเภอ) มีฐานะเป็นสถานศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนประสานภาคีเครือข่าย พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและมี กศน.ต าบล ซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
สังกดั กศน.อ าเภอ มีฐานะเป็นหน่วยจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในชุมชน  ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงาน (อายุ 15 -59 ปี) กลุ่มผูไ้ม่รู้หนงัสือ ไม่สามารถอ่านออก
เขียนได/้คิดเลขเป็นและไม่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนักลุ่มผูต้อ้งขงั กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาวไทย
ภูเขา หมายถึง ผูท่ี้อาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง บริเวณภูเขา ชายแดนไทย เป็นตน้ 

จากการด าเนินการของส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 ท่ีผา่นมาพบวา่มีจ านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีลงทะเบียนเรียน
กบั กศน. เป็นจ านวนมากและอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนยอดนักศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีลงทะเบียนเรียนกบั กศน. แยกเป็น ส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50,929 คน
ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง จ านวน 19,228 คน ส านักงาน กศน.จงัหวดัล าพูน จ านวน 11,835 คน
และส านกังาน กศน.จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 12,082 คน (รายละเอียดดงัตารางท่ี 1.2) 
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ตำรำงที ่1.2 จ  านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีลงทะเบียนเรียนกบั กศน. ของส านกังาน กศน.จงัหวดั 
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 
 

ส านกังาน กศน. 
จงัหวดั 

จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 2557 

เชียงใหม่ 47,205 45,874 46,496 50,102 50,929 
ล าปาง 13,186 13,964 19,320 20,232 19,228 
ล าพนู 7,379 3,259 12,669 12,513 11,835 
แม่ฮ่องสอน 5,330 4,880 7,915 8,987 12,082 

ท่ีมา : ฐานขอ้มูลสารสนเทศ ส านกังาน กศน. (2558) 
 

ในยุคสมยัของการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบนั คาดหวงัว่าสถานศึกษา/หน่วยงานทางการ
ศึกษา ท าหน้าท่ีจดัสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในแต่สภาพเป็นจริงอาจจะ
เป็นได้ว่าสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา บางแห่งไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์การบริหาร
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นโจทยใ์หญ่ท่ีผูบ้ริหารงบประมาณและคลงัใหค้วามสนใจ แต่การ
ตอบโจทยเ์ช่นน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย จ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยั อา้งอิงวิชาการและทฤษฎี และวิเคราะห์ขอ้มูล
สถิติประกอบ ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา การวเิคราะห์การด าเนินงานของส านกังาน กศน. ใน
เขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารต่อไป โดยขอ้มูลท่ีใช้
เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ปีงบประมาณ 2557 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

      1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และ
แม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง 
ล าพนู และแม่ฮ่องสอน 

 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท  าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคในการด าเนินงานของส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน 
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2. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางด้านการคลงัของผูบ้ริหาร ของส านักงาน กศน.
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.ในการศึกษาได้ใช้ขอ้มูลส านักงาน กศน.จงัหวดัท่ีรายงานผล ณ วนัส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงไดอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลสารสนเทศของส านกังาน กศน. ไดแ้ก่ 

- ส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง 
- ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าพนู 
- ส านกังาน กศน.จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

2.ใชข้อ้มูลรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (Annual Report) และรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ณ วนัส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก กศน.อ าเภอ/กศน.ต าบลทุกแห่ง 
ของส านกังาน กศน.จงัหวดัทั้ง 4 แห่ง 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

 ผลได้ต่อขนำด (Returns to Scale) หมายถึง สัดส่วนการเปล่ียนแปลงของจ านวนผลผลิตเม่ือ
เทียบกบัสัดส่วนการเปล่ียนแปลงของจ านวนปัจจยัการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงๆ ผลได้
ต่อขนาดเป็นส่ิงท่ีบอกให้ทราบวา่ หากหน่วยผลิตหน่ึงๆ เพิ่มการใชปั้จจยัการผลิตทุกชนิดในสัดส่วน
เดียวกนัแลว้ ผลผลิตท่ีจะไดเ้ปล่ียนไปอยา่งไร ถา้ผลผลิตท่ีไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่ขนาดของการเพิ่มปัจจยั
การผลิต เช่น ถ้าปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่าสองเท่า ก็เรียกว่า 
ผลไดต่้อขนาดเพิ่มข้ึน(Increasing Returns to Scale)ถา้ผลผลิตท่ีไดเ้พิ่มข้ึนเท่ากบัสัดส่วนของการเพิ่ม
ปัจจยัการผลิต เช่น ถา้ปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนสองเท่าแลว้ ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนสองเท่าดว้ย ก็เรียกว่า
ผลไดต่้อขนาดคงท่ี (Constant Returns to Scale)และหากผลผลิตท่ีไดเ้พิ่มข้ึนน้อยกว่าขนาดของการ
เพิ่มปัจจยัการผลิต เช่นถ้าปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนสองเท่า แต่ผลผลิตเพิ่มข้ึนไม่ถึงสองเท่า ก็เรียกว่า 
ผลไดต่้อขนาดลดลง (Decreasing Returns to Scale) 

 

 เงินอุดหนุน หมายถึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)ซ่ึงส านกังาน กศน.ไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนใหก้บัสถานศึกษา แบ่งเป็น ค่าจดัการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ
ค่าหนงัสือเรียน 
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บทที่ 2 

 

ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 กรอบแนวคดิทฤษฎี 
 

 2.1.1 แนวคดิพืน้ฐานของการวัดประสิทธิภาพ 
 การวดัประสิทธิภาพถือไดว้่าเป็นหน่ึงในปัจจยัที่ส าคญัที่น ามาใชใ้นการพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตและค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถประเมินได ้ดงัน้ี 
 

efficiency  =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

 วธีิการวดัประสิทธิภาพที่นิยมน ามาใชใ้นการวดัผลการด าเนินงาน ก็คือ การวดัประสิทธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพที่ค  านวณได้ในแต่ละหน่วยผลิต กับค่า
มาตรฐาน (benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐาน ก็คือ ค่าที่ไดจ้าก
หน่วยผลิตที่ดีที่สุด (best practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตที่ก  าลงัศึกษาทั้งหมด หรืออาจกล่าว
ได้ว่าหน่วยผลิตนั้ นเป็นหน่วยผลิตที่อยู่ในระดับแนวหน้า (frontier) ส่วนหน่วยผลิตอ่ืนๆ จะมี
ศกัยภาพหรือประสิทธิภาพที่ต  ่ากว่า (inefficiency) โดยทัว่ไปแลว้การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ
ของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี (อคัรพงศ ์อั้นทอง,2547) 
 

relative efficiency  =  
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
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สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 

                                                                ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗

 

relative efficiency     =                              ; 𝑖 = 1, … 𝑚, 𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑗 = 1, … , 𝑛 

                                                               ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖

 

 
 

โดยที่ 𝑥𝑖𝑗 คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ที่ 𝑖 ของหน่วยผลิต 𝑗 
 𝑦rj คือ จ านวนของผลผลิตที่ 𝑟 ของหน่วยผลิต 𝑗 
 𝜇𝑟 คือ ตวัถ่วงน ้ าหนกัของผลผลิต 𝑟 
 𝜔𝑖 คือ ตวัถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัน าเขา้ 𝑖 
 𝑛 คือ จ  านวนของหน่วยผลิต 
 𝑠 คือ จ านวนของผลผลิต 
 𝑚 คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 
2.1.2 การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 
       วธีิการ DEA เป็นวิธีการที่ไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานเน่ืองจากวิธีการน้ีไม่ตอ้งมีการก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน (function form) ที่ใช้ในการ
พจิารณาและวธีิการน้ีก็สามารถวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานไดใ้นกรณีที่มีปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) Charnes, Cooper and Roberts (1978, อา้งอิงใน อัครพงศ ์
อั้นทอง,2547) ไดน้ าเสนอวธีิการ DEA เป็นกลุ่มแรก โดยใชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกวา่ Linear 
Programming ในการประเมินค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 

 

         Charnes et al.(1978, อ้างอิงในอัครพงศ์ อั้ นทอง,2547)ได้น าเสนอแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 𝑛 ที่การใชปั้จจยัการผลิต i แลว้ไดผ้ลผลิต 𝑟
ดงันั้นประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตสามารถหาไดจ้ากการแกไ้ขปัญหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่เสนอโดย Charnes et al.(1978, อา้งอิงในอคัรพงศ ์ อั้นทอง,2547) ซ่ึงแบบจ าลองน้ีเป็นการพิจารณา
ทางดา้นปัจจยั (input-oriented) และมีลกัษณะของผลตอบแทนคงที่ (Constant Returns to Scale: CRS) 
สามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี  
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                                  𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖𝑗0

𝑚

𝑖=1

 

Subject to 

                                   ∑ 𝜇𝑟

𝑛

𝑗=1

𝑦𝑟𝑗0    =    1, 

 

                                   ∑ 𝜇𝑟

𝑛

𝑗=1

𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 ≤  0 

 

                𝜇𝑟   , 𝜔𝑖  ≥ 𝜀 > 0       ; 𝑖 = 1, … . , 𝑚, 𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑗 = 1, … . , 𝑛…..…(1) 
 

โดยที่ 𝑥𝑖𝑗 คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ที่ 𝑖 ของหน่วยผลิต𝑗 
 𝑦rj คือ จ านวนของผลผลิตที่ 𝑟 ของหน่วยผลิต 𝑗 
 𝜇𝑟 คือ ตวัถ่วงน ้ าหนกัของผลผลิต 𝑟 
 𝜔𝑖 คือ ตวัถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัน าเขา้ 𝑖 
 𝑛 คือ จ  านวนของหน่วยผลิต 
 𝑠 คือ จ านวนของผลผลิต 
 𝑚 คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 ε คือ ค่าบวกที่มีขนาดเล็ก 
  

แบบจ าลองขา้งตน้น้ีเป็นรูปแบบทวคูีณ (multiplier form)ของ DEA เพื่อความสะดวกในการ
ค านวณประสิทธิภาพของหน่วยผลิต สามารถให้ปัญหาควบคู่ (dual problem) ของสมการในการหา
ค าตอบทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเขียนควบคู่ของแบบจ าลองที่ (1)ไดด้งัน้ี 

                                𝑀𝑎𝑥𝜃 + 𝜀 (∑ 𝑠𝑖𝑗0
− −

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑠𝑟𝑗0
+

𝑠

𝑟=1

) 

Subject to 

                               ∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗  + 𝑠𝑖𝑗0
−  =  𝑥𝑖𝑗0 , 

 

                              ∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑦𝑟𝑗  + 𝜃𝑦𝑟𝑗0 − 𝑠𝑟𝑗0
+ =  0 

 

                  𝜆𝑗 ,  𝑠𝑖𝑗0
−  ,  𝑠𝑟𝑗0

+   ≥ 0     ; 𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑗 = 1, … , 𝑛    …(2) 
 

                                                                      𝜃 ไม่มีขอ้จ ากดั (unconstrained) 
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 เง่ือนไขที่จ  าเป็นและเพียงพอส าหรับหน่วยผลผลิตที่ 𝑗0จะบรรลุประสิทธิภาพก็คือ 𝑔0 =

θ = 1, 𝑠𝑖𝑗0 
− , 𝑠𝑖𝑗0

+ = 0โดยตวัแปรเหล่าน้ีไดม้าจากการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ส าหรับประสิทธิภาพของ
หน่วยผลิตน้ีจะมีค่าเท่ากับ 1 หรือเป็นค่าที่อยู่บนเส้นพรมแดน (frontier) ส่วนค่ามาตรฐานที่เป็น
จุดมุ่งหมายส าหรับหน่วยผลิตที่ 𝑗0ที่ไม่มีประสิทธิภาพ สามารถหาไดจ้าก 
 

                                          𝑥ij0
′ = 𝑥𝑖𝑗𝑜 − 𝑠𝑖𝑗0

− และ𝑦𝑟𝑗
′ = 𝜃𝑦𝑟𝑗𝑜 − 𝑠𝑟𝑗0

+  
 

เม่ือ 𝑠𝑖𝑗0
−  คือ ปัจจยัน าเขา้ส่วนเกิน และ 𝑠𝑟𝑗0

+ คือผลผลิตในส่วนที่ขาด 
 แบบจ าลองขา้งตน้เป็นแบบจ าลองที่มีขอ้จ  ากดัน้อยกวา่แบบจ าลองในรูปแบบทวีคูณ ดงันั้น
จึงนิยมใชแ้บบจ าลองในรูปแบบห่อหุ้มในการแกปั้ญหามากกวา่การใชแ้บบจ าลองในรูปแบบทวีคูณ 
โดยค่าของ θจะเป็นค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตที่ 𝑖 ซ่ึงθ ≤ 1 ถา้ θ = 1จุดจะอยูบ่นเสน้พรมแดน 
(frontier)หมายความวา่ หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคตามแนวคิดของ Farrell (1957,อา้งอิงใน
อคัรพงศ์  อั้นทอง,2547) แบบจ าลองขา้งตน้เป็นแบบจ าลองภายใตข้อ้สมมติแบบ CRS ซ่ึงจะใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม เม่ือหน่วยผลิตทุกหน่วยมีการด าเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (Optimal scale) 
ฉะนั้นเม่ือมีการแข่งขนัที่ไม่สมบูรณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหห้น่วยผลิตไม่ไดด้ าเนินการผลิตอยูใ่น
ระดับที่เหมาะสมได้ จากขอ้จ ากัดดังกล่าว จึงได้มีการพฒันาแบบจ าลองขึ้นมาใหม่ โดย Banker, 
Charne, and Cooper (1984, อ้างอิงในอัครพงศ์ อั้นทอง,2547) ภายใต้ขอ้สมมติ Variable Returns to 
Scale (VRS) แบบจ าลองภายใตข้อ้สมมติVRS จะตอ้งเพิ่มสมการขอ้จ ากัดเขา้ไปในแบบจ าลอง อีก
หน่ึงสมการ คือ 𝑁1′𝜆 = 1(เป็นขอ้จ ากดัของค่าความโคง้ :Convexity constraint) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เป็น
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยผลิตขนาดเดียวกันอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการพัฒนา
แบบจ าลองดงักล่าวโดยการเพิม่ขอ้จ ากดั 𝑁1′𝜆 ≤ 1เขา้ไปในแบบจ าลอง แบบจ าลองที่พฒันาใหม่น้ี
สามารถหาค่าประสิทธิภาพในช่วง Non-Increasing Returns Scale (NIRS.) ได้ ดังนั้ นลักษณะของ
แบบจ าลองสุดทา้ยภายใตข้อ้สมมติ VRS ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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𝑀𝑖𝑛𝜃,𝜆 

  Subject to 
−𝑦 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝜃𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

     𝑁1′𝜆 ≤ 1 
 

                                                                                               𝜆 ≥ 0                                            …(3) 
 

 สรุปการวดั DEA ภายใตข้อ้สมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และVariable Returns to 
Scale (VRS) ในกรณีที่พิจารณาทางดา้น input orientated และ output orientated สามารถประเมินได้
จากการท า Linear Programming ในแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 

แบบจ าลองภายใตข้อ้สมมติ  Constant Returns to Scale (CRS) 
Input orientated Output orientated 

 

𝑀𝑖𝑛𝜃,𝜆 

Subject to   
−𝑦 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝜃𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

               𝜆 ≥ 0 
 

 

𝑀𝑎𝑥𝜙,𝜆𝜙 

Subject to   
−𝜙𝑦 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

             𝜆 ≥ 0 
 

 

 
แบบจ าลองภายใตข้อ้สมมติ  Variable Returns to Scale (VRS) 

Input orientated Output orientated 
 

𝑀𝑖𝑛𝜃,𝜆 

Subject to   
−𝑦 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝜃𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

𝑁1′𝜆 ≤ 1 
 

𝜆 ≥ 0 

 

𝑀𝑎𝑥𝜙,𝜆𝜙 

Subject to   
−𝜙𝑦 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

𝑁1′𝜆 ≤ 1 
 

𝜆 ≥ 0 
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การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติแบบ VRS นั้น เป็นการวดัประสิทธิภาพใน
กรณีที่มีการแข่งขนัไม่สมบูรณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้หน่วยธุรกิจหน่ึง ไม่ไดด้ าเนินการผลิตอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ขอ้สมมติแบบ CRS จะตอ้งมี
ขอ้จ ากัดที่ว่าหน่วยผลิตทุกหน่วยจะตอ้งมีการด าเนินการผลิต ณ ระดบัที่เหมาะสม (Optimal scale)
ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติ constant returns to scale (TECRS) ประกอบไปด้วย 
scale efficiency (SE) และ pure technical efficiency (TEVRS)จะมีค่าไม่เท่ากนั และ TECRS/ TEVRS จะได ้
scale efficiency (SE)ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยภาพที่ 2เม่ือสมมติให้หน่วยผลิตมีการใชปั้จจยัการผลิต 
1 ชนิดใหไ้ดผ้ลผลิต 1 ชนิด ดงันั้น 
 

  TECRS = APC / AP 
TEVRS = APv /AP 
SE = APC / APv ซ่ึงก็คือ TECRS / TEVRS 
 
โดยค่าของ TECRS , TEVRS และ SE มีค่าตั้ งแต่ 0 ถึง 1 จากสมการทั้ งสามแสดงว่า 

TECRS = TEVRS x SE ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมติ constant returns to scale (TECRS) 
ประกอบดว้ย pure technical efficiency (TEVRS)และ scale efficiency (SE) 

 
 

 
ที่มา : Coelli; Rao and Battese (1997, อา้งอิงในอคัรพงศ ์อั้นทอง,2547) 
ภาพที่ 2.1 แสดงวธีิการค านวณเพือ่หาค่า scale efficiency (SE) 
 

 นอกจากน้ีในแบบจ าลอง VRS ที่น าเสนอขา้งตน้ เป็นแบบจ าลองที่สามารถบอกไดว้่าหน่วย
ผลิตนั้นมีผลได้ต่อขนาดเพิ่ม (increasing returns scale: irs.)หรือมีผลได้ต่อขนาดกลาง (decreasing 
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returns scale:drs.)เน่ืองจากในแบบจ าลองดงักล่าวไดใ้ช้ขอ้จ  ากดั 𝑁1′𝜆 ≤ 1ดงันั้นจึงสามารถหาค่า
ประสิทธิภาพไดใ้นช่วง Non – Increasing Returns to Scale (NIRS.)ได ้
 

    ดงันั้น ถา้ TENIRS = TEVRSหรือ TENIRS≠ TECRS แสดงวา่เป็น decreasing returns to scale (drs.) 
                   TENIRS≠ TEVRSหรือ TENIRS = TECRS แสดงวา่เป็น increasing returns to scale (irs.) 
 

 ส าหรับการวดัประสิทธิภาพตน้ทุน (cost efficiency) และประสิทธิภาพโดยรวม (allocative 
efficiency)นั้น ตอ้งท าการประมาณค่าเสน้พรมแดนทางตน้ทุน ซ่ึงเส้นดงักล่าวเป็นเสน้ที่แสดงถึงจุดที่
หน่วยผลิตมีการใช้ตน้ทุนการผลิตที่ต  ่าที่สุด สามารถเขียนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการหา
ประสิทธิภาพทางตน้ทุน ภายใตข้อ้สมมติ Variable Returns to Scale (VRS) ไดด้งัน้ี 
 

𝑀𝑖𝑛𝜆,𝑥𝑖
− 𝑤𝑖

′𝑥𝑖
∗ 

Subject to   
−𝑦𝑖

∗ + 𝑦𝜆 ≥  0 
 

𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0 
 

𝑁1′𝜆 = 1 
 

                                                                      𝜆 ≥ 0                                                        …(4) 
 

โดยที่  𝑤𝑖
′  คือ ราคาปัจจยัการผลิต 

          𝑥𝑖
∗   คือ เวกเตอร์ของปริมาณปัจจยัการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่มีการใชต้น้ทุนต ่าที่สุด 

  

 แบบจ าลองขา้งตน้นั้นตอ้งการหาจุดที่ตน้ทุนต ่าที่สุด โดย linear programming ในแบบจ าลอง
ขา้งตน้จะค านวณหาปริมาณปัจจยัการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ภายใตต้น้ทุนที่ต  ่าที่สุด โดยก าหนดราคา
ปัจจัย (𝑤𝑖

′) และผลผลิต(𝑦𝑖) มาให้ ดังนั้ นประสิทธิภาพต้นทุนรวม (total cost efficiency) หรือ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (economic efficiency) ของหน่วยผลิตที่ 𝑖 สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

                                    CE  = 𝑤𝑖
′𝑥𝑖

∗/ 𝑤𝑖
′𝑥𝑖  

 และสามารถค านวณหาค่าประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ไดด้งัน้ี 
                                     AE = CE / TE 
  

 นอกจากน้ียงัสามารถใช ้DEA ในการพิจารณาทางดา้นรายได ้โดยท าการค านวณหาปริมาณ
ผลผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่ท  าใหร้ายไดสู้งสุด โดยก าหนดราคาผลผลิต (𝑝𝑖

′) และปัจจยัการผลิต (𝑥) มา
ให้ ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการหาประสิทธิภาพทางรายได ้ภายใตข้อ้สมมติ 
Variable Returns to Scale (VRS) ไดด้งัน้ี 
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𝑀𝑎𝑥𝜆,𝑦𝑖
− 𝑝𝑖

′𝑦𝑖
∗ 

Subject to   
−𝑦𝑖 + 𝑦𝜆 ≥  0 

 

𝑥𝑖
∗ − 𝑥𝜆 ≥  0 

 

𝑁1′𝜆 = 1 
 

                                                                              𝜆 ≥ 0                                                      …(5) 
 
 
 

โดยที่     𝑝𝑖
′  คือ ราคาปัจจยัการผลิต 

 𝑦𝑖
∗   คือ เวกเตอร์ของปริมาณปัจจยัการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่ก่อใหเ้กิดรายไดสู้งสุด 

 

 เช่นเดียวกนัสามารถค านวณหาประสิทธิภาพทางรายไดข้องหน่วยผลิตที่𝑖ไดด้งัน้ี 
 

RE  = 𝑝𝑖
′𝑦𝑖

∗/ 𝑝𝑖
′𝑦𝑖  

 
 

 และสามารถค านวณหาค่าประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ไดด้งัน้ี 
          AE        = RE / TE 

(ส าหรับโปรแกรม DEAP 2.1 จะไม่มีการค านวณประสิทธิภาพทางรายได)้ 
 

ขอ้ดีของวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) คือเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้กับ
ขอ้มูลที่ประกอบด้วยปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิดได ้และไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดสมมติฐาน
และรูปแบบสมการการผลิต ซ่ึงถือเป็นวิธีที่สามารถวิเคราะห์ได้สะดวกและรวดเร็วนอกจากน้ีการ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิน้ีท  าใหเ้ราสามารถที่จะแยกหน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและหน่วยการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน (เอกชยั ไชยจิตร,2551) 

 

ขอ้เสียของวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) คือแบบจ าลองที่ก  าหนดขึ้ นมามักไม่มี
ลกัษณะเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic) ดังนั้ น แบบจ าลองจึงมีความไวตวัต่อความคลาดเคล่ือนที่เกิดจาก
ขอ้มูลมากกว่าวิธีอ่ืน อีกทั้ งยงัเป็นวิธีที่ไม่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ท าให้ยากต่อการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ (เอกชยั ไชยจิตร,2551) 
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2.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (2556) ไดน้ าเสนอบทความวิชาการเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการใชปั้จจยั
การผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จงัหวดั) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม การศึกษา
ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จงัหวดั) 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis : DEA) ผลการศึกษาที่ไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันารูปแบบการใช้ปัจจยัการผลิตของจงัหวดัในเขต
ภาคเหนือตอนล่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ  1) เพื่อ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) 2) เพื่อว ัดความมี
ประสิทธิภาพจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency) และ 3) เพือ่วเิคราะห์ปริมาณการใชปั้จจยัการผลิต
ที่เหมาะสมของทุกจงัหวดัในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จงัหวดั) ในปี ผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดั
ในภาคเหนือตอนล่างทั้ ง 9 จังหวดัมีประสิทธิภาพโดยรวม (Global Technical Efficiency : CRS 
model) เฉล่ียเท่ากบั 0.956 จ าแนกเป็นความมีประสิทธิภาพจากเทคนิคการผลิต (Technical Efficiency 
: VRS model) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.973 และความมีประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency : SE 
Model) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.924 จังหวดัก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ และ
อุทยัธานี เป็นกลุ่มจงัหวดัที่มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1  ในทุกแบบจ าลองที่ท  าการศึกษา ผลการศึกษา
ปริมาณการใชปั้จจยัการผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย พบวา่จงัหวดัพิษณุโลก มีการใชปั้จจยัการผลิต
ทั้ง 7 ปัจจยั เกินจากเป้าหมาย ดังนั้ น เพื่อให้การใช้ปัจจยัการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จะตอ้งลดการใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ ดงัน้ี เน้ือที่การใชป้ระโยชน์ของที่ดินในภาคการเกษตร (ร้อยละ 
18.89) เน้ือที่การใชป้ระโยชน์ของที่ดินนอกภาคการเกษตร (ร้อยละ 34.33) ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (ร้อย
ละ 37.25) ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉพาะดีเซล B2 และ B5 (ร้อยละ 153.40) จ  านวนประชากรวยั
แรงงานที่มีงานท าภายในจงัหวดั (ร้อยละ 102.52) การให้สินเช่ือภายในจังหวดั (ร้อยละ 107.46) 
งบประมาณรายจ่าย (ร้อยละ 164.70) จงัหวดัพิจิตร จะตอ้งลดการใช้ปัจจยัการผลิตต่างๆดังน้ี เน้ือที่
การใชป้ระโยชน์ของที่ดินในภาคการเกษตร (ร้อยละ 21.89) เน้ือที่การใชป้ระโยชน์ของที่ดินนอกภาค
การเกษตร (ร้อยละ 6.71) ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (ร้อยละ 23.86) ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉพาะ
ดีเซล B2 และ B5 (ร้อยละ 13.71) จ  านวนประชากร วยัแรงงานที่มีงานท าภายในจงัหวดั (ร้อยละ 
14.25) การให้สินเช่ือภายในจงัหวดั (ร้อยละ 48.20) งบประมาณรายจ่าย (ร้อยละ 6.71) จงัหวดัสุโขทยั
จะตอ้งลดการใชปั้จจยัการผลิตต่างๆดงัน้ี เน้ือที่การใชป้ระโยชน์ของที่ดินในภาคการเกษตร (ร้อยละ 
23.85) เน้ือที่การใชป้ระโยชน์ของที่ดินนอกภาคการเกษตร (ร้อยละ 2.46) ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (ร้อย
ละ 4.71) ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉพาะดีเซล B2 และ B5 (ร้อยละ 32.40) จ  านวนประชากร วยั
แรงงานที่ มีงานท าภายในจังหวดั (ร้อยละ 36.91) การให้สินเช่ือภายในจังหวดั (ร้อยละ 2.46) 
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งบประมาณรายจ่าย (ร้อยละ 12.6) ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาหน่วยอ้างอิง (Peer Group) ของกลุ่ม
จงัหวดัที่มีค่าประสิทธิภาพทั้ง 3 ดา้น ต ่ากวา่ 1 พบว่า จงัหวดัพจิิตรมีหน่วยอา้งอิง คือ  จงัหวดัอุตรดิตถ์
ก าแพงเพชร และอุทยัธานี จงัหวดัพิษณุโลกมีหน่วยอา้งอิง คือ จงัหวดัก าแพงเพชร และตาก จงัหวดั
สุโขทยัมีหน่วยอา้งอิง คือ จงัหวดัอุทยัธานี อุตรดิตถ ์และก าแพงเพชร 

 
สิริสินทร์ หล่อสมฤดี (2555) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทย ด้วย

วธีิการ แพเนล ดีอีเอ มีวตัถุประสงคเ์พือ่การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทย ในภาพรวมทั้งประเทศ 
รวมทั้งศึกษาถึงประสิทธิภาพแรงงานเชิงเปรียบเทียบรายจงัหวดัทั้ง 75 จงัหวดั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้
แบ่งวิธีการศึกษา 2 แนวทาง ส่วนแรกคือการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศ 
โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ส่วนที่สองคือการ
ประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจงัหวดัทั้ง 75 จงัหวดั โดยใชข้อ้มูลแพเนล รายจงัหวดัตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553 รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี โดยตวัแปรปัจจยัการผลิตที่ใช้ในการศึกษาคือ 
แรงงานที่มีงานท า (Employment) ทั้งในภาพรวมทั้งประเทศ และรายจงัหวดัทั้ง 75 จงัหวดั ตวัแปร
ปัจจยัผลผลิตที่ใช้ในการศึกษาคือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ส าหรับภาพรวมทั้ง
ประเทศ และ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ส าหรับการศึกษารายจงัหวดั การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้
วธีิการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ดีอีเอ (Data Envelopment Analysis: DEA) และ แพเนล ดีอี
เอ (Malmquist Envelopment Analysis) พิจารณาทางด้านปัจจยัการผลิต ภายใตข้อ้สมมติผลได้แบบ
แปรผนั (Variable Return to Scale: VRS) จากผลการศึกษาพบว่า การประเมินประสิทธิภาพแรงงาน
ไทยภาครวมทั้งประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ.25445 ถึง พ.ศ.2553 ร่วมระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ประสิทธิภาพ
แรงงานไทยใกล้ค่าความมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยค่าประสิทธิภาพ
เฉล่ียอยูใ่นระดบั 0.990 และประสิทธิภาพแรงงานไทยอยูใ่นระดบัค่าความมีประสิทธิภาพทั้งหมด 3 ปี 
ส่วนการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจงัหวดัทั้ง 75 จงัหวดั ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549-พ.ศ.2553 ร่วม
ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี พบวา่ช่วงที่1 ปีพ.ศ.2549 ถึงพ.ศ.2550 ระดบัการเปล่ียนแปลงการผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 51จงัหวดั และผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลง 24 จงัหวดั ในช่วงที่2 ปีพ.ศ.2550 
ถึง พ.ศ.2551 ระดบัการเปล่ียนแปลงผลิตภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 45 จงัหวดั และผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวมลดลง 30 จงัหวดั ในช่วงที่ 3 ปีพ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552 ระดบัการเปล่ียนแปลงผลิตภาพ
การผลิตโดยรวมเพิม่ขึ้น 42 จงัหวดั และ ผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลง 33 จงัหวดั ในช่วงที่4 ปีพ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ.2553 ระดบัการเปล่ียนแปลงผลิตภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 50 จงัหวดั และผลิตภาพ
การผลิตโดยรวมลดลง 25 จงัหวดัโดยที่แนวโนม้ประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียเพิม่ขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
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อารีย์ เช้ือเมืองพาน (2555) น าเสนอบทความวชิาการเร่ือง ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิต
ของครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยใ์นเขตภาคเหนือตอนบน การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการ
ตรวจสอบวา่การประเมินประสิทธิภาพการผลิตครัวเรือนเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนมีส่วนท า
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของ
ครัวเรือนเกษตรที่ เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โดยใช้ Data Envelopment Analysis (DEA) เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรโดยใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย ์(HDI) ของ UNDP เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตร ด้วย
แบบจ าลอง Order Probit ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนร้อยละ 60 มีประสิทธิภาพการผลิตของ
ครัวเรือน (ซ่ึงประกอบไปด้วย รายไดจ้ากการเกษตรและนอกการเกษตรต่างๆ) อยูใ่นระดับต ่ากว่า 
0.60 อนัเน่ืองจากมีการผลิตที่ใชท้รัพยากรแรงงานในขั้น DRS ระดบัคุณภาพชีวิตของครัวเรือนส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดับปานกลางและพบว่าประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยการท าบัญชีครัวเรือนช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดบัคุณภาพชีวิตได้อยา่งมีนัยส าคญั 
ดงันั้นควรให้ความรู้กบัเกษตรกรทั้งเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรและการเงินเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ใหดี้ขึ้น 

 
สุปราณี การบัญชี (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยระดบั

จงัหวดัของประเทศไทยดว้ยวิธีการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยเทคนิค ดีอีเอ มีวตัถุประสงค์ที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดทา้ย ซ่ึงประกอบดว้ยความเขม้ขน้การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity) และค่าความยดืหยุน่พลงังาน 
(Energy Elasticity) ประการที่สองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายระดับภูมิภาค 
ระดบัจงัหวดั และภาคการผลิตของประเทศไทยโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เสน้ห่อหุม้ (Data Envelopment 
Analysis: DEA) และประการสุดท้าย คือเพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายระหว่างภูมิภาค จังหวดั และภาคการผลิต ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุ ติยภูมิ 
(Secondary data) รายปีของปราณการใช้พลังงานขั้นสุดทา้ยระดับจงัหวดั และมูลค่าผลิตภณัฑ์มวล
รวมของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2544 - 2551 (8 ปี) ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมการพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
(กระทรวงพลังงาน) ผลการศึกษาความเขม้ข้นการใช้พลังงานระดับภูมิภาค พบว่าโดยรวมของ
ประเทศมีแนวโนม้ลดลง โดยที่ภาคกลาง มีระดบัความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานต ่าที่สุด (8.86) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(10.52) ภาคเหนือ(10.53)  และภาคใต(้11.77)  ส่วนความเขม้ขน้การ
ใชพ้ลงังานระดบัจงัหวดัพบวา่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีระดบัความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานต ่าที่สุด 
ฯลฯ 
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ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2552) น าเสนอบทความวชิาการเร่ือง ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในฐานะ

เคร่ืองมือติดตาม ประเมินผล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลขนาดกลาง 166 แห่ง ในสังกดัปลดักระทรวง
สาธารณสุข  บทความวชิาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดโครงการวจิยัการคลงัเพือ่สุขภาพ สนับสนุนโดย
สถาบนัวจิยัเพือ่พฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย (สวปก.)โดยเนน้การวดัประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 
โดยใชก้รณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางจ านวน 166 แห่ง ซ่ึงสังกดัส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขและกระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ วธีิการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง DEA (Data 
Envelopment Analysis) โดยวดัด้านการบริหารตน้ทุน (cost efficiency) ตน้ทุนจ าแนกออกเป็นสอง
ส่วน กล่าวคือ ตน้ทุนด้านบุคลากร (C1) และตน้ทุนด าเนินการ (C2) เปรียบเทียบกับผลผลิตของ
สถานพยาบาล ไดแ้ก่ การรักษาผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก จ านวนผูป่้วยที่รับต่อจากสถานพยาบาล ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ระดับประสิทธิภาพของตน้ทุนโดยเฉล่ียเท่ากับ 78% (ใช้ขอ้สมมติ VRS= variable 
returns to scale) ในจ านวนน้ีพบว่าสถานพยาบาล 17 แห่งที่มีประสิทธิภาพระดบัแนวหน้า การวดั
ประสิทธิภาพฯ มีคุณประโยชน์ในเบื้องต้นที่ให้ข้อสังเกตว่า มีช่องทางปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ค่าประสิทธิภาพต ่า ทั้ งน้ีควรจะสนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อเข้าใจ
ขอ้จ ากดัของแต่ละสถานพยาบาลหรือลกัษณะพิเศษ เช่น การตั้งบนพื้นที่เกาะหรือเขตชนบทห่างไกล 
และการให้รางวลัและยกย่องหน่วยงานที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการบันทึกขอ้มูลเชิง
คุณภาพจุดแข็งการบริหารของกลุ่มโรงพยาบาลที่ไดค้ะแนนสูงว่ามีควบคุมตน้ทุน การจดับุคลากร
หรือนวตักรรมการท างานอยา่งไร 

 
เพ็ญประภา เป่ียมพุก (2551) ได้ท  าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษา

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีวตัถุประสงคท์ี่ส าคญั 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อประมาณค่าสมการ
การผลิตทางการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA)
ประการที่สองเพื่อเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา จ าแนกตามฐานะของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานที่ตั้ง และประการสุดทา้ย คือ เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยอาศยัเทคนิคการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิที่จากการเก็บ
รวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม ส่งไปยงัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลที่
รวบรวมจากเอกสาร วารสาร ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า ระดับประสิทธิภาพเฉล่ียภายใต้ข้อ
สมมติฐานผลตอบแทบต่อขนาดการผลิตคงที่ (Constant Returns to Scale: CRS) ระดบัประสิทธิภาพ
เฉล่ียภายใตข้อ้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตไม่คงที่ (Variable Returns to Scale: VRS)
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และระดับประสิทธิภาพเฉล่ียอันเน่ืองมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency : SE) เท่ากับ 0.633 
0.731 แล 0.853 ตามล าดบัโดยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ก าลงัอยูใ่นช่วงผลผลิตต่อขนาดการ
ผลิตลดน้อยถอยลง แสดงว่า ปัจจยัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีการใช้ระดับปัจจยัการผลิตมากเกิน
ระดบัที่เหมาะสม จากผลที่กล่าวมาขา้งตน้ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงควรลดระดบัการใชปั้จจยัการ
ผลิต เพือ่ใหมี้ระดบัการใชปั้จจยัการผลิตที่เหมาะสม ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการทาง
การศึกษาของสถาบนัเอกชนพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัตามฐานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนละ
สถานที่ตั้ง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิต ส่วนผลการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพบว่า งบประมาณรวมและฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
โดยที่การเพิม่ระดบัการใชง้บประมาณที่มากกวา่ระดบัที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จะมีผลท าใหร้ะดบัความไม่
มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้ น ส่วนฐานะของสถาบัน อุดมศึกษามีผลกระทบเชิงบวกต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพการจดัการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 
ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ (2548) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการท างานของเทศบาล 527 แห่ง มี

วตัถุประสงคเ์พือ่วดัระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคในการด าเนินงานของเทศบาลในประเทศไทย โดย
มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคของเทศบาลประเภทเดียวกนั โดยใชว้ิธีการศึกษา
โดย เทค นิค  Data Envelopment Analysis (DEA) ผลก าร ศึกษ าพบว่ า  เท ศบาล  11 แ ห่ ง  มี ค่ า
ประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวมเฉล่ีย เท่ากบั 0.818 ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แทจ้ริงเฉล่ียเท่ากบั 
0.928  และค่าประสิทธิภาพต่อขนาดการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 0.889 ส าหรับเทศบาลเมืองมีค่า
ประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 0.612 ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แทจ้ริงเฉล่ียเท่ากบั 
0.757 และค่าประสิทธิภาพต่อขนาดการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 0.798 จะเห็นวา่เทศบาลนครขนาดใหญ่มีค่า
คะแนนประสิทธิภาพโดยเฉล่ียสูงกว่าเทศบาลเมืองซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าเทศบาลนคร การ
วิเคราะห์ความด้อยประสิทธิภาพของปัจจยัน าเข้าพบว่าเทศบาลมีการใช้รายจ่ายงบกลางอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่เทศบาลเมืองมีการใชปั้จจยัน าเขา้คือรายจ่าย ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ของรายจ่ายกับประสิทธิภาพ การปรับ
ส่วนผสมของปัจจยัน าเขา้ให้อยูร่ะดบัที่เหมาะสมท าให้เทศบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเขา้ใกลเ้ส้น
พรมแดงการผลิตมากขึ้นเท่านั้น แต่จ านวนเทศบาลที่อยูบ่นเส้นพรมแดนการผลิตหรือมีการผลิตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 100 % มิไดเ้พิม่จ  านวนขึ้น  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน .จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน
และแม่ฮ่องสอนใช้ขอ้มูลปีงบประมาณ พ.ศ.2557โดยมีจ านวนส านักงาน กศน.จงัหวดัท่ีอยู่ในข่าย
การศึกษาทั้งส้ิน 4 แห่ง ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนส านกังาน กศน.จงัหวดัท่ีอยูใ่นข่ายการศึกษา 
 

กศน.จงัหวดั กศน.อ าเภอ 
1.ส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 25 
2.ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง 13 
3. ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าพนู 8 
4. ส านกังาน กศน.จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 7 

รวม 53 
 

ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากการรวบรวม จ านวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีลงทะเบียน 
จ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จตามหลกัสูตร จ านวนเงินอุดหนุน และค่าตอบแทนครู ประจ าปีงบประมาณ 
2557 และ ปฐมภูมิไดจ้ากการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี กศน .อ าเภอ/กศน.ต าบล ทุกแห่ง 
ของส านกังาน กศน.จงัหวดั 4 แห่ง 
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3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่1 จะท าการศึกษาโดยการใชเ้ทคนิคของ Non-parametric ซ่ึง
อยูบ่นพื้นฐาน DEA (Coelli et al., 1998)โดยมีแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 

                                                  𝑀𝑖𝑛𝜆,𝑥𝑖
− 𝑤𝑖

′𝑥𝑖
∗                                                 (1) 

                           Subject to   
                                                                −𝑦𝑖

∗ + 𝑦𝜆 ≥  0                                                   (2) 
 

                                                    𝑥𝑖 − 𝑥𝜆 ≥  0                                                    (3) 
 

                                                       𝑁1′𝜆 = 1                                                      (4) 
 

                                                               𝜆 ≥ 0                                                     (5) 
 

            โดยท่ี  𝑤𝑖
′  คือ ราคาปัจจยัการผลิต 

                      𝑥𝑖
∗   คือ เวกเตอร์ของปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีการใชต้น้ทุนต ่าท่ีสุด 

โดยตวัแปรท่ีจะน ามาท าการศึกษาเป็นดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 แสดงขอ้มูลตวัแปรปัจจยัน าเขา้และตวัแปรน าออก 
 

ตวัแปรน าเขา้ (Inputs) ตวัแปรน าออก (Output) 
𝑥1= จ  านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีลงทะเบียน (คน) 𝑦1= จ านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ท่ีส าเร็จตามหลกัสูตร (คน) 𝑥2= เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน/รายหวั(บาท)/ 
       เงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(บาท)/ 
       เงินอุดหนุน ค่าหนงัสือเรียน (บาท) 
𝑥3= ค่าตอบแทนครู (บาท) 

 
 ทั้งน้ีตวัแปรกล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) จ  านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีลงทะเบียน (คน) (𝑥1) : เป็นตวัแปรหลกัท่ีส าคญั ซ่ึงรัฐบาลจะ
จดัสรรเงินอุดหนุนตามจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ถา้จงัหวดัใดมีจ านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีลงทะเบียนเรียนมาก จะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากตามไปดว้ย 
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 2) เงินอุดหนุน ค่าจดัการเรียนการสอน/รายหัว ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และค่า
หนังสือเรียน (บาท) (𝑥2) : เป็นตัวแปรท่ีสะท้อนถึงงบประมาณ เพื่อมาด าเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ใหก้บันกัศึกษา 
 3) ค่าตอบแทนครู (บาท) (𝑥3) : งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรลงมา ไวใ้นหมวดงบบุคลากร เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผูส้อน 
 4) จ  านวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส าเร็จตามหลักสูตร (คน)(𝑦1) : เป็นตวัแปรท่ีสะท้อนว่า
จ านวนนกัศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส าเร็จตามหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 
 
 3.2.2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของส านกังาน 
กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน จะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive method)  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
ปีงบประมาณ 2557 
 

 จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จ  านวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียน  จ  านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จตามหลักสูตร และงบประมาณเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู ประจ าปีงบประมาณ  2557 สรุป
ลกัษณะที่ส าคญัไดด้งัน้ี 
 

 4.1.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเฉล่ียรวมเท่ากับ 1,773 คน (S.D =1,361)โดย ส านักงาน 
กศน.จงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2,036คน(S.D =1,739) 
และหากพจิารณาค่าสูงสุดและค่าต  ่าสุดยงัพบวา่ส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีจ  านวนนักศึกษา
มากกว่า 3 จังหวัด ซ่ึงการมีจ านวนนักศึกษามากนั้ นแสดงถึงโอกาสในการได้รับเงินจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากขึ้นดว้ย (ตารางที่ 4.1) 
 

 4.1.2 จ านวนเงินอุดหนุน 
 จ านวนเงินอุดหนุนเฉล่ียรวมเท่ากับ 2,070,604 บาท (S.D =1,687,529)โดยส านักงาน กศน .
จงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนเงินอุดหนุนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 2,527,710 บาท (S.D =2,131,605)และหาก
พิจารณาค่าสูงสุดและค่าต  ่าสุดยงัพบว่าส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีจ  านวนเงินอุดหนุน
มากกว่า 3 จงัหวดัโดยส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนเงินอุดหนุนเฉล่ียสูงกว่า ส านักงาน 
กศน.ล าพูน และแม่ฮ่องสอนประมาณ 2 เท่า โดยส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง มีจ  านวนเงินอุดหนุน
เฉล่ียเท่ากบั 1,997,241 บาท ซ่ึงจ านวนเงินอุดหนุนจะแปรผนัตามจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน(ตาราง
ที่ 4.1) 
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 4.1.3 ค่าตอบแทนครู 
 ค่าตอบแทนครูเฉล่ียรวมเท่ากบั 3,928,632 บาท (S.D =3,805,365)โดยส านักงาน กศน.จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนมีค่าตอบแทนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 5,658,420 บาท (S.D =1,371,185) และหากพิจารณา
ค่าสูงสุดและค่าต  ่าสุดยงัพบว่าส านักงาน กศน.จังหวดัแม่ฮ่องสอนยงัมีค่าตอบแทนครูมากกว่า 3 
จงัหวดั ซ่ึงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจ านวนอ าเภอน้อยที่สุด แต่มีลกัษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบสูง
จ านวนมาก ซ่ึงตอ้งมีครูศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือครูดอยประจ าอยูใ่นแต่ละ
พื้นที่ ส านักงานจงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าตอบแทนเฉล่ียเท่ากับ 4,852,474 บาท และมากกว่าเป็น 2 เท่า
ของส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง และล าพนู (ตารางที่ 4.1) 
 

 4.1.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามหลักสูตร 
 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จตามหลักสูตรเฉล่ียรวมเท่ากับ 179 คน (S.D =155)โดย ส านักงาน 
กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จตามหลกัสูตรเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 1,012 คน(S.D =199) 
และหากพิจารณาค่าสูงสุดและค่าต  ่าสุดยงัพบวา่ ส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเท่ากบัค่าสูงสุด
และค่าต  ่าสุดโดยรวมส านักงาน กศน.จงัหวดัล าปาง และล าพูนมีค่าเฉล่ียประมาณไม่แตกต่างกัน
(ตารางที่ 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของส านกังานกศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2557 
 

รายการ 
กศน.เชียงใหม่ กศน.ล าปาง กศน.ล าพนู กศน.แม่ฮ่องสอน รวม 

ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย 
ตวัแปรน าเขา้                
- จ านวน นศ.ท่ี 
ลงทะเบียน 
(คน) 
 

7,264 
 

614 
 

2,036 
[1,739] 

4,401 
 

469 
 

1,479 
[972] 

3,475 
 

394 
 

1,479 
[1,021] 

2,521 
 

868 
 

1,720 
[512] 

7,264 
 

394 
 

1,773 
[1,361] 

- จ านวนเงิน 
อุดหนุน(บาท) 
 

9,284,742 
 

657,741 
 

2,527,710 
[2,131,605] 

5,708,836 
 

648,801 
 

1,997,241 
[1,241,409] 

3,095,431 
 

424,012 
 

1,480,068 
[904,165] 

2,463,097 
 

726,242 
 

1,249,224 
[579,026] 

9,284,742 
 

424,012 
 

2,070,604 
[1,687,529] 

- ค่าตอบแทน 
ครู(บาท) 
 

27,183,612 
 

1,495,440 
 

4,852,474 
[5,062,695] 

3,911,040 
 

917,400 
 

2,206,131 
[989,681] 

4,306,080 
 

689,520 
 

2,327,130 
[1,386,373] 

7,736,100 
 

4,391,640 
 

5,658,420 
[1,371,185] 

27,183,612 
 

689,520 
 

3,928,632 
[3,805,365] 

                
ตวัแปรน าออก                
จ านวน นศ.ท่ี 
จบตาม 
หลกัสูตร (คน) 
 

1,012 
 

40 
 

203 
[199] 

572 
 

46 
 

168 
[126] 

348 
 

63 
 

166 
[99] 

209 
 

77 
 

129 
[48] 

1,012 
 

40 
 

179 
[155] 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
หมายเหตุ : [ ] คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
ปีงบประมาณ 2557 
 

 4.2.1 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน .จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
ประสิทธิภาพของ กศน.อ าเภอ 25 อ าเภอ มีค่าแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ค่าสูงมาก (0.81 - 1.00) จนถึงค่า
ต  ่าที่สุด (ต  ่ากว่า 0.21) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.5142 โดย กศน.
อ าเภอที่มีประสิทธิภาพมากสุด 2 อ าเภอไดแ้ก่ กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริมมีประสิทธิภาพมาก 5
อ าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอฮอด ดอยสะเก็ด สะเมิง สันก าแพง สารภีมีประสิทธิภาพปานกลาง จ านวน 
12 อ  าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอเชียงดาว ดอยหล่อ สันทราย สันป่าตอง จอมทอง แม่แตง แม่อาย หางดง 
ฝาง ดอยเต๋า แม่วาง แม่ออน มีประสิทธิภาพน้อย จ  านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ กศน.อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
ไชยปราการ เวยีงแหง แม่แจ่ม พร้าว และมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภออมก๋อย 
(ตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 ระดบัประสิทธิภาพส านกังาน กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
กศน.จังหวดัเชียงใหม่ 

กศน.อ าเภอ 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉลีย่ 
0.81 -1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 2 8.00 0.901 
0.61 - 0.80 ประสิทธิภาพมาก 5 20.00 0.704 
0.41 - 0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง 12 48.00 0.492 
0.21 - 0.40 ประสิทธิภาพนอ้ย 5 20.00 0.302 
0.00 - 0.20 ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 1 4.00 0.119 

รวม 25 100 0.5142 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
 

4.2.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2557 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน .จงัหวดัล าปาง พบว่า
ประสิทธิภาพของ กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ มีค่าแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ค่าสูงมาก (0.81 - 1.00) จนถึงค่า
นอ้ย (0.21 - 0.40) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.594 โดย กศน.อ าเภอที่
มีประสิทธิภาพมากสุด 2 อ  าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอสบปราบ เมืองล าปาง มีประสิทธิภาพมาก จ านวน   
4 อ  าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอเถิน เสริมงาม แม่เมาะ เมืองปาน มีประสิทธิภาพปานกลาง 6 อ าเภอไดแ้ก่ 
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กศน.อ าเภอแจห่้ม เกาะคา งาว แม่พริก วงัเหนือ แม่ทะ ประสิทธิภาพน้อย 1 อ าเภอไดแ้ก่ กศน.อ าเภอ
หา้งฉตัร (ตารางที่ 4.3) 
 
ตารางที่ 4.3 ระดบัประสิทธิภาพส านกังาน กศน. จงัหวดัล าปาง 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
กศน.จังหวดัล าปาง 

กศน.อ าเภอ 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉลีย่ 
0.81 - 1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 2 15.38 0.888 
0.61 - 0.80 ประสิทธิภาพมาก 4 30.78 0.690 
0.41 - 0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง 6 46.15 0.472 
0.21 - 0.40 ประสิทธิภาพนอ้ย 1 7.69 0.354 
0.00 - 0.20 ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 0 0 0 

รวม 13 100 0.594 
ท่ีมา:จากการค านวณ 

 
4.2.3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2557 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน .จังหวดัล าพูน พบว่า
ประสิทธิภาพของ กศน.อ าเภอ 8 อ  าเภอ มีค่าไม่แตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ค่าสูงมาก (0.81 - 1.00) จนถึงค่า
ปานกลาง (0.41 - 0.60) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.620โดย กศน.
อ าเภอที่มีประสิทธิภาพมากสุด 1 อ  าเภอ ได้แก่ กศน.อ าเภอบา้นโฮ่ง มีประสิทธิภาพมาก จ านวน 3 
อ าเภอไดแ้ก่ กศน.อ าเภอบา้นธิ ล้ี เวยีงหนองล่อง และมีประสิทธิภาพปานกลาง 4 อ  าเภอไดแ้ก่ กศน.
อ าเภอเมืองล าพนู แม่ทา ป่าซาง ทุ่งหวัชา้ง (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ระดบัประสิทธิภาพ ส านกังาน กศน. จงัหวดัล าพนู 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
กศน.จังหวดัล าพูน 

กศน.อ าเภอ 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉลีย่ 
0.81 - 1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 1 12.50 1.000 
0.61 - 0.80 ประสิทธิภาพมาก 3 37.50 0.658 
0.41 - 0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง 4 50.00 0.496 
0.21 - 0.40 ประสิทธิภาพนอ้ย 0 0 0 
0.00 - 0.20 ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 0 0 0 

รวม 8 100 0.620 
ท่ีมา:จากการค านวณ 

 
4.2.4 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ 2557 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า
ประสิทธิภาพของ กศน.อ าเภอ 7 อ าเภอ มีค่าแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ค่าสูงมาก (0.81 - 1.00) จนถึงค่า
นอ้ย (0.21 - 0.40) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.588 โดย กศน.อ าเภอที่มี
ประสิทธิภาพมากสุด 1 อ  าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอปางมะผา้ มีประสิทธิภาพมาก จ านวน 1อ าเภอ ไดแ้ก่ 
กศน .อ าเภอแม่สะเรียงมีประสิทธิภาพปานกลาง 4 อ  าเภอได้แก่ กศน .อ าเภอแม่ลาน้อย เมือง
แม่ฮ่องสอน ขนุยวม สบเมย และมีประสิทธิภาพนอ้ย1อ าเภอไดแ้ก่ กศน.อ าเภอปาย (ตารางที่ 4.5) 
 
ตารางที่ 4.5 ระดบัประสิทธิภาพ ส านกังาน กศน. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
กศน.จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

กศน.อ าเภอ 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉลีย่ 
0.81-1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 1 14.28 0.832 

0.61 - 0.80 ประสิทธิภาพมาก 1 14.28 0.731 
0.41 - 0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง 4 57.16 0.564 
0.21 - 0.40 ประสิทธิภาพนอ้ย 1 14.28 0.297  
0.00 - 0.20 ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 0 0 0 

รวม 7 100 0.588 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
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4.2.5 ประสิทธิภาพรวมการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และ
แม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ 2557 
 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพรวมการด าเนินงานของส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง 
ล าพูน และแม่ฮ่องสอน พบวา่ประสิทธิภาพของ กศน.อ าเภอ 53 อ าเภอ มีค่าแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ค่า
สูงมาก (0.81 - 1.00) จนถึงค่าต  ่าที่สุด (ต  ่ากว่า 0.21) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.559โดย กศน.อ าเภอ ที่มีประสิทธิภาพมากสุด 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอบา้นโฮ่ง 
(จงัหวดัล าพูน) เมืองเชียงใหม่ แม่ริม (จงัหวดัเชียงใหม่) เมืองล าปาง สบปราบ (จงัหวดัล าปาง)ปางมะ
ผา้ (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) มีประสิทธิภาพมาก จ านวน 13 อ าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอเถิน เสริมงาม แม่
เมาะ เมืองปาน (จงัหวดัล าปาง) บา้นธิ ล้ี เวียงหนองล่อง (จงัหวดัล าพูน) ฮอด ดอยสะเก็ด สะเมิง สัน
ก าแพง สารภี (จงัหวดัเชียงใหม่) แม่สะเรียง (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) มีประสิทธิภาพปานกลาง จ านวน 
26อ าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอเชียงดาว ดอยหล่อ สันทราย สันป่าตอง จอมทอง แม่แตง แม่อาย หางดง 
ฝาง ดอยเต่า แม่วาง แม่ออน (จงัหวดัเชียงใหม่) แม่ลานอ้ย เมืองแม่ฮ่องสอน ขนุยวม สบเมย (จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน) เมืองล าพนู แม่ทา ป่าซาง ทุ่งหวัชา้ง (จงัหวดัล าพนู) แจห่้ม เกาะคา งาว แม่พริก วงัเหนือ 
แม่ทะ (จงัหวดัล าปาง) มีประสิทธิภาพน้อย จ  านวน 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ กศน.อ าเภอกลัยาณิวฒันา ไชย
ปราการ เวียงแหง แม่แจ่ม พร้าว (จังหวัดเชียงใหม่) ห้างฉัตร(จังหวัดล าปาง) ปาย (จังหวัด
แม่ฮ่องสอน) และมีประสิทธิภาพนอ้ยสุด 1 อ าเภอไดแ้ก่ กศน.อ าเภออมก๋อย (จงัหวดัเชียงใหม่)เป็นที่
น่าสงัเกตวา่ กศน.อ าเภอ ที่มีระดบัประสิทธิภาพมาก จะมีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และเงิน
อุดหนุนมาก ในขณะที่ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพนอ้ย จะมีจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน และเงิน
อุดหนุนนอ้ย (ตารางที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.7) 
 

ตารางที่ 4.6 ระดบัประสิทธิภาพรวมส านกังาน กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
กศน.จังหวดัเชียงใหม่ ล าปาง  

ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
กศน.อ าเภอ 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉลีย่ 
0.81-1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 6 11.32 0.902 

0.61 - 0.80 ประสิทธิภาพมาก 13 22.52 0.691 
0.41 - 0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง 26 49.06 0.499 
0.21 - 0.40 ประสิทธิภาพนอ้ย 7 13.21 0.309 
0.00 - 0.20 ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 1 1.89 0.199 

รวม 53 100 0.559 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.7 ระดบัประสิทธิภาพกบัผลการด าเนินงานส านกังาน กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
และแม่ฮ่องสอน 
 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน นศ. 
ทีล่งทะเบียนเรียน  

(คน) 

จ านวนเงิน 
อุดหนุน 
 (บาท) 

ค่าตอบแทนครู
(บาท) 

จ านวน นศ. 
ทีส่ าเร็จตามลกัสูตร 

(คน) 
0.81-1.00 18,887 23,674,338 20,214,240 2,626 

0.61 - 0.80 15,756 19,209,847 32,759,280 2,071 
0.41 - 0.60 41,394 46,972,298 97,321,932 4,043 

0.21 - 0.40 11,119 11,962,786 30,738,480 593 
0.00 - 0.20 6,859 7,922,758 27,183,612 175 

ท่ีมา:จากการค านวณ 

 
4.2.7 ปัญหาส่วนเกินของปัจจัยการผลิตของส านักงาน กศน. จังหวัด 
กศน.อ าเภอยงัสามารถจะลดปัจจยัการผลิตลงโดยได้รับผลผลิตที่เท่าเดิม คือ เป็นกลุ่มที่

ประสบปัญหาส่วนเกินของปัจจัยการผลิต (input surplus)พบว่ามีร้อยละ96.23 ของ กศน .อ าเภอ
ทั้งหมด โดยกศน.จงัหวดัเชียงใหม่ มีกศน.อ าเภอที่ตอ้งลดปัจจยัการผลิตร้อยละ 96.00 (ยกเวน้ กศน.
อ าเภอเมืองเชียงใหม่) กศน.จงัหวดัล าปาง มีกศน.อ าเภอที่ตอ้งลดปัจจยัการผลิตร้อยละ 100.00 กศน.
จังหวดัล าพูน มีกศน .อ าเภอที่ต้องลดปัจจัยการผลิตร้อยละ 87.50 (ยกเวน้ กศน .อ าเภอป่าซาง) 
และกศน .จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีกศน.อ าเภอที่ต้องลดปัจจัยการผลิตร้อยละ 100.00 หากพิจารณา
จ านวนปัจจยัที่จะตอ้งลดพบวา่ กศน.อ าเภอส่วนใหญ่จะตอ้งลดจ านวน 2 ปัจจยั (ตารางที่ 4.8) 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน กศน.อ าเภอที่ตอ้งลดแยกตามจ านวนปัจจยั 

จ านวนปัจจยั 
ท่ีตอ้งลด 

เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ปัจจยั 1 4.00 6 46.15 1 12.50 0 0 8 15.10 
2 ปัจจยั 23 92.00 7 53.85 6 75.00 7 100.00 43 81.13 
3 ปัจจยั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมอ าเภอที่จะตอ้งลด 24 96.00 13 100 7 87.50 7 100 51 96.23 
รวมอ าเภอที่ไม่ตอ้งลด 1 4.00 0 0 1 12.50 0 0 2 3.77 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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 อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาถึงปัจจยัการผลิต 3 ปัจจยั ไดแ้ก่จ  านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
จ านวนเงินอุดหนุน และค่าตอบแทนครู พบว่ามีเพียงปัจจยัจ านวนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้นที่
สามารถลดปัจจยัการผลิตได ้ซ่ึงในความเป็นจริงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กบั ค่าตอบแทน
ครู ไม่สามารถลดปัจจยัการผลิตได ้(ตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนการใชปั้จจยัการผลิต เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 
 

ปัจจัยการผลิต กศน.อ าเภอ จ านวน เป้าหมาย 
ปัจจัยการผลิต 

ส่วนเกิน 
ส่วนเกิน 
(ร้อยละ) 

จ านวน นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน พร้าว           3,091.00             585.00               89.26  15.26 
(คน) กลัยาณิวฒันา              767.00             215.28               59.47  27.62 
 เมืองล าพนู           3,475.00          1,628.64             372.35  22.86 
 ป่าซาง           1,572.00             725.40               39.55  5.45 
 แม่ทา           2,155.00          1,057.68               31.02  2.93 
 ลี้           1,863.00             924.00             207.96  22.51 
 ทุ่งหวัชา้ง              743.00             308.88                 0.52  0.17 
 บา้นธิ              394.00             294.84                 5.00  1.70 
 ขนุยวม           2,521.00             575.64             803.29  139.55 
 ปาย           1,913.00             360.36             208.18  57.77 
 แม่สะเรียง           1,885.00             856.44             521.49  60.89 
 แม่ลานอ้ย           1,352.00             491.40             316.33  64.37 
 สบเมย           1,813.00             435.24             530.73  121.94 
 ปางมะผา้              868.00             552.24             170.12  30.81 
      
เงินอุดหนุน (บาท) จอมทอง    1,454,485.00      635,116.98        95,676.73  15.06 
 เชียงดาว    3,776,124.00   1,782,425.07      483,583.26  27.13 
 ไชย ปราการ    1,390,939.00      445,606.27        41,773.01  9.37 
 ดอยเต่า    1,202,356.00      466,093.91        74,053.11  15.89 
 ดอยสะเก็ด    2,291,025.00   1,382,916.00      326,020.95  23.57 
 ดอยหล่อ       864,293.00      394,387.16        98,423.96  24.96 
 ฝาง    2,738,532.00   1,070,479.42      188,267.25  17.59 
 แม่แจ่ม    2,361,098.00      507,069.20      155,525.55  30.67 
 แม่แตง    2,849,784.00   1,213,892.93      160,396.82  13.21 
 แม่ริม    5,708,147.00   4,573,235.12          4,211.04  0.09 
 แม่วาง    1,609,279.00      568,532.13      110,580.99  19.45 
 แม่ออน    1,345,346.00      517,313.02        38,559.48  7.45 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนการใชปั้จจยัการผลิต เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ปัจจัยการผลิต กศน.อ าเภอ จ านวน เป้าหมาย 
ปัจจัยการผลิต 

ส่วนเกิน 
ส่วนเกิน 
(ร้อยละ) 

เงินอุดหนุน (บาท) แม่อาย    1,581,116.00      711,945.64        42,121.50  5.92 
 เวยีงแหง       682,109.00      204,876.44          3,089.04  1.51 
 สะเมิง    1,156,907.00      763,164.76        78,059.84  10.23 
 สันก าแพง    2,538,864.00   1,357,306.44      372,748.02  27.46 
 สันทราย    2,018,187.00      886,090.62      230,032.96  25.96 
 สันป่าตอง    1,762,771.00      865,602.98        41,495.81  4.79 
 สารภ ี    2,002,019.00      906,578.27      327,344.69  36.11 
 หางดง    1,855,884.00      752,920.93      101,680.11  13.50 
 อมก๋อย    7,922,758.00      896,334.44        49,683.75  5.54 
 ฮอด    1,203,199.00      834,871.51        65,862.86  7.89 
 เมืองล าปาง    5,708,836.00   4,432,725.81      241,379.51  5.45 
 เกาะคา    1,980,266.00      819,505.78      163,798.72  19.99 
 งาว    2,107,953.00      834,871.51      160,197.09  19.19 
 แจห่้ม    1,694,863.00      737,555.20      165,371.34  22.42 
 เถิน    1,580,364.00      937,309.73      284,248.88  30.33 
 เมืองปาน    1,576,673.00      824,627.69      211,110.39  25.60 
 แม่ทะ    2,440,870.00      875,828.01      186,351.85  21.28 
 แม่พริก       648,801.00      235,607.91        62,204.20  26.40 
 แม่เมาะ    1,037,785.00      562,143.78      124,264.88  22.11 
 วงัเหนือ    1,802,312.00      630,730.87      157,986.30  25.05 
 สบปราบ    1,093,941.00      783,652.40      262,149.35  33.45 
 เสริมงาม    1,682,651.00   1,013,141.66      111,925.17  11.05 
 หา้งฉตัร    2,608,827.00      808,822.78      114,338.25  14.14 
 เวยีงหนองลอ่ง       658,195.00      384,143.33        14,178.12  3.69 
 เมืองแม่ฮ่องสอน    2,463,097.00   1,070,479.42      354,242.30  33.09 
      
ค่าตอบแทนครู (บาท) จอมทอง    4,597,080.00      883,276.80   1,426,487.24  161.50 
 เชียงดาว    7,550,160.00   2,478,873.60   2,051,890.06  82.78 
 ไชยปราการ    3,596,160.00      619,718.40      640,361.21  103.33 
 ดอยเต่า    3,583,920.00      648,211.20      961,830.84  148.38 
 ดอยสะเก็ด    3,998,640.00   1,923,264.00   1,059,428.74  55.08 
 ดอยหล่อ    1,495,440.00      548,486.40      304,198.34  55.46 
 ฝาง    3,609,120.00   1,488,748.80      170,157.43  11.43 
 พร้าว    5,922,600.00      890,400.00      401,526.82  45.10 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนการใชปั้จจยัการผลิต เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ปัจจัยการผลิต กศน.อ าเภอ จ านวน เป้าหมาย 
ปัจจัยการผลิต 

ส่วนเกิน 
ส่วนเกิน 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนครู (บาท) แม่แจ่ม  10,982,280.00      705,196.80   2,376,759.57  337.03 
 แม่แตง    5,254,680.00   1,688,198.40      845,836.76  50.10 
      
ค่าตอบแทนครู (บาท) แม่วาง    2,924,160.00      790,675.20      443,315.57  56.07 
 แม่ออน    1,875,840.00      719,443.20        55,619.78  7.73 
 แม่อาย    4,748,640.00      990,124.80   1,274,600.49  128.73 
 เวยีงแหง    2,178,240.00      284,928.00      379,186.87  133.08 
 สะเมิง    2,567,400.00   1,061,356.80      805,483.00  75.89 
 สันก าแพง    3,171,000.00   1,887,648.00      273,162.00  14.47 
 สันทราย    3,132,480.00   1,232,313.60      500,050.54  40.58 
 สันป่าตอง    3,157,920.00   1,203,820.80      421,203.33  34.99 
 สารภ ี    3,348,840.00   1,260,806.40      803,215.25  63.71 
 หางดง    3,053,520.00   3,053,520.00      358,980.38  11.76 
 อมก๋อย  27,183,612.00   1,246,560.00   1,999,303.57  160.39 
 ฮอด    3,388,680.00   1,161,081.60   1,375,739.45  118.49 
 กลัยาณิวฒันา    1,599,000.00      327,667.20      245,106.96  74.80 
 เกาะคา    2,530,200.00   1,139,712.00      116,663.17  10.24 
 งาว    3,338,160.00   1,161,081.60      414,711.70  35.72 
 แจห่้ม    3,466,584.00   1,025,740.80      821,057.85  80.05 
 เถิน    1,816,560.00   1,303,545.60      100,583.14  7.72 
 เมืองปาน    2,780,280.00   1,146,835.20      679,568.79  59.26 
 แม่พริก    1,146,480.00      327,667.20      198,589.12  60.61 
 สบปราบ    1,325,520.00   1,089,849.60      177,340.44  16.27 
 เมืองล าพนู    4,306,080.00   2,478,873.60             672.85  0.03 
 ป่าซาง    3,065,280.00   1,104,096.00      387,506.83  35.10 
 แม่ทา    4,179,480.00   1,609,843.20      501,610.35  31.16 
 ทุ่งหวัชา้ง    2,068,560.00      470,131.20      391,257.81  83.22 
 บา้นธิ       689,520.00      448,761.60        75,974.94  16.93 
 เวยีงหนองลอ่ง       911,400.00      534,240.00        17,314.14  3.24 
 เมืองแม่ฮ่องสอน    4,403,880.00   1,488,748.80   1,058,574.15  71.10 
 ขนุยวม    4,671,840.00      876,153.60   1,679,244.65  191.66 
 ปาย    4,391,640.00      548,486.40      756,703.37  137.96 
 แม่สะเรียง    6,449,280.00   1,303,545.60   3,410,854.03  261.66 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนการใชปั้จจยัการผลิต เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ปัจจัยการผลิต กศน.อ าเภอ จ านวน เป้าหมาย 
ปัจจัยการผลิต 

ส่วนเกิน 
ส่วนเกิน 
(ร้อยละ) 

 แม่ลานอ้ย    6,973,680.00      747,936.00   3,418,364.73  457.04 
 สบเมย    7,736,100.00      662,457.60   3,459,346.98  522.20 
 ปางมะผา้    4,982,520.00      840,537.60   3,305,963.01  393.32 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 

4.2.9 ผลตอบแทนต่อขนาดและขนาดการผลิตของ ส านักงาน กศน.จังหวัด 
การพิจารณาผลตอบแทนต่อขนาดจะวิเคราะห์ให้เห็นผลของการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทุก

ตวัพร้อมๆ กนั ว่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตรวมอยา่งไร ดงันั้นการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อ
ขนาดจะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโดยระยะยาวโดยพจิารณาไดว้า่ 

        1) ถา้สดัส่วนของการเพิม่ขึ้นในปัจจยัทุกชนิดเท่ากบัสดัส่วนการเพิม่ของผลผลิต เรียกว่า
ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant returns to Scale: CRS) เช่น ถา้เพิ่มปัจจยัทุกชนิดพร้อมๆ กัน 3
เท่าท าใหผ้ลผลิตเพิม่ขึ้นเป็น 3 เท่า แสดงวา่ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ 

        2) ถ้าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจยัการผลิตทุกชนิด 
เรียกวา่ผลตอบแทนต่อขนาดเพิม่ขึ้น (Increasing returns to Scale: IRS) 

        3) ถา้ผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกวา่การเพิ่มขึ้นในปัจจยัการผลิตทุกชนิด เรียกว่าผลตอบแทน
ต่อขนาดลดลง (Decreasing returns to Scale: DRS) 

 

เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตของ กศน.อ าเภอ พบกวา่ กศน.อ าเภอส่วนใหญ่
มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิม่ขึ้น (IRS) คิดเป็นร้อยละ 83.01 และ กศน.อ าเภอ อยูใ่นระยะ DRS คิดเป็น
ร้อยละ 13.20 อย่างไรก็ตามซ่ึงหากพิจารณาระยะ DRS พบว่า ส่วนใหญ่เป็น กศน.อ าเภอที่มีขนาด
ใหญ่ ดงันั้นควรลดปัจจยัการผลิตลง (เงินอุดหนุน) กศน.อ าเภอที่ขนาดการด าเนินการที่เหมาะสมมี 2 
อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 3.79 อ  าเภอทั้งหมด แยกเป็น กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 อ าเภอ และ กศน.
จงัหวดัล าพูน จ านวน 1 อ าเภอ หากพจิารณาผลตอบแทนต่อขนาดเปรียบเทียบกบัระดบัประสิทธิภาพ
พบวา่ กศน.อ าเภอ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัประสิทธิภาพระหว่าง 0.41 - 0.60 (ปานกลาง) คิดเป็นร้อยละ 
50 ของ กศน.อ าเภอทั้งหมด (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางที่ 4.10 ผลตอบแทนต่อขนาดและขนาดการผลิตของ ส านกังาน กศน.จงัหวดั 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน รวม 

CRS IRS DRS CRS IRS DRS CRS IRS DRS CRS IRS DRS CRS IRS DRS 
0.81 - 1.00 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3 1 
0.61 - 0.80 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 13 0 
0.41 - 0.60 0 9 3 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 21 5 
0.21 - 0.40 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 
0.00 - 0.20  0 1  0 0 0  0   0 0  0   0  0 0  0 1 0 

รวม 1 20 4 0 12 1 1 5 2 0 7 0 2 44 7 

 25 อ าเภอ 13 อ าเภอ 8 อ าเภอ 7 อ าเภอ 53 อ าเภอ 
หมายเหต ุ: CRS หมายถึง ผลตอบแทนต่อขนาดคงที ่
                  IRS หมายถึง ผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น 
                 DRS หมายถึง ผลตอบแทนตอ่ขนาดลดลง 
ที่มา : จากการค านวณ 
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เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กศน.อ าเภอ และก าหนดเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงรูปแบบปัจจยัการผลิต เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบั กศน.อ าเภอที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีความคลา้ยคลึงของการใชท้รัพยากรในการผลิต ซ่ึงในแบบจ าลอง DEA เรียกว่า 
หน่วยอา้งอิง (Peer Group) (ตารางที่ 4.11) 
 

ตารางที่ 4.11 หน่วยอา้งอิงของ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพ  
 

กศน.อ าเภอ 
ค่าประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ 
ต่อขนาด 

Peer กศน.อ าเภอ 
Lambda 
weight* 

จอมทอง 0.502 0.910 36 
41 
45 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.395 
0.157 
0.448 

เชียงดาว 0.600 0.805 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.844 
0.156 

ไชยปราการ 0.350 0.832 36 
41 
45 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.203 
0.035 
0.762 

ดอยเต่า 0.449 0.844 36 
45 

สบปราบ 
บา้นธิ 

0.311 
0.689 

ดอยสะเก็ด 0.746 0.897 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.943 
0.057 

ดอยหล่อ 0.570 0.802 36 
45 

สบปราบ 
บา้นธิ 

0.156 
0.844 

ฝาง 0.460 0.993 41 
36 

บา้นโฮ่ง 
สบปราบ 

0.778 
0.222 

พร้าว 0.218 0.911 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.383 
0.617 

แม่แจ่ม 0.281 0.864 36 
45 

สบปราบ 
บา้นธิ 

0.400 
0.600 

แม่แตง 0.482 0.966 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.985 
0.015 

แม่ริม 0.802 0.992 41 
1 
45 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 
บา้นธิ 

0.411 
0.439 
0.150 
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ตารางที่ 4.11 หน่วยอา้งอิงของ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 
 

กศน.อ าเภอ 
ค่าประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ 
ต่อขนาด 

Peer กศน.อ าเภอ 
Lambda 
weight* 

แม่วาง 0.422 0.889 41 
36 
45 

บา้นโฮ่ง 
สบปราบ 
บา้นธิ 

0.037 
0.466 
0.496 

แม่ออน 0.413 0.858 41 
45 
1 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
เมืองเชียงใหม่ 

0.231 
0.769 
0.001 

แม่อาย 0.477 0.928 41 
45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.371 
0.452 
0.177 

เวียงแหง 0.305 0.475 45 บา้นธิ 1.000 
สะเมิง 0.727 0.942 41 

45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.358 
0.331 
0.311 

สันก าแพง 0.681 0.906 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.949 
0.051 

สันทราย 0.553 0.971 36 
41 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 

0.722 
0.278 

สันป่าตอง 0.515 0.961 36 
41 
45 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.165 
0.563 
0.272 

สารภ ี 0.616 0.974 36 
41 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 

0.667 
0.333 

หางดง 0.460 0.941 41 
45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.295 
0.303 
0.402 

อมก๋อย 0.119 0.966 41 
45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.584 
0.223 
0.193 

ฮอด 0.749 0.956 41 
45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.474 
0.268 
0.258 
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ตารางที่ 4.11 หน่วยอา้งอิงของ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 
 

กศน.อ าเภอ 
ค่าประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ 
ต่อขนาด 

Peer กศน.อ าเภอ 
Lambda 
weight* 

กลัยาณิวฒันา 0.358 0.556 45 บา้นธิ 1.000 
เมืองล าปาง 0.819 0.950 41 

1 
บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.559 
0.441 

เกาะคา 0.497 0.957 45 
41 
36 

บา้นธิ 
บา้นโฮ่ง 
สบปราบ 

0.139 
0.271 
0.589 

งาว 0.472 0.961 41 
36 
45 

บา้นโฮ่ง 
สบปราบ 
บา้นธิ 

0.278 
0.611 
0.111 

แจห่้ม 0.533 0.941 36 
41 
45 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.647 
0.141 
0.213 

เถิน 0.773 0.978 45 
41 
36 

บา้นธิ 
บา้นโฮ่ง 
สบปราบ 

0.016 
0.437 
0.547 

เมืองปาน 0.657 0.961 36 
41 
45 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.802 
0.159 
0.039 

แม่ทะ 0.435 0.913 1 
41 
45 

เมืองเชียงใหม่ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.024 
0.452 
0.524 

แม่พริก 0.459 0.546 45 บา้นธิ 1.000 
แม่เมาะ 0.661 0.748 1 

45 
37 

เมืองเชียงใหม่ 
บา้นธิ 
เสริมงาม 

0.026 
0.873 
0.101 

วงัเหนือ 0.438 0.852 41 
45 
1 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
เมืองเชียงใหม่ 

0.264 
0.721 
0.015 

สบปราบ 0.956 0.956 36 สบปราบ 1.000 
เสริมงาม 0.669 0.669 37 เสริมงาม 1.000 
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ตารางที่ 4.11 หน่วยอา้งอิงของ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 
 

กศน.อ าเภอ 
ค่าประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ 
ต่อขนาด 

Peer กศน.อ าเภอ 
Lambda 
weight* 

หา้งฉตัร 0.354 0.786 1 
45 
37 

เมืองเชียงใหม่ 
บา้นธิ 
เสริมงาม 

0.050 
0.789 
0.161 

เมืองล าพนู 0.576 0.735 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.844 
0.156 

ป่าซาง 0.487 0.948 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.568 
0.432 

แม่ทา 0.505 0.996 41 
1 

บา้นโฮ่ง 
เมืองเชียงใหม่ 

0.999 
0.001 

ล้ี 0.608 0.898 41 
45 
1 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
เมืองเชียงใหม่ 

0.282 
0.654 
0.065 

ทุ่งหวัชา้ง 0.416 0.762 41 
45 
36 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 
สบปราบ 

0.006 
0.971 
0.023 

บา้นธิ 0.761 0.761 45 บา้นธิ 1.000 
เวียงหนองล่อง 0.605 0.741 1 

41 
45 

เมืองเชียงใหม่ 
บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.010 
0.014 
0.976 

เมืองแม่ฮ่องสอน 0.578 0.993 36 
41 

สบปราบ 
บา้นโฮ่ง 

0.222 
0.778 

ขนุยวม 0.547 0.908 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.370 
0.630 

ปาย 0.297 0.810 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.086 
0.914 

แม่สะเรียง 0.731 0.973 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.741 
0.259 

แม่ลานอ้ย 0.597 0.878 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.259 
0.741 

สบเมย 0.533 0.852 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.185 
0.815 
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ตารางที่ 4.11 หน่วยอา้งอิงของ กศน.อ าเภอที่มีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 
 

กศน.อ าเภอ 
ค่าประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค 

ค่าประสิทธิภาพ 
ต่อขนาด 

Peer กศน.อ าเภอ 
Lambda 
weight* 

ปางมะผา้ 0.832 0.900 41 
45 

บา้นโฮ่ง 
บา้นธิ 

0.340 
0.660 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
*ค่าlambda weight จะแสดงถึงความใกลเ้คียงกนัของหน่วยผลิตโดยมีค่าเท่ากบั (0-1) 
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4.3 การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง 
ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 
  

 จากขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ซ่ึงได้จากการใช้แบบสอบถาม(questionnair) สัมภาษณ์ 
เจา้หน้าที่ กศน.ต าบล และ กศน.อ าเภอ ในสังกดัส านักงาน กศน.จงัหวดั แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณา โดยมีผูต้อบแบบสอบถามแยกเป็น ส านกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 204 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51 ส านักงาน กศน.จงัหวดัล าปาง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส านักงาน กศน.
จงัหวดัล าพูน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และส านักงาน กศน.จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 เป็นจ านวนรวมทั้งหมด 400 คน ดงัตารางที่ 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามของส านักงาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
และแม่ฮ่องสอน 
 

ส านกังาน กศน.จงัหวดั จ านวน ร้อยละ 
เชียงใหม่ 204 51.00 
ล าปาง 100 25.00 
ล าพนู 51 12.75 
แม่ฮ่องสอน 45 11.25 
รวม 400 100.00 

 
 ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของส านักงาน กศน.
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู และแม่ฮ่องสอน เป็นประเด็นส าคญัๆ ดงัน้ี  
 

 4.3.1 โครงสร้างพืน้ฐาน 
 1) อาคารสถานที่ 
  กศน.ต าบล มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ภายใตข้อ้จ  ากดัดา้นสถานที่ เน่ืองจาก 
ตอ้งอาศยัอยูร่่วมกับ อบต. วดั หรือโรงเรียนร้างเก่าที่ถูกยบุ ซ่ึงครู กศน.ต าบลจะตอ้งแสวงหาความ
ร่วมมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้ งภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมให้บริการ และมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ เช่น จดัมุมส่งเสริมการเรียนรู้ มุมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน จดัโตะ๊ เกา้อ้ีใหมี้ความพร้อม 
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 2) ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
  กศน .ต าบลยงัขาดแคลน ส่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อนักศึกษา เช่น 
คอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูล เคร่ืองเล่น DVD VCD CD อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมซ่ึงจะตอ้ง
ประสานขอสนบัสนุนจากภาคีเครือข่าย เช่น อบต. เทศบาล ฯลฯ 
 
 4.3.2 บุคลากร 
 1) ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ ครู กศน.ต าบล เพราะครูบางคน ยงัเป็นครูอัตราจา้ง 
สญัญาจา้งปีต่อปี มีค่าตอบแทนนอ้ยกวา่ ซ่ึงตอ้งท าภารกิจเทียบเท่ากบั ครู กศน.ต าบล ที่เป็นพนักงาน
ราชการสัญญาจา้ง 4 ปี มีค่าตอบแทนมากกว่าท าให้มีการ turn over สูง ส่งผลให้การจดัการเรียนการ
สอนไม่ต่อเน่ือง 
 2) วิทยากร ยงัขาดแคลนวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศ และสอนอาชีพ
เฉพาะทาง 

3) ครูคนเดียวไม่สามารถสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพทุกวชิา 
 
 4.3.3 งบประมาณ 
 งบประมาณในการด าเนินการ กศน .ต าบลได้รับการสนับสนุน จากต้นสังกัด และจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงบางกิจกรรมอาจไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ตอ้งมีการบูรณา
การร่วมกบัตน้สงักดัหรือภาคีเครือข่าย 
 
 

 4.3.4 อื่นๆ 
   1) นักศึกษาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเม่ือถึงฤดูกาลท านา หรือฤดูกาลเก็บ
เก่ียว การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีน้อยมาก ตอ้งติดตามสอนหนังสือถึงบา้น สอนหรือ
หนงัสือตอนเยน็หลงัเลิกงาน สอนหนงัสือช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์เป็นตน้ 

  2) ความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายท าให้จดัการเรียนการสอนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพไม่
ทัว่ถึง 

  3) นักศึกษา ให้ความส าคญักบัประเพณีวฒันธรรมมากกว่าการเขา้สอบของนักศึกษา ซ่ึงถา้
หากวนัสอบตรงกบัประเพณี วฒันธรรมของชุมชน นกัศึกษาส่วนใหญ่จะขาดสอบ 

  4) นกัศึกษามีการเปล่ียนที่อยูอ่าศยับ่อย ท าใหก้ารติดตามการจดัการเรียนการสอนให้มีความ
ต่อเน่ือง เป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของกศน.อ าเภอ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.32 
ระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของกศน.อ าเภอ ระดบัมากมีร้อยละ 22.52 ระดบัประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกศน.อ าเภอ ระดับปานกลาง มีร้อยละ 49.06 ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของกศน.อ าเภอ ระดบัน้อย มีร้อยละ 13.21 และ ระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของกศน.อ าเภอ 
ระดบันอ้ยที่สุด มีร้อยละ 1.89ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิการผลิตของกศน.อ าเภอ 
ของส่วนใหญ่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.499 อยูใ่นระดบัปานกลาง และค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานโดย
เฉล่ียรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.559 ก็อยูใ่นระดบัปานกลาง และส่วนใหญ่ก็มีประสิทธิภาพในระดบัปาน
กลาง-มาก 

 

ส่วนใหญ่ กศน.อ าเภอไดด้ าเนินการในระยะไดต่้อขนาดเพิม่ขึ้น (Increasing returns to scale : 
IRS) คิดเป็น ร้อยละ 83.01 ของ กศน.อ าเภอทั้งหมด รองลงมาเป็นกศน.อ าเภอที่มีผลตอบแทนต่อ
ขน าดลดลง  (Decreasing returns to scale :DRS) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  13.20 ส่ วนก ศน .อ า เภอที่ มี
ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant returns to scale :CRS)  คิดเป็นร้อยละ 3.79 โดยเฉพาะ กศน.
อ าเภอที่มีระดับประสิทธิภาพปานกลาง-มาก มีมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 73.58 ของ กศน.อ าเภอ
ทั้งหมดหรือร้อยละ 77.27 ของ กศน.อ าเภอที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิม่ขึ้น 

 

กศน.อ าเภอ ที่มีประสิทธิภาพดา้นการผลิตอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัจะมีเทคนิคการผลิตในที่น้ี
หมายถึงมีรูปแบบการใชปั้จจยัการผลิตที่ไม่เหล่ือมลา้กนัมากนกัเน่ืองจากแต่ละกศน.อ าเภอ สามารถที่
จะเรียนรู้รูปแบบวิทยาการเทคนิคต่างๆผ่านทางการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือการประชุม
ดงันั้นหากกศน.อ าเภอ ใดที่มีความเหล่ือมลา้กนัมากจะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการ
รับรู้หรือการเขา้ถึงองคค์วามรู้ในการใชปั้จจยัการผลิตเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดความมีประสิทธิภาพ
ดา้นขนาดหรือการด าเนินงานจากขนาดการผลิตที่เหมาะสมการด าเนินงานที่มีขนาดไม่เหมาะสมซ่ึง
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อาจจะใหญ่เกินไป (DRS) หรือเล็กเกินไป (IRS) สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานดว้ยการเพิ่ม
หรือลดขนาดของปัจจยัการผลิตใหเ้หมาะสม 

 

ส่วนผลการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของส านักงาน กศน .จงัหวดั
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน สะท้อนให้เห็นว่า กศน. ได้ด าเนินงานตามบทบาทและ
ภารกิจ ภายใตค้วามขาดแคลนทางดา้นทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากว่า รูปแบบ
การจดัการศึกษาของ กศน. มีความยดืหยุน่ หลากหลายรูปแบบ ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองอายแุละสถานที่ โดย
มุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพมนุษย ์มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย หลกัสูตร วิธีการเรียน
การสอน ส่ือ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) กศน.อ าเภอ ควรจดัให้มีการศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคนิคต่างๆผ่านทางการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือการประชุมจาก กศน.อ าเภอที่เป็นหน่วยอา้งอิง (Peer Group) เพือ่ใหก้ารใช้
ปัจจยัการผลิตอยูใ่นระดบัที่มีประสิทธิภาพ 
 2) ภาครัฐควรให้ความสนใจ และสนับสนุนด้านงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เน่ืองจาก กศน. มีผลงานในเชิงประจกัษ ์อยา่งเด่นชดั 
ในการหลายๆดา้น อีกทั้งยงัเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีเครือข่ายครอบคลุม ทุกพื้นที่ ทุกต าบล 
ของประเทศ สามารถเป็นตวักลางส่ือสารข่าวสารต่างๆ ที่เช่ือมต่อระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1) การวดัประสิทธิภาพดว้ย DEA เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงท าให้ไม่สามารถศึกษาถึง
คุณภาพหรือคุณค่าในการใช้ปัจจยัการผลิตได้ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรเพิ่มตัวแปรทางด้าน
คุณภาพในแบบจ าลอง DEA 
            2) ควรน าข้อมูลในลักษณะอนุกรมเวลา  (Time Series Data) มาท าการวิเคราะห์จะท าให้
สามารถศึกษาการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน กศน. เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป 
            3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยแบบจ าลอง DEA ไม่สามารถวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัที่เป็น
สาเหตุส าคญัที่ท  าใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพดงันั้นการวจิยัในคร้ังต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพื่อคน้หา
ปัจจยัที่ท  าใหก้ารใชท้รัพยากรใน หน่วยงาน กศน. เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านกังาน กศน.จงัหวดั เชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู แม่ฮ่องสอน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวธีิ Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

ตารางภาคผนวกที ่1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าประสิทธิภาพ 
 
กศน.จงัหวดั กศน.อ าเภอ จ านวน นศ. 

ขั้นพืน้ฐาน ที่
ลงทะเบียนเรียน 

จ านวนเงนิ
อุดหนุน 

ค่าตอบแทน 
ครู 

จ านวน นศ. 
ทีจ่บตาม 
หลกัสูตร 

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 7,264 9,284,742 4,828,320 1,012 
 จอมทอง 1,155 1,454,485 4,597,080 124 
 เชียงดาว 2,714 3,776,124 7,550,160 348 
 ไชยปราการ 1,162 1,390,939 3,596,160 87 
 ดอยเต่า 948 1,202,356 3,583,920 91 
 ดอยสะเก็ด 1,694 2,291,025 3,998,640 270 
 ดอยหล่อ 632 864,293 1,495,440 77 
 ฝาง 2,128 2,738,532 3,609,120 209 
 พร้าว 3,091 2,935,057 5,922,600 125 
 แม่แจ่ม 1,651 2,361,098 10,982,280 99 
 แม่แตง 2,300 2,849,784 5,254,680 237 
 แม่ริม 4,552 5,708,147 3,564,120 546 
 แม่วาง 1,231 1,609,279 2,924,160 111 
 แม่ออน 1,144 1,345,346 1,875,840 101 
 แม่อาย 1,364 1,581,116 4,748,640 139 
 เวยีงแหง 614 682,109 2,178,240 40 
 สะเมิง 959 1,156,907 2,567,400 149 
 สนัก าแพง 1,820 2,538,864 3,171,000 265 
 สนัทราย 1,464 2,018,187 3,132,480 173 
 สนัป่าตอง 1,537 1,762,771 3,157,920 169 
 สารภี 1,344 2,002,019 3,348,840 177 
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ตารางภาคผนวกที ่1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 

กศน.จงัหวดั กศน.อ าเภอ จ านวน นศ. 
ขั้นพืน้ฐาน ที่
ลงทะเบียนเรียน 

จ านวนเงนิ
อุดหนุน 

ค่าตอบแทน 
ครู 

จ านวนนศ. 
ทีจ่บตาม
หลกัสูตร 

 หางดง 1,494 1,855,884 3,053,520 147 
 อมก๋อย 6,859 7,922,758 27,183,612 175 
 ฮอด 1,019 1,203,199 3,388,680 163 
 กลัยาณิวฒันา 767 657,741 1,599,000 46 
      
ล าปาง เมืองล าปาง 4,401 5,708,836 3,911,040 572 
 เกาะคา 1,508 1,980,266 2,530,200 160 
 งาว 1,616 2,107,953 3,338,160 163 
 แจห่้ม 1,265 1,694,863 3,466,584 144 
 เถิน 1,108 1,580,364 1,816,560 183 
 เมืองปาน 1,147 1,576,673 2,780,280 161 
 แม่ทะ 1,797 2,440,870 2,520,720 159 
 แม่พริก 469 648,801 1,146,480 46 
 แม่เมาะ 738 1,037,785 926,280 93 
 วงัเหนือ 1,306 1,802,312 1,931,928 120 
 สบปราบ 749 1,093,941 1,325,520 153 
 เสริมงาม 1,205 1,682,651 917,400 119 
 หา้งฉตัร 1,921 2,608,827 2,068,560 119 
      
ล าพนู เมืองล าพนู 3,475 3,095,431 4,306,080 348 
 ป่าซาง 1,572 1,631,476 3,065,280 155 
 บา้นโฮ่ง 1,053 1,152,430 1,602,720 225 
 แม่ทา 2,155 2,291,296 4,179,480 226 
 ล้ี 1,863 1,775,917 1,794,000 170 
 ทุ่งหวัชา้ง 743 811,792 2,068,560 66 
 บา้นธิ 394 424,012 689,520 63 
 เวยีงหนองล่อง 580 658,195 911,400 75 
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ตารางภาคผนวกที ่1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 

กศน.จงัหวดั กศน.อ าเภอ จ านวน นศ. 
ขั้นพืน้ฐาน ที่
ลงทะเบียนเรียน 

จ านวนเงนิ
อุดหนุน 

ค่าตอบแทน 
ครู 

จ านวนนศ. 
ทีจ่บตาม
หลกัสูตร 

แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 1,691 2,463,097 4,403,880 209 
 ขนุยวม 2,521 1,151,772 4,671,840 123 
 ปาย 1,913 1,327,015 4,391,640 77 
 แม่สะเรียง 1,885 1,282,236 6,449,280 183 
 แม่ลานอ้ย 1,352 900,187 6,973,680 105 
 สบเมย 1,813 894,025 7,736,100 93 
 ปางมะผา้ 868 726,242 4,982,520 118 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามการคน้ควา้อิสระ 
เร่ือง สภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของ ส านกังาน กศน.ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจยัเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะน าไปวิเคราะห์และ
น าเสนอในลกัษณะภาพรวม โดยไม่ระบุวา่เป็นขอ้มูลจากบุคคลใด ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 

นางสาวหทัยานนัทช์ เศรษฐปราโมทย ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ท่านสังกดั ส านกังาน กศน.จงัหวดัใด 

         เชียงใหม่   ล าปาง  ล าพนู    แม่ฮ่องสอน       
                           
 

2. ท่านคิดวา่ส านกังาน กศน.จงัหวดัท่ีท่านสังกดั มีปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานอยา่งไร 
         2.1 โครงสร้างพื้นฐาน 
                     
            
          2.2 งบประมาณ 
                     
            
          2.3 บุคลากร 
                     
            
          2.4 อ่ืนๆ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ - สกุล   นางสาวหทัยานนัทช์  เศรษฐปราโมทย ์

วนั เดือน ปี เกดิ   8 กุมภาพนัธ์ 2524 

ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2547 

ประสบการณ์   2553 - ปัจจุบนั ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง 
ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  
2548 - 2553 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ  

  
 
 


