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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ อวัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ด้ วยแบบจาลอง Data Envelopment Analysis DEA และวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะมี อิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยใช้ แบบจาลอง Tobit
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา คือโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษา 2552
ที่อยู่ในสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ทัว่ ประเทศ (ไม่รวมโรงเรี ยนสาธิตและเอกชน) จานวน 2,361 โรงเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ โรงเรี ยนทัว่ ไป จานวน 1,252 โรงเรี ยน และกลุม่ โรงเรี ยนในฝั น จานวน 1,109 โรงเรี ยน
ผลการวัดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาด้ วยวิธี DEA พบว่า การจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐโดยรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประสิทธิภาพด้ านปั จจัยการผลิต
ซึ่งความไม่มี ประสิ ทธิ ภาพมาจากการใช้ ปัจจัยการผลิตในปริ มาณมากในขณะที่ ได้ ผลผลิตต่า
ได้ แก่ มีการใช้ ปัจจัยในส่วนของงบบุคลากรต่อนักเรี ยนและงบในการจัดการเรี ยนการสอนต่อนักเรี ยน
อยู่ใ นระดับ ที่ ค่ อ นข้ างสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของโรงเรี ย นในกลุ่ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่วนด้ านผลผลิ ตจะมีผลของคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรี ยนในกลุ่มที่มีประสิทธิ ภาพ
ค่อนข้ างชัดเจน
นอกจากนี ้ หากแยกกลุ่มระหว่างกลุ่มโรงเรี ยนทัว่ ไปและกลุ่มโรงเรี ยนในฝั น พบว่า
กลุม่ โรงเรี ยนทัว่ ไปมีคา่ เฉลี่ยการใช้ ปัจจัยการผลิตและผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงเรี ยนในฝั น
ยกเว้ นจานวนนักเรี ยนต่อครูที่มีคา่ ต่ากว่าเล็กน้ อย จึงสามารถสรุปได้ วา่ โรงเรี ยนที่มีการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝั นนัน้ เป็ นโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาน้ อยกว่าโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ไม่ได้ อยู่ในโครงการ ถึงแม้ ว่าจะมีการใช้ ปัจจัยในส่วน
ของงบประมาณสาหรั บ บุค ลากรต่อ นัก เรี ย นและงบประมาณในการจัด การเรี ย นการสอน
ต่อนักเรี ยนอยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกัน แต่ผลของคะแนนเฉลี่ยที่ได้ กลับต่ากว่าโรงเรี ยนทัว่ ไป
ดัง นั น้ เพื ่อ ให้ ก ารจัด การศึก ษาสามารถเคลื ่อ นไปสู่ร ะดับ ที ่ม ีป ระสิท ธิ ภ าพ
สาหรั บ โรงเรี ย นทั่ว ไปรั ฐ ควรพิ จ ารณาและให้ ค วามส าคัญ ในด้ า นปั จ จัย การผลิ ต ได้ แ ก่
การเพิ่ ม ค่า ใช้ จ่า ยในการจัด การเรี ย นการสอนต่อ นัก เรี ย น การลดสัด ส่ว นนัก เรี ย นต่อ ครู
และสัด ส่ว นนัก เรี ย นต่อ ห้ อ ง เพื่อให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้ จ่ายของบุคลากรต่อนักเรี ยน
และประสิ ท ธิ ภ าพของครู ผ้ ู สอน สาหรั บ โรงเรี ย นในฝั น รั ฐ ควรพิ จ ารณาให้ ความสาคัญ
ในการเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของโรงเรี ยนในฝั นทัง้ 4 วิช าหลัก ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย โดยคงปั จจัยการผลิตไว้ ในระดับเดิมเพื่อให้ สามารถไปสู่
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้
สาหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
โดยแยกวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มโรงเรี ยนทัว่ ไปและกลุ่มโรงเรี ยนในฝั น พบว่า ผลจากแบบจาลอง
ของกลุ่มโรงเรี ยนทัว่ ไปและกลุ่มโรงเรี ยนในฝั น มีความสัมพันธ์ ไปในทางเดียวกัน ปั จจัยแวดล้ อม
ของโรงเรี ยนที่มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทัง้ 2 กลุ่ม
คือ ร้ อยละของครู ที่ จ บในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สูง กว่า ความพร้ อมของสื่อ การเรี ยนการสอน
ในระดับพอใช้ ถึงดีมาก จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน ส่วนปั จจัยแวดล้ อมของโรงเรี ยนที่มีความสัมพันธ์
ในเชิงลบกับประสิทธิ ภาพในการจัดการศึกษา คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิช าภาษาอังกฤษ
และคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย น ซึ่ ง พบว่ า โรงเรี ย นมี นัก เรี ย นที่ มี ค วามรู้ ทางวิ ช า
ภาษาอังกฤษแตกต่างกันมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์
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