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ผลกระทบของการสร้างความรบัผิดชอบ 
ทางการศึกษาต่อสมัฤทธิผลของนักเรียนไทย 

ดิลกะ  ลทัธพิพฒัน์ 

1. บทนํา 

งานวจิยัน้ีใชข้อ้มูลการสาํรวจความสามารถของนักเรยีนไทยในวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์
ของ Programme for International Student Assessment (PISA) ในรอบปี 2006 เพื่อตอบคาํถาม
สาํคญัทางนโยบายว่า โครงสรา้งการบรหิารจดัการระบบการศกึษาทีก่่อใหเ้กดิคุณภาพ โดยวดัจาก
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักเรยีน จะต้องมปีจัจยัอะไรบา้ง และกลยุทธในการปฏริปูการศกึษา
รอบใหม่ในบรบิทของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร โดยเน้นเรื่องกลไกความรบัผดิรบัชอบทีผู่ก
กบัผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน (accountability) และความมอีสิระในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนใน
เรือ่งหลกัสตูร และงบประมาณ (autonomy) เป็นประเดน็หลกั 

ในส่วนของการปฏริูปทางดา้นการกระจายอํานาจการบรหิารสู่โรงเรยีน ซึ่งเป็นนโยบายที่
ได้รบัการถกเถียงกนัอย่างมากในระดบันานาชาติ เหตุผลสนับสนุนของนโยบายน้ีคอื ผู้บรหิาร
โรงเรยีนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมจะเขา้ใจในลกัษณะเฉพาะของนักเรยีน และโรงเรยีนของตนมากกว่า
องค์กรส่วนกลางของภาครฐั ซึ่งความมีอิสระจะทําให้การจัดสรรทรพัยากรเป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ อยา่งไรกต็าม เหตุผลโตต้อบของนโยบายน้ีคอืผูบ้รหิารอาจใชค้วามมอีสิระใน
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้อง โดยไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพการศึกษาที่เด็ก
นักเรยีนไดร้บัเป็นเป้าหมายสาํคญั (Hanushek, Link และ Woessmann, 2011) หลกัฐานทาง
วชิาการในต่างประเทศกย็งัมคีวามไม่แน่นอนสงู ซึง่เป็นผลใหห้ลายประเทศดาํเนินการปฏริปูใปใน
ทศิทางที่แตกต่างกนั โดยบางประเทศเลอืกที่จะกระจายอํานาจการบรหิารจดัการทรพัยากร หรอื
การกาํหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนสูโ่รงเรยีนและทอ้งถิน่ ในขณะทีบ่างประเทศเดนิไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้มโดยดงึอาํนาจกลบัสูส่ว่นกลาง 

การศกึษาน้ีพบหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีส่าํคญัว่า ในบรบิทของประเทศไทยความมอีสิระใน
การบรหิารงบประมาณไมไ่ดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัความสาํเรจ็ในการเพิม่ประสทิธภิาพของโรงเรยีน 
การกระจายอํานาจจะประสบความสําเร็จได้ต่อเมื่อโรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องกลไกความ
รบัผดิชอบทีเ่ขม้แขง็เสยีก่อน ไมเ่ชน่นัน้การกระจายอาํนาจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีมากกวา่ผลด ี

การปฏริปูจะต้องเริม่ทีร่ะบบขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักเรยีน เพื่อใหเ้กดิความ
โปร่งใส และเพื่อเป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบโรงเรยีนสําหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
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ผูป้กครอง และองคก์รในท้องถิน่ ซึง่จะต้องตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิอ์ย่างต่อเนื่อง และมชี่องทาง
ในการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพกบัครูและครใูหญ่ และทีส่ าคญัทีสุ่ดจะต้องมกีลไกที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะ
มสี่วนร่วมในการประเมนิ และให้คุณให้โทษต่อครูและผู้บรหิารโรงเรยีน โดยผูกการประเมนิกับ
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีนเป็นหลกั 
 บทที่ 2 จะเล่าความเป็นมาของความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องหนัมาสนใจในความ
เหลื่อมล ้าทางคุณภาพของการศึกษา จากในอดีตที่เคยสนใจในด้านการลดความเหลื่อมล ้าของ
โอกาสในการการเขา้ถงึการศกึษามากกว่า  บทที ่3 อธบิายกรอบความคดิในการสรา้งแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมติ ิทีม่องคะแนนสอบเป็นผลผลติทางการศกึษา ซึง่ถูกก าหนดโดยปจัจยัการผลติทีเ่ป็น
ลกัษณะส่วนตวัและภูมหิลงัทางครอบครวัของนักเรียน กบัทรพัยากรทางการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน และประสทิธภิาพในการผลติของโรงเรยีนแต่ละแห่ง โดยประสทิธภิาพจะขึน้อยู่กบัปจัจยั
การบรหิารจดัการทีเ่ราต้องการศกึษา  บทที ่4 อธบิายรายละเอยีดขอ้มลูและตวัแปรที่ใช ้ บทที ่5 
วเิคราะหผ์ลการศกึษา และบทที ่6 สรปุ 

2. ความเป็นมา 

ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการขยายการศกึษา ซึ่ง
เหน็ได้จากจ านวนปีการศกึษาเฉลี่ยของแรงงานอายุระหว่าง 16-65 ปี ทีเ่พิม่ขึน้จาก 5.3 ปี ในปี 
2529 มาเป็น 8.3 ปี ในปี 2553  ค าถามส าคญัคอืจ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้นี้มกีารกระจาย
ตวัอย่างไร และความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศึกษาระหว่างแรงงานที่มาจากครอบครวัที่มี
สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนัเปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่

เพื่อใหเ้หน็ภาพความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศกึษาในประเทศไทย ในส่วนนี้เราจะอ้าง
งานวจิยัของ Lathapipat (2012) ซึง่ศกึษาอตัราการเขา้เรยีนต่อในระดบัต่างๆของเยาวชนไทยอายุ
ระหว่าง 16-24 ปี แบ่งตามกลุ่มความร ่ารวยของพ่อแม่ (ตัง้แต่กลุ่มจนทีสุ่ด หรอื Quartile 1 ไป
จนถงึกลุ่มรวยทีสุ่ด หรอื Quartile 4)  รปูที ่1 แสดงอตัราการเขา้เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายของเยาวชนไทยทีม่อีายุระหว่าง 16-19 ปี อตัราการเรยีนต่อหลงัจากจบการศกึษาภาคบงัคบั
มแีนวโน้มสูงขึน้มาก ส าหรบัเดก็ทีม่าจากครอบครวัยากจนทีสุ่ด กล่าวคอืฐานะของครอบครวัอยู่ใน
กลุ่ม 25% ต ่าสุดของครวัเรอืนไทย (Quartile 1) ในปี 2529 มเีพยีงรอ้ยละ 6.7 เท่านัน้ทีเ่ขา้เรยีนต่อ
ในระดบัน้ี ในขณะทีใ่นปี 2552 สดัส่วนน้ีเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 53.7  ในช่วงเวลาเดยีวกนัเหน็ไดว้่าเดก็
ทีม่าจากครอบครวัร ่ารวย ที่มฐีานะอยู่ในกลุ่ม 25% สูงสุด (Quartile 4) มสีดัส่วนการเขา้เรยีนต่อ
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.8 เป็นรอ้ยละ 79.2  ช่องว่างในการเรยีนต่อในระดบัมธัยมปลายระหว่างเดก็
สองกลุ่มนี้จงึลดลงจากรอ้ยละ 38.1 เหลอืรอ้ยละ 25.5 ซึ่งแสดงถงึความเหลื่อมล ้าที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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รปูที ่1 
สดัส่วนการเขา้เรยีนต่อในระดบัมธัยมปลายของเยาวชน อาย ุ16-19 ปี 

แบ่งตามกลุ่มรายไดค้รวัเรอืน  

 
ทีม่า Lathapipat (2012) 

 
รปูที ่2 

สดัส่วนการเขา้เรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาของเยาวชนอายุ 19-24 ปี 
แบ่งตามกลุ่มรายไดค้รวัเรอืน 

 
ทีม่า Lathapipat (2012) 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอตัราการเรยีนต่อในระดบัอุดมศึกษา กลบัพบว่าความ

เหลื่อมล ้านัน้เพิม่ขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 19-24 ปี 
พบว่าช่องว่างในการเรยีนต่อระหว่างเด็กที่มาจากกลุ่มครอบครวัที่รวยที่สุด กับกลุ่มที่จนที่สุด
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.5 ในปี 2529 เป็นรอ้ยละ 42.5 ในปี 2552 หรอืเพิม่ขึน้มากกว่าหนึ่งเท่าตวั 
การเพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดดนี้ส่วนใหญ่เกดิขึน้หลงัจากปี 2539 (รปูที ่2) หรอืหลงัจากทีม่กีารจดัตัง้
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส าหรบัการศึกษาต่อตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมปลาย จนถึง
ระดบัปรญิญาตรใีนประเทศขึน้มาแลว้ 
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Lathapipat (2012) พบว่าความเหลื่อมล ้าของการเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาซึง่มอียู่สูงนี้
ไมส่ามารถขจดัไดด้ว้ยการแกป้ญัหาการขาดแคลนปจัจยัระยะสัน้ของเดก็ทีม่าจากครอบครวัยากจน 
เช่นการขยายเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา หรอืการอุดหนุนค่าเล่าเรยีนเพยีงอย่างเดยีว จากการศกึษาถงึ
ปจัจยัที่มผีลต่อการเข้าเรยีนต่อในระดบัอุดมศึกษา พบว่าปญัหาการขาดแคลนปจัจยัระยะยาวมี
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการขาดแคลนปจัจยัระยะสัน้ โดยปจัจยัระยะยาวหมายถงึทุกปจัจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงดู ความส าคญัที่พ่อแม่ใหก้บัการศกึษา ลกัษณะครอบครวัที่อบอุ่น คุณภาพ
การศึกษาที่ได้รบัตัง้แต่ระดบัก่อนวยัเรยีน ตลอดไปจนถึงคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน เป็นต้น  
ปจัจยัระยะยาวทัง้หมดน้ีมคีวามส าคญัอยา่งมากในการพฒันาขดีความสามารถทางวชิาการของเดก็ 
และเป็นสิง่ทีก่ าหนดความพรอ้มในการเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา 

 
รปูที ่3 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนเฉลีย่ PISA 2006 ในระดบัโรงเรยีน 
กบัภมูหิลงัทางสงัคม (ESCS*) ของกลุ่มนกัเรยีนไทยอาย ุ15 ปี 

 
* ดชันี ESCS (economic, social and cultural status) วดัสถานะทางการงาน การศกึษาของพ่อแม่ 
  ฐานะทางเศรษฐกจิ ทรพัยากรดา้นการศกึษา และวฒันธรรมของครอบครวั 

 
ความเหลื่อมล ้าทางความสามารถทางวชิาการระหว่างเดก็ทีม่าจากภูมหิลงัของครอบครวัที่

แตกต่างกันมอียู่สูงมากในประเทศไทย ดงัที่เห็นได้จากรูปที่ 3 ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
คะแนนสอบ PISA 2006 ในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ของโรงเรยีน กบัค่าเฉลีย่ดชันี 
Economic, Social and Cultural Status (ESCS) ในระดบัโรงเรยีน ดชันี ESCS ทีส่รา้งขึน้โดย 
PISA นี้เป็นตวัชี้วดัสถานะทางการงาน การศกึษาของพ่อแม่ ฐานะทางเศรษฐกจิ ทรพัยากรด้าน
การศกึษา และวฒันธรรมของครอบครวัของเดก็นักเรยีนที่มอีายุ 15 ปี  จากการประมาณการ
สมการถดถอยแบบ Ordinary Least Squares (OLS) เพื่อหาความสมัพนัธ์ในเบื้องต้น พบว่า
ค่าเฉลี่ย ESCS ของโรงเรยีนสามารถอธบิายความผนัผวนของคะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีนในกลุ่ม
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ตวัอย่าง 210 โรงเรยีน ในประเทศไทยไดถ้งึรอ้ยละ 67 ของความผนัผวนทัง้หมด ประเดน็หลกัซึง่
เป็นหวัใจส าคญัของงานวจิยันี้คอืการตอบค าถามว่าความผนัผวนทีเ่หลอืนัน้สามารถอธบิายไดด้ว้ย
ความแตกต่างของปจัจยัอื่นๆในระดบัโรงเรยีนหรอืไม่ เช่นทรพัยากรของโรงเรยีน และระบบการ
บรหิารของโรงเรยีนในแงมุ่มต่างๆ 

3. กรอบความคิดในการสร้างแบบจ าลอง 

แบบจ าลองทางเศรษฐมติสิ าหรบังานวจิยัน้ีจะเน้นการวเิคราะหถ์งึปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษา 
โดยผลสมัฤทธิข์องการศึกษาจะวดัจากคะแนนสอบ PISA 2006 ในวชิาวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตรเ์ฉลีย่ในระดบัโรงเรยีน  การวเิคราะหจ์ะใชว้ธิปีระมาณการแบบ 2 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 

การวเิคราะห์ในขัน้ตอนแรกมองคะแนนสอบ PISA ในวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
เฉลี่ยของนักเรยีนแต่ละคนเป็นผลผลิต (output) ที่เกิดจากฟงัก์ชัน่การผลิตทางการศึกษา 
(educational production function) และปจัจยัการผลติต่างๆ (inputs) ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆคอื 1) ลกัษณะส่วนตวัและภูมหิลงัครอบครวัของนักเรยีนแต่ละคน  และ 2) ทรพัยากร
ทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ก าหนดให ้    เป็นคะแนนสอบของนักเรยีน   ในโรงเรยีน   และ     กบั    เป็นลกัษณะ
ส่วนตวัและภูมหิลงัครอบครวัของนักเรยีน และทรพัยากรของโรงเรยีน ตามล าดบั  สมมุตดิว้ยว่ามี
ฟงัก์ชัน่การผลิตทางการศึกษา  ( ) ซึ่งก าหนดผลผลิตที่เป็นคะแนนสูงสุดที่สามารถท าได ้
(production frontier) ภายใต้ปจัจยัการผลติ     และ    ทีม่อียู่  สมมุตเิพิม่เตมิว่าโรงเรยีนต่างๆ
อาจมปีระสทิธภิาพในการผลติที่แตกต่างกนั โดยประสทิธภิาพการผลิตของโรงเรยีน (    ) จะ
ก าหนดว่าคะแนนสอบของนักเรียนจะเข้าใกล้คะแนนสูงสุดที่สามารถท าได้มากน้อยเพียงใด 
สมมตุฐิานทีก่ล่าวมาสามารถเขยีนอยูใ่นรปูคณติศาสตรไ์ดด้งันี้ 

          (       )      (1.1) 

โดย      (     
วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการประมาณฟงัก์ชัน่การผลิตในงานวิจยัน้ีคือ Stochastic 

Frontier Analysis (SFA) โดย Meeusen และ Van den Broeck (1977) กบั Aigner, Lovell และ 
Schmidt (1977)  และฟงัก์ชัน่การผลติภายใต้วธิกีาร SFA สามารถเขยีนในรปูสมการถดถอยได้
ดงันี้ 

          
      

               (1.2) 
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โดย          (    
 ) คอื random shocks และ          (    

 ) คอืระยะห่างของคะแนนใน
ระดบัโรงเรยีนจาก production frontier (ดงันัน้     ) ทีเ่กดิจากความไม่มปีระสทิธภิาพ ซึง่จะ
สมมุตวิ่ามกีารกระจายแบบ truncated-normal โดย truncate ทีศู่นย ์และมคี่าเฉลีย่เท่ากบั    และ
สมมตุฐิานสุดทา้ยคอื     กบั    เป็นอสิระต่อกนัทางสถติ ิ

 หลงัจากที่ประมาณการสมการถดถอยแบบ SFA ใน (1.2) แล้ว เราสามารถน าค่า
สมัประสิทธิท์ี่ได้มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่นักเรยีนในโรงเรยีนแต่ละแห่งสามารถท าได้
ภายใตป้จัจยัการผลติของนกัเรยีนในแต่ละโรงเรยีนโดยเฉลีย่ (  ̅) และทรพัยากรการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีน (  ) ดงันี้ 

 ̂(  ̅   )   ̂   ̅ 
  ̂    

  ̂      (1.3) 

 หลงัจากนัน้จะน าค่าที่ได้จากสมการ (1.3) และค่า  ̂  ที่ประมาณการไดจ้ากสมการ (1.2) 
มาค านวณหาค่าประสทิธภิาพในการผลติของแต่ละโรงเรยีน (school specific technical efficiency) 
โดยใชส้มการต่อไปนี้1 

   ̂  
 ̂(  ̅   )  ̂ 

 ̂(  ̅   )
       (1.4) 

ซึง่หมายความว่าค่า    ̂  จะอยู่ในช่วง (      และเมื่อไดค้่าประสทิธภิาพในการผลตินี้แลว้ เราจะ
น ามาหาความสมัพนัธก์บัตวัแปรการบรหิารจดัการของโรงเรยีนในขัน้ตอนที ่2 ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 

โดยทัว่ไปนักเศรษฐมติิจะใชส้มการถดถอยแบบ OLS เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรที่ถูกอธบิาย   (outcome variable) กบัตวัแปร    ต่างๆในเวคเตอร์ตวัแปรอธบิาย   
(explanatory variables) โดยใช้แบบจ าลองสมการถดถอย  [        เพื่อประมาณการ
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงตวัแปร    ต่อค่าเฉลีย่     [ [    ]   [    ของตวัแปรที่
ถูกอธบิาย    ค่าประมาณการผลกระทบดงักล่าวนี้คอืค่าสมัประสทิธ์  ̂       ⁄   ในงานวจิยันี้ 
ตวัแปรที่ถูกอธบิายคอืคะแนนประสทิธภิาพในการผลติของโรงเรยีนที่ค านวณมาจากขัน้ตอนที่ 1 
และตวัแปรอธบิายในเวคเตอร ์  คอืตวัแปรการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 

ถงึแมว้่าผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยจะมคีวามส าคญัในเชงินโยบายก็ตาม แต่ขอ้มูลนี้ ให้ภาพที่
ค่อนข้างจ ากัด ดงันัน้งานวิจยันี้จึงเลือกใช้วิธีการประมาณการสมการถดถอยวิธีใหม่ เรยีกว่า  
Unconditional Quantile Regression ซึง่พฒันาขึน้โดย Firpo, Fortin และ Lemieux (2006, 2009)  
วธิกีารนี้ท าใหเ้ราสามารถศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของตวัแปรอธบิายใน   ต่อตวัแปร
ทีถู่กอธบิาย   ทีจุ่ดต่างๆของ marginal หรอื “unconditional” distribution ของ   เช่นทีค่่ามธัย
ฐาน (median หรอื quantile ที ่0.5) หรอื quantile อื่นๆในช่วง (0,1) ทีเ่ราสนใจ  ในบรบิทของ

                                                
1 Coelli (1996) เสนอวิธีการค านวณค่าประสิทธิภาพการผลิตส าหรับแบบจ าลองการผลิตท่ีตวัแปรผลผลิตไม่ไดอ้ยูใ่นรูป logarithm 
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งานวจิยัน้ีผูว้จิยัตอ้งการศกึษาผลกระทบของตวัแปรนโยบายในเวคเตอร ์  ต่อประสทิธภิาพในการ
ผลติของโรงเรยีน ตัง้แต่โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต ่า ไปจนถงึโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพใน
ระดบัสูง ซึ่งจะให้ภาพที่มคีวามสมบูรณ์มากขึ้น  รายละเอียดโดยสงัเขปของวธิกีารประมาณการ
สมการถดถอยแบบ Unconditional Quantile Regression มดีงันี้ 

ก าหนดให้  (  ) เป็น statistical functional หรอืฟงัก์ชัน่ของฟงัก์ชัน่ทางสถติ ิโดย    
เป็น distribution function ของตวัแปรสุ่ม    ก าหนดต่อไปให้   (      ) เป็น influence 
function ซึง่ Hampel (1974) นิยามใวด้งันี้ 

 

  (      )  
  (       )

  
|
   

       

 (    (     ))  (  )

 
  (2.1) 

 
ส าหรบั   (   ) และทุกจุด     และ    คอื distribution function ซึ่งใหน้ ้าหนักของความ
น่าจะเป็นทัง้หมดอยู่บนจุด    ถ้าหากว่า statistical functional   ม ีGâteaux derivative ที ่   ใน
ทศิทางของ distribution function    ใกล้ๆ กบั    เราจะสามารถประมาณค่า  (  ) ไดโ้ดยใช ้
von Mises first order expansion (Mises, 1947) 

 (  )   (  )  ∫   (      ) (     )( )
 

    (2.2) 

โดย   คอืความคลาดเคลื่อน  และจากนิยามของ influence function ในสมการ (2.1) จะเหน็ไดว้่า 
∫   (      )   ( )
 

  2  ดงันัน้ 

 (  )   (  )  ∫   (      )   ( )
 

     (2.3) 

 ส าหรบักรณีที ่      FFL (2006, 2009) เรยีกค่าประมาณของสถตินิี้ว่า “Recentred 
Influence Function” ซึง่เขยีนไดโ้ดย 

   (      )   (  )  ∫   (      )   ( )
 

 

                            (  )    (      )    (2.4) 

 คุณสมบตัสิ าคญัของ    (      ) คอืการ integrate ฟงัก์ชัน่น้ีที ่   จะใหค้่า statistical 
functional  (  ); กล่าวคอื ∫    (      )   ( )

 
  (  )  และเมื่อใชก้ฎ law of iterated 

expectation จะเหน็ไดว้่า 

  [ [   (      )  ) ]    [  ( )   (  )   (2.5) 

                                                
2 สงัเกตุว่า   (      )  ∫   (      )   ( ) ในนิยามที ่(2.1) 
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โดย   คอื support ของ (joint) distribution function ของตวัแปรอธบิาย (  ) และ   ( )  

 [   (      )  )  คอืแบบจ าลองสมการถดถอยแบบ RIF 
 ดงัที่กล่าวมาในเบือ้งต้น งานวจิยันี้สนใจที่จะศกึษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตวั
แปรอธิบายใน   ต่อตวัแปรที่ถูกอธบิาย   ที่ quantile ต่างๆ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืก statistical 
functional  (  ) เป็น quantile ต่างๆของ   ซึง่จะแทนค่าดว้ย   (  ) โดย   จะอยู่ในช่วง (   )  
ส าหรบักรณีพเิศษทีใ่ช ้statistical functional เป็น quantile ในแบบจ าลองสมการถดถอย RIF นัน้ 
FFL (2006, 2009) ใหช้ื่อแบบจ าลองนี้ว่า Unconditional Quantile Regression Model (UQR) 
 ส าหรบั influence function ของ “unconditional” quantile โดยใชน้ิยาม (2.1) สามารถ
เขยีนไดด้งันี้ 

  (       )  
   (    )

  (  )
      (2.6) 

โดย  ( ) คอื indicator function เท่ากบั 1 หากขอ้ความในวงเลบ็เป็นจรงิ และเท่ากบั 0 ในกรณีที่
ขอ้ความไมเ่ป็นจรงิ 
 ส่วน Recentred Influence Function ของ quantile ที ่  (   ) ค านวณไดจ้ากสมการ 
(2.4) กบั (2.6) และหลงัจากจดัรปูใหมจ่ะได ้

   ̂(   ̂   ̂ )  
 (   ̂ )

 ̂ ( ̂ )
  ̂  

(   )

 ̂ ( ̂ )
    (2.7) 

โดย  ̂ ( ) คอืค่าประมาณการฟงัก์ชัน่ความหนาแน่น (empirical density function) ของตวัแปรที่
ถูกอธบิาย ( ) ซึง่ค านวณจากขอ้มลูจรงิโดยใชว้ธิ ีkernel density ดงันี้ 

 ̂ ( )  
 

  
∑    (

    

 
) 

         (2.8) 

ประเมนิผลทีค่่า  ̂   โดย  ( ) คอืฟงัก์ชัน่ kernel density3  ส่วน   และ   คอื kernel bandwidth 
และจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง ตามล าดบั และ    คอืค่าถ่วงน ้าหนักของตวัแปรสุ่มในกลุ่มตวัอย่าง 
(sampling weight)4 

4. รายละเอียดข้อมลูและตวัแปรท่ีใช้ 

งานวจิยัน้ีใชข้อ้มลูจากโครงการประเมนิความสามารถนักเรยีนอายุ 15 ปี (อยู่ในวยัทีใ่กลจ้ะ
จบการศกึษาภาคบงัคบั) ในระดบันานาชาติ Programme for International Student Assessment 
(PISA) ในรอบปี 2006 ภายใต้การด าเนินการของ Organisation for Economic Cooperation and 

                                                
3 ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัใช ้Gaussian kernel ดงันี้  ( )  

 

√  
       

 
4 ส าหรับค่าถ่วงน ้ าหนกัถูกก าหนดให้ ∑   
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Development (OECD)  โครงการ PISA เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2000 และท าการประเมนิทุกๆ 
3 ปีหลงัจากนัน้ โดยในปี 2006 ท าการประเมนินักเรยีนใน 57 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่ม 
OECD ทัง้หมด 30 ประเทศ และทีเ่หลอืเป็นประเทศนอกกลุ่ม OECD ซึง่มปีระเทศไทยรวมอยู่ดว้ย 
โดยจะประเมนิความสามารถในวชิาส าคญั 3 วชิา ไดแ้ก่ การอ่าน วทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้จะเป็นเด็กนักเรยีนในประเทศไทยเท่านัน้ โดยวธิกีารสุ่มตัวอย่างของ 
PISA จะใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบ 2 ขัน้ (two-stage sampling technique) ทีอ่อกแบบใหส้ะทอ้นถงึ
นักเรยีนไทยทัง้ประเทศ  ในขัน้แรกจะสุ่มกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทีม่นีักเรยีนอายุ 15 ปีทัว่ประเทศ 
โดยความน่าจะเป็นทีจ่ะเขา้มาอยู่ในกลุ่มตวัอย่างจะไดส้ดัส่วนกบัจ านวนนักเรยีนอายุ 15 ปีทีเ่รยีน
อยูใ่นโรงเรยีน และในขัน้ทีส่อง จะสุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนจากโรงเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง โดยนักเรยีนทุก
คนมโีอกาสเท่าๆกนัในการถูกคดัเลอืก 

คะแนนสอบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ในงานวจิยันี้จะเป็นคะแนนสอบเฉลี่ยในวชิาวทิยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์โดยคะแนนในแต่ละวชิาจะถูกปรบัให้เปรยีบเทยีบได้กบัคะแนนในกลุ่มประเทศ 
OECD ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ยในแต่ละวชิาเท่ากบั 500 คะแนน และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในกลุม
ประเทศนี้เท่ากบั 100 คะแนน 

นอกเหนือจากข้อมูลคะแนนสอบแล้ว การส ารวจของ PISA ยงัครอบคลุมไปถึงข้อมูล
ส่วนตวัและภูมหิลงัครอบครวัของนักเรยีนแต่ละคน และขอ้มูลของโรงเรยีนที่นักเรยีนเขา้เรยีนอยู ่
โดยกลุ่มตวัอยา่งของประเทศไทยทัง้หมดก่อนการท าความสะอาดขอ้มลูมนีักเรยีนทัง้สิน้ 6,192 คน 
จากโรงเรยีนทัง้หมด 212 โรงเรยีนทัว่ประเทศ ส าหรบัแบบจ าลองทางเศรษฐมติ ิซึง่ใช้วธิแีบบ 2 
ขัน้ตอนดงัที่กล่าวมาในเบื้องต้นนัน้ ในขัน้ตอนแรกที่ประมาณการฟงัก์ชัน่การผลติทางการศกึษา 
เราจะใช้ปจัจยัการผลติซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคอื ลกัษณะส่วนตวัและภูมหิลงัครอบครวัของ
นกัเรยีน และทรพัยากรของโรงเรยีน 

ส าหรบัลกัษณะส่วนตวัและภูมหิลงัครอบครวัของนักเรยีน เราใช้ขอ้มลู เพศ อายุ ชัน้เรยีน 
และดชันีภูมหิลงัทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวันักเรยีน (ESCS)5 ซึ่งเป็นตวัชี้วดัสถานะ
ทางการงาน การศกึษาของพ่อแม่ ฐานะทางเศรษฐกจิ ทรพัยากรดา้นการศกึษา และวฒันธรรมของ
ครอบครวั (ดูรายละเอยีดในหน้า 472-474 ใน PISA Data Analysis Manual SPSS, Second 
Edition)  และในส่วนของตวัแปรทรพัยากรของโรงเรยีน เราใช้สดัส่วนนักเรยีนต่อครู (student 
teacher-ratio – STRATIO) สดัส่วนครทูีม่ปีระกาศนียบตัร (Proportion of fully certified teachers 
– PROPCERT) และดชันีคุณภาพทรพัยากรการเรยีนการสอนในโรงเรยีน (Quality of educational 
resources – SCMATEDU)6  จ านวนกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการประมาณการฟงัก์ชัน่การผลติใน
                                                
5 ดชันี ESCS และดชันีอ่ืนๆทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนโดย PISA จะถูกปรับมาตรการวดัให้เทียบไดก้บักลุ่มประเทศ OECD ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของ
ดชันีต่างๆเท่ากบั 0 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1 
6 สร้างข้ึนจากตวัวดั 7 ตวั เช่นการขาดแคลนอุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาสาสตร์ หนงัสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน การขาด
แคลนคอมพิวเตอร์ และระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นตน้  (ดูรายละเอียดในหน้า 469 ใน PISA Data Analysis Manual SPSS, 
Second Edition) – ดชันี SCMATEDU ถูกปรับให้แสดงค่าท่ีสูงข้ึนส าหรับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมากข้ึนในทรัพยากรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
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ขัน้ตอนแรก ที่มขี้อมูลของตวัแปรที่ต้องการครบถ้วนมนีักเรยีนทัง้สิ้น 6,107 คน จากโรงเรยีน
ทัง้หมด 210 แห่ง 

 ในขัน้ตอนที ่2 เราน าค่าประสทิธภิาพในการผลติของโรงเรยีนทีค่ านวณมาจากขัน้ตอนที ่1 
มาหาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอธบิายซึ่งรวมถึงตวัแปรการบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน และตวั
แปรลักษณะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่โรงเรียนตัง้อยู่ เพื่อวิเคราะห์ถึงปจัจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ (คุณภาพ) ของโรงเรยีน โดยตัวแปรอธิบายในขัน้ตอนนี้รวมถึง ขนาดโรงเรยีน 
(School size) การมโีรงเรยีนอื่นในพืน้ที ่(Presence of competing school(s) in area) การเปิดเผย
ขอ้มลูผลการเรยีนต่อสาธารณะ (Achievement data public/NOT public) การใชผ้ลสมัฤทธข์อง
นักเรยีนเพื่อประเมนิครใูหญ่ (Achievement data used/NOT used to evaluate principal) การมี
ส่วนร่วมและแรงกดดนัจากผูป้กครองในเรื่องผลการเรยีนของเดก็ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบัตัง้แต่ 
แทบจะไม่มเีลย มจีากผู้ปกครองส่วนน้อย ไปจนถงึมสี่วนร่วมจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ (Pressure 
from parents largely absent/ Pressure from minority of parents/ Constant pressure from 
many parents) ดชันีความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ7 (School responsibility for resource 
allocation) ดชันีความมอีสิระในการก าหนดหลกัสูตร8 (School responsibility for curriculum and 
assessment) การตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยองค์กรส่วนกลางหรอืองค์กรในพืน้ที ่
(Achievement data tracked/NOT tracked) ตวัแปรทดแทน (proxy variable) ส าหรบัการให้
ค าแนะน านักเรยีนเกี่ยวกบัอาชพีในอนาคต แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคอื ไม่มกีารจดันิทรรศการดา้น
อาชพี มกีารจดัปีละหนึ่งครัง้ และมกีารจดัมากกว่าหนึ่งครัง้ต่อปี (Hold job fair – never/once a 
year/more than once a year) นโยบายของโรงเรยีนในการใหค้วามส าคญัต่อการผลกัดนัใหเ้ดก็
สนใจที่จะมีอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่นวิศวกร และแพทย์ เป็นต้น (Science career 
emphasised/NOT emphasised) และสุดทา้ยคอืตวัแปรปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรบางตวัทีก่ล่าว
มาในเบือ้งต้น  โรงเรยีนในกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการประมาณการในขัน้ตอนทีส่อง ทีม่ขีอ้มลูของตวั
แปรทีต่อ้งการครบถว้นมจี านวนทัง้สิน้ 198 แห่ง 

สรุปข้อมูลทางสถิติของตวัแปรทัง้หมดที่ใช้ในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 ในการประมาณการ
แบบจ าลองทางเศรษฐมติิส าหรบังานวิจยันี้ถูกจดัแสดงในตารางที่ 1ก และ 2ก ในภาคผนวก
ตามล าดบั 

                                                
7 ดชันีความมีอิสระในการบริหารงบประมาณสร้างข้ึนโดย PISA และครอบคลุมถึงความมีอิสระในระดบัโรงเรียนในการจา้ง/เลิกจา้ง 
และก าหนดเงินครู และการก าหนดและจดัสรรงบประมาณภายในโรงเรียน (ดูรายละเอียดในหน้า 461 ใน PISA Data Analysis Manual 
SPSS, Second Edition) 
8 ดชันีความมีอิสระในการก าหนดหลกัสูตรสร้างข้ึนโดย PISA และครอบคลุมถึงความมีอิสระในการก าหนดนโยบายประเมินนกัเรียน 
การเลือกหนงัสือเรียน และก าหนดหลกัสูตร และวิชาท่ีจะสอนภายในโรงเรียน (ดูรายละเอียดในหน้า 461 ใน PISA Data Analysis 
Manual SPSS, Second Edition) 
 



15 กุมภาพนัธ ์2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด์ 13 

5. ผลการศึกษา 

ผลการประมาณการฟงัก์ชัน่การผลิตทางการศึกษาด้วยสมการถดถอยแบบ SFA ใน
ขัน้ตอนที ่1 ถูกจดัแสดงในตารางที ่1 และผลการประมาณการค่าสมัประสทิธิด์ว้ยวธิ ีUQR (ส าหรบั 
quantile ที ่0.25 0.50 และ 0.75) และวธิ ีOLS ในขัน้ตอนที ่2 ถูกจดัแสดงอยู่ในตารางที่ 2 ในทา้ย
บทนี้  ส่วนค่าสมัประสทิธิด์งักล่าวของทุกตวัแปรในช่วง quantile ที ่0.2 ถงึ 0.8 นัน้ถูกจดัแสดงใน
ลกัษณะกราฟในรปูที ่1ก ของภาคผนวก 

ผลจากการประมาณสมการ SFA หรอืสมการ (1.2) แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัอย่างมาก
ของภูมหิลงัทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวัต่อความสามารถทางการศึกษาของนักเรยีน 
แม้ว่าจะมกีารควบคุมปจัจยัทรพัยากรโรงเรยีนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยงัเห็นได้ว่าคุณภาพของ
ทรพัยากรของโรงเรยีน และสดัส่วนครูทีม่ปีระกาศนียบตัร มผีลอย่างมนีัยส าคญัต่อคะแนนสูงสุดที่
สามารถท าได ้หรอืความเป็นไปไดใ้นการผลติของโรงเรยีน (production frontier) และปจัจยัการ
ผลติสุดท้ายคอืสดัส่วนนักเรยีนต่อครู ซึ่งอยู่ในรูปแบบยกก าลงัสอง (quadratic) เห็นได้ว่ามจีุดดี
ทีสุ่ดอยูท่ีจ่ านวนนกัเรยีนประมาณ 20 คน ต่อคร ู1 คน 

หลงัจากทีเ่ราไดป้ระมาณการสมการ SFA เรยีบรอ้ยแลว้ เราใชส้มการ (1.4) เพื่อค านวณ
คะแนนประสทิธภิาพในการผลติ (Efficiency score) ของแต่ละโรงเรยีน ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 73.37 
คะแนน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.09) และมฟีงัก์ชัน่ความหนาแน่นของความน่าจะเป็น 
(probability density function) ดงัทีแ่สดงในกราฟดา้นซา้ยของรปูที ่4  ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนประสทิธภิาพในการผลติกบัคะแนนสอบ PISA เฉลี่ยในระดบัโรงเรยีนถูกจดัแสดงอยู่ใน
กราฟดา้นขวาของรปูเดยีวกนั ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธใ์นทางบวกอย่างชดัเจน กล่าวคอื โรงเรยีน
ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติสงูมกัจะมคีะแนนสอบเฉลีย่ของนกัเรยีนทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

 
รปูที ่4 

ฟงักช์ัน่ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของประสทิธภิาพในการผลติ (ซา้ย) และ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพในการผลติกบัคะแนน PISA เฉลีย่ของโรงเรยีน (ขวา) 
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ในขัน้ตอนที่สอง ซึ่งเป็นหวัใจของงานวจิยันี้ เราได้ค้นหาหลกัฐานว่ามปีจัจยัหรอืกลไกใน
การบรหิารจดัการอะไรทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพ (คุณภาพ) ของโรงเรยีน 
โดยเน้นศกึษาตวัแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดด้้วยนโยบายของผูบ้รหิารโรงเรยีน และภาครฐั ใน
เรื่องความโปร่งใสทางด้านการเปิดเผยขอ้มูลผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน (transparency) โครงสร้าง
แรงจงูใจ (incentive system) ความมอีสิระในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนในเรื่องหลกัสูตร และ
งบประมาณ (autonomy) และกลไกความรับผิดรับชอบที่ผูกกับผลสัมฤทธิข์องนักเรียน 
(accountability) 

จากตารางที่ 2 ในท้ายบท เราเห็นได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนต่อ
สาธารณะ เพื่อใหผู้ป้กครอง และผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตรวจสอบไดจ้ะเป็นกลไกทีเ่พิม่ความกดดนั
และส่งผลให้ประสทิธภิาพของโรงเรยีนเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญั โดยประมาณการผลกระทบต่อ
คะแนนประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.05% (สดมภ์ OLS)  หากเราดูจากค่า
สมัประสทิธิท์ี่ประมาณการโดยใช้แบบจ าลอง UQR ในสดมภ์ Q25 Q50 และ Q75 จะพบว่า
ผลกระทบต่อโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต ่ าจะมีมากกว่า โดยจะเพิ่มคะแนนประสิทธิภาพของ
โรงเรยีนที ่quantile 0.25 และ 0.5 ไดถ้งึ 3.97% และ 2.68% ตามล าดบั ส่วนผลกระทบส าหรบั
โรงเรยีนประสทิธภิาพสงูที ่quantile 0.75 เท่ากบั 1.05% โดยไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ ทัง้นี้เนื่องจาก
โรงเรยีนส่วนใหญ่ที่มปีระสทิธภิาพสูงมกีารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวอยู่แล้ว  ส าหรบัผลกระทบต่อ
โรงเรยีนใน quantile อื่นๆในช่วง 0.2 ถงึ 0.8 สามารถดูไดจ้ากกราฟ “Achievement data public” 
ในรปูที ่1ก ของภาคผนวก ซึง่ไดน้ ามาแสดงในรปูที ่5 เพื่อความสะดวกของผูอ่้าน 

 
รปูที ่5 

ผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มลูผลการเรยีนต่อสาธารณะ 
(และช่วงความเชื่อมัน่ 95%) 

 
 
การปฏริูประบบการประเมนิครใูหญ่ที่ผูกผลตอบแทนความดคีวามชอบกบัผลสมัฤทธิข์อง

นักเรียน จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการผลิตของโรงเรียนภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมจาก
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ผูป้กครองในทุกระดบั ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากค่าสมัประสทิธิใ์นแถวที ่(5) ถงึแถวที ่(9) ของตารางที ่2 ซึง่
ทัง้หมดเป็นตวัแปรปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรดมัมี ่“Achievement data used/NOT used to 
evaluate principal” กับตวัแปรดมัมี่ระดับการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองทัง้สามระดบั (กลุ่ม
เปรยีบเทยีบคอืกลุ่ม “Achievement data used to evaluate principal x Pressure from parents 
largely absent”) และจะมผีลดมีากทีสุ่ดภายใต้การมสี่วนร่วมและแรงกดดนัจากผูป้กครองส่วนใหญ่
ในเรือ่งผลการเรยีนของเดก็ ซึง่มผีลกระทบต่อคะแนนประสทิธภิาพของโรงเรยีนเฉลีย่ถงึ 4.4% เมื่อ
เทยีบกบักลุ่มเปรยีบเทยีบ โดยมนียัส าคญัทางสถติ ิ ส าหรบัผลกระทบต่อโรงเรยีนในระดบั quantile 
ต่างๆของคะแนนประสทิธภิาพ สามารถดูได้จากกราฟค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรทัง้ห้าในรูปที่ 1ก 
ของภาคผนวก และในรูปที่ 6 ซึ่งได้เลอืกน าเอากราฟค่าสมัประสทิธิข์องกลุ่มสามกลุ่มย่อยมา
รวมอยูด่ว้ยกนัเพื่อใหเ้หน็ผลกระทบเปรยีบกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
รปูที ่6 

ผลกระทบของการใชผ้ลสมัฤทธข์องนกัเรยีนเพื่อประเมนิครใูหญ่ 
ภายใตก้ารมสี่วนรว่มจากผูป้กครองในระดบัต่างๆ 

 
 
 กลุ่มตวัแปรนโยบายส าคญัทีไ่ดร้บัความสนใจอย่างมากในขณะนี้คอืกลุ่มตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความมอีสิระในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนในเรื่องต่างๆ (school autonomy) ซึง่ในงานวจิยั
นี้ เราจะศกึษาตวัแปรดชันีสองตวัแปรทีส่รา้งขึน้โดย PISA และครอบคลุมเรือ่งหลกัๆสองเรื่องไดแ้ก่ 
ความมอีิสระในการบรหิารงบประมาณ และในการก าหนดหลกัสูตร ดงัที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น  
ขอ้ดขีองการใช้ตวัแปรดชันีทีค่รอบคลุมคอืการท าใหผู้้วจิยัสามารถน าตวัแปรเหล่านี้มาปฏสิมัพนัธ์
กบัตวัแปรอื่นๆไดง้า่ยขึน้ และท าใหแ้บบจ าลองไมม่ขีนาดใหญ่เกนิไปจนยากต่อการวเิคราะห ์
 ส าหรบัตวัแปรความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ “School responsibility for resource 
allocation” นัน้เป็นตวัแปรทีม่คี่าต่อเนื่อง (continuous variable) ซึง่เราน ามาใชใ้นรปูแบบยกก าลงั
สองในสมการ (2.5) และน ามาปฏสิมัพนัธ์กบัตวัแปรดมัมีร่ะดบัการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ดงัที่
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เหน็ในแถวที ่(12) ถงึแถวที่ (17) ในตารางที ่2  การวเิคราะหผ์ลกระทบของตวัแปรความมอีสิระนี้
จงึตอ้งวเิคราะหจ์ากผลกระทบหน่วยสุดทา้ย (marginal effect) ของการกระจายอ านาจการตดัสนิใจ
ในเรือ่งงบประมาณสู่ระดบัโรงเรยีน ซึง่ผลการค านวณดงักล่าวถูกจดัแสดงในตารางที ่3 ในช่วงทา้ย
ของบทนี้ 

จากตารางที ่3 และรปูที ่7 ซึง่แสดงกราฟประมาณการผลกระทบหน่วยสุดทา้ยของความมี
อสิระในการบรหิารงบประมาณต่อโรงเรยีนในระดบั quantile ระหว่าง 0.2 ถงึ 0.8 ภายใต้การมสี่วน
ร่วมจากผู้ปกครองในระดบัต่างๆ เราสามารถเห็นได้ว่าความมอีิสระไม่ได้เป็นเครื่องรบัประกัน
ความส าเรจ็ในการเพิม่ประสิทธภิาพของโรงเรยีน การกระจายอ านาจในเรื่องส าคัญนี้จะประสบ
ความส าเรจ็ไดต่้อเมือ่โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในเรือ่งกลไกความรบัผดิชอบทีเ่ขม้แขง็เสยีก่อน โดยใน
การประมาณการผลกระทบนัน้ เราได้ใช้ตัวแปรระดบัการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นตัวแทน 
(proxy variable) ของระดบัความเขม้แขง็ของกลไกระบบตรวจสอบภายในโรงเรยีน 
 

รปูที ่7 
ผลกระทบจากการเพิม่ความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ 

ภายใตก้ารมสี่วนรว่มจากผูป้กครองในระดบัต่างๆ 

 
 

 ในส่วนของตัวแปรความมอีิสระในการก าหนดหลกัสูตร “School responsibility for 
curriculum and assessment” นัน้เป็นตวัแปรทีม่คี่าต่อเนื่อง ซึง่เราน ามาใชใ้นรปูแบบยกก าลงัสอง
เช่นเดยีวกบัตวัแปรความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ แต่ในครัง้นี้เราไดน้ ามาปฏสิมัพนัธก์บัตวั
แปรดมัมีก่ารตดิตามประเมนิผลโดยองคก์รส่วนกลางภายนอกโรงเรยีน ดงัทีเ่หน็ในแถวที ่(18) ถงึ
แถวที ่ (21) ในตารางที ่2  ส่วนผลประมาณการผลกระทบหน่วยสุดท้ายของความมอีสิระในการ
ก าหนดหลกัสตูร โดยทีม่ ีและไม่มกีารตดิตามประเมนิผลโดยองคก์รส่วนกลางนัน้ถูกจดัแสดงอยู่ใน
ตารางที ่4 และในลกัษณะกราฟส าหรบัโรงเรยีนในระดบั quantile ต่างๆในรปูที ่8 
 ผลการประมาณการผลกระทบหน่วยสุดทา้ยโดยใชแ้บบจ าลอง OLS ในตารางที ่4 แสดงให้
เหน็ว่าการปฏริปูการศกึษาโดยการกระจายอ านาจในการก าหนดหลกัสูตรสู่โรงเรยีน โดยเฉลีย่แลว้
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มผีลในทางบวกต่อประสทิธภิาพในการผลติ โดยจะมผีลบวกมากกว่าในกรณีทีม่ ีองค์กรส่วนกลาง
คอยตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน อย่างไรกต็ามผลกระทบทีค่่าเฉลีย่นี้ไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติใินทัง้สองกรณ ี ส าหรบัผลกระทบต่อโรงเรยีนในระดบั quantile ต่างๆของคะแนนประสทิธภิาพ 
ซึง่แสดงผลอยูใ่นรปูที ่8 เราพบว่าความมอีสิระในการก าหนดหลกัสูตรมผีลกระทบในทางบวกอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติิส าหรบับางโรงเรยีนในล าดบั quantile ด้านล่างเท่านัน้ และผลกระทบไม่มี
นัยส าคญัเลยส าหรบักลุ่มโรงเรยีนที่อยู่เหนือระดบั quantile ที่ 0.28 ขึ้นไป และยงัพบอีกว่า
โดยทัว่ไปแลว้ผลกระทบในทางบวกมมีากกว่าในกรณทีีม่อีงคก์รส่วนกลางคอยตดิตามประเมนิผล 

 
รปูที ่8 

ผลกระทบจากการเพิม่ความมอีสิระในการก าหนดหลกัสตูร 
โดยทีม่ ีและไม่มกีารตดิตามประเมนิผลโดยองคก์รส่วนกลาง 

 
 

 ส่วนตัวแปรอื่นๆที่เราพบว่ามีผลกระทบในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ประสทิธภิาพของโรงเรยีนในบางช่วง quantile ของระดบัประสทิธภิาพ (แม้ว่าจะไม่มนีัยส าคญั
ส าหรบัโรงเรยีนโดยเฉลีย่) คอืตวัแปรทดแทนของการใหค้ าแนะน านกัเรยีนเกี่ยวกบัอาชพีในอนาคต 
ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น (Hold job fair – never/once a year/more than 
once a year) และตวัแปรดมัมีน่โยบายของโรงเรยีนในการใหค้วามส าคญัต่อการผลกัดนัใหเ้ดก็
สนใจที่จะมอีาชพีในสาขาวทิยาศาสตร์ (Science career emphasised/NOT emphasised) 
โดยประมาณการขนาดของผลกระทบในช่วง quantile ที ่0.2 ถงึ 0.8 สามารถดูไดจ้ากกราฟของค่า
สมัประสทิธิข์องตวัแปรดงักล่าวในรปูที ่1ก ของภาคผนวก 

จ าลองสถานการณ์ปฏิรปูการศึกษา (Education Reform Simulation) 

 ในส่วนแรกของบทนี้ เราได้เหน็แล้วว่าทศิทางหลกัของการปฏริูปการศกึษาที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถทางวิชาการของเด็กควรจะด าเนินไปอย่างไร และในส่วนสุดท้ายนี้ เราจะน าค่า
สมัประสิทธิท์ี่เราได้จากการประมาณการทางเศรษฐมติิมาศึกษาว่ายุทธศาสตร์การปฏิรูปที่เรา
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น าเสนอจะส่งผลอย่างไรต่อประสทิธภิาพการผลติของโรงเรยีนในประเทศไทย ส าหรบัโรงเรยีนที่มี
ประสิทธิภาพต ่ า ไปจนถึงโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง  ทัง้นี้ส ังเกตุว่างานวิจยันี้จะเน้นเรื่อง
โครงสรา้งการบรหิารจดัการโรงเรยีน และระบบตรวจสอบเท่านัน้ แต่จะไม่ค านึงถงึส่วนส าคญัอื่นๆ
เช่น การพฒันาคุณภาพครู การเพิม่จ านวนครูในระบบ หรอืการพฒันาคุณภาพสื่อการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีน เป็นตน้ 

สถานการณ์จ าลองที ่1 (Accountability and Incentive Reform) 

 ในสถานการณ์จ าลองแรกนี้ โรงเรยีนทัง้หมดจะต้อง 1) เปิดเผยข้อมูลผลสมัฤทธิข์อง
นักเรยีน เพื่อให้ผูป้กครอง และผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตรวจสอบได ้2) ใช้ระบบแรงจงูใจที่ประเมนิ 
และผกูผลตอบแทนความดคีวามชอบของครใูหญ่กบัผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน 3) มกีลไกตรวจสอบที่
เขม้แขง็ โดยให้ผู้ปกครอง และผู้มสี่วนได้เสยี เขา้มามสี่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการกดดนัให้การ
บรหิารจดัการของโรงเรยีนส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของเดก็ และ 4) มรีะบบตดิตามประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนโดยองคก์รส่วนกลางภายนอก 

สถานการณ์จ าลองที ่2 (Autonomy Reform) 

 สถานการณ์จ าลองนี้เป็นการปฏิรูปเพิ่มเติมจากสถานการณ์จ าลองที่ 1 โดยเพิม่การ
กระจายอ านาจการบรหิารงบประมาณ และการก าหนดหลกัสตูร สู่โรงเรยีน9 
 

รปูที ่9 
ผลประมาณการ Distribution Function ของ 

คะแนนประสทิธภิาพโรงเรยีนภายใตก้ารปฏริปูการศกึษา 

 
 

                                                
9 โดยเปล่ียนค่าดชันี “School responsibility for resource allocation” และ “School responsibility for curriculum and assessment” 
ของทุกโรงเรียนให้เท่ากบัค่าเฉล่ียของทุกโรงเรียนก่อนการปฏิรูปคูณดว้ย 1.5 
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 รปูที ่9 แสดงกราฟการแจกแจงสะสม หรอื (cumulative) distribution function (cdf) ของ
คะแนนประสทิธภิาพของโรงเรยีนในประเทศไทย โดยกราฟชื่อ “base” คอื cdf ของคะแนนก่อนการ
ปฏริปู ส่วนกราฟชื่อ “scenario 1” และ “scenario 2” คอื cdf ของคะแนนประสทิธภิาพหลงัการ
ปฏริปูการศกึษาในสถานการณ์จ าลองที ่1 และ 2 ตามล าดบั 
 

รปูที ่10 
ประมาณการผลกระทบต่อคะแนนประสทิธภิาพโรงเรยีน 
ภายใตก้ารปฏริปูการศกึษาตามสถานการณ์จ าลอง 

 
 

ผลประมาณการส่วนเพิม่ของคะแนนประสทิธภิาพในการผลติของโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในช่วงล าดบัระหว่าง quantile ที ่0.1 กบั 0.9 หลงัจากการปฏริปูตามสถานการณ์จ าลองทีก่ล่าวมา
ทัง้สองถูกแสดงอยู่ในรปูที ่10  หรอืหากดูจากภาพรวมทัง้ประเทศ พบว่าคะแนนประสทิธภิาพของ
โรงเรยีนโดยเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 73.4% เป็น 77.7% ซึ่งเทยีบเท่ากบัการเพิม่ขึน้ของคะแนนเฉลี่ย 
PISA ในวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์จาก 421 คะแนน เป็น 444 คะแนน โดยประมาณการ
คะแนนเฉลีย่สงูสุดทีเ่ป็นไปไดเ้ท่ากบั 571 คะแนน 

6. บทสรปุ 

งานวจิยัเรือ่งการศกึษาของประเทศไทยในระยะหลงัเริม่เลง็เหน็มลูเหตุของความเหลื่อมล ้าทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งมากในการเขา้ถงึอุดมศกึษา โดยเฉพาะในระดบัปรญิญาตร ีว่าไม่ไดเ้กดิขึน้จากการขาดแคลน
ปจัจยัระยะสัน้เพยีงอยา่งเดยีว แต่ตน้เหตุส าคญัเกดิจากความเหลื่อมล ้าทางปจัจยัระยะยาวทีร่วมถงึ
ภมูหิลงัทางครอบครวั และคุณภาพการศกึษาทีไ่ดร้บัตัง้แต่วยัเดก็ 
 ปญัหาหลกัทีป่ระเทศไทยต้องเร่งแก้ไขคอืการยกระดบัคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่าง
ทัว่ถงึ ซึง่ปจัจบุนัก าลงัประสบปญัหาดา้นคุณภาพอยา่งรนุแรง ดงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็จากคะแนนสอบที่
ตกต ่าของเดก็ไทยในการทดสอบในระดบันานาชาตเิช่น PISA  การปฏริปูการศกึษาครัง้ใหญ่นัน้จงึ
เป็นสิง่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินไปอย่างถูกทศิทางบนพื้นฐานของข้อมูล และหลกัฐานทาง
วชิาการ  เป้าหมายของงานวจิยัชิน้น้ีคอืการน าเอาขอ้มลูจากการส ารวจของ PISA ในรอบปี 2006 
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ซึง่เป็นขอ้มูลที่เชื่อถอืได้ และใช้กนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ มาใชใ้นการวเิคราะห์ถงึปจัจยั
การบรหิารจดัการในระดบัโรงเรยีน และระดบัรฐั ที่ก่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งวดัจาก
คะแนนสอบ PISA เฉลีย่ในวชิาวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์เฉพาะของกลุ่มตวัอย่างของนักเรยีน
ไทยเท่านัน้ โดยเน้นศกึษาประเดน็หลกัในเรื่องความโปร่งใสทางดา้นการเปิดเผยขอ้มูลผลสมัฤทธิ ์
ของนักเรยีนต่อสาธารณะ (transparency) โครงสรา้งแรงจงูใจ (incentive system) กลไกความรบั
ผดิรบัชอบที่ผูกกบัผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน (accountability) และความมอีสิระในการบรหิารจดัการ
ของโรงเรยีนในเรือ่งหลกัสตูร และงบประมาณ (autonomy) 

ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มแรงกดดันโดยการก าหนดให้โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูล
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนต่อสาธารณะ เพื่อใหผู้ป้กครอง และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆสามารถตรวจสอบได้
ง่ายนัน้ ส่งผลให้ประสทิธภิาพของโรงเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั และผลกระทบจะมสีูงกว่าใน
กลุ่มโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า 

การศึกษานี้พบหลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ส าคญัว่า ความมอีิสระในการบรหิารงบประมาณ
ไม่ได้เป็นเครื่องรบัประกนัความส าเรจ็ในการเพิม่ประสทิธภิาพของโรงเรยีน การกระจายอ านาจจะ
ประสบความส าเรจ็ไดต่้อเมือ่โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในเรื่องกลไกความรบัผดิชอบทีเ่ขม้แขง็เสยีก่อน 
ไมเ่ช่นนัน้การกระจายอ านาจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อประสทิธภิาพของโรงเรยีนมากกว่าผลด ี ในส่วน
ของการก าหนดหลกัสูตร เราพบว่าการกระจายอ านาจมผีลดีเฉพาะกบัโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพใน
ระดบัต ่า และไม่มผีลกระทบที่มนีัยส าคญักบัโรงเรยีนที่มปีระสทิธภิาพในระดบักลางและระดบัสูง 
สาเหตุของผลกระทบในลกัษณะดังกล่าวยงัไม่ชัดเจน และจะต้องมกีารวิจยัในเบื้องลึกต่อไป 
นอกจากนี้เรายงัพบอกีด้วยว่าผลกระทบในทางบวกจะมมีากขึ้นในกรณีที่มอีงค์กรส่วนกลางคอย
ตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรบัประเดน็สุดท้าย ซึ่งเป็นประเดน็ที่เราพบว่ามผีลกระทบอย่างมากต่อประสทิธภิาพ
ของโรงเรียน และมีนัยส าคัญทางสถิติมากที่สุด  คือการปฏิรูประบบการประเมิน และการให้
ผลตอบแทนความดคีวามชอบของครใูหญ่ทีผ่กูโยงกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของเดก็นักเรยีน เรา
พบว่าการปฏิรูประบบแรงจูงใจนี้จะประสบผลส าเร็จมากที่สุดภายใต้กลไกการมสี่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องจากผูป้กครองส่วนใหญ่ในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

ผลการศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ว่าการปฏริปูการศกึษาจะประสบความส าเรจ็ได ้จะต้องได้รบัความ
รว่มมอืจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูป้กครอง การปฏริปูต้องเริม่ต้นทีข่อ้มลู โดยจะต้องมี
ระบบการสอบไล่มาตรฐานทีส่ามารถวดัความสามารถของนักเรยีนไดจ้รงิในหลายระดบัชัน้ ผลการ
สอบจะต้องมคีวามหมายทัง้ส าหรบันักเรยีนและครู และจะต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลผลสมัฤทธิข์อง
นักเรยีนต่อสาธารณะ โดยมรีะบบใหคุ้ณให้โทษต่อครแูละผู้บรหิารของโรงเรยีนทีผู่กกบัผลสมัฤทธิ ์
ดงักล่าว  องคก์รในพืน้ทีแ่ละผูป้กครองจะตอ้งรว่มกนัตรวจสอบคุณภาพโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่อโรงเรยีนมรีะบบตรวจสอบและกลไกความรบัผดิชอบทีด่แีลว้ การปฏริปูการกระจายอ านาจการ
บรหิารสู่โรงเรยีนจงึจะส่งผลดต่ีอการพฒันาคุณภาพทางวชิาการของนกัเรยีนได ้ 
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ตารางที ่1: ผลการประมาณแบบจ าลอง Stochastic Frontier 

 
Variables 

           
Age in years 0.621   161.487 

 
(0.505) 

 
(214.467) 

Grade level 22.472***   
  905.092*** 

 
(0.335) 

 
(15.103) 

Female 7.465***   
  2,713.393*** 

 
(0.256) 

 
(9.061) 

ESCS 13.844*** 
  

 
(0.375) 

  ESCS squared 3.015*** 
  

 
(0.117) 

  Quality of educational resources index 8.234*** 
  

 
(0.385) 

  Student-teacher ratio 1.912*** 
  

 
(0.386) 

  Student-teacher ratio squared -0.046*** 
  

 
(0.009) 

  Proportion of fully certified teachers 25.432*** 
  

 
(3.017) 

  Intercept 312.189 
    (214.655)     

Observations 6,107 
  Number of schools 210     

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
  

 
  



22 การสมัมนาวชิาการประจ าปี 2554 เรือ่ง“ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สู่การศกึษาทีม่คีณภาพอย่างทัว่ถงึ” 

ตารางที ่2: ผลการประมาณแบบจ าลอง OLS และ Unconditional Quantile Regression 
  OLS Q25 Q50 Q75 

(1) Presence of competing school(s) in area 0.367 -3.917** -0.521 2.104 

 
(1.343) (1.671) (1.986) (2.495) 

(2) Achievement data public 2.048* 3.972** 2.680** 1.050 

 
(1.063) (1.559) (1.254) (1.591) 

(3) School size 0.340*** 0.229* 0.283** 0.617*** 

 
(0.085) (0.137) (0.110) (0.166) 

(4) School size squared -0.003** -0.003 -0.004** -0.005 

 
(0.001) (0.002) (0.002) (0.003) 

(5) Achievement data NOT used to evaluate principal 
x Pressure from parents largely absent (Note 1) -0.107 -0.221 0.875 -2.038 

 
(1.809) (2.788) (2.298) (2.559) 

(6) Achievement data used to evaluate principal x 
Pressure from minority of parents (Note 1) 0.954 0.494 -0.349 1.614 

 
(1.632) (2.774) (2.440) (2.474) 

(7) Achievement data NOT used to evaluate principal 
x Pressure from minority of parents (Note 1) 0.783 0.648 0.226 1.630 

 
(2.017) (3.158) (2.820) (3.246) 

(8) Achievement data used to evaluate principal x 
Constant pressure from many parents (Note 1) 4.400** 3.842 7.933*** 1.873 

 
(1.808) (2.560) (2.362) (3.153) 

(9) Achievement data NOT used to evaluate principal 
x Constant pressure from many parents (Note 1) 3.746 1.020 4.423 2.554 

 
(2.728) (3.237) (3.111) (4.656) 

(10) Hold job fair - Once a year -0.370 0.082 -1.356 0.626 

 
(0.840) (1.241) (1.110) (1.478) 

(11) Hold job fair - More than once a year 2.373 2.318 -0.748 4.715 

 
(1.970) (1.868) (2.095) (3.417) 

(12) School responsibility for resource allocation x 
Pressure from parents largely absent -0.325 0.962 -0.395 -0.751 

 
(1.441) (2.425) (2.238) (1.868) 

(13) School responsibility for resource allocation x 
Pressure from minority of parents 0.064 -0.969 -1.221 1.236 

 
(1.179) (1.918) (1.755) (1.934) 

(14) School responsibility for resource allocation x 
Constant pressure from many parents 1.113 0.763 3.704** 0.445 

 
(1.289) (1.257) (1.451) (2.889) 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Note 1: Relative to "Achievement data used to evaluate principal x Pressure from parents largely absent" 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
  OLS Q25 Q50 Q75 

(15) School responsibility for resource allocation 
squared x Pressure from parents absent 0.000 -1.641 -0.503 0.394 

 
(0.955) (1.633) (1.439) (1.138) 

(16) School responsibility for resource allocation 
squared x Pressure from minority of parents -0.010 0.363 1.683 -0.179 

 
(0.885) (1.324) (1.219) (1.377) 

(17) School responsibility for resource allocation 
squared x Constant pressure from many parents -0.657 -0.411 -1.930** 0.520 

 
(0.860) (0.732) (0.863) (1.957) 

(18) School responsibility for curriculum and 
assessment x Achievement data tracked 1.328 0.441 1.667 4.201*** 

 
(1.106) (1.671) (1.769) (1.572) 

(19) School responsibility for curriculum and 
assessment x Achievement data NOT tracked 1.985 0.182 5.309*** 5.549** 

 
(1.548) (2.129) (1.783) (2.738) 

(20) School responsibility for curriculum and 
assessment squared x Achievement data tracked -0.434 1.357 -1.008 -3.964* 

 
(1.449) (2.091) (1.992) (2.090) 

(21) School responsibility for curriculum and 
assessment squared x Achievement data NOT 
tracked -0.932 1.676 -4.244** -4.711* 

 
(1.552) (2.367) (1.819) (2.643) 

(22) Science career emphasised 1.338 2.043 2.686* 0.345 

 
(1.053) (1.563) (1.417) (1.840) 

(23) Intercept 66.635*** 67.293*** 68.332*** 66.282*** 

 
(2.684) (3.408) (3.202) (3.475) 

Observations 198  198  198  198  

R-squared 0.414 0.289 0.393 0.372 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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ตารางที ่3: ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดทา้ย (marginal effect) ของ 

การกระจายอ านาจการตดัสนิใจในเรือ่งงบประมาณสู่โรงเรยีน 
  OLS Q25 Q50 Q75 

School responsibility for resource allocation x 
Pressure from parents largely absent -0.325 -0.082 -0.715 -0.501 

 
(0.958) (1.607) (1.427) (1.344) 

School responsibility for resource allocation x 
Pressure from minority of parents 0.058 -0.738 -0.150 1.122 

 
(0.792) (1.265) (1.150) (1.263) 

School responsibility for resource allocation x 
Constant pressure from many parents 0.695 0.502 2.476** 0.775 

 
(0.867) (0.951) (1.030) (1.896) 

          

Delta method standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
  

 

ตารางที ่4: ประมาณการผลกระทบหน่วยสุดทา้ย (marginal effect) ของ 

การกระจายอ านาจการตดัสนิใจในเรือ่งการก าหนดหลกัสตูรสู่โรงเรยีน 
  OLS Q25 Q50 Q75 

School responsibility for curriculum x 
Achievement data NOT tracked 0.462 2.921 -1.624 -2.148 

 
(1.771) (2.705) (2.067) (2.765) 

School responsibility for curriculum x 
Achievement data tracked 0.619 2.658 0.021 -2.276 

 
(1.507) (2.228) (1.894) (2.362) 

          

Delta method standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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7. ภาคผนวก 

ตารางที ่1ก: สรปุขอ้มลูทางสถติขิองตวัแปรทีใ่ชใ้น 

แบบจ าลอง Stochastic Frontier Analysis 
  Mean S.D. Min Max 

Average science and math PISA test score 419.553 (72.596) 164.550 701.284 

Age (years) 15.671 (0.286) 15.250 16.170 

Grade level 9.694 (0.549) 7 11 

Female 0.572 (0.495) 0 1 

ESCS -1.433 (1.110) -3.814 2.550 

Quality of education resources index -1.116 (0.958) -3.434 2.135 

Student-teacher ratio 21.265 (5.075) 9.222 36.466 

Proportion of fully certified teachers 0.947 (0.132) 0.176 1.000 

Number of students 6,107 
   Number of schools 210       

 

ตารางที ่2ก: สรปุขอ้มลูทางสถติขิองตวัแปรทีใ่ชใ้น 

แบบจ าลอง Unconditional Quantile Regression 
  Mean S.D. Min Max 

School Average science and math PISA test score 420.838 (47.628) 288.3901 581.926 

Estimated efficiency score 73.372 (6.089) 54.964 94.789 

Presence of competing school(s) in area 0.880 (0.325) 0 1 

Achievement data NOT public 0.281 (0.451) 0 1 

School size 18.094 (12.675) 1.030 71.850 

Pressure from parents largely absent 0.303 (0.461) 0 1 

Pressure from minority of parents 0.406 (0.492) 0 1 

Constant pressure from many parents 0.291 (0.456) 0 1 

Achievement data NOT used to evaluate principal 0.259 (0.439) 0 1 

Hold job fair - Never 0.428 (0.496) 0 1 

Hold job fair - Once a year 0.473 (0.501) 0 1 

Hold job fair - More than once a year 0.099 (0.300) 0 1 

School responsibility for resource allocation 0.318 (1.051) -1.103 2.018 

School responsibility for curriculum and assessment 0.817 (0.745) -1.066 1.269 

Achievement data NOT tracked by authority 0.195 (0.397) 0 1 

Science career emphasised 0.226 (0.419) 0 1 

Number of schools 198       
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รปูที ่1ก 
กราฟค่าสมัประสทิธิข์องแบบจ าลอง Unconditional Quantile Regression 
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