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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการศึกษา 2553 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาทำาการศึกษาปี 2553 
ประกอบด้วย 7 คณะ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบตัดขวางในการวิเคราะห์มาประมวลผล 
จากการวเิคราะหเ์สน้พรมแดนการผลิตแบบ Cobb-Douglas เชงิเฟ้นสุ่ม (Stochastic 
Production Frontier Analysis) แบบค่า Maximum Likelihood ต่อการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการศึกษา 2553 
ส่วนการศึกษาทางปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีกำาลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ผลการวิจัยพบว่า
 1. ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการ
ศึกษา 2553 ต่อจำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน (Variance Parameter) จากค่า Lamda เท่ากับ 0.64711919 
และค่า Sigma เท่ากับ 0.23130828 มีเครื่อง หมายเป็นบวกทั้งสองค่าซึ่งยอมรับได้ 
ณ ระดับนัยสำาคัญที่  = 0.01 บ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการศึกษา 2553 ตำ่ากว่าเส้นพรมแดนการผลิต 
จากการวิเคราะห์ด้วยเส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Production 
Frontier Analysis)
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 2 .  ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่ อความไม่ มี
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการศึกษา 2553 จากการ
วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์(Coefficient) 
ณ ระดับนัยสำาคัญที่  = 0.05 พบว่า จำานวน
นักศึกษาที่เข้าศึกษา (STLOAD) มีผลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีงบดำาเนินการ (OPEREX)
อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (RATIO) ระยะเวลา
เปิดสอน (EST) ตัวแปรหุ่นเพศของผู้บริหารแต่ละ
คณะ (FCT) มีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาลดลง เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ใน
การตัดสินใจ (R2) ในแบบจำาลองของปัจจัยทั้งหมด
ที่ทำาการศึกษามีความสัมพันธ์เพียงร้อยละ 6.71 
ขณะที่ร้อยละ 93.29 เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่มิได้นำา
มาสร้างแบบจำาลอง
 
คำาสำาคัญ : ประสิทธิภาพทางการศึกษา, การ
วิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม

ABSTRACT
 This research aimed to 1) study the 
efficiency of the educational management 
of Buriram Rajabhat University in the
academic year 2000, and 2) to study the 
factors influenced the inefficiency of 
educational management. Scope of the 
study was limited to academic year 2000 and 
7 faculties of Buriram  Rajabhat  University.
The cross-sectional secondary data were 
analyzed by Cobb-Douglas oriented Stochastic
Production Frontier Analysis by means of 
Maximum Likelihood Method to study the 

efficiency of Educational Management of 
Buriram Rajabhat University in the academic
year 2000; whereas, the Ordinary Least 
Square oriented Multiple Regression Analysis
was used in the study of the factors
influenced the inefficiency of educational 
management. Research findings were shown 
as follows :
 1. Efficiency  of  educational 
management of Buriram Rajabhat University
in the academic year 2000 as per the number
of graduated students by the Variance Pa-
rameter Analysis with the Lambda value
at 0.64711919 and the Sigma value at 
0.23130828, both showed positive values, 
which were acceptable at the significance 
level  =0.01, indicated the inefficiency of 
educational management of Buriram Rajabhat
University in the academic year 2000, which 
was under the production frontier by the 
Stochastic Production Frontier Analysis.
 2. Factors influencing inefficiency of 
the educational management of Buriram
Rajabhat University in the academic year 
2000  from  the  analysis  of  correlation
coefficients at the significance level  = 
0.05, revealed that the number of students 
enrolled (STLOAD) affected the increasing of 
inefficiency of educational management of 
Buriram Rajabhat University ; whereas, oper-
ational expenditure (OPEREX), students per 
teacher ratio (RATIO), educational studying 
Time (EST), and dummy variable of gender 
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of  administrator  of  each  faculty  (FCT)
affected the decreasing of the inefficiency of 
educational management. Considering the 
coefficient of determination (R2) in a model 
of all factors studied, only 6.71% had the 
correlation, while 93.29% was caused by 
other factors that were not modeled.

Keyword	: Educational Management Efficiency,
Stochastic Production Frontier Analysis

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2553) อีกทั้งต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญให้เกิด
ความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ (Bifulco & 
Bretschneider, 2001) การดำาเนินการดังกล่าว
ถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยปัจจุบันทำาให้เกิด
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเร่งด่วน อันเนื่อง
มากจากคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
ภายในประเทศมีแนวโน้มแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในประชาคมกลุ่มอาเซียนท่ีจะเปิดภายในปี พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการดำาเนิน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกเปน็ประธานรว่มกบั
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายในของมหาวทิยาลัย
ตรวจเยี่ยมและประเมนิคณุภาพภายในประจำาทกุป ี
โดยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการตรวจเยี่ยมประจำาทุกปี (สำานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย.์ 2553) อยา่งไรกต็ามในการประเมนิคณุภาพ
ในชว่งหลายปทีีผ่่านมาผลการประเมนิคณุภาพจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความหลากหลายอัน
เนื่องจากประสบการณ์ ความชำานาญเฉพาะทางซึ่ง
เป็นลักษณะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ทำาให้แต่ละ
คณะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบประจำาทุกปีตาม
คำาแนะนำาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลายหลาย
ทำาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ควรมีการสร้างแบบจำาลอง
เชิงประจักษ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเชิง
ปริมาณโดยการนำาเศรษฐมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์
มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ให้เกิดการประเมินคุณภาพทางการศึกษาทั้งเชิง
คุณภาพควบคู่เชิงปริมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในที่นี้นักวิจัยนำาข้อมูลทุติยภูมิ
แบบตัดขวางประจำาปีการศึกษา 2553 มาสร้าง
แบบจำาลองเพื่อทดสอบสมมติฐานอันเนื่องจากมี
ความสมบูรณ์ที่สุด ณ ขณะนั้นจากการรายงาน
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา CHE QA ONLINE SYSTEM VERSION 
III ต่อสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในปีการ
ศึกษา 2553 
 2. เพ่ือศกึษาปจัจัยท่ีมอีทิธพิลต่อความไมม่ี
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย
 ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ใช้ ทำ า ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุ รี รั มย์  ประจำ าปีการศึกษา 2553 
ประกอบด้วย 6 คณะกับ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์คณะครศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และบณัฑติวทิยาลยั โดยเป็นขอ้มูลทตุยิภมูจิากการ
รายงานประจำาปีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2553 ต่อ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบนระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา 

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีด้ำาเนนิการเป็น 2 ระยะ ดงั
ต่อไปนี้
 การศึกษาระยะท่ี 1 วิเคราะห์เอกสาร
และบรบิทการศกึษาประสทิธภิาพการจดัการศกึษา
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบในการสร้างแบบจำาลอง
เพื่อพัฒนาความเหมาะสม จากเอกสารท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 การศึกษาระยะที่  2  กำ าหนดแบบ
จำาลองด้วยการสร้างกรอบแนวความคิดจากการ
สังเคราะห์เนื้อหา โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรีมัย ์อาศยัการวเิคราะหเ์สน้พรมแดนการ
ผลติแบบ Cobb-Douglas เชงิ เฟ้น้สุ่ม่ (Stochastic
Production Frontier Analysis) ด้วยวิธีประ
มาณค่ ่าแบบ Maximum Likelihood โดยใช้
โปรแกรม Limdep version 8.0 2) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษา

ของมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์อาศยัการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธีการกำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square : OLS) โดยใช้โปรแกรม Limdep version 
8.0 (อัครพงศ์ อั้นทอง. 2550) ในการสร้างแบบ
จำาลองมกีารตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 ก า รศึ กษาระยะที่  3  ดำ า เ นิ นการ
ทดสอบตามสมมติฐานตามแบบจำาลองเพื่ อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยด้์วยโปรแกรม Limdep 
version 8.0 

กรอบแนวความคิดและสมมติฐาน
ของการวิจัย
 กรอบแนวคิดการสร้างแบบจำาลองแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบจำาลองประสิทธิภาพ
การจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์และแบบจำาลองปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อัมพร ลืมนัด. 2550)
 แบบจำาลองที่	1 การศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ อาศัยการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิต
แบบ Cobb-Douglas เชงิเฟ้นสุ่่ม (Stochastic Pro-
duction Frontier Analysis) ที่สามารถกำาหนดรูป
แบบสมการตั้งสมมติฐานได้ จะทำาให้้ผลการศึกษา
ที่ได้นั้นมีความเชื่อถือในทางสถิติ (Johnes, G., & 
Johnes, J., 2005 ; Conroy & Arguea, 2007) 
ด้วยการประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood 
ดังสมการ 
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ln STGRADi = 0+ 1 lnBUDGETi+ 2 lnSTAFFi
+ 3lnSTLOAD+ 4lnDM1+ 5lnDM2+

6lnDM3+ 7lnDM4+ 8lnDM5+ 9lnDM6+

10lnDM7+vi -µi 
 โดยที่ 
 i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ คณะต่างๆ 
และบัณฑิตวิทยาลัย

 โดยจำานวนนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษา
(STGRAD),  งบประมาณค่าใช้จ่าย  (BUDGET),
จำานวนอาจารย์ (STAFF), จำานวนนักศึกษาที่เข้า
ศกึษา (STLOAD) และตวัแปรหุน่ประเภทของคณะ/
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
(DM)
 ความคลาดเคล่ือนที่ไม่สามารถควบคุม
ได้	 (v) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ไม่่ได้เกิดจาก
ตวัผู้ผ้ลติซึง่ไม่ส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ดนิ ฟา้ อากาศ 
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิโดยสมมติให้ [v~N(0,
v2)] 
 ความคลาดเคลื่อนท่ีสามารถควบคุมได้
(u) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวของผู้
ผลติหรอืเกดิจากกระบวนการผลติ น่ันคอื ความไม่ม่ี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค สมมติให้้ [µ~N(0, µ2)]
 ข้อสมมติฐานงานวิจัย
 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2553 
ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
 แบบจำาลองท่ี	 2	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์ อาศัยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  ด้วยวิธีการ
กำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS) สมการ

lnTIi = 0 + 1lnOPEREXi + ln 2 STLOADi + 
ln 3 ln ESTi + 4ln RATIOi + 5lnFCT

โดยที่ 
i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ คณะต่างๆ และ
บัณฑิตวิทยาลัย

 โดยความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Inefficiency : TI), งบดำาเนินการ 
(OPEREX), จำานวนนักศึกษาที่เข้้าศึกษา (STLOAD), 
ระยะเวลาเปิดิสอน (EST), อตัราสว่นนกัศกึษาต่อ่อา
จารย์ (RATIO)และตัวแปรหุ่นประเภทของคณะ/
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(FCT) 
	 ข้อสมมติฐานงานวิจัย
 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ค ว า ม ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์ ประกอบด้วย งบการดำาเนินงาน
(OPEREX) จำานวนนักศึกษาเข้ารับการศึกษา (ST-

LOAD) ระยะเวลาการเปิดสอน (EST) อัตราส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ (RATIO) และตัวแปรหุ่น
ประเภทของคณะ/บณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรัมย์ (FCT) 

สรุปผล
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
ศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์แบง่ออกเปน็ 
2 ตอน ดังนี้
 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้
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ตาราง	 1 ผลการประมาณสมการพรมแดนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุ่ม 
(Stochastic Frontier Analysis)

ที่มา : จากการคำานวณจากโปรแกรม Limdep version 8.0

 จากตาราง 1 แสดงถึงผลการวเิคราะห์การประมาณสมการพรมแดนการผลติ ดว้ยการวเิคราะหเ์สน้
พรมแดนการผลติแบบเฟน้สุม่ (Stochastic Frontier Analysis) ประมาณคา่แบบ Maximum Likelihood 
โดยทดสอบด้วยวิธีแบบ Cobb-Douglas พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Coefficient) ของจำานวน
อาจารย์และจำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษามีเครื่องหมายเป็นบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.26089474 และ 
0.33927697 ตามลำาดับ หมายถึงยอมรับที่ระดับนัยสำาคัญที่  = 0.01 เกี่ยวกับจำานวนอาจารย์และจำานวน
นักศกึษาทีเ่ข้าศกึษามผีลตอ่การสำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา ขณะทีค่า่สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธง์บประมาณ

ตัวแปร	(Variable)
สัมประสิทธิ์	

(Coefficient)
ค่า	t-statistic

ระดับนัยสำาคัญ
(Significant)

ค่าคงที่ (constant) 0.213130785 0.298 0.2753

งบประมาณค่่าใช้้จ่่าย (BUDGET) -0.11772585 -0.631 0.1030

จำานวนอาจารย์ (STAFF) 0.26089474 1.444 0.0195

จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (STLOAD) 0.33927697 2.977 0.0000

ตัวแปรหุ่นคณะครุศาสตร์ (DM
1
) -0.55252994 -2.213 0.2720

ตัวแปรหุ่นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (DM
2
) -0.49318056 -2.078 0.1451

ตัวแปรหุ่นวิทยาศาสตร์ (DM
3
) -0.23894740 -1.945 0.0942

ตัวแปรหุ่นวิทยาการจัดการ (DM
4
) -0.31275302 -1.962 0.1211

ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีการเกษตร (DM
5
) -0.21355610 -1.821 0.1451

ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (DM
6
) -0.19874216 -1.052 0.0343

ตัวแปรหุ่นบัณฑิตวิทยาลัย (DM
7
) -0.59216773 -2.732 0.2934

u

v

Lamda : = 0.64711919 2.107 0.0000

Sigma :  = (
v
2 + 

u
2 )1/2 0.23130828 45.193 0.0000

Sigma-squared ( v ) : 
u
2 0.04000

Sigma-squared ( µ ) : 
µ
2 0.06701

Sigma-squared ( v ) : 
v

0.14142

Sigma-squared ( µ ) : 
µ

0.18303

Log Likelihood Function -14.36355
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ตัวแปร	(Variable)
สัมประสิทธิ์	

(Coefficient)
ค่า	t-statistic

ระดับนัยสำาคัญ
(Significant)

ค่าคงที่ (constant) -0.99421396 -1.251 0.1055

งบดำาเนินการ (OPEREX) -0.13557575 -1.107 0.0214**

จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (STLOAD) 0.17015154 1.128 0.0136**

ระยะเวลาเปิดสอน (EST) -0.04151905 -0.946 0.1240

อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (RATIO) -0.20197139 -1.071 0.0311**

ตัวแปรหุ่นของทางเพศของผู้บริหาร แต่ละ
คณะ (FCT)

-0.04172395 -0.451 0.0931

F-test 1.25

R2 0.0671

R2 0.0125

คา่ใชจ้า่ย, ตวัแปรหุน่ของคณะครศุาสตร ์ตวัแปรหุน่มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแปรหุน่วทิยาศาสตร์ 
ตวัแปรหุน่วทิยาการจดัการ ตวัแปรหุน่เทคโนโลยกีารเกษตร ตวัแปรหุน่เทคโนโลยอีตุสาหกรรมและตวัแปร
หุ่นบัณฑิตวิทยาลัยมีเครื่องหมายเป็นลบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ -0.11772585, -0.55252994, 
-0.49318056, -0.23894740, -0.31275302, -0.21355610, -0.19874216 และ -0.59216773 ตาม
ลำาดับ หมายถึงไม่ยอมรับที่ระดับนัยสำาคัญที่  = 0.05 เกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่าย, ตัวแปรหุ่นของคณะ
ครศุาสตร,์ ตวัแปรหุน่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ ตวัแปรหุน่วทิยาศาสตร,์ ตวัแปรหุ่นวทิยาการจดัการ, 
ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีการเกษตร, ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมและตัวแปรหุ่นบัณฑิตวิทยาลัยมีผล
ต่อการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ส่วนการพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในภาพรวมจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Varian Parameter)
จากค่า Lambda มคีา่เทา่กบั 0.64711919 และค่า Sigma มคีา่เทา่กบั 0.23130828 โดยมเีครือ่งหมายเปน็
บวก หมายถงึยอมรบัทีร่ะดบันยัสำาคญัที ่  = 0.01 หมายถึงประสิทธภิาพการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ต่อการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
 2. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้

ที่มา : จากการคำานวณจากโปรแกรม Limdep version 8.0
หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง การมีนัยสำาคัญทางสถิติในระดับ .10, .05 และ .01 ตามลำาดับ
 จากตาราง 2 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการ

ตาราง	2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analy-
sis) ด้วยวิธีกำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square : OLS)  พบว่า  ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สัมพันธ์ 
(Coefficient) ของจำานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษามี
เครื่องหมายเป็นบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
สัมพันธ์ 0.17015154 หมายถึงยอมรับที่ระดับนัย
สำาคัญที่  = 0.05 เกี่ยวกับจำานวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษามีผลต่อการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สัมพันธ์ (Coefficient) ของงบดำาเนินการ, ระยะ
เวลาเปิดสอน, อัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
และตัวแปรหุ่นทางเพศของผู้บริหารแต่ละคณะมี
เครื่องหมายเป็นลบมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 
-0.13557575,-0.04151905,-0.20197139 และ-
0.04172395 ตามลำาดับ หมายถึง ไมย่อมรบัท่ีระดับ
นัยสำาคัญที่  = 0.05 เกี่ยวกับงบดำาเนินการ, ระยะ
เวลาเปิดสอน, อัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
และตัวแปรหุ่นทางเพศของผู้บริหารแต่ละคณะมี
ผลต่อการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทิศทาง
ตรงกันข้าม อีกทั้งเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.0671 หมายความว่า 
ตวัแปรอสิระในแบบจำาลองประกอบด้วย งบดำาเนนิ
การ, ระยะเวลาเปดิสอน, อตัราสว่นของนกัศกึษาตอ่
อาจารย,์ ตวัแปรหุน่ทางเพศของผูบ้รหิารแตล่ะคณะ
และจำานวนนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาเป็นปัจจยัท่ีสมัพนัธ์
ตอ่ประสทิธภิาพการจดัการเพยีง รอ้ยละ 6.71 ขณะ
ที่อีกร้อยละ  93.29  เกิดจากปัจจัยอื่นๆ  ที่มิได้มา
สร้างแบบจำาลองนี้

อภิปรายผล
 จากการสรุปผลการวจัิยดังกล่าวขา้งต้น ผู้
วจัิยได้ทำาการอภปิรายผลการวจัิยตามวตัถปุระสงค์
ดังนี้
 วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข้ อ ท่ี  1  เ พ่ื อ ศึ กษ า
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการศึกษา 2553 ต่อนักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีการ
ศึกษา 2553 สามารถเกิดประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาในทางทิศทางบวกและทิศทางลบ โดยใน
ทิศทางบวกท่ีส่งผลกระทบให้เกิดประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาเกิดจากจำานวนอาจารย์และจำานวน
นักศึกษา กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธ์ิของจำานวน
อาจารย์ (STAFF) และจำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
(STLOAD) เครื่องหมายบวกซึ่งยอมรับที่ระดับนัย
สำาคัญที่  = 0.01 บ่งบอกถึงว่าจำานวนอาจารย์
กับจำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ
จำานวนนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2553 เป็นในลักษณะทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมาย
ถึง ถ้ามีการเพิ่มจำานวนอาจารย์ 1 เปอร์เซ็นต์จะ
ทำาให้นักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
0.26089474 เปอร์เซ็นต์และถ้าจำานวนนักศึกษา
ท่ีเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์จะทำาให้นักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.33927697 
เปอรเ์ซน็ต์ ขณะทีป่ระสทิธภิาพการจดัการศกึษาใน
ทศิทางลบเกดิจากงบประมาณคา่ใชจ้า่ย ตวัแปรหุน่
คณะครุศาสตร์ ตัวแปรหุ่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตัวแปรหุ่นวิทยาศาสตร์ ตัวแปรหุ่น
วิทยาการจัดการ ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีการเกษตร 
ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและตัวแปรหุ่น
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวคือ ค่างบประมาณค่าใช้
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จ่าย (BUDGET) มีค่าสัมประสิทธิ์โดยมีเครื่องหมาย
เป็นลบที่ระดับนัยสำาคัญที่  = 0.05 แสดงถึงไม่
ยอมรับ โดยหมายความว่า งบประมาณค่าใช้จ่าย
มีความสัมพันธ์กันต่อจำานวนนักศึกษาท่ีสำาเร็จการ
ศึกษาในปีการศึกษา 2553 ในทิศทางตรงกันข้าม 
เช่น ถ้ามีการเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1 
เปอร์เซ็นต์จะทำาให้นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาลด
ลงคิดเป็น 0.11772585 เปอร์เซ็นต์ และตัวแปรหุ่น
คณะครุศาสตร์ ตัวแปรหุ่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตัวแปรหุ่นวิทยาศาสตร์ ตัวแปรหุ่น
วิทยาการจัดการ ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีการเกษตร 
ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและตัวแปรหุ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มีผลต่อนักศึกษาท่ีจะสำาเร็จการ
ศึกษาลดลงคิดเป็น 0.55252994, 0.49318056, 
0.23894740, 0.31275302, 0.21355610, 
0.19874216 และ 0.59216774 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลำาดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรหุ่นแต่ละคณะ 
พบว่า เปอร์เซ็นต์ที่นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาลด
ลงเป็นตัวแปรหุ่นบัณฑิตวิทยาลัยมากที่สุด ในขณะ
ที่เปอร์เซ็นต์ที่นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาได้มาก
ที่สุดคือ ตัวแปรหุ่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างไร
ก็ตามเม่ือการพิจารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพรวมจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน (Variance Parameter) ค่า Lamb-
da เท่ากับ 0.64711919 และค่า Sigma เท่ากับ 
0.23130828 โดยมีเครื่องหมายเป็นบวกซึ่งยอมรับ
ได้ ณ ระดับนัยสำาคัญที่ = 0.01 บ่งบอกถึงความ
ไม่มีประสิทธิภาพของการจัดการประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยจำานวนนักศึกษาที่
สำาเรจ็การศกึษาในปกีารศกึษา 2553 ตำา่กวา่บนเสน้
พรมแดนการผลิตด้วยการวิเคราะห์เส้นพรมแดน

การผลิตแบบเฟ้นสุ่ม 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้ทำาการ
ศึกษาตัวแปรทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบด้วย งบ
ดำาเนินการ (OPEREX) จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 
(STLOAD) ระยะเวลาเปิดสอน (EST) อัตราส่วน
นกัศกึษาตอ่อาจารย ์(Ratio) และตวัแปรหุน่เพศของ
ผู้บริหารแต่ละคณะ (FCT) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตอ่ความไมม่ปีระสทิธภิาพการจดัการศกึษาสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและปัจจัยที่ส่ง
ผลในทิศทางลบต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยปัจจัยที่ส่งผลในทิศทางเดียวกัน คือ จำานวน
นกัศึกษาทีเ่ขา้ศกึษามผีลตอ่ความไมม่ปีระสทิธภิาพ
ในการจัดการศึกษา คือ เมื่อเพิ่มจำานวนนักศึกษา
ท่ีเข้าศึกษา 1 เปอร์เซ็นต์จะทำาให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 0.17015154 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะทีป่จัจัยท่ีสง่ผลในทศิทางตรงกนัขา้มน้ัน พบ
ว่า งบดำาเนินการ, ระยะเวลาเปิดสอน, อัตราส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์และตัวแปรหุ่นเพศของผู้
บริหารแต่ละคณะมีผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาที่ลดลงที่นัยสำาคัญที่  = 0.05 
กล่าวคือ ถ้ามีการเพิ่มงบประมาณดำาเนินการ 1 
เปอร์เซ็นต์ทำาให้ความไม่มีประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาลดลง 0.13557575 เปอร์เซ็นต์, ถ้าระยะ
เวลาเปิดสอนเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ทำาให้ความไม่มี
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาลดลง 0.04151905 
เปอร์เซ็นต์, ถ้าอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เพิ่ม
ขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ทำาให้ความไม่มีประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาลดลง 0.20197139 เปอร์เซ็นต์และ
ตวัแปรหุน่เพศของผูบ้รหิารแตล่ะคณะมผีลตอ่ความ
ไม่มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเช่นกัน 



90 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2557                     Vol.12 No.1 (January - July) 2014รมยสาร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 จากการศกึษาประสทิธิภาพทางการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำาปีการศึกษา 
2553 พบความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ศึกษาอันประกอบด้วย จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ซึ่งส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษาที่มีการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Limdep version 8.0 มี
ค่าเป็นลบในสัดส่วนที่ลดลงถ้ามีการเพิ่มจำานวน
เข้าไป อีกท้ังงบประมาณในการดำาเนินงานของ
ในแต่ละคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยมีผลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพในการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ทำาให้นักวิจัยเล็งเห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาจึงเสนอแนะในเชิงนโยบายเป็น
ประเด็น ดังนี้
 1. ควรมีการพิจารณาสัดส่วนระหว่าง
จำานวนอาจารยกั์บสดัสว่นของนกัศกึษาใหม้สีดัสว่น
ตามเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำาปี 
2553 
 2. งบดำาเ นินการควรมีพิจารณาจาก
สัดส่วนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและภาระงานที่ตอบ
สนองประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำาปี 
2553 ที่กำาหนด รวมถึงควรพิจารณาค่าของเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
 ข้อจำากัดทางการศึกษาครั้งนี้
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประจำาปีการ
ศึกษา 2553 ในครัง้นี ้ยังมขีอ้จำากัดอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ ข้อมูลท่ีนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งหมด โดยได้จากการรวบรวมจากสำานักประเมิน

และประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภัฏบรีุรัมย ์
อีกทั้งได้รวบรวมจากสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจทำาให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ในประเด็นอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ การดำารงตำาแหน่งของคณบดีใน
แต่ละคณะซึ่งบางคณะมีการดำารงอยู่ในวาระที่ 2 
และส่วนของข้อมูลพื้นฐานการเข้าการศึกษาของ
นักศึกษา อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมนั้นๆ ซึ่งมี
ผลต่อความไมม่ปีระสทิธภิาพการจัดการศึกษาทัง้สิน้
 นอกจากน้ันการศึกษาคร้ังน้ีได้ทำาการ
ศึกษาเพียงปี 2553 เท่านัน้ เป็นการตดัขวางส่วนใน
การศกึษาเพยีงปีการศึกษา 2553 อาจไมส่ามารถบง่
บอกถงึววิฒันาการการพฒันาการแบบวัฏจกัรธรุกจิ
ได้ ทำาให้อาจมองเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น รวมถึง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณทำาให้
ขาดการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 1.ทำาการศึกษาเป็นปีการศึกษาแบบตัด
ขวางระยะยาวเช่น ปีการศึกษา 2549-2553 
 2.ศกึษาประสทิธภิาพการจดัการศกึษาทัง้
แบบปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใน
ปงีบประมาณ 2555 จากสถาบนัวจัิยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์ในจากผู้
เช่ียวชาญทีใ่หค้ำาปรึกษาเกีย่วกับการวเิคราะหข์อ้มลู
และแปลข้อมูล อีกทั้งการอำานวยความสะดวกใน
การทำาวิจัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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