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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริการของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาประสิทธิผล
การบริการของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผล
การบรกิารของสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่
ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาความเชื่อถือ ความเสมอภาค และสอดคล้อง
กับความต้องการ ตามลำาดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มี 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านการติดต่อสื่อสารการมีส่วนร่วมภาวะผู้นำา และวัฒนธรรมองค์การตามลำาดับ ข้อเสนอแนะ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารควรสง่เสริมใหผู้ป้ฏบัิตงิานมคีวามรู ้รักการบรกิาร การใช้ภาษา
ในติดต่อสื่อสารและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ท่ีทันสมัย เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ และจัดระบบการบริการที่ดี ทำางานด้วยความโปร่งใส ทำางานเป็นทีม 
จติสาธารณะ บรรยากาศและสิง่แวดล้อมทีด่ ีผูบ้รหิารสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของผู้บริหาร
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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The Effectiveness of Service 
by Primary Educational Service Area Office

Chanthima  Boonananwong

Abstract
 The objectives of the study were as follows: 1) to study the service effective 

levels of Primary Educational Service Area Office, 2) to study the influcential factors 

which contributed to service effectiveness of Primary Educational Service Area Office, 

3) to make recommendations to improve service for Primary Educational Service Area 

Office. Results from the study showed that the overall service effectiveness of Primary 

Educational Service Area Office were fair in which satisfation receieved highest mean, 

trust and equlity, respectively.  Factors that had influence on service effectiveness 

of Primary  Educational Service Area Office at Statistically were competency, 

communication, involvement, leadership and organization culture, respectively. The 

recommendations was that The Primary of Educational should encourage practitioners 

to have knowledge, service mind, competency of foreign language, and skills of modern  

technology equipment in order to give  more chamels for complaining or showing 

opinions, and organization in  good service, working in team lucidly having service 

mind , atmosphere and good environment. The executive of The Primary of  Educational 

Service Area Office  should be a good example in giving service and in evaluating 

the results of their practices.
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บทนำา
 กฎกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 39 กำาหนดให้ดำาเนินการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
จัดต้ังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยให้การบริการในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปแก่สถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในปัจจุบันมีทั้งหมด 183 เขต มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  ซึ่งมีหน้าที่
ในการกำากับดูแลงาน  ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา สร้างความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย และแผนมาตรฐานการศึกษาของหน่วยปฏิบัติ และเป็น
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด   มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย  
 สภาพปัญหาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีพบ (สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2552 : 20-22, 2553 : 15) มีดังนี้ จำานวนบุคลากรไม่เพียงพอในแต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศึกษา ข้าราชการ กพ. ขาดโอกาสในทกุเรือ่ง และไมไ่ดร้บัการพัฒนา ทำาใหข้าดขวัญและกำาลงั
ใจในการทำางาน  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง มีบริบทที่ต่างกัน บางเขตมีโรงเรียน
ที่ต้องดูแลมาก ทำาให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง การประสานงานและการติดต่อสื่อสารล่าช้า ผู้บริหารและครูต้อง
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย การแบ่งบทบาทอำานาจหน้าที่ระหว่างสถานศึกษาและสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษารวมท้ังหน่วยงานส่วนกลางยังขาดความชัดเจน โดยยังคงมีการบังคับบัญชาจาก
ส่วนกลาง มีการสั่งการมาก ซึ่งขัดกับหลักการกระจายอำานาจ ในส่วนสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาที่ไม่ใช่เขต 1 ที่อยู่นอกตัวจังหวัดมักไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และบุคลากร  ทำาให้สำานักงานเขตนอกตัวจังหวัดปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ไม่สามารถให้บริการแก่สถานศึกษา
และครูในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีบทบาท การตัดสินใจอยู่ที่
ผู้บริหาร คณะกรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ขาดความพร้อมและศักยภาพ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่าง ๆ  ออกมาลา่ชา้ ระเบยีบการปฏบิตัติา่ง ๆ  กไ็มช่ดัเจนทำาให้เขตพืน้ทีก่ารศกึษาดำาเนินงานตาม
ภารกิจได้ไม่สมบูรณ์ เช่น เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษารูปแบบต่าง ๆ การแต่งตั้งตำาแหน่ง ย้าย 
โอน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำานาจมากเกินไป การประเมินผลงานทางวิชาการในเรื่องวิทยฐานะมี
บางเขตพื้นที่ฯ เรียกร้องหาผลประโยชน์จากครูรวมทั้งมีการรับจ้างทำาผลงานทางวิชาการ การสอบ
คดัเลือกผูบ้รหิารสถานศึกษาไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนว่ามบีางเขตพืน้ทีด่ำาเนนิการไมโ่ปรง่ใส การจดัอตัรากำาลงั
ในสถานศึกษาเช่นการบรรจุพนักงานราชการเป็นข้าราชการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดให้บรรจุได้
ไม่เกิน ร้อยละ 25 แต่บางเขตพื้นที่บรรจุมากถึงร้อยละ 100 และภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น เพราะมี
หน่วยงานราชการอื่นมาขอความร่วมมือ 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่าสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่
มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านการศึกษาของประเทศในการให้บริการแก่สถานศึกษา
โดย มลิเลต (Millet. 1954 : 357) กลา่วถึงหลกัการให้การบริการตอ้งบรกิารด้วยอยา่งเสมอภาค (equitable) 
ทนัเวลา (timely)  อยา่งเพยีงพอ (ample) ตอ่เนือ่ง (continuous) และบรกิารอยา่งกา้วหนา้ (progressive 
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service) สอดคล้องกับแนวคิดของซีแทมล์พาราซุรามาน (Parasuraman. 1985: 23) กล่าวถึงคุณภาพ
บริการประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้
ความมั่นใจ การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัย
เรือ่งประสิทธผิลการบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา เพือ่ตอบคำาถามวา่ประสทิธผิล
การบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเป็นอย่างไรในดา้นงบประมาณและด้านงานบุคคล 
ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการให้บริการที่แตกต่างกันตามบริบท ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำาหนด
วัตถุประสงค์ในการศึกษาว่ามีปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลให้เกิดประสิทธิผลการบริการและนำาผลที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการให้บริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ภาวะผู้นำาเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 2. สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
 3. การมีส่วนร่วมเป็นปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา
 4. การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
 5. วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากร หมายถึง ผูบ้ริหารสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา จำานวน 183 เขต ผูบ้รหิาร
โรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 183 เขต และผู้บริหารระดับสูงใน
กระทรวงศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก จำานวน 
14 เขต เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำานวน 322 คน



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 29

 2. ผูบ้รหิารระดบัสงูในกระทรวงศกึษาจำานวน  3 คน เลอืกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling)
3. ผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกจำานวน  14 คน  
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling)
 ด้านเนื้อหาการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ภาวะผู้นำา 
การมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการด้านความ
พึงพอใจ  สอดคล้องกับความตอ้งการ  ความเชื่อถือและความเสมอภาคของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาในภาคตะวันออก ในการบริการดา้นงานบุคคลและด้านงบประมาณ ระยะเวลาการวิจยั เดอืน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การ ศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) แบ่งได้ดังนี้
 1. แบบสอบถามไปยงัผูบ้รหิารโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในภาค
ตะวันออก จำานวน 322 คน (จำานวน 14 เขต)  
 2. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาจำานวน  3 คน (แบบเจาะจง) ผู้วิจัยโทรนัด
สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลด้วยวาจาทางโทรศัพท์
 3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกจำานวน 14 
คน (จาก 14 เขต) 
 ผูวิ้จัยศกึษาประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาในดา้นการบรกิาร
ด้านงบประมาณและด้านบุคคล  

คุณภาพเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 คุณภาพของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยนำาไปให้ผู้เช่ียวชาญจำานวน 5 ท่าน       
ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง ได้แก ่โรงเรยีน
ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำานวน 30 ชุด แล้วจึงนำามาประมวลผล การหาความเชื่อถือได้  (Reliability) ของ
ข้อมูล โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ค่าที่ได้ คือ 0.948 
 การเกบ็รวมรวมข้อมลูของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจดัเก็บข้อมูลโดยเริม่จากขอใหท้างมหาวิทยาลยัทำา
หนังสือแนะนำาตัว ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังสถานศึกษาทั้งหมด 322 โรงเรียน  เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ด้วยสถิติ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis)
 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาจำานวน  
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3 ทา่น ผูบ้รหิารสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวนัออก จำานวน  14 ทา่น  (จาก 14 เขต) 
เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ และโทรนัดสัมภาษณ์  เก็บข้อมูลด้วยวาจาทางโทรศัพท์ 
ใช้วิธีสังเคราะห์ข้อมูลจากส่วนย่อยไปยังส่วนใหญ่ (Inductive Approach) จากข้อมูลทั้งหมดมา 
 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 1. ประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3.203 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา ด้าน
ความเชื่อถือ ด้านความเสมอภาค และด้านความสอดคล้องกับความต้องการ ตามลำาดับ   
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุน้ันพบว่า ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริการได้ร้อยละ 60.10  และตัวแปรที่ดีที่สุดในการอธิบายประสิทธิผลการบริการ   ได้แก่ 
สมรรถนะของผูป้ฏบิตังิาน การตดิต่อสือ่สาร การมีส่วนร่วม ด้านภาวะผูน้ำา วัฒนธรรมองค์การ เรยีงตาม
ลำาดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยในเรื่องประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษา

ตัวแปร Regression Coefficient

b beta b beta R2 R2Change

1. ภาวะผู้นำา 0.167 0.163* 0.167 0.163* 0.595 0.006

2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 0.693 0.594** 0.693 0.594** 0.518 0.518

3. การมีส่วนร่วม 0.332 0.334** 0.332 0.334** 0.536 0.018

4. การติดต่อสื่อสาร 0.516 0.455** 0.516 0.455** 0.590 0.053

5. วัฒนธรรมองค์การ 0.125 0.126* 0.125 0.126* 0.601 0.006

ค่าคงที่ 0.498 0.498

Multiple R 0.775 0.775

R2 0.601 0.601

Adjusted R Square 0.594 0.594

F 88.658** 88.658**

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05 ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 
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 สามารถเขียนสมการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในชุดของตัวแปรตาม ประสิทธิผล
การบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพบว่า จะมตีวัแปรสำาคญัทีเ่ข้าสูส่มการ 5 ตวั คอื 
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ในที่นี้ให้มีค่า = X

1
การติดต่อสื่อสาร ในที่นี้ให้มีค่า = X

2
 การมีส่วนร่วม ในที่นี้

ให้มีค่า = X
3
  ตัวแปรทางด้านภาวะผู้นำา ในที่นี้ให้มีค่า = X

4 
และวัฒนธรรมองค์การ ในที่นี้ให้มีค่า = X

5 

ดังนั้นสมการทำานายเขียนได้ดังต่อไปนี้
 Y  =  0.498 + 0.693 X

1 
+ 0.516 X

2
 + 0.332 X

3 
+ 0.167 X

4
 + 0.125 X

5

 3. การถดถอยประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้าน
ความพึงพอใจพบว่า ตัวแปรอิสระเพียง  4 ตัวแปร  ได้แก่  สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร 
การมีส่วนร่วม  วัฒนธรรมองค์การ  โดยตัวแปรที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านความพึงพอใจ ได้แก่ 
สมรรถนะของผูป้ฏบิตังิาน  การตดิต่อสือ่สาร   วัฒนธรรมองค์การ   ขณะทีก่ารมีส่วนร่วมมีความสมัพันธ์
เชิงลบกับความพึงพอใจ  ส่วนตัวแปรด้านภาวะผู้นำาไม่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริการในด้าน
ความพึงพอใจได้ ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยในเรื่องประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาด้านความพึงพอใจ

ตัวแปร Regression Coefficient

b beta b beta R2 R2Change

1. ภาวะผู้นำา -0.104 -0.098

2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 0.677 0.562** 0.655 0.544** 0.498 0.498

3. การมีส่วนร่วม -0.368 -0.360** -0.402 -0.393** 0.512 0.015

4. การติดต่อสื่อสาร 0.452 0.386** 0.418 0.357** 0.558 0.046

5. วัฒนธรรมองค์การ 0.196 0.191** 0.181 0.177** 0.570 0.012

ค่าคงที่ 0.453 0.441

Multiple R 0.757 0.755

R2 0.573 0.570

Adjusted R Square 0.566 0.564

F 78.914** 97.870**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 

 สามารถเขียนสมการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ในชุดของตัวแปรตาม ประสิทธิผล
การบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาดา้นความพงึพอใจ พบวา่จะมตีวัแปรสำาคัญทีเ่ขา้
สูส่มการ 4 ตวั คอื ตวัแปรทางดา้นสมรรถนะของผูป้ฏิบตังิาน ในทีน่ีใ้หมี้ค่า = X

1 
การตดิตอ่สือ่สาร ในทีน่ีใ้ห้
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มีคา่ = X
2 
การมสีว่นรว่ม ในทีน่ีใ้หม้คีา่ = X

3 
และวัฒนธรรมองคก์าร ในทีน่ีใ้หมี้ค่า = X

4 
ดงันัน้สมการทำานาย

เขียนได้ดังต่อไปนี้
 Y  =  0.441 + 0.655 X

1
 + 0.418 X

2 
- 0.402 X

3
+ 0.181 X

4
 

 4. การถดถอยประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้าน
สอดคล้องกับความต้องการพบว่า ตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน  
การมสีว่นรว่ม การตดิตอ่สือ่สาร โดยตวัแปรทีพ่บความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัดา้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ได้แก่ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร ขณะที่การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับด้าน
สอดคล้องกับความต้องการ ส่วนตัวแปรด้านภาวะผู้นำา และด้านวัฒนธรรมองค์การไม่สามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการบริการในด้านสอดคล้องกับความต้องการ ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยในเรื่องประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาด้านความสอดคล้องกับความต้องการ

ตัวแปร Regression Coefficient

b beta b beta R2 R2Change

1. ภาวะผู้นำา -0.106 -0.099

2. สมรรถนะของ 
    ผู้ปฏิบัติงาน

0.696 0.571** 0.685 0.562** 0.522 0.522

3. การมีส่วนร่วม -0.263 -0.254** -0.271 -0.262** 0.574 0.033

4. การติดต่อสื่อสาร 0.493 0.416** 0.475 0.402** 0.542 0.019

5. วัฒนธรรมองค์การ 0.072 0.070

ค่าคงที่ 0.232 0.239

Multiple R 0.760 0.758

R2 0.578 0.574

Adjusted R Square 0.571 0.570

F 80.592** 133.041**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 

 สามารถเขียนสมการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในชุดของตัวแปรตาม ประสิทธิผล
การบริการของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาด้านความสอดคล้องกับความต้องการพบว่า 
จะมีตัวแปรสำาคัญที่เข้าสู่สมการ 3 ตัว คือ ตัวแปรทางด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ในที่นี้ให้มีค่า = X

1 
  

การติดต่อสื่อสารในที่นี้ให้มีค่า = X
2 
และการมีส่วนร่วม ในที่นี้ให้มีค่า = X

3 
ดังนั้นสมการทำานายเขียนได้

ดังต่อไปนี้



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 33

 Y  =  0.239 + 0.685 X
1
+ 0.475 X

2
 - 0.271 X

3 

 5. การถดถอยประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้าน
ความเชื่อถือ พบว่า ตัวแปรอิสระเพียง  4 ตัวแปร  ได้แก่  สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร 
การมสีว่นรว่ม  และภาวะผู้นำา  โดยตวัแปรท่ีพบความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัด้านความเชือ่ถอื ไดแ้ก ่สมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม ขณะท่ีด้านภาวะผู้นำามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความเช่ือถือ ส่วนตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การไม่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริการในด้าน
ความเชื่อถือได้ ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยในเรื่องประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาด้านความเชื่อถือ

ตัวแปร Regression Coefficient

b beta b beta R2 R2Change

1. ภาวะผู้นำา -0.194 -0.187* -0.181 -0.174* 0.549 0.009

2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 0.709 0.603** 0.720 0.611** 0.467 0.467

3. การมีส่วนร่วม 0.321 0.321** 0.295 0.294** 0.492 0.026

4. การติดต่อสื่อสาร 0.519 0.454** 0.535 0.468** 0.540 0.047

5. วัฒนธรรมองค์การ 0.070 0.070

ค่าคงที่ 0.718 0.741

Multiple R 0.742 0.741

R2 0.551 0.549

Adjusted R Square 0.543 0.543

F 72.017** 89.674**

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05 ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 

 สามารถเขียนสมการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในชุดของตัวแปรตาม ประสิทธิผล
การบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านความเชื่อถือพบว่า จะมีตัวแปรสำาคัญที่เข้า
สู่สมการ 4 ตัว คือ ตัวแปรทางด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ในที่นี้ให้มีค่า = X

1 
การติดต่อสื่อสาร 

ในที่นี้ให้มีค่า = X
2    

การมีส่วนร่วม ในที่นี้ให้มีค่า = X
3 
และภาวะผู้นำา ในที่นี้ให้มีค่า = X

4
 ดังนั้นสมการ

ทำานายเขียนได้ดังต่อไปนี้
 Y  =  0.741 + 0.720 X

1 
+ 0.535 X

2
   + 0.295 X

3 
- 0.181 X

4
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 6. การถดถอยประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้าน
ความเสมอภาคพบว่า ตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร 
การมสีว่นรว่ม ภาวะผู้นำา และวฒันธรรมองค์การ โดยตวัแปรทีพ่บความสมัพันธเ์ชงิบวกกบัดา้นความเสมอ
ภาค ได้แก่ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมองค์การ ขณะที่
ด้านภาวะผู้นำามีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเสมอภาค ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยในเรื่องประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาด้านความเสมอภาค

ตัวแปร Regression Coefficient

b beta b beta R2 R2Change

1. ภาวะผู้นำา -0.264 -0.244** -0.264 -0.244** 0.555 0.014

2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 0.690 0.562** 0.690 0.562** 0.455 0.455

3. การมีส่วนร่วม 0.376 0.360** 0.376 0.360** 0.481 0.026

4. การติดต่อสื่อสาร 0.602 0.505** 0.602 0.505** 0.542 0.061

5. วัฒนธรรมองค์การ 0.164 0.157* 0.164 0.157* 0.564 0.009

ค่าคงที่ 0.588 0.588

Multiple R 0.751 0.751

R2 0.564 0.564

Adjusted R Square 0.557 0.557

F 76.211** 76.211**

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05 ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.01 

 สามารถเขียนสมการทำานายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในชุดของตัวแปรตาม ประสิทธิผล
การบริการของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาด้านความเสมอภาคพบว่า จะมีตัวแปรสำาคัญที่
เข้าสู่สมการ 5 ตัว คือ ตัวแปรทางด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ในที่นี้ให้มีค่า = X

1 
การติดต่อสื่อสาร 

ในที่นี้ให้มีค่า = X
2 
  การมีส่วนร่วม ในที่นี้ให้มีค่า = X

3 
ภาวะผู้นำา ในที่นี้ให้มีค่า = X

4
 และวัฒนธรรมองค์การ 

ในที่นี้ให้มีค่า = X
5 
ดังนั้นสมการทำานายเขียนได้ดังต่อไปนี้

 Y  =  0.588 + 0.690 X
1 
 + 0.602 X

2
 + 0.376 X

3 
 - 0.264 X

4
 + 0.164 X

5
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 1. ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการบริการของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำา สมรรถนะเจ้าหน้าที ่ระบบการบริการทีด่ ีการตดิต่อสือ่สาร การมส่ีวนร่วม  แรงจงูใจ 
วัฒนธรรมองค์การ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ  และมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 2. ภาวะผู้นำาในการบริหารงานควรมคีณุลักษณะต่อไปน้ี คอื มใีจรกัการบรกิาร มอบหมายงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล เน้นการทำางานเป็นทีม ให้กำาลังใจ ยกย่อง ชมเชย เอาใจใส่ ตอบแทน
ในกา รปฏิ บัติงานผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็น 
เป็นทีย่อมรบัจากหน่วยงานภายในและภายนอก เน้นการเปลีย่นแปลง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ กลยุทธ์ในการ
บริการ ศิลปะในการจูงใจ กล้าตัดสินใจรวดเร็ว คุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจในการทำางาน ให้อิสระ
ในการทำา ง าน เปิดโอกาสให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดต่อ
สื่อสาร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 3. ผูป้ฏบิตังิานในสำานกังานเขตตอ้งมคีวามรูเ้หมาะสมกบัตำาแหนง่งาน ความเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา สามารถสื่อสารและการใช้อุปกรณ์ ได้อย่างดี ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อตรงในการทำางาน ไม่เห็นแก่ของขวัญ ความรับผิด
ชอบ ตรงเวลาในการทำางาน ปฏิบัติงานด้วยความมีเหตุผลอะลุ่มอล่วยในการทำางาน รักบริการ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ขยัน อดทน คิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เสียสละอุทิศ
ตนในการทำางาน กระตือรือร้น ยุติธรรมเสมอภาค จัดระบบการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ การประสาน
งานที่ดี เปิดรับข้อมูลใหม่ มุมมองใหม่ตลอดเวลา
 4. การตดิตอ่ส่ือสารในสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษา จดัเจา้หนา้ทีค่อ่ยบรกิารแบบตวัตอ่ตวั  
มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ และตอบปัญหาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ ให้คำาปรึกษาหารือ รับร้องทุกข์
โดยตรง จดัประชมุหารือ ประกาศเสยีงตามสายหรอืสือ่วทิย ุผูบ้รหิารสัง่งานตวัตอ่ตวัโดยตรง มโีครงสรา้ง
การทำางาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ติดประกาศชัดเจน จัดบอร์ด ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ที่ทันสมัย จัดทำาวารสาร คู่มือความคิดเห็น จัดทำาหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ และเซ็นบันทึก สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติงานรับ-ส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการระบบ e-office ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ และมี
การโต้ตอบปัญญาทางเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานครู และการวิจัยต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ ข้อความ SMS 
แจ้งข่าวสาร   
 5. การมี ส่วนร่วมของโร งเรียนในการบริหารของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัด
ประชุมแจ้ ง ข่าวสารเดือน ละ 1 ครั้งให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนำาเสนอปัญหา การวางแผน ตัดสินใจ 
ดำาเนินกิจกรรม การติดตาม และประเมินผลงาน
 6. วฒันธรรมในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สมาชิกทุกคนปฏิบัตหินา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ บรรยากาศภายในมีความเอื้ออาทร และเป็นกันเองยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน มีจิตใจรัก
การบริการสาธารณะ มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน เน้นการทำางานเป็นทีม อิสระเสรีในการแสดงออก 
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด โดยได้รับการบริการด้วยความพึงพอใจ รวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความเชื่อถือ   

อภิปรายผล
 1. ระดับประสิทธิผลการบริการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากการวิเคราะห์ 
สรุป ได้ ว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
รองลงมาความเชือ่ถือ ความเสมอภาค และสอดคล้องกบัความต้องการ ตามลำาดบั สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ มิ ล เลต (Millet, 1954 : 357) กล่าวถึงหลักการให้การบริการต้องบริการด้วยอย่างเสมอภาค 
(Equitable) ทนัเวลา (Timely) อย่างเพยีงพอ (Ample) ต่อเนือ่ง (Continuous) และบรกิารอย่างก้าวหน้า 
(Progressive Service)
 2. ผลจาการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นการยืนยันถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการบริการ โดยกำาหนดตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่  ด้านภาวะผู้นำา สมรรถนะของ
ผู้ป ฏิ บัติงาน การมีส่วนร่วม การติดต่อส่ือสาร วัฒนธรรมองค์การ เรียงตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับแคมป์เบลล์ (Campbell.  1977) ที่กำาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์การ แบบเกณฑ์
เดี่ยวถึง 30 ปัจจัยที่ส่งผลถึงประสิทธิผลองค์การ  
 3. การพบความสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างภาวะผูน้ำากบัประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึก ษ าประถมศึกษาในด้านความเสมอภาค และความเช่ือถือ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติมา 
เทียนทอง (2544 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า ภาวะผู้นำาของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า ควรมี
คุณลัก ษ ณะส่วนตนด้านความน่าเชื่อถือ ดังนี้ (1) เป็นผู้ที่มีความฉลาด และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล (2) 
เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร (3) เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ (4) เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในหลักการ ค่านิยมที่
ถูกต้อง  และมีความจริงใจต่อความเชื่อนั้น และ (5) เป็นผู้ที่มีความกล้าพึ่งตนเองด้วยความมั่นใจและมี
พลังมุง่มัน่ต่อความสำาเรจ็ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัตวัแบบทางด้านการพฒันาองค์การทีพ่ฒันาขึน้มาโดยวรเดช 
จันทรศร (2527 : 535-554) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผลของการนำานโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านการ
จูงใจ ภาวะผู้นำา การมีส่วนร่วม การทำางานเป็นทีม ตลอดจนการสร้างความผูกพันและการยอมรับ
 4. กา ร พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการบริการของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ซึ่ง Steers  (1977: 4-10) กล่าวว่า ความพร้อมของพนักงาน
ในองค์การส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การได้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องสามารถเลือก
ใช้รู ปแ บ บและวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารกลุ่มบุคคลเพ่ือผลักดันให้พวกเขาเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการสนับสนุนให้องค์การวิ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด 
 5. การพบความสมัพนัธ์เชงิลบระหว่างการมส่ีวนร่วมกบัประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในด้านความพึงพอใจ และด้านสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
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กบัแนวคดิทางเลอืกสาธารณะโดยพทิยา บวรวัฒนา (2541) ได้อธบิายไว้ว่า  ปัจเจกบุคคลทีเ่หน็แก่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นใหญ่ มีเหตุผลและพยายามเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจมากที่สุด ในการเข้าไป
มีส่วนร่วมประชุมของผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนตนเองก็จะไม่ให้ความสนใจนำาเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ 
 6. การพบความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการตดิต่อสือ่สารกบัประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Max Weber (1996) เสนอ
ว่า องค์การที่มีขนาดใหญ่ควรจะใช้กลไกการประสานงานโดยใช้การแบ่งงานกันทำา สายการบังคับบัญชา 
และการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการเป็นหลัก และการศึกษาของ Chester Barnard (1938) ที่ชี้ให้เห็น
ว่าองค์ ก ารมีความสามารถทางการบริหารสูงขึ้นถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูดคุยกับหัวหน้าหรือ
เพ่ือนร่วมงานด้วยกันอย่างไม่เป็นทางการในเรือ่งปัญหาการทำางานและร่วมกนัแก้ปัญหา ซึง่สอดคล้องกบั
ตวัแบบทัว่ไปทีพ่ฒันาข้ึนมาโดย วรเดช จนัทรศร (2527 : 535-554) ทีเ่หน็ว่า ประสทิธผิลของการนำานโยบาย
ไป ปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้ายกัน คือ กระบวนการในการสื่อข้อความ สมรรถนะขององค์การ
ที่นำานโยบายไปปฏิบัติ และความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ   
 7. การพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างวัฒนธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการบรกิารของสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา Shein, Edgar H. (1992) เขยีน Organizational Culutre and Leadership 
กล่าวถงึวัฒนธรรมเป็นการใช้แนวคดิทีใ่นการช่วยสร้างความเข้าใจมมุมองทีล่กึลบัซบัซ้อนและซ่อนอยูข่อง
ชีวิตองค์การ

ข้อเสนอแนะ
 แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดังนี้  
(1) ด้านสมรรถนะกระทรวงศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันสมัย มีใจ
รกัการบรกิาร ความคิดริเร่ิม มคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาตา่งประเทศและใชเ้ครือ่งมอืตดิต่อสือ่สาร
ที่ทันสมัย  พัฒนาตนเองอย่างมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  มีคุณธรรม และมีการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยผู้ใช้บริการ (2) ด้านการติดต่อสื่อสาร  ควรมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และ
จัดระบบการบริการที่ดี อาทิ  One Stop Service (3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ต้องมีแนวคิดเรื่องการ
จัดการคณุภาพร่วมกนั ทำางานดว้ยความโปรง่ใส  ทำางานเป็นทีม ผกูพันจงภักดตีอ่หนว่ยงาน ยึดหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง จิตสาธารณะ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี (4) ด้านภาวะผู้นำา   ผู้บริหารสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีมาตรฐาน หลักธรรมาภิบาล และต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง  (5) ด้านการมีส่วนร่วม ควร
มีการกระจายอำานาจสู่โรงเรียนอย่างแท้จริง และเพิ่มช่องทางในนำาเสนอปัญหา 
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