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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยจําแนกตามกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของ
โบยัน (Boyan)   2)   เพื่อทราบองคความรูที่ไดจากขอคนพบในการสังเคราะหงานวิทยานิพนธ 
และ3) เพื่อ นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโนบายจากผลการวิจัย   กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดย
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วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
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ผูนํา    7)   แรงจูงใจในการทํางาน  8)  การเปลี่ยนแปลงขององคการ   9)  ประสิทธิผลของ
องคการ  10)  เศรษฐศาสตรการศึกษา 11)  งบประมาณทางการศึกษา   12)  การเมืองและนโยบาย
การศึกษา  13) การวิเคราะหนโยบาย   14) การประกันคุณภาพการศึกษา  และ 15) การวิจัยทาง
การศึกษา 

  3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
การศึกษาในอนาคตมี 4 ดาน  ไดแก 1) ผูบริหาร  2) องคการ  3) การเมืองและนโยบาย  และ 
4) เศรษฐศาสตรและการเงิน  
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 The purposes of this research were to determine 1) the categories of doctoral dissertations in the 
educational administration areas that were classified by Boyan’s Educational Administration Research 
Framework. 2) the body of knowledge from the findings of dissertation synthesis. 3) the policy 
recommendations based on the findings of the dissertations. The development of the study of framework 
based on Boyan’s  Educational Administration Research Theory. The samples of this study consisted of 117 
doctoral dissertations in the educational administration area, during the academic years 1986 – 2005, were 
selected by purposive sampling. The research instrument was the data record form. The statistics used in this 
research were: frequency, percentage, mean and analyze the data by using the content analysis technique. 
 The findings of this research were: 

1.   The doctoral dissertations in educational administration area published during the academic 
years 1986 – 2005 were found that the majority of them concerned organizations, special topics, 
administrators, politics & educational policies, and economics & finance, respectively.  

2.   The body of knowledge from doctoral dissertation, 15 groups were identified : 1) the 
administrator’s skills, 2) the administrator’s behavior, 3) the administrator effectiveness, 4) women in 
educational administration, 5) authority, 6) leadership, 7) work motivation, 8) planned organizational 
change, 9) organizational effectiveness, 10) economics of education, 11) educational budgets, 12) the 
politics of education and educational policy, 13) policy analysis, 14) quality assurance of education, and  
15) the educational research. 

3.   The educational administration policy recommendations were to develop education in the 
future, 4 groups were identified : 1) the administrator, 2) the organization  3) politic and educational policy, 
and 4) economic and finance. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาและวิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ซ่ึงคาดหวังที่จะใหการศึกษา ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วใหทันกับกระแสโลกาภิวัฒน และความกาวหนาของวิทยาการใหมๆดังนั้นเมื่อกลาวถึงคํา
วา “การศึกษา (education)” ทุกคนจะมองวาเปนการเรียน การสอน ในทุกสิ่งทุกอยาง  บางคน
หมายความรวมถึง การถายทอดความรู ทักษะการตัดสินใจที่ดีและภูมิปญญา หรือจะกลาวไดวา
เปนการถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  บางคนอาจจะมองวาการศึกษา คือ การ
พัฒนาคน ซ่ึงก็คือ การแกไขขอบกพรองใหดีขึ้น  ดังนั้นจากความหมายและมุมมองการศึกษา
ดังกลาวขางตนจะเห็นวาความสําคัญและบทบาทหนาที่ของการศึกษา คือ การสรางคนใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะพื้นฐานจําเปนที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม และมีความพรอมที่จะ
ประกอบอาชีพได  ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทและความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิต ของคนและสังคม 
โดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง1  ซ่ึงสอดคลองกับ ปเตอร ดรัก
เกอร (Peter Drucker) ที่ไดกลาวถึงการศึกษาวา เปนองคความรูที่มีบทบาทและสําคัญตอคนและ
ประเทศชาติอยางมากสําหรับโลกยุคใหมในอนาคต2 นอกจากนี้ การศึกษายังเปนเรื่องที่ไดรับการ
ยอมรับและใหความสําคัญ ในฐานะที่เปนองคประกอบหนึ่งที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางปกติสุข  อยางไรก็ตาม  การถายทอดความรู  เจตคติ และคานิยมตลอดจนวัฒนธรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอยางดานการศึกษา  ไดถูกดําเนินการโดยสถาบันและองคการ
ตางๆ โดยแนวทางและยุทธวิธีที่แตกตางกัน  หรืออาจจะกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา บรรดากิจกรรม

                                                 
 1 รุง แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543), 1. 
 2 Peter Drucker, โลกใหมไรพรมแดน, แปลโดย สุเรษฐ บัวชาติ (กรุงเทพฯ:  โรง

พิมพภาพพิมพ, 2537), 281. 
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ตาง ๆ ที่จัดขึ้นในองคการและชวยใหการดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมเกิดจาก  การ
บริหารการศึกษา  (education  administration )3

  การบริหารการศึกษา  เปนความพยายามที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา  อัน
ไดแก  สถานศึกษา  หลักสูตร  ครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตําราเรียน  
และอาคารสถานที่  ตลอดจนเทคโนโลยีตาง  ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  หรืออาจจะกลาว
วา  เปนความพยายามที่จะจัดดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยใหมีผลผลิต คือ  
นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีคุณภาพสูงสุด  การดําเนินการดังกลาวจึงตองอาศัยศาสตรและศิลปของ
ผูบริหารและผูร

                                                

วมงานที่มีความรู  ความสามารถ ที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดวยเหตุนี้จึงมี
ความจําเปนที่ผูบริหารและผูรวมงานจะตองเรียนรู เขาใจ  และสามารถประยุกตใชหลักการและ
แนวทางการบริหารการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

การบริหารการศึกษาเปนศาสตรที่มีการศึกษาคนควาของนักวิชาการทางสาขาการ
บริหาร การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศมายาวนานพอสมควร เพื่อใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  
ซ่ึงการศึกษาคนควาของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช “การวิจัย”  เปน
แนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศไดศึกษา คนควา  และวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ
ไวมากมาย  
 ถึงแมวาการบริหารการศึกษามีวิวัฒนาการมายาวนานกวา 100 ป แตยังมีปญหาที่เกิด
ขึ้นกับการบริหารการศึกษา กลาวคือ สายการบริหารแบบแนวดิ่ง อํานาจของการบริหารยังรวม
ศูนยบังคับบัญชาอยูที่สวนกลางอยางเห็นไดชัด นับตั้งแตการกําหนดหลักสูตร ตํารา และภาษาที่
ใชในการสอนลวนกําหนดโดยสวนกลางทั้งสิ้น4 รวมถึงสภาพการบริหารการศึกษาในปจจุบันยัง
ขาดกระบวนการพัฒนานโยบายเพื่อการศึกษาอยางเปนระบบ รวมถึงการขาดการติดตาม การ
ตรวจสอบ การประเมินและการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

 
 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา [Online], accessed 

15 May 2008. Available from http://tde.snru.ac.th/UserFiles/bb.doc. 
 4 พระธรรมปฏก(ประยุทธ ปยุตโต), เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพธรรมสภา, 2538), 314. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 การอุดมศึกษาของไทยไดพัฒนามาหลายทศวรรษแตเมื่อเปรียบเทียบกับการ
อุดมศึกษาในยุคโรมก็ถือไดวาไมนานนัก โดยเริ่มตนจากสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา การแบง
ประเภทยึดถือระดับปริญญาและจํานวนสาขาวิชาที่สอนเปนหลัก แตยังไมชัดเจนนัก5 มีการแบง
โดยยึดภารกิจและเปาหมายควรจะจัดแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ประเภทมหาวิทยาลัย ประเภท
สถาบันอุดมศึกษาระดับสูง และประเภทวิทยาลัย หรือวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ6 อมรวิชช นาครทรรพ 
ไดกลาวถึงระบบอุดมศึกษาแบบรวมคิด แบงกันทําไววา รัฐจะตองจัดระบบสถาบันอุดมศึกษา
ใหมเปนระบบยอยที่มีความเขมขนในบทบาทหนาที่ตางกันเพื่อตอบสนองภารกิจสําคัญแตสังคม 
ไดแก ระบบมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ระบบวิทยาลัยชุมชน และระบบวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา7  
 แตอยางไรก็ตาม การแบงจะเปนระบบหรือประเภทใดก็แลวแตส่ิงที่สําคัญก็คือ 
สถาบันอุดมศึกษาในแตละระบบจะตองมีความเขมแข็งสามารถสรางบุคลากรที่มีคุณภาพไดตาม
ความตองการของชุมชนและสังคม ซ่ึงภารกิจดังกลาวของสถาบันอุดมศึกษาไทยและเปนไปตาม
ภารกิจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยไดกลาวถึงระบบการศึกษาไวในหมวด 3 มาตรา 15 วา การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  และในมาตรา 16 ได
กลาวถึง การศึกษาในระบบ ไดแบงเปน 2 ระดับ กลาวคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยเหตุผลของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและ
ปลูกฝงจิตสํานึก สนับสนุนการคนควาวิจัย พัฒนาวิชาชีพ และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น
เมื่อพิจารณาจากรากฐานของภารกิจหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับ
มหาวิทยาลัยแลว พบวา ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่แตกตางจากสถาบันการศึกษาในรูปอื่น

                                                 
 5 สุธรรม อารีกุล, รูปแบบและภารกจิอุดมศกึษา , พิมพคร้ังที่ 1   (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากดั, 2543), 109. 
 6 สุธรรม อารีกุล และคณะ, อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, 2540), 496. 
 7 อมรวิชช  นาครทรรพ, สูมหาวิทยาลัยของปวงชนในความฝนของแผนดิน , พิมพ

คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพตะวนัออก จํากดั , 2540), 139. 
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นั้นอยูที่ความเปนเลิศทางวิชาการ (academic excellence) เพื่อตอบสนองและเสริมความไพบูลย
ของประชาคมวิชาการหรือวิชาชีพสากลควบคูไปกับการรับใชสังคมที่สถาบันนั้นสังกัดอยู8

 
สภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษา คือ การจัดการเพื่อใหผูเรียนไดรับการบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพมากที่สุด จึงเปนศาสตรที่สําคัญสาขาหนึ่งเชนเดียวกับ การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ 
การบริหารสาธารณสุข ฯลฯ  สําหรับการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนหลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก สําหรับประเทศไทยไดมีการ
สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในหลักสูตรในระดับตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก มากกวา 60 สถาบัน นอกจานี้ยังมีการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหการอบรมในเรื่องการบริหารการศึกษาแกผูบริหารและ
ขาราชการครูที่เตรียมตัวเปนผูบริหารดวย  จึงเห็นไดวาการเรียนการสอน การฝกอบรมและการ
พัฒนาศาสตรดานการบริหารการศึกษาในประเทศไทยนั้น ไดทํากันอยางเปนระบบมาเปน
เวลานานพอสมควร และกําลังจะเปนศาสตรที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยเนนใหความสําคัญอยางมากกับผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงตองเปน
มืออาชีพเพราะฉะนั้นผูบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปจะตองรูเร่ืองการบริหารอยางเปนระบบและ
เปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในดานจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน
สาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และการจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอน พบวาในภาพรวมมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาบริหาร
การศึกษาจํานวน 63 แหง จําแนกเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 51 แหง สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจํานวน 12 แหง และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอน มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปด
สอนสาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโท 63 แหง และเปดสอนในระดับปริญญาเอก
จํานวน 9 แหง และเมื่อพิจารณาถึงโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษาระดับปริญญา
เอก เปนการจัดการเรียนการสอน 2 แผน คือ แผน 1 คือ เรียนทั้งรายวิชาและทําวิทยานิพนธ และ 
แผน 2 คือ การทําวิทยานิพนธอยางเดียว ในจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนทั้งหมดก็จะ
                                                 

 8 James A. Perkins, Higher Education : From Autonomy to System (Washington 
D.C. : USIA, 1973),  10 – 12. 
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กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แผน ซ่ึงขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูเรียนวาเหมาะจะ
เรียนกับแผนใด โดยทั้ง 2 แผนจะมีความแตกตางกันในสวนของเนื้อหาหรือผลลัพธที่จะไดรับ
จากการเรียน 
 
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ตอบทบาทของการจัด
การศึกษาวิชาบริหารการศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะหสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shifts) ดานการบริหารการศึกษาอยางมาก อาจ
เรียกไดวาเปนการยกเครื่องทางการบริหารและการจัดการศึกษาใหม  ที่คนในวงการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปไมสามารถจะคงวิธีคิด วิธีปฏิบัติอยางที่เคยทํามาดังเชนในอดีตได เริ่มตนจาก
หลักการจัดการการศึกษา หลักการบริหารการศึกษา หลักการบริหารสถานศึกษา ไดเปลี่ยนแปลง
ไปจึงตองเปลี่ยนวิธีคิดใหม (rethink) ออกแบบการจัดการศึกษาใหม (redesign) ปรับโครงสราง
ใหม (restructure) เปล่ียนเทคโนโลยีเพื่อชวยในการทํางานใหม (retool) และตองพัฒนาบุคลากร
ใหเขาใจวิธีการทํางานในบริบทใหม (retrain) เพื่อจะไดทําใหม (redo) โดยหวังผลใหเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสูเปาหมาย สงผลใหคณาจารย นิสิต นักศึกษาหรือ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาตองมีและทําความเขาใจเกี่ยวกับความ
เปล่ียนแปลงอยางมากมาย   นอกจากนี้ยอมสรางความรับผิดชอบและเปนความทาทายตอการ
แสดงบทบาทของกลุมบุคคลดังกลาวเพื่อเปนพลังที่ สําคัญในการทําหนาที่ เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) อยางมีประสิทธิภาพและอยางสุดกําลังความสามารถ ดังนั้นสามารถ
สรุปบทบาทของวิชาชีพการบริหารการศึกษาไดเปน 4 ประการคือ  
 ประการที่ 1 มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผูบริหารการศึกษาทั้งกอนประจําการและระหวางประจําการ 
เพื่อใหไดผูบริหารที่มีสมรรถภาพหรือลักษณะที่พึงประสงคในการบริหารสถานศึกษาและ
บริหารการจัดการเรียนการสอน 
 ประการที่ 2  มีบทบาทในการศึกษา คนควา วิจัย ทางดานการบริหารการศึกษา เพื่อ
สรางองคความรู รูปแบบ หลักการและแนวทางในการบริหารการศึกษาตลอดทั้งเผยแพรขอ
คนพบและนําไปในใชการเรียนการสอน 
 ประการที่  3   มีบทบาทในการใหบริ ก ารทางวิชาการแกหน วยงานและ
สถาบันการศึกษาทุกระดับเปนหลัก โดยการจัดการฝกอบรม การรวมเปนวิทยากร การติดตาม
และประเมินผล การเสนอบทความ และการรวมประชุม การสัมมนาตางๆ  
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 ประการที่ 4 มีบทบาทในการดําเนินการบริหารและจัดการเพื่อใหเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดเปดสอนนิสิต นักศึกษา ใน
ระดับปริญญาโทมาตั้งแตป พุทธศักราช 2504 สงผลใหแตละสถาบันที่มีความพรอมเพื่อการ
วางแผนเพื่อที่จะเปดสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อใหกาวทันตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และเพื่อ
เสริมสรางใหการศึกษาเปนกระบวนการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวไดอยางรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดจนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาทางการศึกษา ซ่ึงกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยาง
มากมาย อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนั้นแนวโนมความตองการ
กําลังคนทางการบริหารการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของหนวยงานตางๆ ในอนาคต คาดวาจะมี
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและ
ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบ ริหารการศึกษา  ซ่ึ งไดแก  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  และ 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหเปนเลิศทางทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ กลาวคือ มีความรู ความสามารถ และคุณธรรม 
สามารถเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดานการบริหารการศึกษาทั้งดานความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคและการนําสูปฏิบัติ เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน โดย
เนนความเปนผูมีความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เขาใจในทิศทาง
ของการพัฒนาการศึกษา มีมโนทัศนเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาในระดับสูง เปนผูรูลึกซึ้งใน
ศาสตรการบริหารการศึกษาและรอบรูศาสตรในสาขาที่เกี่ยวของสัมพันธนําไปสูการสรางสรรค
องคความรูใหมหรือขอเสนอทางเลือกใหมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา  
 นอกจากจะไดบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพแลว การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตยังสงผลใหเกิดงานวิจัยหรือเกิดองคความรูใหมๆ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
ในการพัฒนาประเทศได  
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ความสําคัญของการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
 การวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเปนวิธีสําคัญที่พัฒนาคนใหมีความรูและทักษะการวิจัย
ระดับสูงดวยวิธีคนควาหาแนวคิดใหมหรือวิธีประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติอยางมีเหตุผลทุก
ขึ้นตอนตามหลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนไดหรือทดลองได เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ถึงผลที่ศึกษาและการนําไปใชดําเนินงานใหมีระบบมากขึ้น การวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตที่ดี ไม
เพียงใหขอมูลที่ลึกซึ้งในลักษณะเชื่อมโยงปจจัยสําคัญเขาดวยกัน ยังชวยคาดคะเนผลของการใช
ปจจัยในระยะไกลที่จําเปนสําหรับการสรางวิสัยทัศนของผูนําระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนที่
มีบทบาทสําคัญยิ่งตอความอยูรอดและเติบโตของประเทศ การวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตจึงมี
ความสําคัญยิ่งตอการบริหารประเทศ9 จากการศึกษาถึงผลกระทบของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
ที่มีตอการบริหารประเทศ สรุปไดวา แนวทางสงเสริมใหการทําวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเปน
ประโยชนตอประเทศมาขึ้น มีดังนี้     1) การคัดเลือกและพัฒนาผูศึกษา/วิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตให
เปนทรัพยากรที่มีคาตอประเทศ     2)  กําหนดทิศทางและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยที่เปน
ประโยชนตอประเทศ  3) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของรัฐที่จําเปนตอการศึกษาและการ
วิจัยระดับสูง  4) จูงใจและกระตุนผูศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใหเรียนรูส่ิงที่เปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ   5) จูงใจใหทําประโยชนตอประเทศอยางตอเนื่องหลังสําเร็จดุษฎีบัณฑิต  6) 
ปองกันมิใหการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตกอผลเสียหายใหกับประเทศ และ 7) ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศใหทัดเทียมกับตางประเทศ 10 
   

ปญหาของการวิจัย 
 

 จากโครงสรางและการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา     จะเห็นไดวาทุกสถาบันการศึกษามีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
เหมือนกัน กลาวคือ    มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ที่
เพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ   ทักษะในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เปนผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น
ทุกสถาบันมุงเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ ไมนอย
กวา 36 หนวยกิต ในทุกแผนการเรียน ซ่ึงจะเปนตัวบงชี้ไดวาทุกสถาบันเห็นความจําเปนของการ
                                                 

 9 สมดี หงสไพศาลวิวัฒน, ผลกระทบของการทําวิจยัระดับปริญญาเอกตอประเทศ
ไทย, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2544), 1. 

 10 เร่ืองเดียวกัน, 13. 
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เรียนรูในลักษณะของการศึกษา คนควาและทําวิจัย เพื่อคนควาหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับทฤษฎีการ
บริหารการศึกษาเพื่อที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการศึกษาของประเทศตอไปในอนาคต 
ประกอบกับการเรียนรูดวยการศึกษา คนควา หรือการวิจัย ผานการจัดทําวิทยานิพนธหรือ
ปริญญานิพนธนั้นสามารถประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตไดเปนอยางดี ดังที่ได
กําหนดเปนแนวนโยบายดําเนินการไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 -2559 
เกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของคนและสังคมไทย 
โดยมีกรอบปฏิบัติ คือ กําหนดกลไกเชิงนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็ง กําหนดใหการ
วิจัยและการพัฒนาเปนสาระในหลักสูตรการเรียนรูอยางเหมาะสม สงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและการพัฒนาเพื่อสรางและพัฒนาความรูและการเรียนรูเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิต 
นอกจากนี้ ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล มุงเนน
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพโดยกระบวนการวิจัย ดังนั้นทําใหทุกสถาบันมีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาเอกเปน 2 แผน หรือ แผน 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดย
มีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยจะตองมีการการจัดทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจัดทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 
หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และแผน 2 เปนแผนการศึกษาที่
เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีขอกําหนดเพิ่มเติมคือ ถาผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับผูเขา
ศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต    และศึกษารายวิชาอีก
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนั้นจะเห็นไดวาไมวาจะเปนการจัดการแผนใดก็จะตองมีการจัดทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิตทั้งส้ิน  
 สําหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดดําเนินเปดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตเปน
ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    และไดมีการขยายเพิ่มในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
พรอมหรือสถาบันที่ไดเปดสอนในระดับมหาบัณฑิตอยูกอนหนานี้แลว ซ่ึงในปจจุบันนี้มี
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 9 แหงที่ดําเนินการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  โดยทั้งหมดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีทั้งที่ เปน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ภายหลังจากที่ไดมีการจัดการเรียนการสอนในระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อป พ.ศ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  9

2529 จนถึงสิ้นปการศึกษา 2548 มีวิทยานิพนธที่ตีพิมพแลวจํานวนไมนอยกวา 128 เรื่อง มี
ขอบเขตเนื้อหาที่เปนองคความรูที่กวางขวางมาก และไดมีการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ทางดานการบริหารการศึกษาในทุกระดับของการจัดการการศึกษาของประเทศ แตอยางไรก็ตาม
ยังไมมีการรวบรวมหรือสังเคราะหงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ หรือ ปริญญานิพนธเหลานั้น วามี
การจัดทําในดานใดบาง และ มีความสอดคลองกับองคความรูดานใดของทฤษฎีหรือหลักการ
บริหารการศึกษาที่นักวิชาการทางการศึกษาไดศึกษาคนควาไว หรือเหมาะสมกับสถานการณ 
หรือปญหาทางดานการศึกษาของประเทศในปจจุบันนี้มากนอยเพียงใด ทําใหมีวิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยที่มีการจัดทําในดานเดิมๆ เนื่องจากสวนใหญเหตุผลสําคัญในการเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธนั้นจะตองมาจากความสนใจและความถนัดของของผูจัดทํา11  
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาโดยการวิเคราะหและสังเคราะห
เนื้อหาของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษาที่มีการตีพิมพตั้งแตป
การศึกษา 2529 ถึง ปการศึกษา 2548 ทั้งหมดวามีขอบเขตเนื้อหาในลักษณะใด   สอดคลองกับ
องคความรูดานตางๆ ของแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาอยางไร มากนอยเพียงใด 
ตามแนวคิดของโบยัน (Boyan)  ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําไปประกอบการพิจารณาสงเสริมใหเกิด
วิทยานิพนธและงานวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมและมีประโยชนตอการศึกษา
และการวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาใหมากและมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากที่สุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหและวิเคราะหงานวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปดสอนใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้  
 1. เพื่อทราบหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตามกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของโบยัน (Boyan) 
 2. เพื่อทราบองคความรูที่ไดจากขอคนพบในการสังเคราะหงานวิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3. นําเสนอองคความรูเชิงนโยบายจากผลการวิจัย  
 
 
                                                 

 11 สมดี หงสไพศาลวิวัฒน, ผลกระทบของการทําวิจยัระดับปริญญาเอกตอประเทศ
ไทย, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2544), 27. 
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ขอคําถามในการวิจัย 
 1. งานวิทยานพินธระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสอดคลอง
กับองคความรูดานการบริหารการศึกษาตามแนวคดิของโบยัน (Boyan) อยางไร 
 2.  ขอคนพบที่สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
การศึกษาไทยในอนาคตมีประการใดบาง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการศึกษางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการศึกษาการจําแนก
หมวดหมูงานวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาของโบยัน (Norman J.Boyan) จากคูมือการวิจัย
ทางดานการบริหารการศึกษา ซ่ึงไดมีการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางดานการ
บริหารการศึกษาไวเมื่อป 1983 โดยมีขั้นตอนในการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย
อยางเปนระบบและผานการรับรองจากหนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแล ควบคุมและติดตามการ
บริหารการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือ AERA (American Educational Research 
Association) รวมถึงหนวยงานทางดานการบริหารการศึกษาของนานาประเทศ   เชน จากประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศแคนาดา  สําหรับผูที่ทํางานวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาที่ เปน
กลุมเปาหมายของการจัดทําคูมือทางการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในครั้งนี้ โบยันไดกําหนด
เปนผูวิจัยทางการบริหารการศึกษาจากนานาประเทศโดยสวนใหญเปนนักวิจัยจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอนในการจัดแบงกลุมที่ชัดเจน กลาวคือ ในตอนแรกไดจัดใหมีการ
ประชุมในนามของคณะกรรมการของสมาคมเพื่อหาขอสรุปในการกําหนดประเด็นเนื้อหาที่จะ
จําแนกเปนแตละบท     หลังจากนั้นก็จะนําเสนอตอสาธารณชน ซ่ึงไดแกกลุมบุคคลหรือกลุม
องคการที่มีความเกี่ยวของกับการจัดทําคูมือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เชน เหลา
บรรณาธิการของสํานักพิมพของสถาบันการศึกษา ผูเขียนบทความวิจัย ผูวิจัย เปนตน เพื่อทําการ
วิพากษถึงความเหมาะสมของการจําแนกกลุมของเนื้อหา  ซ่ึงปรากฎวามีการขอเสนอที่
หลากหลายในสวนของประเด็นที่จะมาจัดเปนบทเนื้อหาในแตละบทของคูมือ นอกจากนีไ้ดมกีาร
เสนอใหรวบรวมประเด็นยอยใหเปนกลุมประเด็นใหญที่สามารถครอบคลุมเนื้อหาทางดานการ
บริหารการศึกษามากที่สุด  ดังนั้น ไดมีการนําเสนอจํานวนกลุมประเด็นที่ไดจากการวิพากษ 
วิเคราะหและสังเคราะห หลายครั้งและหลายเวทีวิชาการ จนกระทั่งไดผลสรุปของการจัดแบง
ประเด็นเนื้อหาของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเปน 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมผูบริหาร กลุม
องคการ กลุมเศรษฐศาสตรและการเงิน กลุมการเมืองและนโยบาย และกลุมหัวขอพิเศษหรือ
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บริบทอื่นๆ ซ่ึงในแตละกลุมหลักก็จะมีประเด็นยอยๆ โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่ผูวิจัยนํามา
ตีพิมพในคูมือการวิจัยทางการบริหารการศึกษาดังกลาว โดยสามารถจัดแบงเปนประเด็นยอยได
ดังนี้  
 กลุมผูบริหาร ประกอบดวย 1) ทักษะของผูบริหาร 2) พฤติกรรมของผูบริหาร               
3) ประสิทธิภาพของผูบริหาร และ 4) ผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง  
 กลุมองคการ ประกอบดวย 1) อํานาจหนาที่ 2) ภาวะผูนํา 3) แรงจูงใจในการทํางาน       
4) การตัดสินใจ 5) การเปลี่ยนแปลงองคการ และ6) ประสิทธิผลขององคการ 
 กลุมเศรษฐศาสตรและการเงิน ประกอบดวย 1) เศรษฐศาสตรการศึกษา และ                  
2) งบประมาณทางการศึกษา  
 กลุมการเมืองและนโยบาย ประกอบดวย 1) การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และ    
2) การวิเคราะหนโยบาย  
 กลุมหัวขอพิเศษหรือบริบทอื่นๆ ประกอบดวย 1) การประกันคุณภาพการศึกษา             
2) การศึกษาเปรียบเทียบ 3) การวิจัยทางการศึกษา และ 4) กฎหมายการศึกษา12  
  นอกจากนี้เมื่อผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม และวิเคราะหงานวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งถือเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ แลวผูวิจัยจะนําเสนอเปน
องคความรูจากงานวิจัยที่ศึกษาพรอมกับเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติหรือเรียกวาองค
ความรูเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ตอไปในอนาคต และจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยได 
ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 12 Norman J. Boyan, Handbook of Research on Educational Administrative ( N.Y. : 

Longman,1998), xiii. 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
            องคความรูจากงานวิจัย                      องคความรูเชงินโยบาย 

ผูบริหาร 
ทักษะของผูบริหาร 

พฤติกรรมของผูบริหาร 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 
ผูบริหารทางการศึกษาผูหญิง 

องคการ 
อํานาจ/หนาที ่
ภาวะผูนํา 

แรงจูงใจในการทํางาน 
การตัดสินใจ 

การเปลี่ยนแปลงองคการ 
ประสิทธิผลขององคการ 
เศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรการศึกษา  
งบประมาณทางการศึกษา  

 การเมืองและนโยบายทางการศึกษา 
การเมืองและนโยบายการศกึษา 

การวิเคราะหนโยบาย 
หัวขอพิเศษ หรือ บริบทอ่ืนๆ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

การศึกษาเปรยีบเทียบ 
การวิจยัทางการศึกษา 
กฎหมายการศกึษา 

 
ผูบริหาร 

 
 
 

องคการ 
 

เศรษฐศาสตรและการเงิน 
 
 

การเมืองและนโยบาย 
ทางการศึกษา 

 
 
 

หัวขอพิเศษ หรือบริบทอื่นๆ 

 
แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ที่มา :  Norman J. Boyan, Handbook of Research on Educational Administrative ( N.Y.     
Longman,1998), vii. 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 วิทยานิพนธทัง้หมดเปนงานวิจัยในระดับดษุฎีบัณฑิต ซ่ึงมีกระบวนการควบคุมมาตรฐาน
และคุณภาพโดยคณาจารยทีป่รึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามเชี่ยวชาญ เปนอยางดจีึงถือเปนงานวิจัยที่
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสมบูรณมากที่สุด ดังนั้นไมตองทําการประเมนิคุณภาพงานวิจัยทัง้หมดนีอี้ก 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) หมายถึง วิธีวิทยาการวิจยัที่ใชกระบวนการหลาย
แบบ มาสรุปอางอิงผลที่ไดจากขอความ โดยมีหลักการสําคัญคือการจําแนกกลุมคําประโยคจาก
ขอความเขากลุมจากนั้นจึงจดักลุมนําเสนอขอคนพบพรอมทั้งแปลความหมาย 
 วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ที่เสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศไทยตั้งแตปการศึกษา 2529 – 2548 เฉพาะที่
สืบคนได  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การสังเคราะหวิทยานพินธระดับดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาในเรื่องหลักการ แนวความคิดเกีย่วกับ 1) หมวดหมูงานวิจยัทางการบริหาร
การศึกษา ไดแก ผูบริหาร องคการ เศรษฐศาสตรและการเงิน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา 
และหวัขอพิเศษ 2) การวิเคราะหเนื้อหา โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

ผูบริหาร (administrators) 
 

 ตามแนวคิดของโบยัน (Boyan) ไดกลาวถึงผูบริหารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาไว 4 ประเด็นประกอบดวย 1) ทักษะของผูบริหาร 2) พฤติกรรมของผูบริหาร 3) 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร และ 4) ผูบริหารทางการศึกษาผูหญิง 
 
ความหมายของผูบริหาร (administrators) 
 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
กระบวนการบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยบุคคลที่จะดําเนินกิจกรรมเหลานั้นใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  โดยจะตองรูและเขาใจวาบุคคลดังกลาวนี้มีการแบง
หนาที่ ความรับผิดชอบและบทบาทตอองคการอยางไร นอกจากนี้บุคคลดังกลาวนั้นจะตองมี
ความรู ความสามารถและทักษะในดานใดบาง รวมถึงพฤติกรรมและการเจริญกาวหนาในสาย
อาชีพหรือการประกอบอาชีพอยางไรบาง เปนส่ิงที่ประกอบกันเปนการศึกษาเกี่ยวกับ “ผูบริหาร 
(administrators)”  
 ในอดีตคําวา “ผูบริหาร (administrators)” มักหมายถึง ผูบริหารงานภาครัฐ อันไดแก 
กระทรวง กรม กอง รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหนวยงานประเภทอื่น และคาํวา “ผูจัดการ (managers) 
หมายถึง ผูบริหารงานภาคเอกชน แตในปจจุบัน ทั้งผูบริหารและผูจัดการมีความหมายโดยรวมที่
ไมเฉพาะเจาะจงวาเปนผูบริหารงานภาครฐัหรือเอกชน แตจะแบงตามลําดับชั้นในการบริหาร
จัดการโดย“ผูบริหาร”ถือ วาเปนผูบริหารจัดการงานในระดับบน ขณะที่ผูจัดการเปนผูบริหาร

14 
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จัดการงานในระดับรองลงมา ดังนั้น “ผูบริหาร (administrators) หมายถึง ผูทําหนาที่ทางการ
บริหารจัดการ1 
 
ระดับของผูบริหาร (level of management)  
 องคกรโดยทั่วไปจะแบงระดับของผูบริหารออกเปน 3 ระดับ ไดแก ผูบริหารระดับสงู 
(top management) ผูบริหารระดับกลาง (middle management) และผูบริหารระดับตน (first 
management) ผูบริหารแตละระดับมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่แตกตางกันไปตาม
ประเภทขององคการและนโยบายในการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึง
โครงสรางหนาที่ขององคการอีกดวย 
 รายละเอียดของระดับของผูบริหารในแตละระดับมีดังนี้ 
 ผูบริหารระดับสูง (top management) มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
และแผนงานที่สําคัญขององคการ ตลอดจนมีหนาที่เปนผูนํา ดูแลใหงานในภาพรวมขององคการ
บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งในกรณีที่องคการกําลังเผชิญหนากับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง
อุปสรรคตางๆ ดวย ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่เสมือนหนเรือท่ีจะนําพาองคการของตนฟนฝาคล่ืน
ลมไปใหถึงจุดหมาย  
 ผูบริหารระดับกลาง (middle management) มีหนาที่หลักในการรับนโยบาย เปาหมาย 
และแผนงาน จากผูบริหารระดับสูงมาปฏิบัติในเกิดผลสัมฤทธ์ิแกองคการ ผูบริหารระดับกลาง 
ยังมีหนาที่หลักในการประสานงาน ถายทอดขอมูล ความคิด และความรูสึกของผูบริหารระดับสูง
ไปยังผูบริหารระดับตน  
 ผูบริหารระดับตน (first management) มีหนาที่ดูแลหนวยงานยอยตางๆ ภายใน
องคการ จึงตองมีความใกลชิดกับพนักงานในระดับปฏิบัติงาน และรูปญหาของการทํางานใน
ระดับปฏิบัติการอยางลึกซึ้ง ผูบริหารระดับตนจึงตองทําหนาที่แกปญหาเฉพาะหนาของ
หนวยงาน และเปนแหลงขอมูลเบื้องตนขององคกร ทั้งดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน และดานเทคนิค
ในการทํางาน2 
 
 
                                                 
 1 สาคร สุขศรีวงค, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร  (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),  28. 
 2 Hellriegel Don , Susan E. Jackon and John W. Slocum. Management : International 
Student, 10th . (Ohio : Thompson Corporation, 2005), 25 – 30. 
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ทักษะของผูบริหาร  
 การเปนผูบริหารไมวาจะเปนโดยการแตงตัง้  หรือโดยการเลือกตั้งการปฏิบัติงานใน
บทบาทหนาทีข่องผูบริหารไมวาระดับใด  ผูบริหารทุกคนจะตองใชทกัษะในการบริหาร  ซ่ึงเดิม
นั้นเปนทีย่อมรับกันวา  ทกัษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารมี  3  ประการคือทักษะทางเทคนิค  ทักษะ
ทางมนุษย  และทักษะทางความคิดรวบยอด  ทกัษะทั้งสามนี้เปนแนวคิดของแคทซ  (Katz ) โดย
ไดอธิบายทักษะทั้งสามประการไวดังนี ้
 ทักษะทางเทคนิค  (technical  skills)    เกี่ยวของกับการมีความรูทีเ่ชี่ยวชาญและมี
ความชํานิชํานาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  พรอมทั้งมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีในการทํากจิกรรมทักษะทางเทคนิคจึงเปนความสามารถของผูบริหารในการใช
ความรู  วิธีการ  เทคนิค  เครื่องมือและอุปกรณทีจ่ําเปนในการปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง  
ทักษะทางเทคนิคเกิดจากประสบการณศกึษาและการฝกอบรม   ทักษะทางเทคนิคจึงเปนทักษะ
ในการทํางานกับสิ่งของ 
 ทักษะทางมนุษย  (human  skills)     อาจตรงกันขามกบัทักษะทางเทคนิคในประเดน็
ที่วาผูบริหารใชทักษะนี้ในการทํางานกับบคุคลมากกวาการทํางานกับสิ่งของ      ทักษะทางมนุษย
ชวยใหผูบริหารทํางานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมของบุคคลไดอยางมีประสิทธิผล  ดวยการสราง
พลังแหงความรวมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการทักษะทางมนุษยจึงเปน
ความสามารถของผูบริหารในการทํางานกบัคน  ในการใชคนเพื่อปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ  ผูบริหารจําเปนจะตองมภีาวะผูนํา   มีความเขาใจในการสรางและใชแรงจูงใจทักษะ
ทางมนุษยเปนความสามารถในการทํางานกับคน 

 ทักษะทางความคิดรวบยอด  (conceptual  skills)  เปนความสามารถที่จะประสานสิ่ง
ตาง  ๆ   เขาดวยกัน  และสามารถที่จะมองเห็นองคการในภาพรวม    แคทซเสนอแนะวาการที่จะ
มองเห็นองคการในภาพรวมไดนั้นจําเปนจาํตองรูถึงการพึ่งพาอาศัยกนัของสวนตาง  ๆ  หรือ
หนาที่ตาง ๆ  ขององคการ  และเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงสวน
อ่ืน  ๆ  อยางไรบางทักษะทางความคิดรวบยอดจึงเปนความสามารถของผูบริหารที่จะเขาใจความ
ซับซอนขององคการทั้งหมด  มีความสามารถในการมองเห็นองคการ  ในภาพรวมเหมอืนกับการ
มองของนกมมีองลงมาจากที่สูงมองเห็นองคการทั้งหมดเห็นวาองคการประกอบดวยสวนตาง  ๆ  
อะไรบาง แตละสวนจะตองปฏิบัติภารกิจอะไร สามารถที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงหรือ
ความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ  สามารถที่จะเห็นวาสวนตาง  ๆ  ขององคการจะตองพึง่พาอาศัยซ่ึง
กันและกันอยางไร  การเปลี่ยนแปลงหรือการดอยประสิทธิภาพของสวนใดสวนหนึง่ขององคการ
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มีผลกระทบตอสวนอื่น  ๆ   ขององคการอยางใดบางทักษะทางความคิดรวบยอดนี้อาจเรียกวา
ทักษะทางมโนมติก็ได3 
 ขณะที่ทกัษะทางเทคนิคและทักษะทางความคิดรวบยอดเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
ของการบริหาร  แตทักษะที่เปนความตองการรวมกันของการบริการแตละระดับคือ  ทักษะทาง
มนุษยทกัษะทางมนุษยมีความสําคัญในการบริหารงานทั้งในอดีตปจจบุันและอนาคตเปนที่นา
สังเกตวา  แคทซ  (Robert  L.  Katz)  ไดเขียนบทความชื่อ  Skill  of  an  Effdective  
Administrator  ตีพิมพในวารสารการบริหารทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮารวารด  ดงันั้นจึงนาจะ
สรุปไดวาทักษะของผูบริหารที่มีประสิทธิผลนี้เปนผูบริหารในองคการทางธุรกิจ  (business  
administration) มากกวาการบริหารอยางอืน่  แตตอมาไดมีผูนําทักษะทั้งสามนี้มาประยุกตใชกับ
การบริหารรัฐกิจ  (public  administration)  และการบริหารการศึกษา 
 ทักษะทีจ่ําเปนสําหรับผูบริหารนั้นมิใชเฉพาะสามทักษะนี้เทานั้น  อาจมีทักษะอืน่  ๆ  
ที่จําเปนอีกแตจําเปนจะตองมีอยางนอยทีสุ่ด  (at  leasst)  สามทักษะนี้4 
 แคทซไดใชคําวา  ทักษะทางมนุษย  (Human  Skills)  มิใชทางมนุษยสัมพนัธ  
(human  relation  skills)  ดังนั้นทักษะทางมนุษยสัมพนัธจึงจําเปนตามแนวคดิของแคทซ  ทักษะ
ที่จําเปนตามแนวคิดของแคทซ      ทักษะที่จําเปนตามแนวคดิของแคทซ  คือ  ทักษะทางมนุษย  
และทักษะทางมนุษยสัมพนัธอาจคลายกันอยูบางแตไมเหมือนกันหมด 
 ศาสตราจารย  ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  กลาววาสถานศึกษาเปนองคการทาง
การศึกษา  (educational  organization) ดังนั้นการบริหารโรงเรียนจึงนาจะแตกตางจากการ
บริหารธุรกิจ     โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารโรงเรียนของรัฐการบริหารธุรกิจเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ  การขายสินคาและบริการ  แตการบริหารโรงเรียนมุงที่การพัฒนานักเรียน       
นอกจากนั้นการบริหารโรงเรียน  (school  administration)  ยังมีความแตกตางจากการบริหาร
การศึกษา  (educational  administration)  ทั้งนี้เพราะการบริหารการศึกษามักจะเนนการบริหาร
และการจดัการแตการบริหารโรงเรียน จะเนนที่การเรยีนการสอนหลักสูตรโปรแกรมการศึกษา  
การพัฒนาการสอน  และการประเมินผล            การสอนในสังคมไทยนัน้มีหลักฐานเชงิประจักษ

                                                 
 3 Robert L. Katz, “Skills of Effective Administration,” Harvard Business Review 33 
(January – February 1955) : 33 – 42 
 4 Paul H. Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior (Englewood Cliffs : Prentice – Hall, Inc, 1982), 5.  
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ที่แสดงใหเหน็วาผูบริหารธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเมือ่มาบริหารการศึกษามักจะทาํให
การศึกษาเปนธุรกิจอยางหนึง่ไป5 
 ทักษะทั้งสามตามแนวคิดของแคทซมีความจําเปนในการบริหารทางธุรกิจ    แตอาจ
ไมพอเพียงสําหรับการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งขึ้นมาเพือ่การเรียนการ
สอน  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาที่มปีระสิทธิผลจําเปนจะตองมทีักษะทางการศึกษาและการ
สอนดวย 
 เธลเบอรท  แอล  เดรค  (Thelbert  L.  Drake)  และวิลเลียม  เอช  โรว  (William  H.  
Roe)  ไดเสนอแนะวาทักษะที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษานั้นควรมี  5  ทักษะ  โดยเพิ่มจาก
ทักษะทั้งสามของแคทซอีก  2  ทักษะ       ทักษะที่เพิม่ไป  คือ  ทักษะทางการศึกษาและการสอน  
และทักษะทางความรู  ความคิด6   
 ทักษะทางการศึกษาและการสอน  (educational  and  instructional  skills)  นั้นเปน
ทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองเปนผูนาํทาง
การศึกษาจะตองมีความรูและความเขาใจการสอนและการเรียน จะตองมีภูมิรูและเปนนักวิชาการ
ที่ดี 
 ทักษะทางความรูความคิด  (cognitive  skills)  นั้นผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะ
พัฒนาไดและเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะอื่น  ๆ  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมี
ความรู  ความคิดมีปญญาและมีวิสัยทัศน   ผูบริหารสถานศึกษาจะไมสามารถเปนผูนําทาง
การศึกษาที่มีประสิทธิผลได       ถาปราศจากความรูและไมสามารถใชความรูนั้นในทางที่มี
ความหมายและสรางสรรค 
 ทักษะทั้งหาตามแนวคิดของโรวนี้สามารถยอมรับไดในการบริหารสถานศึกษา    ใน
บริบทของสังคมไทยในปจจุบันที่มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542    ทักษะทางความรูความคิดนั้นเปนพื้นฐานของทักษะอื่น  ๆ  นั้นคือถามี
ทักษะทางความรูทางความคิดแลวนาจะพัฒนาทักษะอื่น  ๆ    ที่จะเปนการบริหารสถานศึกษาได  
เพราะเปนทักษะแหงปญญา 
                                                 
 5 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, “ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา”, เอกสารใน
การสัมนาเรื่องวิสัยทัศนการศึกษาในทศวรรษหนา เสนอที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,4 มิถุนายน  2539. (อัดสําเนา) 
 6 Thelbert L. Drake and William H.Roe, The Principalship, 3rd ed.(New York : 
Macmillan, 1986), 29 - 30. 
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 ดังนั้น  ตองถือวาเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองหาทางเสริมสราง
ความรูและความคิดของตนอยูเสมอ  โดยการสรางนิสัยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูตลอดเวลา
หาทางพัฒนาตนเองดวยวิธีตาง  ๆ  เชน  การอานหนังสือ  การเขาอบรม  การแลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณกับบุคคลอื่น  เปนตน  ไมตองรอใหใคร  ๆ  มาสั่งหรือบังคับ         ซ่ึงเปนความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน  ที่สังคมและโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อยางไรขอบเขต  ดวยอิทธิพลของการสื่อสารและเทคโนโลยี  ทําใหเกิดองคความรูใหม  ๆ  
มากมายทุกเวลา  หากผูบริหารไมเอาใจใสในการพัฒนาความรูความคิดของตน  ก็คงจะหวัง
ผลสําเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนไมได 
 ทักษะทางการศึกษาและการสอน  เปนทักษะที่จําเปนยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
ผูที่จะเปนผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนามาจากครูผูสอน  ที่มีประสบการณในการจัดการ
เรียนการสอนที่ประสบผลสําเร็จเพราะทักษะการศึกษาและการสอน  ถือวาเปนทางทักษะทาง
วิชาชีพของผูที่ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนเปนวิชาชีพเฉพาะสําหรับครู    ที่ทําหนาที่
รักษาโรคแหงความไมรูของผูเรียน  ถาผูบริหารโรงเรียนไมมีทักษะพื้นฐานในเรื่องเหลานี้      ก็
จะไมเขาใจแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ยึดเด็กเปนสําคัญไดอยางแทจริง    แลวก็จะหันมาสรางและแขงขันเฉพาะดานอาคารสถานที่
อยางเดียว  ดังจะเห็นจากประสบการณในอดีต  ที่โรงเรียนดีเดนทั้งหลายแขงกันสรางถาวรวัตถุ    
มากกวาแขงขันกันพัฒนาศักยภาพของผูเรียน          จนทําใหคนในสังคมไทยที่เปนผลผลิตของ
การศึกษาในปจจุบันมีพฤติกรรมที่เนนการบริโภคอยางมาก 
 ทักษะทางความคิดรวบยอด  มาตรา  39  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ  ไปยงั
เขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง     จึงเปนแนวโนมของการบริหารการศึกษาที่จะใหอิสระกับ
โรงเรียน  มีความเปนตวัของตัวเองมากขึน้   สามารถกําหนดรูปแบบกิจกรรมในการบริหารและ
จัดการศึกษาภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของตัวเองทีม่ีอยูไดอยาง
อิสระ    แตผูบริหารโรงเรียนจะดําเนนิการบริหารไดโดยอิสระ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีทักษะ
ความคิดรวบยอด  สามารถมองเห็นภาพรวม  และความสัมพันธของการศึกษาไดทัง้ระบบ  นํา
ปญหาและความตองการของโรงเรยีนและชุมชนมากําหนดเปนนโยบาย  และทิศทางในการบริหารและ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอยางสอดคลองและเปนเอกลักษณืของตนเอง  ทักษะความคิดรวบยอด  
เปนอีกทักษะหนึ่งที่ผูบริหารในยุคปฏิรูปการเรียนรูจะตองมีมากยิ่งขึ้น 
 การบริหารองคการทางธุรกิจนั้น  ผูบริหารจําเปนจะตองมีทักษะอยางนอยที่สุดสาม
ทักษะดังนี้  คือ  ทักษะทางเทคนิค  ทกัษะทางมนุษย  และทักษะทางความคิดรวบยอดแต
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สถานศึกษาเปนองคการที่มีลักษณะแตกตางจากองคการธุรกิจ  ดังนั้น  ในการบริหารสถานศึกษา
ใหมาประสิทธิผลและสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองมีทักษะ
ทั้งหาประการ  คือ  ทักษะทางความรูความคิด  ทักษะทางเทคนิค  ทักษะทางการศกึษา  และการ
สอน  ทักษะทางมนุษยและทักษะทางความคิดรวบยอด 
 โดยตอมา คูนซ และเวหริช (Koontz and Weihrich) ไดมีแนวคดิเกีย่วกับทักษะ การ
บริหารที่สอดคลองกับทฤษฎีสามทักษะของโรเบิรต แอล แคทซ(Robert L. Katz) และไดเพิ่ม
ทักษะทีจ่ําเปนสําหรับผูบริหารอีกหนึ่งทักษะไดแกทักษะดานการออกแบบ (design skill) 
หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาในแนวทางที่เกดิประโยชนตอองคการ  โดยเฉพาะอยา
งยิ่งในระดับสูงขององคการผูบริหารตองมีความสามารถมากกวาการมองเห็นปญหาแตเพียงอยาง
เดียว กลาวคือ ตองมีทักษะในการหาวิธีแกไขปญหาในการทํางาน7 
 สวนนักบริหารและนักการศึกษาไทยไดกลาวถึงทักษะการบริหาร (administration 
skills) เชน สาคร สุขศรีวงค ไดกลาวไววา แมวาผูบริหารจําเปนตองมีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณมากมายหลายหลากเพียงใด แตหากพิจารณาตามทักษะของการบริหารจัดการแลว 
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประการ ไดแก ทักษะดานความคิด (conceptual skill) หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารในการคิด วิเคราะห คาดการณ รวมถึงการมีวิสัยทัศน (vision) และ
สามารถกําหนดแนวทาง(direction) เพื่อใหไปถึงจุดหมายปลายทางของวิสัยทัศนนั้น ประการที่
สอง คือ ทักษะดานบุคคล (human skill) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเปนผูนํา 
สามารถประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับนับถือจากสมาชิกในองคการ สามารถเขาใจ รูใจ และจูงใจ
สมาชิกภายในองคการใหทําหนาที่ของแตละคนอยางเต็มที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
และทักษะประการสุดทาย ไดแก ทักษะดานเทคนิคงาน (technical skill) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารในการทํางานเฉพาะทางดานใดดานหนึ่งไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถปรับปรุงวิธี
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี8 
 เชนเดียวกัน เกศนา พันธาเดช ไดกลาวไวในหนังสือ การบริหารการศึกษา พอสรปุได
ดังนี้ ระบบบริหารการศึกษาแตกตางจากระบบบริหารอื่นๆ ใน 4 ประการ คือ ความมุ  งหมาย  
กล าวคือ ระบบบริหารการศึกษาเปนระบบที่ไมไดผลกําไรในระยะสั้นแตชวยพัฒนาคนใหเจริญ
งอกงามทางดานความรู วิทยาศาสตร คุณสมบัติ และทัศนะที่ดี เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
                                                 
 7 Harold Koontz and Heinz Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. (New 
York : McGraw – Hill, 1990), 6.  
 8 สาคร สุขศรีวงค, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),  30. 
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ประการที่สองคือ คนที่เกี่ยวของ กลาวคือ การบริหารการศึกษาทุกระดับตองการบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ ลักษณะนิสัย ทัศนคติที่แตกตาง จากบรรดาคนที่มีอาชีพอ่ืน ประการที่สามคือ 
กระบวนการ ไดแก วิธีการปฏิบัติในการดําเนินงานแตกตางกันสาเหตุที่เปนเชนนั้น เพราะระบบ
บริหารการศึกษามีวัตถุประสงคและบุคลากรตางกับการบริหารองคการอื่นๆ  และประการ
สุดท ายคือ ผลผลิต กลาวคือระบบบริหารการศึกษาเปนระบบที่สรางคนใหเปนคนที่มีความรู
ความสามารถมีบุคลิกภาพลักษณะใหมที่มีคุณภาพกวาเดิม ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทักษะการบริหาร
นั้นมีความจําเปนอยางมากกับผูบริหารในทุกระดับและทุกองคการ ไมวาจะเปนองคการของรัฐ
หรือเอกชน การเปนผูบริหารนั้นใครก็เปนไดถาไดรับการแตงตั้ งให เปน แตการเปนผูบริหารที่ดี
และมีประสิทธิภาพนั้น มิใชเปนกันไดงายๆ การที่ผูบริหารจะบริหารงานใหประสบผลสําเร็จได
นั้น ขึ้นอยูกับทักษะพื้นฐาน 3 ประการ คือ ทักษะดานเทคนิค (technical skill) ทักษะดานมนุษย 
(human skill) และทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) ซ่ึงอาจฝกฝนข้ึนมาได แตเนื่องจาก
โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษา ซ่ึงแตกตางจากองคการอื่นๆ การบริหารโรงเรียนมีจุดประ
สงคเพื่อพัฒนานักเรียนเปนหลัก9  
 นอกจากนี้ กวี วงศพุฒ ไดกลาววา ในการบริหารงานผูบริหารจําเปนตองคิดไปทุกวัน
เพื่อใหเกิดงานสรางสรรค และเหตุที่ตองคิดนั้นอาจเนื่องมาจากงานที่เพิ่มขึ้น จําเปนตอง
เปล่ียนแปลงวิธีทํางานเพื่อสามารถทําไดทันตามกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทํา
ใหตองคิดกาวไปไกลกวานั้น เพื่อใหงานสัมพันธกับระบบดังกลาว โดย เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ ได
ใหทรรศนะเกี่ยวกับ ความหมายของการคิด (cognitive) วาการคิดเปนกระบวนการทางสมองทั้ง
ในสวนที่เปนศักยภาพของสมรรถภาพสมอง ในการรับรูขอมูลตางๆมาประมวลผลเบื้องตน แล
วใชวิธีการคิดที่มีอยู10  
 นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆไดกลาววา ในการคิด บุคคลจําเปนตองมี
ทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด  อาทิเชน  ความสามารถในการจําแนก 
ความสามารถในการจัดกลุม    ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล  และตั้งสมมติฐาน 
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวมีการจัดทักษะการคิดไว 2 ระดับ ไดแก ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการ
                                                 
 9 เกศนา พนัธาเดช, “การศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนครเวียงจนัทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (ปริญญานิ
พนธการศึกษา-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2543), 33. 
 10 กวี วงศพุฒ, “หัวหนาที่ดีตองมีความคิดริเริ่ม,” เพิ่มผลผลิต 32, 2(มีนาคม - เมษายน
2536) : 62. 
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คิดขั้นสูง   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 1) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญคือ ทักษะการสื่อสาร ไดแก 
การฟง การจํา การอาน การรับรู การเก็บความรู การดึงความรู การจําได การใชความรู การอธิบาย 
การทําความกระจาง การบรรยาย การพูด การเขียน และการแสดงออก และทักษะที่เปนแกนหรือ
ทักษะขั้นพื้นฐาน ทั่วไปไดแก การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การรวบรวมขอมูล การจัด
หมวดหมู การตีความ การเชื่อมโยง การใชเหตุผล การระบุ การจําแนกความแตกตาง การ
จัดลําดับ การเปรียบเทียบ การอางอิง การแปลความ การขยายความ และการสรุปความ 2)  ทักษะ
การคิดขั้นสูง ที่สําคัญมีดังนี้ การนิยาม การผสมผสาน การสราง การปรับโครงสราง การหาความ
เชื่อพื้นฐาน การวิเคราะห การจัดระบบ การจัดโครงสราง การหาแบบแผน การทํานาย การ
ตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ การประยุกต การทดสอบสมมติฐานและ การพิสูจน11 
 ซ่ึงหลักการสงเสริมการพัฒนาความคิด ตามที่แมคเคนซีย และคอรีย (McKenzie and 
Corey) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความคิดของผูบริหารไวคือ ผูบริหารไมควรยึดมั่นกับ 
วิธีการบริหารอยางใดอยางหนึ่งตลอดไปในชีวิตการบริหารงาน พยายามคนหาแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีกวาและที่ใหมกวาอยูเสมอ โดยไมผูกพันอยูกับความจําเจ รูจักฟง อาน และวิสาสะ
กับผูบริหารคนอื่นๆ เรียนรูการคนพบ การทดลองสิ่งแปลกๆใหมๆที่ใหประโยชนตอการนําไป
ประยุกตใชในการบริหาร หมั่นตรวจสอบประสบการณ และการฝ กอบรมของตนเอง 
พยายามวิเคราะหพฤติกรรม การบริหารของตนเสมอและวิเคราะหสาเหตุแหงพฤติกรรม หรือ
เหตุแหงการตัดสินใจเพื่อแกไขพฤติกรรมการบริหารงานใหสรางสรรคยิ่งขึ้น12 
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา ทักษะความรูความคิด เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของผูบริหาร ใน
การบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยความรู ความคิด และปญญานั้นเกิดไดจากการเรียนรูและ
การศึกษา ซ่ึงอาจเปนการศึกษาจากตํารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การเขารวมประชุมสัมมนา 
การอภิปรายรวมกับคนอื่น การเรียนรูประสบการณของตัวเอง และการเรียนรูจากประสบการณ
ของ ผูอ่ืนและนําความรูที่ไดเหลานั้นมาพัฒนาความคิด เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีกวาอยู
เสมอ ทักษะดานเทคนิค (technical skills) เทคนิคการบริหารงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหาร 
เพราะจะทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz) ไดให
ความหมายไวว า ทักษะด าน เทคนิค    เปนความสามารถของผู บริหารในการใชความรู  
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคเฉพาะอยางและการใชเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ
                                                 
 11 ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ, “การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด,” ครุศาสตร 
26, 1 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2540) : 45 - 47. 
 12 McKenzie and Corey, อางถึงใน วจิิตร วรุตบางกูร, “ความคิดสรางสรรค,” 
สารานุกรมศึกษาศาสตร (มกราคม - ธันวาคม 2531) : 33 - 34. 
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ปฏิบัติงาน โดยการเรียนรูจากประสบการณ การฝกปฏิบัติ การศึกษาเพิ่มเติม และการฝกอบรม13 
เชนเดียวกับแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี และ สตารรัตต (Sergiovanni and Starratt) ที่กลาววา 
ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ความสามารถของ ผูบริหารในการใชความรู วิธีการ และเทคนิคใน
การทํางานเฉพาะอยางใหสําเร็จ ซ่ึงทักษะในดานนี้ ไดแก วิธีการเขียนแผนการทํางาน การ
พัฒนาการทํางาน การจัดอุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดซื้ออุปกรณการทดลอง การ
เตรียมการประชุม การวางแผนการทํางานของผูบริหาร และการทํารายงานประจําป14  
 ซ่ึงตอมา แฮรริส (Harris) ไดนําทักษะดานเทคนิคของโรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. 
Katz) มาขยายความวา ทักษะดานเทคนิค ไดแก การพูด (speaking) การเขียน (writing) การอาน 
(reading) การฟง (listening) การจัดลําดับเรื่อง (outlining) เขียนแผนภูมิ (graphing) วาดภาพ 
(sketching) การคํานวณ (computing) และเปนประธานที่ประชุม (sharing a meeting)15  และ
แนวคิดที่คลายกันของเฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ไดกลาววา ทักษะดา
นเทคนิคเปนความสามารถในการใชความรู วิธีการ เทคนิค และสิ่งที่จําเปนสําหรับภาระหนาที่
โดยเฉพาะ    ซ่ึงเกิดจากการศึกษาประสบการณและการฝกอบรม16 
 นอกจากนี้ โบวีและคณะ (Bovee and others) ไดเสนอแนวคิดวา ทักษะดานเทคนิค
เปนทักษะที่ตองใชเครื่องมือ เทคนิคและความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะ 
ดานเปนพิเศษ ผูบริหารตองพัฒนาทักษะดานเทคนิคอยูตลอดเวลาโดยการศึกษาและการปฏิบัติ
ในหนาที่ที่รับผิดชอบ17  ซ่ึงสอดคลองกับรูและบียารส (Rue and Byars) เห็นวา ทักษะดานเทคนคิ
เปนความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน    พนัส หันนาคินทร 

                                                 
 13 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 
33January – February 1955) : 33 - 34 

 14 Thomas J. Sergiouanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspectives, 
2nd ed.  (New York : McGraw - Hill, 1979), 25.  

 15 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs : 
Prentice - Hall, Inc, 1985), 16 - 19. 
 16 Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behavior 
Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs,N.J. : A Simon&Schmaste Company,1993), 58.  
 17 Courtiand L. Bovee and others, Management (New York : McGraw - Hill,Inc., 
1993), 21 - 23. 
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เห็นวา ทักษะดานเทคนิค คือ การรูวางานที่ตองทําโดยหนาที่ของตนมีอะไรบางและทํางานนอยๆ
ไดอยางไร รวมทั้งบทบาทที่ตองกระทําเพื่อใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น18  
 จากการศึกษาของ สมิธซ และคนอื่นๆ (Smith and others) ในดานการใชเวลาในการ
บริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา พบวา งานในความรับผิดชอบของผู
บริหารสถานศึกษานั้น งานบริหารวิชาการเปนงานที่สําคัญและคิดเปนรอยละ 40 ของงาน
ทั้งหมดของผูบริหาร ฉะนั้นจึงเห็นไดวาทักษะดานการศึกษาและการสอนเปนทักษะที่สําคัญ
สําหรับผูบริหารโรงเรียน19 ซ่ึง เดรค และโรว (Drake and Roe) ไดใหความหมายของทักษะดาน 
การศึกษาและการสอนวาเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร ในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา ซ่ึงต
องมีความรูความเขาใจในการสอนและการเรียนตองเปนผู มีภูมิรู และ เป นนักวิชาการที่ดี  
และงานวิจัยของ พิมลพร รอดเรืองศรี20 ไดทําการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
และครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดานการจัดการเรียนการ
สอนอยู ในระดับมาก สวนอีก 4 ดานอยู ในระดับปานกลาง คือ การวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ไดกลาวมานั้น แสดงใหเห็นวา ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
งานดานการจัดการเรียนการสอนเปนงานที่มีความสําคัญ ผูบริหารควรเอาใจใสงาน ในดานนี้ ซ่ึง
งานดานการจัดการเรียนการสอน ตามที่ วีระ สุภากิจ ไดแสดงทรรศนะไวมีดังนี้คือ การจัดการ
เรียนการสอน ผูบริหารตองจัดใหมีการทําแผนการสอน และโครงการสอนเปนรายวิชา จัดใหครู
ทําบันทึกการสอน จัดหาใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตส่ือการสอนพรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการใช จัดหาทรัพยากร แหลงวิทยาการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ จัดหองสมุด 
และสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชหองสมุดใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน จัดทํา
แผนการใชอุปกรณภายในโรงเรียน และการใชทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น       จาก
                                                 
 18 Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skills and Application, 7th 
ed.(Chicago : Irwin, 1995), 9. 
 19 Smith and others, อางถึงใน วีระวัฒน อุทัยรัตน, แนวคิดในการบรหิาร
สถาบันการศึกษา : ทฤษฎแีละการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 99.  
 20 พิมลพร รอดเรืองศรี, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปรากร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539), 65. 
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แนวความคิดของนักวิชาการและงานวิจัยที่กลาวมานั้น พอสรุปไดวา ทักษะดานการศึกษาและ
การสอนเปนความรูและความชํานาญของผูบริหาร ในการจัดการและบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหาร ซ่ึงจะตองมีความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอนและเปนผูนําทางวิชาการที่ดี จึงจะบริหารงานในโรงเรียนใหบรรลุ ตามวัตถุ
ประสงคและเป าหมายของการจัดการศึกษา  ทักษะดานมนุษย (human skills) ความเชื่อ
ที่ว  า  ถามนุษยรวมมือรวมใจกันอยางดีที่สุดแลว สังคมหรือหนวยงานนั้นยอมจะมีความเปนอยูที่
ดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด ดังนั้นการที่ผูบริหารจะทํางานกับมนุษยใหไดดีนั้น 
ผูบริหารตองศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยคือมนุษยมีความตองการให
ผู อ่ืนสนใจตน ใหรู สึกวาตนเปนคนสําคัญ มีความอิจฉาริษยาและตอตานผู อ่ืนที่ดีกวาหรือ
เหนือกวา ไมยอมรับเปลี่ยนแปลงในบางอยางที่เคยปฏิบัติมาชานาน มีความตองการความ
ปลอดภัยเพื่อ อยู รอดมีความอยากรู อยากเห็น  และมีความต องการให ผู  อื่นยกย องชื่น
ชม21     ซ่ึงโรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz) ไดใหความหมายของทักษะด านมนุษย ไว ว า  
เปนความสามารถของผูบริหาร ในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมกับ
บุคคลอื่นและการรูจักใชคน ทักษะดานนี้ประกอบดวยความเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจคน
และศิลปะ     ฝกตนเปนผูนําที่ดี เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา สามารถสรางระบบความรวมมือระหวางผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานฝายต
างๆไดเปนอยางดี22 สวน แฮรริส (Harris) มีความเห็นเช นเดียวกัน  พร อมทั้ งขยายความว า 
ทักษะดานมนุษย ไดแก ความเขาอกเขาใจ (empathizing) การรูจักสัมภาษณ (interviewing) การรู
จักสังเกต (observing)การมีสวนรวมในการอภิปราย (participatingin discussion) และการแสดง
บทบาทสมมติ (role palying)23      และในทํานองเดียวกัน เซอรจิโอวานี (Sergiovanni) ไดกลาววา 
ทักษะดานมนุษยเปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงพื้นฐานของบุคคลและการอยูรวมกันในกลุม      ส่ิงที่จําเปนตอทักษะ
นี้อยางยิ่งไดแก ความเขาใจตนเองและการยอมรับเปนอยางดี และเห็นคุณคาความสําคัญของ
บุคคล ค ว า มหนัก แน น แ ล ะค ว า ม เ ห ็น อก เ ห็น ใ จ ผู  อื ่น  ซึ ่ ง เ ป น ค ว า ม รู พื ้น ฐ านที่
ครอบคลุมถึงความเขาใจในทักษะสําหรับผู นํา เชน การสร างแรงจูงใจ  การพัฒนาบุคลิก  
                                                 
 21 พะยอม วงศสารศรี, “ความเขาใจพื้นฐานในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี,” กฎหมาย
ธุรกิจ 1,2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2538) : 55. 
 22 Robert L. Katz, “ Skills of an Effective Asministration,” Harvard Business 
Review 33(January – February 1955) : 22 - 42.  
 23 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 16 - 19. 
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กลุ มพลวัต ความตองการของมนุษย การสรางขวัญและกําลังใจ การจัดการความขัดแยง และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ทักษะดานมนุษยมีความสําคัญตอผูบริหารที่จะนําไปสูความสําเร็จ24และ
เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ได กล าววา ทักษะดานมนุษยเปนความ
สามารถและตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน รวมถึงความเขาใจ การจูงใจ และการใช
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ25 ตามที่ มาสโลว (Maslow) ไดกลาวไววา ความตองการของคนมี
ลักษณะเปนลําดับขั้นต่ําไปหาสูงตามลําดับของความสําคัญ ดังตอไปนี้ คือ 1 )  ความต องการ
ทางร างกาย (physiological needs) ความตองการขั้นนี้เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
เพื่อใหชีวิตอยูได เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย ความตองการทางเพศ 2) 
ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security needs) เปนความตองการความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางกาย เชน ตองการไดรับความคุ มครองปกปอง ตองการกฎระเบียบ
และกฎหมาย ตองการเปนอิสระสวนตัว ตองการมีเสถียรภาพ เปนตน 3) ความตองการทางสังคม 
(social need) เปนความตองการไดรับการยอมรับหรือการใหรวมกลุมผูอ่ืน 4) ความตองการการ
ยอมรับนับถือ(esteem needs)     คือ      การไดรับสถานภาพที่เปนที่ยอมรับจากสังคมที่จะให
เกียรติยกยองตน เปนความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับจากคนอื่น และ 5) ความตองการ
ความสําเร็จสูงสุด แหงตน (self - actualization needs) เปนความตองการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพสูงสุดไดแสดงออก ซ่ึงทักษะและความเปนเลิศในบางสิ่งบางอยางที่ตนมีเปนความตอง
การสูงสุดที่จะกระทําในสิ่งที่เปนความใฝฝนของตนเองโดยทฤษฎีนี้เชื่อวา เมื่อบุคคลไดรับการ
ตอบสนองในระดับใดแลวจะเพิ่มความตองการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แตหากความตองการระดับ
ใดยังไมไดรับการตอบสนองบุคคลนั้นจะไมปรารถนาถึงความตองการในระดับสูงกวาไดเลย26

ความตองการไดรับความสําเร็จในชีวิต (self–actualization needs) ความตองการไดรับการยกยอง
นับถือ (esteem needs) ความตองการทางสังคม (social need)ความตองการความปลอดภัยและ
ความมั่งคง (safety and security needs) ความตองการทางรางกาย (physiological needs) แผนภูมิ
ที่ 4 ลําดับขั้นความตองการของมนุษย (hierarchy of need theory) และ แนวคิดของ แม็ค คลาว
แลนด (McClelland) ซ่ึงเนนวาบุคคลมีความตองการบรรลุความสําเร็จ โดยแยกความตองการนี้
                                                 
 24 Robert J. Sergiovanni, Instructional Supervision, 2nd ed.(Boston : Allyn and 
Bacon, Inc.,1981), 334 - 335.  
 25Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behavior 
Englewood Cliffs : Prentice – Hall, Inc, 5. 
 26 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality  (New York  :  Harper  & Row 
Pubishers, 1954), 80 - 91. 
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ออกเปน 3 ดานคือ 1) ความตองการบรรลุเปาหมาย (need for achievement) เปนความตองการมี
ผลงานและบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา 2) ความตองการทางสังคม (need for  aff i l ia t ion)  
เปนความตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 3) ความตองการอํานาจ (need for power) เปนความตอง
การมีอิทธิพลและการครอบงําเหนือผูอ่ืน27 เมื่อผูบริหารเขาใจความตองการของมนุษยแลว จะ
นําไปสูการเขาใจเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารจําเปนตองทําการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
ทุมเทกําลังความสามารถ เพื่อ ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว ในเรื่อง
ของการจูงใจนั้นนักจิตวิทยา นักการศึกษาหลายทานไดคนควาและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจไว
มากพอสมควร อาทิเชน ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzber’s  Two factor  theory)  
เฮอร ซเบอร กได วิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ นักบัญชีและวิศวกร  203 คนใน  9  บริษัท
เกี่ ยวกับความรู  สึกที่ดีและไม ดี เกี่ ยวกับงานของตน  จากผลการวิเคราะห เฮอรซเบอร
กพบวาปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและ  ไมพึงพอใจในการทํางาน
ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ (motivator factors) ไดแก ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การ
ไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความกาวหนาในหนาที่ กับปจจัยค้ําจุน (hygiene 
factors) เปนปจจัยภายนอก (extrinsic) เชน นโยบายขององคการและการบริหารการนิเทศ 
เงินเดือน สถานภาพการทํางาน สัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนตน โดยมีความเชื่อวา ปจจัยจูงใจมี 
สวนตอการเพิ่มผลผลิต แตปจจัยค้ําจุนไมใชส่ิงจูงใจในการทํางานหรือทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แต 
ถาขาดหรือไมมีปจจัยเหลานี้จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกผูทํางาน และสงผลตอประสิทธิ
ภาพในการทํางานได28 รวมถึงแนวคิดของ เมคเกรเกอร (Mcgregor) ที่เรียกทฤษฎี X และทฤษฎี 
Y โดยไดอธิบายวาบุคคลพื้นฐานสองประการ กลาวคือ บุคคลไมชอบทํางาน หลีกเล่ียงและขาด
ความรับผิดชอบ รวมถึงความทะเยอทะยานเรียกวา ทฤษฎี X กับบุคคลมีความสามารถและ
ความคิดริเริ่ม รับผิดชอบ พรอมจะทําอยางเต็มที่ เมื่ออยูในสภาพที่เอื้ออํานวย เรียกวา ทฤษฎี Y 
โดยที่หากผูบริหาร มองบุคลากรของตนในเชิงทฤษฎี X ยอมตองกําหนดมาตรฐานในการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชา โดยใกลชิด แตหากมองโดยทฤษฎี Y ยอมเปดโอกาสใหบุคลากรของตน
ควบคุมตนเองในการทํางาน29จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจดังกลาวนั้น จะเปนสวน
                                                 
 27 McClelland, อางถึงใน สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองคการและการจูงใจ (กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพดวงกมล, 2531),18 - 19. 
 28 Frederick Herzberg, Bemard Mausner, and Barbara Synderman, The Motivation 
to Work (New York : John : Willey & Sons, Inc.,1959),IX. 
 29 Douglas McGregor, The Human side of Enterprise (New York : McGraw – Hill 
Book Company, 1960), 33 - 34. 
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สําคัญที่ทําใหผูบริหารสมัยใหมเขาใจไดถูกตองยิ่งขึ้นวา การจูงใจนั้นจะกระทําไดดวยหลายวิธี ผู
บริหารอาจใชส่ิงตางๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงินมาใชตอบสนองสิ่งจูงใจของคนได
แตกตางกันไป นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ กลาวถึงเครื่องมือในการจูงใจมีดังนี้คือ เทคนิคในการ
ควบคุมงาน ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสองวิธีคือ แบบมีการเอาใจคนงาน และแบบไมมีการเอาใจ
คนงาน การใชอํานาจหนาที่ การใชผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน หรือที่สามารถตีคาเปนเงินไดและ
ผลตอบแทนอื่นๆที่ไมใชตัวเงิน ดังเชน การใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่งาน การใชวิธี
ปกครองแบบพอกับลูก การใหเกียรติและถือเปนกันเองตอคนงาน การจัดใหงานมีลักษณะที่ดีจะ
ตอบสนองความตองการทางใจของ คนงานได การใหมีสวนรวมในการบริการ และการใชวิธีการ
จัดการโดยยึดถือที่วัตถุประสงค  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ทักษะดานมนุษย เปนความรูและความ
ชํานาญของผูบริหารในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นและการรูจักใชคน ซึ่งผูบริหารจําเปนตอง
เขาใจในสภาพธรรมชาติความตองการของมนุษย เพื่อท่ีจะไดรูจักและเลือกใชวิธีจูงใจใหถูกตอง
และเหมาะสม ทักษะดานมนุษยจึงเปนทักษะสําคัญที่ผูบริหารจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาขึ้น 
เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฎิบัติงานเพื่อการบรรลุซ่ึงเปาหมายขององค การ  ทักษะ  
ดานมโนภาพ (conceptual skill) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) นี้ โรเบิรต แอล แคทซ 
(Robert L. Katz) ไดใหความหมายไววา ทักษะดานมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
ที่เขาใจ  มองเห็นภาพความสัมพันธของสวนตางๆในองคการทั้งหมด มีความคิดกวางไกล 
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองคการอื่นๆ ไดเปนอยางดี ทั้งทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดับจุลภาคและ มหภาค30 เซอรจิโอวานนี และสตารรัตต (Sergiovanni and Starratt) 
แสดงความเห็นวาทักษะดานมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่มองเห็นทัศนวิสัย
ของโรงเรียน เห็นความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับสวนอ่ืนๆ เชน ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูเห็น
การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางสวนประกอบตางๆ ในโรงเรียน ตัวอยางแผนการศึกษาแหงชาติ 
การจัดการศึกษา การบริหารบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และอ่ืนๆ31  
 
 
 
                                                 
 30Rebort L.Katz, “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review 
33(January - February 1955) : 22 - 42. 116Rebort L.Katz, “Skills of an Effective 
Administration,” Harvard Business Review 33(January - February 1955) : 22 - 42.   
 31 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspectives, 
2nd ed.(New York : McGraw - Hill, 1979), 25. 
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นักบริหารการศึกษายุคใหม 
 ระบบผลิตผูนําทางการศึกษา และการจัดการศึกษาจะเปลี่ยนไปอยางมากและรุนแรง 
นักบริหารการศึกษายุคใหมยังตองเตรียมรับกับโลกใหมใบนี้และตองเตรียมตนเองใหมีคุณสมบตัิ
และขีดความสามารถที่เหมาะสม คือ32  
 1. การเปนผูรอบรูและกาวทันเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน (technology-oriented) ซ่ึง
ผูบริหารไมจําเปนจะตองรูรายละเอียดแตตองตามทัน เขาใจและสามารถตัดสินใจในทางการ
จัดการและวิชาการที่ทําใหไดประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ ในชวง 20 ป ที่ผานมาเราจะตอง
คิดถึงการมีเทคโนโลยีสารสนเทศไวใชในองคกรโดยมีนักบริหารแทบจะไมตองมีความรู ความ
เขาใจอะไรมากนัก เพียงหาคนที่มีความรูความสามารถมาชวยงานเทานั้นเอง แตในปจจุบัน 
เทคโนโลยีมีความซับซอนมากขึ้น ฝายบริหารจะตองดําเนินการอยางถูกตองและชัดเจน ซ่ึงถา
ดําเนินการดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีตก็จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอองคกรได ดังนั้นผูบริหารตองใส
ใจ และพัฒนาตนเองใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. การเปนนักการเงิน (financial manager) ในปจจุบันและอนาคต แหลงเงินและ
ทรัพยากรจะมีมาจากหลายแหลง และแหลงเงินจากรัฐบาลกลางจะคอยๆ ลดความสําคัญลง แตจะ
มีแหลงเงินอื่นๆ ทั้งจากภายในชุมชน องคกรภาคราชการอื่นๆ นอกสายการศึกษาที่ตองมารับ
บริการ ภาคเอกชน และผูมารับบริการดานการศึกษาและวิชาการตางๆ แตเงินและทรัพยากรตางๆ 
ก็จะยังมีอยางจํากัด ตองมีการดูแลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการเรียนรู
ศัพทเทคนิคดานการเงินตางๆ และตองรูวิธีที่จะตองใชเพื่อการวิเคราะหโครงการและงานตางๆ  
 3. การเปนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ (communicators & public relations)  โลก
วิชาการใหมจะมีส่ิงดีๆ ที่ไมเคยมีมากอนในอดีตและจําเปนที่ประชาชนผูรับบริการการศึกษา
จะตองทําความเขาใจ ฝายบริหารเองจะตองทําหนาที่เปนนักการสื่อสาร สรางความเขาใจให
เกิดขึ้น ทําใหประชาชนผูบริโภคไดเขาใจในคุณประโยชนของการศึกษาในแนวทางใหมๆ  
 4. การเปนนักการตลาด (marketing man) มีส่ิงใหมๆ มากมายที่จะเปนประโยชนใน
วงการศึกษาที่ตองการแหลงเงินและทรัพยากรสนับสนุน นักบริหารการศึกษาไมไดมีหนาที่ไว
ขายหรือแสวงหาเงินและทรัพยากร หรือทํากําไรแตเพียงอยางเดียว การที่นักบริหารการศึกษายุค
ใหมจะตองรูเรื่องการตลาด การทําใหสินคาและบริการไดมีการนําไปใชประโยชน 
 5. การเปนนักกฎหมาย (law and legally concerned) ในการบริหารจะตองมีการทํา
สัญญาหรือดําเนินการตามพันธะสัญญามากมายโดยเฉพาะทางดานทรัพยากรมนุษยหรือการจาง
                                                 
 32 ณัฐนภิา  คุปรัตน, “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21”. วิทยาจารย 106, 4  
( กุมภาพันธ 2550) : 76 – 79. 
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คนงาน ซ่ึงในอดีตนั้นการจางคนจะตองจางเพียง 1 ครั้งก็จะอยูไดไปตลอดชีวิต แตในปจจุบัน
และอนาคตมีการจางงานคนที่จางใหทํางานที่มีลักษณะเฉพาะจางคนจากภายนอกเปนการเฉพาะ
กาลและเฉพาะกิจ สัญญาการวาจางก็จะมีมากมายไปตามลักษณะของงานและโครงการ 
เชนเดียวกับการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางที่มีความซับซอนแตตองชัดเจนเปนธรรม ตองรัดกุม 
และนําไปสูการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. การเปนนักการเมือง (politician) นักการเมืองในที่นี้ หมายถึง คนที่ตองเขาใจ
กลไกของระบบผลประโยชน การตองเจรจาประสานงานกับกลุมผลประโยชนตางๆ ที่จําเปนตอง
ไดประโยชนจากระบบการศึกษา นักลงทุนเขามาในเขตการศึกษาใดเขาก็ตองการใหเขตพื้นที่
นั้นๆ มีศักยภาพดานกําลังคนที่จะทําใหตนทุนดําเนินการของเขาเปนไปอยางต่ําที่สุด นอกจากนี้
ระบบอุปถัมภในสังคมไทยแบบเดิมก็จะยังคงมีอยู นักบริหารที่มีความซื่อสัตย ตรงไปตรงมาแต
ไมมีความสามารถที่จะประนีประนอม โดยไมเสียหลักการของการศึกษา ก็จะอยูไดยาก และจะ
ไมไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝายที่ก็จะตองทํางานรวมกัน 
 7. การเปนนักตัดสินใจ (decision Makers) ปจจุบันโลกเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว หลายๆ อยางที่เปนปญหาและไมตัดสินใจจะสงผลเสียตอระบบนั้นๆ อยางรุนแรง 
และในบางโอกาสอาจไมสามารถกลับคืนมาไดอีกเลย การตัดสินใจเปนเรื่องของการใชเหตุผล 
การใชตัวเลขที่จะตองคํานวณผลไดผลเสีย แตในการเปนนักบริหารสําหรับอนาคต ตัวเลขและ
เหตุผลอาจไมเพียงพอ นอกจากนี้นักบริหารยุคใหมตองมีวิสัยทัศน ตองสามารถมองเห็นในสิ่งที่
คนธรรมดา นักการเงิน หรือนักบริหารที่ใชเพียงสามัญสํานึกตัดสินใจ แตนักบริหารการศึกษา
สําหรับอนาคต ตองเตรียมพรอมสําหรับโลกที่ตองมีการคิดและเตรียมการลวงหนา ตองอาศัยการ
ตัดสินใจที่ใชญาณหยั่งรู  
 

พฤติกรรมของผูบริหาร 
 
ความหมายของพฤติกรรม (behavior) 
 พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ โดยการเลือกการตอบสนองที่
เหมาะสมที่สุดในสถานการณนั้น ๆ โดยมีความเชื่อวาพฤติกรรมเปนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 
ปราศจากประสบการณหรือการอบรม  
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แนวความคิดเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม 
 ในชวงที่ผานมา นักพฤติกรรมศาสตร ไดพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบายวา
พฤติกรรมของคนเกิดขึ้นมาไดอยางไร ในชวงเวลานี้ก็ไดมีการพัฒนาแนวความคิดทฤษฎีและวิธี
ทางพฤติกรรมศาสตรขึ้นมาหลายทฤษฎี โดยแบงเปน 3 กลุมใหญ ๆไดดังนี้ 
 แนวความคิดท่ี 1 ปจจัยภายในตัวบุคคล (intra - individual causality assumption)
รากฐานแนวความคิดนี้มาจากสมมติฐานเบื้องตนวาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมมาจาก องคประกอบภายในตัวบุคคลอัน ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อ
คานิยม แรงจูงใจ ความตั้งใจใฝพฤติกรรม เปนตน จากแนวความเชื่อดังกลาว นักพฤติกรรม
ศาสตรในกลุมนี้จึงสนใจศึกษาและสรางทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีเจตคติและการ
เปลี่ยนแปลง เจตคติ ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ ทฤษฎีคานิยม เปนตน วิธีการศึกษาก็จะยึดทฤษฎี
ดังกลาวเปนหลัก โดยเนนการใหความรู การเปลี่ยนเจตคติ การสรางแรงจูงใจ การสรางคานิยม
เปนตน การวัดผลของการดํา เนินการ ก็จะวัดในรูปของการเปลี่ยนแปลงความรู เจตคติและ
คานิยม ซ่ึงเราเรียกวา KAP study (knowledge attitude practice) นั่นเอง จากผลการวิเคราะห KAP 
ทางดานการวางแผนครอบครัว ของประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศพบวาความรูและเจตคติ 
ของการศึกษาและการวิจัยบางอัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม บางอันก็ไมพบวา ความรู เจตคติ 
และการปฏิบัติมีความสัมพันธกัน ทําใหนักพฤติกรรมศาสตรตั้งขอสงสัยวา  KAP จะมิใช
เครื่องมือที่ดีที่จะใชวัดพฤติกรรม 
 แนวความคิดท่ี 2 ปจจัยภายนอกบุคคล (extra - individual causalityassumption) กลุม
นี้มีรากฐานแนวความคิดมาจากสมมติฐานที่วา สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปจจัย
ภายนอกตัวบุคคล นักพฤติกรรมศาสตรกลุมนี้ สนใจศึกษาปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและระบบ
โครงสรางทางสังคม เชน ระบบการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา องคประกอบดาน
ประชากร และลักษณะทางภูมิศาสตรวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนอยางไร ทฤษฎีที่นํา มา
ประยุกตใชจะเกี่ยวของกับทฤษฎีทางประชากรศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร เปนตน 
 แนวความคิดท่ี 3 ปจจัยหลายปจจัย (multiple causality assumption) กลุมนี้มีรากฐาน
แนวคิดมาจากสมมติฐานที่วา พฤติกรรมของคนนั้นเกิดมาจากทั้งปจจัยภายในบุคคลและปจจัย
ภายนอกบุคคล 
 สําหรับกลุมหลังนี้จะนักทฤษฎี ทางจิตวิทยาสังคม สังคมศาสตร ประชากรศาสตร 
และสังคมศาสตรสายอื่น ๆ เขามาประยุกต ในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพฤติกรรมและ
พยายามหาวิธีการแกไขปญหา โดยผสมผสานวิชาชีพสาขาตางๆ เขามารวมดํา เนินการ  
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ประเภทของพฤติกรรม  
 พฤติกรรมสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1) พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) หมายถึง การกระทํา ที่สังเกตเห็นไดโดยใช
ประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือ เชน การรองไห การเตนของหัวใจ การเดินทาง เปนตน 
  2) พฤติกรรมภายใน (covert behavior) หมายถึง การกระทํา ที่ไมสังเกตเห็นไดเจาตัว
เทานั้นที่รู เชน ความคิดเห็น การเรียนรู ความรูสึก อารมณ เปนตน 
 จากความหมายตาง ๆ จึงพอสรุปไดวา พฤติกรรมเปนปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิด
ของส่ิงมีชีวิตที่มีตอส่ิงเราตาง ๆ ในสภาพแวดลอมจะสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสหรือไมไดก็
ตามแตเปนพฤติกรรมที่เราสามารถวัดได รูได ถาเปนพฤติกรรมภายนอกเราจะสังเกตเห็นได
ชัดเจนสวนพฤติกรรมภายในจะตองใชเครื่องมือวัด ซ่ึงเปนการวัดโดยออม 
 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 
           จากการศึกษาของนักทฤษฎีและนักวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารไดขอ
คนพบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผูบริหารที่ใกลเคียงกันดังนี้ 
 มาสเซีย (Massie) ไดกลาวถึงผูบริหารหรือผูนําที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ฐานะสมาชิกของกลุมและสรางความรวมมือกับกลุมฐานะผูนําที่ไดทั้งงานและน้ําใจ จําเปนตอง
อาศัยหลักมนุษยสัมพันธ ซ่ึงจะตองมีวิธีจูงใจคนใหทํางานตามจุดมุงหมาย เพื่อใหมนุษยเกิดความ
พึงพอใจ และชวยใหงานขององคการสําเร็จตามจุดประสงค33 ในขณะที่เดวิส (David) ไดให
ความหมายของการเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จในดานของมนุษยสัมพันธวา การจูงใจคนให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมโดยมีความพึงพอใจทางเศรษฐกิจ สังคมและ
จิตใจ34 นอกจากนี้ บารนารด (Barnard) ไดช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของ
ผูบริหารในฐานะผูที่มีประสิทธิภาพ ก็คือความสามารถในการตัดสินใจ35 ในทํานองเดียวกัน 
รอวล (Rowls) ไดกลาวถึงความยุติธรรมซึ่งเปนคุณธรรมหรือความดีงามเบื้องตนที่ผูบริหาร
จําเปนจะตองมีเปนองคประกอบในการจะเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยไดใหหลักการ
                                                 
 33 Joseph L. Massie, Essential of Management (New York : Prentice-Hall Inc., 
Company, 1964), 106. 
 34 Kieth David, Human Relation of Work  (New York : McGrawHill Book 
Company, 1967), 5. 
 35 Chester I. Barnard, The Function of the Executive  (Cambridge : Harvard 
University, 1971), 168 – 171. 
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สําคัญ 2 ประการคือ    1) คนแตละคนตองมีเสรีภาพพื้นฐานที่กวางขวางโดยเสมอภาคนั้นทั้งนี้ 
โดยสอดคลองกับสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน และ    2) ความไมเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ พึง
จัดใหมีกรณีเพื่อประโยชนมากที่สุดแกคนผูไดเปรียบนอยที่สุด และในกรณีที่เกี่ยวกับการเปด
ตําแหนง หนาที่ แกคนทั่วไปภายใตเงื่อนไขของความเสมอภาคในเรื่องโอกาสที่เปนธรรรม36 และ
นิวแมน (Newman) ไดกลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพวาจะตองมีการมอบหมายงานที่ดีใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงไดระบุองคประกอบของการมอบหมายงานที่ดีไว 3 ขั้นตอน คือ   1) 
ผูบริหารทําการกําหนดภารกิจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในระดับที่ถัดลงไป    2) ใหการอนุญาต
ที่จะใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินผูกพันเรื่องนั้น ใหมีสิทธิใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการทํางานนั้น 
และใหมีสิทธิดําเนินการตางๆ เทาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติภารกิจตางๆ และ    3) พยายามสราง
ภาระผูกพัน หรือความรับผิดชอบ ใหเกิดขึ้นในตัวผูใตบังคับบัญชาท่ีจะทํางานนั้นๆ ไดอยางดี
และสงผลกลับมายังตัวผูบริหารที่ไดเปนผูมอบหมายงาน37 นอกจากนี้นักวิชาการหรือนักวิจัยยัง
ไดใหความสําคัญของการติดตอส่ือสารที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
หรือเปนผูนําที่ดีของกลุม เชน โรทิสเบอรเกอร (Rothlishberger) ซ่ึงไดช้ีใหเห็นวาการ
ติดตอสื่อสารภายในองคการ สามารถสงผลใหการปฏิบัติงานภายในองคการเปนไปอยางราบรื่น 
หรือไมมีอุปสรรค ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารที่จะตองสรางความเขาใจอันตอ
ผูรวมงานในบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล รวมทั้งขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของทุกฝาย
ในแนวทางที่ตรงกัน ซ่ึงการติดตอส่ือสารจะเปนกระบวนการที่จําเปนยิ่ง38 สวนพิชเชอร 
(Fischer) กลาววา ผูนําหรือผูบริหารเปนจํานวนมากที่ประสบปญหาการติดตอส่ือสาร อันมี
สาเหตุมาจากการไมซาบซึ้งถึงคุณคาของการติดตอส่ือสารที่นักบริหารมองขามไปวาเปนเรื่องไม
สําคัญเทาไรนัก ซ่ึงหนวยงานใดที่มีระบบการติดตอส่ือสารไมดีพอก็จะทําใหประสิทธิภาพการ

                                                 
 36 John Rowls, A Theory of Justice (New York : A Harvard paperback, 1971), 274-
275. 
 37 William H. Newman, Administrative Action, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice-Hall, 1983), 185-186. 
 38Fritz  J. Roethlishberger, “The Administrative’s Skill : Communication,” in Man-
in Organization (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1968), 109. 
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ทํางานลดลง กระบวนการติดตอส่ือสารจึงเปนองคประกอบสําคัญของการเปนผูบริหารหรือผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ39 
 สตอกดิลล (Stogdill) ไดสรุปผลจากงานวิจัยหลายฉบับ ผลสรุปที่สําคัญมีดังนี้ 
 บุคคลที่ดํารงตําแหนงการเปนผูนําจะมีคุณสมบัติดังตอไปนี้มากกวาสวนเฉลี่ยของ
สมาชิกของกลุม ประกอบดวย    1) สติปญญา    2) การศึกษาเลาเรียน   3) ความรับผิดชอบ    4) 
การมีสวนรวมในกิจกรรมและสังคม และ    5) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม40 
 ซ่ึงผลสรุปตามขอนี้ เปนขอสรุปที่สนับสนุนโดยงานวิจัยไมนอยกวา 15 ฉบับที่ได
ทําการศึกษาและสรุปวาบุคคลที่ดํารงตําแหนงการเปนผูนําจะมีลักษณะดังตอไปนี้มากกวาสวน
เฉลี่ยของสมาชิกของกลุมประกอบดวย    1) รูจักการเขาสมาคม    2) มีความคิดริเร่ิม    3) มีความ
เพียรพยายาม    4) รูจักวิธีที่จะทํางานใหสําเร็จ    5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง   6) ตื่นตัวและหยั่งรู
ในสถานการณ    7) มีความรวมมือ   8) เปนที่นิยมของปวงชน  9) มีความสามารถในการปรับตัว 
และ 10) มีความสามารถในการพูด 
 สตอกดิลล จึงไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา ทั้งในป ค.ศ. 1948 
และ 1970 มีความสอดคลองกันควรจะแบงคุณลักษณะของผูนําที่ดี แบงตาม คุณลักษณะได  6  
ดาน ดังตอไปนี้ ดานที่หนึ่ง คือ ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  ไดแก เปนผูที่มี
สุขภาพรางกายที่ แข็งแรงสมบูรณ ดานที่สอง คือ ภูมิหลังทางสังคม (social background)  ไดแก  
มีการศึกษาดี  สถานะทางสังคมที่ดี ดานที่สาม คือ สติปญญา (intelligence)  ไดแก  มีสติปญญา
สูง มีการตัดสินใจดี  มีทักษะในการสื่อความหมาย และการพูด ดานที่ส่ี คือ บุคลิกภาพ 
(personality)  ไดแก  มีความตื่นตัวอยูเสมอ  ควบคุมอารมณได  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มี
คุณธรรม จริยธรรม  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานที่หา คือ ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน (task  - 
related  characteristics)  ไดแก  มีความปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด  มีความรับผิดชอบ  ไมทอแท
ตออุปสรรค  และมุงงาน และดานที่หก คือ ลักษณะทางสังคม (social  characteristics) ไดแก 
ปรารถนาที่จะรวมมือในการทํางานกับคนอื่น ๆ  มีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น  เขาสังคม
เกง  และเฉลียวฉลาด 

                                                 
 39 Frank E. Fischer, “A new look at Management Communication in Management,” 
A Book of Reading eds., Harold Koontz and O’Donnel (Sanfrancisco : McGraw-Hill Book 
Company, 1974), 409. 
 40 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : Survey of Theory and Research 
(New York : The Free Press, 1974), 74-75. 
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ในขณะที่ทรีวาตา (Trewatha)  ไดแบงคุณลักษณะผูนํา ไว   4  ประเภท ดังตอไปนี้ คือ  
1) คุณลักษณะทางกาย (physical traits) ไดแก  ความสูง  น้ําหนัก  รูปรางหนาตา ความมีพลัง  
และความทนทานของรางกาย    2) คุณลักษณะสวนบุคคล (personal traits)  ไดแก  ความสามารถ
ในการใชถอยคํา  ความรอบรู   ความสามารถในการวินิจฉัย  ความสามารถทางสติปญญา  
ความสามารถในการทํางาน   ความสําเร็จ  และความรับผิดชอบ   3) คุณลักษณะทางสังคม (social 
traits)  ไดแก ความเห็นอกเห็นใจ ความแนบเนียน ความเชื่อถือ  ความมีฐานะ  และความสามารถ
ที่จะรวมงานกับผูอ่ืน และ  4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (personality  traits)  ไดแก  ความ
ทะเยอทะยาน  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความซื่อสัตย  ความมานะ  และความมีจินตนาการ 

ผลการวิจัยของศูนยการพัฒนาภาวะผูนําแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด(Harvard 
University)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคนพบลักษณะสําคัญของผูนําที่ประสบความสําเร็จ
ดังตอไปนี้ 
 1. มีความมั่นคงในอารมณและมีจิตใจที่แนวแน  
 2. มีความสามารถในการปกปองคุมครอง   
 3. มีทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น  
 4. มีทักษะทางดานการคิด และเทคนิควิธี  
 โบยาซิลย (Boyatzis) ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในองคการที่หลากหลายทั้งในองคการ
ภาครัฐและเอกชน พบวาสมรรถภาพ (competencies) ของผูนํามีความสัมพันธกับประสิทธิผลใน
การจัดการ  สมรรถภาพดังกลาวประกอบดวย การจูงใจ  (motives)      คุณลักษณะ (traits)    และ
ทักษะ (skills)  จินตภาพแหงตน (self-Image)   และความรู (knowledge) ซ่ึงในดานคุณลักษณะ
นั้น ไดคนพบคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ คือ 
 1. มุงเนนประสิทธิภาพ   
 2. ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา  
 3. ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติส่ิงตางๆ 
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
 5. มีความสามารถในการสรางกรอบความคิดรวบยอดตอส่ิงตาง 
 6. มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ิงตางๆโดยใชประโยชนจากความคิดรวบยอดตางๆ  
 7. มีอํานาจบารมีทางสังคม  
 8. มีการบริหารจัดการโดยอาศัยกระบวนการกลุม  

โบสซเวลล (Bothwell)  ไดกลาววา  ลักษณะผูนําซ่ึงผูวิจัยสวนใหญใชในการศึกษา
ความสัมพันธกับภาวะผูนํามี  10  ประการ ดังตอไปนี้  
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 1. ความฉลาด  
 2. เขากับผูอ่ืนไดดี  
 3. มีทักษะที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพเชิงเทคนิค  
 4. สามารถจูงใจตนเองและผูอ่ืน  
 5. มีความมั่นคงในอารมณและควบคุมตนเอง 
 6. มีทักษะในดานการวางแผนและจัดการ  
 7. มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะใหงานสําเร็จ  
 8. มีความสามารถใชกระบวนการกลุม  
 9. เปนผูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 10. มีความสามารถในดานการตัดสินใจ  
  
คุณลักษณะของผูบริหารทีมี่ประสิทธิภาพ  
 คุณลักษณะของผูบริหาร  หมายถึง  ศักยภาพทางความรูหรือทักษะที่ชวย
ให ผูบริหารปฏิบัติงานได สํา เร็จ 41 
 คุณลักษณะของผูบริหาร คือ ส่ิงตางๆ ในตัวผูบริหารที่มีมาแตกําเนดิและเกิดจากการ
เรียนรู ไดแก ความรูทั่วไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพพจนที่มองตนเอง บทบาททางสังคม หรือ
ความชํานาญงานเฉพาะของผูบริหาร ซ่ึงมีสวนเกีย่วของกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จผลดีเยี่ยม โดย
บังเอิญหรือโดยไมไดตั้งใจ42 
 ดังนั้นคณุลักษณะของผูบริหารจึงสรุปความหมายไดวา เปนคุณสมบัติอันดีเดนของ
ผูบริหารซึ่งมีอิทธิพลใหการปฏิบัติงานใหสําเร็จนั่นเอง การศึกษาผูบริหารโดยคณุลักษณะ (trait 
approach) ตามแนวความคดินี้เชื่อวา ผูบริหารมีลักษณะแตกตางจากผูใตบังคับบัญชา ลักษณะที่
แตกตางของผูบริหารนี้ สามารถที่จะระบุและช้ีบงได โดยจะศกึษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาจากผูบริหารที่ไดรับความสาํเร็จ 
 2. ช้ีบงคุณลักษณะของผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ 
 3. ศึกษาวิธีการที่บุคคลไดรับเลือกหรือไดเล่ือนตําแหนงเปนผูบริหาร 
                                                 
 41 James W. Pellegrino, and C. K. Varnhagan. Abilities and Aptitudes inThe 
International Encycloperdia of Education : Research and Studies, V. 1 (Oxford : pergamon 
Press : 1985). 1 
 42 สมภพ โรจนพันธ, บุญมาก พรหมนอย และ ภคพร ศรีรัตนตระกูล,   นักบริหาร
ระดับโลก หวัหนามือหนึ่งและองคการมือหนี่ง (กรุงเทพฯ : ราชดําริพลับลิเคชั่น , 2530), 97. 
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 ผูบริหารตองมีคุณลักษณะทีด่ีหลายประการ คือ มีความรูดี มีวิธีดําเนินงานอยางฉลาด
มีความเปนประชาธิปไตย เปนที่ศรัทธาของคนทั่วไป มีอารมณมั่นคง ใจกวาง มีมนษุยสัมพันธ มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีศีลธรรม และทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม  
 สําหรับในสังคมไทย มีหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีและที่จําเปนของผูบริหาร 
ซ่ึงสามารถสรุปได 4 ขอ ดังนี้ 
 1. มีความรูในงานวิชาการ รูนโยบาย รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน มีแผนในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลงาน และมีความคิดริเร่ิมทํางานตางๆ ใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ 
 2. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีพรหมวหิาร 4 มีสังคหวัตถุ 4 มีความยุติธรรม 
รูจักเสียสละ ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม มีความจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา และมีมนุษยธรรม 
 3. มีมนุษยสัมพันธดี วางตวัดี การประพฤติปฏิบัติเปนที่ประทับใจแกผูที่เกี่ยวของ มี
ใบหนายิ้มแยมแจมใส ราเรงิ มีความเหน็อกเห็นใจ และใหเกยีรติผูอ่ืน 
 4. มีความอดทน มีความกลาหาญ มีความสามรถในการตดัสินใจโดยรวดเร็วไมลังเลมี
ความกระตือรือรน มีความพรอมที่จะทาํงานเสมอและเปนตวัอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานในทกุๆ 
ดาน 
 วินัย พัฒนรัฐ43 ไดใหความเห็นวา ผูบริหารการศึกษาไทยควรมีคุณลักษณะที่เอื้อตอ
การทํางานของผูบริหาร ดังนี้คือ เปนคนมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน มีความจงรักภกัดีตอสถาบัน 
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง เปนที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา ทํางานเปนทีมได มีความเสียสละสูง 
มีมนุษยสัมพนัธดี เปนนักพูดที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได และมีความเปน
ประชาธิปไตย 
 ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ44ใหความเห็นวา ผูบริหารจะตองมีคณุสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ 
คือ ผูบริหารตองเปนผูรูในทุกๆอยาง แตไมจําเปนตองเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง ผูบริหารตองมี
บทบาทเปนผูแทน คือ ตองเปนผูแทนของหมูคณะหรือตวัแทนของหนวยงาน (symbol of image) 
และตลอดเวลาผูบริหารตองเปนผูนํา (leader) คือ เปนผูที่สามารถจัดบริการหรือรับใชหมูคณะได
ดีที่สุด บุคคลที่จะมีคุณสมบัติเปนผูนําทีด่ีตองประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ คือ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีวิจารณญาณ มคีวามรับผิดชอบ มีมนุษยสมัพันธ และตองทําหนาที่ตัดสินใจไดด ี
                                                 
 43 วินัย    พัฒนรฐั, “รายงานการสัมมนา เร่ือง บริหารการศึกษาของไทย” เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2523 , 1-7.  
 44 ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ, การเตรียมและพัฒนาผูบริหารการศึกษา . (วารสาร
การศึกษา : 2523) 
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 ลักษณะของผูบริหารที่ไดรับความสําเร็จ ตามแนวความคิดของ สตอกดิลล 45 ได
รวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูบริหารโดยจําแนกออกเปนกลุมตาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ 
 1. บุคลิกภาพและพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกวา 15 เรื่อง พบวา ผูบริหารควรมี
บุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่นๆ ในเรื่องตอไปนี้ คือ มีเชาวปญญาดี มีนิสัยรักการศึกษา
คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ มีความรูทันสมัยและกวางขวาง ชอบกิจกรรมและงาน
สังคม มีมารยาทสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจด ี
 2. บุคลิกลักษณะของผูบริหารที่ไดรับการยืนยนั จากผลการวิจัยมากกวา 10 เร่ือง 
พบวา ผูบริหารจะมีบุคลิกลักษณะดังนี้ คอืมีความสามารถในการเขาสังคม รูจิตวิทยาในการเจรจา 
มีมรรยาทสังคมดี มีความคิดริเร่ิมทําส่ิงใหม ๆ เพื่อนําไปประยุกตใหเกดิประโยชนแกสวนรวมได 
มีความอดทนตอความยากลําบาก อดทนตอปญหารอบดานโดยไมเสียกําลังใจ รูหลักและวิธี
ทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อเสริมคุณคาของตนใหเปนผูมี
ความสามารถ มีความเชื่อมันที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความสามารถในการคาดการณขางหนาได 
ใหความรวมมอืกับหมูคณะในการทํางาน เปนผูที่รูจักของคนทั่วไป มีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง และคิดสิ่งใหมๆ เปนผูมีความสามารถในการพดูและสามารถเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. คุณสมบัตทิี่มีความสัมพนัธสูงกับการเปนผูบริหาร คือ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
เปนที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการเขาสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
ปรารถนาที่จะทําดีที่สุด มีอารมณขัน มีความรวมมือกับผูอ่ืน และมีความสามารถในการกีฬา 
 4. องคประกอบที่มีความสัมพันธกับการเปนผูบริหาร แยกออกไดเปน 5 ประเภท คือ  
 4.1 ความสามารถ หมายถึง   ความสามารถ สติปญญา ความกระตือรือรน 
ความสามารถในการพดู ความคิดริเร่ิม การตัดสินใจ 
 4.2 ความสําเร็จ ไดแก การศกึษา ความรู การงาน และการกีฬา 
 4.3 ความรับผิดชอบ ไดแก การเปนที่พึ่งของคนอื่น ความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่น
ในตัวเอง ความปรารถนาที่จะทําดีที่สุด 
 4.4  สถานะ ไดแก สถานะทางสังคม ทางสมรสและการเปนที่นิยมของคนอื่น 
 4.5 สถานการณ ไดแก ทักษะ ความตองการและความสนใจของผูตามจดุประสงค
ที่ตองการจะบรรลุถึงความสําเร็จ 
                                                 
 45 Ralph M. Stogdill.  Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research. 
(New York : The Free Press , 1974), 62 – 63. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 39

 จากการสรุปงานวิจยัตางๆ เกี่ยวกับการเปนผูบริหารของ สตอกดิลล ทั้งในป 1948 
และ 1970 มีความเหน็สอดคลองกันวา ลักษณะของผูบริหารที่ดี มีดังนี้    1) ลักษณะทางกาย 
ไดแก ความแข็งแรง สงาผาเผย    2) ภูมิหลังทางสังคม ไดแก การศกึษาด ี มีฐานะทางสังคมดี 
สติปญญา เฉลียวฉลาด การตัดสินใจดี มีทักษะในการสื่อความหมายและการพูด บุคลิกภาพที่
ตื่นตัวเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค มีจริยธรรมและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   3) ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน ไดแก ความปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด มีความรับผิดชอบ 
ไมยอทอตออุปสรรค มุงที่งาน และ  4) ลักษณะทางสังคม ไดแก ความปรารถนาที่จะทํางาน
รวมกับคนอื่น มีเกียรติเปนที่ยอมรับของสมาชิก เขาสังคมเกง และมีความฉลาดเฉลียวในการ
สังคม 
 เนื่องจากในปจจุบันบทบาทของการเปลี่ยนแปลงเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนใน
สังคมทุกสังคมทําใหผูนําหรือผูบริหารจําเปนจะตองมกีารปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
แตละเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีเกดิขึ้นยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change 
leader) จึงมีความสําคัญและจําเปนเนื่องจากผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการทําการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารจัดการระดับสูงเกีย่วกับ
โครงการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ เชน การปรับร้ือระบบทั่วทั้งองคการ ( e n t e r p r i s e  w i d e  
rerengineering)  และการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑทัว่ทั้งองคการ (enterprise-wide 
product development management –PDM) เปนตน ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงคงตองมีการ
คัดเลือกมาอยางดี หรือมีการฝกอบรมและพัฒนาคณุลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงมาอยางดี 
ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปของผูนาํการเปลี่ยนแปลงที่ดีประกอบดวย   1) ความสามารถในการทํางาน
กับคนทุกระดบั   2) ทักษะการสื่อสารดี   3) ความเขาใจอยางดีถึงความจําเปนของการ
เปลี่ยนแปลง   4) ทรัพยากรเพียงพอ  
 
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leader) เปนผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการทําการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารจัดการระดับสูงเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนแปลง
สําคัญๆ เชน การปรับรื้อระบบทั่วทั้งองคกร (enterprise wide reengineering) และการบริหาร
จัดการการพัฒนาผลิตภัณณทั่วทั้งองคการ (enterprise-wide product development nanagement – 
PDM) เปนตน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบนี้ไดรับมอบหมายมาจากฝายบริหารระดับสูง
ขององคการอีกทอดหนึ่ง สําหรับองคการขนาดเล็กผูบริหารอาจเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเองก็ได 
อยางไรก็ดี โครงการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามทําไดไมงายนัก ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงคงตองมี
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การคัดเลือกมาอยางดี หรือมีการฝกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงมา
อยางดี ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบดวย 46 
 1. ความสามารถในการทํางานกับคนทุกระดับ (ability to work with a wide range of 
people) คณะทํางานการเปลี่ยนแปลงจะประกอบดวยบุคคลจากสายงานหลายระดับและหลาย
หนาที่ ในระหวางการเปลี่ยนแปลงตองมีการปรึกษาหารือกันและตองทํางานกับบุคคลหลาย
ระดับและหลายหนาที่ในองคการ 
 2. ทักษะการสื่อสารดี (good communication skills) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร
กับฝายบริหารระดับสูง คณะทํางานในโครงการเปลี่ยนแปลงและบุคคลทุกตําแหนงหนาที่ซ่ึงมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิผล ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร
เกี่ยวกับเปาหมายและจุดมุงหมายที่ไดรับจากฝายบริหารระดับสูงไปยังคณะทํางานในโครงการ
เปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบในการประสานงานกับบุคคลจากฝายและหนาที่ตางๆ  
 3. ความเขาใจอยางดีถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง (good understanding of 
why change is necessary) การเขาใจถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญสําหรับ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่ง  
 4. ทรัพยากรเพียงพอ (sufficient resources) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีทรัพยากร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง คน เงิน และเวลา คุณลักษณะขอนี้มีความ
ชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดทรัพยากรที่จําเปนหรือไมมีเลย ดังนั้น ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงหลายคนไมประสบความสําเร็จเพราะขาดทรัพยากร 
 5. สามารถรับและทนตอความเสี่ยง (able to take & to lerate risk) ตามความหมาย
แลวจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงสวนใหญเกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางมาก ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงแบบเกาอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสี่ยง
กาวไปสูส่ิงใหมที่ไมเคยพบมากอน  
 6. สามารถมอบหมายงาน (able to delegate) ผูนําการเปลี่ยนแปลงทําการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดคนเดียวไมได และตองไมมีบทบาทเชนนั้น แตตองมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงตองเกิดขึ้น
โดยความรวมมือของบุคคลอื่น หากผูนําการเปลี่ยนแปลงทํางานคนเดียวอาจพบวาเปนเรื่องยาก
ในการหาความสมดุลที่ถูกตองระหวางภาวะผูนํากับการเกี่ยวของกับรายละเอียดปลีกยอยของงาน
ในความรับผิดชอบทั้งหมด 
                                                 
 46 สุนทร โคตรบรรเทา, “คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา,”. วิทยา
จารย 106 , 4  (กุมภาพันธ 2550) : 87 – 89. 
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 7. สามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (able to listen what other people are saying) 
การเปลี่ยนแปลงยอมไมเกิดขึ้น ถาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพียงแตส่ังใหผูอ่ืนทํางานเทานั้นทุกคน
ตองมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหเหตุผลของตนเองในการ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองรูจักหยุดพูด และรับฟงผูอ่ืนพูดได 
 8. สามารถตอบสนองตอส่ิงที่ผูอ่ืนกําลังพูดและสื่อสารอยางชัดเจน ถูกตอง และ
กระชับ เนื่องจากการสื่อสารเปนสิ่งที่ลอแหลมตอการเกิดความผิดพลาด ดังนั้นผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะตองทําความเขาใจและมีการทักษะการสื่อสารที่ถูกตอง ชัดเจนและกระชับได
ใจความมากที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวได 
 9. ทักษะการขายที่ดี (good sale skills) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองขายความคิด
เกี่ยวกับความตองการในการวิเคราะหและการเปลี่ยนแปลงตอผูบริหารระดับสูงที่ดูหมิ่น กังวล 
ไมยืดหยุนและไมสนใจหนาที่ และจะตองขายผลลัพธ การวิเคราะหใหกับผูบริหารระดับหัวหนา
ฝายและผูใชขอมูลขาวสาร 
 10. ทักษะการวิเคราะหและการรูงานในภาพรวมที่ดี (good analytical and conceptual 
skills) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองสามารถคิดวิเคราะหในการจัดการกับขอมูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมด 
อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกันตองเปดกวางตอการเปลี่ยนแปลง และสามารถคิดถึงผลกระทบ
ขางเคียงทั่วทั้งองคการเกี่ยวกับวิธีการใชขอมูลในอนาคต 
 11. มีทักษะเกี่ยวกับกลวิธีการแกปญหา (be skilled in problem solving techniques)  
ในการทํางานรวมกันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดปญหา และบางปญหาบุคคลแตละคน
สามารถแกได แตบางปญหาอาจจะตองแกโดยกลุมบุคคล บางปญหาแกไดโดยการประชุมตาม
แบบเดิม บางปญหาแกไขโดยการระดมพลังสมองจากหลายกลุมบุคคล ซ่ึงเทคนิคในการแกไขมี
หลากหลาย ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีทักษะและมีกลวิธีในการแกปญหาและเลือกใช
ใหถูกตอง เหมาะสมที่สุดเพื่อการแกปญหาที่บรรลุวัตถุประสงค ที่ตองการได 
 12. เปนผูสอนงานที่สามารถและเต็มใจ (be an able and writing coach)  หลายคนที่มี
สวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอาจมีความรูนอยและแนวคิดแคบเกี่ยวกับขอบขายของงาน
ทั้งหมด บุคคลเหลานี้อาจมาขอคําแนะนําจากผูนําการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ  
 13. เปนผูสรางประสิทธิผลของทีมงาน (be good builder of team effectiveness) การ
ใหคนไมกี่คนมารวมกันและเรียกวา “ทีมงาน” เปนเรื่องงาย แตการที่จะทําใหคนเหลานั้นทํางาน
ดวยกันในฐานะเปนคณะทํางานหรือทีมงานที่ดีหรือมีประสิทธิผลเปนเรื่องที่ยากยิ่ง ดังนั้น ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะตองมีทักษะและเรียนรูการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพอยางดีที่สุด 
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 14. สามารถคอยติดตามความกาวหนาของงาน (be able to keep track of progress)  
ในการดําเนินงานอาจมีหลายอยางที่เกิดขึ้นพรอมกัน ดังนั้นผูนําการเปลี่ยนแปลงจําเปนตอง
ควบคุมได และตองทราบวาแตละงานกาวหนาไปถึงระดับใด 
 15. สามารถรักษาจัดเนนสภาพในสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลง (be able to 
maintain focus in a changing environment) 
 
ผูบริหารทางการศึกษาผูหญิง 
 ผูบริหารทางการศึกษาที่เปนเพศหญิงเริ่มเขามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้นซึ่งเปน
ผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ได มีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงตอ
การเปนผูบริหารทางการศึกษา ซ่ึงสรุปไดวามีหลักฐานมากมายที่ยืนยันวาบทบาทของความเปน
แมบานซึ่งตองดูแลครอบครัวมีความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ในฐานะของ
ผูบริหารการศึกษาอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา47 ซ่ึงเหมือนกันในประเทศอังกฤษโดย
ทําการศึกษาวิจัยโดยแฮงตัน48 และ โคลแมน49 จากขอมูลผลของการวิจัยของซิลเดอร (Snyder) 
และ ฮอฟแมน (Hoffman)50 ซ่ึงสรุปไววา ในป 2000 และ ป 1999 มีผูหญิงที่เปนผูบริหารโรงเรียน 
44% จากครูที่เปนผูหญิงจํานวน 75% ในปเดียวกัน  ไมเพียงแตการดําเนินชีวิตของผูหญิงเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทภายหลังที่ไดมีการปฏิวัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวของผูหญิงแต
ยังไดรวมถึงความตองการผูบริหารการศึกษาที่เปนผูหญิงมากขึ้น51 นอกจากนี้ไดการวิจัยเพื่อ
ยืนยันวามีความตองการผูบริหารที่เปนผูหญิงมากกวาผูบริหารที่เปนผูชายโดยพิจารณาถึงชั่วโมง
การทํางานในแตละวันโดยใหเพิ่มจํานวนชั่วโมงการทํางานจาก 60 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปน 80 

                                                 
 47 Clark, M., Caffarella, R. S., and  Ingram, P.B. Women in leadership : Living with 
the constraints of the glass ceiling. (England : Trentham Book, 1999), 59. 
 48 Haughton, E. Why it’s still hard to be a woman. (England : Trentham Book, 
2002), 26-27. 
 49 Coleman Marianne. Women as headteachers: Striking the balance (England : 
Trentham Books, 2002), 23. 
 50 Thomas S. Snyder, and Charlene M. Hoffman. Digest of education statistics 
(D.C. : National Center for Educational Statistics, 2002): 45 – 50. 
 51 Ellen B. Goldring, and  Sharon F. Rallis. Principals of dynamic schools : Taking 
charge of change  (CA : Corwin, 1993) : 12 – 15.  
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ช่ัวโมงตอสัปดาห52 ซ่ึงเวลาที่เพิ่มขึ้นดังกลาวนั้นผูบริหารหญิงจะตองใชเกี่ยวกับการจัดการดาน
เอกสาร กิจกรรมนักเรียนหลังเลิกเรียน การจัดหาทรัพยากรใหกับโรงเรียน การหารายไดใหกับ
โรงเรียน เปนตน  
 
การพัฒนานักบริหารการศึกษาใหม 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยและแหลงผลิตที่จะตองปรับตัว  การผลิตนักบริหาร
การศึกษาจะไมปรับเปลี่ยนไมได องคประกอบและตัวแปรตางๆ ในสังคมไทยและสังคมโลกได
เปลี่ยนไปแลว ดังนั้นเพื่อใหไดรับการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารหรือ
ผูที่ตองการยกระดับเปนผูบริหารทางการศึกษาในยุคใหมนี้จะตองมีการเตรียมตัวในประเด็น
ดังตอไปนี้ เนื่องจากนักบริหารไมสามารถเตรียมตัวไดเพียงดวยการไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
และรับใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรมาเทานั้น มีหลายสิ่งหลายอยางที่นักบริหารตอง
สรางขึ้นเอง ผูบริหารตองรูจักสรางและฝกฝนใหเกิดขีดความสามารถใหมและบางอยางตอง
กลายเปนนิสัยและความสามารถเฉพาะตัวของเราใหไดโดยเร็ว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  1) การ
เตรียมพรอมสําหรับโลกอนาคตที่ไมแนนอน (the age of uncertainty)  2) การสรางทักษะใหมใน
การทํางาน (new skills, multi-skills)  3) การสรางเครือขาย (network of people)  4) การสราง
ความอดทน (tolerance) และ 5) การมีความรูสึกชื่นชม (appreciation)53  
 โบยัน54ไดทําการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธสําหรับการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษา
เกี่ยวกับความเพิ่มขึ้นของควมตองการเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยรวมถึง
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ระดับลางหรือระดับตน หรือพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนากลยุทธ และไดนําเสนอหลักสูตร และ กิจกรรมการ
ฝกอบรมตางๆ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใหพิจารณาถึงกรอบของงบประมาณเปน
หลักในการดําเนินการ พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากลยุทธสําหรับการพัฒนาบุคลากร
                                                 
 52 Anne-Marie Read. Is it any wonder we’re experiencing a shortage of school 
leaders? (School Community Journal, 10, 2000) :  57-80. 
 53 ณัฐนภิา คุปรัตน, “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21,” วิทยาจารย 106 , 4  
(กุมภาพันธ 2550) : 77 – 79. 
 54 Norman J. Boyan, R & D Strategies for Staff Development for Career 
Education,” (San Francisco : Far West Lab. For Educational Research and Development, 
1981), 1.  
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ทางการศึกษาใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น 5 ประการ ไดแก บรรยากาศในหองเรียน การบริหารเขตพื้นที่ 
การประชาสัมพันธทางการศึกษา หนวยงานของภาครัฐ และ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

องคการ (organization) 
 

ความหมายขององคการ 
 บารนารด (Barnard) ไดใหความหมายของคําวา องคการ วา หมายถึง หนวยงานทาง
สังคมอยางหนึ่งที่เกิดจากระบบความรวมมือของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อดําเนินงานอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซ่ึงไดกําหนดและยอมรับโดยสังคม อยางมีระบบ มีแบบแผน มีอาณาเขตสัมพันธ
เฉพาะตัวและมีกรรมวิธีที่จะเสริมสรางบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให
สมาชิกในองคการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจและมีการติดตอส่ือสารที่ดี55 
 ฮิคสและกุลเลตต (Hicks and Gullett) กลาววา องคการ คือ กระบวนการที่ถูกกําหนด
ขึ้นเปนโครงสรางเพื่อบุคคลฝายตางๆ ไดปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว56 
 อรุณ รักธรรม กลาววา องคการ คือ การที่บุคคลมารวมตัวกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมี
วัตถุประสงคขององคการและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคคล การมารวมตัวกัน
จําเปนตองมีหลักในการดําเนินการอยูหลายประการ เชน การแบงความรับผิดชอบหนาที่ตางๆ 
โดยการรวมตัวเปนองคการนั้นมีลักษณะที่เปนทางการ57 
 ประยูร ศรีประสาธน กลาววา องคการ คือ กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินการใน
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในการรวมตัวดังกลาวจะตองมี
การจัดระเบียบการติดตอ การแบงงานกันทําและตองมีการประสานประโยชนของบุคคลดวย58 
                                                 
 55 Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Cambridge, Massachusetts : 
Harvard University Press, 1986), 82. 
 56 Herbert G. Hicks and C. Ray Gullett, The Management of Organization, 3rd ed. 
(New York : McGraw-Hill Inc., 1976), 6. 
 57 อรุณ รักธรรม, “ทฤษฎีองคการ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1 -4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 55. 
 58 ประยูร ศรีประสาธน, “ทฤษฎีองคการ,” ใน เอกสารการสอนชุดทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 1 – 4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทันธรร
มาธิราช (นนทบุรี : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 62. 
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 จากความหมายขององคการทั้งหมดสามารถสรุปไดวา องคการ หมายถึง การรวมกัน
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเพื่อทํางานรวมกันภายใตโครงสราง
ขององคการเดียวกัน มีการทํางานและการประสานงานกันอยางมีระบบ มีกระบวนการจัดการ
องคการดานตางๆ รวมกันเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
อํานาจหนาท่ี (authority) 
 การสรางอํานาจและการเมืองในองคการ เปนสิ่งที่ผูบริหารจะหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้
เพราะกลไกการบริหาร จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับในองคการ ในสวน
ของผูปฏิบัติงาน จําเปนที่จะตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานขององคการ เพื่อรักษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและการใหบริการอยูในระดับแนวหนาเสมอ จึงจะนําไปสูการสรางรากฐาน
ความกาวหนาของตนเอง และความกาวหนาในการทํางาน อยางไรก็ตาม เร่ืองของอํานาจและ
การเมืองในองคการ ประดุจกับของรอนซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองควบคุมและกํากับใหอยูใน
ระดับที่พอเหมาะ จึงจะเกิดประโยชนตอองคการอยางแทจริง หากการใชกลไกการเมืองที่เขมขน
เกินระดับที่พอเหมาะแลว จะทําใหบรรยากาศในองคการตึงเครียดและสรางแรงกดดันที่นําไปสู
ผลกระทบในทางลบกระจายไปทุกระดับขององคการ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ 
เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการตอไป 
 
ความหมายของอํานาจหนาท่ี  
 มีนักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจํานวนมากที่ไดใหความหมายของอํานาจ 
(power) ไดแก ไมเคิล คอรดา (Michael Korda) ไดนิยามความหมายของอํานาจไววา เปนลักษณะ
ของบุคคล และวิธีการที่บุคคลใชอิทธิพล (influence) เหนือผูอ่ืน59 สวนเซอรโต (Samuel Certo) 
ไดนิยามวา อํานาจ หมายถึง วิธีการที่บุคคลมีความสามารถในการใชอิทธิตอผูอ่ืน เพื่อที่จะทําให
บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตามความตองการของตนเอง60  การพิจารณาในเชิงบริหาร จะพบวาผูบริหาร
งานแตละทานจะมีแหลงที่มาแหงอํานาจที่สําคัญ 5 แหง ดังนี้61 1) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate 
                                                 
 59 Micheal Korda, Power : How to Get It, How to Use It  (New York : Random 
House, 1975) 
 60 Samuel C. Certo, Modern Management ,6th ed. (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice Hall, 1994), 446. 
 61 John R.P. Frence, Jr., and Bertram Raven, “The Bases of Social Power,” in Group 
Dynamics,  D. Cartwritht and A.F. Zander, eds. (Evanston, Ill. : Row Peterson, 1960), 607-623. 
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power) หมายถึง อํานาจหนาที่ (authority) ที่มีอยูอยางเปนทางการ คูกับตําแหนงที่บุคคล หรือ
ผูบริหารครองอยู  2) อํานาจในการใหรางวัล (reward Power) หมายถึง อํานาจที่บุคคลสามารถให
รางวัลผูอ่ืน เพื่อเล่ือนตําแหนง (promote) หรือ การเลื่อนเงินเดือนใหผูอ่ืน 3) อํานาจจากการ
บังคับ (coercive power) หมายถึง อํานาจในการลงโทษ หรือ แนะนําใหลงโทษผูใดผูหนึ่ง 4) 
อํานาจในฐานะผูเชี่ยวชาญ (expert power) หมายถึง อํานาจที่เกิดขึ้นกับบุคคล เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใดๆ เปนการเฉพาะ และ 5) อํานาจจากการอางอิง (referent 
power) หมายถึง อํานาจที่เกิดขึ้นเพราะบารมีของบุคคลใดๆ ในการทํางาน  
 อํานาจเปนเรื่องของความสัมพันธทั้งในแนวนอน หรือ แนวดิ่ง และโดยทั่วไปเรา
พบวา อํานาจเปนพลังที่เปนนามธรรม (intangible force) ในองคการ และบุคคลยอมรับรูวามีการ
ใชอํานาจในองคการ ซ่ึงการใชอํานาจในองคการเปนความสัมพันธในเชิงพึ่งพากัน กลาวคือ การ
ที่บุคคลใดพึ่งพาผูอ่ืนมากเทาใด นั่นยอมแสดงวาบุคคลที่เขาพึ่งพาเปนแหลงที่เกิดอํานาจเนื่อง
เพราะมีทรัพยากรและจะทําใหบุคคลยอมตามเนื่องเพราะการมีอํานาจ ลักษณะสําคัญตอไปนี้
สะทอนใหเห็นวาองคการดังกลาวมีอํานาจอยูมาก62 นอกจากนี้แนวความคิดของอํานาจหนาที่ที่
เปนทางการ (formal authority) มีความสัมพันธกันกับอํานาจ(power) แตมักจะอยูในขอบขาย
แคบๆ แตอยางไรก็ตาม ดาฟท (Daft) ไดใหความหมายของอํานาจหนาที่ (authority) หมายถึง 
พลังในการผลักดันใหมีการทํางานใหบรรลุเปาหมายแตเปนเพียงส่ิงที่อธิบายไวตามสายการ
บังคับบัญชา ที่แสดงถึงกลไกของความสัมพันธและการรายงานผลการปฏิบัติงาน63 และ
นอกจากนี้ กริมส (Grimes) ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญของอํานาจหนาที่วามีดวยกัน 3 ประการ 
ไดแก  1) อํานาจหนาที่เปนสิ่งหอหุม (vested) ของตําแหนงตางขององคการไว กลาวคือ บุคคลมี
อํานาจหนาที่เพราะวาเขาครองตําแหนงไว (hold) ไมใชเพราะวาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล 
(personal characteristics) หรือเปนเพราะเขามีทรัพยากร (resources)   2) อํานาจหนาที่จะตอง
ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา (accepted by subordinates) และ 3) อํานาจหนาที่ไหล 
(flow) สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่งจากเบื้องบนลงขางลาง (vertical hierarchy)64 

                                                 
 62 Rosabert Moss Kanter, “Power Failure in Management Circuits,” Havard 
Business Review (July – August 1997): 65 – 75. 
 63 Richard L. Daft, Organization Theory and Design,. 6th ed. (Ohio : South Western 
College Publishing, 1998), 443.  
 64 A.J. Grimes, “Authority, Power, Influence, and Social Control : A Theoretical 
Synthesis,”  Academy of Management Review 3 (1978). 724-735. 
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 ดังนั้นกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับอํานาจ (Power) ซ่ึงนักวิชาการไทยไดใหความหมาย
เอาไว หมายถึง เปนความสามารถทําใหผูอ่ืนทําใหส่ิงที่ทานตองการใหเขาทํา อํานาจใน
ความหมายที่แทจริงนั้น หมายถึง การบังคับควบคุมซ่ึงมีลักษณะเปนการบีบบังคับขูเข็ญสมบูรณ
แบบ และการบังคับควบคุมซ่ึงมีลักษณะเปนการชักชวนจูงใจ ช้ีแนะที่ปราศจากการขมขู65 ใน
สวนของอํานาจหนาที่ (Authority) ก็ไดสรุปความหมายตามคํานิยามของเว็บเบอร (Weber)66 วา
เปนคําที่มีความหมายแคบกวาคําวา “อํานาจ” ไดใหความนิยามของอํานาจหนาที่ไววา “อํานาจ
หนาที่เปนความนาจะเปนไปไดที่คําส่ังบังคับบัญชาเฉพาะ (หรือคําส่ังทุกคําส่ัง) จากแหลงที่
กําหนดจะไดรับการเชื่อฟง ปฏิบัติตามโดยกลุมบุคคลที่ระบุไว อํานาจหนาที่แตกตางจากอํานาจ
ตรงที่วาอํานาจหนาที่หมายถึง ความถูกตองตามกฎหมายย (ความชอบธรรม) นั่นคือ อํานาจ
หนาที่เปนอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายประเภทหนึ่งเลือกของตนเองชั่วคราว และใชเกณฑ
เอกสาร คําส่ัง หรือสัญญาที่เปนทางการเปนพื้นฐานของการเลือก” 
 
ประเภทของอํานาจหนาท่ี 
 อํานาจหนาที่มีอยูเมื่อกลุมความเชื่อปกติ(มาตรฐาน) ในองคการระบุวา การใชอํานาจ
นั้นถูกตองตามกฎหมายนั่นคือ “ถูกตองและเหมาะสม”67 ซ่ึงเว็บเบอร (Weber) ไดจัดประเภทของ
อํานาจหนาที่ตามแบบที่ถูกตองตามกฎหมายไว 3 ประเภทดวยกันคือ  
 อํานาจและบารมี (charismatic authority) เปนการนับถือยกยองบูชาในตัวบุคคลเปน
พิเศษ เปนผูนําดวยการไดรับความเชื่อถือไววางใจเปนสวนตัว และไดรับการนับถือบูชาในองค
คุณลักษณะตางๆ ของเขาวาเปนลักษณะที่ดีควรยึดถือเปนแบบอยาง 
 อํานาจประเพณี (traditional authority) เปนความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของสถานะ
ของบุคคล ซ่ึงไดใชอํานาจหนาที่มาแลวในอดีต ตําแหนงของอํานาจประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เปน
ตําแหนงที่ไดรับการเชื่อฟงปฏิบัติตามและบุคคลที่ไดรับตําแหนงนี้ไดรับอํานาจหนาที่ซ่ึงเปน
มรดกตกทอดมาจากประเพณีในอดีต 

                                                 
 65 วีระวัฒน  อุทยัรัตน, “บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาทีข่อง
ผูบังคับบัญชา,” วิทยาจารย 106, 4 (กุมภาพนัธ 2550): 100 – 103. 
 66 Max Weber and Talcott Parson. The Theory of Social and Economic 
Organization  (New York : Free Press, 1947) : 15 - 17. 
 67 วีระวัฒน  อุทยัรัตน, “บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาทีข่อง
ผูบังคับบัญชา,” วิทยาจารย 106, 4 (กุมภาพนัธ 2550) : 100 – 103. 
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 อํานาจกฎหมาย (legal authority) เปนความเชื่อที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือแบบแผน โดยขึ้นอยูกับความถูกตองตามกฎหมาย ตําแหนงและอํานาจหนาที่ใน
การปฏิบัติภารกิจ 
 
ภาวะผูนํา (leadership) 
 นักคิดและนักวิชาการหลายยุคหลายสมัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพยายามศึกษาและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา ตลอดจนคนคิดแนวทางที่เปนไปไดในการพัฒนาภาวะผูนําใหมี
มากขึ้นในหมูผูบริหารการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง 
จนในปจจุบันสามารถสรุปรวมและจัดแบงทฤษฎีวาดวยภาวะผูนําออกเปน 3 ประเภทไดแก68 
 1. ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา 
 2. ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม 
 3. ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ 
 
ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา ( trait theory)  
 ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนําเกิดจากความพยายามของนักคิดและ
นักวิชาการที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะของผูนําที่ประสบความสําเร็จวามีคุณลักษณะอยางไร 
ผูบริหารที่ประสงคจะพัฒนาภาวะผูนําของตนใหสูงขึ้นไดโดยสรางและปรับปรุงคุณลักษณะ
เฉพาะของตนในดานตางๆ ดังนี้ 
 1) คุณลักษณะทางความคิดและสติปญญา (conceptual characteristics) หมายถึงความ
ฉลาดหลักแหลมของผูนํา สามารถคิด วิเคราะห และคาดการณไดอยางเปนระบบ แมปญหาที่มี
ความซับซอนก็สามารถเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกําหนดแนวทาง
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางเหมาะสม    2) คุณลักษณะทางความสัมพันธกับ
คนอื่น (interpersonal relations characteristics) หมายถึง การมีทักษะในการติดตอส่ือสารและ
สรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่น มีทัศนคติที่ดีเปนที่ยอมรับ และเปนตัวอยางที่ดีกับสังคม
โดยทั่วไป     3) คุณลักษณะทางดานการทํางาน (technical characteristics) หมายถึง การเปนผูมี
ความรู ความเขาใจและความสามารถปฏิบัติงาน สามารถแกไขปญหาในงานที่เกิดขึ้น รูจักวิธีใน
การถายทอดและสอนงาน   4) คุณลักษณะสวนตัว (personal characteristics) หมายถึง 
คุณลักษณะสวนตัวโดยทั่วไป อาทิ มั่นใจในตนเอง มั่นคงทางอารมณ สามารถการเก็บความรูสึก
                                                 
 68 สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหารม, พิมพคร้ังที่ 4 ( กรุงเทพฯ : 
ศูนยหนังสือจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551),158. 
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ในโอกาสอันควร รักษาความลับ มีความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยาน มีความรอบคอบ มี
ความกระตือรืนรน มีความมุงมั่นตั้งใจไมยอทอ และมีความเสมอตนเสมอปลาย    5) คุณลักษณะ
ทางกายภาพ (physical characteristics) หมายถึง อายุ สวนสูง พละกําลัง น้ําหนัก และโหงวเฮง ซ่ึง
คุณลักษณะทางกายภาพเหลานี้ แมจะขาดขอมูลจากการวิจัยเชิงประจักษในการสนับสนุน แตใน
บางสังคมก็ยังไดรับการยอมรับเปนแนวปฏิบัติ และ    6) คุณลักษณะทางพื้นฐานสังคม (social 
background characteristics) ไดแก ฐานะทางครอบครัว ช่ือเสียงของวงศตระกูล และประวัติ
การศึกษา แตอยางไรก็ตามผูที่มีพื้นฐานทางสังคมดีก็ไมจําเปนตองเปนผูนําที่ดีเสมอไป แตผูที่มี
พื้นฐานทางสังคมที่ดีมักไดรับการยอมรับจากสังคม จึงโอกาสไดรับความไววางใจใหเปนผูนํา  
ดังนั้น คุณลักษณะเฉพาะของผูนําดังที่กลาวขางตน แมจะไมครบทุกประเด็นของคุณลักษณะผูนํา
ที่ดี เนื่องจากยังคงมีคุณลักษณะและปจจัยอ่ืนอีกในการเสริมสรางภาวะผูนําใหแกบุคคลหนึ่งๆ 
แตการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทั้ง 6 ดาน ดังกลาว เปนพื้นฐานที่ดีที่จะทําใหเขาใจถึงโอกาสและ
แนวโนมของบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกลาวกับศักยภาพในการเปนผูนําที่ดีได ผูที่ตองการพัฒนา
ภาวะผูนําของตนจึงควรศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของตนกับคุณลักษณะตามทฤษฎีที่
ระบุไวเพื่อใหเห็นถึงชองวางและโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะของตนใหเพิ่มขึ้น ซ่ึงยอมจะทํา
ใหตนเองมีศักยภาพในการเปนผูนําที่ดีไดมากขึ้น 
 
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของผูนํา (behavioral theories) 
 นอกจากคุณลักษณะเฉพาะซึ่งสงผลตอภาวะผูนําของบุคคลแลว จากการวิจัยพบวา 
ผูนําที่ดีหรือประสบความสําเร็จมักจะมีพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจาก
ผูนําที่ลมเหลว ทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงออก การตัดสินใจ การส่ือสารกับสมาชิกของ
องคการ การใหความสนใจกับความรูสึกของคน  การใสใจในงานที่ รับผิดชอบ และการ
มอบหมายงาน  
 การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมจึงมีอยางตอเนื่องจนสรุปไดเปนทฤษฎีซ่ึงนํามาเรียนรูและ
วิเคราะหแยกแยะไดอยางลึกซึ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้     
 1) ภาวะผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa)  นักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยไอโอวาศึกษาและพบวาสามารถจัดแบงภาวะผูนําออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
ผูนําแบบอัตนิยม ผูนําแบบประชานิยม และผูนําแบบเสรีนิยม ซ่ึงในแตละประเภทผูนําจะมี
พฤติกรรมในดานตางๆ แตกตางกัน69 รูปแบบภาวะผูนํา ทั้ง 3 ประเภท ประกอบดวย ประเภทที่
                                                 
 69 Kurt Lewin, and Ronald Lippitt. “An Experimental Approach to the Study of 
Autocracy and Democracy,” Sociometry  V.1 : 293 – 300. 
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หนึ่ง  ภาวะผูนําแบบอัตนิยม (autocratic) ซ่ึงเปนผูนําที่ติดสินใจเพียงผูเดียว แลวแจงการตัดสินใจ
ดังกลาวนั้นใหผูปฏิบัติทราบในภายหลัง โดยมีการจํากัดขอมูลขาวสารที่จะเอื้อใหกับผูรับทราบ
ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และสุดทายจะไมคอยจะใหขอมูลยอนกลับยกเวนในกรณีที่ผู
ปฏิบัติไดกระทําผิดพลาด  สวนประเภทที่สอง เรียกวา ภาวะผูนําแบบประชานิยม (democratic) 
ซ่ึงเปนผูนําที่เขาไปมีสวนรวมกับการตัดสินใจกับสมาชิกในองคการ โดยอนุญาตใหกลุมสมาชิก
หรือผูที่จะปฏิบัติไดรวมกันกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติงานโดยไดมีการแจงขอมูลขาวสารบาง
เทาที่จําเปนแกสมาชิกในองคการและจะใหขอมูลยอนกลับในกรณีที่สามารถนําขอมูลดังกลาวมา
ปฏิบัติหรือฝกฝนการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการใหปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และรูปแบบภาวะ
ผูนําประการสุดทายตามผลการวิจัยศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา คือ ภาวะผูนําแบบเสรีนิยม 
(laissez-faire) ซ่ึงเปนผูนําที่เปนผูมอบอํานาจใหกับกลุมสมาชิกเปนผูตัดสินใจและกําหนด
กฎเกณฑในการปฏิบัติงานโดยไมเกี่ยวของใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังจะไมคอยติดตามผลของการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกโดยพยายามหลีกเลี่ยงการติดตอส่ือสารเพื่อตอบขอคําถามรวมถึงการ
หลีกเลี่ยงการใหขอมูลยอนกลับดวย โดยหลังจากการสรุปรูปแบบของภาวะผูนําจากผลของการ
ศึกษาวิจัย แลวนั้น นักวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมและผลงานของผูนําทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อหาวา ผูนํา
แบบใดเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จหรือมีผลการดําเนินงานดีที่สุด และผูนําแบบใดสรางความ
พึงพอใจใหกับกลุมสมาชิกสูงสุด จากการวิจัยพบวา ผูนําแบบอัตนิยมและผูนําแบบประชานิยม
สามารถสรางผลงานใหกับองคการไดสูงในระดับเดียวกัน ขณะที่ผูนําแบบเสรีนิยมสรางผลงาน
ไดต่ําที่สุด สวนสมาชิกในองคการมีความพึงพอใจกับผูนําแบบเสรีนิยมสูงสุด ในขณะที่ผูนําอีก 2 
รูปแบบไมคอยไดรับความพึงพอใจจากสมาชิกในองคการ นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา ผูนํา
แบบอัตนิยมสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคไดดีภายใตเวลาที่จํากัด ซ่ึงแตกตางจากผูนํา
ประเภทอื่นที่จะทําไดดีก็ตอเมื่อมีเวลามากอยางเพียงพอแลวเทานั้น70 
 2) ทฤษฎีความตอเนื่องของพฤติกรรมในการใชอํานาจ (Robert Tannenbaum and 
Warren H. Schmidt) เปนทฤษฎีที่มีความเชื่อวาผูบริหารแตละคนอาจมีพฤติกรรมการใชอํานาจ
หนาที่ (authority) มากนอยแตกตางไป ยิ่งผูบริหารมีพฤติกรรมการใชอํานาจหนาที่สูง จะทําให
ผูบริหารมีลักษณะใกลเคียงกับผูนําแบบอัตนิยมมากขึ้น หรืออาจกลาวไดวา เปนลักษณะภาวะ
ผูนําแบบเนนผูนําหรือหัวหนาเปนศูนยกลาง ซ่ึงจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการคิด
และการแสดงออกนอย แตถาผูบริหารมีพฤติกรรมการใชอํานาจหนาที่ลดลง ก็จะทําให

                                                 
 70 Bernard M. Bass , Stogdill’s Handbook of Leadership (New York : Free Press, 
1982) 
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ผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการคิดและการแสดงออกเพิ่มขึ้นตามลําดับ และยังนํามาซึ่งความ
พอใจของผูใตบังคับบัญชาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง71  

 3) พฤติกรรม 2 ดานของผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (University of 
Ohio’s or Two Dimensional Model of Leader Behavior) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอได
ศึกษาและคนพบวา พฤติกรรมตางๆ ของผูนํานั้น สามารถจัดแบงโดยรวมออกไดเปน 2 ดาน 
ไดแก ดานที่หนึ่ง เปนพฤติกรรมที่คํานึงถึงผูอ่ืนหรือการเนนคน (consideration) และอีกดานเปน
พฤติกรรมในการริเร่ิมโครงสรางการทํางานหรือการมุงงาน (initiating Structure) ซ่ึงพฤติกรรม
การมุงเนนที่คนนั้น หมายถึง พฤติกรรมที่มุงเนนการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ให
ความสําคัญกับความคิด และความตองการของบุคคลอื่นเปนอันดับแรก สวนพฤติกรรมเนนงาน 
หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่ใหความสําคัญกับการทํางานและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ประสิทธิภาพและความสําเร็จของงาน72 เชน การกําหนดวิธีการทํางาน กําหนดเวลาในการทํางาน 
การกําหนดบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางาน เปนตน แตอยางไรก็ตามผูนําแตละคนก็จะมี
ระดับการเนนคนและการเนนงานมากนอยแตกตางกันไป ซ่ึงโดยสรุปตามทฤษฎีนี้สามารถสรุป
ไดวา ผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยที่คนพบของมหาวิทยาลัยโอไฮโอมาเตือนใจไดอยางดีวาใน
การทํางานจะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองใหความสนใจทั้งดานคนและดาน
งาน ซ่ึงบอยครั้งที่ผูบริหารแตละคนอาจจะละเลยดานใดดานหนึ่งและบางครั้งอาจละเลยทั้ง 2 
ดาน ซ่ึงยอมสงผลใหโอกาสแหงความสําเร็จในการทํางานลดลงไป และรูปแบบภาวะผูที่วาดวย
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมในแนวคิดที่     3) คือ ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (contingercy 
theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่วา ผูนําที่ประสบความสําเร็จไดนั้นไม
จําเปนตองมีคุณลักษณะเฉพาะที่ตายตัวและไมจําเปนตองมีการแสดงออกเชิงพฤติกรรมใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น หากแตผูนําจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดก็ตอเมื่อผูนํา
สามารถเลือกใชวิธีการหรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเปนผูนําที่เหมาะสมสอดคลองกับแตละ
สถานการณ ผูบริหารที่ประสงคจะประยุกตใชทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณใหเกิดประโยชน
กับตนเอง จึงตองศึกษาวาสถานการณใหหรือปจจัยตางๆ ที่มีผลตอวิธีการและพฤติกรรมของผูนํา
เหลานั้นมีอะไรบาง และแตละสถานการณผูนําควรจะใชวิธีการใดในการบริหารงานใหประสบ

                                                 
 71 Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership 
Pattern,” Harvard Business Review  vol. 51 : 164. 
 72 Chester A.Schriesheim, and Barbara J.Bird,  “Contributions of the Ohio State 
Studies to the Field of Leadership,” Journal of Management vol. 5 : 135 – 145. 
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ความสําเร็จไดสูงสุด โดยทฤษฎีนี้ไดมีนักวิจัยหลายคน เชน Fiedler73 House, Vroom-Yetto-Jago, 
Ker-Jermier, Hersey-Blanchard74 ซ่ึงไดคนควาถึงสถานการณตางๆ ที่สงผลตอภาวะผูนํา และ
วิธีการที่ผูนําเลือกใชในหลายรูปแบบ ซ่ึงพอสรุปสถานการณตางๆ ที่มีความสําคัญได 7 ประการ 
กลาวคือ ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการของพนักงาน (employee’s needs) ซ่ึงเปนปจจัยที่มี
สวนกําหนดวิธีการที่ผูนําใชในการบริหารงาน กลาวคือ เมื่อความตองการของพนักงานแตกตาง
กันออกไปยอมสงผลใหผูนําเลือกใชวิธีการบริหารงานที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของพนักงานคนนั้นๆ ดังนั้นหากพนักงานตองการชื่อเสียงเกียรติยศ ผูนําจําเปนตองเนน
การใหเกียรติและยกยองในความสําเร็จของพนักงานมากที่สุด แตหากพนักงานตองการความรัก
และความผูกพันกับสมาชิกในองคกร ผูนําตองเนนที่ความรูสึกของพนักงานและการสราง
ความสัมพันธระหวางสมาชิกองคการ ประการที่สอง คือ  ลักษณะการตัดสินใจของกลุม (group 
decision making) เนื่องจากกลุมแตละกลุมยอมมีลักษณะการตัดสินใจที่แตกตางกันกัน กลุมบาง
กลุมอาจเปดใหสมาชิกอภิปรายประเด็นที่จะตัดสินใจอยางเสรี แลวลงคะแนนเสียงเพื่อหาขอสรปุ
โดยเสียงขางมาก ผูนําที่บริหารจัดการในกลุมที่มีการตัดสินใจลักษณะดังกลาว อาจเขารวม
อภิปราย ออกความเห็น และเมื่อประชุมเปนเวลาสมควรแลว ผูนําอาจสรุปขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงไดทันที แตบางกลุมอาจไมตองการใหมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเกรงวาจะ
เกิดการแตกแยก จึงเนนใหสมาชิกพยายามโนมนาวความเห็นของกันและกันจนทุกคนเห็นชอบ
รวมกันแลวจึงตัดสินใจ   ประการที่สาม  คือ  ความสัมพันธระหวางผูนํ าและสมาชิก 
(leader/member relations) ผูนําที่เปนเพื่อนหรือสนิทสนมคุนเคยกับสมาชิกยอมตองใชวิธีการ
บริหารจัดการที่แตกตางจากผูนําที่ไมรูจักสมาชิกเปนการสวนตัว ประการที่ส่ี คือ แหลงที่มาของ
อํานาจ (power sources) ผูนําที่มีอํานาจจากความชื่นชม (referent power) มักพบวาตนเองแทบไม
ตองใชวิธีการบังคับหรือขูจะลงโทษพนักงานเพื่อใหพนักงานทํางานตามเปาประสงค เนื่องจาก
พนักงานมีความรักชื่นชมและยินยอมพรอมใจในการทํางานอยูแลว ประการที่หา คือ คุณลักษณะ
เฉพาะ (traits) และ ประการที่หก คือ วุฒิภาวะของผูตาม (maturity of followers)75 
                                                 
 73 Fred E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw-
Hill, 1967), 111 – 120. 
 74Pual Hersey and  Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behaviour : Utilizing Human Resources, 5th ed. (New Jersey : Prentice-Hall International , 
1993).  
 75 สาคร สุขศรีวงค, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร (Management from the 
Executive’s Viewpoint (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 158 – 165. 
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 นอกจากนี้ ฮาลปน (Halpin) ยังไดใหความหมายของผูนําไวหาประการคือ   1) ผูนํา 
คือ บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน    2) ผูนํา คือ บุคคลที่มี
บทบาทเหนือผูอ่ืน   3) ผูนํา คือ ผูที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการอํานวยการใหหนวยงานดําเนิน
ไปสูเปาหมายที่ตองการ    4) ผูนําคือ บุคคลที่ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา และ     5) ผูนํา คือ 
บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน76 กรีนเบิรกและบารอน (Greenberg and 
Baron) ไดกลาวถึง ภาวะผูนํา วา ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะของผูนําที่มีอิทธิพลตอสมาชิก
ในกลุม ในการสั่งการใหปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนความสามารถที่บุคคล
คนหนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุมในการที่จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของหรือกลุมหรือ
องคการได77 ดังนั้นจะเห็นไดวาภาวะผูนํามีความสําคัญตอการเปนผูบริหารที่ดีขององคการในทุก
ประเภท ดังที่ ลิบแฮม และฮอซ (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่
เกี่ยวกับภาวะผูนําวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของ
งานทางการศึกษา ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้น เปน
ส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน78 นอกจากนี้ มัลลิกา  ตนสอน ยังไดกลาวถึง
ความสําคัญของภาวะผูนําที่มีตอผูบริหารวา ความเปนผูนําเปนความสามารถของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีอิทธิพลโนมนาวใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานตามเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคการและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ภาวะผูนํายังมีอิทธิพลตอกลไก
ภายในและวัฒนธรรมของกลุมซึ่งผูนําจะตองอาศัยการจูงใจและโนมนาวใจใหบุคคลอื่นทํางาน
ใหได79 ซ่ึงสอดคลองกับ กูดเนอร (Gouldner) ซ่ึงกลาววา ผูนําคือ บุคคลที่มีสถานภาพ หนาที่ที่
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในฐานะที่เปนหัวหนา ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ ทําทุกอยาง
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย และ เปนผูยั่วยุใหบุคคลรวมมือประสานงานกัน80  
 
                                                 
 76 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York : 
McMilland Company, 1966), 43. 
 77 Jerald Greenberg and Robert A. Baron, Behavior in Organization, 7th ed. (New 
Jersey : Prentice Hall, 2000), 506. 
 78 James M. Lipham, and James A. Hoch. Jr. “Leadership Theory,” in The 
Principalship : Foundations and Functions (New York : Harper & Row Publishers, 1974), 176. 
 79 มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม  (กรุงเทพฯ : เอกซเปอรเน็ต, 2545), 165. 
 80 Alvin W. Gouldner, Stydy in Leadership ( New York : Harper & Brother 
Publisher, 1950), 5. 
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ทฤษฎีการจูงใจ (motivation theories) 
 การทําใหบุคคลอื่นทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรนั้น ผูบริหาร
จําเปนตองใสใจกับบุคคล 2 กลุม คือ   1) ผูนํา และ   2) ผูตาม ซ่ึงดานผูนํา เปนการระบุถึงการที่
ผูนําจะสามารถพัฒนาภาวะผูนําของตนเองใหเปนผูนําที่ดีตลอดจนการที่ผูนําสามารถเลือกวิธีการ
ในการบริหารและบริหารคนใหเหมาะสมภายใตสถานการณตางๆ ในขณะที่ผูตาม คือ ตอง
พิจารณาวาจะทําอยางไรจึงจะสามารถจูงใจใหผูตามมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ซ่ึงโดยมากแลว
หมายถึงการทําใหผูตามปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ อยางเต็มความรูความสามารถเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว81 มีความพยายามในการศึกษาวาการจูงใจที่ประสบความสําเร็จทําไดอยางไร
นั้น เกิดขึ้นมีมายาวนานมากจนถึงปจจุบันมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจออกมามากมาย และ
สามารถจัดกลุมใหญๆ ได 2 กลุม คือ   1) ทฤษฎีวาดวยความตองการ และ   2) ทฤษฎีวาดวย
กระบวนการ82 
 1)ทฤษฎีวาดวยความตองการ (need theories) ทฤษฎีวาดวยความตองการของมนุษย
ตั้งอยูบนพืน้ฐานทางจิตวทิยา คือ พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมานั้นเปนผลมาจากความตองการ
ของมนุษย ดังนั้นการจูงใจจะประสบความสําเร็จไดกต็อเมื่อทราบวาความตองการตางๆ ของ
มนุษยมีอะไรบาง และสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นไดตามที่ตองการ จากแนวคิด
ดังกลาวนีเ้อง จึงทําใหมีความพยายามคนหาลักษณะความตองการมนษุย และวิธีการประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงสามารถแบงไดดังนี ้   1) ทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซ่ึงไดจัดแบงความตองการของมนุษย
ออกเปน 5 ขั้น โดยระบวุามนุษยมีความตองการทีละขั้นโดยเริ่มจากขึน้ตนกอน คือ ความตองการ
ของรางกาย (physiological needs) และเมื่อความตองการในแตละขัน้ไดรับการตอบสนองแลว 
มนุษยก็จะมีความตองการอืน่ในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงความตองการขัน้สูงสุด คือ 
ความตองการไดบรรลุความตั้งใจสูงสุดของตนเอง (self actualization needs)83 ซ่ึง Abraham H. 
Maslow เปนบคุคลแรกที่ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (maslow's general theory of human 
and motivation) ไวและไดตั้ งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไว  3  ประการ  
                                                 
 81 Richard M. Steers, R and Lyman W. Porter L, Motivation and Work Behaviors , 
5th ed. (New York : McGraw-Hill, 1991). 
 82 สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร(Management from the 
Executive’s Viewpoint), (กรงุเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 165. 
 83 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality  (New York : Harper & Row, 
1954) 
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ดังนี้    1) มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมีส้ินสุด แตส่ิงที่ มนุษยตองการ
นั้นขึ้นอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นอยูแลวหรือยังขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความ
ตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่กระบวนการนี้ไมมีที่ส้ินสุดและจะเริม่ตนตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
ตาย 2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกตอไปความ
ตองการที่ไมไดรับตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม และ   3) ความตองการของ
มนุษย มีเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมกีารตอบสนองทันที  
 2) ทฤษฎีอีอารจี (ERG Theory) เปนทฤษฎีที่แบงความตองการของมนุษยออกเปน
ขั้นๆ และความตองการของมนุษยเร่ิมตนกอนเชนเดียวกับทฤษฎีลําดบัขั้นความตองการของมาส
โลวแตทฤษฎนีี้แบงความตองการของมนุษยออกเปนเพยีง 3 ขั้น ซ่ึงขั้นแรก คือ ความตองการการ
อยูรอด (existence needs) ขั้นตอนที่สอง คือ ความตองการความสัมพันธ (relatendness needs) 
และขั้นสูงที่สุด คือ ความตองการเติบโตกาวหนา (growth needs) ซ่ึงเปนความตองการงานที่
นาสนใจและทาทาย ไดใชความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบสูง ไดรับความกาวหนาใน
องคการ และไดรับความสําเร็จในชวีิต ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดสรุปวา หากมนุษยไดรับการตอบสนอง
ความตองการในขั้นตนแลว ความตองการก็จะพัฒนาไปสูขั้นถัดไป (satisfaction-progression 
principle) แตหากความตองการในขั้นถัดไปไมไดรับการตอบสนอง แลวมนุษยก็จะถดถอยความ
ตองการกลับลงมาสูขั้นกอน โดยละทิ้งความตองการขั้นถัดไปโดยปริยาย ( frustrat ion– 
regression principle) 84  

   3) ทฤษฎีความตองการที่เกดิเพิ่มขึ้น (acquired needs Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบาย
ความตองการออกเปน 3 ประเภท ในชวีิตมนษุยซ่ึงลวนแตเปนความตองการที่มิไดติดตวัมาแต
กําเนิด แตเปนความตองการที่พัฒนาหรือเกิดเพิ่มขึน้จากประสบการณหรือเหตุการณที่เขามาใน
ชีวิต ซ่ึงความตองการดังกลาวประกอบดวย ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการความผูกพัน (need 
for affiliation) ซ่ึงเปนความตองการที่จะมีความรักหรือความผูกพันยนิดกีับบุคคลอืน่ ประการที่
สอง คือ ความตองการประสบความสําเร็จ (need for achievement) ซ่ึงเปนความตองการที่จะ
ประสบความสําเร็จในชีวติ และประการที่สาม คือ ความตองการอํานาจ (need for power) ซ่ึงได
แบงเปน 2 ประเภทยอย ไดแก อํานาจเพื่อตนเอง (personal power) และ อํานาจเพื่อองคการ 
(Iistitutional power) ซ่ึงไดมีการศึกษาวจิัยเกีย่วกับความตองการดังกลาวและจากการวิจยัพบวา 
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจําเปนตองมีความตองการอํานาจเพื่อองคกรในระดับกลางถึง
                                                 
 84 Clayton P. Alderfer. Existence, Relatedness and Growht : Human Needs in 
Organizational Settings (New York : Free Press, 1972) : 15 – 23. 
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ระดับสูง ในขณะที่มีความตองการประสบความสําเร็จในระดับปานกลางและมีความตองการ
ความผูกพันเพยีงขั้นต่ําเทานัน้85 และ 4) ทฤษฎีสองปจจัย (two-factor theory) เปนทฤษฎีเกีย่วกับ
การจูงใจของเฮอรเบอรกนี้ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดตัง้สมมติฐานเกีย่วกับองคประกอบที่จะสนับสนุนความ
พอใจในการทาํงาน (job satisfaction) และองคประกอบที่สนับสนุนความไมพอใจในการทํางาน 
(job dissatisfaction) ดังนี้ พวกที ่ 1 ตัวกระตุน (motivator) คือ องคประกอบที่ทําใหเกิดความ
พอใจ  เชน งานที่ปฏิบัติ ความรูสึกเกี่ยวกบัความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสกาวหนา
ในหนาที่การงาน และ พวกที่ 2 ปจจัยสุขอนามัย (hygiene) หรือ องคประกอบที่สนบัสนุนความ 
ไมพอใจในการทํางาน ไดแก แบบการบังคับบัญชาความสัมพันธระหวางบุคคล    เงินเดือน
คาตอบแทน  นโยบายของการบริหาร สําหรับทฤษฎีวาดวยกระบวนการ (process theory) จะมี
ความแตกตางจากทฤษฎวีาดวยความตองการ เนื่องจากการจูงใจตามทฤษฎีความตองการสามารถ
ทําสําเร็จผลไดในขั้นตอนเดียว คือ การตอบสนองความตองการ แตทฤษฎกีารจูงใจวาดวย
กระบวนการ เสนอแนวคิดวาการจูงใจเปนกระบวนการทางความคิดและจิตใจ นั่นคอื การจูงใจ
จะทําสําเร็จผลไดก็ตอเมื่อผูรับการจูงใจผานกระบวนการทางความคิดและจิตใจตามขั้นตอนตางๆ 
ครบถวนแลว ซ่ึงมีทฤษฎีที่จัดเขาดวยกับกลุมของทฤษฎีวาดวยกระบวนการ 3 ทฤษฎ ี
ประกอบดวย  
 1) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory)86 ทฤษนี้ระบุวาเมื่อ
บุคคลไดใชความพยายาม (effort) ในการทํางาน บุคคลนั้นจะคาดหวังถึงผลงาน (performance) 
อันเกิดจากความพยายามที่ใชไป จากนั้นบุคคลนั้นก็จะคาดหวังตอเนื่องไปยังขั้นถัดไป คือ 
ผลลัพธ (outcomes) ที่จะไดรับจากผลงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บุคคลนั้นยอมคาดหวังวาผลลัพธที่ไดจะ
มีคาสูงตามที่ตองการ ซ่ึงการพิจารณาตามทฤษฎีความคาดหวังของวรูมสามารถแบงออกเปน 3 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนแรก คือ ความคาดหวังในผลงานจากความพยายามที่ใชไป (efforts & 
performance expectancy) ขั้นตอนที่สอง คือ ความคาดหวังในผลลัพธจากผลงานที่เกิดขึ้น 
(performance & outcomes expectancy) และขั้นตอนสุดทายคือ การเล็งเห็นถึงคุณคาของผลลัพธ
ที่ได (valence of outcomes)   
 2) ทฤษฎีความเสมอภาค ซ่ึงทฤษฎีตั้งอยูบนแนวคิดที่วาสมาชิกทุกคนตองการความ
เสมอภาคในองคการ โดยสมาชิกแตละคนจะพิจารณาอัตราสวนผลตอบแทนที่ไดรับจากองคกร 
(output) ตอส่ิงที่ไดทุมเทใหกับองคกร ซ่ึงถาหากสมาชิกในองคกรพบวาเกิดความไมเสมอภาคก็
                                                 
 85 David C. McClelland, “Retrospective Commentary,” in Harvard Business 
Review (Jan – Feb 1995) : 138 -139. 
 86 Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York : John Wiley & Sons, 1964). 
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จะดําเนินการเพื่อกําจัดความไมเสมอภาคดังกลาวทันที87 3) ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement 
theory) เปนทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งในทางพฤติกรรมคือ บุคคล
สามารถเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และส่ิงที่เรียนรูมาจะสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมในอนาคตของบุคคลนั้น ดังนั้น การที่จะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
สามารถทําไดโดยการทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณในรูปแบบที่ตนเองเคยประสบมาแลว 
ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมในรูปแบบที่เปนไปตามความตองการได88 ซ่ึงการทําใหบุคคล
ไดรับประสบการณตามทฤษฎีการเสริมแรงสามารถทําได 4 กรณีไดแก หนึ่ง คือ การเสริมแรง
ทางบวก (positive reinforcement) เปนประสบการณที่เกิดจากหากบุคคลไดเรียนรูวาการแสดง
พฤติกรรมนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่พึงประสงค หรือไดรับการเสริมแรงทางบวก บุคคลนั้นจะแสดง
พฤติกรรมนั้นซ้ําๆ กรณีที่สอง คือ การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) กรณีที่สาม คือ 
การทําใหสูญสิ้น (extinction) เปนการนํามาใชในกรณีที่ตองการลดพฤติกรรมบางดานของบุคคล 
และกรณีที่ส่ี คือ การลงโทษ (Punishment) เปนวิธีซ่ึงผูบริหารสามารถนํามาใชลดพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคของสมาชิกในองคกรได และ 4) ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซึ่ง Douglas McGregor ได
เสนอทฤษฎีนี้ใน ค.ศ. 1957 โดยเสนอสมมติฐานในทฤษฎี X วา    1) ธรรมชาติของมนุษย
โดยทั่วไปไมชอบทํางาน พยายามเลี่ยงงาน หลบหลีก บิดพล้ิว เมื่อมีโอกาส    2) มนุษยมีนิสัย
เกียจคราน จึงตองใชวิธีการขมขู ควบคุม ส่ังการ หรือบังคับให ทํางานตามจุดประสงคของ
องคการใหสําเร็จ    
 3) โดยทั่วไปนิสัยมนุษยชอบทํางานตามคําสั่ง ตองการที่จะหลีกเลี่ยง ความ
รับผิดชอบ แตตองการความมั่นคง อบอุนและปลอดภัยมากกวาส่ิงอ่ืน และ ทฤษฎี Y มีสมมติฐาน
วา    1)  การที่รางกายและจิตใจไดพยายามทํางานนั้น เปนการตอบสนองความพอใจ อยางหนึ่ง
เชนเดียวกับการเลนและพักผอน    2) มนุษยชอบนําตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อดําเนินงานที่ตน
รับผิดชอบ ใหบรรลุ จุดประสงคอยูแลว ดังนั้นการบังคับควบคุม ขมขู ลงโทษ จึงไมใชวิธีการ
เพียงอยางเดียว ที่จะทําใหมนุษยดําเนินงานจนบรรลุจุดประสงคขององคการ   3) มนุษยผูกพัน
ตนเองกับงานองคการก็เพื่อหวังรางวัลหรือส่ิงตอบแทน เมื่อองค การประสบความสําเร็จ  4) เมื่อ
สถานการณเหมาะสม มนุษยโดยท่ัวไปจะเกิดการเรียนรู ทั้งดานการยอม รับ ความรับผิดชอบ 
และแสวงหาความรับผิดชอบ ควบคูกันไปดวย 5)  มนุษยทั้งหลายยอมมีคุณสมบัติที่ดีกระจายอยู
                                                 
 87 Adams, J cited in Berkowitz, L (ed.) “Inequity in Social Exchanges,” in 
Experimental Social Psychology (New York : Academic Press, 1965). 
 88 Edward Lee Thorndike. The Fundamentals of Learning ( New York : AMS Press, 
1971) : 23 – 29. 
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ทั่วไปทุกคน เชน มีมโนภาพ มี ความฉลาดเฉลียวและวองไว มีความสามารถในการแกปญหาตาง 
ๆ ขององคการ และ  6) สถานการณของการดํารงชีวิตในระบบอุตสาหกรรมยุคใหม มนุษยยังไม
มี โอกาสใชสติปญญาไดเต็มที่  
 
ประสิทธิผลขององคการ (organizational effectiveness) 
 การทําความเขาใจเรื่องเปาหมายและกลยุทธขององคการ ถือวาเปนกาวแรกของการ
ทําความเขาใจประสิทธิผลขององคการ การกาวเขาสูการศึกษาประสิทธิผลขององคการเปนมิติ
สําคัญที่องคการยุคใหมจะตองดํารงอยู และสรางความกาวหนาใหกับองคการ  
 
ความหมายของประสิทธิผลขององคการ 
 เอทซิโอนี(Etzioni) ไดนิยามความหมายของประสิทธิผลขององคการ (organizational 
effectiveness) วาหมายถึง ระดับที่องคการไดตระหนักถึงเปาหมายขององคการที่ตองการทําให
บรรลุผล89 ซ่ึงตามความหมายนี้ ช้ีใหเห็นวาประสิทธิผลเปนแนวความคิดในวงกวาง จําเปน
จะตองพิจารณาตัวแปรที่สําคัญ 2 ระดับ คือ การพิจารณาในระดับองคการ และระบบยอยของ
องคการ โดยประเมินจากเปาหมายตางๆ ขององคการวาบรรลุผลสําเร็จเพียงใด แตเมื่อพิจารณา
ในวงแคบ จะพิจารณาเกี่ยวกับคําวา “ประสิทธิภาพ (efficiency)” คือ การกลาวถึงประสิทธิภาพ
จะเปนการจํากัดแนวทางการพิจารณาการดําเนินการเฉพาะเรื่องภายในองคการ ทั้งนี้เพราะ
ประสิทธิภาพองคการ (organizational efficiency) จะนิยามถึงปริมาณการใชทรัพยากร เพื่อผลิต
สินคาหรือบริการหนึ่งหนวย90 โดยอาจจะวัดออกมาในรูปของอัตราสวนระหวางปจจัยนําเขา 
(inputs) ตอผลผลิต (outputs) ถาองคการในประสบผลสําเร็จในการใชทรัพยากรการผลิตในการ
ผลิตสินคาหรือบริการ โดยการใชทรัพยากรนอยกวาองคการอื่นในการดําเนินการอยางเดียวกัน 
แสดงวาองคการที่ใชทรัพยากรนอยกวามีประสิทธิภาพมากกวา 
 แฮนแนนและฟรีแมน (Hannan and Freeman) ใหความหมายของประสิทธิผล
องคการวา หมายถึง ระดับของความเหมาะสมระหวางเปาหมายขององคการกับผลผลิต โดย

                                                 
 89 Amitai Etzioni, Modern Organizations (Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice-
Hall, 1961), 6.  
 90 Gary D. Saddefur, “Efficiency in Social Service Organizations,” Administrative 
and Society 14 (1983) : 449 – 468. 
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พิจารณาจากการที่องคการสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการที่ไดกําหนดไว91 
 สเตียรสและคณะ (Steers and others) กลาวถึงประสิทธิผลองคการวามีความหมาย 2 
นัย คือ 1) เปนความสามารถขององคการที่ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ และ 2) เปนความสามารถขององคการที่จะดํารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลง  ทั้งนี้ประสิทธิผลองคการที่ดีที่ สุดเปนการทําใหเปาหมายขององคการใน
สถานการณใดๆ มีความเปนไปได92 
 นอรทคราฟทและนีล (Northcraft and Neal) ใหความหมายของประสิทธิผลองคการ
โดยใหความสนใจที่การกอใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายขององคการเทานั้นโดยไมใหความสําคัญ
ของระดับของความสําเร็จ93 
 กอรดอนและคณะ (Gordon and others) ใหความหมายของคําวาประสิทธิผลองคการ
วา หมายถึง ขีดความสามารถขององคการที่จะดําเนินการผลิตเพื่อกอใหเกิดผลผลิตสําเร็จตาม
เปาหมายตางๆ ที่องคการกําหนดขึ้น94 
 แวบพู (Vappu) กลาวถึงประสิทธิผลองคการวา เปนโครงสรางที่สําคัญประการหนึ่ง
ในทางสังคมวิทยา โดยทั่วไปหมายถึง ระดับ (degree) ซ่ึงองคการประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามเปาหมาย95 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ผลสําเร็จที่
บรรลุเปาหมายขององคการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ96 
                                                 
 91 Michael T. Hannan and John Freeman. “obstacles to the Comparative Study of 
Effectiveness,” in Perspectives on Organizational Effctiveness, ed. J. Penning and P. Goodman 
(San Francisco : Jossey-Bass, 1977), 109. 
 92 Richard M. Steers, Gerado R. Ungson, and Richard T. Mowdy, Managing 
effective Organization : An Introduction  (Boston : Kent Publishing Company, 1985), 72. 
 93 Gregory B. Nortcraff and Nargaret A. Neal, Organization Behavior : A 
Management Challenge (Chicago : The Dryden Press, 1990), 14. 
 94 Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston : Allyn and 
Bacon, 1990), 14. 
 95 Tyysk L. Vappu, “Insiders and Outsiders : Women’s Movement and 
Organizational Effectiveness,” Canadian Review of Sociology and Antropology  33, 3 (1998) : 
391-410. 
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 กิ๊ปสัน (Gibson) กลาวถึง ประสิทธิผลระดับองคการวาเปนภาพรวมของประสิทธิผล
ระดับบุคคลและระดับกลุม  ปจจัย ท่ี เปนเหตุให เกิดประสิทธิผลระดับองคการ  ไดแก 
สภาพแวดลอม (environment)  เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ (strategic choices) โครงสราง 
(structure) กระบวนการตางๆ (processes) และวัฒนธรรม (culture)97 
 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผลองคการ สรุปไดวา ประสิทธิผลองคการ 
หมายถึง ความสามารถขององคการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ที่
องคการกําหนดไว 
 ประสิทธิผลทั้งหมดขององคการเปนเรื่องที่วัดไดยากมาก ทั้งนี้เนื่องจากเพราะขนาด
ที่ใหญโตขององคการ ความหลากหลายในดานภารกิจ และการแยกยอยออกเปนสวนประกอบ
ตางๆ ที่หลากหลายขององคการ ขณะเดียวกันองคการอาจจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย และ
ดําเนินการเพื่อรองรับเปาหมายหลายๆ ประการไปพรอมกัน ทําใหเกิดผลตางๆ มากขึ้น  
นอกจากนี้การพิจารณาประสิทธิผลขององคการ ยังมีผูที่ไดใชความพยายามในการสราง “เกณฑ
การวัดประสิทธิผลขององคการ (organizational effectiveness criteria)” ซ่ึง แคมปเบล (John 
Campbell)98 ไดเสนอไว ดังนี้  1) ประสิทธิผลโดยรวมขององคการ (overall effectiveness)   2) 
ผลิตภาพ (productivity)   3) ประสิทธิภาพ (efficiency)    4) กําไร (profit)   5) คุณภาพ (quality)    
6) อุบัติเหตุ (accidents)   7) การเติบโต (growth)  8) อัตราการขาดงาน (absenteeism)    9) อัตรา
การออกจากงาน (turnover)   10) ความพึงพอใจในการทํางาน (job Satisfaction)     11) การจูงใจ
ในการทํางาน (motivation)     12) ขวัญกําลังใจในการทํางาน (morale)     13) การควบคุมใน
องคการ (control)     14) ความขัดแยง และ ความผูกพัน (conflict or cohesion)   15) ความยืดหยุน
ในการทํางานและการปรับตัว (flexibility  and adaptability)   16) การวางแผน และการกําหนด
เปาหมาย (planning and goal setting)   17) ความเห็นพองตองกันในเปาหมาย (goal consensus)   
18) เปาหมายขององคการในระดับนานาชาติ (internationalization of organizational goals)  19) 
ความสอดคลองกันระหวางบทบาทและปทัสถานขององคการ (roles and norm congruence)  20) 
                                                                                                                                         
 96 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory 
Research , and Practice, 6th ed.(New York : McGraw-Hill Inc., 2001), 373. 
 97 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 
Behavior Structure Process, 10th ed. (Boston, Mass, : McGraw-Hill,Inc,. 2000), 15-17. 
 98 John P. Campbell, “On the Nature of Organizational Effectiveness,” in P.S. 
Goodman, J.M. Pennings and Associates, eds, New Perspectives on Organizational 
Effectiveness (San Francisco : Jossey-Bass, 1977), 36-41. 
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ทักษะดานมนุษยสัมพันธในการบริหาร (managerial interpersonal skills)  21) ทักษะดานการ
ทํางานของฝายบริหาร (managerial task skills)   22) การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
(information management and communication)  23) ความพรอม (readiness)  24) การใช
สภาพแวดลอมใหเกิดประโยชนตอองคการ (utilization of environment)   25) การประเมิน
องคการจากภายนอก (evaluation by external entities)    26) เสถียรภาพขององคการ (stability)   
27) คานิยมของทรัพยากรมนุษย (value of human resources)   28) การมีสวนรวมและการใช
อิทธิพลรวมกัน (participation and shared influence)    29) การเนนหนักทางดานการฝกอบรม 
และการพัฒนา (training and development emphasis) และ  30) การเนนนักขององคการไปสู
ความสําเร็จ (achievement emphasis)  แตอยางไรก็ตาม เกณฑการวัดประสิทธิผลขององคการที่
แคมปเบล (Campbell) ไดนําเสนอไวขางตน จะเปนเกณฑที่มีทั้งประโยชนและขอที่ขัดแยง
ภายในตัวเอง ดังนั้นหากจะนํามาใชใหไดผลจําเปนตองทบทวน และเลือกเกณฑการประเมินที่มี
ความสอดคลองกับองคการมากที่สุด 
 การวัดประสิทธิผลขององคการแบบดั้งเดิม (traditional effectiveness approaches) 
การวัดประสิทธิผลขององคการ มีจุดเนนในการวัดที่สวนตางๆ ขององคการแตกตางกันองคการ
ไดรับปจจัยนําเขาจากสภาพแวดลอม เพื่อแปรเปลี่ยนเปนทรัพยากรการจัดการ แลวนําทรัพยากร
การจัดการไปใชไปเพื่อการผลิต หรือการประกอบการ แลวนําผลผลิตออกสูสภาพแวดลอม 
นอกจากนี้การพิจารณาประสิทธิผลขององคการ นับวาเปนแนวความคิดใหมที่ผูบริหาร ผูจัดการ 
หรือนักการศึกษา จะตองทําความเขาใจและนําไปปรับใช โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการวัด
ประสิทธิผลเปนเรื่องที่ยุงยากมาก ยิ่งถาเปนองคการทางสังคม หรือองคการภาครัฐแลวเปนเรื่องที่
ยากยิ่งในการประเมินผลงาน จําเปนจะตองศึกษาเรื่องนี้ และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอ
องคการในโอกาสตอไป99 
 

เศรษฐศาสตรและการเงิน 
ความจําเปนและสําคัญของเศรษฐศาสตรการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะและทักษะความ
ตองการ แตในการจัดการศึกษานั้นจําเปนตองมีปจจัยเขามาสนับสนุนโดยเฉพาะปจจัยดาน
การเงินเพื่อจัดการศึกษาซึ่ง เมื่อพิจารณาปจจัยดังกลาวเทียบกับความตองการทางการศึกษาของ
บุคคล ตลาดแรงงาน และสังคม แลวจะพบวามีความขาดแคลนหรือไมเพียงพอ จําเปนอยางยิ่งที่
                                                 
 99 ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองคการ : วิเคราะหแนวความคดิ ทฤษฎี และการประยกุต, 
พิมพคร้ังที่ 2 (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 96 – 98. 
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ตองอาศัยวิธีที่ดีเขามาชวยจัดสรร โดยศาสตรที่มีวิธีการในการจัดสรรดังกลาวคือ เศรษฐศาสตร 
แตยังมีความเขาใจวาเศรษฐศาสตรเปนเรื่องกําไร / ขาดทุน เศรษฐศาสตรเปนเรื่องธุรกิจการศึกษา 
ซ่ึงจริงๆ แลวเศรษฐศาสตรเปนความรูหรือเครื่องมือสําหรับการจัดสรรใชส่ิงที่มีจํากัดอยาง
ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  
 เศรษฐศาสตรการศึกษา จึงเปนความรูที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใหมากที่สุด เพื่อทําให
ประชาชนเหลานั้นมีโอกาสและไดพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของตนเองและสมาชิกในสังคม
ไดตามพึงประสงค คุณลักษณะและทักษะดังกลาวนั้นตองอาศัยเวลาเลาเรียนและฝกฝนตาม
หลักสูตรการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาแตละหลักสูตรจะประกอบไปดวยรายวิชาตางๆ ในแต
ละรายวิชาผูสอนจะตองวิเคราะหใหไดวาจะมีกิจกรรมและงานอะไรบาง     งานและกิจกรรม
เหลานั้นตองใชวัสดุ อุปกรณและคาใชจายรวมเปนเงินเทาใด จะไดนําไปเปนฐานและขอมูลใน
การจัดทํางบประมาณ โดยอาศัยหลักการใชส่ิงที่มีจํากัดอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับทุกฝาย100 
 จากคํากลาวที่วา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ” มนุษยไดใชการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาสมาชิกในสังคมมาโดยตลอด ตั้งแตสอนใหรูจักและเขาใจที่จะมีชีวิตอยูใน
สังคมรวมกับผูอ่ืนอยางปกติ (socialization) รวมทั้งการฝกฝนอาชีพการงานตามบรรพบุรุษ และ
รูจักพัฒนาอาชีพ (occupational skills)  จนกระทั่งปจจุบันไดสอนใหมีความรูทางวิชาการ 
(academic skills) และการอบรมบมนิสัย (spiritual development) ควบคูกันไปดวย101 และ
นอกเหนือจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย102 และบุคคลยอมมีเสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาอบรมการเรียน การสอน 
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอ
                                                 
 100 ธํารงค อุดมไพจิตรกุล, “เศรษฐศาสตรการศึกษากับหลักสูตรการศึกษา” บริหาร
การศึกษามศว 1 , 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2545) : 7. 
 101 ธํารงค อุดมไพจิตรกุล, เศรษฐศาสตรการศึกษา  ( กรุงเทพฯ : โครงการตํารา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2543), อางถึงใน ธํารงค อุดมไพจิรตกลุ, 
เศรษฐศาสตรการศึกษากับหลักสูตรการศึกษา บริหารการศึกษามศว 1 , 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2545) : 7. 
 102 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนุญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
(กรุงเทพฯ : ศูนยบริการขอมลูและกฎหมาย , 2540), 113. 
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หนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงไดกลาวไวในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และดวยเจตจํานงคแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวไดนําไปสูการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเพื่อใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางคน โดยบัญญัติไววา 
“การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” 103 และตามมาตรา 6 ไดกลาวเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาดังกลาวไววา “พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข”  
 การใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนตองใหความสําคัญกับแนวการจัดการศึกษา 
ที่ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ซ่ึง
ไดกลาวไวในมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รวมถือ มาตรา 77 ทีไ่ด
กลาวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไววา “อันจะนําไปเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูทําให
เร่ิมเรียนจากประสบการณจริง และเรียนรูในลักษณะองครวม ทั้งวิชาการ วิชาชีพ จึงอยูบนฐาน
ของความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม  
 โดยทั่วไปแลวความยิ่งใหญของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาแหลงความคิดและ
การศึกษาในประเทศ ซ่ึงยืนยันไดวาการศึกษาเปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย104 ดวยเหตุนี้ทํา
ใหประเทศตองการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนไป เชน ตองมีความรู มีทักษะในวิทยาการดานตางๆ โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมากขึ้น ตองมีความรู มีทักษะที่สามารถติดตอส่ือสารกับคนนานาประเทศได  ซ่ึง
การที่จะไดมาซึ่งความรูตางๆ ดังกลาว ก็ขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดการศึกษา ผูลงทุนควรคํานึง
ตอไปวาสี่งที่จะจัดใหแกผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ ดร.อุทัย ดุลยเกษม105 
“ทรัพยากรมนุษย (human resource)” ในกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจนั้น การอุดมศึกษาก็
                                                 
 103 กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : 
คุรุสภาลาดพราว,  2542), 27. 
 104 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, อนาคตผูนําการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา 
(กรุงเทพฯ : บริษัท ซัดเซศมีเดีย จํากัด, 2539), 10. 
 105 อุทัย ดุลยเกษม, “การปฏิรูประบบการเงินเพื่อคุณภาพของการอุดมศึกษา,” สาน
ปฏิรูป New School  8 , 92 (มกราคม  2549) : 85. 
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เปนไดเพียงการทําใหทรัพยากรเหลานี้มีมูลคาเพิ่มเทานั้น แตการอุดมศึกษามิไดเปนกระบวนการ
ที่ชวยหลอหลอมใหมนุษยไดมีคุณสมบัติครบทุกดานของความเปนมนุษยที่มีคุณคาตอสังคมอีก
ตอไป  
 จากงานวิจัยของ จรินทร เทศวานิช106ไดสรุปเปนขอคนพบวา “การลงทุนทรัพยากร
มนุษย โดยเฉพาะการลงทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทาๆ กับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดานวัตถุ นอกจากนี้ไดมีงานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษาไวอีก
มากมายหลายทาน ไดแก พาซาโรพูลอส และ พาทรินอส (Psacharopoulos and Patrinos)107 ได
ติดตามรวบรวมและศึกษาผลงานวิจัยเหลานี้มาโดยตลอด และผลจากการการศึกษาสวนใหญ
สอดคลองกันกลาวคือ  1) อัตราผลตอบแทนทางสังคมในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญยังอยู
ในระดับที่คอนขางสูง โดยเฉพาะประเทศที่มีทุนมนุษยอยูในระดับต่ํา และ  2) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับประถมศึกษาสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา  
 นอกจากนี้มีนักวิจัย 2 คนจากมหาวิทยาลัยพรินซตัน (Princeton) คือ แอสเฮนเฟล
เดอร และรูส (Ashenfelter and Rouse)108 ที่ไดใชวิธีการที่ตางกันในการประมาณผลตอบแทน
ทางการศึกษาภาคเอกชนจาก ค.ศ. 1979 – 1993 โดยชี้ใหเห็นวามีการเพิ่มคาเลาเรียนมากมาย
ตั้งแต ค.ศ. 1979 ผลตอบแทนทางการศึกษาตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ใน ค.ศ. 1979 เพิ่ม
เกือบรอยละ 10 ใน ค.ศ. 1993 บริษัทมีความตองการทุนมนุษยเพิ่มขึ้น แนวโนมของการเพิ่มเงิน
ในอนาคตจึงตองพยายามเพิ่มการศึกษาใหมากขึ้น สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนทางการศึกษาที่ทําในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย โดยงานวิจัยที่ทําเปนเรื่องแรกคือ 
งานของปลาก (Blaug)109 ที่หาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาทุกระดับและทุก
                                                 
 106 จรินทร เทศวานิช, “การลงทุนทางการศึกษาที่มีตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ” 
สุโขทัยธรรมธิราช 19 , 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม, 2549) : 25 – 32. 
 107 Psacharopoulos, George. And Patrinos, Narry Anthony. “Returns to Investment 
in Education, A Further Update.” Policy Research Working Paper 2881.  The World Bank 
(September  2002): 13 -14. 
 108 Ashenfelter, Orley and Rouse, Cecilia, “Schooling, Intelligence, and Income in 
America : Cracks in the Bell Curve.” National Bureau of Economic Research, Working  Paper 
6902 . (January, 1999), 3. 
 109 Blaug, Mark. The Rate of Return to Investment in Education in Thailand. 
(NewYork :  National Education Council, 1971), 32. 
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ประเภทของการศึกษา โดยผลการวิจัยพบวา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาแตละ
ระดับไมเทากัน กลาวคืออัตราผลตอบแทนแกตัวผูสําเร็จการศึกษาและแกสังคมอยูในระดับสูงคอื 
ระดับประถมศึกษา  และอัตราผลตอบแทนดังกลาวจะลดลงในระดับการศึกษาที่ สูงขึ้น  
นอกจากนั้น  นงราม  เศรษฐพานิช110และคณะ  ยังไดทําการศึกษาวิจัยเ ร่ืองคาใชจายและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน พ.ศ. 2532 ซ่ึงไดสรุปวา อัตรา
ผลตอบแทนทางสังคมของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดจะต่ํา
กวาอัตราผลตอบแทนสวนบุคคล ไมวาผู สําเร็จการศึกษาจะไปทํางานในอาชีพราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนก็ตาม  
 ผลการศึกษาวิจัยของนักวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศไทยดังกลาวมีความ
สอดคลองกับรายงานขององคการยูเนสโก (UNESCO) ใน ค.ศ. 1993 วา ประเทศที่ประชากร
ไดรับการศึกษาสูงจะเปนประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายไดตอหัวสูง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณไมแรนแคนเหมือนประเทศที่ประชากรมีการศึกษาต่ํา ทั้งนี้
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาชีวิตของประชากรและประเทศชาติ นอกจากนี้
จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศพบวา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษามีคาแตกตางกันไปในสังคม
ประเทศตางๆ และมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการวาง
นโยบายเพื่อสนับสนุนงบประมาณการศึกษา หรือ ลดความไมเสมอภาคในระดับการศึกษา และ
การจัดสรรทุนการศึกษาใหแกประชากรในประเทศไดถูกตองเหมาะสม  
 จรินทร เทศวานิช111 ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสรางศักยภาพดานการแขงขัน โดยกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ไดมีมา
อยางตอเนื่องจาก พ.ศ. 2504 เปนตนมา ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไป 
โดยภาคอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น  ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัฒนและระบบการคาเสรี ทําใหเกิดความจําเปนที่ประเทศจะตองปรับตัว และเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมากขึ้น เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการจัดการศึกษา ซ่ึงในระยะตอไปที่ควรจะตองชี้ใหสังคมไดตระหนักวา 
                                                 
 110 นงราม เศรษฐพานิช และคณะ, รายงานวจิัยเร่ือง “คาใชจายและผลตอบแทนจาก
การลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” อางใน จรินทร เทศวานิช. “การลงทุนทาง
การศึกษาที่มีตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ,” 19 , 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม, 2549) : 29. 
 111 จรินทร เทศวานิช, “การลงทุนทางการศึกษาที่มีตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ,” 
สุโขทัยธรรมธิราช 19 , 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2549) : 25 – 32. 
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“คน” เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา การพัฒนาคนจะทําไดดวยการใหการศึกษา ดังนั้น
ในระยะตอไปแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาควรประกอบดวยประเด็นดังนี้ 
 1. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีความสัมพันธสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยผลิตกําลังคนตามความตองการของสังคม ทั้งนี้จะตองมีการวางแผน
กําลังคน และมุงผลิตกําลังคนใหสนองตอบตอสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 2. กระจายการศึกษาออกไปในสังคมชนบทมากขึ้น โดยเฉพาะกับสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อมิใหกระจุกตัวอยูเฉพาะในจังหวัดใหญๆ เทานั้น และควรใหโอกาสกับคนในทองถ่ินไดเขา
ศึกษาเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มเงินทุนเพื่อการกูยืมทางดานการศึกษาใหมากขึ้นและทั่วถึงกับความ
ตองการของผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น 
 3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตองใหมีความคลองตัวและยืดหยุนใหมากขึ้น 
โดยไมตองยึดติดกับระเบียบและขอบังคับตางๆ มากจนเกินไปและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิวัฒน 
 4. ใหครูและอาจารยไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหเปนบุคคลที่มี
ความทันสมัยและสรางเสริมส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับการศึกษาอยูตลอดเวลา 
 5. สงเสริมใหประชาชนในประเทศไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต มิใชเฉพาะผูที่อยูใน
วัยเรียนเทานั้น โดยเปดโอกาสใหผูพนวัยเรียนแลวไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนนอกระบบ สงเสริม
มหาวิทยาลัยเปดใหกระจายบริการใหความรูสูประชาชนที่ดอยโอกาสมากขึ้น ดวยการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อการจัดการศึกษาราคาถูกใหแกผูที่ตองการยกระดับความรูของ
ตนเองใหสูงขึ้น  
 6. เพื่อใหการลงทุนทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาทุก
แหงควรจะตองตระหนักถึงคุณภาพดานการศึกษาโดยจะตองพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันกับนานาประเทศได มิใชเรียนเพื่อใหไดปริญญาเพียงอยาง
เดียวโดยจะตองสรางคนใหมีคุณภาพ กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

 
งบประมาณ 

การจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันไดเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
ประมาณคริสศตวรรษที่ 16-17 ซ่ึงเปนสมัยที่สภาผูแทนราษฎรไดประสบความสําเร็จในการ
สงวนอํานาจที่จะอนุมัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดทํางบประมาณใน
แบบปจจุบันมีความสัมพันธกับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนําแบบอยางมาจัดทํา
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งบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลไดเร่ิมทํา
ขึ้นกอนและตอมาไดขยายขอบเขตไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน สถานศึกษาและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 
ความหมายของงบประมาณ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  ใหความหมายงบประมาณวา  หมายถึง   แผนทางการเงินที่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษารวมถึงจํานวนเงินที่ทาง
ราชการจัดสรรใหเพื่อใชในการดําเนินงานทางการศึกษา  เงิน  เปนปจจัยหนึ่งในการดําเนินงาน
และเปนปจจัยที่มีความสําคัญคอนขางสูงจนกระทั่งบางคนถือวาเปนปจจัยที่สามารถทําใหเกิด
ปจจัยดานอื่นๆไดดวย  เงินหรืองบประมาณ   ยอมมีความสําคัญในการดําเนินงานทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับต่ําลงมาทุกระดับ    จนกระทั่งถึงหนวยปฏิบัติหากเปนองคการทาง
การศึกษาก็คือสถานศึกษา112หากพิจารณาถึงความสําคัญของงบประมาณที่มีตอสถานศึกษาแลว
จะไดวา 
 1. เปนเครื่องมือในการบริหารงงานของสถานศึกษาในการดําเนินงานตามนโยบาย
ของสถานศึกษาไมวาจะเปนการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการก็ตามจะตองใช
งบประมาณซึ่งงบประมาณนี้อาจจะอยูในรูปของเครื่องมือเครื่องใชหรือคาบริการตางๆ  เพื่อให
แผนงานหรือโครงการที่สถานศึกษากําหนดไวนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดหากขาดงบประมาณ
แลวการดําเนินงานก็ยอมเปนไปไมได 
 2. เปนเครื่องมือในการควบคุมนโยบายของสถานศึกษาในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจะตองจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้น  
การจัดสรรงบประมาณตางๆของกระทรวงจึงมีการพิจารณาคัดเลือกเรียงลําดับความสําคัญของ
แผนงานและโครงการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  และเปาหมายในระดับกระทรวง 
 3. เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  เนื่องจาก
การใชงบประมาณเปนการดําเนินงานตามแผนการและโครงการที่สอดคลองกับแนวนโยบายและ
เปาหมายของกระทรวง  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงสามารถจะใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาได  จากที่กลาวมาเห็นวางบประมาณมี
ความสําคัญและเปนหนึ่งในปจจัยการบริหารที่มีความสําคัญกับการบริหารงานในองคการเปน
                                                 
 112 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน  : หลักการและแนวปฏิบัติ  
( กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิทยากร ,2523), 79. 
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อยางมาก  ทั้งในดานของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ  การควบคุมการดําเนินงาน
ขององคการและการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารองคการดวย 
 สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถงึ แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเงนิ
แสดงโครงการดําเนินงานทัง้หมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบรหิารกิจกรรม 
โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนนี้ยอมประกอบดวยการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ  1) การจัดเตรยีม  2) การอนุมัตแิละ  3) การ
บริหาร 
 
วัตถุประสงคของงบประมาณ 
 งบประมาณจะมีขอบเขตตามสภาพขององคการหรือตามหนวยงานตางๆ เชน 
กระทรวง ทบวง กรมหรือตามขอบเขตของกิจกรรม เชน การขายหรือการหารายได การผลิต เปน
ตน  ซ่ึงขอบเขตของงบประมาณจะมีวัตถุประสงค ดังนี ้
 1. ทําใหองคการมีการวางแผน ซ่ึงเปนการบังคับใหหนวยงานตางๆตองวางแผนการ
ดําเนินงานตามแนวทีก่ําหนดไว 
 2. ใหขอมูลเพือ่ประโยชนในการตัดสินใจ ซ่ึงงบประมาณจะเปลี่ยนแผนตางๆใหอยู
ในรูปตัวเลขทําใหเห็นภาพชดัเจน 
 3. ทําใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณเปนมาตรฐานของ
หนวยงาน 
 4. ทําใหเกิดการระมัดระวงัในการใชจาย การจัดทํางบประมาณจะทราบถึงขอบเขต
การใชจายในหนวยงาน 
 5. ทําใหมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิตามเปาหมาย  
 6. ทําใหเกิดการประสานงานองคการ งบประมาณเปนการรวมแผนตางๆ ของ
องคการเขาดวยกัน 
 
ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ 
 งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนําเอา
งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและ
ประโยชนของงบประมาณมีดังนี้ 
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 1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมี
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม
จําเปนของหนวยงานลดลง 
 2. ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจาย
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและ
สังคมโดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการ
ที่จําเปนเปนโครงการลงทุนเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

 3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปน
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช
และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจาย
ทรัพยากรนั้น ๆ ดวยเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรนอย
ที่สุด 

 4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึง
ที่จะทําใหหนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ
เปนที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการ ในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น
หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตาง ๆ ที่ทําเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 
ลักษณะของงบประมาณที่ด ี
 งบประมาณทีด่ีและเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองมีลักษณะดงันี้ 

 1. เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะใช
จายและพิจารณาจากศนูย หรือแหลงรวมเดียวกนัทั้งหมด ทั้งนี้เพือ่จะไดมกีารพจิารณา
เปรียบเทียบการใชจายในแตละรายการ หรือทุกโครงการวารายการใดมีความสาํคัญจําเปนมาก
นอยกวากนั หากรายการใดมีความสําคัญและจําเปนมาก ก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายมาก ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเทา ๆ 
กันในการเสนอเขารับการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพรอมกัน เพือ่จะไดมกีาร
ประสานงานและโครงการเขาดวยกัน ปองกันมิใหมีการทํางานหรือโครงการซํ้าซอน อันจะเปน
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การสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไมควรแยกการพิจารณางบประมาณไวในหลาย ๆ จุด หรือ
หลายครั้ง ซ่ึงจะกอใหเกดิการพิจารณาที่ตางกันและไมยุตธิรรม 

 2. มีลักษณะของการพัฒนาเปนหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดําเนินการจัดสรรโดยยดึ
หลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดวีาดานใดควรมากอนหลัง ตามสถานการณ
และความจําเปน 

 3. การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดงบประมาณในแผนงาน
ตองมีความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ตัง้ไวหรืออีก
นัยหนึ่ง คือ การกําหนดเปาหมายหรอืผลที่จะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณและความ
เปนไปได 

 4. มีลักษณะทีส่ามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหารงาน
ของหนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงานตาง ๆ ควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ 
อยางพอเพยีงและเกดิผลเปนรูปธรรม 

 5. มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสม
ตามสถานการณ ไมส้ันไมยาวเกนิไป โดยท่ัวไปจะใชระยะเวลา ประมาณ 1 ป การเริ่มตนใช
งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน งบประมาณ
แผนดิน เร่ิมเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปตอไป งบประมาณเงนิรายไดของสถานศึกษาใช
ตามปการศึกษาเปนตน 

 6. มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยดั ในการทํางบประมาณ ควรพยายามใหการใช
จายเงินตามโครงการตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยพยายามไมใหมีการใชจายเกนิความ
จําเปนฟุมเฟอย หรือเปนการใชจายที่สูญเปลา ไมเกิดประโยชนคุมคา 

 7. มีลักษณะชดัเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญแต
ละโครงการไดด ี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะห และเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติ
ดวย 

 8. มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณที่มีความถูกตอง
ทั้งในรายละเอยีดทั้งในดานตวัเลขและรายละเอียดของโครงการตาง ๆ หากงบประมาณมขีอบกพรอง
ในดานความถกูตอง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผล
เสียหายขึน้ได และตอไปงบประมาณอาจไมรับความเชื่อถือ 
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 9. จะตองเปดเผยได งบประมาณที่ดีจะตองมลัีกษณะที่สามารถจะเปดเผยแกสาธารณะ 
หรือผูเกี่ยวของทราบได ไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์และ
โปรงใสในการบริหารหนวยงาน 

 10. มีความยดืหยุนงบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุนไดตามความจําเปน หากจดัวางบประมาณ
ไวอยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกดิความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะลักษณะ
ของการทํางบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซ่ึงอาจมีปจจยัอ่ืนมากระทบทําให
การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจเกดิปญหาการใช
งบประมาณทีไ่มมีประสิทธิภาพ 

 11. มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณทีด่ีตองสามารถตรวจสอบได
เพื่อปองกันการทุจริต ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชื่อถือได ประหยดั และตรงตามวัตถุประสงค 
 
บทบาทของผูบริหารที่เก่ียวของกับงบประมาณ 
 1. ผูบริหารจะตองตระหนกั และเหน็ความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ใชในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบประมาณ
ที่เปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานที่เปน
หนวยขอมูลกลางในการบรหิารงบประมาณขององคกร 
 3. ผูบริหารจะตองจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและมี
ขอมูลในดานตาง ๆ ไวพรอม 
 4. ผูบริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณที่จาํเปนในการบริหารงาน งบประมาณไว
ครบถวน เพื่อใหการจดัทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว 
 
ประเภทของงบประมาณ ( types of budget ) 
 งบประมาณทีป่ระเทศตาง ๆ ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท แตที่สําคัญ ๆ 
และที่รูจักกันโดยทั่วไปมีอยูประมาณ 5-6 ประเภทดวยกัน ซ่ึงแตละประเภทจะมลัีกษณะการใช
และการดําเนนิการตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป และมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไปอีกดวย 
แตละประเภทจะเหมาะสมกบัประเทศใดประเทศหนึ่งนัน้ คงจะตองขึ้นอยูกบัปจจัยหลายดาน
ดวยกันไมวาจะเปนปจจัยทางดานบริหาร ความรูความสามารถ ปจจัยทางดานการเมือง กลุม
ผลประโยชน และปจจยัอ่ืน ๆ เชน ปจจัยทางดานสังคม ฯลฯ ดังนั้นแตละประเทศจึงใช
งบประมาณในลักษณะแบบรูปที่ไมเหมอืนกัน แตจะแตกตางกนัออกไปตามสถานการณของแตละ
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ประเทศเปนสาํคัญ สําหรับงบประมาณในแตละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดังตอไปนี้ 
คือ 
 1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (line item budget) งบประมาณแบบนี้มี
วัตถุประสงคที่จะใชเปนเครื่องมือในการควบคุม มีรายการตาง ๆ มากมาย และกําหนดเอาไว
ตายตัวจะพลิกแพลงจายเปนรายการอยางอืน่ผิดจากที่กําหนดไวไมได และถึงแมจะจายตามรายการที่
กําหนดไวก็ตาม แตจะจายเกนิวงเงนิที่กําหนดไวไมได    ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางใด
อยางหนึ่ง จะตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจาย
มาเพิ่มใหพอจะจายเสียกอน งบประมาณแบบนี้มิไดเพงเล็งกิจการ     วางแผน   วัตถุประสงค   และ
เปาหมายตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานเทาใดนัก  ทําใหขาดการยืดหยุนใน 
การปฏิบัติงานทํางานไมคลองตัวเพราะเมื่อมี เหตุการณ ผันแปรไปอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึง
กระทบกระเทอืน     ไมอาจทํางานใหเปนไปตามรายการที่กําหนดไวอยางละเอียดตายตัวได 
 2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budget) เปนงบประมาณที่ใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมายที่ตัง้งบประมาณ
รายจายไวโดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตาง ๆ อยางใกลชิด และมีการวัดผลงาน
ในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทํางาน วางานที่ไดแตละหนวยนัน้จะตองเสียคาใชจายเทาไร 
เปนตนโดยงบประมาณแบบนี้จะกําหนดงานเปนลักษณะ ดังนี ้

    2.1ลักษณะของงานที่จะทําเนนหนักไปในทิศทางที่วาจะทํางานอะไรบางเปนขอ
สําคัญ 

  2.2 แผนของการดําเนินงานตาง ๆ เปนแผนที่แสดงใหเห็นวา ทําอยางไร จึงจะทํา
ใหกจิกรรมตาง ๆ แลวเสร็จ พรอมดวยคุณภาพของงาน 

     2.3 วัตถุประสงคของการใชจายเงิน เนนหนกัไปในทศิทางที่วาจะใชงบประมาณ
เปนเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหลุลวงไปตามเจตนา
ที่ตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการนั้น ๆ ไว 
 3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (planning or programming budget) มีลักษณะดังนี ้

       3.1 เลิกการควบคุมรายละเอยีดทั้งหมด 
         3.2 ใหกระทรวง ทบวง กรม กําหนดแผนงาน 
         3.3 สํานักงบประมาณจะอนมุัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ 
         3.4 สํานักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมนิผลของงานแตละ

แผนงานวา ไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด 
 4. งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ กาํหนดโครงการ และระบบงบประมาณ 
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(planning, programming and budgeting system) ระบบนี้เปนการแสดงตัวเลขคาใชจายระยะยาว
ของโครงการที่ไดมีการวางแผนไวเรียบรอยแลว บวกกับมีขอมูลท่ีถูกตองในการสนับสนุน
โครงการนั้นสวนประกอบของระบบ    PPBS   นี้ไมมีอะไรใหมเลยก็วาได     เพราะเปนการรวม
เอาแนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (program budgeting)    แนวความคดิ
ในการวิเคราะหคาหนวยสุดทายทางเศรษฐศาสตร  (marginal analysis)   และการวิเคราะหที่
เกี่ยวกับผลอันถึงจะไดรับคาใชจายในการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) หรือ (cost-effectionness 
analysis) นํามารวมกันเขากบัการวิเคราะหอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเวลาหลายปขางหนา 
 5. งบประมาณแบบฐานศนูย (zero base) งบประมาณแบบฐานศูนย ในลกัษณะกวาง ๆ 
เปนระบบงบประมาณที่จะพิจารณางบประมาณทกุปอยางละเอียดทกุรายการ โดยไมคํานึงถึงวา
รายการหรือแผนงานนั้นจะเปนรายการหรอืแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือแผนงานเดิมที่
เคยถูกพิจารณาและไดรับงบประมาณในงบประมาณปทีแ่ลวก็จะถูกพจิารณาอีกครั้ง และอาจ
เปนไปไดวา ในปนี้อาจจะถกูตัดงบประมาณลงก็ได เชน แผนงาน แผนงานหนึ่ง ปที่แลวไดรับ
งบประมาณรวม 1,000 ลานบาท เพราะถูกจัดไววามีความจําเปนและสําคัญลําดับ 1 พอมา
ปงบประมาณใหมอาจจะไดรับงบประมาณ 500 ลานบาทไมถึง 1,000 ลานบาทเดิมก็ได ทั้งนี้
เพราะเปนแผนงานที่จําเปนและสําคัญสําหรับปที่แลว แตพอมาปนี้แผนงานนั้น ๆ อาจจะไม
จําเปนหรือสําคัญเปนอันดับที่ 1 ตอไปก็ได ไมจําเปนตองไดรับงบประมาณเทาเดิมตอไปก็ได 
และในทางตรงกันขามแผนงานอีกแผนงานหนึ่งปที่แลวถูกจัดอันดับความสําคัญไวที่ 3 แตพอมา
ปนี้อาจจะจัดอนัดับความสําคัญเปนที่ 1 และไดรับงบประมาณมากกวาเดิมปที่แลวเพิ่มขึ้นอีกรอย
เปอรเซ็นตก็ได 
 6. งบประมาณแบบสะสม (incremental budget) การจดัทํางบประมาณในแตละปเปน
ภาระหนัก เนื่องจากตองใชขอมลูมากในการพจิารณาและตองเกี่ยวของกับหนวยงานหลาย
หนวยงานดวยกัน ดังนั้นตองใชเวลามากในการจดัทํางบประมาณหากจะตองจัดทํางบประมาณ
ใหมทั้งหมดทกุปคงจะทําไดยาก และคงมีขอบกพรองมากดวย ดังนั้นเพื่อใหทันกับเวลาที่มีอยู 
และเพื่อใหงบประมาณไดพจิารณาใหเสร็จทันและสามารถนํางบประมาณมาใชจายได จึงไดมี
การพิจาณางบประมาณเฉพาะสวนเงนิงบประมาณที่เพิม่ใหมที่ยังไมไดรับการพิจารณาจากปที่
แลวนั้น แตเงินงบประมาณในปทีแ่ลวทีไ่ดเคยพิจารณาไปครั้งหนึ่งแลว จะไมมีการพิจารณาอีก
คร้ัง เพียงแตยกยอดเงนิมาตัง้เปนงบประมาณใหมไดเลย เพราะถือวาไดมีการพิจารณาไปแลวครั้ง
หนึ่งคงไมมีความจําเปนที่จะตองไปพิจารณาใหมอีกครัง้ 
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การเมืองและนโยบายทางการศึกษา 
 

 การเมืองในองคการมีลักษณะคลายกับอํานาจ กลาวคือ การเมืองในองคการเปนสิ่งที่
ไมมีตัวตน (intangible) และยากที่จะวัดออกมาได (difficult to measure) ทั้งนี้เพราะวามีลักษณะ
แหงการซอนเรน (hidden) และจากที่จะสังเกตได จากผลงานการวิจัยของแกนท (Gantz) และ 
เมอรเรย (Murray) ไดช้ีใหเห็นวา ปฏิกิริยา (reaction) ของผูบริหารในลักษณะตอไปนี้ เปน
ปฏิกิริยาที่แสดงออกเนื่องจากพฤติกรรมทางการเมืองในองคการ (political behavior)113 
 1. ผูบริหารสวนใหญจะมีทัศนะในทางลบตอการเมืองในองคการ และมักจะเชื่อวา
การเมืองจะทําใหองคการเสียหายมากกวาที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายในองคการ 
 2. ผูบริหารเชื่อวาพฤติกรรมทางการเมือง มีลักษณะรวมกันในทุกองคการ 
 3. ผูบริหารสวนใหญคิดวาพฤติกรรมทางการเมือง เกิดขึ้นบอยคร้ังในโครงสรางเบื้อง
บนขององคการ มากกวาที่จะเกิดขึ้นในโครงสรางในระดับลางขององคการ 
 4. พฤติกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นจากกลไกการตัดสินใจบางดาน เชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ แตจะไมเกิดขึ้นในการตัดสินใจบางดาน เชน กรณีการรอง
ทุกขของพนักงาน 
 
ความหมายของการเมือง (Politics) 
 การเมือง (politics) หมายถึง การใชอํานาจใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เพื่อที่จะทํา
ใหบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว ตามทัศนะดังกลาว จะเห็นนัยของความหมายทางการเมืองวา เปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับกลไกที่จะทําใหตนเองไดรับประโยชน (self-serving) และเกี่ยวของกับกิจกรรม
ตางๆ ในองคการ114  
 การเมืองมักจะถูกมองวาเปนเรื่องของการใชเลห เหล่ียมและความไมซ่ือสัตย 
เพื่อที่จะใหตนเองไดรับผลประโยชน (self-interest) และนําไปสูความขัดแยง (conflict) และ
ความแตกแยก (disharmony) ในการทํางาน ภาพของมุมมืดในทางการเมือง (dark view) ถูกมอง
วามีอยูอยางแพรหลายในกลุมผูใชแรงงาน (laypeople) จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา พนักงานที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองดังกลาว มักจะเกิดความวิตกกังวลในการทํางาน และเกิดความ
                                                 
 113 Jeffrey Gantz and Victor M. Murra, “Experience of Workplace Politics,” Journal 
of Management 23 (1980) : 237 – 251. 
 114 Gerald R. Ferris and Michele Kacmar, “Experience of Workplace Politics,” 
Journal of Management 18 (1992) : 93 – 116. 
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ไมพอใจในการทํางาน และผลการศึกษายังสนับสนุนความเชื่อท่ีวา การใชวิธีการทางการเมืองที่
ไมเหมาะสม (inappropriate use of politics) สัมพันธกับการนําไปสูขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานที่ต่ํา (low morale) การปฏิบัติงานที่ขาดคุณภาพ (inferior performance) และการตัดสินใจ
ที่ดอยคุณภาพ (poor decision)115 แมวาการเมืองจะถูกมองวาเปนเรื่องในทางลบ แตอยางไรก็ตาม 
หากสามารถนํามาใชในวิธีการที่เหมาะสมแลว จะชวยสนับสนุนใหเปาหมายขององคการบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงหากพิจารณาตามทัศนะนี้จะเห็นวา การเมืองเปนกระบวนการตามธรรมชาติของ
องคการ  ที่ จะนํ าไปสูการแกปญหาความแตกตางของกลุมผลประโยชนในองคการ 
(organizational interest group)116 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การเมือง หมายถึง กระบวนการ
ของการเจรจาตอรอง (bargaining and negotiation) เพื่อแกปญหาความขัดแยง และความเห็นที่
แตกตางกันในองคการ117 
 
ขอบขายของกิจกรรมทางการเมือง (domain of politics activity) 
 การเมือง ถือวาเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดความเห็นพองตองกันในวิธีการ
แกปญหาในสถานการณที่ไมแนนอน ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับผูบริหารระดับลาง 
ผูบริหารระดับสูงขององคการมักจะเผชิญสถานการณการตัดสินใจที่ไมแนนอนอยูเสมอ และใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแลว จะพบวาตัวแบบเหตุผลนําไปใชไดนอยกวาตัว
แบบทางการเมือง สวนขอบขายของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองในองคการประกอบดวย 4 
ประการดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ (structural change) การจัดโครงสรางของ
องคการใหม (Structural reorganization) เปนการทุบลงไปที่กลองดวงใจดานสัมพันธภาพแหง
อํานาจ (power) และอํานาจหนาที่ในองคการ (authority) ซ่ึงมักจะนําไปสูการเกิดกิจกรรมทาง
การเมืองในองคการ  
 2. การประสานงานระหวางหนวยงานยอย (interdepartmental coordination) แม
องคการตางๆ จะกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยไวชัดเจนเพียงใดก็ตาม แตจะมีภารกิจ
                                                 
 115 James W. Dean, Jr. And Mark P Shafman, “Does Decision Process Matter? A 
Study of Strategic Decision-Making Effectiveness,” Academy of Management Journal 39 
(1996) : 368 – 396. 
 116 Amos Droy and Tsilia, “The Definition of Organizational Politics : A Review,” 
Human Relations 43 (1990) : 1133 – 1154.  
 117 Ibid. 
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บางประการที่เกิดขึ้น โดยไมอาจระบุไดชัดเจนวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของใคร 
จําเปนตองใชกลไกการประสานงานนอกเหนือจากโครงสรางปกติขององคการ โดยจัดใหมีการ
ประสานงานแบบเฉพาะกิจ กลาวคือ อาจจะตั้งเปนคณะกรรมการประสานงาน118 
 3. การเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร (management succession) เปนอีกบริบทหนึ่งที่
เปดโอกาสใหผูบริหาร และบุคลากรตองใชวิธีการทางการเมืองเพื่อประสานประโยชนในการ
ทํางาน เชน กรณีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูบริหารระดับสูงในองคการ ยอมกระทบตอ
ระบบความไววางใจ การใหความรวมมือ และระบบการติดตอส่ือสาร ระหวางผูบริหารยอม
เปลี่ยนแปลงไป119 ฉะนั้น การตัดสินใจจางผูจัดการใหม อาจจะเกิดปญหาความไมแนนอนหรือ
ขอโตแยงตางๆ ขึ้น เพราะผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจมักจะตัดสินใจจางบุคลากรที่สามารถสราง
เปนพันธมิตร  (coalition) และสรางความแข็งแกรงในดานเครือขายการทํางาน  (network 
coalliances) ของตนเอง ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลที่ตนเองมีความมั่นใจวาเขาจะตองมาสนับสนุนการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม 
 4. การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) มิติที่สําคัญที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ทางการเมืองอีกประการหนึ่ง คือ การจัดสรรทรัพยากรในองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการใชทรัพยากรขององคการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน เชน 
การจัดสรรเงินเดือน งบประมาณ การบรรจุบุคลากร การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และอื่นๆ 
จึงอาจกลาวไดวา การจัดสรรทรัพยากรเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งที่อาจนําไปสูขอโตแยง และ
จําเปนตองใชกลไกการเมืองเขามาแกปญหา  
 
นโยบายการศึกษา 
 นโยบาย หมายถึง  ทิศทางหรือแนวทางที่ผูบริหารสถานศึกษาใชเปนกรอบในการจัด
การศึกษา คารน(Kahn) ใหความหมายนโยบายวา หมายถึง แผนงานประจํา (standing  plan) ซ่ึง
เปนผลอันเกิดจากการตอรอง  (negotation) การปกิบัติตามขอตกลง  (consensus) และการ
ประนีประนอม (compromise) ในการกําหนดเปาหมายการตรวจสอบทางเลือก  และการคนหา
ยุทธวิธีเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ตองการและอาจถือไดวานโยบายเปนกฏ (rule) 
และระเบียบ (regulation)  ที่กําหนดเพื่อใหในการตัดสินเมื่อบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่ง  
                                                 
 118 Jeffrey Gantz and Victor M. Murra, “Experience of Workplace Politics,” Journal 
of Management 23 (1980) : 248. 
 119 Jeffrey Pfeffer, Managing wih Power : Politics and Influence in Organizations 
(Boston : Harvard Business School Press, 1992). 
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หนวยงาน นโยบายเปนกรอบสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในลักษณะแสดงใหเห็นถึงวิถีทาง
และผลแหงการดําเนินงานนโยบายที่ดียอมทําใหการตัดสินใจถูกตองและดีตามไปดวยนโยบายที่
ดียอมทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดย 1) ชวยสนับสนุนใหมีการตัดสินใจที่
ถูกตอง 2) เปนการควบคุมขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน 3) ทําใหเกิดความแนนอนและการ
ประสานงานในการปฏิบัติงาน 4) ชวยลดเวลาที่ตองใชในการตัดสินใจ ความสําคัญของนโยบาย  
นโยบายเปนสิ่งที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการบริหารเพราะนโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางใน
การบริหารงาน  และเปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพื่อการตัดสินใจสั่งการ  การบริหารงาน
โดยปราศจากนโยบายยอมเปนส่ิงที่เปนไปไมไดเพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  การบริหารก็เกิดจากวัตถุประสงคเชนเดียวกัน  และเปาหมายจะสามารถเปนไปไดก็
ดวยนโยบายที่กําหนดขึ้น  ฉะนั้นเมื่อไมมีนโยบายยอมจะไมมีทั้งวัตถุและเปาหมายในการ
บริหารงาน  นอกจากนี้นโยบายยังจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของวิธีการจัดการ  การบริหารจะไม
เกิดขึ้นหรือไมประสบความสําเร็จหากขาดซึ่งนโยบาย 120  
 นโยบาย    คือกรอบและเครื่องชี้นําแนวปฏิบัติ เปนแนวทางในการปฏิบัติหรือ
ตัดสินใจเพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติแลวนโยบายจะถูกประกาศใชเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยาง มีระบบและเปนทางการ นโยบายมีหลายระดับแตละระดับจะมีขอบเขต
ครอบคลุมเปาหมายผูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูที่ไดรับผลจากการปฏิบัติ และ
ความชัดเจนของนโยบาย นอกจากนั้น นโยบายในระดับตาง ๆ ตองมีความเกี่ยวเนื่องและ
สอดคลองกัน  
 นอกจากนี้เทอรี่ (Terry) อธิบายถึงความสําคัญของนโยบายที่มีตอการบริหารใน
ลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. นโยบายจะชวยใหผูบริหารทราบวาจะทําอะไร  ทําอยางไร  และใชปจจัยชนิด
ใดบาง นโยบายจะชวยใหผูบริหารปฏิบัติงานตางๆ  อยางมีความมั่นใจเพราะนโยบายเปนทั้งแผน
ทางเครื่องชี้ทิศทางและหลักประกันที่ผูบริหารทุกระดับชั้นจะตองยึดถือ 
 2. นโยบายจะชวยใหบุคลากรทุกระดับชั้นในองคการหรือหนวยงานไดเขาใจถึง
ภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดรวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จโดยไม
ซํ้าซอนกับภาระหนาที่ของหนวยงานอื่นๆภายในองคการเดียวกัน  และนโยบายยังจะชวยใหการ
ประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปไดงายขึ้น 
                                                 
 120 กิติมา  ปรีดีดลิก, การบริหารการเงินโรงเรียน  : หลักการและแนวปฏิบตัิ   
( กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิทยากร ,  2523), 79. 
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 3. นโยบายตอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ
บริหารงานทุกชนิดการบริหารงานโดยมีเปาหมายจะทําใหประหยัดทั้งเงิน  เวลา  บุคลากร  
รวมทั้งพลังความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรเหลานั้นดวย  นอกจากนั้นยังทําใหการ
ทํางานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงเปาหมายขององคการหรือหนวยงาน
อยางมีประสิทธิผลดวยเชนเดียวกัน 
 4. นโยบายที่ดีจะชวยสนับสนุนสงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดย
ถูกตองมีเหตผลและมีความยุติธรรมอันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือความจงรักภักดีและความมีน้ําใจ
ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและดวยเหตุผลดังกลาว  การบริหารงงานของผูบริหารจะ
เปนไปโดยความเปนปกติสุขบรรลุถึงเปาหมายโดยมีปญหาอุปสรรคนอยหรือไมมีเลย 
 5. นโยบายจะชวยใหเกิดการพัฒนาการทางการบริหารเพราะนโยบายจะพัฒนา 
ผูบริหารงานหรือผูใชใหมีความสามารถในการแปลความและทําใหนโยบายเปนส่ิงที่สามารถจะ
ปฏิบัติได  นอกจากนั้นนโยบายจะพัฒนาผูบริหารใหรูจักคิดทํานโยบายขึ้นแทนที่จะคิดปฏิบัติ
ตามนโยบายแตเพียงอยางเดียว 
 นโยบายเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคอยาง
กวางๆ  โดยจะไมบอกถึงวิธีการโดยระเอียดแนชัดเพราะการปฏิบัติตามนโยบายอาจประสบกับ
อุปสรรคปญหาที่ตองการแกไขเปนสวนๆโดยผูปฏิบัติฉะนั้น  ผูปฏิบัติตามนโยบายจะเปนผูคิด
คนหาวิธีการดําเนินการเอง  อยางไรก็ดีนโยบายจะเปนตัวเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานแตก็ไม
สามารถจะประกันไดวา  การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวจะไดผลดีเสมอไปเพราะนโยบาย
ยอมมีทั้งนโยบายที่ดีและนโยบายที่ใชไมไดหรือมีขอจํากัดในการมใชทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวการณ
และปจจัยอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น 
 สรุปไดวานโยบายมีความสําคัญ  และเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ             
นโยบายจะชวยใหผูบริหารในองคการสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ระดับของนโยบาย สามารถจําแนกไดเปน 2 ระดับใหญๆ ไดแก  
 1. นโยบายในการบริหารประเทศ แยกไดเปน 3 ระดับคือ  
  1.1  นโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ เปนนโยบายที่มีลักษณะเปนแนวทาง
กวางๆ ที่ใชเปนกรอบในการกําหนดนโยบายระดับอื่นๆ ตอไปเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นโดย
แสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินการหรือพัฒนาประเทศ  
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  1.2  นโยบายการบริหาร เปนนโยบายระดับกระทรวง ทบวง กรม โดยผูบริหาร
เปนผูกําหนดขึ้นตามกรอบของนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ แตมีขอบเขตที่แคบลง มี
ความละเอียดและเจาะจงมากขึ้นตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหนวยงาน  
  1.3  นโยบายเฉพาะกิจ เปนนโยบายระดับลางสุดซึ่งกําหนดขึ้นโดยผูบริหารระดับ
กองหรือระดับฝาย โดยยึดถือนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ และนโยบายการบริหารของ
หนวยงานตนสังกัดเปนหลัก เพื่อใหภารกิจของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย และเจตนารมณ
ของนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติ และนโยบายการบริหารในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะ
เปนนโยบายที่กําหนดขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา นโยบายเฉพาะกิจจะมีขอบเขตที่ชัดเจน 
เจาะจง ช้ีแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  
 2. นโยบายการบริหารองคกร เปนนโยบายที่จําแนกตามระดับของผูบริหารองคกร ซ่ึง
อาจจะแบงไดเปนนโยบายพื้นฐาน นโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะแผนกงาน 
 
ความสําคัญของนโยบาย  
 1. เปนเครื่องชี้นําและกรอบในการวางแผน  
 2. เปนเครื่องชี้นําการบริหารขององคการ โดยเปนเครื่องมือท่ีทําใหผูบริหารทราบวา
จะทํา อะไร และใชปจจัยชนิดใดบาง ทั้งยังเปนเสมือนเข็มทิศและหางเสือที่ชวยใหการ
บริหารงานดําเนินไปถูกทิศทาง ซ่ึงจะชวยสนับสนุนความชอบธรรมในการใชอํานาจของ
ผูบริหารชวยใหเกิดการพัฒนาทางการบริหาร ในแงของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยัง
เปนเครื่องมือในการประสานงาน เนื่องจากนโยบายจะชวยใหหนวยปฏิบัติงานเขาใจถึงเปาหมาย 
แนวปฏิบัติ และ ทิศทางการดําเนินงานรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือ และการ
ประสานงานกันไดสะดวกมากขึ้น  
 3. เปนเครื่องมือในการควบคมุ กํากับ และตดิตามงานของผูบริหาร ลักษณะของ
นโยบายทีด่ ีควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้ 
  3.1 กําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง ไมใชความเหน็สวนตัวของผูกําหนดนโยบาย  
  3.2 สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน และสามารถชวยใหการดาํเนินงาน
บรรลุ เปาหมายได  
  3.3 นโยบายทีด่ีตองไดรับการกําหนดขึน้กอนที่จะมกีารดําเนินงาน โดยกําหนด
กลวิธี ในการปฏิบัติไวกวางๆ เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถพิจารณาตีความแลวนําไปปฏิบตัิตาม
ความสามารถ สอดคลองกับสภาวการณในขณะนัน้ และเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู  
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  3.4 ตองมุงสนองประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวม และจัดลําดับความสําคัญ
และความจําเปนกอนหลังในการนําไปปฏิบัติ  
  3.5 ตองเปนขอความที่กะทดัรัด ใชภาษาเขาใจงาย และมีการแถลงเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหสมาชิกทุกคนและทุกระดับชั้นภายในหนวยงานสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน 
  3.6 ตองอยูภายใตขอบเขตของวัตถุประสงคและมีความยดืหยุน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณไดเสมอ  
  3.7 ตองเปนจดุรวมหรือศูนยประชาสมัพนัธของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร   
 
นโยบายการศึกษา 
 เพื่อใหการศึกษาของประเทศบรรลุตามหลักการและความมุงหมายดังกลาวขางตน 
รัฐจึงกําหนดแนวนโยบายการศึกษาของการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีดังนี้ 
 1. จัดระบบเครือขายการเรียนรู เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูอยางกวางขวาง 
และตอเนื่องตลอดชีวิต 
 2. จัดการศึกษาและสงเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาของเด็ก
ตามสภาวะความตองการพื้นฐานตามวัย ตั้งแตปฏิสนธิ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมอยางนอย 1 ป 
กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
 4.  จัดการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึงบริบูรณ  มีคุณภาพและสะดวกแกผู เ รียน 
สถานศึกษาของรัฐและของทองถ่ินจะตองจัดการศึกษาภาคบังคับเปนบริการแบบใหเปลา     การ
จัดการศึกษาในระดับประถมใหเปนการศึกษาภาคบังคับ ใหเปนไปตามกฎหมายการศึกษาที่
กําหนดไวเปนการเฉพาะ 
 5. ใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนรัฐพึงเรงรัด
และขยายการศึกษาเพื่อปวงชนอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น 
 6. ปฏิรูปการฝกหัดครูและพัฒนาครูประจําการโดยมุงใหเปนการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อสรางจิตสํานึกในความเปนครู พัฒนาความรูความสามารถทั้งทางวิชาชีพและวิชาการใหได
มาตรฐาน และยกฐานะวิชาชีพครูใหสูงขึ้น 
 7. สงเสริมใหการอุดมศึกษามีความเปนเลิศในการสรางและพัฒนาองคความรู และ
เทคโนโลยี และใหมีการประสานวิทยาการสากลกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหการอุดมศึกษามี
บทบาทนําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางที่พึงประสงค 
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 8. ปรับปรุงเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับและทุกประเภท 
การศึกษาใหสนองตอหลักการ และสอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว 
 9. สงเสริมใหผูเรียนทุกระดับรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป มีความรูความสามารถใน
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อการสื่อสาร เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความคิด
และองคความรู เพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติ 
 10. สงเสริมใหมีการเรียนภาษาตางประเทศ  ที่ เอื้อตอการพัฒนาประเทศอยาง
กวางขวาง เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา การติดตอส่ือสารในดานวิทยาการ การคา 
ความสัมพันธระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
 11. สงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
องคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียน
การสอนและตอการสงเสริมการเรียนรู 
 12. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช  เพื่อขยายบริการ
การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและกระจายความรูขอมูลขาวสารไปสูประชาชนและชุมชนไดอยาง
กวางขวาง        และรวดเร็ว  
 13. สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบันของสังคมอื่น ๆ 
และส่ือมวลชนใหมีสวนรวมในกระบวนการของการศึกษา  การอนุ รักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 14. สนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เอ้ือใหผูมีปญญาเลิศหรือมี
ความสามาถพิเศษไดพัฒนาอัจฉริภาพของตนเอง 
 15. สนับสนุนการขยายการบริการการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม และผูที่มีความบกพรองทางกาย สติปญญา จิตใจ และอารมณ ใหกวางขวางและทั่วถึง
โดยเร็ว 
 16. สงเสริมการศึกษาของภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนา เพื่อให
สามารถเปนแบบอยางที่ดี และเปนผูนําในการปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรม และคานิยมที่มีความ
เหมาะสมใหแกบุคคลและสังคม 
 17. ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบาย  และมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งใหกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน และสถานศึกษา มีความคลองตัวในการบริหาร
และการจัดการภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน 
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 18. สงเสริมใหเอกชนจัดการศึกษาทุกระดับเพิ่มขึ้น ใหมีอิสระและความคลองตัวใน
การบริหารและการจัดการ สามารถพึ่งตนเองไดโดยรัฐใหการสนับสนุนดานวิชาการ ทรัพยากร 
การอํานวยการ ความสะดวกในการดําเนินงานและการรับรองมาตรฐาน 
 19. ระดม จัดสรร และใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
 ประเทศไทยไดเร่ิมนําเอาระบบการวางแผนที่มีการกําหนดนโยบายลวงหนามา
ใชตั้งแต พ.ศ. 2504 อันเปนปที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับแรก โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ซ่ึงการ
กําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมนี้ เปนการกําหนดนโยบายในระดับประเทศ 
และไดใชระบบนี้มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการกําหนดนโยบายดานการศึกษาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
มาทุกฉบับ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดมีการกาํหนดไวใน
สวนของยุทธศาสตรการพัฒนาคนและการคุมครองทางสังคม โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาที่
สําคัญคือ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนการเสริมสรางฐานรากของสังคม
ใหเขมแข็ง ซ่ึงปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 มอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 10 โดยขณะนี้กําลังอยูในกระบวนการจดัทํา ซ่ึงนโยบายการศึกษาก็ถือเปนสวน
หนึ่งในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 นี ้นโยบายการศึกษานั้นเปนสิ่งที่สําคัญตอการ
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซ่ึงการศึกษาถือไดวาเปนหวัใจของการพัฒนาประเทศและเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งยัง
เปนรากฐานอนัสําคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับของสังคม เพราะการศึกษามบีทบาทและมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากวาการ
จัดการศึกษาใหแกพลเมืองเปนสิ่งที่สําคัญตอการมุงพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป การ
เตรียมพลเมืองใหไดรับการพัฒนาดานตางๆ และพลเมืองเหลานี้เองที่ไดรับการศึกษาจะไป
ชวยกันสรางความเจริญใหแกประเทศชาต ิ การศึกษาเปนปจจยัสําคัญที่จะชวยพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในทกุ ๆ ดาน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาในสวนอืน่ ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดยที่ความ
เจริญกาวหนาของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนัน้ 
การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญของประเทศ 
 ดวยความสําคญัของการศึกษาในฐานะทีเ่ปนสวนหนึ่งของระบบสังคมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย เพราะในทางการศึกษาจะมีประเด็นทีน่ําไปสูการกําหนดนโยบายที่หลากหลาย 
เชน เพื่อการพัฒนา เพื่อการแกไขปญหา เพื่อเปนเครื่องมือในการจดัการศึกษา และดวยเหตุผล
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ของความจําเปนดังกลาวขางตน การกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 10 จึงไมใชเปนการกําหนดนโยบายเฉพาะแตเร่ืองที่เกี่ยวของกับหนวยงานของ
กระทรวงศกึษาธิการเทานั้น เพราะในเรื่องดังกลาวมหีนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว
อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 10 จะตองเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม ฯลฯ เปนตน ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายการศึกษาดังกลาวจึงตองยดึ
หลักการปฏิบัติใหประสานสอดคลองอยางใกลชิดกับความตองการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมทั้ง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตางๆ เพื่อจะไดใชเปนเครื่องมือชวย เปนกรอบ และทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศใหแกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอืน่ๆ ที่มีหนาทีเ่กี่ยวของกับ
การศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสภา
การศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในเรื่องของการจัดการศึกษา การกําหนดหลกัสูตร วิธีการ
เรียนการสอน เปนตน และมีหนวยงานเสริม เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา เปนตน ที่จะตอง
นําไปแปลงสูการปฏิบัติเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคมและประชาชนสวนใหญของ
ประเทศทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวตอไป  
 
การกําหนดนโยบายการศึกษา  
 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา เพื่อเปนแนวทางที่ดําเนินงานดาน
การศึกษาไปใหถูกทางที่รัฐตองการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติของตน กฎหมายที่จะศึกษา
นั้นไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ เปนตน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลาวถึงสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ไวถึง 40 ประเด็นตามมาตรา 26-65 แตที่เกี่ยวกับการศึกษามีตามมาตรา ดังนี้ 
 มาตรา 42 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย การเผยแพร งานวิจัยตามหลักวิชาการ 
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป
ที่รัฐจะตองใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
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 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 หนาที่ของชนชาวไทยที่เกี่ยวของกับการศึกษาจะมีดังนี้ 
 มาตรา 69 บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศรับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปองและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 จะเห็นไดวารัฐจะตองจัดการศึกษาใหแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาครัฐยังตอง
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 มาตรา 81 “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ” 
 นอกจากศึกษานโยบายของรัฐแลวยังตองมาศึกษาความมุงหมายทางการศึกษาและ
นโยบาย  ในแผนการศึกษาแหงชาติอีกดวย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสนองตามความ
ตองการของรัฐ สําหรับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดประกาศใชดวยเหตุผลที่วาแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 มีความตองการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของ
สังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาพลเมืองใหมีคุณภาพและปรับตัวไดอยางรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และสามารถสรางสรรคสังคมไทยใหเจริญกาวหนาและสรางความ
สมดุลในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนตนไป 
 ตามนัยแหงแผนการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  2535 ฉบับนี้มีปรัชญาการศึกษาวา 
“การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางมีสันติสุขแลสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
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กับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ” โดยยึดหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 4 
ประการ ที่สําคัญ คือ 
 1. การสรางความเจริญงอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรมของบุคคล
เปนสิ่งจําเปนและเปนเปาหมายสําคัญ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลระหวางความเจริญทางจิตใจ
กับความเจริญทางวัตถุและความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2. ในฐานะที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และตองดํารงอยูรวมกับธรรมชาติ
อย างกลมกลืนและเกื้ อกูล ซ่ึงกันและกัน  มนุษยตองตระหนัก ถึงการใชและอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 3. การกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมและการรับวัฒนธรรมจาก
ตางประเทศ หรือจากภายนอกชุมชน จะตองประสานควบคูไปกับความเขาใจและตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญา ภาษา วัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินและของสังคมไทย เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน 
 4. ความสมดุลระหวางการพึ่งพาอาศัยกันกับสภาพการพึ่งพาตนเองเปนหลักการ
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประสานความรวมมือรวมใจกันทั้งในระดับบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน
และประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่หยั่งยืน อันจะชวยสงเสรอมบทบาทของประเทศไทยใหโดด
เดนขึ้นในประชาคมโลก 
 
การวิเคราะหนโยบาย  
 เปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งตอการกาํหนดนโยบาย เพราะจะทําใหเราทราบวา
นโยบายทีก่ําหนดขึ้นนัน้มีจุดบกพรองในแตละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายอยางไร
บาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนของการกําหนดปญหา ตั้งแตการระบุปญหา การรวบรวม
ขอมูลขาวสาร การเสนอทางเลือก การจัดทํานโยบาย และการประกาศใชเปนนโยบาย ซ่ึง
นโยบายเปรยีบเสมือนแผนที่บอกทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ถาหากแผนที่ไมดีบอก
ทางไมชัดเจนหรือผิดพลาดไมตรงกับความตองการของสังคม การเดนิทางก็จะไมบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่มุงหมาย การที่จะกลาววานโยบายดงักลาวชัดเจนหรือเหมาะสมเพียงใดนั้น ก็จําเปนตองทํา
การวิเคราะหกระบวนการที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  
 ดังนั้น ในการวิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษา ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 10 จะเปนเครื่องมือที่ สํา คัญในการทําความเขาใจที่
ลึกซึ้ งมากขึ้นถึงกระบวนการที่ทําใหไดมาของนโยบายดังกลาววา เปนไปตามหลักการ
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือไมอยางไร ผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาวานโยบายการศึกษาใน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 10 มีกระบวนการกําหนดนโยบายอยางไร และ
การกําหนดนโยบายนัน้ มีความเกีย่วเนื่องกันเปนกระบวนการที่เหมาะสมหรือไมอยางไร ซ่ึงขอ
คนพบจากงานวิจยันี ้ จะเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอความรูเร่ืองกระบวนการกําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประเมินและชวยปรับปรุงหรือการพัฒนานโยบายการศึกษา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิในฉบับตอ ๆ ไป ใหมีคณุภาพยิ่งขึ้น 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 แนวคิด เกี่ ย วกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา  การประกันคุณภาพ 
(quality assurance) เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืมจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
นําเขามาใชเพื่อการบริการหารและจัดการเชิงคุณภาพขององคกรทางการศึกษาเดล (Dale 1994) 
ไดอธิบายถึง วิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรมโดยแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบที่เนนการตรวจจับ (detection) อันไดแกการตรวจสอบ
คุณภาพ (quality inspection) การควบคุมคุณภาพ (quality control) ทั้งสองกิจกรรมนี้เนนพัฒนา
ความแมนยําของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใชในการตรวจจับ ความผิดที่เกิดขึ้น 
จุดออนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบนี้คือเปนการลงมือกระทําหลังจาก
ขอผิดพลาด หรือปญหาไดเกิดขึ้นแลว (retrospective หรือ reactive)   การบริหารและการจัดการ
เชิงคุณภาพแบบที่สองเปนสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสองทศวรรษหลังนี้มีลักษณะที่เนนการปองกัน 
กอนที่ความผิดจะเกิดขึ้น (preventive หรือ proactive) แบงยอยออกได 2 ประเภท คือการประกัน
คุณภาพและการจัดการ เชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) เดล 
(Dale 1994) ไดใหความความหมายของ การประกันคุณภาพวา หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการ
ทั้งมวลที่เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนาอันเปนส่ิงจําเปน ที่จะสรางความมั่นใจในระดับ
หนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆจะมีคุณภาพตามขอกําหนดที่ไดวางไว    
 แนวการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาพื้นฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ตางๆ ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางประสานสอดรับ
กันเปนระบบมุงหนาไปใน ทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูป
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ อันไดแก การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนใหเปน "มนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข" ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการ และวิธีการบริหาร และการ
จัดการคุณภาพ (quality management) สมัยใหมที่เนนการสรางความมั่นใจใหกับทุกฝายที่
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เกี่ยวของวาผลิตภัณฑหรือการบริการ ที่เปนผลผลิตขององคกร จะมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
ไวโดยที่ความมั่นใจนี้ตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา ขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ และ
ความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ การสรางความมั่นใจซึ่งเปนแกนหลักของการประกันคุณภาพ
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญหลายประการอันไดแก การวางแผนปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้น
ตั้งแตขั้นของการออกแบบการกํากับดูแล ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แกไขในทุก
ขั้นตอนของการผลิตซ่ึงตางจากรูปแบบการประเมินแบบเกาที่เนนการตรวจจับเมื่อปญหาสําคัญ
ในขั้นผลผลิต ไดเกิดขึ้นแลว  นอกจากนี้การสรางความมั่นใจยังรวมถึงการนําองคความรูทาง
วิทยาศาสตรที่ทันสมัยอันไดแกรูปแบบ กรรมวิธี และ เทคนิควิธีที่เปนนวัตกรรมที่มีหลักฐานทาง
ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษที่นาเชื่อถือรองรับไปประยุกตใชในขั้นตอน ตางๆใน
กระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวา การดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ 
ทั้งระบบจะนําไปสู เปาหมายที่กําหนดไวอยางนาไววางใจ และจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในวงจํากัดที่นอยที่สุด   
 การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนําการ
สรางความมั่นใจจะเริ่มตนตั้งแต การกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ โดย
การนําขอมูลสารสนเทศและองคความรูเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษที่ทันสมัยและนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศมาใชในกระบวนการ สราง
วิสัยทัศน เกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงจะ
ใชเปนกรอบและ แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและ
ทันเหตุการณ การเปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
ซ่ึงจะใชเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตอไป  ในระดับสถานศึกษาการประกัน
คุณภาพจะครอบคลุมถึงการสรางความมั่นใจโดยการใชขอมูลสารสนเทศและองคความรูและการ
วางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดตั้งแตในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับ มาตรฐานวิชาการในกรอบหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบและทบทวน
เปนระยะๆ เพื่อใหมีการแกไข ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต การ
จัดทํารายงาน และนําเสนอขอมูลการประเมินสําหรับ การตัดสินใจในระดับตางๆ และ สําหรับ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในระยะตอไป   หลักการสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มี การวางแผน
ลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อท่ีจะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวา
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ผูเรียน จะมีความรู ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ได
กําหนดไว  
 การออกแบบและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการตอไปนี้  
 1.  คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพ จะเนนการสรางความพึง
พอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและ ภายนอก  
  คุณภาพภายใน  หมายถึง ความรู ความสามารถ และ คุณลักษณะของผูเรียนที่สราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอใน ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือ ทุกกระดับชั้นเรียน  
  คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค 
(macro socio-economic level) ซ่ึงหมายถึงความรู ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่
จําเปนตอความอยูรอดและการสรางความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติในการแขงขันทางธุรกิจ การคา และ ทางเทคโนโลยีระดับ ภูมิภาคและระดับโลก  
 2.  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบของ
สถานศึกษา และเปนยุทธศาสตรเชิงรุก ที่เนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่
ปญหาจะเกิดขึ้น ไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว  
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของ
หลักวิชา หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถ ตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่
เปนวิทยาศาสตร หลักตรรก และความสมเหตุสมผล  
 4.  การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มี
จุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือ การตัดสินใหรางวัลหรือ ลงโทษ  
 5. คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหาร หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) เปน
องคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 6.  การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะ และ
ความมั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการ
มีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7.  การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายใน
ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ และการรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัด  
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 8. ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจัง (commitment) ของผูบริหาร
สถานศึกษาและการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศกึษา ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 47 ระบุใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจไปสูสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 18(2) โดยใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสราง ความ
มั่นใจใหกับผูเกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. การดําเนนิงานตรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา  
6. การประเมินคณุภาพการศึกษา  
7. การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป  
8. การผดุงระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 มีนักวิชาการและนักการศึกษาจํานวนมากไดกําหนดขอบขายของเนื้อหาหรือกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาไวหลายแนวคิดดวยกัน กลาวคือ  
 รีบอร (Ronald W. Rebore)121 ไดกลาวถึงการบริหารการศึกษาในมุมมองของการ
บริหารจัดการโรงเรียน ซ่ึงเปนการรวบรวมเนื้อหาจากมุมมองที่แตกตางมากมายหลายมุม โดย
สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้  1) กรอบโครงสรางของการศึกษาสาธารณะ (the structural 
framework of public education)  2) บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษา (the role and 
function of the board of education)  3) ทฤษฎีการบริหารการศึกษา (a theory of educational 

                                                 
 121 Ronald W. Rebore, Educational Administration : A management approach (N.J. 
: Prentice-Hall, Inc., 1985), v. 
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administration)  4) การเปนผูบริหารการศึกษาตามกฎหมาย (legal considerations for educational 
administrators)  และ 5) การจัดการองคการทางการศึกษา (managing the educational enterprise) 
 ซิลเวอร (Paula F. Silver)122 ไดแบงเนื้อหางานวิจยัทางการบริหารการศึกษาออกเปน 
6 กลุม คือ   1) องคกร (whole organization)  2) อํานาจในองคกร (power within organization)  3) 
ภาวะผูนําในองคกร (leadership in organization)  4) บรรยากาศขององคกร (organizations as 
human contexts) 5) บุคคลในองคกร (individuals in organization)และ  6) การจูงใจใหบุคคลใน
องคกรทํางาน (individuals’ orientations toward work) 
 คิมบรูง และ นันเนอรี่ (Ralph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery)123 ไดแบง
เนื้อหาของการบริหารการศึกษาไวเปน 3 สวนใหญไดแก  1) องคกรทางการศึกษา (formal 
organizational arrangement for education)  2) ผูบริหารการศึกษา (the conceptual milieu of the 
educational administrator) และ 3) เศรษฐศาสตรและการเมืองทางการศึกษา (socioeconomic and 
political influences upon educational administration) ตอมาไดมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยเนน
ความสําคัญของการเมืองในระดับตางที่มีผลตอการบริหารการศึกษา 
 ฮอย และ มิเกล (Hoy and Miskel)124  ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารการศึกษาวาเปน
แนวการบริหารที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของแนวคิดแบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพื้นฐานจากขอคิดขอเขียน 
และความขมขืน่ใจที่ปราศจากการสนับสนนุจากการวิจยัและการปฏิบตัิ ซ่ึงไดแบงเนื้อหางานวิจยั
ทางบริหารการศึกษาออกเปน 11 กลุม ไดแก  1) โรงเรียนในฐานะเปนระบบสังคม (the school as 
a social system)  2) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียน (the external environments of schools)  
3) อํานาจ (power and authority)  4) โครงสรางองคการในโรงเรียน (organizational structure in 
schools) 5) นักวิชาชีพในโรงเรียน (the professional in the school organization)  6) แรงจูงใจใน
โรงเรียน (work motivation in schools)  7) ลักษณะกลุมทาํงาน (the character of the work group)  
8) ภาวะผูนํา (leaderships)  9) การตดัสินใจ ( decision making)  10) การติดตอส่ือสาร 
(communication) และ  11) ประสิทธิภาพองคการของโรงเรียน (organizational effectiveness of 
schools)   
                                                 
 122 Paula F. Silver, Educational Administration  (N.Y.  : Harper & Row, Publishers, 
1983) . vii 
 123 Ralph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery, Educational Administration : An 
Introduction , 2nd. ed. (N.Y : Machmillan Publishing Co., Inc., 1983), ix. 
 124 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educaitional Administration : Theory, 
Research, and Practice, 4th ed. (N.Y.: McGraw-Hill, Inc., 1991), vii. 
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 สมบูรณ ฟูเต็มวงศ125 ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสังเคราะหงานวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการศึกษา 2525 – 
2533” ไดแบงหมวดหมูของวิทยานิพนธออกเปน 5 หมวด คือ 1) ผูบริหารการศึกษา 2) 
กระบวนการบริหารการศึกษา 3) การบริหารในหนาที่ของผูบริหารการศึกษา 4) การบริหารงาน
โดยคณะกรรมการ และ 5) บริบทอื่นๆ  
 วีระวัฒน  อุทัย รัตน126 ไดสังเคราะหวิทยานิพนธ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2530 – 2534 โดยจัดแบงหมวดหมูของงานวิจยัดานบริหารการศึกษา 
แยกเปนหนวยงานทางการศกึษา 3 ประเภท คือ 1) หนวยงานประถมศึกษา 2) หนวยงาน
มัธยมศึกษา และ 3) หนวยงานอื่นๆ  

 การประชุมทางวิชาการ : วิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยความรวมมือระหวาง 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารและสภาผูบริหารหลักสูตรการบริหาร
การศึกษาแหงประเทศไทย ไดรวบรวมวิทยานิพนธสาขาวิชาบริหารการศึกษาทั้งในระดับ
มหาบัณฑติและดุษฎีบณัฑติและแบงประเภทของงานวจิัยออกเปน 10 กลุม กลาวคือ 1) การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3) ภาวะผูนํา 4) การ
บริหารแผนของสถานศึกษา 5) ระบบขอมูลสารสนเทศ 6) การประเมินคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ 7) การบริหารงบประมาณ 8) การบริหารงานบุคคล 9) การบรหิารวิชาการ และ 10) การ
จัดการศึกษาในสถาบันศาสนา 
  

ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย 
 

ความหมายของการวิจัย 
 การวิจัยเปนสวนหนึ่งของศาสตรทุกสาขา คําวา  การวิจัย  ในภาษาอังกฤษคือคําวา 
research  ซ่ึงประกอบดวยคําสองคําคือคําวา  re ที่แปลวาทําซ้ําหรือทําแลวทําอีก (again)  และคํา
วา search มาจากภาษาฝรั่งเศส (คําวา cerchier)  แปลวาการคนหา การคนควา หรือการสํารวจโดย
                                                 
 125 สมบูรณ ฟูเตม็วงศ, “การสังเคราะหงานวทิยานิพนธ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2527 – 2533” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), บทคัดยอ. 
 126 วีระวัฒน อุทยัรัตน, การวิเคราะหสังเคราะหงานวจิัย : วทิยานิพนธระดับปริญญา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปการศึกษา 2530 – 2535), (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 2. 
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ทั่วถึงอยางระมัดระวัง เพื่อจะคนหาส่ิงหนึ่งส่ิงใด  ดังนั้นคําวา research จึงหมายถึงการคนควา
หรือการคนหาซ้ําแลวซํ้าอีก   
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ไดใหความหมายของการวิจัยไววา การวิจัยเปน กระบวนการ
แสวงหาความรูความเขาใจที่ถูกตองในสิ่งที่ตองการศึกษา มีการเก็บรวบรวมขอมูล การจัด
ระเบียบขอมูล การวิเคราะหและการตีความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อใหไดคําตอบที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยคําวา “หลักวิชาการ” หมายถึง การกระทําที่มีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได และ คําวา “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่ไดกระทําขึ้นโดย
มีความเกี่ยวโยงตอเนื่องกันอยางมีระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว127ซ่ึงสอดคลองกับ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่ใหความหมายของการวิจัยไววาหมายถึงการสะสม  การ
รวบรวม  การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชาการ โดยมีผูขยายความของความหมาย
ของการวิจัยไวอยางมากมาย  ตัวอยางเชน 
 พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโต) กลาววา “วิจัยมาจากคําวาวิจโย หมายถึงปญญา  การ
ทําวิจัยเปนลักษณะหนึ่งของการใชปญญา  เพราะการทําวิจัยทําใหเกิดปญญา  ทําใหปญญาพัฒนา  
กลาวอีกนัยหนึ่ง การวิจัยคือการเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญานั่นเอง”  โดยทานพระธรรมปฎกให
รายละเอียดวาการทําวิจัยมี 4 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 การคนหาความจริง ระดับที่ 2 การคนหาสิ่ง
ที่ดี ส่ิงที่ตองการ ส่ิงที่เปนประโยชน ระดับที่ 3 การคนหาทางที่จะทําใหดีหรือหาวิธีการที่จะทํา
ใหดี และระดับที่ 4 การหาวิธีการที่จะทําใหสําเร็จเพื่อประโยชนตอชีวิตและสังคมอันกลมกลืน
กับธรรมชาติ ซ่ึงการวิจัยในระดับที่ 4 จะยากที่สุด เพราะผลวิจัยจะคอนขางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
นําไปปฏิบัติไดจริง ในขณะที่งานวิจัยทั่วไปจะใหขอเสนอแนะที่เปนหนทางที่ดี (อยูในระดับที่ 3) 
จะไมสามารถรับรองไดวาทางที่ดีนั้นจะทําไดจริงมากนอยเทาใดในทางปฏิบัติ128 
 กระทรวงศึกษาธิการ ใหความหมายของการวิจัยวาหมายถึงการศึกษาคนควาอยางมี
ระเบียบและมีความมุงหมายอยางแนนอนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือหลักการบางอยางที่จะ
นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกต 
 ซ่ึง เมื่ อพิจารณาถึง เหตุผลของการทําวิจั ย  ก็จะแบงได เปน  2 ประการดวย 
ประกอบดวย (1) การวิจัยเพื่อความรูทางวิชาการหรือการวิจัยเบื้องตน (Basic research) และ การ
วิจัยประยุกต (Applied research) โดยการวิจัยเบื้องตน เปนการมุงแสวงหาขอเท็จจริงพื้นฐาน หา
                                                 
 127 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร ,  พิมพคร้ังที่ 16        
( กรุงเทพฯ : บริษัทเฟองฟา พร้ินติ้ง จํากดั , 2546), 1. 
 128 พระธรรมปฎก, 2538, ไมมีเลขหนา  อางถึงใน สุชาดา  บวรกิติวงศ, 2548, 1–2  
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ความรูความเขาใจหรือเพื่อสรางทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของปรากฎการณที่ศึกษา เพื่อเปน
พื้นฐานของงานวิจัยในขั้นตอๆไป ในขณะที่การวิจัยประยุกต มีวัตถุประสงคที่จะนําเอกผลหรือ
ขอคนพบของการวิจัยไปใชในทางปฏิบัติจริงๆ แตอยางไรก็ตามการแบงประเภทของงานวิจัย
ออกเปน 2 ประเภทตามเหตุผลของการวิจัยดังกลาว เปนเพียงการมองเพียงมิติเดียว คือการใช
ประโยชนโดยตรงของงานวิจัย ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงบอยครั้งที่ผลที่ไดรับจากการวิจัยประยุกตมี
ประโยชนตอความกาวหนาทางดานทฤษฎีและบอยครั้งที่ผลที่ไดจากการวิจัยเบื้องตนสามารถ
นําไปประยุกตใชได แตอยางไรก็ตามเปาหมายสูงสุดของการวิจัย คือ การแสวงหาคําตอบที่
สามารถนําไปใชไดทั่วไป  
 
ขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยที่ดีจะตองมีการดําเนินไปอยางเปนกระบวนการเปนขั้นตอน ซ่ึงมีขั้นตอนที่
สําคัญหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต   1) การกําหนดหัวขอ    2) การแจกแจงประเด็นสําหรับการ
วิจัย   3) การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ   4) การสรางกรอบแนวความคิดหรือขอ
สมมติฐาน  5) การกําหนดประชากรเปาหมาย  6) การออกแบบวิจัย   7) การสรางเครื่องมือ
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล  8) การเก็บขอมูล   9)การจัดระเบียบขอมูล   10) การวิเคราะห
ขอมูล   11) รายงานผลการวิเคราะห และ  12) การเผยแพร ซ่ึงแตละขั้นตอนก็ไมใชจะแบงหรือ
แยกขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงไดหรือแยกกันและกันไดโดยเด็ดขาดได กลาวคือ กอนที่จะ
ดําเนินโครงการวิจัยใดๆ ผูวิจัยจะตองทราบวาการวิจัยนั้นๆ ตองการอะไรบางในทุกขั้นตอน 
ตั้งแตตนจนจบและดําเนินการในขั้นตอนตนๆ ใหสอดคลอหรือสนองความตองการของขั้นตอน
ตอไป 
 ดังนั้น กลาวโดยสรุปไดวา การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูความเขาใจใน
ปรากฎการณที่เปนเปาหมายของการศึกษา และการวิจัยที่ดีจะตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานและจะตอง
ดําเนินไปอยางมีระบบและขั้นตอนซึ่งขั้นตอนดังกลาวจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงถือ
วา กระบวนการที่มีขั้นตอนและเปนระบบเปนส่ิงที่สําคัญตอการวิจัยที่ใชในการพิสูจนความ
ถูกตองของขอคนพบที่ไดจากการวิจัย 
 
ความสําคัญและประโยชนของงานวิจัย 
 ในปจจุบันมีความซับซอนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ดานตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี  การอธิบายหรือหาสาเหตุของปรากฏการณตาง ๆ โดยใชความคิดเห็นสวนตัว
ของแตละคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดไดงาย  การใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษาถึงลักษณะที่
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แทจริงของปญหา  ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ตลอดจนถึงความเปนเหตุเปนผล  เปนการ
ดําเนินการอยางมีระบบ  ทําใหขอคนพบที่ไดเปนคําตอบที่เกิดจากความจริงทําใหผูอ่ืนสามารถ
เขาใจและใหการยอมรับขอคนพบนั้น  ซ่ึงขอคนพบดานการวิจัยจะเปนขอมูลท่ีเปนทั้งความรู
ใหมและสารสนเทศที่นําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนพัฒนาอนาคต  ในขณะเดียวกันทําให
ทราบถึงผลของการปฏิบัติในอดีตตลอดจนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
สามารถแกไขได 
 กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย  จะเกิดประโยชนตอผูวิจัยเพราะการทําวิจัยจะ
ชวยใหคนมีการพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ  มีความเปนเหตุเปนผล  ไมงมงายเชื่อถือส่ิงที่
พิสูจนไมได  มีลักษณะการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น  ทําใหเราสามารถเขาใจวิถีการดําเนินชีวิต
และสามารถปรับตัวใหทันตอสภาพเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ความเชื่อและเหตุผลที่เคยใชได
ในอดีต  อาจใชไมไดในยุคปจจุบัน  และในบางเรื่องหากยังเชื่อถือตามความเชื่อเดิม ๆ อาจเกิด
ความลมเหลว  การดําเนินชีวิตจะตองใชปญญาหรือที่เรียกวาการวิจัย  ผูดําเนินชีวิตหรือบุคคล
ทั่วไปทุกคนเปนนักวิจัยที่จะตองคิดวาส่ิงทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัย  การไดใชปญญาในการ
พัฒนาสังคมเปนนิสัยของผูเปนนักวิจัยคือตองวิจัยตลอดเวลา  การวิจัยจึงเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของคนทุกคน 
 
ประเภทของงานวิจัย  
 Abedllah และ Levine129 ไดแบงประเภทของการวิจัยตามมิติของการวิจัยเปน 6 มิติ
ดวยกัน คือ  1) เหตุผลของการวิจัย  2) วัตถุประสงคของการวิจัย  3) วิธีการวิจัย   4) สถานที่หรือ
ทําเลของการวิจัย  5) วัตถุหรือส่ิงของที่ตองการวิจัย และ  6) ผูกระทําการวิจัย  
 มิติดานเหตุผลของการวิจัย สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่หนึ่ง
คือ การวิจัยเบื้องตน ซ่ึงเปนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู ความเขาใจในเรื่องนั้นใหมากขึ้น โดย
เนนการแสวงหาขอเท็จจริงหรือความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฎการณที่ศึกษา
เพื่อใหเกิดความเขาใจพื้นฐาน หรือเพื่อนําไปใชทดสอบหรือสรางทฤษฎีอธิบายปรากฎการณนั้น 
และประเภทที่สองคือ การวิจัยประยุกต เปนการวิจัยที่มุงแสวงหาขอเท็จจริงหรือความสัมพันธ

                                                 
 129 Adellah, Faye and Levine, Euging. Better patient Care Through Nursing 
Research (New York : The Macmillan Company,1965), อางใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 16 ( กรุงเทพฯ : บริษัทเฟองฟา พร้ินติ้ง จํากัด , 
2546), 20 – 30. 
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ระหวางขอมูลกับตัวแปร โดยมีความมุงหมายกอนเริ่มทําการวิจัยวาจะนําผลการวิจัยหรือขอ
คนพบนั้นไปใชเปนประโยชนในชีวิตจริง 
 มิติดานวัตถุประสงคของการวิจัย สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่
หนึ่ง คือ การวิจัยพรรณนา (descriptive research) ซ่ึงเปนการวิจัยที่มุงศึกษาพรรณนาสภาพที่
เปนอยูของปรากฎการณนั้นๆ เทานั้น ในขณะที่ประเภทที่สอง คือ การวิจัยอธิบาย (explanatory 
research) ที่มีวัตถุประสงคที่จะมุงตอบปญหาวาทําไมและอยางไร ปรากฎการณนั้นถึงไดเกิดขึ้น  
 มิติดานวิธีการเก็บขอมูล สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่หนึ่ง คือ 
การวิจัยแบบที่อาศัยการทดลอง (experimental method) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการวิจัยที่การ
กระตุนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตการควบคุมดูแล มีการวางแผนอยางรอบคอบและมีการ
เฝาสังเกตผลที่เกิดขึ้นอยางมีระบบ ในขณะที่ประเภทที่สอง คือ การวิจัยแบบที่ไมตองอาศัยการ
ทดลอง (nonexperimental method) เปนแบบการวิจัยที่นักสังคมศาสตรนิยมใชกันมาก การเก็บ
รวบรวมขอมูลกระทําตามสภาพที่เปนอยูโดยไมไดมีการจัดกิจกรรมหรือกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ  
 มิติดานของสภาวะที่วิจัย แบงไดเปน การวิจัยที่สามารถควบคุมไดเต็มที่ การวิจัยที่
ควบคุมไมไดเต็มที่ และการวิจัยที่ควบคุมไมไดเลย  
 มิติดานของประเภทของวัตถุหรือส่ิงของที่ตองการวิจัย ซ่ึงไดแบงตามการวิจัยที่
เกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของและพื้นที่  
 มิติดานระดับของหนวยวิเคราะห สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับจุลภาค
และระดับมหภาค โดยระดับจุลภาค (micro level) ซ่ึงเปนวิจัยสวนมากเปนปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับลักษณะดานตางๆ ของบุคคล ซ่ึงอาจเปนพฤติกรรม หรือทัศนคติตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
ในขณะที่การวิจัยระดับมหภาค (macro level) เปนการวิจัยคุณสมบัติรวมๆ ซ่ึงเปนขอมูลรวม
ระดับประเทศ 
 มิติดานผูกระทําการวิจัย สามารถแบงเปนได การวิจัยคนเดียว การวิจัยที่รวมกันทํา
หลายคน และการวิจัยที่ทําโดยเปนภาพรวมขององคการ  
 มิติดานความลึกและความกวางของขอมูล สามารถแบงไดเปน   1) การวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยที่การวิจัยเชิง
ปริมาณ เปนการวิจัยที่เนนการใชขอมูลที่เปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอ
คนพบ สวน การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่มีคุณภาพดีตามความหมายที่ใชกันใน
ชีวิตประจําวัน และเปนการวิจัยที่ไมเนนขอมูลที่ เปนตัวเลข แตเปนการวิจัยที่ เนนการหา
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รายละเอียดตางๆ ของกลุมประชากรที่ทําการศึกษาที่จะกอใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซ่ึง
ในเรื่องที่ทําการวิจัย 
 ถึงแมจะแยกประเภทตามมิติตางๆ ดังกลาวขางตนแลวก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงการ
วิจัยอาจจะมีลักษณะผสมผสานมากกวา 1 มิติก็ได 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดทําการจําแนกประเภทการวิจัยในมิติตางๆ 
เชนเดียวกัน โดยแยกตามมิติตางๆ ดังนี้   1) วิธีการศึกษาคนควา   2) กลุมสาขาวิชาการ   3) 
ประโยชนของการวิจัย และ   4) ลักษณะขอมูล โดยในมิติของวิธีการศึกษาคนควา สามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทดังนี้คือ  
 1. การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เปน
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎีหรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณและความจริงที่สามารถสังเกตไดหรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน  ทฤษฎี (theories)  และกฎตาง ๆ (laws) โดย
ไมไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ 
 2. การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ 
และมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนการนําเอาความรู
และวิธีการตาง ๆ ที่ไดจากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่งหรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา  
 3. การพัฒนาทดลอง (experimental development) หรือการวิจัยและพัฒนา (research 
and development, R&D) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบโดยใชความรูที่ไดรับจากการวิจัยและ
ประสบการณที่มีอยูเพื่อสรางวัสดุ  ผลิตภัณฑ และเครื่องมือใหมเพื่อการติดตั้งกระบวนการ  
ระบบ  และบริการใหมหรือเพื่อการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น  และนํามาทดลองใน
สถานการณจริง (implement)  เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นวาบกพรองที่ใด  จากนั้น  ทําการปรับแกสวน
บกพรอง  ดําเนินการทดลองใชอีก  เปนกระบวนการเชนนี้จนกระทั่งผลงานชิ้นนั้นหรือวิธีการ
นั้นไดผลดีเปนที่นาพอใจแลวจึงเผยแพร  
 หากเปนการวิจัยที่มุงนําผลของการวิจัยมาใชแกปญหาหรือพัฒนาองคกร  เชน
สอบถามความตองการในการใชส่ือออนไลนและการบริการอื่น ๆ ของผูใชบริการศูนยวิทย
บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อาจเรียกวาการวิจัยสถาบัน (institution research)  
และหากเปนการวิจัยที่มุงนําผลมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน อาจเรียกวา
การวิจัยในชั้นเรียน (classroom research) สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)  เปน
งานวิจัยที่มีวิธีการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน  
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แตมีลักษณะพิเศษที่การทําการวิจัยจะควบคูไปกับการปฏิบัติงาน  และเปนการวิจัยที่มีลักษณะ
เปนวงจรอยางตอเนื่อง  แตละวงจรจะประกอบดวยการวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การ
ประเมินผล  และการสะทอนผลที่ไดไปสูการวางแผนใหม  เชน  การวิจัยเพื่อปรับปรุงการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม  การศึกษาแนวทางการดําเนินงานทางธุรกิจของกิจกรรมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  การวิจัยเพื่อสํารวจหาขอมูลมาใชในการเลือกวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน
ปริญญาโทสาขาการบริหารงานอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เปนตน 
 จําแนกประเภทของการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการ  สามารถจําแนกสาขาวิชาในการ
วิจัยไดเปน 2 ดานใหญ ๆ ดังนี้คือ 
 1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร  หมายถึงการสํารวจ  วิเคราะห  ทดลองอยางมีระบบและ
เปนขั้นตอนดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติ  ส่ิงมีชีวิต  ปรากฏการณธรรมชาติ  
ตลอดจนสิ่งที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้นมาดวยความรูหรือประสบการณเพื่อเสนอความรูใหม  เพื่อ
สุขภาพอนามัย  ความผาสุกและความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ 
 2. การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึงการศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและ
วิธีการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรม  ปรากฏการณ  หรือปฏิกิริยา  ตลอดจนความรูสึก   นึก
คิดของมนุษยและสังคม  เพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม
หรือกอใหเกิดความรูใหม  
 จําแนกประเภทของการวิจัยโดยพิจารณาประโยชนจากการวิจัย  แบงไดเปน 2  
ประเภทดังนี้คือ  
 1. การวิจัยบริสุทธิ์ (pure research หรือ fundamental research)  หรือการวิจัยพื้นฐาน 
เปนการวิจัยที่มุงหาขอความรู ความจริงโดยการพัฒนาทฤษฎี การสรางองคความรูใหมเพื่อ
เพิ่มพูนวิทยาการใหกวางขวาง สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมิไดมุงที่จะนําผลมาใชประโยชนใหเกิดกับ
มนุษย มิไดมุงที่จะนําไปแกปญหา  ขอความรู ความจริงนั้นอาจนํามาสนับสนุนหรือคัดคานกฎ
หรือทฤษฎีที่มีอยูหรืออาจนํามาตั้งเปนทฤษฎีใหม  ความมุงหมายของการวิจัยบริสุทธิ์หรือการ
วิจัยพื้นฐาน ก็คือการพัฒนาทฤษฎีตาง ๆ จากการคนพบขอสรุป  หลักหรือกฎเกณฑตาง ๆ  การ
วิจัยพื้นฐานใชกรรมวิธีคัดเลือกตัวอยางอยางระมัดระวัง  เพื่อที่จะศึกษาและนําผลการศึกษาไปใช
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การนําผลการศึกษามาใชกับกลุมหรือสภาวการณที่ไดศึกษามี
ความสําคัญเปนอันดับรอง   หรือไมมีความจํา เปน   งานวิจัยพื้นฐานมักดํา เนินการใน
หองปฏิบัติการ   
 2. การวิจัยประยุกต (applied research หรือ action research หรือ practical research) 
เปนการวิจัยที่มุงนําผลมาใชแกปญหาตาง ๆ ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนตอความเปนอยูของ
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มนุษย  เชน  การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรตาง ๆ มุงนํามาใชประโยชนในการรักษาโรค  การวิจัยทาง
การแพทย  การวิจัยทางการเกษตร  เปนตน  การวิจัยสวนใหญในปจจุบันเปนการวิจัยประยุกต  
โดยการวิจัยประยุกตมีลักษณะเหมือนกับงานวิจัยพื้นฐาน  รวมทั้งการใชเทคนิคการคัดเลือก
ตัวอยาง  แตแตกตางกับการวิจัยพื้นฐานที่วัตถุประสงคของการทําการวิจัยซ่ึงมุงหวังจะแกปญหา
ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นและนําผลการวิจัยไปใช  เชน  การปรับปรุงระบบงาน การปรับปรุงผลผลิต  
หรือกระบวนการผลิต  ทดสอบแนวคิดทางทฤษฎีในสภาวการณที่ปญหาเกิดขึ้นจริง ๆ  
 จําแนกประเภทของการวิจัยจากลักษณะของขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  หมายถึงการวิจัยที่มีการรวบรวม
ขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวเลขหรือเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลปฐมภูมิในสภาพปจจุบัน  จึงอาจ
เรียกวาการวิจัยเชิงประจักษ (empirical research) การวิจัยประเภทนี้มาจากแนวคิดที่วาทุกสิ่งทุก
อยางสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได  ถาไดมีการใหนิยามสิ่งที่จะวัดไดอยางชัดเจน  จากขอมูลที่
เปนตัวเลขที่รวบรวมไดนํามาวิเคราะหทางสถิติ แปลความและสรุปผล  โดยสวนมากจะวิเคราะห
ขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําผลสรุปที่ไดสรุปอางอิงหรือขยายผลสรุปไปสูกลุมประชากร  
ผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองรูเทคนิคการสุมตัวอยาง  หลักการสรุปนัยทั่วไป (generalization) โดย
หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปริมาณคือผูวิจัยตองการทดสอบทฤษฎี  ที่เร่ิมดวยการศึกษาทฤษฎี
ที่มีแลวนํามาตั้งสมมติฐานจากทฤษฎี  หลังจากนั้นจะกําหนดตัวแปรตาง ๆ จากทฤษฎีแลวสราง
เครื่องมือเพื่อวัดตัวแปรเหลานั้น  
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  ผูวิจัยมีความเชื่อวาการแสวงหาความรู
ตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยนั้นจะตองเกิดจากมนุษยดวยกันโดยการนําการรับรูของตนไป
สัมผัส  ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชเครื่องมือคือมนุษยหรือตัวผูวิจัยเขาไปสังเกต   เขาไปมี
สวนรวมและใชวิธีการสัมภาษณกลุมเปาหมายเปนหลัก  ขอมูลจึงอยูในรูปขอความมากกวา
ตัวเลข  การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนการวิจัยที่มุงเนนการอธิบายหรือการบรรยายปรากฏการณตาง 
ๆ เปนการวิจัยเชิงลึก  ศึกษาเฉพาะกรณี  เฉพาะเหตุการณ  มักจะเปนการวิจัยที่มีบริบท (context) 
มาเกี่ยวของ  การวิจัยประเภทนี้ไมมุงเนนการสรุปอางอิงหรือสรุปนัยทั่วไปสูกลุมประชากร แต
จะมุงเนนการอธิบาย  
 หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพคือนักวิจัยจะเริ่มดวยการเตรียมตัวทํางาน
ภาคสนามโดยการรวบรวมขอมูลขาวสาร  ศึกษาขอมูลเกี่ยวของจากหลาย ๆ แหลงแลวเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการฝงตัวอยูในพื้นที่วิจัยดวยตนเอง ทําการรวมขอมูลขาวสาร  จัดจําแนก
ประเภทของขอมูล  แลวมองหาโครงสรางรวมกันจากขอมูลเพื่อสรุปเปนทฤษฎีตอไป  อาจเรียก
การวิจัยชนิดนี้วาการวิจัยเชิงวิพากษวิจารณ หรือเชิงไมประจักษ (non–empirical research)  
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 หลังจากผูวิจัยไดปญหาวิจัยที่ดีแลว  กระบวนการวิจัยที่สําคัญซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
ส่ิงที่กําหนดบทบาทและทิศทางของการดําเนินการวิจัยนั่นคือการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย  
เพราะวัตถุประสงคเปนสิ่งที่กําหนดเปาหมายของผูวิจัยวาตองการทําอะไร  กับใคร  รวมไปถึง
ดวยวิธีการเชนไร  ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงคที่ดีจะชวยใหผูอานไดมองเห็นภาพของงานวิจัย
นั้น ๆ ได  และวัตถุประสงคของการวิจัยนี้เองชวยใหผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาใชทํานายผลที่จะไดในรูปของสมมติฐานงานวิจัย  ไดตัวแปรที่ถูกตองครอบคลุมสิ่งที่
ตองการศึกษา  อันนําไปสูการมีช่ือเร่ืองที่ดีสามารถสื่อสารไดและนาสนใจ  
 ซ่ึงวัตถุประสงคของการวิจัยจะเปนสิ่งที่สามารถบอกไดถึงเปาหมายของการ
ดําเนินการวิจัยนั้น  วัตถุประสงคจะแสดงใหเห็นวิธีการเก็บ-รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใช  ดังนั้นอาจกลาวไดวาวัตถุประสงคของการวิจัยคือจุดเริ่มตนอยางแทจริงของการ
วิจัย และหากวัตถุประสงคของการวิจัยไมชัดเจนหรือไมนาสนใจแลว  ก็จะสงผลทําใหการวิจัยมี
ความคลุมเครือและไมนาสนใจ วัตถุประสงคของการวิจัย (objective) เปนประเด็นสําคัญของ
ปญหาที่จะศึกษาคนควาหาคําตอบ  มีความ-สอดคลองกับปญหาวิจัยและมีความกะทัดรัดชัดเจน  
โดยลักษณะของวัตถุประสงคของการวิจัยที่พบโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะดังนี้คือ   1) เขียน
วัตถุประสงคในลักษณะภาพรวม   2) เขียนวัตถุประสงคในลักษณะรายละเอียด และ   3) เขียน
วัตถุประสงคในลักษณะผสมผสาน หรือ ทั้งสองแบบขางตน ลักษณะของการเขียนวัตถุประสงค
ของงานวิจัยที่ดี มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
 1.  ควรเขียนวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนขอ ๆ เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหผล
เพื่อหาคําตอบสําหรับการตอบคําถามตามวัตถุประสงคแตละขอ    
 2. วัตถุประสงคของการวิจัยควรเปนขอความที่บอกถึงเปาหมายของผูวิจัยวา   
ตองการขอคนพบอะไรจากการวิจัย   จึงควรจะเขียนเปนประโยคบอกเลา   ไมควรใชประโยค
คําถาม   
 3. ไมเขียนวัตถุประสงคการวิจัยโดยการใชคําที่มีความหมายซับซอนโดยที่ผูวิจัยไม
เขาใจความหมายของคํานั้นอยางแทจริงอันสงผลเสียตอการดําเนินการวิจัยได  เชน  ในงานวิจัย
ทางดานการบริหารงานอุตสาหกรรมพบเสมอวามีการใชคําวา ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ
คําวาคุณภาพ  โดยที่ผูวิจัยมิไดแสดงถึงการคนควาเอกสารจนเกิดความเขาใจในคําตาง ๆ เหลานั้น
อยางแทจริง  เพราะคําตาง ๆ เหลานี้มีความแตกตางกันและมีความหมายลึกซ้ึงในตัว ที่นําไปสู
การวัดผลที่แตกตางกัน  ไมใชมีความหมายเพียงการพัฒนาที่ดีขึ้นเทานั้น   
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 4. การเขียนวัตถุประสงคของงานวิจัยสวนใหญจะขึ้นตนดวยคําวา “เพื่อ” และตาม
ดวยขอความที่แสดงถึงการกระทํา  เชน  ศึกษา  สํารวจ  เปรียบเทียบ  ทดลอง  หาความสัมพันธ   
หาผลกระทบ  เปนตน    
 5. วัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอควรระบุใหชัดเจน  ไมคลุมเครือ  อานแลวเขาใจ
งายและไดใจความ   ทําใหผูอานรูทิศทางและความประสงคของผูวิจัยไดอยางดีวาตองการศึกษา
ในประเด็นไหน  มากนอยเพียงใด   ควรใชคําและขอความตาง ๆ อยางถูกตอง  ตรงตาม
ความหมายที่นิยามศัพทเฉพาะไวและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 6. ไมเขียนวัตถุประสงคมากเกินความจําเปน   โดยปกติวัตถุประสงคจะมีมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับชื่อเร่ืองและมักมีประมาณ 3–5 ขอ  
 7. จัดลําดับกอนหลังของวัตถุประสงค  โดยแนใจวาขอใดควรมากอนหรือมาหลัง 
ทั้งนี้อาจเรียงลําดับไดตามดุลยพินิจของผูวิจัย  ลําดับจากความยาก–งาย  และความลึกซึ้งของ
ขอมูล  หรือลําดับจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เปนตน  
 
การวิเคราะหเนื้อหา 
 ในแนวทางสังคมศาสตร มีวิธีการแสวงหาความรูหรือการวิจัยอยู 2 วิธี  คือ  การวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative  research)  และการวจิัยเชิงคณุลักษณะ  หรือที่เรียกวา  การวิจยัเชิง
คุณภาพ  หรือการวิจยัเชิงคณุสมบัติ(qualitative  research)  เมื่อนักวจิัยเกบ็รวมรวมขอมูลตาง ๆ 
มาเรียบรอยแลงตองทําการวิเคราะหขอมูล  สําหรับขอมูลที่นักวิจยัเกบ็รวบรวมขอมูลมานั้น  แบง
ออกเปน 2 ประเภท  คือขอมูลเชิงปริมาณ  เชน  จํานวนนักเรยีน  500  คน  จํานวนครู  50  คน  
ความยาวของอาคารเรียน 50  เมตร  และขอมูลเชิงคุณลักษณะ  เชน นักเรียนชายสวมกางเกงขา
ส้ันสีกากี  นักเรียนหญิงสวมกระโปรงยาวสีกรมทา  เปนตน  ความแตกตางของวิธีการวิจยัทั้ง
สอง  ไมไดอยูในกลวิธีการรวบรวมขอมลู  ประเภทของขอมูล  และการวเิคราะหขอมูลเทานั้น  
แตจุดสมมุติฐานหลัก หรือแนวคดิเกีย่วกบัที่มาความรู (epistemology)  และหลักเหตุผล (logic)  
ที่แสดงจุดยืนที่แตกตางกัน สําหรับขอมูลเชิงคุณลักษณะ  แบงออกได 2 ชนิด  คือ 1) ชนิดที่
ใชสําหรับบรรยายสภาพการณ ลักษณะ ความรูสึก  ความสามารถของคน  สัตว ส่ิงของ  
ปรากฏการณ  และ 2)  ชนิดที่จัดกระทาํในรูปของตัวเลข  เชน คะแนนที่ไดจากการทดสอบ  
ระดับความสามารถทางสติปญญา  เปนตน  ซ่ึงขอมูลทั้งสองชนิดนี้  มกีารวิเคราะหที่แตกตางกัน  
และไดมาดวยวิธีการแตกตางกัน  เชน  การสังเกต  การทดสอบ  การสัมภาษณ  การสอบถาม  
การจดบันทกึแหลงขอมูล  การตวจสอบจากรายการ  และการใชตวัอยางของประชากร  ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ  อาจทําไดโดย 1) การวิเคราะหเนื้อหาสาระ  2) การเปลี่ยนแปลง
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ขอมูลใหเปนเชิงปริมาณ  โดยการแจงนบัจํานวน  การจัดทําจําแนกตามบุคคล  พฤติกรรม  
เหตุการณ  การจัดจําแนกตามตัวแปรหรือความสัมพันธ  และการประเมิน  
 
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) บางครั้งเรียกวา  วิธีสังเคราะหเชิงบรรยายเปน
การสรุปผลตามเกณฑของผูอาน  ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันตามผูวิเคราะห  การวิเคราะห
เนื้อหา  เปนเทคนิคการวเิคราะหขอมูลที่ใชในการวิจยั  สําหรับพรรณาเนื้อหาเพื่อใหผลการ
วิเคราะหมีความ  
 1.  เปนภววิสัย (objective)  กลาวคือ  ไมวาจะวิเคราะหโดยใครก็ไดผลไมแตกตางกัน 
 2.  เปนระบบ (systematic)  และ  
 3.  เปนปริมาณ (quantitative) 
 อยางไรก็ตาม  ในความเห็นของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2527: 94)  เหน็วา ยังมี
อีกคําหนึ่งทีใ่กลเคียงกับการวิเคราะหเนื้อหา  คือการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)  
มาวิเคราะห  บรรยายสภาพและคุณลักษณะของเอกสารเหลานั้น การวิเคราะหเอกสารคลายกับ
การวิจยัเชิงวิทยาศาสตร  ตางกันที่ระยะเวลาของเอกสารที่เกิดขึ้นในอดตียาวนานกวา  เทานั้น 
  
การวิเคราะหเนื้อหา กับสังเคราะหงานวิจัย 
 การสังเคราะห (synthesis)  หมายถึงการนาํสวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่ง
ใหม  เชนการนําเอาคําตาง ๆ มาประกอบเปนประโยค  นําประโยคตาง ๆ มาประกอบเปนบท
บรรยายความรูสึก  เชนการระดมสมองของบุคคลตาง ๆ จนเกิดขอสรุปใหม  หรือการเชื่อมโยง
ทฤษฎีเกาเขาดวยกันเพื่อสรางทฤษฎีใหม  เปนตน    การสังเคราะหงานวิจัยแบงได 3 ระดับ  คือ 
 1. ระดับที่นํางานวิจยัมาสังเคราะห  จนเกิดความรูในหัวขอนั้น  เรียกวา  meta 
analysis 
 2. ระดับที่นําหัวขอ  ที่เกีย่วของมาสังเคราะหจนเกดิสาขาใหม  เรียกวา  mega 
analysis 
 3. ระดับที่นําสาขามาสังเคราะห  เรียกวา  super  analysis   
 และหากแบงประเภทของการสังเคราะห  จะแบงได 2 ประเภท  คือ  
 1. การสังเคราะหเชิงคณุลักษณะหรือเชิงบรรยาย  ไดแกการอานรายงานการวจิัยแลว
นํามาสรุปเขาดวยกัน และ 
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 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  เปนการวเิคราะหคาสถิติ  หรือตัวเลขที่ปรากฏในการวิจยั  
ซ่ึงหมายถึงการนําเอาผลการวิจัยมาวิเคราะหนั่นเอง  โดยจํานวนงานวิจยัที่ถือวามากพอแกการ
สังเคราะหจะตองไมนอยกวา 5  เลมขึ้นไป  
 
ประเภทของการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหามีหลายประเภท  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑ  ที่นกัวจิยันํามาใชในการ
จําแนก  เชน  Holsti จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 1)  การวิเคราะหหาลักษณะของการสือ่
ความหมาย  2)  การวิเคราะหเชิงเหตุผล  และ 3)  การวิเคราะหผล 
 Krippendorff  จําแนกเปน 6 ประเภท  คือ 1) วิเคราะหเนือ้หาระบบ  2)  วิเคราะหหา
มาตรฐาน  3) วิเคราะหหาดชันีบางประการ  4)  วิเคราะหเพื่อหากลุมคําแบบตาง ๆ  5)  วิเคราะห
เพื่อหาความหมาย และ 6) วิเคราะหเพื่อหาขบวนการภายใน 
 
องคประกอบของการวิเคราะหเนื้อหา 
 งานวิเคราะหเนื้อหา  เปนงานของผูเชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ  กลาวคอื  ผูวิเคราะห
จะตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี  นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญแลวกลาววายังมี
องคประกอบอื่นอีก ดังนี ้
 1. เนื้อหาที่จะวิเคราะห  อาจอยูในรูปเอกสาร  รูปภาพ  เพลง  ฟลม  คําพูด และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร  หรือในรูปแบบอื่นก็เปนได 
 2. วัตถุประสงคในการวเิคราะห  โดยทัว่ไปมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อสรุปขอมูล  2)  
เพื่อหารูปแบบหรือ  ความสัมพันธภายใน และ 3) เพื่อหารูปแบบหรอืความสัมพันธภายนอก 
 3. หนวยการวเิคราะหโดยปกติมี 3 ประการ  คือ 1) หนวยจากการสุม 2) หนวยจาก
การบันทึก  และ 3) หนวยจากเนื้อหา 
 4. การสุมตัวอยางและประชากร  นักวิเคราะหตองสุมตัวอยางเอกสาร หรือส่ิงที่จํา
นํามาวิเคราะห  สุมเนื้อหาสาระที่จะวิเคราะหใหเหมะสมกับเวลาและงบประมาณ 
 
กระบวนการวิเคราะหเนื้อหา 
 หลังจากที่นกัวิจัยไดทําความเขาใจกับปญหา  และกาํหนดวัตถุประสงค  และ
สมมุติฐานไวแลว  ส่ิงที่ตองทําในขั้นตอนตอไป  เปนดังนี้ 
 1. ศึกษางานทีต่องวิเคราะหในขั้นตน 
 2. กําหนดกลุมที่ใชแนวทางการวิเคราะห 
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 3. กําหนดดัชนีสําหรับแตละกลุมกําหนดหนวยที่จะใชในการวิเคราะห 
 วิเคราะหเนื้อหา  โดยเปรยีบเทียบหนวยการวิเคราะหใหตรงกับดัชนกีลุม  เนื้อหาที่
กําหนดไว  เกีย่วกับเรื่องนี้  อุทุมพร  [ทองอุไทย]  จามรมาน130  เสนอวา  กระบวนการวิเคราะห
เนื้อหาประกอบดวย  2ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นแปลภาษาเปนขอมูล  และ 2)  ขั้นแปลขอมูลเปนตัวเลข  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 (1)  ขัน้แปลภาษาเปนขอมูล  นักวิจัยตองอานเพื่อจับประเด็นที่ซอนอยูในเนื้อหาให
ไดแลวยกเนื้อหาออกมาเปนสวนยอย ๆ เชน  1)  แยกเปนกลุมตามเนื้อหา  หรือตัวแปร  2)  แยก
เปยสาย (Chain)  เชน  สาระที่เกดิขึ้นในอดีต – ปจจุบัน- อนาคต 3) แยกเปนวงกลมยอย (loop)  
จัดพวกไวเปนวง ๆ 4)  แยกตามมติ  เชน  บคุลิกภาพของคน 5 แบบ กแ็ยกได  5 มิติ  5)  จัดทําเปน
แผนภูมิตนไม (tree chart)  แยกใหเหน็คลายการแตกแขนงตั้งแตรากไม  เชน  เครือญาติ 
 (2)  ขั้นแปลขอมูลเปนตัวเลขหลังจากทําตามขั้นตอนที ่ 1  แลวสามารถแปลขอมูล  
ออกมาเปนตวัเลขได 2  แนวทาง  คือ 1) แปลเปนจํานวนหรือความถี่ 2) แปลเปนคาหรือคะแนน 
 
ความเชื่อถือไดของผลการวเิคราะห 
 ในการสังเคราะหงานวิจยัที่เชื่อถือไดนั้น  อยางนอยควรใชงานวจิัยไมนอยกวา  5 เลม  
แตอยางไรก็ตาม  การสังเคราะหที่ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาในการวิเคราะหขอมูลหรือ
ผลการวิจัยที่เปนเชิงคุณลักษณะนั้น ความเชื่อถือของผลการวิเคราะหมักขึ้นอยูกับผูวิเคราะหเปน
สวนใหญ  ความเชื่อถือไดจาํแนกออกเปน 2 ประการ คือ  1)  ความเที่ยง (reliability)  2)  ความ
ตรง(validity)  ซ่ึงอาจจะกลาวโดยสรุปไดดงันี้ 
 ความเที่ยง  หมายถึง 1)  ความคงที่  เมื่อวิเคราะหซํ้าโดยบุคคลคนเดิมแลวตองไดผล
เหมือนกนั 2) ความเหมือนเดิม  เมื่อวิเคราะหดวยบุคคลหลายคนกไ็ดผลเชนเดิม  และ 3)  ความ
แมนยํา 
 ความตรง  หมายถึงผลการวิเคราะหมีความสอดคลองกัฃบความเปนจริง  จําแนกเปน 
5 ประการ  คือ 1)  ตรงตามเนื้อหาขอมูลที่ไดสอดคลองกับขอเท็จจรงิ  2)  ตรงตามความหมาย  
การวิเคราะห  การจัดกลุม  การใหนยิามตรงตามความหมาย 3) ตรงตามการสุม  ตองเปนตัว
แทนที่ดีของวิเคราะหการจดัการกลุม  การใหนยิามตรงตามความหมาย 3)  ตรงตามการสุม  ตอง
เปนตัวแทนทีด่ีของประชากร 4)  ตรงตามวิธีการ  ผลการวิเคราะหทีใ่ชเทคนิคตางกนันาจะใหผล
เหมือนกนั     และ 5) ตรงตามทฤษฎี  ผลการวิเคราะหสอดคลองกับทฤษฏี หลักการ  หรือ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ 
                                                 

130 เร่ืองเดียวกัน, 80. 
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 จากการศึกษาคนควาเกีย่วกบัการสังเคราะหวิทยานิพนธและงานวิจยัในสาขาวิชา
ตางๆ โดยการใชหลักการวิเคราะหเนื้อหา ที่ไดขยายขอบเขตของการวิเคราะหใหมีขอบเขต
กวางขวางขึ้น โดยมีรายละเอียดและผลการวิเคราะหตามลําดับตอไปนี้  
 สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ131ไดทาํวิทยานิพนธ เร่ือง “การสังเคราะหงานวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2525 – 
2533” จํานวนทั้งส้ิน 70 เรื่อง โดยการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะซึ่งผูวิจัยไดแบงขอคนพบ
ออกเปน 5 หมวดดังนี้  
 หมวดที ่ 1 ขอคนพบเกีย่วกบัผูบริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารการศึกษา
ควรมีคุณลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ มีความเปนผูนาํ มีมนุษยสัมพันธ มีการประสานงาน มี
ความรูในวิชาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ผูบริหารก็
ควรปฏิบัติงานโดยยึดหลักพรหมวหิารธรรมและสังควตัถุธรรมดวย 
 หมวดที ่2 ขอคนพบเกีย่วกบักระบวนการบริหารการศึกษา ผลการวิจยัพบวาผูบริหาร
การศึกษา ไดปฏิบัติตามกระบวนการหรอืข้ันตอนในการบริหารการศึกษา ซ่ึงไดแกการศกึษา
สภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ การวางแผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินผล 
อยูในระดับมาก แตการปฏิบัติงานที่ผานมายังมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ อันไดแก การขาด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดาํเนินงาน การขาดขอมูลที่จะใชในการวางแผน การขาด
งบประมานสนับสนุน เปนตน 
 หมวดที่ 3 ขอคนพบเกีย่วกบัการบริหารในหนาที่ของผูบริหารการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารการศึกษาสวนใหญเห็นความจําเปนและรับรูในบทบาทหนาที่ ทั้ง 6 งาน อยูใน
ระดับมาก อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาผลการวิจัยสวนใหญจะเนนไปทีก่ารบริหารงาน
วิชาการและการบริหารงานบุคลากร สวนการบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงาน
กิจการนกัเรียน การบริหารงานอาคารสถานที่ และการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนนั้นยงัมีนอย และมกัจะเปนผลการวิจัยที่เกี่ยวของเทานั้น 
 หมวดที่ 4 ขอคนพบเกีย่วกบัการบริหารงานโดยคณะกรรมการ ผลการวิจัยสวนใหญ
ทําใหทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตางๆ ซ่ึงพบวา การปฏิบัติงานตามหนาทีท่ี่
กําหนดไวไดครบทุกหนาที ่ สวนคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดสามารถปฏิบัติงานไดใน
                                                 

131 สมบูรณ ฟูเตม็วงศ,  “การสังเคราะหงานวทิยานิพนธ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2527 – 2535” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2535), บทคัดยอ. 
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ระดับปานกลาง และคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติงานในเรื่อง
ตางๆ อยูในระดับมาก 
 หมวดที่ 5 ขอคนพบเกีย่วกบับริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาในหมวด
นี้มีขอคนพบซึ่งคอนขางจะหลากหลาย ซ่ึงไดแกเรื่องเกี่ยวกับ พัฒนาการของการบริหาร
การศึกษา ทรัพยากรการบริหารการศึกษา สภาพเศรษฐกจิและสังคมของบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สภาพการลงทุนทางการศึกษาและ
ดัชนีความสูญเปลาทางการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตกซ้ําชัน้ของนักเรียนและปจจยัที่
เกี่ยวของกับโอกาสการไดเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียน บทบาทของบุคลากร
ตางๆ เชน ครูประถมศึกษา ครูผูแทนกระทรวงศึกษาธกิารระดับตําบล และนายทหารที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนตน 
 ในป 2538 ทัศนีย วุฒิศาสตร132 ไดทําวทิยานิพนธเร่ือง “การสังเคราะหงานวิจยั
เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ระหวาง พ.ศ. 2521 – 2535” จํานวน 
246 เร่ือง โดยการสังเคราะหงานวิจยัเชิงคณุลักษณะจํานวน 185 เรื่อง และสังเคราะหงานวจิัยเชิง
ปริมาณ จํานวน 61 เรื่อง ในการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะพบวาเนื้อหาในหลักสูตรและเวลาเรียน
ที่กําหนดในหลักสูตรยังไมเหมาะสมสวนจุดมุงหมายและเนื้อหาในคูมอืครูมีความสัมพันธกับ
หลักสูตร การเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกับวิธีสอนเพื่อรอบรูตาม
เกณฑที่กําหนดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติทั้งสองวิธี การสรางสื่อในการ
สอนมีประสิทธิภาพถึงเกณฑ 75 / 75 และนักเรียนมคีวามรูหลังการสอนเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับการ
สอนดวยส่ือการสอนดังกลาว ในดานของแบบทดสอบตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการ 
 วัดผลนั้นมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน สวนในดานปญหาการเรียนการสอนนักเรียน
ที่มีการคิดคํานวณบกพรองสวนใหญ เนื่องจากนกัเรียนไมมีความเขาใจในความคิดรวบยอด ครู
สวนใหญมีปญหาในดานเนือ้หาที่สอน การขาดสื่อการสอนและนักเรียนมีความแตกตางกันมาก
ในเรื่องการเรยีนรู ผลการสังเคราะหเชงิปริมาณพบวา คาเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับองคประกอบที่เกีย่วของมีคาเทากับ .2499 และ
คาเฉลี่ยสัมประสิทธิสหสัมพันระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับองคประกอบดาน
ความถนัดมีคาสูงสุดเทากับ .720 นักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบวรรณมีีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ สสวท. นักเรียนไดรับ
                                                 
 132 ทัศนีย  วุฒิศาสตร, “การสังเคราะหงานวิจยัเกีย่วกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา ระหวางพุทธศักราช 2521 – 2535” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), บทคัดยอ. 
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การสอนโดยวธีิสอนที่ใชส่ือการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตแิละนักเรยีนที่ไดรับการสอนที่ใชเกม
ประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกต ิ
 วีระวัฒน  อุทัยรัตน133ไดทําวจิัยเร่ือง “การสังเคราะหงานวิจัย : วิทยานพินธ ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ปการศึกษา 2530 – 2535) โดยทําการสังเคราะห
งานวิจยัจํานวน 141 เรื่อง โดยแยกเปนหนวยงานทางการศึกษาที่ใชในการทําวจิัยเปน 3 ประเภท
ไดแก หนวยงานประถมศึกษา หนวยงานมัธยมศึกษา และหนวยงานอื่นๆ สรุปขอคนพบดังนี้คือ  
 การสังเคราะหงานวิจยัระดับหนวยงานประถมศึกษา มีงานวิจยัทั้งส้ิน 52 เร่ือง ระดับ
หนวยงานมัธยมศึกษา มีงานวิจัยทัง้ส้ิน 46 เร่ือง และระดับหนวยงานอื่นๆ มีงานวิจยัทั้งส้ิน 43 
เร่ือง  สวนใหญเปนการวจิัยเชิงบรรยาย และเครื่องมอืที่ใชสวนมากเปนแบบสอบถาม โดย
สอบถามจากผูบริหารโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ผูชวยผูบริหารและครู ผูสอน นอกจากนัน้ก็
มีหนวยงาน 1 – 2 เร่ือง ที่ใชเครื่องมอืทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ และผูใหขอมูล
สวนมากเปนผูบริหารและเจาหนาที่ที่ปฏบัตงิานโดยตรงในหนวยงานนัน้ๆ  
 ในป 2539 ธัชชัย มณีนาค134 ไดทําวิทยานพินธ เร่ือง “การสังเคราะหวิทยานิพนธ
ระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหวางปการศึกษา 2530 – 
2538 “ โดยไดทําการวิเคราะหวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จํานวนทั้งหมด 561 เรือ่ง ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 แหง คือ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร มหาวิทยาลัยศรนีรินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดขอสรุปของการวิจยัดังนีค้ือ 
 ลักษณะของวทิยานิพนธจําแนกตามดานภูมิหลังของนกัวิจยัพบวา นักวจิัยจากทุก
สถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
เปนเพศชายและหญิงในสัดสวนที่ใกลเคยีงกัน มีอายุเฉลี่ย 34.73 ป นักวิจัยสวนใหญมีพื้นฐาน
                                                 
 133 วีระวัฒน อุทยัรัตน, “การวิเคราะหสังเคราะหงานวิจยั : วทิยานิพนธระดับปริญญา
มหาบัณฑติสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ปการศึกษา 2530 – 2535” (วทิยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 
บทคัดยอ. 
 134 ธัธชัย มณีนาค, “การวิเคราะหวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ระหวางปการศึกษา 2530 – 2538” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 
บทคัดยอ. 
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ทางการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะใน
สาขาวิชาที่ไมใชการศึกษาผูใหญ และสวนใหญประกอบอาชีพแลวศึกษาตอ เปนขาราชากร
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 ลักษณะของวทิยานิพนธจําแนกตามดานลักษณะทั่วไปของขอความรู พบวา
วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชระยะเวลาเฉลี่ยในการทํา 
18.51 เดือน และ 23.11 เดือน สวนใหญไมไดรับทุนอุดหนุนในการทําวิทยานพินธ สําหรับ
นักวจิัยทีไ่ดรับทุนอุดหนนุในการทําวิทยานิพนธสวนใหญจะไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
ประเภทของงานวิจยัจําแนกตามวัตถุประสงค เปนการวิจัยประยกุตทัง้หมด ประเภทของงานวิจยั
จําแนกตามลักษณะการวเิคราะหขอมูล สวนใหญเปนการวิจัยเชิงบรรยายมีเปาหมายของการวิจยั
เพื่อนําความรูไปใชในการแกไขปญหามากที่สุด สวนใหญมีเปาหมายพื้นที่การวจิัยในหนวยงาน 
ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนมากใชแบบสอบถาม ประเภทของสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลที่นักวิจยันํามาใชมากคือ สถิติที่ใชพารามิเตอร คาสถิติที่ใชอธิบายโครงสราง
ขอมูลที่นํามาใชมากคือ ความถี่รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบเพื่อ
การเปรียบเทยีบที่นํามาใชมากคือ t-test คาสถิติทดสอบเพื่อศึกษาความสัมพันธที่นํามาใชมากคือ 
ไคสแควร 
 ลักษณะของวทิยานิพนธจําแนกตามดานประเภทเนื้อหา พบวา วทิยานิพนธระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จําแนกเนื้อหาออกเปน 8 ประเภท 
พบวา มเนื้อหาดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียนมมีากที่สุดและดานการศึกษา
พื้นฐานมนีอยที่สุด เมื่อนํามาจําแนกยอยตามประเภทเนื้อหาพบวา ดานการศกึษาพื้นฐาน มี
เนื้อหาทางดานโครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตมากที่สุด และมีเนื้อหาทางดานการศกึษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษานอยที่สุด 2) ดาน
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา มีเนื้อหาทางดานการศึกษาพระปริยัติธรรมและโรงเรียนผูใหญฝาย
บรรพชิตนอยที่สุด 3) ดานการศึกษาอาชีพมีเนื้อหารทางดานวิชาชพีระยะสั้นเพยีงดานเดยีว 4) 
ดานการใหบริการขาวสารขอมูลมีเนื้อหาทางดานการสงเสริมความรูการศึกษาตามอัธยาศัยมาก
ที่สุด และมีเนื้อหาทางดานศูนยการเรยีนนอยที่สุด 5) ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีเนื้อหา
ทางดานชุดการเรียนสําเร็จรปู/ส่ือตางๆ มากที่สุด และมเีนื้อหาทางดานรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
นอยที่สุด 6) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีเนื้อหาทางดานการ
บริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนมากที่สุด 7) ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภท
อ่ืนๆ มีเนื้อหาทางดานการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ และเนื้อหาทางดานการมี
สวนรวมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในสัดสวนทีใ่กลเคียงกัน 8) ดานการศกึษาประเภท
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อ่ืนๆ ซ่ึงมีเนื้อหาที่ไมสามารถจัดเขาประเภทเนื้อหาทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนได
โดยตรง 
 พิสมร วิญญกลู135 ไดทําวิทยานิพนธเร่ือง “การสังเคราะหวิทยานิพนธดานการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากร” ซ่ึงเปนการศึกษาและสังเคราะหวทิยานิพนธของภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัง้แตปการศึกษา 2527 – 2540 
รวม 187 เรื่อง ตามกรอบแนวคดิของโบยัน (Boyan) ที่ไดแบงองคความรูดานการบริหาร
การศึกษาออกเปน 5 ดาน คือ 1) ผูบริหาร 2) องคการ 3) นโยบายและการเมือง 4) เศรษฐศาสตร
และการคลัง และ 5) หวัขอพิเศษ โดยเครือ่งมือที่ใชในการวิเคราะหเปนแบบการวิเคราะหเนื้อหา
ของวิทยานพินธ พบวา 1) วิทยานิพนธทั้งหมดเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคการวจิัยเปนการวจิยั
ประยุกตและเมื่อจําแนกตามลักษณะการวิเคราะหขอมูลจะเปนการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเปนการ
วิจัยเชิงบรรยายมากที่สุด แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชมากที่สุด โดยสวนใหญใชความถี่ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนสถิติเพื่อพรรณนา การทดสอบคาทีและคาเอฟเปนสถิติ
เพื่อการทดสอบ และสมสัมพันธเปนสถิติเพื่อการอธิบายความสัมพนัธ  และเมื่อพิจารณาตาม
กรอบการวิจยัของโบยันแลว พบวา มีการทําวิทยานพินธดานผูบริหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
องคการ นโยบายและการเมอืง เศรษฐศาสตรและการคลัง ตามลําดับ โดยมวีิทยานิพนธดาน
หัวขอพิเศษนอยที่สุด ทั้งนี้งานวจิัยสวนใหญศึกษาหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาต ิ 
 

สรุป 
 

 การสังเคราะหวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน
ประเทศไทยเปนการสังเคราะหภายใตกรอบแนวความคิดในการแบงหมวดหมูของประเด็น
เนื้อหาที่ผูวิจัยเลือกมาเปนหัวขอในการวิจัยของโบยัน (Boyan) ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 5 ประเด็น
หลัก ไดแก ผูบริหาร องคการ เศรษฐศาสตรและการคลัง การเมืองและนโยบาย และบริบทอื่นๆ 
ซ่ึงในแตละประเด็นก็ไดมีการแบงยอยเปนกลุมยอยๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในประเด็นของ
ผูบริหารไดแบงกลุมยอยเปนเรื่องของทักษะของผูบริหารในสวนนี้ไดรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับความหมายของผูบริหาร ความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูจัดการ ระดับของผูบริหาร
                                                 
 135 พิสมร วิญญกูล, “การสังเคราะหวิทยานิพนธดานการบรหิารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), บทคัดยอ. 
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ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน สําหรับทักษะของผูบริหารนั้น
ประกอบดวย 5 ทักษะดวยกันคือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย ทักษะความคิดรวบยอด 
ทักษะการเรียนการสอน และ ทักษะทางดานความคิด  พฤติกรรมของผูบริหาร ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร และผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง  กลุมที่สอง คือ องคการ ผูวิจัยแยกเปนประเด็น
ยอยๆ ซ่ึงประกอบดวย เรื่องเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ซ่ึงไดคนหาองคความรูที่กลาวถึงความหมาย 
แหลงที่มาของอํานาจ การใชอํานาจในรูปแบบตางๆ ถัดไปคือเร่ืองของภาวะผูนํา เปนการ
นําเสนอเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบของภาวะผูนําตามทฤษฎีตางๆ ที่ไดมีการศึกษาคนควาการ
มากอน เ ร่ืองตอไปที่ เกี่ยวของกับองคการ คือ แรงจูงใจในการทํางาน  การตัดสินใจ การ
เปล่ียนแปลงองคการ และประสิทธิผลขององคการ ประเด็นที่สามที่เปนกรอบแนวความคิดของ
โบยันคือ เศรษฐศาสตรและการคลัง เปนการกลาวถึง ความหมายของเศรษฐศาสตรทางดาน
การศึกษา การลงทุนทางดานการศึกษา รวมถึงงบประมาณทางดานการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับและในแตละรูปแบบ สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายเปนการกลาวถึง
ความหมายของนโยบายทั้งที่เปนนโยบายสาธารณะและนโยบายการศึกษาเพื่อใชเปนองคความรู
ประกอบการอภิปรายผลของงานวิจัยตอไป และในประเด็นเนื้อหาสุดทายคือ บริบทอื่นๆ ได
กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายทางการศึกษา ซ่ึงเปนกลุมยอยในการจําแนก
เนื้อหาของงานวิทยานิพนธ นอกจากนี้ยังไดมีการคนควาเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงาน
วิทยานิพนธซ่ึงไดแบงเปนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนในและตางประเทศเพื่อใชประกอบการ
อภิปรายของงานวิจัยตอไป 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ทราบหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา   ตามกรอบแนวคิดทางการวิจ ัยทางการบริหารการศึกษาของโบยัน 
(Boyan)   2) ทราบองคความรูที่ไดจากขอคนพบในการสังเคราะหงานวิทยานิพนธ และ3) 
นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย  
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจยัดําเนนิไปตามระเบียบวิธีวจิัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยทีก่ําหนดไว ผูวจิัยจึงกําหนดขั้นตอนการวิจัย เปน3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงรางการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตาม
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปญหาของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศ
ไทย จากวิทยานิพนธเอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ ตํารา ขอมูล สถิติและงานวิจัยตางๆ และ
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการศึกษาการวิเคราะหงานวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช 
ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยและนํา
ขอคนพบจากการวิจัยไปนําเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางและ
แนวทางในการวิจัยและการจัดการศึกษาในอนาคต ดังแผนภาพที่ 2 
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ขั้นตอนการดาํเนินการ กระบวนการ ผลท่ีได 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะหงานวิจัยทางกร
บริหารการศึกษา 

1.ศึกษาแนวคิดของโบยันจากเอกสาร
และตําราทางวิชาการ 
2. สรุปผลที่ไดจากการศึกษา 

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ของการสังเคราะหงานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษาของ
โบยัน จํานวน 5 กลุม 

ขั้นตอนที่ 2 สืบคนและศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมตางๆ ตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
2. สืบคนวิทยานิพนธจากหอสมุด 
ขอมูลสารสนเทศตางๆ  
3. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่ออัดสําเนาวิทยานิพนธ 

1. องคความรูเกี่ยวกับกลุม
ประเด็นตางๆ ตามกรอบแนวคิด 

2. วิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิตจํานวน 117 เร่ือง 

ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ
เพื่อใชในการวิจัย  

1. นําขอมูลมาสรางเปนแบบ
บันทึกขอมูลจากวทิยานิพนธ 

2. หาคุณภาพของเครือ่งมือ 

แบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ 

 ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล  อานวิทยานิพนธและบันทึกขอมูล
จํานวน 24 รายการ 

ไดขอมูลสําหรับการวิเคราะห
ในการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูล  1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
วิทยานิพนธ 
2. วิเคราะหองคประกอบของงานวิจัย
ตามหลักวิชาการวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
3. วิเคราะหและสรุปขอคนพบจาก
วิทยานิพนธ 
4. วิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. องคความรูของงานวิจัย 
2. องคความรูเชิงนโยบาย 

แผนภูมิที่ 2      ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและให
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ 
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจยัเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ จัดทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑติ
วิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัตขิอจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร เครื่องมือ การสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงพรรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัย
แบบกลุมเดียว  เพื่อนําขอคนพบไปใชประกอบกับดุลพินิจในเชิงนโยบาย ซ่ึงสามารถเขียนเปน
แผนผัง ไดอะแกรม (Diagram) ไดดังนี้ 
 
 
          O 
 
 
 
  S / R        X 
 
 เมื่อ S / R  หมายถึง กลุมตัวอยาง 
  X หมายถึง  เร่ืองราว สถานภาพของปรากฎการณที่ศกึษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 3    แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจยั 
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 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก วทิยานิพนธระดับดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาในประเทศไทยทั้งหมด ที่พิมพเผยแพรระหวาง พ.ศ. 2529 – 2548 จํานวน 117 
เร่ือง 

 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง เปน

วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาจํานวน 4 
สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวิทยานเรศวร จํานวน 117 เร่ือง  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเร่ืองการสังเคราะหวิทยานิพนธระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาในประเทศไทย คือ แบบบันทึกขอมูลวิทยานพินธ เพื่อเปนการเก็บขอมูล
จากงานวิทยานิพนธ จํานวน 24 รายการ ทั้งนี้เพื่อนําผลมาวิเคราะห สรุปรวมกับหลักการแนวคิด
ทฤษฎีในการจําแนกหมวดหมูของงานวทิยานิพนธ 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบบนัทึกขอมูลวิทยานิพนธ จํานวน 24 รายการ 
โดยไดมกีารดาํเนินการสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี ้

 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับการสังเคราะหงานวิจยัและการวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 

 ขั้นที่ 2 สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงใชสําหรับสรุปงานวิจัย ในดานขอมูลพ้ืนฐานของ
ผูวิจัย เนื้อหาของการวิจัย และขอมูลการวิเคราะหตางๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ช่ือเร่ือง 
 2. ช่ือนักวจิัย 
 3. ช่ือสถาบันการศึกษา 
 4. ปที่พิมพ 
 5. เพศ 
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 6. อายุ 
 7. วุฒิสูงสุด 
 8. อาชีพ (ตําแหนง) 
 9. สังกัด (หนวยงาน) 
 10. ทุนสนับสนุน 
 11. ประเด็นทีว่ิจัย 
 12. วัตถุประสงคของการวิจยั 
 13. แบบแผนการวิจยั 
 14. เครื่องมือที่ใช 
 15. ประเภทสถิติที่ใช 
 16. ประเภทของการวิเคราะห 
 17. การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห 
 18. วิธีการสุมตัวอยาง 
 19. ประเภทของตัวแปรตาม 
 20. ประเภทของตัวแปรอิสระ 
 21. ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 22. กรอบแนวคิด 
 23. สรุปผลการวิจัย 
 24. ขอเสนอแนะ 
 ขั้นที่ 3 นําแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย เสนออาจารยที่ปรึกษาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสราง (construct validity) 
 ขั้นที่ 4 นําแบบบันทึกขอมูลวิทยานิพนธมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดความถูกตอง 
ความเที่ยงตรง ความเหมาะสม แลงจึงนําเครื่องมือดังกลาวไปใชจําแนกรายละเอียดขอมูลจาก
วิทยานิพนธตอไป 

 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจยั ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. สํารวจวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ  ที่เปดสอนระหวางปการศึกษา 2529 – 2548  
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 2. ผูวิจัยทําหนงัสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอหนงัสือขอ    
ความอนุเคราะหในการอัดสําเนาวิทยานิพนธจากแตละสถาบันการศึกษาทีม่ีรายช่ือของดุษฎีบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาและมวีิทยานิพนธตีพิมพระหวางปการศึกษา 2529 - 2548 
 3. อัดสําเนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ตีพิมพใน
ระหวางปการศึกษา 2529 – 2548  
 4. อานและบนัทึกขอมูลวิทยานิพนธระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาทั้งส้ินลงในแบบบนัทึกขอมูลวิทยานิพนธ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 1. วิเคราะหภาพรวมของงานวิทยานิพนธแตละเรื่องตามองคประกอบของงานวิจยัทีม่ี
คุณภาพเพื่อหาความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของงานวิทยานิพนธแตละเลม ดวยการคํานวณ
คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะหเนือ้หาโดยใชเครื่องมือการวิจยัเปนกรอบในการพิจารณาวาประเด็น
เนื้อหาของวิทยานิพนธแตละเรื่องตรงกับองคความรูใดตามแนวคิดการจําแนกกลุมของงานวิจยั
ทางการบริหารการศึกษา และนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง  
 3. วิเคราะหประเด็นเนื้อหาตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบบันทึกขอมูลโดยใช
รูปแบบของตารางไขว (crosstabulation)  
 4. สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากขอคนพบจากวิทยานิพนธทกุเลม เพื่อนํามาเสนอเปนขอ
คนพบเชิงนโยบาย 
 5. เรียบเรียงขอคนพบซึ่งเปนองคความรูจากการวิทยานพินธทั้งส้ินตามประเด็นทีไ่ด
กําหนดไวในกรอบแนวคิดของการวิจยัพรอมกับนําเสนอองคความรูเชิงนโยบายในแตละ
ประเด็น 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 สถิติพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) คารอย
ละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean)  
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สรุป 
 

 การวิจัยเร่ือง การสังเคราะหวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ทราบหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ตามกรอบแนวคิดทางการวิจ ัยทางการบริหาร
การศึกษาของโบยัน (Boyan)   2) ทราบองคความรูที่ไดจากขอคนพบในการสังเคราะห
งานวิทยานิพนธ และ3) นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโนบายจากผลการวิจัย โดยดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการการดําเนินการวิจัยและการรายงาน
ผลการวิจัย ซ่ึงในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 6 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นตอนที่ 1 
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยทางดานการบริหาร
การศึกษา ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนแนวทางในการกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบ
บันทึกขอมูลวิทยานิพนธ ขั้นตอนที่ 3 สรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษาและจําแนก
หมวดหมูของวิทยานิพนธ ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงไดจากการสืบคนวิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทยที่ไดมีการตีพิมพในระหวางป
การศึกษา 2529 – 2548 จํานวน 117 เร่ือง  ขั้นตอนที่ 5 เปนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหาและใชคาสถิติเปนสถิติพื้นฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดเปน 1) องคความรูจาก
งานวิจัย และ 2) องคความรูเชิงนโยบาย และขั้นตอนที่ 6 เปนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ใหขอเสนอแนะในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปริมาณงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยจําแนกเปนหมวดหมูเพื่อใหเห็นภาพรวมของงานวิจัยและ
ทราบวายังขาดงานวิจัยในหมวดหมูใด โดยใชวิธีการการจําแนกตามเนื้อหาสาระของการวิจัยตาม
ทฤษฎีการบริหารการศึกษาของโบยัน (Boyan) และภาพรวมขององคความรูที่ไดจากขอคนพบใน
การสังเคราะหงานวิทยานิพนธและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทาง
และแนวทางในการวิจัยและการบริหารการศึกษาในอนาคต โดยมีวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการ
วิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหภูมิหลังและขอมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ   
 ตอนที่ 2 วิเคราะหวิทยานิพนธตามประเด็นขององคประกอบของงานวิจัยตามหลัก
วิชาการ 
 ตอนที่ 3 สรุปเนื้อหาที่ไดจากขอคนพบจากงานวิทยานิพนธ ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละ
ตอนดังนี้ 
 

ผลสรุปของการสังเคราะหวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษาใน
ประเทศไทย 

 
ตอนท่ี 1 ภูมิหลังและขอมูลท่ัวไปของงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย 
 

ภูมิหลังและขอมูลทั่วไปของงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย  ผูวิจัยไดจําแนกตามสถาบันที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  ปที่
ตีพิมพ ภูมิหลังของผูวิจัย อันประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  หลักสูตรที่จบการ  
สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ (ตําแหนง)ในขณะที่ทําวิทยานิพนธ สังกัด(หนวยงาน) แหลงที่มา
ของเงินทุนในการศึกษา วัตถุประสงคในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย กรอบแนวคิด 
ประเภทสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ระดับการศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัย ประเด็น

117 
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วิจัยตามกรอบการวิจัยที่กําหนดขึ้น และ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 9  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตาม 

สถาบันการศึกษา 
 

ที่ ช่ือสถาบัน จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 65 55.6 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 41 35.0 
3 มหาวิทยาลัยขอนแกน 9 7.7 
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1.7 
 รวม 117 100.0 

 
 จากตารางที่ 1 พบวางานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เปนงานวิทยานิพนธที่เปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุดจํานวน 
65 เร่ือง  คือ คิดเปนรอยละ 55.6 สวนสถาบันการศึกษาลาสุดที่มีดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีงานวิทยานิพนธนอยที่สุด คือ จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 
1.7  
 
ตารางที่ 2 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตามป

การศึกษาที่ตีพิมพ 
 

ที่ ปการศึกษา จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 2532 9 7.7 
2 2533 2 1.7 
3 2534 3 2.6 
4 2535 2 1.7 
5 2536 8 6.8 
6 2537 3 2.6 
7 2538 12 10.3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119

ที่ ปการศึกษา จํานวน (ความถี่) รอยละ 
8 2539 10 8.5 
9 2540 10 8.5 
10 2543 4 3.4 
11 2544 3 2.6 
12 2545 14 12.0 
13 2546 5 4.3 
14 2547 21 17.9 
15 2548 11 9.4 
 รวม 117 100.0 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงถึงปการศึกษาแตละปที่มีงานวิทยานิพนธ กลาวคือ ระหวางป
การศึกษา 2529 ถึง 2548 พบวา ในปการศึกษา 2547 มีวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาตีพิมพมากที่สุดจํานวน 21 เร่ือง  คิดเปนรอยละ 17.9  โดยปการศึกษา 2545 
เปนปที่มีการตีพิมพวิทยานิพนธมากรองลงมาคือ จํานวน 14 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.0  โดยในป
การศึกษา 2541 และ ปการศึกษา 2542 ไมมีงานวิทยานิพนธตีพิมพจากสถาบันการศึกษาตางๆ ซ่ึง
เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง เปนผลทําใหการ
ผลิตบัณฑิตไดรับผลกระทบดวย 
  
ตารางที่ 3 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตามเพศ

ของผูวิจัย 
 

ที่ เพศ จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 ชาย 57 48.7 
2 หญิง 60 51.3 
 รวม 117 100.0 

 
 จากตารางที่ 3  และ 4 จะแสดงถึงเพศและอายุของผูวิจัย ซ่ึงพบวา ผูวิจัยระหวางเพศ
หญิงกับเพศชายมีการทํางานวิทยานิพนธในรอยละที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนเพศชายคิดเปน
รอยละ 48.7 และเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.3 สําหรับชวงอายุที่ผูวิจัยทํางานวิทยานิพนธมากทีสุ่ด

ตารางที่ 2 (ตอ) 
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คือ ชวงอายุระหวาง 46 – 50 ป ซ่ึงมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 26.5 โดยชวงอายุที่ผูวิจัยตีพิมพ
งานวิทยานิพนธที่คิดเปนรอยละที่ใกลเคียงกัน คือ ชวงอายุระหวาง 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 24.8 
และชวงอายุที่มีงานวิทยานิพนธนอยที่สุด คือ ชวงอายุที่มากกวา 56 ป คิดเปนรอยละ 0.9  
 
ตารางที่ 4 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตามอายุ

ของผูวิจัย 
 

ที่ ชวงอาย ุ จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 ไมระบุ 11 9.4 
2 ระหวาง 31 – 35 ป 6 5.1 
3 ระหวาง 36 – 40 ป 17 14.5 
4 ระหวาง 41 – 45 ป 29 24.8 
5 ระหวาง 46 – 50 ป 31 26.5 
6 ระหวาง 51 – 55 ป 22 18.8 
7 มากกวา 56 ป 1 0.9 
 รวม 117 100.0 

 
ตารางที่ 5 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตามวุฒิ

การศึกษาสูงสุด (การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต) ของผูวิจัย 
 

ที่ แหลงที่สําเร็จการศึกษา จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 ภายในประเทศไทย 108 92.31 
2 ตางประเทศ 9 7.7 
 รวม 117 100.0 

 
ตารางที่ 6 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตาม 
                   ปริญญา/หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของผูวิจัย 
 

ที่ ปริญญา / หลักสูตร จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 ไมระบ ุ 3 2.6 
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ที่ ปริญญา / หลักสูตร จํานวน (ความถี่) รอยละ 
2 การศึกษามหาบัณฑิต 43 36.8 
3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 38 32.5 
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 15 12.8 
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 4.3 
6 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 2 1.7 
7 อ่ืนๆ  11 9.4 
 รวม 117 100.0 

 
ตารางที่ 7 จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตามสาขา

วิชาเอกของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของผูวิจัย  
 

ที่ สาขาวิชา จํานวน (ความถี่) รอยละ 
1 ไมระบุ 9 7.7 
2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 35 29.9 
3 สาขาวิชาอ่ืนๆ 73 62.4 
 รวม 117 100.0 

 
ตารางที่ 5 , 6 , และ 7 แสดงถึงภูมิหลังดานการศึกษาของผูวิจัย พบวา มีผูวิจัยที่จบ

การศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทในประเทศไทยจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
90.6 และมีผูวิจัยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาตางประเทศจํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 7.7 และมีผูวิจัยจํานวน 2 คนที่ไมระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดในรายละเอียดของ
ประวัติผูวิจัย คิดเปนรอยละ 1.7 ในสวนของหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุดมีความหลากหลายใน
หลักสูตรมากซึ่งผูวิจัยสามารถจําแนกไดเปน 6 ประเภท ไดแก การศึกษามหาบัณฑิต ครุศาสตรม
หาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว จากตารางที่ 6 พบวา ผูวิจัยสําเร็จหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และ หลักสูตรที่รองลงมาไดแก หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิตมีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 32.5 โดยมีหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 ซ่ึงอาจกลาวไดวาบุคคลที่สามารถเขาศึกษาตอในระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสามารถที่จะจบหลักสูตรที่หลากหลายไดไมจําเปนจะตอง

ตารางที่ 6 (ตอ) 
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เปนหลักสูตรทางดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรเทานั้น สําหรับสาขาวิชาที่ผูวิจัยสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทนั้นผูวิจัยไดจําแนกขอมูลออกเปน 2 ประเด็น กลาวคือ ผูวิจัยสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาโดยตรง นั่นคือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และผูวิจัยสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น นั่นคือ มิใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากตารางที่ 7 พบวา ผูวิจัยที่ทํา
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทยสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่นจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 62.4 ในขณะที่ผูวิจัยที่ทําวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษานั้นมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.9  โดยผูวิจัยไดศึกษาถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผูวิจัยสําเร็จการศึกษามากที่สุดคือ สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล  
 
ตารางที่ 8  จํานวนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกตาม

สาระสําคัญตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

ที่ รายละเอียด จํานวน 
(ความถี่) 

รอยละ 

1 มีเอกภาพดานนโยบายมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 32 27.4 
2 มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10 8.5 

3 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและประเภทการศึกษา 

17 14.5 

4 มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

38 32.5 

5 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาไวในการจัดการศึกษา 3 2.6 
6 การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ องคการ

ชุมชน 
17 14.5 

 รวม 117 100.0 
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 จากตารางที่ 8  นอกจากผูวิจัยจะจําแนกเนื้อหาสาระของงานวิทยานิพนธตามกรอบ
ความคิดของโบยัน (Boyan) ซ่ึงจําแนกออกเปน 5 ประเด็นสําคัญแลว ผูวิจัยยังไดเปรียบเทียบกับ
การจัดการศึกษาของประเทศไทย  ตามมาตรา  9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ซ่ึงมีสาระสําคัญอยู 6 ประการ ไดแก ความเปนเอกภาพของนโยบาย การ
กระจายอํานาจ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู การระดม
ทรัพยากร และ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลและชุมชน จากตารางที่ 8 พบวา 
ประเด็นเกี่ยวกับหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความสนใจจากผูทําวิทยานิพนธในระดับดุษฎี
บัณฑิตมากที่สุด คือ จํานวน 38 เร่ือง คิดเปนรอยละ 32.5 และประเด็นเกี่ยวกับความเปนเอกภาพ
ของนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากผูทําวิจัย 
โดยมีจํานวน 32  เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.4  สวนประเด็นที่ไดรับความสนใจในการทํา
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตนอยที่สุด คือ การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาไวในการจัด
การศึกษา มีจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 2.6 เทานั้น 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะหวิทยานิพนธตามประเด็นขององคประกอบของงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ทั้งส้ินจํานวน 117 เร่ือง ตามประเด็นขององคประกอบของงานวิจัยตามหลักวิชาของ
การวิจัย ซ่ึงไดกลาวไวโดย สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ1 โดยสามารถแยกวิเคราะหในประเด็น
ดังตอไปนี้  
 วัตถุประสงคของงานวิทยานิพนธแตละเรื่องสามารถแยกเปน 2 ประเภท คือ การวิจัย
พรรณนา (descriptive research) ซ่ึงเปนการวิจัยที่มุงศึกษาพรรณานาสภาพที่เปนอยูของ
ปรากฎการณนั้นๆ และเปนการชี้ใหเห็นวาปรากฎการณนั้นๆ เปนอยางไร  และการวิจัยอธิบาย 
(explanatory research) คือ การวิจัยที่มุงจะตอบปญหาวาทําไมและอยางไร ปรากฎการณนั้นถึงได
เกิดขึ้น ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวามีงานวิทยานิพนธประเภทพรรณนามากกวางานวิทยานิพนธที่มี
การกําหนดวัตถุประสงคเปนประเภทอธิบาย  
 กรอบแนวคิดของการวิจัยในแตละเรื่องไดวิเคราะหถึงแหลงที่มาของกรอบแนวคิดที่
ใชในการวิจัยแตละเรือง โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยในทางสังคมศาสตร หมายถึง กรอบของ
                                                 

1 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัมคมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 16 
(กรุงเทพฯ : บริษัท เฟองฟาพร้ินติ้ง จํากดั, 2546), 19. 
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การวิจัยในดานเนื้อหาสาระ ซ่ึงจะประกอบดวยตัวแปรและความสัมพันธระหวางตัวแปร และ
การไดมาซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นมีที่มาอยู 3 แหลงดวยกันคือ  1) จากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ   2) จากทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ และ 3) จากแนวความคิดของผูวิจัยเอง ซ่ึงความหมาย
ของแตละแหลงที่มี ประกอบดวย กรอบแนวคิดที่มาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ งานวิจัยท่ีผูอ่ืน
ไดทํามาแลวในอดีตที่มีประเด็นตรงกับประเด็นที่ตองการศึกษา หรือมีเนื้อหาสาระพาดพิง
ประเด็นหรือมีตัวแปรบางตัวที่ตองการศึกษารวมอยูดวย ในขณะที่กรอบแนวความคิดที่มาจาก
ทฤษฎี เปนการยืนยันวางานวิจัยนั้นมีความแมนยําและมีความเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้นโดย และใน
ประการสุดทายที่เปนกรอบแนวความคิดที่มาจากผูวิจัยเองนั้น เปนกรอบแนวคิดที่ไดมาจาก
ความคิดและประสบการณของผูวิจัยเองที่เกี่ยวกับส่ิงที่ตนเองตองการ และจากการวิเคราะหงาน
วิทยานิพนธทั้งหมด 117 เร่ือง พบวามีงานวิทยานิพนธที่ใชกรอบแนวคิดที่มาจากทฤษฎีตางๆ ที่
เกี่ยวของมากที่สุด รองลงไปคือ การใชกรอบแนวความคิดจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและก็ยังคงมี
การนําประสบการณและความคิดของผูวิจัยมาประยุกตใชเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยดวย 
 สําหรับการนิยามคําศัพทเฉพาะของงานวิทยานิพนธแตละเรื่องมีความเหมาะสม 
สอดคลองและครบถวน ตามหลักวิชาการวิจัย เชนเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นของวิทยานิพนธทุกเรื่องซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมถือเปนการแสดงถึงความรูลึกของ
ผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ซ่ึงทุกเรื่องเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัยทุก
ตัวและครบถวน และนอกจากนี้วรรณกรรมที่นําใชในวิทยานิพนธแตละเร่ืองเปนวรรรณกรรมที่
มีความทันสมัยและมาจากแหลงที่เชื่อถือได  ทําใหงานวิทยานิพนธทุกเรื่องสามารถอภิปราย
ผลไดอยางชัดเจน  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยและขอคนพบในแตละเรื่องมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของวิทยานิพนธที่ไดกําหนดไว    รวมถึงการยังไดคนพบสิ่งที่อยูนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไวโดยผูวิจัยไดนําไปแสดงไวในขอเสนอแนะทั้งในเชิงการนําไปสูการปฏิบัติและการทํา
วิจัยในครั้งตอไป สําหรับการอภิปรายผลการวิจัย คือ การตีความผลวิจัย และการสรุปผลการวิจัย 
ซ่ึงเปนสวนที่ผูวิจัยสังเคราะหงานวิจัยโดยใชวิจารณญาณของผูวิจัย เปนการสังเคราะหที่รวมเอา
คําถามและวรรรณกรรมเขาดวยกันกับผลการวิจัยที่ได     ซ่ึงวิทยานิพนธทุกเรื่องไดเขียนอภิปราย
ผลไดชัดเจน คือ มีการกลาวนํา มีการกลาวถึงสมมติฐานวิจัย ตีความและประเมินขอคนพบที่ได
จากการวิจัยเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคลองหรือความแตกตางระหวางขอคนพบกับ
สมมติฐานการวิจัย รวมถึงอธิบายถึงขอคนพบจากวิทยานิพนธแตละเรื่องวาโดยใชทฤษฎีที่ได
จากการศึกษาคนควาเปนสิ่งสนับสนุนหรือยืนยันขอคนพบดังกลาว และจากการวิเคราะห พบวา 
วิทยานิพนธทุกเรื่องมีการอภิปรายผลการวิจัยชัดเจนทุกเรื่อง  โดยผูวิจัยแตละคนตอบ
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วัตถุประสงคในการวิจัยครบถวน พรอมทั้งแสดงใหเห็นวาผลการวิจัยที่พบมีการสนับสนุนหรือ
ขยายในรายละเอียดที่ครบถวนทุกประเด็น สุดทายงานวิทยานิพนธทุกเรื่องไดช้ีใหเปนประโยชน
ที่ เกิดขึ้นจากขอคนพบจากวิทยานิพนธแตละเรื่องโดยนําไปแสดงไวในขอเสนอแนะของ
วิทยานิพนธแตละเรื่องอยางครบถวน 

 สําหรับสวนประกอบอื่นของวิทยานิพนธไมวาจะเปนบรรณานุกรรม ภาคผนวก ก็ไป
ตามระเบียบของการจัดทําวิทยานิพนธของแตละสถาบันการศึกษาอยางถูกตอง และครบถวน 
 
ตารางที่ 9  จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยสถาบันการศึกษา 
 

  ประเด็นเนื้อหา มศว. จุฬาฯ มข. มน. 
ทักษะผูบริหาร 12.1  2.4  - - 

พฤติกรรมผูบริหาร 4.5  - - 50.0 

ประสิทธิภาพของผูบริหาร 10.6 7.3 12.5 - ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 1.5 2.4 - - 

อํานาจ/หนาที่ 7.6 7.3 - - 

ภาวะผูนํา 3.0 14.6 25.0 - 

แรงจูงใจในการทํางาน 9.1 2.4 - - 

การเปลี่ยนแปลงองคการ 1.5 9.8 - - อง
คก

าร 

ประสิทธิผลขององคการ 13.6 14.6 - - 
 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 

3.0 - - - 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 
 

1.5 - - - 

 
การเมืองและนโยบายการศึกษา 

4.5 2.4 - - 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
ายก

ารศ
ึกษ

า  

 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

1.5 9.8 - - 

การประกันคุณภาพการศึกษา 1.5 7.3 - - 

การวิจัยทางการศึกษา - 2.4 - - 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 24.2 17.1 62.5 50.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

จํานวน (เรื่อง) 66 41 8 2 
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ตารางที่ 10  จํานวนวิทยานพินธแยกตามสถาบันโดยประเด็นเนื้อหา 
 

  ประเด็นเนื้อหา มศว. จุฬาฯ มข. มน. รวม จํานวน
(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 88.9 11.1 0 0 100.0 9 

พฤติกรรมผูบริหาร 75.0 0 0 25.0 100.0 4 

ประสิทธิภาพของผูบริหาร 63.6 27.3 9.1 0 100.0 11 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 50.0 50.0 0 0 100.0 2 

อํานาจ/หนาที่ 62.5 37.5 0 0 100.0 8 

ภาวะผูนํา 20.0 60.0 20.0 0 100.0 10 

แรงจูงใจในการทํางาน 85.7 14.3 0 0 100.0 7 

การเปลี่ยนแปลงองคการ 20.0 80.0 0 0 100.0 5 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลขององคการ 60.0 40.0 0 0 100.0 15 
 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

 
100.0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะ

กา
รเง

ิน  

 
งบประมาณทางการศึกษา 
 

 
100.0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
1 

 
การเมืองและนโยบายการศึกษา 

 
75.0 

 
25.0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
4 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
ายก

ารศ
ึกษ

า  

 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

 
20.0 

 
80.0 

 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
5 

การประกันคุณภาพการศึกษา 25.0 75.0 0 0 100.0 4 

การวิจัยทางการศึกษา 0 100.0 0 0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 55.2 24.1 17.2 3.4 100.0 29 

จํานวนเรื่อง 66 41 8 2  117 

 
  
 จากตารางที่ 9 และ 10 พบวา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสวนใหญ 
เปนงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ ทางการบริหารการศึกษาซึ่งเปนกลุมที่ไมสามารถรวมอยูใน
การจัดหมวดหมูของการจําแนกตามแนวคิดของโบยัน ซ่ึงประเด็นดังกลาวไดแก เอกลักษณ
วิชาชีพของนักศึกษา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอาชีพระยะสั้นอุตสาหกรรม
ของกรมอาชีวศึกษา ระบบสรรหาขาราชการครู รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความขัดแยงของ
ตํารวจชุมชน การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฎเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาคใต การควบคุมคุณภาพที่มีอิทธิพลตอผลลัพธดานนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล การ
เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร การศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองของอาจารย
พยาบาล  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักการ “Balance Scorecard”  การดําเนินการจัดตั้งและการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาศักยภาพเด็กกอนวัยอนุบาลอยางมีสวนรวมและพึ่งตนเองของชุมชน และ การ
พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน สําหรับ
งานวิจัยที่ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหความสนใจนอยที่สุดไดแกประเด็น
เกี่ยวกับผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง การเปลี่ยนแปลงองคการ งบประมาณทางการศึกษา 
การวิเคราะหนโยบาย และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 งานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มุงเนนงานวิจัยในกลุมอ่ืนๆ ที่ไมสามารถ
จัดเขากลุมตามหมวดหมูการจําแนกงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาของโบยันไดเชนเดียวกัน 
ประเด็นที่ดุษฎีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหความสนใจ ประกอบดวย การพัฒนาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร รูปแบบ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับสถาบันอุดมศึกษของรัฐในกํากับในการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐบาลสําหรับประเทศ
ไทย การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับประเทศไทย และ 
การพัฒนาชุดฝกอบรม : ประมวลสาระสําคัญดานบริหารการเงินและสินทรัพยสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยประเด็นเนื้อหาที่ไมไดรับความสนใจสําหรับงานวิจัย ไดแก 
พฤติกรรมของบริหาร เศรษฐศาสตรการศึกษา และ งบประมาณทางการศึกษา  
 งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยที่อยูในกลุม
อ่ืนๆ ที่ไมสามารถจัดเขาหมวดหมูการจําแนกงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาของโบยัน
เชนเดียวกัน ประเด็นเนื้อหาดังกลาวไดแก โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศ การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนํานโยบายการ
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ปฏิรูปการเรียนรูไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาตัวแบบ
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัด
การศึกษาสําหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน : พหุกรณีศึกษา และ
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารงานภาควิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐ สวนที่เหลือจะ
เปนประเด็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา และประสิทธิภาพของผูบริหาร เปนประเด็นที่มีงานวิจัยมากนอย
ตามลําดับ สวนประเด็นอื่นยังไมมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาที่ใหมที่ทําการผลิตดุษฎี
บัณฑิตทางดานการบริหารการศึกษาโดยมีงานวิจัยเพียง 2 เร่ืองในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร และ ประเด็นอื่นๆ คือ รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
อิสระของรัฐ  
 กลุมผูบริหาร ไดแบงเปนประเด็นยอย  4 ประเด็น  ไดแก ทักษะของผูบริหาร 
พฤติกรรมผูบริหาร ประสิทธิภาพของผูบริหาร และผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง จาก
การศึกษาวิเคราะหพบวา ทักษะของผูบริหารมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาก
ที่สุด และรองลงไป          คือ งานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเด็นพฤติกรรมของ
ผูบริหารมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจํานวนงานวิจัยมากกวา ประเด็นประสิทธิภาพของผูบริหารเปน
ประเด็นในกลุมผูบริหารที่มีงานวิจัยมากที่สุดโดยมีงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแกน มากนอยตามลําดับ และประเด็นสุดทายใน
กลุมของผูบริหาร คือ ผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิงมีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปริมาณที่เทากัน 
 กลุมองคการ แบงเปนประเด็นยอย 5 ประเด็น ไดแก อํานาจหนาที่ ภาวะผูนํา 
แรงจูงใจในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงองคการ และประสิทธิผลขององคการ จากการศึกษา
พบวา ประเด็นอํานาจหนาที่มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเด็นภาวะผูนํามีงานวิจัยจากทุกสถาบันการศึกษายกเวนมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยมี ง านวิ จั ย จ ากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ยมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ  และ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปริมาณมากนอยตามลําดับ สําหรับแรงจูงใจในการทํางานมีสอง
สถาบันที่มีงานวิจัยไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เชนเดียวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงองคการที่มีสองสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยทางดานนี้ 
สวนประเด็นสุดทายของกลุมองคการคือ ประสิทธิผลขององคการเปนประเด็นที่มีงานวิจัยมาก
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ที่สุดในกลุมองคการ และมีสองสถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีปริมาณงานวิจัยในปริมาณที่ใกลเคียงกัน  
 กลุมเศรษฐศาสตรและการเงิน แบงเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ เศรษฐศาสตร
ทางการศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา โดยทั้งสองประเด็นเปนเนื้อหาที่มีงานวิจัยนอยที่สุด 
เศรษฐศาสตรทางการศึกษามีเฉพาะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทานั้น 
เชนเดียวกับประเด็นงบประมาณทางการศึกษา  
 กลุมการเมืองและนโยบาย แบงเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ การเมืองและนโยบาย
ทางการศึกษา และการวิเคราะหนโยบาย จากการศึกษาพบวา ประเด็นการเมืองและนโยบาย
ทางการศึกษามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด สําหรับประเด็นการ
วิเคราะหนโยบายมีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนปริมาณมากที่สุด  
 กลุมบริบทอื่นๆ แบงเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ การประกันคุณภาพการศึกษา
และการวิจัยทางการศึกษา พบวา ประเด็นประกันคุณภาพการศึกษามีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด และมีงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเพียงเรื่องเดียวซ่ึงเปน
ผลงานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 กลุมอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขากลุมใดกลุมหนึ่งตามกรอบแนวคิดของโบยัน (Boyan) 
มีจํานวนมากที่สุด โดยทั้ง 4 สถาบันการศึกษามีงานวิจัยในประเด็นที่หลากหลายและมีปริมาณ
มากนอยตามลํ าดับดั งนี้  มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวโรฒ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ตารางที่ 11  จํานวนวิทยานพินธแยกตามเนื้อหาโดยปการศึกษา(ระหวางป 2532-2539) 
 

ปการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 

ทักษะผูบริหาร 22.2 50.0 33.3 0 0 0 16.7 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

22.2 0 0 0 12.5 33.3 0 20.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 12.5 0 8.3 0 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 0 0 12.5 0 8.3 0 
ภาวะผูนํา 22.2 0 0 0 0 0 8.3 20.0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

22.2 50.0 33.3 0 12.5 0 8.3 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 
 

0 0 0 0 0 0 10.0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

11.1 
 

0 33.3 50.0 0 33.3 25.0 20.0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 12.5 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 
 

0 0 0 50.0 12.5 0 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

0 0 0 0 0 33.3 16.7 10.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 12.5 0 0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 0 0 0 0 12.5 0 8.3 20.0 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 

จํานวน 9 2 3 2 8 3 12 10 
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ตารางที่ 11 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยปการศึกษา (ระหวางป 2540-2548) 
 

ปการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
2540 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

ทักษะผูบริหาร 0 0 0 22.2 11.1 0 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 30.0 0 0 0 20.0 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

10.0 25.0 0 7.1 0 4.8 9.1 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 20.0 0 0 21.4 0 4.8 0 
ภาวะผูนํา 0 25.0 0 7.1 0 4.8 18.2 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

0 25.0 0 0 0 0 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

20.0 0 33.3 0 20.0 0 0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 0 33.3 0 0 23.8 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 7.1 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 0 0 0 4.8 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 
 

0 25.0 0 0 0 0 9.1 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

0 0 0 0 0 4.8 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10.0 0 0 14.3 20.0 0 0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 10.0 0 33.3 28.6 20.0 52.4 63.6 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 

จํานวน(เรื่อง  10 4 3 14 5 21 11 
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ตารางที่ 12 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามปการศึกษา(ระหวางป 2532-2540)โดยประเด็นเนื้อหา  
 

ปการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 

ทักษะผูบริหาร 22.2 11.1 11.1 0 0 0 22.2 0 0 
พฤติกรรม
ผูบริหาร 

0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 

ประสิทธิภาพ 
ของผูบริหาร 

18.2 0 
 

0 
 

0 9.1 9.1 0 18.2 9.1 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 50.0 0 50.0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 0 0 12.5 0 12.5 0 25.0 
ภาวะผูนํา 20.0 0 0 0 0 0 10.0 20.0 0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

28.6 14.3 14.3 0 14.3 0 14.3 0 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 0 0 0 0 0 20.0 40.0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

6.7 0 6.7 6.7 0 6.7 20.0 13.3 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 50.0 0 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณ
ทางการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

0 0 0 25.0 25.0 0 0 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะห
นโยบาย 

0 0 0 0 0 20.0 40.0 20.0 0 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 25.0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 100.0 0 0 0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 0 0 0 0 3.4 0 3.4 6.9 3.4 
จํานวน(เรื่อง) 9 2 3 2 8 3 12 10 10 
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ตารางที่ 12 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามปการศึกษา(ระหวางป 2543-2548)โดยประเด็นเนื้อหา  
 

ปการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 

รวม จํานวน
(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 0 0 22.2 11.1 0 0 100.0 9 
พฤติกรรม
ผูบริหาร 

0 0 0 25.0 0 0 100.0 4 

ประสิทธิภาพ 
ของผูบริหาร 

9.1 0 9.1 0 9.1 9.1 100.0 11 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 0 0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 37.5 0 12.5 0 100.0 8 
ภาวะผูนํา 10.0 0 10.0 0 10.0 20.0 100.0 10 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

14.3 0 0 0 0 0 100.0 7 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 20.0 0 20.0 0 0 100.0 5 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 6.7 0 0 33.3 0 100.0 15 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 50.0 0 0 0 100.0 2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณ
ทางการศึกษา 

0 0 0 0 100.0 0 100.0 1 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

25.0 0 0 0 0 25.0 100.0 4 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะห
นโยบาย 

0 0 0 0 20.0 0 100.0 5 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 0 50.0 25.0 0 0 100.0 4 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 0 3.4 13.8 3.4 37.9 24.1 100.0  
จํานวน(เรื่อง) 4 3 14 5 21 11  117 
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 จากตารางที่ 11 และ 12  พบวา ปที่มีงานวิจัยตีพิมพมากที่สุดคือ ปการศึกษา 2547 
จํานวน 14 เรื่องและมีการศึกษาที่ไมมีการตีพิมพงานวิจัย คือ ปการศึกษา 2541 และ 2542  
สําหรับปการศึกษาอื่น มีรายละเอียดดังนี้ ปการศึกษา 2532 มีงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร ภาวะผูนํา และแรงจูงใจในการทํางานในปริมาณที่เทากัน ปการศึกษา 
2533 มีงานวิจัยเพียง 2 เร่ือง เปนประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารและแรงจูงใจในการทํางาน 
ปการศึกษา 2534 มีงานวิจัย 3 เร่ือง เปนประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร แรงจูงใจในการ
ทํางาน และประสิทธิผลขององคการ ปการศึกษา 2535 มีงานวิจัยเพียง 2 เร่ือง เปนประเด็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ และการเมืองและนโยบายการศึกษา ปการศึกษา 2536 มี
งานวิจัยในประเด็นดังตอไปนี้ในปริมาณที่เทากัน คือ ประสิทธิภาพของผูบริหาร ผูบริหาร
ทางการศึกษาผูหญิง อํานาจหนาที่ แรงจูงใจในการทํางาน เศรษฐศาสตรการศึกษา การเมืองและ
นโยบายการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเอกลักษณเชิงวิชาชีพ
ของนักศึกษา ปการศึกษา 2537 มีงานวิจัย 3 เร่ือง เปนประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผูบริหาร 
ประสิทธิผลขององคการ และการวิเคราะหนโยบาย ในจํานวนที่เทากัน ปการศึกษา 2538 มี
งานวิจัย 12 เร่ือง ศึกษาในประเด็นประสิทธิผลขององคการมากที่สุด ปการศึกษา 2539 มีงานวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผูบริหาร แรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิผลขององคการใน
ปริมาณที่เทากัน ปการศึกษา 2540 มีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารมากที่สุด ป
การศึกษา 2543 มีงานวิจัยในประเด็นประสิทธิภาพของผูบริหาร ภาวะผูนํา แรงจูงใจในการ
ทํางาน และการเมืองและนโยบาย ปการศึกษา 2544 มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
องคการ ประสิทธิผลขององคการ และ ความสัมพันธระหวางรัฐกับสถาบันอุดมศึกษา ป
การศึกษา 2545 มีงานวิจัยจํานวน 14 เร่ือง โดยเนนในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในองคการ ป
การศึกษา 2546 มีงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร พฤติกรรมของผูบริหาร การเปลี่ยนแปลง
ขององคการ และการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับปการศึกษา 2548 มีงานวิจัยจํานวน 11 
เร่ือง และเปนงานวิจัยที่เปนกลุมที่ไมสามารถจัดเขากลุมใดกลุมหนึ่งตามกรอบแนวคิด ไดแก 
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอยางมี
สวนรวม การบริหารภาควิชาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน  
 ประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารมีการทําวิจัยและตีพิมพมากที่สุดในปการศึกษา 
2533 ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารมีการทําวิทยานิพนธสูงสุดในปการศึกษา 
2540  สําหรับประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผูบริหารมีบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตใหความ
สนใจมากที่สุดปการศึกษา2537 ประเด็นเกี่ยวกับผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิงมีผูใหความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 135

สนใจเลือกเปนหัวขอวิทยานิพนธและดําเนินการทําการวิจัยและตีพิมพในการศึกษา 2536 สวน
ประเด็นที่เกี่ยวกับองคการซึ่งสามารถแยกไดเปนประเด็นยอยดังนี้ อํานาจหนาที่ ไดมีบัณฑิตที่
สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดในปการศึกษา 2545  และในปการศึกษา 2543 มีการตีพิมพงานวิจัย
เกี่ยวกับภาวะผูนําสูงสุดในรอบระยะเวลา 17 ป ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ไดรับความสนใจจากผูบริหารทางการศึกษามากที่สุดในป 2533 ซ่ึงไดรับความสนใจเทากับ
ประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร  ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการไดรับความสนใจ
จากดุษฎีบัณฑิตและมีผลการวิจัยออกมาตีพิมพมากที่สุดในปการศึกษา 2544 ซ่ึงระดับความ
สนใจเทากับประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการในปเดียวกัน สวนประเด็นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตรและการเงินซ่ึงมีวิทยานิพนธในประเด็นนี้คอนขางนอยไดความสนใจในการเลือก
เปนหัวขอวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตสูงสุดในปการศึกษา 2536 ในขณะที่ปการศึกษา 2535 
ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายทั้งในสวนของการเมืองและนโยบายการศึกษา และ การ
วิเคราะหนโยบายไดรับความสนใจและมีการตีพิมพงานวิทยานิพนธสูงสุด สําหรับประเด็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับความสนใจและมีผลงานวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิตสูงสุดในปการศึกษา 2546 และในปการศึกษา 2548 ไดมีการเลือกประเด็นและมีผลงาน
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจาก 5 ประเด็นหลักตามกรอบ
แนวคิดของโบยัน  
 
ตารางที่ 13 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยเพศของผูวิจัย 
 

เพศ ประเด็นเนื้อหา 
ชาย หญิง 

ทักษะผูบริหาร 7.0 8.3 
พฤติกรรมผูบริหาร 3.5 3.3 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 12.3 6.7 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 3.3 
อํานาจ/หนาที่ 7.0 6.7 
ภาวะผูนํา 10.5 6.7 
แรงจูงใจในการทํางาน 3.5 8.3 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 1.8 6.7 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 19.3 6.7 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะ เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

1.8 1.7 
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เพศ ประเด็นเนื้อหา 
ชาย หญิง 

งบประมาณทางการศึกษา 
 

1.8 0 

การเมืองและนโยบายการศึกษา 
 

5.3 1.7 
กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

3.5 5.0 

การประกันคุณภาพการศึกษา 1.8 5.0 
การวิจัยทางการศึกษา 1.8 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 19.3 30.0 
รวม 100 100 

จํานวน(เรื่อง) 57 60 
 
 
ตารางที่ 14 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเพศของผูวิจัยโดยประเดน็เนื้อหา 
 

เพศ ประเด็นเนื้อหา 
ชาย หญิง 

รวม จํานวน(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 44.4 55.6 100.0 9 
พฤติกรรมผูบริหาร 50.0 50.0 100.0 4 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

63.6 36.4 100.0 11 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 100.0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 50.0 50.0 100.0 8 
ภาวะผูนํา 60.0 40.0 100.0 10 
แรงจูงใจในการทํางาน 28.6 71.4 100.0 7 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 20.0 80.0 100.0 5 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลขององคการ 73.3 26.7 100.0 15 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 50.0 50 100.0 2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 
 

100.0 0 100.0 1 

ตารางที่ 13 (ตอ) 
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เพศ ประเด็นเนื้อหา 
ชาย หญิง 

รวม จํานวน(เรื่อง) 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

75.0 25.0 100.0 4 
กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

40.0 60.0 100.0 5 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

25.0 75.0 100.0 4 

การวิจัยทางการศึกษา 100.0 0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 37.9 62.1 100.0 29 
จํานวน(เรื่อง) 57 60  117 

 
 จากตารางที่ 13 และ14  เพศของผูทําการวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนชายมีความสนใจ

เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ ประเด็นอื่นๆ ประสิทธิภาพของผูบริหาร ภาวะผูนํา ทักษะของ
ผูบริหาร อํานาจหนาที่ การเมืองและนโยบายการศึกษา พฤติกรรมของผูบริหาร แรงจูงใจในการ
ทํางาน การวิเคราะหนโยบาย การเปลี่ยนแปลงองคการ เศรษฐศาสตรทางการศึกษา งบประมาณ
ทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การวิจัยทางการศึกษาจากสูงสุดไปต่ําสุด
ตามลําดับ สําหรับผูวิจัยที่เปนผูหญิง ใหความสนใจเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ สูงสุดและตามดวย
ประเด็นทักษะของผูบริหาร สวนประเด็นอื่นนอกไดรับความสนใจจากผูหญิงในระดับที่เทาๆ กนั 
นอกจากนี้มีประเด็นที่ไมไดรับความสนใจจากผูวิจัยเพศหญิงคือ งบประมาณทางการศึกษาและ
การวิจัยทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 14 (ตอ) 
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ตารางที่ 15 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยชวงอายุของผูวิจยั 
 

ชวงอายุ ประเด็นเนื้อหา 
31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 มากกวา 60 ไมมี

ขอมูล 
ทักษะผูบริหาร 0 5.9 6.9 12.9 4.5 0 9.1 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 6.9 6.5 0 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

16.7 0 6.9 19.4 0 0 18.2 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 
 

0 0 0 0 9.1 0 0 

อํานาจ/หนาที่ 0 0 10.3 3.2 4.5 0 27.3 
ภาวะผูนํา 11.8 6.9 3.2 13.6 0 18.2 8.5 
แรงจูงใจในการทํางาน 0 11.8 6.9 6.5 4.5 0 0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 0 0 10.3 6.5 0 0 0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 
 

16.7 17.6 13.8 9.7 9.1 100.0 9.1 

 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

 
0 

 
0 

 
6.9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะก

ารเ
งิน

 

 
งบประมาณทางการศึกษา 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
4.5 

 
0 

 
0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 

0 0 3.4 6.5 4.5 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

 
16.7 

 
0 

 
6.9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 11.8 6.9 0 0 0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 5.9 0 0 0 0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 50.0 35.3 6.9 19.4 45.5 0 18.2 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 

จํานวน 6 17 29 31 22 1 11 
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ตารางที่ 16 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามชวงอายุของผูวิจยัโดยประเดน็เนื้อหา 
 

ชวงอาย ุประเด็นเนื้อหา 
31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 มาก 

กวา 
56 

ไมมี
ขอมูล 

รวม จํานวน
(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 0 11.1 22.2 44.4 11.1 0 11.1 100.0 9 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 50.0 50.0 0 0 0 100.0 4 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

9.1 0 18.2 54.5 0 0 18.2 100.0 11 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 100.0 0 0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 37.5 12.5 12.5 0 37.5 100.0 8 
ภาวะผูนํา 0 20.0 20.0 10.0 30.0 0 20.0 100.0 10 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

0 28.6 28.6 28.6 14.3 0 0 100.0 7 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 60.0 40.0 0 0 0 100.0 6 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

6.7 20.0 26.7 20.0 13.3 6.7 6.7 100.0 15 

 
เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะก

ารเ
งิน

 

 
งบประมาณ
ทางการศึกษา 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 

 
1 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

0 0 25.0 50.0 25.0 0 0 100.0 4 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า  
การวิเคราะห
นโยบาย 
 

 
20.0 

 
0 

 
40.0 

 
40.0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100.0 

 
5 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 50.0 50.0 0 0 0 0 100.0 4 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 100.0 0 0 0 0 0 100.0 1 

บริ
บท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 10.3 20.7 6.9 20.7 34.5 0 6.9 100.0 29 
จํานวน 6 17 29 31 22 1 11  117 
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 ตารางที่ 15 และ 16   เปนการแสดงความสัมพันธระหวางประเด็นเนื้อหากับชวงอายุ
ของผูทําวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต โดยสามารถสรุปไดดังนี้ ชวงอายุระหวาง 46 – 50 ป ให
ความสนใจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของผูบริหาร ทักษะของผูบริหาร และการเมืองและนโยบาย
การศึกษาสูงสุดตามลําดับ  สวนประเด็นพฤติกรรมของผูบริหารนั้นไดรับความสนใจจากผูทํา
วิทยานิพนธที่มีอายุระหวาง 41 – 45 ปเชนเดียวกับประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการศึกษาซึ่ง
ไดรับความสนใจในการเลือกมาเปนหัวขอในการทําวิทยานิพนธมากที่สุดในระดับที่เทากัน สวน
ผูวิจัยที่มีชวงอายุระหวาง 36 – 40 ป มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาในระดับที่เทากัน ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับ
ผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิงและเรื่องงบประมาณทางการศึกษาไดรับความสนใจจากกลุม
ผูวิจัยที่มีอายุระหวาง 51 – 55 ปในระดับที่สูงสุด ซ่ึงในชวงอายุที่ใกลเคียงกันคือ กลุมที่มีอายุ
มากกวา 56 ป ใหความสนใจเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการเปนพิเศษ และสําหรับกลุมผูวิจัยที่
มีอายุระหวาง 31 – 35 ป ไดใหความสนใจเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ ที่เปนประเด็นที่ไมสามารถจัด
เขากลุมตามกรอบแนวคิดที่ไดนําเสนอไวในตอนตนของการวิจัย  
 
ตารางที่ 17 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยวุฒิการศึกษาของผูวจิัย 
 

วุฒิการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
ในประเทศ ตางประเทศ 

ทักษะผูบริหาร 8.3 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 3.7 0 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 8.3 22.2 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 0.9 1.1 
อํานาจ/หนาที่ 7.4 0 
ภาวะผูนํา 9.3 0 
แรงจูงใจในการทํางาน 6.5 0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 4.6 0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 11.1 33.3 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

1.9 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 
 

0.9 0 
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การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

2.8 11.1 
กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

4.6 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.7 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 11.1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 25.9 11.1 
รวม 100 100 

จํานวน 108 9 
 
ตารางที่ 18 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามวฒุิการศึกษาของผูวิจัยโดยประเด็นเนื้อหา 
 

วุฒิการศึกษา   ประเด็นเนื้อหา 
ในประเทศ ตางประเทศ 

รวม จํานวน
(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 100.0 0 100.0 9 
พฤติกรรมผูบริหาร 100.0 0 100.0 4 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 81.8 18.2 100.0 11 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 50.0 50.0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 100.0 0 100.0 8 
ภาวะผูนํา 100.0 0 100.0 10 
แรงจูงใจในการทํางาน 100.0 0 100.0 7 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 100.0 0 100.0 5 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลขององคการ 

 

80.0 20.0 100.0 15 

เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 
 

100.0 0 100.0 2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 100.0 0 100.0 1 

วุฒิการศึกษา ประเด็นเนื้อหา 
ในประเทศ ตางประเทศ 
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วุฒิการศึกษา   ประเด็นเนื้อหา 
ในประเทศ ตางประเทศ 

รวม จํานวน
(เรื่อง) 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

75.0 25.0 100.0 4 
กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 
การวิเคราะหนโยบาย 
 

100.0 0 100.0 5 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

100.0 0 100.0 4 

การวิจัยทางการศึกษา 0 100.0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ  

ประเด็นอื่นๆ 96.6 3.4 100.0 29 
จํานวน 108 9  117 

 
 จากตารางที่ 17 และ18 พบวา วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทของผูวิจัยซ่ึงแยกเปน
สองกลุมคือ กลุมที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับกลุมที่สําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ โดยกลุมที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกาในประเทศไทย ให
ความสนใจกับประเด็นทางดานการบริหารการศึกษา ในประเด็นดังตอไปนี้ ทักษะของผูบริหาร 
พฤติกรรมของผูบริหาร อํานาจหนาที่ ภาวะผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงองคการ 
เศรษฐศาสตรทางการศึกษา งบประมาณการศึกษา การวิเคราะหนโยบาย การประกันคุณภาพ
การศึกษา และประเด็นอื่นๆ ในขณะที่กลุมของผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางประเทศให
ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นประสิทธิภาพของผูบริหาร ประสิทธิภาพขององคการ การเมืองและ
นโยบายการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 18 (ตอ) 
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ตารางที่ 19 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยอาชีพของผูวิจัย (1) 
 

อาชีพหรือตําแหนง ประเด็นเนื้อหา 
ไมมี
ขอมูล 

ผูชวยฯ ครูใหญ/
ผอ. 

อาจารย หัวหนา
ภาค 

ผศ. 

ทักษะผูบริหาร 16.7 0 8.3 7.4 12.5 6.7 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 8.3 3.7 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 22.2 8.3 7.4 25.0 6.7 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 11.1 0 0 0 6.7 
อํานาจ/หนาที่ 16.7 11.1 8.3 7.4 0 6.7 
ภาวะผูนํา 0 0 0 14.8 0 20.0 
แรงจูงใจในการทํางาน 0 0 8.3 3.7 12.5 6.7 
การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 11.1 8.3 3.7 12.5 0 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 11.1 16.7 14.8 12.5 13.3 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 
 

0 0 0 3.7 0 6.7 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะก

ารเ
งิน

 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 
 

0 0 0 0 0 0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

16.7 0 8.3 3.7 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

16.7 0 0 3.7 0 6.7 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 11.1 0 3.7 0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 0 0 0 6.7 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 33.3 22.2 25.0 22.2 25.0 13.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 
จํานวน 6 9 12 27 8 15 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
 

อาชีพหรือตําแหนง ประเด็นเนื้อหา 
รศ. ศึกษา 

นิเทศก 
ศึกษาธิ 
การ 

บุคลากร
การ 

ศึกษาอื่น 

บุคลากร
จาก

หนวยงาน
อื่น 

ทักษะผูบริหาร 16.7 0 25.0 5.0 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 20.0 0 0 20.0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 20.0 0 5.0 20.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 0 10.0 0 
ภาวะผูนํา 16.7 0 25.0 5.0 0 
แรงจูงใจในการทํางาน 33.3 20.0 0 0 0 
การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 0 5.0 0 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 0 25.0 20.0 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 0 100.0 0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

0 0 0 5.0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

0 0 0 10.0 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 0 25.0 5.0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 0 0 0 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 33.3 40.0 0 25.0 60.0 
รวม 100 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 6 5 4 20 5 
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ตารางที่ 20 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามอาชีพของผูวิจัยโดยประเด็นเนือ้หา (1) 
 

อาชีพหรือตําแหนง ประเด็นเนื้อหา 
ไมมี
ขอมูล 

ผูชวยฯ ครูใหญ
/ผอ. 

อาจารย หัวหนา
ภาค 

ผศ. รศ. 

ทักษะผูบริหาร 11.1 0 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1 
พฤติกรรม
ผูบริหาร 

0 0 25.0 0 0 0 25.0 

ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 18.2 9.1 18.2 18.2 9.1 0 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 50.0 0 0 0 50.0 0 
อํานาจ/หนาที่ 12.5 12.5 12.5 25.0 0 12.5 0 
ภาวะผูนํา 0 0 0 40.0 0 30.0 10.0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

0 0 14.3 14.3 14.3 14.3 28.6 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 20.0 20.0 20.0 20.0 0 0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 6.7 13.3 26.7 6.7 13.3 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 50.0 0 50.0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณ
ทางการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

25.0 0 25.0 25.0 0 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะห
นโยบาย 

20.0 0 0 20.0 0 20.0 0 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 25.0 0 25.0 0 0 0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 100.0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 6.9 6.9 10.3 20.7 6.9 6.9 6.9 
จํานวน (เรื่อง) 6 9 12 27 8 15 6 
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ตารางที่ 20 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามอาชีพของผูวิจัยโดยประเด็นเนือ้หา (2) 
 

อาชีพหรือตําแหนง ประเด็นเนื้อหา 
ศึกษา 
นิเทศก 

ศึกษาธิ 
การ 

บุคลากร
การ 

ศึกษาอื่น 

บุคลากร
จากหนวย 
งานอื่น 

รวม จํานวน 
(เร่ือง) 

ทักษะผูบริหาร 0 11.1 11.1 0 100.0 9 
พฤติกรรม
ผูบริหาร 

0 0 25.0 25.0 100.0 4 

ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

9.1 0 9.1 9.1 100.0 11 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 0 0 25.0 0 100.0 8 
ภาวะผูนํา 0 10.0 10.0 0 100.0 10 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

14.3 0 0 0 100.0 7 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 20.0 0 100.0 5 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 6.7 26.7 0 100.0 15 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 100.0 2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณ
ทางการศึกษา 

0 0 100.0 0 100.0 1 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

0 0 25.0 0 100.0 4 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะห
นโยบาย 

0 0 40.0 0 100.0 5 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 25.0 25.0 0 100.0 4 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 6.9 0 17.2 10.3 100.0 29 
จํานวน (เรื่อง)  5 4 20 5  117 
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 จากตารางที่ 19 และ 20 แสดงเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของโบยันกับ
ตําแหนงหรืออาชีพของผูวิจัยหรือผูที่ทําวิทยานิพนธ จากตารางสามารถสรุปไดวา ผูวิจัยที่เปน
ศึกษาธิการจะใหความสนใจเกี่ยวกับประเด็นทักษะของผูบริหาร ภาวะผูนํา ประสิทธิผลของ
องคการ และ การประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวากลุมผูวิจัยที่ประกอบอาชีพอ่ืน สวนประเด็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารไดรับความสนใจในการเลือกประเด็นในการทําวิทยานิพนธจาก
กลุมผูวิจัยที่มีตําแหนงศึกษานิเทศกและกลุมบุคคลจากหนวยงานอื่นที่มิใชหนวยงานที่เปน
สถาบันการศึกษา  ในขณะที่ผูที่เปนหัวหนาภาคหรือระดับหัวหนาหนวยใหความสําคัญกับ
ประเด็นประสิทธิภาพของผูบริหารสูงกวาประเด็นอื่นแตก็ใกลเคียงกับกลุมบุคคลที่เปนผูชวย
ครูใหญหรือผูชวยผูอํานวยการซึ่งใหความสนใจกับประเด็นผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง
ในระดับสูงสุดอีกดวย สําหรับประเด็นเกี่ยวแรงจูงใจในการทํางานเปนประเด็นที่กลุมผูวิจัยที่มี
ตําแหนงเปนรองศาสตราจารยเลือกเปนประเด็นในการทําวิทยานิพนธสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม
ผูวิจัยที่ประกอบอาชีพหรือดํารงตําแหนงในตําแหนงอื่นๆ ประเด็นอื่นๆ ไดรับความสนใจจาก
บุคลากรจากหนวยงานที่ไมใชสถาบันทางการศึกษาในระดับที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ผูวิจัยที่ประกอบอาชีพหรือดํารงแหนงอ่ืนๆ และเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางกลุม ปรากฎวา อาชีพ
หรือตําแหนงของผูทําวิจัยไดใหความสนใจเลือกประเด็นในการทําวิทยานิพนธไมแตกตางกัน
หรือไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงสรุปไดวา อาชีพหรือตําแหนงของผูวิจัยไมมีผลตอการเลือก
ประเด็นเนื้อหาในการทําวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
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ตารางที่ 21 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยหนวยงานตนสังกดั (1) 
 

หนวยงานตนสังกัด ประเด็นเนื้อหา 
ไมมี
ขอมูล 

สปช. สามัญ สช. วอศ. มทร ราชภัฎ 

ทักษะผูบริหาร 0 33.3 6.3 25.0 0 0 7.7 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 12.5 0 0 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 33.3 18.8 25.0 0 0 7.7 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 6.3 0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 33.3 0 12.5 0 0 0 0 
ภาวะผูนํา 0 0 0 0 50.0 0 15.4 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

0 33.3 0 0 0 0 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 6.3 0 0 0 0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 0 25.0 0 0 0 30.8 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 7.7 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

0 0 0 0 0 50.0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
โ

การวิเคราะหนโยบาย 0 0 6.3 0 0 50.0 0 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 0 0 25.0 0 0 7.7 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 7.7 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 66.7 0 6.3 25.0 50.0 0 15.4 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 
จํานวน 3 3 16 4 2 2 13 
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ตารางที่ 21 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยหนวยงานตนสังกดั (2) 
 

หนวยงานตนสังกัด ประเด็นเนื้อหา 
กศน. ศธ.อื่น กระ 

ทรวงอื่น 
ม.รัฐ ม.เอกชน ไมใช

สถาบันการ 
ศึกษา 

ทักษะผูบริหาร 0 8.7 10.0 5.3 0 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 5.0 0 0 16.7 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 4.3 5.0 5.3 20.0 16.7 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 5.3 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 0 13.0 10.0 0 0 0 
ภาวะผูนํา 0 13.0 10.0 10.5 0 0 
แรงจูงใจในการทํางาน 0 4.3 5.0 15.8 20.0 0 
การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 4.3 15.0 0 0 0 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 8.7 5.0 10.5 20.0 16.7 

เศรษฐศาสตรการศึกษา 0 0 5.0 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ต

รแ
ละ ิ

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 0 5.3 0 0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 

100.0 4.3 0 5.3 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
โ

การวิเคราะหนโยบาย 0 8.7 5.0 0 0 0 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

0 4.3 5.0 0 0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 0 0 0 0 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 0 26.1 20.0 36.8 40.0 50.0 
รวม 100 100 100 100 100 100 
จํานวน 1 23 20 19 5 6 
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ตารางที่ 22  จํานวนวิทยานพินธแยกตามหนวยงานตนสังกัดโดยประเด็นเนื้อหา (1) 
 

หนวยงานตนสังกัด ประเด็นเนื้อหา 
ไมมี
ขอมูล 

สปช. สา 
มัญ 

สช. วอศ. มทร ราช
ภัฎ 

กศน. 

ทักษะผูบริหาร 0 11.1 11.1 11.1 0 0 11.1 0 
พฤติกรรม
ผูบริหาร 

0 0 50.0 0 0 0 0 0 

ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

0 9.1 27.3 9.1 0 0 9.1 0 ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 50.0 0 0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 12.5 0 25.0 0 0 0 0 0 
ภาวะผูนํา 0 0 0 0 10.0 0 20.0 0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

0 14.3 0 0 0 0 0 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

0 0 20.0 0 0 0 0 0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

0 0 26.7 0 0 0 26.7 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 50.0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณ
ทางการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

0 0 0 0 0 25.0 0 25.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะห
นโยบาย 

0 0 20.0 0 0 20.0 0 0 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 0 0 25.0 0 0 25.0 0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 0 100.0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 6.9 0 3.4 3.4 3.4 0 6.9 0 
จํานวน 3 3 16 4 2 2 13 1 
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ตารางที่ 22 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามหนวยงานตนสังกัดโดยประเดน็เนื้อหา (2) 
 

หนวยงานตนสังกัด ประเด็นเนื้อหา 
ศธ.
อื่น 

กระ 
ทรวง
อื่น 

ม.รัฐ ม.เอก 
ชน 

ไม
ใชสถา 
บันการ 
ศึกษา 

รวม จํานวน 
(เรื่อง) 

ทักษะผูบริหาร 22.2 22.2 11.1 0 0 100.0 9 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 25.0 0 0 25.0 100.0 4 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 100.0 11 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 50.0 0 0 100.0 2 
อํานาจ/หนาที่ 37.5 25.0 0 0 0 100.0 8 
ภาวะผูนํา 30.0 20.0 20.0 0 0 100.0 10 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

14.3 14.3 42.9 14.3 0 100.0 7 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

20.0 60.0 0 0 0 100.0 5 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

13.3 6.7 13.3 6.7 6.7 100.0 15 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 50.0 0 0 0 100.0 2 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

0 0 100.0 0 0 100.0 1 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 

25.0 0 25.0 0 0 100.0 4 

กา
รเม

ือง
แล

ะ

การวิเคราะหนโยบาย 40.0 20.0 0 0 0 100.0 5 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

25.0 25.0 0 0 0 100.0 4 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 0 100.0 1 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 20.0 13.8 24.1 6.9 10.3 100.0 29 
จํานวน 23 20 19 5 6  117 
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 จากตารางที่ 21 และ 22 พบวา ประเด็นเนื้อหาของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษากับหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยซ่ึงสวนใหญมาจากสถาบันการศึกษา
จากหนวยงานตางๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา กลุมผูวิจัยที่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
สนใจทําวิทยานิพนธในประเด็นทักษะของผูบริหาร ประสิทธิภาพของผูบริหาร และแรงจูงใจใน
การทํางานในระดับสูงกวากลุมผูวิจัยที่สังกัดหนวยงาน สวนกลุมผูวิจัยที่ทํางานสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาไดเลือกทําวิทยานิพนธในประเด็นผูบริหารผูหญิงสูงกวากลุมผูวิจัยที่สังกัดหนวยงานอื่น 
ในขณะที่กลุมผูวิจัยจากกรมอาชีวศึกษาใหความสนใจเกี่ยวกับประเด็นของภาวะผูนําในระดับที่
สูงกวาหนวยงานอื่น สําหรับประเด็นการเมืองและนโยบายการศึกษาไดรับความสนใจจากกลุม
ผูวิจัยที่ทํางานในสวนของการศึกษานอกโรงเรียน และกลุมผูวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลใหความสนใจเลือกประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบาย สวนกลุมผูวิจัยท่ี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎหรือวิทยาลัยครูใหความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องคการเปนประเด็นสําคัญและเลือกทําวิทยานิพนธมากที่สุด 
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ตารางที่ 23 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
ศึกษา ประเมิน วิจัยและ

พัฒนา 
สังเคราะ

ห 
มากกวา 

2 
มากกวา 

3 
ทักษะผูบริหาร 6.1 33.3 8.3 0 6.7 25.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 3.7 0 0 0 6.7 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

9.8 33.3 0 0 13.3 0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 2.4 0 0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 6.1 0 16.7 0 6.7 0 
ภาวะผูนํา 6.1 0 8.3 0 13.3 50.0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

6.1 0 0 0 13.3 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

6.1 0 0 0 0 0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

11.0 0 33.3 0 13.3 0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

50.0 0 0 0 50.0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

100.0 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 
 

4.9 0 0 0 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะห
นโยบาย 

4.9 0 0 100.0 0 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.7 0 8.3 0 0 0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

1.2 0 0 0 0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 25.6 33.3 25.0 0 20.0 25.0 
รวม 100 100 100 100 100 100 
จํานวน 82 3 12 1 15 4 
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ตารางที่ 24 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามวัตถุประสงคของการวิจยัโดยประเด็นเนื้อหา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
ศึกษา ประเมิน วิจัยและ

พัฒนา 
สังเคราะ

ห 
มากกวา 

2 
มากกวา 

3 

รวม 

ทักษะผูบริหาร 55.6 11.1 11.1 0 11.1 11.1 100.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 75.0 0 0 0 25.0 0 100.0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

72.7 9.1 0 0 18.2 0 100.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 100.0 0 0 0 0 0 100.0 
อํานาจ/หนาที่ 62.5 0 25.0 0 12.5 0 100.0 
ภาวะผูนํา 50.0 0 10.0 0 20.0 20.0 100.0 
แรงจูงใจในการทํางาน 71.4 0 0 0 28.6 0 100.0 
การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

60.0 0 26.7 0 13.3 0 100.0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

50.0 0 0 0 50.0 0 100.0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 80.0 0 0 20.0 0 0 100.0 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

75.0 0 25.0 0 0 0 100.0 

การวิจัยทางการศึกษา 100.0 0 0 0 0 0 100.0 บริ
บท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 72.4 3.4 10.3 0 10.3 3.4 100.0 
จํานวน 82 3 12 1 15 4  

 
 สําหรับตารางที่ 23 และ 24 ประเด็นเนื้อหาของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตที่ได
แบงตามหมวดหมูจากกรอบแนวคิดของโบยันเปน 5 กลุมใหญ กับการกําหนดวัตถุประสงคใน
การวิจัย ซ่ึงไดแบงเปนเพื่อการศึกษา เปนการประเมิน วิจัยและพัฒนา การสังเคราะห และมีการ
กําหนดวัตถุประสงคที่มากกวาหนึ่งวัตถุประสงคสําหรับงานวิจัยแตละเร่ือง ซ่ึงจากขอคนพบ 
สามารถสรุปไดวา ประเด็นที่มีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการประเมิน สูงสุดไดแกประเด็น
ทักษะของผูบริหารและประสิทธิภาพของผูบริหาร สวนประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนํามีการ
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กําหนดวัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธมากกวาหนึ่งลักษณะของการกําหนดวัตถุประสงค ซ่ึง
เชนเดียวกับประเด็นเศรษฐศาสตรและการเงิน สวนการวิเคราะหนโยบายนั้นสวนใหญจะกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อการสังเคราะหเนื้อหา 
 
ตารางที่ 25 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนื้อหาโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
แบบสอบ 
ถาม 

แบบ
สอบ/วัด 

แบบ
สัมภาษณ 

อื่น มากกวา 1 

ทักษะผูบริหาร 11.1 0 0 0 3.7 
พฤติกรรมผูบริหาร 5.8 0 0 0 0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

11.6 20.0 0 0 7.4 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 1.4 20.0 0 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 4.3 0 14.3 0 11.1 
ภาวะผูนํา 7.2 0 14.3 50.0 7.4 
แรงจูงใจในการทํางาน 7.2 0 0 0 7.4 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 1.4 0 0 0 14.8 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 15.9 20.0 0 50.0 7.4 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

2.9 0 0 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 
 

1.4 0 0 0 0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 

0 0 14.3 0 7.4 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

2.9 0 21.4 0 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.9 20.0 0 0 3.7 

การวิจัยทางการศึกษา 1.4 0 0 0 0 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 21.7 20.0 35.7 0 29.6 
รวม 100 100 100 100 100 
จํานวน 69 5 14 2 27 
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ตารางที่ 26  จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยประเด็นเนื้อหา 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
แบบ
สอบ 
ถาม 

แบบ
สอบ/วัด 

แบบ
สัมภาษ
ณ 

อื่น มากกวา 
1 

รวม 

ทักษะผูบริหาร 88.9 0 0 0 11.1 100.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 100.0 0 0 0 0 100.0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

72.7 9.1 0 0 18.2 100.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 50.0 50.0 0 0 0 100.0 
อํานาจ/หนาที่ 37.5 0 25.0 0 37.5 100.0 
ภาวะผูนํา 50.0 0 20.0 10.0 20.0 100.0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

71.4 0 0 0 28.6 100.0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

20.0 0 0 0 80.0 100.0 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

73.3 6.7 0 6.7 13.3 100.0 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

100.0 0 0 0 0 100.0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

100 0 0 0 0 100.0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 
 

0 0 50.0 0 50.0 100.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

40.0 0 60.0 0 0 100.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

50.0 25.0 0 0 25.0 100.0 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

100.0 0 0 0 0 100.0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 51.7 3.4 17.2 0 27.6 100.0 
จํานวน 69 5 14 2 27  
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 จากตารางที่ 25 และ 26  สามารถสรุปขอคนพบไดวา เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย นั้น
งานวิจัยสวนใหญใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย รองลงไปไดแก การใชเครื่องมือ
มากกวาหนึ่งชนิด ซ่ึงจะเปนการผสมผสานเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลและขอ
คนพบตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูทําวิจัยไดกําหนดไว  
 

ตารางที่ 27  จํานวนวิทยานพินธแยกตามเนื้อหาโดยประเภทสถิติที่ใชในการวิจัย 
 

ประเภทสถิติที่ใชในการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
พื้นฐาน หลายตัว

แปร 
พื้นฐาน
และตัว
แปรเดียว 

พื้นฐาน
และหลาย
ตัวแปร 

ตัวแปร
เดียวและ
หลายตัว
แปร 

อื่นๆ 

ทักษะผูบริหาร 5.1 14.3 25.0 7.8 0 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 0 100.0 0 0 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 7.7 14.3 25.0 9.4 0 0 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 3.1 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 7.7 0 0 7.8 0 0 
ภาวะผูนํา 7.7 0 0 10.9 0 0 
แรงจูงใจในการทํางาน 2.6 0 0 9.4 0 0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 5.1 0 25.0 3.1 0 0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 10.3 14.3 0 15.6 0 0 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

2.6 0 0 1.6 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะ 

งบประมาณทางการศึกษา 2.6 0 0 0 0 0 
การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 

2.6 0 0 4.7 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย

การวิเคราะหนโยบาย 
 

10.3 0 0 1.6 0 0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

7.7 0 0 1.6 0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 14.3 0 0 0 0 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 28.2 42.9 25.0 17.2 100.0 100.0 
รวม 100 100 100 100 100 100 
จํานวน 39 7 4 64 2 1 
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ตารางที่ 28  จํานวนวิทยานพินธแยกตามประเภทสถิตทิี่ใชในการวิจยัโดยประเดน็เนื้อหา 
 

ประเภทสถิติที่ใชในการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
พ้ืนฐาน หลาย

ตัวแปร 
พ้ืนฐาน
และตัว
แปร
เดียว 

พ้ืนฐาน
และ
หลาย
ตัวแปร 

ตัวแปร
เดียว
และ
หลาย
ตัวแปร 

อื่นๆ 
รวม 

ทักษะผูบริหาร 22.2 11.1 11.1 55.6 0 0 100.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 0 100.00 0 0 100.0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

27.3 9.1 9.1 54.5 0 0 100.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 0 100.0 0 0 100.0 
อํานาจ/หนาที่ 37.5 0 0 62.5 0 0 100.0 
ภาวะผูนํา 30.0 0 0 70.0 0 0 100.0 
แรงจูงใจในการทํางาน 14.3 0 0 85.7 0 0 100.0 
การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

40.0 0 20.0 40.0 0 0 100.0 

อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

26.7 6.7 0 66.7 0 0 100.0 

เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

50.0 0 0 50.0 0 0 100.0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะ 

กา
รเง

ิน 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

25.0 0 0 75.0 0 0 100.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

80.0 0 0 20.0 0 0 100.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

75.0 0 0 25.0 0 0 100.0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 100.0 0 0 0 0 100.0 บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 37.9 10.3 3.4 54.7 1.7 0.9 100.0 
จํานวน 39 7 4 64 2 1  
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 ตารางที่ 27 และ 28 แสดงใหเห็นถึงประเภทสถิติที่ใชในการวิจัย พบวาผูวิจัยไดทํา
การวิจัยโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสรุปขอคนพบทั้งในสวนของสถิติพื้นฐานซึ่งไดแก 
คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับสถิติที่มีการกําหนดตัวแปรหลายตัวแปร 
เนื่องจากการวิจัยจะมีคุณคามากนอยเพียงใดจะอยูที่ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  นอกจากนี้ถาหาก
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ยังไมมีนักวิจัยอ่ืนไดกําหนดหรือศึกษาก็จะนับไดวางานวิจัยนั้นจะมี
คุณคาทางวิชาการและทางปฏิบัติมากกวางานวิจัยที่ใชตัวแปรซ้ําซาก ซ่ึงถือเปนลักษณะสําคัญ
ของงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตที่จะตองกําหนดตัวแปรที่ไมซํ้าซากเพื่อจะไดขอคนใหมๆ 
เพื่อนํามาประยุกตตอไป 

 

ตารางที่ 29 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยแผนแบบการวิจยั 
 

แผนแบบการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
Descriptive Qualitative Correlational R&D Synthesis 

ทักษะผูบริหาร 6.7 3.0 11.3 0 0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 6.5 0 0 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 13.3 6.1 9.7 20.0 0 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 3.2 0 0 
อํานาจ/หนาที่ 6.7 12.1 4.8 0 0 
ภาวะผูนํา 6.7 9.1 9.7 0 0 
แรงจูงใจในการทํางาน 6.7 0 9.7 0 0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 6.7 3.0 4.8 0 0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 0 9.1 16.1 40.0 0 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 
 

6.7 0 1.6 0 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 0 3.0 0 0 0 
การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

6.7 0 4.8 0 0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

0 9.1 1.6 0 50.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6.7 6.1 1.6 0 0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 1.6 0 0 บริ
บท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 33.3 39.4 12.9 40.0 50.0 
จํานวน (เร่ือง) 15 33 62 5 2 
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ตารางที่ 30 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามแผนแบบการวิจยัโดยประเด็นเนื้อหา 
 

แผนแบบการวิจัย ประเด็นเนื้อหา 
Descriptive Qualitative Correlational  R&D Synthesis 

รวม 

ทักษะผูบริหาร 11.1 11.1 77.8 0 0 100.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 0 100.0 0 0 100.0 
ประสิทธิภาพของผูบริหาร 18.2 18.2 54.5 9.1 0 100.0 ผูบ

ริห
าร 

ผูบริหารผูหญิง 0 0 100.0 0 0 100.0 
อํานาจ/หนาที่ 12.5 50.0 37.5 0 0 100.0 
ภาวะผูนํา 10.0 30.0 60.0 0 0 100.0 
แรงจูงใจในการทํางาน 14.3 0 85.7 0 0 100.0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 20.0 20.0 60.0 0 0 100.0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 0 20.0 66.7 13.3 0 100.0 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 
 

50.0 0 50.0 0 0 100.0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร


แล

ะก
ารเ

งิน
 

งบประมาณทางการศึกษา 0 100.0 0 0 0 100.0 
การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

25.0 0 75.0 0 0 100.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

0 60.0 20.0 0 20.0 100.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

25.0 50.0 25.0 0 0 100.0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 100.0 0 0 100.0 บริ
บท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 17.2 44.8 27.6 6.9 3.4 100.0 
จํานวน (เร่ือง) 15 33 62 5 2  

 
 ตารางที่ 29 และ 30 แสดงใหเห็นวางานวิจัยสวนใหญมีแผนแบบการวิจัยเปน
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนด  ซ่ึงการเลือกแผนแบบการวิจัยนั้นขึ้นอยูกับ
จุดประสงคของกการวิจัย ชนิดของตัวแปรที่ผูวิจัยแตละคนเลือกมาดําเนินการและควบคุม  
องคประกอบที่เปนเงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ ตลอดจนวิธีการสังเกต และชนิดของสถิติวิเคราะห
ที่ใชในการแปลผลการวิจัย 
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ตารางที่ 31 จํานวนวิทยานิพนธแยกตามเนือ้หาโดยวิธีการสุมตัวอยาง 
 

วิธีการสุมตัวอยาง ประเด็นเนื้อหา 
เจาะจง อยางงาย เปน

ระบบ 
แบบกลุม แบงช้ัน หลาย

ขั้นตอน 
ทักษะผูบริหาร 10.0 0 0 33.3 9.1 6.7 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 5.3 0 0 9.1 3.3 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

5.0 10.5 0 0 13.6 13.3 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 2.5 0 0 0 4.5 0 
อํานาจ/หนาที่ 5.0 5.3 0 0 13.6 6.7 
ภาวะผูนํา 10.0 10.5 0 0 4.5 10.0 
แรงจูงใจในการ
ทํางาน 

5.0 15.8 0 33.3 4.5 0 

การเปลี่ยนแปลง
องคการ 

2.5 10.5 0 0 4.5 3.3 อง
คก

าร 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

10.0 10.5 0 0 4.5 26.7 

เศรษฐศาสตร
การศึกษา 

0 0 33.3 0 4.5 0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะ

กา
รเง

ิน 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 
 

2.5 0 0 0 0 0 

การเมืองและ
นโยบายการศึกษา 
 

2.5 0 0 0 4.5 6.7 

กา
รเม

ือง
แล

ะ
นโ

ยบ
าย ึ

การวิเคราะหนโยบาย 7.5 5.3 0 0 4.5 0 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.0 0 0 0 4.5 3.3 

การวิจัยทาง
การศึกษา 

0 0 0 0 100.0 0 

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 32.5 26.5 66.7 33.3 9.1 20.0 
จํานวน 40 19 3 3 22 30 
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ตารางที่ 32  จํานวนวิทยานพินธแยกตามวิธีการสุมตัวอยางโดยประเดน็เนื้อหา 
 

วิธีการสุมตัวอยาง ประเด็นเนื้อหาร 
เจาะจง อยางงาย เปน

ระบบ 
แบบกลุม แบงชั้น หลาย

ขั้นตอน 

รวม 

ทักษะผูบริหาร 44.4 0 0 11.1 22.2 22.2 100.0 
พฤติกรรมผูบริหาร 0 25.0 0 0 50.0 25.0 100.0 
ประสิทธิภาพของ
ผูบริหาร 

18.2 18.2 0 0 27.3 36.4 100.0 

ผูบ
ริห

าร 

ผูบริหารผูหญิง 50.0 0 0 0 50.0 0 100.0 
อํานาจ/หนาที่ 25.0 12.5 0 0 37.5 25.0 100.0 
ภาวะผูนํา 40.0 20.0 0 0 10.0 30.0 100.0 
แรงจูงใจในการทํางาน 28.6 42.6 0 14.3 14.3 0 100.0 
การเปลี่ยนแปลงองคการ 20.0 40.0 0 0 20.0 20.0 100.0 อง

คก
าร 

ประสิทธิผลขององคการ 26.7 13.3 0 0 6.7 53.3 100.0 
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

0 0 50.0 0 50.0 0 100.0 

เศร
ษฐ

ศาส
ตร

แล
ะ

กา
รเง

ิน 

งบประมาณทางการ
ศึกษา 
 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

การเมืองและนโยบาย
การศึกษา 
 

25.0 0 0 0 25.0 50.0 100.0 

กา
รเม

ือง
แล

ะน
โย
บา
ย

กา
รศ
ึกษ

า 

การวิเคราะหนโยบาย 
 

60.0 20.0 0 0 20.0 0 100.0 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

50.0 0 0 0 25.0 25.0 100.0 

การวิจัยทางการศึกษา 0 0 0 0 100.0 0 100.0 บริ
บท

อื่น
ๆ 

ประเด็นอื่นๆ 44.8 17.2 6.9 3.4 6.9 20.7 100.0 
จํานวน 40 19 3 3 22 30  

 
 ตารางที่ 31 และ 32  แสดงใหเห็นถึงวิธีการสุมตัวอยางในการทํางานวิจัยทางดานการ

บริหารการศึกษาสวนจะเปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง และ วิธีหลายขั้นตอน ซ่ึงความสําคัญ
ของประชากรหรือกลุมเปาหมายในการวิจัยแตละเรื่อง อาจจะเปนกลุมเดียวหรือหลายกลุมก็ได 
ขึ้นอยูกับขอบเขตในแนวกวางและแนวลึกของการวิจัยหรือความสลับซับซอนที่เกี่ยวพันกับ
ปญหาที่วิจัย แตอยางไรก็ตาม ประชากรที่ผูวิจัยกําหนดเปนเปาหมายของการวิจัยไมวาจะเปน
กลุมเดียวหรือหลายๆ กลุม จะมีผลอยางมากตอวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
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เพราะขอมูลที่จะจัดเก็บจากแตละกลุมหรือแตละระดับของประชากรเปาหมายจะมีความแตกตาง
กัน ซ่ึงสงผลถึงเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลซ่ึงจะมีความแตกตางและมีความยากงาย
แตกตางกัน  

 
ตอนที่ 3 สรุปเนื้อหาท่ีไดจากขอคนพบจากงานวิทยานิพนธ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะหงานวิทยานิพนธทั้งส้ิน 117 เร่ืองสามารถสรุปและจําแนกได
ดังนี้ เร่ืองที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารจํานวน 9 เร่ือง โดยมีขอคนพบที่สอดคลองกับ
ความความคิดของ เธลเบอรท แอล เดรค (Thelbert L. Drake) และ วิลเลียม เอช โรว (William H. 
Roe) ซ่ึงไดเสนอวาทักษะในการบริหารของผูบริหารสําหรับสถานศึกษานั้นควรมี 5 ทักษะ
ดวยกันคือ ทักษะทางเทคนิค (technical skills) ซ่ึงไดแก การใชความรูความเชี่ยวชาญในกิจกรรม
อยาหนึ่งอยางใด พรอมกับความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือและเทคนิควิธีในการดําเนิน
กิจกรรมหรือปฏิบัติภาระกิจ ซ่ึงเปนทักษะที่เกิดจากการฝกอบรมและประสบการณ ทักษะที่สอง 
ไดแก ทักษะทางมนุษย (human skills) เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาควรมีเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากเปนทักษะที่สามารถใชในการทํางานกับบุคลากรภายในองคการซึ่งจะชวยให
บริหารงานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากในปจจุบันนี้การ
ทํางานแตละประเภท  จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือ การประสานงานจากบุคคลที่เปน
ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองคการที่มีความเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ดังนั้นผูบริหาร
การศึกษาทุกคนจึงจําเปนจะตองมีทักษะทางมนุษยพรอมกับมีภาวะผูนําที่ดีสอดคลองกัน ทักษะ
ที่สาม คือ ทักษะทางดานความคิดรวบยอด (conceptual skills) เปนความสามารถที่ประสานสิ่ง
ตางๆ เขาดวยกัน เปนความสามารถที่จะมองภาพรวมขององคการและการบริหารจัดการภายใน
องคการได ซ่ึงทักษะดานนี้เปนความสามารถที่จะมองทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกันใหเช่ือมโยง
ถึงกัน      สวนทักษะที่ส่ีเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จําเปนจะตองมีและ
แตกตางจากผูบริหารองคการประเภทอื่น  นั่นก็คือ  ทักษะทางการศึกษาและการสอน  ( 
educational and instructional Skills) ซ่ึงเปนทักษะที่ผูบริหารทางการศึกษาจะตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอนรวมถึงการเปนนักวิชาการที่ดีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษและการบริหารหลักสูตรเปนอยางดี และทักษะประการสุดทายที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารทางการศึกษาคือ ทักษะทางความรู ความคิด (cognitive skills) ถือวาเปนทักษะที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งอีกทักษะหนึ่งของการเปนผูบริหารทางการศึกษา กลาวคือ จะตองเปนบุคคลที่มี
ความรู ความคิด มีสติปญญารวมถึงการมีวิสัยทัศน  นอกจากนี้จากขอคนพบสามารถสรุปไดวามี
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การแบงระดับของผูบริหารออกเปนระดับตางๆ และระดับของผูบริหารแตละระดับก็จะมีความ
สอดคลองกับทักษะทางการบริหารที่ผูบริหารในแตละระดับจําเปนจะตองมี เชน จากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาสมรรถภาพทางการบริหารของผูบริหารวิทยาลัยครู พบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารแตละประการมีความสัมพันธกับสมรรถภาพทางการบริหารซึ่งมีความ
แตกตางไปตามประเภทหรือระดับของผูบริหาร นอกจากนี้ยังคนพบอีกวาผูบริหารในบางระดับมี
ความจําเปนอยางยิ่งวาควรไดรับการพัฒนาเพื่อเปนผูบริหารทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐที่มีผลการสรุปการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะของการเปนผูบริหารทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่พึงประสงคจะตองประกอบดวย
คุณลักษณะ 4 ดาน คือ ความเปนผูนํา ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ และความสามารถในการ
บริหาร ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารทางการศึกษาที่วา ผูนําที่ทํา
ใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิผลจะตองมีความสัมพันธที่ดีระหวางหัวหนาและลูกนอง พรอม
กับความเขาใจในโครงสรางของงานและมีการใชอํานาจในตําแหนงมาก     และผูบริหารจะตองมี
พฤติกรรมรวมมือสูง สําหรับผูบริหารทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาก็จะมุงเนนการ
ตัดสินใจและแกปญหา ซ่ึงวิธีการที่ใชในการแกปญหาก็คือการใชเทคนิคการระดมสมองและ
แสดงความเปนผูบริหารที่มีทักษะทางดานวิชาการที่ดี ดังนั้น โดยสรุปทักษะของผูบริหารทาง
การศึกษาควรประกอบดวย 5 ทักษะดังกลาว โดยจะมีความแตกตางในแตละระดับของผูบริหาร
ซ่ึงในการแบงระดับอาจแบงตามโครงสรางเปนระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง แบงระดับ
ของผูบริหารตามระดับของการจัดการศึกษา ซ่ึงในแตระดับของผูบริหารจะเนนทักษะในแตละ
ดานที่แตกตางกันตามความเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกองคการมากทีสุ่ด 
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ตารางที่ 33 วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร 
 

ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 ศิริ เจริญวัย มศว. การศึกษา

สมรรถภาพทางการ
บริหารของผูบริหาร
วิทยาลัยครู 

1. เพื่อคนหาคุณลักษณะของ
ผูบริหารที่สงผลตอ
สมรรถภาพทางการ
บริหารงานแตละดาน 

2. ศึกษาถึงสภาพคุณลักษณะของ
ผูบริหารและสมรรถภาพ
ทางการบริหารงานในแตละ
ระดับและแตละประเภทได 

3. วิเคราะหหาคุณลักษณะของ
ผูบริหารและสมรรถภาพ
ทางการบริหารของผูบริหาร
ในแตละระดับและแตละ
ประเภท 

4. หารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของผูบริหารและ
สมรรถภาพทางการ
บริหารงานสําหรับผูบริหารใน
แตละระดับและแตละประเภท 

1. คุณลักษณะของ
ผูบริหารแตละประการที่
ศึกษามีความสัมพนัธกับ
สมรรถภาพทางการ
บริหารมีความแตกตางกัน
ไปตามประเภทของการ
แบงกลุมผูบริหาร  
2. ผูบริหารทุกระดับอยู
ในเกณฑที่ควรพัฒนาใน
บางลักษณะ  
3. สมรรถภาพในการ
บริหารของผูบริหารระดับ
นโยบายและผูบริหารงาน
ทั่วไปอยูในเกณฑที่สูง
กวาผูบริหารกลุมอื่น 
4. สมรรถภาพทางการ
บริหารงานดานเทคนิค
การบริหาร ดานวิชาการ 
ดานบุคลากร ดานสังคม
สัมพันธ ดานธุรกิจ และ
ดานกิจการนักศึกษาอยูใน
เกณฑที่ตองพัฒนา
สําหรับผูบริหารระดับ
ปฏิบัติหรือหัวหนา
ภาควิชาตาง 
5. สมรรถภาพทางการ
บริหารดาน เทคนิคการ
บริหาร ดานวิชาการ ดาน
บุคลากร และดานกิจการ
นักศึกษาอยูในเกณฑที่
จะตองพัฒนาสําหรับผู
บริหารงานสงเสริม
วิชาการ  
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

2 บุญมา 
กัมปนาทพงษ 

มศว. การศึกษา
คุณลักษณะ
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ 

1. ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหาร 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผูบริหารดีเดนกับผูบริหาร
ทั่วไป 

3. เสนอแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะที่จําเปนบาง
ประการของผูบริหาร 

1. คุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่พึงประสงค 
จําแนกไดเปน 4 ดาน คือ 
คุณลักษณะดานความเปน
ผูนํา วิชาการ บุคลิกภาพ 
และความสามารถในการ
บริหารงานซึ่งแตละดาน
จะประกอบดวย
พฤติกรรมเดนที่บงชี้
คุณลักษณะแตละดาน 
2. ผูบริหารหญิงมี
คุณลักษณะดานวิชาการ 
และความสามารถในการ
บริหารสูงกวาผูบริหาร
ผูชาย 
3. ผูบริหารที่มีอายุมากมี
คุณลักษณะดาน
ความสามารถในการ
บริหารสูงกวาผูบริหารที่มี
อายุปานกลางและนอย 
4. คุณวุฒิและ
ประสบการณของ
ผูบริหารมิใชตัวแปรที่
สําคัญที่บงชี้ความ
แตกตางของผูบริหาร 
5. คุณลักษณะที่แตกตาง
ขึ้นอยูกับ เพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ
ในการบริหารงาน และ
อายุ  

3 จันทรานี  
สงวนนาม 

มศว. คุณลักษณะบาง
ประการของ
ผูบริหาร บรรยากาศ
ของโรงเรียนและ
ความพึงพอใจใน
งานที่สัมพันธกับ

1. ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษา 

2. คนหาคุณลักษณะของ
ผูบริหารและปจจัยที่สามารถ

1. สถานภาพดานชีว
สังคมและขอมูลพืน้ฐาน
ของโรงเรียนไมมีผลตอ
ผูบริหารไมวาจะเปน
โรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จหรือไมก็ตาม 

ตารางที่ 33 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ความสําเร็จของ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 

ทํานายความสําเร็จของ
โรงเรียนประถมศึกษา 

3. วิเคราะหหาคุณลักษณะของ
ผูบริหารและปจจัยที่
จําเปนตองพัฒนาเพื่อสงเสริม
ความสําเร็จของโรงเรียน 

4. เสนอแนวทางในการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา 

2. ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําไมแตกตางกัน
ระหวางโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จกับ
โรงเรียนที่ไมประสบ
ความสําเร็จ 

3. ผูบริหารมี
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ไมแตกตางกันใน
ระหวางโรงเรียน 2 
ประเภทนี ้

4. ผูบริหารมี
พฤติกรรมการสื่อสารไม
แตกตางกัน 

5. มีพฤติกรรมการ
แกปญหาไมแตกตางกัน 

6. มีพฤติกรรมการ
เปนผูนําทางวิชาการ
แตกตางกัน 

7. บรรยากาศของ
โรงเรียนมีความแตกตาง
กัน 

8. ครูมีความพึงพอใจ
ในงานไมแตกตางกัน 

9. คุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริหาร
สามารถใชทํานาย
ความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษาได 

10. คุณลักษณะ
ของผูบริหารและปจจัยที่
จําเปนตองพัฒนาไดแก 
พฤติกรรมการแกปญหา
ดวยวิธีการระดมสมอง 
การแกปญหาดวยวิธี
ระบบ พฤติกรรมการ
เปนผูนําทางดานวชิาการ 
ปจจัยดานบรรยากาศ
ของโรงเรียน แบบผูนํา 

ตารางที่ 33 (ตอ) 
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และความพึงพอใจใน
งาน 

4 เจิดหลา  
สุนทรวิภาต 

มศว. คุณลักษณะของผูนํา
และประสิทธิผล
ของงานในภาควิชา
ของคณะ
ศึกษาศาสตรใน
มหาวิทยาลัยไทย 

1. แสวงหาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิผลของหัวหนาและ
ประสิทธิผลของภาควิชา 

2. เพื่อใชทฤษฎีของฟดเลอร
ทํานายประสิทธิผลของ
หัวหนาและภาควิชาใน
หัวหนาประเภทตางๆ  

3. เพื่อใชทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
หรือจิตลักษณะ 5 ประการ
ทํานายประสิทธิผลของ
หัวหนาและประสิทธิผลของ
ภาควิชาวาไดดเีพียงใดและ
ในหัวหนาประเภทใด 

4. ศึกษาปริมาณการทํานาย
ประสิทธิผลของภาควิชา และ
ประสิทธิผลของหัวหนาโดย
ใชตัวแปรหลายประเภท 

ผลการวิจัยสอดคลองกับ
ทฤษฎีผูนําของฟดเลอร 
คือ ผูนําที่มีสวนทําให
เกิดประสิทธผลของ
หัวหนาจะตองมี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางหัวหนากับ
ลูกนอง เขาใจใน
โครงสรางของงานและมี
การใชอํานาจใน
ตําแหนงมาก และ ผูนํา
จะตองมีพฤติกรรม
รวมมือสูง  

5 จักรพรรดิ  
วะทา 

มศว. คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ
ศึกษาธิการจังหวัด
ในทศวรรษหนา 
(ค.ศ. 1995 – 2005) 

1. กําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของศึกษาธิการ
จังหวัดในทศวรรษหนา 

2. ศึกษาบทบาทหนาที่ที่ควรจะ
เปนของศึกษาธิการจังหวัดใน
ทศวรรษหนา 

1. คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของศึกษาธิการ
จังหวัดประกอบดวย  
ดานบุคลิกภาพ  ดาน
ภาวะผูนํา  ดานทักษะ
ทางการบริหาร ดาน
วิชาชีพ 

2. บทบาทหนาที่ของ
ศึกษาธิการจังหวัดใน
ทศวรรษหนา 
ประกอบดวย ดานการ
อํานวยการจัดการศึกษา  
ดานการดําเนินงาน
บริหารการศึกษา  ดาน
การดําเนินงานศูนย
ขอมูลสารสนเทศและ
การวางแผน  ดานการ
กํากับดูแลการ
ดําเนินงานการศึกษา 
การศาสนาและการ

ตารางที่ 34 (ตอ) ตารางที่ 33 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
วัฒนธรรม  ดานการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริม
งานวิชาการ  ดานการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการศึกษา การ
ศาสนา และการ
วัฒนธรรม   ดานการ
ปฎิบัติงานแทนกรมหรือ
หนวยงานที่ไมไมผู
ปฏิบัติในจังหวัด  และ 
ดานการดําเนินงาน
เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา 
และการวัฒนธรรม 

6 มณฑาทิพย 
ไชยศักดิ์ 

มศว. ความสัมพันธ
ระหวางความเครียด
และวิธีการจัดการ
กับความเครียดของ
หัวหนาภาควิชากับ
สุขภาพองคการใน
วิทยาลัยพยาบาล 

1. ศึกษาสุขภาพองคการของ
ภาควิชาในวิทยาลยัพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ศึกษาความเครียดและ
วิธีการจัดการความเครียด
ของหัวหนาภาควิชา 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
สุขภาพองคการกับลักษณะ
ชีวสังคมของหัวหนา
ภาควิชา 

4. ใชความเครียดและวิธีการ
จัดการความเครียดทํานาย
สุขภาพองคการ 

5. ศึกษาอํานาจในการทํานาย
สุขภาพขององคการ 

สุขภาพองคการภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง 

7 ชอเพชร เบาเงิน มศว. การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความ
ฉลาดทางอารมณ
ดานการตระหนักรู
ตนเองของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการ
ประถมศึกษา
จังหวัด

1. สรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางฯ 

2. ประเมินประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของ
หลักสูตรฯ 

หลักสูตรที่ไดเปน
หลักสูตรฝกอบรมที่
มุงเนนเสริมสรางการ
ตระหนักรูตนเองสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา 
หลักการของหลักสูตรคือ
การฝกอบรมแบบมีสวน
รวมซึ่งประกอบดวยการ
เรียนรูเชิงประสบการณ
และกระบวนการกลุม ซึ่ง

ตารางที่ 33 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สมุทรปราการ สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับการ
ฝกอบรม  

8 ธีรศักดิ์ คงเจริญ มศว. การประเมิน
คุณลักษณะครู
อาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 7 

1. ประเมินคุณสมบัติเบื้องตน
ของครู  

2. ศึกษาความสัมพันธของ
คุณสมบัติเบื้องตนของครู
และกระบวนการสรางเสริม
คุณลักษณะครูอาชพี 

3. ศึกษาคุณสมบัติเบือ้งตน
ของครูในการอธิบาย
คุณลักษณะครูอาชพีใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 7 

4. ศึกษากระบวนการสราง
เสริมคุณลักษณะครูอาชีพ
ในโรงเรียนในการอธิบาย
คุณลักษณะครูอาชพีเพิ่ม
จากที่อธิบายไดโดย
คุณลักษณะเบือ้งตนของครู
ฯ 

1. ครูในทุกกลุม
โรงเรียนเห็นวา
ตนเองมีคุณสมบัติ
เบื้องตนทั้งความ
ฉลาดทางอารมณ
และบุคลิกภาพอยู
ในเกณฑด ี

2. คุณสมบัติเบื้องตน
ของครูไมมี
ความสัมพันธกับ
คุณลักษณะครู
อาชีพ 

3. กระบวนการใน
โรงเรียนเกือบทุก
กระบวนการไม
สามารถอธิบาย
เพิ่มเติมในความ
แตกตางของ
คุณลักษณะครู
อาชีพ 

9 พ.ท.หญิงกัลยา 
ไผเกาะ 

จุฬาฯ การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนา
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัด
กระทรวงกลาโหม
ดานบทบาททาง
วิชาการ 

นําเสนอรูปแบบการพัฒนา
ผูอํานวยการวิทยาลยัพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม ดาน
บทบาททางวิชาการ 

1. บทบาททางวิชาการ
ตามขอบขายงาน
วิชาการของ
ผูอํานวยการวิทยาลยั
พยาบาลสามารถ
จําแนกได 9 งาน 
ไดแก งานบริหาร
หลักสูตร งานบริหาร
การเรียนการสอน 
งานดานสื่อและ
หองสมุด งานนิเทศ
และพัฒนาคณาจารย 
งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
งานวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการ งาน

ตารางที่ 33 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
บริหารวิชาการแก
สังคม งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
งานประกันคุณภาพ  

2. รูปแบบการพัฒนา
ผูอํานวยการฯ มี
สวนประกอบ 4 สวน 
ไดแก บทบาทที่
ตองการพัฒนา 
หลักการในการ
กําหนดรูปแบบและ
เปาหมายของรูปแบบ 
กระบวนการพัฒนา 
และแนวทางการนํา
รูปแบบไปใชและ
เงื่อนไขของรูปแบบ 

  
 ขอคนพบเกี่ยวกับวิทยานิพนธที่มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารนั้นมี
จํานวน 4 เร่ือง ซ่ึงสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมของผูบริหารทางการศึกษาขึ้นอยูกับเจตคติ ความ
ศรัทธา วิสัยทัศน และบทบาทของผูบริหารในแตละระดับซึ่งจะสงผลใหผูบริหารมีพฤติกรรม
แสดงออกที่แตกตางกัน รวมถึงความสัมพันธกับองคการก็จะเปนผลที่มาจากพฤติกรรมของ
ผูบริหารดวย  
 
ตารางที่ 34 วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 เลขา นุมนอย มศว. ปจจัยที่สงผลตอเจต
คติของผูบริหาร
การศึกษาของ
กระทรวง
สาธารณสุขที่มีตอ
ระบบสหสถาบัน 

1. ศึกษาเจตคติของผูบริหาร
การศึกษาของกระทรวง
สาธารณสุขที่มีตอ
ระบบสหสถาบัน 

2. ศึกษาปจจัยดานชีวสังคม 
และปจจัยดานจิตลักษณะที่
สงผลตอเจตคติของ
ผูบริหารการศึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุขที่มีตอ

1. เจตคติของ
ผูบริหารการศึกษา
ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีตอ
ระบบสหสถาบัน
อยูในระดับปาน
กลาง 

2. ปจจัยดานชีวสังคม 
และปจจัยดานจิต

ตารางที่ 33 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
องคการ ลักษณะที่สงผลตอ

เจตคติของ
ผูบริหารการศึกษา
ของกระทรวงฯ ที่มี
ตอระบบสหสถา
บันในดาน
โครงสรางการ
บริหาร คือ ความ
พอใจในการ
ทํางาน ลักษณะ
ของผูบริหารเนน
งานและอัตราสวน
ระหวางอาจารย 
และ นักศึกษา 

3. สงผลตอดานการ
จัดสรรทรัพยากร 
คือ ความพอใจใน
การทํางาน 
ลักษณะของ
ผูบริหารเนนงาน 
และอาย ุ

4. สงผลตออํานาจใน
การบริหาร คือ 
ลักษณะของ
ผูบริหารเนนงาน 
และความพอใจใน
การทํางาน 

2 บัณฑิต  
แทนพิทักษ 

มศว. ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนํา 
อํานาจ ความศรัทธา 
และความพึงพอใจ
ในงานของครู
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. ศึกษาความพึงพอใจในงาน
โดยทั่วไปของครู  

2. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําของผูบริหาร การ
ใชอํานาจของผูบริหาร 
ความศรัทธาของครู และ
ความพึงพอใจในงานของ
ครู 

1. ระดับความพึง
พอใจในงานของ
ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาอยูใน
ระดับมาก 

2. ครูที่มีชีวสังคม
แตกตางกันดาน
ประสบการณใน
การทํางานและ
ระดับเงินเดือนมี
ความพึงพอใจใน
งานแตกตางกัน 

ตารางที่ 34 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
3. ภาวะผูนําของ

ผูบริหาร การใช
อํานาจของ
ผูบริหาร ความ
ศรัทธาของครู และ
ความพึงพอใจใน
งานของครูมี
ความสัมพันธกัน 

4. ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร การใช
อํานาจของ
ผูบริหาร ความ
ศรัทธาของครู และ
ชีวสังคมของครู
สามารถรวมกัน
ทํานายความพึง
พอใจในงานของ
ครูได 

5. ความศรัทธาของ
ครูที่มีตอโรงเรียน 
ความศรัทธาของ
ครูที่มีตอเพื่อนครู 
อํานาจการให
รางวัล และระดับ
เงินเดือน เปนตวั
แปรที่ใชทํานาย
ความพึงพอใจใน
งานของครูไดดี
ที่สุดโดยเรียง
ตามลําดับ 

3 มารศรี สุธานิธิ มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ
วิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1. ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียน 

2. เปรียบเทียบวิสยัทศันของ
ผูบริหารโรงเรียนเมื่อ
ผูบริหารมีปจจัยดานชีว
สังคมแตกตางกัน 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
วิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนกับปจจัยภายในตัว

1. วิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง 

2. ผูบริหารโรงเรียนที่
มีเพศและวุฒิ
การศึกษาแตกตาง
กัน จะมีวิสัยทัศน
ตางกัน 

ตารางที่ 34 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ผูบริหารโรงเรียน 

4. ศึกษาปริมาณการทํานาย
วิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียน โดยใชตัวแปรดาน
ปจจัยภายในตัวผูบริหาร
โรงเรียน ปจจัยภายใน
โรงเรียน และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

3. โรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน 
ผูบริหารโรงเรียน
จะมีวิสัยทัศน
ตางกัน 

4. เพศ วุฒิการศึกษา 
พฤติกรรมผูนําทาง
วิชา พฤติกรรมการ
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม
สนับสนุน 
พฤติกรรมสั่งการ 
พฤติกรรมขัดขวาง 
พฤติกรรมรวมมือ 
พฤติกรรมมิตร
สัมพันธ 
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน มี
ความสัมพันธกับ
วิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียน 

4 ธวัช บุณยมณ ี นเรศวร บทบาทในอุดมคติ 
บทบาทที่รับรู และ
บทบาทที่เปนจริง
ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. ศึกษาบทบาทในอุดมคติ
ดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปของผูบริหารฯ 
ตามความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศึกษาบทบาทที่รับรูดาน......
ของผูบริหารฯ ตามการรับรู
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3. ศึกษาบทบาทที่เปนจริงดาน
.......ของผูบริหารฯ ตามการ
ประเมินของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. เปรียบเทียบบทบาทที่รับรู

1. บทบาทในอุดมคติ
ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 4 ดาน 
คือ ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงาน
บุคคล และ ดาน
บริหารทั่วไป 

2. บทบาทที่รับรูของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมและบทบาท
แตละดานอยูใน
ระดับมาก 

ตารางที่ 34 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
กับบทบาที่เปนจริงดาน......
ของผูบริหารฯ 

3. บทบาทที่เปนจริงของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดบั
ปานกลาง  

4. บทบทที่รับรูกับ
บทบาทที่เปนจริง
ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งใน
ภาพรวมและบทบาท
แตละดาน แตกตาง
กัน 

  
 จากการศึกษาวิทยานิพนธสามารถจําแนกไดวามีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
ผูบริหารจํานวน 11 เรื่อง โดยสามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพของผูบริหารขึ้นอยูกับกับความรู
ความสามารถดานตางๆ ไดแก ความรู ความสามารถ การมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม การมี
อุดมการณในการปฏิบัติงาน ความเปนผูนําทางดานวิชาการ ความสามารถในการพัฒนางาน 
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ประสบการณในการบริหาร เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการ
นําเสนอรูปแบบ โปรแกรม หลักสูตรในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหเปนผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ  แตอยางไรก็ตามผูบริหารทางการศึกษาก็ยังมีประเด็นที่จะตองปรับปรุง กลาวคือ 
ยังมีผูบริหารทางการศึกษาสวนหนึ่งที่ขาดอุดมการณในการปฏิบัติงาน ขาดความมุงมั่นในการ
ทํางาน ซ่ึงเปนผลใหการพัฒนาผูบริหารไมมีความตอเนื่องและเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเปน
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพที่ดี โดยเหตุผลที่เปนเชนนี้เนื่องจากระบบการพัฒนาผูบริหารยังขาด
กระบวนการติดตามที่ถูกตองและชัดเจน ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเทคนิคการบริหาร
จัดการสมัยใหมเขามาชวยเชน การนําหลักการการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใชเพื่อชวยให
ผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ตารางที่ 35  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับประสทิธิภาพของผูบริหาร 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 ทนงศักดิ์  
คุมไขน้ํา 

มศว. การศึกษาคุณภาพ
เจาหนาที่ฝกอบรม 
กรมการพัฒนา

1. ศึกษาคุณลักษณะสาํคัญที่
แสดงถึงการเปนเจาหนาที่
ฝกอบรม 

1. คุณลักษณะของ
เจาหนาที่ฝกอบรมที่มี
คุณภาพ ประกอบดวย 

ตารางที่ 34 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ชุมชน 2. เพื่อศึกษาคุณภาพเจาหนาที่

ฝกอบรม 
3. เพื่อเปรียบเทียบคณุภาพ

เจาหนาที่ฝกอบรม 
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกีย่วของ

กับการมีคุณภาพสูงและ
คุณภาพต่ําของเจาหนาที่
ฝกอบรม 

5. เสนอแนวทางพัฒนา
คุณภาพเจาหนาที ่

คุณลักษณะดานความรู  
ดานความสามารถ ดาน
บุคลิกภาพ ดาน
คุณธรรม และดาน
อุดมการณในการ
ปฏิบัติงาน  

2. ปจจัยที่เกี่ยวของกบั
การมีคุณภาพสูงและต่ํา
ของเจาหนาที่ฝกอบรม 
คือ สถานภาพสวนตัว
สภาพการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพเจาหนาที่
ฝกอบรม ประกอบดวย  
การอบรมความรู
เฉพาะดาน  การ
สัมมนาปญหาการ
ปฏิบัติงาน   การ
ประชุมสัมมนา
ประจําป   การ
ฝกอบรมฟนฟูความรู
ทั่วไป   การจัดกิจกรรม
โดยผูทรงคุณวุฒิเปน
คร้ังคราว 

2 พิชญาภรณ   
อิงคามระธร 

มศว. ความเปนผูนําทาง
วิชาการ ความพึง
พอใจในงาน ของผู
หัวหนาภาควิชาใน
สถานศึกษาพยาบาล
ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการ
บริหารภาควิชา 

1. ศึกษาระดับของความสําเร็จ
ในการบริหารภาควิชา 

2. ศึกษาความเปนผูนาํทาง
วิชาการที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหาร
ภาควิชา 

3. ศึกษาความพึงพอใจในงานที่
สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารภาควิชา 

4. ศึกษาความสําเร็จในการ
บริหารงานภาควิชาตามความ
แตกตางทางดานชีวสังคม 

1. ความสําเร็จในการ
บริหารงานภาควิชา
ของหัวหนาภาควิชาใน
สถานศึกษาพยาบาลอยู
ในระดับปานกลาง 

2. ความเปนผูนําทาง
วิชาการสงผลตอ
ความสําเร็จในการ
บริหารภาควิชาของ
หัวหนา 

3. ความสามารถในการ
พัฒนางาน 
ความสามารถในการ
จัดสรรและใช
ทรัพยากร และ

ตารางที่ 35 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ความสามารถในการ
ติดตอประสานงาน 
สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารงาน
ภาควิชา 

4. ความเปนผูนําจะ
แตกตางกันไปตามชีว
สังคม เชน ประเภท
ของเจาสังกัด แหลง
ที่ตั้งของสถานศึกษา
พยาบาล ประเภทของ
ภาควิชา จํานวน
อาจารยในภาควิชา 
และ ประสบการณ
ทํางาน และการมีวาระ
ดํารงตําแหนง 

5. ความพึงพอใจอัน
เนื่องจากปจจัยภายใน
และความพึงพอใจใน
งานทั่วไป สงผลตอ
ความสําเร็จใน
การ

บริหารภาควิชา 
6. ความพึงพอใจในงานมี

ความแตกตางกันไป
ตามปจจัยดานชีวสงัคม 

3 กมลวรรณ 
 ชัยวานิชศิริ 

มศว. ปจจัยที่เกี่ยวของกบั
ผูบริหารที่สัมพันธ
กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน 

1. ศึกษาระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนที่ผูบริหารมี
ลักษณะแตกตางกัน 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน 

3. ใชแบบภาวะผูนําทํานาย
ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน 

4. ศึกษาปริมาณการทํานาย

1. ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนไมได
ขึ้นอยูกับตําแหนง
ทางการบริหารของ
ครูใหญ 

2. วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณบริหาร
ของครูใหญมี
ความสัมพันธกัน
โดยตรงกับ

ตารางที่ 35 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนโดยใชตัวแปรหลาย
ประเภท 

5. เสนอแนวทางพัฒนาปจจัยที่
เกี่ยวของกับประสทิธิผลของ
โรงเรียนเอกชน 

ประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

3. ปจจัยดานโรงเรียน 
ปจจัยดานชีวสังคมของ
ผูบริหาร ปจจัยดาน
พฤติกรรมการบริหาร 
ปจจัยดานครู มี
ความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับ
ประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

4. ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ประกอบดวย 
ความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  ความสามารถ
ในการพัฒนาทัศนคติ
ทางบวกของนักเรียน      
ความสามารถในการ
แกปญหาภายใน
โรงเรียน 

5. ตัวพยากรณที่ดีที่สุดใน
การพยากรณ
ประสิทธิผลของ
โรงเรียน คือ  
พฤติกรรมผูนําทาง
วิชาการ ขนาดของ
โรงเรียน ความสามัคคี
ของครู แบบภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพ การ
ไดรับการอบรม
ทางการบริหาร 
อัตราสวนระหวางครูที่
มีวุฒิปริญญาตอครูที่มี
วุฒิต่ํากวา 

4 ยืนยง  ไทยใจด ี มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความเดรียดและ

1. ศึกษาความเครียดของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ปจจัยที่เปนตัวทํานาย
ความเครียดของผูบริหาร

ตารางที่ 35 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
วิธีการจัดการ
ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ศึกษาปจจัยที่สามารถทํานาย

ความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร 

3. หาวิธีการจัดการความเครียด
ในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียที่ดีอยู 2 ตัว คือ 
ขนาดของโรงเรียน และ
การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว 

5 อรรรณพ  
จีนะวัฒน 

จุฬาฯ การนําเสนอ
โปรแกรมการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา 

1. ศึกษาสภาพและปญหาของ
การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

2. พัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเปนไปไดของ
โปรแกรมการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนมัธยม 

โปรแกรมพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบดวย  กําหนด
นโยบายการพัฒนา
ผูบริหารฯ ระดับกรม   
กําหนดนโยบายการพัฒนา
ผูบริหารฯ ระดับเขต
การศึกษา   มีแผนการ
พัฒนาผูบริหารฯ  มี
การศึกษาวิจัยเพื่อหาความ
ตองการจําเปนในการ
วางแผนพัฒนาฯ   มีการ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารฯ   ใหมีศูนยวิ
ชการเพื่อการพัฒนานัก
บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา  มีกองทุนเพื่อ
การพัฒนาผูบริหาร  ให
ผูบริหารไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาเปน
ประจําทุกป เชน  ผูบริหาร
ไดศึกษาดูงาน และ จัดใหมี
การสัมมนากลุมแบบ 
Symposium ระดับประเทศ 
2 ป/คร้ัง 

6 บูรพาทิศ  
พลอยสุวรรณ 

จุฬาฯ การวิเคราะหระบบ
การพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนของสปช. 

วิเคราะหระบบการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 

1. ปจจุบันนี้ระบบการ
พัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนของสปช. 
เปนไปตามหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ขาราชการครู (ก.ค.) ซึ่ง
เปนการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเพื่อเตรียม
บุคลากรเขาสูตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน และ
เพื่อปรับตําแหนงให
สูงขึ้น สวนการ
ฝกอบรมระหวาง
ประจําการ และการ
พัฒนาในรูปแบบอื่นยัง
มีนอย 

2. ปญหาคือ ผูบริหาร
โรงเรียนสวนหนึ่งยัง
ขาดอุดมการณ ขาด
ความมุงมั่นในการ
ทํางานดานการบริหาร 
การพัฒนาผูบริหารมี
ลักษณะแบบไป
ตอเนื่อง การพัฒนา
องคการและการพัฒนา
อาชีพยังไมเปนสวน
ของระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใน
องคการที่ชัดเจน ขาด
การติดตามประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ  

7 สุวรรณ  
หมื่นตาบุตร 

มศว. การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง 
โรงเรียน
ประถมศึกษา ศูนย
ฝกอบรมประจําเขต
การศึกษา 8 

1. ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
เตรียมผูบริหารระดับสูง 

2. เสนอเนื้อหาสาระเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เตรียมผูบริหารระดับสูงให
สอดคลองกับบทบาทและ
ภารกิจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา 

1. ผลการประเมิน
หลักสูตรอบรม
ผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูงฉบับเดิมพบวา
รายวิชาทุกรายวิชาและ
กิจกรรมทุกกิจกรรมยัง
มีความจําเปนตอง
กําหนดไวในหลักสูตร
และสามารถจําแนก
เปนกลุมเหมาะสมและ
จําเปนสูงมาก 2 
รายวิชา 

2. ขอเสนอในการพัฒนา
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
หลักสูตรอบรม
ผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูงฉบับใหม
ประกอบดวย รายวชิา 
ที่ควรกําหนดเพิ่มเติม 
จํานวน 23 รายวิชา 
ขอเสนอเพิ่มเวลาใน
การฝกอบรมมี 4 
รายวิชา ขอเสนอใน
การลดเวลาในการ
ฝกอบรม 3 รายวิชา 
และมีความคิดเห็นใน
การพัฒนาหลักสูตรใน
ภาพรวม 10 ประเดน็ 

8 ธีรพนธ  
คงนาวัง 

จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอบทบาทที่
ปฏิบัติจริงของ
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาที่
ผานเกณฑมาตรฐาน 

วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาท
ที่ปฏิบัติจริงของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

1. กลุมปจจัยที่สงผลตอ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงทั้ง 
6 ดานของผูบริหาร คือ  
ดานลักษณะสวนบคุคล  
ดานกลุมที่ปฏิบัติงาน
รวมกัน  ดานองคการ   
ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอกองคการ 

2. ปจจัยยอยที่สงผลตอ
บทบาทที่ปฏิบัติจริง
ของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ไดแก  
ทักษะการปฏิบัติงาน
ธุรการ  ความรวมมือ
ของบุคลากรที่มีตอ
ผูบริหาร 

      การแบงสายงานของ
โรงเรียนเปนฝายตางๆ 
อยางเหมาะสมกับ
สภาพโรงเรียน 

9 นารี  อาแว มศว. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของ
หัวหนาภาควิชาคณะ
พยาบาลศาสตร 

1. ศึกษาระดับประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการ ของหัวหนา
ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

2. ศึกษาปจจัยระดับนักศึกษา 

1. ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนา
ภาควิชา คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เอกชนอยูในระดับปาน

ตารางที่ 35 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปจจัยระดับอาจารย และ

ปจจัยระดับหัวหนาภาควิชา ที่
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของหัวหนา
ภาควิชา 

3. สรางโมเดลพหุระดับของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนาภาควิชา 

กลาง 
2. เจตคติตอการเรียน

พยาบาลและพฤติกรรม
การเรียนมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนา
ภาควิชา 

3. พฤติกรรมการสอนของ
อาจารยและคุณลักษณะ
ของอาจารยผูสอนมี
อิทธิพลตอคาเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนา
ภาควิชา 

4. พฤติกรรมการบริหาร
ดานการเปนผูนําและ
ดานการติดตอสื่อสาร มี
อิทธิพลตอคาเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนา
ภาควิชา 

10 มัณฑนา  
อินทุสมิต 

ขอนแกน การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยที่สงผลตอ
ความทอแทในการ
บริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใน
ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

พัฒนารูปแบบความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่
สงผลตอความทอแทในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

1. รูปแบบความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของ
ปจจัยที่สงผลตอความ
ทอแทในการ
บริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีความ
สอดคลองกับขอมลูเชิง
ประจักษ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความทอแทในการ
บริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน คือ 
การรับรูการสนับสนุน
ทางสังคมจากคณะครู
ในโรงเรียน  

11 สมชาย  เทพ
แสง 

มศว. การศึกษาปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอ

1. ศึกษาระดับของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมของผูบริหาร

1. ระดับของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมของ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
การจัดการคุณภาพ
โดยรวมของ
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพฯ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. ศึกษาปจจัยบางประการที่

สงผลตอการจัดการคุณภาพ
โดยรวมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยม 

ผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก  

2. ปจจัยที่สงผลตอการ
จัดการคุณภาพโดยรวม 
ประกอบดวย 
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผูบริหาร
ที่มุงคุณภาพ  การ
บริหารเวลา  สิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
เทคโนโลยี และ 
ประสบการณในการ
บริหาร 

 จากตารางที่ 36  เปนตารางที่แสดงใหเห็นถึงวิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับผูบริหารทาง
การศึกษาที่เปนผูหญิง ซ่ึงมีอยูดวยกันจํานวน 2 เรื่อง โดยจะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และ ความเปนนักพัฒนาของผูบริหารที่เปนผูหญิง ซ่ึงจากขอคนพบที่
สรุปไดปรากฏวา บทบาทที่ไมชัดเจนของผูบริหารที่เปนผูหญิงเปนอุปสรรคตอการใชอํานาจใน
การตัดสินใจของผูบริหารเปนอยางยิ่ง ในขณะที่ผูบริหารผูหญิงมีลักษณะที่เอ้ือตอการเปน
นักพัฒนาที่ดี ไดแก การเปนคนใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน   นอกจากนี้ยังมี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน มีความใฝรูสูง และที่สําคัญที่สุดคือการที่มีทักษะทางดานมนุษย
สัมพันธ โดยสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดเปนอยางดีและเอื้อตอการสรางทีมงานในการ
ปฏิบัติงานได ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของซิลเดอร (Synder) และฮอฟแมน (Hoffman) ที่สรุปได
วาปริมาณของผูหญิงที่เปนผูบริหารมีจํานวนมากขึ้นจากอดีตเนื่องจาก ไดมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูหญิงใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากสมัยโบราณบทบาทของผูหญิงสวนใหญจะ
เปนแมบาน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ดังนั้น ในปจจุบันนี้ไมจําเปนจะตองเปนเพศชายเทานั้นที่จะเปนผูบริหารทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพได  
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 พวงเพชร  

วัชรอยู 
มศว. ลักษณะบทบาทที่

สัมพันธกับการใหมี
สวนรวมในการ
ตัดสินใจของ
หัวหนาภาควิชาที่
เปนสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

1. ศึกษาระดับของการใหมีสวน
รวมในการตัดสินใจของ
หัวหนาภาควิชาที่เปนสตรี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบระดับ
ของการใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของหัวหนาภาควิชา
ที่มีลักษณะทางชีวสังคม
แตกตางกัน 

3. ใชตัวแปรทํานายการใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจใน
ภาควิชา 

4. ศึกษาปริมาณการทํานายการ
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
โดยใชตัวแปรหลายประเภท 

ความคลุมเครือในบทบาท 
ภาระงานตามบทบาท และ
ความขัดแยงในบทบาทมี
ความสัมพันธกับการใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจ
ของหัวหนาภาควิชาที่เปน
สตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2 ทัสนี  วงศยืน จุฬาฯ การวิเคราะห
ลักษณะความเปน
นักพัฒนาของ
ผูบริหารสตรี
โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา 

คนหาและวิเคราะหลักษณะที่
แสดงความเปนนักพัฒนาของ
ผูบริหารสตรี โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

ลักษณะความเปนนักพัฒนา
ของผูบริหารสตรีมีลักษณะ
เดนชัดดังนี้ ใจกวาง ยินดีรับ
ฟง และพยายามเขาใจ
ความคิดของบุคคลอื่น  มี
ความมุงมั่นในการพัฒนา   
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มี
ความสามารถในการติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น  และมี
ความสามารถในการสราง
ทีมงาน 

  
 จากการศึกษาวิเคราะหงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 117 เร่ือง พบวามี
การศึกษาเกี่ยวกับองคการทั้งสิ้น 45 เร่ือง โดยจําแนกเปนประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ จํานวน 
8 เร่ือง ภาวะผูนํา จํานวน 10 เร่ือง แรงจูงใจในการทํางาน จํานวน 7 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
องคการจํานวน 5 เรื่อง และประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการจํานวน 15 เร่ือง โดยสามารถใน
แตละประเด็นไดดังตอไปนี้ 
 ขอคนพบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ สามารถสรุปไดวา โครงสรางของสถานศึกษามี
อิทธิพลตอการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารของผูบริหารทางการศึกษาโดยตรง โดยจาก
การศึกษาพบวา โครงสรางของสถานศึกษาโดยทั่วไปจะเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว ซ่ึงมีลักษณะคลายกับระบบราชการซึ่งเปนผลทําใหอํานาจในการตัดสินใจเปนแบบ

ตารางที่ 36  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง 
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รวมอํานาจ ดังนั้นรูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาในอนาคตควรมีลักษณะการ
กระจายอํานาจลงไปสูหนวยงานระดับจังหวัด โดยกระทรวงมีหนาที่เพียงแตกําหนดนโยบาย 
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พรอมกับสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากร
ตางๆ ที่เอ้ือตอการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซ่ึงจะชวยลดปญหาการขาดแคลน
กําลังคน และสามารถแกปญหาการซ้ําซอนของภาระหนาที่ได และควรสงเสริมใหเกิดการจัด
องคการหรือโครงสรางในการบริหารในลักษณะองคการราชการเชิงวิชาชีพผสมผสานกับการ
จัดการแบบทีม ซ่ึงมีการแบงงานกันทําตามหนาที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการ 
นอกจากนี้สามารถที่จะบริหารงานไดเปนอยางดียิ่งถามีการหยืดหยุนตามภาระงานและงานที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ตารางที่ 37  วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 จิราภรณ  
จันทรสุพัฒน 

จุฬาฯ การวิเคราะห
โครงสรางองคการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 11 

1. ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง
องคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
ตามสภาพความเปนจริง 

2. ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง
องคการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ
ตามแนวคิดโครงสราง
องคการของมินทซเบอรก 

1. โครงสรางองคการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ มีการแบง
งานทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนตามแนว
มาตรฐานที่กรม
สามัญศึกษาและ
เกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
2532 กําหนดไว 

2. โครงสรางอํานาจการ
ตัดสินใจตามแบบ
แผน มีลักษณะโนม
เอียงเปนแบบรวม
อํานาจ ในดานการ
ประสานงานหลักใช
ระบบคณะกรรมการ 
และใชวิธีการ
ประสานงานโดยตรง
ระหวางผูปฏิบัติงาน 

3. โครงสรางของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ขนาดใหญพิเศษมี
ลักษณะใกลเคียงกบั
โครงสรางองคการ
แบบระบบราชการกึ่ง
วิชาชีพ 

2 สุทัศน  ชอบคํา มศว. รูปแบบการกระจาย
อํานาจการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารการศึกษาที่มีตอ
รูปแบบการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เสนอรูปแบบการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการใน
อนาคต 

1. ผูบริหารการศึกษาเห็น
ดวยในระดับมาก
ที่สุดและมากตอ
จุดมุงหมายและ
หลักการกระจาย
อํานาจการจัด
การศึกษาที่ไดกําหนด
ไว สวนวิธีการ
กระจายอํานาจ โดย
การกระจายงานให
คณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา 
และการวัฒนธรรม
จังหวัด 

2. รูปแบบการกระจาย
อํานาจการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในอนาคตควรมี
ลักษณะ คือ อํานาจ
หนาที่จัดการศึกษา
ระดับต่ํากวา
อุดมศึกษาของ
กระทรวงฯ ควร
กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษาลงไปให
องคการทางการศึกษา
ระดับจังหวัด โดย
กระทรวงฯมีหนาที่
กําหนดนโยบาย 
ควบคุมคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
สงเสริมสนับสนุน

ตารางที่ 37 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ดานวิชาการและ
ทรัพยากร และกํากับ
ติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา  

3 พูลสุข  
หิงคานนท 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การจัดองคการของ
วิทยาลัยพยาบาล
กระทรวง
สาธารณสุข 

พัฒนารูปแบบการจัดองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข 

รูปแบบที่มีความเหมาะสม
และมีความเปนไปไดทาง
ปฏิบัติ ในขณะที่ขาดแคลน
อัตรากําลัง และแกปญหา
ความซ้ําซอนของงานการ
สอน การใหสงเสริม
ชวยเหลือเกื้อกูลกนัมากขึ้น 
เปนรูปบบการจัดองคการ
ในลักษณะองคการแบบ
ราชการเชิงวิชาชีพ 
ผสมผสานกับการจัดแบบ
ทีม มีการแบงงานตาม
หนาที่ผสมผสานกับ
กระบวนการปฏิบัติการ จัด
กลุมงานเปนกลุม
อํานวยการ กลุมงาน
วิชาการโดยไมกําหนด
ภาควิชา กลุมงานกจิกรรม
นักศึกษา กลุมงานโครงการ 
โดยใชหลักการทํางานเปน
ทีม ซึ่งมีความยืดหยุนตาม
ภาระงานของวิทยาลัยและ
อัตรากําลัง มีการมอบหมาย
งานเปนลายลักษณอักษร  

4 โสภาค  
 วิริโยธิน 

มศว. การศึกษาโครงสราง
องคการและผลการ
ปฏิบัติงานดาน
กิจกรรมนักเรียน
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาด
ใหญ 

1. ศึกษาลักษณะโครงสราง
องคการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ 

2. ศึกษาผลการปฏิบัติงานดาน
กิจการนักเรียนตามลักษณะ
งาน 

3. เปรียบเทียบความแตกตางใน
ผลการปฏิบัติงานดานกิจการ
นักเรียนจําแนกตามลักษณะ
ของงานการรับและการ
ปกครองนักเรียน 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญนําการ
บริหารในการนํามิติ
มุงเนนระบบราชการ
และมิติมุงเนนวิชาชีพ
มาใชใกลเคียงก ั

2. โครงสรางองคการของ
โรงเรียนเปนโครงสราง
ที่ขาดระบบ  

3. ผลการปฏิบัติงานการรับ
และการปกครอง

ตารางที่ 37 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
นักเรียนมีผลตอระดับ
การปฏิบัติงานดาน
กิจการนักเรียนอยางมี
นัยสําค ั

4. โครงสรางของโรงเรียน
ไมมีผลตอการ
ปฏิบัติงานดานกิจการ
นักเรียน 

5 กานดา  
ตัณฑพันธ 

มศว. การศึกษาโครงสราง
และอํานาจหนาที่
เพื่อการกระจาย
อํานาจการ
บริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลยั
พยาบาล สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ศึกษาการกระจายอาํนาจการ
บริหารงานวิชาการจากการจัด
โครงสรางและอํานาจหนาที่
การบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ 

2. นําเสนอโครงสรางและ
อํานาจหนาที่เพื่อการกระจาย
อํานาจการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลยัฯ 

3. นําเสนอโครงสรางและ
อํานาจหนาที่เพื่อการกระจาย
อํานาจการบริหารงานวิชาการ
และการแกไขปญหา 
อุปสรรคจากการจัด
โครงสรางและอํานาจหนาที่
และแนวทางการสงเสริมการ
กระจายอํานาจการบริหารงาน
วิชาการที่มีความเหมาะสม
และเปนไปไดในการนําไปใช
บริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยฯ 

1. ขาดการกระจาย
อํานาจในการไดมา
ของคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 
งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานควบคมุ
คุณภาพและงาน
พัฒนาอาจารย  

2. มีการกระจายอํานาจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

6 นิพนธ เสือกอน มศว. การศึกษาความเปน
หุนสวนการบริหาร
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดวยการวิจยั
ปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม : 
กรณีศึกษาการจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียน 

1. ศึกษาความเปนหุนสวนการ
บริหารจากกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
พื้นฐาน  

2. ศึกษาประสิทธิผลของความ
เปนหุนสวนการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เกิดจาก
กระบวนการทํางานแบบมี

1. ความเปนหุนสวนการ
บริหารสามารถสราง
ไดจากองคประกอบ 3 
ประการ คือ  (1) 
บุคคลที่มีสวนรวม
ความสัมพันธตอกนั
ถึงขั้นที่แสดง
พฤติกรรมความสนิท
สนมแนบแนน ความ
เคารพนับถือ และ

ตารางที่ 37 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สวนรวมจนสําเร็จ ความไววางใจซึ่งกนั

และกัน (2) ผู
ประสานงานดาน
วิชาการที่ชวยกระตุน
หรือเรงใหเกิด
ปฏิสัมพันธ และ (3) 
กระบวนการทํางาน
รวมกันที่มีระยะเวลา
ยาวนานเพยีงพอและ
ตอเนื่องจนภารกิจที่
เปนความผูกพัน
รวมกันสําเร็จอยางมี
ประสิทธิผล 

2. ประสิทธิผลของความ
เปนหุนสวนการบริหาร
เกิดขึ้นไดจากผลของ
การมีสวนรวมแบบ
ความเปนหุนสวนการ
บริหารซึ่งกอใหเกิด
ความพึงพอใจ ความ
เปนเจาของภารกิจ
รวมกัน และเกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

7 สมชาย   
บุญศิริเภสัช 

มศว. การศึกษาการ
เสริมสรางพลัง
อํานาจจากการ
ทํางานของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตการศึกษา 8 

1. ศึกษาตัวแปรปจจัยพื้นฐาน
ของครูในการเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางานตัวแปรใน
กระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางานที่
สถานศึกษาดําเนินการ ตัว
แปรอํานาจการทํางานของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ศึกษาความสัมพันธของตัว
แปรปจจัยพื้นฐานของครูใน
การเสริมสรางพลังอํานาจการ
ทํางาน ตัวแปรกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจการ
ทํางานในสถานศึกษาและ

1. ปจจัยพื้นฐานของครูใน
การเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางาน
กระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจการทํางาน
และพลังอํานาจการ
ทํางานของคร ู

2. พลังอํานาจการทํางาน
ของครูมีความสัมพนัธ
กับทุกดานใน
ปจจัยพื้นฐานของครู 
และทุกดานใน
กระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจการทํางาน 

ตารางที่ 37 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
พลังอํานาจการทํางานของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ศึกษาผลของปจจัยพื้นฐาน
ของครูที่มีผลตอพลังอํานาจ
การทํางานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาศึกษาผลของ
กระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีผลตอพลัง
อํานาจการทํางานของครู 

8 วิสุทธ  
 วิจิตรพัชรา
ภรณ 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจ
ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามแนวทาง
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 
พ.ร.บ. 2542 ประกอบดวย 
3 สวน คือ  (1) แนวคิด 
หลักการ วัตถุประสงค และ
อํานาจหนาที่ (2) 
องคประกอบและรูปแบบ
และสาระสําคัญของแบบ
กระจายอํานาจ และ (3) 
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
และเงื่อนไขความสาํเร็จ 

 
 ประเด็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา สามารถสรุปไดวา ระดับและตําแหนงของผูบริหารมี
สัมพันธโดยตรงกับรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร เชน ศึกษาธิการควรมีรูปแบบภาวะผูนําแบบ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อชวยสงเสริมใหองคการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณลักษณะ 
และ พฤติกรรมของผูบริหารก็มีผลตอการพัฒนารูปแบบของภาวะผูนํา เชน ไดมีการศึกษาและ
นําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับการเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
ในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้พฤติกรรมของผูนําแตละแบบจะมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานในแตละตําแหนงในองคการ เชน การศึกษาแบบผูนําที่สงผลตอแรงจูงใจ
และความพอใจในการทํางานของอาจารยในสถานศึกษา พบวาผูนําที่ทํางานในสวนภูมิภาคมี
ความพึงพอใจในการทํางานสูงเปนผลใหมีความตองการอยูในตําแหนงผูนํานานกวาผูนําที่ไมมี
ความพึงพอใจการทํางาน และในบางสถานการศึกษาไดมีการศึกษาถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึง
ประสงคของหนวยงาน เชน การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร

ตารางที่ 37 (ตอ) 
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วิทยาลัยพยาบาลสามารถสรุปไดเปน 40 คุณลักษณะของผูนําที่เหมาะสมกับหนวยงาน และมี
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําดังกลาวทั้งหมด 7 ขั้นตอน ในขณะที่คุณลักษณะของภาวะ
ผูนําของคณบดีประกอบดวยคุณลักษณะ 48 ประการ โดยแยกเปน 4 กลุมคือ ผูนําดานบริหาร 
ดานวิชาการ  ดานบุคลิกภาพ  และดานคุณธรรมและจริยธรรม  ในขณะที่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีความตองการผูนําที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแกผูนําที่มีลักษณะการทํางาน
รวมกันกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีความชัดเจนในบทบาทและเปนผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีรูปแบบใน
การพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารไดโดยการจัดลําดับความสําคัญ คือ การ
กําหนดเปนนโยบาย การกําหนดแผนงานที่เหมาะสม การปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีและมุงพัฒนา
ผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพของการทํางานโดยรวมขององคการ 
 
ตารางที่ 38  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 ประเสริฐ 
สมพงษธรรม 

จุฬาฯ การวิเคราะหภาวะ
ผูนําของศึกษาธิการ
จังหวัดที่สัมพันธกับ
ประสิทธิผลองคการ 
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. ศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูนํา
แบบตามสบายของ
ศึกษาธิการจังหวัด 

2. ประเมินประสิทธิผลองคการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยนของ
ศึกษาธิการจังหวัดกับ
ประสิทธิผลองคการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ศึกษาธิการจังหวัดมี
ภาวะผูนําตามรูปแบบที่
มีพิสัยเต็ม โดยมีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนในระดับ
ปานกลาง 

2. ประสิทธิผลองคการ
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดผานเกณฑการ
ประเมิน 2 ดาน ไดแก 
ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และความ
ผูกพันตอสํานักงาน 

3. ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามารถ
ชวยเสริมประสิทธผิล
องคการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพิ่ม
จากภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยน 

2 วิเชียร ชิวพิมาย จุฬาฯ การนําเสนอ
แบบจําลองการ
พัฒนาภาวะผูนํา

1. สรางแบบจําลอง การพัฒนา
ภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

คุณลักษณะของผูบริหารที่
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่
และพฤติกรรมในการ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สําหรับผูบริหาร
โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด 
สปช. 

สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 

2. นําเสนอแบบจําลองการ
พัฒนาภาวะผูนําสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาฯ 

บริหาร 14 ประการ และ
นํามาสรางแบบจําลองที่ใช
พัฒนาภาวะผูนํา ซึง่มี
กระบวนการการ
ดําเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 
ขั้นเตรียมการ ขั้นการ
ประเมินกอนดําเนนิการ 
ขั้นการพัฒนา ขั้น
ปฏิบัติงานประเมินผลหลัง
ดําเนินการ และขั้น
วิเคราะหการดําเนนิการ 

3 กาญจนา 
 จันทรไทย 

จุฬาฯ การศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรม
ผูนําและปจจัยคัด
สรรดานสถานการณ
กับความพึงพอใจใน
งานของอาจารย
พยาบาล วิทยาลยั
พยาบาล สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารตามการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาในวิทยาลัย
พยาบาล 

2. ศึกษาปจจัยสถานการณตาม
การรับรูของอาจารยพยาบาล 

3. ศึกษาความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยพยาบาล 

4. ศึกษาความสัมพันธและความ
แตกตางของคะแนนความพึง
พอใจในงานแตละดาน
ระหวางแตละแบบของ
พฤติกรรมผูนํากับความพึง
พอใจในงานของอาจารย
พยาบาล 

5. เปรียบเทียบความพงึพอใจใน
งาน ในแตละชนิดของปจจัย
สถานการณแตละดานของ
อาจารย 

6. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในงานดาน
ตางๆ กับแตละชนิดของแต
ละดานของปจจยัสถานการณ 
ในแตละแบบของพฤติกรรม
ผูนําของอาจารยพยาบาล 

7. เปรียบเทียบปจจยัดาน
สถานการณที่มีผลตอความ
พึงพอใจในงานดานตางๆ 

1. การรับรูของอาจารย
พยาบาลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูนําของ
ผูบังคับบัญชา 4 แบบ 
คือ แบบสั่งการ แบบ
สนับสนุน แบบมี
สวนรวม และแบบมุง
ความสําเร็จ 

2. อาจารยพยาบาลรับรู
ในปจจัยสถานการณ
แตกตางกันไป
ตามแตละกลุมอายุ 
ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และ
ประสบการณในการ
สอน 

3. อาจารยสวนใหญมี
ความไมแนใจใน
ประเด็นความพึง
พอใจในงานดาน
ตางๆ  

4. พฤติกรรมผูนําแตละ
แบบจะมี
ความสัมพันธทางบว
กับความพึงพอใจใน
งาน 5 ดาน  

5. ในแตละแบบของ
พฤติกรรมผูนํา พบวา

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ของอาจารยพยาบาลที่รับรูตอ
พฤติกรรมผูนําของ
ผูบังคับบัญชาในแตละแบบ 

มีความแตกตางของ
ปจจัยสถานการณที่มี
ผลตอความพึงพอใจ
ในงานแตละดาน 

4 ศักดิ์ไทย  
สุรกิจบวร 

มศว. ภาวะผูนําของ
หัวหนาคณะวิชาที่
สงผลตอ
ประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการใน
วิทยาลัยครู 

1. ศึกษาองคประกอบภาวะผูนํา 
2. เปรียบเทียบประสทิธิผลการ

บริหารวิชาการของหัวหนา
คณะวิชา 

3. ศึกษาระดับประสิทธิผลของ
การบริหารวิชาการใน
วิทยาลัยครู 

1. ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของหัวหนา
คณะวิชาอยูในระดบั
ปานกลาง 

2. องคประกอบที่สงผล
ตอประสิทธิผลการ
บริหารงานคือ 
สภาพการณในคณะ
วิชา สวนพฤติกรรมนั้น
จะสงตอประสิทธิผล
การบริหารวิชาการ
เฉพาะทีเ่อื้อตอหัวหนา
คณะวิชา 

3. โครงสรางของงานจะ
สงผลตอประสิทธิผล
ของภารกิจการบริหาร
วิชาการทุกดาน สวน
ตําแหนงหนาที่ไมมีผล
ตอประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการ 

4. อํานาจในตําแหนง
หนาที่ของหัวหนาคณะ
วิชาที่มีวุฒิการศึกษาสูง
เทานั้นที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ 

5. ตําแหนงทางวิชามีผล
ตอประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการ 

6. ความเอื้อของ
สภาพการณในคณะ
วิชาเปนปจจัยสําคญัที่
สงผลตอประสิทธิผล
ของงานจัดการเรียน
การสอนของหัวหนา

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
คณะวิชา คือ 
สภาพการณที่เอื้อสงู
กวาสงผลตอ
ประสิทธิผลของงาน
จัดการเรียนการสอนได
มากกวา 

5 อารีรัตน  
หิรัญโร 

มศว. แบบผูนําที่สงผลตอ
แรงจูงใจและความ
พอใจในการทํางาน
ของอาจารยใน
สถานศึกษา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา 

ศึกษาสภาพของการคงอยูใน
ตําแหนงของหัวหนาภาควิชา 

ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
การคงอยูในตําแหนง 

คนหาปจจัยที่สงผลตอการคงอยู
ในตําแหนง 

วิเคราะหหาปจจัยทีจ่ําเปนตอง
พัฒนาเพื่อที่จะสงเสริมการคง
อยูในตําแหนง 

1. หัวหนาภาควิชาในสวน
ภูมิภาคมีความตองการ
คงอยูในตําแหนง
หัวหนาภาควิชาใน
ระดับคอนขางมาก 

2. หัวหนาภาคววิชาที่มี
ระดับเงินเดือนต่ํามี
ความตองการคงอยูใน
ตําแหนงหัวหนานอย
กวาหัวหนาภาควิชาที่มี
ระดับเงินเดือนสูงกวา 

3. การคงอยูในตําแหนง
ของหัวหนาภาควิชาฯ 
มีความสัมพันธกับกลุม
ปจจัยความตองการของ
บุคคล ความพึงพอใจ
ในการทํางาน และ
สภาพแวดลอมของ
ภารกิจ  

4. ปจจัยที่มีอํานาจ
พยากรณความตองการ
คงอยูในตําแหนง
หัวหนาภาควิชาไดดี
ที่สุด คือ ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ความ
ตองการของบุคคล ดาน
สภาพแวดลอมของ
ภารกิจ และปจจัยดาน
ชีวสังคม 

5. ลักษณะงาน ความ
ตองการความสําเร็จ 
และความสัมพันธ
ระหวางหัวหนากับ

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สมาชิกในหนวยงาน
เปนตัวแปรที่มีอํานาจ
พยากรณการคงอยูใน
ตําแหนงมากที่สุด 

6. ปจจัยที่ควรพัฒนา
ไดแก ลักษณะงานและ
รายได 

6 ประสิทธิ์  
เขียวศรี 

จุฬาฯ การนําเสนอ
แบบจําลองการ
พัฒนาการภาวะผูนํา
ของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

1. สรางแบบจําลองการพัฒนา
ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

2. ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบจําลองการพัฒนา
ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

3. นําเสนอแบบจําลองการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

แบบจําลองประกอบดวย
องคประกอบสําคญั ไดแก 
หลักการ  วัตถุประสงค  
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนํา  การดําเนินการ
พัฒนา  การประเมินผล
หลังการพัฒนา  การ
ปฏิบัติงานจริงและทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการ   การ
นําเสนอผลการวิจัย และ 
การประเมินผลและการ
ติดตามผล 

7 เบญจพร  
แกวมีศรี 

จุฬาฯ  การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนา
คุณลักษณะภาวะ
ผูนําของผูบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นําเสนอรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาท สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

1. คุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารวิทยาลัย
พยาบาลที่สอดคลอง
กับพฤติกรรมผูนําใน
แตละบทบาทมีจํานวน 
40 คุณลักษณะ  

2. ผลการสรางรูปแบบ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผูนําของผูบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล
ประกอบดวย 7 
ขั้นตอน  

8 สมบูรณ  
 ศิริสรรหิรัญ 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การพัฒนา
คุณลักษณะภาวะ
ผูนําของคณบด ี

1. ศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนํา
ของคณบดีที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมตามบทบาทภาวะ
ผูนําของคณบด ี

2. พัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนําของ
คณบด ี

พฤติกรรม และคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของคณบดี มี
ความสอดคลองกับ
พฤติกรรมภาวะผูนําในแต
ละบทบาทมีจํานวน 48 
คุณลักษณะ โดยจัดเปน 4 
กลุม ไดแก ดานการบริหาร 

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ดานวิชาการ ดาน
บุคลิกภาพ และ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม  

9 กัญญา  
โพธิวัฒน 

ขอนแกน ทีมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา : 
กรณีศึกษาเพื่อสราง
ทฤษฎีราก 

เสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจาก
การศึกษาปรากฎการณของทีม
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษา  

1. ทีมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนมีลักษณะ
สําคัญคือ เปนการ
รวมกันทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย เปนงาน
บุกเบิกที่พยายามใหได
ผลงานที่ดีที่สุด 

2. เงื่อนไขที่สงผลตอการ
เกิดผูนําการ
เปลี่ยนแปลงแยกเปน
เงื่อนไขภายในโรงเรียน
และเงื่อนไขภายนอก
โรงเรียน 

3. ทีมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดํารงอยูได
ดวยความชัดเจนใน
บทบาทหนาที่และ
ความเปนผูนําทาง
วิชาการ 

4. พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน การเปน
ตัวแบบนวัตกรรม 
ความพึงพอใจในงาน 
การยอมรับจาก
ภายนอก และการมี
ชื่อเสียง ถือเปนที่ได
จากการมีทีมผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

10 ประยุทธ  
 ชูสอน 

ขอนแกน พฤติกรรมภาวะผูนํา
และแนวทางการ
พัฒนาสูความเปน
ผูบริหารมืออาชีพ
ของผูบริหาร
โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต

1. ศึกษาและเปรียบเทยีบระดับ
พฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบ
ผลสําเร็จ จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียนและ
ประสบการณ 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาสู

1. ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จแสดง
พฤติกรรมภาวะผูนํา
โดยเฉลี่ยอยูในระดบั
บอย และรายดานเรยีง
ตามลําดับคือ ดานการมี

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื

 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียน 

อิทธิผลอยางมี
อุดมการณ การสราง
แรงบันดาลใจ การ
คํานึงถึงปจเจกบุคคล 
และการกระตุนทาง
ปญญา  

2. พฤติกรรมภาวะผูนํา
ผูบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดใหญ มี
ความแตกตาง  

3. ประสบการณการดํารง
ตําแหนงผูบริหารตาง
ชวงเวลากัน มีความ
แตกตาง 

4. แนวทางการพัฒนาสู
ความเปนผูบริหารมือ
อาชีพของผูบริหาร
โรงเรียนโดยจัดลําดับ
ความสําคัญ คือ การ
กําหนดนโยบายและ
แผนงานที่เหมาะสม 
การปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และมุง
พัฒนาผูรวมงานให
ทํางานเต็มศักยภาพ  

  
 ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน มีผูที่สนใจศึกษาในประเด็นนี้จํานวน 7 เร่ือง 
จากขอคนพบของการศึกษาวิจัยในแตละเรื่องสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่สามารถเปนแรงจูงใจ
การทํางานหรือการดํารงในตําแหนงไดดีที่สุดคือ การพึงพอใจในการทํางาน รองลงไปคือ
สภาพแวดลอมของการทํางานและภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้ยังไดคนพบวาความ
ผูกพันกับองคการมีผลตอการดํารงอยูในองคการโดยพิจารณาลึกลงไปในระบบการบริหารงาน 
พบวา ระบบราชการที่มีการจูงใจดวยอัตราเงินเดือน การกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ก็เปน
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองคการไดเปนอยางดี รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับความ
ทอแทในการปฏิบัติงาน พบวา ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษามี
ความทอแท ความออนลาทางอารมณเนื่องจากความไมสมหวังในการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึง

ตารางที่ 38 (ตอ) 
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เปนสาเหตุมาจากความผูกพันกับองคการ ความผูกพันระหวางผูรวมงาน ความสัมพันธสวน
บุคคล และความไมสมหวังในผลสําเร็จของตนเอง นอกจากนี้ประสบการณในการทํางานของ
บุคคลากรในสถานศึกษาหรือผูบริหารก็มีเปนสวนหนึ่งของการสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สัมพันธกับความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของขาราชการครูของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา บุคลากรที่มีอายุต่ํากวา 40 ปมีความตองการเปลี่ยนงานสูง
กวาบุคลากรที่มีอายุมากกวา 40 ป นอกจากนี้วุฒิการศึกษาก็มีผลตอการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน กลาวคือ บุคลากรที่มีการศึกษาสูง องคการจะตองมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานสูง
กวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาที่ต่ํากวา ในประเด็นของการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจนั้นได
ทําการศึกษาในประเด็นของนักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ทางดานการศึกษาดวยเชนกัน พบวา ปจจัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจในการที่ศึกษาใน
สถานศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานบูรณาการทาง
วิชาการ และทางสังคม  

 
ตารางที่ 39 วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 สุจิตรา จรจิตร มศว. ปจจัยที่มีผลตอการ

คงอยูในตําแหนง
หัวหนาภาควิชาใน
มหาวิทยาลัยภูมิภาค 

1. ศึกษาสภาพของการคงอยูใน
ตําแหนงของหัวหนาภาควิชา 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการคงอยูในตําแหนง 

3. คนหาปจจัยที่สงผลตอการคง
อยูในตําแหนง 

4. วิเคราะหหาปจจัยทีจ่ําเปนตอง
พัฒนาเพื่อที่จะสงเสริมการคง
อยูในตําแหนง 

1. หัวหนาภาควิชาในสวน
ภูมิภาคมีความตองการ
คงอยูในตําแหนง
หัวหนาภาควิชาใน
ระดับคอนขางมาก 

2. หัวหนาภาคววิชาที่มี
ระดับเงินเดือนต่ํามี
ความตองการคงอยูใน
ตําแหนงหัวหนานอย
กวาหัวหนาภาควิชาที่มี
ระดับเงินเดือนสูงกวา 

3. การคงอยูในตําแหนง
ของหัวหนาภาควิชาฯ มี
ความสัมพันธกับกลุม
ปจจัยความตองการของ
บุคคล ความพึงพอใจ
ในการทํางาน และ
สภาพแวดลอมของ
ภารกิจ  
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
4. ปจจัยที่มีอํานาจ

พยากรณความตองการ
คงอยูในตําแหนง
หัวหนาภาควิชาไดดี
ที่สุด คือ ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ความ
ตองการของบุคคล ดาน
สภาพแวดลอมของ
ภารกิจ และปจจัยดาน
ชีวสังคม 

5. ลักษณะงาน ความ
ตองการความสําเร็จ 
และความสัมพันธ
ระหวางหัวหนากับ
สมาชิกในหนวยงาน
เปนตัวแปรที่มีอํานาจ
พยากรณการคงอยูใน
ตําแหนงมากที่สุด 

6. ปจจัยที่ควรพัฒนาไดแก 
ลักษณะงานและรายได 

2 ปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน 

มศว. ความผูกพันตอ
สถาบันของอาจารย
เปนในสาขาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา 

1. ศึกษาระดับของความผูกพัน
ตอสถาบันของอาจารย 

2. เปรียบเทียบระดับของความ
ผูกพันตอสถาบันของแตละ
สถาบัน 

3. เปรียบเทียบระดับของความ
ผูกพันตอสถาบันในแตละ
คุณลักษณะทางชีวสังคม 

4. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอสถาบันของ
อาจารยในสาขา 

5. ศึกษาระดับของแตละปจจัยที่
มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอสถาบันของอาจารย
ในสาขา 

6. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันตอสถาบันของอาจารย
ในสาขาวิชา 

7. วิเคราะหหาปจจัยทีจ่ําเปนตอง

1. อาจารยมีความ
ผูกพันตอสถาบันใน
ระดับคอนขางมาก 

2. อาจารยที่มีรายไดต่ํา
มีความผูกพันตอ
สถาบันต่ํากวา
อาจารยที่มีรายไดสงู
กวา 

3. เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนง 
และประสบการณ 
ตางมีความผูกพันตอ
สถาบันคอนขางมาก 

4. ความผูกพันของ
อาจารยตอสถาบันมี
ความสัมพันธกับ
ปจจัยทุกดาน ไมวา
จะเปน ดานบุคคล 
และดานงาน ดาน
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
พัฒนาเพื่อที่จะเสริมสราง
ความผูกพันตอสถาบันของ
อาจารยในสาขา 

กลุม  
5. ปจจัยที่มีอํานาจใน

การพยากรณที่ดีที่สุด
คือ  ปจจัยดานบคุคล 
คือ ความสนใจใน
งาน เจตคติที่มีตอ
ระบบราชการ การจูง
ใจดวยเงินเดอืน  
ปจจัยดานงาน คือ 
ความพึงพอใจงาน
ทั่วไป ความกาวหนา
ในรายได มิตร
สัมพันธ  ปจจัยดาน
กลุม คือ ความ
ศรัทธาตอ
ผูบังคับบัญชา  และ 
ปจจัยที่ดีที่สุด คือ 
ความสนใจในงาน 
ความพึงพอใจใน
งานทั่วไป รายได 
ระดับเงินเดือน และ
มิตรสัมพันธ 

3 ไพโรจน  
กลิ่นกุหลาบ 

มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความทอแทในการ
ปฏิบัติงานของครู
ประถมศึกษาในภาค
กลาง 

1. ศึกษาสภาวะความทอแทใน
ดานตางๆ ของคร ู

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความทอแทในดานตางๆ 
ของคร ู

3. ศึกษาปจจัยที่สามารถ
พยากรณความทอแทในดาน
ตางๆ ของครู 

4. แสวงหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคร ู

1. ครูประถมมีความ
ทอแทความออนลา
ทางอารมณและดาน
ความไมสมหวังใน
ผลสําเร็จของตนอยู
ในระดับปานกลาง 

2. ครูที่เปนโสดมีความ
ทอแทดานการ
สูญเสียความสัมพนัธ
สวนบุคคลมากกวา
ครูที่สมรสแลว 

3. ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความทอแทในการ
ทํางานของครูมีดังนี้ 
(1) ปจจัยดานความ
ผูกพัน (2) ดานการ
สูญเสียความสัมพนัธ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สวนบุคคล  และ (3) 
ดานความไมสมหวงั
ในผลสําเร็จของตน 

4 อารมณ 
 จินดาพันธ 

มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนงานของ
ขาราชการครู 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

1. ศึกษาระดับความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนงานของขาราชการครู 

2. ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความ
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของ
ขาราชการครู 

3. คนหาปจจัยที่สามารถทํานาย
ความตั้งใจที่จะเปลีย่นงาน
ของขาราชการครู 

4. แสวงหาแนวทางในการลด
ความตั้งใจที่จะเปลีย่นงาน
ของขาราชการครู 

1. ขาราชการครูฯ มีความ
ตั้งใจที่จะเปลียนงานอยู
ในระดับปานกลาง 

2. เพศไมมีผลตอความ
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน
ของคร ู

3. ครูที่มีอายุต่ํากวา 40 มี
ความตั้งใจในการ
เปลี่ยนงานมากกวาครูที่
มีอายุมากกวา 40 ป 

4. ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีความ
ตั้งใจในการเปลี่ยนงาน
มากกวาครูที่มีการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี  

5. ครูที่มีประสบการต่ํา
กวา 14 ป มีความตั้งใจ
ในการที่จะเปลียนงาน
มากกวาครูที่ทํางาน
มากกวา 14 ป 

6. ปจจัยดานบุคคล ดาน
การงาน ดานความพึง
พอใจในงาน และปจจัย
ดานบทบาท มี
ความสัมพันธกับความ
ตั้งใจในการเปลี่ยนงาน
ของครู  

7. ปจจัยที่ใชในการ
พยากรณความตั้งใจใน
การเปลี่ยนงานไดแก 
ดานบุคคล 

5 ประทุม 
 ฤกษกลาง 

มศว. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตองค
การและผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารยมหาวิทยาลยั

1. ศึกษาความผูกพันตอองคการ
และผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยมหาวิทยาลยัเอกชน 

2. ศึกษาความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนของปจจัยทีม่ีอิทธิพล

1. อาจารยมหาวิทยาลยั
เอกชนมีความผูกพนัตอ
องคการและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับ
คอนขางมาก  
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
เอกชน ตอความผูกพันองคการและ

ผลการปฏิบัติงานงานของ
อาจารยมหาวิทยาลยัเอกชน 

3. สรางแบบจําลอง
ความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสน 

2. ปจจัยที่มีอิทธิผล
ทางตรงตอความผูกพัน
ตอองคการ
ประกอบดวย การ
สื่อสารและ
สัมพันธภาพ  ความ
ขัดแยงในบทบาทซึ่งมี
อิทธิผลผกผัน  อายุของ
อาจารย 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอผลการ
ปฎิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญ ประกอบดวย  
ความผูกพันตอองคการ  
ความชัดเจนในบทบาท 
ความขัดแยงในบทบาท 
และ ลักษณะงานใน
ดานศักยภาพการจูงใจ
จากงาน 

6 วิจิตรา  
ปญญาชัย 

จุฬาฯ การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาอาชีพ 
สําหรับอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นําเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ
สําหรับอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รูปแบบการพัฒนาอาชีพ
สําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลประกอบดวย 2 
สวนสําคัญดังนี้ (1) 
องคประกอบของการ
พัฒนาอาชีพและการ
กําหนดสมรรถนะที่ตอง
พัฒนาของอาจารย และ (2) 
การออกแบบการพัฒนา
อาชีพสําหรับอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล  

7 วชิระ ชาวหา มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ
ความผูกพันตอ
สถาบันของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

1. ศึกษาระดับความผูกพันตอ
สถาบันของนิสิต 

2. เปรียบเทียบระดับของความ
ผูกพันตอสถาบันของนิสิต 

3. เปรียบเทียบระดับความผูกพัน
ตอสถาบันของนิสติโดย
จําแนกตามคุณลักษณะทางชีว
สังคม 

4. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ

1. ความผูกพันของนสิิตที่
มีตอสถาบันคอนขางสูง 

2. ปจจัยทุกดานมี
ความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอสถาบันของ
นิสิตที่มีอายุนอยกวา
เกณฑ และ นิสิตที่
ไดรับการคัดเลือกแบบ
สอบรวม รวมถึงนิสิตที่
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
กับความผูกพันตอสถาบันของ
นิสิต 

5. ศึกษาปจจัยที่สามารถ
พยากรณความผูกพนัตอ
สถาบันของนิสิต 

6. เสนอแนะวิธีการพฒันาปจจัย
ที่เสริมสรางความผูกพันตอ
สถาบันของนิสิต 

 

อยูที่วิทยาเขตประสาน
มิตร 

3. คุณลักษณะทางชีว
สังคมของนิสิตที่
แตกตางกันจะมีผลกตอ
ระดับความผูกพันตอ
สถาบันแตกตางกัน มี
ความสอดคลองเพยีง
บางสวน 

4. องคประกอบตางๆ ใน
ปจจัยดานตัวนิสิต ปจ
จันดานความพึงพอใจ
สภาพแวดลอมสถาบัน 
ปจจัยดานบูรณาการ
ทางวิชาการ และปจจัย
ดานบูรณาการทาง
สังคม มีความสัมพนัธ
กับผูกพันตอสถาบัน
ของนิสิต 

 
 ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการ มีผูที่สนใจทําการศึกษาวิจัยจํานวน 5 เร่ือง 
โดยสามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ บรรยากาศองคการเปนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงองคการ กลาวคือ วัฒนธรรมแบบราชการและวัฒนธรรมแบบครอบครัวจะเปน
วัฒนธรรมที่สรางความพึงพอใจใหกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ โดยการที่จะมี
วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันกันก็จะขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ  
เชน วัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษาพยาบาลจะมีความเปนวัฒนธรรมทางทหารที่ชัดเจน 
คือมีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน สําหรับปจจัยที่ เกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการนั้น จะมุงเนนสภาพแวดลอมภายนอก ระบบสังคม แรงจูงใจ ภาวะผูนํา 
โครงสรางองคการ การดําเนินงานองคการ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินงานภายในองคการ ซ่ึงการสรางบรรยาศองคการของแตลสถาบันการศึกษาผูบริหารก็
จะตองพิจารณาตามบริบทของสถานศึกษา เชน ในสวนของวิทยาลัยพยาบาลมุงเนนบรรยากาศ
องคการที่เปนทีมมากที่สุด  
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 พ.อ.พร ภิเศก มศว. วัฒนธรรมองคการ

และปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอ
ประสิทธิผล
โรงเรียนเหลาสาย
วิทยาการของ
กองทัพบก 

1. ศึกษาลักษณะของวฒันธรรม
องคการในโรงเรียนฯ 

2. ศึกษาผลของวัฒนธรรม
องคการ แนวปฏิบัติของ
กองทัพบก และความพึงพอใจ
ในงานตอประสิทธิผล
โรงเรียนฯ 

1. ลักษณะวัฒนธรรม
องคการในโรงเรียน
เหลาสายวิทยาการของ
กองทัพบก เปน
วัฒนธรรมแบบผสม
ระหวางวัฒนธรรม
ครอบครัว วัฒนธรรม
แบบการเปลี่ยนแปลง
พัฒนา วัฒนธรรมแบบ
ราชการ และวัฒนธรรม
แบบการตลาด โดย
วัฒนธรรมที่เดนมาก
ที่สุดคือ วัฒนธรรม
แบบราชการ 

2. วัฒนธรรมแบบ
ครอบครัวและแบบ
ราชการสงผลตรงตอ
ความพึงพอใจในงาน 

3. วัฒนธรรมองคและแนว
ปฏิบัติและความพึง
พอใจในงานสงผลตรง
ตอประสิทธิผล
โรงเรียน 

4. อาจารยที่มีระดับ
การศึกษาและระดับ
ความพึงพอใจในงาน
ตางกันรับรูการมี
ประสิทธิผลโรงเรียน
ตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 40   วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการ 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
2 ประภาพรรณ 

ไชยวงศ 
จุฬาฯ การวิเคราะหบทบาท

ขององคการบริหาร
สวนตําบลในการจัด
การศึกษาและการมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา 

3. วิเคราะหบทบาทที่ อบต. 
ปฏิบัติจริงในการจัด
การศึกษาและการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
ตามการรับรูของ อบต. และ
ผูที่เกี่ยวของ 

4. วิเคราะหบทบาทของ อบต. 
ในการจัดการการศึกษาและ
การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ตามความคาดหวัง
ของ อบต. และผูที่เกี่ยวของ 

5. วิเคราะหความพรอม ปจจัย
ที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคในการปฏิบัติ
บทบาทการจัดการศึกษา และ
การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของ อบต. 

5. บทบาทที่ปฏิบัติจริง 
สวนใหญจัด
การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

6. ความคาดหวัง 
ผูบริหารสถานศึกษา
คาดหวังให อบต. จัด
การศึกษากอน
ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

7. ความพรอม ในป 
2549 อบต. มีความ
พรอมจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา 
แตไมพรอมในระดับ
ประถมศึกษา 

8. ปจจัยที่สงเสริม คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาส 

9. ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
คือ ประสบการณใน
การจัดการศึกษาของ
สมาชิก อบต. 

10. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน
ทางการศึกษา และการ
เห็นความสําคัญของ
การศึกษาของผูบริหาร
อบต. เปนปจจัยสําคัญที่
สงเสริมและเปน
อุปสรรคตอการจัดและ
การมีสวนรวมจัด
การศึกษาของ อบต. 

3 นอท.หญิงสุพิศ 
ประสพศิลป 

จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอบรรยากาศ
องคการของ
สถาบันการศึกษา
พยาบาล 

1. ศึกษาแบบบรรยากาศองคการ
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

2. วิเคราะหระดับของปจจัยที่มี
อยูในสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

1. บรรยากาศองคการของ
สถาบันศึกษาพยาบาล
เปนแบบเนนทีมมาก
ที่สุด 

2. ปจจัยที่ใชอธิบายแบบ

ตารางที่ 40 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
3. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

บรรยากาศองคการของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

เนน คือ สภาพแวดลอม
ภายนอก ระบบสังคม 
แรงจูงใจ ภาวะผูนํา 
โครงสรางองคการ การ
ดําเนินงานขององคการ 
และทรัพยากรของ
องคการ 

4 สุพรรณี   
สมานญาติ 

มศว. การศึกษาวัฒนธรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
: ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดชัยภูมิ 

1. ศึกษาภาพรวมของวัฒนธรรม
โรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกตาง
กัน 

2. ศึกษาเปรียบเทียบ
องคประกอบของวฒันธรรม
โรงเรียน ที่มีความสัมพันธตอ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ขนาดแตกตาง
กัน 

1. วัฒนธรรมระดับที่ 1 
สิ่งประดิษฐและ
พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาพบวาใน
โรงเรียนทั้งสองขนาดมี
สัญลักษณที่แสดงถึง
เอกลักษณของโรงเรียน
โดยทั่วๆ ไป เหมือนกัน 

2. วัฒนธรรมระดับที่ 2 
คานิยม โรงเรียนทั้งสอง
ขนาดมีคานิยมใกลเคียง
กัน โดยแบงเปนคานิยม
ดานวิชาการ และ ดาน
การปฏิบัติงาน 

3. วัฒนธรรมระดับที่ 3 คติ
ฐาน ของโรงเรียนทั้ง
สองขนาดไมแตกตาง
กัน กลาวถคือผูที่
เกี่ยวของกับโรงเรียนจะ
เชื่อมั่นเสมอวา 
โรงเรียนเปนแหลง
วิชาการ ครูเปนคนดี 
และมุงพัฒนาตนเองอยู
เสมอ 

4. วัฒนธรรมในแตละ
ระดับตางนี่จะมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กัน  

5 น.อ.หญิง
สุภัทรา เอื้อวงศ 

จุฬาฯ  วัฒนธรรมองคการ
ในสถาบันการศึกษา 
: การศึกษาเฉพาะ
กรณี

1. วิเคราะหวัฒนธรรมองคการ
ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

2. วิเคราะหวัฒนธรรมองคการ
ในสถาบันการศึกษาที่เปน

วัฒนธรรมโดยภาพรวม
ของสองสถาบัน มคีวาม
คลายคลึงกันในลักษณะเชิง
วิชาชีพ คือ สมาชิกตองมี

ตารางที่ 40 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สถาบันการศึกษา
พยาบาล 

วัฒนธรรมที่แข็งหรือ
สอดคลองตองกัน และ
วัฒนธรรมที่ออนหรือขัดแยง
กัน 

3. ศึกษาวัฒนธรรมองคการที่เอื้อ
และที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของสถาบัน 
การศึกษาพยาบาล 

ความเสียสละ มีความ
รับผิดชอบ การกระทําเนน
ความเรียบรอยสมบูรณ 
ความสัมพันธในองคการ
ยึดระบบอาวุโศ สวน
วัฒนธรรมที่แตกตางกันจะ
เกี่ยวกับบริบทของสถาบัน
ที่ตางกัน ซึ่งวัฒนธรรมใน
วิทยาลัยพยาบาลมคีวาม
เดนชัดในความเปนทหาร 

  
 มีงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตจํานวน  15 เ ร่ืองที่สนใจศึกษาเกี่ ยวกับ
ประสิทธิผลขององคการ โดยจากขอคนพบของแตละเร่ืองสามารถสรุปไดวา ประสิทธิผล
องคการทางดานการศึกษานั้นสามารถที่จะวัดไดดวยหลากหลายกฎเกณฑดวยกันไมวาในเชิงของ
การใหบริการแกชุมชน เชน การใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชน พบวา มีความขาดแคลน
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ขาดการประชาสัมพันธที่ดีทําใหไมทั่วถึง 
รวมถึงกระบวนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค และการติดตามงานยังมีคงมีขอบกพรอง
อยูมาก  ในดานเกี่ยวกับการใหบริการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนก็ยังคงมีปจจัยที่เกี่ยวกับของ
ผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาดังนั้นในการที่ทําใหองคการทางดานการศึกษาประสบผลสําเร็จ
หรือมีประสิทธิผลในการใหบริการทางดานการศึกษาอยางแทจริงผูบริหารทางการศึกษาควรให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูปกครอง  ในสวนของสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดศึกษาถึงองคประกอบในการวัดประสิทธิผลขององคการไว 10 ประการดวยกัน 
ประกอบดวย ความสามารถในการปรับเปลี่ยน การพัฒนา ความผูกพัน ความพึงพอใจ นวัตกรรม
ใหมๆ การติดตอส่ือสาร ความสอดคลองระหวางบทบาทและปทัสถาน การบริหารทรัพยากร
อยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ ผลงานของบุคลากร และความพรอมทางดานการบริหารจัดการ
ของผูบริหารและสถาบัน ซ่ึงสอดคลองกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก ที่พบวา 
ปจจัยดานผูบริหารทั้งดานกิจสัมพันธและมนุษยสัมพันธมีผลตอประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงปจจัยดานครูผูสอนดวย  โดยเฉพาะปจจัยดานครูผูสอนมี
ความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับสูงก็แสดงวาองคการประสิทธิผล หรือ การบริหารจัดการขององคการบรรลุผลที่ไดกําหนด
ไว  ในบางเรื่องไดศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการในระดับยอย 

ตารางที่ 40 (ตอ) 
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เชน การศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน พบวา 
ปจจัยที่ทําใหองคการประสบผลสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว ประกอบดวย การมี
โครงสรางองคการที่ดีชัดเจน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติการ มีวัฒนธรรม
และบรรยากาศองคการที่ดี การรับรูของบุคลากรที่ดี รวมถึงทัศนคติ  คานิยม บุคลิกภาพ การ
เรียนรู การจูงใจของบุคลากรในระดับที่ดี นอกจากนี้ยังรวมถึง ผูบริหารมีการวิเคราะหนโยบายที่
ใชในการบริหารชัดเจนและเปนไปในเชิงกลยุทธิ์ รวมถึงการกําหนดกลยุทธในการบริหารและ
การแกไขปญหาในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น สุดทายถาตองการใหเกิดประสิทธิผลแกองคการอยาง
แทจริงผูบริหารและบุคลากรในองคการทุกคนตองปฏิบัติตามแผนงานและกลยุทธที่ไดกาํหนดไว 
ในขณะที่รูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการและดานการเรียนรูและการ
พัฒนา ซ่ึงเปนการประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล ซ่ึงเปนรูปแบบการ
ประเมินประสิทธิผลองคการที่เหมาะสมที่สุด โดยมีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของเชนเดียวกันหรือ
สอดคลองกันกับ การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิกในกรณีที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน
การสอน   

 
ตารางที่ 41  วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 ปรีชา  

บุญคมรัตน 
มศว. ความสัมพันธ

ระหวางการ
บริหารงานวิชาการ
กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาด
ใหญ 

1. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานวิชาการแตละ
ดาน 

2. ศึกษาความแตกตางของ
ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานวิชาการแตละดาน
ทั้ง 7 ดาน กับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน 

1. สภาพภูมิศาสตรของ
โรงเรียนมี
ความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

2. การบริหารงานวิชาการ
มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเฉพาะใน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขต
เมือง 

3. วุฒิการศึกษาของ
ผูอํานวยการมี
ความสัมพันธกับงาน
บริหารการงานวิชาการ
ซึ่งมีความสัมพันธกับ
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

4. ประสบการณของ
ผูอํานวยการมีผลตอ
งานบริหารวิชาการ 

5. การบริหารงานวิชาการ
ทั้ง 7 ดานมีเพียงดาน
การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพียงดานเดยีว 

2 ชูชีพ 
 พุทธประเสริฐ 

มศว. การบริการวิชาการ
แกสังคมของ
วิทยาลัยครูภาคเหนอื 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและ
อุปสรรคของการบริการ
วิชาการแกสังคม 

2. ศึกษาความตองการของสังคม
ในการรับบริการจากวิทยาลัย
ครู 

3. ศึกษาแนวโนมของสภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคม และการศึกษา
ของภาคเหนือ 

4. พัฒนารูปแบบการบริการวิชา
แกสังคมใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคม และการศึกษา 

1. สภาพปญหาของการ
บริการวิชาการ พบวา 
ดานจุดมุงหมายมีการ
ขาดทรัพยากร การ
ประชาสัมพันธ การเนน
ใหเกิดการปฏิบัติ การ
วางแผนกําหนด
จุดมุงหมาย การ
วางแผนปฏิบัติและการ
ประเมินประสิทธิผล
ตามจุดมุงหมาย และ
ปญหาดานเศรษฐกิจ 
ดานการเมืองการ
ปกครอง ดานสังคม 
และดานการศึกษา มี
แนวโนที่ที่ผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาจะมีผลกตอการ
บริการวิชาการมากขึ้น 

2. รูปแบบของการบริการ
วิชาการแกสังคมควรมี
สาระสําคัญดังนี(1) 
จุดมุงหมายของการ
บริการวิชาการ (2) 
เนื้อหาสาระของการ
บริการวิชาการ 
(3)วิธีการ (4) 
นวัตกรรมที่ใชในการ
บริการวิชาการ (5) การ
จัดระบบบริหารงาน
บริการวิชาการ 

3 สุรัตน   มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ 1. ศึกษาหาความสัมพันธ 1. ผูปกครอง นักเรียน มี

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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ไชยชมภ ู ความตั้งใจในการ

เรียนตอระดับ
มัธยมศึกษาของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
ในเขตโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเล
ตะวันออก 

ระหวางปจจัยเกี่ยวกับ
ผูปกครองกับความตั้งใจใน
การเรียนตอของนักเรียน 

2. ศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเกี่ยวกับนักเรียน
กับความตั้งใจในการเรียนตอ
ของนักเรียน 

3. ศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเกี่ยวกับ
ผูปกครอง ปจจัยเกี่ยวกับ
นักเรียนและความตั้งใจในการ
เรียนตอของนักเรียน 

4. ศึกษาปญหาและความตองการ
ของนักเรียนและผูปกครองที่
เกี่ยวกับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

ความสัมพันธกับความ
ตั้งใจในการเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาของ
นักเรียนในทุกปจจัย
ยกเวน เพศ 

2. ปญหาความยากจน 
และ ความไมตั้งใจใน
การสงบุตรหลานเรียน
ตอของผูปกครองเปน
อุปสรรคในการศึกษา
ตอระดับมัธยมศึกษา 

4 เวช มงคล จุฬาฯ การพัฒนาเครื่องมือ
ตรวจวินิจฉัยปญหา
สําหรับการพัฒนา
องคการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา 

พัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัย
ปญหาสําหรับการพัฒนาองคการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา 

ไดเคร่ืองมือตรวจวนิิจฉัย
ปญหาสําหรับการพัฒนา
องคการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย 
แบบสอบถามครู 
แบบสอบถามผูบริหารและ
ผูชวยผูบริหาร และแบบ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
โดยจําแนกตาม
องคประกอบแตละดาน
ของโรงเรียนมัธยมแตละ
กลุมเดนและกลุมดอย 

5 กรรณิก  
า เจิมเทียมชยั 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การประเมิน
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาล 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. ศึกษาองคประกอบที่ใชในการ
พิจารณาประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาล 

2. พัฒนารูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคการของ
วิทยาลัยพยาบาล 

1. เคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาลฯ 
มีคุณภาพดานความ
เที่ยงชนิดความคงที่
ภายในสูง 

2. องคประกอบที่แสดง
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาลฯ 
ประกอบดวย  (1) 

ตารางที่ 41(ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน (2) การ
พัฒนา (3) ความผูกพัน 
(4) ความพึงพอใจ (5) 
นวัตกรรม  (6) การ
ติดตอสื่อสารแบบเปด 
(7) ความสอดคลอง
ระหวางบทบาทและ
ปทัสถาน (8) การจัดหา
ทรัพยากร (9) ผลงาน 
และ (10) ความพรอม 

3. รูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัพยาบาลฯ 
ประกอบดวย 
วัตถุประสงค 
โครงสราง เคร่ืองมือ 
และวิธีการใชเคร่ืองมือ 

6 โสภณ  
 พวงสุวรรณ 

มศว. การศึกษา
ประสิทธิผลและ
ปญหาการ
ดําเนินงานของสห
วิทยาลัยทวารวดี : 
การรับรูของบุคคล 

1. ศึกษาการรับรูประสิทธิผล
ของสหวิทยาลัยฯ ของ บุคคล 

2. ศึกษาการรับรูปญหาการ
ดําเนินงานของสหวิทยาลัยฯ
ของบุคคล 

3. ศึกษาปญหาการดําเนินงาน
ของสหวิทยาลัยฯ ซึ่งมิได
เกิดขึ้นจากการรับรูที่ตางกัน 

4. เสนอแนวทางในการ
แกปญหาการดําเนินงาน
ของสหวิทยาลัยฯ 

1. ประสบการณในการ
ปฏิบัติภารกิจหลัก
รวมกันของวิทยาลยัครู 
ความเชื่ออํานาจ และ
ตําแหนงหนาที่ของ
บุคคล เปนตัวแปรที่ทํา
ใหการรับรูประสิทธิผล
ของสหวิทยาลัยฯของ
บุคคลแตกตางกันเกือบ
ทุกดาน 

2. ตัวแปรที่ทําใหการรับรู
ปญหาการดําเนินงาน
ของสหวิทยาลัยทวาร
วดีของบุคคลแตกตาง
กัน 

3. ปญหาหารดําเนินงาน
ของสหวิทยาลัยทวาร
วดีที่บุคคลซึ่งมคีวาม
แตกตางกันในดาน
คุณลักษณะสวนตัว 

7 บุญเรือน มศว. ปจจัยที่สัมพันธกับ 1. ศึกษาระดับประสิทธิผลของ 1. ประสิทธิผลการจัด

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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 หมั้นทรัพย ประสิทธิผลการจัด

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
คาทอลิก 

การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียน
เอกชนคาทอลิก 

2. ศึกษาความสัมพันธ 
3. ศึกษาเพื่อทํานายประสิทธิผล

การจัดการการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
คาทอลิกอยูในระดบัสูง 

2. ปจจัยดานผูบริหารซ่ึง
ไดแก พฤติกรรมผูนํา 
ดานกิจสัมพันธและ
มิตรสัมพันธ ปจจัยดาน
ครู ไดแก การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม 
ความสามัคคี ความพึง
พอใจ ปจจัยดาน
นักเรียนไดแก 
พฤติกรรมดานการเรียน
การ สังคม และการ
เรียนพิเศษ เปนตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกบั
ประสิทธิผลการจัด
การศึกษา  

3. พฤติกรรมผูนําดานกิจ
สัมพันธและมิตร
สัมพันธ การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม 
ความสามัคคี และ
พฤติกรรมดานสังคม
กับกลุมเพื่อ เปนตัว
ทํานายประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา 

8 สมศักดิ์  
ดลประสิทธิ์ 

จุฬาฯ การนําเสนอรูปแบบ
ระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุง
คุณภาพทั้งองคการ
ในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

นําเสนอรูปแบบระบบการ
บริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพ
ทั้งองคการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ ที่
นํามาประยุกตให
ประกอบดวย  (1) 
วัตถุประสงคของระบบ 
TQM  (2) หลักการของ
ระบบ TQM (3) 
ลักษณะพื้นฐานการ
บริหารแบบ TQM และ 
(4) องคประกอบของ
องคการตามระบบ 
TQM 

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
2. โครงสรางระบบงาน 

ประกอบดวย 
โครงสรางการ
บริหารงาน และ
บทบาทหนาที่ตาม
โครงสรางการบริหาร 
TQM คณะกรรมการ
บริหารงาน TQM 
คณะทํางาน TQM และ 
กลุมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ  

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ประกอบดวย (1) การ
เตรียมการดําเนินงาน 
(2) การดําเนินงานตาม
แผน (3) การตรวจ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และ (4) 
สรุปผลการดําเนินงาน 

9 สรายุทธ  
เศรษฐขจร 

มศว. การศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โดยการวิเคราะหอภิ
มาณ 

1. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยดาน
ครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน 
และปจจัยดานการจัดการเรียน
การสอนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2. อธิบายความแปรปรวนของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานตางๆ กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนฯ ดวนตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจยั 

ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัย
ดานครูผูสอน ดานนักเรียน 
ดานการจัดการเรียนการ
สอนมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาโดยปจจัยดาน
นักเรียนมีความสําคัญมาก
ที่สุด 

10 สุทธิพงค  
ยงกมล 

จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอ
ประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ
การสอน 

ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน 

ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการสอนมี 12 ดาน 
ในระดับมากและมากที่สุด 
ไดแก (1) โครงสราง
องคการ(2) เทคโนโลยี

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
องคการ (3) วัฒนธรรม
องคการ (4) บรรยากาศ
องคการ (5) การรับรูของ
บุคลากร (6) ทัศนคติและ
คานิยมของบคุลากร (7) 
บุคลิกภาพของบคุลากร (8) 
การเรียนรูของบุคลากร (9) 
การจูงใจของบุคลากร (10) 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
(11) การกําหนดกลยุทธ 
และ (12) การปฎิบัติตาม
กลยุทธ 

11 ปติชาย ตันปติ จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัย
เชิงระบบที่สงผลตอ
ประสิทธิผลองคการ
ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ศึกษาปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการ
ปรับตัว ความสามารถน
ในการบรรลุเปาหมาย 
ความสามารถในการบูร
ณาการ และ
ความสามารถในการ
รักษาแบบแผนทาง
วัฒนธรรมอยูในระดับ
มากทุกดาน  

2. ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลองคการมี 
12 ประเด็น 
ประกอบดวย ระบบ
ยอยการจัดการ (การ
ควบคุม) ระบบยอยการ
จัดการ (การนํา) ระบบ
ยอยเทคโนโลยี ระบบ
ยอยการจัดการ (การจัด
องคการ) การจัดทํา
หลักสูตร ความรวมมือ
จากชุมชน 
ความสามารถของ
นักเรียน ระบบยอย
โครงสราง ความ
เพียงพอของวัสดุ 
อุปกรณ ระบบยอยจิต

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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สังคม ความสามารถ
ของผูบริหาร และ 
ระบบยอยเปาหมาย 

12 พิมพอร   
สดเอี่ยม 

มศว. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการบริ
หาวิชาการของ
สาขาวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฎ 

1. ศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
บริหารวิชาการของสาขาวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฎ 

2. คนหาปจจัยระดับนักศึกษา 
ปจจัยระดับหองเรียน และ
ปจจัยระดับสาขาวชิาที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของสาขาวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฎเลย 

3. สรางโมเดลเชิงสาเหตุแบบ
พหุระดับของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของฯ 

1. การบริหารวิชาการของ
สาขาวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฎมี
ประสิทธิผลอยูในระดับ
มาก 

2. ความรูพื้นฐานเดิมมี
อิทธิพลทางตรงเปน
บวกตอคะแนนเฉลีย่
สะสมของนักศึกษาราย
คนมากที่สุด 

3. ตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยมีอิทธพิล
ทางตรงเปนลบตอ
คาเฉลีย่คะแนนเฉลีย่
สะสมของนักศึกษาราย
หองเรียน 

4. วุฒิการศึกษาของ
อาจารยมีอิทธิพล
ทางตรงเปนลบและ
แรงจูงใจในการทํางาน
ของอาจารยมีอิทธพิล
ทางตรงเปนบวก ตอ
คาเฉลีย่ความพึงพอใจ
ในการทํางานของ
อาจารยรายหองเรียน 

5. วัฒนธรรมองคการแบบ
กลไกตลาด วุฒิ
การศึกษาและ
กระบวนการบริหาร
วิชาการของผูบริหาร มี
อิทธิพลทางตรงเปน
บวก สวนพฤติกรรม
ผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารมีอิทธิพล
ทางตรงเปนลบตอ

ตารางที่ 41 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ประสิทธิผลการบริหาร
วานวิชาการตามการ
รับรูของผูบริหาร 

13 สมจิตร อุดม มศว. ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียน
เอกชน ระดับ
ประถมศึกษาใน
ภาคใต 

1. ศึกษาระดับความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต 

2. ศึกษาปจจัยระดับผูบริหาร
โรงเรียนที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนฯ 

3. ศึกษาปจจัยระดับครูที่สงผล
ตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนฯ 

4. ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนที่
สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนฯ 

5. สรางโมเดลพหุระดับของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนฯ 

1. ความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษาใน
ภาคใตอยูในระดับมาก 

2. พฤติกรรมดานสังคม
และกลุมเพื่อน 
พฤติกรรมดานการเรียน
ของนักเรียน และเจตคติ
ตอการเรียนของ
นักเรียน สงผลตอ
ความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษาใน
ภาคใต 

3. คุณภาพการสอนของครู 
ความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู และการ
ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู สงผล
ตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาใน
ภาคใต 

4. บรรยากาศโรงเรียน 
วิสัยทัศนผูบริหาร และ
พฤติกรรมผูนําแบบมี
สวนรวม สงผลตอ
ความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษาใน
ภาคใต 

14 ทวีศิลป  
กุลนภาดล 

มศว. การพัฒนาตัวบงชี้
การบริหารกิจการที่
ดีสําหรับการเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

1. สรางตัวบงชี้การบริหาร
กิจการที่ดีสําหรับการเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

2. ทดสอบความสอดคลองของ
โมเดลโครงสรางตัวบงชี้การ

1. ความเปนอิสระ 
เสรีภาพทางวิชาการ 
การมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบตรวจสอบ
ได และความโปรงใส

ตารางที่ 41(ตอ) 
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บริหารกิจการที่ดีสําหรับการ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฎกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

3. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เกณฑสัมพันธของตัวบงชี้การ
บริหารกิจการที่ดี 

4. พัฒนาคูมือการใชตัวบงชี้การ
บริหารกิจการที่ดี สําหรับการ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ในการบริหารกิจการ 
เปนองคประกอบที่
สําคัญของการบริหาร
กิจการที่ดีสําหรับการ
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

2. โดยมีตัวบงชี้การ
บริหารกิจการที่ดีมี
ทั้งหมด 95 ตัวบงชี้ 

15 รุจา รอดเข็ม จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การประเมิน
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ประยุกตตามแนว
ทางการประเมิน
องคการแบบสมดุล 

1. พัฒนารูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคการของ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประยกุตตามแนว
ทางการประเมินองคการแบบ
สมดุล 

2. ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรตางๆ กับ
ประสิทธิผลองคการของ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวย
องคประกอบ
ประสิทธิผลองคการ 4 
ดาน คือ ดานการเงนิ 
ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายใน 
และดานการเรียนรูและ
การพัฒนา 

2. รูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคการ
ของวิทยาลยัในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ประยุกตตามแนว
ทางการประเมิน
องคการแบบสมดุล 
เปนรูปแบบที่
ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
วา เหมาะสมและ
ประโยชนตอการ
นําไปใชในระดับมาก
ที่สุด 

3. รูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลองคการมี
ความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

4. ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ 
ภาวะผูนํา บรรยากาศ
องคการ การ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ติดตอสื่อสาร 
วัฒนธรรมองคการ การ
บริหารเชิงกลยุทธ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดลอมภายนอก 
ความผูกพันตอองคการ
และการจูงใจ  

 
 ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและการเงินเปนประเด็นที่มีการดําเนินการทํา
วิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตนอยที่สุดในจํานวน 5 กลุม กลาวมีจํานวนเพียง 3 เร่ืองเทานั้น 
โดยจําแนกเปน เร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการศึกษาจํานวน 2 เร่ืองและเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
ทางการศึกษาอีกหนึ่งเรื่อง ซ่ึงจากขอคนพบ สามารถสรุปไดวา การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร
การศึกษาเปนการศึกษาเกี่ยวผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานการศึกษา โดยมีการศึกษา
เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตนักเรียนนายรอยตํารวจ พบวา ตนทุนในการผลิตนักเรียนนาย
รอยตํารวจสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนทางสังคมและตนทุนสวนบุคคล และ
กอใหเกิดความคุมคาในการลงทุนเพราะกอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม นอกจากนี้ยังไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตรโดยเปรียบเทียบกับ
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรซ่ึงมีความสอดคลองกับการผลิตนักเรียนนายตํารวจคือ มีการแบง
ตนทุนในการผลิตเปนสองประเภทเชนเดียวกัน   ไดมีการเปรียบเทียบประโยชนที่เกิดจากการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกลาวดวยปรากฎวาทั้งสองสาขาวิชาตางก็มีคุณคาในการลงทุนที่
ใกลเคียงกัน สําหรับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณทางการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา การที่จะ
นํางบประมาณที่มุงเนนผลงานมาใชในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดนั้น
จะตองประกอบไปดวยองคประกอบยอยหลากหลายประเด็น เชนในกรณีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจําเปนจะตองมีองคประกอบยอยถึง 191 ขอ เปนตน 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 พตต.ทิวลิป 

เครือมา 
มศว. การศึกษา

ผลตอบแทนจาก
การผลิตนักเรียน
นายรอยตํารวจ 

1. ศึกษาตนทุนทางสังคมและ
สวนบุคคล ในการผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจ 

2. ศึกษาผลประโยชนที่วัดเปน
ตัวเงินได ในการผลิตนักเรียน
นายรอยตํารวจ 

3. ศึกษาอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจทางสังคมและสวน
บุคคล ในการผลิตนักเรียน
นายรอยตํารวจ 

4. ศึกษาถึงผลประโยชนที่วัด
เปนตัวเงินไมได ในการผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจ โดย
วัดจากพฤติกรรมทางสังคม
และพฤติกรรมทางการเมือง
ของผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

1. ตนทุนในการผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจ 
แบงเปน ตนทุนทาง
สังคมและตนทุนสวน
บุคคล  

2. ผลประโยชนที่วัดเปน
ตัวเงินได วัดจากอตัรา
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ แบงเปน 
อัตราผลตอบแทนทาง
สังคม และอัตรา
ผลตอบแทนสวนบุคคล 

3. ผลประโยชนที่วัดเปน
ตัวเงินไมได ดาน
พฤติกรรมทางการเมือง 
พบวา ในภาพรวมโดย
เฉลี่ยแลวผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียน
นายรอยตํารวจมี
ทัศนคติทางการเมือง
และประชาธิปไตยใน
ระดับสูง 

4. การลงทุนในการผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจ 
มีความคุมคากับการ
ลงทุนในทาง
เศรษฐศาสตร ใน
ขณะเดยีวกันก็
กอใหเกิดผลประโยชน
แกสังคมสวนรวมดวย
เชนกัน 

  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 42  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการศึกษา 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
2 ประพันธ  

ธรรมไชย 
มศว. การวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนในการ
ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลป
ศาสตรและ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรของ
วิทยาลัยครูในสห
วิทยาลานนา 

1. ศึกษาตนทุนหรือคาใชจาย
ทางการศึกษาและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน
การผลิตบัณฑิต 

2. วิเคราะหหาอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มี
ตอสวนบุคคลและตอสังคม 

3. เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มี
สวนบุคลลและตอสังคมของ
บัณฑิต 

4. เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่
สวนบุคคลและตอสังคมของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
อุดมศึกษา 

5. ศึกษาการมีสวนรวมทาง
สังคมในดานพฤติกรรมทาง
การเมืองและสังคมของ
บัณฑิต 

1. การวิเคราะหตนทุน
หรือคาใชจายทาง
การศึกษา 

2. ผลการวิเคราะห
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่วัดจาก
รายได 

 
ตารางที่ 43 วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับงบประมาณทางการศึกษา 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ ์ มศว. การพัฒนารูปแบบ
งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของ
มหาวิทยาลัยใน
กํากับขอรัฐ : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

พัฒนารูปแบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สําหรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

รูปแบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประกอบดวยองคประกอบยอย
ทั้งสิ้นจํานวน 191 ขอ 
 

 จากตารางที่ 44 และ 45 จะเห็นไดวามีวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการเมืองและนโยบายการศึกษาทั้งสิ้น 9 เร่ือง โดยแยกเปนการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง
และนโยบายการศึกษาจํานวน 4 เร่ือง และประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายทางการศึกษา
อีกจํานวน 5 เรื่อง โดยท้ังสองประเด็นไดขอคนพบสรุปไดดังนี้ การบริหารโรงเรียนเพื่อใหมี

ตารางที่ 42 (ตอ) 
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ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวนั้น ผูบริหารจะตองมีการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการบริหาร นอกจากนี้จะตองจัดใหมีการระดมทรัพยากรที่ใชใน
การบริหารจัดการ รวมถึงการกําหนดหรือสรางหลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ินที่สถานการศึกษานั้นตั้งอยู รวมถึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การนํานโยบายการศึกษาที่เกี่ยวของกับการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมาใชถึงปรากฎวาต่ํากวาคุณภาพหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซ่ึงการติดตามเพื่อ
กอใหเกิดผลสําเร็จในการนํานโยบายมาใชจะตองมีการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการที่จะ
ติดตามงานใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีปจจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกันดังนี้ จะตองมีการพิจารณา
เกี่ยวกับโครงสรางขององคการ พิจารณาถึงบทบาทของผูบริหาร ความรูความสามารถของผูที่
ไดรับมอบหมายใหติดตามงาน รวมถึงเทคนิคตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการนําเสนอขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินและองคประกอบสุดทายที่จะทําให
การติดตามงานบรรลุผลสําเร็จคืองบประมาณในการบริหารจัดการ ซ่ึงถือเปนองคประกอบที่
สําคัญยิ่งตอการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังพบอีกวา ผูบริหารในระดับสูงขององคการจะเปนกลุม
บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนด วางแผน ปฏิบัติงานทางดานนโยบายสูงที่สุด  
 
ตารางที่ 44 วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับการเมอืงและนโยบายการศึกษา 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 พิธาน พื้นทอง มศว. ขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉยีง 
เหนือ 

ศึกษาขอเสนอเชิงนโยบายจากผูมี
สวนไดเสียในระดบัโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให
สามารถดําเนินไดตามความ
คาดหวังของ พ.ร.บ. การศึกษา 
2542 

1. ความคาดหวังของพ.ร.บ. 
2542 ดานโครงสราง 
โรงเรียนมีการบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพ ดาน
เทคโนโลยี โรงเรียนมีการ
ระดมทุนเพื่อจัดหา ผลิต 
และพัฒนาเทคโนโลยี 
ดานงานโรงเรียนทีการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและ
ทองถิ่น  

2. ศักยภาพโรงเรียนขนาด
เล็กมีเพียงดานเทคโนโลยี
เทานั้นที่อยูในระดบัปาน
กลาง สวนดานอื่นอยูใน
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ระดับสูง 

2 รุงเรือง  
สุขาภิรมย 

จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัย
ที่สัมพันธกับการนํา
นโยบายการศึกษา
ไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษานโยบาย
การขยายการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

วิเคราะหปจจัยที่มคีวามสัมพันธ
กับการนํานโยบายการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนไปปฏิบัติ 

1. ผลที่เกิดจากการนํา
นโยบายการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไปปฏิบัติในดานปริมาณ
โรงเรียนยังรับนักเรียนได
ต่ํากวาเปาหมาย ในดาน
คุณภาพอยูในระดับพอใช 

2. ปจจัยที่อธิบายผลการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ไดแก 
(1) ความเหมาะสมของ
ที่ตั้งโรงเรียน (2) การมี
สวนรวมของพอแม
ผูปกครอง (3) การมีสวน
รวมขององคการอืน่ๆ  (4) 
ความชัดเจนเกี่ยวกบั
เปาหมายการรับนักเรียน 
(5) ความชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีการรับนักเรียน (6) 
ภาวะผูนําของผูบริหาร (7) 
ความเพยีงพอของครู 
คุณภาพของครู (8) ความ
เพียงพอของอาคารสถานที่  
(9) ความเพยีงพอของวัสดุ
อุปกรณ (10) การมีระบบ
การจัดเก็บขอมูลและการ
วางแผน (11) การมีระบบ
ดูแลสุขภาพอนามัยและ 
(12) การมีระบบ
ประเมินผลภายใน 

3. การนํานโยบายไปใชมี
ปจจัยที่สําคัญมากคอื  ดาน
การพัฒนาครู ความชัดเจน
ของนโยบาย ผูบริหารที่มี
ภาวะผูนํา ความชัดเจน
ของแนวปฏิบัติ ความ
พรอมของทรัพยากร และ
ความรวมมือจากชมุชน 

ตารางที่ 44 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
3 ณรงค พิมสาร มศว. การพัฒนาระบบ

การติดตามงาน
โครงการการศึกษา
นอกโรงเรียนแบบ
ทางไกลของกรรม
การศึกษานอก
โรงเรียน 

1. ศึกษาสภาพและปญหาการ
ติดตามงานในโครงการ
การศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  

2. เสนอระบบการติดตามงานที่
เหมาะสมสําหรับโครงการ
การศึกษานอกโรงเรียน  

ระบบการติดตามงานจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้จะตองมี
องคประกอบที่สําคญั คือ 
โครงสรางองคการ บทบาท
ของผูบริหาร ความรู
ความสามารถของผูติดตามงาน 
เทคนิคการติดตามงาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดระบบ
ขอมูล และการจัดงบประมาณ
เพื่อการติดตามงาน 

 
4 มัย สุขเอืย่ม มศว. รูปแบบการวางแผน

พัฒนาการศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

1. ศึกษาทฤษฎีและขอมูล
เกี่ยวของที่จะนํามาพิจารณา
ประกอบการสรางรูปแบบ
การวางแผนพัฒนาการศึกษา
แบบมีสวนรวมของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

2. สรางรูปแบบการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของสถาบัน
ฯ 

ผูบริหารระดับสูงไดมีสวน
รวมในแตละขั้นตอนของการ
วางแผนฯ ตามสภาพที่เปนจริง
มากที่สุด  
 

 
 ประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบาย นั้นไดมีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบการ
จัดการประถมศึกษาของหนวยงานรัฐบาลและเอกชน พบวา ตัวแปรของการจัดการการศึกษาคือ
ผลผลิตทางการศึกษา ความประหยัดและความพึงพอใจของบุคคล โดยมีผลกระทบมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยอ่ืนที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานหรือองคการเอง สําหรับนโยบาย
ของระดับมัธยมศึกษาพบวา กระบวนการนโยบายมีความสัมพันธและสอดคลองกับนโยบาย
ระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับกรม สวนในระดับอุดมศึกษาไดมีการวิเคราะหนโยบาย
ทางดานการติดตามผลงานวิจัยของสถาบัน พบวา สถาบันมีการสนับสนุนใหทําวิจัยในทุก
สาขาวิชาที่เปดสอนและมุงเนนงานวิจัยที่เปนงานวิจัยประยุกต แตอยางไรก็ตามในการติดตาม
ผลงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาก็ยังคงมีปญหา เชน ขาดอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัย ขาด
แหลงเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และบุคลากรโดยเฉพาะอาจารยผูสอนมีภาระงานสอนในปริมาณที่
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหนาที่อ่ืนของอาจารยในระดับอุดมศึกษาดวยกัน 
 
 

ตารางที่ 44 (ตอ) 
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ตารางที่ 45  วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบาย 
 

ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
1 กมล รอดคลาย จุฬาฯ การวิเคราะหระบบ

การจัดการ
ประถมศึกษาของ
หนวยงานรัฐบาล
และเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

1. วิเคราะหสภาพของระบบ
การจัดการประถมศึกษา
ของหนวยงานรัฐบาล 

2. วิเคราะหปญหาที่สําคัญของ
ระบบการจัดการ
ประถมศึกษาของหนวยงาน
รัฐบาลและเอกชน 

3. เสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ประถมศึกษาของหนวยงาน
รัฐบาล 

1. ตัวแปรของการจัดการ 
คือ ผลผลิตทางการ
ศึกษา ความประหยัด
และความพึงพอใจ
ของบุคคล ผลกระทบ
จากสภาพแวดลอม
ภายนอกและปจจัย
อื่นๆ ภายใน
หนวยงานที่มีตอ
ปจจัยนําออก ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 
ความพึงพอใจของครู
อาจารย ความพึง
พอใจของผูบริหาร
การศึกษา และการ
จัดสรรทรัพยากร  

2. เสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบการ
จัดการประถมศึกษา
ของหนวยงานรัฐบาล
และเอกชน  

2 สุรางคนา  
มัณยานนท 

จุฬาฯ การวิเคราะห
กระบวนการ
นโยบายมัธยมศึกษา
ดานการศึกษาเพื่อ
สงเสริม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใน
แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 7 

วิเคราะหกระบวนการนโยบาย
การมัธยมศึกษา เพื่อสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

กระบวนการนโยบายการ
มัธยมศึกษามีความสัมพันธ
และความสอดคลองกันของ
นโยบายดังกลาวทัง้ใน
ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
และระดับกรม 
 

3 มนวิภา  
 อนันตะเศรษฐ
กูล 

มศว. การวิเคราะห
นโยบายและติดตาม
ผลการวิจัยของ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลในชวง

1. วิเคราะหนโยบายดานการ
วิจัยของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2. ติดตามผลการวิจัยของ
สถาบันฯ 

1. สถาบันฯ สนับสนุนให
มีการทําวิจัยในทุก
สาขาวิชาที่สถาบันฯ 
เปดสอน 

2. งานวิจัยสวนใหญเปน
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ 
ระยะที่ 6  

3. ศึกษาปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานวิจัยของ
อาจารยในสถาบันฯ 

งานวิจัยประยุกต 
3. ปญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานวิจัยของ
อาจารยในสถาบันฯ คือ 
การขาดอุปกรณและ
เคร่ืองมือในการวิจัย 
การขาดแหลงเงิน
อุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน
และการมีภาระดานการ
เรียนการสอนมาก
เกินไป 

4 สมหมาย 
 สรอยนาคพงษ 

จุฬาฯ การวิเคราะห
แผนพัฒนา
การศึกษา การ
ศาสนา วัฒนธรรม
สวนภูมิภาค
ระยะเวลา 15 ป  

1. วิเคราะหแผนพัฒนา
การศึกษา การศาสนาและการ
วัฒนธรรม สวนภูมิภาค 

2. เสนอรูปแบบแผนพัฒนา
การศึกษา การศาสนา และ 
การวัฒนธรรม สวนภูมิภาค
ระยะยาว 

รูปแบบ ขอกําหนดของ
รูปแบบระบบการวางแผน
ระยะยาว ประกอบดวยสวน
สําคัญ 4 สวน คือ หลักการ 
โครงสราง กระบวนการ 
และ องคประกอบ 
 

5 สุรณี พิพัฒน
โรจนกมล 

จุฬาฯ การวิเคราะหเชิง
นโยบายการกอรูป
และกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 

ศึกษาวิเคราะหเชิงนโยบายใน
ขั้นการกอรูปและกระบวนการ
ตราเปน พ.ร.บ. 2542 

การกอรูปของ พ.ร.บ. มี
ที่มาจากปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของทีไ่ดสะสม
ตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน 
ซึ่งสะทอนใหเห็นความ
จําเปนในการออก พ.ร.บ. 
โดยมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 81 เปนจุด
ผลักดันที่ทําใหตองมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
เกิดขึ้นและใชเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการปฏิรูป
การศึกษา 

  
กลุมสุดทายที่จําแนกงานวิจัยทางดานการบริหารการศึกษาตามแนวความคิดของ 

Boyan คือ บริบทอื่นๆ หรือ บางครั้งเรียกวา หัวขอพิเศษ ซ่ึงไดจําแนกเปนประเด็นยอย คือ 1) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  2) การวิจัยทางการศึกษา จากศึกษาวิเคราะหงานวิทยานิพนธระดับ

ตารางที่ 45 (ตอ) 
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ดุษฎีบัณฑิตจํานวน 117 เรื่อง มีประเด็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 4 เรื่อง การ
วิจัยทางการศึกษาจํานวน 1 เร่ือง โดยสามารถสรุปขอคนพบจากการศึกษาไดวา ในระดับ
อาชีวศึกษามุงเนนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เนนการควบคุมการปฏิบัติงานตามสาย
การบังคับบัญชาและใชปฏิทินการศึกษาเปนเกณฑวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็
ตามระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนยังไมเต็มระบบตามทฤษฎีระบบคือ ระบบการ
วางแผน ระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบการทบทวนปรับปรุง ในทุกโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะในสถาบันราชภัฎหรือมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบวา ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของสถาบันประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยนําเขาระบบ ปจจัยกระบวนการ และ
ปจจัยสงออก ซ่ึงหมายถึงรายงานผลการติดตามคุณภาพ  ปจจัยที่ส่ีคือ ขอมูลปอนกลับของระบบ  
และปจจัยสุดทายคือ สภาพแวดลอมของระบบ โดยเนนที่สภาพแวดลอมภายนอก ในขณะที่
องคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลประกอบดวย 7 องคประกอบหลัก สําหรับประเด็นของการวิจัยทางการศึกษา พบวา 
ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาจะเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการวิจัยในสถาบัน โดยเฉพาะ
เปนผูกําหนดแนวทาง นโยบาย รวมถึงแหลงเงินอุดหนุนสําหรับการวิจัย ในขณะที่คณาจารยมี
ทัศนคติที่ดีตอการทําวิจัยโดยตระหนักวาการวิจัยเปนภาระหนาที่สําคัญทั้งตอตนเองและตอ
สถาบัน รวมถึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการทําวิจัยของคณาจารยใน
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสวนใหญปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
ในทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยภายในจะเกี่ยวกับการสนับสนุนทางแหลงทุนวิจัย การ
สรางบรรยากาศในการวิจัยใหเกิดขึ้นสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนของผูบริหาร แต
อยางไรก็ดีเมื่อไดศึกษาถึงผลิตภาพของงานวิจัยในสถาบันพบวา อยูในระดับดีและคอนขางดีมาก 
และเปนงานวิจัยที่สวนใหญไดรับทุนอุดหนุนจากแหลงทุนวิจัยภายนอกที่สนับสนุน 

 
ตารางที่ 46  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 เข็มทอง  
ศิริแสงเลิศ 

จุฬาฯ การวิเคราะหระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน 

1. ศึกษาระบบประกันคุณภาพที่
ใชในโรงเรียนเอกชน 

2. เพื่อศึกษาประสิทธผิลของ
ระบบประกันคุณภาพ 

1. ระบบประกันคุณภาพที่
โรงเรียนอาชีวศึกษาใช 
คือ เนนการควบคมุการ
ปฏิบัติงานตามสายการ
บังคัญบัญชา และใช
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ปฏิทินการศึกษาเปน
เกณฑวัดความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน มีการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ระยะ 1 ปมากที่สุด 

2. ระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนฯ ขาด
ปจจัยสําคัญตาม
แนวทางของระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตามทฤษฎีทั้ง 
3 ระบบยอย คอื ระบบ
การวางแผน ระบบการ
ควบคุมคณุภาพ และ
ระบบการทบทวนและ
ปรับปรุง 

3. ประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ดาน คอื 
ดานคุณภาพของ
กระบวนการบริหาร
โรงเรียน ดานคุณภาพ
ของนักเรียน และดาน
คุณภาพของการบริการ 
ไมมีโรงเรียนใดมีครบ
ทั้ง 3 ดาน 

2 เฉลิมชัย 
หาญกลา 

จุฬาฯ การพัฒนาระบบ
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของ
สถาบันราชภัฎ 

พัฒนาระบบการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของสถาบันราช
ภัฎ 

ระบบการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของสถาบัน
ราชภัฎที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวย  (1) 
องคประกอบดานปจจัย
นําเขาระบบ ประกอบดวย 
วัตถุประสงค หลักการ 
บุคลากรซึ่งทําหนาที่ผูตรวจ
ติดตาม และเครื่องมือที่ใช
ในระบบการตรวจติดตาม 
(2) กระบวน ประกอบดวย 
การวางแผน การตรวจ
ติดตาม การดําเนินการตรวจ

ตารางที่ 46 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ติดตาม การสรุปผลการ
ตรวจติดตาม การประเมิน 
การทบทวน และการ
ปฏิบัติการแกไขและติดตาม
ผลการตรวจติดตาม (3) 
ปจจัยสงออก คือ รายงาน
ผลการตรวจติดตามคุณภาพ 
(4) ขอมูลปอนกลับของ
ระบบ  และ (5) 
สภาพแวดลอมของระบบ 
คือ การจัดการเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมภายนอก 

3 เพชรมณี  
วิริยะสืบพงศ 

มศว. การพัฒนาตัวบงชี้
รวมคุณภาพ
กระบวนการการ
บริหารทรัพยากร
มนุษยของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

1. พัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยสําหรับ
วิทยาลัยพยาบาล 

2. ทดสอบความสอดคลองของ
โมเดลโครงสรางคุณภาพ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาล 

องคประกอบหลักที่มี
อิทธิพลตอคุณภาพ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาล สงักัด
สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบดวย 7 
องคประกอบหลัก  
 

4 เก็จกนก  
เอื้อวงศ 

จุฬาฯ การวิเคราะหปจจัย
ที่สงเสริมและปจจัย
ที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินการใน
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินการในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. ดานปริมาณพบวา
สถานศึกษาสวนใหญมี
การดําเนินการครบ
กระบวนการแต
ทางดานคุณภาพพบวา
การดําเนินการแตละ
ดานยังไมสมบูรณ 

2. ปจจัยที่สงเสริมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแบงไดเปน
ปจจัยภายใน ซึ่งไดแก
ตัวผูบริหารเปนหลัก
สําคัญและปจจัย
ภายนอกไดแกชุมชน
และกรรมการ
สถานศึกษา 

3. ปจจัยมีอุปสรรคตอ

ตารางที่ 46 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แบงเปนปจจัยภายใน
ไดแกวัฒนธรรม
องคการที่มีลักษณะ
แตกแยกและ
ภายนอก

ชุมชนและกรรมการ
สถานศึกษาขาดความ
เขาใจอยางแทจริง 

 
ตารางที่ 47  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับการวิจยัทางการศึกษา 
 
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 สัมมา รธนิชย จุฬาฯ  การวิเคราะหการ
บริหารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับผลิต
ภาพการวิจัยของ
วิทยาลัยครู : 
กรณีศึกษาวิทยาลัย
ครูสุรินทร 

1. ศึกษาสภาพการบริหาร
งานวิจัยของวิทยาลยัครู 

2. ศึกษาถึงผลิตภาพการวิจัยของ
วิทยาลัยครู 

3. วิเคราะหปจจัยการบริหาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิต
ภาพการวิจัยของวทิยาลัยครู 

1. อธิการหรือผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันจะ
เปนผูที่มีสวนสําคญัใน
การดําเนินการวิจัยใน
สถาบัน 

2. การควบคุมงานวิจยั 
ขาดเปาหมาย มาตรฐาน 
และเกณฑ เพื่อการ
พิจารณาที่เปนที่ยอมรับ
รวมกัน 

3. คณาจารยสวนใหญมี
ทัศนคติที่ดีตองานวิจัย 
โดยตระหนักในภารกิจ
การวิจัย วามี
ความสําคัญตอตนเอง
ในฐานะคณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ควร
ศึกษาในเรื่งอตอไปนี้ 

4. ปจจัยภายนอก เชน 
สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม การเมือง

ตารางที่ 46 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
การปกครองในทองถิ่น 
เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอมอื่นๆ มี
ผลตอการทําวิจัยของ
อาจารย 

5. ผลิตภาพการวิจัยอยูใน
ระดับดี และคอนขางดี 
และไดงานวิจัยสวน
ใหญไดรับทุนทาง
แหลงทุนวิจัยที่
สนับสนุน 

6. ปจจัยภายในที่สงผลตอ
ผลิตภาพการวิจัย ไดแก 
การสนับสนุนทุนวิจัย 
บรรยากาศทางวิชาการ
ของสถาบัน และ
ผูบริหารสถาบัน 

7. ปจจัยภายนอก 
ประกอบดวย สภาพ
สังคมและวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมตางๆ 
ไดแก วัฒนธรรมและ
คานิยมทองถิ่น ลักษณะ
สังคมทองถิ่นและการ
รวมตัวทางวิชาการใน
สังคม 

 
 
 ในตารางที่ 48 จะเปนการจําแนกเนื้อหาของงานวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตใน
กลุมที่ไมเขากับประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามแนวความคิดของ Boyan ซ่ึงไดกําหนดไว 5 ประเด็น
หลัก ดังที่ไดกลาวมาแลวขางบน โดยประเด็นที่ไมสามารถเขากลุมไดผูวิจัยไดจําแนกเปนอีกหนึ่ง
กลุมคือเปนประเด็นอื่นๆ ที่ไมใชกลุมบริบทอื่นๆ ตามแนวความคิดของโบยัน ซ่ึงมีจํานวน 29 
เร่ือง จากขอคนพบทั้ง 29 เร่ืองสามารถสรุปไดวา ผูวิจัยไดมีการวิจัยเกี่ยวกับ เอกลักษณเชิง
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงพบวา นักศึกษาวิชาชีพเชนนักศึกษาพยาบาลจะมีแสดงออกถึง

ตารางที่ 47 (ตอ) 
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ความเปนเอกลักษณเชิงวิชาชีพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเรียนในชั้นปที่สูงสุด รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการใหบริการวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
พบวา บุคคลที่ใหความรวมมือมากที่สุดในการฝกอาชีพ คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา รวมถึง
กลุมผูบริหารในระดับกองและกลุมผูบริหารของสถานประกอบการที่รวมเปนผูจัดการการ
ฝกอบรมดังกลาว  นอกจากนี้ยังไดมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการครู ซ่ึงถือเปน
หนาที่อยางหนึ่งของการบริหารจัดการ นั่นคือ การสรรหาทรัพยากรมนุษยซ่ึงจากการศึกษาวิจัย 
พบวา เกณฑในการสรรหาขาราชการ 5 หลักเกณฑแรกไดแก ความสามารถในการถายทอด 
ความรูความสามารถในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็งและ
สามารถทําใหงานบรรลุไดทันเวลา  มีความรูความเขาใจวิชาที่สอนเปนอยางดี  และ  มี
ความสามารถในควบคุมอารมณไดดี รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญในปจจุบันนี้ โดยผลของขอคนพบปรากฎวา ประโยชนของ
การบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีตอมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยมีความอิสระและ
ความคลองตัวเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานและการควบคุมงาน แตอยางไรก็ตามควรมี
สภาวิชาการเปนผูดําเนินงานทางดานวิชาการและการบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงจะตอง
ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคลซึ่งมี
หนาที่ในการพิจารณาและจัดหาบุคคลเขามาทํางานพรอมกับกําหนดอัตราตําแหนงงานเพื่อความ
ชัดเจนในการบริหารและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสวนของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของระบบการ
ประเมินผลจากขอคนพบปรากฎวา ระบบการประเมินผลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีระบบ นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ
ประสิทธิผลการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนรูไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงพบวา 
สถานศึกษามีการพัฒนาองคประกอบทางการบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมาก นอกจากนี้
องคประกอบทางการบริหารสามารถใชเปนตัวพยากรณที่ดี องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการนํา
นโยบายการเรียนรูไปปฏิบัติที่สําคัญไดแก การจัดการทรัพยากรการเรียนรู การปรับวัฒนธรรม
องคการและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวนตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จากงานวิจัยพบวา ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงมีปจจัยทั้งหมดรวม 11 ปจจัย และจาก
ผลการวิจัยพบวาตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ในระดับอุดมศึกษา
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ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ ซ่ึงจาการศึกษาวิจัยพบวา 
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ เปนสวนราชการที่เปนที่ยอมรับของประชาคมโดย
มุงเนนความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีองคกรสูงสุดคือ สภามหาวิทยาลัย และในการ
บริหารควรเนนการกระจายอํานาจ  การบริหารบุคคลและการเงินจะตองมีความโปรงใส ยุติธรรม 
โดยมีการกําหนดภารกิจของงานในแตละงานหรือแตละตําแหนงใหชัดเจน รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบไดในทุกกรณี สําหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็ไดมีการศึกษาวิจัยโดย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ตารางที่ 48  วทิยานิพนธที่เกี่ยวกับประเดน็อื่นๆ 
  
ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 

1 นันทนา น้ําฝน มศว. องคประกอบบาง
ประการที่สัมพันธ
กับเอกลักษณเชิง
วิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล 

1. ศึกษาระดับและเปรียบเทียบ
เอกลักษณเชิงวิชาชพีของ
นักศึกษาพยาบาลแตละชั้นป 

2. ศึกษาสหสัมพันธระหวาง
องคประกอบดานคณุลักษณะ
ทางจิตใจของนักศึกษา 

3. ศึกษาองคประกอบที่รวมกัน
พยากรณเอกลักษณเชิง
วิชาชีพของนักศึกษา 

นักศึกษาพยาบาลที่อยูใน
ชั้นปการศึกษาสูงขึ้นมี
องคประกอบเอกลกัษณเชิง
วิชาชีพในแตละดาน
เพิ่มขึ้นโดยลําดับ 

2 ทัศนา  
แสวงศักดิ์ 

มศว. รูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมใน
การฝกอาชีพระยะ
สั้นอุตสาหกรรม 
กรมอาชีวศึกษา 

หารูปแบบการบริหารแบบมีสวน
รวมในการจัดฝกอาชีพระยะสั้น 

1. บุคคลที่ควรมีสวนรวม
มากที่สุดในการฝก
อาชีพ คือ กลุม
ผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมผูบริหารระดับ
กอง และกลุมผูบริหาร
สถานประกอบการ 

2. เร่ืองที่ควรมีสวนรวม
เกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหาร
และกิจกรรม 5 
ขั้นตอน คือ  (1) การ
วางแผนจัดฝกอาชีพ 
(2) การประสานงานจัด
ฝกอาชีพ (3) การ
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ติดตามงานจัดฝกอาชีพ 
(4) การประเมินผลจัด
ฝกอาชีพ (5) การ
รายงานจัดฝกอาชีพ 

3. ระดับของการบริหาร
การฝกอาชีพเกี่ยวของ 
3 ระดับ คือ ระดับกรม 
ระดับกอง และระดับ
สถานศึกษา 

4. วิธีการในการมีสวน
รวม แบงไดเปน 2 
ลักษณะ คือ มีสวนรวม
ทางตรง และมีสวน
รวมทางออม 

5. ปริมาณการมีสวนรวม
ของบุคคลใน
กระบวนการฝกอาชีพ 
จะแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับลักษณะของ
กิจกรรมและความ
เกี่ยวพันของผูมีสวน
รวม 

6. รูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมในการ
ฝกอาชีพระยะสั้น ควร
จะรวมมือกันทุกฝาย
อยางหลากหลาย
ระหวางสถาน
ประกอบการ 
หนวยงานราชการ 
สมาคม องคการ 
สถานศึกษา ชุมชน
ทองถิ่น  

3 วิทยา คูวิรัตน จุฬาฯ การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู 
โรงเรียนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร 

1. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนคาทอลิก
ฝายการศึกษา 

2. ประเมินระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนคาทอลิก 
สามารถสรุปไดดังนี้ (1) 
ผลการวิจัยมีสวนสําคัญใน
การสรางและพัฒนาระบบ

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ของครู โรงเรียนคาทอลิก
ฝายการศึกษา 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู (2) 
วัตถุประสงคของระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู คือ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ในดาน
การเรียนการสอน ดาน
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
ดานการสนับสนุนการ
สอน (3) รูปแบบของระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู 
ประกอบดวยองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูล
ปอนกลับ 

4 สุชาติ สังขรุง มศว. ระบบการสรรหา
ขาราชการครู 

1. กําหนดคุณลักษณะครูดีที่ใช
เปนเกณฑในการสรรหา
ขาราชการครู 

2. กําหนดวิธีการและเครื่องมือ
ประเมินเกณฑการสรรหา
ขาราชการครู 

3. เสนอแนะระบบการสรรหา
ขาราชการครู 

1. เกณฑการสรรหาขอ
ราชการเกณฑ 5 อันดับ
แรก ไดแก มี
ความสามารถในการ
ถายทอดใหผูเรียนเขา
ในเนื้อหาวิชา หลักการ 
และแนวคิดของ
เนื้อหาวิชา มีความรู
ความเขาในวิชาชีพครู 
รับผิดชอบปฏิบัติงาน
อยางขยันขันแข็ง จน
สําเร็จเรียบรอยดวยดี มี
ความรูในวิชาที่สอน
เปนอยางดี และมี
ความสามารถควบคุม
อารมณไดดี 

2. วิธีการและเครื่องมือใน
การประเมินเกณฑ ใช
หลายอยางประกอบกัน 

3. วิธีการจูงใจบุคคลเขาสู
วิชาชีพครู จะตอง

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ยกระดับสถานภาพ
ของวิชาชีพครูให
สูงขึ้น 

4. กระบวนการสรรหาครู 
ก.ค. ควรกระจายมกีาร
กระจายอํานาจไปสู
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหมากที่สุด 

5. ระบบการทดลอง
ปฏิบัติราชการ สถาบัน
ผลิตครูควรวัด
โปรแกรมโนมนาว 

5 เริงจิตร  
กลันทปุระ 

มศว. รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐบาล 

ศึกษารูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 

1. มหาวิทยาลัยควรมี
อิสระและความ
คลองตัวในขอบเขต 
อํานาจ หนาที่ในการ
ดําเนินการและควบคุม
กิจการทุกอยาง 

2. ควรมีสภาวิชาการเปน
ผูดําเนินงานบริหาร
วิชาการตามหลักสากล
โดยอิสระ 

3. ควรดําเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งมี
หนาที่พิจารณาและ
ดําเนินการในดานการ
กําหนดกรอบตําแหนง 
อัตรากําลัง  ลักษณะ 
ตําแหนง จํานวน 
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง ขอบังคับ 
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสรรหา 

4. ควรมีอํานาจอิสระใน
รูปคณะกรรมการ
บริหารงานการเงินและ
ทรัพยสินในการ
ปกครอง ดูแลรักษา ใช 

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
และจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 

6 สุทธิศรี  
วงสมาน 

จุฬาฯ รูปแบบ
ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในกํากับใน
การบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ 

2. เสนอรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ความสัมพันธระหวางรัฐ
กับสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในกํากับ เปน
ความสัมพันธเชิงกาํกับและ
ตรวจสอบ คือ รัฐกํากับใน
เชิงนโยบาย แผนและ
มาตรฐาน และใชการ
สนับสนุนงบประมาณ และ
การติดตามม ตรวจสอบ 
ประเมินผล เปนกลไกใน
การกํากับ 

7 ศิริพงษ เศา
ภายน 

มศว. การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
จัดการกับความ
ขัดแยงของตํารวจ
ชุมชน 

1. สรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการกับความ
ขัดแยงของตํารวจชมุชน 

2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
สําหรับการปฏิบัติงานของ
ตํารวจชุมชน 

3. ประเมินผลการทดลอง
หลักสูตรฝกอบรมในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจชุมชน 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการ
จัดการกับความขัดแยงของ
ตํารวจชุมชน สามารถ
นําไปใชในหลักสูตรการ
ฝกอบรมของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดทุก
หลักสูตร 

8 ดิเรก วรรณ
เสถียร 

มศว. การพัฒนา
แบบจําลองแบบ
สมบูรณในการ
บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

พัฒนารูปแบบจําลองแบบ
สมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสาํหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แบบจําลองเปนแบบจําลอง
สมบูรณในการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยใน
ปจจุบัน เปนแบบจําลองที่
ครอบคลุมภารกิจของ
โรงเรียนทุกดาน 
สอดคลองกับสาระที่
กําหนดใน พ.ร.บ. 2542  

9 จินตนา ศักดิ์ภู
อราม 

จุฬาฯ การนําเสนอรูปแบบ
การบริหารโรงเรียน
ในกํากับของรัฐบาล
สําหรับประเทศไทย 

นําเสอนรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ
ประเทศไทย 

รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในกํากับของรัฐ
สําหรับประเทศไทย 
ประกอบดวย 4 สวน 

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
10 สุรพล พุฒคํา มศว. การศึกษารูปแบบ

การบริหาร
โปรแกรมวิชาใน
สถาบันราชภัฎ เขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง 

ศึกษารูปแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชาของสถาบันราชภัฎ
ในเขตภูมิศาสตร 

1. รูปแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชาใน
สถาบันราชภัฎมีปญหา
ในเร่ืองความเขาใจและ
การดําเนินการเกี่ยวกับ
โปรแกรมวิชา 

2. ความเปนไปไดของ
รูปแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชา มีความ
เปนไปไดมาก 

11 พรเทพ รูแผน จุฬาฯ การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. รูปแบบของระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบดวย
(1) ปจจัยนําเขา --- 
วัตถุประสงค ตัวบงชี้ 
และเกณฑการ
ประเมิน (2) 
กระบวนการ --- การ
วางแผน การสราง
และพัฒนาเครื่องมอื 
การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไว 
(3) ผลผลิต --- บันทึก
สรุปผลการประเมิน 

12 ยุวดี  ไวทยะ
โชติ 

ขอนแกน โปรแกรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับผูสูงอายุใน
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ
ไทย 

1. ศึกษาสภาพและปญหาของ
การจัดการศึกษาสําหรับ
ผูสูงอายุ 

2. พัฒนาโปรแกรมการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผูสูงอายุ 

1. ไมสามารถ
ดําเนินการจัด
การศึกษาสําหรับ
ผูสูงอายุใหบรรลุตาม
นโยบายไดเนื่องจาก 
การขาดความ
เชื่อมโยงของ
นโยบายสงผลตอ
ความไมตอเนือ่งใน

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
การปฏิบัติ ตลอดจน
ขาดการสนับสนุน
ทางกฎหมาย 
งบประมาณ การ
ประสานงาน และ
ระบบขอมูลสําหรับ
ใชในการวางแผน 

2. ผูสูงอายุตองการ
ไดรับการศึกษาใน
เนื้อหาสาระหรือ
ความรูทางการแพทย
และการดูแลเบื้องตน 
เปนอันดับแรก 

13 สวัสดิ์ 
โพธิวัฒน 

ขอนแกน การพัฒนาตัวแบบ
ประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูป
การรเรียนรูไป
ปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

1. ศึกษาระดับการพัฒนา
องคประกอบทางการบริหาร 
และระดับประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวาง
สถาบันการศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน 

2. ศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุล 
ระหวางองคประกอบทางการ
บริหารกับประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียน
ไปปฏิบัติ 

3. ตรวจสอบตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนระหวางองคประกอบ
ทางการบริหารกับ
ประสิทธิผลการนํานโยบาย
การปฏิรูปการเรียนรูไปปฏิบัติ 
4 ตัวแบบ 

4. ศึกษาอิทธิพลทางตรง 
ทางออม และอิทธพิลรวมของ
องคประกอบทางการบริหารที่
มีตอประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู

1. สถานศึกษาฯ มีการ
พัฒนาองคประกอบ
ทางการบริหารมี
คาเฉลีย่อยูในระดับมาก
ทุกองคประกอบ 

2. องคประกอบทางการ
บริหารที่เปนตัว
พยากรณที่ดีของ
ประสิทธิผลการนํา
นโยบายการปฏิรูปการ
เรียนรูไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาโดย
ภาพรวมมี 2 
องคประกอบ คือ การ
จัดทรัพยากรการเรียนรู 
และการยึดผูเรียนเปน
สําคัญ 

3. องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผล
การนํานโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนรูไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา
โดยภาพรวม ทั้ง
อิทธิพลตรงและ
อิทธิพลรวม เปนชดุ
เดี่ยวกัน ไดแก การจัด

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ไปปฏิบัติ ทรัพยากรการเรียนรู 

การปรับวัฒนธรรม
องคการ และการ
ประกันคุณภาพภายใน 
สําหรับอิทธิพล
ทางออมสูงที่สําคัญ
ที่สุดคือ การพัฒนาเปน
องคการวิชาชีพ 

14 สมคิด สรอยน้ํา ขอนแกน การพัฒนาตัวแบบ
องคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. ศึกษาระดบปจจัยทางการ
บริหารและระดับความเปน
องคการแหงการเรียนรูและ
การศึกษาเปรียบเทียบระดับ
ปจจัยทางการบริหารและการ
เปนองคการแหงการเรียนรู 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

2. ศึกษาปจจัยทางการบริหารที่
สามารถพยากรณความเปน
องคการแหงการเรียนรูและ
นําเสนอตัวแบบองคการแหง
การเรียนรู 

3. ตรวจสอบตัวแบบองคการ
แหงการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

4. ศึกษาอิทธิพลทางตรง 
ทางออม และอิทธพิลรวมของ
ปจจัยทางการบริหารที่สงผล
ตอความเปนองคการแหงการ
เรียนรู 

1. ระดับปจจัยทางการ
บริหาร และระดับความ
เปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 
โดยเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก 

2. ปจจัยทางการบริหารทั้ง 
11 ปจจัยรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนใน
ความเปนองคการแหง
การเรียนรู 

3. ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

4. ปจจัยทางการบริหารที่
มีอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวมตอความ
เปนองคการแหงการ
เรียนรู  

15 สนม ครุฑเมือง นเรศวร รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยอิสระ
ของรัฐ สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรางและประเมินรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ 
ในดานการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงาน
การเงินและทรัพยสิน 

1. รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยอิสระของ
รัฐ ซึ่งเปนสวนราชการ
เปนที่ยอมรับของ
ประชาคม จะเนนความ
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

2. เปาหมายที่สําคัญของ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 48 (ตอ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 240
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ไดแก การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

3. องคกรสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย คือ สภา
มหาวิทยาลัย 

4. ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยควร
กระจายอํานาจ 

5. การบริหารงานวิชาการ 
ตองมีสภาวิชาการ 

6. การบริหารงานบุคคล 
ตองมีความโปรงใส 
ยุติธรรม มีการกําหนด
ภารกิจของงานในแตละ
ตําแหนง ดวยการ
กําหนดคาตอบแทน
และสวัสดิการตาม
ศักยภาพของผลงานที่
ปฏิบัติ 

7. การบริหารงานการเงิน
และทรัพยสิน สามารถ
ตรวจสอบได โดยมี
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก มีกฎระเบยีบที่
ชัดเจนและยืดหยุนได 

16 จารุวรรณ ประ
ทุมศรี 

ขอนแกน การพัฒนารูปแบบ
การเพิ่มคุณภาพการ
จัดการศึกษาสําหรับ 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 

1. สรางและพัฒนาดัชนีวัด
คุณภาพการจัดการศึกษา
สําหรับสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 

2. เปรียบเทียบคุณภาพการจัด
การศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 

3. พัฒนารูปแบบการเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษา

1. สมรรถนะมหาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ
ที่สําคัญ 4 ประการ 

2. องคประกอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
ประกอบดวย 6 

ตารางที่ 48(ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

องคประกอบ 
3. ปญหาการจัดการศึกษา

ที่คนพบสวนมาสืบ
เนื่องมาจากจํานวน
นักศึกษาไมสมดุลกับ
จํานวนอาจารย  

17 สุรพงศ เอื้อ
ศิริพรฤทธิ์ 

มศว. การพัฒนาตัวบงชี้
รวมความเปน
องคการแหงการ
เรียนรูของ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัด
ภาคใต 

1. คนหาตัวแปรที่เปน
องคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยทีเ่กี่ยวของ
กับตัวบงชี้ ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวัดภาคใต 

2. พัฒนาตัวบงชี้รวมความเปน
องคการแหงการเรียนรูของ
สถานฯ 

3. ทดสอบความสอดคลองของ
โมเดลโครงสรางความเปน
องคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาฯ กับขอมูลเชิง
ประจักษ 

 

องคประกอบหลักที่มี
อิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดภาคใต คือ องคการ 
ภาวะผูนํา การเรียนรู การ
บริหารจัดการความรู และ
เทคโนโลยี 

18 ลิลลี่ ศิริพร มศว. การควบคุมคุณภาพ
ที่มีอิทธิพลตอ
ผลลัพธดาน
นักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาล 

1. ศึกษาระดับของการควบคุม
คุณภาพการศึกษาตาม
องคประกอบคุณภาพที่
สถาบันพระบรมราชชนก
กําหนด ทั้งในระดับวิทยาลัย 
และระดับหองเรียน 

2. ศึกษาระดับผลลัพธดาน
นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3. ศึกษาอิทธิพลของ
องคประกอบคุณภาพ ระดับ
วิทยาลัย และระดับหองเรียนที่
มีตอผลลัพธดานนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

4. ศึกษาอิทธิพลของการควบคุม
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยที่มี

1. วิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
ดําเนินการควบคุม
คุณภาพระดับ
วิทยาลัยอยูในระดับ
มาก สวนในระดับ
หองเรียนอยูในระดบั
ปานกลาง 

2. นักศึกษาในวิทยาลัย
ฯ มีผลลัพธดาน
พฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางการพยาบาลและ
ดานพฤติกรรม
จริยธรรมทางการ
พยาบาลในระดับมาก
และมีแผลลัพธดาน

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ตอการควบคุมคุณภาพระดับ
หองเรียน 

เจตคติตอวิชาชีพ
พยาบาลในระดับดี 
สวนผลลัพธดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและดาน
การคิดอยางมี
วิจารณญานในระดับ
ปานกลาง 

3. การควบคุมคุณภาพ
ขององคประกอบ
ระดับวิทยาลัยดาน
การเงินและ
งบประมาณเปนตัว
แปรที่ดีที่สุด ที่มี
อิทธิพลดาน
พฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล  

19 นิภา พงศวิรัตน มศว. การเปรียบเทียบ
สมรรถนะการ
บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 

1. ชี้บงรูปแบบและกระบวนการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพฯ 

2. หาองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย และตัวช้ีวัด
ใหมของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

3. เปรียบเทียบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามองคประกอบ
ใหมของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานระหวาง
โรงเรียนแกนนํากับโรงเรียน
กําลังพัฒนา 

4. หาเกณฑเปรียบเทยีบ
สมรรถนะฉบับที่ดีที่สุดตาม
องคประกอบใหมของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 

องคประกอบของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยการ
ตั้งเปาหมาย การเพิ่มอํานาจ 
การสรางความรูสึกเปน
เจาของ การสรางระบบ
บริหารงาน การสรางพันธ
สัญญารวมกัน ผลการ
ปฏิบัติงาน การมีกฎบัตรวา
ดวยสิทธิในการทํางาน 
และการจัดการเรียนการ
สอน 

20 กุหลาบ ปุริสาร ขอนแกน การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานใน

1. ศึกษาถึงปรากฎการณปจจุบัน
ของการนํารูปแบบการบริหาร

1. ปรากฎการณสําคัญของ
การบริหารโดยใช

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแกน : 
พหุกรณีศึกษา 

โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคการ
นํารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

โรงเรียนเปนฐาน 
ประกอบดวย(1) หลัก
ดุลยภาพ (2) หลักการ
กระจายอํานาจ (3) 
หลักการจัดการตนเอง
และ (4) หลักการริเร่ิม
สรางสรรคทรัพยากร 

2. ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ
ที่สุด คือ ครูขาดความรู
และประสบการณใน
เร่ืองการจัดการเรียน
การสอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขาดความ
ตระหนักในบทบาท
ของตนเอง การทํางาน
เปนทีมงานไมเปนไป
ตามบทบาทที่กําหนด 
โรงเรียนขนาดเล็กขาด
สื่ออุปกรณเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

21 เกตุสุเดช 
กําแพงแกว 

มศว. การศึกษากิจกรรม
การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนก
ประถม 

ศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม 

กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
มี 2 กิจกรรม ไดแก  (1) 
โรงเรียนควรกําหนด
นโยบายและจัดระบบ
อาสาสมัครเพื่อชวยงาน
โรงเรียนที่ชัดเจน และ (2) 
ผูปกครองควรมีเวลารับฟง
และชวยแกปญหาใหเด็ก
ทุกครั้งที่เด็กตองการ 

22 วิยะดา  
รัตนสุวรรณ 

มศว. การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดไตรตรองของ
อาจารยพยาบาล 

1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิด
ไตรตรองของอาจารยพยาบาล 

2. ประเมินประสิทธิผลและ
ความเหมาะสมของหลักสูตรฯ 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการ
คิดไตรตรองของอาจารย
พยาบาลที่พัฒนาขึน้นี้ 
สามารถแบงเปน 4 หนวย 
ไดแก 
1. การเสริมสรางนิสัยใน

การคิดไตรตรอง  
2. การพัฒนากระบวนการ

คิดไตรตรองในการ

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ประเมินภาวะสขุภาพ 

3. การพัฒนากระบวนการ
คิดไตรตรองในการ
วินิจฉัยการพยาบาล 

4. การพัฒนากระบวนการ
คิดไตรตรองในการวาง
แผนการพยาบาล 

23 ฉรัต ไทยอุทิศ มศว. การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
หลักการ “Balance 
Scorecard”  

1. สรางหลักสูตรฝกอบรมการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยหลกัการ 
Balanced Scorecard 

2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
หลักการ Balanced Scorecard 

3. หาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
ผูบริหารฯ 

1. ผูเขารับการฝกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ดาน
ความรูหลังการ
ฝกอบรมมากกวากอน
การฝกอบรม 

2. ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความพึงพอใจในการ
ฝกอบรมอยูในระดับ
มาก  

3. วิทยากรมีความสามารถ
อยูในระดับดี  

4. การใชจายงบประมาณ
และทรัยพยากรในการ
ฝกอบรมมีความ
ประหยัดและความ
คุมคาอยูในระดับมาก 

 
 

24 วาสนา  
ขัตติวงษ 

มศว. การดําเนินการจัดตั้ง
และการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนา
ศักยภาพเด็กกอนวยั
อนุบาลอยางมีสวน
รวมและพึ่งตนเอง
ของชุมชน : กรณี
ศึกษตําบลกกโก อ.
เมือง จ.ลพบุรี 

1. ศึกษาความพรอมในการมี
สวนรวมและพึงตนเองของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา
ระดับกอนวัยอนุบาล 

2. ศึกษาการดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาศักยภาพเด็กกอน
วัยอนุบาล ตลอดจน
ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาศักยภาพเด็ก
กอนวัยอนุบาลโดยชุมชน 

3. ศึกษาความยั่งยืนของศูนย
พัฒนาศักยภาพเด็กกอนวัย
อนุบาลที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น 

1. คุณลักษณะของความ
พรอมในการมีสวน
รวมและพึ่งตนเอง
ไดแก การรวมกลุม
กันทํางาน การจัด
ความสัมพันธของ
กลุมแบบมีสวนรวม 
จิตสํานึกของการ
พึ่งตนเองและการ
แสวงหาการ
สนับสนุนจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของมีอยูใน
ชุมชนแลว  

2. เทคนิคในการเตรียม

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
ความพรอม
ประกอบดวย (1) 
เทคนิคการประเมิน
สภาวะชนบทอยางมี
สวนรวม (2) เทคนคิ
การวางแผนอยางมี
สวนรวม(3) เทคนคิ
การวิเคราะหผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อ
แสวงหาการ
สนับสนุนจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการ
แกปญหา  

25 ธรินธร 
นามวรรณ 

ขอนแกน ปจจัยที่สงผลตอการ
มีสวนรวมในการ
บริหารงานภาควิชา
ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 

1. ศึกษาถึงลักษณะทางชีวสังคม 
ลักษณะภาควิชา ระดับปจจัย
การบริหารภายในภาควิชา 
ปจจัยการบริหารภายนอก
ภาควิชา และระดับการมีสวน
รวม 

2. การเปรียบเทียบลักษณะการมี
สวนรวมบริหารภาควิชา 
จําแนกตามลักษณะชีวสังคม 

3. วิเคราะหยืนยันองคประกอบ
ทางชีวสังคม ลักษณะภาควิชา 
การบริหารภายในภาควิชา 
การบริหารภายนอกภาควิชา
และการมีสวนรวมบริหาร
ภาควิชาในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 

4. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการ
มีสวนรวมบริหารภาควิชาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

1. อาจารยที่มีอายุ อายุ
ราชการ วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ 
และประสบการณ
แตกตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การมีสวนรวมในการ
บริหารงานภาควิชาทั้ง
โดยภาพรวมและราย
ดาน แตกตางกัน 

2. ผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยนืยัน 
ลักษณะทางชีวสังคม 
ลักษณะภาควิชาปจจัย
การบริหารภายใน
ภาควิชา ปจจัยการ
บริหารภายนอก
ภาควิชา และการมีสวน
รวมบริหารภาควิชาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
จํานวน 5 โมเดล พบวา 
ทุกโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมลูเชิง
ประจักษ 

3. ปจจัยการบริหารภายใน
ภาควิชา มีอิทธิพล

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สูงสุดตอการมีสวนรวม
บริหารภาควิชาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ  

26 รุงนภา  
จิตรโรจนรักษ 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การบริหารของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับ
ประเทศไทย 

พัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับประเทศไทยที่
สอดคลองกับแนว พ.ร.บ. 
การศึกษา 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 

รูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 3 
สวน 

1. หลักการและ
จุดมุงหมาย 

2. แนวทางการนํา
รูปแบบไปใชของ
หนวยงาน 3 ระดับ 

3. เงื่อนไขหรือขอจํากดั
ของรูปแบบ 

27 ประอร 
พิมพายน 

จุฬาฯ การพัฒนารูปแบบ
การเปรียบเทียบ
สมรรถนะแบบ
บูรณาการของการ
บริหารจัดการ
แพทยศาสตรศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 

พัฒนารูปแบบการเปรียบเทียบ
สมรรถนะแบบบูรณาการของ
การบริหารจัดการแพทยศาสตร
ศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

รูปแบบการเปรียบเทียบ
สมรรถนะแบบบูรณาการ
ของการบริหารจัดการ
แพทยศาสตรศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรฐั โดยมี
สวนประกอบดังนี้หลักการ 
แนวคิด วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 

28 จิตรา พี
ชะพัฒน 

จุฬาฯ  การพัฒนาชุด
ฝกอบรม : ประมวล
สาระสําคัญดาน
บริหารการเงินและ
สินทรัพยสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

พัฒนาชุดฝกอบรม : ประมวล
สาระสําคัญดานบริหารการเงิน
และสินทรัพยสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

ชุดฝกอบรม: ประมวล
สาระสําคัญดานบริหาร
การเงินและสินทรัพย
สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐ มีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐในปจจุบัน 
แบงเปน 7 โมดูล คือ  

1. ภาพรวมการบริหาร
การเงินและ
สินทรัพยสําหรับ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐ 

2. การวางแผนทาง
การเงินและ

ตารางที่ 48 (ตอ) 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย สถาบัน ชื่อเรือ่งวิจัย วัตถุประสงค ขอคนพบ 
สินทรัพย 

3. โครงสรางและ
ตําแหนงหนาที่งาน
การเงิน 

4. การดําเนินการทาง
การเงินและ
สินทรัพย 

5. การบัญชีและการ
รายงานการเงิน 

6. การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน 

7. การประเมินผลการ
ดําเนินงานทาง
การเงิน จัดทําในรูป
ของสื่อสิ่งพิมพและ
ซีดี 

29 ปรียานุช 
สถาวรมณี 

มศว. การพัฒนากิจกรรม
ในหลักสูตรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียน 

1. พัฒนากิจกรรมในหลักสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิเคราะหของนกัเรียน 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในหลักสูตรเสริม 
(คร้ังที่ 1) โดยการประเมิน
ความรู ความเขาใจ และทักษะ
ของผูบริหารและครูฝาย
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ภายหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรม
ในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียน 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในหลักสูตรเสริม 
(คร้ังที่ 2) โดยการประเมิน
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชวงกอนและหลังการ
ทดลองงกิจกรรมในหลักสูตร
เสริม 

การพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนดวย 3 
หลักการ คือ หลักเอกัต
บุคคล หลักประชาธิปไตย 
และหลักการปฏิบัติที่
สอดแทรกยุทธศาสตรการ
มีสวนเกี่ยวของของ
นักเรียนใน 3 ลักษณะ 
ไดแก การมีอิสระการ
แสดงความคิดเห็น และ
การสื่อสาร 

 

ตารางที่ 48 (ตอ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยจําแนกตามกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาของโบยัน (Boyan)  องคความรู ที ่ไดจากขอคนพบในการสังเคราะหงาน
วิทยานิพนธ  และ ขอเสนอแนะเชิงนโนบายจากผลการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนหนวยวิเคราะห ประชากรไดแก 
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ที่ตีพิมพระหวางป
การศึกษา 2529 – 2548 กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจงเฉพาะที่สืบคนได จํานวน 117 
เร่ือง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา
เอกสาร เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบบันทึกขอมูล  วิเคราะหหาขอมูลทั่วไปของ
วิทยานิพนธในดานสถาบันการศึกษา ปที่พิมพ เพศของผูวิจัย อายุของผูวิจัย วุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ตําแหนงหรืออาชีพ หนวยงานตนสังกัด วัตถุประสงคของการวิจัย แผนแบบ
การวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประเภทสถิติที่ใชในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยาง ดวยการ
คํานวณคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
วิเคราะหองคความรูจากวิทยานิพนธดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเร่ือง การสังเคราะหวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการจําแนกหมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย โดยจําแนกตามกรอบแนวคิดของการวิจัยทางดานการบริหารการศึกษา
ของโบยัน  (Boyan) ซ่ึงแบงเปน  5 ดาน  ไดแก  ผูบริหาร  องคการ  การเมืองและนโยบาย 
เศรษฐศาสตรและการเงิน และหัวขอพิเศษ   ผูวิจัยพบวา ในชวงปการศึกษา 2529 – 2548 มกีารทาํ
วิทยานิพนธดานองคการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานหัวขอพิเศษ ผูบริหาร การเมืองและนโยบาย 
ตามลําดับ โดยมีวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรและการเงินนอยที่สุด 
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 2. ผลจากการศึกษาและวิเคราะหองคความรูที่ไดจากขอคนพบของวิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงวิเคราะหจากประเด็นเนื้อหาและขอคนพบของ
วิทยานิพนธจํานวน 117 เรื่อง ผูวิจัยพบวามีทั้งส้ิน 15 ประเด็น ดังนี้  
  2.1 ดานทักษะของผูบริหาร ผูวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารมีความสัมพันธกับ
ระดับของผูบริหารและโครงสรางการบริหารสถานศึกษา โดยทักษะของผูบริหารจะตอง
ประกอบดวย 3 ทักษะหลักและ 2 ทักษะเสริม ตามแนวคิดของแคทซ (Robert L. Katz) ซ่ึงได
นําเสนอเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารที่มีประสิทธิผลมี 3 ทักษะ ไดแก ทักษะทางเทคนิค (technical 
skills)  ทักษะทางมนุษย (human skills) และ ทักษะทางความคิดรวบยอด (conceptual skills) ซ่ึง
ทั้งทักษะนี้จะเปนทักษะพื้นฐานของผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารในดานบริหารธุรกิจ  
แตสําหรับทักษะของผูบริหารการศึกษาควรจะตองมีทักษะเพิ่มอีก 2 ทักษะซึ่งไดทําการศึกษา
คนควาโดย เดรค (Thelbert L. Drake) และ โรว (William H. Roe) ซ่ึงไดเสนอแนะวาทักษะที่
จําเปนในการบริหารทางการศึกษาเพิ่มเติม คือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน (educational 
and instructional skills) และทักษะทางความรูความคิด (cognitive skills) ดังนั้น สรุปไดวา ทักษะ
ที่มีความจําเปนสําหรับผูบริหารทางการศึกษาของไทยนั้นจะตองประกอบดวย 5 ทักษะ โดย
ทักษะที่มีควมจําเปนมากที่สุดที่ผูบริหารทุกระดับในสถานศึกษาตองมี ไดแก ทักษะทางความคิด
รวบยอด  
  2.2 ดานพฤติกรรมของผูบริหาร ผูวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหารมีทั้งในสวนที่
เปน พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) และ พฤติกรรมภายใน (convert behavior) และเมื่อ
พิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกลาว พบวาพฤติกรรมภายในมีสาเหตุมาจาก
องคประกอบภายในตัวบุคคล ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมภายนอกมี
สาเหตุมาจากองคประกอบภายนอกตัวบุคคคล ไดแก ส่ิงแวดลอมและระบบโครงสรางทางสังคม 
  2.3 ดานประสิทธิภาพของผูบริหาร ผูวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของผูบริหาร
สามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะของผูบริหาร ไดแก ความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ 
คุณธรรม และอุดมการณ  โดยเฉพาะความสามารถของผูบริหาร แบงไดเปน ความสามารถในการ
พัฒนางาน ความสามารถในการจัดสรรและใชทรัพยากร และความสามารถในการประสานงาน 
ซ่ึงคุณลักษณะและความสามารถเหลานี้จะแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทํางานดวยกัน ปจจัยดานโครงสรางองคการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ภายนอกขององคการ   ซ่ึงตรงกับแนวคิดของสตอกดิลล (Stogdill) ที่ไดรวบรวมผลการวิจัย
เกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารที่ไดรับความสําเร็จในการทํางาน มีดังนี้ 1) ลักษณะทางกาย  2) ภูมิ
หลังทางสังคม  3) ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน และ 4) ลักษณะทางสังคม  นอกจากนี้ยังมีปจจัย
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ยอยที่สงผลกระทบตอการประสิทธิภาพของผูบริหารในแตละระดับ ไดแก ทักษะการปฏิบัติงาน
ดานเทคนิค ความรวมมือจากบุคลากรที่มีตอผูบริหารรวมถึงโครงสรางขององคการ 
  2.4 ดานผูบริหารทางการศึกษาผูหญิง ซ่ึงเปนประเด็นที่มีการศึกษาในปริมาณนอย
ที่สุด ผูวิจัยพบวา ผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิงมีทั้งขอดีและขอเสีย โดยขอดีของการเปน
ผูบริหารของเพศหญิง คือ ความเปนนักพัฒนาของผูหญิงที่มีลักษณะใจกวาง ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความมุงมั่นในการทํางานสูง มีแรงจูงใจในการทํางานสูง และมีความสามารถ
ในการติดตอส่ือสารและสรางทีมงานในการทํางาน ในขณะที่ขอเสียของเพศหญิงที่มีผลตอการ
เปนผูบริหาร คือ ความไมชัดเจนในบทบาท ความไมเด็ดขาดในการตัดสินใจ รวมถึงความขัดแยง
ในบทบาทของผูบริหารกับบทบาทอื่น ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาของซิลเดอร (Snyder) และ ฮอฟ
แมน (Hoffman) กลาววา การที่ผูหญิงเขามามีบทบาททางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหผูหญิงเปลี่ยนบทบาทจากแมบานสูผูบริหาร ซ่ึง
บางครั้งทําใหผูหญิงขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
  2.5 ดานอํานาจหนาที่ในองคการ ผูวิจัยพบวา การใชอํานาจตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายนั้นจะตองอาศัยโครงสรางองคการที่ชัดเจนและ
เหมาะสม ซ่ึงการจัดโครงสรางของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศไทยเปนไปตามเกณฑที่
กระทรวงศึกษากําหนดดังนั้นในภาพรวมของโครงสรางองคการจะไมกระทบตอการใชอํานาจ
หนาที่ของผูบริหารเนื่องจากจะตองปฏิบัติตาม แตอุปสรรคที่สําคัญของการใชอํานาจคือการ
มอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร และการติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด  
  2.6 ดานภาวะผูนํา ผูวิจัยพบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญมากตอการ
บริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาเนื่องจากมีลักษณะของการทํางานรวมกัน ที่มีการแบงงาน
กันอยางชัดเจนในบทบาทหนาที่  ดังนั้นผูบริหารมืออาชีพจะมีลักษณะเปนผูนําแบบผูนําการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ มีการกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี และมุงพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ  โดยภาวะผูนําจะแตกตางกันไปตามปจจัย
ตางๆ เชน ปจจัยดานชีวสังคม และ ประสบการณทํางาน  รูปแบบของผูนําที่เหมาะสมกับ
ผูบริหารสถานศึกษาจะมีความแตกตางกันในสวนของระดับการจัดการศึกษา และ ขนาดของ
สถานศึกษา สรุปวา แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาฯ เปนผูนําแบบสอนมากกวาแบบอื่น  
ผูบริหารฯมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงประสิทธิผลมากกวาพฤติกรรมมุงงานและมุงความสัมพันธ   
แตอยางไรก็ดี ผูบริหารที่มีประสิทธิผลสูง จะตองเปนผูนํามีการปฏิบัติงานจริง และ พยายามสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการ โดยเฉพาะบุคลากรที่กําลังอยูในชวงของ
การพัฒนาตนเองขึ้นมาเปนผูนํา ซ่ึงจําเปนตองใชทั้งอํานาจของผูบริหาร ความศรัทธาของครู และ
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ความพึงพอใจในงานของครูซ่ึงมีความสัมพันธกัน เนื่องจากสิ่งเหลานี้สามารถบงบอกถึงความพึง
พอใจในงานของบุคลากรในองคการได ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษาตอไปใน
อนาคต  
  2.7 ดานแรงจูงใจในการทํางาน ผูวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานในแตละ
องคการขึ้นอยูกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ตางมีความ
ผูกพันตอสถาบันคอนขางมาก รวมถึงความผูกพันของบุคลากรภายในองคการก็มีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการทํางาน  การจูงใจที่ดีคือคาตอบแทน  ความกาวหนาในการทํางาน และมิตร
สัมพันธ  สําหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิตของแตละสถาบันจะมีความผูกพันกับสถาบันใน
ระดับสูง เนื่องจากปจจัยตางๆ เชน ปจจัยสวนตัว  ปจจัยดานความพึงพอใจสภาพแวดลอม
สถาบัน ปจจัยดานบูรณาการทางวิชาการ และปจจัยดานบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันที่มีตอสถาบันของนักเรียน นักศึกษา และ นิสิต 
  2.8 ดานการเปลี่ยนแปลงองคการ ผูวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงในองคการรับ
ผลกระทบจากวัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศภายในองคการ ซ่ึงมีทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมองคการนั้นจะมีหลายระดับแตในทุกระดับก็จะมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
  2.9 ดานประสิทธิภาพขององคการ ผูวิจัยพบวา องคประกอบที่แสดงถึง
ประสิทธิผลองคการประกอบดวย  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของบุคลากรในองคการ การ
พัฒนา ความผูกพัน ความพึงพอใจ นวัตกรรม การติดตอส่ือสารแบบเปด  โครงสรางองคการ 
เทคโนโลยีองคการ วัฒนธรรมองคการ บรรยากาศองคการ การรับรูของบุคลากร ทัศนคติและ
คานิยมของบุคลากร บุคลิกภาพของบุคลากร การเรียนรูของบุคลากร การจูงใจของบุคลากร การ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ และ การปฎิบัติตามกลยุทธ 
  2.10 ดานเศรษฐศาสตรการศึกษา ผูวิจัยพบวา ในการจัดการศึกษานั้นจะตองมี
ตนทุนในการจัดการศึกษา ซ่ึงตนทุนดังกลาวสามารถแบงไดเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทาง
สังคม  
  2.11 ดานงบประมาณทางการศึกษา  ผูวิจัยพบวา รูปแบบงบประมาณที่นํามาใชใน
สถานศึกษาเปนรูปแบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน 
  2.12 ดานการเมืองและนโยบายการศึกษา ผูวิจัยพบวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนรูไปปฏิบัติในสถานศึกษามีทั้งอิทธิพลตรงและ
อิทธิพลรวม  ไดแก การจัดทรัพยากรการเรียนรู การปรับวัฒนธรรมองคการ และการประกัน
คุณภาพภายใน นอกจากนี้ก็จะมีอิทธิพลทางออมคือ การพัฒนาเปนองคการวิชาชีพ  ความ
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เหมาะสมของที่ตั้งโรงเรียน การมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง การมีสวนรวมขององคการอื่นๆ  
ความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอนักเรียน ภาวะผูนําของผูบริหาร ความเพียงพอของครู คุณภาพ
ของครู ความเพียงพอของอาคารสถานที่  ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณการมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลและการวางแผน การมีระบบดูแลสุขภาพอนามัย การมีระบบประเมินผลภายใน  
  2.13 ดานการวิเคราะหนโยบาย ผูวิจัยพบวา  นโยบายมีความสัมพันธและ
สอดคลองกับนโยบายระดับชาติ  ระดับกระทรวงและระดับกรม  และนโยบายจะตองมี
กระบวนการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิผลของผลผลิตทางการศึกษาซึ่งถือเปนตัว
แปรสําคัญของการจัดการศึกษา 
  2.14 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยพบวา ระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษามุงเนนการควบคุมการปฏิบัตงานตามสายการบังคับบัญชา โดยใชปฏิทินการศึกษา
ของแตละสถาบันเปนตัวควบคุม นอกจากนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกยังขาดกระบวนการติดตามอยางแทจริง  
  2.15 ดานการวิจัยทางการศึกษา  ผูวิจัยพบวา ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ถึงแมวาในปจจุบัน 
ผลงานดานการวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาจะมีจุดออนอยูมากก็
ตาม ปจจัยที่จะสงผลใหงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษามีปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 
จะตองมีแหลงเงินทุนที่ชัดเจนและสามารถนําเงินทุนดังกลาวมาใชในการวิจัยไดอยางเต็มที่ มกีาร
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดโดยการนําการวิจัยเปนนโยบายในการบริหารจัดการของสถาน
การศึกษาในแตละระดับอยางเปนรูปธรรม และมีการติดตามควบคุมอยางเปนระบบ 
 3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาขอคนพบในวิทยานิพนธแตละเลม ผูวิจัย
สามารถสรุปไดเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําไปประยุกตใชการพัฒนาการศึกษาของไทย
ในอนาคตได 5 ประเด็นหลักตามกรอบแนวคิดของโบยัน ไดแก 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับผูบริหาร 2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับองคการ 3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการเมืองและนโยบาย 4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและการเงิน และ 
5) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
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อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย การสังเคราะหวิทยานิพนธระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา แบงออกเปน 3 ตอนตามวตัถุประสงคของการวิจยั ดังนี้ 
 1.  หมวดหมูของการจําแนกวิทยานิพนธ 
 จากการวิจัยพบวา หมวดหมูของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามี 5 หมวดหมู คือ 1) ผูบริหาร 2) องคการ 3) การเมืองและนโยบาย  
4) เศรษฐศาสตรและการเงิน และ 5) หัวขอพิเศษ เมื่อเรียงตามปริมาณที่ไดรับความสนใจในการ
เลือกเปนประเด็นในการวิจัยสามารถเรียงจากหมวดหมูที่มีปริมาณสูงสุดไปยังนอยสุด ไดดังนี้ 
องคการ หัวขอพิเศษ ผูบริหาร การเมืองและนโยบาย และเศรษฐศาสตรและการเงิน ตามลําดับ 
โดยในแตละประเด็นสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 กลุมองคการ สืบเนื่องจากองคการทุกองคการที่เกิดขึ้นมานั้นจะตองประกอบไปดวย
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป และมีเหตุผลสนับสนุนในการรวมตัวดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงตรงกับที่ บารนารด ( Chester I. Barnard) ได
กลาวไว นอกจากนี้ยังไดมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหความหมายขององคการไวซ่ึงมีความ
สอดคลองกัน เชน ฮิคสและกุลเลตต (Hicks and Gullett) กลาววา องคการ คือ กระบวนการที่ถูก
กําหนดขึ้นเปนโครงสรางเพื่อบุคคลฝายตางๆ ไดปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว  รวมทั้งนักวิชาการของไทย คือ อรุณ รักธรรม ไดกลาวถึง องคการ ไวคอนขางครอบคลุม
ทุกประเด็นตามที่นักวิชาการขางตนไดกลาวไว โดยกลาววา องคการ คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคขององคการและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคคล
ในองคการ โดยในการรวมตัวดังกลาวนั้นจะตองมีการแบงความรับผิดชอบหนาที่ตางๆ ดังนั้นจะ
เห็นวาองคการเปนองคประกอบหลักของการบริหารจัดการ  และกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่ง
ของมนุษยที่จะเอาชนะขอจํากัดของตนเองได และในขณะเดียวกันก็ชวยสนับสนุนและ
ตอบสนองความตองการของมนุษยไดอยางสมบูรณแบบ  และการที่จะทําใหองคการแตละ
องคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งเอาไวนั้น จะตองมีการทํางานภายใตโครงสรางขององคการ 
มีการทํางานรวมกัน มีการประสานงานกัน มีกระบวนการจัดการองคการดานตางๆ รวมกัน ไม
เวนแมแตองคการทางดานการศึกษา ซ่ึงเปนองคการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปน
อยางมาก เนื่องจากองคการนี้มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือการผลผลิตทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ  จากการศึกษา คนควา และรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา
ของโบยัน (Boyan) สามารถยืนยันไดวา องคประกอบตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนองคการที่มี
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ประสิทธิภาพนั้น ประกอบดวย อํานาจหนาที่หรือรูถึงโครงสรางขององคการ ภาวะผูนํา แรงจูงใจ
ในการทํางานในองคการ การเปลี่ยนแปลงขององคการ และสุดทายทุกคนในองคการจําตอง
คํานึงถึงคือ ประสิทธิผลขององคการ วามีการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการหรือไม โดยในประเด็นของอํานาจหนาที่หรือมองตามโครงสรางของ
องคการ ก็จะมีความสอดคลองกับแนวความคิดของ ไมเคิล คอรดา (Michael Korda) ที่ได
กลาวถึงอํานาจไววา อํานาจเปนลักษณะของบุคคลและวิธีการที่บุคคลใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 
เชนเดียวกับ เซอรโต (Samuel Certo) กลาวถึง อํานาจ วาเปนเปนวิธีการที่บุคคลสามารถใช
อิทธิพลตอผูอ่ืน ซ่ึงจากผลจากการวิเคราะหงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ก็จะสรุปไดวา 
การบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลแกองคการจําเปนที่ผูบริหารหรือผูนําขององคการจะตองมี
ความสามารถที่ เหนือบุคคลอื่นเพื่อใหบุคคลเหลานั้นทํางานที่ได รับมอบหมายไดบรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ในการใชอํานาจดังกลาวมีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสราง
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการศึกษาที่มีการแบงโครงสรางที่ชัดเจนในแตละดับการศึกษา 
จะเห็นวามีความเกี่ยวของกับภาวะผูนํา ซ่ึงเปนประเด็นที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร
จัดการองคการ กลาวคือ ภาวะผูนําจะเปนแบบใด จะเหมาะสมกับองคการแบบใดนั้นขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะเฉพาะของผูนํา พฤติกรรมของผูนํา และสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ ซ่ึง
ตรงกับที่ สาคร สุขศรีวงศ ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนําไวซ่ึงมีความสอดคลองกับนักคิดและ
นักวิชาการอีกหลายยุคหลายสมัยท่ีไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผูนํา รวมถึงผลการ
วิเคราะหงานวิทยานิพนธซ่ึงไดกลาวถึงภาวะผูนําของสถานศึกษาวาจะตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสุนทร โคตรบรรเทา ไดกลาวถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา เปนผูที่ไดรับ
มอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการทําการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารระดับสูง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสําคัญตางๆ โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญไดแก ความสามารถในการทํางาน
กับคนทุกระดับ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเปนอยางดี มี
ทรัพยากรที่จะใชในการบริหารอยางเพียงพอ สามารถรับและทนตอความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้น มีความสามารถในการมอบหมายงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีทักษะการวิเคราะห
และรูงานในภาพรวมไดเปนอยางดี มีทักษะและวิธีการในการแกปญหา มีความสามารถในการ
สรางทีมงาน และเปนผูติดตามความกาวหนาของงานอยางตอเนื่อง  สําหรับแรงจูงใจในการ
ทํางาน จากผลของขอคนพบ ผูวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาสวน
ใหญขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล  เชน  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ  โดยมี
ความสัมพันธโดยตรงกับความผูกพันกับองคการ ซ่ึงตรงกับทฤษฎีวาดวยความตองการของมาส
โลว (Abraham H. Maslow) ที่กลาวถึงความตองการของมนุษยวาตั้งอยูบนพื้นฐานทางพฤติกรรม
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ที่มนุษยแสดงออกมานั้นเปนผลมาจากความตองการของมนุษย ดังนั้นการจูงใจคนใหทํางานใน
องคการจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อทราบวาความตองการของมนุษย ซ่ึงจากงานวิจัยพบวา 
ส่ิงที่สามารถจูงใจในการทํางานของบุคคลากรทางการศึกษา คือ การปรับอัตราเงินเดือน การเพิ่ม
สวัสดิการ  การไดเล่ือนตําแหนง การกาวหนาในอาชีพ  รวมถึงการไดรับการยอมรับจากบุคคล
ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ ซ่ึงตรงกับทฤษฎีอีอารจี (ERG Theory) ของเครตัน (Clayton) 
และทฤษฎีความตองการที่เกิดเพิ่มขึ้นของเดวิส (David)  ซ่ึงทฤษฎีทั้งสองเปนการแตกยอยมาจาก
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว แตยังอยูบนพื้นฐานของความตองการของมนุษย 
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ เปนประเด็นที่มีการศึกษา คนความากที่สุด 
พบวา ประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนของบุคคลภายในองคการ การพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี วัฒนธรรม โครงสรางขององคการ รวมถึงบรรยากาศภายในองคการ ซ่ึงตรงกับ
ที่สเตียรและคณะ(Steers and others , 1985) ไดใหความหมายของ  ประสิทธิผลขององคการ คือ 
การที่องคการสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถทําใหองคการดํารงอยูในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได 
เชนเดียวกับ กิ๊ปสัน (Gibson) ที่ไดกลาวถึง ประสิทธิผลขององคการคือ ภาพรวมของประสิทธิผล
ระดับบุคคลและระดับกลุม  ปจจัย ท่ี เปนเหตุให เกิดประสิทธิผลระดับองคการ  ไดแก 
สภาพแวดลอม (environment) เทคโนโลยี (Technology) กลยุทธ (strategic choices) โครงสราง 
(structure) กระบวนการตางๆ (process) และ วัฒนธรรม (culture) จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมี
งานวิจัยทางดานองคการในปริมาณที่มากที่สุด  
 กลุมหัวขอพิเศษ เปนการศึกษาในประเด็นไมสามารถรวมเขากับกลุมผูบริหาร กลุม
องคการ กลุมการเมืองและนโยบาย และกลุมเศรษฐศาสตรและการเงินได แตมีความสําคัญตอ
การบริหารจัดการการศึกษาโดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงสภาพของการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน และยังคงมีความตองการที่จะไดรับองคความร ูจากการศึกษาวิจัย
ของผูบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อจะไดนําไปประยุกตใชอยาง
แทจริง ซ่ึงหัวขอพิเศษนี้จะเปนประเด็นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบางสถานการณ บางสถานที่ บางกลุม
คนที่ตองการการแกไขปญหาแตอยางไรก็ตามสามารถที่จะนํามาประยุกตในภาพรวมของการ
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบได ซ่ึงหัวขอพิเศษดังกลาวประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยทางการศึกษา  เอกลักษณวิชาชีพของนักศึกษา รูปแบบการบริหารแบบมี
สวนรวมในการฝกอาชีพระยะสั้นอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา ระบบสรรหาขาราชการครู 
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการกับความขัดแยงของหนวยงานตางๆ  การพัฒนาแบบจําลองแบบ
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สมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษารูปแบบ
การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฎ การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมคุณภาพที่มีอิทธิพลตอผลลัพธดานนักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาล การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา การศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองของอาจารย  การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
หลักการ “Balance Scorecard”   การดําเนินการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาศักยภาพ
เด็กกอนวัยอนุบาลอยางมีสวนรวมและพึ่งตนเองของชุมชน และ การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน การพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก  รูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐกับสถาบันอุดมศึกษของรัฐ
ในกํากับในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน
กํากับของรัฐบาลสําหรับประเทศไทย การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับประเทศไทย และ การพัฒนาชุดฝกอบรม : ประมวลสาระสําคัญ
ดานบริหารการเงินและสินทรัพยสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรแกรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ  การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนํานโยบายการปฏิรูป
การเรียนรูไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐ การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา และปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารงานภาควิชา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงแตละประเด็นที่ศึกษาเปนประเด็นที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคตอยางแทจริง  
 กลุมผูบริหาร แบงเปน 4 ประเด็นยอยๆ คือ ทักษะของผูบริหาร พฤติกรรมของ
ผูบริหาร ประสิทธิภาพของผูบริหาร และผูบริหารทางการศึกษาที่เปนผูหญิง จากที่กลาวมาแลว
ในประเด็นขององคการ วา องคการเกิดจากการรวมตัวของคนตั้งแตสองคนขึ้นไปเปนองคการ
และมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ขององคการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น  จะเห็นไดวา องคการเปนที่รวมของคนเพื่อทํางานบางอยางเพื่อใหมีผลผลิตที่มี
คุณภาพ ดังนั้นจึงจําเปนที่องคการหนึ่งจะตองมีผูบริหาร หรือ ผูนํา ซ่ึงจะเปนตัวแปรที่สําคัญใน
การที่จะทําใหองคการ และผูบริหารที่ดีจะตองมีทักษะในการบริหารซ่ึงทักษะดังกลาวนั้น
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ประกอบดวย 3 ทักษะหลักและ 2 ทักษะเสริมสําหรับการเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดี ตาม
ขอเสนอแนะและแนวคิดของ เธลเบอรท แอล เดรค (Thelbert L. Drake , 1986) และวิลเล่ียม เอช 
โรว (William H. Roe, 1986) ซ่ึงไดนําเสนอขอแนะเกี่ยวกับการเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดแีละมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้จะตองมีพฤติกรรมที่เปนการแสดงออกถึงความเปนผูบริหารที่ดี ไดแก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ซ่ึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมตางๆ ของผูบริหารก็
จะมาจากปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานคนที่เกี่ยวของกับการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของดานตางๆ ในยุคโลกาภิวัฒนดวย ซ่ึงเมื่อ
ผูบริหารสามารถที่จะเรียนรูและยอมรับปรากฎการณที่เกิดขึ้นก็จะเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
คือ เปนผูบริหารที่สามารถทํางานในองคการไดอยางมีความสุขและสามารถตอบสนองความ
ตองการขององคการและบุคคลที่เกี่ยวของ ซ่ึงตรงกับที่มาศเซีย (Joseph L. Massie ,1964)ไดกลาว
เกี่ยวกับผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไววา ผูบริหารที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในฐานะ
สมาชิกของกลุมและสรางความรวมมือกับกลุมฐานะผูนําที่ไดทั้งงานและน้ําใจของบุคลากรใน
องคการ ซ่ึงสอดคลองกับเดวิส (David , 1967) ไดกลาวถึงการที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
จะตองอาคัยการทํางานเปนทีม  ซ่ึงในปจจุบันนี้การที่จะเปนผูบริหารไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุม
ของเพศชายเทานั้น ความตองการเปนผูบริหารไดขยายมาสูผูหญิงมากขึ้น เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทําใหผูหญิงจะตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเอง และ
เนื่องจากความมีประสิทธิภาพขององคการมีความสัมพันธโดยตรงตอประสิทธิภาพของผูบริหาร 
และผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะตองพิจารณาในประเด็นใดบางนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารทางการศึกษาจะตองศึกษา จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมีงานวิจัยทางดานผูบริหารเปน
จํานวนมากเชนเดียวกัน 
 กลุมการเมืองและนโยบาย  เปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารโดยตรง
เนื่องจากการเมืองในองคการก็จะมีอิทธิผลตอประสิทธิภาพของผูบริหาร และประสิทธิผลของ
องคการ โดยเฉพาะการเมืองภายในองคการเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาองคการเพื่อให
เปนองคการที่ประสิทธิผล เชนเดียวกับนโยบาย ซ่ึงเปนแบบแผน แนวทางในการที่จะทําให
องคการและผูบริหารบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยในกลุมไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองและ
นโยบายทางการศึกษา ซ่ึงเปรียบเสมือนแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยผูบริหารองคการและนํามาสูการ
ปฏิบัติ ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ รวมถึงสามารถที่จะตอง
สนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยจะพิจารณาไดวานโยบายนั้นมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการขององคการหรือไมนั้นก็จะทําการวิเคราะหนโยบาย 
ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการกําหนดนโยบายที่ดี 
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 กลุมเศรษฐศาสตรและการเงิน เปนกลุมที่มีงานวิจัยนอยที่สุด แตถือวาเปนกลุมที่มี
ความสําคัญตอองคการมากเชนเดียวกับประเด็นอ่ืน โดยเปนการศึกษาถึงการใชทรัพยากรตางๆ 
ในการบริหารจัดการการศึกษา ไดแก เงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณตางๆ ซ่ึงเรียกรวมกันเปนตนทุน
ทางการศึกษา ถือเปนเศรษฐศาสตรทางการศึกษา คือการศึกษาที่จะนําความรูที่ไดรับไปเปน
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา (ธํารงค  อุดมไพจิตรกุล , 2545)  ดังนั้นเมื่อมี
ตนทุนก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงแนวทางในการบริหารตนทุน และทรัพยากรที่มีอยู
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การศึกษาถึงรูปแบบของงบประมาณที่จะนํามาใช   โดย
งบประมาณเปนการวางแผนที่ใชตัวเลข ซ่ึงสามารถมองเห็นถึงการควบคุม การติดตามการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน แตละชวงเวลาไดอยางชัดเจน(กิติมา ปรีดีดิลกม, 2523) 
นอกจากนี้ในกลุมของเศรษฐศาสตรและการเงิน ยังไดกลาวถึงผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน
ทางการศึกษา โดยสามารถวัดผลตอบแทนออกมาเปนอัตราผลตอบแทนสวนตัว และอัตรา
ผลตอบแทนตอสังคม ซ่ึงไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการ
ลงทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทาๆ กันกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนดานวัตถุ (จรินทร เทศวานิช , 2549) แตอยางไรก็ตามอัตราผลตอนแทนจากการลงทุนทาง
การศึกษาในแตละระดับจะไมเทากันซึ่งตรงกับผลการวิจัยของปลาก (Blaug) ที่พบวา อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาและแกสังคมอยูในระดับสูงคือ ระดับประถมศึกษา และ
อัตราผลตอบแทนดังกลาวจะลดลงในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ อุทัย ดุลย
เกษม ที่กลาววาอุดมศึกษาเปนเพียงกระบวนการจัดการศึกษาที่ทําใหทรัพยากรทางการศึกษามี
มูลคาเพิ่มขึ้นเทานั้น  แตอยางไรก็ตาม การศึกษาก็ยังคงเปนแหลงผลิตทุนมนุษย ที่จะกอใหเกิด
ผลตอบแทนตอสังคมสูงสุด  
 2. องคความรูจากการขอคนพบของงานวิจัย สามารถสรุปไดเปน 15 ประเด็น ไดแก  
  2.1 ประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร เปนประเด็นที่ยืนยันไดวาผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพจําเปนตองมีทักษะในการบริหาร 3 ทักษะหลัก คือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทาง
มนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอด และตองเพิ่มทักษะเฉพาะสําหรับผูบริหารทางการศึกษา
อีก 2 ทักษะ คือ ทักษะทางดานการเรียนและการสอน และทักษะทางความรู ความคิด ซ่ึงตรงกับ
ผลการวิจัยของแคทซ  (Rebert L. Katz) เดรค (Thelbert L. Drake) และ โรว (William H. Roe) ที่
ไดกลาวถึง ทักษะของผูบริหารทางการศึกษาทั้ง 5 ทักษะไวอยางชัดเจน  ถือวาเปนทักษะที่จําเปน
อยางยิ่งตอผูบริหาร และระดับของผูบริหารจะเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดวาทักษะใดมี
ความสําคัญมากที่สุด โดยระดับของผูบริหารในสถานศึกษาก็จะมีการแบงเปนระดับตางๆ ตาม
โครงสรางของสายบังคับบัญชา ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับ
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ลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของดอน (Hellriegel Don) จอหน (John W. Slocum) และ ซูซาน 
(Susan E. Jackson) ที่ไดรวมกันศึกษาและสรุปเกี่ยวกับระดับของผูบริหารในองคการโดย
แบงเปน 3 ระดับ และผลจากการศึกษาสรุปไดวาทักษะทางดานความคิดรวบยอดมีความสําคัญ
มากที่สุดสําหรับผูบริหารการศึกษา ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะประสานสิ่งตางๆ 
ในองคการเขาดวยกันและมององคการในภาพรวม และเปนทักษะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
ของผูบริหาร โดยทักษะทางความคิดรวบยอดนี้จะสอดคลองกับการศึกษาไทยในปจจุบัน เมื่อ
พิจารณาตามหลักการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 39 ที่ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาไปยังเขต
พื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง ซ่ึงหมายถึงสถานศึกษามีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ก็จะสงผล
ถึงผูบริหารของสถานศึกษาตางๆ ในการที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ยิ่งเปนสิ่งที่ยืนยันไดวาผูบริหารการศึกษาจะตองมีทักษะทางความคิดรวบยอด ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของนักวิชาการไทยหลายทาน เชนเกศนา พันธาเดช กวี วงศพุฒ ทิศนา 
แขมมณี และ สาคร สุขศรีวงค ที่ไดศึกษาและสรุปทักษะการบริหารตามบริบทของประเทศไทย 
ไดวาทักษะการบริหารประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก ทักษะดานความคิด ทักษะดานบุคคล และ
ทักษะดานเทคนิคงาน 
  2.2 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจะมี
การแสดงออกซึ่งการตอบสนองสิ่งเราตางๆ ใน 2 ลักษณะ ไดแก พฤติกรรมภายนอก เปนการ
กระทําที่สังเกตเห็นไดโดยใชประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือ เชนการรองไห การเตนของหัวใจ 
และอีกการกระทําหนึ่งเปนพฤติกรรมภายใน ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ที่ไมสามารถสังเกตไดแตเจาตัว
เทานั้นที่จะรับรู เชน ความคิดเห็น การเรียนรู ความรูสึก  พบวาผูบริหารสถานศึกษาในทุกระดับมี
พฤติกรรมทั้งสองลักษณะ แตผูบริหารสวนใหญจะมีพฤติกรรมภายในเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
ผูบริหารที่อยูในสถานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยแสดงออกในรูปของ การแสดงวิสัยทัศน มี
ความพึงพอใจในการทํางาน มีความศรัทธาตอองคการ รวมถึงความตองการมีบทบาทในการ
บริหารจัดการองคการของผูบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคการกําหนดไว ซ่ึงถาตองการที่
พัฒนาใหผูบริหารมีพฤติกรรมในลักษณะดังกลาวจะตองมีการจัดทําเปนหลักสูตรตางๆ เพื่อใช
ในการพัฒนาผูบริหารและมีวัตถุประสงคมุงเนนเกี่ยวกับสรางวิสัยทัศน การปลูกฝงเจตคติ ความ
เชื่อ ความศรัทธาของผูบริหารอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดเปนอุดมการณในการประกอบอาชีพ
ทางการศึกษา 
  2.3 ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบริหาร เปนการศึกษาถึงลักษณะของ
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงลักษะของผูบริหารที่มีความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงผลจาก
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การวิจัยมีความสอดคลองกับ  การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพที่นักวิชาการหลายทานไดศึกษาไวเชน มาสเซีย (Joseph L. Massie) บารนารด 
(Chester I. Barnard) รอวล (John Rowls) และ นิวแมน (William H. Newman) ตรงกับผูบริหารที่
มีประสิทธิภาพตามบริบทของประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปได 4 ขอ ไดแก 1) มีความรูในงาน
วิชาการ นโยบาย การรูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน มีแผนในการดําเนินงาน มีการประเมินผล
งาน และมีความคิดริเริ่มในการทํางานตางๆ ใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ 2) มีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต  3) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา มีความ
จงรักภักดีตอองคการและผูบังคับบัญชา และ 4) มีความอดทน มีความกลาหาญ และมี
ความสามารถในการตัดสินใจภายใตสภาวการณตางๆ ที่มีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  2.4 ประเด็นผูบริหารทางการศึกษาผูหญิง เปนมิติใหมที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
ซ่ึงผูหญิงไดปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากแมบานมาเปนผูบริหาร ซ่ึงปรากฏวามีทั้งขอดีและ
ขอเสียเปรียบ เนื่องจากบทบาทของผูหญิงในอดีตนั้นมีความแตกตางจากบทบาทของผูบริหาร
เปนอยางมาก จากบทบาทในอดีตทําใหผูหญิงขาดคุณสมบัติบางประการของการเปนผูบริหาร 
ไดแก ความเด็ดขาดในการใชอํานาจ การตัดสินใจ ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูหญิงในตางประเทศโดยนักวิชาการหลายทาน เชน คาโรลีน (Clark M. Carolyn) โรสแมรี่ 
(Caffarella S. Rosemary) และ เบ็กกี้ (Ingram B. Peggy) นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทของผูหญิงทางดานการบริหารที่ไดทําวิจัยในประเทศอังกฤษโดยแฮงตัน (Haughton) 
โคลแมน (Coleman) และ ฮอฟแมน (Hoffman) แตอยางไรก็ตามบทบาทในอดีตของผูหญิงมีสวน
เอื้อตอการเปนผูบริหารที่ดี คือ การมีทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ซ่ึงถือไดวาเปนทักษะที่จําเปน
ของผูบริหารทักษะหนึ่งผูบริหารทุกตองมีเพื่อใชในการทํางาน แตอยางไรก็ตามผูบริหารทางการ
ศึกษาที่เปนผูหญิงก็สามารถที่บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเทานั้น 
  2.5 ประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในองคการ จะใหความสําคัญกับโครงสรางของ
องคการ และมีความเกี่ยวพันกับการมอบหมายงาน  รูปแบบในการใชอํานาจเปนไปตามรูปแบบ
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ที่มีลักษณะการกระจายอํานาจลงไปสูหนวยงานระดับจังหวดั 
โดยกระทรวงมีหนาที่เพียงแตกําหนดนโยบาย ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พรอมกับ
สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตางๆ ที่เอื้อตอการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ซ่ึงจะชวยลดปญหาการขาดแคลนกําลังคน และสามารถแกปญหาการซ้ําซอนของ
ภาระหนาที่ได และควรสงเสริมใหเกิดการจัดองคการหรือโครงสรางในการบริหารในลักษณะ
องคการราชการเชิงวิชาชีพผสมผสมผสานกับการจัดการแบบทีม ซ่ึงมีการแบงงานกันทําตาม
หนาที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของมอส คานเตอร 
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(Rosabert Moss Kanter) ที่ไดกลาววา อํานาจเปนเรื่องของความสัมพันธทั้งในแนวนอน หรือ
แนวดิ่งในองคการ ซ่ึงเปนความสัมพันธในเชิงพึ่งพากันของบุคคลในองคการ และมีการยอมรับ
ซ่ึงกันและกันในองคการเดียวกัน นอกจากนี้สามารถที่จะบริหารงานไดเปนอยางดียิ่งถามีการ
ยืดหยุนตามภาระงานและงานที่ไดรับมอบหมาย อํานาจหนาที่ขององคการ นอกจากนี้ยังพบวามี
งานวิทยานิพนธที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดแก องคการปกครองสวนทองถ่ิน พบวา บทบาทที่ปฏิบัติจริง สวน
ใหญจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ผูบริหารสถานศึกษาคาดหวังให อบต. 
จัดการศึกษากอนประถมศึกษาและประถมศึกษา   อบต. มีความพรอมจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา แตไมพรอมในระดับประถมศึกษา  ปจจัยที่สงเสริม คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปด
โอกาส  ปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ ประสบการณในการจัดการศึกษาของสมาชิก อบต. ภาวะผูนํา 
วิสัยทัศนทางการศึกษา และการเห็นความสําคัญของการศึกษาของผูบริหารอบต. เปนปจจัย
สําคัญที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการจัดและการมีสวนรวมจัดการศึกษาของ อบต. 
  2.6 ประเด็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา จากการที่นักคิดและนักวิชาการหลายยุคหลายสมัย
ตั้งแตอดีตจนปจจุบันพยายามศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา ตลอดจนคิดคนแนวทาง
ที่เปนไปไดในการพัฒนาภาวะผูนํา ใหมีมากขึ้นในหมูผูบริหารการศึกษา และนํารูปแบบภาวะ
ผูนําที่มีความเหมาะสมมาประยุกตใชกับองคการในแตละประเภท นอกจากนี้ไดมีการศึกษา
คนควาเกี่ยวคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการวิจัยก็มีความสอดคลองกับขอ
คนพบจากงานวิจัย ไดแก ผูนําทางการศึกษในปจจุบันจะตองมีคุณลักษณะผูนําแบบผูนํา
เปลี่ยนแปลง  
  2.7 ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน  เปนการทําใหบุคคลอื่นทํางานให
สําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการนั้น ซ่ึงมีบุคคลที่ผูบริหารองคการจะตองใหความสําคัญคือ 
ผูนํา และ ผูตาม ซ่ึงดานผูนํา เปนการระบุถึงการที่ผูนําจะสามารถพัฒนาภาวะผูนําของตนเองให
เปนผูนําที่ดีตลอดจนการที่ผูนําสามารถเลือกวิธีการในการบริหารใหเหมาะสมภายใตสถานการณ
ตางๆ และผูนําตองพิจารณาวาจะทําอยางไรจึงจะสามารถจูงใจใหผูตามมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
แรงจูงใจในการทํางานของแตละบุคคลก็มีความแตกตางกันไปตามความตองการสวนบุคคล ซ่ึง
เปนไปตามทฤษฎีวาดวยความตองการของนักทฤษฎีตางๆ ที่ไดทําการศึกษาไวมากมาย  
เชนเดียวกับบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจในการทํางานทั้งในเรื่องของรายได คาตอบแทน 
การยอมรับจากสังคม รวมถึงความพึงพอใจในการทํางาน 
  2.8 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงองคการ เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากใน
ปจจุบันนี้เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัฒนดานเศรษฐกิจและสังคม เปนผลใหนักการศึกษหันมา
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ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในองคการ  ซ่ึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ คือ วัฒนธรรมองคการ บรรยากาศในองคการ และบุคลากรในองคการ 
ซ่ึงแตละสวนจะสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ  
  2.9 ประเด็นประสิทธิผลขององคการ เปนระดับที่องคการไดตระหนักถึงเปาหมาย
ขององคการที่ตองการทําใหบรรลุผล รวมถึงปริมาณการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคการอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด ประสิทธิผลองคการจะเปนเรื่องที่วัดไดคอนขางยาก ทาง
การศึกษาการวัดประสิทธิผลขององคการ สามารถพิจารณาไดจากผลสัมฤทธของนักเรียน 
บัณฑิตที่ไดผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน นอกจากนี้การวัด
ประสิทธิผลขององคสามารถพิจารณาไดจากความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการ 
รวมถึงความกาวหนาในวิชาชีพของบุคคลในองคการ นอกจากนี้ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑการ
วัดประสิทธิผลขององคการซึ่งสอดคลองกับขอคนพบที่ไดจากการวิจัย คือ  1) ประสิทธิผล
โดยรวมขององคการ ซ่ึงเปนการมองในภาพรวมทุดานขององคการ 2) ผลิตภาพ คือ คุณภาพของ
นักเรียน บัณฑิตที่ผานกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา 3) ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถใน
การทํางานและการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ  4) 
ความพึงพอใจในการทํางาน  
  2.10 ประเด็นเศรษฐศาสตรการศึกษา เปนการลงทุนทางการศึกษาซึ่งถือเปน
ตนทุนในการผลิตทุนมนุษย โดยการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนดังกลาว 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับขอคนพบวา ตนทุนทางการศึกษาหรือตนทุนในการผลิตบัณฑิต สามารถ
แบงไดเปน ตนทุนสวนบุคคล และตนทุนทางสังคม ความสําคัญของตนทุนทางการศึกษาจะ
นําไปสูการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใหมาก
ที่สุด  
  2.11 ประเด็นงบประมาณทางการศึกษา งบประมาณเปนการวางแผนทางการเงิน 
รวมถึงการประมาณการคาใชจายและรายไดทางการเงินที่จะไดรับเขาจากลงทุนทํากิจการอยางใด
อยางหนึ่ง โดยประโยชนโดยตรงของการจัดทํางบประมาณ คือการติดตามควบคุมการใช
ทรัพยากรในองคการนั้นอยางคุมคาและเพียงพอ เดียวกับงบประมาณทางการศึกษาเปนการ
วางแผนทางตัวเลขเกี่ยวกับการใชทรัพยากรทุกชนิดในการบริหารจัดการการศึกษา งบประมาณมี
รูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่จะนําไปใช รูปแบบงบประมาณทางการศึกษา มี
นักการศึกษาหลายทานไดคิดคนและนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับหนวยงานตางๆ เชน 
งบประมาณมุงเนนผลงาน ซ่ึงเปนการนํารูปแบบงบประมาณที่ใหความสําคัญกับการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคการโดยการเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรดังกลาว 
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แตอยางไรก็ งบประมาณรูปแบบนี้ก็อาจจะเหมาะสมกับองคการใดองคการหนึ่งเทานั้น ดังนั้น 
เมื่อตองการจะใชรูปแบบงบประมาณใดกับองคการใดจําเปนจะตองมีการศึกษาคนควาเพื่อพิสูจน
วารูปแบบงบประมาณดังกลาวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร  
  2.12 ประเด็นการเมืองและนโยบายการศึกษา การเมืองเปนการกลาวถึงการใช
อํานาจใหมีอิทธิผลตอการตัดสินใจ เพื่อที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว หรือเปนกลไกที่ทําให
ตนเองไดรับประโยชน ทําใหการเมืองในองคการถูกมองวาเปนเรื่องของการใชเลหเหล่ียมและ
ความไมซ่ือสัตย เพื่อที่จะตนเองไดรับประโยชน เปนเหตุใหนําไปสูความขัดแยง และความ
แตกแยกในการทํางาน  ในขณะที่นโยบายเปนกรอบและเครื่องชี้นําแนวปฏิบัติและตัดสินใจ
เพื่อใหการดําเนินการตางๆ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับขอ
คนพบของงานวิจัย ความขัดแยงในองคการ  มีสาเหตุมาจากปญหาการเมืองในองคการ ในขณะที่
นโยบายก็จะเปนกรอบที่ไดรับมาจากหนวยงานระดับบน แตที่ยังเปนปญหาสําหรับประเด็นของ
นโยบายคือ เมื่อนํานโยบายมาปฏิบัติแลวผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบขาดกระบวนการติดตาม ผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดเปนแนวทางไว ทําใหไมสามารถประเมินประสิทธิผลของ
องคการหรือของบุคคลได  
  2.13 การวิเคราะหนโยบาย เปนกระบวนที่สําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบาย เพราะ
จะทําใหทราบวานโยบายที่มีการจัดทําขึ้นมีขอบกพรองในแตละขั้นตอนของนโยบายอยางไร 
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นถึงกระบวนการที่ทําใหไดมาของนโยบาย นโยบายทางการ
ศึกษาเปนนโยบายที่มีขั้นตอนในการจัดทําที่ยุงยากและสลับซับซอน แตผลของการการนํา
นโยบายไปใชใหนั้นสําคัญเปนอยางยิ่งจึงจําเปนจะตองมีการวิเคราะหนโยบายการศึกษากอนนํา
ออกบังคับทุกครั้ง ดังนั้นกระบวนการวิเคราะหนโยบายจึงเปนประเด็นที่ผูบริหารควรให
ความสําคัญเพราะถากระบวนการวิเคราะหนโยบายไมมีประสิทธิภาพจะสงผลถึงนโยบาย
การศึกษาดวย  
  2.14 ประเด็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพเปน
กระบวนการที่ไดพัฒนามาจากวงการธุรกิจ และ อุตสาหกรรม และไดนํามาใชทางการศึกษาใน
ทุกระดับ และในแตละระดับก็จะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกตางกันตามบริบทของการจัด
การศึกษา รวมถึงในปจจุบันนี้ไดมีการนําหลักการบริหารสมัยใหม เขามาใชเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินคุณภาพ  เนื่องจากระบบ
การประกันคุณภาพมีรากฐานมาจากธุรกิจ จึงเปนปญหาสําหรับการนํามาใชทางการศึกษาซึ่ง
อาจจะตองใชเวลาในการทําความเขาใจถึงแกนของระบบประกันคุณภาพ  
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  2.15 ประเด็นการวิจัยทางการศึกษา การวิจัย เปนการศึกษา คนหา คนควา แสวงหา
ความรูความเขใจที่ถูกตองในสิ่งที่ตองการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งของผูบริหารทาง
การศึกษา เนื่องผูบริหารทางการศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีทักษะทางความรู ความคิด เพื่อที่จะ
นํามาประยุกตใชการทํางาน การวิจัยทางการศึกษาเปนกระบวนหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู ความคิด 
และความสามารถของผูวิจัย และเพื่อใหไดองคความรูใหม จากความสําคัญของการวิจัยทาง
การศึกษาดังกลาวไดมีการผลักดันใหเกิดงานวิจัยมากขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเริ่ม
ตั้งแตการวิจัยช้ันเรียน ซ่ึงเปนงานวิจัยหนาเดียวที่มุงเนนใหครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นความสําคัญของการวิจัย ไปจนถึงการวิจัยในระดับชาติซ่ึงเปนการไดรับทุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก และสามารถนําผลของการวิจัยเผยแพรเพื่อประโยชนของชุมชน และสังคม
ตอไป อุดมศึกษาเปนหนวยงานที่ไดรับการผลักดันใหมีงานวิจัยมากที่สุด โดยใหบรรจุการวิจัย
เปนนโยบายของสถาบัน แตอยางไรก็ตามสภาพการทําวิจัยของสถาบันการศึกษาก็ยังคงมีปญหา
ในเรื่องการสนับสนุนจากผูบริหาร แหลงเงินทุนของการวิจัย รวมถึงความรูความสามารถในการ
วิจัยของคณาจารย จึงเปนประเด็นที่ผูบริหารทางการศึกษาตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
การศึกษาของไทยในอนาคต แบงเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน 5 ประเด็น ไดแก 
 1. ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับผูบริหาร ผูวิจัยพบวาองคความรูเชิงนโยบายของ
ผูบริหารการศึกษาของไทยนั้น สามารถแบงเปนเปนนโยบายเรงดวน และ นโยบายในระยะยาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 นโยบายเรงดวน คือ มุงเนนใหผูบริหารสถานศึกษาในทุกระดับ ใชอุดมการณ
ในการเปนครู อาจารย ผูบริหาร หรือบุคลากรอื่นของหนวยงานทางการศึกษา ในการทํางานเพื่อ
กอใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการในการผลิตทนุมนษุย 
ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นถาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตทุน
มนุษยดังกลาว ไมมีอุดมการณในการทํางานก็จะทําใหผลผลิตไมมประสิทธิภาพไปดวย สําหรับ
วิธิการในการสรางอุดมการณใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษานั้น มีมากมายหลายวิธี การจัด
ฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตางๆ การสรางความรู ความเขาใจ ในระดับ
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หนวยยอยของสถานศึกษา การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนใน
หนวยงาน การเพิ่มคุณคาใหกับหนวยงานและตนเองดวยการสรางทีมทํางานและทํางานเปนทีม  
  1.2 นโยบายในระยะยาว คือ มุงเนน พัฒนา สงเสริม ทักษะของผูบริหารทุกทักษะ
ใหเกิดขึ้นกับผูบริหารในทุกระดับ เพื่อประโยชนในการประสานการทํางานในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะทางดานความคิดรวบยอดเนื่องจากในอนาคตการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาใหเปนการกระจายอํานาจ จากสวนกลาง สูสวนภูมิภาค หรือเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้น ใน
สวนของอุดมศึกษาก็จะมีสถาบันการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลันในกํากับมากยิ่งขึ้น  และยิ่งไปกวา
นั้น จากหลักการจัดการศึกษายังมอบหมายหนาที่ในการจัดการศึกษาไปยังหนวยงานอื่นที่มิใช
หนวยงานในกระทรวงศึกษาธการ เชน องคการปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะในระดับองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงจะเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในทุกดานรวมถึงดานการศึกษา
ดวย ดังนั้น ผูบริหารทางการศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมในดานของทักษะทุกดานที่ได
กลาวมาแลว เมื่อผูบริหารทักษะในการบริหารแลวก็จะสงผลใหพฤติกรรมของผูบริหาร และ
ประสิทธิภาพของผูบริหารสูงขึ้นไปดวย เชนเดียวกันในการพัฒนาเตรียมความพรอมนี้ก็ไมควรที่
จํากัดเพศ เพราะไมวาเพศใดก็จะเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพได  
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับองคการ   ผูวิจัยพบวาองคความรูเชิงนโยบายของ
องคการทางการศึกษาของไทยนั้น  จะตองใหความสําคัญในประเด็นตางๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
จะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดเปนองคการที่มีประสิทธิผล สามารถ
แบงเปนเปนนโยบายเรงดวน และ นโยบายในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 นโยบายเรงดวน ประกอบ ดวย 
   2.1.1 เรงสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม เชน การปรับตําแหนง ขึ้นเงินเดือน เพิ่มระบบสวัสดิการ การกําหนดขั้นตอนในการทํา
ผลงานทางวิชาการที่มีความชัดเจนเพื่อเปนการจูงใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  
   2.1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการนํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการมาใชในองคการ พรอมกับจัดหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงดวยผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

   2.1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลองคการ รวมถึงนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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  2.1.4 สรางความเขมแข็งใหกับสภาคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซ่ึงเปนกลุม
บุคคลที่มีบทบาทที่ชัดเจนในการใหคําแนะนําเชิงนโยบายแกสถาบันการศึกษา โดยมุงเนนการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีวิสัยทัศนในการบริหารที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  
  2.2 นโยบายในระยะยาว ประกอบดวย 
   2.2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในสวนของหนวยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น เนืองจากในอนาคตการบริหารจะมุงเนนความเปน
อิสระมากขึ้น ไมวาจะเปนไปในลักษณะของเขตพื้นที่ หรือ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   2.2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะ หองสมุด ส่ือการเรียน
การสอนในทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยการจัดทําเปนฐานขอมูลที่มีระบบและสามารถเขาถึงได
อยางทันทวงที 
   2.2.3 สรางความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน โดยการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการพัฒนาสถาบันอยางชัดเจน และ เนนความรวมมือกับชุมชนมากขึ้น 
 3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานเศรษฐศาสตรและการเงิน เปนนโยบายเรงดวนทั้งส้ิน 
โดยสามารถแบงเปนองคความรูเชิงนโยบายในระดับสถาบันและระดับรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 นโยบายระดับสถาบัน ประกอบดวย  
   3.1.1 สถาบันการศึกษาควรนําเงินรายไดมาใชใหเกิดประโยชน สูงสุด ซ่ึง
อาจจะจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อพัฒนาคณาจารย ซ่ึงเปนการเพิ่มคาตอบแทนและสวัสดิการแก
บุคคลากรไดอีกดวย 
   3.1.2  จัดทําแผนยุทธศาสตร  โดยคํานึงถึงเอกลักษณและศักยภาพของสถาบัน 
การศึกษาแตละแหง และใชแผนกลยุทธศาสตรเปนกรอบในการเสนอของบประมาณแผนดิน 
   3.1.3 พัฒนาระบบบัญชีการเงิน การงบประมาณ รวมทั้งระบบสารสนเทศทางดาน
การเงินและงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลมาใชในการจัดสรรงบประมาณ  
   3.1.4 พัฒนาระบบขอมูลและการคํานวณคาใชจายในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ เพื่อประโยชนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํางบประมาณ
ภายในสถาบัน 
  3.2  นโยบายระดับรัฐ ประกอบดวย  
   3.2.1 จัดสรรเพิ่มในสวนที่ขาดและมีความจําเปนเรงดวน เชน การพัฒนา
อาจารย การพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร การพัฒนาการวิจัย การพัฒนาดานสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ  
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   3.2.2 ปรับเปลี่ยนอัตราจางเปนอัตราที่มีลักษณะประจํา ซ่ึงเปนผลตอการการ
สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการ พรอมกับการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง เพียงพอ และครอบคลุมในทุกสายงาน 
   3.2.3 ควรพัฒนาระบบงบประมาณเปนเฉพาะหนวยงานเพื่องายตอการ
นํามาใชกับหนวยงาน 
 4.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานนโยบายการศึกษา เนื่องจากนโยบายเปนแนวทาง
และกรอบในการปฎิบัติงานของบุคลากรในองคการทุกระดับ เพื่อใหเกิดการปฎิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคการ นโยบายควรจะมีการแบงเปนนโยบายระดับ
ยอยของหนวยงานในแตละระดับในแตละองคการ เพื่อความชัดเจนในการที่จะนําไปปฏิบัติและ
ประสิทธิผลของการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม  
 5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  
  5.1 พัฒนาคุณวุฒิ และ ความรู ของอาจารยใหมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  5.2 สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
คนหาองคความรู หรือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอองคการยิ่งขึ้น  
 6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการวิจัยการศึกษา คือ มุงเนนการพัฒนางานวิจัยและ
งานสรางสรรคของอาจารย โดยมีมาตรการตางๆ ดังนี้  
  6.1 กําหนดการวิจัยใหเปนภาระงานอยางชัดเจนและเปนนโยบายของสถาบัน 
  6.2 จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัย 

 6.3 กําหนดทิศทางและแผนงานวิจัย 
  6.4 เพิ่มศักยภาพและความรูในการทํางานวิจัย 
  6.5 จัดหาทุนวิจัยทั้งจากแหลงภายในและแหลงภายนอก 
  6.6 เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดงานธุรการของอาจารย 
  6.7 สนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัย 
  6.8 สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย เชน การใชผลงานการวิจัยเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบของอาจารย 
  6.9 สรางความรวมมือในลักษณะเครือขายเพื่อการสนับสนุนดานงบประมาณและ
ขอมูลในการวิจัย 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งตอไป เพื่อเปนแนวทางในสงเสริม 
พัฒนา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ใหมีองคความรูใหมๆ และมีประโยชนตอการบริหาร
จัดการการศึกษาสําหรับประเทศไทย โดยควรมีงานวิจัยในลักษณะดังนี้คือ  
 1. ควรกําหนดเปนนโยบายใหมีงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการศึกษาและ
งบประมาณทางการศึกษาใหมากขึ้น 
 2. ควรกําหนดสงเสริมใหมีการสังเคราะหงานวิจัยเปนระยะ เพื่อจะไดนําองคความรูที่
คนพบมากําหนดเปนแนวทางในการทําวิจัย 
 3. ควรมีการทําการสังเคราะหงานวิจัยทางดานการศึกษาจากหนวยงานอื่นๆ ทําดวย 
เพื่อเปนการเปรียบเทียบถึงขอคนพบตางๆ ที่เพื่อที่จะไดไปใชรวมกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา
การศึกษาอยางครบถวน เนื่องจากการพัฒนาที่เปนรูปธรรมจําเปนจะตองมีการประสานงานใน
ดานของขอมูล 
 4. ควรไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาฐานขอมูลทางการวิจัยหรือวิทยานิพนธทางการบริหาร
การศึกษาอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
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บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร , 2532 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.“ความผูกพันตอสถาบันของอาจารยในสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
สถาบัน    เทคโนโลยีพระจอมเกลา” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532 

พิชญาภรณ  อิงคามระธร.  “ความเปนผูนําทางวิชาการ ความพึงพอใจในงาน ของหวัหนาภาควิชา
ในสถานศึกษาพยาบาล ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารภาควิชา ” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ,2532 

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร. “ภาวะผูนําของหัวหนาคณะวิชาทีส่งผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ในวิทยาลัยครู ”วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2532 

ศิริ เจริญวัย.  “การศึกษาสมรรถภาพทางการบริหารของผูบริหารวิทยาลยัครู” วิทยานพินธ
ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร , 2532 

สุจิตรา     จรจิตร.  “ปจจัยทีม่ีผลตอการคงอยูในตําแหนงหัวหนาภาควชิา ในมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค”วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532 
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อารีรัตน  หิรัญโร.“แบบผูนาํที่สงผลตอแรงจูงใจและความพอใจในการทํางานของอาจารยใน
สถานการศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2532 

 
ปการศึกษา  2533 
จันทรานี  สงวนนาม. “ปจจัยที่สัมพันธกับความทอแทในการปฏิบัติงานของครูปฐมศึกษาในภาค

กลาง” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2533 

ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ. “ปจจัยที่สัมพนัธกับความทอแทในการปฏิบตัิงานของครูปฐมศึกษาใน
ภาคกลาง” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532 

 
ปการศึกษา  2534 
เจิดหลา  สุนทรวิภาภาต.  “คุณลักษณะของผูนําและประสิทธิผลของงานในภาควิชาคณะ

ศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยไทย” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

ชูชีพ  พุทธประเสริฐ.  “การบริการวิชาการแกสังคมของวิทยาลัยครภูาคเหนือ” วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2534 

วชิระ  ชาวหา.  “ปจจัยที่สัมพันธกับความผูกพันตอสถานบันของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

 
ปการศึกษา  2535 
มัย  สุขเอี่ยม.   “รูปแบบการวางแผนพฒันาการศึกษาแบบมีสวนรวมของสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2535 
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สุรัตน ไชยชมภู.  “ปจจยัที่สัมพันธกับความตั้งใจในการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวนัออก” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2535 

 
ปการศึกษา  2536 
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ.   “ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชน” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2536 

ณรงค  พิมสาร.   “การพัฒนาระบบการติดตามงานโครงการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกลของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2536 

นันทนา  น้ําฝน.   “องคประกอบบางประการที่สัมพันธกับเอกลักษณเชงิวิชาชีพของนกัศึกษา
พยาบาล” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2536 

ประพันธ  ธรรมไชย.   “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนในการผลิตบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิทยาศาสตรของวิทยาลัยครูในสหวิทยาลานนา” วิทยานพินธปริญญา
การศึกษาดษุฎบีัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร , 2536 

พวงเพชร  วัชรอยู.   “ลักษณะบทบาทที่สัมพันธกับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของหัวหนา
ภาควิชาที่เปนสตรีในมหาวทิยาลัยของรัฐ” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2536 

สัมมนา  รธนิธย.  “การวิเคราะหการบรหิารงานวิจยัที่เกีย่วของกัลผลิตภาพการวิจยัของวิทยาลัย
ครู : กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสุรินทร” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536 

โสภาค  วิริโยธิน.   “การศึกษาโครงสรางองคการและผลการปฏิบัติงานดานกจิการนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2536 
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อารมณ  จินดาพันธ.   “ปจจัยที่สัมพันธกับความตั้งใจทีจ่ะเปลี่ยนงานของขาราชการครู สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2536 

 
ปการศึกษา  2537 
กมล  รอดคลาย  “การวิเคราะหระบบการจดัการประถมศกึษาของหนวยงานของรัฐบาลและ

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา
บริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2537 

ยืนยง  ไทยใจดี  “ปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร  , 2537 

เวช  มงคล.  “การพัฒนาเครือ่งมือตรวจวนิจิฉัยปญหาสําหรับการพัฒนาองคการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537 

 
ปการศึกษา  2538 
กรรณิกา  เจิมเทียนชัย.  “การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัย

พยาบาล  สังกดักระทรวงสาธารณสุข”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

จักรพรรดิ  วะทา.  “คุณลักษณะที่พึงประสงคของการศึกษาธิการจังหวดัในทศวรรษหนา (ค.ศ.
1995 – 2005) ” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538 

ทัสนี  วงศยนื.  “การวิเคราะหลักษณะความเปนนักพัฒนาของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา
บริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2538 

บุญเรือน  หมัน้ทรัพย.  “ปจจัยที่สัมพันธกบัประสิทธิผลการจัดการศกึษาระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก ” วทิยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 283

ประทุม  ฤกษกลาง.  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการและแผนปฏิบัติงานของ
อาจารยมหาวทิยาลัยเอกชน ”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538 

ประเสริฐ  สมพงษธรรม.  “การวิเคราะหภาวะผูนําของศกึษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกบั
ประสิทธิผล องคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั ”  วิทยานิพนธปริญญาครุ
ศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2538 

มณฑาทิพย  ไชยศักดิ์.  “ความสัมพันธระหวางความเครยีดและวิธีการจดัการกับความเครียดของ
หัวหนาภาควชิากับสุขภาพองคการในวิทยาลัยพยาบาล ” วิทยานพินธปริญญา
การศึกษาดษุฎบีัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร , 2538 

มนวภิา  อนันตะเศรษฐกูล.   “การวิเคราะหนโยบายและติดตามผลการวิจัยของสถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคลในชวงแผนพัฒนาการศกึษาแหงชาติ  ระยะที่ 6  (พ.ศ.2530 
– 2534)” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2538 

สุรางคนา  มัณยานนท.  “การวิเคราะหกระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ในแผนพัฒนาศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ”  
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ภาควิชาบรหิารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

โสภณ  พวงสุวรรณ.  “การศึกษาประสิทธผิลและปญหาการดําเนนิงานของสหวิทยาลัยทวารด ี: 
การรับรูของบุคคล” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538 

 
ปการศึกษา  2539 
กาญจนา  จนัทรไทย.  “การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและปจจยัคัดสรรดาน

สถานการณกบัความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล  
สะงกัดกระทรวงสาธารณสุข” วิทยานพินธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑติ  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

จิราภรณ  จนัทรสุพัฒน.  “การวิเคราะหโครงสรางองคการของโรงเรียนมัฐยมศึกษาขนาดใหญ
พิเศษ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษาที่ 11” วิทยานิพนธปริญญาครศุาตร
ดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 
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ทัศนา  แสวงศกัดิ.์  “รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอาชีพระยะสั้นชาง
อุตสาหกรรม  กรมอาชีวศึกษา ”วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร , 2539 

บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ   “การวิเคราะหระบบการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนของ สํานกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต”ิ วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

วิเชียร  ชิวพิมาย.  “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต”ิ 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

วิทยา  คูวิรัตน.   “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  โรงเรียนคาทอลิก อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์.   “การนําเสนอรูปแบบมุงคุณภาพทั้งองคการในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวดั” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

สมหมาย  สรอยนาคพงษ.  “การวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษา  การศาสนาวัฒนธรรมสวน
ภูมิภาค ระยะ   ยาว 15 ป (พ.ศ.2538 – 2544)” วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

สรายุทธ  เศรษฐขจร.  “การศึกษาปจจัยทีสั่มพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยการวิเคราะหอภมิาน ”วิทยานพินธปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานประสานมิตร, 2539 

สุชาติ  สังขรุง.   “ระบบการสรรหาขาราชการครู” วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

สุภัทรา  เอื้อวงศ.  “วัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณ ี
สถาบันการศึกษาพยาบาล” วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา
บริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2539 
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อรรณพ  จีนะวัฒน.   “การนําเสนอโปรแกรมการพัฒนาผูบริหารโดรงเรียนมัธยมศกึษา” 
วิทยานิพนธ  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

 
ปการศึกษา  2540 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  “การวิเคราะหระบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร” วิทยานิประสานมิตรพนธปริญญาครุศาตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 

บัณฑิต  แทนพิทักษ.  “ความสัมพันระหวางภาวะผูนํา  อํานาจ  ความศัทธา  และความพึงพอใจ
ในงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2540 

พูลสุข  หิงคานนท.  “การพัฒนารูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข” วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2540 

มารศรี  สุธานิธิ.  “ปจจัยที่สัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2540 

เริงจิตร  กลันทประ.  “รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” วิทยานพินธปริญญา
การศึกษาดษุฎบีัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร, 2540 

เลขา  นุมนอย.  “ปจจัยที่สงผลตอเจตคติของผูบริหารการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขที่มีตอ
ระบบสหสถาบัน” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2540 

สุทัศน  ชอบคํา.  “รูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2540 

สุพรรณี  สมานญาติ.  “การศึกษาวฒันธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรรีจังหวดั
ชัยภูม”ิ วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2540 
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สุพิศ  ประสพศิลป.  “การวิเคราะหปจจยัทีส่งผลตอบรรยากาศองคการของสถาบันศึกษา
พยาบาล” วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 

สุวรรณ  หมื่นตาบุตร.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง โรงเรียน
ประถมศึกษา  ศูนยฝกอบรมประถมประจําเขตการสึกษา 8” วิทยานพินธ
ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร, 2540 

 
ปการศึกษา  2543 
ธีรพนธ  คงนาวัง.  “การวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอบทบาทที่ปฏิบัติจริง  ของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ที่ผานเกณฑมาตรฐาน” วิทยานพินธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543 

รุงเรือง  สุขาภิรมย.  “การวิเคราะหปจจัยทีสั่มพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏบิัติ: 
กรณีศึกษานโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543 

วิจิตรา  ปญญาชัย.  “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ  สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาล  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 

สุทธิพงศ  ยงคกมล.  “การวิเคราะหปจจยัทีส่งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการสอน” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2543 

 
ปการศึกษา  2544 
ประภาพรรณ  ไชยวงษ.  “การวิเคราะหบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการจดัการศึกษา

และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

ประสิทธิ์  เขียวศรี.  “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน” วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา
บริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544 
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สุทธศรี  วงษสมาน.  “รูปแบบความสัมพนัธระหวางรัฐ  กับสถาบันอุดมศึกษาของรฐัในกํากับ  
ในการบริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษา” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

 
ปการศึกษา 2545 
กานดา  ตณัฑพันธ.  “การศึกษาโครงสรางอํานาจหนาทีเ่พื่อการกระจายอํานาจการบริหารงาน

วิชาการ ของวทิยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ” วิทยานพินธ
ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

จินตนา  ศกัดิภ์ูอราม.  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากบัของรัฐบาลสําหรับ
ประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ภาควิชาบรหิาร
การศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2545 

เฉลิมชัย  หาญกลา.  “การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพในของสถาบันราชภัฎ” 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ภาควิชาบรหิารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

ชอเพชร  เบาเงิน.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ  ดานการ
ตระหนกัรูตนเอง  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวดัสมุทรสาคร ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

ดิเรก  วรรณเศยีร.  “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
สําหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

ทิวลิป เครือมา. “การศึกษาผลตอบแทนจากการผลิตนักเรียนนายรอยตาํรวจ” วิทยานพินธ
ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545. 

ธีรศักดิ์  คงเจรญิ.  “การประเมินคุณลักษณะมืออาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 7 ” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 
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นารี  อาแว.  “ปจจัยที่มีอิทธพิลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหนาภาควชิา  คณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัเอกชน ”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2545 

นิพนธ  เสือกอน.  “การศึกษาความเปนหุนสวนบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยการวจิัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

เบญจพร  แกวมีศรี  “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ของผูบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ภาควชิาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ.  “การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของ  วิทยาลัยพยาบาล  สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข”  
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

ศิริพงษ  เศาภายน.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการกับความ
ขัดแยงของตํารวจชุมชน” วทิยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

สมชาย  บุญศิริเภสัช.  “การศึกษาการเสรมิสรางพลังอํานาจการทํางานของครู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา การศึกษา 8”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

สุรพล  พุฒคํา.  “การศึกษารปูแบบการบรหิารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภัฏ เขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

 
ปการศึกษา  2546 
กัลยา ไผเกาะ.  “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกดั

กระทรวงกลาโหมดานบทบาททางวิชาการ” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จฬุาลงกรมหาวิทยาลัย,2546. 
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เก็จกนก  เอื้อวงศ.  “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจยัที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน” วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
,2546. 

ธวัช  บุณยมณ.ี  “บทบาทในอุดมคติ  บทบาทที่รับรู และบทบาทที่เปนจริง  ของผูบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546 

พร  ภิเศก.  “วฒันธรรมองคการและปจจัยบางประการทีส่งผลตอประสิทธิผล โรงเรียนเหลาสาย
วิทยาการของกองทัพบก” วทิยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545 

พรเทพ  รูแผน.  “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน”วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหาร
การศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2546 

 
ปการศึกษา  2547 
กุหลาบ  ปุริสาร.  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน 

: พหุกรณีศึกษา”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

เกตุสุเดช  กําแพงแกว.  “การศึกษากจิกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของ
ดรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอัญสัมชัญแผนกประถม” วิทยานพินธปริญญา
การศึกษาดษุฎบีัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร, 2547 

ฉรัต  ไทยอุทศิ.  “การพัฒนาตัวบงชี้การบริหารกิจการทีด่ีสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์. “การพัฒนารูปแบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ : กรณศีึกษามหาวิทยาลัยสารคาม” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2547 
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ทวีศิลป  กุลนภาดล.  “การพฒันาตัวบงชีก้ารบริหารกิจการที่ดีสําหรับการเปนมหาวทิยาลัยราช
ภัฎ” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

นิภา  พงศวิรัตน.  “การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร” วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

ปติชาย ตันปต.ิ  “การวิเคราะหปจจยัเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

พิมพอร  สดเอี่ยม.  “การพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคการแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ในจังหวัดภาคใต” วทิยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

มัณฑนา  อินทุสมิต.  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จงัหวัด
ขอนแกน : พหุกรณีศกึษา”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

ยุวดี  ไวทยะโชติ.  “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชวีิตสําหรับผูสูงอายุ  ในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย”  วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

รุจา  รอดเข็ม.  “การพัฒนารปูแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสงักัด  
กระทรวงสาธารณสุข  ประยกุตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล” 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ภาควิชาบรหิารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

ลิลล่ี  ศิริพร.  “การควบคุมคุณภาพทีม่ีอิทธิพลตอผลลัพธดานนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

วิยะดา   รัตนสุวรรณ.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรอง
ของอาจารยพยาบาล” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 
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วิสุทธิ์  จิจิตรพัชราภรณ.  “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ภาควิชาบรหิารการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

สนม  ครุฑเมือง.  “รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ สังกดัคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

สมคิด  สรอยน้ํา.  “การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรยีนมัธยมศกึษา”  
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

สมจิตร  อุดม.  “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา
ในภาคใต” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2547 

สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี” 
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2547 
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ภาคผนวก ข  
แบบบันทึกขอมูลเบื้องตนของวิทยานิพนธระดับดษุฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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แบบบันทกึขอมูลวิทยานิพนธ                                     Code : …………. 
ที่ หัวขอ รายละเอียด 
1 ชื่อเร่ือง  
2 ชื่อนักวิจัย  
3 สถาบนัการศกึษา  
4 ปที่พิมพ  
5 เพศ  
6 อาย ุ  
7 วุฒิสูงสุด  
8 อาชีพ (ตาํแหนง)  
9 สังกัด(หนวยงาน)  

10 ทุนสนับสนุน  
11 ประเด็นทีว่ิจัย  
12 วัตถุประสงคของการวิจัย   
13 แผนแบบการวิจัย  
14 เครื่องมือที่ใช  
15 ประเภทสถิติทีใ่ช  
16 ประเภทของการวิเคราะห  
17 การใชคอมพวิเตอรในการ

วิเคราะห 
 

18 วิธีการสุมตัวอยาง  
19 ประเภทของตวัแปรตาม  
20 ประเภทของตวัแปรอิสระ  
21 ลักษณะของกลุมตัวอยาง  
22 กรอบแนวคิด  
23 ผลที่ไดจากการวิจัย  
24 ขอเสนอแนะ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
หนังสือขออนเุคราะหขอมูล 
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ภาคผนวก ง  
รายช่ือสถาบันการศึกษาทีใ่หขอมูลวิทยานพินธ 
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รายชื่อสถาบนัการศึกษาที่ใชขอมูลวิทยานพินธ 
 

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวโสภนา  สุดสมบูรณ 
ที่อยู    28  หมู 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 
    80280 
ที่ทํางาน    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท (075) – 538-030 – 3 ตอ 127 
    โทรศัพทมือถือ 086 – 594 – 0632 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการ
บัญชี  วิชาโทการเงิน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 

พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษา Master of Business Administrative 
concentrated in Accounting  จาก Rutgers – The State 
University of New Jersey USA. 

พ.ศ. 2546 ศึกษาตอระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2536  เจาหนาที่บัญชี บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด 
 พ.ศ. 2544 – 2546 อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัย
    เทคโนโลยีภาคใต 

พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน คณบดีสํานักวชิาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
จังหวดันครศรธีรรมราช 
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