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 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษา 2) เพ่ือนําเสนอ
สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพื่อทราบทรรศนะของ
ผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนการวิจัยเชิง
พรรณนาโดยใชโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยวิเคราะหและผูเช่ียวชาญท่ีใหทรรศนะประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน และ
อดีตเจาหนาท่ีฝายบริหาร จํานวน 1 คน รวมท้ังหมด 5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนโปรแกรมสําเร็จรูป LINDO และแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สถิติท่ีใช คือ การหาคาเหมาะสุดของตัวแบบกําหนดการเชิงเสน และการวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือหา
ประโยชน ขอดี ขอเสียและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาหรือการประยุกตใชเศรษฐมิติเพื่อการบริหารการศึกษา 

สามารถแบงตามวัตถุประสงคของการใชออกเปน 3 แนวทางหลัก คือ การวัดคาความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรใน
เชิงปริมาณ  การพยากรณหรือคาดการณเหตุการณหรือสถานการณในอนาคต และ การนําเสนอ การสนับสนุน และ
การศึกษาผลกระทบของนโยบาย เมื่อพิจารณาจากการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา ปจจัยท่ีสงผลในการบริหารงาน คือ 1) ดาน
ทรัพยากรการเงิน 2) ดานทรัพยากรบุคคล 3) ดานทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 4) ดานทรัพยากรการบริหารจัดการ 
ซ่ึงสอดคลองกับการประยุกตใชเศรษฐมิติเพื่อการบริหารการศึกษา เมื่อนํามาหาความสัมพันธเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตาม
มุมมองทางเศรษฐศาสตรแลวนํามาสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนทางคณิตศาสตร และใชวิธีการทางสถิติวิเคราะห
โครงสรางระบบการบริหารจัดการ ทําใหพบจุดเดน จุดดอยของโครงสราง และสามารถพยากรณระบบโครงสรางตามนโยบาย
ในแบบตาง ๆ ได ทําใหการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ในปจจุบันโรงเรียน 
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายจายสูงกวารายได ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรตองมีแนวทางการบริหารงาน
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว คือ 1. การเพิ่มคาธรรมเนียมนักเรียน 2. การเพิ่มภาระงานสอนใหกับอาจารย และ 3. การเพิ่ม
คาธรรมเนียมนักเรียนและเพิ่มภาระงานใหกับอาจารยผูสอน โดยท่ีจํานวนนักเรียนยังคงเดิม จะทําใหโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  

3.  ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา เศรษฐมิติเปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงาน กําหนดนโยบายใหสอดคลอง
กับทรัพยากร โดยสามารถพยากรณแนวทางตามนโยบายตาง ๆ ได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน ทําให
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดําเนินงานตามปณิธานท่ีตั้งไวไดสําเร็จ 
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 The proposes of this research were to determine ; 1) a substance of econometrics used in 
educational administration, 2) to present substance of econometrics used in educational administration of the 
Demonstration School of Silpakorn University and 3) the opinion of executives toward using econometrics in 
educational administration in the Demonstration School of Silpakorn University. This study was descriptive 
research which the Demonstration school of Silpakorn University was unit of analysis. The expert who were key 
informant composed of 3 school administrators, a former school administrator, and a former executive officer, 
total of 5 key informants. The instrument that used in the research was the instant program LINDO and the semi - 
structured interview. The statistics used to analyse the data were optimal solution and content analysis.  

The findings of this study were as follows : 
1. The substance of econometrics in educational administration or the application of econometrics to 

educational administration can be divided by purposes of using in 3 domains as follows : measuring the 
relationship of econometrics variables in volume, forecasting future events and presenting support and studying the effects 
of policies. Considering the management of the four divisions, therefore academic administration, budget management , 
personal management and general management, it is found that the impact factors in administration are financial resources, 
human resources, material resources and management. These impact factors are consistent with the application of 
econometrics to management education. When figuring out the correlation between quantitative and qualitative in 
perspective of econometrics then forming linear programming model and using of statistic method for analyzing structure of 
system management, advantages and disadvantages were found. This method can predict structure and system toward 
other policies and make more efficient in educational administration at school. 

2. The substance of econometrics that used in educational administration of the Demonstration School of 
Silpakorn University found that the Demonstration School of Silpakorn University has expenses more than income that has 
an effect on the ways of administration to adjust the problems. These problems can be solved by : 1. Increasing the fees of 
the students, 2. Adding the duties of the teachers and 3. Increasing the fees of the students and adding the duties of the 
teachers while a number of students were stable. Then, the Demonstration School of Silpakorn University had enough 
budgets to manage and develop for the school quality. 

3. For the opinion of executives toward using econometrics in educational administration in the Demonstration 
School of Silpakorn University, it found that the econometrics was the instrument that helped the executives to make a 
decision in administrating, specify a policy that conform to the resources. The policies could be forecasted the ways to 
happen for the most benefits in administration. Hence, the Demonstration School of Silpakorn University could be operated 
as the school will to success. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี 
ดร.นพดล  เจนอักษร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งอาจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระ
ประภา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ  ผูทรงคุณวุฒิ ที่
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตอง
และสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ  นางดวงนภา  ศรีนันทวงศ นายศุภกร  เจริญสุขประภา นายพลวัฒน  ดํารงกิจ
ภากร นางนวลศรี  เสาวภาคย และนางศรีอัมพร  ชัยบัณฑิตย ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการใหขอมูล เพ่ือเปน
เครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและ
ประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่
ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ ชาวบริหารการศึกษาทุกคนที่ให
คําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บ
ขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารยที่อบรมส่ังสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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