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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ 1) จาแนกหมวดหมู่ง านวิ จัยระดั บ ดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต ด้านการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนตามวิธีวิทยาการวิจัย 2) เพื่อทราบองค์ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบ
ในการสั ง เคราะห์ งานวิ จั ยระดั บดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ด้ า นการบริ หารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน 3)
นาเสนอองค์ความรู้เชิงนโยบายจากผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ 1. ผลการจ าแนกหมวดหมู่ ข องวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยจาแนกตามกรอบแนวคิดของ
การวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาของโบยัน (Boyan) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร องค์การ
การเมืองและนโยบายเศรษฐศาสตร์แ ละการเงิน และหัวข้อพิเศษ 2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์องค์
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ ค้ น พบขอวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษา ซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นเนื้ อหาและข้อ ค้นพบของวิ ทยานิพนธ์ จ านวน 320 เรื่อง 3.
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษา 1) เกี่ยวกับผู้บริหาร 2) เกี่ยวกับองค์การ 3) เกี่ยวกับการเมืองและ
นโยบาย 4) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการเงิน และ 5) เกี่ยวกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were as follows: 1) to classify the Educational
Administration Ph.D. researches based on research methodology of Private University
2) to know the knowledge gained from the findings in the synthesis of the Educational
Administration Ph.D. researches of Private University 3) to provides knowledge-oriented
policy from result.
The research findings revealed as follow: 1 . Classification results of the
dissertation thesis Major in Educational Administration of Private University. The
concept of research was classified based on the conceptual framework in the field of
educational administration of Boyan which was divided into five issues, administrator,
organization, politics and economics, finance and special topics. 2. The results of the
study and analysis of the knowledge obtained from the findings of the 320 dissertation
thesis related to the administration of education. 3. Educational Policy
Recommendations, the findings in the dissertation, the researcher can conclude as a
policy recommendation to apply the development of Thai education in the future into
5 key points based on Boyan’s conceptual framework as following: 1) Policy
Recommendations for Executives. 2) Policy Recommendations on the Organization. 3)
Policy Recommendations on Politics and Policy. 4) Policy Recommendations on
Economics and Finance. 5) Policy Recommendations on Other Issues Related to
Educational Administration.
Keywords: The Content Analysis; Classification of Dissertation

บทนา
พลวัตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระแสหลักที่ทาให้
เกิดการพลวัตมีดังนี้ กระแส (Digitization) ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบ
ในการทาธุรกิจ กระแส (Urbanization) ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่
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แบบคนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นและกระแส (Communization)
ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่ส ามารถแพร่ไ ปในทุก ภูม ิภ าคของโลกอย่า ง
หลี ก เลี ่ ย งไม่ ไ ด้ การรวมกลุ่ ม กั น ในภู มิ ภ าค ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเชิ ง ของภู ม ิ ร ั ฐ ศาสตร์ แ ละภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวทาให้มีอานาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
รวมทั้งการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น การขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ยุค Thailand
4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลว่า หากย้อนมองไปในอดีต ยุค 1.0 คือการเกษตรกรรม 2.0 คือ
อุตสาหกรรมเบา 3.0 คืออุตสาหกรรมหนัก 4.0 คือ นวัตกรรม ดัง นั้น การขับเคลื่อนบริบทของ
ภาครัฐเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ทุกกระทรวงจาเป็นต้องรู้ตัวเองว่าทาไมต้องเปลี่ยนแปลง (Change)
และปรับตัว Thailand 4.0 ประกอบด้วย 2 แนวคิดสาคัญ 1. Strength from Within คือการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง จากภายใน 2. Connect to the World เมื่ อ ภายในเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง แล้ ว ก็ ต้ อ ง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม
รู้จักพอ และรู้จักปัน” (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559: ออนไลน์) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้
ความส าเร็ จ ของการเปลี่ ย นผ่ า นขึ้ น อยู่ กั บ การลดช่ อ งว่ า งทั ก ษะที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนไปแต่แรงงานยังไม่สามารถปรับตัวตามได้ ระบบการศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการเปลี่ยน
วิธีการสอน ให้น้าหนักกับการสร้างทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2559: 2)
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สลายข้อจากัดใน
เรื่องมิติเวลาและพื้นที่ เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ดังนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องตื่นตัวและ
เร่งพัฒนาประเทศด้านต่างๆให้เท่าทันสภาพกระแสโลกาภิวัตน์ โดยปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชาติ เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชาญ
ฉลาด (สานั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2552: 1) ผู้ บริหารในทุก ระดับ มีอิ ทธิพ ลต่ อองค์ ก าร
สมัยใหม่ในทุกแง่มุมผู้บริหารจึงต้องทาความเข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานด้านการ
บริหารทั้งต่อตนเองต่อกลุ่มต่อสัง คม โดยใช้ทรัพยากรต่างๆหรือสิ่งของเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ให้กับองค์การ ให้สามารถประสานทางานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ประภาพรรณ รักเลี้ยง,
2556: 2) การบริหารการศึกษา เป็นความพยายามที่จัดดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ หรืออาจจะกล่าวว่าเป็นความพยายามที่ จะจั ดด าเนินงานทุกอย่ า งที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้มีผ ลผลิ ต การดาเนินการดัง กล่าวจึง ต้องอาศัยศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ข อง
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานจั ด กิ จ กรรมให้ส อดคล้ อ งกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของหลักการแนวคิดทฤษฎี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่ง การศึกษา
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ค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้การวิจัย เป็นแนวทางในการศึกษาและ
แสวงหาความรู้ (โสนภา สุดสมบูรณ์, 2550: 2)
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมุ่ง เน้ น ผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพมีศั ก ยภาพตรงตามความต้ องการของสั ง คมรวมทั้ ง พัฒนาอาจารย์ ใ ห้มี ความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัยเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทาให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556: 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เป็น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่น และเกี่ ย วข้อ งกับ การผลิตบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดเพื่อให้สามารถพัฒนา
คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจาเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจาเป็นต้อง
ต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและหลักการทางการบริหาร ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สั ง คมเศรษฐกิ จ การเมื อ งและเทคโนโลยี ศึ ก ษาเรี ย นรู้ อ ยู่ ต ลอดเวลาเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบตามบริบทของตนเองให้มีคุณภาพ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 2555: 5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษาเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์สากลสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,
2553:5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2557:4) ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการและการแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู
และได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพระดับ สูง ทา
การวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีปรัชญาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสร้างบัณฑิตที่
มีความรู้ลึก รู้รอบ มีความเชี่ยวชาญการวิจัยและมีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพสามารถเป็นผู้นา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับท้องถิ่นและสังคมเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญแห่ง ตนใน
การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญ ญาไทย เพื่อพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
ความสามารถในการแสวงหาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ไปใช้ พั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารให้
สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทของการบริ ห ารการศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
โดยเฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นการแสวงหาความรู้ในแนวลึกเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือเป็น
การต่อยอดทางความรู้ให้เกิดขึ้นจึงถือเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ทั้งผู้เรียนและ
สังคมดังนั้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงได้กาหนดให้หลักสูตรต่างๆมีการทาโครงการวิจัยและ
นาเสนอออกมาในรูปของวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ผ่านกระบวนการ
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เรียนรู้ในการทาวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และได้นาเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมต่อไป (ประพันธ์ จันทร์เสมา, 2549: 1)
การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาการดาเนินงานในทุกสาขา และเป็น
พื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องชี้นาสังคม จึ ง ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สาคัญ ใน
การปฏิ รูป การศึก ษา ซึ่ ง หากได้มี ก ารนาผลการวิจั ย ที่ ค้ น พบมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการ
การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก (สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, 2557: 1)
มหาวิทยาลัยหลายแห่งต่ างเล็ง เห็น ความส าคัญ ของคุ ณภาพการศึกษาที่เกี่ ยวข้ องกับ การบริ ห าร
การศึกษา จึงได้มีการศึกษาและทาวิจัยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ในแต่ละ
ระดับการจัดการศึกษาของไทยเพื่อให้ได้คาตอบเสนอต่อสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ปัจจุบันมีข้อค้นพบที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษา
ของไทยซึ่งกระจายอยู่เป็นจานวนมากหากมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี บัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศเข้าด้วยกันจะทาให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนาไปใช้
ได้ การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการใช้เทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นา
ผลการวิจัยจากหลายๆงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนาเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบทาให้ไ ด้คาตอบปัญ หา
วิจัยที่ต้องการซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จุดมุ่งหมายของ
การสังเคราะห์การวิจัยเพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิง สรุปผลการวิ จัยที่มีอยู่กระจัดกระจายให้มี ค วาม
ชัดเจนและได้ข้อยุติยิ่งขึ้น
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษาเป็ น หัว ใจส าคั ญ ของการพั ฒนาการศึ ก ษาเพราะนอกจากจะเป็น
กระบวนการในการค้นคว้าหาความจริงอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบแล้ว ยังเป็นการทาให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งการกาหนดนโยบายการวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศซึ่ง วิชัย ตันศิริ (2539) กล่าวว่านโยบายการศึกษาที่สาคัญส่วน
หนึ่งมาจากผลจากการวิจัยและค้นคว้า (รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ, 2557: 122)
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวประกอบกับความก้าวหน้าด้านวิทยาการวิจัย และความ
หลากหลายของปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศไทยซึ่งกระจัดกระจาย
ด้านข้อมูลอยู่เป็นจานวนมากหากมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ในบริบทที่หลากหลายและมีความแตกต่างกันของข้อมู ลเข้า
ด้วยกันและทาให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมชัดเจนซึ่งจะทาให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ที่สามารถนาไปใช้ เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและสามารถนาผลที่ได้จากการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์ไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาได้ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและ
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ตั้งใจที่จะศึกษาโดยวิธีการสังเคราะห์และในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่ทาการสังเคราะห์ข้อค้นพบต่างๆจาก
วิทยานิพนธ์ด้านบริหารการศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.
2552 ถึงปี พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจาแนกหมวดหมู่งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เอกชน
2. เพื่อทราบองค์ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบในการสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
ด้านการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ทาง การ
บริหารการศึกษา เพื่อให้ได้นิยามและแนวทางการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 สืบค้น รวบรวมงานวิจัยและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีแนวทางและกระบวนการ
ในการปฏิบัติคือ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัย 2) สืบค้นและรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหอสมุดและแหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่น 3) ขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออัดสาเนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารจานวน 320 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือแบบบันทึกข้อมูล ซึ่ง การสร้างแบบบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและหาคุณภาพของเครื่ อ งมื อ
ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นที่มีกระบวนการ คั ด แยกวิท ยานิพ นธ์ ต ามวิท ยาการ
วิจัย อ่านและบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล ดัง นี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของวิ ทยานิพนธ์ 2) วิเคราะห์
องค์ประกอบของงานวิจัยตามหลักวิชาการวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 3) วิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบจาก
วิทยานิพนธ์และ 4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการจาแนกหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จาแนกประเด็นออกเป็น 5 หมวดหมู่ได้แก่ ผู้บริหาร องค์การ
การเมือง นโยบายเศรษฐศาสตร์และการเงิน และบริบทอื่น ๆ
2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาที่เกี่ ยวข้ องกับการบริห ารการศึก ษา ซึ่ง วิเคราะห์จากประเด็น เนื้อหาและข้อ ค้นพบของ
วิทยานิพนธ์จานวน 320 เรื่อง พบว่ามีทั้ง สิ้น 16 ประเด็น ดัง นี้ 1) ประเด็น ทักษะของผู้ริหาร 2)
ประเด็นพฤติกรรมของผู้ บริ หาร 3) ประเด็นประสิทธิภาพของผู้ บริ หาร 4) ประเด็นผู้บริหารทาง
การศึกษาผู้หญิง 5) ประเด็นด้านอานาจ/หน้าที่ 6) ประเด็นภาวะผู้นา 7) ประเด็นแรงจูงใจในการ
ทางาน 8) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงองค์การ 9) ประเด็นประสิทธิภาพขององค์การ 10) ประเด็น
เศรษฐศาสตร์การศึกษา 11) ประเด็นงบประมาณทางการศึกษา 12) ประเด็นการเมืองและนโยบาย
การศึกษา 13) ประเด็นการวิเคราะห์นโยบาย 14) ประเด็นการประกันคุณภาพของการศึกษา 15)
ประเด็นการวิจัยการทางศึกษา และ 16) ประเด็นอื่นๆ
3. ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เชิงนโยบาย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับผู้บริหาร 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับองค์การ 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การเมื อ งและนโยบาย 4) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ แ ละการเงิน และ 5)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบริบทอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
1. หมวดหมู่ของการจัดจาแนกวิทยานิพนธ์ จากการวิจัยพบว่า หมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษามี 5 หมวดหมู่คือ 1) ผู้บริหาร 2) องค์การ 3)
การเมืองและนโยบาย 4) เศรษฐศาสตร์และการเงิน 5) บริบทอื่นๆ โดยในแต่ละประเด็นสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 หมวดหมู่ผู้บริหารแบ่ง เป็น 4 ประเภทย่อยๆ คือ ทักษะของผู้บริหาร พฤติกรรมของ
ผู้บริหาร ประสิทธิภาพของผู้บริหาร และผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้หญิง สาหรับการเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ดี ตามข้อเสนอแนะและความคิดของ เดรค (Thelbert L. Drake, 1986: 29-30) ซึ่งได้
นาเสนอข้อแนะเกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมภายในและ
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พฤติกรรมภายนอก ก็จะมาจากปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านคนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของด้านต่างๆในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย
ซึ่งตรงกับที่มาศเซีย (Joseph L. Massie, 1964: 5) ได้กล่าวเกี่ยวกับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไว้ว่า
ผู้บริหารที่จะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุ่ม และสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
ฐานะผู้นาที่ได้ทั้งงานและน้าใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับเดวิส (Kieth David, 1967: 5)
ได้กล่าวถึง การที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จ จะต้องอาศัยการทางานเป็นทีม ซึ่งในปัจจุบันนี้การที่
จะเป็นผู้บริหารไม่จากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของเพศชายเท่านั้น ความต้องการเป็นผู้บริหารได้ ขยายมาสู่
ผู้หญิงมากขึ้น
1.2 หมวดหมู่องค์การ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard, 1971: 168-171) กล่าวว่าสืบเนื่อง
จากองค์การทุกองค์การที่เกิดขึ้นมา นั้นจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีเหตุผล
สนับสนุนในการรวมตัวดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งตรงกับที่ ฮิคส์และกุลเลตต์ (Hicks and Gullett, 1976: 6) กล่าวว่า องค์การ คือ กระบวนการที่ถูก
กาหนดขึ้นเป็นโครงสร้างเพื่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง มี
ความสอดคล้องกับแนวความคิ ดของ คอร์ดา (Michael Korda, 1975: 96) ที่ไ ด้กล่าวอานาจไว้ว่า
อานาจเป็นลักษณะของบุคคลและวิธีการที่บุคคลใช้อิทธิพลเหนือผู้อื่นเช่นเดียวกับ เซอร์โด (Samuel
Certo, 1994: 446) กล่าวถึงอานาจ ว่าเป็นเป็นวิธีการที่บุคคลสามารถใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ อื่ น
สาหรับประเด็น แรงจูงใจในการท างานนั้น จากผลของสัง เคราะห์ข้อ ค้นพบ ผู้วิจัยพบว่ า
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันกับองค์การ ซึ่งตรงกับ
ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยความต้ อ งการของมาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1954: 80-91) ที่ ก ล่ า วถึ ง ความ
ต้องการของมนุษย์ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานทางพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมานั้นเป็นผลจากความต้องการ
ของมนุษย์ คือ การปรับ อัต ราเงิน เดือ น การเพิ่ม สวัส ดิก ารการ ได้เ ลื่อ นตาแหน่ง การก้า วหน้า ใน
อาชีพ รวมถึง การได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งจากภายในองค์การและภายนอกองค์การซึ่งตรงกับ
ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG Theory) ของเครตัน (Clayton, 1972: 15–23) และทฤษฎีความต้องการที่ เกิด
เพิ่มขึ้นของเดวิส (David, 1995: 138-39)
การปรับเปลี่ยนของบุคคลภายในองค์การ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี วัฒนธรรม โครงสร้าง
ขององค์การ รวมถึงบรรยากาศภายในองค์การ ซึ่ง ตรงกับที่สเตียร์และคณะ (Steers and others,
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1985: 339) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การคือ การที่องค์การสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีในองค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทาให้องค์การ ดารงอยู่ ในสภาพแวดล้อม
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ กิ๊ ป สั น (Gibson, 2000: 15-7) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
ประสิทธิผลขององค์การคือ ภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ปัจจัยที่เป็นเหตุให้
เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology)
กลยุทธ์ (Strategic Choices) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่างๆ (Process) และวัฒนธรรม
(Culture) ซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้มีงานวิจัยทางด้านองค์การในปริมาณที่มากที่สุด
1.3 หมวดหมู่เศรษฐศาสตร์และการเงิน เป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่
มีความสาคัญต่อองค์การมากเช่นเดียวกับประเด็นอื่น โดยเป็นการศึกษาถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ใน
การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ เงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเรียกรวมกันเป็นต้นทุนทาง
การศึกษา ถือเป็นเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษาคือการศึกษาที่จะนาความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือใน
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษานอกจากนี้ในกลุ่มของเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ยังได้กล่าวถึง
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทางการศึกษา
1.4 หมวดหมู่ ก ารเมื อ งและนโยบาย เป็นกลุ่มที่มี ความเกี่ย วข้ องกั บการบริ ห ารโดยตรง
เนื่องจากการเมืองในองค์ก ารก็ จะมีอิ ทธิพ ลต่อ ประสิ ทธิ ภาพของผู้ บริห าร และประสิทธิภาพของ
องค์การ โดยเฉพาะการเมืองภายในองค์การเป็นอุปสรรคที่สาคัญ ต่อการพัฒนาองค์การเพื่อให้ เ ป็น
องค์การที่มีประสิทธิผลเช่นเดียวกันกับนโยบาย ซึ่งเป็นแบบแผน แนวทางในการที่จะทาให้องค์ก าร
และผู้บริหารบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในกลุ่มได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองและนโยบาย
การศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนแนวปฏิบัติที่กาหนดโดยผู้บริหารองค์การ และนามาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะต้อง
มีความสอดคล้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ รวมถึงสามารถที่ จะต้องสนองความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะพิจารณาได้ว่านโยบายนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การหรือไม่นั้นก็จะทาการวิเคราะห์นโยบายซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการกาหนด
นโยบายที่ดี
1.5 หมวดหมู่บริบทอื่นๆเป็นการศึกษาในประเด็น ไม่สามารถรวมเข้ากับกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม
องค์การ กลุ่มการเมืองและนโยบาย และกลุ่มเศรษฐศาสตร์และการเงินได้ แต่มีความสาคัญ ต่อการ
บริหารจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การวิจัยทางการศึ กษา
เอกลั ก ษณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก อาชี พ ระยะสั้ น
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อุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา ระบบสรรหาข้าราชการครู รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกากับ
รัฐบาล การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง ของ
หน่วยงานต่างๆ การพัฒนาแบบจาลองแบบ สมบูรณ์ในการบริหาร โดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐานส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในมหาวิทยาลัยเอกชน การพัฒนา
ตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมคุณภาพ ที่มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ด้านนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหาร โดยใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐานของโรงเรี ย นมั ธ ยม การศึ ก ษากิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ และแม้แต่องค์ของ
ตารวจและทหาร
2. องค์ความรู้จาการข้อค้นพบของงานนักวิจัย สามารถสรุปได้เป็น 16 ประเด็น ได้แก่
2.1 ประเด็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร เป็นประเด็นที่ยืนยันได้ว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
จาเป็นต้องมีทักษะในการบริหาร 3 ทักษะหลักคือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทาง
ความคิดรวบยอด และต้องเพิ่มทักษะเฉพาะสาหรับผู้บริหารทางการศึกษาอีก 2 ทักษะคือ ทักษะด้าน
การเรียนและการสอน และทักษะทางความรู้ ความคิด ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของแคทซ์ (Robert L.
Katz, 1955: 33–42) เดรคและโรว์ (Thelbert L.. Drake & William H. Roe. 1986: 29-30) ที่ ไ ด้
กล่าว ทักษะของผู้บริหารทางการศึกษาทั้ง 5 ทักษะไว้อย่างชัดเจน ถือว่าเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อผู้บริหาร ตามโครงสร้างของสายบัง คับบัญ ชา ได้แก่ ผู้บริหารสูง สุด ผู้บริหารระดับกลาง และ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ล่ า ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของดอนและซู ซ าน (Hellriegel Don & John W.
Slocumand Susan E. Jackson, 2005: 25–30) ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาและสรุ ป เกี่ ย วกั บ ระดั บ ของ
ผู้ บ ริ ห ารในองค์ การเป็ น 3 ระดั บ ว่ า ทั ก ษะทางด้ า นความคิ ด รวบยอดมี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด และ
สอดคล้องกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ดังที่สาคร สุขศรีวงศ์. (2551: 28) ได้ศึกษาและสรุปทักษะการ
บริหารตามบริบทของประเทศไทยได้ว่า ทักษะการบริหารประกอบด้วย 3 ทักษะได้แก่ ทักษะด้าน
ความคิด ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านเทคนิคงาน
2.2 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารจะต้องมีการ
แสดงออกซึ่งการตอบโต้สนองสิ่งเร้าต่างๆใน 2 ลักษณะได้แก่ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรม
ภายในซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้แต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรับรู้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาใน
ทุกระดับมีพฤติกรรมทั้ง 2 ลักษณะ แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมภายในเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
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ผู้บริหารที่อยู่ในสถานการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น โดยแสดงออกในรูปแบบของการแสดงวิสัยทั ศน์มี
ความพึงพอใจในการทางานมีความศรัทธาต่อองค์การ รวมถึงความต้องการมี บทบาทในการบริห าร
จัดการองค์การ
2.3 ประเด็นเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของผู้บ ริหาร เป็นการศึกษาถึง ลักษณะของผู้บริ ห ารที่
ประสบความสาเร็จรวมถึงลักษณะของผู้บริหารที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งผลจากการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ นักวิชาการหลาย
ท่านได้ศึกษาไว้ เช่น มาสเซีย (Joseph L. Massie, 1964: 24) บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard, 1971:
224) จอห์น (John Rowls, 1971: 274-275) และ นิวแมน (William H. Newman, 1983: 185-186)
ตรงกับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปได้สี่ข้อได้แก่ 1)มีความรู้ใน
งานวิชาการ ในโยบายการรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีแผนในการดาเนินงานมีการประเมินผล
งานและมีความคิดริเริ่มในการทางานต่างๆให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อ
องค์การและผู้บังคับบัญชาและ 4) มีความอดทนมีความกล้าหาญและมีความสามารถในการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.4 ประเด็นผู้บริหารทางการศึกษาผู้หญิง เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้หญิงได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากแม่ บ้ านมาเป็น ผู้ บริห าร จากบทบาทในอดี ต ทาให้ ผู้หญิ ง ขาด
คุณสมบัติบางประการของการเป็นผู้บริหาร ได้แก่ ความเด็ดขาดในการใช้อานาจการตัดสินใจ ซึ่งตรง
กับผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง ในต่ างประเทศโดยนักวิ ชาการหลายท่าน เช่น คาโรลีน
(Clark M. Carolyn, 1972: 15–23) โรสแมรี่ (Caffarella S. Rosemary) และเบ๊ ก กี้ (Ingram B.
Peggy) นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลการวิ จั ย แฮงตั้ น (Haughton) โคลแมน (Coleman) และ ฮอฟแมน
(Hoffman) แต่อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงมีส่วนเอื้อต่อการเป็นผู้บริหารที่ดี คือการมีทักษะ
ทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ อย่างไรก็ตามผู้บริหารทางการศึกษาที่เป็นผู้หญิงก็สามารถที่บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเท่านั้น
2.5 ประเด็นเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในองค์การ จะให้ความสาคัญกับโครงสร้างขององค์การ
และมีความเกี่ยวพันกับการมอบหมายงาน รูปแบบในการใช้อานาจเป็นไปตามรูปแบบการกระจาย
อานาจการจัดการศึกษา ที่มีลักษณะการกระจายอานาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดองค์การหรือโครงสร้ าง
ในการบริหารในลักษณะองค์การราชการเชิงวิชาชีพผสมผสานกับการจัดการแบบทีมซึ่งมีการแบ่งงาน
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กันทาตามหน้าที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มอส คาน
เตอร์ (Rosabert Moss Kanter) ที่ไ ด้กล่าวว่าอานาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งในแนวนอนหรื อ
แนวดิงในองค์การ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาของบุคคลในองค์การ และมีการยอมรับซึ่งกันและ
กันในองค์การเดียวกัน
2.6 ประเด็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา จากการที่นักคิดและนักวิชาการหลายยุคหลายสมัยตั้ง แต่
อดีตจนปัจจุบันพยายามศึกษา และทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาตลอดจนคิดค้นแนวทางที่เป็นไป
ได้ในการพัฒนาภาวะผู้นาให้มีมากขึ้นในหมู่ผู้บริหารการศึกษา และนารูปแบบภาวะผู้นาที่มีการความ
เหมาะสมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ องค์ ก ารในแต่ ล ะประเภท นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกับ
คุณลักษณะของผู้นาที่มีประสิทธิภาพซึ่ง ผลจากการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัย
ได้แก่ คุณภาพการศึกษาปัจจุบันจะต้องมีคุณลักษณะผู้นาแบบผู้นาเปลี่ยนแปลง
2.7 ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน เป็นการทาให้บุคคลอื่นทางานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้น ซึ่งมีบุคคลที่ผู้บริหารองค์การจะต้องให้ความสาคัญคือ ผู้นา และ ผู้ตาม
ซึ่งได้ผู้นาเป็นการระบุถึงการที่ผู้นาจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นาของตนเองให้เป็นผู้นาที่ดีตลอดจนการที่
ผู้นาสามารถเลือกวิธีการในการบริหารให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และผู้นาจะต้องพิจารณา
ว่าจะทาอย่างไรจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ตามมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และจูงใจในการทางานของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วยความต้องการ
ของนักทฤษฎีต่างๆ ที่ทาการศึกษาไว้มากมายเช่นเดียวกับบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจในการ
ทางานทั้งในเรื่องของรายได้ ค่าตอบแทนการยอมรับจากสังคม รวมถึงความพึงพอใจในการทางาน
2.8 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงองค์ ก าร เป็นประเด็นที่ไ ด้รับ ความสนใจมากในปัจ จุ บั น นี้
เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นผลให้นักการศึกษาหันมาให้ความสาคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่ง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ คือ
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในองค์การ และบุคลากรในองค์การซึ่งแต่ละส่วนจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ
2.9 ประเด็ น ประสิ ท ธิผ ลขององค์ ก าร เป็นระดับที่องค์ การได้ ตระหนัก ถึง เป้า หมายของ
องค์การที่ต้องการทาให้บรรลุผล รวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าที่สุด ประสิทธิผลองค์การจะเป็นเรื่องที่วัดได้ค่อนข้างยากทางการศึกษาการวัดประสิทธิผล
ขององค์การ สามารถพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนบัณฑิตที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียน
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การสอนของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้การวัดประสิทธิผลขององการสามารถพิจารณาได้จากความพึง
พอใจในการทางานของบุคคลในองค์การรวมถึง ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคคลในองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยคือ 1) ประสิทธิผล โดยรวมขององค์การซึ่งเป็นการมองใน
ภาพรวมทุกด้านขององค์การ 2) ผลิตภาพ คื อ คุณภาพของนักเรียน บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 3) ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการทางานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 4) ความพึงพอใจในการทางาน
2.10 ประเด็น เศรษฐศาสตร์ ก ารศึ ก ษา โสภนา สุด สมบูร ณ์ ใ (2550: 262) การลงทุ น
ทางการศึก ษาซึ่ง ถือ เป็น ต้น ทุน ในการผลิ ต ทุน มนุ ษ ย์ โดยการเปรี ย บเที ย บกับ ผลตอบแทนที่
ได้ รั บ จากการลงทุ น ดั ง กล่ า วซึ่ ง มี ความสอดคล้องกับต้นทุนทางการศึกษาหรือต้นทุนในการผลิต
บั ณ ฑิ ต สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็น ต้ น ทุ น ส่ ว นบุ ค คล และต้ น ทุ น ทางสั ง คม ความส าคั ญ ของต้ นทุนทาง
การศึกษาจะนาไปสู่การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาให้
มากที่สุด
2.11 ประเด็นงบประมาณทางการศึกษา การติดตามควบคุมการใช้ทรัพยากรในองค์การนั้น
อย่างคุ้มค่าและเพียงพอ เป็นการวางแผนทางตัวเลขเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทุกชนิดในการบริห าร
จัดการการศึกษา งบประมาณมีรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ รูปแบบ
งบประมาณทางการศึ ก ษา งบประมาณมุ่ ง เน้ น ผลงาน ซึ่ ง เป็ น การน ารู ป แบบงบประมาณที่ ให้
ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ
2.12 ประเด็นการเมืองและนโยบาย ความขัดแย้งในองค์การ มีสาเหตุมาจากปัญหาการเมือง
ในองค์การในขณะที่นโยบายก็จะเป็นกรอบที่ได้รับมาจากหน่วยงานระดับบน แต่ที่ยังเป็นปัญหาสาคัญ
ประเด็นของนโยบาย คือเมื่อนานโยบายมาปฏิบัติแล้วผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบขาดกระบวนการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กาหนดเป็นแนวทางไว้ทาให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิผล
ขององค์การหรือบุคคลได้
2.13 การวิเคราะห์นโยบาย เป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการกาหนดนโยบาย เพราะจะทา
ให้ทราบว่านโยบายที่มีการจัดทาขึ้น มีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของนโยบายอย่างไร นโยบาย
ทางการศึกษาเป็นนโยบายที่มีขั้นตอนในการทาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน แต่ผลของการนานโยบายไป
ใช้นั้นสาคัญเป็นอย่างยิ่งจึงจาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ก่อนนาออกบังคับทุกครั้ง
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ดังนั้นกระบวนการวิเคราะห์นโยบายจึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญเพราะถ้ากระบวนการ
วิเคราะห์นโยบายไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงนโยบายการศึกษาด้วย
2.14 ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น
กระบวนการที่ได้พัฒนามาจากวงการธุรกิจ และ อุตสาหกรรม และได้นามาใช้ทางการศึกษาในทุก
ระดับ และในแต่ละระดับก็จะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามบริบทของการจัดการศึกษา รวมถึง
ในปัจจุบันนี้ได้มีการนาหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพมีรากฐานมาจาก
ธุรกิจ จึงเป็นปัญหาสาหรับการนามาใช้ทางการศึกษาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจถึง
แก่นของระบบประกันคุณภาพ
2.15 ประเด็นการวิจัยทางการศึกษา ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่ง
เป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารทางการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารทางการศึกษาจะต้องเป็นบุ ค คล
ที่มีทัก ษะทางความรู้ ความคิด เพื่อ ที่จ ะนามาประยุกต์ใช้การทางาน การวิจัยทางการศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และความสามารถของผู้วิจัย และเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยชั้นเรี ยน ซึ่งเป็นงานวิจัยหน้าเดียวที่มุ่งเน้นให้ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความสาคัญของการวิจัย ไปจนถึงการวิจัยในระดับชาติซึ่งเป็นการได้รับทุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก และสามารถนาผลของการวิจัยเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของชุมชน และสัง คม
ต่อไป อุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลักดันให้มีง านวิจัยมากที่สุด
2.16 ประเด็นบริบทอื่นๆ เป็นงานวิจัยที่มีบริบทหรือประเด็นที่แตกต่างออกไปตามลักษณะ
ของภูมิหลัง บทบาท อาชีพ หรือแม้กระทั้งแนวความคิดของผู้วิจัย จากการสังเคราะห์งานวิจัยยังพบ
อีกว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษานั้นมีการเปิด
กว้างให้บุคคลที่มีอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาได้เข้ามาศึกษาซึ่งเป็นการดีที่ทาให้เกิด
งานวิจัยที่หลากหลายบริบท มีองค์ความรู้ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอื่นอีกมากมาย ด้วย
เหตุนี้ประเด็นบริบทอื่นๆจึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจั ย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เชิง นโยบาย เพื่อนาไปประยุก ต์ใ ช้ ในการพั ฒ นา
การศึกษาของไทยในอนาคต แบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน 5 ประเด็น ได้แก่
1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยพบว่า องค์ความรู้เชิงนโยบายของผู้บริหาร
การศึกษาของไทยนั้น สามารถแบ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน และนโยบายในระยะยาว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1.1 นโยบายเร่งด่วน จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่ามีจานวนไม่น้อยที่กล่าวถึง
ผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารไม่ว่าจะระดับใดต้องสานึกและมุ่ง เน้นให้ตนเองและผู้ใต้บัง คับบัญ ชาในทุก
ระดับ สาหรับวิธีการในการสร้างอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษานั้น มีมากมายหลายวิธี
การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนากับศักยภาพของผู้นาต่างๆ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ
หน่วยย่อยของสถานศึกษา การการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้เกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนในหน่วยงาน
1.1.2 นโยบายในระยะยาว คือ มุ่งเน้น พัฒนา ส่งเสริม ทักษะของผู้บริหารทุกทักษะให้เกิด
ขึ้นกับผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการประสานการทางานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะทักษะทางด้านความคิดรวบยอด เนื่องจากในอนาคตการบริหารจัดการทางการศึกษาให้
เป็นการกระจายอานาจจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาคหรือเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้น ในส่วนของอุดมศึกษาก็จะมี
สถาบันการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยในกากับมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นจากหลักการจัดการศึกษายัง
มอบหมายหน้าที่ในการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงานอื่น ที่ไ ม่ใช่หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นผู้บริหารทางการศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านของทักษะทุกด้านที่ไ ด้กล่ าวมา
แล้วก็จะส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริหาร และประสิทธิภาพของผู้บริหารสูงขึ้นไป
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับองค์การ ผู้วิจัยพบว่า องค์ความรู้เชิง นโยบายของ
องค์การทางการศึก ษาของไทยนั้น จะต้องให้ความส าคัญ ในประเด็น ต่างๆมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาองค์การเพื่อให้เกิดเป็นองค์การที่มีประสิทธิผล สามารถแบ่ง เป็น
นโยบายเร่งด่วน และนโยบายระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย
1.2.1.1 เร่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นจากบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
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รูปธรรม
1.2.1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการนาระบบสาระ
สนเทศเพื่อการบริหารและจัดการมาใช้ในองค์กร พร้อมกับจัดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงด้วยผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1.2.1.3 สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มบุคคลที่มีบ ทบาทที่ ชัดเจน ในการให้คาแนะนาเชิง
นโยบายแก่สถาบันการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี วิสัยทัศน์ใน
การบริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1.2.2 นโยบายในระยะยาว ประกอบด้วย
1.2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้ง ในส่วนของหน่วยงานภายใน
องค์การและองค์การอื่น
1.2.2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุด สื่อการเรียนการสอนใน
ทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยการจัดทาเป็นคือฐานข้อมูลที่มีระบบและสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที
1.2.2.3 สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยการกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
สถาบันอย่างชัดเจน และ เน้นความร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น
1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงินเป็นนโยบายเร่งด่วนทั้งสิ้น
โดยสามารถแบ่งเป็นองค์ความรู้เชิงนโยบายในระดับสถาบัน และระดับรัฐโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 นโยบายระดับสถาบัน ประกอบด้วย
1.3.1.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์และศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่
ละแห่ง
1.3.1.2 พัฒนาระบบบัญชีการเงิน การงบประมาณ รวมทั้งระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน
และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
1.3.1.3 พัฒนาระบบข้อมูล และการคานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ
เพื่อประโยชน์ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทางบประมาณภายในสถาบัน
1.3.2 นโยบายระดับรัฐ ประกอบด้วย
1.3.2.1 จัดสรรเพิ่มในส่วนที่ขาดและมีความจาเป็นเร่งด่วน
1.3.2.2 ปรับเปลี่ยนอัตราจ้างเป็นอัตราที่มีลักษณะประจาซึ่งเป็นผลต่อการสร้างแรงจูงใจใน
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร
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1.3.2.3 พัฒนาระบบงบประมาณเฉพาะหน่วยงาน เพื่อง่ายต่อการนามาใช้กับหน่วยงาน
1.4 ข้อเสนอแนะนโยบายด้านนโยบายการศึกษา นโยบายควรจะมีการแบ่ง เป็นนโยบาย
ระดับย่อยของหน่วยงานในแต่ละระดับในแต่ละองค์กร เพื่อความชัดเจนในการที่จะนาไปปฏิ บัติและ
ประสิทธิผลของการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
1.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1.5.1 พัฒนาคุณวุฒิ และความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5.2 สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อ งทาการวิจัยเกี่ยวกับระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่อค้นหาองค์ค วามรู้ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บการประกัน คุ ณภาพที่มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อองค์การยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรกาหนดเป็นนโยบายให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การศึกษา และงบประมาณ
ทางการศึกษาให้มากขึ้น
2.2 ควรกาหนดส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระยะเพื่อจะได้นาองค์ความรู้ที่ค้นพบ
มากาหนดเป็นแนวทางในการวิจัย
2.3 ควรมีการทาการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบถึงข้อค้นพบต่างๆ เพื่อที่จะได้ไปใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ครบถ้วนเนื่องจากการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมจาเป็นจะต้องมีการประสานงานในด้านของข้อมูล
2.4 ควรได้ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการวิ จัย หรือวิทยานิพนธ์ทางการบริหาร
การศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
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