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การศึกษาสถานภาพดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
The Status of Dissertation in Educational Administration Program.
ปรี ชา วิหคโต*
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาสถานภาพดุ ษฎี นิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา” มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1)
ข้อมูลทัว่ ไปของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ2).องค์ประกอบหลักของงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
การบริ หารการศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาครั้งนี้ เป็ น ดุษฎี นิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา ของสถาบันการศึ กษา
ต่างๆ ที่พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 ผ่านเครื อข่ายทางอินเตอร์เน็ต จานวน 86 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ น แบบสารวจงานวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่ มจากการสารวจรวบรวมรายชื่อและบทคัดย่อ
งานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส าขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา แล้ว จึ ง ศึ ก ษารายละเอี ย ดในประเด็ น ที่ ก าหนดจากรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมู ลทั่ว ไปของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษาที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างพบว่า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์บ ริ ห าร
การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองลงไปคือ มหาวิทยาลัยบูรพา และปี ที่ทาวิจยั /พิมพ์เผยแพร่ มากที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2550 รองลงไปคือ ปี พ.ศ. 2552
2. องค์ประกอบหลักของานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา พบดังนี้
2.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั ของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ การวิจยั เชิงพัฒนา รองลงไป
คือ การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
2.2 วัตถุประสงค์การวิจยั ของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ เพื่อพัฒนารองลงไป
คือ เพื่อศึกษาบริ บท/สภาพและปั ญหา
2.3 ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ คื อ ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา รองลงไปคือ ผูส้ อน/บุคลากรในสถานศึกษาและ ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 เครื่ องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่
คือ แบบสอบถาม รองลงไปคือ แบบสัมภาษณ์ และ แบบบันทึก/แบบวิเคราะห์เอกสาร
2.5 ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ของดุ ษฎี นิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษาส่ วนใหญ่ คื อ ศึ กษาสภาพ
บริ บท/ปั จจุบนั และปั ญหา รองลงไปคือ ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลพื้นฐานเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ประเมิน/ตรวจสอบความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้และสร้าง/พัฒนารู ปแบบ ตัวบ่งชี้

*รองศาสตราจารย์ ดร.ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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2.6 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษาส่ วนใหญ่ คือ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รองลงไปคื อ ค่าร้ อยละ ค่ าความถี่ การวิเคราะห์ องค์ประกอบ(Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
2.7 ตัวแปรที่ศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประสิ ทธิผลขององค์การ รอง
ลงไปคือ การจัดการความรู ้ ภาวะผูน้ า และ การนานโยบายฯไปปฏิบตั ิในสถานศึกษา การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ การ
บริ หารจัดการ และ การประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract
The purposes of a study of dissertation status were : 1) to find out the general data of dissertation on
educational administration ; 2) to find out the principle factors of dissertation on educational administration. The study
sample were the dissertation on educational administration of the institutions which disseminated during 2006-2010
through network about 86 topic. The research tool was a survey which the researcher designed for conducing and
collecting the data the study start by collecting the topics and abstracts then focus on
Based upon the finding , it was concluded that :
1. The most dissertations on educational administration was Khongan University and Burapha University
respectively. The researching year and the most dissemination was 2007 the second was 2009.
2. The principle factors of dissertation on educational administration were :
2.1 The research methodology was the research for development and mix research respectively.
2.2 The purpose of research was on educational administration were development and the second were
study on environment, situation and problem.
2.3 The population and sample of dissertation on educational administration were school directors, school
teachers, educational human resources, and some expert.
2.4 The research instrument were a quesionaire, interviews, tape record, and document analysis.
2.5 The step in conducting research was the study on situation, environment and problems. The second was
study on document and basic data in order to set up the conceptual frame work, evaluation and check the possibility,
development the model and index.
2.6 The analysis of the data was accomplished by computation of the mean and standard deviation. The
second was percentage, frequency, factor analysis, and content analysis.
2.7 The variable study were the organizational efficiency. The second was the knowledge management,
leadership and the applied policy. Besides, organization of knowledge, organization management and educational quality
assurance were also employed.
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โดยทั่ ว ไปของนานาชาติ เพื่ อ ให้ เป็ นที่ แ น่ ใ จได้ว่ า
มหาวิท ยาลัยได้ทาการผลิ ตดุ ษ ฎี บัณฑิ ตที่ มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับของชุมชนวิชาการระหว่าง
ประเทศ ทาให้มหาวิทยาลัยต้องกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพดุษฎี นิพนธ์เอาไว้เป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบตั้งแต่ตน้ และถือปฏิบตั ิในการทาดุษฎี
นิ พ นธ์ ข องตน และมอบให้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู ้ท า
หน้าที่ เป็ นกรรมการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จากภายนอกใช้เป็ นแนวทางในการตรวจพิจารณาตัดสิ น
ขั้นสุดท้ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษาได้ด าเนิ น เปิ ด
สอนในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตเป็ นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิโ รฒ เมื่ อ ปี พ.ศ.2529 และได้ข ยายเพิ่ ม ใน
สถาบันอุดมศึ กษาที่ มีความพร้อมหรื อสถาบันที่ ได้เปิ ด
สอนในระดับ มหาบั ณ ฑิ ต อยู่ก่ อ นหน้ า นี้ แล้ว ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีสถาบัน อุดมศึกษาที่ ดาเนิ นการสอนในระดับ
ดุษ ฎี บัณ ฑิ ตสาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษา มี ท้ งั ที่ เป็ น
สถาบัน การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนเป็ นจ านวนมาก
ภายหลังจากที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษาแล้ว จึ ง มี
ดุษฎี นิพนธ์ที่พิมพ์แล้วจานวนมาก ที่ มีขอบเขตเนื้ อหา
องค์ ค วามรู ้ ที่ กว้า งขวางมากและได้ รั บ การน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บัติงานด้านการบริ หารการศึ กษา
ในทุ ก ระดับ ของการจัด การศึ ก ษาของประเทศ ดุ ษ ฎี
นิพนธ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ ได้มีการรวบรวม มีการวิเคราะห์
ในรู ปแบบที่ แตกต่างกัน บางครั้งเป็ นการรวบรวมโดย
นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา หรื อนั ก วิ ช าการที่ ส นใจเพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในงาน แต่การรวบรวมเหล่านี้จะได้ผลงานที่
ต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
จึ ง กล่ า วได้ ว่า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เป็ นเอกสารทาง
วิชาการที่มีคุณค่าที่ให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับสถานภาพของ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ นสาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ทั้ง ใน
ฐานะเป็ นแบบอย่างให้นักวิจัยได้นามาเป็ นกรณี ศึกษา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เป็ นเอกสารงานวิจัยที่ เขี ยนโดย
นิสิตนักศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในเอกสารงานวิจยั นี้
จะกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึ กษา
ไว้อย่างเป็ นระบบ มีแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สาหรับนักศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษา ดุษฎี นิพนธ์เป็ น
เอกสารงานวิจยั บังคับในการขอสาเร็ จการศึ กษา มีการ
เรี ย กชื่ อ เอกสารงานวิจัย ที่ เขี ย นโดยนักวิจัย นักศึ ก ษา
หรื อนักวิชาการไว้แตกต่างกัน ได้แก่คาว่า วิทยานิ พนธ์
และดุ ษฎี นิพ นธ์ โดยวิท ยานิ พนธ์ จะใช้เรี ยกเอกสารที่
นิ สิตนักศึ กษา ระดับมหาบัณฑิตหรื อปริ ญญาโท ซึ่ งคา
ว่าวิทยานิ พนธ์ตรงกับในภาษาอังกฤษว่า ทีซิส (thesis)
มาจากภาษากรี กคาว่า θέσις สาหรับเอกสารงานวิจัย
ของนิ สิตนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรื อ ปริ ญญาเอกจะ
เรี ยกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า ดิเซอะเทฌั น (dissertation) โดยทั่ ว ไปวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละดุ ษ ฎี
นิพนธ์ มีกระบวนการเขียนคล้ายกัน อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างที่ สาคัญจะอยู่ที่ขอบเขตและความซับซ้อนของ
งานเท่ านั้น แนวคิดนี้ เป็ นที่ นิยมในสหรัฐอเมริ กาแต่ใน
อังกฤษมักจะใช้คาว่า “thesis” เหมือนกันทั้งวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สาหรับในภาษาไทย
ในปั จจุ บัน นี้ วิท ยานิ พนธ์จะใช้กับ เอกสารที่ เขี ยนของ
นิ สิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรื อระดับปริ ญญาโท
ส่ วนวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรื อปริ ญญาเอกนั้น
ใช้ค าว่ า “ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ” และในที่ น้ ี จะใช้ ค าว่า “ดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ ”หรื อ”วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอก”โดยถื อ ว่ า มี
ความหมายเดียวกัน ดุษฎีนิพนธ์ จึงเป็ นเอกสารงานวิจยั
สุ ดท้ายของการเรี ยนปริ ญ ญาเอก ดังนั้น การเขี ยนดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ จึ ง เป็ นหั ว ใจของการเรี ยนปริ ญญาเอก และ
เนื่ องจากว่าการเรี ยนปริ ญญาเอกเป็ นการผลิตนักวิจยั มือ
อาชี พ ที่ ได้รับการยอมรับเข้าเป็ นสมาชิกชุมชนวิชาการ
ระดับโลก ดุษฎีนิพนธ์จึงต้องได้มาตรฐานเป็ นที่ ยอมรับ
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และนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ นามาวิเคราะห์เพื่อหา
อ ง ค์ ค ว าม รู ้ ช าย แ ด น (Frontier of Knowledge) ว่ า
ชายแดนของความรู ้ในปั จจุบนั อยู่ ณ จุดใด สรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้ ได้ห รื อไม่ ถ้าไม่ได้ตอ้ งศึ ก ษาต่อไป หรื อ ขยาย
องค์ ค วามรู ้ ท้ ัง ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย และเรื่ อ งที่ จ ะท าดุ ษ ฎี
นิพนธ์ใหม่ๆ ต่อไป
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
สถานภาพของดุ ษ ฎี นิ พนธ์ สาขาวิ ช าการบริ หาร
การศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ว่ามี 1)
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ หาร
การศึ กษา มีอะไรมากน้อยเท่าไร และ 2) องค์ประกอบ
หลัก ของงานวิ จัย ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา มีจานวนมากน้อยเท่าไร และมีลกั ษณะอย่างไร
ทั้งนี้เพื่อจะได้นาไปประกอบการพิจารณาส่งเสริ มให้เกิด
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ด้านการบริ ห ารการศึ ก ษา ที่ ครอบคลุม ทั้ง
เรื่ องและระเบี ยบวิธีวิจัย อันจะประโยชน์ต่อการศึ กษา
และการวิจัยทางด้านการบริ ห ารการศึ กษาของผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน และผูน้ าผลการวิจยั ไปใช้ต่อไป

อินเตอร์ เน็ต (Internet) เวปไซต์(Website) ของโครงการ
เค รื อ ข่ ายห้ อ งส มุ ด ใน ป ระ เท ศ ไท ย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(ThaiLIS-Thai Library
Integrated System ; http:// www.thailis.or.th)
2. เนื้ อหาที่ ศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของดุ ษ ฎี นิ พน ธ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ กษ า
ประกอบด้ว ย สถาบั น หรื อ มหาวิ ท ยาลัย ที่ ผ ลิ ต ดุ ษ ฎี
บัณฑิ ต และ ปี ที่ ทาวิจัย/พิมพ์เผยแพร่ ดุษฎี นิพ นธ์และ
2) องค์ประกอบหลักของงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ระเบี ย บวิธี วิ จัย
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่ องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน
การดาเนิ นงานวิจยั ค่าสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
และตัวแปรที่ศึกษา
3. ระยะเวลาดาเนิ นการวิจยั คื อ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. ได้ ค วามรู ้ ใ หม่ ท างวิ ช าการ (Advance of
Knowledge) ทั้ ง 1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ของดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษา และ 2. องค์ป ระกอบ
หลัก ของงานวิ จัย ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา
2 . ไ ด้ ค ว าม รู ้ น าไ ป แ ก้ ปั ญ ห า (Problem
Solving) ของผูส้ อน และผูเ้ รี ยนที่ มีปัญหาเกี่ ยวกับเรื่ อง
และระเบี ยบวิธีวิจยั ว่าควรทาดุษฎี เรื่ องนี้ หรื อไม่ และถ้า
ทาจะใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั อย่างไร
3 . ไ ด้ แ น ว ท าง ก าร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ( Apply
Knowledge) ผูบ้ ริ โภคงานวิจยั สามารถประยุกต์ระเบียบ
วิธีวจิ ยั ไปใช้กบั ชื่อเรื่ องการวิจยั อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั ที่ คล้ายๆ กันไม่วา่ จะกาหนดวัตถุประสงค์ การวิจยั
ก าหนดสมมติ ฐ าน ออกแบบวิจัย กลยุท ธ์ ในการเก็ บ

ประโยชน์ ของการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของดุ ษฎี นิพ นธ์ สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา
2. องค์ประกอบหลักของงานวิจยั ดุษฎี นิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้มีดงั นี้
1. ประชากรที่ ศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่
พิ ม พ์ เผยแพร่ ทางออนไลน์ (Online) ผ่ า นเครื อข่ า ย
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รวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง และการวิเคราะห์
ข้อ มู ล การสรุ ป ผลวิ จัย การอภิ ป รายผล และการให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎี ทางการ
บริ ห ารการศึ ก ษา หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห าร
การศึกษาในอนาคต

รวบรวมข้อ มู ล วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ที่ พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553
และกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ คื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส าขาวิ ช าการ
บริ ห ารการศึ ก ษา ของสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ ได้แ ก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี
พ.ศ. 2549-2553 ที่ พิ ม พ์เผยแพร่ อ อนไลน์ )online) ผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต )internet( เวปไซต์(website) ของ
โครงการเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(ThaiLIS-Thai Library
Integrated System ; http:// www.thailis.or.th) จ าน วน
86 เรื่ อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็ นแบบสารวจงานวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมี 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของดุ ษ ฎี นิ พนธ์
ประกอบด้วย สถาบัน การศึ กษา และปี ที่ ท าวิจัย /พิ ม พ์
เผยแพร่
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล องค์ ป ระกอบหลัก ของ
งานวิ จัย ดุ ษ ฎี นิ พนธ์ ประกอบด้ ว ย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และตัว
แปรที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึ กษา
ค้น คว้า รวบรวมดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ หาร
การศึ ก ษา ของสถาบัน การศึ ก ษาต่ างๆ ได้จ านวน 86
เรื่ อ ง และบัน ทึ ก และรวบรวมข้อ มู ล จากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษาที่ รวบรวมมาได้ โดยใช้

วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาสถานภาพดุษฎี นิพนธ์ สาขาวิชาการ
บริ ห ารการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เอกสาร
(Documentary Research) โดยเริ่ มจากการรวบ รวม
งานวิ จั ย ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จากนั้ นจึ ง น ามาวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ แล้วสรุ ปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ซึ่งมีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้น ที่ 1 รวบรวมงานวิ จัย ที่ เป็ นดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ที่พิมพ์เผยแพร่ ทางออนไลน์ (Online) ผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) เวปไซต์(Website) ของ
โครงการเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(ThaiLIS-Thai Library
Integrated System ; http:// www.thailis.or.th)
ขั้ นที่ 2 ศึ ก ษางานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ และ
บทคัดย่อ และทาการวิเคราะห์ขอบเขตหัวเรื่ อง และเนื้ อ
เรื่ องของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ด้วย
การจาแนกจานวนดุษฎี นิพนธ์ในประเด็นข้อมูลทั่วไป
และองค์ ป ระกอบหลั ก ของงานวิ จั ย ที่ ก าหนดตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั
ขั้น ที่ 3 สรุ ป และน าเสนอผลการวิ เ คราะห์
งานวิจยั ดุ ษฎี นิพนธ์ สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษาใน
ประเด็นข้อมูลทัว่ ไป และองค์ประกอบหลักของงานวิจยั
ที่กาหนดตามวัตถุประสงค์การวิจยั
การด าเนิ น การวิจัย ใน 3 ขั้น ตอนดัง กล่ า ว มี
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่าง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็ บ
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แบบส ารวจงานวิ จัย ที่ ส ร้ างขึ้ น และตรวจสอบความ
สมบู รณ์ ข องข้อ มู ล แล้วน ามาก าหนดรหัส (code) เพิ่ อ
ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร์ต่อไป
การวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ค่ าส ถิ ติ ที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่
ค่ า ความถี่ และค่ า ร้ อ ยละ โดยการจ าแนกข้อ มู ล ตาม
ขอบเขต หัวเรื่ องและประเด็ น ที่ ศึ ก ษาได้แ ก่ 1) ข้อมู ล
ทัว่ ไปของดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย สถาบัน การศึ กษา
และปี ที่ทาวิจยั /พิมพ์เผยแพร่ 2) ข้อมูลองค์ประกอบหลัก
ของงานวิจัยดุ ษฎี นิพนธ์ ประกอบด้วย ระเบี ยบวิธีวิจัย
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และตัว
แปรที่ศึกษา

ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา รองลงไปคื อ ผูส้ อน/บุ คลากรใน
สถานศึกษา และ ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 เครื่ องมื อ/วิ ธี การที่ ใช้ ใ น การเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิชาการบริ ห าร
การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ คื อ แบบสอบถาม รองลงไปคื อ
แบบสัมภาษณ์ และ แบบบันทึก/แบบวิเคราะห์เอกสาร
2.5 ขั้นตอนการดาเนิ น งานวิจัยของดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ คื อ
ศึ ก ษาสภาพบริ บ ท/ปั จ จุ บัน และปั ญ หา รองลงไปคื อ
ศึ กษาเอกสาร/ข้อมูลพื้ นฐานเพื่อกาหนดกรอบแนวคิ ด
ประเมิน/ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ และ
สร้าง/พัฒนารู ปแบบ
2.6 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ
ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รองลงไปคือ ค่า
ร้ อ ยละ ค่ า ความถี่ การวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ(factor
analysis) และ การวิเคราะห์เนื้อหา
2.7 ตั ว แป รที่ ศึ กษ าข อ งดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประสิ ทธิผล
ขององค์การ รองลงไปคือ การจัดการความรู ้ ภาวะผูน้ า
และ การนานโยบายฯไปปฏิ บตั ิในสถานศึ กษา การเป็ น
องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ การบริ ห ารจัด การ และ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อ มูลทั่วไปของดุ ษ ฎี นิ พนธ์สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
ของมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น รองลงไปคื อ มหาวิทยาลัย
บูรพา และปี ที่ ทาวิจยั /พิมพ์เผยแพร่ มากที่ สุดคือ ปี พ.ศ.
2550 รองลงไปคือ ปี พ.ศ. 2552
2. องค์ประกอบหลักของงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา พบดังนี้
2.1 ระเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย ข อ งดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ การวิจยั เชิง
พัฒนา รองลงไปคือ การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
2.2 วัตถุประสงค์การวิจยั ของดุ ษฎี นิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ เพื่อพัฒนา
รองลงไปคือ เพื่อศึกษาบริ บท/สภาพและปั ญหา
2.3 ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างของดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ คื อ

อภิปรายผล
การท าดุ ษ ฎี นิ พนธ์ สาขาวิ ช าการบริ หาร
การศึ ก ษามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ แสดงถึ ง ความรู ้
ความสามารถและความคิดริ เริ่ มที่ ก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้
ใหม่ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
นักบริ หารมืออาชี พทางการบริ หารการศึ กษา และจากก
ผลการวิจยั ที่พบว่า องค์ประกอบหลักของงานวิจยั ดุษฎี
นิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา พบว่า ระเบียบวิธี
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วิจยั ส่วนใหญ่ที่ใช้ ได้แก่การวิจยั เชิงพัฒนาเป็ นส่วนใหญ่
ซึ่ งการวิ จั ย เชิ งพั ฒ น าเป็ น กระบ วน การวิ จั ย ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู ้ความสามารถ
และความคิ ด ริ เริ่ มที่ ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เพื่ อ
สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหา หรื อพัฒนานักบริ หาร
มืออาชีพทางการบริ หารการศึกษา
ดัง นั้ นจากผลการวิ จัย จึ ง พบว่า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่ วนใหญ่ทาในทิ ศทางนี้
ดังจะเห็ นจากการกาหนดวัตถุประสงค์และระเบี ยบวิธี
วิจยั ดังผลสรุ ปการวิจยั ในข้อที่ 2.1 และ 2.2 ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การวิจยั ของดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่วนใหญ่ คือ เพือ่ พัฒนา
2) ระเบียบวิธีวจิ ยั ของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษาส่วนใหญ่ คือ การวิจยั เชิงพัฒนา
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บ ว่ า ระเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย
(research methodology) ใ น ร ะ ดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มี
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย เพื่ อ พัฒ นา และใช้ร ะเบี ย บวิจัย
ได้แก่ การวิจยั เชิ งพัฒนา ซึ่ งกระบวนการวิจยั เชิ งพัฒนา
ดั ง ผลการวิ จั ย ในสรุ ปผลการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2.5 พบว่ า
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ที่นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นดังนี้
“ขั้น ตอนการด าเนิ น งานวิจัยของดุ ษฎี นิ พ นธ์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ศึกษาสภาพ
บริ บท/ปั จจุบนั และปั ญหา รองลงไปคือ ศึ กษาเอกสาร/
ข้อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ประเมิ น /
ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ และสร้ าง/
พัฒนารู ปแบบ”
ซึ่งหากเขียนเป็ นขั้นตอนการดาเนินการ
วิจยั จะเป็ นดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพบริ บทปั จจุบนั
ขั้นที่ 3 พัฒนารู ปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่

ขั้นที่ 4 ประเมินรู ปแบบ หรื อนวัตกรรม
ใหม่
ขั้นที่ 5 ปรับปรุ ง ทดลองใช้ และนาเสนอ
รู ปแบบ
เมื่อศึกษาผลการวิจยั ในข้อต่อไปๆ จะพบว่ามี
นอกจากนี้จะพบว่า ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จะเป็ นดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในขั้นที่ 2
ส่วนใหญ่ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองลงไปคือ ผูส้ อน/
บุคลากรในสถานศึกษา และ ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
เครื่ องมื อ /วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลในขั้นที่ 2 คื อ แบบสอบถาม รองลงไปคื อ แบบ
สัมภาษณ์ และ แบบบันทึก/แบบวิเคราะห์เอกสาร
ค่าสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ลของดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ คื อ
ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รองลงไปคือ ค่า
ร้ อ ยละ ค่ า ความถี่ การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบ (factor
analysis) และ การวิเคราะห์เนื้อหา
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะมี 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการทา
วิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
ในครั้งนี้ ได้แก่ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพบริ บทปั จจุบนั
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ขั้นที่ 3 พัฒนารู ปแบบ หรื อนวัตกรรมใหม่
ขั้นที่ 4 ประเมินรู ปแบบ หรื อนวัตกรรม

ตั ว แ ป ร ต า ม ค ว ร มี ก าร พั ฒ น า
องค์ป ระกอบ ตัว ชี้ วัด ของเครื่ อ งมื อ ที่ ว ดั ตัว แปรตาม
เพื่อให้สามารถนาไปวัดตัวแปรตามได้อย่างเหมาะสม
2.2 ระเบียบวิธีวิจยั
ระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ ใช้เพื่อหาความรู ้ใหม่
ซึ่ งปั จจุบนั พบว่า เป็ นแบบปริ มาณ แบบคุณภาพ ในการ
วิจยั ครั้งต่อไปนี้ น่าจะใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ที่เป็ นแบบผสม
ระหว่างการวิจยั แบบปริ มาณ และการวิจยั แบบคุณภาพ
มากขึ้น

ใหม่
ขั้นที่ 5 ปรับปรุ ง ทดลองใช้ และนาเสนอ
รู ปแบบ
นอกจากนี้ ในการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมื อ วิธีก ารรวบรวม
ข้อ มู ล และค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จะใช้
หลักการดังผลการวิจยั ที่สรุ ปในข้อที่ 2.3-2.4 และ 2.6
นอกจากนี้ ได้ เสนอสถานภาพเกี่ ย วกั บ
ระเบี ยบวิธีวิจยั เฉพาะแต่ละเรื่ องไว้ในภาคผนวก ซึ่ งจะ
เป็ นการแนวทางในการเลื อ กก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมื อ วิธีก ารรวบรวม
ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้อง
ถูกต้องตามหลักการวิจยั ในแต่ละเฉพาะเรื่ องต่อไป

บรรณานุกรม
จารุ พรรณ ทิพยศุภลักษณ์ (2545) “การวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ระหว่างปี พ.ศ.
2533-2542” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปั ตตานี
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวมิ ล ว่องวานิช (2541) การ
สังเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษาด้ านการ
วิเคราะห์ อภิมานและการวิเคราะห์ เนือ้ หา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
ปองสิ น วิเศษศิริ (2546) การสังเคราะห์ วิทยานิพนธ์

2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การทาวิจยั ครั้งต่ อไป
ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การท าวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป
ได้แก่ ตัวแปรที่ จะศึ กษา ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ตัว
แปรที่ ศึ ก ษาของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขาวิ ช าการบริ หาร
การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ รองลง
ไปคือ การจัดการความรู ้ ภาวะผูน้ า และ การนานโยบาย
ฯไปปฏิ บัติ ใ นสถานศึ ก ษา การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ การบริ หารจัด การ และ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา (ดังข้อสรุ ปผลการวิจัยข้อ 2.7) ซึ่ งตัวแปรที่
ศึ กษาที่ พบในครั้งนี้ มีท้ งั ตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม
ประเด็นที่ควรทาวิจยั ครั้งต่อไป ได้แก่
2.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัว แปรอิ ส ระ ควรมี ก ารศึ ก ษาว่า ตัว
แปรอิสระที่ นามาใช้ ได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี ใด และ
ทฤษฎีใดนามาใช้มาก ทฤษฎีใดนามาใช้นอ้ ย และควรนา
ทฤษฎี ใดมาทดลองใช้ และรู ปแบบของแต่ละทฤษฎี ที่
นามาใช้มีลกั ษณะอย่างไร

ระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริ หาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2535-2544 ภาค
วิชาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กรุ งเทพมหานคร
: ศูนย์สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555

การศึกษาสถานภาพดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาบริ หารการศึกษา
ปรี ชา วิหคโต

วีระวัฒน์ อุทยั รัตน์ (2539) แนวคิดในการบริ หาร
สถานศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
กรุ งเทพมหานคร : ภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริยภุ า พูนสุวรรณ (2539) การวิเคราะห์ อภิมานการสร้ าง

. (2531) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณลักษณะ.
กรุ งเทพมหานคร : ฟันนี่พบั บลิชชิ่ง
. (2531) การสั ง เคราะห์ งานวิ จั ย : เชิ ง ปริ มาณ
เน้ นวิธีวิเคราะห์ เมตต้ า กรุ งเทพมหานคร: ฟั น
นี่พบั บลิชชิ่ง

องค์ ความรู้ จากการวิจัย. พัฒนาศึกษาศาสตร์ :
ศาสตร์ แห่ งการเรี ยนรู้ และถ่ ายทอดการพัฒนา
กรุ งเทพมหานคร: แปลนโมทีฟ
สยาม กาวิละ (2550) “การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา” ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) แนว
ทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :
เพื่อพร้ อมรั บการประเมินภายนอก
กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ดี
สุชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ (2546) ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 16)
กรุ งเทพมหานคร : เฟื่ องฟ้ าพริ้ นติ้ง
สุวฒั นา สุวรรณเขตนิคม (2531) การวิเคราะห์ แบบ
เมตต้ า : แนวคิดในการบูรณาการผลการวิจัย
เชิ งประจักษ์ . บทความเกี่ยวกับการวิจัยทาง
การศึกษา เล่ ม 2 กองวิจยั ทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2527) การสังเคราะห์
งานวิจัย : เชิ งปริ มาณ กรุ งเทพมหานคร : คณะ
ครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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