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ผูบริหารกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ 
นักวิชาการศกึษา  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ความสําคัญ 
 การแกปญหา  การตัดสินใจที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบนั้นทุกวงการยอมรับ
ในกระบวนการแกปญหาหรือการพัฒนาที่ไดจากการวิจัย  เพราะเปนกระบวนการแสวงหาความรู 
ขอเท็จจริง เชิงวิทยาศาสตรและใชกระบวนการทางสถิติ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาความรูตางๆ 
อยางเปนธรรม การวิจัยทางการบริหารจะเปนวิธีการหน่ึงที่จะทําใหผูบริหารไดคําตอบหรือ
ขอเท็จจริง  เพ่ือใชตัดสินใจในการบริหารจัดการ  “ถาการตัดสินใจใดๆ ใชการวิจัยเปนพ้ืนฐาน 
การตัดสินใจนั้นจะมีคุณคานําไปสูการปฏิบัติที่ทุกคนยอมรับได” ดังน้ี ผูบริหารยุคใหมจึงควร
ตระหนักและเห็นคุณคาของการวิจัยที่จะทํามาใชเปนฐานในการตัดสินใจทางการบริหารตาม
บทบาทหนาที่ของตนเอง  
 การจัดการศึกษาปจจุบันจะสงเสริมใหผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู และสงเสริมใหมีการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา  ในทางการบริหารการศึกษาเชนเดียวกับผูบริหารตองมีความรูและความสามารถใน
การวิจัย และสงเสริมใหครูสามารถทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน   
หรือปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพได   ทั้งนี้  ตองตระหนักวา  การวิจัยเปนเคร่ืองมือ
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตองเปนงานวิจัยที่มีพ้ืนฐานของขอมูลและการ
วิเคราะหที่เที่ยงตรงเชื่อถือได 
 
ผูบริหารกับการวิจัย 
 ผูบริหารยุคใหมไมวาจะบริหารองคการใดๆ ตองการผูบริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหาร 
ที่สําคัญจะเนนสมรรถนะดานการคิดเชิงกลยุทธ ผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําและสมรรถนะ
ดานการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะดังกลาวมักจะเริ่มตนจากการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ซ่ึงใชกระบวนการทางการวิจัย  ผูบริหารที่มีระดับคุณภาพสูง(เชี่ยวชาญ)จึงตองมีพ้ืนฐานการคิด
ในเชิงการวิจัย  นอกจากน้ี การตัดสินใจทางการบริหารซ่ึงเปนหนาที่หลักของผูบริหารจําเปนตอง
ใชผลการวิจัยเปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการตัดสินใจ สามารถสรางนวัตกรรมทางการบริหารที่นําไปสู
การสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได  ดังนี้ ผูบริหารจึงตองเรียนรูและฝกทักษะของการ
ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือการบริหาร และใชผลการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ  
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กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
 โดยหลักทั่วไป การวิจัยทางการศึกษาจะมีกระบวนการวิจัย ดังน้ี 
 

ปญหาวิจัย 
 
 
วัตถุประสงค    
 
 
ขอบเขตการวิจัย   
 
 
เครื่องมือวิจยั    
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูสึกของผูบริหารที่เปนอุปสรรคตอการเร่ิมตนวิจัย 
 ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษามักจะไมใหความสําคัญกับการวิจัย เน่ืองจาก
คิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัว การวิจัยมีความยุงยากในการนํามาปฏิบัติ เสียเวลา ไมเกิดประโยชนตอ 
การปฏิบัติงาน การวิจัยเปนเรื่องของอาจารยในมหาวิทยาลัยและเปนงานที่แสดงเพียงตัวเลขหรือ
สถิติเทาน้ัน  จุดออนของผูบริหารกับการวิจัย มีดังน้ี 

1. ความเชื่อวาการวิจัยเปนงานยากและใชเวลามาก 
2. ภาระงานและความรับผิดชอบมาก ไมมีเวลาสบืคนเอกสาร 
3. ผูบริหารขาดการพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร 
4. การทํางานขาดการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

ความเที่ยงตรง/ความเชื่อม่ัน/
อํานาจจําแนก/ความยากงาย 

วิเคราะห/สรุปผล/
อภิปราย/ขอเสนอแนะ 

สถิติตางๆ/การนําเสนอผลการ
วิเคราะห 

สํารวจ/สัมภาษณ/สอบถาม/
ทดลอง/สังเกต 

ประชากร/กลุมตวัอยาง/ตัวแปร
ที่ศึกษา 

สมมติฐาน(ถามี) 

รายงานการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
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5. ขาดผูรูและผูมีความสามารถในการวิจัยมาชวยเหลือหรือใหคําปรึกษา 
6. มองไมเห็นคุณคาหรือประโยชนของการทําวิจัย 

 
จุดเริ่มตนของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
  ถานึกถึงกิจวตัรประจําวัน มักจะพบวาผูบริหารมีเรื่องที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาอยู
ตลอดเวลา บางเรื่องตองใชขอมูลมาก บางเรื่องไมตองใชขอมูลมาก การเริ่มตนการวิจัย
จําเปนตองฝกการปฏิบัตใิหเปนวิถีชวีติและวิถีการทํางานอยางนอยในเรื่องตอไปน้ี 

1. การบันทึกเหตุการณ  เปนการบันทึกเร่ืองราวในชวีิตประจําวันใหเปนระบบ 
สามารถสืบคนได  โดยแยกเหตุการณสวนตวั และเหตุการณสําหรับงานใหชัดเจนอาจบันทึกทกุ
วันหรือทุกสัปดาห 

2. การสังเกตุพฤติกรรม เปนการแสวงหาความรูจากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใตบรบิทของหนวยงานที่รับผิดชอบนํามากําหนดปญหา หรือการ
หาคําตอบจากกระบวนการวิจัย 

3. การรวบรวมขอมูล เปนการสํารวจสืบคนและสงขอมูลตางๆ ที่จะนํามา
วิเคราะห สังเคราะหเปนผลการวิจัย ทั้งแหลงขอมูลอาจเปนแหลงสืบคน องคกรหรือบุคคล 
เอกสาร ตํารา รายงาน การประชุม เปนตน 

4. การทดลองหรือสํารวจตรวจสอบขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลที่จะนาํไปสู
คําตอบของการวิจัย ดวยวธิีการตางๆ เชน การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน 

5. ฝกการสงสัยและตั้งคําถามวา “อะไร” “ทาํไม” มากกวาคําวา “อยางไร” เม่ือ
พบปญหา อยากแกปญหาและหาวธิีการสืบคนหาคําตอบ แลวนําคําตอบมาใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ หรือใชในการตัดสินใจ 
  ทั้งน้ี  ผูบริหารตองเขาใจกอนวา การวิจัยเปนการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ มี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ใชเคร่ืองมือที่มีคณุภาพและวิธกีารที่นาเชื่อถอืได ในขั้นตนอาจจะไมเนน
รูปแบบมากนัก ใหเนนการนํามาใชประโยชนเปนสําคญัมากกวาการจัดรูปแบบรายงานเหมือน
วิทยานิพนธ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการเร่ิมตนการวิจัย 
 

กระบวนการวิจัยทางการบริหาร 
  การวิจัยที่เหมาะสําหรับผูบรหิารน้ัน จะมีลักษณะของการวิจัยเชิงปฏบิตัิการมากกวา
การวิจัยเชิงทฤษฎี โดยมีประเด็นปญหาในสาขาวิชาดานการบริหาร การศึกษา มีกรอบแนวคิด
เก่ียวกับผูบรหิาร ครูนักเรียน การบริหารจัดการ ระบบการศึกษา ฯลฯมีกระบวนการวิจัย ดังน้ี 
 

1.กําหนดปญหาและวตัถุประสงค  การกําหนดปญหาวิจัยเปนขัน้ตอนแรกและ
สําคัญที่จะกําหนดแนวทางการทําวิจัย เปนเรื่องใหม นาสนใจ สําคัญ เปนไปไดในการปฏิบัต ิ มี
ขอมูลเพียงพอ แหลงขอมูลนาเชื่อถือ สวนวัตถุประสงค  เปนขอความที่บอกขอบเขตวา ตองการ
ศึกษาอะไร  หาคําตอบอะไร มี 2 ประเภท คือ  วัตถปุระสงคทัว่ไป และวตัถุประสงคเฉพาะ 
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2.ออกแบบการวิจัย  เปนขั้นตอนของการเชื่อมโยงแบบแผนการวจัิยโดยการ อางอิง
เชิงทฤษฎีเขาสูการอางอิงเชิงประจักษ จุดมุงหมายของการออกแบบ เพ่ือเปนแนวทางหาคําตอบ
ที่มีความตรง และเพ่ือจัดการความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในการวิจัย เกณฑการออกแบบการวิจัย มี
ดังน้ี 

1. ตองไดคําตอบตรงประเด็นปญหา 
2. มีความตรงภายในและความตรงภายนอกความตรงภายใน(Internal validity) คือ 

ผลการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามมาจากตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาเทาน้ัน สวนความตรง
ภายนอก(External validity) คือ ผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามมาจากตัวแปรอิสระที่ใชใน
การศึกษเทาน้ัน  

3. ใชทรัพยากรเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเหมาะกับเหตุการณ/เวลา 
ขั้นตอนการออกแบบการวจัิย มีดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตการวิจัย 
2. เลือกประเภทของการวจัิย 
3. ออกแบบการดําเนินงาน การสุมตวัอยาง การวัดตวัแปร และ การวเิคราะหขอมูล 
4. กําหนดเวลาในการดําเนินงาน 
5. กําหนดงบประมาณที่ใช 

 

3.ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปรทีศ่ึกษา  สมมติฐาน เปนคําตอบทีค่าดการณ
ลวงหนาอยางมีเหตุมีผลตอปญหาที่ศึกษา มี 2 ประเภท คือ 1. สมมติฐานทางการวิจัย และ 2. 
สมมติฐานทางสถิติ สมมตฐิานที่ดี ควรมีลกัษณะที่สอดคลองกับวตัถปุระสงค  เปนขอความระบุ
ความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป  มีเหตุผลบนฐานของหลักการและทฤษฎี  สามารถตอบ
คําถามและทดสอบได  เขียนกระทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย แตละขอคนหาคําตอบเดียว และ มี
อํานาจในการพยากรณสูง  

การกําหนดตัวแปรทีศ่ึกษา ตัวแปร คือคณุลักษณะของสิ่งตางๆ ที่มีคาเปลี่ยนแปลง
ได ไมคงที่ อาจเปนตัวเลขหรือขอความก็ได การจัดประเภทตวัแปรตามระดับการวัด 4 ระดับคอื 

   1. Nominal Scale  วัดแบบจัดกลุม 
   2. Ordinal  Scale  วัดแบบจัดอันดับ 
   3. Interval  Scale  วัดแบบชวง(ไมมีศนูยแท) 
   4. Ratio       Scale  วัดแบบอัตราสวน(มีศูนยแท) 
 

สถิติทีใ่ชในแตละระดับการวัด 
Nominal Scales ใชความถี ่เปอรเซ็นต ฐานนิยม Chi-Square Test 
Ordinal  Scales คามัธยฐาน ฐานนิยม เปอรเซ็นตไทล  สหสัมพันธ 
Interval  Scales/ Ratio Scales คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  Correlation 

Analysis Regressional  Analysis     Analysis of Variance 
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การจัดประเภทตวัแปรความสัมพันธ มี 2 ประเภทคือ  ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) เปนตัวแปรที่มากอน หรือสงผลตอตวัแปรอ่ืน และตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 
เปนตวัแปรผลที่มาจากตวัแปรอิสระหรือที่วัดไดจากการทดลอง 

 

4.กําหนดกลุมประชากร / กลุมตัวอยาง เปนการกําหนดกลุมเปาหมายที่เก่ียวของ
กับตวัแปรทีศ่กึษา  

ประชากร(Population) เปนหนวยงาน องคกร บุคคล หรือกลุมของสิ่งตางๆ ที่สมาชิก
ทุกหนวยเปนกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

กลุมตัวอยาง(Sample) กลุมยอยของประชากรที่ใชในการศึกษาและเปนตวัแทนที่ดี
ของประชากร 

ขนาดของกลุมตัวอยาง  คํานวณจากสูตรหรืออาศัยตารางสําเร็จรูป เชน ตาราง 
YAMANE ทั้งน้ีตองคํานึงถึง ขนาดประชากร ลักษณะความแตกตาง ขนาดความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได  ระดับความเชื่อม่ันของการประมาณคา งบประมาณ และเคลื่องมือที่ใช 

การสุมตัวอยาง มี 5 วิธ ี
1. Simple Random Sampling   - สุมอยางงาย สุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียง

(จับสลาก) 
2. Systematic Random Sampling - สุมอยางเปนระบบ 
3. Stratified Random Sampling - สุมแบบสัดสวน สุมแตละกลุมยอยประชากร 
4. Cluster Random Sampling - สุมโดยการแบงกลุม 
5. Muti-Stage Sampling - สุมมากกวา 1 คร้ัง(แบงชัน้) 
เคร่ืองมือวิจัย  เคร่ืองมือ คือวิธีการใดๆหรือสิ่งที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

อยางเปนระบบ เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ  และแบบสังเกต   
 

5.วิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเตรียมเพ่ือประมวลผล โดย 
เลือกใชสถิติใหเหมาะสม ทั้งน้ี ผูวิจัยตองเขาใจลักษณะขอมูล และนําเสนอขอมูลใหเห็นผลลัพธใน
การวิจัย อาจแสดงเปนภาพ กราฟ ตัวเลข ตารางหรอืขอความ ก็ได  

การแปลความหมายขอมูล เปนการแปลผลจากผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
นําไปสูการสรปุผลการวิจัย 

 

6.สรุปและรายงานผลการวิจัย นําขอมูลที่ไดจะการวิเคราะหและปลผลมาสรุปเปน
ผลการวิจัย และอภิปรายผลซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย โดยนําผลการวิจัยมาแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเตมิ หรือนําผลที่คนพบไปสมัพันธหรือเทียบกับผลการวิจัยอ่ืน หรือทฤษฎีที่เก่ียวของ 

การเขียนรายงานการวิจัย รายงานการวิจัย เปนเอกสารที่นําเสนอผลงานการวิจัย      
ในรูปของการเขียนและพิมพเผยแพร มี 4 ประเภท คอื 

1. วิทยานิพนธ หรือปริญญานิพนธ  
2.  รายงานการวิจัยวิชาชีพชั้นสูง  
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3.  รายงานการวิจัยเพ่ือพิมพในวารสาร 
4. รายงานการวิจัยเพ่ือการประชุมทางวชิาการ  

  รูปแบบการรายงาน 
  1. ถูกตองตามหลักเกณฑที่หนวยงานกาํหนด 
  2. เรียงลําดับเนื้อหาถูกตอง เหมาะสมและครบถวนตามหลักการรายงานวิจัย 
  3. ภาษามีความคงที่ ตลอดทั้งเลม 
  4. อธิบายและตอบคําถามปญหาวิจัยครบถวน 
  5. การอางอิงเนื้อหาและบรรณานุกรมสอดคลองกัน  
 

บทบาทของผูบริหารกับการสงเสริมการวิจัย 
1. กําหนดใหการทําวิจัยเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. สงเสริมใหครูใชกิจกรรมการแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวจัิย 
3. สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหครูทําวิจัย 
4. ยกยองสงเสริมครูหรือผูวิจัยใหมีโอกาสกาวหนาทางอาชีพและทางวชิาการ 
5. จัดเตรียมเผยแพรผลงานวจัิย หรือเขารวมเวทีวชิาการที่สงเสริมการวิจัย  

 

ลักษณะงานวิจัยที่มีคุณคาและนํามาใชประโยชน 
  การวิจัยที่มีคณุคาและนํามาใชประโยชนไดน้ัน  ผูวิจัยควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. การวิจัยที่เปนปญหาเก่ียวของกับผูวิจัยโดยตรง หรือที่มีภารกิจรับผิดชอบ
โดยตรง 

2. มีสาระเก่ียวกบักระบวนการทํางานหรือระบบงานที่ปฏบิัต ิ
3. มีการรวบรวมขอมูลดวยเครือ่งมือที่มีความเที่ยงตรงและใชวิธีการนาเชื่อถือ 
4. มีการวิเคราะหเที่ยงตรง และตรงไปตรงมา 
5. ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับประโยชน และสวนรวมไดประโยชน 

 
สรุป 
  โดยสรุปการวจัิยเพ่ือการบริหารจัดการเปนมิติของการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพที่ตองแสวงหาขอเทจ็จริงหรือคําตอบจากการวิจัย และนําไปสูการตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล เชิงวิทยาศาสตร การเริ่มตนการวิจัยของผูบริหารที่ดีทีสุ่ดน้ันควรตระหนักวาวถิีการ
ทํางานปกติของผูบริหารที่ตองแกปญหา  ตองรวบรวมขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและตองประเมินทั้ง
คนทั้งงาน น่ันคือกระบวนการวิจัย และเริ่มจากปญหางายๆ ไปสูปญหายากๆ และซับซอนมากขึ้น 
จึงจะทําใหไมเกิดความรูสึกวาการวิจัยเปนภาระ เสียเวลาหรือมีความยุงยากอีกตอไป  ลองทําดู
สักคร้ังจะทําใหผูบริหารเห็นคุณคาและประโยชนของการวิจัยไดอยางแทจริง 
  


