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บทคัดย่อ 
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานและสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎี
บัณฑิตเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ประชากรคืองานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา สาขาบริหาร
การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจ านวน 16 ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 
2552 ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะส่วนที่สืบค้นได้ จากฐานข้อมูล ThaiLIS เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึก
ข้อมูล สถิติที่ใช้คือความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content 
analysis) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของข้อมูลพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง การสุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกใช้มากที่สุดคือการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษา มีการบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน ที่
ครอบคลุมงานบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารร่วมด้วย องค์ประกอบส าคัญทางการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านระบบสังคม องค์ประกอบด้านทักษะการบริหาร องค์ประกอบ
ด้านหน้าที่การบริหารขั้นพ้ืนฐานและองค์ประกอบด้านบทบาทการบริหาร และพบว่าตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะด้านทักษะในการ
บริหาร 2) คุณลักษณะด้านความสามารถในฐานะผู้น าทางศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์
กับชุมชน 3) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 4) คุณลักษณะด้านความรู้ 5) คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 6) คุณลักษณะด้านทัศนคติ และ 7) คุณลักษณะทางกาย ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
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ของการบริหารสถานศึกษาคือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร 2) 
กระบวนวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วม3) การเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 4) 
การจัดการความรู้ โดยการใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ 
6) การจัดการกระบวนการบริหารวิชาการ การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวางแผนและเน้น
ผลตอบแทนตามผลงาน ซ่ึงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาจากการศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ 
1) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า 2) กลยุทธ์การพัฒนาครู 3) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ 4) กลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป และ 5) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโรงเรียน ซึ่ง
การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์
ของโรงเรียน 3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน และ 6) ประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน และพบว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
เน้นด้านคุณธรรมศีลธรรมประกอบการตัดสินใจ มีการใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
เปลี่ยนกรอบแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ (Reframing) มีการก าหนดนโยบายและแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ค าส าคัญ:  การบริหารสถานศึกษา  องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
  พฤติกรรมภาวะผู้น า  ผู้บริหารมืออาชีพ 
 
Abstract 

The doctoral dissertation is considered as the pinnacle of a doctoral program.  
The objective of this research was to study basic information in doctoral dissertations on 
educational management and synthesize a synopsis of the characteristics of effective 
educational management. Sixteen doctoral dissertations on educational management 
and education-related programs published on the ThaiLis database during 2549 – 2552 
(B.C) were purposively sampled into the study. The research instrument was a data form 
developed by the researcher. Descriptive statistics and content analysis were used to 
analyze the quantitative and the qualitative data, respectively.  
 The results: Basic information: Most of the doctoral dissertations were based on 
quantitative research, testing non-directional hypotheses and their samples were the 
administrators within the basic education system of Thailand. Multistage random 
sampling was primary sampling technique used.  The internal consistency of the research 
tools in the dissertation studies was estimated by Cronbach’s  Alpha Coefficient.  Major 
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findings: The new knowledge derived is presented within the following categories: 
management formats, educational management factors, core competencies of effective 
administrators, factors affecting the success of educational management, educational 
management strategies, strategic management, and leadership behavior. The three 
important management formats revealed were management focused on administrator 
self-management; human resource and work-related management, covering academic, 
financial, and human resources; and general management based on the six aspects of 
the principles of good governance. The seven core competencies of effective 
administrators that were uncovered are related to 1) administrative skills, 2) leadership 
abilities in relation to religion, culture, ethics, and community relations, 3) personal 
characteristics, 4) knowledge, 5) morals, 6) attitude, and 7) physical characteristics. Six 
factors that were found to be related to strategic management were 1) the school’s 
strategic plan, 2) the school’s strategy assessment, 3) the school’s definition of their 
direction, 4) the school’s strategy definition, 5) the school’s strategy implementation and 
6) the school’s strategy evaluation. With regard to professional leadership behavior, 
school administrators must present an image of being an idealized influence, being an 
inspiration for motivation, giving individualized consideration, providing intellectual 
stimulation, having consideration for public interests, making decisions based on ethics 
and morals, using the strategic plan as a management and reframing tool, of defining 
policy, translating vision into practice, and vision development based on participation.  
Keywords: educational management, composition of education, strategy of education,  
  behavior leadership, professional management. 
 
บทน า 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  เป็นสังคมที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้และเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งมีผลให้การบริหารจัดการศึกษาไทยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคม ดังนั้นในกระบวนการบริหารจัดการจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสนใจ
ใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการขององค์กรอยู่รอด บังเกิดผลดี 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เซนจิโอแวนนี่และคณะ (Sergiovanni, et.al อ้างใน สุภาวดี นพรุจจินดา: 
2553) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะและกระบวน การบริหารในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องวางแผน 
การจัดการองค์การ การชี้น าและการควบคุม นอกจากนี้มีนักวิชาการกล่าวว่าบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหาร
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สถานศึกษาประกอบด้วย บทบาทผู้ก าหนดทิศทาง ผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า การเป็นนักวางแผน การเป็น
นักจัดองค์การ การเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้ประสานงาน การเป็นผู้สื่อสาร เป็นผู้แก้ไขความ
ขัดแย้ง เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้จัดระบบงาน เป็นผู้บริหารการเรียนการสอน เป็นผู้บริหารบุคคล เป็น
ผู้บริหารทรัพยากร  เป็นผู้ประเมินผล  เป็นประธานในพิธี และบทบาทเปน็ผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ควรเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นผู้มี
ความสามารถใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการเพ่ือท าให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางที่ก าหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 
กล่าวไว้ว่าควรมีลักษณะพ้ืนฐานธรรมชาติ ได้แก่ มีลักษณะนิสัยในการมีส่วนร่วม เข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ ส าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ/จัดการศึกษา มีจิตวิทยาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
พ้ืนฐานด้านการวิจัย และมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความ
อดทนอดกลั้นและรับทั้งผิดและชอบ เสียสละ ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างดี สามารถเลือกการใช้โซเซียลมีเดีย (Social media) ในการ
บริหารอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยต้องสามารถวางแผนบุคลากร 
สรรหา คัดเลือก ก าหนดประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวคิด ทัศนคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาใช้เป็น
แบบอย่าง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ตนเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 
           นอกจากนั้นในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเปลี่ยนแปลงในองค์การเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2543) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ควรมีคุณลักษณะส าคัญคือ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนใน
หน่วยงาน ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นนักสื่อสารและเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิผล  มี
ความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และมีพฤติกรรมเชิงรุกในการริเริ่มการใช้ความพยายามเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง สร้างภาวะท้าทายต่อการด ารงสถานภาพเดิม ลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจ าเป็นต้องควบคู่กับคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่กล้าเสี่ยง (Risk taker)  
องค์การที่มีผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะส่งผลให้องค์การได้พัฒนาและมีผลงานที่ดีขึ้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาต้องกระตุ้นให้ผู้อ่ืนมองเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผู้น าพร้อมที่จะรับ
ความเสี่ยงและกระตุ้นให้ก าลังใจผู้อ่ืนให้เข้ามาเริ่มการเปลี่ยนแปลง มีความรอบคอบและมีความคิดไป
ข้างหน้า ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้กระตุ้นผู้อ่ืนให้ท าการริเริ่มสิ่งใหม่ และยังช่วยสร้างสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลพื้นฐานและสังเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษา 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
  งานวิจัยที่น ามาวิเคราะห์มีจ านวน 16 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา ที่มีการ
พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552 ซึ่งผ่านกระบวนการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ โดย
คณาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงถือว่าเป็นงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานมากที่สุด ดังนั้นไม่ต้องทาการประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้งหมดอีก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            ประชากรที่ศึกษาคือ งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษา สาขาบริหารการศึกษาและสาขาที่
เกี่ ยวข้องกับการศึกษา ในสถาบัน อุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยน เรศวร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 16 
ชื่อเรื่อง ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552 เข้าสืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS  ระหว่าง
วันที่ 1 – 30 มกราคม พ.ศ. 2556 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับและศึกษาอย่าง
ละเอียด ขั้นตอนที่ 3 ท าการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล และขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการสังเคราะห์ 
อภิปรายผลและเสนอแนะ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลในการ
สังเคราะห์งานวิจัยของจิราภรณ์ เรืองยิ่ง สุจิตรา จรจิตรและกานดา จันทร์แย้ม (2554) 
 
ผลการวิจัย 
           ผลการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ได้มีการเสนอผลการวิเคราะห์เป็นความ
เรียงที่ประกอบด้วยข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
           1. ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานของงานวิจัยจากจ านวน 16 เรื่อง พบว่า เป็นดุษฎีนิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 37.50 รองลงมาเป็นดุษฎีนิพนธ์ของของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ร้อยละ 31.25 พ้ืนที่ศึกษาเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.25 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 
31.25 ดุษฎีนิพนธ์พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 37.50 เกือบทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ร้อย
ละ 93.50 ส่วนใหญ่ก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง ร้อยละ 87.50 ก าหนดขนาดตัวอย่างใช้วิธี 20 
หน่วยต่อตัวแปรท านาย 1 ตัว วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้มากที่สุดคือ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ส าหรับ
วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ส่วนใหญ่ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ร้อยละ 93.75  
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           2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี 3 ด้าน คือ การบริหารตน 
การบริหารคนและการบริหารงาน องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหารตน ได้แก่ การเรียนรู้จากการ
ท างานเพ่ือสร้างทักษะการบริหาร การเรียนรู้จากคนอ่ืนเพ่ือสร้างบุคลิกภาพและการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ การบริหารคน เป็นการใช้คนอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ องค์ประกอบที่
เป็นกิจกรรมการบริหารคน ได้แก่ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์โดยใช้
หลักธรรม การเสริมสร้างทีมงานด้วยหลักการ ความไว้วางใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน ส าหรับการพัฒนางาน 
คือมีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม การร่วมคิด ร่วมท า และการบริหารนั้นครอบคลุม 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ที่มี
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร 
         3. องค์ประกอบส าคัญทางการบริหารสถานศึกษาซึ่งจากการสังเคระห์งานวิจัยพบว่าประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านระบบ ด้านทักษะการบริหาร ด้านหน้าที่การบริหารขั้นพ้ืนฐาน 
และองค์ประกอบด้านบทบาทการบริหาร นอกจากนี้พบว่าองค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาใน
ทศวรรษหน้า จะต้องประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารวิชาการ ด้านกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ด้านกระบวนการบริหารงานงบประมาณ ด้านกระบวนการบริหารงานก ากับ ติดตาม 
และด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
      4. ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านทักษะในการบริหาร ด้านความสามารถในฐานะผู้นาทางศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรมและความสัมพันธ์กับชุมชน คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านทัศนคติ และคุณลักษณะทางกาย  
     5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยผู้บริหาร ปัจจัยครู ปัจจัย
นักเรียนและปัจจัยผู้ปกครอง ซ่ึงปัจจัยผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และบรรยากาศในการบริหาร ปัจจัยครู คือ ความเป็นครูมืออาชีพ 
พฤติกรรมการสอน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
นักเรียน ประกอบด้วย พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมการเรียนและเจตคติต่อการเรียน และปัจจัย
ผู้ปกครอง คือ เจตคติต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียน  

6. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะ
ผู้น า 2) กลยุทธ์การพัฒนาครู 3) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป 
และ5) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโรงเรียน และทั้ง 5 กลยุทธ์มีความเหมาะสม
ทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่จะน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

 7. พฤติกรรมภาวะผู้น าที่เป็นเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจะแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
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เน้นด้านคุณธรรมศีลธรรมประกอบการตัดสินใจ มีการใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารและมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  

 
การอภิปรายผล 

จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา พบว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษามี 3 ด้าน คือ การบริหารตน การบริหารคนและการบริหารงาน ส าหรับการ
บริหารตน คือ การเป็นต้นแบบที่ดี องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหารในด้านนี้ ได้แก่ การเรียนรู้จาก
การท างานเพ่ือสร้างทักษะการบริหาร การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ การเรียนรู้
จากคนอื่นเพ่ือสร้างบุคลิกภาพและการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ การบริหารคน เป็นการ
ใช้คนอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหารด้านนี้ได้แก่ การเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร 4  และ 
สังคหวัตถุ 4 การเสริมสร้างทีมงานด้วยหลักการ ความไว้วางใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน ตกลงร่วมกันและ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการเข้าถึงเข้าใจ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนา ส าหรับการบริหารงาน 
องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหารด้านนี้ได้แก่ การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม การร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตรวจและร่วมแก้ไขผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการตัดสินใจ (สุรัตน์ ศรีดา
เดช, 2549) ซึ่งรูปแบบการบริหารสถานศึกษาจะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป (บรรจง เจริญสุข, 2552) 
องค์ประกอบส าคัญทางการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านระบบสังคม องค์ประกอบ
ด้านทักษะการบริหาร องค์ประกอบด้านหน้าที่การบริหารขั้นพ้ืนฐาน และองค์ประกอบด้านบทบาทการ
บริหาร สอดคล้องกับการศึกษาของ พรพรรณ อินทรประเสริฐ ( 2550) ที่พบว่าองค์ประกอบด้านการ
บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารวิชาการ  
2) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณ 4) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานก ากับ ติดตาม และ5)ด้านโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 
        3. ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ผู้บริหารมีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณที่ดี ส าหรับตัวชี้วัดการบริหารบุคคลที่ดี ประกอบด้วย 
ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีการหมุนเวียนหน้าที่การท างานตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม สร้างความ
ตระหนักในการเชื่อมโยงนวตกรรมสู่ระบบการบริหารจัดการที่ดี (สายสมร ศักดิ์คาดวง, 2551) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ (2552) ที่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีองค์ประกอบหลักด้านภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ 5 อย่าง ประกอบด้วย ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรการสอน ด้านการพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนาครู และด้านการสร้างบรรยากาศและ
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วัฒนธรรมการเรียนรู้ คล้ายคลึงกับการศึกษาของสมถวิล ชูทรัพย์ (2550) ที่ศึกษาพบว่าตัวชี้วัด
คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านทักษะในการบริหาร คุณลักษณะ
ด้านความสามารถในฐานะผู้นาทางศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์กับชุมชน คุณลักษณะ
ทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความรู้ คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะด้านทัศนคติ และ
คุณลักษณะทางกาย 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา พบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยผู้บริหาร ปัจจัยครู ปัจจัยนักเรียนและปัจจัยผู้ปกครอง 
ส าหรับปัจจัยผู้บริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และบรรยากาศในการบริหาร ปัจจัยตัวครู ได้แก่ 
ความเป็นครูมืออาชีพ พฤติกรรมการสอนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การบริหารโรงเรียนเอกชน ปัจจัยนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียน (ปณต เทพภิบาล , 2552) นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษายังประกอบด้วย การสนับสนุนส่งเสริม ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน การประกันคุณภาพ ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พฤติกรรมการสอนและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล, 2552) สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
    5. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า กลยุทธ์การพัฒนาครู กลยุทธ์
การพัฒนาวิชาการ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป และกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชนและเครือข่าย ซึ่งทั้ง 5 กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่คลอบคลุม 
4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
(มัณฑริกา วิฑูรชาติ, 2551) ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกล
ยุทธ์ของโรงเรียน ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน (ขัตติยา ด้วงสา
ราญ, 2552) 
       6. พฤติกรรมภาวะผู้น าที่เป็นเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพจะแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และเน้นด้านคุณธรรม
ศีลธรรมมาประกอบการตัดสินใจ มีการใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารและเปลี่ยนกรอบการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ และแนวทางการพัฒนาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ คือการก าหนดนโยบายและ
แผนงานที่เหมาะสม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การมุ่งพัฒนาผู้ร่วมงานให้ท างานเต็มศักยภาพ การ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์และให้
ความส าคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  
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จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษายุคปัจจุบันควรมีลักษณะของผู้น าการบริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ที่ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้น าทางการศึกษารวมทั้งมีลักษณะผู้น า การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของผู้บริหารการศึกษาที่มีศักยภาพสมบูรณ์เหมาะสมในการเป็นผู้น าสถานศึกษาแห่งยุคการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้น าวิสัยทัศน์ ผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถใน
การสื่อสารใช้แรงจูงใจในการบริหารเป็นผู้มีที่กล้าเสี่ยงเพ่ือการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นผู้ที่รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลงและต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและที่ส าคัญผู้น าต้องมี
ความมุ่งมั่นในการบริหารโดยเน้นผลงานเป็นหลักเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
ประสบความส าเร็จต่อไป 
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