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 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเปนกระบวนการคนควาอยางมีระบบเพื่อมุงสรางองคความรูเพื่อ

นําไปใชแกไขปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษาและพัฒนาเปนทฤษฎีการบริหารการศึกษา การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษามีขอบขายจําแนกเปน 3 ประเภท คือ ยึดทฤษฎีเปนหลัก ยึดการวิจัยเปนหลัก และยึดการปฏิบัติ
เปนหลัก โดยสามารถทําวิจัยในเรื่องตอไปนี้ 1) ผูบริหาร 2) องคกร 3) นโยบายและการวางแผน 4) แรงจูงใจ     
5) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 6) การสรางทีมงาน และ 7) การประเมินโครงการ  
 Research on educational administration is a systematically investigation process for 
aiming to create the body of knowledge ready to be applied for solving problems or 
developing educational administration and is able to develop into an educational 
administration theory.  The scope of research on educational administration comprises 3 types: 
theory-based, investigation-based, and practice-based.  Research can be carried out on these 
themes: 1) administrator, 2) organization, 3) policy and plan, 4) motivation, 5) educational 
resources administration, 6) team building, and 7) project evaluation. 

 
การวิจัยเปนกระบวนการคนควาอยางมีระบบเพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรู การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารการศึกษาหรือที่เรียกวาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงเปนการวิจัยท่ีมุงสรางองคความรูทางดานการ

บริหารการศึกษา เพื่อที่จะนําองคความรูดังกลาวมาใชแกปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษาและจะนาํไปสูการ
พัฒนาเปนทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาตอไป    
 สําหรับบทความน้ีจะไดนําเสนอเนื้อหาตามลําดับดังนี้ ความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
ความสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติ ขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 

  
นักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ดังน้ี  
Glatter (1979 : 16 อางถึงใน วิจิตร  ศรีสะอาน และทองอินทร วงศโสธร. 2540 : 19) กลาววาการ

วิจัยทางการบริหารการศึกษา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา การศึกษา

                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา ซ่ึงไดแก ชุมชน  และการศึกษาเกี่ยวกับองคการที่ทําหนาท่ีควบคุม 
ดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ   

แฮลเลอรและแนปป (Haller and Knapp. 1985 : 161) กลาววา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
หมายถึงการศึกษาความสัมพันธท่ีเปนรูปแบบระหวางองคประกอบที่พบเห็นเปนประจํา 5 ประการ คือ 1) เนื้อหา
สาระ (Subject matter) 2) ผูเรียน (Learners) 3) ครู (Teachers) 4) สภาพแวดลอม (Milieus) และ 5) 
ผูบริหาร (Administrators)  

วิจิตร ศรีสะอาน และทองอินทร วงศโสธร (2540 : 20) กลาววาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
หมายถึง การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับองคการ ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ และ
สภาพแวดลอม โดยมีจุดเนนที่ภารกิจและกระบวนการทํางานรวมกันในอันท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค  

ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2548 :10 ) กลาววา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรูความจริงในสาขาการบริหารการศึกษาโดยใชวิธีการที่มีระบบ แบบแผน และมีจุดมุงหมายท่ี
แนนอนเพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรูทางการบริหารการศึกษาท่ีเชื่อถือได  

จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการคนควาหา
ความรูความจริงโดยใชวิธีการที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับผูบริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน สถาบัน การศึกษาและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานในสถาบันการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค    
 

    
ทฤษฎี (Theory) การวิจัย (Research) และการปฏิบัติ (Practice) ตางมีความสัมพันธกัน  ดังน้ี   
1.     
 ในการวิจัยนั้น นักวิจัยอาจจะเริ่มตนแสวงหาปญหาจากการปฏิบัติ หรือทฤษฎี หรือทั้งสองอยาง 

การเริ่มตนที่ทฤษฎีก็คือการใชทฤษฎีเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  จากกรอบแนวคิดการวิจัยนี้นักวิจัยสามารถ
กําหนดปญหา กําหนดสมมติฐาน กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และทดสอบสมมติฐานไดโดยอาศัยทฤษฎีเปน
หลัก ตัวอยางเชน ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ Bass and Avolio 
(1990 อางถึงใน วาโร  เพ็งสวัสด์ิ.  2549 : 41-44) ท่ีระบุวาประกอบดวยผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) ซ่ึงไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) และการบริหารแบบวางเฉย 
(Management by Expection) และผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformational  Leadership)  ซ่ึงไดแก  
การสรางวิสัยทัศน (Vision) การสรางบารมี (Charismatic) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล (Individual 
Consideration) การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
จากทฤษฎีนี้นักวิจัยสามารถนําไปกําหนดวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยได นอกจากนี้ขอคนพบหรือผลการวิจัยท่ี
ไดรับการยืนยันวาถูกตองหรือทําการวิจัยหลายๆ ครั้งก็ใหผลเชนเดิม ในลักษณะนี้ขอคนพบดังกลาวจะนําไปสูการ
พัฒนาทฤษฎี   
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2.      
 การวิจัยจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติเปนอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยเปนการผลิตความรู  

สวนการปฏิบัติเปนการใชความรู นักวิจัยทางดานการบริหารการศึกษา หรือผูผลิตความรู (Research Producer) 
ไดแก นักวิชาการแขนงตางๆ จะทําหนาท่ีศึกษา คนควา วิจัย แสวงหาและสรางองคความรูเพื่อใชในการแกปญหา 
ในขณะเดียวกันนักปฏิบัติ หรือผูบริโภค (Research Consumer) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงกลุมนี้จะพยายาม
แสวงหาความรูท่ีผลิตมาใชในการแกปญหาในการบริหารงานของตน  
 การผลิต (การวิจัย) และการใชความรู (การปฏิบัติ) เปนสิ่งคูกัน ซ่ึงสามารถแสดงภาพของความ 
สัมพันธได  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1  ความสัมพันธระหวางผูผลิตความรูและผูใชความรู 

 
จากภาพท่ี  1  อาจกลาวไดวาผูผลิตความรูและผูใชความรูมีความสัมพันธกัน  ดังนี้  
 1)  การปฏิบัติคือแหลงขอมูล  การปฏิบัติเปนแหลงขอมูลของนักวิจัย นักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูปฏิบัติ ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไมมีขอมูลท่ีจะนําไปใชในการวิจัย เชน นักวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนยอมตองการขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอนในโรงเรียน เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็น
วาการปฏิบัติเปนแหลงขอมูลของนักวิจัย     

 2) ขอคนพบชวยสนับสนุนหรือโตแยงการปฏิบัติ นักวิจัยตองการขอมูลจากนักปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัย นักปฏิบัติตองการขอมูลซ่ึงเปนขอคนพบจากนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือใช
แกปญหาการปฏิบัติงาน ขอคนพบที่ขัดแยงกับการปฏิบัติอาจนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  

 3) ขอเสนอแนะใหแนวทางในการปฏิบัติ โดยท่ัวไปนักวิจัยจะใหขอเสนอแนะสองดาน ดานหนึ่ง
สําหรับผูใชความรู ซ่ึงไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช สวนอีกดานหนึ่งสําหรับผูผลิตความรู ซ่ึง
ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป    

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

   
 

 
 

นักจิตวิทยา 
นักสังคมวิทยา 
นักเศรษฐศาสตร 
นักวิชาการการ 
บริหารการศึกษา 
 

 
 

 
 

 



6767

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

3.     
 ทฤษฎีจะเปนกรอบของการปฏิบัติ เชน ทฤษฎีสององคประกอบของ Herzberg จะเปนกรอบการ

ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชสําหรับการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีหลักในการดําเนินงาน คือ 1) จัดใหมีสิ่ง
ท่ีสรางความพึงพอใจในงานแกผูใตบังคับบัญชา 2) ขจัดสิ่งที่สรางความไมพึงพอใจในงานใหเหลือนอยที่สุด เปนตน 

จากแนวคิดความสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติท่ีกลาวมาสามารถสรุปเปนแผนภาพได  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  ความสัมพันธระหวางทฤษฎี  การวิจัย และการปฏิบัติ 
 

   
 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสามารถจําแนกขอบขายออกได 3 ประเภท  ไดแก การยึดทฤษฎีเปน
หลัก  การยึดการวิจัยเปนหลัก และการยึดการปฏิบัติเปนหลัก ซ่ึงแตละประเภทมีผลการศึกษา ดังนี้  
 1.    
 การจําแนกขอบขายโดยยึดทฤษฎีเปนหลักนั้น เปนการใชแนวคิด ทฤษฎีเปนแนวทางในการจําแนก
ขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบวานักการศึกษาไดจําแนกขอบขายของทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาท่ีสําคัญ  ดังนี้    
 ซิลเวอร (Paula Silver. 1983) ไดแบงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาออกเปน 6 กลุม ดังนั้น 
งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงจําแนกเปน 6 กลุม ดังนี้ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับองคการ 2) งานวิจัยเกี่ยวกับ
อํานาจ 3) งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 4) งานวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 5) งานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลใน
องคการ และ 6) งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจ  

 
(Theory) 

 
(Research

 
(Practice) 



68

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

 โบยัน (Boyan. 1988 อางถึงใน วิจิตร  ศรีสะอาน และทองอินทร  วงศโสธร.  2540 : 27)  ซ่ึงเปน
บรรณาธิการหนังสือคูมือการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของอเมริกัน ไดกลาวถึงขอบขายของหนังสือเลมนี้วา
ประกอบดวย 5 สวน คือ 1) สวนท่ีเกี่ยวกับผูบริหาร 2) สวนที่เกี่ยวกับองคการ 3) สวนที่เกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ 4) สวนที่เกี่ยวกับการเมืองและการกําหนดนโยบาย  และ 5) สวนที่เกี่ยวกับหัวขอพิเศษ   
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel.  2001)  ไดแบงกลุมทฤษฎีการบริหารออกเปน 11 กลุม 
ดังนั้น งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงจําแนกออกได 11 กลุม ดังนี้ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 2) งานวิจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 3) งานวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ 4) งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางของโรงเรียน 5) 
งานวิจัยเกี่ยวกับนักวิชาชีพในโรงเรียน 6) งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ 7) งานวิจัยเกี่ยวกับกลุมการทํางาน 8) 
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 9) งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ 10) งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร  และ  11) งานวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียน  
 2.      
 การจําแนกขอบขายโดยยึดการวิจัยเปนหลักนั้น เปนการใชขอคนพบหรือผลของการวิจัยที่ไดเปน
แนวทางในการจําแนกขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีนักการศึกษาไดทําการ
วิจัยไว ดังนี้   
 บุญชม ศรีสะอาด, กาญจน  เรืองมนตรี และสุริทอง ศรีสะอาด  (2541 : บทคัดยอ) ไดวิเคราะห
งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบวาสามารถจําแนกไดเปน 7 กลุม  เรียงตามอันดับท่ีทํามากไปหา
นอย ดังนี้ 1)  เก่ียวกับการจัดองคการ (Organizing)  2)  เกี่ยวกับการจัดบุคคล (Staffing)  3) เกี่ยวกับความตองการ
และการพัฒนา (Need and Development) 4) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation between 
Variables)  5)  เกี่ยวกับการวางแผน (Planning)  และ 6) เก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation) 
 พิสมร วิญูกุล (2545 : บทคัดยอ) ไดสังเคราะหวิทยานิพนธดานการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทําการศึกษา 5 ดาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานผูบริหาร ประกอบดวย ทักษะ 
คุณลักษณะ และภาวะผูนํา 2) ดานองคการ ประกอบดวย การปรับตัว การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน 3) ดานนโยบายและการเมือง ประกอบดวย นโยบายระดับชาติ นโยบาย
บริหาร และนโยบายเฉพาะกิจ 4) ดานเศรษฐศาสตรและการคลัง 5) ดานหัวขอพิเศษ ประกอบดวย กฎหมาย
การศึกษา และความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2548 : 128-131)  ไดวิเคราะหงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาโดยทําการ
วิเคราะหจําแนกกลุมตามเนื้อหาสาระ ผลการวิจัยพบวามี 6 กลุม คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
การศึกษา 2) งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษา 3) งานวิจัยเกี่ยวกับองคการและการพัฒนาองคการทางการศึกษา 4) งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงมี 8 กลุมเนื้อหายอย ไดแก (1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานบุคคล (3) 
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ  (4) การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  (5)  การบริหารงาน
กิจการนักเรียนและนักศึกษา (6) การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (7) การบริหารจัดการ
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นวัตกรรมและสารสนเทศ และ (8) การบริหารเวลา 5) งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบ และการใชหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคนิคการบริหารการศึกษา และ 6) งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลและติดตามโครงการทาง
การศึกษา   
 3.      
 ผูปฏิบัติในการบริหารการศึกษาคือนักบริหารการศึกษา ซ่ึงไดแก ผู อํานวยการโรงเรียน  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อธิการบดี  หรือคณบดี  เปนตน  ผูบริหารเหลานี้ทําหนาท่ีบริหารใน
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ ตั้งแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ในการบริหารงานนั้น ผูบริหารยอมปฏิบัติภารกิจทางการ
บรหิารการศึกษาตามกระบวนการบริหารที่เหมาะสม   ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวสามารถจําแนกออกเปน 3 มิติ  ดังน้ี   
 มิติท่ี 1 ระดับของการศึกษา เชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  
เปนตน   
 มิติท่ี  2 ภารกิจในการบริหาร ภารกิจในการบริหารจะขึ้นอยูกับระดับหรือประเภทของการศึกษา  
เชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงภารกิจในการบริหารออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) งานวิชาการ 2) งานบุคคล   
3) งานงบประมาณ  และ 4) งานบริหารทั่วไป   
 มิติท่ี 3 กระบวนการบริหาร  กระบวนการบริหารมีหลายแนวคิด ทฤษฎี  เชน กระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของ Henri  Fayo  ประกอบดวยลําดับขั้นการบริหาร 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) 
การจัดองคการ (Organization) 3) การสั่งการ  (Commanding)  4)  การประสานงาน  (Coordination)  และ 
5) การควบคุมงาน (Controlling)  หรือกระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB ของ Gulick and Urwick มี 7 
ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดองคการ (organizing)  3) การจัดคนเขาทํางาน 
(Staffing) 4) การควบคุมงาน (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การเสนอรายงาน 
(Reporting)  และ 7) การงบประมาณ (Budgeting)  เปนตน 
 เม่ือนําท้ัง 3 มิติ คือ ระดับของการศึกษา ภารกิจในการบริหาร และกระบวนการทางการบริหารมา
ประกอบกันจะไดแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา กลาวคือ มิติแรกจะเปนระดับของ
การศึกษา การศึกษาแตละระดับมีความแตกตางกัน มีหลักสูตรแตกตางกัน นักเรียนนักศึกษามีวุฒิภาวะแตกตางกัน  
ครูอาจารยมีความแตกตางกัน ดังนั้น เนื้อหาสาระการวิจัยจึงมีความแตกตางกัน  ซ่ึงสามารถจําแนกงานวิจัยตาม
ระดับของการศึกษาได  ดังน้ี   
  1)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย 
  2)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  3)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
  4)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 นอกจากนี้ ในแตละระดับหรือประเภทของการศึกษา  มิติทางดานภารกิจ และกระบวนการในการ
บริหารการศึกษา ยังเปนกรอบสําคัญในการกําหนดขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นักวิจัยอาจจะเนน
ภารกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางหรือเนนกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  การวิจัยท่ี
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จําแนกตามระดับหรือประเภทของการศึกษา เชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เปนตน การวิจัยท่ีจําแนกตาม
ภารกิจในการบริหาร เชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน เปนตน การวิจัยท่ีจําแนกตามกระบวนการ เชน การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนใน
โรงเรียน  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดองคการในโรงเรียน  เปนตน   
 จากการศึกษาขอบขายการวิจัยโดยยึดทฤษฎี  การวิจัย และการปฏิบัติ สามารถสรุปไดวา การวิจัย
ทางการบริหารการศึกษามี 7 ประเภท ไดแก   

1.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 2) การวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ  
3)  การวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ  4) การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร   

2.  ประกอบดวย 1)  การวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 2) การวิจัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการ  3) การวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคการ 4) การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการ 5) การวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ และ 6) การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพองคการ   

3.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และ 2) การ
วิจัยเกี่ยวกับการวางแผน  

4.  
5.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับการ

บริหารงานวิชาการ  2)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 3) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 4)  
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 5) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 
6) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 7) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรม
และสารสนเทศ  และ  8) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลา 

6.   
7.    

 

  
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  หมายถึง กระบวนการคนควาหาความรูความจริง โดยใชวิธีการที่เชื่อถือได

เกี่ยวกับผูบริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน สถาบัน การศึกษาและสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานใน
สถาบันการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค    

ทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติมีความสัมพันธกัน กลาวคือทฤษฎีจะเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และยัง
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติ ซ่ึงไดแก นักบริหารการศึกษา ผลการวิจัยถาไดรับการยืนยันหรือให
ผลการวิจัยท่ีถูกตองคงเดิมก็จะพัฒนาเปนทฤษฎี นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ 
ของนักปฏิบัติ เมื่อนักปฏิบัติมีปญหาในการปฏิบัติงานจะใชผลการวิจัย และทฤษฎีมาแกปญหา และยังสามารถนํา
ปญหานั้นๆ ไปวิจัยเพื่อหาคําตอบสําหรับนํามาแกปญหาอีกดวย   
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การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสามารถจําแนกออกได 7 ประเภท ดังนี้ 1) การวิจัยเกี่ยวกับผูบริหาร  
ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา การวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ การวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจและการวิจัย
เกี่ยวกับการสื่อสาร 2) การวิจัยเกี่ยวกับองคการ ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ การวิจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคการ การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการ การวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ และการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพองคการ 3) การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและ
การวางแผน ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผน 4) การวิจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ 5) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศ การวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารเวลา  6) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางทีมงาน  และ 7) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  
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