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58252367 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คาสาคัญ : การตัดสินใจของผู้บริหาร / ประสิทธิผลของโรงเรียน
นางสาว จุฑามาศ ดีแป้น: การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
จานวน 76 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ครู รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 152 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee) และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ ฮอย มิสเกลล (Hoy and Miskel) สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อย
ละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจานวน 5 ด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การกาหนดปัญหา การตัดสินใจ การปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการประเมินผลลัพธ์
และให้ข้อมูลป้อนกลับ และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 ด้าน ดังนี้ การค้นหาทางเลือก และการประเมิน
ทางเลือก ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจานวน 5 ด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจในการทางาน ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพโดยทั่วไป การปฏิบัติงาน และอัตราการมาเรียน
ตามลาดับ
3. การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ
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The purposes of this research were to identify 1) the decision-making of Administrator under
Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2) the effectiveness of school under Nonthaburi
Primary Educational Service Area Office and 3) the relationship between the decision-making of
administrator and the effectiveness school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office.
The sample were 76 primary schools under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office. The
respondents from each school were the directors and teachers totally 152. The research instrument was
a questionnaire about the decision-making of administrator based on Bovee concepts and the
effectiveness school based on Hoy and Miskel concepts. The statistical used to analyze the data were
frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (), standard deviation (S.D.) and Pearson’s product
moment correlation coefficient.
The findings of this research were as follows:
1.The decision-making of administrator under of the Nonthaburi Primary Educational Service
Area Office, as a whole was at high level. when consider as individual aspects were at a 5 high level,
when raking by arithmetic mean from the highest to the lowest; they are identify the problem, make the
decision, implement the decision and evaluate the results and provide feedback. And 2 individual
aspects found at the moderate level. There are generate alternatives and evaluate alternatives.
2. The effectiveness school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office as a
whole and as individual, were at high level. When raking by arithmetic mean from the highest to the
lowest; they are job satisfaction, achievement, overall quality, absenteeism and dropout rate
3. There was significantly relationship between the decision-making of administrator and the
school effectiveness under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office at .01 level.
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บทที่ 1
บทนา
ในยุคปั จจุ บั นจากกระแสโลกาภิวัฒ น์ ทาให้ เกิด ความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่าง
รวดเร็วนั้น ทาให้มนุษย์ต้องเผชิญและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล
ข่าวสาร ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภาวะที่มีทรัพยากรจากัด ส่งผลต่อเนื่องมาถึงระบบการศึกษาที่ต้อง
มีการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จนทาให้เกิดการผลักดันให้มีการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงย่อมหมายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาทั้งหมด
ทุกระดับชั้นไล่เรียงมาตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม และโรงเรียน จากสภาวการณ์ดังกล่าวจึง
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นาในการตัดสินใจ การตัดสินใจกับผู้บริหารจึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ต้องใช้การตัดสินใจ
ซึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจแต่ ล ะครั้ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ บ ริ ห ารเอง หากผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์มากก็ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ น้อยการ
ตัดสินใจในแต่ละครั้งย่อมมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิด พลาดได้สูงกว่า ดังนั้นผู้บริ หารต้องมีการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพราะการ
ตัดสินใจแต่ละครั้งนั้นย่อมหมายถึงอนาคตขององค์กร1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เป็นสิ่งยืนยันว่า สังคมโดยทั่วไปตระหนัก
ถึงความสาคัญของการศึกษา ต้องการเห็นการศึกษามีศักยภาพ มีพลังเพียงพอในการทาหน้าที่ใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนถึ งการสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดสังคมอุดมปัญญา ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีความจาเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจาก
สมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขันของคนไทยด้อยกว่าอีกหลายประเทศ อีกทั้งสังคมไทยยังคง
เผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความยากจน ความเสื่ อมถอยทางศีลธรรม
ปัญหายาเสพติด ความเสื่อมโทรมของสิ่ง แวดล้อม ฯลฯ ซึ่งระบบการศึกษาไทยยังมีข้อจากัดและข้อ
อ่ อ นด้ อ ยอยู่ ท าให้ ข าดพลั ง ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนไทยให้ พ ร้ อ มรั บ การ
1

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: พิมพ์ตะวัน,
2551), 58-59.

2
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศหรือการพัฒนาเศรษฐกิจสั งคม
บนฐานความรู้ทาให้การลงทุนเพื่อการศึกษาจึงไม่ได้ผลที่คุ้มค่า2
การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษา ได้แก่
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปหลักสูตรการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหวังผลว่าคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ระดับโรงเรียนต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
อย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ความส าเร็ จ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษานั้ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้นั่นคือผู้บริหารโรงเรียน กล่าวคือ ผู้บริหารนั้นจะต้องมีการจัดองค์การได้อย่างถูกต้อง
อาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร ภาวะ
ของการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้วยข้อมูล มีความสามารถใน
การ
คิด การตัดสินใจและมีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่3
การบริ ห ารโรงเรี ย น เป็ น ภารกิจหลั กของผู้ บริห ารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและ
ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง านไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพราะถ้ า ระบบการบริ ห ารงานไม่ ดี จ ะ
กระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการดาเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทาลาพังคนเดียว
แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ 4 การบริหารการศึกษาเพื่อให้
โรงเรีย นประสบผลสาเร็จและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยสาคัญต่อการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนคือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่ง
ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 22 ว่าด้วยการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้นาหลัก ซึ่งมีภาระหน้าที่สาคัญคือเป็น
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วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, รายงานข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สุขภาวะคนไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2553), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
3
เรื่องเดียวกัน
4
สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2555), 61.

3
ผู้นาทางการศึกษา มีความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ของโรงเรียน5
ประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ย น เกิดจากโรงเรีย นที่มีประสิ ท ธิภ าพทางสั งคม บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้เรียนที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณ
เพียงพอ และมีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของการด ารงไว้ ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ระบบของโรงเรียนจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสร้างผลผลิตให้เป็นที่
ยอมรั บ และสอดคล้ องกั บ ความต้ องการของสั ง คม วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรี ยนคื อผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และสามารถสร้างความพึงพอใจในการทางานของครู ได้6
กล่าวคือ ประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ ซึ่งการบริหารโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนและความต้องการของบุคคลและสังคม
นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ โดยผู้บริหารโรงเรียน
มีอานาจในการจั ดการศึก ษาของโรงเรียน มีห น้าที่ และรั บผิ ดชอบในการตัด สิ นใจที่ เกี่ยวกับงาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป โดยเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชน ซึ่งการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในโรงเรียนนั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะ
ต้องเผชิญกั บ ความยุ่ ง ยากจากบุ คคลภายในโรงเรียนและบุ คคลภายนอกโรงเรี ยนด้ว ย ผู้ บ ริห าร
โรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการรวมกลุ่ม และจูงใจคนเพื่อก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความก้าวหน้าของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กาหนด7
ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทบาทด้านการตัดสินใจ (decision-making) นอกจากนี้
ผู้บริหารจึงควรฝึกฝนเทคนิคด้านการตัดสินใจเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถเพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจ
เป็นการนาหลักเกณฑ์หรือเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อทาให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ลดโอกาสความผิดพลาดให้ลดน้อยลง โดยเฉพาะการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อย่างไร
5

เรื่องเดียวกัน, 98
เรื่องเดียวกัน, 104.
7
เรื่องเดียวกัน, 99.
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4
ก็ตามปัจจุบันในการตัดสินใจได้มีการนาหลักการของความน่าจะเป็นและการพิจารณาเงื่อนไขเข้ามา
เกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรต่างมีเหตุผลในการปฏิบัติของตนเองทาให้ต้องการเลือกผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด8
ปัญหาการวิจัย
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี มีโรงเรียนในสังกัดจานวน
95 โรง โดยดาเนินการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน จึ ง ก าหนดทิ ศ ทางขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและจั ด ระบบนิ เทศ กากับติดตาม ดูแลภารกิจหลั กของโรงเรีย น 4 ด้ าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ด้วยการยกระดับให้มีมาตรฐานโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติ
ของสานักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับพื้นที่
การศึกษา เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
ในสามกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา 9 เช่นเดียวกับข้อมูลการประชุม
คณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษา ครั้ งที่ 1/2562 โดยนายนพพร
มากคงแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน
การประชุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ได้เสนอแนะว่า ให้แต่ละ
โรงเรียนเร่งกวดขันและติดตามในเรื่องต่อไปนี้ 1) คุณภาพของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 2) การบริการการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 10 และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหาร สรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะที่สาคัญคือ การคิ ดวิเคราะห์ และสามารถตัดสินใจที่รวดเร็ว ทักษะ
ดังกล่าวนี้ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกฝนเทคนิควิธีด้านการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
8

เรื่องเดียวกัน, 107.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและนิเทศการศึกษา ครั้งที่
1/2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.
10
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและนิเทศการศึกษา ครั้ง
ที่ 1/2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.
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5
และเหมาะสม เพื่อทาให้องค์การสามารถปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้
จากการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ ของผู้บริหารพบว่า หน้าที่ทางการตัดสินใจเป็นบทบาท และ
หน้าที่ของผู้บริหารที่มีความสาคัญและจาเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทดังกล่าว และในบางครั้งก็พบว่า
ผู้บริหารเองก็อาจมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ และย่อมต้องส่งผลต่อการบริหารงานในโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการพัฒนาตนเองของผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยจัก
ต้องมีความรู้ความสามารถในการบริห ารองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดย
เฉพาะงานด้านการเงินเพราะเกี่ยวข้องกับระเบียบราชการและความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดังนั้น
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกท่านจะต้องไปศึกษาระเบียบต่าง ๆ ให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องมี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพราะอานาจทางการบริหารงานอยู่ที่การตัดสินใจของท่าน และต้องมี
ทักษะในการบริหาร ซึ่งทักษะหนึ่งที่สาคัญคือ ต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเฉียบขาด เพราะถ้า
ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิดพลาดไปแล้วย่อมส่งผลต่อโรงเรียน นักเรียน หรือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ก็ย่อมทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ไม่ราบรื่นได้ เป็นต้น11 เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ครูโรงเรียนวัดฝาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้
แสดงความคิดเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่ทาให้โรงเรียนบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เพราะครูคือผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง หรือนโยบาย
จากผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการตัดสินใจสั่งการใดๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญต้องคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
คานึงถึงความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนก่อนตัดสินใจสั่งการใดๆ ลงไป12
จากข้อมูลที่กล่ าวมาข้างต้นแสดงให้ เห็ นว่า ผู้ บริหารไม่ สามารถหลี กเลี่ยงบทบาทด้านการ
ตัดสิ นใจในหน้ าที่ที่ต้องปฏิบั ติด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการศึกษา ผลสั มฤทธิ์ การ
บริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ล้วนต้องเกิ ดการตัดสินใจทั้งสิ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุ รี อั น จะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารโรงเรียนเพื่อนาพาให้โรงเรียนประสบ
ความสาเร็จและมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

11

ผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,
สัมภาษณ์28 มกราคม 2562.
12
ครู, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2562.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ทราบการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี
2. เพื่อ ทราบประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย นสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นนทบุรี
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
คาถามของการวิจัย
1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับใด
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
อยู่ในระดับใด
3. การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย
1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
อยู่ในระดับปานกลาง
3. การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี มีความสัมพันธ์กัน

7
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด เชิ ง ระบบของลู เ นนเบอร์ ก และออนสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) ที่ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะเป็น
ระบบเปิดเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (System of School
Administration) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพื้นฐานขององค์การทางการศึกษามี
5 ส่วน คือ 1) ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ และ
ข้อมูลต่างๆ 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) ได้แก่ การดาเนินการภายใน
ขององค์กรและระบบของการจัดการการดาเนินงาน 3) ปัจจัยนาออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจของชุมชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และผลของการ
จัดการศึกษา 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยนาออกหรือกระบวนการ
ขององค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยนาเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป ข้อ มูลสนเทศอาจ
นาไปสู่การเปลี่ย นแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลผลิตในอนาคต และ 5) สภาพแวดล้อม
(Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์กรรวมไปถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ11
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ ไว้มากมาย ได้แก่
ฮอยและมิเกล (Hoy and Mikel) เสนอว่าการตัดสิ นใจคือ การตกลงใจที่ผู้ บริห ารตัดสิ นใจว่าจะ
กระทาหรื อละเว้น กระทาใด ๆ การตั ดสิ นใจเป็นความรั บผิ ดชอบของนักบริ ห ารทุกคน และเป็ น
กระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจจะไม่ สิ้ น สุ ด ลง โดยให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารน าการตั ด สิ น ใจไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ การตัดสินใจนั้นก็เป็นเพียงการตัดสินใจที่ดี และหากเป็นการนาไปปฏิบัติแล้วจึงถือว่าเป็นการ
ตัดสิ น ใจ 13 ดรั กเกอร์ (Drucker) อธิบายถึงล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจไว้ 6 ขั้นตอน
คือ 1) การแบ่งประเภทปัญหา 2) การให้คานิยามปัญหา 3) การกาหนดความเฉพาะเจาะจง 4) การ
ตัดสินใจ 5) การลงมือปฏิบั ติ 6) ข้อมูล 14 คอฟแมน (Kaufman) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสิน ใจอย่ างเป็ นระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การนิยามปัญหา 2) การศึกษาทางเลือก 3) การคัดเลือก

13

Wayne K Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration
(Singapore: McGraw-Hill International Edition, 1991), 300.
14
Peter F.Drucker, Management Challenges for the 21stcentury (New
York: McGraw-Hill, 1999), 67-68.

8
ทางเลือก 4) ปฏิบัติตามทางเลือก 5) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 15 เซลแลน (Cheland)
เสนอว่าการตัดสินใจจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ผิดพลาด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การหา
ข้อ มูลและวิเคราะห์ข้อ มู ล 2) คาดคะเนผลที่ เกิ ดขึ้ นในอนาคต 3) การพิ จารณาแนวทางปฏิ บัติที่จะ
นาไปใช้ 4) เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้หลาย ๆ ทางโดยเลือก
แนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 5) ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติ 6) วัดผลการปฏิบัติโดยนาไป
เปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น 16 โบวี่ (Bovee) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดปัญหา (identify the problem)
2) การค้นหาทางเลือก (generate alternatives) 3) การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives)
4) การตัดสินใจ (make the decision) 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision)
6) การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (evaluate the results and provide feedback)17
สาหรั บแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บประสิทธิผลของโรงเรี ยนได้ มี ผู้เสนอแนวคิ ดไว้หลายแนวทาง
เช่ น พาร์ สั น (Parsons) ได้ น าเสนอประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร 4 ด้ า น คื อ 1) ความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย (goal attainment) 3) ความสามารถใน
การบูรณาการ (integration) 4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency)18 ฮอยและมิสเกล (Hoy and
Miskel) เสนอว่าเมื่อ องค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โรงเรียนที่ มีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก
1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) 3) การปฏิบัติงาน
( absenteeism) 4) อั ต ร า ก า ร ม า เ รี ย น ( dropout rate) แ ล ะ 5) คุ ณ ภ า พ โ ด ย ทั่ ว ไ ป
(overall quality)19 และนอกจากนี้ยูค (Yukl) ได้กล่าวว่าไว้ว่าประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด
ผลการด าเนิ น งาน 3 ประเภท คื อ 1) ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและขั้ น ตอนการท างานที่ เ ชื่ อ ถื อ
ได้ (efficiency and process reliability) 2) ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร (human resources

15

Roger A. KauFman, Are Government Organizations Immortal (Washington, D.C.:
The Brooking Institution, 1976), 173.
16
David I. Cheland, System Analysis and Project Management (New York:
McGraw-Hill, 1988), 173.
17
Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180-184.
18
Talcott Parsons, Complex Organization : A Sociological Reader, cited by
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research and
Practice, 4thed. (New York: McGraw-Hill, Inc., 1991), 382.
19
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory,
Research and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw – Hill, Inc., 2008), 291-322.

9
and relations) 3) นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (innovation and adaptation)20 ดัง
แผนภูมิที่ 1
สภาพแวดล้อม (Environment)
องค์การ (Organization)

ปัจจัยนาเข้า
(Inputs)
- นักเรียน
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
- เทคโนโลยี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(Transformation
process)
- การบริหาร
การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร

- การจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

ผลผลิต
(Outputs)

ประสิทธิผลของ
โรงเรียน
- ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
ของนักเรียน
- คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
นักเรียน

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

สภาพแวดล้อม (Environment)
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย

20

Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory,
Research and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw – Hill, Inc., 2008), 291-322.

10
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: Concepts
and practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2012), 21-22.
: Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180-184.
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory,
Research and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw – Hill, Inc., 2008), 291-322.
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยเป็นการศึกษาตัวแปร 2 ตัว คือ
1) แปรต้น คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสิ นใจซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นด้วยกัน คือ 1) การกาหนดปัญหา (identify the
problem) 2) การค้ น หาทางเลื อ ก ( generate alternatives) 3) การประเมิ น ทางเลื อ ก
(evaluate alternatives) 4) การตัดสินใจ (make the decision) 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ
(implement the decision) 6) การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (evaluate the results
and provide feedback)21 และตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของฮอยและ
มิสเกล (Hoy and Miskel) ประกอบด้ว ย 1) ผลสั มฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการ
ท า ง า น ( job satisfaction) 3) ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ( absenteeism) 4) อั ต ร า ก า ร ม า เ รี ย น
(dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality)22 ดังแผนภูมิที่ 2

21

Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180-184.
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory,
Research and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw – Hill, Inc., 2008), 291-322.
22

11
การตัดสินใจของผู้บริหาร (xtot)

ประสิทธิผลของโรงเรียน (ytot)

1) การกาหนดปัญหา (x1)

1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement) (y1)

2) การค้นหาทางเลือก (x2)

2) ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) (y2)

3) การประเมินทางเลือก (x3)

3) การปฏิบัติงาน (absenteeism) (y3)

4) การตัดสินใจ (x4)

4) อัตราการมาเรียน (dropout rate) (y4)

5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (x5)

5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) (y5)

6) การประเมินผลลัพธ์และให้
ข้อมูลป้อนกลับ (x6)
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180-184.
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory,
Research and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw – Hill, Inc., 2008), 291-322.
ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งผู้วิจัย ใช้แนวคิดทฤษฎีของฮอยและ มิสเกล
(Hoy and Miskel) ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการทางาน
(job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) (4) อัตราการลาออกจากการเรียน
กลางคัน (dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยขอใช้คาว่า การปฏิบัติงาน แทน การขาดงาน และอัตราการมาเรียน แทน อัตราการ

ลาออกจากการเรียนกลางคัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้ เข้ าใจความหมายเฉพาะของคาที่ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ให้ ตรงกัน ผู้ วิจัยจึ งได้ นิยาม
ความหมายของคาต่าง ๆ ได้ดังนี้
การตัดสินใจของผู้บริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนอาศัยความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการพิจารณาวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด
และเลือกสรรทางเลือกใดทางหนึ่ง โดยเล็งเห็นว่าจะสามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่บุคคลหรือ
กลุ่มคาดหวังไว้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดปัญหา 2) การค้นหาทางเลือก 3) การ
ประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจ 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 6) การประเมินผลลัพธ์และให้
ข้อมูลป้อนกลับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น หมายถึง ผลที่เ กิ ดจากความสามารถของผู้ บริ ห ารและครู ใ น
โรงเรียนที่ทางานร่วมกันจนสามารถทาให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ความพึง พอใจในการทางานของครู ความสามารถในการใช้สื่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยีของครู
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ผลสัมฤทธิ์ 2) ความพึงพอใจในการทางาน 3) การปฏิบัติงาน 4) อัตราการมาเรียน และ 5)
คุณภาพโดยทั่วไป
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี หมายถึง โรงเรียนที่
จัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และเขต 2 จานวนทั้งสิ้น 95 โรง
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาไปแล้วในบทที่ 1 ในบทนี้จะกล่าวถึง วรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีดังนี้ 1) การตัดสินใจของผู้บริหาร 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 5) สรุป
ดังต่อไปนี้
การตัดสินใจของผู้บริหาร
การตัดสินใจเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งของผู้นาและผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นภารกิจสาคัญยิ่งที่ผู้นา
และผู้บริหารทุกระดับจะต้องกระทาอยู่เสมอ การตัดสินใจนั้นจึงเป็นหัวใจสาคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน
ในทุก ๆ เรื่อง ประสิทธิภาพของงานจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นาหรือผู้บริหารเป็น
ส าคั ญ เนื่ อ งจากหากการตั ด สิ น ใจผิ ด พลาดก็ จ ะเกิ ด ผลเสี ย หายให้ แ ก่ อ งค์ ก รได้ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น
ภาระหน้าที่ของผู้นาและผู้บริหารที่จะต้องตระหนักถึงความสาคัญของการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
ความหมายของการตัดสินใจ
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่า การตัดสินใจต้องมีเหตุและการ
ตัดสินใจเป็นภารกิจหลักของการบริหาร ผลิตผลของกระบวนการตัดสินใจอาจนามาเป็นนโยบายโดย
ได้กล่าวถึงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการหาโอกาสในการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย
แนวทางปฏิบัติที่อาจเป็นไปได้ และขั้นสุดท้ายก็คือ การเลือกแนวทางปฏิบัติ และได้ให้ความคิดเห็น
ต่อไปว่า “การตัดสินใจเป็นสิ่งเดียวกันกับการบริหาร”23
คูนซ์ และโอ ดอนเนล (Koontz and O’Donnell) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจว่าเป็น
การเลือกทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นหลักสาคัญของการวางแผน นักบริหารเห็นว่าเป็น

23

Hertbert A Simon, The New Science of Management Decision (New

York: Harper & Row, 1960), 1.
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งานที่ต้องทาเป็นประจา เพราะจะต้องหาทางเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าจะทาอะไร ใครเป็นคนทา ทาที่
ไหน เมื่อไรและบางครั้งก็ต้องคิดว่าทาอย่างไร24
บรอส (Bross) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นการเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
ทางเลื อกหมายทางๆ ทางที่เป็น ไปได้ การตัดสินใจครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นตัดสิ น ใจ
จนกระทั่งการนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ25
อีสตัน (Easton) ได้แยกความหมายของการตัดสินใจเป็น 2 ความหมายในขอบข่ายที่กว้าง
การตั ด สิ น ใจจะกล่ า วถึ ง กระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการยอมรั บ ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ ง
เปลี่ ย นแปลงและจะจบสิ้ น เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ละน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านการตั ด สิ น ใจ ใน
ความหมายที่แคบจะหมายถึง การเลือกทางเลือกเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการตัดสินใจการเลือกจะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสินใจได้ประเมินทางเลือกในการปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว26
บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางตรรกวิทยา
ในการพิจารณา วิเคราะห์และคัดทางเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศัยเหตุผลและความเป็นจริง
เกี่ยวกับทางเลือกเหล่านั้น27
มานน์ (Mann) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตั ด สิ น ใจไว้ ว่ า เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ เ ป็ น การ
ตอบสนองสถานการณ์ของทางเลือกโดยการเลือกทางเลือกนั้นกระทาไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้28
โบวี่ (Bovee) เสนอว่าการตัดสินใจคือ การตกลงใจที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะกระทาหรือ
ละเว้นกระทาใด ๆ การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของนักบริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที่การ
24

Harold Koontz and Cyrill O’ Donnell, Principle of Management : An

Analysis of Managerial Function, 4th ed. (New York: McGraw-Hill Bock Co., 1968),
152.
25

Irwin D. Bross, Design for Decision (New York: John Wiley and Sons, 1967), 4.

26

Allen Easton, Decision-Making: A Short Course for Professionals (New

York: John Wiley and Sons, 1967), 4.
27

Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge: Harvard

University Press, 1979), 158.
28

Dlie Mann, Policy Decision-Making in Education: An Introduction to

Calculation and Control (New York: Teachers College Press, Colambia University,
1975), 20.
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ตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะไม่สิ้นสุดลง โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากยัง
มิได้มีการนาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจนั้นก็เป็นเพียงการตัดสินใจที่ดี และหากเป็น
การนาไปปฏิบัติแล้วจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจ29
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มได้อาศัย
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการพิจารณาวิเคราะห์หาทาง
เลือกที่ดีที่สุดและเลือกสรรทางเลือกใดทางหนึ่ง โดยเล็งเห็นว่าจะสามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
ตามที่บุคคลหรือกลุ่มคาดหวังไว้
ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับกลางและหัวหน้างานจะมีความแตกต่างกัน
ในลักษณะของปัญหาและสถานการณ์รอบข้าง ซึ่งจะทาให้ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลและความเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน โดยเราสามารถแบ่งประเภทการตัดสินใจตามโครงสร้างของปัญหา (problems
structure) ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ปัญหาแบบมีโครงสร้าง (structured problems) เป็นการ
ตัดสิน ใจที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทาอยู่เป็นประจา การตัดสิ นใจแบบมีโครงสร้างจะมีห ลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยอาจเรียกว่าการตัดสิ นใจแบบมีแบบแผน (programmed
decisions) ซึ่งมักเป็ น หน้าที่ของผู้ จัดการระดับต้นและหัว หน้างาน 2) ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
(unstructured problems) เป็ น การตัดสิ นใจในเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจา ไม่ส ามารถวางแผน
ล่ ว งหน้ า ได้ มั ก เกี่ ย วกั บ อนาคตที มี ค วามไม่ แ น่ น อน และต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล จากสภาพแวดล้ อ ม
ประกอบการใช้วิจารณญาณของผู้ตัดสินใจ โดยอาจจะเรียกว่า การตัดสินใจแบบไม่มีแบบแผน (non
programmed decisions) ซึ่ ง มั ก จะท าโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง 3) ปั ญ หาแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(semistructured problems) เป็นการตัดสินใจที่มีอยู่ระหว่างการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง โดยเป็น
ปัญหาแบบผสมที่เราสามารถนาหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแก้ปัญหามาประยุกต์กับส่วนหนึ่งของ
ปัญหา ในขณะที่ผู้ตัดสินใจนั้นต้องใช้วิจารณญาณของตนในการแก้ไขปัญหาอีกส่วนหนึ่งซึ่งมักจะเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการระดับสูงและระดับกลาง30

29

Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180-

30

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551), 146-

59.
147.
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ไซมอน (Simon) แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การตัดสินใจที่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า (programmed decision) เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเป็นประจา มีการวางแผนการตัดสินใจ
ไว้แล้ วเป็ นขั้นเป็ นตอนและแบบที่ 2) เป็นการตัดสินใจที่เราไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่ว งหน้า (non
programmed decision) เป็นการตัดสินใจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
ไม่มีกระบวนการปฏิบัติการ ไม่มีการจัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการตัดสินใจใน
สถานการณ์เฉพาะมากกว่าที่จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจา31
โรสและคณะ (Rose and others) ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของการตัดสินใจในลักษณะ
ลั กษณะส่ ว นบุ คคลแต่ล ะคนว่าลั กษณะส่ ว นบุค คลของแต่ล ะคนนั้นจะมีอิ ทธิพ ลกับ กระบวนการ
ตัดสิ นใจในหลายๆ สถานการณ์สามารถที่จะเข้าใจรูปแบบการตัดสิ นใจของแต่ละคน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบ คือ 1) เป็นแบบจาลองแบบการวิเคราะห์ (analytic) 2) แบบแนวความคิด (conceptual)
3) แบบสั่งการ (directive) และ 4) แบบพฤติกรรม (behavioral)32
ฟาโยล (Fayol) ได้จาแนกการตัดสินใจโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรื่องที่จะต้อง
ตัดสินใจกับระดับความรับผิดชอบของผู้บริหาร ซึ่งจาแนกออกเป็นการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง
กับการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับกลาง หรือต่ากว่า33
ไวริซและคูซ (Weihrich and Kootz) ได้เสนอแนวคิดการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลว่า
สามารถจาแนกการตัดสินใจได้อีก 2 แบบ คือ 1) การตัดสินใจที่มีการตระเตรียมกันมาก่อนล่วงหน้า
มักเป็นการตัดสินใจที่ส่วนหนึ่งเป็นการตัดสินใจของตนเองตัดสินใจไปตามนิสัยวัฒนธรรมขององค์กร
ซึ่ ง บางครั้ ง อาจจะเป็ น กฎระเบี ย บหรื อ วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะที่ เ ข้ า ใจจ าเจบ่ อ ย ๆ
จนกระทั่งเราสามารถคาดเดาได้ถึงความสาเร็จกล่าวคือ เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเป็ นประจาวัน หรือ
เกิดขึ้นซ้าซากจนผู้ทาการตัดสินใจสามารถกาหนดวิธีและคาดหมายผลของการตัดสินใจได้ 2) การ
ตัดสินใจที่ไม่มีการตระเตรียมไว้ล่วงหน้ามักเป็นการตัดสินใจที่ไม่ปรากฏขึ้นบ่อยนัก ชั่วครั้งชั่วคราว
เป็นการทดสอบความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยตรงว่าผู้บริ หารมีการตัดสินใจเรื่องที่

31

Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision (New York:

Harper & Row, 1960), 5-6.
32

วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2551),

33

Henri Fayol, “General and Industrial Management”, Students Guide to

282.
Principles of Management (London : The Zeus Press, 1952), 126.
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ไม่ได้มีการตระเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างไร กล่าวคือการตัดสินใจที่ไม่นาผลจากอดีตหรือในครั้ง
ก่อนมาพิจารณาในการตัดสินใจแต่ขึ้นอยู่ในดุลพินิจความรู้ความสามรถของผู้บริหาร34
อย่างไรก็ตามยังมีนักทฤษฎีอื่นที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสร่วม
ในการตัดสินใจอีกหลายอย่างจากการศึกษาเหล่านี้พอสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนมากมิได้ต้องการเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการการตัดสินใจทุก ๆ เรื่อง กล่าวคือ การที่บุคลากรจะเข้าร่วมในการตัดสินใจหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับบทบาทขอบเขตและเงื่อนไขที่จาเป็นตามสถานการณ์ต่าง ๆ การที่บุคลากรได้มีโอกาสเข้า
ร่วมในการตัดสินใจก็นับว่ามีประโยชน์ต่อขวัญ ความพึงพอใจ และความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารงาน
และต่อตัวผู้บริหารด้วย จากแนวคิดที่กล่าวไปทั้งหมดนี้จะเห็นว่า ถึงแม้จะมีการจาแนกการตัดสินใจ
ออกไปกว้ างขวางเพีย งใดก็ต าม ยัง พอสรุป ได้ ว่า รู ปแบบของการตัด สิ น ใจนั้ นอาจแบ่ง ได้ เป็ น 4
ลักษณะด้วยกัน คือ 1) แบ่งตามการใช้อานาจหน้าที่ ประกอบด้วยการตัดสินใจโดยผู้บริหารใน
ระดับสูงการตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับกลาง และการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติ 2) แบ่งตามจานวนของ
ผู้ทาการตัดสินใจ อาจจาแนกเป็นการตัดสินใจโดยบุคลากรเพียงคนเดียวและการตัดสินใจโดยกลุ่ม
บุคคล 3) แบ่งตามสถานการณ์ของการตัดสินใจ อาจแบ่งเป็นย่อย ๆ ได้ดังนี้ คือ แบบประนีประนอม
(กรณีเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น) แบบการอุทธรณ์ร้องขอ (เมื่อมีการเสนอปัญหาจากผู้ร่วมงาน) แบบ
ริเริ่ม (เมื่อต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงงาน) แบบฉับพลันทันที (เมื่อพบปัญหาเฉพาะหรืองาน
ประจา) 4) แบ่งตามลักษณะวิธีการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ35
กระบวนการตัดสินใจ
การตั ดสิ น ใจเป็ น ทางเลื อ กเอาทางเลื อ กเพีย งทางเดี ยวจากที่ มีอ ยู่ทั้ งหมด กระบวนการ
ตัดสิ น ใจประกอบด้ว ยขั้ น ตอนที่ผู้ ทาการตัดสิ นใจจะต้องทาเพื่อให้ ได้เลื อกนั้นมา กระบวนการที่
ผู้บริหารใช้เพื่อทาการตัดสินใจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจ ถ้าหากเราใช้
กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนความน่าจะเป็น การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการที่มีระบบ
และมีระเบียบแบบแผนมีความเหมาะสมมากกว่ากระบวนการที่ไม่มีระบบและไม่มีระเบียบแบบแผน
หากเราพิจารณาการตัดสินใจในการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาแล้วจะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นต้องอาศัย
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องมีรูปแบบ กระบวนการ หรือขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จากหลัก
34

Heinz Weihrich and Harold Kootz, Management : A Global

Perspective (New York : McGraw-Hill, 1993), 206.
35

Rensis R. Likert, New Patterns of Management (Tokyo : McGraw-

Hill, 1961), 216-217.
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ดังกล่าวนักวิชาการหลายท่านได้ทาการศึกษาค้นคว้าและพยายามจาแนกขั้นตอนออกเป็นขั้นตอน
ย่ อยซึ่งกระบวนการตัดสิ น ใจเป็ น กระบวนการที่ ต้องการความละเอียดอ่อน ความมีเหตุผ ล และ
ความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ตัดใจจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์
หลักการเหตุผลและทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ขั้นตอนกระบวนการและการตัดสินใจมีความสาคัญต่อ
คุณภาพการตัดสินใจไม่น้อยรวมไปถึงการจัดระเบียบและการรวมกันของสิ่งต่างๆ หรือส่วนต่างๆเข้า
เป็ น สิ่ ง เดี ย วกั น เรี ย กว่ า ระบบ โดยระบบจะมี ลั ก ษณะหลายประการกล่ า วคื อ จะมี รู ป ลั ก ษณะ
โครงสร้างที่มีระบบย่อยเป็นส่วนทาหน้ าที่บางอย่างแต่ละระบบต้องอาศัยปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นนักวิชาการจานวนมากจึงพยายามที่จะศึกษาและหาวิธี
แก้ปัญหาและให้ได้ขั้นตอนของขบวนการตัดสินใจ ดังนี้
รอบบินส์ (Robbins) ได้อธิบายถึง กระบวนการตัดสินใจไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดปัญหา
2) การกาหนดมาตรการสาหรับใช้ในการตัดสินใจ 3) ลาดับความสาคัญของมาตรการหรือปัจจัยที่
กาหนดไว้ 4) การกาหนดทางเลือกที่พอมีความเป็นไปได้ และ 5) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด36
ลินบอม (Lindblom) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกค่านิยม
จุดมุ่งหมายและการวิเคราะห์การกระทา 2) ผู้ตัดสินใจพิจารณาหาหนทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 3) วิเคราะห์
ผลกระทบ 4) ปรับแก้ขอบเขตของปัญหาเป็นระยะๆ 5) ตัดสินใจในลักษณะที่มุ่งการแก้ปัญหา37
มิ ท เชล (Mitcheel) ได้ ก ล่ า วถึ ง การบริ ห ารการตั ด สิ น ใจไว้ 6 ขั้ น ตอนด้ ว ยกั น คื อ
1) ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 2) ระบุปัญหา 3) การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 4) การระบุ
ทางเลือกในการแก้ไข 5) การตัดสินใจทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และสุดท้าย 6) นาทางเลือกไป
ปฏิบัติการให้บรรลุ38

36

Stephen P.Robbins, Management (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-

Hill, 1994), 165.
37

Charles E. Lindbiom, Public Administration (Boston : Houghton Mifflin

Company, 1980), 227.
38

Terence R. Mitchell, People in Organization : Understanding Their

Behavior (New York : McGraw-Hill, 1978), 142.
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ฟลิปโป (Flippo) ได้นาเสนอขั้นตอนการตัดสินใจไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การระบุและวิเคราะห์
2) การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลาย ๆ ทางเลือก 3) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือก
ต่างๆ 4)เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และ 5) นาทางทางที่เลือกไปปฏิบัติ 39
เซลแลน (Cheland) เสนอการตั ด สิ น ใจจะให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และไม่ ผิ ด พลาด ต้ อ ง
ประกอบไปด้วย 6 ขั้น ตอน คือ 1) การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่กระบวนการรวบรวม
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนามาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
การตัดสินใจยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่าไรยิ่งดี 2) คาดคะเนผลที่เกิดขึ้นในอนาคต 3) การพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติที่จะนาไปใช้ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมิน
ค่าสาหรับแนวทางปฏิบัตินั้น ๆ ควรพิจารณาหาทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง 4) เลือกทางปฏิบัติทางใด
ทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้หลาย ๆ ทางโดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงาน 5) ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติ 6) วัดผลการปฏิบัติโดยนาไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเน
ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น40
ดรักเกอร์ (Drucker) อธิบายถึงลาดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ 6 ขั้นตอน 1) การ
แบ่งประเภทปัญหาเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4
ประเภท ได้ แ ก่ 1) สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ถึ ง อย่ า งแท้ จ ริ ง 2) สถานการณ์ ทั่ ว ไปที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงสาหรับกลุ่มคนบางคน 3) สถานการณทั่วไปที่มีความเฉพาะเจาะจงโดยแท้จริง ซึ่ง
ผู้บ ริ ห ารต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างต่างที่เกิดขึ้นให้ ชัดเจน 4) สถานการณที่เป็นการส่ ง
สัญญาณแรกให้เห็นถึงปัญหาทั่วไปที่จะเกิดขึ้นใหม่ สถานการณ์ทั้งหมดยกเว้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้น
อย่างเฉพาะเจาะจง แท้จริงแล้วล้วนแต่ต้องการวิธีการแก้ไขแบบปัญหาทั่วไปด้วยกันทั้ง สิ้น กล่าวคือ
ต้อ งการกฎเกณฑ์ นโยบาย หรื อหลั กการส าหรั บการด าเนิ นงานโดยหลั กสู ตรถู กพั ฒ นาขึ้ นแล้ ว
สถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดาย ด้วยการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นแต่ ล ะกรณี ที่ ต้ อ งเน้ น ไว้ เป็ น พิ เ ศษก็ คื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงโดยแท้จริงจาเป็นต้องได้รับการตอบสนองเป็นกรณี ๆ ไป
โดยผู้บริหารมาสามารถพัฒนากฎเกณฑ์ใดๆให้กับสถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงได้ 2) การให้คา
นิยามปัญหา เป็นขั้นตอนการกาหนดคานิยามให้กับปัญหาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกั บอะไร อะไรคือสาเหตุ
39
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ของปัญหาและอะไรคือสิ่งสาคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การกาหนดความเฉพาะเจาะจง เป็นการ
ระบุความเฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือสิ่งที่การตัดสินใจต้องทาให้สาเร็จ อะไรคือวัตถุประสงค์ของการ
ตัดสินใจ อะไรคือเป้าหมายต่าสุดที่จาเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้น และอะไรคือเงื่อนไขที่การตัดสินใจต้อง
สร้างความพึงพอใจให้สาเร็จซึ่งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ขอบเขตเงื่อนไข (boundary condition)”โดยการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิผลจะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ขอบเขตเงื่อนไขได้สาเร็จ 4) การ
ตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ “ถูกต้อง” มากกว่าที่ “พอจะยอมรับได้” เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับขอบเขตของเงื่อนไขและเพื่อให้กรตัดสินใจสามารถเป็นที่ยอมรับได้ 5) การลงมือปฏิบัติ
เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง ถ้าไม่นา
การตัดสินใจไปปฏิบั ติแล้วจะถือว่าเป็นเพียงความตั้งใจที่ดีเท่านั้น และการลงมือปฏิบัติจาเป็นต้อง
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของบุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติ
ดังกล่าวเช่นกัน 6) ข้อมูลป้อนกลับ เป็นขั้นตอนการติดตามและรายงานผลต่างๆ เพื่อเป็นการทดสอบ
และเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง เป็นการตรวจสอบสถานการณ์และมีข้อมูล
ป้อนกลับอย่างถูกต้อง นักบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลต้องทาการตัดสินใจเหล่านี้ด้วยกระบวนการที่
เป็นระบบ อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจน และเป็นระดับขั้นตอนซึ่ง
การดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวน่าจะทาให้นักบริหารจัดการสามารถคาดหวัง ได้ว่าพวกเขา
จะท าการตั ด สิ น ใจที่ ส่ ง ผลกระทบทางบวกต่ อ องค์ ก รโดยรวม ยกระดั บ ผลการด าเนิ น งานและ
เสริมสร้างความเป็นนักบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของตนเองให้ชัดเจนยากยิ่งขึ้นได้41
โบวี่ (Bovee) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งมีทั้งหมด 6
ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดปัญหา (identify the problem) หมายถึง การรู้จักปัญหาโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทางานในองค์กร และรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหามา
วิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา รู้จั กวิเคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจลักษณะของ
ปัญหาเพื่อน าไปสู่ การแก้ปัญหา 2) การค้นหาทางเลื อก (generate alternatives) หมายถึง การ
พัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยทางเลือกจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีการพิจารณา
ทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผล และสร้างสรรค์ โดยใช้ประสบการณ์ การระดมสมอง
จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทางเลื อ กที่ ห ลากหลาย 3) การประเมิ น ทางเลื อ ก (evaluate
alternatives) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
นาทางเลือกไปใช้วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกทาการกลั่นกรองเพื่อให้เหลือเฉพาะ
ทางเลือกที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4) การตัดสินใจ (make the decision) หมายถึง การ
41
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เลือกทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับและนามาเปรียบเทียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด 5) การปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ใจ (implement the
decision) หมายถึง การปฏิบัติตามทางเลือกโดยผู้บริหารต้องทาการชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบถึงทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือกเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและ
รับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกนั้น ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือก
ไว้ อ ย่ า งรอบคอบ 6) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (evaluate the results and
provide feedback) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลื อกเลื อกที่ได้ตัดสิ นใจเพื่อให้
ทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้พิจารณาขอบเขต
ของปัญหาใหม่ก่อนทาการเปลี่ยนทางเลือกและหาทางเลือกอื่นทดแทน42
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจ เป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารทุกคน ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ มักจะเผชิญกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินเป็นจานวนมาก ผู้บริหารระดับล่างอาจจะไม่เผชิญกับการตัดสินใจดังกล่าวนี้ก็ตาม แต่การ
ตัดสินใจของเขาไม่ได้มีความยุ่งยากน้อยลงเลย ผู้บริหารต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ปัญหา
บางอย่างอาจจะเป็นปัญหาสาคัญ และบางปัญหาอาจจะไม่สาคัญ ปัญหาเหล่านี้ต้องการการตัดสินใจ
ลิชฟิลช์ (Litchfield) ให้นิยามไว้ว่า การตัดสินใจเป็นวัฎจักรของเหตุการณ์ทั้งหลายต่าง ๆ
(cycles of events) นั บ ตั้ งแต่ การกาหนดปั ญหา การวิ เคราะห์ ปัญหา จนถึ งการวางแผนในการ
แก้ปัญหาและการประเมินผลเมื่อมีการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง แล้วมักจะมีปัญหาอีกอย่ างหนึ่ง
ติดตามมา43
ทฤษฎีแบบใช้หลักส่วนเพิ่มขึ้น
ทฤษฎี นี้ เป็ น การเสนอเพื่อ แก้จุ ดบกพร่องของทฤษฎี แบบใช้ห ลั กสมเหตุ ส มผล ความคิ ด
พื้นฐานของทฤษฎีนี้อยู่ที่ว่าการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกต่างไปจากทางเลือกเดิมๆ มากยิ่งขึ้น
เท่าใดการคาดคะเนที่จะตามมาก็ยิ่งยากขึ้น เท่านั้น ลินบอม (Lindblom) ได้เสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อ
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เลือกทางใหม่ ใช้แทนทฤษฎีแบบใช้หลักสมเหตุสมผลที่มีจุดอ่อนหลายประการ เขาชี้ให้เห็นว่าสภาพที่
เป็นจริงแล้ว การตัดสินใจในการบริหารนั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ประการแรกใน
การตัดสินใจจะอยู่ในรูปขั้นตอนย่อยๆ (incremental steps) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ใช้การก้าว
กระโดด 2) ประการที่2ตัดสินใจนั้นไม่ใช้เป็นการตัดสินใจอย่างครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม ทั้งนี้ เพราะผู้
ตัดสินใจมีทรัพยากรอยู่อย่างจากัด ไม่อาจนาเอาประเด็นมาทุกแง่ทุกมุมมาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกที่
ดีที่สุดได้ และก็ไม่อาจเข้าใจผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกทางเลือกนั้นได้อย่างถี่ถ้วน 3) การ
ตัดสินใจในรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการทาการเปรียบเทียบไปมาระหว่างทางเลือกต่างๆ (successive
comparisons) โดยการนาเอาแนวทางเลือกแคบๆมาเปรียบเทียบเท่านั้น 4) ในความเป็นจริงผู้ตัดสิน
จะพอใจ(suffices) ทางเลือกที่เปิดให้ในขณะนั้นเท่านั้น จะไม่พยายามเลือกจนได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
นั้นคือ ผู้ตัดสินใจที่ดีจะพอใจเพียงแค่ทางเลือกออกมา 5) ประการสุดท้าย ตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าให้
คนในสังคมได้มีโอกาสแข่งขัน เพื่อใช้อิทธิพลของตนหรือ กลุ่มตนเหนือผู้อื่น ดังนั้นการประนีประนอม
จึงเป็นหัวใจสาคัญของการตัดสินใจในลักษณะนี้ สาหรับทฤษฎีนี้พอจะสรุปได้ดังนี้คือ 1) การเลือก
ค่านิยม จุดมุ่งหมาย และการวิเคราะห์การกระทา หรือภารกิจต่างๆ จะกระทาไปพร้อมๆกันหรือ
ควบคู่กันไป 2) ผู้ตัดสินใจพิจารณาหนทางปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหาเพียงบางทางเลือกเท่านั้น และ
ทางเลือกดังกล่าวนั้นจะแตกต่างไปจากเดิมบ้างเล็กน้อยเท่านั้น (marginally) 3) ในแต่ละทางเลือกก็
จะวิเคราะห์ผลกระทบ โดยจากัดเฉพาะทางเลือกที่เห็นว่าสาคัญ 4) มีการปรับขอบเขตของปัญหาเป็น
ระยะๆ เปิ ด โอกาสให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเป้ า หมาย (ends) กั บ วิ ธี ก ารที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมาย
(means) ได้มากมายหลายทางเป็นผลให้สามารถดาเนินการกับปัญหาได้ดีขึ้น 5) เป็นการตัดสินใจใน
ลักษณะที่มุ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะมุ่งถึงเป้าหมายในอนาคตอันยาวนาน44
ทฤษฎีการตัดสินใจมุ่งผลการตัดสินใจโดยทาให้เกิดความพึงพอใจ
ไซมอน (Simon) เสนอให้ เห็ นว่ามนุษย์มีข้อจากัดอยู่หลายประการ ไซมอน (Simon) ได้
สมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1) ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในส่วนนี้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การตัดสินใจ 2) ผู้ตัดสินมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางเลือกที่พอเป็นได้ 3) ผู้ตัดสินใจ
มีความสามารถหรือไม่เต็มใจที่จะคาดการณ์ผลที่เกิดต่อเนื่องของแต่ละทางเลือกที่มีอยู่ จากสมมติฐาน
ทั้ง 3 ดังกล่าว ไซมอน (Simon) จึงเสนอแนวคิดการตัดสินใจโดยใช้หลัก “ยึดความมีเหตุผลใน
ขอบเขตจ ากัด ” (bounded rationality) ใช้ในการตัดสิ นใจในชีวิตประจาวันหรือการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน เหตุผลที่มนุษย์ ต้องตัดสิ นใจเช่นนี้ เนื่องจากมนุษย์มีขอบเขตที่จากัดในแง่ของค่านิยม
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(values) เขาจะเป็นผู้แก้ปัญหาที่ทาการแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปยิ่งกว่านั้นเขาจะนาเอาข้อมู ลมาใช้ใน
การแก้ปัญหาเป็นบางส่วนเท่านั้น45
ทฤษฎีการตัดสินใจทั้ง 4 ทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่เมื่อพิจารณาร่วมกันจะพบว่า แต่ละ
ทฤษฎีจะเหมาะกับสภาวะของปัญหาเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนั้นผู้ตัดสินใจต้องเป็นผู้ที่ต้องเลือกใช้ทฤษฎี
การตัดสินใจและละแบบตามความเหมาะสม
ผู้บริหารกับการตัดสินใจ
ในวงการบริ ห ารถ้ า พิ จ ารณาแล้ ว จะมีร ะดั บ ของการตั ด สิ น ใจสั่ ง การ 3 ระดั บ โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ
1. ระดั บ สู ง (higher level) ได้ แ ก่ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย ปรั ช ญา
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารงาน นโยบายอันเกี่ยวกับการบริหารงาน นโยบายในการ
เปลี่ ย นองค์ กรการเลิ กล้ มหรื อการขยายงาน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ผู้ บริห ารหรือคณะผู้ บริ ห ารสู งสุ ด เป็น ผู้
ตัดสิ น ใจได้แก่เจ้ าของ ผู้ จั ดการหรือคณะกรรมกรบริห ารในด้านการศึกษา ได้แก่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
2. ระดับกลาง (middle level) ได้แก่ การตัดสินใจของผู้บริหารที่รับนโยบาย ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ จากระดับ สูงมาจ าแนกตีความให้ล ะเอียด และวางแนวทางเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบั ติมีการกาหนดนโยบายปรั ช ญาและวัตถุประสงค์ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน โดยให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายระดับสูง กาหนดวิธีการทางาน แจกแจงงาน ประสานงานระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ แต่ละระดับ ได้แก่หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการฝ่ายในด้านการศึกษาก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่วางแผน
การศึกษา เจ้าหน้าที่หลักสูตรและแบบเรียน และบุคลากรฝ่ายการศึกษาระดับผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งจะ
มีสายงานทั้ง line และ staff
3. ระดับล่างสุด (low level) ได้แก่ การตัดสินใจของผู้ที่รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้
นาไปปฏิบัติ คือ ผู้ ปฏิบั ตินั่ น เอง พวกนี้จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางอาชีพเฉพาะตน และมี
เทคนิ ควิธีการทางาน รู้ จั กตัดสิ น ใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขณะปฏิบัติงาน ได้ แก่พนักงาน คนงาน
ทางการศึกษา ได้แก่ ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน คนงาน ภารโรง การตัดสินใจของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ
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ไม่กระทบกระเทือนคนหมู่มากเหมือนระดับทั้งสองที่กล่า วมา การดาเนินงานจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อการ
ตัดสินใจทั้งสามระดับนี้มีความสัมพันธ์กัน และได้รับการยอมรับในเรื่องที่ตัดสินนั้น ๆ46
นอกจากนี้ในการดาเนินงานใด ๆ ภายในองค์กรต้องอาศัยบุคลากรที่ทางานใน 2 ลักษณะ คือ
งานในระดับปฏิบัติการและงานในระดับการบริหาร ซึ่งผู้บริ หารทาหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน
การจัดการองค์กร การอานวยการ การประสานงาน และการควบคุมงาน จะมีลักษณะงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามระดับของผู้บริหาร เช่น ผู้บริหารระดับปฏิบัติการหรือผู้จัดการ
ระดับต้นจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติตนเป็นหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์กร
ผู้บริหารในระดับนี้ ได้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกซึ่งจะดูแลให้งานในแต่ละวันดาเนินไปตามนโยบาย
ขององค์กร ผู้บริหารในระดับกลาง มีการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีจะมีหน้าที่วางแผนในระยะสั้น ดูแลการ
ทางานของหัวหน้างาน การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้เหมาะสมเพื่อควบคุมงาน ต่าง
ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรกาหนดไว้ ส่วนผู้บริหารระดับสูง มีการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์จะมี
หน้าที่กาหนดแผนและนโยบายระยะยาวขององค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรในอนาคต
วรั ญญา ตัน บุริ น ทร์ ได้กล่าวถึงผู้ บริห ารกับการตัดสินใจในองค์กรไว้ดังนี้ 1) หน้าที่ของ
ผู้บริหารกับการตัดสินใจ ผู้บริหารขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี หรือ
ระดับกลยุทธ์ ต่างมีโอกาสประสบกับสถานการณ์หรือปัญหาในหลายลักษณะซึ่งต้องทาการตัดสินใจ
เมื่อผู้บริหารเหล่านั้นทาหน้าที่ทางการบริหารงานในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวางแผน (planning)
การจัดองค์กร (organizing) การอานวยการ (directing) การประสานงาน (co-ordinating) และการ
ควบคุมงาน (controlling) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้บริหารในทุกระดับและเป็นเหตุให้ผู้บริหารใน
ทุกระดับและเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องทาการตัดสินใจในงานและสถานการณ์หลาย ๆ อย่างแตกต่างกัน
ไปตามระดับการบริหารจึงทาให้สามารถแบ่งการตัดสินใจออกตามระดับของการบริหารได้เช่นกัน
2) ระดับของการตัดสินใจ ผู้บริหารขององค์กรในระดับต่าง ๆ ล้วนมีหน้าที่ทางการบริหารที่สาคัญ แต่
จะแตกต่างกันเพียงในเรื่องของลักษณะงาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เนื่องจากระดับของการ
ตัดสินใจเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับระดับของการบริหาร จึงทาให้ลักษณะของการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆ ของการบริห ารแตกต่างกัน กล่ าวคือ การตัดสินใจระดับกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่ มีผลต่อ
องค์กรในระยะยาว ต่อองค์กรส่วนใหญ่ทั้งองค์กร ซึ่งในการตัดสินใจระดับกลวิธีเป็นการตัดสินใจที่มี
ผลต่อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งขององค์ กรซึ่ งเป็น ส่ ว นย่อยอยู่ภ ายใต้ก ารตั ดสิ น ใจระดับกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจระดับปฏิบัติการ เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละ
วันภายในองค์กร 3) คุณลักษณะของสารสนเทศตามขอบเขตของการตัดสินใจ การตัดสินใจใน
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ลั ก ษณะที่ ห ลากหลายซึ่ ง แต่ ล ะประเด็ น ต้ อ งการสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการตั ด สิ น ที่ ไ ม่
เหมื อนกัน ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดับ ภายในองค์ก รจึ งมี ห น้า ที่แ ละความรั บผิ ดชอบแตกต่า งกัน ไป โดยมี
เป้าหมายร่วมกันเพื่อทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถ
ในการแข่งขันและเนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่หลายประการในการบริหารอันเป็นเหตุให้ผู้บริหารใน
ระดับต่าง ๆ ต้องทาการตัดสินใจ เพราะว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการเลือกทางเลือกที่ สมเหตุสมผลมาก
ที่สุ ดจากทางเลือกที่มีอยู่ หลายๆทางเลื อก โดยปกติผู้ บริห ารในองค์กรทุกคนต้องตัดสิ นใจในการ
ทางานอยู่ตลอดเวลา และการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับ
ปฏิบั ติการ ระดับ กลวิธี และระดับกลยุทธ์ ต่างก็มีหน้าที่และความรับ ผิ ดชอบในการตัดสินใจแพ้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารองค์กรโดยรวมแล้วจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ
ผู้บริหารที่มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นเอง47
โดยสรุปผู้บริหารมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อ การตัดสินใจโดยจะต้องเป็นผู้ที่สายตากว้างไกล มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ต้องเป็นคนช่างคิด มีจินตนาการ ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
ความเป็นจริง ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างในองค์กร และต้องกล้าตัดสินใจ และสาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของของโบวี่ (Bovee) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นด้วยกัน คือ 1) การกาหนดปัญหา (identify the problem) 2) การ
ค้นหาทางเลือก (generate alternatives) 3) การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives) 4)
การตัดสินใจ (make the decision) 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision)
6) การประเมินผลลัพธ์และให้ ข้อมูลป้อนกลั บ (evaluate the results and provide
feedback)48 มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา
จากการศึ กษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ผลในเชิ งการบริ หารการศึ กษาซึ่ งส่ วนใหญ่ ค าว่ า
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รหรื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น (organizational effectiveness or
organizational effectiveness of schools) ซึ่ ง โรงเรี ย นเป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ดั ง นั้ น ในที่ นี้ จึ ง กล่ า วถึ ง
“ประสิทธิผลของโรงเรียน (school effectiveness)” ในความหมายเดียวกับประสิทธิผลขององค์กร
เมื่อกล่าวถึง “ประสิทธิผล” (effectiveness) แล้วมักจะมีการกล่าวถึง คาว่า “ประสิทธิภาพ”
(efficiency) ควบคู่ กั น ไปด้ ว ยเสมอ ดั งนั้ น เพื่ อความเข้ าใจมากยิ่ งขึ้ นจึ งได้ มี ผู้ เปรี ยบเที ยบให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ของทั้งสองคานี้ โดย สถาพร ปิ่นเจริญ กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้วว่า “ประสิทธิภาพ”
และ “ประสิ ท ธิ ผ ล” สองค านี้ มี ความแตกต่ า งกั นทั้ งในแง่ ความหมายและในแง่ ของการน าไปใช้
ในขณะเดี ยวกั นก็ อาจไม่ แตกต่ างกั นมากนั กหากมองในเชิ งการบริ หารองค์ กรให้ ประสบผลส าเร็ จ
ทั้งสองคาต่างก็มุ่งไปสู่ความสาเร็จทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นการสร้างความอยู่รอดให้กับ
องค์กร ดังนั้น แม้สองคานี้จะแตกต่างกันแต่ก็จาเป็นจะต้องอยู่ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรเป็นสาคัญ คาว่าประสิทธิภาพมุ่งเน้นชี้วัดผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรงเท่านั้น แต่งาน
บางอย่างไม่สามารถวัดประสิทธิภาพได้โดยตรง ส่วนประสิทธิผล หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่ได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวมีอยู่มากมาย เช่น การมีประสิทธิภาพ การมีกาไร
การที่พนักงานทางานตรงเวลา ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผล49
เช่นเดียวกับ รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสารที่ได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสิทธิผล
หมายถึงผลสาเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของงาน ส่วนประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถที่ทางานให้เกิด
ความสาเร็จ การที่จะกล่าวว่าองค์กรมีประสิทธิผลโดยคานึงถึงแต่ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นของงานเพียงอย่าง
เดีย วย่ อมไม่ถูกต้อง จะต้องพิจ ารณาลึ กลงไปอีกว่าผลส าเร็จของงานนั้นสนองตอบหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ เพราะบางครั้งพบว่าองค์กรประสบความสาเร็จหรือมีผลงานชัดเจน
แต่ปรากฏว่าผลสาเร็จนั้นมีการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านเงินลงทุน ระยะเวลา และบุคลากร มากเกิน
ความจาเป็น ดังนั้น การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์กรจึงจาเป็นจะต้องพิจารณาประสิทธิภาพควบคู่กัน
ไปด้วย50
49

สถาพร ปิ่นเจริญ, “ความแตกต่างที่ไม่แตกต่างของคาว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล,”วารสาร มฉก.

วิชาการ 5,10 (2555) : 57.
50

รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน

การบริหารการศึกษา หน่วยที่ 11. (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 160.
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ในปั จ จุ บั น และอนาคตที่ สั ง คมมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไปจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รทางการศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั บ องค์ ก รอื่ น ๆ เพราะ 1) มี ก ารแข่ ง ขั น ใน
ระดับ ประเทศที่ ทาให้ ต้องมีการปรับตัว และส่ งผลให้ ทุกองค์กรในประเทศ รวมถึงระบบราชการ
ทั้งหลายก็ต้องมีการปรับตัว 2) ทรัพยากรภายนอกมีจากัด ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกองค์กร
รวมถึงระบบการศึกษาที่เป็นของรัฐบาล ก็ต้องมีการปรับตัว เพราะงบประมาณจากส่วนกลางมีจากัด
หากต้องการก็จะต้องหาทางพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพในการใช้ให้เห็น และ 3) ระบบการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองของประเทศที่ต้องเป็นประชาธิปไตย ระบบต้องได้รับการตรวจสอบมาก
ขึ้ น (good governance/transparency) ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วแล้ ว จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รทางการศึ ก ษา
โรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มการศึกษาต่างต้องให้ความสนใจใน
การจัดการศึกษาให้ได้ทั้งประสิทธิภาพ และที่สาคัญขึ้นไปคือต้องคานึงถึงประสิทธิผลขององค์กรด้วย51
ความหมายของประสิทธิผล
นักวิชาการได้ให้นิยามของประสิทธิผล (effectiveness) ไว้ต่าง ๆ กันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมอง
ประสิทธิผลไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของงานเป็นสาคัญ สรุปดังนี้
แวบพู (Vappu) กล่าวถึงประสิทธิผลองค์กรว่าเป็นโครงสร้างที่สาคัญประการหนึ่งในทาง
สังคมวิทยา โดยทั่วไปหมายถึง ระดับ (degree) ที่องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินการตาม
เป้าหมาย52
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง
การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ

51

ประกอบ คุปรัตน์, ประสิทธิผลองค์กร, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2561 เข้าถึงได้จาก

http://pracob.blogspot.com/2012/03/blog-post_08.html
52

Tyysk L. Vappu, “Insiders and Outsiders : Women’s Movement and

Organizational Effectiveness, Canadian Review of Sociology and Anthropology 33,
3 (1998) : 391-410.
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ทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับได้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี53
เซอร์ จิโอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนว่า มีความหมาย 2
ประการ คือ ความหมายแบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทาให้เกิดผลตามที่ปรารถนา
ความหมายอีกประการคือความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษาโดย
ประสิทธิผลจะนามาซึ่งความหมายเฉพาะหรือพิเศษในส่วนนี้จะเน้นไปที่ความมีสัมฤทธิผลที่ ดีในทักษะ
พื้นฐานของนักเรียนที่สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน54
สรุปได้ว่าประสิทธิผลของโรงเรียนคือ ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ทางาน
ร่วมกันจนสามารถทาให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจใน
การทางานของครู ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการ
จั ดสรรทรั พยากรอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ความสามารถในการปรับเปลี่ ยนต่อสภาวะแวดล้ อมที่ม า
กระทบทั้งภายในและภายนอก
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร
ประสิทธิผลขององค์กรเป็นสิ่งที่สาคัญต่อความคงอยู่และความก้าวหน้าขององค์กรซึ่ง แคทซ์
และคาน (Katz and Kahn) ได้เสนอไว้ว่าองค์กรที่จะมีประสิทธิผลสูงสุดนั้นควรมีลักษณะดังนี้
1) องค์กรมีความสามารถในการสรรหาและธารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ 2) องค์ก ร
สามารถทาให้บุคลากรปฏิบัติตนได้ตามบทบาทที่กาหนด และ 3) องค์กรมีบุคลากรที่มีพฤติกรรม
สร้างสรรค์ และนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าบุคลากรที่จะสามารถส่งผลต่อความสาเร็จและประสิทธิผล
ขององค์กรจะต้องมี 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) การปฏิบัติงานตามบทบาท และ 3) การจูงใจ 55 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาการแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล โดยนาเสนอดังต่อไปนี้
53

Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory

Research and Practice, 4th ed. (Singapore : McGraw – Hill, Inc., 1991), 409-419.
54

Thomas J Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice Perspective.

2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1991) , 256.
55

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations

(New York : John Wiley And Sons, 1978), 114-115.
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การนิยามประสิทธิผลเพียงมิติเดียวนั้นยังไม่เพียงพอว่าโรงเรียนหรือองค์กรมีประสิทธิผล
หรือไม่มีประสิทธิผลยังขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ถูกใช้ประเมินด้วย การจะบอกได้ว่าในเขตพื้นที่หรือโรงเรียน
จะมีประสิทธิผลมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ หรือการจะใช้เกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลเพื่อการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนจาเป็นต้องมีรูปแบบทฤษฎีเป็นแนวในการประเมิน ซึ่งฮอยและมิสเกล (Hoy
and Miskel) เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้
1. ประสิทธิผลองค์กรตามรูปแบบการบรรลุเป้าหมาย (goal model of organizational
effectiveness) ประสิทธิผลองค์กรในรูปแบบของการบรรลุเป้าหมายจะมีความแตกต่างกันของ
เป้าหมายในเชิงปฏิบัติการและเป้าหมายในเชิงหลักการ เป้าหมายในเชิงหลักการเป็นคาแถลงการณ์
ของคณะกรรมการการสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียนและจะปรากฏอยู่ ในคู่มือของ
นักเรียน บางครั้งอาจเป็นนามธรรมและเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น นักเรียนทุกคนจะต้อง
เข้าถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้เป้าหมายในเชิงหลักการมักจะสอดคล้องกับแนวคิดที่
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมากกว่าที่จะเป็นการชี้ นาให้นักการศึกษา
นาไปปฏิบัติ ในขณะที่เป้าหมายเชิงปฏิบัติการจะสะท้อนถึงภาระหน้าที่หรือกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน ดังนั้น เป้าหมายในเชิงหลักการอาจจะอยู่ในเป้าหมายเชิงปฏิบัติการหรือไม่ก็ได้
2. ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก รตามรู ป แบบระบบทรั พ ยากร (system resource model of
organizational effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์กรที่จะพิทักษ์ผ ลประโยชน์ของ
องค์กรตามสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่และการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีค่าและทรัพยากรที่
ขาดแคลนซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเกณฑ์ประสิทธิผล รูปแบบนี้มุ่งให้ความสนใจต่อความสามารถ
ขององค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ นอกจากนี้การนิยามประสิทธิผลยังเน้นถึงความสาคัญของ
กระบวนการที่ต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยน การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลนและมีค่า
ตามรูปแบบระบบทรัพยากรโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากจะทาให้เกิดความเจริญเติบโตโดยการทา
ผลประโยชน์ให้กับ ผู้ปกครองและนักเรียนหรือผู้ออกกฎหมาย ดังนั้นเกณฑ์การวัดประสิทธิผลจะ
กลายเป็นความสามารถที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรขององค์กร
3. ประสิ ทธิ ผ ลองค์ก รตามการบู รณาการรูป แบบการบรรลุ เ ป้า หมายและรู ปแบบระบบ
ท รั พ ย า ก ร (an integrated goal and system resource model effectiveness) มี ข้ อ ต ก ล ง
เบื้องต้นที่สาคัญร่วมกันอย่างหนึ่งของทั้งรูปแบบการบรรลุเป้าหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร คือ
ความเป็ น ไปได้ แ ละเป็ น สิ่ ง ที่ พึ ง ปรารถนาที่ จ ะน าไปสู่ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น 1 ชุ ด และนั่ น ก็ เ ป็ น
ประสิทธิผลองค์กรในรูปแบบการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิผลองค์กรดูจากการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย มีการจัดกระทากับสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพ นักเรียน บุคลากร เทคโนโลยี และ
วัตถุอื่น ๆ เช่น เงินเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนรูปแบบระบบทรัพยากรเป็นระบบเปิด ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับความกลมกลืน (harmony) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในองค์กร ความสามารถใน
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การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และการใช้ภาวะผู้นาอย่างเหมาะสมในการบริหาร การตัดสินใจ การ
สื่อสาร การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และการนาบุคลากรในองค์กร56
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ยังได้เสนอว่าเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการ
ท า ง า น (job satisfaction) 3 ) ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น (absenteeism) 4 ) อั ต ร า ก า ร ม า เ รี ย น
(dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ (achievement) เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาซึ่งนอกจากจะ
เป็นเรื่อการพิจารณาความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนแล้วยังแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักสูตร
ผู้บริหาร และครูสอนอีกด้วย ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าเมื่อสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควรพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (achievement) ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ
ของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนใน
สถานศึกษาอื่นได้ ผลงานเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัล การพัฒนาการของนักเรียน
2. ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) หมายถึง การที่บุคลากรในสถานศึกษา
ยอมรับนโยบาย มาตรการ และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารงานของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน มีความภูมิใจกับผลการปฏิบัติงาน ผลของงานที่
เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับของทุกคนในหน่วยงาน คณะครูในสถานศึกษามีความสามารถที่จะ
สร้างพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันการเปลี่ยนแปลง มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานทุกคน ส่วนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิด
ว่า ความพึงพอใจในการทางาน ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจต่องาน/ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน
ค่าจ้ า งแรงงาน สวัส ดิการ ตัว งาน เนื้อ งาน ความรู้สึ ก พึงพอใจต่ อสถานที่ท างาน เพื่ อนร่ว มงาน
เจ้านาย/ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อย นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการ ความพอใจต่อโอกาสใน
การเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะที่หลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความสาคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาส
เลื่อนตาแหน่ง
3. การปฏิ บั ติ ง าน (absenteeism) วั ด จากอั ต ราการขาดงานของบุ ค ลากร อั น มี ส าเหตุ
เนื่องมาจาก ภาวะผู้นาของผู้บริหาร บรรยากาศขององค์กร ทัศนคติของบุคลากรต่องาน เจตคติต่อ
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งานจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความเครียด ปริมาณงาน/ภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรง
กระตุ้นในการทางาน
4. อัตราการมาเรียน (dropout rate) หมายถึง การที่นักเรียนออกจากโรงเรียนก่อนที่จะจบ
หลักสูตร ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ ความยากจน ย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาใน
การปรับตัว สมรส ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ต้องคดีหรือถูกจับ และ
การออกจากโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการย้ายสถานที่ศึกษา ผ่อนผันหรือพ้น
เกณฑ์บังคับ
5. คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) ได้แก่ การตอบสนองต่อชุมชน และการจัดสรร
ทรั พ ยากรอย่ า งพอเพี ย ง สถานศึ ก ษาสามารถปรั บ นโยบาย วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน ให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี การตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง สถานศึกษามีความตื่นตัวและพร้อมที่
จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสถานศึกษาประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ57
ยูค (Yukl) กล่าวว่า ความมีประสิทธิผลขององค์กรเป็นความก้าวหน้าในระยะยาวและเป็นตัว
ช่วยให้องค์กรนั้น ๆ อยู่รอด ความมีประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน 3
ประเภท คือ
1. ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและขั้ น ตอนการท างานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ (efficiency and process
reliability) คือ ความมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการใช้คนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ทางานที่มีความสาคัญ
โดยใช้ต้น ทุนต่าที่สุ ด ประสิทธิภ าพเป็นสิ่งที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลยุทธ์การแข่งขันของ
องค์กรคือ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ราคาต่ากว่าคู่แข่ง หรือเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินและ
ไม่มีทุนมากพอสาหรับการทางานที่มีความสาคัญเป็นหลัก ตัวชี้วัดการทางานนี้มีความสาคัญน้อยก็
ต่อเมื่อองค์กรสามารถส่ งต่อต้น ทุนดังกล่าวไปให้ กับลู กค้าได้ หรือองค์กรได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการออกแบบขั้นตอนการทางานใหม่ ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ
และร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่จาเป็นและสูญเสียทรัพยากร
ขั้นตอนการทางานที่เชื่อถือได้ หมายถึง การหลีกเลี่ยงความล้าช้าที่ไม่จาเป็น ความผิดพลาด
ข้อบกพร่องหรืออุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานนี้มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่า งยิ่งเมื่อผลิตภัณฑ์มี
ข้อบกพร่องหรือการทางานที่เชื่อถือไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การ
บาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการจับต้องสารพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางธุรกิจ เช่น การทา
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ผิดต่อสัญญา การฉ้อโกง การฟ้องร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรื อทาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ราคาแพง
ขั้นตอนการทางานนี้ปรับปรุงได้โดยใช้ทรัพยากรอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าได้รักษามาตรฐานทางคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้รับการส่งตรงเวลา และอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้รับการป้องกัน แต่การกระทา
ดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบางครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาขั้นตอนการทางานโดย
ไม่ลดประสิทธิภาพการทางานหรือสามารถปรับปรุงตัวชี้วัดทั้งสองประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น หาก
จะให้การทางานง่ายยิ่งขึ้น ขั้นตอนการทางานควรได้รับการออกแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนและป้องกัน
ความผิดพลาดและความล่าช้า
2. ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากรและทรั พ ยากร (human resources and relations) คื อ
ทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวกับการทางานและประสบการณ์ของแต่ละหน่วย คาว่าทุน
มนุษย์บางครั้งถูกนามาใช้อธิบายคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ผลประกอบการมักจะดีขึ้น
เมื่อสมาชิกเข้าใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร ความสัมพันธ์ของมนุษย์ หมายถึง การร่วมมือกัน
มีความไว้ใจกัน และมีความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร คาว่าต้นทุนทางสังคม บางครั้งถูกนามาอธิบาย
คุณภาพของความสัมพันธ์ของมนุษย์ในองค์กร งานที่ทาเป็นหมู่คณะจะมีประสิทธิภาพเมื่อสมาชิกทุก
คนมีความมุ่งมั่นในการทางานอย่างแข็งขันต่อเป้าหมาย พวกเขามีความไว้วางใจสูง และพวกเขาก็
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ใ นการร่ ว มมื อ กั บ คนอื่ น ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ ส าคั ญ
ความสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อตัวชี้วัดตัวอื่นคงเป็นการยากที่จะสร้างประสิทธิภาพในการ
ทางานหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หากพนักงานขาดแรงกระตุ้นหรือทักษะที่จาเป็นในการทาตาม
เป้าหมาย
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญมากขึ้นเมื่องานนั้นมีความซับซ้อนและยากที่จะเรียนรู้ สมาชิกใหม่
ต้องการการฝึกฝนระยะยาว ผลงานที่สาเร็จต้องอาศัยทักษะขั้นสูงและแรงกระตุ้น และเป็นการยากที่
จะเลือกสรรและฝึกฝนพนักงานที่ลาออก (เช่น โรงพยาบาล บริษัทที่ปรึกษา บริษัทกฎหมาย ตัวแทน
โฆษณา การวิจั ย ในมหาวิทยาลั ย) ความสาคัญของความสั มพันธ์ของมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มขึ้นโดยกลยุทธ์ทางการแข่งขันซึ่งพึ่งพาการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากผู้นั้นไม่พอใจ อาจจะหา
งานใหม่ เ พื่ อ แข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท หรื อ เริ่ ม ตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ น เพื่ อ เป็ น คู่ แ ข่ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ แ ละ
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญน้อยลงสาหรับองค์กรทีมีการทางานที่เป็นอัตโนมัติและใช้คนจานวน
น้อย สาหรับบางบริษัทที่ใช้บริษัทภายนอกทางานให้และสาหรับองค์กรที่พนักงานมีความพึ งพอใจที่
จะทางานที่ได้ค่าแรงน้อยซึ่งเป็นงานที่ใช้ทักษะและความร่วมมือน้อย
3. นวัตกรรมและการปรั บตัว ต่อสิ่งแวดล้ อม (innovation and adaptation) คือ ความมี
ประสิ ทธิภ าพขององค์กรขึ้น อยู่กับ การตอบสนองที่เหมาะสมต่อปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกและ
โอกาส เมื่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกส่งผลต่อการทาตามภารกิจขององค์กร การปรับตัวที่
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จะประสบความส าเร็ จ ต้ อ งอาศั ย การสั ง เกตสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบ โอกาส และความเต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ การบริการหรือกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร
การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมมีความสาคัญมากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมีความผกผันสูง
และไม่แน่นอน ซึ่งเปรียบได้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเมือง
และเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย หรือการเตือนภัยจากคู่แข่งหรือศัตรูภายนอก การพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่ง
ที่สาคัญสาหรับองค์กรที่มีกลยุทธ์การแข่งขันที่มุ่ งเน้นความไม่เหมือนใคร เป็นผลิตภัณฑ์ล้าสมัยหรือ
การบริการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า หากต้องการ
ให้กลยุทธ์ได้ผลจาเป็นอย่างยิ่งที่นวัตกรรมจะต้องตอบสนองสิ่งเตือนและโอกาสอย่างรวดเร็ว
การปรับตัวพัฒนาได้โดยต้องแปลข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง คือ การศึกษาข้อมูลที่
เก็บจากสมาชิก ความเข้าใจในขั้นตอนและความสัมพันธ์ การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ รักษา
และเผยแพร่ ความรู้ ใหม่ในองค์ กร มีค วามยืด หยุ่น ในขั้นตอนการทางาน มีค วามสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือขั้นตอน และการมี
ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทางานใหม่ ๆ และการจัดการความเสี่ยง บริษัทจะประสบ
ความสาเร็จในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีกลยุทธ์ในการแข่งขันซึ่งระบุประเภทของผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการที่จะนาเสนอและมีอิทธิพลเหนือลูกค้าได้ กลยุทธ์นั้นอาจจะระบุขั้นตอนที่จะนาไปสู่การมี
ความสามารถใหม่ ๆ การขยายไปยังตลาดใหม่ ๆ เช่น การร่วมทุน การควบรมกิจการ ลงทุนร่วม และ
ขั้นตอนในการหาทรัพยากรทางการเงินที่จาเป็น (หุ้น พันธบัตร เงินกู้ การบริจาค) เนื่องจากตัวชี้วัดนี้
แทบจะดูไม่ออกจึงต้องมองถึงการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันด้วย เช่น กลยุทธ์ในการแข่งขันของสินค้า
และการบริการที่มีความซับซ้อนอาจจะล้มเหลวถ้าหากบริษัทไม่มีพนักงานที่มีทักษะ กลยุทธ์ในการ
ต่อสู้ด้วยราคาขายที่ถูกอาจล้มเหลวถ้าหากมีต้นทุนสูง58
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขององค์กร
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสาเร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
โครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากนามา
ศึก ษาแล้ ว จะพบว่า ประสิ ท ธิผ ลนั้ น หมายถึ ง ผลส าเร็ จที่ เกิ ดขึ้ น แล้ ว ตั ว เราคิ ดหรือ วางแผนที่ จ ะ
ประกอบกิจการใดแล้วสามารถทากิจการนั้นให้ สาเร็จได้ตามที่คิดหรือวางไว้ เรียกว่า การทางานนั้นมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดสาเร็จของงาน นั่นคือ
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ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตั้ งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสาเร็จที่
เราต้องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การที่ดาเนินโครงการหรืองานอย่าง
หนึ่ง อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (output) ณ ระดับ
หนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (resources) หรือปัจจัย
นาเข้า (inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้ามาดาเนินการในโครงการหรืองาน
ใดน้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ การดาเนินโครงการ
นั้นจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถดาเนินการแล้ว
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ห รื อเป้ าหมายที่กาหนดได้เหมือนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะ
สามารถดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยนาเข้ามากกว่าโครงการอื่นๆ โครงการนั้นก็จะไม่ใช่โครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด
มิลตัน (Milton) ได้เสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในองค์กร สรุปดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล (individual characteristic) ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรนั้นเป็น
ผลจากองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลเอง ซึ่งเมื่อบุคคลกระทาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ
แล้วย่อมส่งผลสืบต่อเนื่องถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะของความพอใจหรือไม่พอใจ หากเกิด
ความพึงพอใจพฤติกรรมนั้น ๆ ก็จะถูกกระทาอีก แต่หากพฤติกรรมใดที่ทาแล้วไม่เกิดความพึงพอ
พฤติ กรรมนั้ น ๆ ก็ จ ะไม่ เกิด ขึ้น อีก และนอกจากนี้อ งค์ยั งหมายความรวมถึง ความสนใจ เจตคติ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2. ลักษณะของงาน (job characteristic) ซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของงาน ข้อมูลย้อนกลับ
การให้รางวัล การลงโทษและความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ในการทางาน
3. ลักษณะสิ่งแวดล้อม (environment characteristic) ซึ่งหมายถึง ลักษณะของสิ่งแวดล้อมทุกสิ่ง
ที่อยู่ในองค์กร รวมทั้งบรรยากาศองค์กร59
กล่ า วโดยสรุ ป ประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง ขี ด ความสามารถของการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
แนวความคิดของสาขาวิชาการทาให้เกิดความคิดที่แตกต่างกันต่อวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิผล
ขององค์กรให้ดีขึ้น โดยที่นักวิชาการหรือนักบริหารต่างสาขาต่างก็มองด้วยสมมุติฐานของตนเท่านั้น
เช่น จัดการและนักวิเคราะห์องค์กร (organization analysts) มักคิดว่ามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
(evaluation criteria) ความมีประสิทธิผลขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ วัดจากผลกาไร ซึ่งก็
ปรากฏว่าไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกต้องอย่างเดียวได้ เพราะไม่มีองค์กรไหนสามารถจะอยู่
รอดในระยะยาวได้ ถ้าหากองค์กรมุ่งแต่จะสนองตอบเป้าหมายในการแสวงหากาไรแต่ประการเดียว
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โดยไม่สนใจต่อความต้องการและเป้าหมายของคนในองค์กรและของสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนยังมี
องค์กรหลายประเภท เช่น หน่วยงานราชการ และหน่วยสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายที่จะ
เสาะแสวงหาก าไรแต่อ ย่ างใด นอกจากนี้อ งค์ก รยัง มักจะมุ่งท างานเพื่อ เป้า หมายหลายประการ
(multiple goals) ดั ง นั้ น ความพยายามที่ จ ะประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รจึ ง จ าเป็ น จะต้ อ ง
ครอบคลุมถึงตัวแปรหรือบรรทัดฐาน (criteria) หลายประการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง60
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
โรงเรี ย นเป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ในระบบสั ง คม การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในระยะแรกจะพู ด ถึ ง
ประสิทธิผลองค์กรในระบบธุรกิจก่อน แล้วต่อมาจึงมีการประยุกต์เข้ามาศึกษาประสิทธิผลในโรงเรียน
การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเพิ่งได้รับความสนใจอย่างจริงจัง และมีการศึกษาวิจัยกันอย่าง
กว้างขวางเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมีการแพร่ขยายแนวคิดนี้
ออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น ในสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย กล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นได้รับการสนใจจาก
ประเทศต่าง ๆ อย่างมากในปัจจุบันในอดีตนั้นนั้นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มักจะถูกมองว่าการบริหารโรงเรียนไม่ได้ก่อให้เกิดความงอกเงยขึ้ นแก่นักเรียน (school make no
difference) ทาให้ผู้ปกครองไม่มีความหวังอะไรต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงถูกละเลยและไม่ได้รับการ
พัฒนาในที่สุด
รายงานของ บลูม (Bloom) ที่ตีพิมพ์ในปี 1964 ชื่อ Benjamin Bloom’s Stability and
Change in Human Characteristics และงานวิจัยของโคลแมน ที่มีชื่อว่า James Coleman’s
Equality of Educational Opportunity เสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความยากจน และ
การที่โรงเรียนมีการแบ่งแยกระดับกันเป็นกุญแจสาคัญขององค์ประกอบที่จะตัดสินถึงผลการเรียนของ
นักเรียนที่ทาให้มีความแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางสังคม และเห็นว่าเชื้อชาติหรือ
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ศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมจากทางบ้านของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้นทางสังคม รายได้
ของผู้ปกครอง การมีหนังสือจานวนมากความต้องการประสบความสาเร็จ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านมีความสาคัญต่อผลการเรียน (student-learning outcomes)
มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการต่าง ๆ ในการอานวยการ
ของโรงเรียน (school facilities) เงินเดือนของครู หรือหลักสูตรการเรียนการสอน ที่โรงเรียนจัดให้
การพัฒนาการศึกษาที่ทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้ผ ลนั้น สิ่ งที่เป็นแรงผลั กดันมาจากพื้นฐาน
ภายนอกระบบโรงเรียนมากกว่าปัจจัยที่มาจากโรงเรียน นักการบริหารการศึกษา และครูมากมายต่าง
ก็เชื่อในรายงานดั งกล่ าวที่ เผยแพร่อ อกไปอย่ างกว้างขวางทาให้ เขาเหล่ านั้นเชื่ อว่าโรงเรี ยนไม่ มี
ความสาคัญ และยอมรับว่าปัจจัยทางบ้านหรือความสามารถพื้นฐานทางการเรียนเดิมเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างมากที่ทาให้เกิดความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคน มากกว่าการที่โรงเรียนกระทา
การจนครูและผู้บริหารบางคนถึงกับโทษว่าการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่านั้น เกิดจากสภาพที่บ้านของ
นักเรียนนั่นเอง จึงทาให้การพัฒนาโรงเรียนและการให้ความสาคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนลดลง
อย่างมาก
ต่ อ มาเมื่ อ สั ง คมเข้ า สู่ ยุ ค ของการแข่ ง ขั น เพื่ อ ความอยู่ ร อด มุ ม มองเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นจึ ง
เปลี่ยนไปได้มีการศึกษาที่ขยายกว้างออกไปในลักษณะของความเป็นสากลของโรงเรียนที่ต้องแข่งขัน
กันตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหาร ครู ตลอดจนชุมชนจะต้องมีการพัฒนาโรงเรียนที่สามารถก่อให้เกิดการ
พัฒนาขึ้นกับนักเรียนในทุกด้าน เป็นลักษณะการเพิ่มมูลค่า (add value) และภารกิจของนโยบาย
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปแบบทั่วไปในระบบเปิด โดยจะต้องบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลเป็น
สาคัญ ตั้งแต่นั้นมา ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นอย่างปราศจากข้อสงสัยว่านักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนก็มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการโดยโรงเรียนโดยในปี ค.ศ.
1980 ภาพของโรงเรียนก็ได้แปรเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโรงเรียนกับคุณภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนได้เกิดขึ้น ความเชื่อที่ว่าโรงเรียนทาให้เกิดผลของความแตกต่างในตัวนักเรียน
กลับมาได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการยอมรับว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นตัวนามาซึ่งคุณภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน และสิ่งที่สาคัญของคุณภาพโรงเรียนคือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็น
สิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพโรงเรียน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนครูและคณะทางานต่าง ๆ
ให้ทางานอย่างเต็มที่และเกิดผลดีต่อโรงเรียน ในประเด็นนี้ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและ
ความสาเร็จของโรงเรียนเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุน งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี
การศึกษาถึงคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยการวัดที่ผลผลิตของนักเรียน (student
outcomes) จากผลคะแนนสอบของนักเรียน การตัดสินว่าโรงเรียนใดมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นใช้ผ ล
จากศักยภาพของนักเรียน (pupil performance) ประเด็นของประสิทธิผลและคุณภาพขององค์กร
นั้นเป็นความคิดหลักของการศึกษาองค์กรตามทฤษฎีของระบบเปิดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ใน
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ปัจจุบันประสิทธิผลขององค์กรกลายมาเป็นสิ่งที่สาคัญของการศึกษาทฤษฎีองค์กร นักวิชาการ เช่น
คาเมรอนและเวทเทน (Carmeron and Whetten) ได้เขียนไว้ในรายงานที่สรุปได้ว่า ระบบการศึกษา
เปลี่ยนจากประสิทธิผลไปสู่คุณภาพ (effectiveness to quality) กล่าวคือ ถ้าหากรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่
ทาให้องค์กรไปสู่ประสิทธิผลแล้วก็จะเป็นแนวทางต่อไปสู่การมีคุณภาพของโรงเรียนในที่สุด ในส่วน
ของประสิทธิผลโรงเรียนนั้นจะเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการบริหาร โดยไม่จาเป็นต้อง
วัดผลผลิตระยะยาว (outcomes) และการประเมินเกี่ยวกับความพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนของ
คุณภาพจะเน้นเกี่ยวกับมาตรฐานที่กาหนดเป็นเกณฑ์เป็นสาคัญ ดังนั้นกล่าวได้ว่า ประสิทธิผลและ
คุณภาพนั้นไม่เหมือนกัน (not synonyms) แต่ทั้งสองส่วนจะเป็นทางที่จะอธิบายเกี่ยวกับผลปฏิบัติงาน
ขององค์กร (organizational performance)61
จันทรานี สงวนนาม ได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงระบบของโรงเรียนในประเทศไทยไว้ว่ามี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบปัจจัยนาเข้าหรือสิ่งป้อน ประกอบด้วยนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่
หลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้เกิดผล
สาเร็จ
2. องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การวางนโยบายการ
บริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การค้นคว้าวิจัย และการสนับสนุน ฯลฯ
3. องค์ประกอบผลงานหรือผลผลิต ในระบบราชการเรามักเรียกว่า ผลงาน ขณะที่วงการ
ธุรกิจจะเรียกว่า ผลผลิต อย่างไรก็ตามทั้งสองคาก็มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันตามสภาพ
ลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกัน โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภท คือ ผลงานด้าน
การบริการ และด้านผลผลิตที่สามารถนับได้ หรืออาจแบ่งผลิตเป็นผลที่รัฐต้องการ ผลที่ประชาชน
ต้องการ และผลที่ระบบต้องการ ผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
และสิ่งป้อนเป็นสาคัญ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด แม้แต่ตัวนักเรียนเองควร
ปฏิบัติเนื้องานโดยคานึงหน้าที่ของตน เพื่อช่วยกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชาติ อย่างไรก็ตามในฐานะที่ระบบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบ
อื่น ๆ ในสังคม ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากระบบอื่น ๆ จึงกลายเป็นแรงกดดัน ที่สาคัญมี 2 ประการคือ
1. แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคมมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในสังคมมีมุมมองทาง
เศรษฐกิจว่า การศึกษาในปัจจุบันคือการลงทุน การศึกษาในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ มี
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ผลทาให้มีการเรียกร้องในการปฏิรูป ที่ต้องจัดให้นักเรียนมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
ได้ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในผลของการจัดการศึกษา
2. แรงกดดันทางการเมือง สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในปัจจุบัน เพราะว่าเมื่อมุมมองการ
บริหารจัดการของประเทศเปลี่ยนแปลงไป การบริหารการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงตาม ดังจะเห็นได้จาก
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปลี่ยนไปตามการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง มีการกระจายอานาจ
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา องค์ประกอบด้านนี้จะมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระดับ
หน่วยงานบังคับบัญชาและที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก เช่น ในด้านนโยบาย การทุ่มเทงบประมาณ การ
ให้เงินเดือน สวัสดิการ และความก้าวหน้า ส่วนในระดับโรงเรียนการเมืองในระดับท้องถิ่นก็มีส่วน
โดยตรงต่อการดาเนินงานของโรงเรียน เช่น การให้การสนับสนุนขององค์กรบริหารส่วนตาบล การให้
ความร่วมมือของผู้นาท้องถิ่น ทั้งกานันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น62
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจะดารงอยู่
รอดได้ต้องมีผลสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จถ้าปราศจากการ
ประเมินประสิทธิผลแล้วจะไม่มีทางทราบว่าการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างไร ดังนั้นการ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จเป็นแนวทางใน
การประเมิน ซึ่งอาจแยกแนวทางการประเมินได้ 3 แนวทาง ดังนี้คือ
1. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในแง่ เ ป้ าหมาย (The goal approach) เป็ น การพิ จ ารณาว่ า
องค์กรมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยใช้เป้าหมายองค์กรเป็นเกณฑ์ เช่น วัดความสาเร็จและความสามารถ
ในด้านการผลิต วัดความสาเร็จจากผลกาไร เป็นต้น
2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ - ทรัพยากร (The system resource approach) เป็น
การประเมินประสิทธิผลขององค์กรโดยอาศัยแนวคิดว่าองค์กรเป็นระบบเปิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน และแข่งขันกันจึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์กร ใน
การแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ
3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (The multi of effectiveness) เป็นการวัด
ประสิ ท ธิผ ลองค์ กรโดยใช้เ กณฑ์ห ลายเกณฑ์ซึ่ งพิจ ารณาจากตั ว แปรที่มี ผ ลส าเร็ จต่ อองค์ กรและ
พยายามให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน63
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ออนสไตน์ (Ornstein) เสนอว่า ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถประเมินได้จากตัวบ่งชี้
12 ประการคือ
1. ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ
2. คะแนนจาการเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง
3. คะแนนจากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเช่นการเขียนหรือการวัดอย่างอื่นที่ไม่ได้กาหนดใน
วัตถุประสงค์
4. คะแนนจากผลผลิตคือความคิดรวบยอดของนักเรียน
5. ความเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของนักเรียน
6. ความคิดของผู้ปกครองและชุมชน
7. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
8. รางวัลที่นักเรียนได้รับ
9. อัตราการมาเรียน
10. จานวนวัสดุ สื่อ ที่นักเรียนยืมจากห้องสมุด
11. คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอื่น ๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง
12. การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรียน64
เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลว่าควรมีลักษณะดังนี้
1. เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2. มีแผนงานทางวิชาการที่ดี
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
4. มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก
5. ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม
6. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง
7. ใช้ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม65
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แฮนสัน (Hanson) กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้
1. มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียน
3. มีการติดตามกากับกระบวนการเรียนการสอน
4. บุคลากรมีมาตรฐาน
5. ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทางาน66
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ผสมผสานแนวความคิดมาเป็นเกณฑ์หลายอย่างใน
การพิจารณาประสิทธิผลองค์กรที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน คือ ความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptation) ให้เข้ากับนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนา ความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (goal attainment) ตามเป้าหมายความสาเร็จ ความมีคุณภาพ
ในการได้รับความรู้ที่ยั่งยืน และความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการผสมผสาน (integration) ระหว่าง
ความพึงพอใจ บรรยากาศและการติดต่อสื่อสาร และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Iatency) ให้มี
ความจงรักภักดีกับโรงเรียนและการสร้างชื่อเสียง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและครูใน
โรงเรี ย นที่ ร่ ว มกั น พั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี
ความก้าวหน้าทันกับนวัตกรรม เทคโนโลยี โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอนการพัฒนาตนเอง ความกระตือรือร้นของครู
2. ความสามารถในการผลิ ตนั กเรีย นที่มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นสู ง (goal attainment)
หมายถึง ความสาเร็จ และความสามารถในการผลิ ตนักเรียนให้ มีความส าเร็จมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนจนผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการผสมผสาน (integration) หมายถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นา
โรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถดาเนินการสอนและทางานบริหารงานจนนักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักพัฒนาตนเองเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
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4. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Iatency) หมายถึง ครูแต่ละคนมีความจงรักภักดีกับ
โรงเรียนและการสร้างชื่อเสียงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน67
สาหรับการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลัก ได้แก่
คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (materials) และการจัดการ (management) หรือที่นิยมเรียก
กันว่า 4 M’s ปัจจัยดังกล่าวแล้วการบริหารโรงเรียนยังต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีส่วนสาคัญในการบริหาร ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย
และความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมและ
อุดมการณ์ของสังคม
การที่ผู้บริหารจะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนการวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์กร เป็น
เรื่องที่สาคัญ และเป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่งสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้
เพราะองค์กรจะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความสามารถใน
การด าเนิ น งาน ตลอดจนความพึง พอใจของผู้ ป ฏิบั ติง าน เพื่อ ให้ ก ารวิเ คราะห์ ประสิ ทธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพองค์กรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเหตุเป็นผล และน่าเชื่อถือ ผู้บริหาร
องค์กรอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร68
สรุปได้ว่า การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียน
จะดารงอยู่รอดได้ต้องมีผลสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ถ้า
ปราศจากการประเมินประสิทธิผลแล้วจะไม่มีทางทราบว่าการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จเป็น
แนวทางในการประเมิน สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้นาแนวคิดของฮอยและมิสเกล
(Hoy and Miskel) ที่ เ สนอไว้ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย 1) ผลสั ม ฤทธิ์
( achievement) 2) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น ( job satisfaction) 3) ก า ร ข า ด ง า น
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(absenteeism) 4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคั น (dropout rate) และ 5) คุณภาพ
โดยทั่วไป (overall quality)69 มาเป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในครั้งนี้
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี มีการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง (พ.ศ. 2545) มีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่ วนราชการอื่นร่ว มการจัดการศึกษา โดยสรุป โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
(สพฐ.) เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาจานวน 95 โรง มี
นักเรียน 41,403 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอาเภอเมืองนนทบุรี
อาเภอบางกรวยมี สถานศึกษาจานวน 32 แห่ง มีนักเรียนจานวน 17,168 คน มีห้องเรียนจานวน 649
ห้ อ ง ครู ผู้ ส อนจ านวน 1,175 คน 2) ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษานนทบุรี เ ขต 2
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอาเภอไทรน้อย อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอปากเกร็ด
มีสถานศึกษาจานวน 63 แห่งมีนักเรียนจานวน 24,235 คน มีห้องเรียนจานวน 910 ห้อง ครูผู้สอน
จานวน 1,490 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 1) โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
3 ) โรงเรียนวัดปราสาท 4) โรงเรียนวัดฝาง 5) โรงเรียนวัดสาโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 6) โรงเรียน
วัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บารุง) 7) โรงเรียนวัดตาหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 8) โรงเรียน
ชุมชนวัดไทรม้า 9) โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 10) โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่
พูนราษฎร์บารุง) 11) โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์ 12) โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) 13) โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 14) โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 15) โรงเรียนวัดโชติการาม
16) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 17) โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 18) โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
(พิบูลบารุง) 19) โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 20) โรงเรียนวัดปากน้า (พิบูลสงคราม) 21) โรงเรียนวัดจันทร์
(ผาดไสวประชาอุทิศ) 22) โรงเรียนวัดเชิงกระบือ23) โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 24)
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 25) โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์ 26) โรงเรียนอนุบาลบาง
กรวย 27) โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บารุง) 28) โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 29) โรงเรียนนุ่มประสงค์
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วิทยา 30) วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 31) โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 32) โรงเรียนศึกษา
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 33) โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 34) โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 35) โรงเรียนบ้าน
คลองพระพิมล 36) โรงเรียนวัดยอดพระพิมล37) โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 38) วัดคลองเจ้า 39)
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 40) โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 41) โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 42) โรงเรียนวัดเพรา
งาย 43) โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จัน ทานุกูล) 44) โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บารุง)
45) โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์ ) 46) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 47) โรงเรียนชุมชนวัด
บางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 48) โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 49) โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
50) โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์51) โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บารุง) 52) โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 53) โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) 54) โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 55) โรงเรียน
วัดเอนกดิษฐาราม
56) โรงเรียนวัดลากค้อน 57) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
58) โรงเรี ย นคลองเกลื อ 59) โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ 60) โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 61) โรงเรียนวัดอินทร์
62) โรงเรี ยนวัดปรมัยยิกาวาส
(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 63) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 64)โรงเรียนวัดศาลากุล 65) โรงเรียนคล้ายสอน
ศึกษา 66) โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 67)
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ68) โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 69) โรงเรียนประชารัฐบารุง 70)
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์ ) 71) โรงเรียนแสงประเสริฐ 72) โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 73
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่74 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 75) โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษร
ศรี) 76) โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 77) โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 78) โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
79) โรงเรี ยนสุเหร่ า ปากคลองลารี 80) โรงเรี ยนวัดเชิ ง เลน 81) โรงเรี ยนสุเหร่ า เขี ยว82) โรงเรี ยน
ชลประทานสงเคราะห์ 83) โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 84) โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 85) โรงเรียน
แสงประทีปรัฐบารุง86) โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 87) โรงเรียนวัดลาโพ 88) โรงเรี ย น
วัดตาล 89) โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 90) โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 91) โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 92)
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 93) โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 94) โรงเรียนบางพูดใน (นนท์วิทยา) และ95)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)70

70

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี. เข้าถึง
เมื่อ 1 กันยายน 2562. สืบค้นได้จาก https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/npeononthaburi/Publications
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ถวิ ล ค าอาจ ศึ ก ษาเรื่ อ งการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกือบ
ทุกครั้ง ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ.05 และ
ในรายด้าน พบว่าด้านงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์มากให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อย ส่วนด้านงาน
บริหารวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ และด้านงานบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิต71ิ
ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้ บริหารที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในการพัฒนาประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการทางานสูง มาทางานอย่างสม่าเสมอ
ไม่ขาดงาน มีระบบทีมงานที่ดี นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนจากครูทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้มาตรฐาน นักเรียนมีทัศนคติ ที่ดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา มาเรียน
อย่างสม่าเสมอ72
วันวิสาข์ ทองติง ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
71

ถวิล คาอาจ, “การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2” (วิทยานิพนธ์ป ริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง.
72
ประไพ อุดมผล, “การปฏิบัติงานของผู้ บริห ารที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
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กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 อย่างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0173
ศิริ พร เสรี พาณิช ย์ การ ทาการศึกษาเรื่อง ความสั มพันธ์ระหว่างคุณลั กษณะผู้ นาการ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลาดับ คือ ด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการเน้น
คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ด้านการใช้หลักการบริหารความเสี่ยง ด้านการสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี
ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความเชื่อว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญหรือองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
2 ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรี ย น ด้ า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นโรงเรี ย นให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม ด้ า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และด้านความสามารถในการทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
ความสัมพันธ์กัน ในทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0574
ศรั ญ ญู พงศ์ ป ระเสริ ฐ สิ น ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร กั บ
ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
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วันวิสาข์ ทองติ่ง, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5” (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557), ก.
74
ศิริพร เสรีพาณิชย์การ, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2”. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บั ณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2559), ง.
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กับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.0575
ยุวดี จิตต์โสภา ทาการศึกษาเรื่อง สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริห ารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน
มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก สมรรถนะในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ในระดับมากอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0576
งานวิจัยต่างประเทศ
ลัน ด์กิส ท์ (Lundquist) ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชานเมืองชิคาโก สหรั ฐ อเมริ กา ในการศึก ษากระบวนการตัด สิ นใจ 5 ขั้น พบว่า ผู้ บริ ห ารมีการ
ตัดสินใจดังนี้ ขั้นที่ 1 ตัดสินใจสั่งการในการวิเคราะห์ปัญหา ยึ ดเอาความคิดเห็นของตนเป็นเกณฑ์
ขั้ น ที่ 2 หาทางเลื อ กหลาย ๆ ทาง เพื่ อ แก้ ปั ญ หามี น้ อ ยมาก ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
เปรียบเทียบทางเลือก จะมุ่งเฉพาะการเงิน เวลา ระเบียบเป็นเครื่องตัดสินใจ เพราะไม่มีทางเลือกไว้
หลาย ๆ ทาง ขั้นที่ 4 การหาทางเลือกตามแผนที่จะปฏิ บัติไม่มีการตัดสินใจสั่งการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและ ขั้นที่ 5 การประเมินทางเลือก ใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นเกณฑ์77
โจนส์ (Jones) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ใน 4 องค์กรที่มีความซับซ้อน โดยศึกษาจากผู้บริหารของรัฐ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประสานงานระหว่าง
75

ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร กับประสิทธิผลโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร”. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง.
76
ยุ ว ดี จิ ต ต์ โ สภา, “สมรรถนะในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ย นในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1”.
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2557), ง.
77
Margaret B. Lundquist, “An analysis of the decision-making process among
selected suburban Chicago high school principals and selected middle management
executive,” Dissertation Abstracts International (2004) : 3423-A.
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ประเทศและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ ๆ ผลปรากฏว่า ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เศรษฐกิจ
การเมื อ ง เวลาที่ จ ากั ด แรงกดดั น จากเพื่ อ น ข่ า วสารที่ ห ามาได้ บทบาทที่ จ ากั ด และการขาด
ประสบการณ์ ทั้งหมดนี้ มีบ ทบาทมาก คือ แรงกดดันจากเพื่อน ซึ่ งได้ข้อสรุปที่ส าคัญ ดังนี้คือ 1)
กระบวนการตัดสินใจมีรู ปแบบตามโครงสร้างหรือข้อกาหนดของหน่วยงานระดับสู ง 2) ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐตัดสินใจ โดยยึดตัวเองมากกว่าผู้บริหารองค์กรอื่น 3) ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 องค์กรที่
ศึกษา จะรับฟังเหตุผลของกลุ่มเพื่อนต่อการตัดสินใจมากกว่าตัวแปรที่ศึกษาอื่น ๆ78
โคเบลลี (Cobelli) ได้ศึกษารูปแบบการตัดสิ นใจในการบริห ารในระดับอุดมศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จ ะศึกษาการตัดสิ น ใจของผู้ บริห ารในระดับอุดมศึกษาว่ามีอานาจหน้าที่ส ถานภาพ
บุคลิกภาพ เพศ ตลอดจนขนาดองค์กร มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ จากการศึกษาว่าขนาดองค์กร
อานาจหน้าที่ สถานภาพ เพศ มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริหาร79
สรุป
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารเป็ น
กระบวนการที่สาคัญประการหนึ่ง โดยผู้บริหารจะมีส่วนในการกาหนดทิศทาง การขับเคลื่อนแนวคิด
และวิสัยทัศน์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรซึ่งค่อนข้างมีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารตามแนวคิ ด ของโบวี่ ( Bovee)
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 ) ก า ร ก า ห น ด ปั ญ ห า ( identify the problem) 2 ) ก า ร ค้ น ห า ท า ง เ ลื อ ก
(generate alternatives) 3) การประเมิ น ทางเลื อ ก (evaluate alternatives) 4) การตั ด สิ น ใจ
(make the decision) 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision) 6) การประเมิน
ผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (evaluate the results and provide feedback) เป็นตัวแปรต้น
ส่ วนตั วแปรตามคื อ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ตามแนวคิ ดของฮอยและมิ สเกล (Hoy and Miskel)
ประกอบด้ว ย 1) ผลสั ม ฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction)
3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน (dropout rate) และ
5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality)
78

Andrew C. Jonea. “An analysis of perceptions about the processes of
excutive decision-making in four complex organizations,” Dissertation
Abstracts International (2005) : 608-A.
79
Formicola J. Cobelli, “Administrative decision-making styles in higher
education,” Dissertation Abstracts International (2006) : 1226-A.

48
บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผ ลของโรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 95 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ครู โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ตารา บทความ ทฤษฎี ข้อมูล
ตาราเรียน วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รายงานการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาจัดทาโครงร่าง
งานวิจั ย ตามคาแนะน าของอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษา น าเสนอโครงร่า งงานวิ จัย ต่ อภาควิช าการบริ ห าร
การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้ น ตอนที่ 2 การด าเนิ น งานตามโครงการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามา
ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เพื่อเก็บข้อมูล ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ นาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และ แปลผลข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย ผู้ วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ทางสถิติมาสรุป
เขียนร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดทาเป็นรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อให้การวิจัย เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental
case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้
O

R

เมื่อ

X

R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาศึกษา
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรีนนทบุรี รวมทั้งสิ้นจานวน 95 โรง80

80

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1, เข้าถึง
เมื่อ 1 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/0B-35xQV_00_cWc2NjdfZDJ6cUU/view
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน
76 โรง ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan)81 และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random
sampling) โดยจาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ให้ข้อมูล
กาหนดให้ ผู้ ให้ ข้อมูลของแต่ละโรงเรี ยน จ านวน 2 คน ประกอบด้ วย 1) ผู้ บริ หาร และ 2) ครู
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
เขตพื้นที่
จานวน
จานวน
ประชากร (โรง)
กลุ่มตัวอย่าง (โรง)
เขต 1
32
26
เขต 2
63
50
รวม
95
76

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้บริหาร
ครู
26
26
50
50
76
76

รวม
(คน)
52
100
152

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตามซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตั ว แปรพื้ น ฐาน เป็ น ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ และตาแหน่ง
2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามแนวคิดของโบวี่
(Bovee) ดังนี้
2.1 การกาหนดปัญหา (identify the problem) (X1) หมายถึง การรู้จักปัญหาโดย
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทางานในองค์การ และรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของ

81

Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for Research
Activities,” Journal for Education and Psychological Management (November, 1970), 608.
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ปัญหามาวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้เกิดความเข้าใจลักษณะ
ของปัญหาเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา
2.2 การค้ น หาทางเลื อ ก (generate alternatives) (X2) หมายถึ ง การพั ฒ นา
ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยทางเลือกจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีการพิจารณาทางเลือก
อย่างละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผล และสร้างสรรค์ โดยใช้ประสบการณ์ การระดมสมองจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย
2.3 การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives) (X3) หมายถึง การพิจารณา
ทางเลือกที่มีอยู่โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนาทางเลือกไปใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แต่ละทางเลือกทาการกลั่นกรองเพื่อให้เหลือเฉพาะทางเลือกที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
2.4 การตัดสินใจ (make the decision) (X4) หมายถึง การเลือกทางเลือกที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและ
นามาเปรียบเทียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายทาให้
ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด
2.5 การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision) (X5) หมายถึง การ
ปฏิบั ติตามทางเลื อ กโดยผู้ บ ริ ห ารต้ องทาการชี้ แจงให้ ผู้ ใ ต้บัง คับบั ญชาได้ รับ ทราบถึง ทางเลื อกที่
ผู้บ ริ ห ารได้เลื อกเพื่อน าไปปฏิบั ติ โดยผู้ บริห ารจะต้องมีทักษะในการสื่ อสารและรับรู้ถึงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อทางเลือกนั้น ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้อย่างรอบคอบ
2.6 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (evaluate the results and
provide feedback) (X6) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกเลือกที่ได้ตัดสิ นใจ
เพื่อให้ทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ ไขปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้พิจารณา
ขอบเขตของปัญหาใหม่ก่อนทาการเปลี่ยนทางเลือกและหาทางเลือกอื่นทดแทน
3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement) (Y1) หมายถึง คะแนนสอบระดับชาติ ผลงานเป็นที่
ยอมรับหรือได้รับ รางวัล นักเรีย นสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนอื่นได้ ศีลธรรมของ
นักเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน การพัฒนาการทางด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) (Y2) หมายถึง ความรู้สึ ก
พึงพอใจต่องานและภาระงานที่รับผิดชอบ นโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ ผลตอบแทน
ของงาน ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานที่ทางาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย/
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ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การใช้
ทักษะที่หลากหลาย ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อนขั้น
3.3 การปฎิ บั ติ ง าน (absenteeism) (Y3) หมายถึ ง พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรใน
โรงเรียนมีความรับผิดชอบและมาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางานและมีแรงจูงใจในการทางาน และพนักงานครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จน
เกษียณอายุราชการ
3.4 อัตราการมาเรียน (dropout rate) (Y4) หมายถึง นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์
ของหลักสูตร นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
3.5 คุณ ภาพโดยทั่วไป (overall quality) (Y5) หมายถึง โรงเรียนสามารถปรับ
นโยบาย วิธี ก ารด าเนิ น การให้ เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง และเทคโนโลยี การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสามารถจัดสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอ โรงเรียนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และโรงเรียน
ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคาถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นตามแนวคิ ด ของฮอยและมิ ส เกล
(Hoy and Miskel)
สาหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิคเคิร์ท (Likert’s five rating scale)82 มีความหมายและค่าน้าหนักดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
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Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill Book
Compeny, 1992), 74.
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ระดับ 2 การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้าหนัก
เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ให้มี
ค่าน้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ให้มีค่าน้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามนิยามตัวแปรที่ศึกษา
ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน
2. น าผลการศึกษามาสร้ างและพัฒ นาเครื่องมือ โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ผู้ ควบคุม
วิทยานิพนธ์
3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามตัวแปรของการ
วิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ผล
วิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
4. น าแบบสอบถามที่ ได้ ปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กั บโรงเรี ยนที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 15 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจานวน 30 คน
5. นาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเที่ยง (reliability) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach)83 โดยพิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (α-coefficient) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .930
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Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York :
Harper and Row Publisher, 1974), 161.
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษาเพื่อทาหนังสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี
2. ทาการส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ โ รงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัย
ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. จัดเรียงข้อมูลและลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน
โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ส ถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้ว ย เพศ และตาแหน่ง โดยใช้
ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
2. วิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารและสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น ใช้ ค่ า มั ช ฌิ ม
เลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยพิจารณาค่า
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)84 มีรายละเอียดดังนี้
1.00 – 1.49 แสดงว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 แสดงว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย
2.50 – 3.49 แสดงว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 แสดงว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
4.50 – 5.00 แสดงว่า การตัดสินใจของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
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John W. best. Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice Hall Inc., 1970), 190.
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) โ ด ย มี ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ความสัมพันธ์ดังนี้
การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่า
เข้ า ใกล้ 0 แสดงถึ ง การมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ น้ อ ย หรื อ ไม มี เ ลย ส าหรั บ การพิ จ ารณาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปใช้เกณฑ์85 ดังนี้
0.71 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูง
0.51 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.01 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
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D.E. Hinkle, (1998). Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston :
Houghton Mifflin.
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สรุป
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผ ลของโรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 95 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 76 โรง ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณ
การขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)86 และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยจาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียน จานวน 2 คน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร และ 2) ครู
รวมทั้งสิ้น 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product –
moment Correlation Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผ ลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 95 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จานวน 76 โรง ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณ
การขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)87 และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยจาแนกตามแต่เขตพื้นที่ ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ครู รวมจานวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 152 ฉบับ คิ ดเป็นร้อยละ 100
เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบ
คาบรรยาย จาแนกออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ 1) ผู้บริห าร 2) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 152 คน
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา และตาแหน่ ง โดยหาความถี่ (frequency) และร้อยละ
(percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง
(n=152)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
1.1 ชาย
58
38.15
1.2 หญิง
94
61.85
รวม
152
100.00
2. อายุ
2.1 20 - 30 ปี
3
1.80
2.2 31 - 40 ปี
29
19.10
2.3 41 - 50 ปี
40
26.40
2.4 50 ปีขึ้นไป
80
52.70
รวม
152
100.00
3. ระดับการศึกษา
3.1 ระดับปริญญาตรี
111
73.10
3.2 ระดับปริญญาโท
41
26.90
3.3 ระดับปริญญาเอก
รวม
152
100.00
4. ตาแหน่ง
4.1 ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการ
76
50.00
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
4.2 ครู
76
50.00
รวม
152
100.00
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จากตาราง พบว่า จากจานวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 61.85 ส่วนเพศชายจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.15
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
52.70 รองลงมามีอายุ ร ะหว่าง 41-50 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 อายุ 31-40 ปี
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และอายุ 20-30 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือระดับปริญญาตรี จานวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.10 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90
ต าแหน่ งของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด 152 คน เป็ น ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ รอง
ผู้อานวยการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ เป็นครู
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ตามแนวคิดของโบวี่ (Bovee) ได้แก่ 1) การกาหนดปัญหา 2) การ
ค้นหาทางเลือก 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจ 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 6) การ
ประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยจะนาเสนอในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวม (Xtot)
(n = 76)
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
ด้าน

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

ประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวม
1

การกาหนดปัญหา

4.40

0.38

มาก

1

2

การค้นหาทางเลือก

3.38

0.29

ปานกลาง

5

3

การประเมินทางเลือก

3.30

0.30

ปานกลาง

6

4

การตัดสินใจ

4.39

0.41

มาก

2

5

การปฏิบัติตามการตัดสินใจ

4.23

0.40

มาก

3

6

การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ

4.10

0.33

มาก

4

3.96

0.39

มาก

-

รวม

จากตาราง พบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.96, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การกาหนด
ปัญหา ( X =4.40, S.D.=0.38) การตัดสินใจ ( X =4.39, S.D.=0.41) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (
X =4.23, S.D.=0.40) และการประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ( X =4.10, S.D.=0.33) ส่วน
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การค้นหาทางเลือก X( =3.38, S.D.=0.29) และการประเมิน
ทางเลือก ( X =3.30, S.D.=0.30) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.41 มีการกระจายของข้อมูลไม่
มากนัก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
สาหรับการศึกษาการตัด สิน ใจของผู้บ ริห ารโรงเรีย นสัง กัด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี รายด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดปัญหา 2) การค้นหาทางเลือก 3) การประเมิน
ทางเลื อก 4) การตัดสิ น ใจ 5) การปฏิบัติตามการตัดสิ นใจ 6) การประเมินผลลั พธ์และให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ ผู้วิจัยได้นาเสนอรายละเอียดในตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการกาหนดปัญหา
(n = 76)
ข้อ
1

ด้านการกาหนดปัญหา
ผู้บริหารสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

X

S.D.

ระดับ อันดับที่

4.37

0.41

มาก

5

ทางานในองค์การเป็นประจา
2

ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหา

4.37

0.33

มาก

4

3

ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา

4.38

0.30

มาก

3

4

ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

4.49

0.39

มาก

1

4.42

0.48

มาก

2

4.40

0.38

มาก

-

ปัญหาได้
5

ผู้บริหารมีความเข้าใจลักษณะของปัญหา
รวม

จากตาราง พบว่า การตัดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี ด้านการกาหนดปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.40, S.D.=0.38) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้
ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ (X =4.49, S.D.=0.39) ผู้บริหารมี
ความเข้าใจลักษณะของปัญหา (X =4.42, S.D.=0.48) ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา ( X
=4.38, S.D.=0.30) ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหา (X =4.37, S.D.=0.33)
และ ผู้ บริ หารสังเกตการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นจากการทางานในองค์การเป็นประจา ( X =4.37,
S.D.=0.41) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.30-0.48 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 5 ค่ ามั ช ฌิม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การตัด สิน ใจของผู ้บ ริห าร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการค้นหาทางเลือก
(n = 76)
ข้อ

ด้านการค้นหาทางเลือก

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

ผู้บริหารสามารถระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา

3.49

0.21 ปานกลาง

1

2

ผู้บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกโดยอยู่บน

3.38

0.33 ปานกลาง

3

3.45

0.32 ปานกลาง

2

3.34

0.41 ปานกลาง

4

3.25

0.20 ปานกลาง

5

3.38

0.29 ปานกลาง

-

พื้นฐานของความเป็นไปได้
3

ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ

4

ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกอย่าง
สมเหตุสมผล และสร้างสรรค์

5

ผู้บริหารใช้การระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย
รวม

จากตาราง พบว่ า การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษานนทบุ รี ด้ านการค้ นหาทางเลื อก โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =3.38,
S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารสามารถระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา ( X=3.49, S.D.=0.21)
ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่างละเอียดรอบคอบ ( X =3.45, S.D.=0.32) ผู้บริหาร
สามารถพัฒนาทางเลือกโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ( X =3.38, S.D.=0.33) ผู้บริหาร
สามารถพิจารณาทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ ( X =3.34, S.D.=0.41) และผู้บริหาร
ใช้การระดมสมองจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย (
X =3.25, S.D.=0.20)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.20-0.41 ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

63
ตารางที่ 6 ค่ ามั ช ฌิม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การตัด สิน ใจของผู ้บ ริห าร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการประเมินทางเลือก
(n = 76)
ข้อ
1

ด้านการประเมินทางเลือก
ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ได้

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

3.40

0.31

ปานกลาง

1

อย่างเหมาะสม
2

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น

3.38

0.29

ปานกลาง

2

3

ผู้บริหารสามารถนาทางเลือกไปใช้วิเคราะห์ความ

3.35

0.33

ปานกลาง

3

3.20

0.27

ปานกลาง

4

3.19

0.34

ปานกลาง

5

3.30

0.30

ปานกลาง

-

เป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก
4

ผู้บริหารสามารถทาการกลั่นกรองเพื่อให้เหลือ
ทางเลือกเฉพาะทาง

5

ผู้บริหารสามารถสร้างทางเลือกที่สามารถนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้
รวม

จากตาราง พบว่ า การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี ด้า นการประเมิน ทางเลือ ก โดยภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง ( X =3.30,
S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้ บริ หารสามารถพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ ได้อย่างเหมาะสม ( X =3.40,
S.D.=0.31) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น (X =3.38, S.D.=0.29) ผู้บริหารสามารถ
นาทางเลือกไปใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก (X =3.35, S.D.=0.33) ผู้บริหารสามารถ
ทาการกลั่นกรองเพื่อให้เหลือทางเลือกเฉพาะทาง (X =3.20, S.D.=0.27) และผู้บริหารสามารถสร้าง
X
ทางเลือกที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ( =3.19,
S.D.=0.34) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.27-0.34 แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

64
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การตัด สิน ใจของผู้บ ริห าร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการตัดสินใจ
(n = 76)
ข้อ
1

ด้านการตัดสินใจ
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.30

0.51

มาก

5

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2

ผู้บริหารสามารถศึกษาความเสี่ยง

4.34

0.54

มาก

4

3

ผู้บริหารสามารถพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่า

4.40

0.40

มาก

3

4.42

0.36

มาก

2

4.48

0.35

มาก

1

4.39

0.41

มาก

-

จะได้รับ
4

ผู้บริหารสามารถนาทางเลือกมาเปรียบเทียบ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

5

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่
คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายทาให้ได้มาซึ่ง
ทางเลือกที่ดีที่สุด
รวม

จากตาราง พบว่ า การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X=4.39, S.D.=0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายทาให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดี
ที่สุด ( X =4.48, S.D.=0.35) ผู้บริหารสามารถนาทางเลือกมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ ( X =4.42, S.D.=0.36) ผู้ บ ริ ห ารสามารถพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะไ ด้ รั บ
( X =4.40, S.D.=0.40) ผู้บริหารสามารถศึกษาความเสี่ยง ( X =4.34, S.D.=0.54) และผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.30, S.D.=0.51)
ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.35-0.54 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

65
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจ
(n = 76)
ข้อ

ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ

X

S.D.

ระดับ อันดับที่

1

ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ

4.45

0.54

มาก

1

2

ผู้บริหารระบุทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือกเพื่อนาไป

4.43

0.41

มาก

2

ปฏิบัติ
3

ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร

3.95

0.39

มาก

4

4

ผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

3.98

0.38

มาก

5

4.35

0.35

มาก

3

4.23

0.40

มาก

-

ทางเลือกนั้น ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
5

ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้อย่าง
รอบคอบ
รวม

จากตาราง พบว่ า การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษานนทบุ รี ด้ านการปฏิ บั ติ ตามการตั ดสิ นใจ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.23,
S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ ( X=4.45, S.D.=0.54) ผู้บริหารระบุ
ทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือกเพื่อนาไปปฏิบัติ (X =4.43, S.D.=0.41) ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่
ได้เลื อกไว้อย่ างรอบคอบ X( =4.35, S.D.=0.35) ผู้ บริห ารมีทักษะในการสื่ อสาร ( X =3.95,
S.D.=0.39) และ ผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกนั้น ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
( X =3.98, S.D.=0.38) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.35-0.54 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

66
ตารางที่ 9 ค่า มัช ฌิ มเลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ การตัด สิน ใจของผู ้บ ริห าร
โรงเรีย นสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานนทบุรี การประเมิน ผลลัพ ธ์แ ละให้
ข้อมูลป้อนกลับ
(n = 76)
ข้อ การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

4.35

0.20

มาก

1

3.89

0.48

มาก

5

4.29

0.30

มาก

2

ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือก
เลือกที่ได้ตัดสินใจ

2

ผู้บริหารทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่

3

หากถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ผู้บริหารจะพิจารณาขอบเขตของปัญหาใหม่

4

ผู้บริหารสามารถทาการเปลี่ยนทางเลือกได้

4.11

0.31

มาก

3

5

ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกอื่นทดแทนได้

3.90

0.35

มาก

4

รวม

4.10

0.33

มาก

-

จากตาราง พบว่ า การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี การประเมิน ผลลัพธ์และให้ข้อมูล ป้อนกลับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=4.10, S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกเลือกที่ได้ตัดสินใจ ( X =4.35,
S.D.=0.20) หากถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้บริหารจะพิจารณาขอบเขตของปัญหาใหม่ ( X =4.29,
S.D.=0.30) ผู้บริหารสามารถทาการเปลี่ยนทางเลือกได้ ( X =4.11, S.D.=0.31) ผู้บริหารสามารถ
หาทางเลือกอื่นทดแทนได้ ( X =3.90, S.D.=0.35) และผู้บริหารทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่ ( X =3.89, S.D.=0.48) ตามลาดับ

67
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.35-0.48 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ประกอบด้วย
1) ผลสัมฤทธิ์ 2) ความพึงพอใจในการทางาน 3) การปฏิบัติงาน 4) อัตราการมาเรียน 5) คุณภาพ
โดยทั่วไป โดยจะนาเสนอภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี ในตาราง
ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ในภาพรวม
(n = 76)
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ด้าน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

ประถมศึกษานนทบุรีในภาพรวม
1

ผลสัมฤทธิ์

4.32

0.33

มาก

2

2

ความพึงพอใจในการทางาน

4.35

0.39

มาก

1

3

การปฏิบัติงาน

4.19

0.53

มาก

4

4

อัตราการมาเรียน

4.05

0.44

มาก

5

5

คุณภาพโดยทั่วไป

4.30

0.41

มาก

3

4.24

0.38

มาก

-

รวม
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จากตาราง พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.24, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ได้แก่ ความ
พึ ง พอใจในการท างาน ( X =4.35, S.D.=0.33) ผลสั ม ฤทธิ์ ( X =4.32, S.D.=0.33) คุ ณ ภาพ
โดยทั่วไป ( X =4.30, S.D.=0.41) การปฏิบัติงาน ( X =4.19, S.D.=0.53) และอัตราการมาเรียน (
X =4.05, S.D.=0.44) ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.33-0.53 แสดงว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ส าหรั บ การศึ ก ษาการตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี รายด้าน ได้แก่ ) ผลสัมฤทธิ์ 2) ความพึงพอใจในการทางาน 3) การปฏิบัติงาน 4)
อัตราการมาเรียน และ 5) คุณภาพโดยทั่วไป จะได้นาเสนอในตารางที่ 11-15
ตารางที่ 11 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านผลสัมฤทธิ์
(n = 76)
ข้อ

ด้านผลสัมฤทธิ์

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

คะแนนสอบประเมินคุณภาพนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ (O-net)

4.10

0.41

มาก

6

2

นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการ

4.29

0.40

มาก

5

3

นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อใน
โรงเรียนระดับสูงขึ้นได้

4.33

0.52

มาก

4

4

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

4.36

0.44

มาก

3

5

นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่
เหมาะสม

4.40

0.50

มาก

2

6

นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

4.45

0.30

มาก

1

4.32

0.33

มาก

-

รวม

69
จากตาราง พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี ด้านผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากX( =4.32, S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ นักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ( X =4.45, S.D.=0.30) นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ( X
=4.40, S.D.=0.50) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม X( =4.36, S.D.=0.44) นักเรียนสามารถ
สอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับสูงขึ้นได้ (X =4.33, S.D.=0.52) นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขัน
ทางวิชาการ (X =4.29, S.D.=0.40) และคะแนนสอบประเมินคุณภาพนักเรียนผ่านเกณฑ์ (O-net)
( X =4.10, S.D.=0.41) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.30-0.52 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 12 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านความพึงพอใจในงาน
(n = 76)
ข้อ

ด้านความพึงพอใจในงาน

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

บุคลากรพึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย
บุคลากรพึงพอใจต่อนโยบายของโรงเรียน
บุคลากรพึงพอใจต่อผลตอบแทน ค่าจ้าง
และสวัสดิการ
บุคลากรพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา
บุคลากรพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน
บุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสในการก้าวหน้าใน
สายงาน
บุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสการพัฒนาตนเอง
ในสาขาวิชาชีพ
รวม

4.45

0.55

มาก

2

4.49
4.43

0.30
0.42

มาก
มาก

1
3

4.30
4.36
4.22

0.33
0.40
0.38

มาก
มาก
มาก

4
5
6

4.20

0.41

มาก

7

4.35

0.39

มาก

-

2
3
4
5
6
7
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จากตาราง พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี ด้านความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35, S.D.=0.39)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย
ดังนี้ บุคลากรพึงพอใจต่อนโยบายของโรงเรียน ( X =4.49, S.D.=0.30) บุคลากรพึงพอใจต่อภาระ
งานที่ได้รับ มอบหมาย X( =4.45, S.D.=0.55) บุคลากรพึงพอใจต่อผลตอบแทน ค่าจ้าง และ
สวัสดิการ ( X =4.43, S.D.=0.42) บุคลากรพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา ( X=4.30, S.D.=0.33)
บุคลากรพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน ( X=4.36, S.D.=0.40) บุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสในการก้าวหน้า
ในสายงาน ( X =4.22, S.D.=0.38) และบุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ
( X =4.20, S.D.=0.41) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.41-0.55 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 13 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านการปฏิบัติงาน
(n = 76)
ข้อ

ด้านการปฏิบัติงาน

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ

4.47

0.48

มาก

2

2

บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา

4.40

0.51

มาก

3

3

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน

4.39

0.47

มาก

4

4

บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน

3.94

0.52

มาก

5

5

บุคลากรทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

3.85

0.44

มาก

6

6

บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน

4.49

0.45

มาก

1

7

บุคลากรอยู่จนเกษียณอายุราชการ

3.81

0.51

มาก

7

รวม

4.19

0.53

มาก

-
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จากตาราง พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี ด้านการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.19, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ บุคลากรมี
ความรับผิดชอบในงาน (X =4.49, S.D.=0.45) บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ( X =4.47,
S.D.=0.48) บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา ( X =4.40, S.D.=0.51) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางาน ( X =4.39, S.D.=0.47) บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน ( X =3.94, S.D.=0.52) บุคลากร
ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ( X =3.85, S.D.=0.44) และบุคลากรอยู่จนเกษียณอายุราชการ ( X =
3.81, S.D.=0.51) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ าง 0.45-0.53 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 14 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านอัตราการมาเรียน
(n = 76)
ข้อ

ด้านอัตราการมาเรียน

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1

นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร

4.02

0.40

มาก

2

2

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา

3.99

0.48

มาก

3

3

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

3.84

0.39

มาก

4

4

นักเรียนมาเรียนอย่างสม่าเสมอ

4.35

0.31

มาก

1

4.05

0.44

มาก

-

รวม

จากตาราง พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี ด้านอัตราการมาเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณา
X
เป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยเรี ยงล าดั บค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปน้ อยดั งนี้
นักเรียนมาเรียนอย่างสม่าเสมอ (X =4.35, S.D.=0.31) นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร (
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=4.02, S.D.=0.40) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ( X =3.99, S.D.=0.48) และนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ( X =3.84, S.D.=0.39) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.31-0.48 แสดงว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
X

ตารางที่ 15 มัช ฌิมเลขคณิต ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ด้านคุณภาพโดยทั่วไป
(n = 76)
ข้อ
1

ด้านคุณภาพโดยทั่วไป
โรงเรียนสามารถปรับนโยบายเข้ากับการ

X

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.55

0.58

มากที่สุด

1

4.48

0.30

มาก

2

เปลี่ยนแปลง
2

โรงเรียนสามารถปรับวิธีการดาเนินงานเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง

3

โรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน

4.47

0.41

มาก

3

4

โรงเรียนสามารถสามารถจัดสรรทรัพยากร

4.40

0.51

มาก

4

4.11

0.44

มาก

5

อย่างเพียงพอ
5

โรงเรียนมีความตื่นตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

6

โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน

4.08

0.42

มาก

6

7

โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

4.02

0.50

มาก

7

4.30

0.41

มาก

-

ผู้ปกครอง
รวม
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จากตาราง พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี ด้านคุณภาพโดยทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.30, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
โรงเรียนสามารถปรับนโยบายเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ( X =4.55, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก ได้แก่
โรงเรียนสามารถปรั บวิธีการดาเนินงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ( X =4.48, S.D.=0.30) โรงเรียน
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ( X=4.47, S.D.=0.41) โรงเรียนสามารถสามารถจัดสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอ ( X =4.40, S.D.=0.51) โรงเรียนมีความตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ( X =4.11,
S.D.=0.44) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน (X =4.08, S.D.=0.42) และโรงเรียนได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง ( =4.02,
S.D.=0.50) ตามลาดับ
X
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.30-0.58 แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s product–moment correlation coefficient) ดังรายละเอียดตารางที่ 16
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.012

.408** .454**

การค้นหาทางเลือก (X2)

.019

.187

.153

.112

.124

.182

การประเมินทางเลือก (X3)

.132

.111

.141

.106

.109

.125

การตัดสินใจ (X4)

.717** .784** .602**

.211**

.542** .551**

การปฏิบัติตามการตัดสินใจ

.514** .773** .507**

.312**

.547** .656**

.314** .305**

.209

.154

.652** .555**

.493** .589** .557**

.294**

.432** .456**

ภาพรวม (Ytot)

คุณภาพโดยทั่วไป (Y5)

.428** .356** .219**

การปฏิบัติงาน (Y3)

การกาหนดปัญหา (X1)

ตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์ (Y1)

อัตราการมาเรียน (Y4)

ความพึงพอใจในงาน (Y2)

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้าน
(n = 76)

(X5)
การประเมินผลลัพธ์และให้
ข้อมูลป้อนกลับ (X6)
ภาพรวม (Xtot)
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง พบว่า การตัดสินใจของผู้ บริหาร (Xtot) กับประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี (Y tot ) โดยภาพรวมมี ความสัมพันธ์กันไปใน
ทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.456) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาการตัดสินใจของผู้บริหารในรายด้าน (X1-6) พบว่า
การกาหนดปัญหา (X1) มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ในทิศทางเดียวกันและ
อยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.428) ความพึงพอใจในงาน (Y2) มี ความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน
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และอยู่ในระดั บ ต่ า (r xy=0.356) อย่า งมี นัยสาคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .01 การปฏิบัติงาน (Y3)
มี
ความสัมพันธ์กัน ไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับต่า (rxy=0.219) คุณภาพโดยทั่วไป (Y5)
มี
ความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.408) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนอัตราการมาเรียน (Y4) ไม่มีความสัมพันธ์กัน
การค้นหาทางเลือก (X2) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ความพึงพอใจในงาน
(Y2) การปฏิบัติงาน (Y3) อัตราการมาเรียน (Y4) และ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5)
การประเมินทางเลือก (X3) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ความพึงพอใจใน
งาน (Y2) การปฏิบัติงาน (Y3) อัตราการมาเรียน (Y4) และ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5)
การตัดสินใจ (X4) มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ใน
ระดับสูง (rxy=0.717) ความพึงพอใจในงาน (Y2) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับสูง (rxy=0.784) การ
ปฏิบัติงาน (Y3) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.602) อัตราการมาเรียน (Y4) ใน
ทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับต่า (rxy=0.211) และ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ใน
ระดับปานกลาง (rxy=0.542) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (X5) มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ในทิศทาง
เดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.514) ความพึงพอใจในงาน (Y2) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ใน
ระดับสูง (rxy=0.773) การปฏิบัติงาน (Y3) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.507)
อัตราการมาเรียน (Y4) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับต่า (rxy=0.312) และ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) ใน
ทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.547) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (X6) มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ใน
ทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับต่า (rxy=0.314) ความพึงพอใจในงาน (Y2) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ใน
ระดับต่า (rxy=0.305) และ คุณภาพ โดยทั่วไป (Y5) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับสูง (rxy=0.652)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการปฏิบัติงาน (Y3) และด้านอัตราการมาเรียน (Y4) ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารในภาพรวม (Xtot) กับประสิ ท ธิ ผ ล
ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี รายด้ า น (Y 1-5 ) พบว่า
ตัดสินใจของผู้บริหารในภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ (Y1) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ใน
ระดับปานกลาง (rxy=0.493) ความพึงพอใจในงาน (Y2) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง
(rxy=0.589) การปฏิบัติงาน (Y3) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.557) อัตราการมา
เรียน (Y4) ในทิศทางเดียวกันและอยู่ในระดับต่า (rxy=0.294) และ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) ในทิศทาง
เดียวกันและอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=0.432) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิ ผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบ 1) การตัดสิ นใจของผู้บ ริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้ บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียน
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี จานวน 95 โรง กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี จานวน 76 โรง ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยจาแนกตามแต่ละเขตพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ
2 คน ประกอบด้ว ย 1) ผู้ บ ริ ห าร 2) ครู รวมจานวน 152 คน เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิ จัยเป็ น
แบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจของผู้ บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 152 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่
ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s product – moment correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี สรุปดังนี้
1. การตัด สิน ใจของผู้บ ริห ารโรงเรีย นสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจานวน 5
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ด้าน โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การกาหนดปัญหา การตัดสินใจ การปฏิบัติ
ตามการตัดสินใจ และการประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน
2 ด้าน ดังนี้ การค้นหาทางเลือก และการประเมินทางเลือก ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจานวน 5 ด้าน โดยเรียงจากค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจในการทางาน ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพโดยทั่วไป
การปฏิบัติงาน และอัตราการมาเรียน ตามลาดับ
3. การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะ
คล้อยตามกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ผู้วิจัยได้นาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า “การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการตัดสิน ใจเป็น
กระบวนการทางตรรกวิทยาในการพิจารณา วิเคราะห์และคัดทางเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศัย
เหตุผลและความเป็นจริงเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านั้น ดังที่ โบวี่ (Bovee) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจคือ
การตกลงใจที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะกระทาหรือละเว้นกระทาใด ๆ การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบ
ของนักบริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะ
ไม่สิ้นสุดลง โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากยังมิได้มีการนาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจ
นั้นก็เป็นเพียงการตัดสินใจที่ดี และหากเป็นการนาไปปฏิบัติแล้ วจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี นั้นเป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารกับการตัดสินใจ
นั้นเป็นหน้าที่ที่หลักเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี หรือระดับกลยุทธ์
ต่างมีโอกาสประสบกับสถานการณ์หรือปัญหาในหลายลักษณะซึ่งต้องทาการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น
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เรื่องวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การอานวยการ (directing) การประสานงาน
(co-ordinating) และการควบคุมงาน (controlling) อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจของผู้บริหาร
นั้นมีผลต่อองค์กรในระยะยาว และเป็นการตัดสินใจที่มีผ ลต่อการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นแต่ละวันภายในองค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีนั้นใช้การตัดสินใจในลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละประเด็นต้องการสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นที่ไม่เหมือนกันผู้บริหารทุกระดับภายในองค์กร จึงมีห น้าที่และความ
รับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่ นคงมี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน และเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีนั้นมีหน้าที่หลายประการในการบริหารจึงใช้การตัดสินใจนั้นเป็น
การเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆทางเลือก โดยปกติผู้บริหารใน
องค์กรทุกคนต้องตัดสินใจในการทางานอยู่ตลอดเวลา และการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
มาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี และระดับกลยุทธ์ ต่างก็มีหน้าที่และความ
รั บ ผิ ดชอบในการตั ดสิ น ใจแก้ ปั ญ หาต่า ง ๆ ซึ่ง อาจกล่ า วได้ว่า การบริห ารองค์กรโดยรวมแล้ ว จะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นเอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร กับประสิทธิผล
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริ หารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เช่นเดียวกับงานวิจัยของลันด์กิสท์ (Lundquist) ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
มัธ ยมศึ กษา ชานเมื องชิค าโก สหรั ฐ อเมริก า ในการศึ ก ษากระบวนการตัด สิ นใจ 5 ขั้น พบว่ า
ผู้บริหารมีการตัดสินใจดังนี้ ขั้นที่ 1 ตัดสินใจสั่งการในการวิเคราะห์ปัญหา ยึดเอาความคิดเห็นของตน
เป็นเกณฑ์ ขั้นที่ 2 หาทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพื่อแก้ปัญหามีน้อยมาก ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา
และเปรียบเทียบทางเลือก จะมุ่งเฉพาะการเงิน เวลา ระเบียบเป็นเครื่องตัดสินใจ เพราะไม่มีทางเลือก
ไว้หลาย ๆ ทาง ขั้นที่ 4 การหาทางเลือกตามแผนที่จะปฏิบัติไม่มีการตัดสินใจสั่งการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและ ขั้นที่ 5 การประเมินทางเลือก ใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้นจึงทาให้
ผลการวิ จั ย พบว่ า การตัด สิน ใจของผู ้บ ริห ารโรงเรีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจานวน 5 ด้าน เมื่อเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้ อย ดั ง นี้ การก าหนดปั ญ หา การตั ด สิ น ใจ การปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ใจ และการ
ประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลั บส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานจานวน 2 ด้าน ดังนี้ การค้นหา
ทางเลือก และการประเมินทางเลือก ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของโจนส์ (Jones) ที่ได้ศึกษา
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริหารใน 4 องค์กร ซึ่งได้ข้อสรุปที่สาคัญ
คือ 1) กระบวนการตัด สิ น ใจมี รู ป แบบตามโครงสร้ า งหรื อข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานระดั บ สู ง 2)
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ผู้บริหารระดับสูงของรัฐตัดสินใจ โดยยึดตัวเองมากกว่าผู้บริหารองค์กรอื่น 3) ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4
องค์กรที่ศึกษา จะรับฟังเหตุผลของกลุ่มเพื่อนต่อการตัดสินใจมากกว่าตัวแปรที่ศึกษาอื่น ๆ
2. ประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ยนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า “ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันและอนาคตที่สังคมมี
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจาเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
องค์กรอื่น ๆ เพราะ 1) มีการแข่งขันในระดับประเทศที่ทาให้ ต้องมีการปรับตัวและส่งผลให้ทุกองค์ กร
ในประเทศ รวมถึงระบบราชการทั้งหลายก็ต้องมีการปรับตัว 2) ทรัพยากรภายนอกมีจากัด ต้องใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกองค์กร รวมถึงระบบการศึกษาที่เป็นของรัฐบาล ก็ต้องมีการปรับตัว เพราะ
งบประมาณจากส่วนกลางมีจากัด หากต้องการก็จะต้องหาทางพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพในการใช้ ให้
เห็น และ 3) ระบบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองของประเทศที่ต้องเป็นประชาธิปไตย
ระบบต้องได้รับการตรวจสอบมากขึ้น (good governance/transparency) ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วจึง
ทาให้โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ต่างต้องให้ความสนใจในการ
จัดการศึกษาให้ได้ทั้งประสิทธิภาพ และที่สาคัญขึ้นไปคือต้องคานึงถึงประสิทธิผลขององค์กรด้วย ดังที่
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอไว้ว่าประสิทธิผลของโรงเรียนคือการที่โรงเรียนสามารถผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ ทางบวก สามารถปรับตัว
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก บี บ บั ง คั บ ได้ รวมทั้ ง สามารถแก้ ปั ญ หาภายในโรงเรี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี และ
เช่นเดีย วกับแนวคิดของเซอร์จิ โอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผ ลโรงเรียนว่า มี
ความหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทาให้เกิดผล
ตามที่ปรารถนา ความหมายอีกประการคือความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหาร
การศึ ก ษาโดยประสิ ท ธิ ผ ลจะน ามาซึ่ ง ความหมายเฉพาะหรื อ พิ เ ศษในส่ ว นนี้ จ ะเน้ น ไปที่ ค วามมี
สัมฤทธิผลที่ดีในทักษะพื้นฐานของนักเรียนที่สามารถวัดได้จากผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน จากที่ก ล่า ว
มาประสิทธิผลของโรงเรีย นคือ ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ทางานร่วมกันจน
สามารถทาให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจในการทางาน
ของครู ความสามารถในการใช้สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้ง
ภายในและภายนอก ดัง นั้น จึง เป็น สาเหตุใ ห้ผ ลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาเรื่อง การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึง
พอใจในการทางานสูง มาทางานอย่างสม่าเสมอ ไม่ขาดงาน มีระบบทีมงานที่ดี นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่ ด้านการเรี ย นจากครู ทาให้ ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรีย นได้มาตรฐาน นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา มาเรียนอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิ
สาข์ ทองติง ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ
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3. การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า “การตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ” เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารในภาพรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี รายด้าน พบว่า การตัดสินใจของผู้ บริห ารในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจในการทางาน คุณภาพโดยทั่วไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่ง โรงเรียนจะดารงอยู่รอดได้ต้องมีผ ลสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ประสิทธิผลเป็นตัว ชี้วัด
ความส าเร็ จ ถ้าปราศจากการประเมินประสิ ทธิผ ลแล้ ว จะไม่มีทางทราบว่าการปฏิบัติภ ารกิจของ
โรงเรียนเป็นอย่างไร ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จเป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งอาจแยกแนวทางการประเมินได้ 3 แนวทาง ดังนี้คือ 1)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในแง่ เ ป้ า หมาย (The goal approach) เป็ น การพิ จ ารณาว่ า องค์ ก รมี
ประสิทธิผลหรือไม่ โดยใช้เป้าหมายองค์กรเป็นเกณฑ์ เช่น วัดความสาเร็จและความสามารถในด้าน
การผลิ ต วั ด ความส าเร็ จ จากผลก าไร เป็ น ต้ น 2) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในแง่ ข องระบบ ทรัพยากร (The system resource approach) เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์กรโดยอาศัย
แนวคิดว่าองค์กรเป็นระบบเปิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน และแข่งขันกัน
จึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์กร ในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งการ และ 3) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลโดยใช้ ห ลายเกณฑ์
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(The multi of effectiveness) เป็นการวัดประสิทธิผลองค์กรโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ซึ่งพิจารณา
จากตัวแปรที่มีผลสาเร็จต่อองค์กรและพยายามให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน สิ่งเหล่านี้
ขึ้นอยู่กับ การบริ ห ารงานและการตัดสิ นใจของผู้บริหารสถานศึกษา อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา ส าหรั บ การบริ ห ารโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลัก ดังนี้ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ
(materials) และการจัดการ (management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 4 M’s ปัจจัยดังกล่าวแล้วการ
บริหารโรงเรียนยังต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนสาคัญในการบริหาร
ดังนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัยและความสามารถของคน ความเชื่อและ
ศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของสังคม การที่ผู้บริหารจะบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิผลได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้
ถ่อ งแท้ เ สี ย ก่ อนการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิภ าพองค์ ก ร เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ และเป็ น
สิ่งจาเป็น อย่างยิ่งสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้เพราะองค์กรจะคงอยู่
หรื อ ล่ มสลายขึ้น อยู่ กั บ ผลส าเร็ จ ตามเป้า หมายขององค์ก ร และความสามารถในการดาเนิน งาน
ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การวิเคราะห์ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองค์กร
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ มีความเป็นเหตุเป็นผล และน่าเชื่อถือ ผู้ บริห ารองค์กรอาจจะเลื อก
แนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร ดังที่ วรัญญา ตันบุรินทร์ ได้กล่าวถึง
ผู้บริหารกับการตัดสินใจในองค์กรไว้ดังนี้ 1) หน้าที่ของผู้บริหารกับการตัด สินใจ ผู้บริหารขององค์กร
ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ กลวิ ธี หรื อ ระดั บ กลยุ ท ธ์ ต่ า งมี โ อกาสประสบกั บ
สถานการณ์หรือปัญหาในหลายลักษณะซึ่งต้องทาการตัดสินใจเมื่อผู้บริหารเหล่านั้นทาหน้าที่ทางการ
บริหารงานในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การ
อานวยการ (directing) การประสานงาน (co-ordinating) และการควบคุมงาน (controlling) ซึ่ง
หน้าที่ดังกล่ าวเกิดขึ้นกับผู้บ ริหารในทุกระดับและเป็นเหตุให้ผู้ บริหารในทุกระดับและเป็นเหตุให้
ผู้บริหารต้องทาการตัดสินใจในงานและสถานการณ์หลาย ๆ อย่างแตกต่างกันไปตามระดับการบริหาร
จึงทาให้สามารถแบ่งการตัดสินใจออกตามระดับของการบริหารได้เช่นกัน 2) ระดับของการตัดสินใจ
ผู้บริหารขององค์กรในระดับต่าง ๆ ล้วนมีหน้าที่ทางการบริหารที่สาคัญ แต่จะแตกต่างกันเพียงในเรื่อง
ของลั กษณะงาน อานาจหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ เนื่องจากระดับของการตัด สิ นใจเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับระดับของการบริหาร จึงทาให้ลักษณะของการตัดสินใจในระดับต่างๆ ของการบริหาร
แตกต่างกัน กล่าวคือ การตัดสินใจระดับกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กรในระยะยาว ต่อ
องค์กรส่วนใหญ่ทั้งองค์กร ซึ่งในการตัดสินใจระดับ กลวิธีเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ขององค์กรซึ่งเป็นส่วนย่อยอยู่ภายใต้การตัดสินใจระดับกลยุทธ์ และการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ
เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวันภายในองค์กร 3)
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คุณลักษณะของสารสนเทศตามขอบเขตของการตัดสินใจ การตัดสินใจในลักษณะที่หลากหลายซึ่งแต่
ละประเด็นต้องการสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินที่ไม่เหมือนกันผู้บริหารทุกระดับภายใน
องค์กรจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทาให้องค์กรสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันและเนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่
หลายประการในการบริหารอันเป็นเหตุให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องทาการตัดสินใจ เพราะว่าการ
ตัดสินใจนั้นเป็นการเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายๆทางเลือก โดย
ปกติผู้บริหารในองค์กรทุกคนต้องตัดสินใจในการทางานอยู่ตลอดเวลา และการตัดสินใจของผู้บริหาร
นั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี และระดับกลยุทธ์ ต่างก็มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจแพ้แก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารองค์กร
โดยรวมแล้วจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นเอง จากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการตัดสินใจโดยจะต้องเป็นผู้ที่สายตากว้างไกล มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ต้องเป็นคนช่างคิด มีจินตนาการ ต้องอยู่บนพื้ นฐานของข้อเท็จจริงและ
ความเป็ น จริ ง ต้อ งรั บ ฟังความคิดเห็ นของคนรอบข้า งในองค์ กร และต้องกล้ า ตัดสิ นใจ จึงทาให้
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยของการตัดสินใจของผู้บริห ารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กั น อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของผู้ บ ริห าร กับ ประสิ ทธิผ ลโรงเรียนคาทอลิ ก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจั ย พบว่ า พฤติก รรมการตัด สิ น ใจของผู้ บริ ห ารโรงเรี ยนคาทอลิ ก สั งกั ดอั ครสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาเรื่อง
การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึง
พอใจในการทางานสูง มาทางานอย่างสม่าเสมอ ไม่ขาดงาน มีระบบทีมงานที่ดี นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่ ด้านการเรี ย นจากครู ทาให้ ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรีย นได้มาตรฐาน นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา มาเรียนอย่างสม่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรอย่างสูงสุด ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญกับการประเมินทางเลือกเนื่องจากขั้นตอนนี้เป็น ขั้นตอนสาคัญที่ทาให้ผู้บริหารทราบว่า
ทางเลื อกนั้ น เหมาะสมหรื อ ไม่ เพราะต้ อ งก าหนดทางเลื อ ก ศึ ก ษาปัญ หา และวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
เพื่อที่จะได้สรุ ป ในการจะเลื อ กใช้ในขั้นต่อไป และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการศึกษาปัญหา โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นว่าเกิดจากอะไร และ
ทาความเข้าใจกับปัญหา เพื่อการกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งให้ น้อยลง
โดยอาศัยกระบวนการการตัดสินใจทุกครั้ง
3. ผู้บริหารควรมีการศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ทัศนคติที่มีต่อการศึกษา เพื่อ
ใช้ประกอบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
4. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามการตัดสินใจ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ตามที่ผู้ วิจัย ได้มีข้อ เสนอแนะของการวิจัย ดัง กล่า วข้า งต้น เพื่อ ประโยชน์ใ นการศึก ษา
ค้นคว้าข้อมูลของผู้บริการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี
2. ควรศึ กษาแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิผลของโรงเรียนสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี
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กรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3. ดร. รสพร ทองธรรมจินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
4. ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1
5. ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC

93
ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามเรื่ อง การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 5

ข้อ 3

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4

ข้อ 2

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3

ข้อ 1

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2

ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
IOC

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34
ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40
ข้อ 41
ข้อ 42
ข้อ 43
ข้อ 44
ข้อ 45
ข้อ 46

1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ 47
ข้อ 48
ข้อ 49
ข้อ 50
ข้อ 51
ข้อ 52
ข้อ 53
ข้อ 54
ข้อ 55
ข้อ 56
ข้อ 57
ข้อ 58
ข้อ 59
ข้อ 60
ข้อ 61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ
และรายชื่อโรงเรียน (ทดลองเครื่องมือวิจัย)
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98
รายชื่อโรงเรียน (ทดลองเครื่องมือวิจัย)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงเรียน
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดสาโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
โรงเรียนวัดคลองเจ้า
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
โรงเรียนวัดเพรางาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

100
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.930

61

Reliability Statistics

ronbach's Alpha

N of Items

.916

30
Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha if

Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Item Deleted

b2.1.1

127.27

106.754

.610

.912

b2.1.2

127.20

105.062

.675

.910

b2.1.3

127.17

108.006

.541

.913

b2.1.4

127.00

107.517

.502

.914

b2.1.5

127.17

108.282

.563

.912

b2.2.1

127.07

104.823

.695

.910

b2.2.2

127.07

106.754

.573

.912

b2.2.3

126.43

109.426

.661

.912

b2.2.4

126.43

109.082

.694

.911

b2.2.5

126.63

106.930

.625

.911

b2.3.1

126.63

106.930

.625

.911

b2.3.2

126.63

111.482

.317

.916

b2.3.3

126.53

106.878

.759

.910
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b2.3.4

126.43

107.840

.720

.911

b2.3.5

127.07

106.754

.573

.912

b2.4.1

127.07

113.720

.247

.917

b2.4.2

126.87

114.326

.200

.917

b2.4.3

126.83

115.316

.048

.922

b2.4.4

126.73

111.237

.334

.916

b2.4.5

126.97

114.102

.186

.918

b2.5.1

127.33

115.678

.083

.918

b2.5.2

126.33

114.713

.252

.916

b2.5.3

126.43

109.082

.694

.911

b2.5.4

126.73

111.720

.405

.915

b2.5.5

126.70

111.321

.436

.914

b2.6.1

126.63

106.930

.625

.911

b2.6.2

126.63

106.930

.625

.911

b2.6.3

126.87

114.326

.200

.917

b2.6.4

126.53

106.878

.759

.910

b2.6.5

126.43

107.840

.720

.911
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Reliability
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.866

31
Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha if

Deleted

Item Deleted

Total Correlation

Item Deleted

c3.1.1

129.30

80.631

.211

.866

c3.1.2

129.40

78.869

.296

.864

c3.1.3

129.27

77.237

.477

.859

c3.1.4

129.40

78.455

.425

.861

c3.1.5

129.20

78.924

.389

.862

c3.1.6

129.27

77.237

.477

.859

c3.2.1

129.27

75.789

.822

.853

c3.2.2

129.27

75.995

.798

.854

c3.2.3

129.47

77.223

.449

.860

c3.2.4

129.47

77.223

.449

.860

c3.2.5

130.07

79.306

.373

.862

c3.2.6

130.20

77.752

.417

.861

c3.2.7

130.37

80.378

.171

.868

c3.3.1

130.07

80.202

.285

.864

c3.3.2

130.10

80.162

.205

.867

103
c3.3.3

130.03

79.757

.215

.867

c3.3.4

130.00

80.069

.218

.866

c3.3.5

130.07

79.306

.373

.862

c3.3.6

130.20

77.752

.417

.861

c3.3.7

130.37

80.378

.171

.868

c3.4.1

130.07

80.202

.285

.864

c3.4.2

129.27

75.789

.822

.853

c3.4.3

129.27

75.995

.798

.854

c3.4.4

129.47

77.223

.449

.860

c3.5.1

129.47

77.223

.449

.860

c3.5.2

129.47

80.809

.166

.868

c3.5.3

129.37

75.482

.717

.854

c3.5.4

129.27

77.237

.579

.858

c3.5.5

129.73

79.720

.297

.864

c3.5.6

129.90

81.403

.184

.866

c3.5.7

129.97

81.826

.203

.865
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายชื่อโรงเรียน (กลุ่มตัวอย่าง)

105

106
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

โรงเรียน
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดตาหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บารุง)
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบารุง)
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนวัดปากน้า (พิบูลสงคราม)
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ)
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
26. โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
27. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
28. โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
29. โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บารุง)
30. โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
31. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
32. โรงเรียนวัดลากค้อน
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
33. โรงเรียนคลองเกลือ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
34. โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนวัดอินทร์
35. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
36. โรงเรียนวัดศาลากุล
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
37 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
38. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
โรงเรียนประชารัฐบารุง
39. โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนแสงประเสริฐ
40. โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
41. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
42. โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
43. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
44. โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
45. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
46. โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
47. โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดลาโพ
48. โรงเรียนวัดตาล
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
49. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
50. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง การตั ด สิน ใจของผู้บ ริ หารกับ ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษานนทบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่อ งมื อในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการวิจัย เรื่ อง เรื่ อง การตัดสิ นใจของผู้ บริห ารกับประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นในสัง กัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2) ทราบประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 3) ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ตอนที่ 3 ข้อมูล เกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิผลของโรงเรียนในสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี
3. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือองค์กรของท่านประการใด
และคาตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน ดังนั้น ข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถาม
ของท่านจะช่วยให้การดาเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุผล และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโอกาส
ต่อไป
4. เพื่อความสมบู รณ์ของแบบสอบถาม กรุณ าตอบแบบสอบถามให้ค รบทุก ข้อ ผู้ว ิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้
นางสาวจุฑามาศ ดีแป้น
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
ชาย

หญิง

1. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
3. ตาแหน่ง
ผู้บริหาร

ครู
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ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ข้อที่

คาถาม

1. การกาหนดปัญหา (identify the problem) (X1)
1

ผู้บริหารสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทางาน
ในองค์การเป็นประจา

2

ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของปัญหา

3

ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา

4

ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้

5

ผู้บริหารมีความเข้าใจลักษณะของปัญหา

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย
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ข้อที่

คาถาม

2. การค้นหาทางเลือก (generate alternatives) (X2)
1

ผู้บริหารสามารถระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา

2

ผู้บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไปได้

3

ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่างละเอียด
รอบคอบ

4

ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล
และสร้างสรรค์

5

ผู้บริหารใช้การระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ทางเลือกที่หลากหลาย

3. การประเมินทางเลือก (evaluate alternatives) (X3)
1

ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม

2

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น

3

ผู้บริหารสามารถนาทางเลือกไปใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแต่ละทางเลือก

4

ผู้บริหารสามารถทาการกลั่นกรองเพื่อให้เหลือทางเลือก
เฉพาะทาง

5

ผู้บริหารสามารถสร้างทางเลือกที่สามารถนาไปใช้ในการ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย
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ข้อที่

คาถาม
แก้ปัญหาได้

4. การตัดสินใจ (make the decision) (X4)
1

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

ผู้บริหารสามารถศึกษาความเสี่ยง

3

ผู้บริหารสามารถพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4

ผู้บริหารสามารถนาทางเลือกมาเปรียบเทียบเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ

5

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่ากับ
เวลาและค่าใช้จ่ายทาให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด

5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement the decision) (X5)
1

ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ

2

ผู้บริหารระบุทางเลือกที่ผู้บริหารได้เลือกเพื่อนาไปปฏิบัติ

3

ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร

4

ผู้บริหารสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือก
นั้น ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา

5

ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้อย่างรอบคอบ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย
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ข้อที่

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย

6. การประเมินผลลัพธ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ (evaluate the results and provide feedback) (X6)
1

ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกเลือกที่ได้
ตัดสินใจ

2

ผู้บริหารทราบว่าทางเลือกนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้
หรือไม่

3

หากถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้บริหารจะพิจารณา
ขอบเขตของปัญหาใหม่

4

ผู้บริหารสามารถทาการเปลี่ยนทางเลือกได้

5

ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกอื่นทดแทนได้
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

คาถาม

1. ผลสัมฤทธิ์ (achievement) (Y1)
1

คะแนนสอบประเมินคุณภาพนักเรียนผ่านเกณฑ์ (O-net)

2

นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการ

3

นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในสถานศึกษา
ระดับสูงขึ้นได้

4

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

5

นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย
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ข้อที่
6

คาถาม
นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

2. ความพึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) (Y2)
1

บุคลากรพึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

2

บุคลากรพึงพอใจต่อนโยบายของสถานศึกษา

3

บุคลากรพึงพอใจต่อผลตอบแทน ค่าจ้าง และสวัสดิการ

4

บุคลากรพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา

5

บุคลากรพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน

6

บุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสในการก้าวหน้าในสายงาน

7

บุคลากรพึงพอใจต่อโอกาสการพัฒนาตนเองในสาขา
วิชาชีพ

3.การขาดงาน (absenteeism) (Y3)
1

บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ

2

บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา

3

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน

4

บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน

5

บุคลากรทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

6

บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย
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ข้อที่
7

คาถาม
บุคลากรอยู่จนเกษียณอายุราชการ

4.อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน (dropout rate) (Y4)
1

นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร

2

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา

3

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

4

นักเรียนมาเรียนอย่างสม่าเสมอ

5. คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) (Y5)
1

สถานศึกษาสามารถปรับนโยบายเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

2

สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการดาเนินงานเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง

3

สถานศึกษาตอบสนองความต้องการของชุมชน

4

สถานศึกษาสามารถสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ

5

สถานศึกษามีความตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

6

สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน

7

สถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

สาหรับ
1

ผู้วิจัย

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวจุฑามาศ ดีแป้น
พ.ศ.2553 สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ.2558 ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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